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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá
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:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

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

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
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çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
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(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

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

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

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

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

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

 ב"ה,  ז' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

האברך דוד אברהם שי'

שלום וברכה!

על סביבתו  בו מהשפעתו  לקרות  ונהניתי  לקבל מכתבו מחדש אדר,  לי  נעם  לאחר שתיקתו 

מכיריו וידידיו בענינם דיראת שמים, ועיקר העיקרים - בקיום דמצות מעשיות בפועל, ובודאי למותר 

לעוררו שאין להתרשם ממה שאין הדבר נעשה במהירות הרצוי', כי אין אתנו יודע עד מה, ובכל זה 

על כל או"א מאתנו לעשות ככל התלוי בו, וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ובפרט כשהדברים 

יוצאים מן הלב שהם נכנסים אל הלב, אף שלפעמים - הפעולה לאחר זמן.

כבקשתו יכתבו לפאריז בהענין אודותו כותב ומזכיר במכתבו, והשי"ת יזכהו ויצליחו לבשר 

טוב בענינו הוא ובכל הנ"ל.

בברכה לחג פסח כשר ושמח ולהצלחה בעניניו,

מ. שניאורסאהן



ד

zay ,ev zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,oqip 'g ,lecbd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÈÓÈk נפלאֹות אראּנּו מצרים מארץ 1צאת, ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

 ֿ ּדיּבּור ּבמאמרֹו מהר"ׁש אדמּו"ר ְְְֲֲִֵַַַָָָּומבאר

(ונדּפס  ׁשנה מאה לפני ׁשּנאמר זה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמתחיל

ׁשּלֹו הּמאמרים ענין 2ּבספר להבין ּדצרי ,( ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

מצרים. ּביציאת ּדלעתידֿלבא ּגאּולה ְְְְִִִִִִִַַַָָָֹּתלית

ּכסדר  ּכי הּכתּוב מּדברי ׁשהּנראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּומבאר,

 ֿ לעתיד ּגם יהיה ּכן מצרים, ּדיציאת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּגאּולה

הענינים  ּכל יהיּו העתידה ׁשּבּגאּולה והינּו, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹלבא.

יהיּו ׁשּלעתידֿלבא אּלא מצרים, ּביציאת ְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיּו

נפלאֹות, אראּנּו ראּיה, ׁשל ּבאֹופן אּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָענינים

יציאת  לגּבי ּדלעתידֿלבא ההֹוספה ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹוזֹוהי

נּסים, היּו מצרים ּביציאת ׁשּגם ּדאף ְְְִִִִִִִִֶַַַַַָמצרים,

ּגאה  ּדגאה לאֹופן ועד ּומֹופתים, ֿ 3אֹותֹות מּכל , ְְְְִִֶַָָָָֹ

לעתידֿלבא  ורק הראּיה, ענין אז היה לא ְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹֹמקֹום

נפלאֹות. אראּנּו ְְְִִֶֶַָיהיה

ּבכתבי Ïe·‡¯ב) ּׁשּכתּוב מה מקּדים זה ¿»≈ְְְִִֵֶֶַַָ

יציאת 4האריז"ל  ענין ׁשׁשֹורׁש ְְֲִִִֶֶַַַָ

מן  יצאּו חכמהּֿובינה ׁשּבחינֹות מה הּוא ְְְְִִִִִֶַַָָָָמצרים

נעׂשה  ּומּזה אנּפין', ּב'זעיר והאירּו הּגרֹון, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָמצר

כּו' ּגדלּות אנּפין' ׁשּכאׁשר 5ּב'זעיר ּומבאר, . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

מצר  עלֿידי מאירים ּדחכמהּֿובינה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָהּמֹוחין

הּכּונה  מעֹורר קֹול ּכענין הּוא ּדהּנה,6הּגרֹון . ְְְְִִֵֵַַַַָָָ
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טו.1) ז, ואילך.2)מיכה קיח ע' תרכ"ח ואילך.3)סה"מ ב סב, בשלח תו"א וראה א. טו, חיים 4)בשלח עץ פרי ראה

היינו. עבדים פיסקא האריז"ל סידור פ"ז. המצות חג ח"ב 5)שער תקס"ג הזקן אדמו"ר מאמרי גם ראה - לקמן בהבא

סה"מ  ואילך). ד קו, ואילך. סע"ב קא, ח"א - החדשה (בהוצאה ואילך א ר, ואילך. סע"א קצא, בא תו"ח ואילך. רפז ע'

ואילך. קכז ע' אדמו"ר 6)תרכ"ח שו"ע ב). (פב, ק אות האותיות שער של"ה ספט"ו. הקדושה שער חכמה ראשית ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העתידה: הגאולה על אומר מיכה הנביא

˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk1, כשם כלומר, ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
כך  ונפלאות, ניסים ישראל לבני הראה הוא ברוך הקדוש מצרים שביציאת

לבוא  העתידה בגאולה גם L"¯‰Óיהיה ¯"eÓ„‡ ¯‡·Óe,שמואל רבי ¿»≈«¿«¬»
אדמו"רי האדמו"ר  בשושלת הרביעי

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eaÈcחב"ד  B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ
בפסוק  ÈÙÏהפותח ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡«ƒ¿≈
‰L ‰‡Ó שנה מאה תרכ"ח, בשנת ≈»»»

תשכ"ח  בשנת זה מאמר אמירת לפני

ÌÈ¯Ó‡n‰ ¯ÙÒa Òt„Â)¿ƒ¿«¿≈∆««¬»ƒ
BlL2 של תרכ"ח' המאמרים 'ספר ∆

מהר"ש  ÔÈ·‰Ïהרבי CÈ¯ˆc ,(¿»ƒ¿»ƒ
Œ„È˙ÚÏc ‰Ïe‡b ˙ÈÏz ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‡·Ï מדוע »…ƒƒ«ƒ¿«ƒ
העתידה  הגאולה את תולה הנביא

הגאולה  לכאורה (והרי מצרים ביציאת

נעלה  עצמו, בפני עניין היא העתידה

מצרים)? יציאת מעניין יותר

¯‡·Óe,במאמר מהר"ש הרבי ¿»≈
·e˙k‰ È¯·cÓ ‰‡¯p‰L∆«ƒ¿∆ƒƒ¿≈«»
העתידה  הגאולה בין שההשוואה

היא  מצרים Òk„¯ליציאת Èkƒ¿≈∆
Ôk ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ‰Ïe‡b‰«¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ≈

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ìb ‰È‰È אז וגם ƒ¿∆«∆»ƒ»…
כפי  סדר, אותו לפי גאולה תהיה

ומפרט. Ïe‡baL‰שהולך ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»
‰„È˙Ú‰ לבואÏk eÈ‰È »¬ƒ»ƒ¿»

˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆»ƒƒ«
,ÌÈ¯ˆÓ,דומה ‡l‡בסדר ƒ¿«ƒ∆»

ÌÈÈÚ eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿ƒ¿»ƒ
el‡ יותר נעלה ÏLבאופן ÔÙB‡a ≈¿∆∆

,‰i‡¯ לא) מלאה  בהתגלות היינו ¿ƒ»
ואינם  בשמיעה שבאים דברים כמו

הנראים  דברים כמו וקרובים גלויים

הכתוב  אומר כך ועל ∆¿»‡¯‡epבמוחש)
,˙B‡ÏÙ והנפלאות שהניסים היינו ƒ¿»

יהיו  העתידה הגאולה של של באופן

‰‰ÙÒB‰ראיה  È‰BÊÂ והיתרון ÈˆÈ‡˙המעלה Èa‚Ï ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ»…¿«≈¿ƒ«
ÌÈq eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÌbL Û‡c ,ÌÈ¯ˆÓ,"ו"נפלאות ƒ¿«ƒ¿«∆«ƒƒ«ƒ¿«ƒ»ƒƒ

‰‡b ‰‡‚c ÔÙB‡Ï „ÚÂ ,ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡3, יציאת של הניסים ¿ƒ¿«¿∆¿»…»»
באה  ה' גדולת שבו סוף ים קריעת נס ובהם ביותר, גדולים ניסים היו מצרים

הקדוש  את משבחים בה הים שירת נאמרה זה נס ועל מיוחד באופן ביטוי לידי

בו, שאקלס מה וכל השירות כל "על רש"י: (ופירש גאה" גאה "כי הוא ברוך

בו") ואין אותו שמקלסין ודם בשר מלך כמידת ולא תוספת, בו יש עוד

Ê‡ ‰È‰ ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓ קריעת בנס ואפילו מצרים, יציאת של בניסים ƒ»»…»»»
סוף, ‰¯‡i‰,ים ÔÈÚ אלוקות גילוי ƒ¿«»¿ƒ»

בשר, לעיני הנראה »¿Â¯˜באופן
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ העתידה בגאולה ∆»ƒ»…

˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ‰È‰È ראיית ƒ¿∆«¿∆ƒ¿»
והנפלאות. הניסים

‰Ê ¯‡·Ïe יותר ·) בפרטיות ¿»≈∆
ÌÈc˜Ó הנזכר במאמר מהר"ש הרבי «¿ƒ

Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ·e˙kM ‰Ó4 «∆»¿ƒ¿≈»¬ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈÚ L¯BLL∆∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

באלוקות  Ó‰למעלה ‡e‰«
‰È·eŒ‰ÓÎÁ ˙BÈÁaL כפי ∆¿ƒ»¿»ƒ»

העליונות  בספירות ÔÓשהן e‡ˆÈ»¿ƒ
ÔB¯b‰ ¯ˆÓ שבדרך הרוחני במובנו ≈««»

המוחין  בין והפסק מחיצה מהווה כלל

מחיצה  יש למטה שבאדם (כפי למידות

והרגש), השכל בין e¯È‡‰Â¿≈ƒוהפסק
,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a,ובינה חכמה ƒ¿≈«¿ƒ

והאירו  התגלו העליונים, המוחין

'זעיר במידו  (הנקראות העליונות ת

האור  לעומת כי זעירות, פנים אנפין',

בבחינת המאיר  מזה ולמעלה במוחין,

במידות  המאיר האור אנפין', 'אריך

מועט) אור מהארת fÓe‰נחשב ƒ∆
במידות  ובינה, חכמה ∆¬»NÚ‰המוחין,

'eÎ ˙eÏ„b 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a5 ƒ¿≈«¿ƒ«¿
בגדלות  אלא בקטנות עוד יהיו שלא

והתפשטות. ≈«¿Óe·‡¯ובהתרחבות
במאמרו, מהר"ש הרבי ∆¬»∆L‡kL¯עוד

‰È·eŒ‰ÓÎÁc ÔÈÁBn‰«ƒ¿»¿»ƒ»
ÔB¯b‰ ¯ˆÓ È„ÈŒÏÚ ÌÈ¯È‡Ó¿ƒƒ«¿≈≈««»
ויורדים  נמשכים אלא בו נעצרים ולא

למטה  ˜ÏBלהאיר ÔÈÚk ‡e‰¿ƒ¿«
‰ek‰ ¯¯BÚÓ6 שרואים כפי ¿≈««»»

בהלכה  שמצינו וכפי כוונה בתוספת הם בקול הנאמרים שדברים במוחש

בו  לכוין כדי רם, בקום שמע קריאת של ראשון פסוק לקרוא יש זה שמטעם

יותר.

הכוונה": מעורר ל"קול במידות המוחין הארת בין השייכות את ומבאר והולך
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

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

   כימי צאתךה "מאמר ד  )ג

ה   ............  ח"תשכ'ה ,ניסן 'ח, גדולהת בש, וצפרשת שבת 

    ,צופרשת שבת שיחת   )ד

אי  ..............................ח"כתש'ה, ניסן 'ח, שבת הגדול

  צופרשת  –לקוטי שיחות   )ה

יח  ................................................  זכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

דכ  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ל רהמקוב

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

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

סא  ...................  פרשת צולשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

בס  .........................................  פרשת צולשבוע  

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

עו  ...................  פרשת צולשבוע " היום יום"לוח   )יב

עח  .........................  ם"ברמבהלכה יומית לעיון   )יג

ם "שיעורי רמב

פא   ................  פרשת צולשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

להק   .............פרשת צולשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

גסק  .................  פרשת צולשבוע ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

סזק  ......................................  חפרק  משלי, דפרק  ישעיה

  אהלותמסכת  –משניות   )יח

סטק  ................................................  ביאור קהתי

  

עזק  .............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )כ

עחק  .............................................  נדד דף ע חממדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

טר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

טר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כג

איר  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

גיר  ...............................................  ר האמצעי"אדמו

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

ידר  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

טור  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

טור  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  'חלק ב –קונטרסים מאמרים   )כח

יחר  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה א"תש- ש"ת'ספר השיחות ה  )כט

יטר  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

כר  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

בכר  ...............................  חומש לקריאה בציבור   )לא

לר  ............................  פרשת צולשבוע לוח זמנים   )לב

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



ה

zay ,ev zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,oqip 'g ,lecbd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÈÓÈk נפלאֹות אראּנּו מצרים מארץ 1צאת, ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

 ֿ ּדיּבּור ּבמאמרֹו מהר"ׁש אדמּו"ר ְְְֲֲִֵַַַָָָּומבאר

(ונדּפס  ׁשנה מאה לפני ׁשּנאמר זה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמתחיל

ׁשּלֹו הּמאמרים ענין 2ּבספר להבין ּדצרי ,( ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

מצרים. ּביציאת ּדלעתידֿלבא ּגאּולה ְְְְִִִִִִִַַַָָָֹּתלית

ּכסדר  ּכי הּכתּוב מּדברי ׁשהּנראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּומבאר,

 ֿ לעתיד ּגם יהיה ּכן מצרים, ּדיציאת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּגאּולה

הענינים  ּכל יהיּו העתידה ׁשּבּגאּולה והינּו, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹלבא.

יהיּו ׁשּלעתידֿלבא אּלא מצרים, ּביציאת ְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיּו

נפלאֹות, אראּנּו ראּיה, ׁשל ּבאֹופן אּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָענינים

יציאת  לגּבי ּדלעתידֿלבא ההֹוספה ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹוזֹוהי

נּסים, היּו מצרים ּביציאת ׁשּגם ּדאף ְְְִִִִִִִִֶַַַַַָמצרים,

ּגאה  ּדגאה לאֹופן ועד ּומֹופתים, ֿ 3אֹותֹות מּכל , ְְְְִִֶַָָָָֹ

לעתידֿלבא  ורק הראּיה, ענין אז היה לא ְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹֹמקֹום

נפלאֹות. אראּנּו ְְְִִֶֶַָיהיה

ּבכתבי Ïe·‡¯ב) ּׁשּכתּוב מה מקּדים זה ¿»≈ְְְִִֵֶֶַַָ

יציאת 4האריז"ל  ענין ׁשׁשֹורׁש ְְֲִִִֶֶַַַָ

מן  יצאּו חכמהּֿובינה ׁשּבחינֹות מה הּוא ְְְְִִִִִֶַַָָָָמצרים

נעׂשה  ּומּזה אנּפין', ּב'זעיר והאירּו הּגרֹון, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָמצר

כּו' ּגדלּות אנּפין' ׁשּכאׁשר 5ּב'זעיר ּומבאר, . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

מצר  עלֿידי מאירים ּדחכמהּֿובינה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָהּמֹוחין

הּכּונה  מעֹורר קֹול ּכענין הּוא ּדהּנה,6הּגרֹון . ְְְְִִֵֵַַַַָָָ
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טו.1) ז, ואילך.2)מיכה קיח ע' תרכ"ח ואילך.3)סה"מ ב סב, בשלח תו"א וראה א. טו, חיים 4)בשלח עץ פרי ראה

היינו. עבדים פיסקא האריז"ל סידור פ"ז. המצות חג ח"ב 5)שער תקס"ג הזקן אדמו"ר מאמרי גם ראה - לקמן בהבא

סה"מ  ואילך). ד קו, ואילך. סע"ב קא, ח"א - החדשה (בהוצאה ואילך א ר, ואילך. סע"א קצא, בא תו"ח ואילך. רפז ע'

ואילך. קכז ע' אדמו"ר 6)תרכ"ח שו"ע ב). (פב, ק אות האותיות שער של"ה ספט"ו. הקדושה שער חכמה ראשית ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העתידה: הגאולה על אומר מיכה הנביא

˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk1, כשם כלומר, ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
כך  ונפלאות, ניסים ישראל לבני הראה הוא ברוך הקדוש מצרים שביציאת

לבוא  העתידה בגאולה גם L"¯‰Óיהיה ¯"eÓ„‡ ¯‡·Óe,שמואל רבי ¿»≈«¿«¬»
אדמו"רי האדמו"ר  בשושלת הרביעי

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eaÈcחב"ד  B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ
בפסוק  ÈÙÏהפותח ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡«ƒ¿≈
‰L ‰‡Ó שנה מאה תרכ"ח, בשנת ≈»»»

תשכ"ח  בשנת זה מאמר אמירת לפני

ÌÈ¯Ó‡n‰ ¯ÙÒa Òt„Â)¿ƒ¿«¿≈∆««¬»ƒ
BlL2 של תרכ"ח' המאמרים 'ספר ∆

מהר"ש  ÔÈ·‰Ïהרבי CÈ¯ˆc ,(¿»ƒ¿»ƒ
Œ„È˙ÚÏc ‰Ïe‡b ˙ÈÏz ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‡·Ï מדוע »…ƒƒ«ƒ¿«ƒ
העתידה  הגאולה את תולה הנביא

הגאולה  לכאורה (והרי מצרים ביציאת

נעלה  עצמו, בפני עניין היא העתידה

מצרים)? יציאת מעניין יותר

¯‡·Óe,במאמר מהר"ש הרבי ¿»≈
·e˙k‰ È¯·cÓ ‰‡¯p‰L∆«ƒ¿∆ƒƒ¿≈«»
העתידה  הגאולה בין שההשוואה

היא  מצרים Òk„¯ליציאת Èkƒ¿≈∆
Ôk ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ‰Ïe‡b‰«¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ≈

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ìb ‰È‰È אז וגם ƒ¿∆«∆»ƒ»…
כפי  סדר, אותו לפי גאולה תהיה

ומפרט. Ïe‡baL‰שהולך ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»
‰„È˙Ú‰ לבואÏk eÈ‰È »¬ƒ»ƒ¿»

˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆»ƒƒ«
,ÌÈ¯ˆÓ,דומה ‡l‡בסדר ƒ¿«ƒ∆»

ÌÈÈÚ eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿ƒ¿»ƒ
el‡ יותר נעלה ÏLבאופן ÔÙB‡a ≈¿∆∆

,‰i‡¯ לא) מלאה  בהתגלות היינו ¿ƒ»
ואינם  בשמיעה שבאים דברים כמו

הנראים  דברים כמו וקרובים גלויים

הכתוב  אומר כך ועל ∆¿»‡¯‡epבמוחש)
,˙B‡ÏÙ והנפלאות שהניסים היינו ƒ¿»

יהיו  העתידה הגאולה של של באופן

‰‰ÙÒB‰ראיה  È‰BÊÂ והיתרון ÈˆÈ‡˙המעלה Èa‚Ï ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ»…¿«≈¿ƒ«
ÌÈq eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÌbL Û‡c ,ÌÈ¯ˆÓ,"ו"נפלאות ƒ¿«ƒ¿«∆«ƒƒ«ƒ¿«ƒ»ƒƒ

‰‡b ‰‡‚c ÔÙB‡Ï „ÚÂ ,ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡3, יציאת של הניסים ¿ƒ¿«¿∆¿»…»»
באה  ה' גדולת שבו סוף ים קריעת נס ובהם ביותר, גדולים ניסים היו מצרים

הקדוש  את משבחים בה הים שירת נאמרה זה נס ועל מיוחד באופן ביטוי לידי

בו, שאקלס מה וכל השירות כל "על רש"י: (ופירש גאה" גאה "כי הוא ברוך

בו") ואין אותו שמקלסין ודם בשר מלך כמידת ולא תוספת, בו יש עוד

Ê‡ ‰È‰ ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓ קריעת בנס ואפילו מצרים, יציאת של בניסים ƒ»»…»»»
סוף, ‰¯‡i‰,ים ÔÈÚ אלוקות גילוי ƒ¿«»¿ƒ»

בשר, לעיני הנראה »¿Â¯˜באופן
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ העתידה בגאולה ∆»ƒ»…

˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ‰È‰È ראיית ƒ¿∆«¿∆ƒ¿»
והנפלאות. הניסים

‰Ê ¯‡·Ïe יותר ·) בפרטיות ¿»≈∆
ÌÈc˜Ó הנזכר במאמר מהר"ש הרבי «¿ƒ

Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ·e˙kM ‰Ó4 «∆»¿ƒ¿≈»¬ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈÚ L¯BLL∆∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

באלוקות  Ó‰למעלה ‡e‰«
‰È·eŒ‰ÓÎÁ ˙BÈÁaL כפי ∆¿ƒ»¿»ƒ»

העליונות  בספירות ÔÓשהן e‡ˆÈ»¿ƒ
ÔB¯b‰ ¯ˆÓ שבדרך הרוחני במובנו ≈««»

המוחין  בין והפסק מחיצה מהווה כלל

מחיצה  יש למטה שבאדם (כפי למידות

והרגש), השכל בין e¯È‡‰Â¿≈ƒוהפסק
,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a,ובינה חכמה ƒ¿≈«¿ƒ

והאירו  התגלו העליונים, המוחין

'זעיר במידו  (הנקראות העליונות ת

האור  לעומת כי זעירות, פנים אנפין',

בבחינת המאיר  מזה ולמעלה במוחין,

במידות  המאיר האור אנפין', 'אריך

מועט) אור מהארת fÓe‰נחשב ƒ∆
במידות  ובינה, חכמה ∆¬»NÚ‰המוחין,

'eÎ ˙eÏ„b 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a5 ƒ¿≈«¿ƒ«¿
בגדלות  אלא בקטנות עוד יהיו שלא

והתפשטות. ≈«¿Óe·‡¯ובהתרחבות
במאמרו, מהר"ש הרבי ∆¬»∆L‡kL¯עוד

‰È·eŒ‰ÓÎÁc ÔÈÁBn‰«ƒ¿»¿»ƒ»
ÔB¯b‰ ¯ˆÓ È„ÈŒÏÚ ÌÈ¯È‡Ó¿ƒƒ«¿≈≈««»
ויורדים  נמשכים אלא בו נעצרים ולא

למטה  ˜ÏBלהאיר ÔÈÚk ‡e‰¿ƒ¿«
‰ek‰ ¯¯BÚÓ6 שרואים כפי ¿≈««»»

בהלכה  שמצינו וכפי כוונה בתוספת הם בקול הנאמרים שדברים במוחש

בו  לכוין כדי רם, בקום שמע קריאת של ראשון פסוק לקרוא יש זה שמטעם

יותר.

הכוונה": מעורר ל"קול במידות המוחין הארת בין השייכות את ומבאר והולך
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g"kyz'dו ,oqip 'g ,lecbd zay ,ev t"y

הּוא  הּקֹול ׁשּמּמּנּו7ענין מהּלב הּיֹוצא ההבל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

רּוח  מים מאׁש (ׁשּמּורּכב ּפׁשּוט קֹול )8מתהּוה ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

הברֹות  לכ"ב נחלק ואחרּֿכ הּגרֹון, מן ְְְֲִֵֶַַַַָָָָהּיֹוצא

הּוא  הּקֹול הרי ואםּֿכן הּפה. מֹוצאֹות ה' ְְְֲִֵֵֵֶַַַעלֿידי

הּיֹוצא  הּפׁשּוט הּקֹול ׁשאפילּו הינּו, ְְֲִִֵֶַַַַַָּגׁשמי,

ׁשּנחלק  לאחרי ּובפרט ּגׁשמי, הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָמהּלב

הּוא  הרי הּפה, מֹוצאֹות ה' עלֿידי ְְֲֲֵֵֶַַַָלהברֹות

את  הּקֹול מעֹורר ואףֿעלּֿפיֿכן ּגׁשמי. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַּבוּדאי

ּדּקּות  ּדהינּו הּכּונה, ּפנימּיּות על ּדקאי ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָהּכּונה,

הּכּונה  חיצֹונּיּות (ׁשהרי החכמה ׁשפע ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּופנימּיּות

ּומבאר  הּקֹול). התעֹוררּות ללא ּגם ּבגילּוי ְְְְְִִִֵַַָֹהיא

מּצד  אינֹו הּכּונה מעֹורר  קֹול ׁשענין ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּמאמר,

ׁשּמּצד  הּלוּים ׁשיר נעימּות ּכמֹו הּקֹול, ְְְְִִִִִִֶַַַנעימּות

אין  ּוכמֹוֿכן כּו'. הּדינים המּתיק ּו ּבׁשיר ְְְְִִִִִִֵֵַָָנעימתם

ונמׁשכין  ּבׁשיר יֹוצאין הּׁשיר ּבעלי ּכל ּכענין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָזה

נעימּות 9ּבׁשיר  ּתגּבֹורת מּצד ּכן ּגם ׁשּזהּו , ְְְִִִִֵֶֶֶַַ

מּכלי  לצאת ההעלאה ּפֹועל ׁשּזה אּלא ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשיר,

עלֿידי  ׁשּנמׁשכת החדוה היפ) לגמרי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּגּוף

ּגם  יׁשנֹו ּוכמֹוֿכן הּנ"ל), הלוּים ׁשיר ְְְְִִִִֵֶַַַַנעימּות

עד  ההמׁשכה ענין ׁשהּוא ּבׁשיר, ּדנמׁשכין ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהענין

הּקֹול. נעימּות מּצד הּוא זה ׁשּכל כּו', ְְִִֶֶַַַָָלמּטה

ענין  עצם מּצד הּוא הּכּונה מעֹורר קֹול ענין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאבל

וכח  ּכלל. ּומתֹוק נאה ּבלּתי הּוא אם ּגם ְְְִִִֶַַַָָָֹהּקֹול,

מּפני  הּוא הּכּונה, את לעֹורר ּבּקֹול ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָזה

ׁשּכאׁשר  הּקֹול, ּבבחינת הּכּונה מן ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוׁשּפל

הּכּונה  את יעֹורר ּבקֹול, ההלכה ּדבר את ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָֹיאמר

מּכמֹו יֹותר טעם ּבטּוב להבינּה וׂשכלֹו לּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָלכּון

 ֿ ּומּכל כּו'. ּבעלמא ּבדּבּור ההלכה ילמד ְְְְֲִִִִַַָָָָָאם

ּבּכּונה  והּדֹוחק הּמיצר ּגֹודל מּובן ְֵֶַַַַַַָָָָמקֹום

ּגס  לבּוׁש הּוא ׁשהּקֹול ּכיון ּבּקֹול, ְְִֵֶֶֶַַַַַָהּמתלּבׁשת

ועלּֿדרֿזה  הּכּונה. ׁשל האֹור ּדּקּות ער ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלפי
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ס"ג. סק"א ס"ה. סס"א או"ח ב).7)הזקן (קז, ס"ה אגה"ק תניא גם מאורי 8)ראה ב. קפד, (ברע"מ). ב מג, זח"ב ראה

יט. ק, ואילך.9)אור ו ע' תרכ"ח סה"מ גם וראה ב. נא, שבת משנה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ÏBw‰ ÔÈÚ ,‰p‰c7epnnL ·l‰Ó ‡ˆBi‰ Ï·‰‰ ¿ƒ≈ƒ¿«««∆∆«≈≈«≈∆ƒ∆

ËeLt ÏB˜ ‰e‰˙Ó מוגדר ¯Áeלא ÌÈÓ L‡Ó ·k¯enL)8 שלוש ƒ¿«∆»∆¿»≈≈«ƒ«
עפר  רוח, מים, אש, – הבריאה מורכבת מהם ה'יסודות' ארבעת )מבין

˜ÏÁ CkŒ¯Á‡Â ,ÔB¯b‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ מהלב היוצא ÎÏ"·הקול «≈ƒ«»¿««»∆¿»¿
˙B¯·‰,האותיות כ"ב הן שונות, ¬»

‰t‰ ˙B‡ˆBÓ '‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿«∆
ביטוי  לידי באות האותיות שבאמצעותן

מהשפתיים, בומ"ף מהגרון, (אהח"ע

מהלשון, דטלנ"ת מהחיך, גיכ"ך

מהשיניים). ‰¯Èזסשר"ץ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬≈
ÏBw‰ האותיות בכ"ב הדיבור של «

מוצאות  מחמש ‰e‡הפה היוצאות
ÏBw‰ eÏÈÙ‡L ,eÈ‰ ,ÈÓLb«¿ƒ«¿∆¬ƒ«

·l‰Ó ‡ˆBi‰ ËeLt‰ שעדיין «»«≈≈«≈
אחרת אינו  או כזו בהברה ‰e‡מוגדר

˜ÏÁpL È¯Á‡Ï Ë¯Ù·e ,ÈÓLb«¿ƒƒ¿»¿«¬≈∆∆¿»
˙B‡ˆBÓ '‰ È„ÈŒÏÚ ˙B¯·‰Ï«¬»«¿≈¿

,‰t‰ מסוימים וביטוי הברה לו ויש «∆
È‡cÂaומוגדרים  ‡e‰ È¯‰ קול ¬≈¿««

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âודיבור  .ÈÓLb«¿ƒ¿««ƒ≈
,‰ek‰ ˙‡ ÏBw‰ ¯¯BÚÓ¿≈«∆««»»

È‡˜c היא eiÓÈt˙והכוונה ÏÚ ¿»≈«¿ƒƒ
ewc˙ועומק  eÈ‰c ,‰ek‰««»»¿«¿«

‰ÓÎÁ‰ ÚÙL ˙eiÓÈÙe שהיא ¿ƒƒ∆««»¿»
הקול  ידי על המתעוררת ≈¬∆(È¯‰Lזו

‰ek‰ ˙eiBˆÈÁ כללית כוונה ƒƒ««»»
ופנימית  עמוקה שאינה È‰ƒ‡פשוטה

בדיבור ÈeÏÈ‚aקיימת  רגיל אפילו ¿ƒ
‰˙e¯¯BÚ˙ושקט  ‡ÏÏ Ìb«¿…ƒ¿¿

.(ÏBw‰«
ÏB˜ ÔÈÚL ,¯Ó‡na ¯‡·Óe¿»≈««¬»∆ƒ¿«

BÈ‡ ‰ek‰ ¯¯BÚÓנובע„vÓ ¿≈««»»≈ƒ«
˙eÓÈÚ BÓk ,ÏBw‰ ˙eÓÈÚ¿ƒ«¿¿ƒ
Ì˙ÓÈÚ „vnL ÌiÂl‰ ¯ÈLƒ«¿ƒƒ∆ƒ«¿ƒ»»

¯ÈLaהמקדש ‰e˜ÈzÓבבית ¿ƒƒ¿ƒ
'eÎ ÌÈÈc‰.לחסדים אותם והפכו «ƒƒ

ÔÈÚk ‰Ê ÔÈ‡ ÔÎŒBÓÎe דברי ¿≈≈∆¿ƒ¿«
במשנה  ז"ל ÈÏÚaחכמינו Ïk»«¬≈

ÔÈÎLÓÂ ¯ÈLa ÔÈ‡ˆBÈ ¯ÈM‰«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
¯ÈLa9, המשנה כוונת פשוטו לפי ¿ƒ

רצועה  בצווארן שיש שהבהמות היא

מותר  טבעת), (כמין בשיר שקבועה

דרכם  שכך כיוון כי הרבים, לרשות הזו הרצועה עם בשבת אותן להוציא

הנתונה  ברצועה בשבת אותם למשוך מותר וכן משא נחשב זה אין לצאת

התוכן  זהו הדברים פנימיות ולפי עליהן, לשמור הדרך היא כך כי בשיר

ו"יוצ  הקרבנות, הקרבת בעת הלויים שירת של גם הפנימי פירושו בשיר" אין

האישית, המציאות מגדרי ולצאת להתעלות אפשר והניגון השירה שבכוח

˙¯Ba‚z „vÓ Ôk Ìb e‰fL∆∆«≈ƒ«ƒ¿∆
‰fL ‡l‡ ,¯ÈM‰ ˙eÓÈÚ¿ƒ«ƒ∆»∆∆
ÈÏkÓ ˙‡ˆÏ ‰‡ÏÚ‰‰ ÏÚBt≈««¬»»»≈ƒ¿≈
‰Â„Á‰ CÙÈ‰) È¯Ó‚Ï Ûeb‰«¿«¿≈≈∆«∆¿»
˙eÓÈÚ È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆«¿≈¿ƒ

Ï"p‰ ÌiÂÏ‰ ¯ÈL שדווקא ƒ«¿ƒƒ««
השמח  האדם של במציאות ),מוסיפה

ÔÈÚ‰ Ìb BLÈ ÔÎŒBÓÎe¿≈∆¿«»ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰L ,¯ÈLa ÔÈÎLÓc¿ƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»
השיר  ידי על ההתעלות (בעקבות

Ê‰והניגון) ÏkL ,'eÎ ‰hÓÏ „Ú«¿«»∆»∆
וההמשכה  מהגדרים היציאה ההעלאה,

השיר ידי על vÓ„שנפעלת ‡e‰ƒ«
ÏB˜ ÔÈÚ Ï·‡ .ÏBw‰ ˙eÓÈÚ¿ƒ«¬»ƒ¿«
ÌˆÚ „vÓ ‡e‰ ‰ek‰ ¯¯BÚÓ¿≈««»»ƒ«∆∆
ÈzÏa ‡e‰ Ì‡ Ìb ,ÏBw‰ ÔÈÚƒ¿«««ƒƒ¿ƒ

ÏÏk ˜B˙Óe ‰‡ הרמת עצם אלא »∆»¿»
הכוונה. את ומעוררת פועלת הקול

˙‡ ¯¯BÚÏ ÏBwa LiL ‰Ê ÁÎÂ¿…«∆∆≈«¿≈∆
ÏtLe‰L ÈtÓ ‡e‰ ,‰ek‰««»»ƒ¿≈∆¿«

ונמשך  ÈÁ·a˙ירד ‰ek‰ ÔÓƒ««»»ƒ¿ƒ«
¯·c ˙‡ ¯Ó‡È ¯L‡kL ,ÏBw‰«∆«¬∆…«∆¿«
˙‡ ¯¯BÚÈ ,ÏB˜a ‰ÎÏ‰‰«¬»»¿¿≈∆
BÏÎNÂ BaÏ ÔeÎÏ ‰ek‰««»»¿«≈ƒ¿ƒ¿

dÈ·‰Ïההלכה ÌÚËאת ·eËa ¿»ƒ»¿««
‰ÎÏ‰‰ „ÓÏÈ Ì‡ BÓkÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒƒ¿««¬»»

'eÎ ‡ÓÏÚa ¯ea„a שקט בקול ¿ƒ¿»¿»
בתפלה). הכוונה לעניין גם (וכך בלבד

Ï„Bb Ô·eÓ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»»∆
‰eka ˜ÁBc‰Â ¯ˆÈn‰«≈«¿««««»»

,ÏBwa ˙LaÏ˙n‰ וכאמור «ƒ¿«∆∆«
וירידה  השפלה היא זו התלבשות

Òb Le·Ï ‡e‰ ÏBw‰L ÔÂÈk≈»∆«¿«
C¯Ú ÈÙÏאל ‰‡B¯יחסית ˙ewc ¿ƒ∆∆«»

‰ek‰ ÏL אפילו כאמור שהרי ∆««»»
מסוימות  בהברות מוגדר שלא הקול

עניין  היא הכוונה ואילו גשמי קול הוא

ב'מצר' נמצאת היא זה גשמי בלבוש מלובשת הרוחניות וכאשר רוחני נפשי
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

עלֿידי  מאירים ּדחכמהּֿבינה ּכׁשהּמֹוחין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָהּוא

מצרים  ּגלּות נעׂשה זה ׁשּמּצד הּגרֹון, ,10מצר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

כּו',ׁשהּוא והסּתר להעלם ועד ׁשינה, ׁשל ענין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ׁשּנאמר  מה ולא 11ׁשּזהּו גֹו' ראינּו לא אֹותֹותינּו ְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

הינּו מצרים, יציאת וענין מה. עד יֹודע ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָאּתנּו

ּב'זעיר  להאיר הּגרֹון מצר מן הּמֹוחין ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּיצאּו

הינּו, הּגרֹון. ּומצר צמצּום ללא ְְְְִִֵַַַַָֹאנּפין'

אין  ולכן ּבּלב, ּבהתּגּלּות היא הּמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשהתּפעלּות

ּכיון  הּקֹול, עלֿידי הּכּונה את לעֹורר ּכלל ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָצֹור

הענין  ּגם יׁשנֹו ואז ּבּלב. ּגלּויה ּכבר ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּכּונה

ד' וכן ּדאּבא', 'מֹוחין ענין ׁשהּוא מּצה, ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּדאכילת

ּדאּמא' 'מֹוחין ענין ׁשהּוא ׁשהּמֹוחין 12ּכֹוסֹות, , ְְִִִִֶֶַַָ

הּגרֹון. מצר ללא הּמּדֹות אל ּומתּגּלים ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹנמׁשכים

היה ‡ÌÓ,ג) מצרים ׁשּביציאת אףֿעלּֿפי »¿»ְִִִִִֶַַַַָָ

ללא  ׁשהם ּכפי הּמֹוחין ְְְִִִֵֶַַֹהתּגּלּות

ּבאֹופן  זה ענין היה לא מּכלֿמקֹום הּגרֹון, ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמצר

והענין  הּמהּות. הּׂשגת הּוא ׁשענינּה ראּיה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשל

ּבחינת  אֹוכלים מּצה אכילת ׁשעלֿידי ּדאף ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבזה,

רק  זה הרי ּבּמּצה , ׁשּמתלּבׁש ּדחכמה' ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָה'ּמהּות

הּמּצה, אכילת עלֿידי חכמה' 'מהּות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָׁשּנמׁש

ההמׁשכה  על ׁשּמֹורה אכילה, ׁשל לאֹופן ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָועד

אבל  ּכבׂשרֹו, ּובׂשר ּדם ׁשּנעׂשה ְְֲֲִִִִֶַָָָָָָּבפנימּיּות,

הּדבר. מהּות את ּכלל מּׂשיג אינֹו ֿ ּפיֿכן ְִִֵֵֶַַַַַָָָאףֿעל

המבאר  יֹודע 13ועלּֿדר הּתינֹוק אין ּבענין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּדגן  טעם ׁשּיטעֹום עד אּבא ׁשאף 14לקרֹות , ְְִִֶֶַַַַַָָָ

לקרֹות  הּוא יֹודע ּדגן טעם טעימת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָׁשעלֿידי

(ער  ׁשּנמׁש ּבאֹופן היא אּבא ּוקריאתֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָאּבא,

זּולתֹו, לאחר יפנה ולא ּדוקא, לאביו (זי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹציט

אביו  מהּו ּכלל ּומּׂשיג מבין אינֹו הרי ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָמּכלֿמק ֹום
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ואילך.10) ג נז, שמות תו"א גם ט.11)ראה עד, שם.12)תהלים חיים עץ שער 13)פרי ד. יג, ב. יב, צו לקו"ת ראה

ואילך. א כג, להצ"צ סהמ"צ ואילך. פ"ה האמצעי לאדמו"ר סע"א.14)האמונה מ, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯È‡Óובדוחק. ‰ÈaŒ‰ÓÎÁc ÔÈÁBn‰Lk ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿∆«ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒƒ

,ÔB¯b‰ ¯ˆÓ È„ÈŒÏÚ אבל המוחין, של והמשכה הארה בכך יש שאמנם «¿≈≈««»
ב'מצר' הם Ê‰המוחין „vnL'מצר' של באופן מתלבשים שהמוחין בגלל ∆ƒ«∆

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ‰NÚ10‰ÈL ÏL ÔÈÚ ‡e‰L כביכול,, למעלה, «¬∆»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»∆≈»
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰Ï „ÚÂ האור על ¿«¿∆¿≈¿∆¿≈

Ó‰האלוקי e‰fL ,'eÎ∆∆«
¯Ó‡pL11eÈ‡¯ ‡Ï eÈ˙B˙B‡ ∆∆¡«≈…»ƒ

‰Ó „Ú Ú„BÈ ez‡ ‡ÏÂ 'B‚¿…ƒ»≈««»
הגלות  זמן על שהכוונה ומפרשים

והסתר. העלם של זמן »¿ÔÈÚÂ¿ƒשהוא
e‡ˆiL eÈ‰ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«¿∆»¿
ÔB¯b‰ ¯ˆÓ ÔÓ ÔÈÁBn‰«ƒƒ≈««»

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a ¯È‡‰Ï במידות ¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
,ÔB¯b‰ ¯ˆÓe ÌeˆÓˆ ‡ÏÏ לא ¿…ƒ¿≈««»

גדולה  בהרחבה אלא ב'מצר'

eÏÚt˙‰L˙והתפשטות. ,eÈ‰«¿∆ƒ¿«¬
,·la ˙elb˙‰a ‡È‰ Án‰«…«ƒ¿ƒ¿««≈
הוא  המוח אף בחסידות, כמבואר

התפעלות  בו גם יש וקר, שכלי

שבשכל'), ('מדות מסוימת והתרגשות

לידי  באה המח' 'התפעלות וכאשר

הארת  אזי בלב, מורגש וגילוי ביטוי

של  באופן אלא ב'מצר' היא המוחין

מצרים, כזהÔÎÏÂיציאת ‡ÔÈבמצב ¿»≈≈
‰ek‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ ÏÏk C¯Bˆ∆¿»¿≈∆««»»
‰ek‰L ÔÂÈk ,ÏBw‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈»∆««»»

Ê‡Â .·la ‰ÈeÏb ¯·k כאשר ¿»¿»«≈¿»
ובהתרחבות  בגילוי מאירים המוחין

,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡c ÔÈÚ‰ Ìb BLÈ∆¿«»ƒ¿»«¬ƒ««»
,'‡a‡c ÔÈÁBÓ' ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«»

החכמה  מבחינת אלוקי „'אור ÔÎÂ¿≈
ÔÈÁBÓ' ÔÈÚ ‡e‰L ,˙BÒBk∆ƒ¿«ƒ

'‡n‡c12, מבחינת אלוקי אור ¿ƒ»
וחסידות  בקבלה (כמבואר הבינה

כי  ואם אב נקראות והבינה שהחכמה

של  באופן המידות את ה'מולידות' הם

נקודה  בתור שמתגלית החכמה – 'אב'

התרחבות  שהיא הבינה – ו'אם' בלבד,

'אם  ונקראת החכמה של והסתעפות

והוא  המידות), את ה'מולידה הבנים'

Óˆ¯המצב ‡ÏÏ ˙Bcn‰ Ï‡ ÌÈlb˙Óe ÌÈÎLÓ ÔÈÁBn‰L∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ∆«ƒ¿…≈«
ÔB¯b‰.והתפשטות בהרחבה אלא «»

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÓ‡ הפנימית ‚) המשמעות שלפי »¿»««ƒ∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
הרגילים  הגדרים ופריצת וההגבלות מהמצרים יציאה הוא ««‰È‰עניינה

ÔÈÁBn‰ ˙elb˙‰ והתפשטות Óˆ¯בהרחבה ‡ÏÏ Ì‰L ÈÙk ƒ¿««ƒ¿ƒ∆≈¿…≈«
,ÔB¯b‰,לעיל Ê‰כמבואר ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓ הארת של «»ƒ»»…»»ƒ¿»∆

העליונים  ÏLהמוחין ÔÙB‡a¿∆∆
˙‚O‰ ‡e‰ dÈÚL ,‰i‡¿̄ƒ»∆ƒ¿»»«»«

˙e‰n‰ שכלית מהשגה בשונה ««
שיכולה  שמיעה, של באופן רגילה,

המציאות  ידיעת של באופן גם להיות

השגה  ללא של בלבד פנימית והכרה

ומבאר. שממשיך כפי הדברים, מהות

È„ÈŒÏÚL Û‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«∆«¿≈
ÌÈÏÎB‡ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ וקולטים ¬ƒ««»¿ƒ

אלוקית  של הארה »ÈÁa¿ƒ˙נעלית
˙e‰n'‰ והעצמיות הפנימיות ««

,‰vna LaÏ˙nL '‰ÓÎÁc¿»¿»∆ƒ¿«≈««»
CLÓpL ˜¯ ‰Ê È¯‰ לאדם ומאיר ¬≈∆«∆ƒ¿»

˙ÏÈÎ‡ È„ÈŒÏÚ '‰ÓÎÁ ˙e‰Ó'«»¿»«¿≈¬ƒ«
ÏL ÔÙB‡Ï „ÚÂ ,‰vn‰««»¿«¿∆∆
‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰¯BnL ,‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆∆«««¿»»
וההמשכה  ההארה של והקליטה

Ìcהעליונה  ‰NÚpL ,˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ∆«¬»»
,B¯N·k ¯N·e שהמזון כשם »»ƒ¿»

בפנימיות  בו ונקלט נכנס אוכל שהאדם

ממנו  נפרד בלתי חלק להיות והופך

חלק  להיות והופך מתעכל המזון שהרי

האדם, של ובשרו ‡ŒÛמדמו Ï·‡¬»«
ÔÎŒÈtŒÏÚ היא שהקליטה למרות «ƒ≈

עדיין  ÏÏkבפנימיות ‚ÈOÓ BÈ‡≈«ƒ¿»
¯·c‰ ˙e‰Ó בו.‡˙ הנקלט ∆««»»
¯‡·Ó‰ C¯cŒÏÚÂ13 בתורת ¿«∆∆«¿…»

ז"ל ÔÈÚaהחסידות  חכמינו מאמר ¿ƒ¿«
Ú„BÈבגמרא  ˜BÈz‰ ÔÈ‡≈«ƒ≈«

ÌBÚËiL „Ú ‡a‡ ˙B¯˜Ïƒ¿«»«∆ƒ¿
Ô‚c ÌÚË14È„ÈŒÏÚL Û‡L , ««»»∆«∆«¿≈

‡e‰ Ú„BÈ Ô‚c ÌÚË ˙ÓÈÚË¿ƒ«««»»≈«
‡a‡ B˙‡È¯˜e ,‡a‡ ˙B¯˜Ïƒ¿«»¿ƒ»«»
ËÈˆ ¯Ú) CLÓpL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆ƒ¿»∆ƒ

CÈÊ משיכה חש ÂÈ·‡Ïהוא ( ƒ¿»ƒ
¯Á‡Ï ‰ÙÈ ‡ÏÂ ,‡˜Âc«¿»¿…ƒ¿∆¿«≈
ÂÈ·‡ e‰Ó ÏÏk ‚ÈOÓe ÔÈ·Ó BÈ‡ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,B˙ÏeÊ»ƒ»»¬≈≈≈ƒ«ƒ¿»«»ƒ

'eÎ אדמו"ר שמבאר וכפי אביו של המהות בעצם מושג כל לו ואין
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ז g"kyz'd ,oqip 'g ,lecbd zay ,ev t"y

הּוא  הּקֹול ׁשּמּמּנּו7ענין מהּלב הּיֹוצא ההבל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

רּוח  מים מאׁש (ׁשּמּורּכב ּפׁשּוט קֹול )8מתהּוה ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

הברֹות  לכ"ב נחלק ואחרּֿכ הּגרֹון, מן ְְְֲִֵֶַַַַָָָָהּיֹוצא

הּוא  הּקֹול הרי ואםּֿכן הּפה. מֹוצאֹות ה' ְְְֲִֵֵֵֶַַַעלֿידי

הּיֹוצא  הּפׁשּוט הּקֹול ׁשאפילּו הינּו, ְְֲִִֵֶַַַַַָּגׁשמי,

ׁשּנחלק  לאחרי ּובפרט ּגׁשמי, הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָמהּלב

הּוא  הרי הּפה, מֹוצאֹות ה' עלֿידי ְְֲֲֵֵֶַַַָלהברֹות

את  הּקֹול מעֹורר ואףֿעלּֿפיֿכן ּגׁשמי. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַּבוּדאי

ּדּקּות  ּדהינּו הּכּונה, ּפנימּיּות על ּדקאי ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָהּכּונה,

הּכּונה  חיצֹונּיּות (ׁשהרי החכמה ׁשפע ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּופנימּיּות

ּומבאר  הּקֹול). התעֹוררּות ללא ּגם ּבגילּוי ְְְְְִִִֵַַָֹהיא

מּצד  אינֹו הּכּונה מעֹורר  קֹול ׁשענין ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּמאמר,

ׁשּמּצד  הּלוּים ׁשיר נעימּות ּכמֹו הּקֹול, ְְְְִִִִִִֶַַַנעימּות

אין  ּוכמֹוֿכן כּו'. הּדינים המּתיק ּו ּבׁשיר ְְְְִִִִִִֵֵַָָנעימתם

ונמׁשכין  ּבׁשיר יֹוצאין הּׁשיר ּבעלי ּכל ּכענין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָזה

נעימּות 9ּבׁשיר  ּתגּבֹורת מּצד ּכן ּגם ׁשּזהּו , ְְְִִִִֵֶֶֶַַ

מּכלי  לצאת ההעלאה ּפֹועל ׁשּזה אּלא ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשיר,

עלֿידי  ׁשּנמׁשכת החדוה היפ) לגמרי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּגּוף

ּגם  יׁשנֹו ּוכמֹוֿכן הּנ"ל), הלוּים ׁשיר ְְְְִִִִֵֶַַַַנעימּות

עד  ההמׁשכה ענין ׁשהּוא ּבׁשיר, ּדנמׁשכין ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהענין

הּקֹול. נעימּות מּצד הּוא זה ׁשּכל כּו', ְְִִֶֶַַַָָלמּטה

ענין  עצם מּצד הּוא הּכּונה מעֹורר קֹול ענין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאבל

וכח  ּכלל. ּומתֹוק נאה ּבלּתי הּוא אם ּגם ְְְִִִֶַַַָָָֹהּקֹול,

מּפני  הּוא הּכּונה, את לעֹורר ּבּקֹול ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָזה

ׁשּכאׁשר  הּקֹול, ּבבחינת הּכּונה מן ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוׁשּפל

הּכּונה  את יעֹורר ּבקֹול, ההלכה ּדבר את ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָֹיאמר

מּכמֹו יֹותר טעם ּבטּוב להבינּה וׂשכלֹו לּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָלכּון

 ֿ ּומּכל כּו'. ּבעלמא ּבדּבּור ההלכה ילמד ְְְְֲִִִִַַָָָָָאם

ּבּכּונה  והּדֹוחק הּמיצר ּגֹודל מּובן ְֵֶַַַַַַָָָָמקֹום

ּגס  לבּוׁש הּוא ׁשהּקֹול ּכיון ּבּקֹול, ְְִֵֶֶֶַַַַַָהּמתלּבׁשת

ועלּֿדרֿזה  הּכּונה. ׁשל האֹור ּדּקּות ער ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלפי
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ס"ג. סק"א ס"ה. סס"א או"ח ב).7)הזקן (קז, ס"ה אגה"ק תניא גם מאורי 8)ראה ב. קפד, (ברע"מ). ב מג, זח"ב ראה

יט. ק, ואילך.9)אור ו ע' תרכ"ח סה"מ גם וראה ב. נא, שבת משנה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ÏBw‰ ÔÈÚ ,‰p‰c7epnnL ·l‰Ó ‡ˆBi‰ Ï·‰‰ ¿ƒ≈ƒ¿«««∆∆«≈≈«≈∆ƒ∆

ËeLt ÏB˜ ‰e‰˙Ó מוגדר ¯Áeלא ÌÈÓ L‡Ó ·k¯enL)8 שלוש ƒ¿«∆»∆¿»≈≈«ƒ«
עפר  רוח, מים, אש, – הבריאה מורכבת מהם ה'יסודות' ארבעת )מבין

˜ÏÁ CkŒ¯Á‡Â ,ÔB¯b‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ מהלב היוצא ÎÏ"·הקול «≈ƒ«»¿««»∆¿»¿
˙B¯·‰,האותיות כ"ב הן שונות, ¬»

‰t‰ ˙B‡ˆBÓ '‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿«∆
ביטוי  לידי באות האותיות שבאמצעותן

מהשפתיים, בומ"ף מהגרון, (אהח"ע

מהלשון, דטלנ"ת מהחיך, גיכ"ך

מהשיניים). ‰¯Èזסשר"ץ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬≈
ÏBw‰ האותיות בכ"ב הדיבור של «

מוצאות  מחמש ‰e‡הפה היוצאות
ÏBw‰ eÏÈÙ‡L ,eÈ‰ ,ÈÓLb«¿ƒ«¿∆¬ƒ«

·l‰Ó ‡ˆBi‰ ËeLt‰ שעדיין «»«≈≈«≈
אחרת אינו  או כזו בהברה ‰e‡מוגדר

˜ÏÁpL È¯Á‡Ï Ë¯Ù·e ,ÈÓLb«¿ƒƒ¿»¿«¬≈∆∆¿»
˙B‡ˆBÓ '‰ È„ÈŒÏÚ ˙B¯·‰Ï«¬»«¿≈¿

,‰t‰ מסוימים וביטוי הברה לו ויש «∆
È‡cÂaומוגדרים  ‡e‰ È¯‰ קול ¬≈¿««

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âודיבור  .ÈÓLb«¿ƒ¿««ƒ≈
,‰ek‰ ˙‡ ÏBw‰ ¯¯BÚÓ¿≈«∆««»»

È‡˜c היא eiÓÈt˙והכוונה ÏÚ ¿»≈«¿ƒƒ
ewc˙ועומק  eÈ‰c ,‰ek‰««»»¿«¿«

‰ÓÎÁ‰ ÚÙL ˙eiÓÈÙe שהיא ¿ƒƒ∆««»¿»
הקול  ידי על המתעוררת ≈¬∆(È¯‰Lזו

‰ek‰ ˙eiBˆÈÁ כללית כוונה ƒƒ««»»
ופנימית  עמוקה שאינה È‰ƒ‡פשוטה

בדיבור ÈeÏÈ‚aקיימת  רגיל אפילו ¿ƒ
‰˙e¯¯BÚ˙ושקט  ‡ÏÏ Ìb«¿…ƒ¿¿

.(ÏBw‰«
ÏB˜ ÔÈÚL ,¯Ó‡na ¯‡·Óe¿»≈««¬»∆ƒ¿«

BÈ‡ ‰ek‰ ¯¯BÚÓנובע„vÓ ¿≈««»»≈ƒ«
˙eÓÈÚ BÓk ,ÏBw‰ ˙eÓÈÚ¿ƒ«¿¿ƒ
Ì˙ÓÈÚ „vnL ÌiÂl‰ ¯ÈLƒ«¿ƒƒ∆ƒ«¿ƒ»»

¯ÈLaהמקדש ‰e˜ÈzÓבבית ¿ƒƒ¿ƒ
'eÎ ÌÈÈc‰.לחסדים אותם והפכו «ƒƒ

ÔÈÚk ‰Ê ÔÈ‡ ÔÎŒBÓÎe דברי ¿≈≈∆¿ƒ¿«
במשנה  ז"ל ÈÏÚaחכמינו Ïk»«¬≈

ÔÈÎLÓÂ ¯ÈLa ÔÈ‡ˆBÈ ¯ÈM‰«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
¯ÈLa9, המשנה כוונת פשוטו לפי ¿ƒ

רצועה  בצווארן שיש שהבהמות היא

מותר  טבעת), (כמין בשיר שקבועה

דרכם  שכך כיוון כי הרבים, לרשות הזו הרצועה עם בשבת אותן להוציא

הנתונה  ברצועה בשבת אותם למשוך מותר וכן משא נחשב זה אין לצאת

התוכן  זהו הדברים פנימיות ולפי עליהן, לשמור הדרך היא כך כי בשיר

ו"יוצ  הקרבנות, הקרבת בעת הלויים שירת של גם הפנימי פירושו בשיר" אין

האישית, המציאות מגדרי ולצאת להתעלות אפשר והניגון השירה שבכוח

˙¯Ba‚z „vÓ Ôk Ìb e‰fL∆∆«≈ƒ«ƒ¿∆
‰fL ‡l‡ ,¯ÈM‰ ˙eÓÈÚ¿ƒ«ƒ∆»∆∆
ÈÏkÓ ˙‡ˆÏ ‰‡ÏÚ‰‰ ÏÚBt≈««¬»»»≈ƒ¿≈
‰Â„Á‰ CÙÈ‰) È¯Ó‚Ï Ûeb‰«¿«¿≈≈∆«∆¿»
˙eÓÈÚ È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆«¿≈¿ƒ

Ï"p‰ ÌiÂÏ‰ ¯ÈL שדווקא ƒ«¿ƒƒ««
השמח  האדם של במציאות ),מוסיפה

ÔÈÚ‰ Ìb BLÈ ÔÎŒBÓÎe¿≈∆¿«»ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰L ,¯ÈLa ÔÈÎLÓc¿ƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»
השיר  ידי על ההתעלות (בעקבות

Ê‰והניגון) ÏkL ,'eÎ ‰hÓÏ „Ú«¿«»∆»∆
וההמשכה  מהגדרים היציאה ההעלאה,

השיר ידי על vÓ„שנפעלת ‡e‰ƒ«
ÏB˜ ÔÈÚ Ï·‡ .ÏBw‰ ˙eÓÈÚ¿ƒ«¬»ƒ¿«
ÌˆÚ „vÓ ‡e‰ ‰ek‰ ¯¯BÚÓ¿≈««»»ƒ«∆∆
ÈzÏa ‡e‰ Ì‡ Ìb ,ÏBw‰ ÔÈÚƒ¿«««ƒƒ¿ƒ

ÏÏk ˜B˙Óe ‰‡ הרמת עצם אלא »∆»¿»
הכוונה. את ומעוררת פועלת הקול

˙‡ ¯¯BÚÏ ÏBwa LiL ‰Ê ÁÎÂ¿…«∆∆≈«¿≈∆
ÏtLe‰L ÈtÓ ‡e‰ ,‰ek‰««»»ƒ¿≈∆¿«

ונמשך  ÈÁ·a˙ירד ‰ek‰ ÔÓƒ««»»ƒ¿ƒ«
¯·c ˙‡ ¯Ó‡È ¯L‡kL ,ÏBw‰«∆«¬∆…«∆¿«
˙‡ ¯¯BÚÈ ,ÏB˜a ‰ÎÏ‰‰«¬»»¿¿≈∆
BÏÎNÂ BaÏ ÔeÎÏ ‰ek‰««»»¿«≈ƒ¿ƒ¿

dÈ·‰Ïההלכה ÌÚËאת ·eËa ¿»ƒ»¿««
‰ÎÏ‰‰ „ÓÏÈ Ì‡ BÓkÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒƒ¿««¬»»

'eÎ ‡ÓÏÚa ¯ea„a שקט בקול ¿ƒ¿»¿»
בתפלה). הכוונה לעניין גם (וכך בלבד

Ï„Bb Ô·eÓ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»»∆
‰eka ˜ÁBc‰Â ¯ˆÈn‰«≈«¿««««»»

,ÏBwa ˙LaÏ˙n‰ וכאמור «ƒ¿«∆∆«
וירידה  השפלה היא זו התלבשות

Òb Le·Ï ‡e‰ ÏBw‰L ÔÂÈk≈»∆«¿«
C¯Ú ÈÙÏאל ‰‡B¯יחסית ˙ewc ¿ƒ∆∆«»

‰ek‰ ÏL אפילו כאמור שהרי ∆««»»
מסוימות  בהברות מוגדר שלא הקול

עניין  היא הכוונה ואילו גשמי קול הוא

ב'מצר' נמצאת היא זה גשמי בלבוש מלובשת הרוחניות וכאשר רוחני נפשי
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

עלֿידי  מאירים ּדחכמהּֿבינה ּכׁשהּמֹוחין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָהּוא

מצרים  ּגלּות נעׂשה זה ׁשּמּצד הּגרֹון, ,10מצר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

כּו',ׁשהּוא והסּתר להעלם ועד ׁשינה, ׁשל ענין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ׁשּנאמר  מה ולא 11ׁשּזהּו גֹו' ראינּו לא אֹותֹותינּו ְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

הינּו מצרים, יציאת וענין מה. עד יֹודע ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָאּתנּו

ּב'זעיר  להאיר הּגרֹון מצר מן הּמֹוחין ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּיצאּו

הינּו, הּגרֹון. ּומצר צמצּום ללא ְְְְִִֵַַַַָֹאנּפין'

אין  ולכן ּבּלב, ּבהתּגּלּות היא הּמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשהתּפעלּות

ּכיון  הּקֹול, עלֿידי הּכּונה את לעֹורר ּכלל ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָצֹור

הענין  ּגם יׁשנֹו ואז ּבּלב. ּגלּויה ּכבר ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּכּונה

ד' וכן ּדאּבא', 'מֹוחין ענין ׁשהּוא מּצה, ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּדאכילת

ּדאּמא' 'מֹוחין ענין ׁשהּוא ׁשהּמֹוחין 12ּכֹוסֹות, , ְְִִִִֶֶַַָ

הּגרֹון. מצר ללא הּמּדֹות אל ּומתּגּלים ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹנמׁשכים

היה ‡ÌÓ,ג) מצרים ׁשּביציאת אףֿעלּֿפי »¿»ְִִִִִֶַַַַָָ

ללא  ׁשהם ּכפי הּמֹוחין ְְְִִִֵֶַַֹהתּגּלּות

ּבאֹופן  זה ענין היה לא מּכלֿמקֹום הּגרֹון, ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמצר

והענין  הּמהּות. הּׂשגת הּוא ׁשענינּה ראּיה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשל

ּבחינת  אֹוכלים מּצה אכילת ׁשעלֿידי ּדאף ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבזה,

רק  זה הרי ּבּמּצה , ׁשּמתלּבׁש ּדחכמה' ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָה'ּמהּות

הּמּצה, אכילת עלֿידי חכמה' 'מהּות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָׁשּנמׁש

ההמׁשכה  על ׁשּמֹורה אכילה, ׁשל לאֹופן ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָועד

אבל  ּכבׂשרֹו, ּובׂשר ּדם ׁשּנעׂשה ְְֲֲִִִִֶַָָָָָָּבפנימּיּות,

הּדבר. מהּות את ּכלל מּׂשיג אינֹו ֿ ּפיֿכן ְִִֵֵֶַַַַַָָָאףֿעל

המבאר  יֹודע 13ועלּֿדר הּתינֹוק אין ּבענין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּדגן  טעם ׁשּיטעֹום עד אּבא ׁשאף 14לקרֹות , ְְִִֶֶַַַַַָָָ

לקרֹות  הּוא יֹודע ּדגן טעם טעימת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָׁשעלֿידי

(ער  ׁשּנמׁש ּבאֹופן היא אּבא ּוקריאתֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָאּבא,

זּולתֹו, לאחר יפנה ולא ּדוקא, לאביו (זי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹציט

אביו  מהּו ּכלל ּומּׂשיג מבין אינֹו הרי ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָמּכלֿמק ֹום
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ואילך.10) ג נז, שמות תו"א גם ט.11)ראה עד, שם.12)תהלים חיים עץ שער 13)פרי ד. יג, ב. יב, צו לקו"ת ראה

ואילך. א כג, להצ"צ סהמ"צ ואילך. פ"ה האמצעי לאדמו"ר סע"א.14)האמונה מ, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯È‡Óובדוחק. ‰ÈaŒ‰ÓÎÁc ÔÈÁBn‰Lk ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿∆«ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒƒ

,ÔB¯b‰ ¯ˆÓ È„ÈŒÏÚ אבל המוחין, של והמשכה הארה בכך יש שאמנם «¿≈≈««»
ב'מצר' הם Ê‰המוחין „vnL'מצר' של באופן מתלבשים שהמוחין בגלל ∆ƒ«∆

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ‰NÚ10‰ÈL ÏL ÔÈÚ ‡e‰L כביכול,, למעלה, «¬∆»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»∆≈»
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰Ï „ÚÂ האור על ¿«¿∆¿≈¿∆¿≈

Ó‰האלוקי e‰fL ,'eÎ∆∆«
¯Ó‡pL11eÈ‡¯ ‡Ï eÈ˙B˙B‡ ∆∆¡«≈…»ƒ

‰Ó „Ú Ú„BÈ ez‡ ‡ÏÂ 'B‚¿…ƒ»≈««»
הגלות  זמן על שהכוונה ומפרשים

והסתר. העלם של זמן »¿ÔÈÚÂ¿ƒשהוא
e‡ˆiL eÈ‰ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«¿∆»¿
ÔB¯b‰ ¯ˆÓ ÔÓ ÔÈÁBn‰«ƒƒ≈««»

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a ¯È‡‰Ï במידות ¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
,ÔB¯b‰ ¯ˆÓe ÌeˆÓˆ ‡ÏÏ לא ¿…ƒ¿≈««»

גדולה  בהרחבה אלא ב'מצר'

eÏÚt˙‰L˙והתפשטות. ,eÈ‰«¿∆ƒ¿«¬
,·la ˙elb˙‰a ‡È‰ Án‰«…«ƒ¿ƒ¿««≈
הוא  המוח אף בחסידות, כמבואר

התפעלות  בו גם יש וקר, שכלי

שבשכל'), ('מדות מסוימת והתרגשות

לידי  באה המח' 'התפעלות וכאשר

הארת  אזי בלב, מורגש וגילוי ביטוי

של  באופן אלא ב'מצר' היא המוחין

מצרים, כזהÔÎÏÂיציאת ‡ÔÈבמצב ¿»≈≈
‰ek‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ ÏÏk C¯Bˆ∆¿»¿≈∆««»»
‰ek‰L ÔÂÈk ,ÏBw‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈»∆««»»

Ê‡Â .·la ‰ÈeÏb ¯·k כאשר ¿»¿»«≈¿»
ובהתרחבות  בגילוי מאירים המוחין

,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡c ÔÈÚ‰ Ìb BLÈ∆¿«»ƒ¿»«¬ƒ««»
,'‡a‡c ÔÈÁBÓ' ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«»

החכמה  מבחינת אלוקי „'אור ÔÎÂ¿≈
ÔÈÁBÓ' ÔÈÚ ‡e‰L ,˙BÒBk∆ƒ¿«ƒ

'‡n‡c12, מבחינת אלוקי אור ¿ƒ»
וחסידות  בקבלה (כמבואר הבינה

כי  ואם אב נקראות והבינה שהחכמה

של  באופן המידות את ה'מולידות' הם

נקודה  בתור שמתגלית החכמה – 'אב'

התרחבות  שהיא הבינה – ו'אם' בלבד,

'אם  ונקראת החכמה של והסתעפות

והוא  המידות), את ה'מולידה הבנים'

Óˆ¯המצב ‡ÏÏ ˙Bcn‰ Ï‡ ÌÈlb˙Óe ÌÈÎLÓ ÔÈÁBn‰L∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ∆«ƒ¿…≈«
ÔB¯b‰.והתפשטות בהרחבה אלא «»

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÓ‡ הפנימית ‚) המשמעות שלפי »¿»««ƒ∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
הרגילים  הגדרים ופריצת וההגבלות מהמצרים יציאה הוא ««‰È‰עניינה

ÔÈÁBn‰ ˙elb˙‰ והתפשטות Óˆ¯בהרחבה ‡ÏÏ Ì‰L ÈÙk ƒ¿««ƒ¿ƒ∆≈¿…≈«
,ÔB¯b‰,לעיל Ê‰כמבואר ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓ הארת של «»ƒ»»…»»ƒ¿»∆

העליונים  ÏLהמוחין ÔÙB‡a¿∆∆
˙‚O‰ ‡e‰ dÈÚL ,‰i‡¿̄ƒ»∆ƒ¿»»«»«

˙e‰n‰ שכלית מהשגה בשונה ««
שיכולה  שמיעה, של באופן רגילה,

המציאות  ידיעת של באופן גם להיות

השגה  ללא של בלבד פנימית והכרה

ומבאר. שממשיך כפי הדברים, מהות

È„ÈŒÏÚL Û‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«∆«¿≈
ÌÈÏÎB‡ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ וקולטים ¬ƒ««»¿ƒ

אלוקית  של הארה »ÈÁa¿ƒ˙נעלית
˙e‰n'‰ והעצמיות הפנימיות ««

,‰vna LaÏ˙nL '‰ÓÎÁc¿»¿»∆ƒ¿«≈««»
CLÓpL ˜¯ ‰Ê È¯‰ לאדם ומאיר ¬≈∆«∆ƒ¿»

˙ÏÈÎ‡ È„ÈŒÏÚ '‰ÓÎÁ ˙e‰Ó'«»¿»«¿≈¬ƒ«
ÏL ÔÙB‡Ï „ÚÂ ,‰vn‰««»¿«¿∆∆
‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰¯BnL ,‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆∆«««¿»»
וההמשכה  ההארה של והקליטה

Ìcהעליונה  ‰NÚpL ,˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ∆«¬»»
,B¯N·k ¯N·e שהמזון כשם »»ƒ¿»

בפנימיות  בו ונקלט נכנס אוכל שהאדם

ממנו  נפרד בלתי חלק להיות והופך

חלק  להיות והופך מתעכל המזון שהרי

האדם, של ובשרו ‡ŒÛמדמו Ï·‡¬»«
ÔÎŒÈtŒÏÚ היא שהקליטה למרות «ƒ≈

עדיין  ÏÏkבפנימיות ‚ÈOÓ BÈ‡≈«ƒ¿»
¯·c‰ ˙e‰Ó בו.‡˙ הנקלט ∆««»»
¯‡·Ó‰ C¯cŒÏÚÂ13 בתורת ¿«∆∆«¿…»

ז"ל ÔÈÚaהחסידות  חכמינו מאמר ¿ƒ¿«
Ú„BÈבגמרא  ˜BÈz‰ ÔÈ‡≈«ƒ≈«

ÌBÚËiL „Ú ‡a‡ ˙B¯˜Ïƒ¿«»«∆ƒ¿
Ô‚c ÌÚË14È„ÈŒÏÚL Û‡L , ««»»∆«∆«¿≈

‡e‰ Ú„BÈ Ô‚c ÌÚË ˙ÓÈÚË¿ƒ«««»»≈«
‡a‡ B˙‡È¯˜e ,‡a‡ ˙B¯˜Ïƒ¿«»¿ƒ»«»
ËÈˆ ¯Ú) CLÓpL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆ƒ¿»∆ƒ

CÈÊ משיכה חש ÂÈ·‡Ïהוא ( ƒ¿»ƒ
¯Á‡Ï ‰ÙÈ ‡ÏÂ ,‡˜Âc«¿»¿…ƒ¿∆¿«≈
ÂÈ·‡ e‰Ó ÏÏk ‚ÈOÓe ÔÈ·Ó BÈ‡ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,B˙ÏeÊ»ƒ»»¬≈≈≈ƒ«ƒ¿»«»ƒ

'eÎ אדמו"ר שמבאר וכפי אביו של המהות בעצם מושג כל לו ואין
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g"kyz'dח ,oqip 'g ,lecbd zay ,ev t"y

הּתינֹו ידיעת ׁשּגם מּזה, (ויתרה אינּהכּו' ּבּדגן ק ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּוא  וכן מהּותֹו). ולא הּדגן מציאּות ידיעת ְְְְִִֵֶַַַָָָֹאּלא

ללא  הּמֹוחין ׁשּמתּגּלים מצרים יציאת ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַֹּבענין

וׂשכלֹו ּדעּתֹו מעמיק ּכאׁשר ׁשּגם הּגרֹון, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָמצר

איןֿסֹוף  ּבגדּולת ההתּבֹוננּות ּבענין ְְְְְִִִִֵַַַָּובינתֹו

הּוא  להּׂשיג לֹו ּׁשאפׁשר מה ּכל הרי ְְֲִֵֶֶַַָָָּברּוֿהּוא,

הּמהּות  הּׂשגת ולא הּמציאּות ידיעת ּבחינת ְְְְִִִַַַַַַַַָֹרק

גֹו' אחזה ׁשּמּבׂשרי והגם ּבנֹוגע 15ּכלל. ּגם הרי , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכלל  מהּותּה יֹודע אינֹו ּבגּופֹו המלּוּבׁשת ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָלנפׁשֹו

ּבבירּור  ׁשּמבין והינּו ּבלבד, מציאּותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָּכיֿאם

ּכל  אבל הּגּוף, את ׁשמחּיה הּנפׁש מציאּות ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיׁש

הּׂשגת  ולא הּמציאּות ידיעת ּבדר הּוא ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹזה

אינֹו רּוחנית, להיֹותּה נפׁשֹו, אם ּומה ְְִִִֵַַַַָָהּמהּות.

ּבחינת  ּכלֿׁשּכן מהּותּה, ּבחינת להּׂשיג ְְְִִִֵֶַַַַָָָיכֹול

ּבֹו להיֹות ׁשאיֿאפׁשר ּברּוֿהּוא, ְְִִֵֶֶָָאֹורֿאיןֿסֹוף 

להּׂשיג  ׁשאיֿאפׁשר זה ענין והרי הּמהּות. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׂשגת

ּכמֹו זה  הרי ּובדּקּות  עצּום, צמצּום הּוא ְְְֲִֵֶַַַָהּמהּות

הּגרֹון. מצר ׁשעלֿידי ְְִֵֵֶַַַַָהּצמצּום

ÏÚÂאראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי נאמר זה ¿«ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ

ּגילּוי  יהיה לעתידֿלבא ׁשּגם ְְִִִִֶֶֶַָָָֹנפלאֹות,

הּגרֹון, מצר עלֿידי ׁשּלא ּדחכמהּֿובינה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמֹוחין

אראּנּו ׁשּלעתידֿלבא אּלא מצרים, ּביציאת ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּכמֹו

מהּות  ראית ּבבחינת מּוׂשג ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָנפלאֹות,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו וראּו16האיןֿסֹוף, הוי' כבֹוד ונגלה ְְְְְֲִֵֶָָָָָָ

הּפֹועל  האלקי ּכח (ׁשּיתּגּלה ּבׂשר ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹֹכל

ּוכתיב 17ׁשּבּנפעל  הינּו18), יראּו, ּבעין עין ּכי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָ
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כו.15) יט, ה.16)איוב מ, ועוד.17)ישעי' ואילך). סע"ד שכח, ח"ב - החדשה (בהוצאה ואילך ב תפא, תצוה תו"ח ראה

ח.18) נב, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אחר  ואמא' 'אבא קריאתו עניין ..." מצותיך': 'דרך בספר ה'צמחֿצדק'

היותו  שהוא – אביו מהו אמיתית והשגה ידיעה אינו דגן, טעם טעימתו

הבן  על האב רחמי ושטבעי ממש, האב ממוח חלק בהיותו וכיוצא מולידו

קוראו  רק זה, בכל מכיר אינו התינוק כי צרכיו. כל ולהספיק ולכלכלו לפרנסו

הוא  הענין ואמיתית בלבד, 'אבא'

והשגתו". מדעתו «≈ÈÂ)ƒ˙¯‰למעלה
˜BÈz‰ ˙ÚÈ„È ÌbL ,‰fÓƒ∆∆«¿ƒ««ƒ

Ô‚ca וקלט אוכל הוא שאותו «»»
ÚÈ„È˙בפנימיותו  ‡l‡ dÈ‡≈»∆»¿ƒ«

Ô‚c‰ ˙e‡ÈˆÓ על יודע הוא ¿ƒ«»»
הדבר  של וקיומו …¿ÏÂ‡מציאותו

B˙e‰Ó לו אין הדבר במהות ואילו «
השגה  ).כל

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÈÁBn‰ ÌÈlb˙nL העליונים ∆ƒ¿«ƒ«ƒ

ÔB¯b‰ ¯ˆÓ ‡ÏÏ בהרחבה אלא ¿…≈««»
L‡k¯והתפשטות, ÌbL האדם ∆««¬∆

BÏÎNÂלמטה  BzÚc ˜ÈÓÚÓ«¬ƒ«¿¿ƒ¿
˙eBa˙‰‰ ÔÈÚa B˙È·eƒ»¿ƒ¿««ƒ¿¿
,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙Ïe„‚aƒ¿«≈»
בהתעמקות  אלוקות בענייני ומתבונן

'מצר' ללא רחבה השגה לו ויש רבה

BÏ ¯LÙ‡M ‰Ó Ïk È¯‰¬≈»«∆∆¿»
˙ÚÈ„È ˙ÈÁa ˜¯ ‡e‰ ‚ÈO‰Ï¿«ƒ«¿ƒ«¿ƒ«
˙e‰n‰ ˙‚O‰ ‡ÏÂ ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ¿…«»«««

ÏÏk נשארת האלוקות מהות אז וגם ¿»
שכל  עם אדם סוף כי מהשגתו למעלה

יכו  לא במהות מוגבל להשגה להגיע ל

הגבלה  כל בה שאין והגדרה.האלקות

'B‚ ‰ÊÁ‡ È¯NanL Ì‚‰Â15, «¬«∆ƒ¿»ƒ∆¡∆
ומבואר  אלוקה" אחזה "מבשרי נאמר

הפנימית  שהמשמעות בחסידות כך על

בעצמו  שמהתבוננות היא הפסוק של

וכן  בגוף הנפש כוחות פעולת (אופן

השגה  לקבל האדם יכול הלאה)

אלקות, בעניני Ìbמסוימת È¯‰¬≈«
BÙe‚a ˙LaeÏÓ‰ BLÙÏ Ú‚Ba שלו בנשמה שמדובר למרות הרי ¿≈«¿«¿«¿∆∆¿

אותה  ולדעת להכיר אמור הוא ולכאורה שלו בגוף Ú„BÈהמלובשת BÈ‡≈≈«
ÏÏk d˙e‰Ó נשמתו של המהות בעצם השגה כל לו Ì‡ŒÈkואין «»¿»ƒƒ

¯e¯È·a ÔÈ·nL eÈ‰Â ,„·Ïa d˙e‡ÈˆÓ וודאית ברורה בצורה ¿ƒ»ƒ¿«¿«¿∆≈ƒ¿≈
Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁÓL LÙp‰ ˙e‡ÈˆÓ LiL מודע בהחלט והוא ∆≈¿ƒ«∆∆∆¿«»∆«

הנשמה, של ‰e‡Èˆn˙לקיומה ˙ÚÈ„È C¯„a ‡e‰ ‰Ê Ïk Ï·‡¬»»∆¿∆∆¿ƒ««¿ƒ

˙e‰n‰ ˙‚O‰ ‡ÏÂ.השגה לו אין הנשמה של במהותה ‡Ìכי ‰Óe ¿…«»««««ƒ
,d˙e‰Ó ˙ÈÁa ‚ÈO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,˙ÈÁe¯ d˙BÈ‰Ï ,BLÙ«¿ƒ¿»»ƒ≈»¿«ƒ¿ƒ««»
רוחנית  מהות להשיג מסוגל לא גשמי בגוף מלובשת שנשמתו מוגבל אדם כי

קיימת) שהיא לדעת רק ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B(אלא ˙ÈÁa ÔkLŒÏk»∆≈¿ƒ«≈
,‡e‰ŒCe¯a ערוך לאין שנעלה »

בגוף  המלובשת ŒÈ‡L∆ƒמהנשמה
˙‚O‰ Ba ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿«»«

˙e‰n‰ מוגבל שלאדם יתכן ולא ««
האלקות. במהות השגה ≈¬»È¯‰Âתהיה

‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆∆ƒ∆¿»¿«ƒ
,ÌeˆÚ ÌeˆÓˆ ‡e‰ ˙e‰n‰««ƒ¿»
אבל  והתגלות הארה יש שאמנם היינו

ו'דוחק' 'מצר' של באופן באה היא

מצומצמת  מאד »¿ew„·e˙כהארה
ŒÏÚL ÌeˆÓv‰ BÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«ƒ¿∆«

ÔB¯b‰ ¯ˆÓ È„È אמנם כלומר, ¿≈≈««»
'מצר' הוא הגרון מצר של הצמצום

העובדה  מאשר יותר הרבה ו'דוחק'

אלוקות  ולהשיג להבין ניתן שלא

מסויים, במובן אבל המהות, בהשגת

וגם  הדברים בין דימיון יש אי 'בדקות',

עצום'. 'צמצום נחשבת המהות השגת

E˙‡ˆ ÈÓÈk ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«ƒ≈≈¿
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆

,˙B‡ÏÙ הכתוב אחד שמצד היינו ƒ¿»
לבוא  לעתיד שיהיו שהנפלאות אומר

מצרים  ביציאת שהיו לניסים דומות

את  מדגיש הכתוב שני מצד אבל

ביחס  לבוא לעתיד של והיתרון המעלה

ואומר  מצרים »∆ÌbLליציאת
ÈeÏÈb ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ
‡lL ‰È·eŒ‰ÓÎÁc ÔÈÁBn‰«ƒ¿»¿»ƒ»∆…

,ÔB¯b‰ ¯ˆÓ È„ÈŒÏÚ באופן לא «¿≈≈««»
והתפשטות, בהתרחבות אלא מצומצם

‡l‡ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa BÓk¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆»
‡·ÏŒ„È˙ÚlL נוסף חידוש יהיה ∆∆»ƒ»…

יהיה  אז כי מצרים יציאת לגבי יתירה È‰iL‰ומעלה ,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡«¿∆ƒ¿»∆ƒ¿∆
האלוקי  הזה NeÓ‚האור בעולם למטה אדם ¯‡È˙לבני ˙ÈÁ·a »ƒ¿ƒ«¿ƒ«

·e˙kL BÓÎe ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙e‰Ó16 הגאולה B·Î„ביעודי ‰Ï‚Â «»≈¿∆»¿ƒ¿»¿
ÏÚBt‰ È˜Ï‡‰ Ák ‰lb˙iL) ¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ המהווה ¬»»¿»»»»∆ƒ¿«∆…«»¡…ƒ«≈

ומקיים  דומם,ÏÚÙpaL17ומחיה אפילו בבריאה, דבר כל שהרי הנברא ∆«ƒ¿»
בו  שיש האלקית החיות מכוח ורק אך È˙Îe·קיים על 18), נאמר ועוד ¿ƒ
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

הראּיה  ענין ּכמֹו מּמׁש, הּמהּות הּׂשגת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָּבבחינת

מצוה  ׂשכר ענין וזהּו הּדבר. מהּות את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתֹופס

ֿ 19מצוה  ׁשּלעתיד מה הּוא הּמצוה ׁשּׂשכר הינּו, , ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּבמצות  ּכמֹו הּמצוה, מהּות עצם ּיתּגּלה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹלבא

עכׁשו אכיל  אֹוכלים ׁשאנּו ֿ זה ׁשעלֿידי מּצה, ת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבחינת  לעתידֿלבא יהיה חכמה', 'מהּות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹּבחינת

 ֿ ועל מּמׁש. ראּיה ּכמֹו ּבגילּוי חכמה' ְְְְְִִַַַָָָָ'מהּות

עלֿידי  ׁשּנמׁשכים הּגילּויים לכל ּבנֹוגע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדרֿזה

ׁשל  ּבאֹופן יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ּומצֹות, ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹהּתֹורה

הראּיה. ענין ּכמֹו הּמהּות ְְְִִִַַַָָּגילּוי

ּגםּֿכן,20ּבּמאמר CÈLÓÓeד) יּובן ּומעּתה : «¿ƒֲֵֵַַַַָָָ

הּנה  מצרים, ׁשּביציאת ְְִִִִִֵֶֶַַׁשּכמֹו

ּכמֹוֿכן  יםֿסּוף, קריעת היה מצרים יציאת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָאחר

ּכתיב  ּבעים 21לעתידֿלבא הּנהר על ידֹו והניף ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

זה  ּבמאמר אבל נחלים, לׁשבעה והּכהּו ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָרּוחֹו

עלּֿפי  יּובן הענין א הענין. ּביאּור מסים ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָאינֹו

מאמרים  ּבׁשאר קריעת 22המבאר ׁשּבין ּבחילּוק ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

הּנהר  לבקיעת מצרים ׁשּביציאת ְְִִִִִִֶַַַַַָָיםֿסּוף

מלכּות, ּבחינת הּוא הּים  ׁשענין ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּדלעתידֿלבא,

ּכללּות  ועלּֿדר ּבינה. ּבחינת הּוא הּנהר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָוענין

העתידה, לּגאּולה מצרים יציאת ׁשּבין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהחילּוק

לפניהם  הֹול והוי' ּכתיב מצרים ,23ׁשּביציאת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ז"ל  חכמינּו מצרים)24ואמרּו (ּביציאת לׁשעבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

רּבֹותינּו (ּוכמאמר לפניהם מהּל ּוביתּֿדיני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַאני

ּוביתּֿדינֹו),25ז"ל  הּוא - והוי' ׁשּנאמר מקֹום ּכל ֱֲִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר  לבּדי, אני - לעתידֿלבא הֹול26אבל ּכי ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

והינּו גֹו', ה' ּתהיה 27לפניכם העתידה ׁשהּגאּולה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

 ֿ על ׁשהיתה מצרים מיציאת יֹותר נעלה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבאֹופן

ּכיון  הּמלכּות, ספירת על ּדקאי ּביתּֿדינֹו, ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָידי

ׁשּנֹוסף  מּובן ועלּֿפיֿזה ּבינה. מּבחינת ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָׁשּתהיה

ּגילּוי  אנּפין' ּב'זעיר יהיה ׁשּלעתידֿלבא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹלכ
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מ"ב.19) פ"ד קכא.20)אבות ע' שם טו.21)סה"מ יא, לאדמו"ר 22)ישעי' האמונה שער ואילך. ד טז, צו לקו"ת ראה

ואילך. פנ"ב כא.23)האמצעי יג, ו.24)בשלח פי"ט, ג.25)שמו"ר פי"ב, יב.26)שם נב, ע'27)ישעי' בא אוה"ת ראה

תפז. ע' ח"א נ"ך ואילך. רצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלוקות  גילוי יהיה לבוא שלעתיד המדגיש נוסף פסוק העתידה, הגאולה

ראיה  של ‰eÈבאופן ,e‡¯È ÔÈÚa ÔÈÚ Èk באופן תתגלה שהאלוקות ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿«¿
באלקות  ולהשיג להבין שיוכלו LnÓ,כזה ˙e‰n‰ ˙‚O‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»««««»

‰i‡¯‰ ÔÈÚ BÓk בגשמיות¯·c‰ ˙e‰Ó ˙‡ ÒÙBzL רק ולא ¿ƒ¿«»¿ƒ»∆≈∆««»»
למציאותו. הוכחה מהווה

ÔÈÚ e‰ÊÂ מאמר של הפנימי התוכן ¿∆ƒ¿«
אבות  בפרקי ז"ל »¿ÎN¯חכמינו

‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ19¯ÎOL ,eÈ‰ , ƒ¿»ƒ¿»«¿∆¿«
Œ„È˙ÚlL ‰Ó ‡e‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«∆∆»ƒ
˙e‰Ó ÌˆÚ ‰lb˙i ‡·Ï»…ƒ¿«∆∆∆«

,‰Âˆn‰ נעלם הוא שכיום דבר «ƒ¿»
‡ÏÈÎ˙ונסתר, ˙ÂˆÓa BÓk¿¿ƒ¿«¬ƒ«

e‡L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰vÓ«»∆«¿≈∆∆»
ÌÈÏÎB‡ בפנימיות בתוכנו וקולטים ¿ƒ
ÂLÎÚ הגלות 'e‰Ó˙בזמן ˙ÈÁa «¿»¿ƒ««

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È ,'‰ÓÎÁ»¿»ƒ¿∆∆»ƒ»…
ÈeÏÈ‚a '‰ÓÎÁ ˙e‰Ó' ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»¿ƒ
ומוחשית  ברורה תהיה בכך וההשגה

‰i‡¯ BÓk בעינייםŒÏÚÂ .LnÓ ¿¿ƒ»«»¿«
ÌÈÈeÏÈb‰ ÏÎÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿≈«¿»«ƒƒ

הנעלים  ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒהאלקיים
למטה  ‰Bz¯‰מלמעלה È„ÈŒÏÚ«¿≈«»

˙BˆÓe זמן במשך עושים שאנו ƒ¿
eÈ‰Èהגלות, ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿

BÓk ˙e‰n‰ ÈeÏÈb ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ««¿
‰i‡¯‰ ÔÈÚ.הגשמית בעין ƒ¿«»¿ƒ»
CÈLÓÓe מהר"ש „) הרבי «¿ƒ

¯Ó‡na20:הנזכרÔ·eÈ ‰zÚÓe ««¬»≈«»»
˙‡ÈˆÈaL BÓkL ,ÔkŒÌb«≈∆¿∆ƒƒ«
˙‡ÈˆÈ ¯Á‡ ‰p‰ ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ≈««¿ƒ«

ÌÈ¯ˆÓ לא אלוקות גילוי שהייתה ƒ¿«ƒ
בהתרחבות  אלא 'מצר' של באופן

ÔÎŒBÓk ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ‰È‰»»¿ƒ««¿≈
·È˙k ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ21ÛÈ‰Â ∆»ƒ»…¿ƒ¿≈ƒ

הוא  ברוך ‰p‰¯הקדוש ÏÚ B„È»««»»
ÌÈÚa ותוקף e‰k‰Âבחוזק BÁe¯ «¿»¿ƒ»

וייבקע  שייפתח «¿Ú·LÏ¿ƒ‰באופן
¯Ó‡Óa Ï·‡ ,ÌÈÂ˘ ÌÈÏÁ¿»ƒ¬»¿«¬»
.ÔÈÚ‰ ¯e‡Èa ÌÈÒÓ BÈ‡ ‰Ê∆≈¿«≈≈»ƒ¿»
¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»«ƒ«¿…»

ÌÈ¯Ó‡Ó ¯‡La22˜eÏÈÁa ƒ¿»«¬»ƒ¿ƒ
ההבדל  משמעות ≈∆ÔÈaLאודות

Œ„È˙ÚÏc ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜·Ï ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««∆ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿ƒ««»»ƒ¿»ƒ
˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡e‰ Ìi‰ ÔÈÚL ,‡·Ï בחינת) האצילות עולם של »…∆ƒ¿««»¿ƒ««¿

בחסידות  שמבואר וכפי פה", "מלכות אליהו' ב'פתח כנאמר למעלה, הדיבור

ענין  את מסמל הים כך השכל, אור על מעלימות הדיבור שאותיות כשם

דאתכסיא", "עלמא וההעלם, הכיסוי

ונעלם, מכוסה האלוקי האור שבו עולם

והכיסוי  ההעלם סוף, ים קריעת ובעת

מאד) ונעלה גדול גילוי והיה 'נקרע'

‰Èa ˙ÈÁa ‡e‰ ¯‰p‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««»»¿ƒ«ƒ»
עולם  המחשבה של (בחינת האצילות

אותיות  יש בה שגם העליונה

המחשבה  של ההעלם אבל המעלימות

הדיבור, של ההעלם מאשר פחות הוא

הזה  ההעלם אפילו העתידה ובגאולה

וזו  בגלוי, תהיה האלוקות כי יתבטל

הנהר  בקיעת של הפנימית המשמעות

לבוא). eÏÏk˙לעתיד  C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆¿»
˜eÏÈÁ‰ ההבדל˙‡ÈˆÈ ÔÈaL «ƒ∆≈¿ƒ«

,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡bÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿»»¬ƒ»
'ÈÂ‰Â ·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬»»

Ì‰ÈÙÏ CÏB‰23e¯Ó‡Â , ≈ƒ¿≈∆¿»¿
Ï"Ê eÈÓÎÁ24¯·ÚLÏ ¬»≈«¿∆»«

Œ˙È·e È‡ (ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa)ƒƒ«ƒ¿«ƒ¬ƒ≈
¯Ó‡ÓÎe) Ì‰ÈÙÏ Cl‰Ó ÈÈcƒƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯25ÌB˜Ó Ïk «≈«»»
Œ˙È·e ‡e‰ - 'ÈÂ‰Â ¯Ó‡pL∆∆¡««¬»»≈
È‡ - ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ï·‡ ,(BÈcƒ¬»∆»ƒ»…¬ƒ

,Èc·Ï מעלה של הדין בית ללא ¿«ƒ
¯Ó‡pL26ÌÎÈÙÏ CÏB‰ Èk ∆∆¡«ƒ≈ƒ¿≈∆
,'B‚ וא"ו ‰' ללא "ה'" נאמר וכאן

eÈ‰Â27‰Ïe‡b‰Lהחיבור  ¿«¿∆«¿»
‰ÏÚ ÔÙB‡a ‰È‰z ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿∆¿∆«¬∆
‰˙È‰L ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÓ ¯˙BÈ≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆»¿»
ÏÚ È‡˜c ,BÈcŒ˙Èa È„ÈŒÏÚ«¿≈≈ƒ¿»≈«

eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ‰È‰zL ÔÂÈk ,˙ ¿ƒ«««¿≈»∆ƒ¿∆
‰Èa ˙ÈÁaÓ הספירות שבסדר ƒ¿ƒ«ƒ»

שהיא  המלכות מבחינת יותר נעלית

האחרונה. הספירה

CÎÏ ÛÒBpL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆»¿»
¯ÈÚÊ'a ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿≈

'ÔÈt‡ העליונות ÈeÏÈbהמידות «¿ƒƒ
‡lL ‰È·eŒ‰ÓÎÁc ÔÈÁBn‰«ƒ¿»¿»ƒ»∆…
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ט g"kyz'd ,oqip 'g ,lecbd zay ,ev t"y

הּתינֹו ידיעת ׁשּגם מּזה, (ויתרה אינּהכּו' ּבּדגן ק ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּוא  וכן מהּותֹו). ולא הּדגן מציאּות ידיעת ְְְְִִֵֶַַַָָָֹאּלא

ללא  הּמֹוחין ׁשּמתּגּלים מצרים יציאת ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַֹּבענין

וׂשכלֹו ּדעּתֹו מעמיק ּכאׁשר ׁשּגם הּגרֹון, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָמצר

איןֿסֹוף  ּבגדּולת ההתּבֹוננּות ּבענין ְְְְְִִִִֵַַַָּובינתֹו

הּוא  להּׂשיג לֹו ּׁשאפׁשר מה ּכל הרי ְְֲִֵֶֶַַָָָּברּוֿהּוא,

הּמהּות  הּׂשגת ולא הּמציאּות ידיעת ּבחינת ְְְְִִִַַַַַַַַָֹרק

גֹו' אחזה ׁשּמּבׂשרי והגם ּבנֹוגע 15ּכלל. ּגם הרי , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכלל  מהּותּה יֹודע אינֹו ּבגּופֹו המלּוּבׁשת ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָלנפׁשֹו

ּבבירּור  ׁשּמבין והינּו ּבלבד, מציאּותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָּכיֿאם

ּכל  אבל הּגּוף, את ׁשמחּיה הּנפׁש מציאּות ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיׁש

הּׂשגת  ולא הּמציאּות ידיעת ּבדר הּוא ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹזה

אינֹו רּוחנית, להיֹותּה נפׁשֹו, אם ּומה ְְִִִֵַַַַָָהּמהּות.

ּבחינת  ּכלֿׁשּכן מהּותּה, ּבחינת להּׂשיג ְְְִִִֵֶַַַַָָָיכֹול

ּבֹו להיֹות ׁשאיֿאפׁשר ּברּוֿהּוא, ְְִִֵֶֶָָאֹורֿאיןֿסֹוף 

להּׂשיג  ׁשאיֿאפׁשר זה ענין והרי הּמהּות. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׂשגת

ּכמֹו זה  הרי ּובדּקּות  עצּום, צמצּום הּוא ְְְֲִֵֶַַַָהּמהּות

הּגרֹון. מצר ׁשעלֿידי ְְִֵֵֶַַַַָהּצמצּום

ÏÚÂאראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי נאמר זה ¿«ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ

ּגילּוי  יהיה לעתידֿלבא ׁשּגם ְְִִִִֶֶֶַָָָֹנפלאֹות,

הּגרֹון, מצר עלֿידי ׁשּלא ּדחכמהּֿובינה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמֹוחין

אראּנּו ׁשּלעתידֿלבא אּלא מצרים, ּביציאת ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּכמֹו

מהּות  ראית ּבבחינת מּוׂשג ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָנפלאֹות,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו וראּו16האיןֿסֹוף, הוי' כבֹוד ונגלה ְְְְְֲִֵֶָָָָָָ

הּפֹועל  האלקי ּכח (ׁשּיתּגּלה ּבׂשר ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹֹכל

ּוכתיב 17ׁשּבּנפעל  הינּו18), יראּו, ּבעין עין ּכי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָ
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כו.15) יט, ה.16)איוב מ, ועוד.17)ישעי' ואילך). סע"ד שכח, ח"ב - החדשה (בהוצאה ואילך ב תפא, תצוה תו"ח ראה

ח.18) נב, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אחר  ואמא' 'אבא קריאתו עניין ..." מצותיך': 'דרך בספר ה'צמחֿצדק'

היותו  שהוא – אביו מהו אמיתית והשגה ידיעה אינו דגן, טעם טעימתו

הבן  על האב רחמי ושטבעי ממש, האב ממוח חלק בהיותו וכיוצא מולידו

קוראו  רק זה, בכל מכיר אינו התינוק כי צרכיו. כל ולהספיק ולכלכלו לפרנסו

הוא  הענין ואמיתית בלבד, 'אבא'

והשגתו". מדעתו «≈ÈÂ)ƒ˙¯‰למעלה
˜BÈz‰ ˙ÚÈ„È ÌbL ,‰fÓƒ∆∆«¿ƒ««ƒ

Ô‚ca וקלט אוכל הוא שאותו «»»
ÚÈ„È˙בפנימיותו  ‡l‡ dÈ‡≈»∆»¿ƒ«

Ô‚c‰ ˙e‡ÈˆÓ על יודע הוא ¿ƒ«»»
הדבר  של וקיומו …¿ÏÂ‡מציאותו

B˙e‰Ó לו אין הדבר במהות ואילו «
השגה  ).כל

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÈÁBn‰ ÌÈlb˙nL העליונים ∆ƒ¿«ƒ«ƒ

ÔB¯b‰ ¯ˆÓ ‡ÏÏ בהרחבה אלא ¿…≈««»
L‡k¯והתפשטות, ÌbL האדם ∆««¬∆

BÏÎNÂלמטה  BzÚc ˜ÈÓÚÓ«¬ƒ«¿¿ƒ¿
˙eBa˙‰‰ ÔÈÚa B˙È·eƒ»¿ƒ¿««ƒ¿¿
,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙Ïe„‚aƒ¿«≈»
בהתעמקות  אלוקות בענייני ומתבונן

'מצר' ללא רחבה השגה לו ויש רבה

BÏ ¯LÙ‡M ‰Ó Ïk È¯‰¬≈»«∆∆¿»
˙ÚÈ„È ˙ÈÁa ˜¯ ‡e‰ ‚ÈO‰Ï¿«ƒ«¿ƒ«¿ƒ«
˙e‰n‰ ˙‚O‰ ‡ÏÂ ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ¿…«»«««

ÏÏk נשארת האלוקות מהות אז וגם ¿»
שכל  עם אדם סוף כי מהשגתו למעלה

יכו  לא במהות מוגבל להשגה להגיע ל

הגבלה  כל בה שאין והגדרה.האלקות

'B‚ ‰ÊÁ‡ È¯NanL Ì‚‰Â15, «¬«∆ƒ¿»ƒ∆¡∆
ומבואר  אלוקה" אחזה "מבשרי נאמר

הפנימית  שהמשמעות בחסידות כך על

בעצמו  שמהתבוננות היא הפסוק של

וכן  בגוף הנפש כוחות פעולת (אופן

השגה  לקבל האדם יכול הלאה)

אלקות, בעניני Ìbמסוימת È¯‰¬≈«
BÙe‚a ˙LaeÏÓ‰ BLÙÏ Ú‚Ba שלו בנשמה שמדובר למרות הרי ¿≈«¿«¿«¿∆∆¿

אותה  ולדעת להכיר אמור הוא ולכאורה שלו בגוף Ú„BÈהמלובשת BÈ‡≈≈«
ÏÏk d˙e‰Ó נשמתו של המהות בעצם השגה כל לו Ì‡ŒÈkואין «»¿»ƒƒ

¯e¯È·a ÔÈ·nL eÈ‰Â ,„·Ïa d˙e‡ÈˆÓ וודאית ברורה בצורה ¿ƒ»ƒ¿«¿«¿∆≈ƒ¿≈
Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁÓL LÙp‰ ˙e‡ÈˆÓ LiL מודע בהחלט והוא ∆≈¿ƒ«∆∆∆¿«»∆«

הנשמה, של ‰e‡Èˆn˙לקיומה ˙ÚÈ„È C¯„a ‡e‰ ‰Ê Ïk Ï·‡¬»»∆¿∆∆¿ƒ««¿ƒ

˙e‰n‰ ˙‚O‰ ‡ÏÂ.השגה לו אין הנשמה של במהותה ‡Ìכי ‰Óe ¿…«»««««ƒ
,d˙e‰Ó ˙ÈÁa ‚ÈO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,˙ÈÁe¯ d˙BÈ‰Ï ,BLÙ«¿ƒ¿»»ƒ≈»¿«ƒ¿ƒ««»
רוחנית  מהות להשיג מסוגל לא גשמי בגוף מלובשת שנשמתו מוגבל אדם כי

קיימת) שהיא לדעת רק ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B(אלא ˙ÈÁa ÔkLŒÏk»∆≈¿ƒ«≈
,‡e‰ŒCe¯a ערוך לאין שנעלה »

בגוף  המלובשת ŒÈ‡L∆ƒמהנשמה
˙‚O‰ Ba ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿«»«

˙e‰n‰ מוגבל שלאדם יתכן ולא ««
האלקות. במהות השגה ≈¬»È¯‰Âתהיה

‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆∆ƒ∆¿»¿«ƒ
,ÌeˆÚ ÌeˆÓˆ ‡e‰ ˙e‰n‰««ƒ¿»
אבל  והתגלות הארה יש שאמנם היינו

ו'דוחק' 'מצר' של באופן באה היא

מצומצמת  מאד »¿ew„·e˙כהארה
ŒÏÚL ÌeˆÓv‰ BÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«ƒ¿∆«

ÔB¯b‰ ¯ˆÓ È„È אמנם כלומר, ¿≈≈««»
'מצר' הוא הגרון מצר של הצמצום

העובדה  מאשר יותר הרבה ו'דוחק'

אלוקות  ולהשיג להבין ניתן שלא

מסויים, במובן אבל המהות, בהשגת

וגם  הדברים בין דימיון יש אי 'בדקות',

עצום'. 'צמצום נחשבת המהות השגת

E˙‡ˆ ÈÓÈk ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«ƒ≈≈¿
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆

,˙B‡ÏÙ הכתוב אחד שמצד היינו ƒ¿»
לבוא  לעתיד שיהיו שהנפלאות אומר

מצרים  ביציאת שהיו לניסים דומות

את  מדגיש הכתוב שני מצד אבל

ביחס  לבוא לעתיד של והיתרון המעלה

ואומר  מצרים »∆ÌbLליציאת
ÈeÏÈb ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ
‡lL ‰È·eŒ‰ÓÎÁc ÔÈÁBn‰«ƒ¿»¿»ƒ»∆…

,ÔB¯b‰ ¯ˆÓ È„ÈŒÏÚ באופן לא «¿≈≈««»
והתפשטות, בהתרחבות אלא מצומצם

‡l‡ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa BÓk¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆»
‡·ÏŒ„È˙ÚlL נוסף חידוש יהיה ∆∆»ƒ»…

יהיה  אז כי מצרים יציאת לגבי יתירה È‰iL‰ומעלה ,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡«¿∆ƒ¿»∆ƒ¿∆
האלוקי  הזה NeÓ‚האור בעולם למטה אדם ¯‡È˙לבני ˙ÈÁ·a »ƒ¿ƒ«¿ƒ«

·e˙kL BÓÎe ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙e‰Ó16 הגאולה B·Î„ביעודי ‰Ï‚Â «»≈¿∆»¿ƒ¿»¿
ÏÚBt‰ È˜Ï‡‰ Ák ‰lb˙iL) ¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ המהווה ¬»»¿»»»»∆ƒ¿«∆…«»¡…ƒ«≈

ומקיים  דומם,ÏÚÙpaL17ומחיה אפילו בבריאה, דבר כל שהרי הנברא ∆«ƒ¿»
בו  שיש האלקית החיות מכוח ורק אך È˙Îe·קיים על 18), נאמר ועוד ¿ƒ
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

הראּיה  ענין ּכמֹו מּמׁש, הּמהּות הּׂשגת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָּבבחינת

מצוה  ׂשכר ענין וזהּו הּדבר. מהּות את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתֹופס

ֿ 19מצוה  ׁשּלעתיד מה הּוא הּמצוה ׁשּׂשכר הינּו, , ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּבמצות  ּכמֹו הּמצוה, מהּות עצם ּיתּגּלה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹלבא

עכׁשו אכיל  אֹוכלים ׁשאנּו ֿ זה ׁשעלֿידי מּצה, ת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבחינת  לעתידֿלבא יהיה חכמה', 'מהּות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹּבחינת

 ֿ ועל מּמׁש. ראּיה ּכמֹו ּבגילּוי חכמה' ְְְְְִִַַַָָָָ'מהּות

עלֿידי  ׁשּנמׁשכים הּגילּויים לכל ּבנֹוגע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדרֿזה

ׁשל  ּבאֹופן יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ּומצֹות, ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹהּתֹורה

הראּיה. ענין ּכמֹו הּמהּות ְְְִִִַַַָָּגילּוי

ּגםּֿכן,20ּבּמאמר CÈLÓÓeד) יּובן ּומעּתה : «¿ƒֲֵֵַַַַָָָ

הּנה  מצרים, ׁשּביציאת ְְִִִִִֵֶֶַַׁשּכמֹו

ּכמֹוֿכן  יםֿסּוף, קריעת היה מצרים יציאת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָאחר

ּכתיב  ּבעים 21לעתידֿלבא הּנהר על ידֹו והניף ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

זה  ּבמאמר אבל נחלים, לׁשבעה והּכהּו ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָרּוחֹו

עלּֿפי  יּובן הענין א הענין. ּביאּור מסים ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָאינֹו

מאמרים  ּבׁשאר קריעת 22המבאר ׁשּבין ּבחילּוק ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

הּנהר  לבקיעת מצרים ׁשּביציאת ְְִִִִִִֶַַַַַָָיםֿסּוף

מלכּות, ּבחינת הּוא הּים  ׁשענין ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּדלעתידֿלבא,

ּכללּות  ועלּֿדר ּבינה. ּבחינת הּוא הּנהר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָוענין

העתידה, לּגאּולה מצרים יציאת ׁשּבין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהחילּוק

לפניהם  הֹול והוי' ּכתיב מצרים ,23ׁשּביציאת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ז"ל  חכמינּו מצרים)24ואמרּו (ּביציאת לׁשעבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

רּבֹותינּו (ּוכמאמר לפניהם מהּל ּוביתּֿדיני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַאני

ּוביתּֿדינֹו),25ז"ל  הּוא - והוי' ׁשּנאמר מקֹום ּכל ֱֲִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר  לבּדי, אני - לעתידֿלבא הֹול26אבל ּכי ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

והינּו גֹו', ה' ּתהיה 27לפניכם העתידה ׁשהּגאּולה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

 ֿ על ׁשהיתה מצרים מיציאת יֹותר נעלה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבאֹופן

ּכיון  הּמלכּות, ספירת על ּדקאי ּביתּֿדינֹו, ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָידי

ׁשּנֹוסף  מּובן ועלּֿפיֿזה ּבינה. מּבחינת ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָׁשּתהיה

ּגילּוי  אנּפין' ּב'זעיר יהיה ׁשּלעתידֿלבא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹלכ
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מ"ב.19) פ"ד קכא.20)אבות ע' שם טו.21)סה"מ יא, לאדמו"ר 22)ישעי' האמונה שער ואילך. ד טז, צו לקו"ת ראה

ואילך. פנ"ב כא.23)האמצעי יג, ו.24)בשלח פי"ט, ג.25)שמו"ר פי"ב, יב.26)שם נב, ע'27)ישעי' בא אוה"ת ראה

תפז. ע' ח"א נ"ך ואילך. רצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלוקות  גילוי יהיה לבוא שלעתיד המדגיש נוסף פסוק העתידה, הגאולה

ראיה  של ‰eÈבאופן ,e‡¯È ÔÈÚa ÔÈÚ Èk באופן תתגלה שהאלוקות ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿«¿
באלקות  ולהשיג להבין שיוכלו LnÓ,כזה ˙e‰n‰ ˙‚O‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»««««»

‰i‡¯‰ ÔÈÚ BÓk בגשמיות¯·c‰ ˙e‰Ó ˙‡ ÒÙBzL רק ולא ¿ƒ¿«»¿ƒ»∆≈∆««»»
למציאותו. הוכחה מהווה

ÔÈÚ e‰ÊÂ מאמר של הפנימי התוכן ¿∆ƒ¿«
אבות  בפרקי ז"ל »¿ÎN¯חכמינו

‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ19¯ÎOL ,eÈ‰ , ƒ¿»ƒ¿»«¿∆¿«
Œ„È˙ÚlL ‰Ó ‡e‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«∆∆»ƒ
˙e‰Ó ÌˆÚ ‰lb˙i ‡·Ï»…ƒ¿«∆∆∆«

,‰Âˆn‰ נעלם הוא שכיום דבר «ƒ¿»
‡ÏÈÎ˙ונסתר, ˙ÂˆÓa BÓk¿¿ƒ¿«¬ƒ«

e‡L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰vÓ«»∆«¿≈∆∆»
ÌÈÏÎB‡ בפנימיות בתוכנו וקולטים ¿ƒ
ÂLÎÚ הגלות 'e‰Ó˙בזמן ˙ÈÁa «¿»¿ƒ««

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È ,'‰ÓÎÁ»¿»ƒ¿∆∆»ƒ»…
ÈeÏÈ‚a '‰ÓÎÁ ˙e‰Ó' ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»¿ƒ
ומוחשית  ברורה תהיה בכך וההשגה

‰i‡¯ BÓk בעינייםŒÏÚÂ .LnÓ ¿¿ƒ»«»¿«
ÌÈÈeÏÈb‰ ÏÎÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿≈«¿»«ƒƒ

הנעלים  ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒהאלקיים
למטה  ‰Bz¯‰מלמעלה È„ÈŒÏÚ«¿≈«»

˙BˆÓe זמן במשך עושים שאנו ƒ¿
eÈ‰Èהגלות, ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿

BÓk ˙e‰n‰ ÈeÏÈb ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ««¿
‰i‡¯‰ ÔÈÚ.הגשמית בעין ƒ¿«»¿ƒ»
CÈLÓÓe מהר"ש „) הרבי «¿ƒ

¯Ó‡na20:הנזכרÔ·eÈ ‰zÚÓe ««¬»≈«»»
˙‡ÈˆÈaL BÓkL ,ÔkŒÌb«≈∆¿∆ƒƒ«
˙‡ÈˆÈ ¯Á‡ ‰p‰ ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ≈««¿ƒ«

ÌÈ¯ˆÓ לא אלוקות גילוי שהייתה ƒ¿«ƒ
בהתרחבות  אלא 'מצר' של באופן

ÔÎŒBÓk ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ‰È‰»»¿ƒ««¿≈
·È˙k ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ21ÛÈ‰Â ∆»ƒ»…¿ƒ¿≈ƒ

הוא  ברוך ‰p‰¯הקדוש ÏÚ B„È»««»»
ÌÈÚa ותוקף e‰k‰Âבחוזק BÁe¯ «¿»¿ƒ»

וייבקע  שייפתח «¿Ú·LÏ¿ƒ‰באופן
¯Ó‡Óa Ï·‡ ,ÌÈÂ˘ ÌÈÏÁ¿»ƒ¬»¿«¬»
.ÔÈÚ‰ ¯e‡Èa ÌÈÒÓ BÈ‡ ‰Ê∆≈¿«≈≈»ƒ¿»
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g"kyz'dי ,oqip 'g ,lecbd zay ,ev t"y

הּגרֹון  מצר עלֿידי ׁשּלא ּדחכמהּֿובינה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמֹוחין

ראית  ׁשל ּבאֹופן אבל) מצרים, ּביציאת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָ(ּכמֹו

מדרגה  אז ּתתּגּלה נפלאֹות), (אראּנּו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּמהּות

מצרים, ּביציאת ּׁשהיה מּמה יֹותר ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָנעלית

רק 28והינּו הּיציאה היתה מצרים ׁשּביציאת , ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

הּמֹוחין  אֹור נמׁש ׁשעלֿידיֿזה הּגרֹון, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמּמצר

הּיציאה  ּתהיה לעתידֿלבא אבל הּמּדֹות, ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹאל

ׁשעלֿידיֿזה  (נהר), ּבינה ּבחינת ההּׂשגה, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּמצר

ׁשּלמעלה  מּבחינה הּמֹוחין ּבבחינת ְְְְְִִִִִֶַַַַָָיּומׁש

למּטה  ּתתגּלה זֹו נעלית ּבחינה וגם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָמהּמֹוחין.

הּמהּות. ראית ׁשל ְְִֶֶַַַּבאֹופן

ÏÎÂ הּגלּות מׁש זמן ּכל ועבֹודתנּו מעׂשינּו עלֿידי נעׂשה ּובפרט 29זה , ¿»ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו מצרים, ּדיציאת ודֹור 30ּבענין ּדֹור ּבכל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מֹוסיף  הּזקן הּוא 31(ורּבנּו ּכאילּו עצמֹו את לראֹות אדם חיב ויֹום) יֹום ּובכל : ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

מארץ  צאת ּכימי הּיעּוד לקּיּום זֹוכים ׁשעלֿידיֿזה מּמצרים, (הּיֹום) ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָיצא

נפלאֹות. אראּנּו ְְְִִִֶַַָמצרים
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צאתך).28) כימי לד"ה ורושם קיצור הוא (שכנראה קמג ס"ע שם סה"מ גם רפל"ז.29)ראה תניא פסחים 30)ראה משנה

ב. רפמ"ז.31)קטז, תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏL ÔÙB‡a (Ï·‡ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa BÓk) ÔB¯b‰ ¯ˆÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈««»¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ¬»¿∆∆

,(˙B‡ÏÙ ep‡¯‡) ˙e‰n‰ ˙È‡¯ יתרון וזה באריכות, לעיל כמבואר ¿ƒ««««¿∆ƒ¿»
המוחין  גילוי של עצמו ענין באותו מצרים יציאת לגבי לבוא לעתיד שיהיה

'מצר' ‡Êללא ‰lb˙z לבוא nÓ‰לעתיד ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó ƒ¿«∆»«¿≈»«¬≈≈ƒ«
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰M והיא ∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

לידי  באה לא מצרים שביציאת מדרגה

כלל  eÈ‰Â28˙‡ÈˆÈaLגילוי , ¿«¿∆ƒƒ«
˜¯ ‰‡Èˆi‰ ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»¿»«¿ƒ»«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÔB¯b‰ ¯ˆnÓƒ≈««»∆«¿≈∆
Ï‡ ÔÈÁBn‰ ¯B‡ CLÓƒ¿»«ƒ∆

˙Bcn‰ והתפשטות,בהרחבה «ƒ
לעיל, ÏŒ„È˙ÚÏ·‡כמבואר Ï·‡¬»∆»ƒ»…

‰‚O‰‰ ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿ƒ»ƒ≈«««»»
(‰¯),עצמה, ‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»»»

מה'מצר' יציאה רק לא כלומר,

המידות  אל המוחין בהשפעת וההגדרה

המוחין  של מהגדרים יציאה אלא

CLÓeÈעצמם  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿«
‰ÈÁaÓ ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒƒ¿ƒ»
Ì‚Â .ÔÈÁBn‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«ƒ¿«

BÊ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa רק (ולא  ¿ƒ»«¬≈
למידות) ממוחין ∆»¿l‚˙zƒ‰ההשפעה

˙È‡¯ ÏL ÔÙB‡a ‰hÓÏ¿«»¿∆∆¿ƒ«
.˙e‰n‰««

‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ ונפעלCLÓ ÔÓÊ Ïk e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ¿»∆«¬∆«¿≈«¬≈«¬»≈»¿«∆∆
˙eÏb‰29, לבוא לעתיד שיהיו האלוקיים שהגילויים התניא בספר כמבואר «»

הגלות  בזמן ועבודתנו במעשנו ÌÈ¯ˆÓתלויים ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚa Ë¯Ù·eƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
בא  שהוא ואחד,כפי אחד כל של הרוחנית ה' בעבודת ביטוי ∆∆e‰fLלידי

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L30 במשנה ∆»¿«≈«
Ô˜f‰ ea¯Â) ¯B„Â ¯Bc ÏÎa¿»»¿«≈«»≈

ÛÈÒBÓ31(ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e : ƒ¿»»
BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·ÈÁ«»»»ƒ¿∆«¿
(ÌBi‰) ‡ˆÈ ‡e‰ eÏÈ‡k¿ƒ»»«

ÌÈ¯ˆnÓ יציאת' הרוחני ובמובן ƒƒ¿«ƒ
של  באופן ה' עבודת היינו מצרים',

שייכת  וההגבלות, מהגדרים יציאה

מקום, ובכל זמן ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בכל
ÈÓÈk „eÚi‰ Ìei˜Ï ÌÈÎBÊƒ¿ƒ«ƒƒ≈
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆

.˙B‡ÏÙƒ¿»
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מה'מצר' יציאה רק לא כלומר,

המידות  אל המוחין בהשפעת וההגדרה

המוחין  של מהגדרים יציאה אלא

CLÓeÈעצמם  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿«
‰ÈÁaÓ ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒƒ¿ƒ»
Ì‚Â .ÔÈÁBn‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«ƒ¿«

BÊ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa רק (ולא  ¿ƒ»«¬≈
למידות) ממוחין ∆»¿l‚˙zƒ‰ההשפעה

˙È‡¯ ÏL ÔÙB‡a ‰hÓÏ¿«»¿∆∆¿ƒ«
.˙e‰n‰««

‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ ונפעלCLÓ ÔÓÊ Ïk e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ¿»∆«¬∆«¿≈«¬≈«¬»≈»¿«∆∆
˙eÏb‰29, לבוא לעתיד שיהיו האלוקיים שהגילויים התניא בספר כמבואר «»

הגלות  בזמן ועבודתנו במעשנו ÌÈ¯ˆÓתלויים ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚa Ë¯Ù·eƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
בא  שהוא ואחד,כפי אחד כל של הרוחנית ה' בעבודת ביטוי ∆∆e‰fLלידי

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L30 במשנה ∆»¿«≈«
Ô˜f‰ ea¯Â) ¯B„Â ¯Bc ÏÎa¿»»¿«≈«»≈

ÛÈÒBÓ31(ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e : ƒ¿»»
BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·ÈÁ«»»»ƒ¿∆«¿
(ÌBi‰) ‡ˆÈ ‡e‰ eÏÈ‡k¿ƒ»»«

ÌÈ¯ˆnÓ יציאת' הרוחני ובמובן ƒƒ¿«ƒ
של  באופן ה' עבודת היינו מצרים',

שייכת  וההגבלות, מהגדרים יציאה

מקום, ובכל זמן ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בכל
ÈÓÈk „eÚi‰ Ìei˜Ï ÌÈÎBÊƒ¿ƒ«ƒƒ≈
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆
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.g"kyz'd ,oqip 'g ,lecbd zay ,ev zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

בשולחנו ‡. הזקן רבינו כותב - הגדול לשבת "נוהגין 2(מיוסד 1בנוגע שלפניו): ישראל גדולי דברי על
התחלת  היתה הגדול שבשבת לפי וכו', היינו עבדים אומרים במנחה.. הגדול שבשבת אלו במדינות

והנסים". הגאולה
שלפניֿזה  בסעיף להמבואר בהמשך בא זה שענין לומר, שבת 3ויש אותו קורין הפסח שלפני ש"שבת

טעם: עוד מוסיף זה ובסעיף כו'", גדול נס בו שנעשה לפי הגדול

- הגדול") שבת אותו "קורין (שלכן הפסח שלפני בשבת שנעשה גדול" ה"נס את מבאר הזקן רבינו
באותו  פסחיהם ישראל וכשלקחו היה.. שבת היום ואותו לחודש.. מבעשור מקחו היה מצרים "שפסח
פסח  זבח להם, אמרו כך. עושין הם זה למה ושאלום ישראל אצל העולם אומות בכורי נתקבצו שבת,
ישראל, את שישלחו מהם לבקש פרעה ואל אבותיהם אצל בכוריהם הלכו מצרים. בכורי שיהרוג לה' הוא

שכתוב  וזהו מהם, הרבה והרגו מלחמה, עמהם הבכורות ועשו רצו. וקבעו 4ולא בבכוריהם. מצרים למכה
הגדול" שבת וקראוהו בשבת, לדורות לזכרון זה .5נס

בחול  שחל בין בשבת שחל בין סתם, לחודש בעשירי קבעוהו לא "ולמה הזקן: רבינו וממשיך
הדבר  טעם ומבאר המועדים"? כל שנקבעו כדרך זו), שנה .6(כבקביעות

הגאולה  התחלת היתה הגדול "שבשבת - הגדול בשבת נוסף ענין שיש ב' בסעיף מוסיף זה ועל
והנסים":

של  ענינו כי הפסח, שלפני בשבת היתה מצרים גאולת של שההתחלה - היא בפשטות בזה הכוונה
יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה הוא השבת ה 7יום כלולים השבוע בימי שישנם הענינים שכל כך ם ,

ולפי  הפסח. שלפני  בשבת ומתחילים כלולים שבפסח, והנסים שהגאולה ונמצא, שלפניֿזה. השבת ביום
מצד  רק הוא פסח לפני והגאולה" הנסים "התחלת ענין כל כי דוקא, בשבת הקביעות שפיר אתי זה טעם

השבת. יום של ענינו

ואילו  בהעלם, רק זהו אבל שבת, בכל אמנם ישנו יומין" כולהו מתברכין ד"מיניה שהענין ולהעיר,
מקומות  בכמה כמבואר הגילוי, ענין הוא מצרים יציאת ענין כללות כי בגילוי, זה היה הגדול 8בשבת

שהוא  הלידה, לענין - ההעלם ענין שהוא עיבור, של ומצב ממעמד היציאה הוא מצרים דיציאת שהענין
התחלת  "היתה יומין, כולהו מתברכין שמיניה פסח, שלפני בשבת גם הנה לכך, ובהתאם הגילוי. ענין
באותו  שהיה בבכוריהם" מצרים ד"למכה גדול" ה"נס עם גם קשור זה וענין בגילוי; והנסים" הגאולה

גלוי. נס שהוא - שבת

.·- הפסח שלפני בשבת שאירע גדול" ל"נס בנוגע הזקן רבינו דברי את גם לבאר יש ועלֿפיֿזה
ה'תוספות': דברי אלא ה'טור', דברי את מביא שאינו

בו'9ב'טור' ב'כל בכרעי 10(וכן אותו וקשר לפסחו שה אחד כל להם "לקחו שבת שבאותו איתא, (
קהות  שיניהם והיו עלינו, ה' במצות פסח לשם לשחטו והשיבו, לכם. זה למה המצריים ושאלום מיטתו,

דבר". להם לומר רשאים היו ולא אלהיהן, את ששוחטין על
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ס"ב.1) סת"ל או"ח
גם 2) (וראה כו' ויסודות לראיות זקוק אינו הזקן שרבינו אף

ועוד). סרמ"ה. חיו"ד סקי"א. חאו"ח הצ"צ שו"ת
ס"א.3)
יו"ד.4) קלו, תהלים
ואילך 5) סי"א תשכ"ד ניסן ח' שה"ג, צו, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 264 ס"ע חל"ט התוועדויות - מנחם (תורת

דאשתקד 6) ניסן י"ב שה"ג, אחרי, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 267 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת בתחילתה

א.7) פח, ב. סג, זח"ב
ובכ"מ.8) וארא. ר"פ תו"א וראה טז. קאּפיטל ַיחזקאל
שם.9) או"ח

סמ"ז.10)

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' ניסן עם הפ"נ המוסגר בו, הנה קראתיו היום על הציון הק' של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ומ"ש בהנוגע לשיעוריו אשר אין לו פה להשיב כו', הנה אפילו 

פסק תוה"ק אשר אף שאונס רחמנא  ידוע  הנה  בכל הסיבות שפורטם במכתבו,  הוא  את"ל שצודק 

פטרי', הנה כמאן דעביד לא אמרינן, ובפרט כיון שעל פשעים תכסה אהבה, וידוע הערמת הקלוגינקער 

כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הנה גם סיבות הנ"ל טעונים בדיקה, ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא בל יחסר 

המזג.

בנועם קבלתי ברכתו וכהבטחת הקב"ה הנה כל המברך יתברך, ויחוג הוא וכל ב"ב שיחיו את 

חג המצות הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה בכשרות ובשמחה ויבשר טובות אודות כל אלו הנזכרים 

במכתבו.

בברכת החג.



יי g"kyz'd ,oqip 'g ,lecbd zay ,ev t"y

הּגרֹון  מצר עלֿידי ׁשּלא ּדחכמהּֿובינה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמֹוחין

ראית  ׁשל ּבאֹופן אבל) מצרים, ּביציאת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָ(ּכמֹו

מדרגה  אז ּתתּגּלה נפלאֹות), (אראּנּו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּמהּות

מצרים, ּביציאת ּׁשהיה מּמה יֹותר ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָנעלית

רק 28והינּו הּיציאה היתה מצרים ׁשּביציאת , ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

הּמֹוחין  אֹור נמׁש ׁשעלֿידיֿזה הּגרֹון, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמּמצר

הּיציאה  ּתהיה לעתידֿלבא אבל הּמּדֹות, ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹאל

ׁשעלֿידיֿזה  (נהר), ּבינה ּבחינת ההּׂשגה, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּמצר

ׁשּלמעלה  מּבחינה הּמֹוחין ּבבחינת ְְְְְִִִִִֶַַַַָָיּומׁש

למּטה  ּתתגּלה זֹו נעלית ּבחינה וגם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָמהּמֹוחין.

הּמהּות. ראית ׁשל ְְִֶֶַַַּבאֹופן

ÏÎÂ הּגלּות מׁש זמן ּכל ועבֹודתנּו מעׂשינּו עלֿידי נעׂשה ּובפרט 29זה , ¿»ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו מצרים, ּדיציאת ודֹור 30ּבענין ּדֹור ּבכל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מֹוסיף  הּזקן הּוא 31(ורּבנּו ּכאילּו עצמֹו את לראֹות אדם חיב ויֹום) יֹום ּובכל : ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

מארץ  צאת ּכימי הּיעּוד לקּיּום זֹוכים ׁשעלֿידיֿזה מּמצרים, (הּיֹום) ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָיצא

נפלאֹות. אראּנּו ְְְִִִֶַַָמצרים
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צאתך).28) כימי לד"ה ורושם קיצור הוא (שכנראה קמג ס"ע שם סה"מ גם רפל"ז.29)ראה תניא פסחים 30)ראה משנה

ב. רפמ"ז.31)קטז, תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏL ÔÙB‡a (Ï·‡ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa BÓk) ÔB¯b‰ ¯ˆÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈««»¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ¬»¿∆∆

,(˙B‡ÏÙ ep‡¯‡) ˙e‰n‰ ˙È‡¯ יתרון וזה באריכות, לעיל כמבואר ¿ƒ««««¿∆ƒ¿»
המוחין  גילוי של עצמו ענין באותו מצרים יציאת לגבי לבוא לעתיד שיהיה

'מצר' ‡Êללא ‰lb˙z לבוא nÓ‰לעתיד ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó ƒ¿«∆»«¿≈»«¬≈≈ƒ«
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰M והיא ∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

לידי  באה לא מצרים שביציאת מדרגה

כלל  eÈ‰Â28˙‡ÈˆÈaLגילוי , ¿«¿∆ƒƒ«
˜¯ ‰‡Èˆi‰ ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»¿»«¿ƒ»«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÔB¯b‰ ¯ˆnÓƒ≈««»∆«¿≈∆
Ï‡ ÔÈÁBn‰ ¯B‡ CLÓƒ¿»«ƒ∆

˙Bcn‰ והתפשטות,בהרחבה «ƒ
לעיל, ÏŒ„È˙ÚÏ·‡כמבואר Ï·‡¬»∆»ƒ»…

‰‚O‰‰ ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿ƒ»ƒ≈«««»»
(‰¯),עצמה, ‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»»»

מה'מצר' יציאה רק לא כלומר,

המידות  אל המוחין בהשפעת וההגדרה

המוחין  של מהגדרים יציאה אלא

CLÓeÈעצמם  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿«
‰ÈÁaÓ ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒƒ¿ƒ»
Ì‚Â .ÔÈÁBn‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«ƒ¿«

BÊ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa רק (ולא  ¿ƒ»«¬≈
למידות) ממוחין ∆»¿l‚˙zƒ‰ההשפעה

˙È‡¯ ÏL ÔÙB‡a ‰hÓÏ¿«»¿∆∆¿ƒ«
.˙e‰n‰««

‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ ונפעלCLÓ ÔÓÊ Ïk e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ¿»∆«¬∆«¿≈«¬≈«¬»≈»¿«∆∆
˙eÏb‰29, לבוא לעתיד שיהיו האלוקיים שהגילויים התניא בספר כמבואר «»

הגלות  בזמן ועבודתנו במעשנו ÌÈ¯ˆÓתלויים ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚa Ë¯Ù·eƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
בא  שהוא ואחד,כפי אחד כל של הרוחנית ה' בעבודת ביטוי ∆∆e‰fLלידי

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L30 במשנה ∆»¿«≈«
Ô˜f‰ ea¯Â) ¯B„Â ¯Bc ÏÎa¿»»¿«≈«»≈

ÛÈÒBÓ31(ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e : ƒ¿»»
BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·ÈÁ«»»»ƒ¿∆«¿
(ÌBi‰) ‡ˆÈ ‡e‰ eÏÈ‡k¿ƒ»»«

ÌÈ¯ˆnÓ יציאת' הרוחני ובמובן ƒƒ¿«ƒ
של  באופן ה' עבודת היינו מצרים',

שייכת  וההגבלות, מהגדרים יציאה

מקום, ובכל זמן ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בכל
ÈÓÈk „eÚi‰ Ìei˜Ï ÌÈÎBÊƒ¿ƒ«ƒƒ≈
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆
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הּגרֹון  מצר עלֿידי ׁשּלא ּדחכמהּֿובינה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמֹוחין

ראית  ׁשל ּבאֹופן אבל) מצרים, ּביציאת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָ(ּכמֹו

מדרגה  אז ּתתּגּלה נפלאֹות), (אראּנּו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּמהּות

מצרים, ּביציאת ּׁשהיה מּמה יֹותר ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָנעלית

רק 28והינּו הּיציאה היתה מצרים ׁשּביציאת , ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

הּמֹוחין  אֹור נמׁש ׁשעלֿידיֿזה הּגרֹון, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמּמצר

הּיציאה  ּתהיה לעתידֿלבא אבל הּמּדֹות, ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹאל

ׁשעלֿידיֿזה  (נהר), ּבינה ּבחינת ההּׂשגה, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּמצר

ׁשּלמעלה  מּבחינה הּמֹוחין ּבבחינת ְְְְְִִִִִֶַַַַָָיּומׁש

למּטה  ּתתגּלה זֹו נעלית ּבחינה וגם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָמהּמֹוחין.

הּמהּות. ראית ׁשל ְְִֶֶַַַּבאֹופן

ÏÎÂ הּגלּות מׁש זמן ּכל ועבֹודתנּו מעׂשינּו עלֿידי נעׂשה ּובפרט 29זה , ¿»ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו מצרים, ּדיציאת ודֹור 30ּבענין ּדֹור ּבכל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מֹוסיף  הּזקן הּוא 31(ורּבנּו ּכאילּו עצמֹו את לראֹות אדם חיב ויֹום) יֹום ּובכל : ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

מארץ  צאת ּכימי הּיעּוד לקּיּום זֹוכים ׁשעלֿידיֿזה מּמצרים, (הּיֹום) ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָיצא

נפלאֹות. אראּנּו ְְְִִִֶַַָמצרים
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צאתך).28) כימי לד"ה ורושם קיצור הוא (שכנראה קמג ס"ע שם סה"מ גם רפל"ז.29)ראה תניא פסחים 30)ראה משנה

ב. רפמ"ז.31)קטז, תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏL ÔÙB‡a (Ï·‡ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa BÓk) ÔB¯b‰ ¯ˆÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈««»¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ¬»¿∆∆

,(˙B‡ÏÙ ep‡¯‡) ˙e‰n‰ ˙È‡¯ יתרון וזה באריכות, לעיל כמבואר ¿ƒ««««¿∆ƒ¿»
המוחין  גילוי של עצמו ענין באותו מצרים יציאת לגבי לבוא לעתיד שיהיה

'מצר' ‡Êללא ‰lb˙z לבוא nÓ‰לעתיד ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó ƒ¿«∆»«¿≈»«¬≈≈ƒ«
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰M והיא ∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

לידי  באה לא מצרים שביציאת מדרגה

כלל  eÈ‰Â28˙‡ÈˆÈaLגילוי , ¿«¿∆ƒƒ«
˜¯ ‰‡Èˆi‰ ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»¿»«¿ƒ»«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÔB¯b‰ ¯ˆnÓƒ≈««»∆«¿≈∆
Ï‡ ÔÈÁBn‰ ¯B‡ CLÓƒ¿»«ƒ∆

˙Bcn‰ והתפשטות,בהרחבה «ƒ
לעיל, ÏŒ„È˙ÚÏ·‡כמבואר Ï·‡¬»∆»ƒ»…

‰‚O‰‰ ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿ƒ»ƒ≈«««»»
(‰¯),עצמה, ‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»»»

מה'מצר' יציאה רק לא כלומר,

המידות  אל המוחין בהשפעת וההגדרה

המוחין  של מהגדרים יציאה אלא

CLÓeÈעצמם  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿«
‰ÈÁaÓ ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒƒ¿ƒ»
Ì‚Â .ÔÈÁBn‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«ƒ¿«

BÊ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa רק (ולא  ¿ƒ»«¬≈
למידות) ממוחין ∆»¿l‚˙zƒ‰ההשפעה

˙È‡¯ ÏL ÔÙB‡a ‰hÓÏ¿«»¿∆∆¿ƒ«
.˙e‰n‰««

‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ ונפעלCLÓ ÔÓÊ Ïk e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ¿»∆«¬∆«¿≈«¬≈«¬»≈»¿«∆∆
˙eÏb‰29, לבוא לעתיד שיהיו האלוקיים שהגילויים התניא בספר כמבואר «»

הגלות  בזמן ועבודתנו במעשנו ÌÈ¯ˆÓתלויים ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚa Ë¯Ù·eƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
בא  שהוא ואחד,כפי אחד כל של הרוחנית ה' בעבודת ביטוי ∆∆e‰fLלידי

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L30 במשנה ∆»¿«≈«
Ô˜f‰ ea¯Â) ¯B„Â ¯Bc ÏÎa¿»»¿«≈«»≈

ÛÈÒBÓ31(ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e : ƒ¿»»
BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·ÈÁ«»»»ƒ¿∆«¿
(ÌBi‰) ‡ˆÈ ‡e‰ eÏÈ‡k¿ƒ»»«

ÌÈ¯ˆnÓ יציאת' הרוחני ובמובן ƒƒ¿«ƒ
של  באופן ה' עבודת היינו מצרים',

שייכת  וההגבלות, מהגדרים יציאה

מקום, ובכל זמן ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בכל
ÈÓÈk „eÚi‰ Ìei˜Ï ÌÈÎBÊƒ¿ƒ«ƒƒ≈
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆

.˙B‡ÏÙƒ¿»
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.g"kyz'd ,oqip 'g ,lecbd zay ,ev zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

בשולחנו ‡. הזקן רבינו כותב - הגדול לשבת "נוהגין 2(מיוסד 1בנוגע שלפניו): ישראל גדולי דברי על
התחלת  היתה הגדול שבשבת לפי וכו', היינו עבדים אומרים במנחה.. הגדול שבשבת אלו במדינות

והנסים". הגאולה
שלפניֿזה  בסעיף להמבואר בהמשך בא זה שענין לומר, שבת 3ויש אותו קורין הפסח שלפני ש"שבת

טעם: עוד מוסיף זה ובסעיף כו'", גדול נס בו שנעשה לפי הגדול

- הגדול") שבת אותו "קורין (שלכן הפסח שלפני בשבת שנעשה גדול" ה"נס את מבאר הזקן רבינו
באותו  פסחיהם ישראל וכשלקחו היה.. שבת היום ואותו לחודש.. מבעשור מקחו היה מצרים "שפסח
פסח  זבח להם, אמרו כך. עושין הם זה למה ושאלום ישראל אצל העולם אומות בכורי נתקבצו שבת,
ישראל, את שישלחו מהם לבקש פרעה ואל אבותיהם אצל בכוריהם הלכו מצרים. בכורי שיהרוג לה' הוא

שכתוב  וזהו מהם, הרבה והרגו מלחמה, עמהם הבכורות ועשו רצו. וקבעו 4ולא בבכוריהם. מצרים למכה
הגדול" שבת וקראוהו בשבת, לדורות לזכרון זה .5נס

בחול  שחל בין בשבת שחל בין סתם, לחודש בעשירי קבעוהו לא "ולמה הזקן: רבינו וממשיך
הדבר  טעם ומבאר המועדים"? כל שנקבעו כדרך זו), שנה .6(כבקביעות

הגאולה  התחלת היתה הגדול "שבשבת - הגדול בשבת נוסף ענין שיש ב' בסעיף מוסיף זה ועל
והנסים":

של  ענינו כי הפסח, שלפני בשבת היתה מצרים גאולת של שההתחלה - היא בפשטות בזה הכוונה
יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה הוא השבת ה 7יום כלולים השבוע בימי שישנם הענינים שכל כך ם ,

ולפי  הפסח. שלפני  בשבת ומתחילים כלולים שבפסח, והנסים שהגאולה ונמצא, שלפניֿזה. השבת ביום
מצד  רק הוא פסח לפני והגאולה" הנסים "התחלת ענין כל כי דוקא, בשבת הקביעות שפיר אתי זה טעם

השבת. יום של ענינו

ואילו  בהעלם, רק זהו אבל שבת, בכל אמנם ישנו יומין" כולהו מתברכין ד"מיניה שהענין ולהעיר,
מקומות  בכמה כמבואר הגילוי, ענין הוא מצרים יציאת ענין כללות כי בגילוי, זה היה הגדול 8בשבת

שהוא  הלידה, לענין - ההעלם ענין שהוא עיבור, של ומצב ממעמד היציאה הוא מצרים דיציאת שהענין
התחלת  "היתה יומין, כולהו מתברכין שמיניה פסח, שלפני בשבת גם הנה לכך, ובהתאם הגילוי. ענין
באותו  שהיה בבכוריהם" מצרים ד"למכה גדול" ה"נס עם גם קשור זה וענין בגילוי; והנסים" הגאולה

גלוי. נס שהוא - שבת

.·- הפסח שלפני בשבת שאירע גדול" ל"נס בנוגע הזקן רבינו דברי את גם לבאר יש ועלֿפיֿזה
ה'תוספות': דברי אלא ה'טור', דברי את מביא שאינו

בו'9ב'טור' ב'כל בכרעי 10(וכן אותו וקשר לפסחו שה אחד כל להם "לקחו שבת שבאותו איתא, (
קהות  שיניהם והיו עלינו, ה' במצות פסח לשם לשחטו והשיבו, לכם. זה למה המצריים ושאלום מיטתו,

דבר". להם לומר רשאים היו ולא אלהיהן, את ששוחטין על
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ס"ב.1) סת"ל או"ח
גם 2) (וראה כו' ויסודות לראיות זקוק אינו הזקן שרבינו אף

ועוד). סרמ"ה. חיו"ד סקי"א. חאו"ח הצ"צ שו"ת
ס"א.3)
יו"ד.4) קלו, תהלים
ואילך 5) סי"א תשכ"ד ניסן ח' שה"ג, צו, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 264 ס"ע חל"ט התוועדויות - מנחם (תורת

דאשתקד 6) ניסן י"ב שה"ג, אחרי, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 267 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת בתחילתה

א.7) פח, ב. סג, זח"ב
ובכ"מ.8) וארא. ר"פ תו"א וראה טז. קאּפיטל ַיחזקאל
שם.9) או"ח

סמ"ז.10)
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ב'תוספות' המדרש 11ואילו דברי אמרו 12הובאו בכורות.. נתקבצו שבת באותה פסחיהם ש"כשלקחו
שישלחו  ממנו לבקש פרעה ואל אבותיהם אצל הלכו מצרים. בכורי שיהרוג לה' הוא פסח זבח להן
בבכוריהם". מצרים למכה הדאֿהואֿדכתיב הרבה, מהן והרגו מלחמה, הבכורות ועשו רצו. ולא ישראל,

ב'טור'? שהובא הטעם את ולא ב'תוספות', שהובא הטעם את הזקן רבינו הביא למה לעיין ויש

ש"לפי ‚. ה'טור', דברי על שהקשו הקושיא בגלל שב'טור', הטעם הביא לא הזקן שרבינו לומר ואין
נעשה  דבכולם גדולים" "ימים הפסח ערב עד לחודש דמעשור יומי לכולהו למיקרי הוהֿליה זה טעם

תירוצים:13נס" שני זה על יש שהרי -
הראשון, היום שעבר אחר אבל המצרים, שיני קהיון עיקר היה שאז בהתחלתה, היה הנס "עיקר א)

דשו" דדשו .13כיון

בפועל, השה) את (לשחוט זאת יעשו אכן ישראל שבני המצריים האמינו לא שלאחריֿזה, בימים ב)
המצריים  ידעו השבת, ליום בנוגע בשלמא - מיד. זאת עושים אינם מדוע זאת, לעשות כוונתם אם כי

במדרש  (כדאיתא מלאכה בו עושים לא ישראל ישראל 14שבני לבני ליתן פרעה אצל פעל רבינו שמשה
למחרת  שגם בראותם אבל למחרתו, השה את שישחטו חשבו ולכן מנוחה), יום בתור השבת יום את
היה  ולכן השה. את לשחוט הם שעומדים ישראל לבני עוד האמינו לא שוב השה, את שוחטים אינם

השבת  ביום רק .15הנס

בזה:„. הביאור לומר ויש
בהעלם. אלא גלוי, נס זה היה לא ב'טור', שהובא הטעם שלפי - הוא הטעמים ב' שבין החילוק

יודעין  מצריים היו לא וכי ביותר, עכשיו קהות שיניהם יהיו "למה חדש'9: ה'בית קושיית ובהקדים
שכתוב  (וכמו ויום" יום בכל וכבשים אלים ואוכלין שוחטין לאכול 16שישראל המצרים יוכלון לא "כי

העברים. את לאכול למצרים הוא שנאוי "דבר רש"י, ופירש למצרים", היא תועבה כי לחם העברים את
אכלין")? עבראי ליה, דחלין דמצראי בעירא "ארי - לדבר" טעם נתן ואונקלוס

למעלה", גם יושחט בזה כי למטה, לשחטו עלינו ה' שמצות למצריים הודיעו שישראל "ונראה ותירץ:
ל  בנוגע רק היה לחודש בעשור השה ושחיטת בלקיחת שהשינוי היתה zpeekוהיינו, שכוונתם - השחיטה

בלבד  האכילה לצורך השחיטה כוונת היתה עתה עד מהֿשאיןֿכן מצרים, של העבודהֿזרה את לשחוט
 ֿ עבודה עובדי והללו עבודהֿזרה עובדי "הללו אדרבה: שהרי העבודהֿזרה, את לבטל בשביל (ולא

).17זרה"

eוכיון lretayielba שוחטין ישראל היו עתה עד גם (שהרי השה ושחיטת בלקיחת שינוי שום היה לא
בנוגע  רק היה והשינוי יום), בכל וכבשים אלים dpeekeואוכלין daygnl,בגלוי נס זה היה שלא נמצא, -

נס הכוונה).mlrdaאלא (בענין

בנס  היה לא המצריים אצל ואילו ישראל, בני אצל רק היה - הכוונה בענין השינוי גם לזה: ונוסף
בהעלם. הוא שהנס כך דבר", להם לומר רשאים היו ש"לא שלילית, פעולה רק אלא חיובית, פעולה שום

נס הוא בבכוריהם" מצרים ד "למכה הנס ielbaeואילו lreta נעשה גופא המצריים שאצל ובאופן ,
במצרים" מצרים ד"וסכסכתי באופן רק לא - גופא ובזה דאתהפכא, "למכה 18השינוי מזה: יתירה אלא ,

"mdixekaaמצרים אצל היה דאתהפכא שהענין והיינו, ,"ixeka והמובחר התוקף על שמורה מצרים",
אחריהם) ונמשכים אליהם ובטלים טפלים מצרים שאר (שכל מצרים של התוקף 19והעיקר שגם והיינו, ,
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ב.11) פז, שבת - ואותו ד"ה
ועוד.12) עה"פ. תהלים מדרש
שם.13) ב"י
כח.14) פ"א, שמו"ר
שם.15) היטב באר ראה
לב.16) מג, מקץ

שמו"ר 17) כח. יד, בשלח מכילתא ע"ב. ריש קע, זח"ב ראה
כט. שם, בשלח ביל"ר הובא ח. פמ"ג,

ב.18) יט, ישעי'
שלכן 19) מצרים, גאולת אחר נמשכות הגאולות שכל כמו

שאילו  כידוע שלימה, גאולה להיות יכולה מצרים גאולת היתה
וש"נ). .230 ע' ח"כ לקו"ש (ראה כו' זכו

g"kyz'd ,oqip 'g ,lecbd zay ,ev zyxt zay zgiy

שהיה  מצרים דיציאת הענין כללות מעין - בקדושה) הוספה נעשית (שעלֿידיֿזה לקדושה סייע דמצרים
ממצרים  ישראל בני את וגירשו שילחו עצמם שהמצריים דאתהפכא, באופן .20גם

.‰- ה'תוספות' דברי את אלא) ה'טור', דברי את (לא מביא הזקן שרבינו הטעם מובן ועלֿפיֿזה
בבכוריהם": מצרים "למכה הוא הגדול דשבת שהנס

מצרים, יציאת של והנסים" הגאולה התחלת היתה הגדול ש"בשבת הזקן רבינו בדברי לעיל נתבאר כי
יומין". כולהו מתברכין ש"מיניה הוא השבת יום של שענינו לפי שזהו

בשבת  שהיה גדול" ה"נס גם הנה א), סעיף (כנ"ל הגילוי ענין הוא מצרים דיציאת שהענין וכיון
גלוי. נס להיות צריך הפסח) מתברך (שממנו הפסח שלפני

ה'תוספ  דברי את הזקן רבינו הביא בבכוריהם"ולכן מצרים ד"למכה הענין הוא גדול" שה"נס ות'
לומר  רשאים היו ולא אלהיהן, את ששוחטין על קהות שיניהם ש"היו הוא שהנס ה'טור' דברי את (ולא

ד). סעיף (כנ"ל גלוי נס הוא זה נס רק כי - דבר") להם

.Â"ונעשים נזכרים האלה כפי 21"והימים ענינים אותם ו"נעשים" חוזרים ש"נזכרים", שעלֿידיֿזה –
גלוי. ובאופן הראשונה, בפעם שהיו

כפי  הראשונה, בפעם הגדול" ב"שבת שהיה מכפי יותר עוד עתה ניתוסף זה שבענין אלא עוד ולא
לקמן. שיתבאר

***

.Ê שכתוב מה תחילה ולבאר להקדים יש - הגדול" "שבת של בענינו עתה ניתוסף מה לבאר 22כדי

נפלאות": אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
בזהר  בחד 23איתא דהא ליה, מיבעי כיום כימי, נפלאות. אראנו מצרים מארץ צאתך כימי "כתיב :

נפקו"? זמנא

עילאין" ה"יומין עם קשורה היתה מצרים שיציאת והיינו, וכו'", עילאין יומין "כאינון בזהר: ומתרץ
שכתוב  כמו הספירות, ז' יצאו 24שהם מצרים יציאת של אחד שביום כך הימים", שבעת את יאכל "מצות

רבים. לשון מצרים", מארץ צאתך "כימי נאמר ולכן הספירות. ז' הימים, שבעת כל וגבולים ממיצרים

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמביא כפי - נוסף ,25ותירוץ

ברמב"ם  (כמבואר אביו נסתלק שבו ממש רגע באותו מיד נשיאותו התחילה יחיד, בן שלהיותו -26

נוספת), בפעולה צורך ללא כו'", לבנו ירושה שבישראל המינויין וכל השררות כל ירושה.. "שהמלכות
ניסן  ב' ד"ויכולו"27ביום הענין נעשה שבו שלאחריו, השבת ביום ועולה השבת, שלפני בימים שחל ,28

השבוע  עניני לכל שלבנוגע באופן שעומדים ,oeilk29 הענין (בדוגמת וגבולים המיצרים מכל ויציאה
הפירוש  גם וזהו התענוג; ענין הוא הנפש שבכחות קדישא, עתיקא לבחינת לעליה ועד מצרים), דיציאת

תענוג  מלשון ב"ויכולו", קראת"29השני אותו ימים "חמדת נאמר זה ועל עונג"30. לשבת "וקראת וכן ,31

התענוג) ענין שהוא "ויכולו", שכתוב מה זהו אלא בתורה? כך שנקרא מצינו היכן -32(דלכאורה,
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ועוד.20) לג. יב, בא שמות. ס"פ ראה
ונת'21) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
טו.22) ז, מיכה
ב.23) רסא, בהשמטות ח"א וראה א. קעו, ח"ג
דא"ח)24) (עם סידור ב. יב, פרשתנו לקו"ת וראה ז. יג, בא

ובכ"מ. ב. רחצ, הגדה סדר
(25.(159 ע' תש"ח (סה"מ תש"ח צאתך כימי רד"ה
ה"זֿיב.26) פ"א מלכים הל'

ס"ב 27) דאשתקד ניסן י"ב שה"ג, אחרי, ש"פ שיחת גם ראה
.(268 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת 11 ובהערה

א.28) ב, בראשית
תקח,29) - ג כרך ואילך. ב מב, - א (כרך עה"פ אוה"ת ראה

ואילך). א
דש"ק.30) העמידה תפלת
יג.31) נח, ישעי'
שם,32) בראשית בעה"ט סק"ג. שבת תפלת ויטרי מחזור ראה

ב.
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ב'תוספות' המדרש 11ואילו דברי אמרו 12הובאו בכורות.. נתקבצו שבת באותה פסחיהם ש"כשלקחו
שישלחו  ממנו לבקש פרעה ואל אבותיהם אצל הלכו מצרים. בכורי שיהרוג לה' הוא פסח זבח להן
בבכוריהם". מצרים למכה הדאֿהואֿדכתיב הרבה, מהן והרגו מלחמה, הבכורות ועשו רצו. ולא ישראל,

ב'טור'? שהובא הטעם את ולא ב'תוספות', שהובא הטעם את הזקן רבינו הביא למה לעיין ויש

ש"לפי ‚. ה'טור', דברי על שהקשו הקושיא בגלל שב'טור', הטעם הביא לא הזקן שרבינו לומר ואין
נעשה  דבכולם גדולים" "ימים הפסח ערב עד לחודש דמעשור יומי לכולהו למיקרי הוהֿליה זה טעם

תירוצים:13נס" שני זה על יש שהרי -
הראשון, היום שעבר אחר אבל המצרים, שיני קהיון עיקר היה שאז בהתחלתה, היה הנס "עיקר א)

דשו" דדשו .13כיון

בפועל, השה) את (לשחוט זאת יעשו אכן ישראל שבני המצריים האמינו לא שלאחריֿזה, בימים ב)
המצריים  ידעו השבת, ליום בנוגע בשלמא - מיד. זאת עושים אינם מדוע זאת, לעשות כוונתם אם כי

במדרש  (כדאיתא מלאכה בו עושים לא ישראל ישראל 14שבני לבני ליתן פרעה אצל פעל רבינו שמשה
למחרת  שגם בראותם אבל למחרתו, השה את שישחטו חשבו ולכן מנוחה), יום בתור השבת יום את
היה  ולכן השה. את לשחוט הם שעומדים ישראל לבני עוד האמינו לא שוב השה, את שוחטים אינם

השבת  ביום רק .15הנס

בזה:„. הביאור לומר ויש
בהעלם. אלא גלוי, נס זה היה לא ב'טור', שהובא הטעם שלפי - הוא הטעמים ב' שבין החילוק

יודעין  מצריים היו לא וכי ביותר, עכשיו קהות שיניהם יהיו "למה חדש'9: ה'בית קושיית ובהקדים
שכתוב  (וכמו ויום" יום בכל וכבשים אלים ואוכלין שוחטין לאכול 16שישראל המצרים יוכלון לא "כי

העברים. את לאכול למצרים הוא שנאוי "דבר רש"י, ופירש למצרים", היא תועבה כי לחם העברים את
אכלין")? עבראי ליה, דחלין דמצראי בעירא "ארי - לדבר" טעם נתן ואונקלוס

למעלה", גם יושחט בזה כי למטה, לשחטו עלינו ה' שמצות למצריים הודיעו שישראל "ונראה ותירץ:
ל  בנוגע רק היה לחודש בעשור השה ושחיטת בלקיחת שהשינוי היתה zpeekוהיינו, שכוונתם - השחיטה

בלבד  האכילה לצורך השחיטה כוונת היתה עתה עד מהֿשאיןֿכן מצרים, של העבודהֿזרה את לשחוט
 ֿ עבודה עובדי והללו עבודהֿזרה עובדי "הללו אדרבה: שהרי העבודהֿזרה, את לבטל בשביל (ולא

).17זרה"

eוכיון lretayielba שוחטין ישראל היו עתה עד גם (שהרי השה ושחיטת בלקיחת שינוי שום היה לא
בנוגע  רק היה והשינוי יום), בכל וכבשים אלים dpeekeואוכלין daygnl,בגלוי נס זה היה שלא נמצא, -

נס הכוונה).mlrdaאלא (בענין

בנס  היה לא המצריים אצל ואילו ישראל, בני אצל רק היה - הכוונה בענין השינוי גם לזה: ונוסף
בהעלם. הוא שהנס כך דבר", להם לומר רשאים היו ש"לא שלילית, פעולה רק אלא חיובית, פעולה שום

נס הוא בבכוריהם" מצרים ד "למכה הנס ielbaeואילו lreta נעשה גופא המצריים שאצל ובאופן ,
במצרים" מצרים ד"וסכסכתי באופן רק לא - גופא ובזה דאתהפכא, "למכה 18השינוי מזה: יתירה אלא ,

"mdixekaaמצרים אצל היה דאתהפכא שהענין והיינו, ,"ixeka והמובחר התוקף על שמורה מצרים",
אחריהם) ונמשכים אליהם ובטלים טפלים מצרים שאר (שכל מצרים של התוקף 19והעיקר שגם והיינו, ,
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ב.11) פז, שבת - ואותו ד"ה
ועוד.12) עה"פ. תהלים מדרש
שם.13) ב"י
כח.14) פ"א, שמו"ר
שם.15) היטב באר ראה
לב.16) מג, מקץ

שמו"ר 17) כח. יד, בשלח מכילתא ע"ב. ריש קע, זח"ב ראה
כט. שם, בשלח ביל"ר הובא ח. פמ"ג,

ב.18) יט, ישעי'
שלכן 19) מצרים, גאולת אחר נמשכות הגאולות שכל כמו

שאילו  כידוע שלימה, גאולה להיות יכולה מצרים גאולת היתה
וש"נ). .230 ע' ח"כ לקו"ש (ראה כו' זכו

g"kyz'd ,oqip 'g ,lecbd zay ,ev zyxt zay zgiy

שהיה  מצרים דיציאת הענין כללות מעין - בקדושה) הוספה נעשית (שעלֿידיֿזה לקדושה סייע דמצרים
ממצרים  ישראל בני את וגירשו שילחו עצמם שהמצריים דאתהפכא, באופן .20גם

.‰- ה'תוספות' דברי את אלא) ה'טור', דברי את (לא מביא הזקן שרבינו הטעם מובן ועלֿפיֿזה
בבכוריהם": מצרים "למכה הוא הגדול דשבת שהנס

מצרים, יציאת של והנסים" הגאולה התחלת היתה הגדול ש"בשבת הזקן רבינו בדברי לעיל נתבאר כי
יומין". כולהו מתברכין ש"מיניה הוא השבת יום של שענינו לפי שזהו

בשבת  שהיה גדול" ה"נס גם הנה א), סעיף (כנ"ל הגילוי ענין הוא מצרים דיציאת שהענין וכיון
גלוי. נס להיות צריך הפסח) מתברך (שממנו הפסח שלפני

ה'תוספ  דברי את הזקן רבינו הביא בבכוריהם"ולכן מצרים ד"למכה הענין הוא גדול" שה"נס ות'
לומר  רשאים היו ולא אלהיהן, את ששוחטין על קהות שיניהם ש"היו הוא שהנס ה'טור' דברי את (ולא

ד). סעיף (כנ"ל גלוי נס הוא זה נס רק כי - דבר") להם

.Â"ונעשים נזכרים האלה כפי 21"והימים ענינים אותם ו"נעשים" חוזרים ש"נזכרים", שעלֿידיֿזה –
גלוי. ובאופן הראשונה, בפעם שהיו

כפי  הראשונה, בפעם הגדול" ב"שבת שהיה מכפי יותר עוד עתה ניתוסף זה שבענין אלא עוד ולא
לקמן. שיתבאר

***

.Ê שכתוב מה תחילה ולבאר להקדים יש - הגדול" "שבת של בענינו עתה ניתוסף מה לבאר 22כדי

נפלאות": אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
בזהר  בחד 23איתא דהא ליה, מיבעי כיום כימי, נפלאות. אראנו מצרים מארץ צאתך כימי "כתיב :

נפקו"? זמנא

עילאין" ה"יומין עם קשורה היתה מצרים שיציאת והיינו, וכו'", עילאין יומין "כאינון בזהר: ומתרץ
שכתוב  כמו הספירות, ז' יצאו 24שהם מצרים יציאת של אחד שביום כך הימים", שבעת את יאכל "מצות

רבים. לשון מצרים", מארץ צאתך "כימי נאמר ולכן הספירות. ז' הימים, שבעת כל וגבולים ממיצרים

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמביא כפי - נוסף ,25ותירוץ

ברמב"ם  (כמבואר אביו נסתלק שבו ממש רגע באותו מיד נשיאותו התחילה יחיד, בן שלהיותו -26

נוספת), בפעולה צורך ללא כו'", לבנו ירושה שבישראל המינויין וכל השררות כל ירושה.. "שהמלכות
ניסן  ב' ד"ויכולו"27ביום הענין נעשה שבו שלאחריו, השבת ביום ועולה השבת, שלפני בימים שחל ,28

השבוע  עניני לכל שלבנוגע באופן שעומדים ,oeilk29 הענין (בדוגמת וגבולים המיצרים מכל ויציאה
הפירוש  גם וזהו התענוג; ענין הוא הנפש שבכחות קדישא, עתיקא לבחינת לעליה ועד מצרים), דיציאת

תענוג  מלשון ב"ויכולו", קראת"29השני אותו ימים "חמדת נאמר זה ועל עונג"30. לשבת "וקראת וכן ,31

התענוג) ענין שהוא "ויכולו", שכתוב מה זהו אלא בתורה? כך שנקרא מצינו היכן -32(דלכאורה,
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ועוד.20) לג. יב, בא שמות. ס"פ ראה
ונת'21) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
טו.22) ז, מיכה
ב.23) רסא, בהשמטות ח"א וראה א. קעו, ח"ג
דא"ח)24) (עם סידור ב. יב, פרשתנו לקו"ת וראה ז. יג, בא

ובכ"מ. ב. רחצ, הגדה סדר
(25.(159 ע' תש"ח (סה"מ תש"ח צאתך כימי רד"ה
ה"זֿיב.26) פ"א מלכים הל'

ס"ב 27) דאשתקד ניסן י"ב שה"ג, אחרי, ש"פ שיחת גם ראה
.(268 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת 11 ובהערה

א.28) ב, בראשית
תקח,29) - ג כרך ואילך. ב מב, - א (כרך עה"פ אוה"ת ראה

ואילך). א
דש"ק.30) העמידה תפלת
יג.31) נח, ישעי'
שם,32) בראשית בעה"ט סק"ג. שבת תפלת ויטרי מחזור ראה

ב.
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מצרים, מארץ צאתך ימי הם אמן, בימינו במהרה לבוא העתידה גאולה עד מצרים יציאת ש"מזמן
יוצאים  יום שבכל כך העתידה, הגאולה התחלת היא מצרים שיציאת והיינו, רבים". לשון כימי אמר ולכן

המשיח. לביאת ומתקרבים ממצרים

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו - אלו תירוצים ועד 33וב' מחלוקת, של בענין אפילו הוא שכן ,
משנה" אינה ביתֿהלל במקום "ביתֿשמאי אמרו ֿ זה שעל וביתֿהלל, ביתֿשמאי של והיינו,34למחלוקת ,

דברי  ואלו "אלו ואףֿעלֿפיֿכן משנה", ש"אינה זאת עוד אלא כביתֿשמאי, הלכה שאין בלבד זו שלא
שאפשר  כיון פליגי, ולא חדא אמר ומר חדא אמר שמר בנידוןֿדידן, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה חיים", אלקים

ביניהם. לתווך

.Á עדיין היה לפניֿזה שהרי יםֿסוף, בקריעת ונשלם נגמר מצרים דיציאת הענין עיקר בזה: והענין
מצרים  דיציאת הענין ונשלם נגמר יםֿסוף בקריעת ורק ממנו, התייראו ישראל ובני בתקפו, .35פרעה

שכתוב  כמו העתידה, בגאולה גם מצינו אלא 36ועלֿדרךֿזה גו'"; והכהו גו' הנהר על ידו "והניף
הדיבור, ענין שהוא המלכות, בחינת דרגין, דכל סופא סוף", ב"ים הבקיעה ענין היה מצרים שביציאת

ענין שהוא בינה, בחינת ב"נהר", הבקיעה ענין יהיה לעתידֿלבוא .37המחשבה ואילו

הבינה  בספירת לבקיעה יםֿסוף בקריעת המלכות בספירת מהבקיעה לבוא יכולים כיצד לכאורה אמנם,
אחת? בבת ולקפוץ לדלג ואיֿאפשר כו', לאט לאט הוא בקדושה הסדר הרי -

במשך  ועבודתנו מעשינו כללות שזהו - הבינה לספירת המלכות ספירת בין ה"ממוצע" ישנו זה על אך
הבינה  בספירת הבקיעה לענין באים ועלֿידיֿזה שבינתיים, הספירות בכל פועלים שעלֿידיֿזה הגלות, זמן

לעתידֿלבוא.

הספירות, ז' בכל אמנם היה מצרים דיציאת הענין הנ"ל: התירוציםֿפירושים ב' לתווך יש ועלֿפיֿזה
לגאולה  מצרים יציאת בין הגלות, זמן במשך ועבודתנו מעשינו עלֿידי ואילו בהעלם. היה זה ענין אבל

הספירות. בכל בגלוי זה ענין יהיה הגאולה שבבוא כך בגלוי, נפעל זה הרי העתידה,

.Ë ז"ל רבותינו כמאמר מהירות, של באופן גם להיות יכול זה שענין אחישנה".38ולהעיר, "זכו
אורה' ב'שערי שמבואר "בעתה"39ואף היא הגאולה כאשר מעלה כל 40שיש את מבררים שאז ,

ד"אחישנה", באופן היא הגאולה כאשר מהֿשאיןֿכן אחד, ניצוץ אפילו בגלות שישאר מבלי הניצוצות,
בתכלית  ד"זכו" ומצב מעמד כשישנו הרי - ניצוצות כמה שישארו להיות יכול המהירות מצד הנה

הניצוצות, כל בירור מעלת והן המהירות, מעלת הן המעלות, ב' ישנן אזי השלימות,

שכתוב  כמו הניצוצות, את שביררו שאף מצרים, ביציאת מאשר יותר נעלה באופן - "ואחריֿכן 41ועד
שכתוב  כמו ניצוצות, ר"ב רק נתבררו במצרים הרי גדול", ברכוש ערב42יצאו ועדיין ax"וגם אתם", עלה

יתבררו לעתידֿלבוא ואילו אחרות), (במדינות ניצוצות פ"ו העילוי lkנשארו נוסף שעלֿידיֿזה הניצוצות,
ב  תבואות שור"ד"רב וכו'43כח בריבוי וברכה בריבוי שלום ונעשה ,44.

אנן" אחשורוש עבדי ד"אכתי ומצב במעמד נמצאים ישראל בני כאשר גם נפעל זה שכל .45ועד
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וש"נ.33) ב. יג, עירובין
וש"נ.34) ע"ב. ריש לו, ברכות
וש"נ.35) .331 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה
טו.36) יא, ישעי'
ד 37) טז, פרשתנו בלקו"ת גו' הנהר על ידו והניף ד"ה ראה

- מנחם (תורת בהתוועדות שנאמר גו' צאתך כימי סד"ה ואילך.
ואילך). 221 ס"ע חנ"ב התוועדויות

א.38) צח, סנהדרין

ואילך.39) פצ"ד מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים שער
שם.40) סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
יד.41) טו, לךֿלך
(42.276 ע' ח"ל התוועדויות - מנחם תורת וראה לח. יב, בא

וש"נ.
ד.43) יד, משלי
בסופו.44) אסת"ר
וש"נ.45) א. יד, מגילה
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.È:הראשונה בפעם הגדול' 'שבת לגבי עתה הגדול' ב'שבת וההוספה החידוש מובן ועלֿפיֿזה
בקודש" ד"מעלין ההלכה שמצד לכך 'שבת 46נוסף לגבי הגדול' 'שבת בכל הוספה להיות צריכה

הניצוצות, בבירור וניתוסף הולך המשיח, לביאת ומתקרבים שהולכים שככל מובן, הרי - שלפניו הגדול'
(וכמו  יותר גדול עילוי ניתוסף שעלֿידיֿזה ומובן נתבררו, שכבר ניצוצות של יותר גדול מספר שישנו

המצוה). בו שנעשה לאחרי לגבי המצוה בו שנעשה קודם ענין דומה שאינו

העיקר" הוא "המעשה שהרי ובפועל, בגלוי שיומשך - הענין לתכלית שבאים של 47ועד ה"מעשה" ,
דידן. בעגלא והשלימה, האמיתית הגאולה את שיביא הקב"ה,

***

.‡È.מצרים מארץ צאתך כימי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.·È שכבר (כפי גרמא שהזמן למצוה בנוגע דיומא, מענינא לדבר יש - רש"י בפירוש הדיבור לפני
ונדפס  זה):48דובר על הכריזו וכבר ,

קטן, חוג והן גדול חוג הן ישראל, מבני חוג על השפעה להם שיש אלו כל

אחת  נפש שאפילו בשעה בה קטן, חוג או גדול חוג זה אם למדוד שיכול זה הוא מי ובאמת, -
מלא" "עולם היא חוג 49מישראל על השפעה לו יש אחד שכל זו, במדינה במוחש שרואים כפי ובפרט ,

- גדול

שמורה. מצה בענין ובפרט הפסח, עניני לכל בנוגע לפעול כדי השפעתם את לנצל עליהם

עניני  עבור הזולת על ההשפעה אפשרות את לנצל צריך שבכלל - בזה ואפילו והענין ומצוות. תורה
דעהו" דרכיך ד"בכל באופן להיות צריך זה הרי גשמיים, בענינים רק היא שלהם שההשפעה ,50אלו

חסידות  בדרושי כמבואר הדעת, ענין עם שקשורה המצה, לענין שייך ד"דעהו" שהענין ולהעיר -51

דגן" טעם שיטעום עד כו' אבא לקרות יודע התינוק ש"אין הענין בדוגמת -52שזהו

עניני  כל אודות לדבר כדי זאת לנצל צריכים בוודאי הרי ברוחניות, השפעה להם שיש אלו וכלֿשכן
וכו'. שמורה מצה שתהיה המצה, לענין בנוגע ובפרט הפסח,

ושמח, כשר חג אצלם שיהיה ישראל, לכל ועד ככולם רובם ישראל, בני רוב אצל יפעלו ועלֿידיֿזה

שכתוב  מה ֿ פי על הנה - מר"53ואז ("אתי המשיח  ביאת תהיה תשמעו", בקולו אם דא 54"היום ,
ממש. בקרוב ויגאלנו, שיבוא "היום", - יום באותו משיחא) מלכא

***

.‚È הגאולה התחלת היתה הגדול' "שב'שבת הזקן רבינו דברי אודות א) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
miqpde הפסוק על הפירוש מאשר יותר מתאים רש"י פירוש לך אין הרי - יקריבנו",55" תודה על "אם

על הודאה דבר על לו".qp"אם שנעשה
ניסן, לחודש שייך זה הרי ולכן ביתֿהמקדש, ישנו כאשר רק שייך תודה" ד"קרבן הענין כללות והרי
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וש"נ.46) א. כח, ברכות
מי"ז.47) פ"א אבות
ואילך.48) 177 ס"ע חי"א התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ. .77 הערה 218 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם וראה
וש"נ.49) (במשנה). סע"א לז, סנהדרין
ו.50) ג, משלי
גו'51) צאתך כימי ד"ה .24 שבהערה ולקו"ת סידור ראה

220 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ג בהתוועדות שנאמר
ובכ"מ. ואילך).

סע"א.52) מ, ברכות
סע"א.53) צח, סנהדרין וראה ז. צה, תהלים
שם.54) סנהדרין
יב.55) ז, פרשתנו
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מצרים, מארץ צאתך ימי הם אמן, בימינו במהרה לבוא העתידה גאולה עד מצרים יציאת ש"מזמן
יוצאים  יום שבכל כך העתידה, הגאולה התחלת היא מצרים שיציאת והיינו, רבים". לשון כימי אמר ולכן

המשיח. לביאת ומתקרבים ממצרים

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו - אלו תירוצים ועד 33וב' מחלוקת, של בענין אפילו הוא שכן ,
משנה" אינה ביתֿהלל במקום "ביתֿשמאי אמרו ֿ זה שעל וביתֿהלל, ביתֿשמאי של והיינו,34למחלוקת ,

דברי  ואלו "אלו ואףֿעלֿפיֿכן משנה", ש"אינה זאת עוד אלא כביתֿשמאי, הלכה שאין בלבד זו שלא
שאפשר  כיון פליגי, ולא חדא אמר ומר חדא אמר שמר בנידוןֿדידן, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה חיים", אלקים

ביניהם. לתווך

.Á עדיין היה לפניֿזה שהרי יםֿסוף, בקריעת ונשלם נגמר מצרים דיציאת הענין עיקר בזה: והענין
מצרים  דיציאת הענין ונשלם נגמר יםֿסוף בקריעת ורק ממנו, התייראו ישראל ובני בתקפו, .35פרעה

שכתוב  כמו העתידה, בגאולה גם מצינו אלא 36ועלֿדרךֿזה גו'"; והכהו גו' הנהר על ידו "והניף
הדיבור, ענין שהוא המלכות, בחינת דרגין, דכל סופא סוף", ב"ים הבקיעה ענין היה מצרים שביציאת

ענין שהוא בינה, בחינת ב"נהר", הבקיעה ענין יהיה לעתידֿלבוא .37המחשבה ואילו

הבינה  בספירת לבקיעה יםֿסוף בקריעת המלכות בספירת מהבקיעה לבוא יכולים כיצד לכאורה אמנם,
אחת? בבת ולקפוץ לדלג ואיֿאפשר כו', לאט לאט הוא בקדושה הסדר הרי -

במשך  ועבודתנו מעשינו כללות שזהו - הבינה לספירת המלכות ספירת בין ה"ממוצע" ישנו זה על אך
הבינה  בספירת הבקיעה לענין באים ועלֿידיֿזה שבינתיים, הספירות בכל פועלים שעלֿידיֿזה הגלות, זמן

לעתידֿלבוא.

הספירות, ז' בכל אמנם היה מצרים דיציאת הענין הנ"ל: התירוציםֿפירושים ב' לתווך יש ועלֿפיֿזה
לגאולה  מצרים יציאת בין הגלות, זמן במשך ועבודתנו מעשינו עלֿידי ואילו בהעלם. היה זה ענין אבל

הספירות. בכל בגלוי זה ענין יהיה הגאולה שבבוא כך בגלוי, נפעל זה הרי העתידה,

.Ë ז"ל רבותינו כמאמר מהירות, של באופן גם להיות יכול זה שענין אחישנה".38ולהעיר, "זכו
אורה' ב'שערי שמבואר "בעתה"39ואף היא הגאולה כאשר מעלה כל 40שיש את מבררים שאז ,

ד"אחישנה", באופן היא הגאולה כאשר מהֿשאיןֿכן אחד, ניצוץ אפילו בגלות שישאר מבלי הניצוצות,
בתכלית  ד"זכו" ומצב מעמד כשישנו הרי - ניצוצות כמה שישארו להיות יכול המהירות מצד הנה

הניצוצות, כל בירור מעלת והן המהירות, מעלת הן המעלות, ב' ישנן אזי השלימות,

שכתוב  כמו הניצוצות, את שביררו שאף מצרים, ביציאת מאשר יותר נעלה באופן - "ואחריֿכן 41ועד
שכתוב  כמו ניצוצות, ר"ב רק נתבררו במצרים הרי גדול", ברכוש ערב42יצאו ועדיין ax"וגם אתם", עלה

יתבררו לעתידֿלבוא ואילו אחרות), (במדינות ניצוצות פ"ו העילוי lkנשארו נוסף שעלֿידיֿזה הניצוצות,
ב  תבואות שור"ד"רב וכו'43כח בריבוי וברכה בריבוי שלום ונעשה ,44.

אנן" אחשורוש עבדי ד"אכתי ומצב במעמד נמצאים ישראל בני כאשר גם נפעל זה שכל .45ועד
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וש"נ.33) ב. יג, עירובין
וש"נ.34) ע"ב. ריש לו, ברכות
וש"נ.35) .331 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה
טו.36) יא, ישעי'
ד 37) טז, פרשתנו בלקו"ת גו' הנהר על ידו והניף ד"ה ראה

- מנחם (תורת בהתוועדות שנאמר גו' צאתך כימי סד"ה ואילך.
ואילך). 221 ס"ע חנ"ב התוועדויות

א.38) צח, סנהדרין

ואילך.39) פצ"ד מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים שער
שם.40) סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
יד.41) טו, לךֿלך
(42.276 ע' ח"ל התוועדויות - מנחם תורת וראה לח. יב, בא

וש"נ.
ד.43) יד, משלי
בסופו.44) אסת"ר
וש"נ.45) א. יד, מגילה
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.È:הראשונה בפעם הגדול' 'שבת לגבי עתה הגדול' ב'שבת וההוספה החידוש מובן ועלֿפיֿזה
בקודש" ד"מעלין ההלכה שמצד לכך 'שבת 46נוסף לגבי הגדול' 'שבת בכל הוספה להיות צריכה

הניצוצות, בבירור וניתוסף הולך המשיח, לביאת ומתקרבים שהולכים שככל מובן, הרי - שלפניו הגדול'
(וכמו  יותר גדול עילוי ניתוסף שעלֿידיֿזה ומובן נתבררו, שכבר ניצוצות של יותר גדול מספר שישנו

המצוה). בו שנעשה לאחרי לגבי המצוה בו שנעשה קודם ענין דומה שאינו

העיקר" הוא "המעשה שהרי ובפועל, בגלוי שיומשך - הענין לתכלית שבאים של 47ועד ה"מעשה" ,
דידן. בעגלא והשלימה, האמיתית הגאולה את שיביא הקב"ה,

***

.‡È.מצרים מארץ צאתך כימי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.·È שכבר (כפי גרמא שהזמן למצוה בנוגע דיומא, מענינא לדבר יש - רש"י בפירוש הדיבור לפני
ונדפס  זה):48דובר על הכריזו וכבר ,

קטן, חוג והן גדול חוג הן ישראל, מבני חוג על השפעה להם שיש אלו כל

אחת  נפש שאפילו בשעה בה קטן, חוג או גדול חוג זה אם למדוד שיכול זה הוא מי ובאמת, -
מלא" "עולם היא חוג 49מישראל על השפעה לו יש אחד שכל זו, במדינה במוחש שרואים כפי ובפרט ,

- גדול

שמורה. מצה בענין ובפרט הפסח, עניני לכל בנוגע לפעול כדי השפעתם את לנצל עליהם

עניני  עבור הזולת על ההשפעה אפשרות את לנצל צריך שבכלל - בזה ואפילו והענין ומצוות. תורה
דעהו" דרכיך ד"בכל באופן להיות צריך זה הרי גשמיים, בענינים רק היא שלהם שההשפעה ,50אלו

חסידות  בדרושי כמבואר הדעת, ענין עם שקשורה המצה, לענין שייך ד"דעהו" שהענין ולהעיר -51

דגן" טעם שיטעום עד כו' אבא לקרות יודע התינוק ש"אין הענין בדוגמת -52שזהו

עניני  כל אודות לדבר כדי זאת לנצל צריכים בוודאי הרי ברוחניות, השפעה להם שיש אלו וכלֿשכן
וכו'. שמורה מצה שתהיה המצה, לענין בנוגע ובפרט הפסח,

ושמח, כשר חג אצלם שיהיה ישראל, לכל ועד ככולם רובם ישראל, בני רוב אצל יפעלו ועלֿידיֿזה

שכתוב  מה ֿ פי על הנה - מר"53ואז ("אתי המשיח  ביאת תהיה תשמעו", בקולו אם דא 54"היום ,
ממש. בקרוב ויגאלנו, שיבוא "היום", - יום באותו משיחא) מלכא

***

.‚È הגאולה התחלת היתה הגדול' "שב'שבת הזקן רבינו דברי אודות א) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
miqpde הפסוק על הפירוש מאשר יותר מתאים רש"י פירוש לך אין הרי - יקריבנו",55" תודה על "אם

על הודאה דבר על לו".qp"אם שנעשה
ניסן, לחודש שייך זה הרי ולכן ביתֿהמקדש, ישנו כאשר רק שייך תודה" ד"קרבן הענין כללות והרי
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וש"נ.46) א. כח, ברכות
מי"ז.47) פ"א אבות
ואילך.48) 177 ס"ע חי"א התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ. .77 הערה 218 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם וראה
וש"נ.49) (במשנה). סע"א לז, סנהדרין
ו.50) ג, משלי
גו'51) צאתך כימי ד"ה .24 שבהערה ולקו"ת סידור ראה

220 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ג בהתוועדות שנאמר
ובכ"מ. ואילך).

סע"א.52) מ, ברכות
סע"א.53) צח, סנהדרין וראה ז. צה, תהלים
שם.54) סנהדרין
יב.55) ז, פרשתנו
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להגאל" עתידין ובניסן נגאלו "בניסן ויוכלו 56כי השלישי, ביתֿהמקדש גם יבנה ואז משיח, בביאת ,
כו'. הנסים על תודה קרבן להקריב

ולדוגמ  דרגות, חילוקי יש גופא בניסים יותר: מעמד ובפרטיות אז שהיה אףֿעלֿפי הנה פורים, נס א:
עליהם" היהודים פחד נפל כי מתיהדים הארץ מעמי ש"רבים היו 57ומצב הנס, שאירע קודם מכלֿמקום ,

נס; אירע שלבסוף אלא וכו', עגמתֿנפש  ופחד, מורא של ומצב במעמד ישראל בני

תוושעון" ונחת ש"בשובה לעתידֿלבוא שיהיה כפי - בנס יותר נעלה אופן ישנו כך 58אך ,
עגמתֿנפש. של ענין אין שמלכתחילה

הנחלים" ד"אשד הנס לזה..59ועלֿדרך זה סמוכים וההרים וקצר עמוק והנחל גבוהים ההרים "שהיו ,
בהרים  המערות מן נצא לעבור, הנחל לתוך ישראל כשיכנסו אמוריים, אמרו הנחל, בתוך עובר והדרך
צד  של ובהר מואב, צד של בהר הנקעים אותן והיו בליסטראות, ואבני בחצים ונהרגם מהם, שלמעלה
ההר  נזדעזע לעבור ישראל שבאו כיון לחוץ, בולטין ושדים קרנות כמין נקעים אותן כנגד היו אמוריים
שכאן  - והרגום" נקעים אותן לתוך השדים אותן ונכנסו מואב, של הר לצד ונתקרב ארץֿישראל.. של

ההרים על ישראל "עברו שהרי כו', נפש עגמת של ענין ישראל בני אצל היה erciלא `le,האלו הנסים
כו'". ההרוגים דם משם והעלתה הנחל לתוך (ש)ירדה הבאר.. עלֿידי אלא 

הגדול': 'שבת של הנס גם היה כזה ובאופן

היתה הגדול' ש"ב'שבת שכיון - התחלות zlgzdובהקדים "כל הכלל עלֿפי הרי והנסים", הגאולה
המעלה 60קשות" מהי ולכאורה, מצרים. ביציאת מאשר יותר נעלה נס היה הגדול' שב'שבת לומר בהכרח ,

הגדול'? 'שבת של בנס המיוחדת

וכו', פרך בעבודת השעבוד דקושי נפש' ה'עגמת לאחרי בא מצרים דיציאת שהנס - הוא הענין אך
של  ענין תחילה היה שלא הגדול', ב'שבת שהיה בבכוריהם" מצרים ד"למכה לנס בנוגע מהֿשאיןֿכן
מושבם  ממקום יצאו לא השבת ביום שהרי המאורע, מכל ידעו לא ישראל שבני כיון כלל, עגמתֿנפש
את  ששמעו ולאחרי השה, אודות אותם ושאלו גושן, לארץ אליהם באו מצרים בכורי אלא גושן, בארץ
אחרֿכך  ורק לאחריֿזה, שאירע הדברים המשך כל ידעו לא ישראל ובני להם, הלכו ישראל, בני מענה

בנסו"גי  מכיר אינו הנס ש"בעל באופן יהיה שלא כדי ישראל, לבני  זאת .61לו

ד"בשובה  הנס בדוגמת שזהו - מצרים דיציאת הענין כללות לגבי הגדול' 'שבת של בנס המעלה וזוהי
לעתידֿלבוא. תושעון" ונחת

.„È רש"י 62הביאור כגון 63בפירוש לו, שנעשה נס על הודאה דבר על "אם יקריבנו", תודה על "אם ,
בהן  שכתוב להודות, צריכים שהם שנתרפא וחולה האסורים בית וחבושי מדבריות והולכי הים 64יורדי

מאלה  אחת על אם תודה, זבחי ויזבחו אדם לבני ונפלאותיו חסדו לה' (שעל 65יודו הללו שלמים נדר
נאמר  אלא 66זה נאכלין ואינן בענין, האמור לחם וטעונות הן, תודה שלמי השלמים"), זבח תורת "וזאת

ויקרא), בפרשת שנאמר מה לגבי בפרשתנו החידוש (שזהו כאן" שמפורש כמו ולילה, ליום
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יא.56) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה,
יז.57) ח, אסתר
טו.58) ל, ישעי'
ובפירש"י.59) טו כא, חוקת
ה.60) יט, יתרו ופירש"י מכילתא
א.61) לא, נדה
בבתֿשחוק:62) שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר השיחה במהלך

שבנה  לאחרי - תירוץ לומר לו שחבל שאמר, אחד פעם שמעתי
שיאמר  ולאחרי ידיו, מעשה על חס שאדם כיון - וכו' קושיא

הקושיא!... בנין כל יפול אזי תירוץ,
געשמאקע 63) "א זה הרי שבכלל אמר, שליט"א אדמו"ר ַַכ"ק

כאשר  אבל פשוט, רש"י זה הרי ראשונה בהשקפה רש"י";
רש"י  שמפרשי (אף קושיות המון שישנן רואים היטב, מעיינים
בפירוש  הדיוק גודל רואים הביאור, וע"פ זה), על מתעכבים אינם

כו'. תיבה בכל רש"י
לא.64) כאֿכב. טו. ח. קז, תהלים
כו'",65) הודאה דבר על "אם פירושו בהתחלת מ"ש שזהו

ל) (ו, וארא בפ' שכתב לכלל בהתאם - ולכפול לחזור והוצרך
"שנה  שלכן הראשונות", על נחזור האומר כאדם השיטה היא "כך
כל  לבאר שהפסיק בנדו"ד, ועד"ז הענין", שהפסיק כיון הכתוב,

תודה. בקרבן שחייבים הסוגים ד'
יא.66) שם, פרשתנו
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יום, בכל תודה בקרבן יתחייב מישראל אחד שכל יתכן לא והרי לה', להודות צריכים שתמיד דכיון -
"על רק הוא תודה' ד'קרבן שהחיוב לומר, צריך כן שהרי qpעל - הנסים כל על לא אבל לו". שנעשה

ב'קרבן  ישראל בני רבוא ששים כל נתחייבו לא ובוודאי רבים, נסים להם היו  במדבר ישראל בני בהיות
נתפרש  גו'" ש"ויזבחו וכיון גו'". ויזבחו גו' חסדו לה' יודו בהם "שכתוב הנסים רק אלא יום, בכל תודה'
בני  אצל שאירעו הסדר על והזכירם שם. שנזכרו הנסים ד' בכל הוא שכן לפרט רש"י הוצרך חולה, גבי

הים" ("יורדי הים את עברו תחילה רבים): בלשון נקט (ולכן הלכו 67ישראל ואחרֿכך "באניות"), ולא ,
בני  אצל אירע שלא הרביעי סוג מוסיף ואחרֿכך במדבר, סגורים להיות עליהם נגזר ואחרֿכך במדבר,

- יחיד) (בלשון שנתרפא" "חולה - ישראל

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי ואילך.68הוגה 20 עמוד יב חלק שיחות' ב'לקוטי

.ÂË(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
הרי  ובמילא מצרים, דיציאת והנסים" הגאולה "התחלת הוא הגדול' 'שבת של ענינו - לעיל כאמור

תודה. קרבן יקריבו ואז להגאל", עתידין ש"בניסן והשלימה, האמיתית הגאולה התחלת גם זה

צדק' ה'צמח שמבאר ניסן 69וכפי בי"ג שלו ההילולא שיום ז"ל 27- רבותינו מאמר שלעתידֿלבוא 70–
גופא  זה מטעם הקרבנות, כל שיתבטלו הטעם אותו שמצד תודה', מ'קרבן חוץ הקרבנות כל יתבטלו

גופא. זה ענין על להקב"ה ההודאה שזוהי תודה, קרבן יקריבו

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת זה, ניסן בחודש - לנו תהיה וכן

•
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להיות 67) יכול זה שנס (אף בנ"י כל על דקאי רבים, ובלשון
בנו  א) ז, (חולין בגמרא שמצינו כפי יחיד, אצל פינחס גם לר' גע

יאיר). בן
שנה 68) שמיני וש"פ אחש"פ דחה"פ; ב' ליל שיחות בשילוב

זו.
שסט 69) ע' אור יהל ואילך. תתקעב ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ראה
ואילך.
ז.70) פ"ט, פרשתנו ויק"ר
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יום, בכל תודה בקרבן יתחייב מישראל אחד שכל יתכן לא והרי לה', להודות צריכים שתמיד דכיון -
"על רק הוא תודה' ד'קרבן שהחיוב לומר, צריך כן שהרי qpעל - הנסים כל על לא אבל לו". שנעשה

ב'קרבן  ישראל בני רבוא ששים כל נתחייבו לא ובוודאי רבים, נסים להם היו  במדבר ישראל בני בהיות
נתפרש  גו'" ש"ויזבחו וכיון גו'". ויזבחו גו' חסדו לה' יודו בהם "שכתוב הנסים רק אלא יום, בכל תודה'
בני  אצל שאירעו הסדר על והזכירם שם. שנזכרו הנסים ד' בכל הוא שכן לפרט רש"י הוצרך חולה, גבי

הים" ("יורדי הים את עברו תחילה רבים): בלשון נקט (ולכן הלכו 67ישראל ואחרֿכך "באניות"), ולא ,
בני  אצל אירע שלא הרביעי סוג מוסיף ואחרֿכך במדבר, סגורים להיות עליהם נגזר ואחרֿכך במדבר,

- יחיד) (בלשון שנתרפא" "חולה - ישראל

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי ואילך.68הוגה 20 עמוד יב חלק שיחות' ב'לקוטי

.ÂË(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
הרי  ובמילא מצרים, דיציאת והנסים" הגאולה "התחלת הוא הגדול' 'שבת של ענינו - לעיל כאמור

תודה. קרבן יקריבו ואז להגאל", עתידין ש"בניסן והשלימה, האמיתית הגאולה התחלת גם זה

צדק' ה'צמח שמבאר ניסן 69וכפי בי"ג שלו ההילולא שיום ז"ל 27- רבותינו מאמר שלעתידֿלבוא 70–
גופא  זה מטעם הקרבנות, כל שיתבטלו הטעם אותו שמצד תודה', מ'קרבן חוץ הקרבנות כל יתבטלו

גופא. זה ענין על להקב"ה ההודאה שזוהי תודה, קרבן יקריבו

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת זה, ניסן בחודש - לנו תהיה וכן
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להיות 67) יכול זה שנס (אף בנ"י כל על דקאי רבים, ובלשון
בנו  א) ז, (חולין בגמרא שמצינו כפי יחיד, אצל פינחס גם לר' גע

יאיר). בן
שנה 68) שמיני וש"פ אחש"פ דחה"פ; ב' ליל שיחות בשילוב

זו.
שסט 69) ע' אור יהל ואילך. תתקעב ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ראה
ואילך.
ז.70) פ"ט, פרשתנו ויק"ר



יז g"kyz'd ,oqip 'g ,lecbd zay ,ev zyxt zay zgiy

להגאל" עתידין ובניסן נגאלו "בניסן ויוכלו 56כי השלישי, ביתֿהמקדש גם יבנה ואז משיח, בביאת ,
כו'. הנסים על תודה קרבן להקריב

ולדוגמ  דרגות, חילוקי יש גופא בניסים יותר: מעמד ובפרטיות אז שהיה אףֿעלֿפי הנה פורים, נס א:
עליהם" היהודים פחד נפל כי מתיהדים הארץ מעמי ש"רבים היו 57ומצב הנס, שאירע קודם מכלֿמקום ,

נס; אירע שלבסוף אלא וכו', עגמתֿנפש  ופחד, מורא של ומצב במעמד ישראל בני

תוושעון" ונחת ש"בשובה לעתידֿלבוא שיהיה כפי - בנס יותר נעלה אופן ישנו כך 58אך ,
עגמתֿנפש. של ענין אין שמלכתחילה

הנחלים" ד"אשד הנס לזה..59ועלֿדרך זה סמוכים וההרים וקצר עמוק והנחל גבוהים ההרים "שהיו ,
בהרים  המערות מן נצא לעבור, הנחל לתוך ישראל כשיכנסו אמוריים, אמרו הנחל, בתוך עובר והדרך
צד  של ובהר מואב, צד של בהר הנקעים אותן והיו בליסטראות, ואבני בחצים ונהרגם מהם, שלמעלה
ההר  נזדעזע לעבור ישראל שבאו כיון לחוץ, בולטין ושדים קרנות כמין נקעים אותן כנגד היו אמוריים
שכאן  - והרגום" נקעים אותן לתוך השדים אותן ונכנסו מואב, של הר לצד ונתקרב ארץֿישראל.. של

ההרים על ישראל "עברו שהרי כו', נפש עגמת של ענין ישראל בני אצל היה erciלא `le,האלו הנסים
כו'". ההרוגים דם משם והעלתה הנחל לתוך (ש)ירדה הבאר.. עלֿידי אלא 

הגדול': 'שבת של הנס גם היה כזה ובאופן

היתה הגדול' ש"ב'שבת שכיון - התחלות zlgzdובהקדים "כל הכלל עלֿפי הרי והנסים", הגאולה
המעלה 60קשות" מהי ולכאורה, מצרים. ביציאת מאשר יותר נעלה נס היה הגדול' שב'שבת לומר בהכרח ,

הגדול'? 'שבת של בנס המיוחדת

וכו', פרך בעבודת השעבוד דקושי נפש' ה'עגמת לאחרי בא מצרים דיציאת שהנס - הוא הענין אך
של  ענין תחילה היה שלא הגדול', ב'שבת שהיה בבכוריהם" מצרים ד"למכה לנס בנוגע מהֿשאיןֿכן
מושבם  ממקום יצאו לא השבת ביום שהרי המאורע, מכל ידעו לא ישראל שבני כיון כלל, עגמתֿנפש
את  ששמעו ולאחרי השה, אודות אותם ושאלו גושן, לארץ אליהם באו מצרים בכורי אלא גושן, בארץ
אחרֿכך  ורק לאחריֿזה, שאירע הדברים המשך כל ידעו לא ישראל ובני להם, הלכו ישראל, בני מענה

בנסו"גי  מכיר אינו הנס ש"בעל באופן יהיה שלא כדי ישראל, לבני  זאת .61לו

ד"בשובה  הנס בדוגמת שזהו - מצרים דיציאת הענין כללות לגבי הגדול' 'שבת של בנס המעלה וזוהי
לעתידֿלבוא. תושעון" ונחת

.„È רש"י 62הביאור כגון 63בפירוש לו, שנעשה נס על הודאה דבר על "אם יקריבנו", תודה על "אם ,
בהן  שכתוב להודות, צריכים שהם שנתרפא וחולה האסורים בית וחבושי מדבריות והולכי הים 64יורדי

מאלה  אחת על אם תודה, זבחי ויזבחו אדם לבני ונפלאותיו חסדו לה' (שעל 65יודו הללו שלמים נדר
נאמר  אלא 66זה נאכלין ואינן בענין, האמור לחם וטעונות הן, תודה שלמי השלמים"), זבח תורת "וזאת

ויקרא), בפרשת שנאמר מה לגבי בפרשתנו החידוש (שזהו כאן" שמפורש כמו ולילה, ליום
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יא.56) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה,
יז.57) ח, אסתר
טו.58) ל, ישעי'
ובפירש"י.59) טו כא, חוקת
ה.60) יט, יתרו ופירש"י מכילתא
א.61) לא, נדה
בבתֿשחוק:62) שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר השיחה במהלך

שבנה  לאחרי - תירוץ לומר לו שחבל שאמר, אחד פעם שמעתי
שיאמר  ולאחרי ידיו, מעשה על חס שאדם כיון - וכו' קושיא

הקושיא!... בנין כל יפול אזי תירוץ,
געשמאקע 63) "א זה הרי שבכלל אמר, שליט"א אדמו"ר ַַכ"ק

כאשר  אבל פשוט, רש"י זה הרי ראשונה בהשקפה רש"י";
רש"י  שמפרשי (אף קושיות המון שישנן רואים היטב, מעיינים
בפירוש  הדיוק גודל רואים הביאור, וע"פ זה), על מתעכבים אינם

כו'. תיבה בכל רש"י
לא.64) כאֿכב. טו. ח. קז, תהלים
כו'",65) הודאה דבר על "אם פירושו בהתחלת מ"ש שזהו

ל) (ו, וארא בפ' שכתב לכלל בהתאם - ולכפול לחזור והוצרך
"שנה  שלכן הראשונות", על נחזור האומר כאדם השיטה היא "כך
כל  לבאר שהפסיק בנדו"ד, ועד"ז הענין", שהפסיק כיון הכתוב,

תודה. בקרבן שחייבים הסוגים ד'
יא.66) שם, פרשתנו
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יום, בכל תודה בקרבן יתחייב מישראל אחד שכל יתכן לא והרי לה', להודות צריכים שתמיד דכיון -
"על רק הוא תודה' ד'קרבן שהחיוב לומר, צריך כן שהרי qpעל - הנסים כל על לא אבל לו". שנעשה

ב'קרבן  ישראל בני רבוא ששים כל נתחייבו לא ובוודאי רבים, נסים להם היו  במדבר ישראל בני בהיות
נתפרש  גו'" ש"ויזבחו וכיון גו'". ויזבחו גו' חסדו לה' יודו בהם "שכתוב הנסים רק אלא יום, בכל תודה'
בני  אצל שאירעו הסדר על והזכירם שם. שנזכרו הנסים ד' בכל הוא שכן לפרט רש"י הוצרך חולה, גבי

הים" ("יורדי הים את עברו תחילה רבים): בלשון נקט (ולכן הלכו 67ישראל ואחרֿכך "באניות"), ולא ,
בני  אצל אירע שלא הרביעי סוג מוסיף ואחרֿכך במדבר, סגורים להיות עליהם נגזר ואחרֿכך במדבר,

- יחיד) (בלשון שנתרפא" "חולה - ישראל

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי ואילך.68הוגה 20 עמוד יב חלק שיחות' ב'לקוטי

.ÂË(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
הרי  ובמילא מצרים, דיציאת והנסים" הגאולה "התחלת הוא הגדול' 'שבת של ענינו - לעיל כאמור

תודה. קרבן יקריבו ואז להגאל", עתידין ש"בניסן והשלימה, האמיתית הגאולה התחלת גם זה

צדק' ה'צמח שמבאר ניסן 69וכפי בי"ג שלו ההילולא שיום ז"ל 27- רבותינו מאמר שלעתידֿלבוא 70–
גופא  זה מטעם הקרבנות, כל שיתבטלו הטעם אותו שמצד תודה', מ'קרבן חוץ הקרבנות כל יתבטלו

גופא. זה ענין על להקב"ה ההודאה שזוהי תודה, קרבן יקריבו

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת זה, ניסן בחודש - לנו תהיה וכן
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להיות 67) יכול זה שנס (אף בנ"י כל על דקאי רבים, ובלשון
בנו  א) ז, (חולין בגמרא שמצינו כפי יחיד, אצל פינחס גם לר' גע

יאיר). בן
שנה 68) שמיני וש"פ אחש"פ דחה"פ; ב' ליל שיחות בשילוב

זו.
שסט 69) ע' אור יהל ואילך. תתקעב ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ראה
ואילך.
ז.70) פ"ט, פרשתנו ויק"ר
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יום, בכל תודה בקרבן יתחייב מישראל אחד שכל יתכן לא והרי לה', להודות צריכים שתמיד דכיון -
"על רק הוא תודה' ד'קרבן שהחיוב לומר, צריך כן שהרי qpעל - הנסים כל על לא אבל לו". שנעשה

ב'קרבן  ישראל בני רבוא ששים כל נתחייבו לא ובוודאי רבים, נסים להם היו  במדבר ישראל בני בהיות
נתפרש  גו'" ש"ויזבחו וכיון גו'". ויזבחו גו' חסדו לה' יודו בהם "שכתוב הנסים רק אלא יום, בכל תודה'
בני  אצל שאירעו הסדר על והזכירם שם. שנזכרו הנסים ד' בכל הוא שכן לפרט רש"י הוצרך חולה, גבי

הים" ("יורדי הים את עברו תחילה רבים): בלשון נקט (ולכן הלכו 67ישראל ואחרֿכך "באניות"), ולא ,
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- יחיד) (בלשון שנתרפא" "חולה - ישראל
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הרי  ובמילא מצרים, דיציאת והנסים" הגאולה "התחלת הוא הגדול' 'שבת של ענינו - לעיל כאמור

תודה. קרבן יקריבו ואז להגאל", עתידין ש"בניסן והשלימה, האמיתית הגאולה התחלת גם זה

צדק' ה'צמח שמבאר ניסן 69וכפי בי"ג שלו ההילולא שיום ז"ל 27- רבותינו מאמר שלעתידֿלבוא 70–
גופא  זה מטעם הקרבנות, כל שיתבטלו הטעם אותו שמצד תודה', מ'קרבן חוץ הקרבנות כל יתבטלו

גופא. זה ענין על להקב"ה ההודאה שזוהי תודה, קרבן יקריבו

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת זה, ניסן בחודש - לנו תהיה וכן
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להיות 67) יכול זה שנס (אף בנ"י כל על דקאי רבים, ובלשון
בנו  א) ז, (חולין בגמרא שמצינו כפי יחיד, אצל פינחס גם לר' גע

יאיר). בן
שנה 68) שמיני וש"פ אחש"פ דחה"פ; ב' ליל שיחות בשילוב

זו.
שסט 69) ע' אור יהל ואילך. תתקעב ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ראה
ואילך.
ז.70) פ"ט, פרשתנו ויק"ר

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת הכתיבה - הנה בענין תיקון על העבר עליו להרבות באותיות 

ובפרט בלימוד  ובחמימות,  יהיו בחיות  וכן תפילתו  לימודו  והעיקר אשר  ובאותיות התפלה,  התורה 

פנימיות התורה נשמתא דאורייתא ומדה כנגד מדה עליו להשפיע בסביבתו, ובפרט בחבריו בהכתה 

תהי'  הוא  כשהנהגתו  והעיקר  הלב,  מ  היוצאים  בדברים  עמהם  וכשידבר  ככה,  ינהגו  הם  שגם  שלו 

כדבעי בזה - יפעלו הדברים, ועוד זאת שעליו, לעת עתה, להסיח דעתו ומחשבתו בהענין אודותו כותב 

ולהעסיק כח המחשבה שלו בענינים דתורה ומצות.

בטח יודע בעל פה איזה פרקים משניות, ולכל הפחות פרק אחד תניא ושומר - בלי נדר - אמירת 

התהלים בכל יום אחר התפלה, והשי"ת יצליחו בשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה לחג פסח כשר ושמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"Âˆ"

כדי  למשה הקדושֿברוךֿהוא שציוה במצוות
ביטויים: שלושה מוצאים אנו לישראל, שימסרן

ו"צו" "אמור" מופיע 1"דבר", שלגביהן אלו גם אמנם, .
בשם נקראות "אמור" או "דבר" אשר devnהביטוי -

הן  גם כי - מ"ם בתוספת "צוה", הוא זו מלה שורש
וציווי  הוראה אלא אמירה, או דיבור סתם ,2אינן

"צו" במלה מתבטאת שהתורה מכך זאת, בכל אך
שבמצוות מובן, מסויימות, מצוות לגבי ענין `elרק

מהותי כתוב xzeiהציווי שלגביהן במצוות מאשר
הן שגם אף על "אמור", או .miieeiv"דבר"

רש"י, ובפירוש כהנים", ב"תורת נאמר לפיכך
פרשתנו  ולדורות",3בתחילת מיד זירוז אלא צו "אין :

מיד  ב"זירוז מסויים מעשה על מצוים כאשר כי
הציווי. ענין בגלוי יותר מתבטא ולדורות",

.·
"¯Â·ÈÁÂ ‡˙ÂÂˆ" È„ÈÏ ‡È·Ó "ÈÂÂÈˆ"

מוסבר  החסידות מלשון 4בתורת היא ש"מצוה" ,
היא, ה"מצוות" מהות כי וחיבור", "צוותא
עם  כביכול, ומתאחדים, "מתחברים" שבאמצעותן

הקדושֿברוךֿהוא.

לזה  זה קשורים התורה פירושי שכל מובן,5וכיון ,
ציווי  מלשון - "מצוה" למלה אלו פירושים ששני

ביניהם: קשורים - וחיבור צוותא ומלשון כי ופקודה,
באמצעות  הקדושֿברוךֿהוא עם היהודי של התחברותו

של באופן אותן בקיימו דוקא היא המצוות .ieeivקיום
מפני מצוות מקיים שהוא ידי על של eieeivכלומר,

שמים, מלכות עול קבלת מתוך le`הקדושֿברוךֿהוא,
וכדומה  רגש שכלית, הכרה נוצר 6מתוך אז הרי -

עם  אותו המחברת שבמצוה, וחיבור" ה"צוותא

המצוות. מצווה הקדושֿברוךֿהוא,

קיים  "צו", בלשון שנאמרו שבמצוות מובן, מכך
יותר  בהן שגלוי כיון וחיבור", "צוותא של הענין יותר

הציווי. ענין

.‚
‡¯Â·‰ È·‚Ï ÌÈÈ˜ ÂÈ‡ ‡¯·‰

מהות  את ולבאר להקדים יש זאת להבין כדי
שמוסבר  כפי המצוות, ידי שעל וחיבור" ה"צוותא

החסידות  :7בתורת

בין  יחסי וקשר השוואה שום אין המצוות, ללא
"מציאות" לעומת אשר עד כשלעצמם, לנברא הבורא
כמוסבר  כלל. מציאות אינם הנבראים הרי הבורא,
חכם  אודות משל ידי על בהרחבה החסידות בתורת
האדם  מציאות כל העצומה, חכמתו שמשום גדול,
שאינו  פשוט, ואיש בלבד, השכלית ההבנה היא לגביו
אצל  למציאות נחשב אינו שכליים, רעיונות מבין

החכם.

שאין  כך, הוא הבורא לבין הנברא בין היחס העדר
הכוונה  אין כלומר, שלילה: של קשר אפילו ביניהם
אלא, הנברא, מציאות את שוללת הבורא שמציאות
זאת  את כלל. קיים אינו הנברא - הבורא שלגבי
הגדול  החכם על המשל באמצעות החסידות מבהירה
האיש  של לאיֿקיומו דומה הדבר הפשוט: והאיש
והבנתו  שכלו מעלת לגבי הגדול: החכם בעיני הפשוט

כלל  קיים אינו הפשוט האיש החכם, .8של

חוש  ידי על נתפס אינו שהשכל כשם בדיוק
ורק  למישוש, קשור שהשכל הכוונה, ואין המישוש,
אלא  לקולטו, יכול המישוש חוש אין "עדינותו" מפני
לחלוטין, שונה מציאות הוא שהשכל היא, הכוונה
גשמיים, קצוות ששה של מגבלות כלל בה אין אשר
כדברי  המישוש. בעולם כלל קיים הוא אין ולכן
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לכל1) שם): תו"כ גם (וראה ויקרא ר"פ רש"י ולכל zexacוכלשון
zexin`ולכלmiieeiv.
(2) המצות דברכת מנוסח גם קדשנו lkaוכדמוכח "אשר המצות)

"epeve eizevna.
ר"פ 3) ובספרי א. כט, וקדושין א) (כד, אמור פ' בתו"כ גם וכ"ה

ואכ"מ. באו"א. – נשא
ועוד.4) .7 בהערה שנסמנו מקומות ג. מה, בחוקותי לקו"ת
לקו"ש 5) גם וראה .35 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

.165 ע' ח"ו [המתורגם]

ובהערות 6) ואילך 73 ע' ח"ט ואילך. 128 ע' ח"ח לקו"ש גם ראה
שם.

בתחלתו.7) השי"ת ביוהשמע"צ ואילך. ספ"א ש"ת אומר רבי ד"ה
ואילך. כה ע' ח"א התמים

שהחכם 8) מה זה אין הרי זה וביטול שם: ביוהשמע"צ ד"ה ראה
דענין  כלל. ביטול בשם עולה שאינו כזה באופן שהוא אלא מבטלו
אבל  וטפל, בטל שהוא אלא דבר איזה הוא  שלעצמו מה הוא הביטול

כלל. אינו כאילו באמת בטל הוא פשוט.. דאיש הפשיטות

ev zyxt zegiyÎihewl

בתניא אדמו"ר (רמה 9הזקן חכמה על אדם יאמר שאם ,
עומק  מפני בידים למששה אפשר ש"אי ועמוקה)

לו", יצחק השומע "כל הרי המושג",

בכך  נבדלת (הרוחניות) השכל מציאות כי
קול, כגון: שבגשמיות, הרוחניות שהם מהדברים

מעילה" משום בהם "אין אשר וריח, אמנם,10מראה :
"קשר" להם יש אך המישוש, בחוש למששם אין
אל  קשר לה יש וממילא למישוש הניתנת לגשמיות
לומר  אפשר לגביהם כלומר, השלילה. בדרך המישוש
אך  ו"עדינותם". דקותם משום למששם אפשר שאי
ואינה  מכך, שונה כשכל, אמיתית, רוחנית מציאות
"מודה  של שהרעיון כפי המישוש. לענין כלל קשורה

שבועה" חייב כלל 11במקצת קיים אינו לדוגמא, ,
המישוש. בעולם

גם  כך המישוש, בעולם קיים אינו שהשכל וכשם
- ולעניניו למישוש מקום אין השכל בעולם להיפך:
גסותו  מפני למישוש להתקשר יכול אינו שהשכל לא
מציאות  קיימת אין השכל שבעולם אלא המישוש, של
שבין  הקשר העדר מובן מכך למישוש. הקשורה
המעלה  שלעומת הגדול, לחכם הפשוט האיש
אין  - הגדול החכם של השכל מציאות של הרוחנית
מעלת  העדר מפני במציאות, כלל קיים הפשוט האיש

אצלו. השכל

לחכם  הפשוט האיש שבין בהשוואה הוא כך ואם
 ֿ עלֿאחת הרי "נבראים", בגדר ששניהם למרות הגדול,
שלעומת  לבורא, הנברא שבין היחס כמהֿוכמה
בשיא  בהיותו גם הנברא, הרי הבורא, מציאות
היא  הנבראים אצל ביותר הגבוהה שהמעלה השלמות,

במציאות 12החכמה  כלל קיים אינו מפני 13, ולא -
ביכולתו  אין ולפיכך מדי, וגס נחות הנברא של ששכלו

הרי  הבורא, שלגבי אלא הבורא, אצל מקום לתפוס
כלל.`epiהנברא מציאות

.„
¯·ÁÓ ÈÂÂÈˆ‰ ÌˆÚ

צוותא  (מלשון ש"מצוה מובן, לעיל האמור לפי
לא  הקדושֿברוךֿהוא עם ישראל את מאחדת וחיבור)"

ידי על הציווי dneiwרק מצד אף אלא כלומר,14, עצמו.
לבין  המצווה בין קשר יוצרת כבר המצוה על ההוראה

עליה. המצוה הקדושֿברוךֿהוא,

הציווי, על עובר הנברא כאשר אף קיים זה קשר
במצוה, ח"ו ומורד הציווי על עובר הנברא כאשר כי

את zllypהרי בעשותו הבורא, עם ה"צוותא" אצלו
לומר  שאפשר העובדה, עצם אך הבורא. מרצון ההיפך
שיש  מוכיחה, ה', מרצון ההיפך את עושה שהוא עליו,

שלילי. באופן כי אם הבורא, לרצון קשר לו

חז"ל  למאמר ההסברים אחד "אףֿעלֿפי 15זהו
מאומות  בהרבה נעלה עדיין והוא הוא", ישראל שחטא

העולם:

בביטוי  להתבטא כלל ייתכן לא הגוים על
להם16"חטא" אין הרצון. היפך ,xyw mey לרצון

לא  הם שהרי השלילה, בדרך קשר אפילו הבורא,
מצוותיו קיום על כלל icedidנצטוו ly מצוות (שבע

- נח ozedn17oihelglבני dpey18 ייתכן לא ולכן ,(
את עושים שהם לפחות jtiddלומר, קשר, - מהרצון

שלילי. באופן

בתרי"ג  וצווה קיבל אשר יהודי, זאת לעומת
זאת  בכל הוא הרי שחטא" "אףֿעלֿפי מצוות,

"l`xyiתיבות ראשי :"iשyשיםxותיות `בוא
l ולמצוות,19תורה לתורה קשר בעצם לו יש עדיין -
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פ"ט.9) ח"ב
א.10) כו, פסחים

היינו  מעילה, משום בו יש שם הגמרא שלמסקנת לריח בנוגע וגם
ממש בו ש"יש עצמו.oipnnqa"לפי בהריח לא אבל שם), (פרש"י

ואילך.11) סע"א ג, ב"מ
ב).12) (פה, פ"ח ח"ב תניא
מדריגות 13) רבבות ריבוא והמתנשא המרומם פ"ט: שם ראה

שהיא  שבעשי' חיות בחי' על החכמה מדריגת מרוממות יותר רוממות
בארוכה. עיי"ש לבד. מדריגות חמש רוממות

שופר 14) ד"ה גם וראה שם. ובהתמים שם אומר רבי בד"ה עיין
הציווי שע"י פ"ח, תרצ"ט) (בסה"מ וע"י xagznחצר"ת החכם, עם הוא

שם. ביוהשמע"צ ד"ה גם וראה אצלו. חשוב נעשה הציווי מילוי
רע"א.15) מד, סנה'
כו'16) אוה"ע ירושלים: חטאה חטא ח) (א, עה"פ איכ"ר ראה

נ"ך  (אוה"ת שם לאיכה הצ"צ רשימות וראה כלום. אינן שחוטאין אעפ"י
.187 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש א'סב). ע' ח"ב

(17.159ֿ60 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
כבתרי"ג 18) [ולא ית' מלכותו קבלת לקדימת א"צ קיומם שלכן,

הקיום  ע"י דוקא נעשה וחיבור" שה"צוותא ג), כ, יתרו (מכילתא מצות
העונש  אותו הוא המצות ז' כל על עול]; קבלת – ס"ב) (כנ"ל ציווי בדרך
וראה  ה"י. פ"ט מלכים הל' רמב"ם סע"ב. נח, א. נז, (סנה' מיתה עונש –

ועוד. שם); לקו"ש בארוכה
בראשית.19) ר"פ ראובני בילקוט (הובא קפו אופן עמוקות מגלה

עה"פ  רות מז"ח שהעירו ויש ועוד). קעח. סימן תורה ערך חדש בילקוט
בישראל. לפנים וזאת

א), (מח, פל"ז תניא ראה – בבנ"י רבוא דששים המספר בענין –
מספר הוא זה ס'miyxydשמספר המספר בענין כו'. מתחלק שרש וכל

שהוא  ובכ"מ) ב. (מא, בהר בלקו"ת מבואר – שבתורה אותיות רבוא
יותר  עוד נראה (ומזה עיי"ש. במחשבה. שישנן המשך אותיות בצירוף
קשור  החטא אחרי גם אשר שחטא, במי גם מישראל, שבכ"א המעלה
שרש  הדיבור, מאותיות שלמעלה – הקב"ה של מחשבתו באותי' הוא

ואיל  תמז ע' תרס"ו ר"ה המשך בארוכה וראה ך).המלאכים.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"Âˆ"

כדי  למשה הקדושֿברוךֿהוא שציוה במצוות
ביטויים: שלושה מוצאים אנו לישראל, שימסרן

ו"צו" "אמור" מופיע 1"דבר", שלגביהן אלו גם אמנם, .
בשם נקראות "אמור" או "דבר" אשר devnהביטוי -

הן  גם כי - מ"ם בתוספת "צוה", הוא זו מלה שורש
וציווי  הוראה אלא אמירה, או דיבור סתם ,2אינן

"צו" במלה מתבטאת שהתורה מכך זאת, בכל אך
שבמצוות מובן, מסויימות, מצוות לגבי ענין `elרק

מהותי כתוב xzeiהציווי שלגביהן במצוות מאשר
הן שגם אף על "אמור", או .miieeiv"דבר"

רש"י, ובפירוש כהנים", ב"תורת נאמר לפיכך
פרשתנו  ולדורות",3בתחילת מיד זירוז אלא צו "אין :

מיד  ב"זירוז מסויים מעשה על מצוים כאשר כי
הציווי. ענין בגלוי יותר מתבטא ולדורות",

.·
"¯Â·ÈÁÂ ‡˙ÂÂˆ" È„ÈÏ ‡È·Ó "ÈÂÂÈˆ"

מוסבר  החסידות מלשון 4בתורת היא ש"מצוה" ,
היא, ה"מצוות" מהות כי וחיבור", "צוותא
עם  כביכול, ומתאחדים, "מתחברים" שבאמצעותן

הקדושֿברוךֿהוא.

לזה  זה קשורים התורה פירושי שכל מובן,5וכיון ,
ציווי  מלשון - "מצוה" למלה אלו פירושים ששני

ביניהם: קשורים - וחיבור צוותא ומלשון כי ופקודה,
באמצעות  הקדושֿברוךֿהוא עם היהודי של התחברותו

של באופן אותן בקיימו דוקא היא המצוות .ieeivקיום
מפני מצוות מקיים שהוא ידי על של eieeivכלומר,

שמים, מלכות עול קבלת מתוך le`הקדושֿברוךֿהוא,
וכדומה  רגש שכלית, הכרה נוצר 6מתוך אז הרי -

עם  אותו המחברת שבמצוה, וחיבור" ה"צוותא

המצוות. מצווה הקדושֿברוךֿהוא,

קיים  "צו", בלשון שנאמרו שבמצוות מובן, מכך
יותר  בהן שגלוי כיון וחיבור", "צוותא של הענין יותר

הציווי. ענין

.‚
‡¯Â·‰ È·‚Ï ÌÈÈ˜ ÂÈ‡ ‡¯·‰

מהות  את ולבאר להקדים יש זאת להבין כדי
שמוסבר  כפי המצוות, ידי שעל וחיבור" ה"צוותא

החסידות  :7בתורת

בין  יחסי וקשר השוואה שום אין המצוות, ללא
"מציאות" לעומת אשר עד כשלעצמם, לנברא הבורא
כמוסבר  כלל. מציאות אינם הנבראים הרי הבורא,
חכם  אודות משל ידי על בהרחבה החסידות בתורת
האדם  מציאות כל העצומה, חכמתו שמשום גדול,
שאינו  פשוט, ואיש בלבד, השכלית ההבנה היא לגביו
אצל  למציאות נחשב אינו שכליים, רעיונות מבין

החכם.

שאין  כך, הוא הבורא לבין הנברא בין היחס העדר
הכוונה  אין כלומר, שלילה: של קשר אפילו ביניהם
אלא, הנברא, מציאות את שוללת הבורא שמציאות
זאת  את כלל. קיים אינו הנברא - הבורא שלגבי
הגדול  החכם על המשל באמצעות החסידות מבהירה
האיש  של לאיֿקיומו דומה הדבר הפשוט: והאיש
והבנתו  שכלו מעלת לגבי הגדול: החכם בעיני הפשוט

כלל  קיים אינו הפשוט האיש החכם, .8של

חוש  ידי על נתפס אינו שהשכל כשם בדיוק
ורק  למישוש, קשור שהשכל הכוונה, ואין המישוש,
אלא  לקולטו, יכול המישוש חוש אין "עדינותו" מפני
לחלוטין, שונה מציאות הוא שהשכל היא, הכוונה
גשמיים, קצוות ששה של מגבלות כלל בה אין אשר
כדברי  המישוש. בעולם כלל קיים הוא אין ולכן
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לכל1) שם): תו"כ גם (וראה ויקרא ר"פ רש"י ולכל zexacוכלשון
zexin`ולכלmiieeiv.
(2) המצות דברכת מנוסח גם קדשנו lkaוכדמוכח "אשר המצות)

"epeve eizevna.
ר"פ 3) ובספרי א. כט, וקדושין א) (כד, אמור פ' בתו"כ גם וכ"ה

ואכ"מ. באו"א. – נשא
ועוד.4) .7 בהערה שנסמנו מקומות ג. מה, בחוקותי לקו"ת
לקו"ש 5) גם וראה .35 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

.165 ע' ח"ו [המתורגם]

ובהערות 6) ואילך 73 ע' ח"ט ואילך. 128 ע' ח"ח לקו"ש גם ראה
שם.

בתחלתו.7) השי"ת ביוהשמע"צ ואילך. ספ"א ש"ת אומר רבי ד"ה
ואילך. כה ע' ח"א התמים

שהחכם 8) מה זה אין הרי זה וביטול שם: ביוהשמע"צ ד"ה ראה
דענין  כלל. ביטול בשם עולה שאינו כזה באופן שהוא אלא מבטלו
אבל  וטפל, בטל שהוא אלא דבר איזה הוא  שלעצמו מה הוא הביטול

כלל. אינו כאילו באמת בטל הוא פשוט.. דאיש הפשיטות

ev zyxt zegiyÎihewl

בתניא אדמו"ר (רמה 9הזקן חכמה על אדם יאמר שאם ,
עומק  מפני בידים למששה אפשר ש"אי ועמוקה)

לו", יצחק השומע "כל הרי המושג",

בכך  נבדלת (הרוחניות) השכל מציאות כי
קול, כגון: שבגשמיות, הרוחניות שהם מהדברים

מעילה" משום בהם "אין אשר וריח, אמנם,10מראה :
"קשר" להם יש אך המישוש, בחוש למששם אין
אל  קשר לה יש וממילא למישוש הניתנת לגשמיות
לומר  אפשר לגביהם כלומר, השלילה. בדרך המישוש
אך  ו"עדינותם". דקותם משום למששם אפשר שאי
ואינה  מכך, שונה כשכל, אמיתית, רוחנית מציאות
"מודה  של שהרעיון כפי המישוש. לענין כלל קשורה

שבועה" חייב כלל 11במקצת קיים אינו לדוגמא, ,
המישוש. בעולם

גם  כך המישוש, בעולם קיים אינו שהשכל וכשם
- ולעניניו למישוש מקום אין השכל בעולם להיפך:
גסותו  מפני למישוש להתקשר יכול אינו שהשכל לא
מציאות  קיימת אין השכל שבעולם אלא המישוש, של
שבין  הקשר העדר מובן מכך למישוש. הקשורה
המעלה  שלעומת הגדול, לחכם הפשוט האיש
אין  - הגדול החכם של השכל מציאות של הרוחנית
מעלת  העדר מפני במציאות, כלל קיים הפשוט האיש

אצלו. השכל

לחכם  הפשוט האיש שבין בהשוואה הוא כך ואם
 ֿ עלֿאחת הרי "נבראים", בגדר ששניהם למרות הגדול,
שלעומת  לבורא, הנברא שבין היחס כמהֿוכמה
בשיא  בהיותו גם הנברא, הרי הבורא, מציאות
היא  הנבראים אצל ביותר הגבוהה שהמעלה השלמות,

במציאות 12החכמה  כלל קיים אינו מפני 13, ולא -
ביכולתו  אין ולפיכך מדי, וגס נחות הנברא של ששכלו

הרי  הבורא, שלגבי אלא הבורא, אצל מקום לתפוס
כלל.`epiהנברא מציאות

.„
¯·ÁÓ ÈÂÂÈˆ‰ ÌˆÚ

צוותא  (מלשון ש"מצוה מובן, לעיל האמור לפי
לא  הקדושֿברוךֿהוא עם ישראל את מאחדת וחיבור)"

ידי על הציווי dneiwרק מצד אף אלא כלומר,14, עצמו.
לבין  המצווה בין קשר יוצרת כבר המצוה על ההוראה

עליה. המצוה הקדושֿברוךֿהוא,

הציווי, על עובר הנברא כאשר אף קיים זה קשר
במצוה, ח"ו ומורד הציווי על עובר הנברא כאשר כי

את zllypהרי בעשותו הבורא, עם ה"צוותא" אצלו
לומר  שאפשר העובדה, עצם אך הבורא. מרצון ההיפך
שיש  מוכיחה, ה', מרצון ההיפך את עושה שהוא עליו,

שלילי. באופן כי אם הבורא, לרצון קשר לו

חז"ל  למאמר ההסברים אחד "אףֿעלֿפי 15זהו
מאומות  בהרבה נעלה עדיין והוא הוא", ישראל שחטא

העולם:

בביטוי  להתבטא כלל ייתכן לא הגוים על
להם16"חטא" אין הרצון. היפך ,xyw mey לרצון

לא  הם שהרי השלילה, בדרך קשר אפילו הבורא,
מצוותיו קיום על כלל icedidנצטוו ly מצוות (שבע

- נח ozedn17oihelglבני dpey18 ייתכן לא ולכן ,(
את עושים שהם לפחות jtiddלומר, קשר, - מהרצון

שלילי. באופן

בתרי"ג  וצווה קיבל אשר יהודי, זאת לעומת
זאת  בכל הוא הרי שחטא" "אףֿעלֿפי מצוות,

"l`xyiתיבות ראשי :"iשyשיםxותיות `בוא
l ולמצוות,19תורה לתורה קשר בעצם לו יש עדיין -
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פ"ט.9) ח"ב
א.10) כו, פסחים

היינו  מעילה, משום בו יש שם הגמרא שלמסקנת לריח בנוגע וגם
ממש בו ש"יש עצמו.oipnnqa"לפי בהריח לא אבל שם), (פרש"י

ואילך.11) סע"א ג, ב"מ
ב).12) (פה, פ"ח ח"ב תניא
מדריגות 13) רבבות ריבוא והמתנשא המרומם פ"ט: שם ראה

שהיא  שבעשי' חיות בחי' על החכמה מדריגת מרוממות יותר רוממות
בארוכה. עיי"ש לבד. מדריגות חמש רוממות

שופר 14) ד"ה גם וראה שם. ובהתמים שם אומר רבי בד"ה עיין
הציווי שע"י פ"ח, תרצ"ט) (בסה"מ וע"י xagznחצר"ת החכם, עם הוא

שם. ביוהשמע"צ ד"ה גם וראה אצלו. חשוב נעשה הציווי מילוי
רע"א.15) מד, סנה'
כו'16) אוה"ע ירושלים: חטאה חטא ח) (א, עה"פ איכ"ר ראה

נ"ך  (אוה"ת שם לאיכה הצ"צ רשימות וראה כלום. אינן שחוטאין אעפ"י
.187 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש א'סב). ע' ח"ב

(17.159ֿ60 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
כבתרי"ג 18) [ולא ית' מלכותו קבלת לקדימת א"צ קיומם שלכן,

הקיום  ע"י דוקא נעשה וחיבור" שה"צוותא ג), כ, יתרו (מכילתא מצות
העונש  אותו הוא המצות ז' כל על עול]; קבלת – ס"ב) (כנ"ל ציווי בדרך
וראה  ה"י. פ"ט מלכים הל' רמב"ם סע"ב. נח, א. נז, (סנה' מיתה עונש –

ועוד. שם); לקו"ש בארוכה
בראשית.19) ר"פ ראובני בילקוט (הובא קפו אופן עמוקות מגלה

עה"פ  רות מז"ח שהעירו ויש ועוד). קעח. סימן תורה ערך חדש בילקוט
בישראל. לפנים וזאת

א), (מח, פל"ז תניא ראה – בבנ"י רבוא דששים המספר בענין –
מספר הוא זה ס'miyxydשמספר המספר בענין כו'. מתחלק שרש וכל

שהוא  ובכ"מ) ב. (מא, בהר בלקו"ת מבואר – שבתורה אותיות רבוא
יותר  עוד נראה (ומזה עיי"ש. במחשבה. שישנן המשך אותיות בצירוף
קשור  החטא אחרי גם אשר שחטא, במי גם מישראל, שבכ"א המעלה
שרש  הדיבור, מאותיות שלמעלה – הקב"ה של מחשבתו באותי' הוא

ואיל  תמז ע' תרס"ו ר"ה המשך בארוכה וראה ך).המלאכים.



evכ zyxt zegiyÎihewl

המצוה  ומצוה התורה לנותן הוא 20ואף הקשר כי אם ,
השלילה. בדרך

.‰
È„ÈÈÓ ¯Â·ÈÁ‰ - "Âˆ" Ï˘ ˙ÂÂˆÓ·

"צוותא  יש המצוות בכל שאמנם, מובן, זה לפי
עליהן  ההוראה עם מיד אך21וחיבור" ,xwir מהות

שנאמרו  במצוות הוא - וחיבור צוותא - המצוות
"צו": בלשון

הוא: "צו" לבין ו"דבר" "אמור" בין ההבדל
דיבור  רק ולא פקודה, מלשון היא "צו" של המשמעות
או  משהו, לעשות למישהו אומרים כאשר ואמירה.

את לו מותירים עמו, לפעול lkמדברים הברירה
כאשר אך אפשרי mieevnכרצונו, וזה - דברֿמה עליו

הרי  המצווה, על כלשהו שלטון למצוה יש כאשר רק
לבחירתoi`yיוצא, הדבר את לחלוטין,zlefdמותירים
לציווי.lekiakאותוmigixknאלא לציית

"דבר" בלשון שנאמרו שמצוות יוצא, זה לפי
הבחירה את השאירו בנתינתן אשר oihelglו"אמור",

וחיבור" ה"צוותא ה"מצוה", ענין הרי היהודי, בידי
עצמן, והאמירות הדיבורים ידי על קיומן iptlשנוצר

חיבור רק הוא -df הוראתן בעצם שנוצר ,22.

אשר  "צו", בלשון שנאמרו המצוות זאת, לעומת
עם הריoz`xedמיד ,i`ce שישראל יותר, קרוב או ,

בציוויים - אותן ה"צוותא iptlנוצר`elיקיימו קיומן,
dnecaוחיבור" - aeigd jxca הנוצר וחיבור ל"צוותא

המצוה.meiwבשעת

.Â
˙ÂÂˆÓ· ÌÈÂ˜ ‰˘Ï˘

להבין: יש אך

קיום לגבי חפשית בחירה יש המצוות,lkלישראל
מצוות  על אף ולכן "צו", בלשון שנאמרו המצוות כולל

el` ניתנים ועונש שכר והרי עונש, או מלא, שכר ניתן
לאדם  שיש החפשית הבחירה ייתכן,23עקב כיצד .

מצוות שלגבי לומר, שהן `elאפוא, ודאות יש
תקויימנה?

הוא: לכך ההסבר

יש  קוים: לשלשה כללי, באופן נחלקות, המצוות
לקו  השייכות מצוות הימין, לקו השייכות מצוות
הלשוני  הביטוי האמצע. לקו השייכות ומצוות השמאל,
הקדושֿברוךֿהוא  ידי על המצוה במסירת המופיע

המצוה: לסוג בהתאם הוא משה באמצעות

 ֿ הקדוש הורה הימין לקו השייכות המצוות את
רכה  לשון שזוהי "אמור", בלשון המצוות 24ברוךֿהוא .

קשה  לשון - "דבר" בלשון ניתנו השמאל .25שבקו
גם  המביע "צו", בלשון ניתנו האמצעי שבקו המצוות

ומקו dfענין הימין מקו האמצעי הקו שונה שבו ,
.26השמאל 

את כולל אמנם האמצעי שקו -כשם הקוים שני
הוא  אלא העיקרית, מהותו זוהי לא אך - ושמאל ימין

עצמה  בפני ניתנו 27מהות שבו הלשוני הביטוי גם כך ,
ממוצע  לשוני ביטוי אינו האמצעי שבקו אלו מצוות
את  הכולל ביטוי או קשה, לשון לבין רכה לשון בין
לגבי  קשר לו שאין ביטוי - "צו" אלא הביטויים, שני

לשון הקשיות. או הרכות מהותו efענין את מבטאת
האמצעי. הקו של העיקרית

.Ê
ÈÚˆÓ‡‰ Â˜‰ ˙ÂÏÚÓ

מקו  בשונה האמצעי, הקו של וממעלתו מיחודיותו
השמאל: ומקו הימין

ואילו  הכתר, פנימיות של לדרגה עד עולה הוא א)
חיצוניות  לדרגת רק מגיעים השמאל וקו הימין קו

.28הכתר 
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ורצונו 20) ית' הוא והרי ית', ורצונו חכמתו הם והמצות התורה שהרי
פכ"ג). תניא וראה פ"ח. (שעהיוה"א אחד וחכמתו

דהצוותא 21) הענין על (נוסף "מצות" בשם הם גם נקראים שלכן
ע"י שנעשה ).mneiwוחיבור

שהרי xexayואף22) המצות, כל את מישראל כ"א יקיים שסוכ"ס
מצד  זהו הרי – ג) יג, במדבר מלקו"ת (ולהעיר נדח ממנו ידח לא
שנאמרו  אלו במצות – עצמו הציווי מצד אבל גו'". ידח ד"לא ההבטחה

ו"אמור" "דבר" בל'`epiבל' נאמרו לא ולכן אותם, שיקיימו מוכרח
והאמירות בהדברות כי חיוב,`oi"צו", בדרך וחיבור דצוותא הענין

כבפנים.

ה"ד.23) פ"ה תשובה הל' רמב"ם
א.24) יב, בהעלותך ורש"י ספרי ג. יט, יתרו ורש"י מכילתא
שם.25) בהעלותך ורש"י ספרי רע"א. יא, מכות
שיש 26) מפני הוא – מהנ"ל לשונות ב' נאמרו מצות שבכמה ומה

קווין. משני אלו במצות
תרס"ה.27) רקיע יהי אלקים ויאמר בסד"ה ונתבאר פ"ב. ש"א פרדס

תש"ז  מיומים יחיינו ח"א). תער"ב (בהמשך תרע"ג בשלום פדה בד"ה
פי"א.

פי"ב.28) שם יחיינו שם. בשלום פדה

ev zyxt zegiyÎihewl

כלומר, הקצה". אל הקצה מן "מבריח הוא ב)
העליון  מה"קצה" - והשפעתו המשכתו כל לאורך

ישר. הוא הקו אור ביותר, התחתון ל"קצה" ועד ביותר

לכך  בנוסף השמאל, קו ושל הימין קו של האור ואילו
שהקו  ככל הרי הכתר, לחיצוניות עד רק מגיע  שהוא

בקו  יותר. מתמעט האור יותר, מטה כלפי נמשך
בסופו  הכתר, פנימיות של עוצמה, אותה יש האמצעי

בתחילתו  כמו כידוע 29בדיוק קישוי 30. "אין של בענין

לדעת" האמצעי)31אלא (הקו היסוד שבספירת ,
הכתר  פנימיות בה שיש הדעת, פנימיות .32מתבטאת

.Á
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לדרגת  עד עולה אשר  האמצעי, קו מעלת ביאור

המצוות  לגבי יותר, פשוטות במלים הכתר, פנימיות
הוא:

אכן  השמאל ולקו הימין לקו השייכות המצוות
רק  אך נובעות, הן שמשם העליון, ברצון "נוגעות"

חיצוניות  - הקבלה תורת ובלשון הרצון, בחיצוניות

האמצעי  לקו השייכות המצוות זאת, לעומת הכתר.
ועד  העליון, רצון לפנימיות עד וחודרות "מגיעות"

הרצון. לבעל

בלשון  האמצעי, הקו של אלו, מצוות ניתנו לכן

"ev אין הרצון, בפנימיות "נוגעות" שהן כיון שהרי, ,"

יש  אלא דיבור, או אמירה בלשון לגביהן להתבטא די
לגביהן מגיעות ieeivaהכרח הן כי לקיומן, זירוז ,

יותר. ונעלית יותר עמוקה לדרגה

הימין  שבקו אלו, מצוות בין הבדל שיש כשם

המצוה, מצד האמצעי, שבקו המצוות לבין והשמאל,

- המצווה לגבי הבדלים ביניהן יש כך כדלעיל,
שהן  כשם השמאל, ובקו הימין שבקו המצוות ישראל:

הן  כך בלבד, הרצון בחיצוניות המצוה אצל "נוגעות"
בלבד. נפשו בחיצוניות המצווה אצל גם "נוגעות"

שהן  כשם האמצעי, שבקו המצוות זאת, לעומת

כך  המצוה, של הרצון פנימיות אל וחודרות "נוגעות"
של  נפשו פנימיות אל גם וחודרות "נוגעות" הן

ועד  מראשו אחיד האמצעי שקו כיון שהרי, המצווה.

- המצווה לבין המצוה בין הבדל בכך אין סופו,
שלמטה. הפנימיות אל יורדת שלמעלה הפנימיות

.Ë
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בלשון  שניתנו המצוות שלגבי לכך ההסבר זהו
בחירה  לו שיש למרות יקיימן, שהיהודי ודאי "צו"
ח"ו  להיפך או הטובה בדרך הבחירה כי חפשית,
מקום  יש שם - הנשמה לחיצוניות רק קשורה
החיובי. לצד כמו השלילי לצד נטיה של לאפשרות
ואפילו  לקדושה, נגדי צד אין הנשמה בפנימיות ואילו
אתו  "באמנה היא הנשמה נקודת הרי החטא, בשעת

הרמב"ם 33יתברך" כפסק רק 34. לפעמים חוטא שיהודי ,
שתקפו", הוא ש"יצרו משום

אומר  עצמו הרמב"ם לכאורה, "רשות 35שהרי, :
שהוא מה כל ועושה נתונה... אדם הטוב utgלכל ...

היא  ח"ו מהטוב ההיפך עשיית גם כלומר, הרע". או
לבחירת לומר epevxבהתאם ייתכן וכיצד העצמי.

הוא משמעות etwzyש"יצרו אלא, לרצונו? בניגוד ,"
של  הבחירה שאפשרות כדלעיל, היא אלו דברים
הנשמה  חיצוניות מפני היא לכאן או לכאן היהודי
בשעת  אף תמיד, חפצה נשמתו פנימיות אך בלבד.

העבירות" מן ולהתרחק המצוות כל "לעשות .34החטא,
הרע. היצר מצד "אונס" רק הוא בחטא הכשלון

מפני  "צו", בלשון שנאמרו המצוות לגבי לפיכך,
המצווה  שהאדם ודאי האמצעי, לקו שייכות היותן
החיובית, בדרך וחיבור" "צוותא אצלו יהיו - יקיימן
הבוחרת  הנשמה, לפנימיות חודרות אלו מצוות כי

טוב. רק תמיד

את  לקיים יש הרי השאלה: נשאלת עדיין אך
בכך  החשיבות ומהי הגלויים, בכוחות המצוות
המצוה, את לקיים האדם חפץ נשמתו שבפנימיות
נטיה  אצלו אפשרית הגלויים כוחותיו מצד כאשר

מהקדושה? להיפך

מראשו  אחיד האמצעי שקו היא, כך על התשובה
יורדת  הנשמה פנימיות של עוצמתה כלומר, סופו. ועד
הגלויים  הכוחות של וב"סופו" הגלויים, לכוחות גם
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שם.29) זח"ב ב. א, זח"א גם וראה שם. יחיינו שם. בשלום פדה
ועוד 30) ב. שצח, ויחי אוה"ת ואילך. ג קה, .תו"א
סע"ב.31) נג, יבמות
תזריע 32) לקו"ת ב. קעה, זח"ב גם וראה ובכ"מ. א. נ, שלח לקו"ת

ג. כב,
ספכ"ד.33) תניא
ספ"ב.34) גירושין הל'
רפ"ה.35) תשובה הל'
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המצוה  ומצוה התורה לנותן הוא 20ואף הקשר כי אם ,
השלילה. בדרך

.‰
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"צוותא  יש המצוות בכל שאמנם, מובן, זה לפי
עליהן  ההוראה עם מיד אך21וחיבור" ,xwir מהות

שנאמרו  במצוות הוא - וחיבור צוותא - המצוות
"צו": בלשון

הוא: "צו" לבין ו"דבר" "אמור" בין ההבדל
דיבור  רק ולא פקודה, מלשון היא "צו" של המשמעות
או  משהו, לעשות למישהו אומרים כאשר ואמירה.

את לו מותירים עמו, לפעול lkמדברים הברירה
כאשר אך אפשרי mieevnכרצונו, וזה - דברֿמה עליו

הרי  המצווה, על כלשהו שלטון למצוה יש כאשר רק
לבחירתoi`yיוצא, הדבר את לחלוטין,zlefdמותירים
לציווי.lekiakאותוmigixknאלא לציית

"דבר" בלשון שנאמרו שמצוות יוצא, זה לפי
הבחירה את השאירו בנתינתן אשר oihelglו"אמור",

וחיבור" ה"צוותא ה"מצוה", ענין הרי היהודי, בידי
עצמן, והאמירות הדיבורים ידי על קיומן iptlשנוצר

חיבור רק הוא -df הוראתן בעצם שנוצר ,22.

אשר  "צו", בלשון שנאמרו המצוות זאת, לעומת
עם הריoz`xedמיד ,i`ce שישראל יותר, קרוב או ,

בציוויים - אותן ה"צוותא iptlנוצר`elיקיימו קיומן,
dnecaוחיבור" - aeigd jxca הנוצר וחיבור ל"צוותא

המצוה.meiwבשעת

.Â
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להבין: יש אך

קיום לגבי חפשית בחירה יש המצוות,lkלישראל
מצוות  על אף ולכן "צו", בלשון שנאמרו המצוות כולל

el` ניתנים ועונש שכר והרי עונש, או מלא, שכר ניתן
לאדם  שיש החפשית הבחירה ייתכן,23עקב כיצד .

מצוות שלגבי לומר, שהן `elאפוא, ודאות יש
תקויימנה?

הוא: לכך ההסבר

יש  קוים: לשלשה כללי, באופן נחלקות, המצוות
לקו  השייכות מצוות הימין, לקו השייכות מצוות
הלשוני  הביטוי האמצע. לקו השייכות ומצוות השמאל,
הקדושֿברוךֿהוא  ידי על המצוה במסירת המופיע

המצוה: לסוג בהתאם הוא משה באמצעות

 ֿ הקדוש הורה הימין לקו השייכות המצוות את
רכה  לשון שזוהי "אמור", בלשון המצוות 24ברוךֿהוא .

קשה  לשון - "דבר" בלשון ניתנו השמאל .25שבקו
גם  המביע "צו", בלשון ניתנו האמצעי שבקו המצוות

ומקו dfענין הימין מקו האמצעי הקו שונה שבו ,
.26השמאל 

את כולל אמנם האמצעי שקו -כשם הקוים שני
הוא  אלא העיקרית, מהותו זוהי לא אך - ושמאל ימין

עצמה  בפני ניתנו 27מהות שבו הלשוני הביטוי גם כך ,
ממוצע  לשוני ביטוי אינו האמצעי שבקו אלו מצוות
את  הכולל ביטוי או קשה, לשון לבין רכה לשון בין
לגבי  קשר לו שאין ביטוי - "צו" אלא הביטויים, שני

לשון הקשיות. או הרכות מהותו efענין את מבטאת
האמצעי. הקו של העיקרית

.Ê
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מקו  בשונה האמצעי, הקו של וממעלתו מיחודיותו
השמאל: ומקו הימין

ואילו  הכתר, פנימיות של לדרגה עד עולה הוא א)
חיצוניות  לדרגת רק מגיעים השמאל וקו הימין קו

.28הכתר 
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ורצונו 20) ית' הוא והרי ית', ורצונו חכמתו הם והמצות התורה שהרי
פכ"ג). תניא וראה פ"ח. (שעהיוה"א אחד וחכמתו

דהצוותא 21) הענין על (נוסף "מצות" בשם הם גם נקראים שלכן
ע"י שנעשה ).mneiwוחיבור

שהרי xexayואף22) המצות, כל את מישראל כ"א יקיים שסוכ"ס
מצד  זהו הרי – ג) יג, במדבר מלקו"ת (ולהעיר נדח ממנו ידח לא
שנאמרו  אלו במצות – עצמו הציווי מצד אבל גו'". ידח ד"לא ההבטחה

ו"אמור" "דבר" בל'`epiבל' נאמרו לא ולכן אותם, שיקיימו מוכרח
והאמירות בהדברות כי חיוב,`oi"צו", בדרך וחיבור דצוותא הענין

כבפנים.

ה"ד.23) פ"ה תשובה הל' רמב"ם
א.24) יב, בהעלותך ורש"י ספרי ג. יט, יתרו ורש"י מכילתא
שם.25) בהעלותך ורש"י ספרי רע"א. יא, מכות
שיש 26) מפני הוא – מהנ"ל לשונות ב' נאמרו מצות שבכמה ומה

קווין. משני אלו במצות
תרס"ה.27) רקיע יהי אלקים ויאמר בסד"ה ונתבאר פ"ב. ש"א פרדס

תש"ז  מיומים יחיינו ח"א). תער"ב (בהמשך תרע"ג בשלום פדה בד"ה
פי"א.

פי"ב.28) שם יחיינו שם. בשלום פדה

ev zyxt zegiyÎihewl

כלומר, הקצה". אל הקצה מן "מבריח הוא ב)
העליון  מה"קצה" - והשפעתו המשכתו כל לאורך

ישר. הוא הקו אור ביותר, התחתון ל"קצה" ועד ביותר

לכך  בנוסף השמאל, קו ושל הימין קו של האור ואילו
שהקו  ככל הרי הכתר, לחיצוניות עד רק מגיע  שהוא

בקו  יותר. מתמעט האור יותר, מטה כלפי נמשך
בסופו  הכתר, פנימיות של עוצמה, אותה יש האמצעי

בתחילתו  כמו כידוע 29בדיוק קישוי 30. "אין של בענין

לדעת" האמצעי)31אלא (הקו היסוד שבספירת ,
הכתר  פנימיות בה שיש הדעת, פנימיות .32מתבטאת
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לדרגת  עד עולה אשר  האמצעי, קו מעלת ביאור

המצוות  לגבי יותר, פשוטות במלים הכתר, פנימיות
הוא:

אכן  השמאל ולקו הימין לקו השייכות המצוות
רק  אך נובעות, הן שמשם העליון, ברצון "נוגעות"

חיצוניות  - הקבלה תורת ובלשון הרצון, בחיצוניות

האמצעי  לקו השייכות המצוות זאת, לעומת הכתר.
ועד  העליון, רצון לפנימיות עד וחודרות "מגיעות"

הרצון. לבעל

בלשון  האמצעי, הקו של אלו, מצוות ניתנו לכן

"ev אין הרצון, בפנימיות "נוגעות" שהן כיון שהרי, ,"

יש  אלא דיבור, או אמירה בלשון לגביהן להתבטא די
לגביהן מגיעות ieeivaהכרח הן כי לקיומן, זירוז ,

יותר. ונעלית יותר עמוקה לדרגה

הימין  שבקו אלו, מצוות בין הבדל שיש כשם

המצוה, מצד האמצעי, שבקו המצוות לבין והשמאל,

- המצווה לגבי הבדלים ביניהן יש כך כדלעיל,
שהן  כשם השמאל, ובקו הימין שבקו המצוות ישראל:

הן  כך בלבד, הרצון בחיצוניות המצוה אצל "נוגעות"
בלבד. נפשו בחיצוניות המצווה אצל גם "נוגעות"

שהן  כשם האמצעי, שבקו המצוות זאת, לעומת

כך  המצוה, של הרצון פנימיות אל וחודרות "נוגעות"
של  נפשו פנימיות אל גם וחודרות "נוגעות" הן

ועד  מראשו אחיד האמצעי שקו כיון שהרי, המצווה.

- המצווה לבין המצוה בין הבדל בכך אין סופו,
שלמטה. הפנימיות אל יורדת שלמעלה הפנימיות

.Ë
˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ :È˙ÈÓ‡‰ ÔÂˆ¯‰

בלשון  שניתנו המצוות שלגבי לכך ההסבר זהו
בחירה  לו שיש למרות יקיימן, שהיהודי ודאי "צו"
ח"ו  להיפך או הטובה בדרך הבחירה כי חפשית,
מקום  יש שם - הנשמה לחיצוניות רק קשורה
החיובי. לצד כמו השלילי לצד נטיה של לאפשרות
ואפילו  לקדושה, נגדי צד אין הנשמה בפנימיות ואילו
אתו  "באמנה היא הנשמה נקודת הרי החטא, בשעת

הרמב"ם 33יתברך" כפסק רק 34. לפעמים חוטא שיהודי ,
שתקפו", הוא ש"יצרו משום

אומר  עצמו הרמב"ם לכאורה, "רשות 35שהרי, :
שהוא מה כל ועושה נתונה... אדם הטוב utgלכל ...

היא  ח"ו מהטוב ההיפך עשיית גם כלומר, הרע". או
לבחירת לומר epevxבהתאם ייתכן וכיצד העצמי.

הוא משמעות etwzyש"יצרו אלא, לרצונו? בניגוד ,"
של  הבחירה שאפשרות כדלעיל, היא אלו דברים
הנשמה  חיצוניות מפני היא לכאן או לכאן היהודי
בשעת  אף תמיד, חפצה נשמתו פנימיות אך בלבד.

העבירות" מן ולהתרחק המצוות כל "לעשות .34החטא,
הרע. היצר מצד "אונס" רק הוא בחטא הכשלון

מפני  "צו", בלשון שנאמרו המצוות לגבי לפיכך,
המצווה  שהאדם ודאי האמצעי, לקו שייכות היותן
החיובית, בדרך וחיבור" "צוותא אצלו יהיו - יקיימן
הבוחרת  הנשמה, לפנימיות חודרות אלו מצוות כי

טוב. רק תמיד

את  לקיים יש הרי השאלה: נשאלת עדיין אך
בכך  החשיבות ומהי הגלויים, בכוחות המצוות
המצוה, את לקיים האדם חפץ נשמתו שבפנימיות
נטיה  אצלו אפשרית הגלויים כוחותיו מצד כאשר

מהקדושה? להיפך

מראשו  אחיד האמצעי שקו היא, כך על התשובה
יורדת  הנשמה פנימיות של עוצמתה כלומר, סופו. ועד
הגלויים  הכוחות של וב"סופו" הגלויים, לכוחות גם
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שם.29) זח"ב ב. א, זח"א גם וראה שם. יחיינו שם. בשלום פדה
ועוד 30) ב. שצח, ויחי אוה"ת ואילך. ג קה, .תו"א
סע"ב.31) נג, יבמות
תזריע 32) לקו"ת ב. קעה, זח"ב גם וראה ובכ"מ. א. נ, שלח לקו"ת

ג. כב,
ספכ"ד.33) תניא
ספ"ב.34) גירושין הל'
רפ"ה.35) תשובה הל'



evכב zyxt zegiyÎihewl

פנימיות  של כב"ראשו" בדיוק עוצמה, אותה מתבטאת
הנשמה.

.È
"˙Â¯Â„ÏÂ „ÈÓ"Ï ‰‡È·Ó ˙ÂÊÈ¯Ê

שניתנו  המצוות בין הקשר יובן לעיל האמור לפי
ולדורות": מיד "זירוז לבין "צו" בלשון

מהחלטה  המונע משהו ידי על נגרם הזריזות העדר
ואף  בפועל. במעשה להתבצע במוח, אשר שבשכל,
אל  מהשכל יורדת והמצוה המעכב, דבר אין כאשר
באמצעות  זה הרי יותר, הנמוכים הנפש כוחות
אך  הזריזות. כאן חסרה ולכן וכו', רבים צמצומים
ועד  מראשו אחיד אשר האמצעי, הקו על מדובר כאשר
ציווי  את וקולט עצמו על מקבל כשהוא מיד הרי סופו,
ובכל  בזריזות - מיד מתבצע הוא הדעת, במוח ה'

ובמלכות. ביסוד - העוצמה

בלבם" נתן העולם את ש"גם כאשר 36וכיון הרי ,
מעורר העדר ealaאדם - זו זריזות נפשו, בכוחות ,

(הכוח  השכל שבין והמחיצות הצמצומים ההגבלות,
- יותר) התחתון (הכוח המעשה לבין יותר) העליון
העד  את ה"עולם" לתוך כך ידי על "ממשיך" הוא ר הרי

של  המגבלות שמוסרות ולדורות", "מיד - ההגבלה
"מיד" בין הבדל ואין הזמן, מבחינת ועתיד הווה עבר

ו"לדורות".

.‡È
"Í„‡Ó ÏÎ·" ˘¯„ "ÒÈÎ ÔÂ¯ÒÁ"·

(ב"תורת  שמעון רבי של להוספה ההסבר זהו
לזרז  הכתוב צריך "ביותר רש"י): גירסת לפי כהנים",
הכרוכה  הצדקה שבמצות כיס", חסרון בו שיש במקום

דרוש כיס" fexifב"חסרון xzei:

אשר  כדלעיל, האמצעי, מהקו נובע הזירוז אמנם,
את  לקיים כדי זאת, למרות אך הנשמה, לפנימיות חודר

זירוז נדרש - כראוי הצדקה ענין xzeiaמצות כלומר, .
אל  יותר עוד חודר אשר עצמו, האמצעי בקו פנימי

הנשמה. פנימיות

שתי 37כידוע  ולכך מאדך", "בכל נעשית שצדקה ,
"בכל  העבודה גבול): (בלי ו"מאד" ממון, משמעויות:

של  הדרגה לעומת מוגבלת היא נפשך" ובכל לבבך
כיס", חסרון בו שיש "במקום ובצדקה, מאדך". "בכל

מאדך". ל"בכל זקוקים

.·È
˙ÈÂÈÁ‰ Â˘Ù ˙¯ÈÒÓ - ‰˜„ˆ

בתניא  המבואר לפי יותר, יובנו על 38הדברים
ואפילו  המצוות, שאר כל לעומת הצדקה מצות מעלת
כל  כנגד שקולה שהיא האמצעי, שבקו המצוות

ונקראת 39המצוות  כל 40, עיקר היא כי סתם", "מצוה
" היא מכך: ויותר כולנה"dlerהמצוות, היא 41על כי ,

אלו zellkl"נוגעת" "במעות שהרי הבהמית, נפשו
הוא  כאשר ולכן, החיונית", נפשו חיי לקנות יכול היה
חיי  "נותן הוא הרי לקדושֿברוךֿהוא, זה ממון נותן

לה'". נפשו

המצוות  לעומת נוספת מעלה יש הצדקה במצות
הבהמית, לנפשו רק קשורה אינה הצדקה האחרות:

בעולם". ל"חלקו אף הוא אלא לצדקה הניתן הממון כי
מהעולם. חלק זהו - הנותן של לגופו מחוץ

כוח  נחוץ ביותר הנחות את לזכך שכדי הידוע, ולפי
את  מקיפה שהצדקה שמשום מובן, ביותר, נעלה
שמחוצה  בעולם חלקו את ואף הבהמית, נפשו כללות
פנימיות  אל יותר עמוק "להגיע" צורך יש לכן - לו

הנשמה.

לזרז  הכתוב צריך "ביותר בניסוח הרמז יובן זה לפי
-ea yiy mewna:אחת במלה כיס":yiyk(ולא חסרון (

הנשמה xzeiaזירוז פנימיות אל יותר פנימה חדירה -
קשור  הדבר כאשר - "במקום" (א) דוקא דרושה -
את  המקיים לאדם שמחוץ בעולם לשטח למקום,
עצמו  באדם גם - כיס" חסרון בו "שיש (ב) המצוה.

הדבר שהואzellkl"נוגע " בכך החיונית, zigtnנפשו
החיונית". נפשו חיי לקנות יכול "היה אשר דבר מעצמו

.‚È
˙Â¯˘˜˙‰‰ ‡È˘ - ÔÂÚÓ˘ È·¯

של  המיוחד הקשר יובן לעיל האמור כל לפי
- המאמר לבעל כיס" חסרון צריך... "ביותר המאמר

שמעון: רבי
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ע"ב.36) ריש ה, במדבר לקו"ת ב. קצה, זח"א וראה יא. ג, קהלת
ובכ"מ.37) א. כה, ראה ג. צא, מסעי לקו"ת במשנה. – א נד, ברכות
ב).38) (מח, פל"ז
א.39) ט, ב"ב
שם).40) (תניא ירושלמי" תלמוד "בכל
שם.41) תניא

– ושמאל ימין הקוין ב' כוללת אלו: ענינים ב' – האמצעי בקו גם
העצמי ומהותה כולנה".dlrnly"שקולה", על "עולה – הקוין משאר

ת"ת  אלו: ענינים ב' דוגמת מצינו – האמצעי קו – בתורה שגם [ולהעיר,
dlecb ± dnvr cvn– מעשה לידי שמביאה מצד מצות; dlewyמשאר

ה"ג)]. פ"ד לאדה"ז ת"ת (הל' כנגדן היא

ev zyxt zegiyÎihewl

מפנימיות  להמשיך שמעון רבי של בכוחו רק
למטה  עד האמצעי) בקו יותר (עמוק "ביותר" הנשמה

בעולם: לחלקו ואף הבהמית, נפש לכללות מטה,

סתם" שמעון "רבי שהוא - יוחאי  בר שמעון 42רבי

קטירא  "בחד של ביותר נעלית לדרגה הגיע -
מוחלטת 43אתקטרנא" התקשרות הוא 44, זאת ואת ,

כידוע  הזה, לעולם למטה לירידת 45הוריד הביא שהוא ,
דברי  אמירת ידי על - הזה בעולם למטה כאן - גשמים

שווים  וה"מטה" ה"מעלה" - בכוחו 46תורה יש לכן .
אל  הנשמה, מפנימיות לזרז", מ"ביותר... להמשיך
וחלקו  הבהמית (נפש כיס" חסרון בו שיש "במקום

רום". ה"עומק אל תחת" ה"עומק חיבור - בעולם)

(d"kyz ev t"y zgiyn)

•
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קב,42) (ב"ב משום ד"ה רשב"ם ב). ב, (שבועות משמו ד"ה רש"י
ובכ"מ. א).

א.43) רפח, בזח"ג אד"ז

ובכ"מ.44) ואילך. מד ס"ע תרס"ו ר"ה המשך ראה
ב.45) נט, זח"ג
(46.266 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש גם ראה

ev zyxt zegiyÎihewl

מפנימיות  להמשיך שמעון רבי של בכוחו רק
למטה  עד האמצעי) בקו יותר (עמוק "ביותר" הנשמה

בעולם: לחלקו ואף הבהמית, נפש לכללות מטה,

סתם" שמעון "רבי שהוא - יוחאי  בר שמעון 42רבי

קטירא  "בחד של ביותר נעלית לדרגה הגיע -
מוחלטת 43אתקטרנא" התקשרות הוא 44, זאת ואת ,

כידוע  הזה, לעולם למטה לירידת 45הוריד הביא שהוא ,
דברי  אמירת ידי על - הזה בעולם למטה כאן - גשמים

שווים  וה"מטה" ה"מעלה" - בכוחו 46תורה יש לכן .
אל  הנשמה, מפנימיות לזרז", מ"ביותר... להמשיך
וחלקו  הבהמית (נפש כיס" חסרון בו שיש "במקום

רום". ה"עומק אל תחת" ה"עומק חיבור - בעולם)

(d"kyz ev t"y zgiyn)

•

1

2

3

4
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12

קב,42) (ב"ב משום ד"ה רשב"ם ב). ב, (שבועות משמו ד"ה רש"י
ובכ"מ. א).

א.43) רפח, בזח"ג אד"ז

ובכ"מ.44) ואילך. מד ס"ע תרס"ו ר"ה המשך ראה
ב.45) נט, זח"ג
(46.266 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש גם ראה



כג ev zyxt zegiyÎihewl

פנימיות  של כב"ראשו" בדיוק עוצמה, אותה מתבטאת
הנשמה.

.È
"˙Â¯Â„ÏÂ „ÈÓ"Ï ‰‡È·Ó ˙ÂÊÈ¯Ê

שניתנו  המצוות בין הקשר יובן לעיל האמור לפי
ולדורות": מיד "זירוז לבין "צו" בלשון

מהחלטה  המונע משהו ידי על נגרם הזריזות העדר
ואף  בפועל. במעשה להתבצע במוח, אשר שבשכל,
אל  מהשכל יורדת והמצוה המעכב, דבר אין כאשר
באמצעות  זה הרי יותר, הנמוכים הנפש כוחות
אך  הזריזות. כאן חסרה ולכן וכו', רבים צמצומים
ועד  מראשו אחיד אשר האמצעי, הקו על מדובר כאשר
ציווי  את וקולט עצמו על מקבל כשהוא מיד הרי סופו,
ובכל  בזריזות - מיד מתבצע הוא הדעת, במוח ה'

ובמלכות. ביסוד - העוצמה

בלבם" נתן העולם את ש"גם כאשר 36וכיון הרי ,
מעורר העדר ealaאדם - זו זריזות נפשו, בכוחות ,

(הכוח  השכל שבין והמחיצות הצמצומים ההגבלות,
- יותר) התחתון (הכוח המעשה לבין יותר) העליון
העד  את ה"עולם" לתוך כך ידי על "ממשיך" הוא ר הרי

של  המגבלות שמוסרות ולדורות", "מיד - ההגבלה
"מיד" בין הבדל ואין הזמן, מבחינת ועתיד הווה עבר

ו"לדורות".

.‡È
"Í„‡Ó ÏÎ·" ˘¯„ "ÒÈÎ ÔÂ¯ÒÁ"·

(ב"תורת  שמעון רבי של להוספה ההסבר זהו
לזרז  הכתוב צריך "ביותר רש"י): גירסת לפי כהנים",
הכרוכה  הצדקה שבמצות כיס", חסרון בו שיש במקום

דרוש כיס" fexifב"חסרון xzei:

אשר  כדלעיל, האמצעי, מהקו נובע הזירוז אמנם,
את  לקיים כדי זאת, למרות אך הנשמה, לפנימיות חודר

זירוז נדרש - כראוי הצדקה ענין xzeiaמצות כלומר, .
אל  יותר עוד חודר אשר עצמו, האמצעי בקו פנימי

הנשמה. פנימיות

שתי 37כידוע  ולכך מאדך", "בכל נעשית שצדקה ,
"בכל  העבודה גבול): (בלי ו"מאד" ממון, משמעויות:

של  הדרגה לעומת מוגבלת היא נפשך" ובכל לבבך
כיס", חסרון בו שיש "במקום ובצדקה, מאדך". "בכל

מאדך". ל"בכל זקוקים

.·È
˙ÈÂÈÁ‰ Â˘Ù ˙¯ÈÒÓ - ‰˜„ˆ

בתניא  המבואר לפי יותר, יובנו על 38הדברים
ואפילו  המצוות, שאר כל לעומת הצדקה מצות מעלת
כל  כנגד שקולה שהיא האמצעי, שבקו המצוות

ונקראת 39המצוות  כל 40, עיקר היא כי סתם", "מצוה
" היא מכך: ויותר כולנה"dlerהמצוות, היא 41על כי ,

אלו zellkl"נוגעת" "במעות שהרי הבהמית, נפשו
הוא  כאשר ולכן, החיונית", נפשו חיי לקנות יכול היה
חיי  "נותן הוא הרי לקדושֿברוךֿהוא, זה ממון נותן

לה'". נפשו

המצוות  לעומת נוספת מעלה יש הצדקה במצות
הבהמית, לנפשו רק קשורה אינה הצדקה האחרות:

בעולם". ל"חלקו אף הוא אלא לצדקה הניתן הממון כי
מהעולם. חלק זהו - הנותן של לגופו מחוץ

כוח  נחוץ ביותר הנחות את לזכך שכדי הידוע, ולפי
את  מקיפה שהצדקה שמשום מובן, ביותר, נעלה
שמחוצה  בעולם חלקו את ואף הבהמית, נפשו כללות
פנימיות  אל יותר עמוק "להגיע" צורך יש לכן - לו

הנשמה.

לזרז  הכתוב צריך "ביותר בניסוח הרמז יובן זה לפי
-ea yiy mewna:אחת במלה כיס":yiyk(ולא חסרון (

הנשמה xzeiaזירוז פנימיות אל יותר פנימה חדירה -
קשור  הדבר כאשר - "במקום" (א) דוקא דרושה -
את  המקיים לאדם שמחוץ בעולם לשטח למקום,
עצמו  באדם גם - כיס" חסרון בו "שיש (ב) המצוה.

הדבר שהואzellkl"נוגע " בכך החיונית, zigtnנפשו
החיונית". נפשו חיי לקנות יכול "היה אשר דבר מעצמו

.‚È
˙Â¯˘˜˙‰‰ ‡È˘ - ÔÂÚÓ˘ È·¯

של  המיוחד הקשר יובן לעיל האמור כל לפי
- המאמר לבעל כיס" חסרון צריך... "ביותר המאמר
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מכתבי  קבל  ובטח  בריאותו,  מצב  מהטבת  בו  לקרות  נהניתי  אדר.  מכ"ו  מכתבו  על  במענה 

מכבר. ויה"ר שבקרוב יחזור לאיתנו בגשמיות ולאיתנו ברוחניות, וע"פ המבואר בכ"מ בדא"ח, מיוסד 

על מאמר רבנו הזקן ד"ה משכיל לאיתן האזרחי, והועתק בקונטרס לימוד החסידות בתחלתו.

בשאלתו אם להטבת ההנהגה ולעבודה כדבעי מספיק הלימוד בספרים שיחות וכו' - הנה מובן 

שלא כן הוא, אלא מוכרח לכאו"א שיהי' מי עומד על גבו, והרי כבר נאמר עשה לך רב, וכידוע בדיוק 

לשון עשי' שהוא מלשון מעשין על צדקה לשון כפי', היינו אפילו אם אין התלמיד רוצה בכך. ובפרט 

כשהמדובר בענינים שתורת החסידות מדברת אודותם, שהם ענינים דקים לפי"ע ובמילא הטעות בזה 

עלולה יותר ומזקת יותר. וידוע ג"כ הפירוש בדברי משה, רבן של כל ישראל, כתוב זאת זכרון בספר 

)ואעפ"כ( ושים באזני יהושע. מובן ג"כ שאין יוצאים ידי חובתו בועשה לך רב, אלא שצ"ל ג"כ וקנה לך 

חבר, היינו שיהי' מי שיוכל לגלות לו ולפניו נגעי לבבו, וכפתגם כ"ק אדמו"ר האמצעי, שעי"ז הנה שני 

נפה"א נלחמים על נפש הבהמית אחד.

ללמוד  הנשואין  שלפני  בימים  נוהגים  כמה  הנה  כו'  קדושת  אודות  שכותב  לשאלתו  בהנוגע 

בראשית חכמה שער הקדושה שני הפרקים האחרונים, וה"ה בנוגע לשאלתו.

בברכה לחג פסח כשר ושמח מתוך בריאות הנכונה.



כד

בראשית כד, מה – אני טרם אכלה לדבר אל לבי 
העינה  ותרד  שכמה  על  וכדה  יצאת  רבקה  והנה 

ותשאב ואמר אליה השקיני נא

קסא

ביאור במשנה פרה פ"ג מ"ג ובפירוש הרע"ב, והקשר 
ליצחק ורבקה וכו'

אדומה,  פרה  אפר  של  ההכנות  באופן  ָדן,  )משנתינו 
והרחקות יתירות עשו שלא ליטמא האפר וכו'(

ומביאים  חטאת  של  קלל  מתוקן  הי'  העזרה  בפתח1 
זכר של רחלים וקושרים חבל בין קרניו, וקושרים מקל 
את  ומכה  הקלל  לתוך  וזורקו  חבל  של  בראשו  ומסבך 
הזכר ונרתע לאחוריו, ונוטל ומקדש כדי שיראה על פני 

המים.
פרה פרק ג' משנה ג'

בפתח העזרה, של נשים, הסמוכה לחיל.

הי' מתוקן קלל של חטאת, כלי שמונח בו אפר 
יט(  )במדבר  כדכתיב  שורפים,  שהיו  פרה  מכל  חטאת 

והיתה לעדת בני ישראל למשמרת.

וכדה על שכמה )בראשית כד,  קלל, כד קטן, תרגום 
טו( וקולתה על כתפה.

נרתע  וזורקו לתוך הקלל, ומתוך כך כשהי' הזכר 
יוצא מן הקלל קולט מן האפר עמו  והי' המקל  לאחוריו 
ונשפך על גבי השוורים והתינוק נוטלו ואינו צריך להוציא 

ידו לחוץ.
פירוש הרע"ב

עזרת  של  המזרח  בשער  היינו  העזרה,  ובפתח  המשנה:  ביאור   )1
נשים היוצא לחיל. הי' מתקן קלל של חטאת, כד של אבן, שבתוכו 
קרניו,  בין  חבל  וקושרים  רחלים  של  זכר  ומביאין  פרה.  אפר  הי' 
חבל, ומסבך היינו מקל שיש בו  של  בראשו  ומסבך  מקל  וקושרים 
הקלל,  לתוך  וזורקו, את המקל.  ענפים מסובכים לקלוט את האפר. 
לתוך כד האפר. ומכה את הזכר ונרתע לאחוריו, ועל ידי כך המקל 
ונוטל, אחד מן התינוקות  יוצא מן הקלל ומשליך את האפר לחוץ. 
את האפר. ומקדש, נותן את האפר לתוך המים שבכוס. כדי שֵיָרֶאה 
על פני המים, כשיעור שייראה האפר על פני המים שבכוס; וכל זה 
פי שהתינוקות  כדי שלא לטמא את האפר שבקלל, שאף על  עשו, 
אחרת.  בטומאה  נטמאו  שמא  חששו  המת,  מטומאת  טהורים  היו 

)משניות מבוארות קהתי(.

עצם הענין שצריך שיראה על פני המים2, הוא עדמ"ש3 
מרחפ"ת על פני המים, מרחפת הוא רפ"ח4 מת, הרפ"ח 
פני  על  הם  הנה  דתהו,  המלכים  במיתת  שנפלו  ניצוצין 
דהיינו  דתהו,  מהניצוצין  הוא  פרה6  האפר  עד"ז  המים5, 

הניצוצין דתהו שנתבררו.
גי'  רחלי"ם  איל,  בקצרה  ולא  רחלים  של  זכר  ונקטו 
רפ"ח, שרומז על הרפ"ח ניצוצין, והזכר של רחלים הוא 
את  מעלה  המקל  הי'  שעי"ז  בנדו"ד  הנה  אותן.  המעלה 
האפר, שאפר פרה הוא ג"כ הרפ"ח ניצוצין כנ"ל, לכן נקט 

זכר של רחלים.
זכ"ר רחלי"ם7 גי' יצח"ק רבק"ה במכוון.

קלל  נקרא  האפר  בו  שמונח  קטן  הכד  הרי  ובנדו"ד 
שהוא התרגום של8 וכדה על שכמה האמור ברבקה כמ"ש 

ברע"ב שם, וכן הוא בערוך מע' קל9 ע"ש.
מהפסוק  ולא  הזה  מהפסוק  התרגום  הביאו  ולכן 
הקודם10 הטי נא כדך שתרגומו קּוְלִתיך, הוא כי כאן הוא 

ברבקה ומקודם הוא בנערה סתם.
לכן נקטו זכר של רחלים, המרמז על יצח"ק רבק"ה גי' 
זכ"ר רחלי"ם. כי כתיב11 שמנה אל"ה ילדה מלכה כו' אחר 
ובתואל ילד את רבקה, הנה שמנה פעמים אל"ה גי' רפ"ח 
מספר רחלים, ועיין בלקוטי תורה להאריז"ל סו"פ וירא12 

ע"ש. ויצחק שתמורתו נשחט איל, הוא הזכר של רחלים.

2( ראה עוד בזה פניני לוי יצחק עה"ת פרשת חוקת, לעיל סימן קמד.
3( בראשית א, ב.

4( ראה עץ חיים שער פ"א. מאמרי אדמו"ר הזקן – פרשיות בראשית 
עמוד א. ספר המאמרים אדמו"ר האמצעי בראשית עמוד נו.

5( עיין בהמשך הענין בפנים בתורת לוי יצחק, שמרחפ"ת הוא רפ"ח 
מ"ת, כשנתתקנו ונתקדשו נעשו חיים, שהוא מים חיים על פני המים 
ביאורי הזוהר לאדמו"ר האמצעי פרשת חקת  יז(. ראה  יט,  )במדבר 

צז, ג.
6( ראה לקוטי תורה פרשת חוקת נו, ג ואילך.

7( זכ"ר )בגי' 227( + רחלי"ם )288( = 515, וכן יצחק )208( + רבקה 
515 = )307(

8( בראשית כד, טו. "והנה רבקה יוצאת... וכדה על שכמה", ותרגם 
אונקלס "ְוָהא רבקה ְנָפַקת... ְוקּוְלַתה על ַּכְּתַפה".

9( וז"ל: קל = קלל, בפ' ז' עדיות )מ"ה( העיד ר' יהושע ור' יקים איש 
חריד על קלל חטאת. בפ"ג )משנה ג'( ובפתח העזרה הי' מתוקן קלל 
ג'( קלל של חטאת שנגע בשרץ טהור.  )משנה  י'  של חטאת, בפרק 

וכדה על שכמה )בראשית כד, טו( תרגום ְוקּוְלַתה ַעל ַכְּתַפה.
10( שם פסוק יד. "והי' הנערה אשר אמר אלי' הטי נא כדך ואשתה 
וגו'". ותרגום אונקלוס "ּוְתִהי עּוֶלְמָּתא ְדֵאיַמר ַלה ַאְרִכיִני ְכַען קּוְלִתיך 

ְוֶאְׁשִּתי וגו'".
11( שם כב, כג.

12( וז"ל: שמונה אלה ילדה, ח' אלה גי' רפ"ח שהם שרשי כל הדינים. 
)ח' פעמים "אלה" גימטריא רפ"ח, היינו 8 × 36 = 288(.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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mpn` :`xnbd zxne`éàcåm`eäðé÷áLmiapbd oze` egipd - ©©©§¦§

,odilral aeyleäééLôpî ïìæàå,miapbl onvrn zekled miypde - §©§¨¦©§©§
ïøéñà.odilral £¦¨

* * *
:zeklnl eaypy miypa mipey mipic d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

úeëìî ééeáL,yinyzl jlnl eaypy miyp -ïééeáLk ïä éøä §¥©§£¥¥¦§¦
.od zeqep`y oeik ,odilral zexzeneúeèñéì éáeðbeaypy miyp - §¥¦§

,miplfb ici lr,ïééeáLk ïðéàelrap oevxay mixne` ep` `l` ¥¨¦§¦
odilral zexeq`e ,mdl.

:`xnbd dywnàëtéà àéðúäåda aezky `ziixa ep`vn - §¨©§¨¦§¨
.zexeq` zekln iieaye ,zexzen zehqil iaepby ,jtidl

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì úeëìnà úeëìî,wlgl yi okyàä- ©§©©§Ÿ©§¨¨
zwqer ,zekln iieay dxiznd `ziixadúeëìîazekln oirk §©§

,LBøåLçàdpgwi `ly dy`d zrcei lecb jln didy iptny £©§¥
`id dqep` `linne ,ef dliraa oevx dl oi`e ,dy`l el zeidl

e .zxzeneàäzwqer ,zekln iieay zxqe`d `ziixad -úeëìîa ¨§©§
,øöð ïaoeike ,mdilr jlne zexiir dnk ckle ,mihqil y`x didy ¤¤¤

,oevxn el zlrape dze` `yiy dy`d zxaeq ynn jln epi`y
n dxizqd oke .jln zy` zeidl ick,àéL÷ àì úeèñélà úeèñéì¦§©¦§Ÿ©§¨

,wlgl yi okyàäzwqer ,zehqil iaepb zxqe`d `ziixad -ïáa ¨§¤
,øöðe ,el dvxzne ,dp`yiy dy`d zxaeqyàä`ziixad - ¤¤¨

zwqer zehqil iaepb dxizndàîìòc íéèñéìa,milibx miplfb - §¦§¦§¨§¨
mdl zlrape ,mdl `ypdl oevx dy`l oi`e oehly mcia oi`y

.qpe`a
:uexizd lr ddnz `xnbde,jixacløöð ïa,xkfpddéì éø÷ íúä ¤¤¤¨¨¨¦¥
íéèñì déì éø÷ àëäå ,Cìîiaepb zxqe`d ,dpey`xd `ziixad - ¤¤§¨¨¨¥¥¦§¦

dipyd `ziixad eli`e ,xvp oak mihqll dzpeek ,zehqil
m`d ,dywe ,xvp oa ly zeklnl dzpeek zekln iieay zxqe`d

:`xnbd zvxzn .jln iexw e` mihql iexw xvp oaïéàl ,ok` -éab ¦©¥
,LBøåLçàxvp oay ixd ,lecb jln didy,àeä íéèñìl eli`eéab £©§¥¦§¦©¥

àîìòc íéèñìk ,miapb mzq -,àeä Cìîjlne zexiir dnk yaky ¦§¦§¨§¨¤¤
,yexeyg` zeklna zxacnd dpey`xd `ziixad ,okle ,mdilr
zxacnd dipyd `ziixad eli`e ,mihqlk xvp oa z` dpkn

.jlnk xvp oa z` dpkn ,oehly mcia oi`y milibx mihqla

* * *
oldl `ibeqa(:w)`l xeqi`a dlral d`eypd dy`y x`ean

zepefn oebk ,mi`eyp mcera mikiiyy daezkd i`pz z` dl epwiz
inc oebke ,micxtp md mday daezkd i`pz z` wx `l` ,zexite
.dpyxbiy xg`l e` lrad zzin xg`l zlhep `idy dzaezk
ezy` z` zectl lrad lr aeig yi izni`e m`d x`eai epziibeqa
i`azyz m` dl azk `l :dpyna epipy .xeqi`a el d`eypd

,ezpi`l il jpiaze`e jpiwxt`åokúðäëádn z` dl azk `l §§Ÿ¤¤
,edeaiigyðéøãäà'åëå Cúðéãîì Czial dpxifgie dze` dctiy - £©§¦¨¦§¦¨¥

.oic zia i`pz `edy iptn ,dzectl aiig ,dia`äðîìà ,éiaà øîà̈©©©¥©§¨¨
xeqi`a d`eypd,ìBãb ïäëì,dzaype,dúBcôì áéiçiptnéðàL §Ÿ¥¨©¨¦§¨¤£¦

da àøB÷dzaezka xen`d i`pzd z` da miiwl ip` leki - ¥¨
ðéøãäà ,úðäëáe,Cúðéãîì Clka oeict aeig xwiry oeik ,xnelk §Ÿ¤¤£©§¦¨¦§¦¨¥

`l` [eilr dxq`p ixdy] ezial xefgzy ick epi` odk zy`
enir zx`yp dpi` df aeigae ,dia` zial dpxifgie dpctiy
daezk i`pz oick jka aiig `ed ixde ,epnn zcxtp `l` xeqi`a

.xeqi`a el z`yipy s`e ,ezy`l lra lk ly
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כה ילקוט לוי יצחק על התורה

רמז  בתהלים  בילקוט  )הובא  ד"נ13  קמא  בבא  ועיין 

ומערות,  שיחין  בורות  חופר  נחוניא  של  מנהגו  וז"ל:  א(  נ,  )דף   )13
שהיה חופר ופותח ומוסר לרבים. תנו רבנן מעשה בבתו של נחוניא 
חופר שיחין שנפלה לבור גדולה באו והודיעו את רבי חנינא בן דוסא, 
שעה ראשונה אמר להם שלום, שניה אמר להם שלום, שלישית אמר 
להם עלתה, אמרו לה מי העלך, אמרה להם זכר של רחלים נזדמן לי 
וזקן אחד מנהיגו, אמרו לו נביא אתה אמר להם לא נביא אנכי ולא בן 
נביא אנכי, אלא כך אמרתי דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו.

]פרש"י: חופר שיחין, לעולי רגלים בדרכים. שעה ראשונה, שעדיין היא 
ראוי' להיות חי' בתוך המים. אמר להם שלום, תעלה וכן שני'. שלישית, 

זכר של14 רחלים, ואכמ"ל בזה.  תש"ס( נקטו ג"כ הלשון 
וברצות ה' אבאר מזה עוד אי"ה.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שע

דהוה לה שהות שתצא נפשה אם ישנה שם. אמר להן, כבר עלתה ודאי 
כדאמרינן לקמן דפשיטא לי' דלא תמות שם. זכר של רחלים, אילו של 
מצטער בו, לחפור בורות ומערות לעולי  וזקן מנהיגו, אברהם.  יצחק. 

רגלים.[
14( מביא ראי' דהלשון "זכר של רחלים" הוא בשייכות ליצחק וכו'.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc zeaezk(iriax meil)

åmle`Eì Lédy`,äNtúð àlL ét ìò óàL ,úøçàoevxn `l` §¥§©¤¤¤©©¦¤Ÿ¦§§¨
,dlrapBæ ,Bæéàå ,úøzeîdy`,úeòè éLec÷ äéLecéwLdycwzpy ¤¤§¥¤¦¤¨¦¥¨

ef dy`e ,milha diyeciw e`vnpy ,i`pzd miiwzp `le i`pz lr
yi` zy` dpi`y iptn ,dlra lr dxq`p `l oevxa dzpif m` s`

,dieptk zaygp `l` llkdða eléôàLdf dlran -ìò ákøeî ¤£¦§¨§¨©
úðàîî ,dôéúkoiyecwadì úëìBäådiyeciw elhay itl ,hb `ll §¥¨§¨¤¤§¤¤¨

.`id dieptke ,rxtnl

* * *
ezy` z` lrad dctiy `ed daezk i`pzny dpyna xen`d ab`

:zeieay miypa oecip `xnbd d`ian ,eil` dpxifgieáø øîà̈©©
éápb eáðâc éLð éðä ,äãeäémihql oze` miapeby miypd oze` - §¨¨¥¨¥§¨§©¨¥

,odilra ci zgzneäééøáeâì ïééøLony s` ,odilral zexzen - ©§¨§§©§
.od zeqep`y iptn ,mihqill zelrap od mzqdáøì ïðaø déì éøîà̈§¥¥©¨¨§©

,äãeäé,od zeqep`y xne` dz` cvikàîäð eäì ïàéèîî à÷ àäå §¨§¨¨©§§¨§©£¨
odyk oefne mgl miapbd iptl ze`ian ody mi`ex ep` ixde -
aiyd .zexzen recne mlv` od zedey oevxay gkene ,mlv`

:dcedi ax mdläàøé úîçî.jk zeyer od ¥£©¦§¨
:el zeywdl minkgd ekiyndéøéb eäì ïçlLî à÷ àäåod ixde - §¨¨§©§¨§¦¥

,mdiaie`a mzngln zrya mivig miapbl zehiyene zepnfn
df mb :dcedi ax mdl aiyd .mdnr zedyl mpevxy gkeneúîçî¥£©

äàøé.zeyer od ¦§¨
mpn` :`xnbd zxne`éàcåm`eäðé÷áLmiapbd oze` egipd - ©©©§¦§

,odilral aeyleäééLôpî ïìæàå,miapbl onvrn zekled miypde - §©§¨¦©§©§
ïøéñà.odilral £¦¨

* * *
:zeklnl eaypy miypa mipey mipic d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

úeëìî ééeáL,yinyzl jlnl eaypy miyp -ïééeáLk ïä éøä §¥©§£¥¥¦§¦
.od zeqep`y oeik ,odilral zexzeneúeèñéì éáeðbeaypy miyp - §¥¦§

,miplfb ici lr,ïééeáLk ïðéàelrap oevxay mixne` ep` `l` ¥¨¦§¦
odilral zexeq`e ,mdl.

:`xnbd dywnàëtéà àéðúäåda aezky `ziixa ep`vn - §¨©§¨¦§¨
.zexeq` zekln iieaye ,zexzen zehqil iaepby ,jtidl

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì úeëìnà úeëìî,wlgl yi okyàä- ©§©©§Ÿ©§¨¨
zwqer ,zekln iieay dxiznd `ziixadúeëìîazekln oirk §©§

,LBøåLçàdpgwi `ly dy`d zrcei lecb jln didy iptny £©§¥
`id dqep` `linne ,ef dliraa oevx dl oi`e ,dy`l el zeidl

e .zxzeneàäzwqer ,zekln iieay zxqe`d `ziixad -úeëìîa ¨§©§
,øöð ïaoeike ,mdilr jlne zexiir dnk ckle ,mihqil y`x didy ¤¤¤

,oevxn el zlrape dze` `yiy dy`d zxaeq ynn jln epi`y
n dxizqd oke .jln zy` zeidl ick,àéL÷ àì úeèñélà úeèñéì¦§©¦§Ÿ©§¨

,wlgl yi okyàäzwqer ,zehqil iaepb zxqe`d `ziixad -ïáa ¨§¤
,øöðe ,el dvxzne ,dp`yiy dy`d zxaeqyàä`ziixad - ¤¤¨

zwqer zehqil iaepb dxizndàîìòc íéèñéìa,milibx miplfb - §¦§¦§¨§¨
mdl zlrape ,mdl `ypdl oevx dy`l oi`e oehly mcia oi`y

.qpe`a
:uexizd lr ddnz `xnbde,jixacløöð ïa,xkfpddéì éø÷ íúä ¤¤¤¨¨¨¦¥
íéèñì déì éø÷ àëäå ,Cìîiaepb zxqe`d ,dpey`xd `ziixad - ¤¤§¨¨¨¥¥¦§¦

dipyd `ziixad eli`e ,xvp oak mihqll dzpeek ,zehqil
m`d ,dywe ,xvp oa ly zeklnl dzpeek zekln iieay zxqe`d

:`xnbd zvxzn .jln iexw e` mihql iexw xvp oaïéàl ,ok` -éab ¦©¥
,LBøåLçàxvp oay ixd ,lecb jln didy,àeä íéèñìl eli`eéab £©§¥¦§¦©¥

àîìòc íéèñìk ,miapb mzq -,àeä Cìîjlne zexiir dnk yaky ¦§¦§¨§¨¤¤
,yexeyg` zeklna zxacnd dpey`xd `ziixad ,okle ,mdilr
zxacnd dipyd `ziixad eli`e ,mihqlk xvp oa z` dpkn

.jlnk xvp oa z` dpkn ,oehly mcia oi`y milibx mihqla

* * *
oldl `ibeqa(:w)`l xeqi`a dlral d`eypd dy`y x`ean

zepefn oebk ,mi`eyp mcera mikiiyy daezkd i`pz z` dl epwiz
inc oebke ,micxtp md mday daezkd i`pz z` wx `l` ,zexite
.dpyxbiy xg`l e` lrad zzin xg`l zlhep `idy dzaezk
ezy` z` zectl lrad lr aeig yi izni`e m`d x`eai epziibeqa
i`azyz m` dl azk `l :dpyna epipy .xeqi`a el d`eypd

,ezpi`l il jpiaze`e jpiwxt`åokúðäëádn z` dl azk `l §§Ÿ¤¤
,edeaiigyðéøãäà'åëå Cúðéãîì Czial dpxifgie dze` dctiy - £©§¦¨¦§¦¨¥

.oic zia i`pz `edy iptn ,dzectl aiig ,dia`äðîìà ,éiaà øîà̈©©©¥©§¨¨
xeqi`a d`eypd,ìBãb ïäëì,dzaype,dúBcôì áéiçiptnéðàL §Ÿ¥¨©¨¦§¨¤£¦

da àøB÷dzaezka xen`d i`pzd z` da miiwl ip` leki - ¥¨
ðéøãäà ,úðäëáe,Cúðéãîì Clka oeict aeig xwiry oeik ,xnelk §Ÿ¤¤£©§¦¨¦§¦¨¥

`l` [eilr dxq`p ixdy] ezial xefgzy ick epi` odk zy`
enir zx`yp dpi` df aeigae ,dia` zial dpxifgie dpctiy
daezk i`pz oick jka aiig `ed ixde ,epnn zcxtp `l` xeqi`a

.xeqi`a el z`yipy s`e ,ezy`l lra lk ly
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום רביעי עמ' ב



כו

והקריב  יקריבנו  תודה  על  אם   – יב  ז, 
בשמן  בלולות  מצות  חלות  התודה  זבח  על 
ורקיקי מצות משוחים בשמן וסולת מורבכת 

חלות בלולות בשמן

במזמור  תהלים  מדרש  על  הקשה  כ"ד  דף  בשל"ה  א. 
לעתיד  בטלים  יהיו  הקרבנות  כל  ר"י  שם  דאמר  לתודה 
שראה  בית  בנין  הא  והקשה  בטל.  אינו  תודה  וקרבן  לבא 
יחזקאל הוא הבית שלעתיד הזכיר שם קרבנות של חטאות 

ואשמות. ודחק שם לתרץ.

ולא קשה מידי דהא איתא ביומא דף פ' אמר ר"א האוכל 
חלב בזמן הזה יכתוב שיעורו ופירש"י בד"ה אי נימא שמא 
קרבן  שחייב  ויאמרו  הלכה  ותתחדש  בימיו  ביהמ"ק  יבנה 
על כזית קטן כו', הרי יהי' לעתיד חטאות ואשמות מאותם 
בקרבנות  אז  שיתחייבו  אבל  הזה  בעולם  כבר  שנתחייבו 

אלו, וזה יהי' בטל לעתיד.

והנה הא דלעתיד יבוטל קרבנות של חטאות ואשמות 
כתב השל"ה שם הטעם לפי שאז יבטל היצה"ר מן הארץ 
חטאות  ודאי  הא  טעמו  ליישב  וצריך  וכו'.  חטאים  ויתמו 
יצה"ר  יד  ואין  שוגג  חטא  על  אלא  באים  אינם  ואשמות 

בחטא של שוגג.

בספר  דאיתא  מה  עפ"י  טעמו  לפי  זה  ליישב  ונראה 
מכל  בשגגה  תחטא  כי  נפש  פסוק  על  זו  פרשה  האלשיך 
מצות אשר לא תעשינה ועשה אחת מהנה הא דצריך להביא 
קרבן על חטא שוגג לפי כי גם בלא דעת נפש לא טוב לפי 
שעל ידי שנפשו מטומאת מקודם ע"י חטא מזיד הלכך בא 
על ידו חטא של שוגג שאם הי' צדיק ולא חטא במזיד לא 
הי' בא תקלה של שוגג על ידו, וזה שאמר נפש כי תחטא 
בשגגה, זה בא לו מכל מצות ה' אשר לא תעשינה ועשה, 
דעבירה של חטא מזיד שעשה היתה גוררת לו עבירה של 
שיבטל  מזיד  חטא  מצוי  יהא  לא  דלעתיד  כיון  וא"כ  שוגג 
היצה"ר מן העולם גם חטא שוגג לא ימצא לכן יבטל לעתיד 

חטאות ואשמות אף שהם באים על חטא שוגג.

חטאות  קרבן  יבטל  דלעתיד  הא  הטעם  נראה  ולי 
בעוה"ז  וז"ל  ס"ו  דף  ירמי'  בילקוט  דאיתא  לפי  ואשמות 
אבל  כלום  אומרת  התאנה  אין  בשבת  תאנה  מלקט  אדם 
לע"ל היא צווחת ואומרת שבת הוא אדם שוכב עם אשתו 
תזעק  מקיר  אבן  לע"ל  אבל  ידו  על  שיעכב  מי  אין  נדה 
ימצא לעתיד  ובל  יראה  בל  לפי"ז  הרי  היא,  נדה  לו  ואומר 
חטא שוגג שהרי יהי' לו מזכירין החטא אשר ירצה לעשות, 

לכן יבטל אז הקרבן חטאות ואשמות הבא על השוגג.

לוית חן

ב. במד"ר פ' צו פ"ט כל הקרבנות בטלים לעתיד לבוא 

דהתמידים  כהונה  במתנת  וע"ש  בטל,  אינו  תודה  וקרבן 
ולא  חפצתי  חסד  כי  ע"פ  ועמ"ש  יבטלו  לא  ג"כ  ומוספים 
זבח, יש לפרש ע"ד כל המועדים בטלים לע"ל, ופי' בתורה 
עליות  הן  שהמועדים  לאסתר  המלך  ויושט  בד"ה  אור 
כנסת ישראל, בפסח בבחי' חסד כו', אכן לעתיד לבוא יהי' 
אין  וא"כ  בעלה  עטרת  חיל  אשת  וזהו  למטה  ה'  אור  גלוי 
שייך עליות, וזהו ע"ד מה שכתוב ע"פ כי ההרים ימושו כו' 
שההרים הם בחי' עליות כנ"י והיינו ע"י שיהי' הגילוי למטה 
והיינו ע"י המשכה מא"א  וזהו וחסדי כו' וברית שלומי כו' 

דקמי' מעלה ומטה שוין יעו"ש.

והנה הקרבנות הם ג"כ עליות והתקרבות כנ"ל מלמטה 
למעלה לכן הם בטלים כיון שיהי' הגילוי למטה, אך קרבן 
תודה שהיא הודאה ע"ד לך טוב להודות כו' הודו לו ברכו 
שמו הנה בבחי' שמו שייך ברכה אבל בו ית' אין שייך רק 

הודאה לבד.

עוד יש לומר ע"ד אחר הנה המועדים הן גלוי אור הבינה 
במדות כמ"ש ע"פ להקריב לי במועדו, ובד"ה הוי' לי בעוזרי, 
ובד"ה מצה זו ובינה נק' עלמא דאתכסיא ובמועדים נמשך 
הגלוי משם, וכמ"ש ע"פ בנהר יעברו ברגל שבכל רגל מג' 
ולעתיד  כו',  רגלים עוברים בנהר היוצא מעדן שהוא בינה 
לבוא יהי' עלמא דאתכסיא בגלוי ממש כמ"ש ואמר ביום 
ההוא הנה אלקינו זה, וזהו והניף ידו על הנהר כו' ולכן יהי' 

הכנור של שמונה נימין.

הבינה  אור  להמשיך  דא"צ  בטלים  יהיו  המועדים  לכן 
וכמו ע"ד  גילוי כמו המדות,  יהי' בבחי'  כיון הבינה  במדות 
שעכשיו בשבת ויו"ט א"צ תפילין כו', משא"כ הלכות שהם 
מיסוד אבא הרי הם למעלה מהבינה וכמ"ש כי טובים דודיך 
מיין ערבים עלי דברי סופרים כו' לכן אינן בטלות ועמ"ש 

מזה בד"ה יביאו לבוש מלכות.

ולכן הקרבנות ג"כ בטלים דמבואר באגרת הקודש סי' 
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ואם  אב  יחוד  המשכת  שהיא  התודה  אבל  לקרבנות,  א"צ 
ההלכות,  וכמו  יבטל  לא  זה  דאתכסיא  מעלמא  שלמעלה 
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oMW ,c`n lFcB oFxQgA xAEcOW¤§¨§¦¨¨§Ÿ¤¥
z` miwifgn FAW mFwOd `Ed qiMd©¦©¨¤©£¦¦¤
d`vFddW FWExiR qiM oFxqge ,oFnOd©¨§¤§¦¥¤©¨¨
Fnvr qiMd ENi`MW cr KM lM dlFcB§¨¨¨©¤§¦©¦©§
oFxqgd `HAzn Ff dWxtaE .xqgp¤§¨§¨¨¨¦§©¥©¤§
wRql EEhvPX dn `Ede ,xzFiA qiM¦§¥§©¤¦§©§©¥
EidIW ,c`n dlFcB mivr zEOM gAfOl©¦§¥©©¥¦§¨§Ÿ¤¦§
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lM KWnA FNEM mFId lM KWnA wFlcl¦§§¤¤¨©§¤¤¨
dlFcB d`vFd FGW ,DNEM dpXd©¨¨¨¤¨¨§¨
okl ,fExif Kixv did KM lre ,xzFiA§¥§©¨¨¨¨¦¥¨¥

"ev" oFWlA xn`p)iaxd("cec ixac"aE . ¤¡©¦§©§¦§¥¨¦
oAxwA xTirA `Ed qiM oFxqgdW azM̈©¤©¤§¦§¦¨§¨§©

`N` wlg FA mipdMl oi`W oeiM ,dlFr¨¥¨¤¥©Ÿ£¦¥¤¤¨
lHand" KxC lr df ixde) calA xFrd̈¦§¨©£¥¤©¤¤©§©¥
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Kixv okle ,DA ElSrzIW WWg Wie§¥£¨¤¦§©§¨§¨¥¨¦
WIW oeiM zFpAxw x`WA la` ,fExif¥£¨¦§¨¨§¨¥¨¤¥
mifixf Eidi i`CeA ,oAxTA wlg mdl̈¤¥¤©¨§¨§©©¦§§¦¦

.xaCA©¨¨
'Bâå äìòä úøBz úàæïéðòä éøä Y Ÿ©¨Ÿ¨§£¥¨¦§¨
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df z`W ,dlFrd zaxwd otF` lr o`M̈©¤©§¨©¨¨¤¤¤
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ïéìeñt elôàå¯E`AXn ElqtPW ©£¦§¦¤¦§§¦¤¨

,`nHde ,`vFIde ,oNd oFbM ,dxfrl̈£¨¨§©¨§©¥§©¨¥
uEge FPnfl uEg zaWgnA hgWPde§©¦§¨§©£¤¤¦§©§

odA `vFIke ,FnFwnl)fl ,hk zeny i"yx(. ¦§§©¥¨¤
eãøé àì eìò íàL¯lr" aizkcM ¤¦¨Ÿ¥§§¦§¦©

"dliNd lM gAfOd lr dcwFn)i"yx §¨©©¦§¥©¨©©§¨
my migaf(cwEY dlrYXn ,)` ,n dcp i"yx(. ¦¤©£¤©

df oipr cnFNW mW zFnW i"Wx d`xE§¥©¦§¨¤¥¦§¨¤

gAfOA rbFPd lM" mW xEn`d wEqRdn¥©¨¨¨¨¨©¥©©¦§¥©
dlrW lEqR oAxw ENit`"W ,"WCwi¦§¨¤£¦¨§¨¨¤¨¨

W FxiWkdl gAfOd FWCiw eilr`N ¨¨¦§©¦§¥©§©§¦¤Ÿ
zxFz"A zFpFW zFWxc iYW ode ,"cxi¥¥§¥§¥§¨§©
,FzHiWl i"WxW d`xpe .o`M "mipdMŸ£¦¨§¦§¤¤©¦§¦¨
itl wEqRd z` xiAqn mFwn lkAW¤§¨¨©§¦¤©¨§¦
`xwn lW FhEWtl mi`zOW WExiRd©¥¤©§¦¦§¤¦§¨
mi`xp mixaCdWM s` ,mFwn FzF`A§¨©§¤©§¨¦¦§¦
.df z` df mixzFQWM ENit` F` ltkM§¤¤£¦§¤§¦¤¤¤

äìòä àåäèòîì Y¯"`id" ¦¨Ÿ¨§©¥¦
.hErin DrnWn©§¨¨¦

ïäá àöBiëå òaøpä úàå òáBøä úà¤¨¥©§¤©¦§¨§©¥¨¤
¯odA `vFIke dtixhE carpe dvwEnE§¤§¤¡©§¥¨§©¥¨¤
)my zeny i"yx(.

eìñôpL ,Lãwa ïìeqt äéä àlL¤Ÿ¨¨¦¨©Ÿ¤¤¦§§
äøæòì eàaL íã÷¯FnM mpi`e Ÿ¤¤¨¨£¨¨§¥¨§

dxfrl `AXn wx FA lEqRdW dlFrd̈¨¤©§©¦¤¨¨£¨¨
)my zeny i"yx d`x(rAxPde raFxdW s`e .§©¤¨¥©§©¦§¨

a ,` lirlC wEqRdn oAxTn Ehrnzd¦§©£¦¨§¨¥©¨¦§¥
x`FanM ,"'ebe o`Sd onE dndAd on"¦©§¥¨¦©Ÿ©§¨
,df hErinl mB mikixv ,mW i"WxA§©¦¨§¦¦©§¦¤
zFndA hrnn lirlC wEqRdW mEXn¦¤©¨¦§¥§©¥§¥
mWiCwdl xWt` i`e ElqtPW oiNEg¦¤¦§§§¦¤§¨§©§¦¨
zFndA hrnn df wEqR ENi`e ,oAxwl§¨§¨§¦¨¤§©¥§¥
`vFIke ErAxpW F` EraxW) ElqtPW¤¦§§¤¨§¤¦§§§©¥

dfA(Elr m`W ,ozF` WiCwdW xg`l ¨¤§©©¤¦§¦¨¤¦¨
Ecxi gAfOd lr)` ,`n dcp(`le li`Fd , ©©¦§¥©¥§¦§Ÿ

ElqtPW" xnFlM ,WcTA olEQR did̈¨¦¨©Ÿ¤§©¤¦§§
i"Wx oFWlM ,"dxfrl E`AW mcFw¤¤¨¨£¨¨¦§©¦

.o`Mb dxez ¨



evכח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 30 cenr `"lyz 'ycew zegiy' itÎlr)

miAx zFpFAWg EWTA¦§¤§©¦

אהרן" את "צו הּפסּוק ב)על ּכיס".(ו, חּסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום לזרז הּכתּוב צרי "ּביֹותר רׁש"י מפרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכיס? חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ּבמצֹות ולא הּמזּבח, לאׁש ּבנֹוגע ּכאן ּדוקא זה זירּוז נאמר מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹיׁש

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש
יׁשּלם  ׁשהּקּב"ה האדם ּבטּוח ּבהן ּכי ,ּכל־ּכ לזירּוז צרי אין ּבזה, וכּיֹוצא ּכצדקה ּכיס, חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָּבמצֹות

רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות הּוא יכֹול ׁשּלֹו ּובּכסף ׁשּלֹו, ּכסף זה הרי זה, ּבלא ואפילּו ּבחזרה. ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלֹו
ׁשּלאו־ּדוקא  לטעֹון האדם יכֹול ואם־ּכן ּביֹותר, להּזהר צרי צּבּור ּובכסּפי צּבּור, מּכסּפי ׁשהּוא הקּדׁש לממֹון ּכׁשּמּגיע ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאבל

ואּול  עכׁשו, נחּוצים הכי הּדברים הם לּמערכה הּצּבּור ׁשעצים ּבכסּפי להׁשּתּמׁש צריכים ולכן יֹותר, הּנחּוצים ּדברים יׁש י ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ
אחרים. ְֲִִִֵָלדברים

מקֹום  אין מּׁשהּו, לעׂשֹות מצּוה ׁשּכׁשהּקּב"ה ּולזרז להזהיר הּכתּוב צרי ׁשם צּבּור, ּבכסּפי ּכׁשּמדּבר ּכאן ּדוקא ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻולכן
הּכסף. עם לעׂשֹות ּׁשּצריכים מה ׁשּזהּו הּדבר וּדאי לּמערכה, עצים ׁשּצרי מצּוה ּוכׁשהּקּב"ה ּבני־אדם. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָלחׁשּבֹונֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 30 cenr f wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

eizFvn mEIwA d"ATdl xEAgd©¦©©¨¨§¦¦§¨

אהרן" את "צו לּפסּוק ב)ּבקׁשר וחּבּור"(ו, "צותא מּלׁשֹון ב. ציּוּוי. מּלׁשֹון א. "מצוה": ּבתיבת הּקׁשּורים ּפירּוׁשים ׁשני יׁשנם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ועֹוד) ג. מה, ּבחקֹותי ּתֹורה' מבארים ('לקּוטי אּלּו ּפירּוׁשים ׁשּׁשני לֹומר ויׁש להּקּב"ה. יׂשראל את ּומקּׁשר מחּבר הּמצֹות ׁשּקּיּום ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

ּכ ּכי ב. הּמצֹות. ּבקּיּום והּמעלה הּיקר ּבׂשכלֹו מבין ּכי א. טעמים: מּׁשני מצֹות לקּים יכֹול יהּודי ּדהּנה הּׁשני: את ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאחד
ה"צותא  ׁשעּקר אֹומרים זה ועל ׁשּבזה. הּמעלה ּבׂשכלֹו ׁשּמבין מּצד ולא עֹול', ּב'קּבלת מצֹותיו מקּים ולכן הּקּב"ה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹצּוה
ּבׂשכלֹו ּכ ׁשּמבין מּצד לא מצֹותיו ּומקּים להּקּב"ה, עצמֹו את ּכׁשּמבּטל הּוא הּמצֹות קּיּום ׁשעל־ידי להּקּב"ה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוחיּבּור"

הּקּב"ה. צּוה ׁשּכ ה"ציּוּוי", מּפני רק ְִִִֵֶֶַַַָָָָָאּלא

(â)BøNa-ìò Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî ïäkä Láìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼
äìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà íéøäå§¥¦´¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈

:çaænä ìöà BîNå çaænä-ìò©©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©
i"yx£„· BcÓ∑ּכמּדתֹו ׁשּתהא "מּדֹו"? לֹומר: ּתלמּוד ּומה הּכּתנת; חֹוצץ ∑B¯NaŒÏÚ.היא ּדבר יהא ׁשּלא ƒ«ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻ«¿»ְֵֵֶָָֹ

ג)ּבינּתים ערכין ‡˙ÔLc‰Œ.(ת"כ ÌÈ¯‰Â∑ּבמזרחֹו ונֹותנן הּפנימּיֹות המאּכלֹות מן הּמחּתה מלא חֹותה היה ְִֵַ¿≈ƒ∆«∆∆ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּכב ׁש כד)ׁשל ‡˙ÏÚ‰Œ‰.(תמיד L‡‰ ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰∑ּתרּומה ועׂשאּת ירים ּדׁשן מאֹותֹו ּדׁשן, BÓNÂ.ּה ֶֶֶ«∆∆¬∆…«»≈∆»…»ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿»

ıe·cג  ÔÈÒÎÓe ıe·c ÔÈLe·Ï ‡‰k LaÏÈÂ¿«¿≈«¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
ÏeÎÈ˙ Èc ‡ÓË˜ ˙È L¯ÙÈÂ d¯Òa ÏÚ LaÏÈƒ¿««ƒ¿≈¿«¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯ËÒa dpeLÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙ÏÚ ˙È ‡˙M‡∆»»»¬»»««¿¿»ƒ«ƒ≈ƒ¿«

:‡Áa„Ó«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)ãá Bcîúðzkä àéä Y¯xnFlM ¦©¦©ªŸ¤§©
zpFYMl dpEMde ,cbA FWExiR "FCn"¦¥¤¤§©©¨¨©ª¤

mipdk icbaA dxEn`d)c ,gk zeny d`x(, ¨£¨§¦§¥Ÿ£¦
mW xEn`M) miYWRn diEUr dzidW¤¨§¨£¨¦¦§¦¨¨¨

hl wEqR(miYWR Epid "ca"E ,)migaf i"yx ¨©©§¦§¦
a ,gi(.

"Bcî" :øîBì ãeîìz äîe¯dOl ©©§©¦¨¨
zpFYM azM `le FpFWlA dPiW)`nei i"yx ¦¨¦§§Ÿ¨©ª¤

a ,bk(.
Búcîk àäzL¯odMd zpFYM `dYW ¤§¥§¦¨¤§¥ª¤©Ÿ¥

zwNEqn `le zxxbp `l ,FznFw zCnl§¦©¨Ÿ¦§¤¤§Ÿ§¤¤
[ux`d on])my `nei i"yx(deW [`N`] , ¦¨¨¤¤¨¨¨

ux`l)a ,dq migqt i"yx(. ¨¨¤
BøNa ìòõöBç øáã àäé àlL Y ©§¨¤Ÿ§¥¨¨¥

íéúðéa¯miqpkOde zpFYMd oiA ¥§©¦¥©ª¤§©¦§¨©¦

"FxUA lr" oM `l m` iM ."FxUa"l¦§¨¦¦Ÿ¥©§¨
micnFNW a ,ai `nFiA d`xE .xYEin§¨§¥§¨¤§¦
,hpa`e ztpvn zFAxl "WAli" zaiYn¦¥©¦§©§©¦§¤¤§©§¥
dcFar `id [oWCd znExY]W LcOll"§©¤§¤§©©¤¤¦£¨

"milM drAx` dkixvE),bk `neia i"yx oeyl §¦¨©§¨¨¥¦
a(,o`M F`iad `l i"WxW dGn K` ,©¦¤¤©¦Ÿ¡¦¨

`xwn lW FhEWR iR lrW rnWn©§©¤©¦§¤¦§¨
Kixve) zxYEin Dpi` "WAli" zaiY¥©¦§©¥¨§¤¤§¨¦

rECn oEIr(`Ed `xwn lW FhEWtE , ¦©©§¤¦§¨
znExYW mW `nFiA Wiwl Wix zrcM§©©¥¨¦§¨¨¤§©
ipWA DIC okle ,dcFar Dpi` oWCd©¤¤¥¨£¨§¨¥©¨¦§¥

.calA micba§¨¦¦§¨
ïLcä úà íéøäåàìî äúBç äéä Y §¥¦¤©¤¤¨¨¤§Ÿ

äzçnä¯,fiw oiNEg i"Wx mB d`xE ©©§¨§¥©©¦¦
`Fln gAfOd oWCn mxFY xwA lM" :`¨Ÿ¤¥¦¤¤©¦§¥©§

on dzFg" :` ,k `nFi i"WxaE ."dYgn©§¨§©¦¨¤¦
ax oiA zg` mrR dYgOA oWCd©¤¤©©§¨©©©©¥©
`FlOn zFgti `NW calaE ,hrnl¦§©¦§©¤Ÿ¦§¦§

."unFw¤
úBiîéðtä úBìkànä ïî¯,xnFlM ¦©§ª¨©§¦¦§©

ilgBn `le EtxUPW dlFr ixa`n¥¥§¥¨¤¦§§§Ÿ¦©£¥
.i"WxA oOwlcM ,uEgAOW mivr¥¦¤¦©§¦§©¨§©¦
.c wEqR oOwl d`x ,oWCd x`W oiprlE§¦§©§¨©¤¤§¥§©¨¨

Lák ìL Bçøæîa ïðúBðå¯lirlcM §§¨§¦§¨¤¤¤§¦§¥
.mW i"WxaE fh ,`§©¦¨

äìòä úà Làä ìëàz øLà ïLcä©¤¤£¤Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨
ïLc dzàNòå Y¯dfA x`an ©£¨©¨¤¤§¨¥¨¤

`le dlFrd lr aqEn "W`d lk`Y"W¤Ÿ©¨¥¨©¨¨§Ÿ
dlFrd z` dlk` W`dW ,oWCd lr©©¤¤¤¨¥¨§¨¤¨¨

oWC D`Ure)g"ty(azM m"`xde . ©£¨¨¤¤§¨§¥¨©

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy
ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑]ÁaÊn‰ ÏÚ∑ ּגחלים ׁשחתה לאחר הּמזּבח, על מחזירן נתאּכלּו, לא ׁשעדין איברים מצא ≈∆«ƒ¿≈«««ƒ¿≈«ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

יׁשן] ּברׁש"י עלֿהּמזּבח", "אתֿהעלה ׁשּנאמר: הּפנימּיֹות, מן ונטל ואיל איל. ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ã)àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³
:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä-úà¤©¤¸¤Æ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑(כג ׁשהּוא (יומא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ּדרֿארץ, אּלא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחרים", ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג אל לרּבֹו, קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמׁשּמׁש

מהן  ‰ÔLc.ּפחּותין ˙‡Œ‡ÈˆB‰Â∑(כח מּׁשם.(תמיד מֹוציאֹו לּמערכה, מקֹום ואין רבה ּכׁשהּוא ּבּתּפּוח, הּצבּור ְִֵֶ¿ƒ∆«∆∆ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
יֹום  ּבכל חֹובה הּתרּומה אבל יֹום, ּבכל חֹובה זה .ואין ְְְְֲֵֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 431 cenr dk wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

'd z` cFarl - dk`ln§¨¨©£¤

לּמחנה" מחּוץ אל הּדׁשן את "והֹוציא הּמּלים ד)על לּמערכה (ו, מקֹום ואין רּבה ּכׁשהּוא ּבתּפּוח, הּצבּור הּדׁשן רׁש"י, מפרׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
מּׁשם". מֹוציאֹו -ִִָ

הּתניא טו)ּבספר סימן הקדׁש' ואין ('אגרת למּטה הּיֹורד ׁשּבֹו "העפר יסֹוד הּוא הּנׂשרף' מ'עץ הּנׁשאר (ּדׁשן) ׁשה'אפר' מבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשּלמעלה  ּבאׁש וליׂשרף להּכלל יכֹול ׁשאינֹו עד הּנׂשרף, ׁשּבּדבר נחּות הכי הּדבר הּוא ׁשהאפר והינּו, ּבֹו". ׁשֹולטת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהאׁש

ִֶמּמּנּו.

ÔÈLe·Ïד  LaÏÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡ÓË˜ ˙È ˜tÈÂ ÔÈ¯Á‡»√»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»

:ÈÎc ¯˙‡Ï«¬«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oWcA aEzMd gzRX dn dfA x`aOW¤§¨¥¨¤©¤¨©©¨§¤¤
mixde" :KM Wxtn okle ,dlFrA miqe§¦¥§¨§¨¥§¨¥¨§¥¦
lk`Y xW`" ?oWC dfi` ,"oWCd z ¤̀©¤¤¥¤¤¤£¤Ÿ©
dlk`W dlFrd z` ,"dlFrd z` W`d̈¥¤¨¨¤¨¨¤¨§¨

.oWC DY`Ure W`d̈¥©£¨©¨¤¤
äîeøz íéøé ïLã BúBàî¯,xnFlM ¥¤¤¨¦§¨§©

,dlFrd lW oWCd lM z` mixi `NW¤Ÿ¨¦¤¨©¤¤¤¨¨
"dnExY mixi oWC FzF`n" `N ¤̀¨¥¤¤¨¦§¨
xn`W FnM dYgOd `Fln xEriWM)§¦§©©§¨§¤¨©

lirl(oFWl FrnWn "mixde" oFWl iM , §¥¦§§¥¦©§¨§
on wlg WixtnE mixOW ,"dnExY"§¨¤¥¦©§¦¥¤¦
Ff oi` lMd mixn did m`e ,oWCd©¤¤§¦¨¨¥¦©Ÿ¥

dWxtd)g"ty("oWCd z`" df itlE . ©§¨¨§¦¤¤©¤¤
"oWCd on" FWExiR)m"`x(. ¥¦©¤¤

"çaænä ìöà BîNå"¯FnUe" ,xnFlM §¨¥¤©¦§¥©§©§¨
s`e ,dnExYd lr aqEn "gAfOd lv ¥̀¤©¦§¥©¨©©§¨§©
xn` dawp oFWl `id dnExYdW iR lr©¦¤©§¨¦§§¥¨¨©
dnExYdW ipRn ,xkf oFWlA "FnUe"§¨¦§¨¨¦§¥¤©§¨
xkf oFWl `EdW oWCd `Ed znxEOd©¤¤©¤¤¤§¨¨

)m"`x(.
çaænä ìò)ïéãòL íéøáà àöî Y ©©¦§¥©¨¨¥¨¦¤£©¦

,"çaænä ìò" ïøéæçî ,eìkòúð àìŸ¦§©§©£¦¨©©¦§¥©
Cìéàå Cìéà íéìçâ äúçL øçàì§©©¤¨¨¤¨¦¥¨§¥¨
úà" øîàpL ,úBiîéðtä ïî ìèðå§¨©¦©§¦¦¤¤¡©¤

ïLé é"Løa ."çaænä ìò äìòä(.- ¨Ÿ¨©©¦§¥©§©¦¨¨
mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dAxdA§©§¥¦§¥¨§¦¦¦

.df rhw miqxFB `lc dxez Ÿ§¦¤©¤
(c)åéãâa úà èLôeäáBç Bæ ïéà Y ¨©¤§¨¨¥¨

¯WaFNW mixg`d micbAd mB oMW¤¥©©§¨¦¨£¥¦¤¥
`xnBd zcnFNW itM) Wcw icbA md¥¦§¥Ÿ¤§¦¤¤¤©§¨¨

)a ,bk `nei(WaFNW micbA lW WTidn¥¤¥¤§¨¦¤¥
,Wcw icbA md dn ,hWFRW micbal¦§¨¦¤¥©¥¦§¥Ÿ¤

icbA EN` s`Wcw(daFg did m`e , ©¥¦§¥Ÿ¤§¦¨¨¨
mtilgdl Kixv did eicbA silgdl§©£¦§¨¨¨¨¨¦§©£¦¨

lFg lWA)my `nei i"yx d`x(. §¤
õøà Cøã àlà¯iptl cFaM KxC ¤¨¤¤¤¤¤¤¨¦§¥

mFwOd)`"rx ,ciw zay i"yx(. ©¨
íéãâa ïLcä úàöBäa Cìëìé àlL¤Ÿ§©§¥§¨©©¤¤§¨¦

ãéîz ïäa LnLî àeäL¯Kxhvie ¤§©¥¨¤¨¦§¦§¨¥
mdA WOWIW ixg` mdA WOWl§©¥¨¤©£¥¤§©¥¨¤
.cIn `iaOW lWOke ,oWCd z`vFdA§¨©©¤¤§©¨¨¤¥¦¦¨
aEzMX dn EdGW "dcVA x`A"d azke§¨©©§¥©¨¤¤¤©¤¨
mdA WOWn `EdW micbA" ± "eicbA"§¨¨§¨¦¤§©¥¨¤

."cinŸ¦
Baøì äøã÷ ïäa ìMaL íéãâa¯ §¨¦¤¦¥¨¤§¥¨§©

oWCd z`vFdC `inEC)my i"yx(. §¨§¨©©¤¤
Baøì ñBk ïäa âæîé ìà¯itl ©¦§Ÿ¨¤§©§¦

,dxicw lEXiaA Eklklzpe EpXrzPW¤¦§©§§¦§©§§§¦§¥¨
cFaM oi` ,oWCd z`vFd oiprl o`M s ©̀¨§¦§©¨©©¤¤¥§
ixg`] xg` zExiW odA zxWl KlOd©¤¤§¨¥¨¤¥©¥©£¥

[oWCd z`vFdl mdA WOiXW)`nei i"yx ¤¦¥¨¤§¨©©¤¤
a ,bk(.

ïéúeçt ,"íéøçà íéãâa Láìå" Cëì§¨§¨©§¨¦£¥¦§¦
ïäî¯?"mixg`" xnFl cEnlY dn ¥¤©©§©£¥¦

oYWRn F` miwgW oFbM ,odn oizEgR§¦¥¤§§¨¦¦¦§¨
,mixwi mdinC oi`e advEn Fpi`W¤¥§¨§¥§¥¤§¨¦

uEg F`UFPWM mklkln xt`dW¤¨¥¤§©§§¨§¤§
odA WOWn `dIW KlOl i`pB ,dpgOl©©£¤§©©¤¤¤§¥§©¥¨¤

dlik` zcFarA gAfOd lr)my i"yx(. ©©¦§¥©©£©£¦¨
Fwiwfd" :` ,ciw zAW i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¨¦§¦
zrWA mizEgR micbA WFAll aEzMd©¨¦§§¨¦§¦¦§©
,daEWg dcFar Dpi`W oWCd z`vFd¨©©¤¤¤¥¨£¨£¨
miaEWgd eicbA Eq`Oi `NW icM§¥¤Ÿ¦¨£§¨¨©£¦
,dIzWE dlik` zcFar odA caFrW¤¥¨¤£©£¦¨§¦¨

."KEQipe xEHiw oFbM§¦§¦
ïLcä úà àéöBäåçetza øeávä Y §¦¤©¤¤©¨©©©

¯mVW oWCd znExY z` `l ,WExiR¥Ÿ¤§©©¤¤¤¨
"gAfOd lv`")cec ixac(oWCd z` `N` , ¥¤©¦§¥©¤¨¤©¤¤

xaFv did"W ,gAfOd iAB lr x`WPd©¦§¨©©¥©¦§¥©¤¨¨¥
xt`d z`,cgiA gAfn lW cg` cvl ¤¨¥¤§©¤¨¤¦§¥©§©©

oinM DFabe gERY oinM lFbr EdUFre§¥¨§¦©©§¨©§¦
"raFM)` ,h dlirn i"yx(i"Wx mB d`xE . ©§¥©©¦

rvn`AW xt`d xEAv" :a ,v oiNEg¦¦¨¥¤¤§¤§©
cinY xt`d oitxFB EidW ,gAfOd©¦§¥©¤¨§¦¨¥¤¨¦

."gERY `xwp `Ed ,mW oixaFve§§¦¨¦§¨©©
äëøòn[a] íB÷î ïéàå äáø àeäLk§¤¨¤§¥¨©©£¨¨

¯la` .oFW`x qEtcA `Ed oM¥¦§¦£¨
FWExitE .dkxrOl :EpiptNW miqEtCA©§¦¤§¨¥©©£¨¨¥

.dkxrOl mivr xCql§©¥¥¦©©£¨¨
ìëa äáBç äæ ïéàå .íMî BàéöBî¦¦¨§¥¤¨§¨

äîeøzä ìáà ,íBé¯,oWCd znExY £¨©§¨§©©¤¤
.b wEqR lirl xEn`d̈¨§¥¨

íBé ìëa äáBç¯.xwAAd dxez ¨§¨©Ÿ¤



כט ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 30 cenr `"lyz 'ycew zegiy' itÎlr)

miAx zFpFAWg EWTA¦§¤§©¦

אהרן" את "צו הּפסּוק ב)על ּכיס".(ו, חּסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום לזרז הּכתּוב צרי "ּביֹותר רׁש"י מפרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכיס? חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ּבמצֹות ולא הּמזּבח, לאׁש ּבנֹוגע ּכאן ּדוקא זה זירּוז נאמר מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹיׁש

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש
יׁשּלם  ׁשהּקּב"ה האדם ּבטּוח ּבהן ּכי ,ּכל־ּכ לזירּוז צרי אין ּבזה, וכּיֹוצא ּכצדקה ּכיס, חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָּבמצֹות

רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות הּוא יכֹול ׁשּלֹו ּובּכסף ׁשּלֹו, ּכסף זה הרי זה, ּבלא ואפילּו ּבחזרה. ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלֹו
ׁשּלאו־ּדוקא  לטעֹון האדם יכֹול ואם־ּכן ּביֹותר, להּזהר צרי צּבּור ּובכסּפי צּבּור, מּכסּפי ׁשהּוא הקּדׁש לממֹון ּכׁשּמּגיע ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאבל

ואּול  עכׁשו, נחּוצים הכי הּדברים הם לּמערכה הּצּבּור ׁשעצים ּבכסּפי להׁשּתּמׁש צריכים ולכן יֹותר, הּנחּוצים ּדברים יׁש י ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ
אחרים. ְֲִִִֵָלדברים

מקֹום  אין מּׁשהּו, לעׂשֹות מצּוה ׁשּכׁשהּקּב"ה ּולזרז להזהיר הּכתּוב צרי ׁשם צּבּור, ּבכסּפי ּכׁשּמדּבר ּכאן ּדוקא ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻולכן
הּכסף. עם לעׂשֹות ּׁשּצריכים מה ׁשּזהּו הּדבר וּדאי לּמערכה, עצים ׁשּצרי מצּוה ּוכׁשהּקּב"ה ּבני־אדם. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָלחׁשּבֹונֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 30 cenr f wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

eizFvn mEIwA d"ATdl xEAgd©¦©©¨¨§¦¦§¨

אהרן" את "צו לּפסּוק ב)ּבקׁשר וחּבּור"(ו, "צותא מּלׁשֹון ב. ציּוּוי. מּלׁשֹון א. "מצוה": ּבתיבת הּקׁשּורים ּפירּוׁשים ׁשני יׁשנם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ועֹוד) ג. מה, ּבחקֹותי ּתֹורה' מבארים ('לקּוטי אּלּו ּפירּוׁשים ׁשּׁשני לֹומר ויׁש להּקּב"ה. יׂשראל את ּומקּׁשר מחּבר הּמצֹות ׁשּקּיּום ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

ּכ ּכי ב. הּמצֹות. ּבקּיּום והּמעלה הּיקר ּבׂשכלֹו מבין ּכי א. טעמים: מּׁשני מצֹות לקּים יכֹול יהּודי ּדהּנה הּׁשני: את ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאחד
ה"צותא  ׁשעּקר אֹומרים זה ועל ׁשּבזה. הּמעלה ּבׂשכלֹו ׁשּמבין מּצד ולא עֹול', ּב'קּבלת מצֹותיו מקּים ולכן הּקּב"ה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹצּוה
ּבׂשכלֹו ּכ ׁשּמבין מּצד לא מצֹותיו ּומקּים להּקּב"ה, עצמֹו את ּכׁשּמבּטל הּוא הּמצֹות קּיּום ׁשעל־ידי להּקּב"ה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוחיּבּור"

הּקּב"ה. צּוה ׁשּכ ה"ציּוּוי", מּפני רק ְִִִֵֶֶַַַָָָָָאּלא

(â)BøNa-ìò Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî ïäkä Láìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼
äìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà íéøäå§¥¦´¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈

:çaænä ìöà BîNå çaænä-ìò©©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©
i"yx£„· BcÓ∑ּכמּדתֹו ׁשּתהא "מּדֹו"? לֹומר: ּתלמּוד ּומה הּכּתנת; חֹוצץ ∑B¯NaŒÏÚ.היא ּדבר יהא ׁשּלא ƒ«ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻ«¿»ְֵֵֶָָֹ

ג)ּבינּתים ערכין ‡˙ÔLc‰Œ.(ת"כ ÌÈ¯‰Â∑ּבמזרחֹו ונֹותנן הּפנימּיֹות המאּכלֹות מן הּמחּתה מלא חֹותה היה ְִֵַ¿≈ƒ∆«∆∆ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּכב ׁש כד)ׁשל ‡˙ÏÚ‰Œ‰.(תמיד L‡‰ ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰∑ּתרּומה ועׂשאּת ירים ּדׁשן מאֹותֹו ּדׁשן, BÓNÂ.ּה ֶֶֶ«∆∆¬∆…«»≈∆»…»ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿»

ıe·cג  ÔÈÒÎÓe ıe·c ÔÈLe·Ï ‡‰k LaÏÈÂ¿«¿≈«¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
ÏeÎÈ˙ Èc ‡ÓË˜ ˙È L¯ÙÈÂ d¯Òa ÏÚ LaÏÈƒ¿««ƒ¿≈¿«¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯ËÒa dpeLÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙ÏÚ ˙È ‡˙M‡∆»»»¬»»««¿¿»ƒ«ƒ≈ƒ¿«

:‡Áa„Ó«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)ãá Bcîúðzkä àéä Y¯xnFlM ¦©¦©ªŸ¤§©
zpFYMl dpEMde ,cbA FWExiR "FCn"¦¥¤¤§©©¨¨©ª¤

mipdk icbaA dxEn`d)c ,gk zeny d`x(, ¨£¨§¦§¥Ÿ£¦
mW xEn`M) miYWRn diEUr dzidW¤¨§¨£¨¦¦§¦¨¨¨

hl wEqR(miYWR Epid "ca"E ,)migaf i"yx ¨©©§¦§¦
a ,gi(.

"Bcî" :øîBì ãeîìz äîe¯dOl ©©§©¦¨¨
zpFYM azM `le FpFWlA dPiW)`nei i"yx ¦¨¦§§Ÿ¨©ª¤

a ,bk(.
Búcîk àäzL¯odMd zpFYM `dYW ¤§¥§¦¨¤§¥ª¤©Ÿ¥

zwNEqn `le zxxbp `l ,FznFw zCnl§¦©¨Ÿ¦§¤¤§Ÿ§¤¤
[ux`d on])my `nei i"yx(deW [`N`] , ¦¨¨¤¤¨¨¨

ux`l)a ,dq migqt i"yx(. ¨¨¤
BøNa ìòõöBç øáã àäé àlL Y ©§¨¤Ÿ§¥¨¨¥

íéúðéa¯miqpkOde zpFYMd oiA ¥§©¦¥©ª¤§©¦§¨©¦

"FxUA lr" oM `l m` iM ."FxUa"l¦§¨¦¦Ÿ¥©§¨
micnFNW a ,ai `nFiA d`xE .xYEin§¨§¥§¨¤§¦
,hpa`e ztpvn zFAxl "WAli" zaiYn¦¥©¦§©§©¦§¤¤§©§¥
dcFar `id [oWCd znExY]W LcOll"§©¤§¤§©©¤¤¦£¨

"milM drAx` dkixvE),bk `neia i"yx oeyl §¦¨©§¨¨¥¦
a(,o`M F`iad `l i"WxW dGn K` ,©¦¤¤©¦Ÿ¡¦¨

`xwn lW FhEWR iR lrW rnWn©§©¤©¦§¤¦§¨
Kixve) zxYEin Dpi` "WAli" zaiY¥©¦§©¥¨§¤¤§¨¦

rECn oEIr(`Ed `xwn lW FhEWtE , ¦©©§¤¦§¨
znExYW mW `nFiA Wiwl Wix zrcM§©©¥¨¦§¨¨¤§©
ipWA DIC okle ,dcFar Dpi` oWCd©¤¤¥¨£¨§¨¥©¨¦§¥

.calA micba§¨¦¦§¨
ïLcä úà íéøäåàìî äúBç äéä Y §¥¦¤©¤¤¨¨¤§Ÿ

äzçnä¯,fiw oiNEg i"Wx mB d`xE ©©§¨§¥©©¦¦
`Fln gAfOd oWCn mxFY xwA lM" :`¨Ÿ¤¥¦¤¤©¦§¥©§

on dzFg" :` ,k `nFi i"WxaE ."dYgn©§¨§©¦¨¤¦
ax oiA zg` mrR dYgOA oWCd©¤¤©©§¨©©©©¥©
`FlOn zFgti `NW calaE ,hrnl¦§©¦§©¤Ÿ¦§¦§

."unFw¤
úBiîéðtä úBìkànä ïî¯,xnFlM ¦©§ª¨©§¦¦§©

ilgBn `le EtxUPW dlFr ixa`n¥¥§¥¨¤¦§§§Ÿ¦©£¥
.i"WxA oOwlcM ,uEgAOW mivr¥¦¤¦©§¦§©¨§©¦
.c wEqR oOwl d`x ,oWCd x`W oiprlE§¦§©§¨©¤¤§¥§©¨¨

Lák ìL Bçøæîa ïðúBðå¯lirlcM §§¨§¦§¨¤¤¤§¦§¥
.mW i"WxaE fh ,`§©¦¨

äìòä úà Làä ìëàz øLà ïLcä©¤¤£¤Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨
ïLc dzàNòå Y¯dfA x`an ©£¨©¨¤¤§¨¥¨¤

`le dlFrd lr aqEn "W`d lk`Y"W¤Ÿ©¨¥¨©¨¨§Ÿ
dlFrd z` dlk` W`dW ,oWCd lr©©¤¤¤¨¥¨§¨¤¨¨

oWC D`Ure)g"ty(azM m"`xde . ©£¨¨¤¤§¨§¥¨©

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy
ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑]ÁaÊn‰ ÏÚ∑ ּגחלים ׁשחתה לאחר הּמזּבח, על מחזירן נתאּכלּו, לא ׁשעדין איברים מצא ≈∆«ƒ¿≈«««ƒ¿≈«ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

יׁשן] ּברׁש"י עלֿהּמזּבח", "אתֿהעלה ׁשּנאמר: הּפנימּיֹות, מן ונטל ואיל איל. ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ã)àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³
:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä-úà¤©¤¸¤Æ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑(כג ׁשהּוא (יומא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ּדרֿארץ, אּלא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחרים", ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג אל לרּבֹו, קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמׁשּמׁש

מהן  ‰ÔLc.ּפחּותין ˙‡Œ‡ÈˆB‰Â∑(כח מּׁשם.(תמיד מֹוציאֹו לּמערכה, מקֹום ואין רבה ּכׁשהּוא ּבּתּפּוח, הּצבּור ְִֵֶ¿ƒ∆«∆∆ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
יֹום  ּבכל חֹובה הּתרּומה אבל יֹום, ּבכל חֹובה זה .ואין ְְְְֲֵֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 431 cenr dk wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

'd z` cFarl - dk`ln§¨¨©£¤

לּמחנה" מחּוץ אל הּדׁשן את "והֹוציא הּמּלים ד)על לּמערכה (ו, מקֹום ואין רּבה ּכׁשהּוא ּבתּפּוח, הּצבּור הּדׁשן רׁש"י, מפרׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
מּׁשם". מֹוציאֹו -ִִָ

הּתניא טו)ּבספר סימן הקדׁש' ואין ('אגרת למּטה הּיֹורד ׁשּבֹו "העפר יסֹוד הּוא הּנׂשרף' מ'עץ הּנׁשאר (ּדׁשן) ׁשה'אפר' מבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשּלמעלה  ּבאׁש וליׂשרף להּכלל יכֹול ׁשאינֹו עד הּנׂשרף, ׁשּבּדבר נחּות הכי הּדבר הּוא ׁשהאפר והינּו, ּבֹו". ׁשֹולטת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהאׁש

ִֶמּמּנּו.

ÔÈLe·Ïד  LaÏÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡ÓË˜ ˙È ˜tÈÂ ÔÈ¯Á‡»√»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»

:ÈÎc ¯˙‡Ï«¬«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oWcA aEzMd gzRX dn dfA x`aOW¤§¨¥¨¤©¤¨©©¨§¤¤
mixde" :KM Wxtn okle ,dlFrA miqe§¦¥§¨§¨¥§¨¥¨§¥¦
lk`Y xW`" ?oWC dfi` ,"oWCd z ¤̀©¤¤¥¤¤¤£¤Ÿ©
dlk`W dlFrd z` ,"dlFrd z` W`d̈¥¤¨¨¤¨¨¤¨§¨

.oWC DY`Ure W`d̈¥©£¨©¨¤¤
äîeøz íéøé ïLã BúBàî¯,xnFlM ¥¤¤¨¦§¨§©

,dlFrd lW oWCd lM z` mixi `NW¤Ÿ¨¦¤¨©¤¤¤¨¨
"dnExY mixi oWC FzF`n" `N ¤̀¨¥¤¤¨¦§¨
xn`W FnM dYgOd `Fln xEriWM)§¦§©©§¨§¤¨©

lirl(oFWl FrnWn "mixde" oFWl iM , §¥¦§§¥¦©§¨§
on wlg WixtnE mixOW ,"dnExY"§¨¤¥¦©§¦¥¤¦
Ff oi` lMd mixn did m`e ,oWCd©¤¤§¦¨¨¥¦©Ÿ¥

dWxtd)g"ty("oWCd z`" df itlE . ©§¨¨§¦¤¤©¤¤
"oWCd on" FWExiR)m"`x(. ¥¦©¤¤

"çaænä ìöà BîNå"¯FnUe" ,xnFlM §¨¥¤©¦§¥©§©§¨
s`e ,dnExYd lr aqEn "gAfOd lv ¥̀¤©¦§¥©¨©©§¨§©
xn` dawp oFWl `id dnExYdW iR lr©¦¤©§¨¦§§¥¨¨©
dnExYdW ipRn ,xkf oFWlA "FnUe"§¨¦§¨¨¦§¥¤©§¨
xkf oFWl `EdW oWCd `Ed znxEOd©¤¤©¤¤¤§¨¨

)m"`x(.
çaænä ìò)ïéãòL íéøáà àöî Y ©©¦§¥©¨¨¥¨¦¤£©¦

,"çaænä ìò" ïøéæçî ,eìkòúð àìŸ¦§©§©£¦¨©©¦§¥©
Cìéàå Cìéà íéìçâ äúçL øçàì§©©¤¨¨¤¨¦¥¨§¥¨
úà" øîàpL ,úBiîéðtä ïî ìèðå§¨©¦©§¦¦¤¤¡©¤

ïLé é"Løa ."çaænä ìò äìòä(.- ¨Ÿ¨©©¦§¥©§©¦¨¨
mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dAxdA§©§¥¦§¥¨§¦¦¦

.df rhw miqxFB `lc dxez Ÿ§¦¤©¤
(c)åéãâa úà èLôeäáBç Bæ ïéà Y ¨©¤§¨¨¥¨

¯WaFNW mixg`d micbAd mB oMW¤¥©©§¨¦¨£¥¦¤¥
`xnBd zcnFNW itM) Wcw icbA md¥¦§¥Ÿ¤§¦¤¤¤©§¨¨

)a ,bk `nei(WaFNW micbA lW WTidn¥¤¥¤§¨¦¤¥
,Wcw icbA md dn ,hWFRW micbal¦§¨¦¤¥©¥¦§¥Ÿ¤

icbA EN` s`Wcw(daFg did m`e , ©¥¦§¥Ÿ¤§¦¨¨¨
mtilgdl Kixv did eicbA silgdl§©£¦§¨¨¨¨¨¦§©£¦¨

lFg lWA)my `nei i"yx d`x(. §¤
õøà Cøã àlà¯iptl cFaM KxC ¤¨¤¤¤¤¤¤¨¦§¥

mFwOd)`"rx ,ciw zay i"yx(. ©¨
íéãâa ïLcä úàöBäa Cìëìé àlL¤Ÿ§©§¥§¨©©¤¤§¨¦

ãéîz ïäa LnLî àeäL¯Kxhvie ¤§©¥¨¤¨¦§¦§¨¥
mdA WOWIW ixg` mdA WOWl§©¥¨¤©£¥¤§©¥¨¤
.cIn `iaOW lWOke ,oWCd z`vFdA§¨©©¤¤§©¨¨¤¥¦¦¨
aEzMX dn EdGW "dcVA x`A"d azke§¨©©§¥©¨¤¤¤©¤¨
mdA WOWn `EdW micbA" ± "eicbA"§¨¨§¨¦¤§©¥¨¤

."cinŸ¦
Baøì äøã÷ ïäa ìMaL íéãâa¯ §¨¦¤¦¥¨¤§¥¨§©

oWCd z`vFdC `inEC)my i"yx(. §¨§¨©©¤¤
Baøì ñBk ïäa âæîé ìà¯itl ©¦§Ÿ¨¤§©§¦

,dxicw lEXiaA Eklklzpe EpXrzPW¤¦§©§§¦§©§§§¦§¥¨
cFaM oi` ,oWCd z`vFd oiprl o`M s ©̀¨§¦§©¨©©¤¤¥§
ixg`] xg` zExiW odA zxWl KlOd©¤¤§¨¥¨¤¥©¥©£¥

[oWCd z`vFdl mdA WOiXW)`nei i"yx ¤¦¥¨¤§¨©©¤¤
a ,bk(.

ïéúeçt ,"íéøçà íéãâa Láìå" Cëì§¨§¨©§¨¦£¥¦§¦
ïäî¯?"mixg`" xnFl cEnlY dn ¥¤©©§©£¥¦

oYWRn F` miwgW oFbM ,odn oizEgR§¦¥¤§§¨¦¦¦§¨
,mixwi mdinC oi`e advEn Fpi`W¤¥§¨§¥§¥¤§¨¦

uEg F`UFPWM mklkln xt`dW¤¨¥¤§©§§¨§¤§
odA WOWn `dIW KlOl i`pB ,dpgOl©©£¤§©©¤¤¤§¥§©¥¨¤

dlik` zcFarA gAfOd lr)my i"yx(. ©©¦§¥©©£©£¦¨
Fwiwfd" :` ,ciw zAW i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¨¦§¦
zrWA mizEgR micbA WFAll aEzMd©¨¦§§¨¦§¦¦§©
,daEWg dcFar Dpi`W oWCd z`vFd¨©©¤¤¤¥¨£¨£¨
miaEWgd eicbA Eq`Oi `NW icM§¥¤Ÿ¦¨£§¨¨©£¦
,dIzWE dlik` zcFar odA caFrW¤¥¨¤£©£¦¨§¦¨

."KEQipe xEHiw oFbM§¦§¦
ïLcä úà àéöBäåçetza øeávä Y §¦¤©¤¤©¨©©©

¯mVW oWCd znExY z` `l ,WExiR¥Ÿ¤§©©¤¤¤¨
"gAfOd lv`")cec ixac(oWCd z` `N` , ¥¤©¦§¥©¤¨¤©¤¤

xaFv did"W ,gAfOd iAB lr x`WPd©¦§¨©©¥©¦§¥©¤¨¨¥
xt`d z`,cgiA gAfn lW cg` cvl ¤¨¥¤§©¤¨¤¦§¥©§©©

oinM DFabe gERY oinM lFbr EdUFre§¥¨§¦©©§¨©§¦
"raFM)` ,h dlirn i"yx(i"Wx mB d`xE . ©§¥©©¦

rvn`AW xt`d xEAv" :a ,v oiNEg¦¦¨¥¤¤§¤§©
cinY xt`d oitxFB EidW ,gAfOd©¦§¥©¤¨§¦¨¥¤¨¦

."gERY `xwp `Ed ,mW oixaFve§§¦¨¦§¨©©
äëøòn[a] íB÷î ïéàå äáø àeäLk§¤¨¤§¥¨©©£¨¨

¯la` .oFW`x qEtcA `Ed oM¥¦§¦£¨
FWExitE .dkxrOl :EpiptNW miqEtCA©§¦¤§¨¥©©£¨¨¥

.dkxrOl mivr xCql§©¥¥¦©©£¨¨
ìëa äáBç äæ ïéàå .íMî BàéöBî¦¦¨§¥¤¨§¨

äîeøzä ìáà ,íBé¯,oWCd znExY £¨©§¨§©©¤¤
.b wEqR lirl xEn`d̈¨§¥¨

íBé ìëa äáBç¯.xwAAd dxez ¨§¨©Ÿ¤



evל zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy
ואינם  מּצד־עצמם, קדּוׁשה ּבהם ׁשאין ּגׁשמּיים, ּבדברים העסק על הּדׁשן ענין מרּמז לקֹונֹו, האדם ׁשּבעבֹודת לֹומר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָויׁש

ׁשּלמעלה. ּב"אׁש" ְְְִִֵֶַָָָנׂשרפים
הּמזּבח" "אצל - הּקדּוׁשה  ּבתחּום נכלל ּגׁשמּיים ּבדברים העסק אין ּכי לּמחנה", מחּוץ "אל הּדׁשן את ׁשּמֹוציאים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוזהּו

הּקדּוׁשה. של לּמחנה" "מחּוץ הּוא זה עסק אּלא הּמזּבח, על לא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוכל־ׁשּכן
מקֹום  "אין ּכי הּקרּבנֹות, עבֹודת לתֹועלת זה ּכאׁשר ּדוקא היא - לּמחנה" "מחּוץ - הּדׁשן" ׁש"הֹוצאת רׁש"י אֹומר זה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָועל

זאת. עבֹודה אין - לּמערכה מקֹום יׁש ּכאׁשר אבל חדׁשה, למערכה מקֹום העֹוׂשה היא הּדׁשן" ו"הֹוצאת ְְֲֲֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלּמערכה",
ׁשהּוא  הּקרּבנֹות, ּבעבֹודת ּתֹועלת יביא ּגׁשמּיים ּובדברים ּב"ּדׁשן" העסק ּכאׁשר ׁשרק לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־ּדר־זה
עבֹודת  הּוּתר אזי ה', ּבעבֹודת ׂשאת ּביתר להתעּסק יּוכל עֹולם־הּזה ּבעניני העסק ׁשעל־ידי והּתפּלה, הּתֹורה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָעבֹודת
ּבמקֹומֹו להּׁשאר האדם ועל זאת. עבֹודה אין - ּב"ּדׁשן" העסק ּבלי ּגם לּמערכה" "מקֹום יׁש ּכאׁשר א הּדׁשן". ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ"הֹוצאת

ה'.האמיּתי  ּבעבֹודת ּולהתעּסק והּתפּלה, הּתֹורה מחנה ּבתֹו - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zEWx F` daFg ± oWCd znExY§©©¤¤¨§

ללללּמּמּמּמחנה חנה חנה חנה  אלאלאלאל־־־־מחמחמחמחּוּוּוּוץץץץ אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אחריםאחריםאחריםאחרים ּבּבּבּבגדיםגדיםגדיםגדים ולבולבולבולבׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבגדיוגדיוגדיוגדיו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּופפפפׁשׁשׁשׁשטטטט
ּבגדים  ּתמיד, ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ארץ, ּדר אּלא חֹובה זֹו אין – ּבגדיו את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּופׁשט

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן. ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדרה ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבּׁשל
מצינּו ּובּמפרׁשים ּדר־ארץ? רק אלא חֹובה אינן אחרים" ּבגדים "ולבׁש הּפסּוק ׁשּדברי לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשה: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּברמּב"ן

ּביאּורים. וכּמה ּכּמה ְִֵֶַַָָָּבזה
מׁשה  נצטּוה לא ּתצּוה, ׁשּבפרׁשת קֹודׁש" ּבגדי "ועׂשית ׁשּבפרׁשת ּגּופא מהא הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹויׁש
ּדר־ארץ  ורק אּלּו, ּבגדים ּבלביׁשת חֹובה ׁשאין רׁש"י מכריח ּומּזה הּדׁשן. הֹוצאת עבּור אהרן לבני ּפחּותים ּבגדים עׂשּית ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹעל

ּתמיד. מׁשרת ּבהם הּבגדים את ללכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 5 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

od cg` qFMd zbifnE dxicw lEWiA¦§¥¨§¦©©¤¨¥

גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אחריםאחריםאחריםאחרים ּבּבּבּבגדיםגדיםגדיםגדים ולבולבולבולבׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבגדיוגדיוגדיוגדיו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּופפפפׁשׁשׁשׁשטטטט
לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדירה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּלא

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָלכ
נעׂשֹות  אּלּו עבֹודֹות אּלא ׁשֹונים, ּבבגדים רק אינם ּכֹוס" ו"הּמֹוזג קדירה" "המבּׁשל ּבדר־ּכלל הרי ּבאּור, צרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלכאֹורה
ׁשֹונים? ּכהנים ב' על־ידי  ולא אחרים, ּבבגדים רק הּדׁשן" "הֹוצאת נעׂשית מּדּוע ּכאן, ּגם ּכן ואם עבדים. סּוגי ׁשני ידי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעל

הּדרּוׁש: ּבדר ּבזה לֹומר ְְְֵֶֶֶַַָויׁש
לפי  זה אין ּכֹוס ּדהּמֹוזג לרּבֹו. עבד ּבעבֹודת רק הּוא אנׁשים, סּוגי ׁשני על־ידי נעׂשים קדירה ּובּׁשּול ּכֹוס ּדמזיגת זה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּכלל

ל  סּוג ּכבֹודֹו ּכל לעבֹוד לֹו ראּוי ּכהן וכל העבֹודה, סּוגי ּבין ּכלל חיּלוק אין הּבֹורא, ּבעבֹודת א קדירה. ּבביׁשּול התעּסק ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
ֲָעבֹודה.

ׁשּבחמּורֹות  וחמּורה . . ׁשּבּקּלֹות קּלה . . ּתֹורה ׁשל מצֹותיה וׁשֹוקל יֹוׁשב ּתהא "אל ב) עקב (תנחומא ז"ל  רּבֹותינּו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּוכמאמר
ׁשוין". הן הרי . .ֲִֵֵָ

עלינּו. יצּוה אׁשר ּככל ׁשמים, מלכּות עֹול קּבלת מּתֹו ,יתּבר רצֹונֹו קּיּום הּוא ה' ּבעבֹודת העיקר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּדהרי
"ּביׁשּול  אֹו ּכֹוס" ּכ"מזיגת עבֹודה ּבין ּבעיניו חילּוק אין ,יתּבר רצֹונֹו למּלאת ּכדי רק הּמצֹות את מקּים האדם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹוכאׁשר
רׁש"י. ּכדברי ּביניהם, ׁשינּוי יׁש הּבגדים ּבענין ורק רצֹונֹו. יתקּים אֹופן ּבאיזה לי ּומה רצֹונֹו, מּלּוי הּוא העיקר ּדהרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָקדירה",

(ä)øòáe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìò Làäå§¨¥̧©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧
äìòä äéìò Cøòå ø÷aa ø÷aa íéöò ïäkä äéìò̈¤¯¨©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈

:íéîìMä éáìç äéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬©§¨¦«
i"yx£BaŒ„˜ez ÁaÊn‰ŒÏÚ L‡‰Â∑,"ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש מֹוקדה", "על הרּבה: יקידֹות ּכאן רּבה ¿»≈««ƒ¿≈««ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

Ï‡ה  d· ‡„˜È È‰˙ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙M‡Â¿∆»»««¿¿»¿≈»¿»≈»
¯Ùˆa ¯Ùˆa ‡iÚ‡ ‡‰k dÏÚ ¯Ú·ÈÂ ÈÙhƒ̇¿≈¿«¿«¬««¬»»«»ƒ¿«ƒ¿»
˙ÒÎ Èa¯z dÏÚ ˜qÈÂ ‡˙ÏÚ dlÚ ¯cÒÈÂ¿«¿«¬«¬»»¿«≈¬««¿≈ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(d)Ba ã÷ez çaænä ìò LàäåY §¨¥©©¦§¥©©
úBãé÷é ïàk äaø¯mivr zxEcn oFWl ¦¨¨§¦§§©¥¦

)` ,bl `nei i"yx(.
"äã÷Bî ìò" :äaøä¯.a wEqR ©§¥©§¨¨

"Ba ã÷ez çaænä Làå"¯.a wEqR §¥©¦§¥©©¨
Là" ,"Ba ã÷ez çaænä ìò Làäå"§¨¥©©¦§¥©©¥

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy
יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו ּכּלן עלֿהּמזּבח". ּתּוקד ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד עלֿהּמזּבח כח)"והאׁש ׁשּנחלקּו(דף ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ

ׁשם  ׁשהיּו הּמערכֹות ּבמנין ‰ÏÚ‰.רּבֹותינּו ‰ÈÏÚ C¯ÚÂ∑ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת יׁשן:(.(פסחים ּברׁש"י ְְֲִֵֶַַַַָָָ¿»«»∆»»…»ְְִִִִַַַָָָ
ראׁשֹונה  עֹולה העלה, לֹומר: ּתלמּוד ׁשחר? ׁשל לתמיד הּמערכה על קֹודם ּדבר יהא ׁשּלא È·ÏÁ.)ּומּנין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ∆¿≈

ÌÈÓÏM‰∑ורּבֹותינּו ׁשלמים. ׁשם יביאּו הּקרּבנֹות (שם)אם ּכל הׁשלם הּבקר עֹולת על "עליה", מ ּכאן: למדּו «¿»ƒְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הערּבים  ּבין ׁשל לתמיד מאחר ּדבר יהא ׁשּלא מּכאן .ּכּלם. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ

(å)ñ :äaëú àì çaænä-ìò ã÷ez ãéîz Là¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«

i"yx£„ÈÓz L‡∑(מד ּבּה(יומא ׁשּנאמר הּנרֹות, את ּבּה ׁשּמדליקין היא "ּתמיד", ּבּה ׁשּנאמר יג)אׁש כז :(שמות ≈»ƒְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

Ï‡ו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»««¿¿»»
:ÈÙhƒ̇¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"çaænä ìò ã÷ez ãéîz¯.e wEqR ¨¦©©©¦§¥©¨
.mW i"Wx d`xE§¥©¦¨

àîBé úëqîa eLøãð ïlk¯.` ,dn ª¨¦§§§©¤¤¨
úBëøònä ïéðîa eðéúBaø e÷ìçpL¤¤§§©¥§¦§©©©£¨

íL eéäL¯iYW Eid dcEdi iAx zrcl ¤¨¨§©©©¦§¨¨§¥
dilrW] dlFcB dkxrn zg` :zFkxrn©£¨©©©£¨¨§¨¤¨¤¨
,bl my i"yx ± zFxhwdd lM Exihwi©§¦¨©©§¨
zxFhw lW dIpW dkxrn zg`e ,[`§©©©£¨¨§¦¨¤§¤
gAfOl qipkdl milgB oizFg dPOOW]¤¦¤¨¦¤¨¦§©§¦©¦§¥©
dilr xihwdl ,ziaxre zixgW inipRd©§¦¦©£¦§©§¦§©§¦¨¤¨
oiA qxtE zixgWA qxR ,cinY zxFhw§¤¨¦§¨§©£¦§¨¥
iqFi iAx zrcl .[my i"yx ± miiAxrd̈©§©¦§©©©¦¥
dkxrn lW zg` :zFkxrn WlW Eid̈¨©£¨©©¤©£¨¨

dIpW dkxrn zg`e ,dlFcBlW §¨§©©©£¨¨§¦¨¤
oi` m`W] W`d mEIw lW zg`e ,zxFhw§¤§©©¤¦¨¥¤¦¥
oitiqFn ,xABzn dlFcB dkxrn lW¤©£¨¨§¨¦§©¥¦¦
iAx zrcl .[my `nei i"yx ± dGn dilr̈¤¨¦¤§©©©¦
lW zg` :zFkxrn rAx` Eid xi`n¥¦¨©§©©£¨©©¤
dkxrn lW zg`e ,dlFcB dkxrn©£¨¨§¨§©©¤©£¨¨
,W`d mEIw lW zg`e ,zxFhw lW dIpW§¦¨¤§¤§©©¤¦¨¥
ElMrzp `NW mixctE mixai`l zg`e§©©§¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§
F` ,dkxrn lr EpYip `NW] axrAn¦¨¤¤¤Ÿ¦§©©£¨¨
my i"yx ± lMrzdl EwiRqd `le EpYip¦§§Ÿ¦§¦§¦§©¥
z`f micnFl mW `xnBaE .[` ,dn©§¨¨¨§¦Ÿ
Ff ± "dcwFn lr" :mi`Ad miwEqRdn¥©§¦©¨¦©§¨
"FA cwEY gAfOd W`e" ,dlFcB dkxrn©£¨¨§¨§¥©¦§¥©©
W`de" ,zxFhw lW dIpW dkxrn Ff ±©£¨¨§¦¨¤§¤§¨¥
mEIwl dkxrn Ff ± "FA cwEY gAfOd lr©©¦§¥©©©£¨¨§¦
aEzMW dGnE ,[iqFi iAx zrcl] W`d̈¥§©©©¦¥¦¤¤¨

e"`eA) "W`e"(dzidW xi`n iAx cnFl §¥§¨¥©¦¥¦¤¨§¨
`NW mixctE mixai`l zcxtp dkxrn©£¨¨¦§¤¤§¥¨¦§¨¦¤Ÿ
cinY W`" wEqRde .axrAn ElMrzp¦§©§¦¨¤¤§©¨¥¨¦
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לי ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy
ואינם  מּצד־עצמם, קדּוׁשה ּבהם ׁשאין ּגׁשמּיים, ּבדברים העסק על הּדׁשן ענין מרּמז לקֹונֹו, האדם ׁשּבעבֹודת לֹומר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָויׁש

ׁשּלמעלה. ּב"אׁש" ְְְִִֵֶַָָָנׂשרפים
הּמזּבח" "אצל - הּקדּוׁשה  ּבתחּום נכלל ּגׁשמּיים ּבדברים העסק אין ּכי לּמחנה", מחּוץ "אל הּדׁשן את ׁשּמֹוציאים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוזהּו

הּקדּוׁשה. של לּמחנה" "מחּוץ הּוא זה עסק אּלא הּמזּבח, על לא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוכל־ׁשּכן
מקֹום  "אין ּכי הּקרּבנֹות, עבֹודת לתֹועלת זה ּכאׁשר ּדוקא היא - לּמחנה" "מחּוץ - הּדׁשן" ׁש"הֹוצאת רׁש"י אֹומר זה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָועל

זאת. עבֹודה אין - לּמערכה מקֹום יׁש ּכאׁשר אבל חדׁשה, למערכה מקֹום העֹוׂשה היא הּדׁשן" ו"הֹוצאת ְְֲֲֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלּמערכה",
ׁשהּוא  הּקרּבנֹות, ּבעבֹודת ּתֹועלת יביא ּגׁשמּיים ּובדברים ּב"ּדׁשן" העסק ּכאׁשר ׁשרק לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־ּדר־זה
עבֹודת  הּוּתר אזי ה', ּבעבֹודת ׂשאת ּביתר להתעּסק יּוכל עֹולם־הּזה ּבעניני העסק ׁשעל־ידי והּתפּלה, הּתֹורה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָעבֹודת
ּבמקֹומֹו להּׁשאר האדם ועל זאת. עבֹודה אין - ּב"ּדׁשן" העסק ּבלי ּגם לּמערכה" "מקֹום יׁש ּכאׁשר א הּדׁשן". ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ"הֹוצאת

ה'.האמיּתי  ּבעבֹודת ּולהתעּסק והּתפּלה, הּתֹורה מחנה ּבתֹו - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zEWx F` daFg ± oWCd znExY§©©¤¤¨§

ללללּמּמּמּמחנה חנה חנה חנה  אלאלאלאל־־־־מחמחמחמחּוּוּוּוץץץץ אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אחריםאחריםאחריםאחרים ּבּבּבּבגדיםגדיםגדיםגדים ולבולבולבולבׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבגדיוגדיוגדיוגדיו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּופפפפׁשׁשׁשׁשטטטט
ּבגדים  ּתמיד, ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ארץ, ּדר אּלא חֹובה זֹו אין – ּבגדיו את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּופׁשט

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן. ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדרה ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבּׁשל
מצינּו ּובּמפרׁשים ּדר־ארץ? רק אלא חֹובה אינן אחרים" ּבגדים "ולבׁש הּפסּוק ׁשּדברי לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשה: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּברמּב"ן

ּביאּורים. וכּמה ּכּמה ְִֵֶַַָָָּבזה
מׁשה  נצטּוה לא ּתצּוה, ׁשּבפרׁשת קֹודׁש" ּבגדי "ועׂשית ׁשּבפרׁשת ּגּופא מהא הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹויׁש
ּדר־ארץ  ורק אּלּו, ּבגדים ּבלביׁשת חֹובה ׁשאין רׁש"י מכריח ּומּזה הּדׁשן. הֹוצאת עבּור אהרן לבני ּפחּותים ּבגדים עׂשּית ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹעל

ּתמיד. מׁשרת ּבהם הּבגדים את ללכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 5 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

od cg` qFMd zbifnE dxicw lEWiA¦§¥¨§¦©©¤¨¥

גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אחריםאחריםאחריםאחרים ּבּבּבּבגדיםגדיםגדיםגדים ולבולבולבולבׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבגדיוגדיוגדיוגדיו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּופפפפׁשׁשׁשׁשטטטט
לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדירה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּלא

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָלכ
נעׂשֹות  אּלּו עבֹודֹות אּלא ׁשֹונים, ּבבגדים רק אינם ּכֹוס" ו"הּמֹוזג קדירה" "המבּׁשל ּבדר־ּכלל הרי ּבאּור, צרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלכאֹורה
ׁשֹונים? ּכהנים ב' על־ידי  ולא אחרים, ּבבגדים רק הּדׁשן" "הֹוצאת נעׂשית מּדּוע ּכאן, ּגם ּכן ואם עבדים. סּוגי ׁשני ידי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעל

הּדרּוׁש: ּבדר ּבזה לֹומר ְְְֵֶֶֶַַָויׁש
לפי  זה אין ּכֹוס ּדהּמֹוזג לרּבֹו. עבד ּבעבֹודת רק הּוא אנׁשים, סּוגי ׁשני על־ידי נעׂשים קדירה ּובּׁשּול ּכֹוס ּדמזיגת זה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּכלל

ל  סּוג ּכבֹודֹו ּכל לעבֹוד לֹו ראּוי ּכהן וכל העבֹודה, סּוגי ּבין ּכלל חיּלוק אין הּבֹורא, ּבעבֹודת א קדירה. ּבביׁשּול התעּסק ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
ֲָעבֹודה.

ׁשּבחמּורֹות  וחמּורה . . ׁשּבּקּלֹות קּלה . . ּתֹורה ׁשל מצֹותיה וׁשֹוקל יֹוׁשב ּתהא "אל ב) עקב (תנחומא ז"ל  רּבֹותינּו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּוכמאמר
ׁשוין". הן הרי . .ֲִֵֵָ

עלינּו. יצּוה אׁשר ּככל ׁשמים, מלכּות עֹול קּבלת מּתֹו ,יתּבר רצֹונֹו קּיּום הּוא ה' ּבעבֹודת העיקר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּדהרי
"ּביׁשּול  אֹו ּכֹוס" ּכ"מזיגת עבֹודה ּבין ּבעיניו חילּוק אין ,יתּבר רצֹונֹו למּלאת ּכדי רק הּמצֹות את מקּים האדם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹוכאׁשר
רׁש"י. ּכדברי ּביניהם, ׁשינּוי יׁש הּבגדים ּבענין ורק רצֹונֹו. יתקּים אֹופן ּבאיזה לי ּומה רצֹונֹו, מּלּוי הּוא העיקר ּדהרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָקדירה",

(ä)øòáe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìò Làäå§¨¥̧©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧
äìòä äéìò Cøòå ø÷aa ø÷aa íéöò ïäkä äéìò̈¤¯¨©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈

:íéîìMä éáìç äéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬©§¨¦«
i"yx£BaŒ„˜ez ÁaÊn‰ŒÏÚ L‡‰Â∑,"ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש מֹוקדה", "על הרּבה: יקידֹות ּכאן רּבה ¿»≈««ƒ¿≈««ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

Ï‡ה  d· ‡„˜È È‰˙ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙M‡Â¿∆»»««¿¿»¿≈»¿»≈»
¯Ùˆa ¯Ùˆa ‡iÚ‡ ‡‰k dÏÚ ¯Ú·ÈÂ ÈÙhƒ̇¿≈¿«¿«¬««¬»»«»ƒ¿«ƒ¿»
˙ÒÎ Èa¯z dÏÚ ˜qÈÂ ‡˙ÏÚ dlÚ ¯cÒÈÂ¿«¿«¬«¬»»¿«≈¬««¿≈ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(d)Ba ã÷ez çaænä ìò LàäåY §¨¥©©¦§¥©©
úBãé÷é ïàk äaø¯mivr zxEcn oFWl ¦¨¨§¦§§©¥¦

)` ,bl `nei i"yx(.
"äã÷Bî ìò" :äaøä¯.a wEqR ©§¥©§¨¨

"Ba ã÷ez çaænä Làå"¯.a wEqR §¥©¦§¥©©¨
Là" ,"Ba ã÷ez çaænä ìò Làäå"§¨¥©©¦§¥©©¥

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy
יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו ּכּלן עלֿהּמזּבח". ּתּוקד ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד עלֿהּמזּבח כח)"והאׁש ׁשּנחלקּו(דף ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ

ׁשם  ׁשהיּו הּמערכֹות ּבמנין ‰ÏÚ‰.רּבֹותינּו ‰ÈÏÚ C¯ÚÂ∑ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת יׁשן:(.(פסחים ּברׁש"י ְְֲִֵֶַַַַָָָ¿»«»∆»»…»ְְִִִִַַַָָָ
ראׁשֹונה  עֹולה העלה, לֹומר: ּתלמּוד ׁשחר? ׁשל לתמיד הּמערכה על קֹודם ּדבר יהא ׁשּלא È·ÏÁ.)ּומּנין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ∆¿≈

ÌÈÓÏM‰∑ורּבֹותינּו ׁשלמים. ׁשם יביאּו הּקרּבנֹות (שם)אם ּכל הׁשלם הּבקר עֹולת על "עליה", מ ּכאן: למדּו «¿»ƒְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הערּבים  ּבין ׁשל לתמיד מאחר ּדבר יהא ׁשּלא מּכאן .ּכּלם. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ

(å)ñ :äaëú àì çaænä-ìò ã÷ez ãéîz Là¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«

i"yx£„ÈÓz L‡∑(מד ּבּה(יומא ׁשּנאמר הּנרֹות, את ּבּה ׁשּמדליקין היא "ּתמיד", ּבּה ׁשּנאמר יג)אׁש כז :(שמות ≈»ƒְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

Ï‡ו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»««¿¿»»
:ÈÙhƒ̇¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"çaænä ìò ã÷ez ãéîz¯.e wEqR ¨¦©©©¦§¥©¨
.mW i"Wx d`xE§¥©¦¨

àîBé úëqîa eLøãð ïlk¯.` ,dn ª¨¦§§§©¤¤¨
úBëøònä ïéðîa eðéúBaø e÷ìçpL¤¤§§©¥§¦§©©©£¨

íL eéäL¯iYW Eid dcEdi iAx zrcl ¤¨¨§©©©¦§¨¨§¥
dilrW] dlFcB dkxrn zg` :zFkxrn©£¨©©©£¨¨§¨¤¨¤¨
,bl my i"yx ± zFxhwdd lM Exihwi©§¦¨©©§¨
zxFhw lW dIpW dkxrn zg`e ,[`§©©©£¨¨§¦¨¤§¤
gAfOl qipkdl milgB oizFg dPOOW]¤¦¤¨¦¤¨¦§©§¦©¦§¥©
dilr xihwdl ,ziaxre zixgW inipRd©§¦¦©£¦§©§¦§©§¦¨¤¨
oiA qxtE zixgWA qxR ,cinY zxFhw§¤¨¦§¨§©£¦§¨¥
iqFi iAx zrcl .[my i"yx ± miiAxrd̈©§©¦§©©©¦¥
dkxrn lW zg` :zFkxrn WlW Eid̈¨©£¨©©¤©£¨¨

dIpW dkxrn zg`e ,dlFcBlW §¨§©©©£¨¨§¦¨¤
oi` m`W] W`d mEIw lW zg`e ,zxFhw§¤§©©¤¦¨¥¤¦¥
oitiqFn ,xABzn dlFcB dkxrn lW¤©£¨¨§¨¦§©¥¦¦
iAx zrcl .[my `nei i"yx ± dGn dilr̈¤¨¦¤§©©©¦
lW zg` :zFkxrn rAx` Eid xi`n¥¦¨©§©©£¨©©¤
dkxrn lW zg`e ,dlFcB dkxrn©£¨¨§¨§©©¤©£¨¨
,W`d mEIw lW zg`e ,zxFhw lW dIpW§¦¨¤§¤§©©¤¦¨¥
ElMrzp `NW mixctE mixai`l zg`e§©©§¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§
F` ,dkxrn lr EpYip `NW] axrAn¦¨¤¤¤Ÿ¦§©©£¨¨
my i"yx ± lMrzdl EwiRqd `le EpYip¦§§Ÿ¦§¦§¦§©¥
z`f micnFl mW `xnBaE .[` ,dn©§¨¨¨§¦Ÿ
Ff ± "dcwFn lr" :mi`Ad miwEqRdn¥©§¦©¨¦©§¨
"FA cwEY gAfOd W`e" ,dlFcB dkxrn©£¨¨§¨§¥©¦§¥©©
W`de" ,zxFhw lW dIpW dkxrn Ff ±©£¨¨§¦¨¤§¤§¨¥
mEIwl dkxrn Ff ± "FA cwEY gAfOd lr©©¦§¥©©©£¨¨§¦
aEzMW dGnE ,[iqFi iAx zrcl] W`d̈¥§©©©¦¥¦¤¤¨

e"`eA) "W`e"(dzidW xi`n iAx cnFl §¥§¨¥©¦¥¦¤¨§¨
`NW mixctE mixai`l zcxtp dkxrn©£¨¨¦§¤¤§¥¨¦§¨¦¤Ÿ
cinY W`" wEqRde .axrAn ElMrzp¦§©§¦¨¤¤§©¨¥¨¦
cOll `A "dAkz `l gAfOd lr cwEY©©©¦§¥©Ÿ¦§¤¨§©¥
`NW ,zxFhw lW dIpW dkxrn lr©©£¨¨§¦¨¤§¤¤Ÿ
,xnFlM .oFvigd gAfOd lr `N` `dY§¥¤¨©©¦§¥©©¦§©
"FA cwEY gAfOd lr W`de" wEqRdn¥©¨§¨¥©©¦§¥©©
dkxrn zFUrl mikixSW micnl§¥¦¤§¦¦©£©£¨¨
,zxFhTd lW W`d xEar zcxtp¦§¤¤£¨¥¤©§¤

dkxrOW micnl "cinY W`" wEqRdnE¥©¨¥¨¦§¥¦¤©£¨¨
d`xE .dlFrd gAfnA zFidl dkixv Ff§¦¨¦§§¦§©¨¨§¥
mBW dGn micnFNW e wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨¤§¦¦¤¤©
W`n zFidl dkixv dxFpOd zwlcd©§¨©©§¨§¦¨¦§¥¥

.gAfOd©¦§¥©
äìòä äéìò Cøòå"ãéîz úìBò" Y §¨©¨¤¨¨Ÿ¨©¨¦

íéc÷ú àéä¯Kxre" aizM `lCn" ¦©§¦¦§¨§¦§¨©
ikd ,"dlFrd" `N` "dlFr dilr̈¤¨¨¤¨¨¨¨¦
"dlFrd" cIn "dilr Kxre" :xn`ẅ¨©§¨©¨¤¨¦¨¨¨
lkl dNgY dxEn`d ,daEWgd©£¨¨£¨§¦¨§¨
zWxtC "cinY zlFr" Epide ,zFlFrd̈§©§©¨¦§¨¨©
cinY oAxwC ,[qgpR zWxtA] zFpAxẅ§¨§¨¨©¦§¨§¨§©¨¦

`WixA aizM)a ,gp migqt i"yx(azM oke . §¦§¥¨§¥¨©
.` ,bw migafaE a ,ew zFAEzkA mB i"Wx©¦©¦§¦§¨¦
:` cEOr Wix ,cl `nFi i"Wx d`xE§¥©¦¨¥©
lre ."dpFW`x `dY rnWn ,dlFrd"¨¨©§©§¥¦¨§©
:` ,dp `rivn `aA i"WxA df KxC¤¤¤§©¦¨¨§¦¨
,WixC dxizi `"d ,dlFrd dilr Kxre"§¨©¨¤¨¨¨¥§¥¨¨¥
xhwd `di `NW ,dpFW`x `id `dYW¤§¥¦¦¨¤Ÿ§¥¤§¥
i"Wx d`xE ."xgW lW cinzl mcFw¤§¨¦¤©©§¥©¦
mW xEn`dn df z` cnFNW d ,b lirl§¥¤¥¤¤¥¨¨¨

."dlFrd lr"©¨¨
øác àäé àlL ïépîe :ïLé é"Løa)§©¦¨¨¦©¦¤Ÿ§¥¨¨
ìL ãéîúì äëøònä ìò íãB÷¥©©©£¨¨§¨¦¤
äìBò ,"äìòä" :øîBì ãeîìz ?øçL©©©§©¨Ÿ¨¨

äðBLàø(.-miqEtcE ciÎiazM dAxdA ¦¨§©§¥¦§¥¨§¦
.df rhw miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¤©¤

íéîìMä éáìçíL eàéáé íà Y ¤§¥©§¨¦¦¨¦¨
íéîìL¯daFg mpi` minlXd ixdW §¨¦¤£¥©§¨¦¥¨¨

xihwde" xnF`W EdnE ,cinYd zlFrM§©©¨¦©¤¥§¦§¦
Wxtn okl ?"minlXd ialg dilr̈¤¨¤§¥©§¨¦¨¥§¨¥
mW WIW dxwnA xAcn wEqRdW¤©¨§©¥§¦§¤¤¥¨

minlW)`"eb(. §¨¦
ïàkî eãîì eðéúBaøå¯itNW oeiM §©¥¨§¦¨¥¨¤§¦

ixdW ?EpcOll `A dn oaEn `l FhEWt§Ÿ¨©¨§©§¥¤£¥
xihwIW minlW mW Wi m`W hEWR̈¤¦¥¨§¨¦¤©§¦

dilr)`"eb(lv` minlW oipr dn mbe . ¨¤¨§©¨¦§©§¨¦¥¤
dlFr)m"`x(. ¨

ø÷aä úìBò ìò ,"äéìò"¯cinY` ¨¤¨©©©Ÿ¤©¨¦
:xn`w ikde ,`Ed `xwC DitiqC ,i`ẅ¥§¥¥¦§¨§¨¦¨¨©

xihwdexnFlM ,z`Gd dlFrd lr §¦§¦©¨¨©Ÿ§©
dixg`)a"rq ,gp migqt i"yx(`l ,xnFlM . ©£¤¨§©Ÿ

lr dpEMd "dilr"W hEWRd WExiRM©¥©¨¤¨¤¨©©¨¨©
.dkxrOd©©£¨¨

íìLä¯oFWNn "minlXd" miWxFC ©§¥§¦©§¨¦¦§
dnlWd)` ,bl `nei .my migqt i"yx(. ©§¨¨

"minlXd" xn`PW dGn oM miWxFce§§¦¥¦¤¤¤¡©©§¨¦
"minlW" `le)`xnbd zernyn d"ke .cec ixac §Ÿ§¨¦

my migqt(.
ílk úBðaøwä ìk¯WExiR Edf ¨©¨§¨ª¨¤¥

.zFpAxTd lM ixEni` ,"ialg"¤§¥¥¥¨©¨§¨
ãéîzì øçàî øáã àäé àlL ïàkî¦¨¤Ÿ§¥¨¨§ª¨©¨¦

íéaøòä ïéa ìL¯i"Wx mB d`x ¤¥¨©§©¦§¥©©¦
xgW lW cinY lr" :` ,gp migqR§¨¦©¨¦¤©©
lr mnilWY `le ,zFpAxTd lM mlWd©§¥¨©¨§¨§Ÿ©§¦¥©
`l axrd cinY xg`lC ,axrd cinŸ¦¨¤¤¦§©©¨¦¨¤¤Ÿ
`nFi i"WxA df KxC lre ."oAxw aixwY©§¦¨§¨§©¤¤¤§©¦¨
lW cinY ,dlFrd lr ,dilr" :` ,bl¨¤¨©¨¨¨¦¤
xn`PW ,`xwOd W`xA dxEn`d xgW©©¨£¨§Ÿ©¦§¨¤¤¡©
siqFde ,xihwde dlFrd dilr Kxre§¨©¨¤¨¨¨§¦§¦§¦
lr `le ,zFpAxTd lM dixg` milWde§¦§¦©£¤¨¨©¨§¨§Ÿ©
oiA lW cinY lr cOl ,miAxrd oiAW¤¥¨©§©¦¦¥©¨¦¤¥
."zFpAxTd lkl oFxg` `EdW miAxrd̈©§©¦¤©£§¨©¨§¨
zaiY `nFiA FWExiR itNW xirdlE]§¨¦¤§¦¥§¨¥©
ENi`e ,dlFrd lr zaqEn "xihwde"§¦§¦¤¤©¨¨§¦
lr xihwde" a ,gp migqtA FWExitl§¥¦§¨¦§¦§¦©
.minlXd lr zaqEn ,"z`Gd dlFrd̈¨©Ÿ¤¤©©§¨¦
`Ed migqtAW WExiRdW ,xnFl Wie§¥©¤©¥¤¦§¨¦
"minlXd ialg"W ,dpwqOd iptl oicr£©¦¦§¥©©§¨¨¤¤§¥©§¨¦
,zFpAxTd lM znlWd oFWNn `Ed¦§©§¨©¨©¨§¨

dlFrd lr xihwde" mW FpFWlkez`Gd §¦§¨§¦§¦©¨¨©Ÿ
A ENi`e ,"minlXd ialgFWxtn `nFi ¤§¥©§¨¦§¦§¨§¨§

itldpwqOdFWExiR "minlW"W §¦©©§¨¨¤§¨¦¥
"xihwde" `liOnE ,dnlWd oFWNn¦§©§¨¨¦¥¨§¦§¦

.[dlFrd lr aqEne dxez ¨©¨¨
(e)ãéîz Làda øîàpL "Là" Y ¥¨¦¥¤¤¡©¨



evלב zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy
"ּתּוקד" החיצֹון הּמזּבח" "מעל היא אף ּתמיד". נר ˙aÎ‰."להעלת ‡Ï∑ עֹובר המזּבח על אׁש המכּבה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָֹ…ƒ¿∆ְְִֵֵֵֶַַַַַ

לאוין  .ּבׁשני ְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 217 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

aSn lkA zEadlzd iWbx¦§¥¦§©£§¨©¨

תכתכתכתכּבּבּבּבהההה:::: לאלאלאלא עלעלעלעל־־־־ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד ּתּתּתּתמידמידמידמיד ו)אאאאׁשׁשׁשׁש (ו, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ו) הלכה ד פרק יומא (בירושלמי ּבטּומאה אפילּו – ּתמיד ּבׁשּבת. אפילּו – ְְְֲֲִִִִַָָָָּתמיד

לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדרכי זה לימּוד לפרׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָיׁש
לּבֹו את ותבעיר ּתּוקד זֹו ׁשאׁש ליּזהר האדם ועל להּקּב"ה. קֹודׁש ּברגׁשי הּמתלהט הּלב, התלהבּות היא ּתמיד' ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָה'אׁש

חס־וׁשלֹום. תכּבה ולא עת, ְְְְִֵֶַָָֹּבכל
עמּוקה  ּבמחׁשבה ּכּולֹו ּכל להׁשקיע הּוא ׁשּצרי לחׁשב האדם עלּול ה', לעבֹודת ּכּולֹו הּמּוקדׁש יֹום ׁשהיא ּבׁשּבת ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּנה
ּבהיֹות  ׁשאפילּו ּבׁשּבת", אפילּו – "ּתמיד וזהּו הּלב. רגׁשי את ּבעצמֹו לעֹורר לֹו ואין הּמֹוח, עבֹודת ׁשהיא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוהתּבֹוננּות,

להּקּב"ה. הּתׁשּוקה רגׁשי ּבעצמֹו לעֹורר עליו אז ּגם הּבֹורא, ּבהּׂשגת ׁשקּוע ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהאדם
להתקרב ּומאידך  לֹו ואי־אפׁשר הּוא, "אבּוד" ׁשּכבר לחׁשֹוב לֹו אין הּוא, ו"טמא" הּבֹורא, מעבֹודת חס־וׁשלֹום הרחֹוק ּגם , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּתמיד" ׁשה"אׁש ּבֹו הּתלּוי ּכל את ולעׂשֹות עצמֹו את לעֹורר הּטמא על ּדגם ּבטּומאה" אפילּו – "ּתמיד אּלא הּבֹורא, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאל
הּבֹורא. לעבֹודת לּבֹו ּולהלהיב לבעֹור ּתמׁשי אּלא חס־וׁשלֹום, תכּבה" "לא –ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(55 'nr fi zegiy ihewl)

ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד החיצהחיצהחיצהחיצֹוֹוֹוֹוןןןן מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח מעלמעלמעלמעל היאהיאהיאהיא ו)אףאףאףאף ו, ב)ּבּגמרא(רש"י מה, ּבראׁשֹו(יומא אּלא ּתהא לא ,ל ׁשאמרּתי ּתמיד "אׁש אמרּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
("לא  להדליקּה נּתן לא ּבּמזּבח אׁש אין ואם מהּמזּבח), להּדלק צריכה (ׁשהיא ּבּמנֹורה ּדין ׁשהּוא והינּו החיצֹון", מזּבח ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשל

ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י א אּלא"). היא ּתהא הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את להדליק צריכים (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
מאׁש הּמנֹורה  את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר  היא"), ("אף הּמנֹורה את מדליקים ׁשּמּמּנה זֹו להיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָצריכה

ֶֶַאחרת.

(æ)éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´
:çaænä éðt-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©

i"yx£‰Án‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑ טעּונֹות לי אין ׁשּיכֹול, ּבענין. האמּורין ּולבֹונה ׁשמן להטעינן לכּלן אחת ּתֹורה ¿…««ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
"ּתֹורת" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת נקמצת. ׁשהיא יׂשראל מנחת אּלא ּולבֹונה .ׁשמן ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

d˙‡ מערבית ∑‰˜¯· ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשה ‰'.היא ÈÙÏ∑ מֹועד אהל לצד ׁשהּוא מערב, Èt.הּוא Ï‡ «¿≈…»ְְֲִִִֶֶַַָָָƒ¿≈ְֲֵֶֶַַָֹ∆¿≈
ÁaÊn‰∑ הרּוח לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל ּפניו ׁשהּוא הּדרֹום, .הּוא «ƒ¿≈«ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

Èaז  d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙ÁÓc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡«¬…√»¿»»√»«¿¿»
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"cwEY [oFvigd] gAfOd)m"`x(cEOiNde . ©¦§¥©©¦©§©¦
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"cinY" DA xn`PW)cecl likyn t"r(lre . ¤¤¡©¨¨¦§©
dxizqA df oi`W mB oaEn df iR¦¤¨©¤¥¤¦§¦¨
mikixSW d wEqR lirl i"Wx ixacl§¦§¥©¦§¥¨¤§¦¦
zFkxrOd oipn xEar df wEqR̈¤£¦§©©©£¨

m"`xd ziWEwM)(. §§©¨§¥
äaëú àììò Là äaëîä Y Ÿ¦§¤©§©¤¥©

ïéåàì éðLa øáBò ,çaænä¯xn`PW ©¦§¥©¥¦§¥¨¦¤¤¡©
wEqtaE o`M ,minrt iYW "dAkz `l"Ÿ¦§¤§¥§¨¦¨§¨

d)m"`x(.f dxez

(f)äçðnä úøBz úàæåäøBz Y §Ÿ©©¦§¨¨

äðBáìe ïîL ïðéòèäì ,ïlëì úçà©©§ª¨§©§¦¨¤¤§¨
ïéðòa ïéøeîàä¯.g wEqR oOwl ¨£¦¨¦§¨§©¨¨

äðBáìe ïîL úBðeòè éì ïéà ìBëiL¤¨¥¦§¤¤§¨
úöî÷ð àéäL ìàøNé úçðî àlà¯ ¤¨¦§©¦§¨¥¤¦¦§¤¤

.aÎ` ,a lirlcM§¦§¥
"ìéìk" àéäL íéðäk úçðî¯oOwl ¦§©Ÿ£¦¤¦¨¦§©¨

DNEM `N` zvnwp Dpi`W .fh wEqR̈¤¥¨¦§¤¤¤¨¨
.zxhwp¦§¤¤

"úøBz" :øîBì ãeîìz ?ïépî¯lMW ¦©¦©§©©¤¨
`A `Ed zFAxl 'dxFY')a weqt lirl i"yx(. ¨§©¨

dúà áø÷ääLbä àéä Y¯`le ©§¥Ÿ¨¦©¨¨§Ÿ
z` `N` xihwn did `l iM ,dxhwd©§¨¨¦Ÿ¨¨©§¦¤¨¤

unFTd)m"`x(. ©¤
úéáøòî úéîBøc ïø÷a¯x`anE §¤¤§¦©£¨¦§¨¥

i"Wx mB d`xE .eixaC KWndA mrHd©©©§¤§¥§¨¨§¥©©¦
:siqFn mWe ,dk ,d xAcOA ,g ,a lirl§¥©¦§¨§¨¦

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy

(ç)dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈
çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk úàå§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©

:ýåýéì dúøkæà ççéð çéø¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑ יׁשן ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ּבבת ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא ׁשּלא ∑BˆÓ˜a.)מהמחּבר, ¿≈ƒƒ∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ¿À¿ֶֹ

לּקמץיעׂש מּדה מו)ה dÓMÓe.(יומא ‰Án‰ ˙ÏqÓ∑ׁשמנּה ׁשּנתרּבה מּמקֹום ׁשּקֹומץ יד)מּכאן, .(סוטה ֲִֶֶַַָֹƒ…∆«ƒ¿»ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
‰Án‰∑ּבאחרת מערבת ּתהא ÈË˜‰Â¯.(ת"כ)ׁשּלא ‰Án‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰·l‰ŒÏk ˙‡Â∑ את ׁשּמלּקט «ƒ¿»ְְְֵֶֶֶֶֶַֹֹ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒְֵֶֶַ

לׁשנֹות  הצר ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ּומקטירֹו; קמיצה לאחר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻלבֹונתּה
ּכמׁשּפטן הּמנחֹות ּכל לכלל זֹו, .(ת"כ)ּפרׁשה ְְְְִִַָָָָָָָֹ

(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ
:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨

i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑ אהלֿמֹועד ּבחצר .ואיזהּו? ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈¥«¦¨®³Ÿ¤
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷̈«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ ּבחמץ אסּורים הּׁשירים ÌL‡ÎÂ.אף ˙‡hÁk∑('ב הרי (שם חֹוטא מנחת …≈»∆»≈∆¿»ְְֲִִֵַַָָ««»¿»»»ְֲִֵֵַ

„ÁÓ˙‡ח  ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙ÁÓ ÏÚ Èc ‡z·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èht¯ט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ ‰pÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי  ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ Èa¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»
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)` ,hn dkeq i"yx(mW KxC Fl milFrW ,¤¦¤¤¨
)` ,aq migaf i"yx(.g dxez

(g)epnî íéøäåî Yøaçîä ï¯ §¥¦¦¤¦©§ª¨
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לג ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy
"ּתּוקד" החיצֹון הּמזּבח" "מעל היא אף ּתמיד". נר ˙aÎ‰."להעלת ‡Ï∑ עֹובר המזּבח על אׁש המכּבה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָֹ…ƒ¿∆ְְִֵֵֵֶַַַַַ

לאוין  .ּבׁשני ְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 217 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

aSn lkA zEadlzd iWbx¦§¥¦§©£§¨©¨

תכתכתכתכּבּבּבּבהההה:::: לאלאלאלא עלעלעלעל־־־־ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד ּתּתּתּתמידמידמידמיד ו)אאאאׁשׁשׁשׁש (ו, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ו) הלכה ד פרק יומא (בירושלמי ּבטּומאה אפילּו – ּתמיד ּבׁשּבת. אפילּו – ְְְֲֲִִִִַָָָָּתמיד

לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדרכי זה לימּוד לפרׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָיׁש
לּבֹו את ותבעיר ּתּוקד זֹו ׁשאׁש ליּזהר האדם ועל להּקּב"ה. קֹודׁש ּברגׁשי הּמתלהט הּלב, התלהבּות היא ּתמיד' ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָה'אׁש

חס־וׁשלֹום. תכּבה ולא עת, ְְְְִֵֶַָָֹּבכל
עמּוקה  ּבמחׁשבה ּכּולֹו ּכל להׁשקיע הּוא ׁשּצרי לחׁשב האדם עלּול ה', לעבֹודת ּכּולֹו הּמּוקדׁש יֹום ׁשהיא ּבׁשּבת ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּנה
ּבהיֹות  ׁשאפילּו ּבׁשּבת", אפילּו – "ּתמיד וזהּו הּלב. רגׁשי את ּבעצמֹו לעֹורר לֹו ואין הּמֹוח, עבֹודת ׁשהיא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוהתּבֹוננּות,

להּקּב"ה. הּתׁשּוקה רגׁשי ּבעצמֹו לעֹורר עליו אז ּגם הּבֹורא, ּבהּׂשגת ׁשקּוע ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהאדם
להתקרב ּומאידך  לֹו ואי־אפׁשר הּוא, "אבּוד" ׁשּכבר לחׁשֹוב לֹו אין הּוא, ו"טמא" הּבֹורא, מעבֹודת חס־וׁשלֹום הרחֹוק ּגם , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּתמיד" ׁשה"אׁש ּבֹו הּתלּוי ּכל את ולעׂשֹות עצמֹו את לעֹורר הּטמא על ּדגם ּבטּומאה" אפילּו – "ּתמיד אּלא הּבֹורא, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאל
הּבֹורא. לעבֹודת לּבֹו ּולהלהיב לבעֹור ּתמׁשי אּלא חס־וׁשלֹום, תכּבה" "לא –ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(55 'nr fi zegiy ihewl)

ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד החיצהחיצהחיצהחיצֹוֹוֹוֹוןןןן מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח מעלמעלמעלמעל היאהיאהיאהיא ו)אףאףאףאף ו, ב)ּבּגמרא(רש"י מה, ּבראׁשֹו(יומא אּלא ּתהא לא ,ל ׁשאמרּתי ּתמיד "אׁש אמרּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
("לא  להדליקּה נּתן לא ּבּמזּבח אׁש אין ואם מהּמזּבח), להּדלק צריכה (ׁשהיא ּבּמנֹורה ּדין ׁשהּוא והינּו החיצֹון", מזּבח ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשל

ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י א אּלא"). היא ּתהא הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את להדליק צריכים (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
מאׁש הּמנֹורה  את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר  היא"), ("אף הּמנֹורה את מדליקים ׁשּמּמּנה זֹו להיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָצריכה

ֶֶַאחרת.

(æ)éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´
:çaænä éðt-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©

i"yx£‰Án‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑ טעּונֹות לי אין ׁשּיכֹול, ּבענין. האמּורין ּולבֹונה ׁשמן להטעינן לכּלן אחת ּתֹורה ¿…««ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
"ּתֹורת" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת נקמצת. ׁשהיא יׂשראל מנחת אּלא ּולבֹונה .ׁשמן ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

d˙‡ מערבית ∑‰˜¯· ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשה ‰'.היא ÈÙÏ∑ מֹועד אהל לצד ׁשהּוא מערב, Èt.הּוא Ï‡ «¿≈…»ְְֲִִִֶֶַַָָָƒ¿≈ְֲֵֶֶַַָֹ∆¿≈
ÁaÊn‰∑ הרּוח לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל ּפניו ׁשהּוא הּדרֹום, .הּוא «ƒ¿≈«ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

Èaז  d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙ÁÓc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡«¬…√»¿»»√»«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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"çaænä ìò"î¯"gAfOd lr" Wxtn ¥©©¦§¥©§¨¥©©¦§¥©
."gAfOd lrn" xn`p ENi`M§¦¤¡©¥©©¦§¥©

ïBöéçä¯gAfnA xAcn wEqRd ixdW ©¦¤£¥©¨§©¥§¦§©
dlFrd)my `nei i"yx(. ¨¨
"ã÷ez"¯W`" :xn` ENi`M df ixde ©©£¥¤§¦¨©¥

lrn ,cinY [xp zFlrdl DA xn`PW]¤¤¡©¨§©£¥¨¦¥©

"cwEY [oFvigd] gAfOd)m"`x(cEOiNde . ©¦§¥©©¦©§©¦
m`W ,"cinY" zaiY xEYIn `Ed¦¦¥©¨¦¤¦
`l" aEzM ixd ,cinY cwEYW FhEWtM¦§¤©¨¦£¥¨Ÿ
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"cinY" DA xn`PW)cecl likyn t"r(lre . ¤¤¡©¨¨¦§©
dxizqA df oi`W mB oaEn df iR¦¤¨©¤¥¤¦§¦¨
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zFkxrOd oipn xEar df wEqR̈¤£¦§©©©£¨

m"`xd ziWEwM)(. §§©¨§¥
äaëú àììò Là äaëîä Y Ÿ¦§¤©§©¤¥©

ïéåàì éðLa øáBò ,çaænä¯xn`PW ©¦§¥©¥¦§¥¨¦¤¤¡©
wEqtaE o`M ,minrt iYW "dAkz `l"Ÿ¦§¤§¥§¨¦¨§¨

d)m"`x(.f dxez

(f)äçðnä úøBz úàæåäøBz Y §Ÿ©©¦§¨¨

äðBáìe ïîL ïðéòèäì ,ïlëì úçà©©§ª¨§©§¦¨¤¤§¨
ïéðòa ïéøeîàä¯.g wEqR oOwl ¨£¦¨¦§¨§©¨¨

äðBáìe ïîL úBðeòè éì ïéà ìBëiL¤¨¥¦§¤¤§¨
úöî÷ð àéäL ìàøNé úçðî àlà¯ ¤¨¦§©¦§¨¥¤¦¦§¤¤

.aÎ` ,a lirlcM§¦§¥
"ìéìk" àéäL íéðäk úçðî¯oOwl ¦§©Ÿ£¦¤¦¨¦§©¨

DNEM `N` zvnwp Dpi`W .fh wEqR̈¤¥¨¦§¤¤¤¨¨
.zxhwp¦§¤¤

"úøBz" :øîBì ãeîìz ?ïépî¯lMW ¦©¦©§©©¤¨
`A `Ed zFAxl 'dxFY')a weqt lirl i"yx(. ¨§©¨

dúà áø÷ääLbä àéä Y¯`le ©§¥Ÿ¨¦©¨¨§Ÿ
z` `N` xihwn did `l iM ,dxhwd©§¨¨¦Ÿ¨¨©§¦¤¨¤

unFTd)m"`x(. ©¤
úéáøòî úéîBøc ïø÷a¯x`anE §¤¤§¦©£¨¦§¨¥

i"Wx mB d`xE .eixaC KWndA mrHd©©©§¤§¥§¨¨§¥©©¦
:siqFn mWe ,dk ,d xAcOA ,g ,a lirl§¥©¦§¨§¨¦
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(ç)dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈
çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk úàå§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©

:ýåýéì dúøkæà ççéð çéø¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑ יׁשן ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ּבבת ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא ׁשּלא ∑BˆÓ˜a.)מהמחּבר, ¿≈ƒƒ∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ¿À¿ֶֹ

לּקמץיעׂש מּדה מו)ה dÓMÓe.(יומא ‰Án‰ ˙ÏqÓ∑ׁשמנּה ׁשּנתרּבה מּמקֹום ׁשּקֹומץ יד)מּכאן, .(סוטה ֲִֶֶַַָֹƒ…∆«ƒ¿»ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
‰Án‰∑ּבאחרת מערבת ּתהא ÈË˜‰Â¯.(ת"כ)ׁשּלא ‰Án‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰·l‰ŒÏk ˙‡Â∑ את ׁשּמלּקט «ƒ¿»ְְְֵֶֶֶֶֶַֹֹ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒְֵֶֶַ

לׁשנֹות  הצר ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ּומקטירֹו; קמיצה לאחר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻלבֹונתּה
ּכמׁשּפטן הּמנחֹות ּכל לכלל זֹו, .(ת"כ)ּפרׁשה ְְְְִִַָָָָָָָֹ

(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ
:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨

i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑ אהלֿמֹועד ּבחצר .ואיזהּו? ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈¥«¦¨®³Ÿ¤
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷̈«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ ּבחמץ אסּורים הּׁשירים ÌL‡ÎÂ.אף ˙‡hÁk∑('ב הרי (שם חֹוטא מנחת …≈»∆»≈∆¿»ְְֲִִֵַַָָ««»¿»»»ְֲִֵֵַ

„ÁÓ˙‡ח  ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙ÁÓ ÏÚ Èc ‡z·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èht¯ט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ ‰pÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי  ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ Èa¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."dvinw mcFw"¤§¦¨
áøòî àeä Y "'ä éðôì"¯otFC ¦§¥©£¨¤

gAfn lW iaxrn)a ,ci dheq i"yx(. ©£¨¦¤¦§¥©
.ãòBî ìäà ãöì àeäL¯`xwp `NW ¤§©Ÿ¤¥¤Ÿ¦§¨

FA gEzR gzRdW cSd `N` ziAd ipR§¥©©¦¤¨©©¤©¤©¨©
)m"`x(gzR cbpM `Ed WCwOd ziaaE .§¥©¦§¨§¤¤¤©

axrOA lkidC ,lkidd)a ,hi zegpn i"yx(. ©¥¨§¥¨©©£¨
oi`C ,'d iptl gAfn lW Faxrn `vnp¦§¨©£¨¤¦§¥©¦§¥§¥
ENi`C ,lkidd oial FpiA mElM wiqtn©§¦§¥§¥©¥¨§¦

`Ed gEzR lkidd iptNW mlE`)i"yx ¨¤¦§¥©¥¨¨©
a ,ci dheq(.

çaænä éðt ìà"Y "íBøcä àeä¯ ¤§¥©¦§¥©©¨
,zinFxC ziaxrn oxwl DWiBn Kkitl§¦¨©¦¨§¤¤©£¨¦§¦
ipR l`" mbe "'d iptl" mB didIW icM§¥¤¦§¤©¦§¥§©¤§¥

."gAfOd©¦§¥©
ïeúð LákäL ,çaæî ìL åéðt àeäL¤¨¨¤¦§¥©¤©¤¤¨

çeøä BúBàì¯FzIlre FgzR `EdW §¨©¤¦§©£¦¨
)` ,hn dkeq i"yx(mW KxC Fl milFrW ,¤¦¤¤¨
)` ,aq migaf i"yx(.g dxez

(g)epnî íéøäåî Yøaçîä ï¯ §¥¦¦¤¦©§ª¨
,c lirl i"Wx mB d`x .mlW `EdWM§¤¨¥§¥©©¦§¥

.g
úçà úáa íìL ïBøOò àäiL¯ ¤§¥¦¨¨¥§©©©
milk ipWA `le cg` ilkA EidIW).k"ez ¤¦§¦§¦¤¨§Ÿ¦§¥¥¦

` ,ck zegpn(zlFQd lMn FWExiR "EPOn" .¦¤¥¦¨©¤
oFxVrd lMW wx okYi dfe ,`iadW¤¥¦§¤¦¨¥©¤¨¨¦¨

.cg` ilkA cgi xAEgn zlFq¤§¨©©¦§¦¤¨
äöéî÷ úòLa¯ciÎiazM dOkA ¦§©§¦¨§©¨¦§¥¨

,df rhw miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¤©¤
iWxtn mbe.eilr Ecnr `l i"Wx §©§¨§¥©¦Ÿ¨§¨¨

Böî÷aõîwì äcî äNòé àlL Y¯ §ª§¤Ÿ©£¤¦¨©Ÿ¤
cFcnie Fvnw zCnl ilM dUri `NW¤Ÿ©£¤§¦§¦©ª§§¦§

dgpOd on unFw FA)` ,fn `nei i"yx(. ¤¦©¦§¨
`ln" azM lirNW dGn `Ed cEOiNd©¦¦¤¤§¥¨©§Ÿ
azke FpFWlA dPiW o`M ENi`e ,"Fvnwª§§¦¨¦¨¦§§¨©
,uFnwi FciA :DiPin Wxcinl ,"FvnwA"§ª§§¦§©¦¥§¨¦§

Fvnw zCnl ilM dUri `le)i"yx t"r §Ÿ©£¤§¦§¦©ª§
a ,hi zegpn(`NW opirnW `l "gwle"nE .¦§¨©¨¨§¦©¤Ÿ

iciÎlr dgiwlC ,unFTl dCn dUri©£¤¦¨©¤¦§¦¨©§¥
dgiwl DnW xg` xaC)a ,fn `nei i"yx(. ¨¨©¥§¨§¦¨

dðîMîe äçðnä úìqîïàkî Y ¦Ÿ¤©¦§¨¦©§¨¦¨
dðîL äaøúpL íB÷nî õîBwL¯ ¤¥¦¨¤¦§©¨©§¨
onXA dti zllap `idW mFwOn)yxi" ¦¨¤¦¦§¤¤¨¤©¤¤

a ,ci dheq(.
äçðnäúáøòî àäú àlL Y ©¦§¨¤Ÿ§¥§Ÿ¤¤
úøçàa¯iYW `iai `NW ,xnFlM §©¤¤§©¤Ÿ¨¦§¥

cg` ilkA zFgpn)k"ez(`Ed cEOiNd . §¨¦§¦¤¨©¦
did lFkIW ,"dgpOd" zaiY xEYIn¦¦¥©©¦§¨¤¨¨¨

ciÎiazM dAxdA K` ."DYlQn" xnFl©¦¨§¨©§©§¥¦§¥¨
rhw miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¤©

.eilr Ecnr `l miWxtnd mbe ,df¤§©©§¨§¦Ÿ¨§¨¨
äçðnä ìò øLà äðálä ìk úàå§¥¨©§Ÿ¨£¤©©¦§¨

øéè÷äådúðBáì úà èwìnL Y §¦§¦¤§©¥¤§¨¨
Bøéè÷îe äöéî÷ øçàì¯mB d`x §©©§¦¨©§¦§¥©

hTln unTW xg`l" :` ,a lirl i"Wx©¦§¥§©©¤¨©§©¥
."DxihwnE dilrn DNEM dpFaNd z ¤̀©§¨¨¥¨¤¨©§¦¨

ïî úçàá àlà ïk Løt àlL éôìe§¦¤Ÿ¥©¥¤¨§©©¦
ì Cøöä ,"àø÷iå"a úBçðnäúBðL ©§¨§©¦§¨ª§©¦§

úBçðnä ìk ììëì ,Bæ äLøẗ¨¨¦§Ÿ¨©§¨
.ïètLîk¯.bÎ` ,a lirlh dxez §¦§¨¨§¥

(h)Lã÷ íB÷îaøöça" ?eäæéàå Y §¨¨Ÿ§¥¤©£©
"ãòBî ìäà¯dlqtp uEgA d`vi m`e Ÿ¤¥§¦¨§¨©¦§§¨

)` ,eh zereay i"yx(.i dxez

(i)í÷ìç õîç äôàú àìóà Y Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨©
õîça íéøeñà íéøéMä¯Kinq ikdl ©§¨¦£¦§¨¥§¨¦§¦

xnFl ,"ung dt`z `l"l "mwlg"¤§¨§Ÿ¥¨¤¨¥©
lW mwlg mdW dgpn ixiW ENit £̀¦§¨¥¦§¨¤¥¤§¨¤

ung dt`z `l ,mipdM)` ,n zenai i"yx(. Ÿ£¦Ÿ¥¨¤¨¥
inp ,`xwC "mwlg" i`d Dil opiWxcC§¨§¦©¥©¤§¨¦§¨©¦

"dt`z `l"` eiptl)` ,eh dheq i"yx(. §¨¨©Ÿ¥¨¤
íLàëå úàhçkéøä àèBç úçðî Y ©©¨§¨¨¨¦§©¥£¥

àlL döî÷ Cëéôì ,"úàhçk" àéä¦©©¨§¦¨§¨¨¤Ÿ



evלד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy
ׁשּלא  קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה מנחת ּפסּולה; – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ּכחּטאת. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהיא

ּכׁשרה  – .לׁשמּה ְְִֵָָ

(àé)íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ô :Lc÷é íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−¦§¨«

i"yx£¯ÎÊŒÏk∑אמּור ּכבר הרי לאכילה, אם נאמר? לּמה מּום. ּבעל כב)אפּלּו כא מּקדׁשי (ויקרא אלהיו "לחם : »»»ְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
למחלקת מּומין ּבעלי לרּבֹות אּלא וגֹו'" קב)הּקדׁשים B‚Â'.(זבחים ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑ חּלין אֹו קּלים קדׁשים ְְְֲֲֳִִֵֶֶַַַַָָֹ…¬∆ƒ«¿ִִִַָָֻ

מּמּנה ויבלעּו ּבּה הּמנחה ∑Lc˜È.(ת"כ)ׁשּיּגעּו ּכחמר יאכלּו ּכׁשרה, ואם יּפסלּו. ּפסּולה, ׁשאם ּכמֹוה, להיֹות ְְְְִִִֶֶָָƒ¿»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
.(ת"כ)

ß oqip 'b ipy mei ß

(áé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ¤¿¨§©Á©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ
ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNò Búà çLnä¦¨©´Ÿ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®

:áøòa dúéöçîe ø÷aa dúéöçî©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦−̈¨¨«¤
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê∑(עח לעבֹודה,(מנחות מתחּנכין ׁשהן ּבּיֹום האיפה עׂשירית מקריבין ההדיֹוטֹות אף ∆»¿««¬…»»ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

וגֹו'" חּקתֿעֹולם מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן וגֹו', ּתמיד "מנחה ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן .אבל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ÌÏÚיא  ÌÈ˜ dpÏÎÈ Ô¯‰‡ È·a ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ¿≈«¬…≈¿À«¿»»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔBÎÈ˙¯„Ï¿»»≈ƒÀ¿»«»«¿»…¿ƒ¿«¿

:Lc˜˙Èƒ¿«»

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc È‰B·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¬…¿ƒƒ¿»¿√»¿»
˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á d˙È e‡Èa¯c ‡ÓBÈa¿»¿«ƒ»≈«ƒ«¿»ƒ¿«
‡¯Ùˆa d˙ebÏt ‡¯È„z ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»«¿«¿«¿»

:‡LÓ¯a d˙ebÏÙe«¿«¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìéøä äáãð úçðî .äìeñt Y dîL ¦§¨§¨¦§©§¨¨£¥
àlL döî÷ Cëéôì ,"íLàë" àéä¦¨¨¨§¦¨§¨¨¤Ÿ

ìäøLk Y dîL¯WiTn `wCn ¦§¨§¥¨¦§¨©¦
WiTn ikdl ,mW`e z`Hgl zFgpn§¨§©¨§¨¨§¨¦©¦
mieW mpi` ixdW] mdipWl¦§¥¤¤£¥¥¨¨¦
mdn WiC ,Ll xnFl ,[odizFkldA§¦§¥¤©§§¥¥¤
`dYW ,mW`M mdn Wie z`HgM©©¨§¥¥¤¨¨¨¤§¥
DnWl `lC z`HgM `hFg zgpn¦§©¥©©¨§Ÿ¦§¨
xWkC mW`M dacp zgpnE ,dlEqR§¨¦§©§¨¨¨¨¨§¨¥

FnWl `NW)` ,`i migaf i"yx(.`i dxez ¤Ÿ¦§
(`i)øëæ ìkíeî ìòa elôà Y¯ ¨¨¨£¦©©

lW iEAixn oM cnFl."lM" ¥¥¥¦¤¨
øîàð änì¯ilrA zFAxl ,"lM" ¨¨¤¡©¨§©©£¥

.oinEn¦
äìéëàì íà¯wlgn lFk`l FxiYdl ¦©£¦¨§©¦¤¡¥¥¤

mdOr EdEpOfi m` eixiag),aw migaf i"yx £¥¨¦§©§¦¨¤
`(.

:øeîà øáë éøä¯.ak ,`k `xwIe £¥§¨¨©¦§¨
"'Bâå íéLãwä éLãwî åéäìà íçì"¤¤¡Ÿ¨¦¨§¥©¨¨¦§

¯."lk`i miWcTd onE"¦©¢¨¦Ÿ¥
ú÷ìçîì ïéîeî éìòa úBaøì àlà¯ ¤¨§©©£¥¦§©£Ÿ¤

mixWMd cg`M wlg lFHil)my i"yx(. ¦¥¤§©©©§¥¦
'Bâå òbé øLà ìkíél÷ íéLã÷ Y Ÿ£¤¦©§¨¨¦©¦
da eòbiL ïélç Bà¯.dgpOA ª¦¤¦§¨©¦§¨

äpnî eòìáéå¯`NW iRÎlrÎs` lFki §¦§§¦¤¨¨©©¦¤Ÿ
cr ,"mdA" xnFl cEnlY ?rlÄ©©§©¨¤©

rlaIW)k"ez(migaf i"Wx mB d`xE . ¤¦§©§¥©©¦§¨¦
xW` lM aizM inp dgpnaC" :` ,gv¦§¦§¨©¦§¦Ÿ£¤
oke ."rElaA zWCwnC ,WCwi DA rBi¦©¨¦§¨¦§©¤¤§¨©§¥
zWCwn dgpn" :` ,bt zFgpn i"WxA§©¦§¨¦§¨§©¤¤
DA rbFPd lM dgpnA aizkC ,rElaA§¨©¦§¦§¦§¨¨©¥©¨

EN` lkAW xirdlE ."WCwi)oke ¦§¨§¨¦¤§¨¥§¥
miptA("mdA" `le ,"DA" i"Wx qxFB ¦§¦¥©¦¨§Ÿ¨¤

z` oM WxtOW d`xpe ,aEzMAW FnM§¤©¨§¦§¤¤§¨¥¥¤
Edn ,oEIr Kixv oicre ."mdA" zaiY¥©¨¤©£©¦¨¦¦©
Wi ilE`e .miAx oFWlA "mdA" oFWl§¨¤¦§©¦§©¥
:miptA i"Wx oFWl wEIcA xnFl©§¦§©¦¦§¦

ErBIW"DAErlaiedPOnzaiYW ," ¤¦§¨§¦§§¦¤¨¤¥©
:zFaiz iYWl zWxcp "mdA"DA ¨¤¦§¤¤¦§¥¥¨

n.dPO ¦¤¨
"Lc÷é"äìeñt íàL ,äBîk úBéäì ¦§¨¦§¨¨¤¦§¨

¯.dgpOd©¦§¨
øîçk eìëàé Y äøLk íàå ,eìñté¦¨§§¦§¥¨¥¨§§Ÿ¤

äçðnä¯ixkfl crFn ld` xvgA ©¦§¨©£©Ÿ¤¥§¦§¥
dlile mFil dPEdk)m"`x(.ai dxez §¨§¨©§¨

(bi)åéðáe ïøäà ïaø÷ äæóà Y ¤¨§©©£Ÿ¨¨©
äôéàä úéøéNò ïéáéø÷î úBèBéãää©¤§©§¦¦£¦¦¨¥¨

äãBáòì ïéëpçúî ïäL íBia¯ ©¤¥¦§©§¦©£¨

`l Kli`e mFId FzF`nE ,KEPigd mWl§¥©¦¥©§¥¨Ÿ
)a ,`p zegpn i"yx(o`M xn`PX dn Edfe .§¤©¤¤¡©¨

lr dpEMdW Epid ,"FzF` gWOd mFiA"§¦¨©©§¤©©¨¨©
xn`p Fnvr oxd` lr la` ,eipÄ¨£¨©©£Ÿ©§¤¡©
mB d`xE ."cinY dgpn" :KWndA©¤§¥¦§¨¨¦§¥©
l` F`FA mFiaE" :fk ,cn l`wfgi§¤§¥§¤
aixwi WcTA zxWl .. WcTd©Ÿ¤§¨¥©Ÿ¤©§¦
F`FA mFiaE" :mW i"WxaE ."Fz`Hg©¨§©¦¨§
,dcFarl KPgzdl WcTd l` dNigY§¦¨¤©Ÿ¤§¦§©¥¨£¨
dti`d zixiUr Ff ,Fz`Hg aixwi©§¦©¨£¦¦¨¥¨
zixiUr oErh hFicd odMdW .. FNW¤¤©Ÿ¥¤§¨£¦¦
df xn`PW oiprM ,FkEPig mFiA dti`d̈¥¨§¦¨¦§¨¤¤¡©¤
i"Wx d`xE ."'ebe eipaE oxd` oAxẅ§©©£Ÿ¨¨§¥©¦

.` ,fh ohw crFn¥¨¨
:øîàpL ,íBé ìëa ìBãb ïäk ìáà£¨Ÿ¥¨§¨¤¤¡©

"'Bâå ãéîz äçðî"¯.df wEqtA ¦§¨¨¦§§¨¤
zFnW i"Wx d`xE .mFi lkA ,xnFlM§©§¨§¥©¦§
,cinY xn`p oiYiag zgpnA" :k ,fk§¦§©£¦¦¤¡©¨¦
DzivgnE xwAA Dzivgn `N` Dpi`e§¥¨¤¨©£¦¨©Ÿ¤©£¦¨

."axrÄ¤¤
'Bâå åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå"§©Ÿ¥©¨¦©©§¨¦¨¨§

"'Bâå íìBò úwç¯`dY .eh wEqR ª©¨§¨§¥
zFxFcl zbdFp Ff devn)zeny i"yx ¦§¨¤¤§

my(.ci dxez
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(ãé)éðéôz äpàéáz úëaøî äNòz ïîMa úáçî-ìò©©«£©À©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ
:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íézt úçðî¦§©´¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£˙Îa¯Ó∑צרּכּה ּכל ּברֹותחין ּבּתּנּור ∑ÈÈÙz.(ת"כ)חלּוטה אֹופּה חליטתּה, ׁשאחר הר ּבה, אפּיֹות אפּויה À¿∆∆ְְְֲִָָָָÀƒ≈ְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ
ּבּמחבת  ּומטּגנּה ÌÈzt.וחֹוזר ˙ÁÓ∑.ּפתיתה ׁשּטעּונה ּבציעין (מלּמד מּמׁש ּפתיתה ולא יׁשן: ּברׁש"י ְְְֲֵַַַַָƒ¿«ƒƒְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

וכ  מבּדיל. ואינֹו ׁשתיֿוערב לארּבע וכֹופלּה וחֹוזר לׁשנים, ּכֹופלּה אּלא נקמצת, ׁשאינּה לפי מקטיר ּופרּורין ן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
לּה מפרׁש ּכהנים' ּב'תֹורת .)לאּׁשים, ְְֲִִִֵַָָָֹ

(åè)dúà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå§©Ÿ¥̧©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ¨®
:øè÷z ìéìk ýåýéì íìBò-÷ç̈¾̈©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«

i"yx£ÂÈaÓ ÂÈzÁz ÁÈLn‰∑ ּתחּתיו מּבניו, Ë˜z¯.הּמׁשיח ÏÈÏk∑,נאכלין ׁשיריה להיֹות נקמצת אין «»ƒ««¿»ƒ»»ְִִַַַָָָָ»ƒ»¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָ
ּתהיה  ּכליל נדבה ׁשל ּכהן מנחת ּכל וכן ּכליל. ּכּלּה .אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr ak zegiy ihewl)

לגבלגבלגבלגבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשוהוהוהוה ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה .... .... ּכּכּכּכלילליללילליל ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה אאאאּלּלּלּלאאאא נאכליןנאכליןנאכליןנאכלין ׁשׁשׁשׁשיריהיריהיריהיריה להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת נקמצתנקמצתנקמצתנקמצת טו־טז)איןאיןאיןאין ו, הּלׁשֹון (רש"י ׁשּנּוי את לבאר ּבא רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻֻֻֻ
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לה ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy
ׁשּלא  קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה מנחת ּפסּולה; – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ּכחּטאת. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהיא

ּכׁשרה  – .לׁשמּה ְְִֵָָ

(àé)íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ô :Lc÷é íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−¦§¨«

i"yx£¯ÎÊŒÏk∑אמּור ּכבר הרי לאכילה, אם נאמר? לּמה מּום. ּבעל כב)אפּלּו כא מּקדׁשי (ויקרא אלהיו "לחם : »»»ְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
למחלקת מּומין ּבעלי לרּבֹות אּלא וגֹו'" קב)הּקדׁשים B‚Â'.(זבחים ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑ חּלין אֹו קּלים קדׁשים ְְְֲֲֳִִֵֶֶַַַַָָֹ…¬∆ƒ«¿ִִִַָָֻ

מּמּנה ויבלעּו ּבּה הּמנחה ∑Lc˜È.(ת"כ)ׁשּיּגעּו ּכחמר יאכלּו ּכׁשרה, ואם יּפסלּו. ּפסּולה, ׁשאם ּכמֹוה, להיֹות ְְְְִִִֶֶָָƒ¿»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
.(ת"כ)

ß oqip 'b ipy mei ß

(áé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ¤¿¨§©Á©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ
ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNò Búà çLnä¦¨©´Ÿ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®

:áøòa dúéöçîe ø÷aa dúéöçî©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦−̈¨¨«¤
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê∑(עח לעבֹודה,(מנחות מתחּנכין ׁשהן ּבּיֹום האיפה עׂשירית מקריבין ההדיֹוטֹות אף ∆»¿««¬…»»ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

וגֹו'" חּקתֿעֹולם מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן וגֹו', ּתמיד "מנחה ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן .אבל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
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)a ,`p zegpn i"yx(o`M xn`PX dn Edfe .§¤©¤¤¡©¨

lr dpEMdW Epid ,"FzF` gWOd mFiA"§¦¨©©§¤©©¨¨©
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my(.ci dxez

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy

(ãé)éðéôz äpàéáz úëaøî äNòz ïîMa úáçî-ìò©©«£©À©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ
:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íézt úçðî¦§©´¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£˙Îa¯Ó∑צרּכּה ּכל ּברֹותחין ּבּתּנּור ∑ÈÈÙz.(ת"כ)חלּוטה אֹופּה חליטתּה, ׁשאחר הר ּבה, אפּיֹות אפּויה À¿∆∆ְְְֲִָָָָÀƒ≈ְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ
ּבּמחבת  ּומטּגנּה ÌÈzt.וחֹוזר ˙ÁÓ∑.ּפתיתה ׁשּטעּונה ּבציעין (מלּמד מּמׁש ּפתיתה ולא יׁשן: ּברׁש"י ְְְֲֵַַַַָƒ¿«ƒƒְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

וכ  מבּדיל. ואינֹו ׁשתיֿוערב לארּבע וכֹופלּה וחֹוזר לׁשנים, ּכֹופלּה אּלא נקמצת, ׁשאינּה לפי מקטיר ּופרּורין ן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
לּה מפרׁש ּכהנים' ּב'תֹורת .)לאּׁשים, ְְֲִִִֵַָָָֹ

(åè)dúà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå§©Ÿ¥̧©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ¨®
:øè÷z ìéìk ýåýéì íìBò-÷ç̈¾̈©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«

i"yx£ÂÈaÓ ÂÈzÁz ÁÈLn‰∑ ּתחּתיו מּבניו, Ë˜z¯.הּמׁשיח ÏÈÏk∑,נאכלין ׁשיריה להיֹות נקמצת אין «»ƒ««¿»ƒ»»ְִִַַַָָָָ»ƒ»¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָ
ּתהיה  ּכליל נדבה ׁשל ּכהן מנחת ּכל וכן ּכליל. ּכּלּה .אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr ak zegiy ihewl)

לגבלגבלגבלגבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשוהוהוהוה ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה .... .... ּכּכּכּכלילליללילליל ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה אאאאּלּלּלּלאאאא נאכליןנאכליןנאכליןנאכלין ׁשׁשׁשׁשיריהיריהיריהיריה להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת נקמצתנקמצתנקמצתנקמצת טו־טז)איןאיןאיןאין ו, הּלׁשֹון (רש"י ׁשּנּוי את לבאר ּבא רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻֻֻֻ

¯·ÎÈ‡יד  „·Ú˙z ÁLÓa ‡˙È¯ÒÓ ÏÚ««¿≈»ƒ¿«ƒ¿¬≈¿ƒ»
·¯˜z ÔÈÚeˆa ˙ÁÓ ÈÈÙez dp˙È«̇¿ƒ«ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

aÚÈ„טו  È‰BaÓ È‰B˙BÁ˙ ‡a¯Ó„ ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿«»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈
:˜qzz ¯ÈÓb ÈÈ Ì„˜ ÌÏÚ ÌÈ˜ d˙È»«¿»»»√»¿»¿ƒƒ«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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evלו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy
ּכהן. למנחת חביתין מנחת ּתּתּתּתקטרקטרקטרקטרּבין לאכילה,–ּכּכּכּכלילליללילליל הּמנחה ׁשאר את מּתרת אינּה קמיצתּה א נקמצת, חביתין מנחת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

והּׁשירים. הּקמץ הּמזּבח, על 'ּכליל' נקטרת ּתּתּתּתהיההיההיההיהאּלא ּכל ּכּכּכּכלילליללילליל ּבמׁש ּכליל נׁשארת היא נקמצת, אינּה ּכהן מנחת - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּכאחת; ּכּלּה ּומקטרת לגבלגבלגבלגבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּהההקרבה ׁשׁשׁשׁשוהוהוהוה ּבׁשוה.ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה מקטרת ּכּלּה אּלא לּׁשיריים הּקמץ ּבין הפרדה ּבּה אין – ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻֻֻֻ

(æè)ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî-ìëåô : §¨¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÏÈÏk∑לגבּה ׁשוה .ּכּלּה »ƒְַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

ּתּתּתּתהיההיההיההיה ּכּכּכּכלילליללילליל ּכּכּכּכהןהןהןהן מנחתמנחתמנחתמנחת טז)וכלוכלוכלוכל (ו, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבמנחת כּו'). קמח אין אם (ּכמאמר האדם לצרכי רֹומזת מּקמח, ׁשּבאה מקריבים ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלמנחה, לעֹולם, הּׁשּי עסק, ּבעל - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ּומלֹואּה" הארץ "לה' על־ּדר) הּׁשירים את ּבאכילה ּומּתיר מקּדיׁש וזה ּותפּלה, ּתֹורה זמן היינּו לה', ּכליל הּקמץ את ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹרק
ּבמנחת א אדם"). לבני נתן "והארץ ּברכה על־ידי ּכליל.ּכּכּכּכהןהןהןהןורק נׂשרף הּקמח ּכל העֹולם, מן הּמבּדל אהל, יֹוׁשב - ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−
èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa úàhçä©«©¨®¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³

:àåä íéLã÷ Lã÷ ýåýé éðôì úàhçä©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ
:ãòBî ìäà øöça ìëàz¥«¨¥½©«£©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑עלֿידֹו חּטאת נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה pÏÎ‡È‰.העֹובד d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב (זבחים «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ«¿«≈…»…¿∆»
ּכהנים  ׁשאר ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ׁשאינֹו ּדמים, זריקת ּבׁשעת טמא יצא לעבֹודה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהראּוי

אתּה" יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר למּטה: נאמר ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק מן חּוץ  .ּבאכילתּה, ְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
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."DzcFar" o`M miqxFB miqEtcE cï§¦§¦¨£¨¨
Bãé-ìò úàhç úéNòð àéäL¯Edfe ¤¦©£¥©¨©¨§¤

.z`Hg DzF` dUFrW "DzF` `Hgnd"©§©¥¨¤¤¨©¨
i"Wx d`xE .eh ,h oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨§¥©¦

.el ,hk zFnW§
äpìëàé dúà àhçîäéeàøä Y ©§©¥Ÿ¨Ÿ£¤¨¨¨

äãBáòì¯miNOd z` WxiR dNigY ©£¨§¦¨¥©¤©¦¦
z` Wxtn zrke ,"DzF` `Hgnd"©§©¥¨§¨¥§¨¥¤
dUFrW odMd wxW dpEMd oi`W ,oiprd̈¦§¨¤¥©©¨¨¤©©Ÿ¥¤¤
,DxUA z` lkF` lrFtA DzcFar z ¤̀£¨¨§©¥¤§¨¨
xnWn FzF`n dcFarl iE`xd lM `N ¤̀¨¨¨¨¨£¨¥¦§©
xUA zlik`A wlg Fl Wi dPEdM§¨¥¥¤©£¦©§©
.KWndA mrHd x`aOW itkE ,z`Hgd©©¨§¦¤§¨¥©©©©¤§¥
BðéàL íéîc ú÷éøæ úòLa àîè àöé̈¨¨¥¦§©§¦©¨¦¤¥

øNaa ÷ìBç¯,xUAA wlg lAwn Fpi` ¥©¨¨¥§©¥¥¤©¨¨
"dPwNgi" FWExiR "dPlk`i"W Epide§©§¤Ÿ§¤¨¥§©§¤¨

)` ,hv migaf(hwPX dn ,m"`xd azke .§¨©¨§¥©¤¨©
dcFar `idW ipRn Edf ,minC zwixf§¦©¨¦¤¦§¥¤¦£¨
in mB zn`aE ,z`Hgd lW dpFW`x¦¨¤©©¨¤¡¤©¦
minC zwixf zrWA xFdh didW¤¨¨¨¦§©§¦©¨¦

,oAxTd zaxwd iptl KMÎxg` `nhpe§¦§¨©©¨¦§¥©§¨©©¨§¨
azM "dix` xEB"d la` .wlFg Fpi ¥̀¥£¨©©§¥¨©
ipRn minC zwixf xiMfdW ,Ktidl§¥¤¤¦§¦§¦©¨¦¦§¥
Wi ixdW) dpFxg`d dcFard `idW¤¦¨£¨¨©£¨¤£¥¥

dklFde dlAw diptl(`nhp m` la` , §¨¤¨©¨¨§¨¨£¨¦¦§¨
.xUAA wlg lAwn `Ed ixd ± dixg`l§©£¤¨£¥§©¥¥¤©¨¨

.minlW iAB bl ,f oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨©¥§¨¦
øàL øñBàL øîBì øLôà éàå§¦¤§¨©¤¥§¨
÷øBfä ïî õeç dúìéëàa íéðäkŸ£¦©£¦¨¨¦©¥

dîc¯F`] lrFtA DnC wxGW in wxW ¨¨¤©¦¤¨©¨¨§©
`le ,lk`i `Ed [zFcFar x`W dUr̈¨§¨£Ÿ©§Ÿ
zcFarA EwQrzd `NW mipdM x`W§¨Ÿ£¦¤Ÿ¦§©§©£©

.z`Hgd©©¨
ähîì øîàð éøäL¯.ak wEqR ¤£¥¤¡©§©¨¨

"dúà ìëàé íéðäka øëæ ìk"¯lMW ¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ©Ÿ¨¤¨
.xUAA miwlFg xnWOAW mipdMd©Ÿ£¦¤©¦§¨§¦©¨¨

.mW i"Wx mB d`xEk dxez §¥©©¦¨
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(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז מּמּנה (שם ויבלע יּגע אׁשר אכל ּדבר ּפסּולה ∑Lc˜È.ּכל אם ּכמֹוה: להיֹות …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹƒ¿»ְְִִָָָ
ׁשּבּה ּכחמר ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם ּתּפסל, –.Ú dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑ הּבגד על מּדמּה הּזה ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִִֶֶַַָָָֻ

ּדם(ת"כ) מקֹום אֹותֹו עליה (, יּזה אׁשר העזרה )הּבגד ּבתֹו ּתכּבס ,.‰fÈ ¯L‡∑ּכמֹו נּזה, כט)יהא טו יּטה (איוב "ולא : ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ¬∆ƒ∆ְְְִִֵֶֶֹ
נטּוי  יהא מנלם", .לארץ ְְִֵֶָָָָ

(àë)éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³
:íéna óhLå ÷øîe äìMa úLçð§¸¤Æª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

i"yx£¯·MÈ∑ הּקדׁשים לכל והּואֿהּדין נֹותר, נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה "ּתמרּוקי ∑Óe¯˜.לפי לׁשֹון ƒ»≈ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ…«ְְֵַ
יב)הּנׁשים" ב ּבלע"ז (אסתר אשקורי"ר ..ÛhLÂ ˜¯Óe∑,ּכאן הּכתּוב לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את לפלט ְִַַַָ…«¿À«ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

לעֹולם  ּדפיֹו מידי יֹוצא .ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶָָ

dÓcÓכ  ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

Ì‡Âכא  ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁc ‡Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(k)døNáa òbé øLà ìk"ìk" Y Ÿ£¤¦©¦§¨¨¨
äpnî òìáéå "òbé øLà" ìëà øác¯ §©Ÿ¤£¤¦©§¦§©¦¤¨

cr" :miWxFce ,"DxUaA" aEzMW¤¨¦§¨¨§§¦©
"DxUaA rlAIW)a ,fv migaf(oFbM . ¤¦¨©¦§¨¨§

lW ilv EPOn Kqe z`Hg oOEW KYdnd©§©¥©©¨§¨¦¤§¦¤
FA rlape minlW)my i"yx(. §¨¦§¦§©

Lc÷éY äìeñt íà ,äBîk úBéäì Y ¦§¨¦§¨¨¦§¨
ìñtz¯,z`Hgd dzid dlEqR m`W ¦¨¥¤¦§¨¨§¨©©¨

Ff s` lqRY ± xg` lEqR F` lEBiR oFbM§¦§©¥¦¨¥©
dPOn drlAW)` ,dn migqt i"yx(. ¤¨§¨¦¤¨

øîçk ìëàz Y äøLk àéä íàå§¦¦§¥¨¥¨¥©Ÿ¤
daL¯:DA rlaPW z`Hgd xnFgM ¤¨§¤©©¨¤¦§©¨

,dPEdk ixkflE ,mirlTd on miptl¦§¦¦©§¨¦§¦§¥§¨
ipW DA Wi ixdW ,cg` dlile mFilE§§©§¨¤¨¤£¥¥¨§¥
DNEke ,lw cg`e xEng cg` ,oipin¦¦¤¨¨§¤¨©§¨

xEngd xg` zklFd)my i"yx(. ¤¤©©¤¨
ãâaä ìò dîcî äfé øLàåíàå Y ©£¤¦¤¦¨¨©©¤¤§¦

¯,"m`e" zErnWnA "xW`e" Wxtn§¨¥©£¤§©§¨§¦
dxwi KMW i`Ce df oi` ixdW)m"`x(. ¤£¥¥¤©©¤¨¦§¤

äfä¯mcFw cbAd lr EPOn fYiPW ª¨¤¦©¦¤©©¤¤¤
dwixf zrWA F` dwixf)` ,d dlirn i"yx(. §¦¨¦§©§¦¨

dpEkA `NW EdGW ipRn ,"dGd" hwpe§¨©ª¨¦§¥¤¤¤Ÿ§©¨¨
)`"eb(`le xar oFWlA hwp df ipRnE .¦§¥¤¨©¦§¨¨§Ÿ

xAEcOW ipRn ,aEzMaM cizr oFWlA¦§¨¦§©¨¦§¥¤§¨
.dxTW dxwnA§¦§¤¤¨¨

íB÷î BúBà ,"ãâaä ìò dîcî"¯ ¦¨¨©©¤¤§
dilr dGi xW`" xn`e xfgX dOn¦©¤¨©§¨©£¤¦¤¨¤¨
Kixv "mFwn FzF`" wxW oaEn ,"qAkY§©¥¨¤©¨¨¦

cbAd lM `le ,qAkl)k"ez(. §©¥§Ÿ¨©¤¤
ãâaä" íc¯mC" siqFdl KxvEd ©©¤¤§©§¦©

oFWl `Ed "dilr"W ipRn ,"cbAd©¤¤¦§¥¤¨¤¨§

"cbAd" lr aqEn `Ede ,dawp§¥¨§¨©©¤¤
mB minrtl FA mihwFp `xwOAW)¤©¦§¨§¦¦§¨¦©
.eh ,fk ziW`xA d`x ± dawp oFWlA¦§§¥¨§¥§¥¦

fk ,e ilWn("mFwn FzF`" lr `le , ¦§¥§Ÿ©¨
xkf oFWl `EdW)`"eb(. ¤§¨¨

"ñaëz ,äéìò äfé øLà¯`le qEAiM £¤¦¤¨¤¨§©¥¦§Ÿ
.dliah§¦¨

äøæòä CBúa¯"WFcw mFwnA" iM §¨£¨¨¦§¨¨
xEn`M ,"crFn ld` xvg"l dpEMd©©¨¨©£©Ÿ¤¥¨¨

.dxfrd Epide ,eiptNW wEqRA©¨¤§¨¨§©§¨£¨¨
äfé øLà¯zrke ,oiprd WxiR dNigY £¤¦¤§¦¨¥©¨¦§¨§¨¥

.dNiOd z` Wxtn§¨¥¤©¦¨
äfð àäé¯lW dNiOd WxFW ,xnFlM §¥¦¤§©¤©¦¨¤

Dpi` "dGi" lW c"EIde ,"dfp" `Ed "dGi"¦¤§©¤¦¤¥¨
,cizrd lr dxFn `N` WxFXdn¥©¤¤¨¨©¤¨¦
oFxqg lr dxFn `id iM dWEbC o"iGde§©©¦§¨¦¦¨©¤§
,"dfpi" aEzM ENi`M df ixde ,o"EPd©©£¥¤§¦¨¦§¤

"dGp didi" xnFlM)zeaegx x`a(FWExitE . §©¦§¤¦¤¥
Fnvrn dGp didi mCdW)t"r `xwpd zpad ¤©¨¦§¤¦¤¥©§

my aei` i"yx(.
"íìðî õøàì ähé àìå" Bîk¯aFI` §§Ÿ¦¤¨¨¤¦§¨¦

.hk ,eh
éeèð àäé¯`di" FWExiR "dHi" xnFlM §¥¨§©¦¤¥§¥

`di `l" :FWExiR "dHi `l"e ."iEhp̈§Ÿ¦¤¥Ÿ§¥
`l" :mW i"Wx mB d`xE ."iEhpdhpion ¨§¥©©¦¨Ÿ¦§¤¦

mze`Y zYn ± mlpn ux`l minXd©¨©¦¨¨¤¦§¨¦¥©£¨¨
:zFaiz iYWM `Ede ,mYaWgn oEOife§¦©£©§¨§¦§¥¥

."mdl on`k dxez ¦¨¤
(`k)øáMéäòéìaäL éôì Y ¦¨¥§¦¤©§¦¨

øúBð äNòð Ba úòìápL¯mFi xg`l ¤¦§©©©£¨¨§©©
z`Hgd zlik` onf lW dlile)m"`x(. ¨©§¨¤§©£¦©©©¨

oFWl zErnWOW azM "mgpn zxFz"aE§©§©¥¨©¤©§¨§
dUrp lEXiAd mr cIOW `Ed i"Wx©¦¤¦¨¦©¦©£¤
rElAdW mEXn ,"xzFp" ilMA rElAd©¨©©§¦¨¦¤©¨©
cIn okle ,Flk`l zExWt` oi` ilMA©§¦¥¤§¨§¨§§¨¥¦©
mikixv `le ,xzFp dUrp FA rlaPW¤¦§©©£¨¨§Ÿ§¦¦
zlik` onf sFql KM mWl oiYndl§©§¦§¥¨§§©£¦©
lXal xEQi` Wi ,df itlE .z`Hgd©©¨§¦¤¥¦§©¥
ztqFp mrR z`Hg xUA ilM FzF`A§§¦§©©¨©©¤¤
ilkl wx cgEin df oice .mFIA FA ENit £̀¦©§¦¤§¨©¦§¦
Fitc icin `vFi Fpi`W oeiM qxg¤¤¥¨¤¥¥¦¥¨§
zFkYn ilkA oMÎoi`XÎdn ,mlFrl§¨©¤¥¥¦§¥©¨
hlRdl iEUr ilMA rElAd mrHd©©©©¨©©§¦¨§¦¨¥
`EdWM xzFp aWgp Fpi` okle ,F`FlnA¦§§¨¥¥¤§¨¨§¤
dlik`l iE`x `EdW oeiM ,ilMA rElÄ©©§¦¥¨¤¨©£¦¨
lXaIW xg` xUA KFzl hlRIWM oicr£©¦§¤¦¨¥§¨¨©¥¤§ª©

.FA
.íéLãwä ìëì ïécä-àeäå÷øîeY §©¦§¨©¨¨¦Ÿ©

ì"íéLpä é÷eøîz" ïBL¯,a xYq` §©§¥©¨¦¤§¥
mixaC md" :mW i"WxaE .ai§©¦¨¥§¨¦

."sHWe wxFnE FnM migvgvnd©§©§§¦§©§ª©
è"ðéîéøå÷ùéà¯escurementiETip ,¦

z` xiAqdl dvFx i"Wx .wENiq KFYn¦¦©¦¤§©§¦¤
,xnF`e "wxn" lrFRd lW zErnWOd©©§¨¤©©§¥
,KElkNd lM wENiq iciÎlr iETip dGW¤¤¦©§¥¦¨©¦§

znFCTd z` FtiqFdA) utgd rlAWes ¤¨©©¥¤§¦¤©¦¤
lrFRl ±curer(.)i"yx ifrl xve`(d`xE . ©©§¥

± mignxd Ewxn" :c ,en dinxi i"Wx©¦¦§§¨¦§¨§¨¦
FnMsHWe wxFnE."f"rlA xiaxet , §©§ª©§©©

xvF`aE:mW i"Wx ifrl.gvgvl §©©£¥©¦¨§©§¥©
.æòìaóhLå ÷øîeúà èìôì Y §©©Ÿ©§ª©¦§Ÿ¤

Búòéìa¯a ,ev migafA drCd itl Edf §¦¨¤§¦©¥¨¦§¨¦



לז ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy
ּכהן. למנחת חביתין מנחת ּתּתּתּתקטרקטרקטרקטרּבין לאכילה,–ּכּכּכּכלילליללילליל הּמנחה ׁשאר את מּתרת אינּה קמיצתּה א נקמצת, חביתין מנחת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

והּׁשירים. הּקמץ הּמזּבח, על 'ּכליל' נקטרת ּתּתּתּתהיההיההיההיהאּלא ּכל ּכּכּכּכלילליללילליל ּבמׁש ּכליל נׁשארת היא נקמצת, אינּה ּכהן מנחת - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּכאחת; ּכּלּה ּומקטרת לגבלגבלגבלגבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּהההקרבה ׁשׁשׁשׁשוהוהוהוה ּבׁשוה.ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה מקטרת ּכּלּה אּלא לּׁשיריים הּקמץ ּבין הפרדה ּבּה אין – ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻֻֻֻ

(æè)ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî-ìëåô : §¨¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÏÈÏk∑לגבּה ׁשוה .ּכּלּה »ƒְַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

ּתּתּתּתהיההיההיההיה ּכּכּכּכלילליללילליל ּכּכּכּכהןהןהןהן מנחתמנחתמנחתמנחת טז)וכלוכלוכלוכל (ו, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבמנחת כּו'). קמח אין אם (ּכמאמר האדם לצרכי רֹומזת מּקמח, ׁשּבאה מקריבים ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלמנחה, לעֹולם, הּׁשּי עסק, ּבעל - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ּומלֹואּה" הארץ "לה' על־ּדר) הּׁשירים את ּבאכילה ּומּתיר מקּדיׁש וזה ּותפּלה, ּתֹורה זמן היינּו לה', ּכליל הּקמץ את ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹרק
ּבמנחת א אדם"). לבני נתן "והארץ ּברכה על־ידי ּכליל.ּכּכּכּכהןהןהןהןורק נׂשרף הּקמח ּכל העֹולם, מן הּמבּדל אהל, יֹוׁשב - ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−
èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa úàhçä©«©¨®¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³

:àåä íéLã÷ Lã÷ ýåýé éðôì úàhçä©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ
:ãòBî ìäà øöça ìëàz¥«¨¥½©«£©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑עלֿידֹו חּטאת נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה pÏÎ‡È‰.העֹובד d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב (זבחים «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ«¿«≈…»…¿∆»
ּכהנים  ׁשאר ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ׁשאינֹו ּדמים, זריקת ּבׁשעת טמא יצא לעבֹודה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהראּוי

אתּה" יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר למּטה: נאמר ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק מן חּוץ  .ּבאכילתּה, ְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

Ï‡טז  È‰z ¯ÈÓb ‡‰Î„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿«¬»¿ƒ¿≈»
:ÏÎ‡˙ƒ̇¿¬≈

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

c‡יח  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
‡˙ÏÚ ÒÎ˙˙ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁc ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒƒ¿¿≈¬»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁ ÒÎ˙zƒ¿¿≈«»»√»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט  ¯tÎÓc ‡‰k(בדמּה dpÏÎÈÈ(נ"א «¬»ƒ¿«≈»«ְִַ≈¿ƒ«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a ÏÎ‡˙z LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒƒ¿¬≈¿»««¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fh)ìéìkdBáâì äåL dlk Y¯oeiM ¨¦ª¨¨¨§¨©¥¨
wEqRaM "xhwY lilM" xn`p `NW¤Ÿ¤¡©¨¦¨§¨§©¨
KxvEd ,"didY lilM" `N` eiptNW¤§¨¨¤¨¨¦¦§¤§©
`le ,"deW DNEM" FWExiRW aFYkl¦§¤¥¨¨¨§Ÿ
,lk`PW wlge unwPW wlg DA WIW¤¥¨¥¤¤¦§¨§¥¤¤¤¡¨

'dl) "DFabl" siqFde(WxFtOW mEXn , §¦§¨©©¦¤§¨
."lk`z `l"fi dxez Ÿ¥¨¥

(hi)dúà àhçîäãáBòä Y ©§©¥Ÿ¨¨¥
äéúBãBáò¯zFcFard lM rnWn £¤¨©§©¨¨£

i"WxA K` .Dzaxwdl cr DzhigXn¦§¦¨¨©§©§¨¨¨©§©¦
migafA)a ,ap(± DzF` `Hgnd" :azM ¦§¨¦¨©©§©¥¨

miptAW mEXn d`xpe ."DnC wxFGd©¥¨¨§¦§¤¦¤¦§¦
`le "z`Hg" oFWNn "`Hgnd" Wxtn§¨¥©§©¥¦§©¨§Ÿ
okl ,d`Ad dxrdaM ,"iEHig" oFWNn¦§¦§©¤¨¨©¨¨¨¥
zFcFard lkl dpEMdW FWxtn§¨§¤©©¨¨§¨¨£
ÎiazM dOkaE .z`Hgl DzF` zFUFrd̈¨§©¨§©¨¦§¥

."DzcFar" o`M miqxFB miqEtcE cï§¦§¦¨£¨¨
Bãé-ìò úàhç úéNòð àéäL¯Edfe ¤¦©£¥©¨©¨§¤

.z`Hg DzF` dUFrW "DzF` `Hgnd"©§©¥¨¤¤¨©¨
i"Wx d`xE .eh ,h oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨§¥©¦

.el ,hk zFnW§
äpìëàé dúà àhçîäéeàøä Y ©§©¥Ÿ¨Ÿ£¤¨¨¨

äãBáòì¯miNOd z` WxiR dNigY ©£¨§¦¨¥©¤©¦¦
z` Wxtn zrke ,"DzF` `Hgnd"©§©¥¨§¨¥§¨¥¤
dUFrW odMd wxW dpEMd oi`W ,oiprd̈¦§¨¤¥©©¨¨¤©©Ÿ¥¤¤
,DxUA z` lkF` lrFtA DzcFar z ¤̀£¨¨§©¥¤§¨¨
xnWn FzF`n dcFarl iE`xd lM `N ¤̀¨¨¨¨¨£¨¥¦§©
xUA zlik`A wlg Fl Wi dPEdM§¨¥¥¤©£¦©§©
.KWndA mrHd x`aOW itkE ,z`Hgd©©¨§¦¤§¨¥©©©©¤§¥
BðéàL íéîc ú÷éøæ úòLa àîè àöé̈¨¨¥¦§©§¦©¨¦¤¥

øNaa ÷ìBç¯,xUAA wlg lAwn Fpi` ¥©¨¨¥§©¥¥¤©¨¨
"dPwNgi" FWExiR "dPlk`i"W Epide§©§¤Ÿ§¤¨¥§©§¤¨

)` ,hv migaf(hwPX dn ,m"`xd azke .§¨©¨§¥©¤¨©
dcFar `idW ipRn Edf ,minC zwixf§¦©¨¦¤¦§¥¤¦£¨
in mB zn`aE ,z`Hgd lW dpFW`x¦¨¤©©¨¤¡¤©¦
minC zwixf zrWA xFdh didW¤¨¨¨¦§©§¦©¨¦

,oAxTd zaxwd iptl KMÎxg` `nhpe§¦§¨©©¨¦§¥©§¨©©¨§¨
azM "dix` xEB"d la` .wlFg Fpi ¥̀¥£¨©©§¥¨©
ipRn minC zwixf xiMfdW ,Ktidl§¥¤¤¦§¦§¦©¨¦¦§¥
Wi ixdW) dpFxg`d dcFard `idW¤¦¨£¨¨©£¨¤£¥¥

dklFde dlAw diptl(`nhp m` la` , §¨¤¨©¨¨§¨¨£¨¦¦§¨
.xUAA wlg lAwn `Ed ixd ± dixg`l§©£¤¨£¥§©¥¥¤©¨¨

.minlW iAB bl ,f oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨©¥§¨¦
øàL øñBàL øîBì øLôà éàå§¦¤§¨©¤¥§¨
÷øBfä ïî õeç dúìéëàa íéðäkŸ£¦©£¦¨¨¦©¥

dîc¯F`] lrFtA DnC wxGW in wxW ¨¨¤©¦¤¨©¨¨§©
`le ,lk`i `Ed [zFcFar x`W dUr̈¨§¨£Ÿ©§Ÿ
zcFarA EwQrzd `NW mipdM x`W§¨Ÿ£¦¤Ÿ¦§©§©£©

.z`Hgd©©¨
ähîì øîàð éøäL¯.ak wEqR ¤£¥¤¡©§©¨¨

"dúà ìëàé íéðäka øëæ ìk"¯lMW ¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ©Ÿ¨¤¨
.xUAA miwlFg xnWOAW mipdMd©Ÿ£¦¤©¦§¨§¦©¨¨

.mW i"Wx mB d`xEk dxez §¥©©¦¨

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז מּמּנה (שם ויבלע יּגע אׁשר אכל ּדבר ּפסּולה ∑Lc˜È.ּכל אם ּכמֹוה: להיֹות …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹƒ¿»ְְִִָָָ
ׁשּבּה ּכחמר ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם ּתּפסל, –.Ú dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑ הּבגד על מּדמּה הּזה ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִִֶֶַַָָָֻ

ּדם(ת"כ) מקֹום אֹותֹו עליה (, יּזה אׁשר העזרה )הּבגד ּבתֹו ּתכּבס ,.‰fÈ ¯L‡∑ּכמֹו נּזה, כט)יהא טו יּטה (איוב "ולא : ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ¬∆ƒ∆ְְְִִֵֶֶֹ
נטּוי  יהא מנלם", .לארץ ְְִֵֶָָָָ

(àë)éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³
:íéna óhLå ÷øîe äìMa úLçð§¸¤Æª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

i"yx£¯·MÈ∑ הּקדׁשים לכל והּואֿהּדין נֹותר, נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה "ּתמרּוקי ∑Óe¯˜.לפי לׁשֹון ƒ»≈ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ…«ְְֵַ
יב)הּנׁשים" ב ּבלע"ז (אסתר אשקורי"ר ..ÛhLÂ ˜¯Óe∑,ּכאן הּכתּוב לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את לפלט ְִַַַָ…«¿À«ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

לעֹולם  ּדפיֹו מידי יֹוצא .ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶָָ

dÓcÓכ  ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

Ì‡Âכא  ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁc ‡Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(k)døNáa òbé øLà ìk"ìk" Y Ÿ£¤¦©¦§¨¨¨
äpnî òìáéå "òbé øLà" ìëà øác¯ §©Ÿ¤£¤¦©§¦§©¦¤¨

cr" :miWxFce ,"DxUaA" aEzMW¤¨¦§¨¨§§¦©
"DxUaA rlAIW)a ,fv migaf(oFbM . ¤¦¨©¦§¨¨§

lW ilv EPOn Kqe z`Hg oOEW KYdnd©§©¥©©¨§¨¦¤§¦¤
FA rlape minlW)my i"yx(. §¨¦§¦§©

Lc÷éY äìeñt íà ,äBîk úBéäì Y ¦§¨¦§¨¨¦§¨
ìñtz¯,z`Hgd dzid dlEqR m`W ¦¨¥¤¦§¨¨§¨©©¨

Ff s` lqRY ± xg` lEqR F` lEBiR oFbM§¦§©¥¦¨¥©
dPOn drlAW)` ,dn migqt i"yx(. ¤¨§¨¦¤¨

øîçk ìëàz Y äøLk àéä íàå§¦¦§¥¨¥¨¥©Ÿ¤
daL¯:DA rlaPW z`Hgd xnFgM ¤¨§¤©©¨¤¦§©¨

,dPEdk ixkflE ,mirlTd on miptl¦§¦¦©§¨¦§¦§¥§¨
ipW DA Wi ixdW ,cg` dlile mFilE§§©§¨¤¨¤£¥¥¨§¥
DNEke ,lw cg`e xEng cg` ,oipin¦¦¤¨¨§¤¨©§¨

xEngd xg` zklFd)my i"yx(. ¤¤©©¤¨
ãâaä ìò dîcî äfé øLàåíàå Y ©£¤¦¤¦¨¨©©¤¤§¦

¯,"m`e" zErnWnA "xW`e" Wxtn§¨¥©£¤§©§¨§¦
dxwi KMW i`Ce df oi` ixdW)m"`x(. ¤£¥¥¤©©¤¨¦§¤

äfä¯mcFw cbAd lr EPOn fYiPW ª¨¤¦©¦¤©©¤¤¤
dwixf zrWA F` dwixf)` ,d dlirn i"yx(. §¦¨¦§©§¦¨

dpEkA `NW EdGW ipRn ,"dGd" hwpe§¨©ª¨¦§¥¤¤¤Ÿ§©¨¨
)`"eb(`le xar oFWlA hwp df ipRnE .¦§¥¤¨©¦§¨¨§Ÿ

xAEcOW ipRn ,aEzMaM cizr oFWlA¦§¨¦§©¨¦§¥¤§¨
.dxTW dxwnA§¦§¤¤¨¨

íB÷î BúBà ,"ãâaä ìò dîcî"¯ ¦¨¨©©¤¤§
dilr dGi xW`" xn`e xfgX dOn¦©¤¨©§¨©£¤¦¤¨¤¨
Kixv "mFwn FzF`" wxW oaEn ,"qAkY§©¥¨¤©¨¨¦

cbAd lM `le ,qAkl)k"ez(. §©¥§Ÿ¨©¤¤
ãâaä" íc¯mC" siqFdl KxvEd ©©¤¤§©§¦©

oFWl `Ed "dilr"W ipRn ,"cbAd©¤¤¦§¥¤¨¤¨§

"cbAd" lr aqEn `Ede ,dawp§¥¨§¨©©¤¤
mB minrtl FA mihwFp `xwOAW)¤©¦§¨§¦¦§¨¦©
.eh ,fk ziW`xA d`x ± dawp oFWlA¦§§¥¨§¥§¥¦

fk ,e ilWn("mFwn FzF`" lr `le , ¦§¥§Ÿ©¨
xkf oFWl `EdW)`"eb(. ¤§¨¨

"ñaëz ,äéìò äfé øLà¯`le qEAiM £¤¦¤¨¤¨§©¥¦§Ÿ
.dliah§¦¨

äøæòä CBúa¯"WFcw mFwnA" iM §¨£¨¨¦§¨¨
xEn`M ,"crFn ld` xvg"l dpEMd©©¨¨©£©Ÿ¤¥¨¨

.dxfrd Epide ,eiptNW wEqRA©¨¤§¨¨§©§¨£¨¨
äfé øLà¯zrke ,oiprd WxiR dNigY £¤¦¤§¦¨¥©¨¦§¨§¨¥

.dNiOd z` Wxtn§¨¥¤©¦¨
äfð àäé¯lW dNiOd WxFW ,xnFlM §¥¦¤§©¤©¦¨¤

Dpi` "dGi" lW c"EIde ,"dfp" `Ed "dGi"¦¤§©¤¦¤¥¨
,cizrd lr dxFn `N` WxFXdn¥©¤¤¨¨©¤¨¦
oFxqg lr dxFn `id iM dWEbC o"iGde§©©¦§¨¦¦¨©¤§
,"dfpi" aEzM ENi`M df ixde ,o"EPd©©£¥¤§¦¨¦§¤

"dGp didi" xnFlM)zeaegx x`a(FWExitE . §©¦§¤¦¤¥
Fnvrn dGp didi mCdW)t"r `xwpd zpad ¤©¨¦§¤¦¤¥©§

my aei` i"yx(.
"íìðî õøàì ähé àìå" Bîk¯aFI` §§Ÿ¦¤¨¨¤¦§¨¦

.hk ,eh
éeèð àäé¯`di" FWExiR "dHi" xnFlM §¥¨§©¦¤¥§¥

`di `l" :FWExiR "dHi `l"e ."iEhp̈§Ÿ¦¤¥Ÿ§¥
`l" :mW i"Wx mB d`xE ."iEhpdhpion ¨§¥©©¦¨Ÿ¦§¤¦

mze`Y zYn ± mlpn ux`l minXd©¨©¦¨¨¤¦§¨¦¥©£¨¨
:zFaiz iYWM `Ede ,mYaWgn oEOife§¦©£©§¨§¦§¥¥

."mdl on`k dxez ¦¨¤
(`k)øáMéäòéìaäL éôì Y ¦¨¥§¦¤©§¦¨

øúBð äNòð Ba úòìápL¯mFi xg`l ¤¦§©©©£¨¨§©©
z`Hgd zlik` onf lW dlile)m"`x(. ¨©§¨¤§©£¦©©©¨

oFWl zErnWOW azM "mgpn zxFz"aE§©§©¥¨©¤©§¨§
dUrp lEXiAd mr cIOW `Ed i"Wx©¦¤¦¨¦©¦©£¤
rElAdW mEXn ,"xzFp" ilMA rElAd©¨©©§¦¨¦¤©¨©
cIn okle ,Flk`l zExWt` oi` ilMA©§¦¥¤§¨§¨§§¨¥¦©
mikixv `le ,xzFp dUrp FA rlaPW¤¦§©©£¨¨§Ÿ§¦¦
zlik` onf sFql KM mWl oiYndl§©§¦§¥¨§§©£¦©
lXal xEQi` Wi ,df itlE .z`Hgd©©¨§¦¤¥¦§©¥
ztqFp mrR z`Hg xUA ilM FzF`A§§¦§©©¨©©¤¤
ilkl wx cgEin df oice .mFIA FA ENit £̀¦©§¦¤§¨©¦§¦
Fitc icin `vFi Fpi`W oeiM qxg¤¤¥¨¤¥¥¦¥¨§
zFkYn ilkA oMÎoi`XÎdn ,mlFrl§¨©¤¥¥¦§¥©¨
hlRdl iEUr ilMA rElAd mrHd©©©©¨©©§¦¨§¦¨¥
`EdWM xzFp aWgp Fpi` okle ,F`FlnA¦§§¨¥¥¤§¨¨§¤
dlik`l iE`x `EdW oeiM ,ilMA rElÄ©©§¦¥¨¤¨©£¦¨
lXaIW xg` xUA KFzl hlRIWM oicr£©¦§¤¦¨¥§¨¨©¥¤§ª©

.FA
.íéLãwä ìëì ïécä-àeäå÷øîeY §©¦§¨©¨¨¦Ÿ©

ì"íéLpä é÷eøîz" ïBL¯,a xYq` §©§¥©¨¦¤§¥
mixaC md" :mW i"WxaE .ai§©¦¨¥§¨¦

."sHWe wxFnE FnM migvgvnd©§©§§¦§©§ª©
è"ðéîéøå÷ùéà¯escurementiETip ,¦

z` xiAqdl dvFx i"Wx .wENiq KFYn¦¦©¦¤§©§¦¤
,xnF`e "wxn" lrFRd lW zErnWOd©©§¨¤©©§¥
,KElkNd lM wENiq iciÎlr iETip dGW¤¤¦©§¥¦¨©¦§

znFCTd z` FtiqFdA) utgd rlAWes ¤¨©©¥¤§¦¤©¦¤
lrFRl ±curer(.)i"yx ifrl xve`(d`xE . ©©§¥

± mignxd Ewxn" :c ,en dinxi i"Wx©¦¦§§¨¦§¨§¨¦
FnMsHWe wxFnE."f"rlA xiaxet , §©§ª©§©©

xvF`aE:mW i"Wx ifrl.gvgvl §©©£¥©¦¨§©§¥©
.æòìaóhLå ÷øîeúà èìôì Y §©©Ÿ©§ª©¦§Ÿ¤

Búòéìa¯a ,ev migafA drCd itl Edf §¦¨¤§¦©¥¨¦§¨¦



evלח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy

(áë):àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

i"yx£d˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka ¯ÎÊŒÏk∑ ׁשאר להֹוציא לא – למעלה האמּור אֹותּה" ׁש"המחטא למדּת, הא »»»«…¬ƒ…«…»ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
לחּטּוי  ראּוי ׁשאינֹו את להֹוציא אּלא .הּכהנים, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ

(âë)ãòBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²
ô :óøOz Làa ìëàú àì Lãwa øtëì§©¥¬©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ˙‡hÁŒÏÎÂ∑(פב ּפסּולה (זבחים – לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם הכניס ׁשאר ∑ÏÎÂ.ׁשאם לרּבֹות ¿»«»¿ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ¿»ְְַָ
.קדׁשים  ִָָ

æ(à):àeä íéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑(ת"כ יח. ּתמּו(תמורה ואין קרב, קרבה הּוא .רתֹו …∆»»ƒְְְֵֵֵָָָ

(á)-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤
:áéáñ çaænä-ìò ÷øæé Bîc-úàå íLàä̈«¨¨®§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£eËÁLÈ∑,ּבעֹולה ּותלאֹו רּבים, "יׁשחטּו" ׁשּנאמר ּבצּבּור, אׁשם ׁשּמצינּו לפי הרּבה, ׁשחיטֹות לנּו רּבה ƒ¿¬ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לּצפֹון  צּבּור עֹולת .להביא ְִִַַָָ

˜„Lכב  d˙È ÏeÎÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈»«…∆
:‡È‰ ÔÈL„e˜¿ƒƒ

ÔkLÓÏכג  dÓcÓ ÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ¿»«»»ƒƒ»«ƒ¿«¿«¿«
‡¯ea ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿«»»¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzƒ»

‰e‡:א  ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»«¬»»…∆¿ƒ

È˙ב  ÔeÒkÈ ‡˙ÏÚ ˙È ÔeÒkÈ Èc ‡¯˙‡·¿«¿»ƒƒ¿»¬»»ƒ¿»
¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯ÊÈ dÓc ˙ÈÂ ‡ÓL‡¬»»¿»¿≈ƒ¿«««¿¿»¿

:¯BÁÒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`ide ,miOg minA `id dwixOW¤§¦¨¦§©¦©¦§¦
`ide ,mippFv minA dtihWE .dlrbdd©©§¨¨§¦¨§©¦§¦§¦
dwixOW drCl ENi`e .dlrbdd xg`l§©©©©§¨¨§¦©¥¨¤§¦¨
min gkA oi` ,mippFv minA od dtihWE§¦¨¥§©¦§¦¥§Ÿ©©¦
`N` ,ilMA rElAd hiltdl mippFv§¦§©§¦©¨©©§¦¤¨

miOg minA dlrbd dNigY Kixv)x`a ¨¦§¦¨©§¨¨§©¦©¦
dcya(b ,a xzq` i"Wx d`xE .§¥©¦

.gEvgv oFWNn `Ed "wxFnE"W¤©¦§¦§©
ïàk áeúkä Eãnì ñøç éìk ìáà¯ £¨§¦¤¤¦¤§©¨¨

dwixn dlirFn milMd x`WAW dGn¦¤¤¦§¨©¥¦¦¨§¦¨
xn`p qxg ilkA ENi`e ,dtihWE§¦¨§¦¦§¦¤¤¤¡©

"xaXi")a ,l migqt i"yx t"r(. ¦¨¥
.íìBòì Béôã éãéî àöBé BðéàL¯ ¤¥¥¦¥¨§§¨

FA rlaPd lEriB),`pz 'iq g"e` axd r"ey ¦©¦§¨
e"q(.ak dxez

(ak)dúà ìëàé íéðäka øëæ ìkY ¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ©Ÿ¨
zãîì àä¯dGd wEqRd lM ,xnFlM ¨¨©§¨§©¨©¨©¤

.KM liaWA `N` aYkp `lŸ¦§©¤¨¦§¦¨
äìòîì øeîàä "dúà àhçîä"L¯ ¤©§©¥Ÿ¨¨¨§©§¨

.hi wEqR̈
àlà ,íéðäkä øàL àéöBäì àìŸ§¦§¨©Ÿ£¦¤¨

éehçì éeàø BðéàL úà àéöBäì¯ §¦¤¤¥¨§¦
i"Wx xfgX dnE .i"WxA mW x`FanM©§¨¨§©¦©¤¨©©¦
FzpEMW xnFl d`xp ,o`M aEW FazkE§¨¨¦§¤©¤©¨¨
iptA cnFr Fpi` df wEqRW x`al§¨¥¤¨¤¥¥¦§¥

z` dlik`A dAxn iziid f` iM ,Fnvr©§¦¨¨¦¦§©¤©£¦¨¤
`A `Ed `N` ,mipdMd lMmilWdlz` ¨©Ÿ£¦¤¨¨§©§¦¤

lM" WExiR oM m`e ,hi wEqtA xEn`d̈¨§¨§¦¥¥¨
iE`xd "xkf lM" :`Ed "mipdMA xkf̈¨©Ÿ£¦¨¨¨¨¨

."mipdMA" dcFarlbk dxez ¨£¨©Ÿ£¦
(bk)'Bâå úàhç ìëåñéðëä íàL Y §¨©¨§¤¦¦§¦

äðBöéçä úàhç ícî¯DnC zwixGW ¦©©¨©¦¨¤§¦©¨¨
.oFvigd gAfOA©¦§¥©©¦

íéðôì¯.lkidl ¦§¦©¥¨
äìeñt¯.gi ,i oOwl i"Wx mB d`x §¨§¥©©¦§©¨

e`l" :a ,bk migqR i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦¨
onC `aEdW zFInipRd zF`HgA§©¨©§¦¦¤¨¨¨
`icdA `dC ,aizM miptl ozevnM§¦§¨¨¦§¦§¦§¨§¤§¨
xaC mlrde giWn odM xtA odA aizM§¦¨¤§©Ÿ¥¨¦©§¤§¥¨¨
lr cOll `N` ,dpgOl uEgn oztixU§¥¨¨¦©©£¤¤¨§©¥©
DnC qipkd m`C ,dpFvigd z`Hg©¨©¦¨§¦¦§¦¨¨
itNW o"Anxd azke ."dlEqR miptl¦§¦§¨§¨©¨©§©¤§¦
Fpi` "WcTA xRkl" wEqRA xn`Pd ,df¤©¤¡¨©¨§©¥©Ÿ¤¥
ixdW ,zxRkn Dpi` FGW ,FrnWnM§©§¨¤¥¨§©¤¤¤£¥
xRkl" xn`X dnE ,Ff d`adA dlqtp¦§§¨©£¨¨©¤¨©§©¥
lr miptl DqipkdW FWExiR "WcTA©Ÿ¤¥¤¦§¦¨¦§¦©

zFUrl xnFlM ,xRkl zrCd`Gd DA ©©§©¥§©©£¨©¨¨
.zFInipR zF`Hg dUrnM§©£¥©¨§¦¦

ìëåíéLã÷ øàL úBaøì Y¯m`W §¨§©§¨¨¨¦¤¦
.zFlEqR lkidl mnC qpkp` dxez ¦§©¨¨©¥¨§

(`)àeä íéLã÷ Lã÷áø÷ "àeä" Y Ÿ¤¨¨¦¨¥
¯.mW` oAxw xEar WiCwdW dndAd©§¥¨¤¦§¦£¨§©¨¨

äáø÷ Búøeîz ïéàå¯xind m`W §¥§¨§¥¨¤¦¥¦
lFki Fpi` ,zxg` dndaA mW` oAxẅ§©¨¨¦§¥¨©¤¤¥¨
mFwnÎlMnE .DzxEnY z` aixwdl§©§¦¤§¨¨¦¨¨

dlg dXEcwz`vFi Dpi`e dilr §¨¨¨¨¤¨§¥¨¥
mEn DA lFRIW cr drxY `N` ,oiNEgl©¦¤¨¦§¤©¤¦¨
dacpl dinC ElRie xkOY f`e§¨¦¨¥§¦§¨¤¨¦§¨¨

)m"`x(.a dxez

(a)eèçLéúBèéçL eðì äaø Y ¦§£¦¨¨§¦
øeaöa íLà eðéönL éôì .äaøä¯ ©§¥§¦¤¨¦¨¨§¦

,EN` i"Wx ixaC zpadA EhAgzp miAx©¦¦§©§©£¨©¦§¥©¦¥
ixde ?xEAvA mW` Epivn okid ike§¦¥¨¨¦¨¨§¦©£¥
mW`" :` ,ci dxEnY `xnBA WxFtn§¨©§¨¨§¨¨¨
azM oke ."Dizil xEAvA ,Dizi` cigiA§¨¦¦¥§¦¥¥§¥¨©
mW` oi`C" :a ,fi zFrEaWA i"Wx©¦¦§§¥¨¨
xAcOA d`x) "DiA aizM WtpC ,xEAvA§¦§¤¤§¦¥§¥©¦§¨

"`idd WtPd dnW`e" a ,d(ok`e . §¨§¨©¤¤©¦§¨¥
mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dAxdA§©§¥¦§¥¨§¦¦¦
aFx oke ,df rhw llM miqxFB `lŸ§¦§¨¤©¤§¥
Wie .eilr Ecnr `l i"Wx iWxtn§¨§¥©¦Ÿ¨§¨¨§¥
i"WxA `aEOl dpEMdW wFgcl mivFx¦¦§¤©©¨¨©¨§©¦
mixkFn eilrA EzOW mW`W d wEqtA§¨¤¨¨¤¥§¨¨§¦
,xEAv zacp zlFr eincA milrnE FzF`©£¦§¨¨©¦§©¦
`N` mW` Fpi` f` iM ,wgFC Edf la £̀¨¤©¦¨¥¨¨¤¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy

(â)-úàå äéìàä úà epnî áéø÷é Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−©§¦´¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤
:áøwä-úà äqëîä áìçä©¥−¤©«§©¤¬¤©¤«¤

i"yx£'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑– חּטאת אבל ּכאן, לפרׁשם הצר לכ ּבאׁשם, אמּורין נתּפרׁשּו לא ּכאן עד ¿≈»∆¿¿ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
"וּיקרא" ּבפרׁשת ּבּה נתּפרׁשּו ‰‡ÈÏ‰.ּכבר וכבׂש∑‡˙ ואיל ּכבׂש, אֹו איל אּלא ּבא אינֹו ׁשאׁשם לפי ְְְְְִִַַָָָָָָ≈»«¿»ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבאליה  .נתרּבּו ְְְִַַָ

(ã)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(ä)íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkä íúà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ¨³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈
:àeä«

i"yx£‡e‰ ÌL‡∑ אףֿעלּֿפי ּבאחר, ּבעליו ׁשּנתּכּפרּו אֹו ּבעליו ׁשּמתּו אׁשם על לּמד מּמּנּו. ׁשמֹו ׁשּיּנתק עד »»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבא  ואינֹו לרעּיה. ׁשּנּתק קדם לעֹולה ּכׁשר אינֹו סתם, ׁשחטֹו אם הּמזּבח, לקיץ עֹולה ּדמיו להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשעֹומד
נאמר  לא ׁשאׁשם לפי ּבחּטאת, הּכתּוב "הּוא" – ׁשּדרׁשּו ּכמֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ּפסּול ׁשּיהא האׁשם על ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹללּמד

ּכׁשר – אמּוריו הקטרּו ׁשּלא עצמֹו והּוא אמּורין. הקטרת לאחר אּלא הּוא", "אׁשם ברש"י)ּבֹו: ועיי"ש ד. דף .(זבחים ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ÈÂ˙ג  ‡˙ÈÏ‡ ˙È dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈»¬ƒ»¿»
:‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìה  ‡a¯˜ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ¿«≈»¿«¬»¿«¿¿»À¿»»√»
:‡e‰ ‡ÓL‡ ÈÈ¿»¬»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mivxzn Wie .dlFr)ci 'iq xi`nd xe` z"ey( ¨§¥§¨§¦
mW` EaixwdW EpivOX dnl dpEMdW¤©©¨¨§©¤¨¦¤¦§¦¨¨

aEzMW FnM ,`xfr iniA xEAvA),i `xfr §¦¦¥¤§¨§¤¨
hi(,mdiWp `ivFdl mci EpYIe" :©¦§¨¨§¦§¥¤

WExitkE ,"mznW` o`v li` minW`e©£¥¦¥Ÿ©§¨¨§¥
lre ,"dzid drW z`xFd" mW i"Wx©¦¨¨©¨¨¨§¨§©
oFWlA "EhgWi" aEzMd fnx df xaC̈¨¤¨©©¨¦§£¦§
Fl did df itNW ,wgFC zvw K` .miAx©¦©§¨©¤§¦¤¨¨
FMxcM "`xfrA EpivOW" aFYkl i"Wxl§©¦¦§¤¨¦§¤§¨§©§
i"Wx `nbEcl d`x ,zFnFwn dOkA§©¨§§¥§§¨©¦
,xnFl Wi df lrW `N` .a ,gi oOwl§©¨¤¨¤©¤¥©
mi`iaOW miaSn WIW i"Wx zpEMW¤©¨©©¦¤¥©¨¦¤§¦¦
`N` ,drW z`xFd xFzA xEAvA mW`̈¨§¦§¨©¨¨¤¨
oicre .`xfr iniA wx oM Ebdp lrFtAW¤§©¨£¥©¦¥¤§¨©£©¦

.oEIr Kixv̈¦¦
äìBòa Bàìúe .íéaø "eèçLé" øîàð¤¡©¦§£©¦§¨§¨

¯z` EhgWi xW` mFwnA" :xn`W¤¨©¦§£¤¦§£¤
azM `le ,"mW`d z` EhgWi dlFrd̈¨¦§£¤¨¨¨§Ÿ¨©

.oFtSA EdEhgWIW zEhWtA§©§¤¦§£©¨
ïBôvì øeaö úìBò àéáäì(.-Kke §¨¦©¦©¨§¨

mW`d z` hFgWl Wi :aEzMd xEriW¦©¨¥¦§¤¨¨¨
lr" Epid ,dlFrd z` mihgFXW mFwOA©¨¤£¦¤¨¨©§©
,` lirl WxFtnM "dpFtv gAfOd Kxi¤¤©¦§¥©¨¨©§¨§¥
EpcnNW xg`lE ,dacp zlFrA `i§©§¨¨§©©¤¨©§
,gAfOd oFtvA mW`d z` mihgFXW¤£¦¤¨¨¨¦§©¦§¥©
ixdW ,xEAvA `Ad mW` mB llFM dGW¤¤¥©¨¨©¨§¦¤£¥
zlFr mBW dGn micnl ,"EhgWi" xn`̈©¦§£§¥¦¦¤¤©©
d`xE .gAfOd oFtvA mihgFW xEAv¦£¦¦§©¦§¥©§¥

.bi ,ci oOwl i"Wxb dxez ©¦§©¨
(b)'Bâå Baìç ìk úàåàì ïàk ãò Y §¥¨¤§§©¨Ÿ

íLàa ïéøeîà eLøtúð¯,d lirl ¦§¨§¥¦§¨¨§¥
zWxtA mWxtl KxvEd `l okle .ekÎci§¨¥Ÿ§©§¨§¨§¨¨©

z`Hg)bkÎfi miweqt f"t lirl(. ©¨
ìáà ,ïàk íLøôì Cøöä Cëì§¨ª§©§¨§¨¨£¨
úLøôa da eLøtúð øák úàhç©¨§¨¦§¨§¨§¨¨©

"àø÷iå"¯.g ,c ©¦§¨
äéìàä úààá Bðéà íLàL éôì Y ¥¨©§¨§¦¤¨¨¥¨

Náë Bà ìéà àlà¯fre xFW `le ¤¨©¦¤¤§Ÿ§¥
zFnW i"Wx d`x ,dil`n EhrnzPW¤¦§©£¥©§¨§¥©¦§

.ak ,hk
äéìàa eaøúð Náëå ìéàå¯li` iAB §©¦¨¤¤¦§©§©§¨©¥©¦

d`x ± UaM iAbe ,mW zFnW d`x ±§¥§¨§©¥¤¤§¥
zEhiWtA o`M aEzM okle .f ,b lirl§¥§¨¥¨¨¦§¦
wNgl ilAn ,"dil`d z`" miaixwOW¤©§¦¦¤¨©§¨¦§¦§©¥
`Ed fr m`e" ,"aixwn `Ed UaM m`"¦¤¤©§¦§¦¥
d`x ,minlWA wNigW itM ,"aixwn©§¦§¦¤¦¥¦§¨¦§¥

.f ,b lirl i"Wxc dxez ©¦§¥
(d)àeä íLàBîL ÷úpiL ãò Y ¨¨©¤¦¨¥§

Bà åéìòá eúnL íLà ìò ãnì .epnî¦¤¦¥©¨¨¤¥§¨¨
åéìòá eøtkúpL¯.xg` mW`A ¤¦§©§§¨¨§¨¨©¥

äìBò åéîc úBéäì ãîBòL ét ìò óà©©¦¤¥¦§¨¨¨
çaænä õé÷ì¯drFxl FzF` mipzFPW §©¦©¦§¥©¤§¦§¤

Îxg`e ,mEn FA lFRIW cr FzF` drxIW¤¦§¤©¤¦§©©
zacpl KlFd sqMde FzF` mixkFn KM̈§¦§©¤¤¥§¦§©

.zFlFr mdA aixwdl ,gAfOd uiwd`x ©¦©¦§¥©§©§¦¨¤§¥
FtFqA) xE`iAA a ,` lirl Fpipr(. ¦§¨§¥©¥§

äìBòì øLk Bðéà Y íúñ BèçL íà¦§¨§¨¥¨¥§¨
äiòøì ÷zpL íã÷¯`weCW Ÿ¤¤¦©¦§¦¨¤©§¨

± mzq FhgW m` ,drFxl xqnPXn¦¤¦§©§¤¦§¨§¨
sFqe li`Fd ,gAfOd uiw zlFrl xWM̈¥§©©¦©¦§¥©¦§

micnFr Eid Kkl einC sFq)migqt i"yx t"r ¨¨§¨¨§¦
` ,br(ied `l ,drFxl wYip `l m` la` .£¨¦Ÿ¦©§¤Ÿ¨¥

mW`" `xw xn`C ,dlFrl Dinzq§¨¥§¨©£©§¨¨¨
`di FziedA ,"`Ed)a ,d migaf i"yx(oicrW . ©£¨¨§¥¤£©¦

,mW`l Faixwdl iE`x Fpi`e ,`Ed mW`̈¨§¥¨§©§¦§¨¨
lEqR Kkl)` ,gi dxenz i"yx t"r(. §¨¨

àäiL íLàä ìò ãnìì àá Bðéàå§¥¨§©¥©¨¨¨¤§¥
ì àlL ìeñteLøcL Bîk ,BîL ¨¤Ÿ¦§§¤¨§

úàhça áeúkä "àeä"¯ck ,c lirl ©¨§©¨§¥
.mW i"WxaE§©¦¨

"àeä íLà" Ba øîàð àì íLàL éôì§¦¤¨¨Ÿ¤¡©¨¨
ïéøeîà úøè÷ä øçàì àlà¯Îs`e ¤¨§©©©§¨©¥¦§©

miWcw Wcw" mW`A aizkC aBÎlr©©¦§¦§¨¨Ÿ¤¨¨¦
dhigW mcFw "`Ed)` weqt lirl(`l , ¤§¦¨¨

`N` FnWl rnWn `lC ,DiPin opitlï§¦©¦¥§Ÿ©§©¦§¤¨
oFbM ,oAxTd mW mr "`Ed" aEzMWM§¤¨¦¥©¨§¨§
`kide ,"`Ed mW`" ,"`Ed z`Hg"©¨¨¨§¥¨

mCd zFcFarn zg` iAB aizkC)i"yx ¦§¦©¥©©¥£©¨
a ,d migaf(.

Y åéøeîà eøè÷ä àlL Bîöò àeäå§©§¤Ÿª§§¥¨
øLk¯KixvC dxhwdA xnFl oi` okle ¨¥§¨¥¥©©©§¨¨§¨¦

`NW Fnvr `Ed ixdW ,aMrl FnWl¦§§©¥¤£¥©§¤Ÿ
dxRM oi`C ,xWM eixEni` ExhwEd§§¥¨¨¥§¥©¨¨

mCA `N`)i"yx t"ra ,d migaf(.e dxez ¤¨©¨



לט ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy

(áë):àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

i"yx£d˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka ¯ÎÊŒÏk∑ ׁשאר להֹוציא לא – למעלה האמּור אֹותּה" ׁש"המחטא למדּת, הא »»»«…¬ƒ…«…»ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
לחּטּוי  ראּוי ׁשאינֹו את להֹוציא אּלא .הּכהנים, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ

(âë)ãòBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²
ô :óøOz Làa ìëàú àì Lãwa øtëì§©¥¬©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ˙‡hÁŒÏÎÂ∑(פב ּפסּולה (זבחים – לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם הכניס ׁשאר ∑ÏÎÂ.ׁשאם לרּבֹות ¿»«»¿ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ¿»ְְַָ
.קדׁשים  ִָָ

æ(à):àeä íéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑(ת"כ יח. ּתמּו(תמורה ואין קרב, קרבה הּוא .רתֹו …∆»»ƒְְְֵֵֵָָָ

(á)-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤
:áéáñ çaænä-ìò ÷øæé Bîc-úàå íLàä̈«¨¨®§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£eËÁLÈ∑,ּבעֹולה ּותלאֹו רּבים, "יׁשחטּו" ׁשּנאמר ּבצּבּור, אׁשם ׁשּמצינּו לפי הרּבה, ׁשחיטֹות לנּו רּבה ƒ¿¬ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לּצפֹון  צּבּור עֹולת .להביא ְִִַַָָ

˜„Lכב  d˙È ÏeÎÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈»«…∆
:‡È‰ ÔÈL„e˜¿ƒƒ

ÔkLÓÏכג  dÓcÓ ÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ¿»«»»ƒƒ»«ƒ¿«¿«¿«
‡¯ea ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿«»»¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzƒ»

‰e‡:א  ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»«¬»»…∆¿ƒ

È˙ב  ÔeÒkÈ ‡˙ÏÚ ˙È ÔeÒkÈ Èc ‡¯˙‡·¿«¿»ƒƒ¿»¬»»ƒ¿»
¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯ÊÈ dÓc ˙ÈÂ ‡ÓL‡¬»»¿»¿≈ƒ¿«««¿¿»¿

:¯BÁÒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`ide ,miOg minA `id dwixOW¤§¦¨¦§©¦©¦§¦
`ide ,mippFv minA dtihWE .dlrbdd©©§¨¨§¦¨§©¦§¦§¦
dwixOW drCl ENi`e .dlrbdd xg`l§©©©©§¨¨§¦©¥¨¤§¦¨
min gkA oi` ,mippFv minA od dtihWE§¦¨¥§©¦§¦¥§Ÿ©©¦
`N` ,ilMA rElAd hiltdl mippFv§¦§©§¦©¨©©§¦¤¨

miOg minA dlrbd dNigY Kixv)x`a ¨¦§¦¨©§¨¨§©¦©¦
dcya(b ,a xzq` i"Wx d`xE .§¥©¦

.gEvgv oFWNn `Ed "wxFnE"W¤©¦§¦§©
ïàk áeúkä Eãnì ñøç éìk ìáà¯ £¨§¦¤¤¦¤§©¨¨

dwixn dlirFn milMd x`WAW dGn¦¤¤¦§¨©¥¦¦¨§¦¨
xn`p qxg ilkA ENi`e ,dtihWE§¦¨§¦¦§¦¤¤¤¡©

"xaXi")a ,l migqt i"yx t"r(. ¦¨¥
.íìBòì Béôã éãéî àöBé BðéàL¯ ¤¥¥¦¥¨§§¨

FA rlaPd lEriB),`pz 'iq g"e` axd r"ey ¦©¦§¨
e"q(.ak dxez

(ak)dúà ìëàé íéðäka øëæ ìkY ¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ©Ÿ¨
zãîì àä¯dGd wEqRd lM ,xnFlM ¨¨©§¨§©¨©¨©¤

.KM liaWA `N` aYkp `lŸ¦§©¤¨¦§¦¨
äìòîì øeîàä "dúà àhçîä"L¯ ¤©§©¥Ÿ¨¨¨§©§¨

.hi wEqR̈
àlà ,íéðäkä øàL àéöBäì àìŸ§¦§¨©Ÿ£¦¤¨

éehçì éeàø BðéàL úà àéöBäì¯ §¦¤¤¥¨§¦
i"Wx xfgX dnE .i"WxA mW x`FanM©§¨¨§©¦©¤¨©©¦
FzpEMW xnFl d`xp ,o`M aEW FazkE§¨¨¦§¤©¤©¨¨
iptA cnFr Fpi` df wEqRW x`al§¨¥¤¨¤¥¥¦§¥

z` dlik`A dAxn iziid f` iM ,Fnvr©§¦¨¨¦¦§©¤©£¦¨¤
`A `Ed `N` ,mipdMd lMmilWdlz` ¨©Ÿ£¦¤¨¨§©§¦¤

lM" WExiR oM m`e ,hi wEqtA xEn`d̈¨§¨§¦¥¥¨
iE`xd "xkf lM" :`Ed "mipdMA xkf̈¨©Ÿ£¦¨¨¨¨¨

."mipdMA" dcFarlbk dxez ¨£¨©Ÿ£¦
(bk)'Bâå úàhç ìëåñéðëä íàL Y §¨©¨§¤¦¦§¦

äðBöéçä úàhç ícî¯DnC zwixGW ¦©©¨©¦¨¤§¦©¨¨
.oFvigd gAfOA©¦§¥©©¦

íéðôì¯.lkidl ¦§¦©¥¨
äìeñt¯.gi ,i oOwl i"Wx mB d`x §¨§¥©©¦§©¨

e`l" :a ,bk migqR i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦¨
onC `aEdW zFInipRd zF`HgA§©¨©§¦¦¤¨¨¨
`icdA `dC ,aizM miptl ozevnM§¦§¨¨¦§¦§¦§¨§¤§¨
xaC mlrde giWn odM xtA odA aizM§¦¨¤§©Ÿ¥¨¦©§¤§¥¨¨
lr cOll `N` ,dpgOl uEgn oztixU§¥¨¨¦©©£¤¤¨§©¥©
DnC qipkd m`C ,dpFvigd z`Hg©¨©¦¨§¦¦§¦¨¨
itNW o"Anxd azke ."dlEqR miptl¦§¦§¨§¨©¨©§©¤§¦
Fpi` "WcTA xRkl" wEqRA xn`Pd ,df¤©¤¡¨©¨§©¥©Ÿ¤¥
ixdW ,zxRkn Dpi` FGW ,FrnWnM§©§¨¤¥¨§©¤¤¤£¥
xRkl" xn`X dnE ,Ff d`adA dlqtp¦§§¨©£¨¨©¤¨©§©¥
lr miptl DqipkdW FWExiR "WcTA©Ÿ¤¥¤¦§¦¨¦§¦©

zFUrl xnFlM ,xRkl zrCd`Gd DA ©©§©¥§©©£¨©¨¨
.zFInipR zF`Hg dUrnM§©£¥©¨§¦¦

ìëåíéLã÷ øàL úBaøì Y¯m`W §¨§©§¨¨¨¦¤¦
.zFlEqR lkidl mnC qpkp` dxez ¦§©¨¨©¥¨§

(`)àeä íéLã÷ Lã÷áø÷ "àeä" Y Ÿ¤¨¨¦¨¥
¯.mW` oAxw xEar WiCwdW dndAd©§¥¨¤¦§¦£¨§©¨¨

äáø÷ Búøeîz ïéàå¯xind m`W §¥§¨§¥¨¤¦¥¦
lFki Fpi` ,zxg` dndaA mW` oAxẅ§©¨¨¦§¥¨©¤¤¥¨
mFwnÎlMnE .DzxEnY z` aixwdl§©§¦¤§¨¨¦¨¨

dlg dXEcwz`vFi Dpi`e dilr §¨¨¨¨¤¨§¥¨¥
mEn DA lFRIW cr drxY `N` ,oiNEgl©¦¤¨¦§¤©¤¦¨
dacpl dinC ElRie xkOY f`e§¨¦¨¥§¦§¨¤¨¦§¨¨

)m"`x(.a dxez

(a)eèçLéúBèéçL eðì äaø Y ¦§£¦¨¨§¦
øeaöa íLà eðéönL éôì .äaøä¯ ©§¥§¦¤¨¦¨¨§¦

,EN` i"Wx ixaC zpadA EhAgzp miAx©¦¦§©§©£¨©¦§¥©¦¥
ixde ?xEAvA mW` Epivn okid ike§¦¥¨¨¦¨¨§¦©£¥
mW`" :` ,ci dxEnY `xnBA WxFtn§¨©§¨¨§¨¨¨
azM oke ."Dizil xEAvA ,Dizi` cigiA§¨¦¦¥§¦¥¥§¥¨©
mW` oi`C" :a ,fi zFrEaWA i"Wx©¦¦§§¥¨¨
xAcOA d`x) "DiA aizM WtpC ,xEAvA§¦§¤¤§¦¥§¥©¦§¨

"`idd WtPd dnW`e" a ,d(ok`e . §¨§¨©¤¤©¦§¨¥
mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dAxdA§©§¥¦§¥¨§¦¦¦
aFx oke ,df rhw llM miqxFB `lŸ§¦§¨¤©¤§¥
Wie .eilr Ecnr `l i"Wx iWxtn§¨§¥©¦Ÿ¨§¨¨§¥
i"WxA `aEOl dpEMdW wFgcl mivFx¦¦§¤©©¨¨©¨§©¦
mixkFn eilrA EzOW mW`W d wEqtA§¨¤¨¨¤¥§¨¨§¦
,xEAv zacp zlFr eincA milrnE FzF`©£¦§¨¨©¦§©¦
`N` mW` Fpi` f` iM ,wgFC Edf la £̀¨¤©¦¨¥¨¨¤¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy

(â)-úàå äéìàä úà epnî áéø÷é Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−©§¦´¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤
:áøwä-úà äqëîä áìçä©¥−¤©«§©¤¬¤©¤«¤

i"yx£'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑– חּטאת אבל ּכאן, לפרׁשם הצר לכ ּבאׁשם, אמּורין נתּפרׁשּו לא ּכאן עד ¿≈»∆¿¿ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
"וּיקרא" ּבפרׁשת ּבּה נתּפרׁשּו ‰‡ÈÏ‰.ּכבר וכבׂש∑‡˙ ואיל ּכבׂש, אֹו איל אּלא ּבא אינֹו ׁשאׁשם לפי ְְְְְִִַַָָָָָָ≈»«¿»ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבאליה  .נתרּבּו ְְְִַַָ

(ã)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(ä)íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkä íúà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ¨³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈
:àeä«

i"yx£‡e‰ ÌL‡∑ אףֿעלּֿפי ּבאחר, ּבעליו ׁשּנתּכּפרּו אֹו ּבעליו ׁשּמתּו אׁשם על לּמד מּמּנּו. ׁשמֹו ׁשּיּנתק עד »»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבא  ואינֹו לרעּיה. ׁשּנּתק קדם לעֹולה ּכׁשר אינֹו סתם, ׁשחטֹו אם הּמזּבח, לקיץ עֹולה ּדמיו להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשעֹומד
נאמר  לא ׁשאׁשם לפי ּבחּטאת, הּכתּוב "הּוא" – ׁשּדרׁשּו ּכמֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ּפסּול ׁשּיהא האׁשם על ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹללּמד

ּכׁשר – אמּוריו הקטרּו ׁשּלא עצמֹו והּוא אמּורין. הקטרת לאחר אּלא הּוא", "אׁשם ברש"י)ּבֹו: ועיי"ש ד. דף .(זבחים ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ÈÂ˙ג  ‡˙ÈÏ‡ ˙È dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈»¬ƒ»¿»
:‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìה  ‡a¯˜ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ¿«≈»¿«¬»¿«¿¿»À¿»»√»
:‡e‰ ‡ÓL‡ ÈÈ¿»¬»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mivxzn Wie .dlFr)ci 'iq xi`nd xe` z"ey( ¨§¥§¨§¦
mW` EaixwdW EpivOX dnl dpEMdW¤©©¨¨§©¤¨¦¤¦§¦¨¨

aEzMW FnM ,`xfr iniA xEAvA),i `xfr §¦¦¥¤§¨§¤¨
hi(,mdiWp `ivFdl mci EpYIe" :©¦§¨¨§¦§¥¤

WExitkE ,"mznW` o`v li` minW`e©£¥¦¥Ÿ©§¨¨§¥
lre ,"dzid drW z`xFd" mW i"Wx©¦¨¨©¨¨¨§¨§©
oFWlA "EhgWi" aEzMd fnx df xaC̈¨¤¨©©¨¦§£¦§
Fl did df itNW ,wgFC zvw K` .miAx©¦©§¨©¤§¦¤¨¨
FMxcM "`xfrA EpivOW" aFYkl i"Wxl§©¦¦§¤¨¦§¤§¨§©§
i"Wx `nbEcl d`x ,zFnFwn dOkA§©¨§§¥§§¨©¦
,xnFl Wi df lrW `N` .a ,gi oOwl§©¨¤¨¤©¤¥©
mi`iaOW miaSn WIW i"Wx zpEMW¤©¨©©¦¤¥©¨¦¤§¦¦
`N` ,drW z`xFd xFzA xEAvA mW`̈¨§¦§¨©¨¨¤¨
oicre .`xfr iniA wx oM Ebdp lrFtAW¤§©¨£¥©¦¥¤§¨©£©¦

.oEIr Kixv̈¦¦
äìBòa Bàìúe .íéaø "eèçLé" øîàð¤¡©¦§£©¦§¨§¨

¯z` EhgWi xW` mFwnA" :xn`W¤¨©¦§£¤¦§£¤
azM `le ,"mW`d z` EhgWi dlFrd̈¨¦§£¤¨¨¨§Ÿ¨©

.oFtSA EdEhgWIW zEhWtA§©§¤¦§£©¨
ïBôvì øeaö úìBò àéáäì(.-Kke §¨¦©¦©¨§¨

mW`d z` hFgWl Wi :aEzMd xEriW¦©¨¥¦§¤¨¨¨
lr" Epid ,dlFrd z` mihgFXW mFwOA©¨¤£¦¤¨¨©§©
,` lirl WxFtnM "dpFtv gAfOd Kxi¤¤©¦§¥©¨¨©§¨§¥
EpcnNW xg`lE ,dacp zlFrA `i§©§¨¨§©©¤¨©§
,gAfOd oFtvA mW`d z` mihgFXW¤£¦¤¨¨¨¦§©¦§¥©
ixdW ,xEAvA `Ad mW` mB llFM dGW¤¤¥©¨¨©¨§¦¤£¥
zlFr mBW dGn micnl ,"EhgWi" xn`̈©¦§£§¥¦¦¤¤©©
d`xE .gAfOd oFtvA mihgFW xEAv¦£¦¦§©¦§¥©§¥

.bi ,ci oOwl i"Wxb dxez ©¦§©¨
(b)'Bâå Baìç ìk úàåàì ïàk ãò Y §¥¨¤§§©¨Ÿ

íLàa ïéøeîà eLøtúð¯,d lirl ¦§¨§¥¦§¨¨§¥
zWxtA mWxtl KxvEd `l okle .ekÎci§¨¥Ÿ§©§¨§¨§¨¨©

z`Hg)bkÎfi miweqt f"t lirl(. ©¨
ìáà ,ïàk íLøôì Cøöä Cëì§¨ª§©§¨§¨¨£¨
úLøôa da eLøtúð øák úàhç©¨§¨¦§¨§¨§¨¨©

"àø÷iå"¯.g ,c ©¦§¨
äéìàä úààá Bðéà íLàL éôì Y ¥¨©§¨§¦¤¨¨¥¨

Náë Bà ìéà àlà¯fre xFW `le ¤¨©¦¤¤§Ÿ§¥
zFnW i"Wx d`x ,dil`n EhrnzPW¤¦§©£¥©§¨§¥©¦§

.ak ,hk
äéìàa eaøúð Náëå ìéàå¯li` iAB §©¦¨¤¤¦§©§©§¨©¥©¦

d`x ± UaM iAbe ,mW zFnW d`x ±§¥§¨§©¥¤¤§¥
zEhiWtA o`M aEzM okle .f ,b lirl§¥§¨¥¨¨¦§¦
wNgl ilAn ,"dil`d z`" miaixwOW¤©§¦¦¤¨©§¨¦§¦§©¥
`Ed fr m`e" ,"aixwn `Ed UaM m`"¦¤¤©§¦§¦¥
d`x ,minlWA wNigW itM ,"aixwn©§¦§¦¤¦¥¦§¨¦§¥

.f ,b lirl i"Wxc dxez ©¦§¥
(d)àeä íLàBîL ÷úpiL ãò Y ¨¨©¤¦¨¥§

Bà åéìòá eúnL íLà ìò ãnì .epnî¦¤¦¥©¨¨¤¥§¨¨
åéìòá eøtkúpL¯.xg` mW`A ¤¦§©§§¨¨§¨¨©¥

äìBò åéîc úBéäì ãîBòL ét ìò óà©©¦¤¥¦§¨¨¨
çaænä õé÷ì¯drFxl FzF` mipzFPW §©¦©¦§¥©¤§¦§¤

Îxg`e ,mEn FA lFRIW cr FzF` drxIW¤¦§¤©¤¦§©©
zacpl KlFd sqMde FzF` mixkFn KM̈§¦§©¤¤¥§¦§©

.zFlFr mdA aixwdl ,gAfOd uiwd`x ©¦©¦§¥©§©§¦¨¤§¥
FtFqA) xE`iAA a ,` lirl Fpipr(. ¦§¨§¥©¥§

äìBòì øLk Bðéà Y íúñ BèçL íà¦§¨§¨¥¨¥§¨
äiòøì ÷zpL íã÷¯`weCW Ÿ¤¤¦©¦§¦¨¤©§¨

± mzq FhgW m` ,drFxl xqnPXn¦¤¦§©§¤¦§¨§¨
sFqe li`Fd ,gAfOd uiw zlFrl xWM̈¥§©©¦©¦§¥©¦§

micnFr Eid Kkl einC sFq)migqt i"yx t"r ¨¨§¨¨§¦
` ,br(ied `l ,drFxl wYip `l m` la` .£¨¦Ÿ¦©§¤Ÿ¨¥

mW`" `xw xn`C ,dlFrl Dinzq§¨¥§¨©£©§¨¨¨
`di FziedA ,"`Ed)a ,d migaf i"yx(oicrW . ©£¨¨§¥¤£©¦

,mW`l Faixwdl iE`x Fpi`e ,`Ed mW`̈¨§¥¨§©§¦§¨¨
lEqR Kkl)` ,gi dxenz i"yx t"r(. §¨¨

àäiL íLàä ìò ãnìì àá Bðéàå§¥¨§©¥©¨¨¨¤§¥
ì àlL ìeñteLøcL Bîk ,BîL ¨¤Ÿ¦§§¤¨§

úàhça áeúkä "àeä"¯ck ,c lirl ©¨§©¨§¥
.mW i"WxaE§©¦¨

"àeä íLà" Ba øîàð àì íLàL éôì§¦¤¨¨Ÿ¤¡©¨¨
ïéøeîà úøè÷ä øçàì àlà¯Îs`e ¤¨§©©©§¨©¥¦§©

miWcw Wcw" mW`A aizkC aBÎlr©©¦§¦§¨¨Ÿ¤¨¨¦
dhigW mcFw "`Ed)` weqt lirl(`l , ¤§¦¨¨

`N` FnWl rnWn `lC ,DiPin opitlï§¦©¦¥§Ÿ©§©¦§¤¨
oFbM ,oAxTd mW mr "`Ed" aEzMWM§¤¨¦¥©¨§¨§
`kide ,"`Ed mW`" ,"`Ed z`Hg"©¨¨¨§¥¨

mCd zFcFarn zg` iAB aizkC)i"yx ¦§¦©¥©©¥£©¨
a ,d migaf(.

Y åéøeîà eøè÷ä àlL Bîöò àeäå§©§¤Ÿª§§¥¨
øLk¯KixvC dxhwdA xnFl oi` okle ¨¥§¨¥¥©©©§¨¨§¨¦

`NW Fnvr `Ed ixdW ,aMrl FnWl¦§§©¥¤£¥©§¤Ÿ
dxRM oi`C ,xWM eixEni` ExhwEd§§¥¨¨¥§¥©¨¨

mCA `N`)i"yx t"ra ,d migaf(.e dxez ¤¨©¨



evמ zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy

(å)ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½
:àeä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−«

i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑נדרׁש הּוא ּכהנים' .ּב'תֹורת …∆»»ƒְְֲִִַָֹ

(æ)øLà ïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²£¤¬
:äéäé Bì Ba-øtëé§©¤−¬¦«§¤«

i"yx£Ì‰Ï ˙Á‡ ‰¯Bz∑ זה BaŒ¯tÎÈ.ּבדבר ¯L‡ Ô‰k‰∑ ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט ּבֹו, חֹולק לכּפרה הראּוי »««»∆ְֶָָ«…≈¬∆¿«∆ְְְְִֵַָָָָָָֻ
ואֹונן  .ּכּפּורים ְִִֵ

(ç)øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä ïäkäå§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´
:äéäé Bì ïäkì áéø÷ä¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ∑ חֹולקים ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ
קג)ּבעֹורֹות .(זבחים ָ

(è)äNòð-ìëå øepza äôàz øLà äçðî-ìëå§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬
Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìòå úLçøná©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬

:äéäú¦«§¤«
i"yx£'B‚Â d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ∑ ּתלמּוד לכּלן? יכֹול ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ּתלמּוד לבּדֹו? לֹו יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֻ

אֹותּה ׁשּמקריבין יֹום אֹותֹו ׁשל אב לבית ּכיצד? הא הּמקריב". "לּכהן .(ת"כ)לֹומר: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

˜LÈcו  ¯˙‡a dpÏÎÈÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈¿ƒ≈«¬««ƒ
:‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈…∆¿ƒ

ÔB‰Ïז  ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k ‡˙‡hÁk¿«»»«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

ÏÚ˙‡ח  CLÓ ¯·b ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»¿«¬»»
:‡‰È dÏÈc ‡‰ÎÏ ·¯˜È Ècƒ¿»≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÏÎÂט  ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙˙ Èc ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈¿«»¿»
‡‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a „·Ú˙˙c¿ƒ¿¬≈¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)àeä íéLã÷ Lã÷úøBú"a Y Ÿ¤¨¨¦§©
Løãð àeä "íéðäk¯"miWcw Wcw Ÿ£¦¦§¨Ÿ¤¨¨¦

iUaM=] xEAv inlW igaf zFAxl ±§©¦§¥©§¥¦¦§¥
ixkfl `N` Elk`i `NW ,[zxvr£¤¤¤Ÿ¥¨§¤¨§¦§¥
lFk`l miWcw iWcw mde ."dPEdk§¨§¥¨§¥¨¨¦¤¡

dxfrA)a ,blw oileg i"yx(oilk`p oi`e , ¨£¨¨§¥¤¡¨¦
minlXW iRÎlrÎs` ,dlile mFi `N ¤̀¨¨©§¨©©¦¤§¨¦

od)` ,k zegpn i"yx(" .`EddcFzl hxR ± ¥§¨§¨
minFCW iRÎlrÎs`W ."xifp li`e§¥¨¦¤©©¦¤¦
mFil milk`p mdW dfA mW`l§¨¨¨¤¤¥¤¡¨¦§
oilk`pe ,miNw miWcw md ,dlilë©§¨¥¨¨¦©¦§¤¡¨¦

mc` lkl xird lkA)` ,dp migaf d`x(. §¨¨¦§¨¨¨
aFxw Fpi`W WxC EdGW oeiM K ©̀¥¨¤¤§¨¤¥¨
i"Wx FazM `l ,`xwn lW FhEWtl¦§¤¦§¨Ÿ§¨©¦
[` wEqtA azMW KxC lr] WxFtnA¦§¨©¤¤¤¨©§¨

)`"eb(.f dxez

(f)íäì úçà äøBzäæ øáãa Y¯ ¨©©¨¤§¨¨¤
Epid ,"didi Fl FA xRki xW` odMd"W¤©Ÿ¥£¤§©¤¦§¤©§
odMd" lr aqEn "mdl zg` dxFY"W¤¨©©¨¤¨©©Ÿ¥

z`Hg zFeWdl m` iM ,"xRki xW £̀¤§©¤¦¦§©§©¨
micnFl ,mixaC x`W oiprl mW`l§¨¨§¦§©§¨§¨¦§¦

"mW`M z`HgM"n z`f)m"`x(. Ÿ¦©©¨¨¨¨
Ba øtëé øLà ïäkäéeàøä Y ©Ÿ¥£¤§©¤¨¨

äøtëì¯iE`xd ,"FA xRki" WExiR Edf §©¨¨¤¥§©¤¨¨
FA xRkOW odMd wx `le ,FA xRkl§©¥§Ÿ©©Ÿ¥¤§©¥
lM" e wEqR lirl xn`p ixdW ,lrFtA§©¤£¥¤¡©§¥¨¨
i"Wx mB d`xE ."EPlk`i mipdMA xkf̈¨©Ÿ£¦Ÿ§¤§¥©©¦

.hi ,e lirl§¥
Ba ÷ìBç¯."didi Fl" WExiR Edf ¥¤¥¦§¤

íéøetk øqçîe íBé ìeáèì èøt§¨¦§§ª©¦¦
ïðBàå¯`Ed xnWn FzF` lW odMd m` §¥¦©Ÿ¥¤¦§¨

oicre mFIA laHW ,mFi lEahdxnbp `l §¤¨©©©£©¦Ÿ¦§§¨
,mixERM xQEgn F` ,axrl cr Fzxdḧ¢¨©¨¤¤§©¦¦
F` ,FzxRkl oAxw `iadl oicr KixSW¤¨¦£©¦§¨¦¨§¨§©¨¨
Fl oi` ,mFi FzF`A zn Fl zOW ,opF`¥¤¥¥§¥
oeiM ,axrl oAxTd xUaA wlg¥¤¦§©©¨§¨¨¤¤¥¨
cFarl iE`x Fpi` zrM FaSnAW¤§©¨¨¥¥¨©£

.xRklEg dxez §©¥

(g)áéø÷ä øLà äìòä øBòBì ïäkì ¨Ÿ¨£¤¦§¦©Ÿ¥
äéäéøqçîe íBé ìeáèì èøt Y ¦§¤§¨¦§§ª©

íé÷ìBç ïðéàL ïðBàå íéøetk¦¦§¥¤¥¨§¦
úBøBòa¯opi` zFxFrdW iRÎlrÎs`W ¨¤©©¦¤¨¥¨

lkA ,oAxTd xUaM dlik`l micnFr§¦©£¦¨¦§©©¨§¨§¨
miE`x mpi` EN` mipdMW oeiM z`fŸ¥¨¤Ÿ£¦¥¥¨§¦
mB miwlFg mpi` daxwdl§©§¨¨¥¨§¦©

.zFxFrAh dxez ¨
(h)'Bâå dúà áéø÷nä ïäkììBëé Y ©Ÿ¥©©§¦Ÿ¨§¨

øîBì ãeîìz ?Bcáì Bì¯.i wEqR §©©§©¨
?ïlëì ìBëé ,"äéäz ïøäà éða ìëì"§¨§¥©£Ÿ¦§¤¨§ª¨
àä ,"áéø÷nä ïäkì" :øîBì ãeîìz©§©©Ÿ¥©©§¦¨
íBé BúBà ìL áà úéáì ?ãöéë¥©§¥¨¤

"dúà" ïéáéø÷nL¯Eid mFi lMW ¤©§¦¦Ÿ¨¤¨¨
EcarW a` ziA iWp`l ozF` oiwNgn§©§¦¨§©§¥¥¨¤¨§
iYA dXWl wElg did xnWOdW ,mFId©¤©¦§¨¨¨¨§¦¨¨¥

mini dXWl zFa`),fp migqt i"yx ¨§¦¨¨¦
`(.i dxez

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy

(é)ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ
ô :åéçàk Léà äéäz¦«§¤−¦¬§¨¦«

i"yx£ÔÓM·Œ‰ÏeÏa∑ נדבה מנחת ׁשמן ∑ÁÂ¯·‰.זֹו ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת .זֹו ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ß oqip 'c iyily mei ß

(àé):ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«

(áé)áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìò íà|äãBzä çáæ-ìò ¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈
íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî úBlç©³©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´

:ïîMa úìeìa úlç úëaøî úìñå ïîMa©¨®¤§´Ÿ¤ª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ep·È¯˜È ‰„BzŒÏÚ Ì‡∑ מדּברּיֹות והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס על הֹודאה ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב להֹודֹות, צריכין ׁשהם – ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים ּבית כאֿכב)וחבּוׁשי קז חסּדֹו(תהלים לה' "יֹודּו : ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לבנ  הן,ונפלאֹותיו ּתֹודה ׁשלמי – הּללּו ׁשלמים נדר, מאּלה אחת על אם תֹודה", זבחי ויזּבחּו אדם. י ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

ÏÈÙ‡י  ‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»
:È‰BÁ‡k ¯·b È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ¿»¿≈«¬…¿≈¿«¿»ƒ

È˜¯·יא  Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÒÎ˙יב  ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ Ì‡ƒ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«ƒ¿«
ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯b ‡ÎÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)ïîMá äìeìáäáãð úçðî Bæ Y¯ §¨©¤¤¦§©§¨¨
lirl dxEn`d) dacp lW zlFq zgpn¦§©¤¤§¨¨¨£¨§¥

` ,a(zgpnE zagn zgpn la` ,£¨¦§©©£©¦§©
o`M ExMfp xEPz dt`n zgpnE zWgxn©§¤¤¦§©©£¥©¦§§¨

h wEqtA)m"`x(. §¨
äáøçåàèBç úçðî Bæ Y¯dxEn`d ©£¥¨¦§©¥¨£¨

."onW dilr miUi `l" :`i ,d lirl§¥Ÿ¨¦¨¤¨¤¤
úBàð÷ úçðîe¯`PiTW dhFq zgpn ¦§©§¨¦§©¨¤¦¥

:eh ,d xAcOAA dxEn`d ,DlrA Dl̈©§¨¨£¨§©¦§¨
."onW eilr wvi `l"Ÿ¦Ÿ¨¨¤¤
ïîL ïäa ïéàL¯WExiR Edfe ¤¥¨¤¤¤§¤¥

Ellap `l dNigYkNOW ,"daxge"©£¥¨¤¦§©§¦¨Ÿ¦§§
EWAizd ode EllaPW `le ,onWA§¤¤§Ÿ¤¦§§§¥¦§©§
mB d`xE .dIt` zrWA¦§©£¦¨§¥©

.qFlwpE``i dxez §§
(ai)epáéø÷é äãBz ìò íàíà" Y ¦©¨©§¦¤¦

äàãBä øác "ìò¯lr m`" WExiR Edf ©§©¨¨¤¥¦©
."dcFY¨

Bì äNòpL ñð ìò¯aEzMd oFWlM ©¥¤©£¨¦§©¨
" KWndA i"Wx `iaOWeizF`ltpeipal ¤¥¦©¦©¤§¥§¦§§¨¦§¥

i"Wxl qgEind WExiR mB d`xE ."mc`̈¨§¥©¥©§¨§©¦
lr dcFY gaGW" ak ,l a minId ixaC¦§¥©¨¦¤¤©¨©
dpEMd oi`W ,xnFl Kixve ."`A `Ed qp¥¨§¨¦©¤¥©©¨¨
`N` ,raHd KxCn `vFId qp lr `weC©§¨©¥©¥¦¤¤©¤©¤¨

.qp `xwp raHA WAElnd qp s ©̀¥©§¨©¤©¦§¨¥
úBøaãî éëìäå ,íiä éãøBé :ïBâk¯ §§¥©¨§Ÿ§¥¦§¨

mi`nvE miarxE mirFY mdW minrR§¨¦¤¥¦§¥¦§¥¦
)c ,fw mildz i"yx(.

íéøeñàä úéá éLeáçå¯`Ed oM ©£¥¥¨£¦¥

xzFi iEvOX dnE .a ,cp zFkxaA xcQd©¥¤¦§¨©¤¨¥
d`xE .mW zFtqFY d`x ,dNigY aYkp¦§©§¦¨§¥¨¨§¥

.d`Ad dxrd¤¨¨©¨¨
àtøúpL äìBçå¯xiMfd i"WxX dn §¤¤¦§©¥©¤©¦¦§¦

zFkxaAW s` ,sFQA "`RxzPW dlFg"¤¤¦§©¥©©¤¦§¨
ziA iWEag" iptl xMfp `Ed mẄ¦§¨¦§¥£¥¥
lMW mEXn xnFl Wi ,"mixEq`d̈£¦¥©¦¤¨
KkA ,minFC md mipFW`xd dWlXd©§¨¨¦¦¥¦§¨
,m`vOd mFwnA `id mdNW dpMQdW¤©©¨¨¤¨¤¦¦§¦¨§¨
xcq itl) mzF` xiMfd dNigY okle§¨¥§¦¨¦§¦¨§¦¥¤
zFtqFYd mWA lirlcM ,mzElibx.( §¦¨§¦§¥§¥©¨

mEXn Dpi` FNW dpMQd ,dlFg ENi`e§¦¤©©¨¨¤¥¨¦
FAW dlgOd mEXn `N` ,F`vOd mFwn§¦¨§¤¨¦©©£¨¤
d`xpe .cxtpA FxiMfd okle ,Fnvr©§§¨¥¦§¦§¦§¨§¦§¤
dWlXd z`W mrHd mB EdGW¤¤©©©©¤¤©§¨
oeiM ,miAx oFWlA xiMfd mipFW`xd̈¦¦¦§¦¦§©¦¥¨
mFwOde ,mFwOd llbA `id dpMQdW¤©©¨¨¦¦§©©¨§©¨
ENi`e ,FA mi`vnPd lM z` oMqn§©¥¤¨©¦§¨¦§¦
`idW oeiM ,cigi oFWl hwp "dlFg"A§¤¨©§¨¦¥¨¤¦
lke ,dlFgd mc`d lW zihxR dlgn©£¨§¨¦¤¨¨¨©¤§¨
mB FGW xWt`e .FNW dlgOde cg ¤̀¨§©©£¨¤§¤§¨¤©

hwp `l mNEM iAbW dAiQdz` ©¦¨¤©¦¨Ÿ¨©¤
azM dlFg iAB ENi`e ,mzlSd©¨¨¨§¦©¥¤¨©
dpMQdW mNEM lv`W oeiM ,"`RxzPW"¤¦§©¥¥¨¤¥¤¨¤©©¨¨
xExA ixd ,m`vOd mFwnA `id mdNW¤¨¤¦¦§¦¨§¨£¥¨
mpi` dpMQd mFwnA mi`vnp cFr lMW¤¨¦§¨¦¦§©©¨¨¥¨
dlFg ENi`e ,dcFY oAxw `iadl milFki§¦§¨¦¨§©¨§¦¤
xERW WIW lMW aFWgl xWt` did̈¨¤§¨©£¤¨¤¥¦
F`) oAxw `iadl lFki xaM FaSnA ohẅ¨§©¨§¨¨§¨¦¨§¨

aCpn xEnB dlFg oicr `EdWM ENit £̀¦§¤£©¦¤¨§©¥
`RxzIW icM W`xn dcFY oAxw(okl , ¨§©¨¥Ÿ§¥¤¦§©¥¨¥

"`RxzPW"M `weC EdGW WiBcn©§¦¤¤©§¨§¤¦§©¥
.ixnbl§©§¦

úBãBäì ïéëéøö ïäL¯on oi`vFIWM ¤¥§¦¦§§¤§¦¦
dpMQd)a ,cp zekxa i"yx(. ©©¨¨

ïäa áeúkL¯.akÎ`k ,fw miNdY ¤¨¨¤§¦¦
éðáì åéúBàìôðå Bcñç 'äì eãBé"©©§§¦§§¨¦§¥
ìò íà ,"äãBú éçáæ eçaæéå ,íãà̈¨§¦§§¦§¥¨¦©

älàî úçà¯zg` lr m`" aEW xfg ©©¥¥¤¨©¦©©©
xaC lr m`" xn` xaMW s` "dN`n¥¥¤©¤§¨¨©¦©§©
z` x`iA dNigYW mEXn ,"d`cFd¨¨¦¤§¦¨¥¥¤
.oiprd z` x`an zrke ,aEzMd oFWl§©¨§¨¥§¨¥¤¨¦§¨

eìlä íéîìL øãð¯WExiR Edf ¨©§¨¦©¨¤¥
gaf" z` aixwdl xcp ,"EPaixwi"©§¦¤¨©§©§¦¤¤©

`i wEqtA xEn`d "minlXd)iaxd(Wie . ©§¨¦¨¨§¨§¥
odW" azM dNigYW ,i"Wx ixacA oIrl§©¥§¦§¥©¦¤§¦¨¨©¤¥
,daFg `idW Epid ,"zFcFdl oikixv§¦¦§©§¤¦¨
,"ElNd minlW xcp .. m`" azFM o`ke§¨¥¦¨©§¨¦©¨
Epid ,FxcpA iElY xaCdW rnWn©§©¤©¨¨¨§¦§©§
i"Wx oFWNn rnWn oke .zEWx `EdW¤§§¥©§©¦§©¦

dcFY" :` ,f migafAWixtdWlr ¦§¨¦¨¤¦§¦©
xcp xnFlM ,"oixEq`d ziAn Fz`ivi§¦¨¦¥¨£¦§©¨©
,xnFl Wie .dcFYd xEar oAxw Wixtde§¦§¦¨§¨£©¨§¥©

mpn`WzFcFdl aEIg EN`l Wi ¤¨§¨¥§¥¦§
`N` ,dpMQn E`vie qp mdl dUrPW¤©£¨¨¤¥§¨§¦©¨¨¤¨
z`adA `le ,d`cFdA `Ed aEIgdW¤©¦§¨¨§Ÿ©£¨©
`iadl dvFx mc`d m`e ,`weC oAxẅ§¨©§¨§¦¨¨¨¤§¨¦
z` KkA `Hal icM dcFY oAxẅ§©¨§¥§©¥§¨¤



מי ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy

(å)ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½
:àeä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−«

i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑נדרׁש הּוא ּכהנים' .ּב'תֹורת …∆»»ƒְְֲִִַָֹ

(æ)øLà ïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²£¤¬
:äéäé Bì Ba-øtëé§©¤−¬¦«§¤«

i"yx£Ì‰Ï ˙Á‡ ‰¯Bz∑ זה BaŒ¯tÎÈ.ּבדבר ¯L‡ Ô‰k‰∑ ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט ּבֹו, חֹולק לכּפרה הראּוי »««»∆ְֶָָ«…≈¬∆¿«∆ְְְְִֵַָָָָָָֻ
ואֹונן  .ּכּפּורים ְִִֵ

(ç)øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä ïäkäå§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´
:äéäé Bì ïäkì áéø÷ä¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ∑ חֹולקים ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ
קג)ּבעֹורֹות .(זבחים ָ

(è)äNòð-ìëå øepza äôàz øLà äçðî-ìëå§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬
Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìòå úLçøná©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬

:äéäú¦«§¤«
i"yx£'B‚Â d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ∑ ּתלמּוד לכּלן? יכֹול ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ּתלמּוד לבּדֹו? לֹו יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֻ

אֹותּה ׁשּמקריבין יֹום אֹותֹו ׁשל אב לבית ּכיצד? הא הּמקריב". "לּכהן .(ת"כ)לֹומר: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

˜LÈcו  ¯˙‡a dpÏÎÈÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈¿ƒ≈«¬««ƒ
:‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈…∆¿ƒ

ÔB‰Ïז  ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k ‡˙‡hÁk¿«»»«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

ÏÚ˙‡ח  CLÓ ¯·b ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»¿«¬»»
:‡‰È dÏÈc ‡‰ÎÏ ·¯˜È Ècƒ¿»≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÏÎÂט  ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙˙ Èc ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈¿«»¿»
‡‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a „·Ú˙˙c¿ƒ¿¬≈¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)àeä íéLã÷ Lã÷úøBú"a Y Ÿ¤¨¨¦§©
Løãð àeä "íéðäk¯"miWcw Wcw Ÿ£¦¦§¨Ÿ¤¨¨¦

iUaM=] xEAv inlW igaf zFAxl ±§©¦§¥©§¥¦¦§¥
ixkfl `N` Elk`i `NW ,[zxvr£¤¤¤Ÿ¥¨§¤¨§¦§¥
lFk`l miWcw iWcw mde ."dPEdk§¨§¥¨§¥¨¨¦¤¡

dxfrA)a ,blw oileg i"yx(oilk`p oi`e , ¨£¨¨§¥¤¡¨¦
minlXW iRÎlrÎs` ,dlile mFi `N ¤̀¨¨©§¨©©¦¤§¨¦

od)` ,k zegpn i"yx(" .`EddcFzl hxR ± ¥§¨§¨
minFCW iRÎlrÎs`W ."xifp li`e§¥¨¦¤©©¦¤¦
mFil milk`p mdW dfA mW`l§¨¨¨¤¤¥¤¡¨¦§
oilk`pe ,miNw miWcw md ,dlilë©§¨¥¨¨¦©¦§¤¡¨¦

mc` lkl xird lkA)` ,dp migaf d`x(. §¨¨¦§¨¨¨
aFxw Fpi`W WxC EdGW oeiM K ©̀¥¨¤¤§¨¤¥¨
i"Wx FazM `l ,`xwn lW FhEWtl¦§¤¦§¨Ÿ§¨©¦
[` wEqtA azMW KxC lr] WxFtnA¦§¨©¤¤¤¨©§¨

)`"eb(.f dxez

(f)íäì úçà äøBzäæ øáãa Y¯ ¨©©¨¤§¨¨¤
Epid ,"didi Fl FA xRki xW` odMd"W¤©Ÿ¥£¤§©¤¦§¤©§
odMd" lr aqEn "mdl zg` dxFY"W¤¨©©¨¤¨©©Ÿ¥

z`Hg zFeWdl m` iM ,"xRki xW £̀¤§©¤¦¦§©§©¨
micnFl ,mixaC x`W oiprl mW`l§¨¨§¦§©§¨§¨¦§¦

"mW`M z`HgM"n z`f)m"`x(. Ÿ¦©©¨¨¨¨
Ba øtëé øLà ïäkäéeàøä Y ©Ÿ¥£¤§©¤¨¨

äøtëì¯iE`xd ,"FA xRki" WExiR Edf §©¨¨¤¥§©¤¨¨
FA xRkOW odMd wx `le ,FA xRkl§©¥§Ÿ©©Ÿ¥¤§©¥
lM" e wEqR lirl xn`p ixdW ,lrFtA§©¤£¥¤¡©§¥¨¨
i"Wx mB d`xE ."EPlk`i mipdMA xkf̈¨©Ÿ£¦Ÿ§¤§¥©©¦

.hi ,e lirl§¥
Ba ÷ìBç¯."didi Fl" WExiR Edf ¥¤¥¦§¤

íéøetk øqçîe íBé ìeáèì èøt§¨¦§§ª©¦¦
ïðBàå¯`Ed xnWn FzF` lW odMd m` §¥¦©Ÿ¥¤¦§¨

oicre mFIA laHW ,mFi lEahdxnbp `l §¤¨©©©£©¦Ÿ¦§§¨
,mixERM xQEgn F` ,axrl cr Fzxdḧ¢¨©¨¤¤§©¦¦
F` ,FzxRkl oAxw `iadl oicr KixSW¤¨¦£©¦§¨¦¨§¨§©¨¨
Fl oi` ,mFi FzF`A zn Fl zOW ,opF`¥¤¥¥§¥
oeiM ,axrl oAxTd xUaA wlg¥¤¦§©©¨§¨¨¤¤¥¨
cFarl iE`x Fpi` zrM FaSnAW¤§©¨¨¥¥¨©£

.xRklEg dxez §©¥

(g)áéø÷ä øLà äìòä øBòBì ïäkì ¨Ÿ¨£¤¦§¦©Ÿ¥
äéäéøqçîe íBé ìeáèì èøt Y ¦§¤§¨¦§§ª©

íé÷ìBç ïðéàL ïðBàå íéøetk¦¦§¥¤¥¨§¦
úBøBòa¯opi` zFxFrdW iRÎlrÎs`W ¨¤©©¦¤¨¥¨

lkA ,oAxTd xUaM dlik`l micnFr§¦©£¦¨¦§©©¨§¨§¨
miE`x mpi` EN` mipdMW oeiM z`fŸ¥¨¤Ÿ£¦¥¥¨§¦
mB miwlFg mpi` daxwdl§©§¨¨¥¨§¦©

.zFxFrAh dxez ¨
(h)'Bâå dúà áéø÷nä ïäkììBëé Y ©Ÿ¥©©§¦Ÿ¨§¨

øîBì ãeîìz ?Bcáì Bì¯.i wEqR §©©§©¨
?ïlëì ìBëé ,"äéäz ïøäà éða ìëì"§¨§¥©£Ÿ¦§¤¨§ª¨
àä ,"áéø÷nä ïäkì" :øîBì ãeîìz©§©©Ÿ¥©©§¦¨
íBé BúBà ìL áà úéáì ?ãöéë¥©§¥¨¤

"dúà" ïéáéø÷nL¯Eid mFi lMW ¤©§¦¦Ÿ¨¤¨¨
EcarW a` ziA iWp`l ozF` oiwNgn§©§¦¨§©§¥¥¨¤¨§
iYA dXWl wElg did xnWOdW ,mFId©¤©¦§¨¨¨¨§¦¨¨¥

mini dXWl zFa`),fp migqt i"yx ¨§¦¨¨¦
`(.i dxez

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy

(é)ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ
ô :åéçàk Léà äéäz¦«§¤−¦¬§¨¦«

i"yx£ÔÓM·Œ‰ÏeÏa∑ נדבה מנחת ׁשמן ∑ÁÂ¯·‰.זֹו ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת .זֹו ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ß oqip 'c iyily mei ß

(àé):ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«

(áé)áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìò íà|äãBzä çáæ-ìò ¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈
íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî úBlç©³©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´

:ïîMa úìeìa úlç úëaøî úìñå ïîMa©¨®¤§´Ÿ¤ª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ep·È¯˜È ‰„BzŒÏÚ Ì‡∑ מדּברּיֹות והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס על הֹודאה ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב להֹודֹות, צריכין ׁשהם – ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים ּבית כאֿכב)וחבּוׁשי קז חסּדֹו(תהלים לה' "יֹודּו : ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לבנ  הן,ונפלאֹותיו ּתֹודה ׁשלמי – הּללּו ׁשלמים נדר, מאּלה אחת על אם תֹודה", זבחי ויזּבחּו אדם. י ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

ÏÈÙ‡י  ‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»
:È‰BÁ‡k ¯·b È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ¿»¿≈«¬…¿≈¿«¿»ƒ

È˜¯·יא  Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÒÎ˙יב  ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ Ì‡ƒ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«ƒ¿«
ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯b ‡ÎÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)ïîMá äìeìáäáãð úçðî Bæ Y¯ §¨©¤¤¦§©§¨¨
lirl dxEn`d) dacp lW zlFq zgpn¦§©¤¤§¨¨¨£¨§¥

` ,a(zgpnE zagn zgpn la` ,£¨¦§©©£©¦§©
o`M ExMfp xEPz dt`n zgpnE zWgxn©§¤¤¦§©©£¥©¦§§¨

h wEqtA)m"`x(. §¨
äáøçåàèBç úçðî Bæ Y¯dxEn`d ©£¥¨¦§©¥¨£¨

."onW dilr miUi `l" :`i ,d lirl§¥Ÿ¨¦¨¤¨¤¤
úBàð÷ úçðîe¯`PiTW dhFq zgpn ¦§©§¨¦§©¨¤¦¥

:eh ,d xAcOAA dxEn`d ,DlrA Dl̈©§¨¨£¨§©¦§¨
."onW eilr wvi `l"Ÿ¦Ÿ¨¨¤¤
ïîL ïäa ïéàL¯WExiR Edfe ¤¥¨¤¤¤§¤¥

Ellap `l dNigYkNOW ,"daxge"©£¥¨¤¦§©§¦¨Ÿ¦§§
EWAizd ode EllaPW `le ,onWA§¤¤§Ÿ¤¦§§§¥¦§©§
mB d`xE .dIt` zrWA¦§©£¦¨§¥©

.qFlwpE``i dxez §§
(ai)epáéø÷é äãBz ìò íàíà" Y ¦©¨©§¦¤¦

äàãBä øác "ìò¯lr m`" WExiR Edf ©§©¨¨¤¥¦©
."dcFY¨

Bì äNòpL ñð ìò¯aEzMd oFWlM ©¥¤©£¨¦§©¨
" KWndA i"Wx `iaOWeizF`ltpeipal ¤¥¦©¦©¤§¥§¦§§¨¦§¥

i"Wxl qgEind WExiR mB d`xE ."mc`̈¨§¥©¥©§¨§©¦
lr dcFY gaGW" ak ,l a minId ixaC¦§¥©¨¦¤¤©¨©
dpEMd oi`W ,xnFl Kixve ."`A `Ed qp¥¨§¨¦©¤¥©©¨¨
`N` ,raHd KxCn `vFId qp lr `weC©§¨©¥©¥¦¤¤©¤©¤¨

.qp `xwp raHA WAElnd qp s ©̀¥©§¨©¤©¦§¨¥
úBøaãî éëìäå ,íiä éãøBé :ïBâk¯ §§¥©¨§Ÿ§¥¦§¨

mi`nvE miarxE mirFY mdW minrR§¨¦¤¥¦§¥¦§¥¦
)c ,fw mildz i"yx(.

íéøeñàä úéá éLeáçå¯`Ed oM ©£¥¥¨£¦¥

xzFi iEvOX dnE .a ,cp zFkxaA xcQd©¥¤¦§¨©¤¨¥
d`xE .mW zFtqFY d`x ,dNigY aYkp¦§©§¦¨§¥¨¨§¥

.d`Ad dxrd¤¨¨©¨¨
àtøúpL äìBçå¯xiMfd i"WxX dn §¤¤¦§©¥©¤©¦¦§¦

zFkxaAW s` ,sFQA "`RxzPW dlFg"¤¤¦§©¥©©¤¦§¨
ziA iWEag" iptl xMfp `Ed mẄ¦§¨¦§¥£¥¥
lMW mEXn xnFl Wi ,"mixEq`d̈£¦¥©¦¤¨
KkA ,minFC md mipFW`xd dWlXd©§¨¨¦¦¥¦§¨
,m`vOd mFwnA `id mdNW dpMQdW¤©©¨¨¤¨¤¦¦§¦¨§¨
xcq itl) mzF` xiMfd dNigY okle§¨¥§¦¨¦§¦¨§¦¥¤
zFtqFYd mWA lirlcM ,mzElibx.( §¦¨§¦§¥§¥©¨

mEXn Dpi` FNW dpMQd ,dlFg ENi`e§¦¤©©¨¨¤¥¨¦
FAW dlgOd mEXn `N` ,F`vOd mFwn§¦¨§¤¨¦©©£¨¤
d`xpe .cxtpA FxiMfd okle ,Fnvr©§§¨¥¦§¦§¦§¨§¦§¤
dWlXd z`W mrHd mB EdGW¤¤©©©©¤¤©§¨
oeiM ,miAx oFWlA xiMfd mipFW`xd̈¦¦¦§¦¦§©¦¥¨
mFwOde ,mFwOd llbA `id dpMQdW¤©©¨¨¦¦§©©¨§©¨
ENi`e ,FA mi`vnPd lM z` oMqn§©¥¤¨©¦§¨¦§¦
`idW oeiM ,cigi oFWl hwp "dlFg"A§¤¨©§¨¦¥¨¤¦
lke ,dlFgd mc`d lW zihxR dlgn©£¨§¨¦¤¨¨¨©¤§¨
mB FGW xWt`e .FNW dlgOde cg ¤̀¨§©©£¨¤§¤§¨¤©

hwp `l mNEM iAbW dAiQdz` ©¦¨¤©¦¨Ÿ¨©¤
azM dlFg iAB ENi`e ,mzlSd©¨¨¨§¦©¥¤¨©
dpMQdW mNEM lv`W oeiM ,"`RxzPW"¤¦§©¥¥¨¤¥¤¨¤©©¨¨
xExA ixd ,m`vOd mFwnA `id mdNW¤¨¤¦¦§¦¨§¨£¥¨
mpi` dpMQd mFwnA mi`vnp cFr lMW¤¨¦§¨¦¦§©©¨¨¥¨
dlFg ENi`e ,dcFY oAxw `iadl milFki§¦§¨¦¨§©¨§¦¤
xERW WIW lMW aFWgl xWt` did̈¨¤§¨©£¤¨¤¥¦
F`) oAxw `iadl lFki xaM FaSnA ohẅ¨§©¨§¨¨§¨¦¨§¨

aCpn xEnB dlFg oicr `EdWM ENit £̀¦§¤£©¦¤¨§©¥
`RxzIW icM W`xn dcFY oAxw(okl , ¨§©¨¥Ÿ§¥¤¦§©¥¨¥

"`RxzPW"M `weC EdGW WiBcn©§¦¤¤©§¨§¤¦§©¥
.ixnbl§©§¦

úBãBäì ïéëéøö ïäL¯on oi`vFIWM ¤¥§¦¦§§¤§¦¦
dpMQd)a ,cp zekxa i"yx(. ©©¨¨

ïäa áeúkL¯.akÎ`k ,fw miNdY ¤¨¨¤§¦¦
éðáì åéúBàìôðå Bcñç 'äì eãBé"©©§§¦§§¨¦§¥
ìò íà ,"äãBú éçáæ eçaæéå ,íãà̈¨§¦§§¦§¥¨¦©

älàî úçà¯zg` lr m`" aEW xfg ©©¥¥¤¨©¦©©©
xaC lr m`" xn` xaMW s` "dN`n¥¥¤©¤§¨¨©¦©§©
z` x`iA dNigYW mEXn ,"d`cFd¨¨¦¤§¦¨¥¥¤
.oiprd z` x`an zrke ,aEzMd oFWl§©¨§¨¥§¨¥¤¨¦§¨

eìlä íéîìL øãð¯WExiR Edf ¨©§¨¦©¨¤¥
gaf" z` aixwdl xcp ,"EPaixwi"©§¦¤¨©§©§¦¤¤©

`i wEqtA xEn`d "minlXd)iaxd(Wie . ©§¨¦¨¨§¨§¥
odW" azM dNigYW ,i"Wx ixacA oIrl§©¥§¦§¥©¦¤§¦¨¨©¤¥
,daFg `idW Epid ,"zFcFdl oikixv§¦¦§©§¤¦¨
,"ElNd minlW xcp .. m`" azFM o`ke§¨¥¦¨©§¨¦©¨
Epid ,FxcpA iElY xaCdW rnWn©§©¤©¨¨¨§¦§©§
i"Wx oFWNn rnWn oke .zEWx `EdW¤§§¥©§©¦§©¦

dcFY" :` ,f migafAWixtdWlr ¦§¨¦¨¤¦§¦©
xcp xnFlM ,"oixEq`d ziAn Fz`ivi§¦¨¦¥¨£¦§©¨©
,xnFl Wie .dcFYd xEar oAxw Wixtde§¦§¦¨§¨£©¨§¥©

mpn`WzFcFdl aEIg EN`l Wi ¤¨§¨¥§¥¦§
`N` ,dpMQn E`vie qp mdl dUrPW¤©£¨¨¤¥§¨§¦©¨¨¤¨
z`adA `le ,d`cFdA `Ed aEIgdW¤©¦§¨¨§Ÿ©£¨©
`iadl dvFx mc`d m`e ,`weC oAxẅ§¨©§¨§¦¨¨¨¤§¨¦
z` KkA `Hal icM dcFY oAxẅ§©¨§¥§©¥§¨¤



evמב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy
ּכאן  ׁשּמפרׁש ּכמֹו ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ּבענין, האמּור לחם ‰Bz„‰.ּוטעּונֹות Á·ÊŒÏÚ ·È¯˜‰Â∑ ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»

וכל  וגֹו'", חמץ  לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: מּצה, מיני ׁשלׁשה – ּורבּוכה ּורקיקין חּלֹות לחם: מיני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹארּבעה
ּב'מנחֹות' מפרׁש ּכ חּלֹות; עׂשר ומין נז)מין כ'(דף מדּברּיֹות, ׁשׁש ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש וׁשיעּורן , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

צרּכֹו∑Îa¯Ó˙.עּׂשרֹון  ּכל ּברֹותחין חלּוט .לחם ִָÀ¿∆∆ְְְִֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz wla t"y)

יקריביקריביקריביקריבּנּנּנּנּוּוּוּו ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עלעלעלעל יב)אםאםאםאם (ז, ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
סלה" יֹודּו החּיי"ם "וכל להֹודֹות: ׁשּצרי למי סימן נתן מּצבים מדמדמדמדּבּבּבּבר ר ר ר ,ים ים ים ים ,ייייּסּסּסּסּוּוּוּורים רים רים רים ,((((חחחחֹוֹוֹוֹולה לה לה לה ה'ּטּור' נרמזּו מּדּוע להבין, ויׁש .( ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשחלפהססססּכּכּכּכנתנתנתנתׁשל הּסּכנה ׁשּכן לֹומר, ויׁש 'חּיים'. ּבּמּלה עליה.מגמגמגמגּבּבּבּבירהירהירהירהחּיים והתגּברּו אֹותּה עברּו הם החּיים; עצמת את ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשהערעּור (היינּו עליו לערער נּתן לא ׁשּוב ּבבית־ּדין והתקּים ערעּור עליו ׁשּיצא ׁשּׁשטר ּׁשּמצינּו, מה את מחמחמחמחּזּזּזּזקקקקועל־ּדר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ְַָהּׁשטר).
ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr ai zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתרתרתרתרּפּפּפּפאאאא וחוחוחוחֹוֹוֹוֹולהלהלהלה האסהאסהאסהאסּוּוּוּוריםריםריםרים ּבּבּבּביתיתיתית וחבוחבוחבוחבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיייי מדמדמדמדּבּבּבּבררררּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת והוהוהוהֹוֹוֹוֹולכילכילכילכי ההההּיּיּיּיםםםם יב)ייייֹוֹוֹוֹורדירדירדירדי ז, הּמדּבר,(רש"י ּדֹור לבני ׁשּנאמר זה, צּוּוי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
עצמם. להם הּדברים ארעּו ׁשּבֹו הּסדר לפי סּוף.יםיםיםיםנאמר ים קריעת ּבּמדּבר.מדמדמדמדּבּבּבּברררר– הליכתם הּגזרה חבחבחבחבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש– – ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבּמדּבר. ּכלּואים להיֹות עליהם הראׁשֹונים חחחחֹוֹוֹוֹולהלהלהלהׁשּנגזרה הּנּסים ּכי יחיד, לׁשֹון נקט (ולכן ּכלל לֹו ׁשּנזקקּו מצינּו ׁשּלא נס – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
זה). נס מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, לכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָארעּו
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i"yx£Á·ÊŒÏÚ Ba¯˜ ·È¯˜È∑ ת"כ עו, דף ּוטבּולֿיֹום )(שם ּביֹוצא לּפסל הּגּוף ּבקדּׁשת קדֹוׁש הּלחם ׁשאין מּגיד, «¿ƒ»¿»«∆«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּזבח  ׁשּיּׁשחט עד ּבפדיֹון, לחּלין .ּומּלצאת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
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i"yx£Ôa¯˜ŒÏkÓ „Á‡∑ לּבעלים נאכל והּׁשאר עבֹודתּה. העֹובד לּכהן ּתרּומה יּטל ומין מין מּכל אחד לחם ∆»ƒ»»¿»ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
קרּויה  והּתֹודה ּבׁשלמים, וׁשֹוק חזה ּתנּופת למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשּבּה, וׁשֹוק מחזה חּוץ לּבעלים, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּובׂשרּה
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i"yx£ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯N·e∑ ת"כ)(זבחי לו. וחגיגת ם נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות הרּבה: רּבּויין ּכאן יׁש ¿«∆««¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ולילה  ליֹום נאכלין ׁשּיהיּו ÏÎ‡È.י"ד, Ba¯˜ ÌBÈa∑לחמּה זמן – ּבׂשרּה aŒ„Ú˜¯.וכזמן epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï∑ ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆«…∆

העברה מן האדם להרחיק ּכדי חצֹות'? 'עד אמרּו לּמה אםּֿכן, הּלילה. ּכל הּוא אֹוכל ברכות)אבל .(ריש ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ

ÏÚיג  da¯˜ ·¯˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏc ÔˆÈ¯b ÏÚ«¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈«
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‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ìc ˙È ˜¯ÊÈc ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¬»ƒƒ¿«»«ƒ¿«¿«»

:È‰È dÏÈcƒ≈¿≈

ÌBÈaטו  È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎ ¯Ò·e¿«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿
:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ ÚˆÈ ‡Ï ÏÎ‡˙È da¯À̃¿»≈ƒ¿¬≈»«¿«ƒ≈««¿»
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øNò äòaøà úâéâçå¯mzF` micnFl ©£¦©©§¨¨¨¨§¦¨
"einlW" xn`PX dOn)my migaf(. ¦©¤¤¡©§¨¨

mW i"WxaE ,"gqt inlWe" :mW `xnBA©§¨¨¨§©§¥¤©§©¦¨
,xUr drAx` zbibg"l dpEMdW azM̈©¤©©¨¨©£¦©©§¨¨¨¨
,iiEAxl ivn `l `nlrA minlW la £̀¨§¨¦§¨§¨¨¨¥§©¥
mFiA ,mini ipW EdA `icdA aizM `dC§¨§¦§¤§¨§§¥¨¦§
mixaC d`xE ."zxgOnE lk`i mkgaf¦§£¤¥¨¥¦¨¢¨§¥§¨¦

" :c ,fh'Fbe xWAd onWExitaE ,"xwAl ¦©¨¨§©Ÿ¤§¥
c"i zbibgA ,xg` xaC" :mW i"Wx©¦¨¨¨©¥©£¦©
zlk`PW dilr cOle ,xAcn aEzMd©¨§©¥§¦¥¨¤¨¤¤¡¤¤
,mi`PYd zwFlgn `ide ."mini ipWl¦§¥¨¦§¦©£¤©©¨¦
oA zrcM Wxtn o`M FWExitA i"Wxe§©¦§¥¨§¨¥§©©¤



מג ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy
ּכאן  ׁשּמפרׁש ּכמֹו ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ּבענין, האמּור לחם ‰Bz„‰.ּוטעּונֹות Á·ÊŒÏÚ ·È¯˜‰Â∑ ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»

וכל  וגֹו'", חמץ  לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: מּצה, מיני ׁשלׁשה – ּורבּוכה ּורקיקין חּלֹות לחם: מיני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹארּבעה
ּב'מנחֹות' מפרׁש ּכ חּלֹות; עׂשר ומין נז)מין כ'(דף מדּברּיֹות, ׁשׁש ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש וׁשיעּורן , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

צרּכֹו∑Îa¯Ó˙.עּׂשרֹון  ּכל ּברֹותחין חלּוט .לחם ִָÀ¿∆∆ְְְִֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz wla t"y)

יקריביקריביקריביקריבּנּנּנּנּוּוּוּו ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עלעלעלעל יב)אםאםאםאם (ז, ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
סלה" יֹודּו החּיי"ם "וכל להֹודֹות: ׁשּצרי למי סימן נתן מּצבים מדמדמדמדּבּבּבּבר ר ר ר ,ים ים ים ים ,ייייּסּסּסּסּוּוּוּורים רים רים רים ,((((חחחחֹוֹוֹוֹולה לה לה לה ה'ּטּור' נרמזּו מּדּוע להבין, ויׁש .( ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשחלפהססססּכּכּכּכנתנתנתנתׁשל הּסּכנה ׁשּכן לֹומר, ויׁש 'חּיים'. ּבּמּלה עליה.מגמגמגמגּבּבּבּבירהירהירהירהחּיים והתגּברּו אֹותּה עברּו הם החּיים; עצמת את ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשהערעּור (היינּו עליו לערער נּתן לא ׁשּוב ּבבית־ּדין והתקּים ערעּור עליו ׁשּיצא ׁשּׁשטר ּׁשּמצינּו, מה את מחמחמחמחּזּזּזּזקקקקועל־ּדר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ְַָהּׁשטר).
ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr ai zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתרתרתרתרּפּפּפּפאאאא וחוחוחוחֹוֹוֹוֹולהלהלהלה האסהאסהאסהאסּוּוּוּוריםריםריםרים ּבּבּבּביתיתיתית וחבוחבוחבוחבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיייי מדמדמדמדּבּבּבּבררררּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת והוהוהוהֹוֹוֹוֹולכילכילכילכי ההההּיּיּיּיםםםם יב)ייייֹוֹוֹוֹורדירדירדירדי ז, הּמדּבר,(רש"י ּדֹור לבני ׁשּנאמר זה, צּוּוי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
עצמם. להם הּדברים ארעּו ׁשּבֹו הּסדר לפי סּוף.יםיםיםיםנאמר ים קריעת ּבּמדּבר.מדמדמדמדּבּבּבּברררר– הליכתם הּגזרה חבחבחבחבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש– – ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבּמדּבר. ּכלּואים להיֹות עליהם הראׁשֹונים חחחחֹוֹוֹוֹולהלהלהלהׁשּנגזרה הּנּסים ּכי יחיד, לׁשֹון נקט (ולכן ּכלל לֹו ׁשּנזקקּו מצינּו ׁשּלא נס – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
זה). נס מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, לכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָארעּו

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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(âé)úãBz çáæ-ìò Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìò©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©©¬
:åéîìL§¨¨«

i"yx£Á·ÊŒÏÚ Ba¯˜ ·È¯˜È∑ ת"כ עו, דף ּוטבּולֿיֹום )(שם ּביֹוצא לּפסל הּגּוף ּבקדּׁשת קדֹוׁש הּלחם ׁשאין מּגיד, «¿ƒ»¿»«∆«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּזבח  ׁשּיּׁשחט עד ּבפדיֹון, לחּלין .ּומּלצאת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

(ãé)ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì©Ÿ¥À©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«

i"yx£Ôa¯˜ŒÏkÓ „Á‡∑ לּבעלים נאכל והּׁשאר עבֹודתּה. העֹובד לּכהן ּתרּומה יּטל ומין מין מּכל אחד לחם ∆»ƒ»»¿»ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
קרּויה  והּתֹודה ּבׁשלמים, וׁשֹוק חזה ּתנּופת למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשּבּה, וׁשֹוק מחזה חּוץ לּבעלים, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּובׂשרּה

."ׁשלמים" ְִָ

(åè)ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáe§©À¤µ©©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®
:ø÷a-ãò epnî çépé-àì«Ÿ©¦¬©¦¤−©«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯N·e∑ ת"כ)(זבחי לו. וחגיגת ם נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות הרּבה: רּבּויין ּכאן יׁש ¿«∆««¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ולילה  ליֹום נאכלין ׁשּיהיּו ÏÎ‡È.י"ד, Ba¯˜ ÌBÈa∑לחמּה זמן – ּבׂשרּה aŒ„Ú˜¯.וכזמן epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï∑ ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆«…∆

העברה מן האדם להרחיק ּכדי חצֹות'? 'עד אמרּו לּמה אםּֿכן, הּלילה. ּכל הּוא אֹוכל ברכות)אבל .(ריש ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ

ÏÚיג  da¯˜ ·¯˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏc ÔˆÈ¯b ÏÚ«¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈«
:È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎƒ¿««ƒ¿«¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡יד  ‡a¯˜ ÏkÓ „Á dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈«ƒ»À¿»»«¿»»
‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ìc ˙È ˜¯ÊÈc ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¬»ƒƒ¿«»«ƒ¿«¿«»

:È‰È dÏÈcƒ≈¿≈

ÌBÈaטו  È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎ ¯Ò·e¿«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿
:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ ÚˆÈ ‡Ï ÏÎ‡˙È da¯À̃¿»≈ƒ¿¬≈»«¿«ƒ≈««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)çáæ ìò Bðaø÷ áéø÷é,ãébî Y ©§¦¨§¨©¤©©¦
óebä úMã÷ LBã÷ íçlä ïéàL¯ ¤¥©¤¤¨§ª©©

EWCwEdXnminC zXEcw EWcw ,dtA ¦¤§§§¤¨§§©¨¦
`l la` ,d`pdaE dlik`A xq`il¥¨¥©£¦¨©£¨¨£¨Ÿ

sEBd zXEcw EWcw)a ,bq migqt i"yx(. ¨§§©©
àöBéa ìñtì¯uEgn E`vi m`W ¦¨¥§¥¤¦¨§¦
.Elqtp dxfrl̈£¨¨¦§§

íBé ìeáèe¯mFi lEah mdA rbp m`W §¤¦¨©¨¤§
.Elqtp¦§§

ïBéãôa ïélçì úàölîe¯m`W ¦¨¥§ª¦§¦§¤¦
`N` oFicR Dl lirFn `l E`nhp¦§§Ÿ¦¨¦§¤¨

.EtxVi¦¨§
çáfä èçMiL ãò¯zFgpnA `ipzcM ©¤¦¨¥©¤©¦§©§¨¦§¨

)a ,gr(cOln ,"gaf lr FpAxw aixwi" :©§¦¨§¨©¤©§©¥
i`dC ,dgiafA `N` WFcw mgNd oi`W¤¥©¤¤¨¤¨¦§¦¨§©
lr" aizkC ,irYWn mglA "FpAxw"¨§¨§¤¤¦§¨¥¦§¦©

"FpAxw aixwi ung mgl zFNg)i"yx ©¤¤¨¥©§¦¨§¨
` ,`p oiyeciw(ixd :xn`W drXn mpn` .¨§¨¦¨¨¤¨©£¥

,WCwd mW mdilr lg ,izcFzl EN ¥̀§¨¦¨£¥¤¥¤§¥
dpilA lqRil zFWFcw opi` la £̀¨¥¨§¦¨¥§¦¨
oiCtp ± E`nhp m`e ,mFi lEahaE¦§§¦¦§§¦§¦
gaGd hgXIW cr ,oiNEgl oi`vFie§§¦©¦©¤¦¨¥©¤©

odilr)a ,bi migqt i"yx(i"Wx oFWl d`xE . £¥¤§¥§©¦
cOln ± gaf lr FpAxw" :a ,bq migqR§¨¦¨§¨©¤©§©¥
`N` oAxw iExw mgNd oi`W¤¥©¤¤¨¨§¨¤¨

."dgiafAci dxez ¦§¦¨

(ci)ïaø÷ ìkî ãçàãçà" íçì Y ¤¨¦¨¨§¨¤¤¤¨
¯dqExR Fl oYi `NW "cg`" aizM)i"yx §¦¤¨¤Ÿ¦¥§¨

a ,fl migqt(.
ïéîå ïéî "ìkî¯lMn" WExiRd Edf ¦¨¦¨¦¤©¥¦¨

,oAxw `xwp oine oin lM oMW ,"oAxẅ§¨¤¥¨¦¨¦¦§¨¨§¨
ixd ,zFNg xUr lMn zg` dNg lhFpe§¥©¨©©¦¨¤¤©£¥

zFNg rAx` lhFPW)m"`x(. ¤¥©§©©
"äîeøz" ìhé¯.. aixwde" WExiR Edf ¦Ÿ§¨¤¥§¦§¦
."'dl dnExY§¨©
ãáBòä ïäkì¯z` wxFGd odMl" Edfe ©Ÿ¥¨¥§¤©Ÿ¥©¥¤

odkl dpEMde ."didi Fl minlXd mC©©§¨¦¦§¤§©©¨¨§Ÿ¥
iE`xdi"WxA lirlckE ,mCd zwixfl ¨¨¦§¦©©¨§¦§¥§©¦

.h wEqR̈
dúãBáò¯ciÎiazM dOkA `Ed oM £¨¨¥§©¨¦§¥¨

:EpiptNW miqEtCA K` .oFW`x qEtcE§¦©©§¦¤§¨¥
.FzcFar£¨
øàMäå¯zFNg WWe miWlW §©§¨§¦¨¥©

.zFxzFPd©¨
õeç ,íéìòaì døNáe .íéìòaì ìëàð¤¡¨©§¨¦§¨¨©§¨¦

daL ÷BLå äæçî¯.mipdMl mdW ¥¨¤§¤¨¤¥©Ÿ£¦
äæç úôeðz ähîì LøônL Bîk§¤§Ÿ̈§©¨§©¨¤
äéeø÷ äãBzäå ,íéîìLa ÷BLå̈¦§¨¦§©¨§¨

.íéîìL¯.alÎl miwEqR oOwleh dxez §¨¦§©¨§¦
(eh)åéîìL úãBz çáæ øNáeLé Y §©¤©©§¨¨¥

äaøä ïééeaø ïàk¯migaf i"Wx d`x ¨¦¦©§¥§¥©¦§¨¦
FzcFze aYkinl Dil dedC" :` ,el©£¨¥§¦§©§¨

z` miWxFC mW `xnBaE ."lk`i FnFiA§¥¨¥©§¨¨¨§¦¤
zFcleE oitilg zFAxl "xUaE" zaiY¥©§©§©£¦¦§¨
d`xPke .FhinWd o`M ENi`e ,zFxEnzE§§¦¨¦§¦§©¦§¤
"xUaE" zaiY `xwn lW FhEWt itl§¦§¤¦§¨¥©§©
FpFWNn rnWn oke ,zxYEin Dpi ¥̀¨§¤¤§¥©§©¦§
f`W `N` ."DxUA onfke" `Ad xEACA©¦©¨§¦§©§¨¨¤¨¤¨
,"dAxd oiiEAix" xn`W Edn oaEn `lŸ¨©¤¨©¦¦©§¥
xzFi FrnWn "dAxd" dxF`kNW¤¦§¨©§¥©§¨¥

mixacl FzpEM ilE`e .mipXnEAxzPW ¦§©¦§©©¨¨¦§¨¦¤¦§©
.wEqRAW mixEYil `le§Ÿ§¦¦¤©¨
íLàå úàhç úBaøì¯mzF` micnFl §©©¨§¨¨§¦¨
"gaf" xn`PX dOn)my migaf(. ¦©¤¤¡©¤©

øéæð ìéàå¯i"WxaE ."xifp inlW" Epid §¥¨¦©§©§¥¨¦§©¦
."DzFnM mgl oErHd xifp li`" :mẄ¥¨¦©¨¤¤§¨

øNò äòaøà úâéâçå¯mzF` micnFl ©£¦©©§¨¨¨¨§¦¨
"einlW" xn`PX dOn)my migaf(. ¦©¤¤¡©§¨¨

mW i"WxaE ,"gqt inlWe" :mW `xnBA©§¨¨¨§©§¥¤©§©¦¨
,xUr drAx` zbibg"l dpEMdW azM̈©¤©©¨¨©£¦©©§¨¨¨¨
,iiEAxl ivn `l `nlrA minlW la £̀¨§¨¦§¨§¨¨¨¥§©¥
mFiA ,mini ipW EdA `icdA aizM `dC§¨§¦§¤§¨§§¥¨¦§
mixaC d`xE ."zxgOnE lk`i mkgaf¦§£¤¥¨¥¦¨¢¨§¥§¨¦

" :c ,fh'Fbe xWAd onWExitaE ,"xwAl ¦©¨¨§©Ÿ¤§¥
c"i zbibgA ,xg` xaC" :mW i"Wx©¦¨¨¨©¥©£¦©
zlk`PW dilr cOle ,xAcn aEzMd©¨§©¥§¦¥¨¤¨¤¤¡¤¤
,mi`PYd zwFlgn `ide ."mini ipWl¦§¥¨¦§¦©£¤©©¨¦
oA zrcM Wxtn o`M FWExitA i"Wxe§©¦§¥¨§¨¥§©©¤



evמד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy

(æè)øãð-íàå|Báéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæ äáãð Bà §¦¤¤́´§¨À̈¤µ©¨§¨½§²©§¦¬
:ìëàé epnî øúBpäå úøçnîe ìëàé Bçáæ-úà¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬¦¤−¥«¨¥«

i"yx£‰·„ B‡ ¯„ŒÌ‡Â∑ּכמֹו ימים, לׁשני ונאכלת לחם, טעּונה אינּה נס, ׁשל הֹודאה על הביאּה ׁשּלא ¿ƒ∆∆¿»»ְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבענין  epnÓ.ׁשּמפרׁש ¯˙Bp‰Â ˙¯ÁnÓe∑יאכל יאכל'(ּבראׁשֹון מּמּנּו 'והּנֹותר אחרים: ויׁש)ספרים היא, יתרה זֹו ו"ו . ְְִֶָָָֹƒ»√»¿«»ƒ∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

וענה" ואּיה צבעֹון בני "ואּלה ּכגֹון: ּבּמקרא, הרּבה כד)ּכמֹוה לו מרמס"(בראשית וצבא וקדׁש "ּתת יג), ח .(דניאל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(æé):óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä øNaî øúBpäå§©−̈¦§©´©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

(çé)íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä íàå§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´
Bì áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä©§¦¦»´Ÿ¥«̈¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−
:àOz dðåò epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ)מּמּנּו אכל אם יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבּׁשליׁשי, לאכלֹו ּבׁשחיטה ּבמחּׁשב ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

˜¯daטז  ˙ÒÎ ‡z·„ B‡ ‡¯„ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿¿≈
‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È d˙ÒÎ ·¯˜È Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»

:ÏÎ‡˙È dpÓ ¯‡zL‡„e È‰B¯˙·„¿«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿¬≈

ÈÏz˙‡‰יז  ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ ¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»
:„˜BzÈ ‡¯ea¿»ƒ»

ÒÎ˙יח  ¯ÒaÓ ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿«
‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BL„e˜¿ƒ¿»¿ƒ»»»¿≈¿«¬»
‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`niY)` ,r migqt(FWExitA ENi`e , ¥¨§¦§¥
minkg zrcM hwp mixacA)my migqt(, ¦§¨¦¨©§©©£¨¦

FWExitA i"Wx oMW ,xaCA dxizq oi`e§¥§¦¨©¨¨¤¥©¦§¥
lkA miwEqRd z` mi`zn dxFYd lr©©¨©§¦¤©§¦§¨
df WExiR m` s` ,Fpipr itl mFwn̈§¦¦§¨©¦¥¤

xg` mFwnA xg` WExiR xFYqi)t"r ¦§¥©¥§¨©¥
m"`x(.

.äìéìå íBéì ïéìëàð eéäiLíBéa ¤¦§¤¡¨¦§¨©§¨§
ìëàé Bðaø÷døNa ïîæëå Y¯UAx ¨§¨¥¨¥§¦§©§¨¨§©

.dcFYd©¨
dîçì ïîæ¯`xwp mgNd mB oMW §©©§¨¤¥©©¤¤¦§¨

mW i"WxaE ci wEqR lirlcM) "oAxw"(. ¨§¨§¦§¥¨§©¦¨
mFiA" aEzMd xn` okleFpAxw"lk`i §¨¥¨©©¨§¨§¨¥¨¥

"lk`i FnFiA" `le)(mgl mB zFAxl , §Ÿ§¥¨¥§©©¤¤
)m"`x(.

ø÷a ãò epnî çépé àììáà Y Ÿ©¦©¦¤©Ÿ¤£¨
äìélä ìk àeä ìëBà¯i"Wx mB d`x ¥¨©©§¨§¥©©¦

.migaf ligzOdÎxEAC ` ,b migqR§¨¦¦©©§¦§¨¦
eøîà änì ,ïk íà¯dpWOA minkg ¦¥¨¨¨§£¨¦©¦§¨

.zFkxA Wix¥§¨
ïî íãàä ÷éçøäì éãk ?úBöç ãò©£§¥§©§¦¨¨¨¦

äøáòä¯,oPnf mcFw dlik`A mExq`e ¨£¥¨©£¨©£¦¨¤§©¨
cEOr xg`l olk`l `ai `NW icM§¥¤Ÿ¨Ÿ§¨§¨§©©©

zxM aIgzie xgXd)my i"yx(dn . ©©©§¦§©¥¨¥©
minkg ixaC z` o`M i"Wx `iadX¤¥¦©¦¨¤¦§¥£¨¦
Wi ,zFvg cr oAxTd onf zlAbd oiprl§¦§©©§¨©§©©¨§¨©£¥
xFwn df xacl WIW mEXn xnFl©¦¤¥§¨¨¤¨
lW FhEWR KxcA Fnvr aEzMd oFWlA¦§©¨©§§¤¤§¤
:xE`iA WxFC aEzMd oFWl oMW ,`xwn¦§¨¤¥§©¨¥¥
oAxTdn xizFdl xEQi`d onf rECn©©§©¨¦§¦¥©¨§¨
`l" zWxFtn dxEvA aEzMA xn`p¤¡©©¨§¨§¤¤Ÿ

dlik`d onf ENi`e ,"xwA cr EPOn giPi©¦©¦¤©Ÿ¤§¦§©¨£¦¨
mFiA" wx `N` KMÎlM WxFtn `lŸ§¨¨¨¤¨©§
i"Wx cnFl o`MnE ?"lk`i FpAxẅ§¨¥¨¥¦¨¥©¦
oi`W fFnxl `id aEzMd zpEMW¤©¨©©¨¦¦§¤¥
,WOn xwAd cr dlik`d z` KFWnl¦§¤¨£¦¨©©Ÿ¤©¨
mCwEn dlik`d z` wiqtdl Wi `N ¤̀¨¥§©§¦¤¨£¦¨§¨
WWgdn Fnvr wigxdl icM ,xzFi¥§¥§©§¦©§¥©£¨
,onGd xg`l oAxTd xUAn xzEIW¤¦¨¥¦§©©¨§¨§©©©§©
onGd z` draw `l dxFYdW `N ¤̀¨¤©¨Ÿ¨§¨¤©§©
,lFk`l wiqtdl Wi FAW wIEcnd©§¨¤¥§©§¦¤¡
lW mzEknql xaCd z` dxi`Wde§¦§¦¨¤©¨¨§©§¨¤
z` mIql WIW Eraw mde ,minkg£¨¦§¥¨§¤¥§©¥¤
cg` cSn ,xnFlM .zFvg cr dlik`d̈£¦¨©£§©¦©¤¨
`Ed lkF`"W aEzMd oFWNn micnFl§¦¦§©¨¤¥
iRÎlr oiCd `Ed oMW ,"dliNd lM̈©©§¨¤¥©¦©¦
FpFWlA aEzMd fnFx Kci`n K` ,dxFY¨©¥¦¨¥©¨¦§
mc`d z` wigxdl KxFv WIW¤¥¤§©§¦¤¨¨¨
Erawe minkg E`A oM lre ,dxardn¥¨£¥¨§©¥¨£¨¦§¨§

"zFvg cr")iaxd(.fh dxez ©£
(fh)äáãð Bà øãð íàåàlL Y §¦¤¤§¨¨¤Ÿ

dàéáä¯.dcFYd z` ¡¦¨¤©¨
ñð ìL äàãBä ìò¯dcFYW FzpEM oi` ©¨¨¤¥¥©¨¨¤¨

lirl ixdW ,xcp iciÎlr `NW d`Ä¨¤Ÿ©§¥¤¤¤£¥§¥
xaC lr m`" :i"Wx azM ai wEqR̈¨©©¦¦©§©
xcp .. Fl dUrPW qp lr d`cFd¨¨©¥¤©£¨¨©
xcPd o`MW FzpEM `N` ,"ElNd minlW§¨¦©¨¤¨©¨¨¤¨©¤¤
d`cFdl llM mixEWw mpi` dacPd F`©§¨¨¥¨§¦§¨§¨¨
calA dacpE xcpA F`iad `N` ,qp lr©¥¤¨¡¦§¤¤§¨¨¦§¨

)`"ebe m"`x t"r(.ilr ixd :xn`W ,xcp .¤¤¤¨©£¥¨©
Ff ixd :xn`W ,dacp)gi ,ak onwl i"yx(. §¨¨¤¨©£¥

ì úìëàðå íçì äðeòè dðéàéðL ¥¨§¨¤¤§¤¡¤¤¦§¥

úøçnîe" :ïéðòa LøônL Bîk ,íéîé̈¦§¤§Ÿ̈¨¦§¨¦¨¢¨
"ìëàé" Y ïBLàøa "epnî øúBpäå¯ §©¨¦¤¨¦¥¨¥

lk`i oFW`xd mFIA xzFPd ,xnFlM§©©¨©¨¦¥¨¥
.mini ipWl zlk`PW `vnp ,"zxgOn"¦¨¢¨¦§¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦
,zF`gqEPd EAx df i"WxAW xirdl Wi¥§¨¦¤§©¦¤©©§¨
zlAEwnd `qxiBM iz`ad miptaE¦§¦¥¥¦©¦§¨©§¤¤
,ligzOdÎxEACd lW WbCd zhnWdA)§©§¨©©¨¥¤©¦©©§¦
,svxA F`xwl Wi iYrC zEIprl iM¦©£¦©§¦¥§¨§§¤¤
zhnWdA oke .Wcg xEAC Fpi`e§¥¦¨¨§¥§©§¨©
:miNEBr i`vgA z`aEOd `qxiBd©¦§¨©¥©£¨¥¦¦
."lk`i EPOn xzFPde ,mixg` mixtq"§¨¦£¥¦§©¨¦¤¥¨¥

Bæ å"éå¯."xzFPde" lW ¨¤§©¨
àéä äøúé¯Kke .xzFPd :aEzM ENi`kE §¥¨¦§¦¨©¨§¨

:wEqRd WExiRoke ,lk`i Fzaxwd mFiA ¥©¨§©§¨¨¥¨¥§¥
± oFW`xd mFIA EPOn xzFp m` zxgOn¦¨¢¨¦¨¦¤©¨¦

lk`i)cec ixac(aqEn "lk`i" ,xnFlM . ¥¨¥§©¥¨¥¨
lr aqEn "xzFPd"e ,"zxgOn" lr©¦¨¢¨§©¨¨©

."Faixwd mFiA"§©§¦
:ïBâk ,àø÷na äaøä äBîk Léå§¥¨¨©§¥©¦§¨§

"äðòå äiàå ïBòáö éðá älàå"¯ §¥¤§¥¦§§©¨©£¨
FnM `Ede ,dxzi e"ie .ck ,el ziW`xA§¥¦¨§¥¨§§

"dpre dI`")my i"yx(. ©¨©£¨
"ñîøî àáöå Lã÷å úz"¯,g l`IpC ¥§Ÿ¤§¨¨¦§¨¨¦¥

e"ie ± `ave Wcwe" :mW i"WxaE .bi§©¦¨§Ÿ¤§¨¨¨
s`e .. `xwOA dN`M dAxde ,dxzi§¥¨§©§¥¨¥¤©¦§¨§©
."oM mixAcn Wi mc` ipA oFWlA¦§§¥¨¨¥§©§¦¥
,WCwOd oFkn z` zzl :wEqRd WExitE¥©¨¨¥¤§©¦§¨
,ux`l liRd xW` minXd `av z`e§¤§¨©¨©¦£¤¦¦¨¨¤

eilbxl qnxn)my i"yx(.gi dxez ¦§¨§©§¨
(gi)'Bâå ìëàé ìëàä íàåY §¦¥¨Ÿ¥¨¥§

äèéçMa áMçîa¯oeiM ,dhigW hwp ¦§©¥©§¦¨¨©§¦¨¥¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy
נפסל  ואינֹו נפסל הּוא הקרבה ּבׁשעת – יחׁשב" לא אתֹו "הּמקריב לֹומר: ּתלמּוד למפרע? יּפסל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּׁשליׁשי 

יהיה  ּפּגּול – חּׁשב ואם ּבמחׁשבה, זאת ּתעלה לא הקרבתֹו ּבׁשעת ּפרּוׁשֹו: וכן ‰‡ÏÎ˙.ּבּׁשליׁשי. LÙp‰Â ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ¿«∆∆»…∆∆
epnÓ∑ ּתּׂשא עֹונּה - הּזמן ּבתֹו .אפּלּו ƒ∆ְְֲֲִִַַָָ

(èé)Làa ìëàé àì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå óøOé¦¨¥®§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

i"yx£¯Na‰Â∑ יאכל לא ּבכלֿטמא, יּגע אׁשר ׁשלמים קדׁש מקצתֹו,∑Na‰Â¯.ׁשל ׁשּיצא איבר לרּבֹות ¿«»»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ¿«»»ְְִֵֶַָָָָ
מּתר  Na¯.ׁשהּפנימי ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk∑(עט ׁשּנאמר(פסחים לפי לֹומר? ּתלמּוד כז)מה יב זבחי(דברים "ודם : ְִִֶַָֻ»»…«»»ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָ

ּבׂשר" יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ הּבעלים? אּלא ׁשלמים יאכלּו לא יכֹול ּתאכל", והּבׂשר וגֹו' יּׁשפ. ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

Ï‡יט  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜È Èc ‡L„e˜ ¯Ò·e¿«¿»ƒƒ¿«¿»¿»»»
Èc Ïk ‡L„e˜ ¯Ò·e „˜BzÈ ‡¯ea ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¿»ƒ»¿«¿»»ƒ

:‡L„e˜ ¯Òa ÏeÎÈÈ ‡L„e˜· ÈÎ„¿≈¿¿»≈¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,oAxTd lW zFcFard zNigY `idW¤¦§¦©¨£¤©¨§¨
,oAxTd lW zFcFard x`WA oiCd `Ede§©¦¦§¨¨£¤©¨§¨

dwixfE dklFd dlAw :odW)i"yx d`x ¤¥©¨¨¨¨§¦¨
a ,`q migqt(.

.øaãî áeúkä ,éLéìMa Bìëàì¯ §¨§©§¦¦©¨§©¥
.f ,hi oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨

éLéìMa epnî ìëà íà ìBëé¯ ¨¦¨©¦¤©§¦¦
lk`W inA xAcn wEqRd ,xnFlM§©©¨§©¥§¦¤¨©
aWgW inA `le ,iWilXd mFIA lrFtA§©©©§¦¦§Ÿ§¦¤¨©

.iWilXd mFIA Flk`l§¨§©©§¦¦
òøôîì ìñté¯lEBR" aEzM ixdW ¦¨¥§©§¥©¤£¥¨¦

.oAxTd Fl dlr `NW ,"didi¦§¤¤Ÿ¨¨©¨§¨
àì Búà áéø÷nä" :øîBì ãeîìz©§©©©§¦ŸŸ

ìñôð àeä äáø÷ä úòLa ,"áLçé¯ ¥¨¥¦§©©§¨¨¦§¨
"aWgi `l" WxtOW rnWn dxF`kl¦§¨©§©¤§¨¥Ÿ¥¨¥
i"Wx oFWNn rnWn oke .lEqR oFWNn¦§§§¥©§©¦§©¦
migqtA i"Wx WxiR oke .gl ,gk zFnW§§¥¥©©¦¦§¨¦

`l" :a ,fh."`YpTY Dil zil ,Fl aWgi Ÿ¥¨¥¥¥©©§¨
`l" Wxtn o`M eixaC KWndA la £̀¨§¤§¥§¨¨¨§¨¥Ÿ

.daWgn oFWNn "aWgi¥¨¥¦§©£¨¨
éLéìMa ìñôð Bðéàå¯oAxTd ,WExiR §¥¦§¨©§¦¦¥©¨§¨

mFIA lrFtA Flk` m` lqtp Fpi ¥̀¦§¨¦£¨§©©
zrWA aWg m` wx `N` ,iWilXd©§¦¦¤¨©¦¨©¦§©
m` s`) iWilXd mFIA Flk`l daxwd©§¨¨§¨§©©§¦¦©¦

ok iptl Flk` lrFtA(. §©£¨¦§¥¥
Búáø÷ä úòLa :BLeøt ïëå¯Edf §¥¥¦§©©§¨¨¤

dpEMd oi`W ,"FzF` aixwOd" WExiR¥©©§¦¤¥©©¨¨
zrW lr `N` aixwOd odMd lr©©Ÿ¥©©§¦¤¨©§©

gaGd zaxwd)m"`x(WxFtn oke . ©§¨©©¤©§¥§¨
:mW i"Wx WExitkE ,` ,hk migafA¦§¨¦§¥©¦¨
aixwOd oi`e ,aWgi `lA gaGd FzF`"©¤©§Ÿ¥¨¥§¥©©§¦

."aWgi `lA§Ÿ¥¨¥
äáLçîa úàæ äìòú àì¯Dlk`l Ÿ©£¤Ÿ§©£¨¨§¨§¨

aWgi `l" WExiR Edfe .iWilXd mFIA©©§¦¦§¤¥Ÿ¥¨¥
z`f dlrY `l" aFYkl i"Wx wIce ."Fl§¦¥©¦¦§Ÿ©£¤Ÿ
`l" dxvwA azM `le ,"daWgnA§©£¨¨§Ÿ¨©¦§¨¨Ÿ

`l" xn`p `l aEzMAW mEXn ,"aFWgi©£¦¤©¨Ÿ¤¡©Ÿ
zxivi lr) "aWgi `l" `N` "aFWgi©£¤¨Ÿ¥¨¥©§¦©

daWgOd(`NW ,dlriFf daWgn ©©§¨¨¤Ÿ©£¤©£¨¨
i"Wx zpEMW xnFl Wi mB .FYaWgnA§©£©§©¥©¤©¨©©¦
`l `Ed lEBiRd xEQi` xcBW ,xnFl©¤¤¤¦©¦Ÿ

,aWFgd mc`d cSnaFWgi `NW ¦©¨¨¨©¥¤Ÿ©£
`EdW drWA lEBiR zaWgnaixwn, ©£¤¤¦§¨¨¤©§¦

`NW ,Dnvr daWgOd cSn `N ¤̀¨¦©©©§¨¨©§¨¤Ÿ
didYzaWgnzrWA lEBiRzaxwd ¦§¤©£¤¤¦¦§©©§¨©

zrWA :i"Wx oFWl wEIC dfe .oAxTd©¨§¨§¤¦§©¦¦§©
FzaxwddlrY `lz`f,"daWgnA ©§¨¨Ÿ©£¤Ÿ§©£¨¨
mEXnFf daWgOWz` znbFRdUrn ¦¤©£¨¨¤¤¤©£¥

daxwddWxtn q"Wl FWExitA K` . ©©§¨¨©§¥©©§¨¥
oiNEg i"Wx d`x ± xg` otF`A zvw§¨§¤©¥§¥©¦¦
aWgi `l :DiA ixw ,aWgi `l" :a ,glŸ¥¨¥§¥¥Ÿ©§Ÿ
i"WxA oke ."iWilXd mFIA Dlk`l§¨§¨©©§¦¦§¥§©¦
aWgi `l :ixwE ,aWgi `l" :a ,cp oiHiB¦¦Ÿ¥¨¥§¥Ÿ©§Ÿ
,hk migaf i"WxA oke ."lEBiR zaWgn©£¤¤¦§¥§©¦§¨¦
,aWgi `l DiA ixw ,aWgi `l" :aŸ¥¨¥§¥¥Ÿ©§Ÿ

."KM lr mipdM xidfdl§©§¦Ÿ£¦©¨
áLç íàå¯lk`d m`e" WExiR Edf §¦¨©¤¥§¦¥¨Ÿ

."lk`i¥¨¥
ìebt"¯arFzn)f ,hi onwl i"yx(. ¦§¨
."äéäéepnî úìëàä LôpäåY ¦§¤§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤

ïîfä CBúa elôà¯.Fzlik` onf KFzA £¦§©§©§§©£¦¨
"àOz dðBò"¯migqR i"Wx mB d`x £¨¦¨§¥©©¦§¨¦

rAx`n zg`A aXig m`" :a ,aq¦¦¥§©©¥©§©
ziGM EPnid lFk`l zpn lr zFcFar£©§¨¤¡¥¤©©¦
eilr oiaIge `Ed lEBiR ± FPnfl uEg¦§©¦§©¨¦¨¨
,FPnf KFY EPOn lk` ENit` ,zxM̈¥£¦¨©¦¤§©
DpFr EPOn zlkF`d WtPde aizkcM§¦§¦§©¤¤¨¤¤¦¤£¨

.f ,hi oOwl i"Wx d`xE ."`VYhi dxez ¦¨§¥©¦§©¨
(hi)øNaäåLã÷ ìL Y¯xUA `le §©¨¨¤Ÿ¤§Ÿ§©

`"dA "xUAde" xn`p ixdW] oiNEg¦¤£¥¤¡©§©¨¨§¥
minlXd gaf xUA Epid ,dricid©§¦¨©§§©¤©©§¨¦

[mcFTd wEqRA xMfPd)`"eb(`l mbe . ©¦§¨©¨©¥§©Ÿ

,mcFTd wEqRA xMfPd lEBR lW xUaA§¨¨¤¦©¦§¨©¨©¥
Fpi` d`nEhA dribp `lA s` lEBiRdW¤©¦©§Ÿ§¦¨§§¨¥

mW lirl xEn`M ,lk`p)m"`x(d`xE . ¤¡¨¨¨§¥¨§¥
.eh ,ai mixaC i"Wx©¦§¨¦

íéîìL¯miWcw iWcw oMWÎlke)i"yx §¨¦§¨¤¥¨§¥¢¨¦
` ,at migqt(.

"ìëàé àì ,àîè ìëa òbé øLà"¯ £¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥
KWnd z` mB wEqRdn wiYrdX dn©¤¤§¦¥©¨©¤¤§¥
xW`"W x`al liaWA Edf ,wEqRd©¨¤¦§¦§¨¥¤£¤
rBi xUAdW ,xUAd lr aqEn "rBi¦©¨©©¨¨¤©¨¨¦©
,`nh lkA rBi mc`dW `le ,`nh lkA§¨¨¥§Ÿ¤¨¨¨¦©§¨¨¥
,`nh xUaaE xFdh mc`A xAEcn `N ¤̀¨§¨§¨¨¨§¨¨¨¥
Fnvr xUAdW ,"lk`i `l" xn`p okle§¨¥¤¡©Ÿ¥¨¥¤©¨¨©§
oOwl i"Wx mB d`xE .dlik`A xEq`̈©£¦¨§¥©©¦§©¨

.b ,ak
øNaäåúBaøì Y¯mrR xn`PX dn §©¨¨§©©¤¤¡©©©

."xUAde" dIpW§¦¨§©¨¨
øzî éîéðtäL ,Búö÷î àöiL øáà¥¤¤¨¨¦§¨¤©§¦¦ª¨

¯,FnFwnl uEg `vIW xa`W `Ed oiCd©¦¤¥¤¤¨¨¦§
,milWExil uEgn ± miNw miWcwA§¨¨¦©¦¦¦¨©¦
FzF` ,dxfrl uEgn ± miWcw iWcwaE§¨§¥¨¨¦¦¨£¨¨

dlik`l xq`p `vIW xa`),gi zekn d`x ¥¤¤¨¨¤¡¨©£¦¨
`(m`W micnl Ep` "xUAde" zaiYnE ,¦¥©§©¨¨¨§¥¦¤¦

xq`p `vIX dn wx ,xa`d zvwn `vï¨¦§¨¨¥¤©©¤¨¨¤¡©
,xYEn `vi `NW wlgd la` ,dlik`A©£¦¨£¨©¥¤¤Ÿ¨¨¨

`vIW wlgA rbFp `EdW s`)m"`x(. ©¤¥©©¥¤¤¨¨
`vIW wlgd z` oiMqA oivvFwe§§¦§©¦¤©¥¤¤¨¨
`NW inipRd wlgd z`e ,FzF` miwxFfe§§¦§¤©¥¤©§¦¦¤Ÿ

milkF` `vi)a ,dt migqt d`x(. ¨¨§¦
øNa ìëàé øBäè ìkãeîìz äî Y ¨¨Ÿ©¨¨©©§

?øîBì¯lFki "xFdh" wxW hEWR ixd ©£¥¨¤©¨¨
.miWcw xUA lFk`l¤¡§©¢¨¦

øîàpL éôì¯.fk ,ai mixaC §¦¤¤¡©§¨¦
éçáæ íãå"E¯minlW igaf)my i"yx(. §©§¨¤¦§¥§¨¦

àì ìBëé ,"ìëàz øNaäå 'Bâå CôMé¦¨¥§§©¨¨Ÿ¥¨Ÿ
Cëì ?íéìòaä àlà íéîìL eìëàéŸ§§¨¦¤¨©§¨¦§¨



מה ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy

(æè)øãð-íàå|Báéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæ äáãð Bà §¦¤¤́´§¨À̈¤µ©¨§¨½§²©§¦¬
:ìëàé epnî øúBpäå úøçnîe ìëàé Bçáæ-úà¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬¦¤−¥«¨¥«

i"yx£‰·„ B‡ ¯„ŒÌ‡Â∑ּכמֹו ימים, לׁשני ונאכלת לחם, טעּונה אינּה נס, ׁשל הֹודאה על הביאּה ׁשּלא ¿ƒ∆∆¿»»ְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבענין  epnÓ.ׁשּמפרׁש ¯˙Bp‰Â ˙¯ÁnÓe∑יאכל יאכל'(ּבראׁשֹון מּמּנּו 'והּנֹותר אחרים: ויׁש)ספרים היא, יתרה זֹו ו"ו . ְְִֶָָָֹƒ»√»¿«»ƒ∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

וענה" ואּיה צבעֹון בני "ואּלה ּכגֹון: ּבּמקרא, הרּבה כד)ּכמֹוה לו מרמס"(בראשית וצבא וקדׁש "ּתת יג), ח .(דניאל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(æé):óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä øNaî øúBpäå§©−̈¦§©´©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

(çé)íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä íàå§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´
Bì áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä©§¦¦»´Ÿ¥«̈¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−
:àOz dðåò epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ)מּמּנּו אכל אם יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבּׁשליׁשי, לאכלֹו ּבׁשחיטה ּבמחּׁשב ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

˜¯daטז  ˙ÒÎ ‡z·„ B‡ ‡¯„ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿¿≈
‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È d˙ÒÎ ·¯˜È Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»

:ÏÎ‡˙È dpÓ ¯‡zL‡„e È‰B¯˙·„¿«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿¬≈

ÈÏz˙‡‰יז  ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ ¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»
:„˜BzÈ ‡¯ea¿»ƒ»

ÒÎ˙יח  ¯ÒaÓ ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿«
‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BL„e˜¿ƒ¿»¿ƒ»»»¿≈¿«¬»
‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`niY)` ,r migqt(FWExitA ENi`e , ¥¨§¦§¥
minkg zrcM hwp mixacA)my migqt(, ¦§¨¦¨©§©©£¨¦

FWExitA i"Wx oMW ,xaCA dxizq oi`e§¥§¦¨©¨¨¤¥©¦§¥
lkA miwEqRd z` mi`zn dxFYd lr©©¨©§¦¤©§¦§¨
df WExiR m` s` ,Fpipr itl mFwn̈§¦¦§¨©¦¥¤

xg` mFwnA xg` WExiR xFYqi)t"r ¦§¥©¥§¨©¥
m"`x(.

.äìéìå íBéì ïéìëàð eéäiLíBéa ¤¦§¤¡¨¦§¨©§¨§
ìëàé Bðaø÷døNa ïîæëå Y¯UAx ¨§¨¥¨¥§¦§©§¨¨§©

.dcFYd©¨
dîçì ïîæ¯`xwp mgNd mB oMW §©©§¨¤¥©©¤¤¦§¨

mW i"WxaE ci wEqR lirlcM) "oAxw"(. ¨§¨§¦§¥¨§©¦¨
mFiA" aEzMd xn` okleFpAxw"lk`i §¨¥¨©©¨§¨§¨¥¨¥

"lk`i FnFiA" `le)(mgl mB zFAxl , §Ÿ§¥¨¥§©©¤¤
)m"`x(.

ø÷a ãò epnî çépé àììáà Y Ÿ©¦©¦¤©Ÿ¤£¨
äìélä ìk àeä ìëBà¯i"Wx mB d`x ¥¨©©§¨§¥©©¦

.migaf ligzOdÎxEAC ` ,b migqR§¨¦¦©©§¦§¨¦
eøîà änì ,ïk íà¯dpWOA minkg ¦¥¨¨¨§£¨¦©¦§¨

.zFkxA Wix¥§¨
ïî íãàä ÷éçøäì éãk ?úBöç ãò©£§¥§©§¦¨¨¨¦

äøáòä¯,oPnf mcFw dlik`A mExq`e ¨£¥¨©£¨©£¦¨¤§©¨
cEOr xg`l olk`l `ai `NW icM§¥¤Ÿ¨Ÿ§¨§¨§©©©

zxM aIgzie xgXd)my i"yx(dn . ©©©§¦§©¥¨¥©
minkg ixaC z` o`M i"Wx `iadX¤¥¦©¦¨¤¦§¥£¨¦
Wi ,zFvg cr oAxTd onf zlAbd oiprl§¦§©©§¨©§©©¨§¨©£¥
xFwn df xacl WIW mEXn xnFl©¦¤¥§¨¨¤¨
lW FhEWR KxcA Fnvr aEzMd oFWlA¦§©¨©§§¤¤§¤
:xE`iA WxFC aEzMd oFWl oMW ,`xwn¦§¨¤¥§©¨¥¥
oAxTdn xizFdl xEQi`d onf rECn©©§©¨¦§¦¥©¨§¨
`l" zWxFtn dxEvA aEzMA xn`p¤¡©©¨§¨§¤¤Ÿ

dlik`d onf ENi`e ,"xwA cr EPOn giPi©¦©¦¤©Ÿ¤§¦§©¨£¦¨
mFiA" wx `N` KMÎlM WxFtn `lŸ§¨¨¨¤¨©§
i"Wx cnFl o`MnE ?"lk`i FpAxẅ§¨¥¨¥¦¨¥©¦
oi`W fFnxl `id aEzMd zpEMW¤©¨©©¨¦¦§¤¥
,WOn xwAd cr dlik`d z` KFWnl¦§¤¨£¦¨©©Ÿ¤©¨
mCwEn dlik`d z` wiqtdl Wi `N ¤̀¨¥§©§¦¤¨£¦¨§¨
WWgdn Fnvr wigxdl icM ,xzFi¥§¥§©§¦©§¥©£¨
,onGd xg`l oAxTd xUAn xzEIW¤¦¨¥¦§©©¨§¨§©©©§©
onGd z` draw `l dxFYdW `N ¤̀¨¤©¨Ÿ¨§¨¤©§©
,lFk`l wiqtdl Wi FAW wIEcnd©§¨¤¥§©§¦¤¡
lW mzEknql xaCd z` dxi`Wde§¦§¦¨¤©¨¨§©§¨¤
z` mIql WIW Eraw mde ,minkg£¨¦§¥¨§¤¥§©¥¤
cg` cSn ,xnFlM .zFvg cr dlik`d̈£¦¨©£§©¦©¤¨
`Ed lkF`"W aEzMd oFWNn micnFl§¦¦§©¨¤¥
iRÎlr oiCd `Ed oMW ,"dliNd lM̈©©§¨¤¥©¦©¦
FpFWlA aEzMd fnFx Kci`n K` ,dxFY¨©¥¦¨¥©¨¦§
mc`d z` wigxdl KxFv WIW¤¥¤§©§¦¤¨¨¨
Erawe minkg E`A oM lre ,dxardn¥¨£¥¨§©¥¨£¨¦§¨§

"zFvg cr")iaxd(.fh dxez ©£
(fh)äáãð Bà øãð íàåàlL Y §¦¤¤§¨¨¤Ÿ

dàéáä¯.dcFYd z` ¡¦¨¤©¨
ñð ìL äàãBä ìò¯dcFYW FzpEM oi` ©¨¨¤¥¥©¨¨¤¨

lirl ixdW ,xcp iciÎlr `NW d`Ä¨¤Ÿ©§¥¤¤¤£¥§¥
xaC lr m`" :i"Wx azM ai wEqR̈¨©©¦¦©§©
xcp .. Fl dUrPW qp lr d`cFd¨¨©¥¤©£¨¨©
xcPd o`MW FzpEM `N` ,"ElNd minlW§¨¦©¨¤¨©¨¨¤¨©¤¤
d`cFdl llM mixEWw mpi` dacPd F`©§¨¨¥¨§¦§¨§¨¨
calA dacpE xcpA F`iad `N` ,qp lr©¥¤¨¡¦§¤¤§¨¨¦§¨

)`"ebe m"`x t"r(.ilr ixd :xn`W ,xcp .¤¤¤¨©£¥¨©
Ff ixd :xn`W ,dacp)gi ,ak onwl i"yx(. §¨¨¤¨©£¥

ì úìëàðå íçì äðeòè dðéàéðL ¥¨§¨¤¤§¤¡¤¤¦§¥

úøçnîe" :ïéðòa LøônL Bîk ,íéîé̈¦§¤§Ÿ̈¨¦§¨¦¨¢¨
"ìëàé" Y ïBLàøa "epnî øúBpäå¯ §©¨¦¤¨¦¥¨¥

lk`i oFW`xd mFIA xzFPd ,xnFlM§©©¨©¨¦¥¨¥
.mini ipWl zlk`PW `vnp ,"zxgOn"¦¨¢¨¦§¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦
,zF`gqEPd EAx df i"WxAW xirdl Wi¥§¨¦¤§©¦¤©©§¨
zlAEwnd `qxiBM iz`ad miptaE¦§¦¥¥¦©¦§¨©§¤¤
,ligzOdÎxEACd lW WbCd zhnWdA)§©§¨©©¨¥¤©¦©©§¦
,svxA F`xwl Wi iYrC zEIprl iM¦©£¦©§¦¥§¨§§¤¤
zhnWdA oke .Wcg xEAC Fpi`e§¥¦¨¨§¥§©§¨©
:miNEBr i`vgA z`aEOd `qxiBd©¦§¨©¥©£¨¥¦¦
."lk`i EPOn xzFPde ,mixg` mixtq"§¨¦£¥¦§©¨¦¤¥¨¥

Bæ å"éå¯."xzFPde" lW ¨¤§©¨
àéä äøúé¯Kke .xzFPd :aEzM ENi`kE §¥¨¦§¦¨©¨§¨

:wEqRd WExiRoke ,lk`i Fzaxwd mFiA ¥©¨§©§¨¨¥¨¥§¥
± oFW`xd mFIA EPOn xzFp m` zxgOn¦¨¢¨¦¨¦¤©¨¦

lk`i)cec ixac(aqEn "lk`i" ,xnFlM . ¥¨¥§©¥¨¥¨
lr aqEn "xzFPd"e ,"zxgOn" lr©¦¨¢¨§©¨¨©

."Faixwd mFiA"§©§¦
:ïBâk ,àø÷na äaøä äBîk Léå§¥¨¨©§¥©¦§¨§

"äðòå äiàå ïBòáö éðá älàå"¯ §¥¤§¥¦§§©¨©£¨
FnM `Ede ,dxzi e"ie .ck ,el ziW`xA§¥¦¨§¥¨§§

"dpre dI`")my i"yx(. ©¨©£¨
"ñîøî àáöå Lã÷å úz"¯,g l`IpC ¥§Ÿ¤§¨¨¦§¨¨¦¥

e"ie ± `ave Wcwe" :mW i"WxaE .bi§©¦¨§Ÿ¤§¨¨¨
s`e .. `xwOA dN`M dAxde ,dxzi§¥¨§©§¥¨¥¤©¦§¨§©
."oM mixAcn Wi mc` ipA oFWlA¦§§¥¨¨¥§©§¦¥
,WCwOd oFkn z` zzl :wEqRd WExitE¥©¨¨¥¤§©¦§¨
,ux`l liRd xW` minXd `av z`e§¤§¨©¨©¦£¤¦¦¨¨¤

eilbxl qnxn)my i"yx(.gi dxez ¦§¨§©§¨
(gi)'Bâå ìëàé ìëàä íàåY §¦¥¨Ÿ¥¨¥§

äèéçMa áMçîa¯oeiM ,dhigW hwp ¦§©¥©§¦¨¨©§¦¨¥¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy
נפסל  ואינֹו נפסל הּוא הקרבה ּבׁשעת – יחׁשב" לא אתֹו "הּמקריב לֹומר: ּתלמּוד למפרע? יּפסל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּׁשליׁשי 

יהיה  ּפּגּול – חּׁשב ואם ּבמחׁשבה, זאת ּתעלה לא הקרבתֹו ּבׁשעת ּפרּוׁשֹו: וכן ‰‡ÏÎ˙.ּבּׁשליׁשי. LÙp‰Â ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ¿«∆∆»…∆∆
epnÓ∑ ּתּׂשא עֹונּה - הּזמן ּבתֹו .אפּלּו ƒ∆ְְֲֲִִַַָָ

(èé)Làa ìëàé àì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå óøOé¦¨¥®§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

i"yx£¯Na‰Â∑ יאכל לא ּבכלֿטמא, יּגע אׁשר ׁשלמים קדׁש מקצתֹו,∑Na‰Â¯.ׁשל ׁשּיצא איבר לרּבֹות ¿«»»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ¿«»»ְְִֵֶַָָָָ
מּתר  Na¯.ׁשהּפנימי ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk∑(עט ׁשּנאמר(פסחים לפי לֹומר? ּתלמּוד כז)מה יב זבחי(דברים "ודם : ְִִֶַָֻ»»…«»»ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָ

ּבׂשר" יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ הּבעלים? אּלא ׁשלמים יאכלּו לא יכֹול ּתאכל", והּבׂשר וגֹו' יּׁשפ. ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

Ï‡יט  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜È Èc ‡L„e˜ ¯Ò·e¿«¿»ƒƒ¿«¿»¿»»»
Èc Ïk ‡L„e˜ ¯Ò·e „˜BzÈ ‡¯ea ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¿»ƒ»¿«¿»»ƒ

:‡L„e˜ ¯Òa ÏeÎÈÈ ‡L„e˜· ÈÎ„¿≈¿¿»≈¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,oAxTd lW zFcFard zNigY `idW¤¦§¦©¨£¤©¨§¨
,oAxTd lW zFcFard x`WA oiCd `Ede§©¦¦§¨¨£¤©¨§¨

dwixfE dklFd dlAw :odW)i"yx d`x ¤¥©¨¨¨¨§¦¨
a ,`q migqt(.

.øaãî áeúkä ,éLéìMa Bìëàì¯ §¨§©§¦¦©¨§©¥
.f ,hi oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨

éLéìMa epnî ìëà íà ìBëé¯ ¨¦¨©¦¤©§¦¦
lk`W inA xAcn wEqRd ,xnFlM§©©¨§©¥§¦¤¨©
aWgW inA `le ,iWilXd mFIA lrFtA§©©©§¦¦§Ÿ§¦¤¨©

.iWilXd mFIA Flk`l§¨§©©§¦¦
òøôîì ìñté¯lEBR" aEzM ixdW ¦¨¥§©§¥©¤£¥¨¦

.oAxTd Fl dlr `NW ,"didi¦§¤¤Ÿ¨¨©¨§¨
àì Búà áéø÷nä" :øîBì ãeîìz©§©©©§¦ŸŸ

ìñôð àeä äáø÷ä úòLa ,"áLçé¯ ¥¨¥¦§©©§¨¨¦§¨
"aWgi `l" WxtOW rnWn dxF`kl¦§¨©§©¤§¨¥Ÿ¥¨¥
i"Wx oFWNn rnWn oke .lEqR oFWNn¦§§§¥©§©¦§©¦
migqtA i"Wx WxiR oke .gl ,gk zFnW§§¥¥©©¦¦§¨¦

`l" :a ,fh."`YpTY Dil zil ,Fl aWgi Ÿ¥¨¥¥¥©©§¨
`l" Wxtn o`M eixaC KWndA la £̀¨§¤§¥§¨¨¨§¨¥Ÿ

.daWgn oFWNn "aWgi¥¨¥¦§©£¨¨
éLéìMa ìñôð Bðéàå¯oAxTd ,WExiR §¥¦§¨©§¦¦¥©¨§¨

mFIA lrFtA Flk` m` lqtp Fpi ¥̀¦§¨¦£¨§©©
zrWA aWg m` wx `N` ,iWilXd©§¦¦¤¨©¦¨©¦§©
m` s`) iWilXd mFIA Flk`l daxwd©§¨¨§¨§©©§¦¦©¦

ok iptl Flk` lrFtA(. §©£¨¦§¥¥
Búáø÷ä úòLa :BLeøt ïëå¯Edf §¥¥¦§©©§¨¨¤

dpEMd oi`W ,"FzF` aixwOd" WExiR¥©©§¦¤¥©©¨¨
zrW lr `N` aixwOd odMd lr©©Ÿ¥©©§¦¤¨©§©

gaGd zaxwd)m"`x(WxFtn oke . ©§¨©©¤©§¥§¨
:mW i"Wx WExitkE ,` ,hk migafA¦§¨¦§¥©¦¨
aixwOd oi`e ,aWgi `lA gaGd FzF`"©¤©§Ÿ¥¨¥§¥©©§¦

."aWgi `lA§Ÿ¥¨¥
äáLçîa úàæ äìòú àì¯Dlk`l Ÿ©£¤Ÿ§©£¨¨§¨§¨

aWgi `l" WExiR Edfe .iWilXd mFIA©©§¦¦§¤¥Ÿ¥¨¥
z`f dlrY `l" aFYkl i"Wx wIce ."Fl§¦¥©¦¦§Ÿ©£¤Ÿ
`l" dxvwA azM `le ,"daWgnA§©£¨¨§Ÿ¨©¦§¨¨Ÿ

`l" xn`p `l aEzMAW mEXn ,"aFWgi©£¦¤©¨Ÿ¤¡©Ÿ
zxivi lr) "aWgi `l" `N` "aFWgi©£¤¨Ÿ¥¨¥©§¦©

daWgOd(`NW ,dlriFf daWgn ©©§¨¨¤Ÿ©£¤©£¨¨
i"Wx zpEMW xnFl Wi mB .FYaWgnA§©£©§©¥©¤©¨©©¦
`l `Ed lEBiRd xEQi` xcBW ,xnFl©¤¤¤¦©¦Ÿ

,aWFgd mc`d cSnaFWgi `NW ¦©¨¨¨©¥¤Ÿ©£
`EdW drWA lEBiR zaWgnaixwn, ©£¤¤¦§¨¨¤©§¦

`NW ,Dnvr daWgOd cSn `N ¤̀¨¦©©©§¨¨©§¨¤Ÿ
didYzaWgnzrWA lEBiRzaxwd ¦§¤©£¤¤¦¦§©©§¨©

zrWA :i"Wx oFWl wEIC dfe .oAxTd©¨§¨§¤¦§©¦¦§©
FzaxwddlrY `lz`f,"daWgnA ©§¨¨Ÿ©£¤Ÿ§©£¨¨
mEXnFf daWgOWz` znbFRdUrn ¦¤©£¨¨¤¤¤©£¥

daxwddWxtn q"Wl FWExitA K` . ©©§¨¨©§¥©©§¨¥
oiNEg i"Wx d`x ± xg` otF`A zvw§¨§¤©¥§¥©¦¦
aWgi `l :DiA ixw ,aWgi `l" :a ,glŸ¥¨¥§¥¥Ÿ©§Ÿ
i"WxA oke ."iWilXd mFIA Dlk`l§¨§¨©©§¦¦§¥§©¦
aWgi `l :ixwE ,aWgi `l" :a ,cp oiHiB¦¦Ÿ¥¨¥§¥Ÿ©§Ÿ
,hk migaf i"WxA oke ."lEBiR zaWgn©£¤¤¦§¥§©¦§¨¦
,aWgi `l DiA ixw ,aWgi `l" :aŸ¥¨¥§¥¥Ÿ©§Ÿ

."KM lr mipdM xidfdl§©§¦Ÿ£¦©¨
áLç íàå¯lk`d m`e" WExiR Edf §¦¨©¤¥§¦¥¨Ÿ

."lk`i¥¨¥
ìebt"¯arFzn)f ,hi onwl i"yx(. ¦§¨
."äéäéepnî úìëàä LôpäåY ¦§¤§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤

ïîfä CBúa elôà¯.Fzlik` onf KFzA £¦§©§©§§©£¦¨
"àOz dðBò"¯migqR i"Wx mB d`x £¨¦¨§¥©©¦§¨¦

rAx`n zg`A aXig m`" :a ,aq¦¦¥§©©¥©§©
ziGM EPnid lFk`l zpn lr zFcFar£©§¨¤¡¥¤©©¦
eilr oiaIge `Ed lEBiR ± FPnfl uEg¦§©¦§©¨¦¨¨
,FPnf KFY EPOn lk` ENit` ,zxM̈¥£¦¨©¦¤§©
DpFr EPOn zlkF`d WtPde aizkcM§¦§¦§©¤¤¨¤¤¦¤£¨

.f ,hi oOwl i"Wx d`xE ."`VYhi dxez ¦¨§¥©¦§©¨
(hi)øNaäåLã÷ ìL Y¯xUA `le §©¨¨¤Ÿ¤§Ÿ§©

`"dA "xUAde" xn`p ixdW] oiNEg¦¤£¥¤¡©§©¨¨§¥
minlXd gaf xUA Epid ,dricid©§¦¨©§§©¤©©§¨¦

[mcFTd wEqRA xMfPd)`"eb(`l mbe . ©¦§¨©¨©¥§©Ÿ

,mcFTd wEqRA xMfPd lEBR lW xUaA§¨¨¤¦©¦§¨©¨©¥
Fpi` d`nEhA dribp `lA s` lEBiRdW¤©¦©§Ÿ§¦¨§§¨¥

mW lirl xEn`M ,lk`p)m"`x(d`xE . ¤¡¨¨¨§¥¨§¥
.eh ,ai mixaC i"Wx©¦§¨¦

íéîìL¯miWcw iWcw oMWÎlke)i"yx §¨¦§¨¤¥¨§¥¢¨¦
` ,at migqt(.

"ìëàé àì ,àîè ìëa òbé øLà"¯ £¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥
KWnd z` mB wEqRdn wiYrdX dn©¤¤§¦¥©¨©¤¤§¥
xW`"W x`al liaWA Edf ,wEqRd©¨¤¦§¦§¨¥¤£¤
rBi xUAdW ,xUAd lr aqEn "rBi¦©¨©©¨¨¤©¨¨¦©
,`nh lkA rBi mc`dW `le ,`nh lkA§¨¨¥§Ÿ¤¨¨¨¦©§¨¨¥
,`nh xUaaE xFdh mc`A xAEcn `N ¤̀¨§¨§¨¨¨§¨¨¨¥
Fnvr xUAdW ,"lk`i `l" xn`p okle§¨¥¤¡©Ÿ¥¨¥¤©¨¨©§
oOwl i"Wx mB d`xE .dlik`A xEq`̈©£¦¨§¥©©¦§©¨

.b ,ak
øNaäåúBaøì Y¯mrR xn`PX dn §©¨¨§©©¤¤¡©©©

."xUAde" dIpW§¦¨§©¨¨
øzî éîéðtäL ,Búö÷î àöiL øáà¥¤¤¨¨¦§¨¤©§¦¦ª¨

¯,FnFwnl uEg `vIW xa`W `Ed oiCd©¦¤¥¤¤¨¨¦§
,milWExil uEgn ± miNw miWcwA§¨¨¦©¦¦¦¨©¦
FzF` ,dxfrl uEgn ± miWcw iWcwaE§¨§¥¨¨¦¦¨£¨¨

dlik`l xq`p `vIW xa`),gi zekn d`x ¥¤¤¨¨¤¡¨©£¦¨
`(m`W micnl Ep` "xUAde" zaiYnE ,¦¥©§©¨¨¨§¥¦¤¦

xq`p `vIX dn wx ,xa`d zvwn `vï¨¦§¨¨¥¤©©¤¨¨¤¡©
,xYEn `vi `NW wlgd la` ,dlik`A©£¦¨£¨©¥¤¤Ÿ¨¨¨

`vIW wlgA rbFp `EdW s`)m"`x(. ©¤¥©©¥¤¤¨¨
`vIW wlgd z` oiMqA oivvFwe§§¦§©¦¤©¥¤¤¨¨
`NW inipRd wlgd z`e ,FzF` miwxFfe§§¦§¤©¥¤©§¦¦¤Ÿ

milkF` `vi)a ,dt migqt d`x(. ¨¨§¦
øNa ìëàé øBäè ìkãeîìz äî Y ¨¨Ÿ©¨¨©©§

?øîBì¯lFki "xFdh" wxW hEWR ixd ©£¥¨¤©¨¨
.miWcw xUA lFk`l¤¡§©¢¨¦

øîàpL éôì¯.fk ,ai mixaC §¦¤¤¡©§¨¦
éçáæ íãå"E¯minlW igaf)my i"yx(. §©§¨¤¦§¥§¨¦

àì ìBëé ,"ìëàz øNaäå 'Bâå CôMé¦¨¥§§©¨¨Ÿ¥¨Ÿ
Cëì ?íéìòaä àlà íéîìL eìëàéŸ§§¨¦¤¨©§¨¦§¨



evמו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy
¯Na ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â)∑– לּקלעים חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ּׁשאסרּתי מה ּכל ּכלֹומר: ¿«»»»»…«»»ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

אפּלּו ּבׂשר", יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ּבב ׂשר יאכלּוה", מֹועד אהל "ּבחצר  ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹאסּורה,
העיר  .)ּבכל ְִָָ

(ë)øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ∑(ת"כ מג, ּכרת (זבחים ענּוׁש אינֹו הּטמא את ׁשאכל טהֹור אבל מדּבר, הּכתּוב הּגּוף ּבטמאת ¿À¿»»»ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבּתֹורה, מפרׁשת אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת וגֹו'". ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר אזהרה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאּלא

ׁשוה'. ּב'גזרה למדּוה חכמים ר )(ת"כ אּלא ּודרׁשּוה הּגּוף, ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי אמּורֹות ּכרתֹות ּבֹותינּוג' ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
ו)ּב'ׁשבּועֹות' טמאת (דף על אּלא נאמר ׁשּלא ויֹורד, עֹולה קרּבן על ללּמד ואחת לפרט ואחת לכלל, אחת ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

וקדׁשיו  .מקּדׁש ְְִָָָָ

Ècכ  ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯Òa ÏeÎÈ˙ Èc L‡Â∆¡«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·BÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈««

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"øNa ìëàé øBäè ìk" :øîàð¯s` ¤¡©¨¨Ÿ©¨¨©
.milrAd Fpi`W¤¥©§¨¦

øNa ìëàé øBäè ìk øNaäå)Y §©¨¨¨¨Ÿ©¨¨
úàhça Eì ézøñàM äî ìk ,øîBìk§©¨©¤¨©§¦§§©¨
íéòìwì õeç eàöé íàL ,íLàå§¨¨¤¦¨§©§¨¦

áeúkL Bîk ,äøeñà¯.h ,e lirl £¨§¤¨§¥
Y "äeìëàé ãòBî ìäà øöça"©£©Ÿ¤¥Ÿ§¨
øBäè ìk" :Eì øîBà éðà äæ øNáa§¨¨¤£¦¥§¨¨

øéòä ìëa elôà ,"øNa ìëàé¯ Ÿ©¨¨£¦§¨¨¦
`l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦¦¦Ÿ
`l i"Wx iWxtn oke ,df rhw miqxFB§¦¤©¤§¥§¨§¥©¦Ÿ
dfi` ztqFd `EdW d`xpe .EdE`iad¡¦§¦§¤¤¨©¥¤
wEqR lirl x`iA xaM ixdW ,wiYrn©§¦¤£¥§¨¥¥§¥¨

.dfk dxez ¤
(k)åéìò Búàîèåóebä úàîèa Y §ª§¨¨¨§ª§©©

øaãî áeúkä¯DA wqFr ixdW ©¨§©¥¤£¥¥¨
,"xUA lk`i xFdh lM" aizkC ,KlFde§¥¦§¦¨¨Ÿ©¨¨
xUA lk`Y xW` WtPde" Dil KinqE§¦¥§©¤¤£¤Ÿ©¨¨
sEBd xiMfdl ligzdW iR lr s`e ."'ebe§©©¦¤¦§¦§©§¦©
,"lk`Y xW` WtPde" dawp oFWlA¦§§¥¨§©¤¤£¤Ÿ©
,xkf oFWl "eilr Fz`nEhe" aizkE§¦§§¨¨¨§¨¨
sEBd z`nEhA ,xUA` i`wC rnWnC§©§©§¨¥©¨¨§§©©
dGn iM ,xUA z`nEhA `le xAC¦¥§Ÿ§§©¨¨¦¦¤
rnWn ,"eilr Fz`nEhe" xn`PW¤¤¡©§§¨¨¨©§©
xdHil oilFkiA ,eilr `id oicrW¤£©¦¦¨¨¦¦¦©¥
d`nEHW sEBd Edfe ,xAcn aEzMd©¨§©¥§¤©¤§¨
i`C .dliah iciÎlr EPOn zgxFR©©¦¤©§¥§¦¨§¦

eilr `id mlFrl ,xUAA)migaf i"yx t"r ©¨¨§¨¦¨¨

a ,bn(.b ,ak oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨
Bðéà àîhä úà ìëàL øBäè ìáà£¨¨¤¨©¤©¨¥¥

úøäæà àlà ,úøk Leðò¯xEQi` ¨¨¥¤¨©§¨©¦
.e`l̈

"'Bâå àîè ìëa òbé øLà øNaäå"¯ §©¨¨£¤¦©§¨¨¥§
.hi wEqR lirl§¥¨

dðéà øBähä úà ìëàL àîè úøäæàå§©§¨©¨¥¤¨©¤©¨¥¨
äeãîì íéîëç àlà ,äøBza úLøôî§Ÿ¤¤©¨¤¨£¨¦¨§¨

äåL äøæâa¯l` `Ad `Ohn.WCwOd ¦§¥¨¨¨¦¨¥©¨¤©¦§¨
xn`pe ,"eilr Fz`nEhe" :o`M xn`p¤¡©¨§§¨¨¨§¤¡©

WCwOd l` `Ad `nhA)bi ,hi xacna( §¨¥©¨¤©¦§¨
dxdf` DpWi mX dn ,"Fa Fz`nEh cFr"§¨©¨¤§¨©§¨¨

)b ,d xacna(s` ,"mdipgn z` E`Ohi `le"§Ÿ§©§¤©£¥¤©
dxdf` DpWi o`M)my i"yxe a ,bl migaf t"r(. ¨¤§¨©§¨¨

.b ,ak oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨
ìLìëBàa úBøeîà úBúéøk Lé ¨Ÿ§¦£§§¥

óebä úàîèa íéLã÷¯:o`M miYW ¨¨¦§ª§©©§©¦¨
,`k wEqtA dIpXde ,df wEqtA zg ©̀©§¨¤§©§¦¨§¨
axwi xW` Wi` lM" :b ,ak oOwl zg`e§©©§©¨¨¦£¤¦§©
Fz`nEhe .. miWcTd l` mkrxf lMn¦¨©§£¤¤©¢¨¦§§¨
i"Wx mB d`xE ."'ebe dzxkpe eilr̈¨§¦§§¨§¥©©¦

.mW oOwl§©¨¨
úBòeáLa eðéúBaø íeLøãe¯.` ,f §¨©¥¦§

ììëì úçà¯xW`" :mW oOwl xEn`d ©©¦§¨¨¨§©¨¨£¤
lM z` llFM ,"miWcTd l` .. axwi¦§©¤©¢¨¦¥¤¨

miWcTd)my zereay i"yx(. ©¢¨¦
èøôì úçàå¯xEn`d `Ede ,minlWl §©©¦§¨¦§¨¦§¨¨

:"mipdM zxFz"A zWxcp Ff dCnE .o`M̈¦¨¦§¤¤§©Ÿ£¦

llMd on `vie llMA didW xaC"¨¨¤¨¨©§¨§¨¨¦©§¨
`N` `vi Fnvr lr cOll `l ,cOll§©¥Ÿ§©¥©©§¨¨¤¨
`lde ,"`vi FNEM llMd lr cOll§©¥©©§¨¨¨©£Ÿ
dOle ,Eid miWcTd lM llkA minlW§¨¦¦§©¨©¢¨¦¨§¨¨
minlX dn ,mdil` WiTdl ?E`vï§§©¦£¥¤©§¨¦
iWcw lM s` ,gAfn iWcw oicgEin§¨¦¨§¥¦§¥©©¨¨§¥
oi`W ziAd wcA iWcw E`vi ,gAfn¦§¥©¨§¨§¥¤¤©©¦¤¥

d`nEh mEXn odilr oiaIg)zereay i"yx ©¨¦£¥¤¦§¨
my(.

úçàå¯`idW ,`k wEqtA xEn`d §©©¨¨§¨¤¦
dxzi)my zereay i"yx(. §¥¨

"ãøBéå äìBò" ïaø÷ ìò ãnìì¯ §©¥©¨§¨¤§¥
lkA rBz iM Wtpe" :a ,d lirl xEn`d̈¨§¥§¤¤¦¦©§¨
`le aEzMd mzqe ,"'ebe `nh xaC̈¨¨¥§¨©©¨§Ÿ
dxFYd EYaIg d`nEh Ffi` lr WxiR¥©©¥§¨¦§©©¨

oAxw)my zereay i"yx(. ¨§¨
Lc÷î úàîè ìò àlà øîàð àlL¤Ÿ¤¡©¤¨©ª§©¦§¨

åéLã÷å¯`k wEqtA zxM dptEde §¨¨¨§§¨¨¥§¨
,`A `Ed df zxM lr xRkNW LcOll§©¤§¤§©¥©¨¥¤¨

Wcw z`nEh `EdW)my zereay i"yx(s`e . ¤§©Ÿ¤§©
miWcw zlik` wx xMfp `k wEqtAW¤§¨¦§©©£¦©¢¨¦
,WCwOl `nh zqipM `le d`nEhA§§¨§Ÿ§¦©¨¥©¦§¨

z`nEh" :o`M i"Wx azMWCwn ¨©©¦¨§©¦§¨
s` ,mdl cg` oiCW oeiM ,"eiWcwe§¨¨¨¥¨¤¦¤¨¨¤©
otF`A zEkix`A mipC mW `xnBAW¤©§¨¨¨¨¦©£¦§¤
oiprl "WCwn z`nEh" lW cEOiNd©¦¤§©¦§¨§¦§©
lirl i"Wx mB d`xE .cxFie dlFr oAxẅ§¨¤§¥§¥©©¦§¥

.mW`k dxez ¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå| §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´
-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè äîäáa¦§¥¨´§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä çáæ¤¬©©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénòî¥«©¤«¨

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤
:eìëàú àì æòå̈¥−¬ŸŸ¥«

(ãë)äëàìî-ìëì äNòé äôøè áìçå äìáð áìçå§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−§¨§¨¨®
:eäìëàú àì ìëàå§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«

i"yx£‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ ‰NÚÈ∑(ת"כ כג, נבלֹות (פסחים טמאת מטּמא ׁשאינ ֹו החלב, על ולּמד  Ï‡.ּבא ÏÎ‡Â ≈»∆¿»¿»»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ¿»……
e‰ÏÎ‡˙∑(הנשה גיד פרק יתחּיב (חולין אכלֹו, ׁשאם חלב, אּסּור על ויחּול ּוטרפה נבלה אּסּור יבֹוא ּתֹורה: אמרה …¿Àְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

אּסּור  על חל אּסּור אין ּתאמר: ולא נבלה, ׁשל לאו על .אף ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

(äë)äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç ìëà-ìk ék¦µ¨Ÿ¥´¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨
:äénòî úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨

(åë)óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc-ìëå§¨¨Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−
:äîäaìå§©§¥¨«

i"yx£‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ∑(ס וחגבים (שם ּדגים לדם ÌÎÈ˙·LBÓ.ּפרט ÏÎa∑ואינּה הּגּוף חֹובת ׁשהיא לפי »¿«¿≈»ְְֲִִַַָָָ¿…¿…≈∆ְְִִֵֶַַָ
א' ּבפרק קּדּוׁשין ּובמּסכת מֹוׁשב ֹות. ּבכל נֹוהגת קרקע, לז)חֹובת לֹומר (דף הצר לּמה .מפרׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

BÒa‡·˙כא  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Bz¯כג  ·¯z Ïk ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»¿«
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡fÚÂ ¯n‡Â¿ƒ»¿ƒ»»≈¿

ÏÎÏכד  „·Ú˙È ‡¯È·z ·¯˙e ‡ÏÈ· ·¯˙e¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿¬≈¿»
:dpÏÎÈ˙ ‡Ï ÏÎÈÓe ‡z„·Úƒƒ¿»≈«»≈¿À≈

Ècכה  ‡¯ÈÚa ÔÓ ‡a¯z ÏeÎÈ„ Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ÏeÎÈ˙ È„ƒ≈≈««

ÔBÎÈ·˙BÓכו  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ¿»¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯ÈÚ·„Â ‡ÙBÚc¿»¿ƒ¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ck)äëàìî ìëì äNòéàa Y ¥¨¤§¨§¨¨¨
ànèî BðéàL áìçä ìò ãnìå§¦¥©©¥¤¤¥§©¥

úBìáð úàîè¯sFq ,bk migqR d`x ª§©§¥§¥§¨¦
micnl "dk`lnl dUri"OW a cEOr©¤¦¥¨¤¦§¨¨§¥¦
lkl"nE ,hFicd zk`lnA `Ohn Fpi`W¤¥§©¥¦§¤¤¤§¦§¨
mB `Ohn Fpi`W micnl "dk`ln§¨¨§¥¦¤¥§©¥©
`A `l" :mW i"WxaE .DFaB zk`lnl¦§¤¤¨©§©¦¨Ÿ¨
,xUAd z`nEh lMn Fxdhl `N ¤̀¨§©£¦¨§©©¨¨
Fpi`e ,dliap llkA alg oi`W xnFle§©¤¥¥¤¦§©§¥¨§¥
WOYWl xYEn `N` ,d`nEhl WWFg¥§§¨¤¨¨¦§©¥
,dliap algA gEWOd xFrA zFxdḧ¢§©¨©§¥¤§¥¨
iziid ,dk`ln lkl dAix `l m`e§¦Ÿ¦¨§¨§¨¨¨¦¦
FA WOYWdl hFicd zk`lnl xnF`¥¦§¤¤¤§§¦§©¥
DFaB zk`lnl la` ,xFdh `di oiNEg¦§¥¨£¨¦§¤¤¨©
d`xE ."`nh `di miWcw WOYWdl§¦§©¥¢¨¦§¥¨¥§¥
dlap alg xiYdl oiprNW mW `xnBA©§¨¨¨¤§¦§©§©¦¥¤§¥¨
iM ,df wEqtl mikixv `l d`pdA©£¨¨Ÿ§¦¦§¨¤¦
aEzMX dOn) d`pdA dlap dxYEdWM§¤§¨§¥¨©£¨¨¦©¤¨

LixrWA xW` xBl" `k ,ci mixaC§¨¦©¥£¤¦§¨¤
"'ebe dPpYY(i"WxaE .xYEd DAlg mB , ¦§¤¨©¤§¨©§©¦

xYidl oiA dlap llkA alg" :mẄ¥¤¦§©§¥¨¥§¤¥
oiA d`pdKixhvi` iM KMld ,`Ohl £¨¨¥§©¥¦§¨¦¦§§¦

."Kixhvi` Fxdhl ,`xw§¨§©£¦§§¦
eäìëàú àì ìëàåäøBú äøîà Y §¨ŸŸŸ§ª¨§¨¨

¯,"EdElk`z `l lk`e" dxn`X dnA§©¤¨§¨§¨ŸŸŸ§
,ikd e`lA dlik`A xq`p algdW s ©̀¤©¥¤¤¡©©£¦¨§¨¨¦
`l .. alg lke" :fi ,b lirl xEn`dn¥¨¨§¥§¨¥¤Ÿ
dtxhp F` dlApzPX dnaE ,"Elk`zŸ§§©¤¦§©§¨¦§§¨

alg xEQi` dPOn Kld `l)oileg i"yx t"r Ÿ¨©¦¤¨¦¥¤
` ,fl(.

ìò ìeçéå äôøèe äìáð øeqà àáé̈Ÿ¦§¥¨§¥¨§¨©
áìç øeqà¯mdl mcTW),r migaf i"yx ¦¥¤¤¨©¨¤

`(dclFPXn ,)` ,bw oileg i"yx(. ¦¤§¨
åàì ìò óà áiçúé Y Bìëà íàL¤¦£¨¦§©¥©©¨

äìáð ìL¯.dtixh lW F` ¤§¥¨¤§¥¨
ìò ìç øeqà ïéà :øîàú àìå§ŸŸ©¥¦¨©

øeqà¯oi` dxFYd lkAW s` ,xnFlM ¦§©©¤§¨©¨¥
dxFYd d`A ,xEQi` lr lg xEQi ¦̀¨©¦¨¨©¨
lr lg xEQi` o`MW dxn`e§¨§¨¤¨¦¨©

.xEQi`dk dxez ¦
(ek)äîäaìå óBòìíãì èøt Y ¨§©§¥¨§¨§©

.íéáâçå íéâc¯` ,`k zFzixkAW s` ¨¦©£¨¦©¤§¨¥
,mc` mC) mc ibEq dOM cFr mihrnn§©£¦©¨¥¨©¨¨

miviA mC ,mivxW mC(wx i"Wx azM , ©§¨¦©¥¦¨©©¦©
EN` wxW ipRn ,miabge mibC mC©¨¦©£¨¦¦§¥¤©¥

dNigYkl mixYEn)cec ixac(. ¨¦§©§¦¨
íëéúáLBî ìëa¯i"Wx KtdX dn §Ÿ§Ÿ¥¤©¤¨©©¦

,"dndAle sFrl" dNigY x`iaE xcQd©¥¤¥¥§¦¨¨§©§¥¨
lkA" lW xEYIdW ipRn Edf¤¦§¥¤©¦¤§¨
Ep`W ixg`l wx dUrp "mkizFaWFn§¥¤©£¨©§©£¥¤¨
,mC xEQi`n miabge mibC mC mihrnn§©£¦©¨¦©£¨¦¥¦¨
lkA"W ,xnFl oYip did ikdÎe`lA iM¦§¨¨¦¨¨¦¨©¤§¨
mibC mC zFAxl `A "mkizFaWFn§¥¤¨§©©¨¦

xEQi`l miabge)cec ixac(. ©£¨¦§¦



מז ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy
¯Na ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â)∑– לּקלעים חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ּׁשאסרּתי מה ּכל ּכלֹומר: ¿«»»»»…«»»ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

אפּלּו ּבׂשר", יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ּבב ׂשר יאכלּוה", מֹועד אהל "ּבחצר  ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹאסּורה,
העיר  .)ּבכל ְִָָ

(ë)øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ∑(ת"כ מג, ּכרת (זבחים ענּוׁש אינֹו הּטמא את ׁשאכל טהֹור אבל מדּבר, הּכתּוב הּגּוף ּבטמאת ¿À¿»»»ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבּתֹורה, מפרׁשת אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת וגֹו'". ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר אזהרה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאּלא

ׁשוה'. ּב'גזרה למדּוה חכמים ר )(ת"כ אּלא ּודרׁשּוה הּגּוף, ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי אמּורֹות ּכרתֹות ּבֹותינּוג' ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
ו)ּב'ׁשבּועֹות' טמאת (דף על אּלא נאמר ׁשּלא ויֹורד, עֹולה קרּבן על ללּמד ואחת לפרט ואחת לכלל, אחת ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

וקדׁשיו  .מקּדׁש ְְִָָָָ

Ècכ  ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯Òa ÏeÎÈ˙ Èc L‡Â∆¡«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·BÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈««

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"øNa ìëàé øBäè ìk" :øîàð¯s` ¤¡©¨¨Ÿ©¨¨©
.milrAd Fpi`W¤¥©§¨¦

øNa ìëàé øBäè ìk øNaäå)Y §©¨¨¨¨Ÿ©¨¨
úàhça Eì ézøñàM äî ìk ,øîBìk§©¨©¤¨©§¦§§©¨
íéòìwì õeç eàöé íàL ,íLàå§¨¨¤¦¨§©§¨¦

áeúkL Bîk ,äøeñà¯.h ,e lirl £¨§¤¨§¥
Y "äeìëàé ãòBî ìäà øöça"©£©Ÿ¤¥Ÿ§¨
øBäè ìk" :Eì øîBà éðà äæ øNáa§¨¨¤£¦¥§¨¨

øéòä ìëa elôà ,"øNa ìëàé¯ Ÿ©¨¨£¦§¨¨¦
`l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦¦¦Ÿ
`l i"Wx iWxtn oke ,df rhw miqxFB§¦¤©¤§¥§¨§¥©¦Ÿ
dfi` ztqFd `EdW d`xpe .EdE`iad¡¦§¦§¤¤¨©¥¤
wEqR lirl x`iA xaM ixdW ,wiYrn©§¦¤£¥§¨¥¥§¥¨

.dfk dxez ¤
(k)åéìò Búàîèåóebä úàîèa Y §ª§¨¨¨§ª§©©

øaãî áeúkä¯DA wqFr ixdW ©¨§©¥¤£¥¥¨
,"xUA lk`i xFdh lM" aizkC ,KlFde§¥¦§¦¨¨Ÿ©¨¨
xUA lk`Y xW` WtPde" Dil KinqE§¦¥§©¤¤£¤Ÿ©¨¨
sEBd xiMfdl ligzdW iR lr s`e ."'ebe§©©¦¤¦§¦§©§¦©
,"lk`Y xW` WtPde" dawp oFWlA¦§§¥¨§©¤¤£¤Ÿ©
,xkf oFWl "eilr Fz`nEhe" aizkE§¦§§¨¨¨§¨¨
sEBd z`nEhA ,xUA` i`wC rnWnC§©§©§¨¥©¨¨§§©©
dGn iM ,xUA z`nEhA `le xAC¦¥§Ÿ§§©¨¨¦¦¤
rnWn ,"eilr Fz`nEhe" xn`PW¤¤¡©§§¨¨¨©§©
xdHil oilFkiA ,eilr `id oicrW¤£©¦¦¨¨¦¦¦©¥
d`nEHW sEBd Edfe ,xAcn aEzMd©¨§©¥§¤©¤§¨
i`C .dliah iciÎlr EPOn zgxFR©©¦¤©§¥§¦¨§¦

eilr `id mlFrl ,xUAA)migaf i"yx t"r ©¨¨§¨¦¨¨

a ,bn(.b ,ak oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨
Bðéà àîhä úà ìëàL øBäè ìáà£¨¨¤¨©¤©¨¥¥

úøäæà àlà ,úøk Leðò¯xEQi` ¨¨¥¤¨©§¨©¦
.e`l̈

"'Bâå àîè ìëa òbé øLà øNaäå"¯ §©¨¨£¤¦©§¨¨¥§
.hi wEqR lirl§¥¨

dðéà øBähä úà ìëàL àîè úøäæàå§©§¨©¨¥¤¨©¤©¨¥¨
äeãîì íéîëç àlà ,äøBza úLøôî§Ÿ¤¤©¨¤¨£¨¦¨§¨

äåL äøæâa¯l` `Ad `Ohn.WCwOd ¦§¥¨¨¨¦¨¥©¨¤©¦§¨
xn`pe ,"eilr Fz`nEhe" :o`M xn`p¤¡©¨§§¨¨¨§¤¡©

WCwOd l` `Ad `nhA)bi ,hi xacna( §¨¥©¨¤©¦§¨
dxdf` DpWi mX dn ,"Fa Fz`nEh cFr"§¨©¨¤§¨©§¨¨

)b ,d xacna(s` ,"mdipgn z` E`Ohi `le"§Ÿ§©§¤©£¥¤©
dxdf` DpWi o`M)my i"yxe a ,bl migaf t"r(. ¨¤§¨©§¨¨

.b ,ak oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨
ìLìëBàa úBøeîà úBúéøk Lé ¨Ÿ§¦£§§¥

óebä úàîèa íéLã÷¯:o`M miYW ¨¨¦§ª§©©§©¦¨
,`k wEqtA dIpXde ,df wEqtA zg ©̀©§¨¤§©§¦¨§¨
axwi xW` Wi` lM" :b ,ak oOwl zg`e§©©§©¨¨¦£¤¦§©
Fz`nEhe .. miWcTd l` mkrxf lMn¦¨©§£¤¤©¢¨¦§§¨
i"Wx mB d`xE ."'ebe dzxkpe eilr̈¨§¦§§¨§¥©©¦

.mW oOwl§©¨¨
úBòeáLa eðéúBaø íeLøãe¯.` ,f §¨©¥¦§

ììëì úçà¯xW`" :mW oOwl xEn`d ©©¦§¨¨¨§©¨¨£¤
lM z` llFM ,"miWcTd l` .. axwi¦§©¤©¢¨¦¥¤¨

miWcTd)my zereay i"yx(. ©¢¨¦
èøôì úçàå¯xEn`d `Ede ,minlWl §©©¦§¨¦§¨¦§¨¨

:"mipdM zxFz"A zWxcp Ff dCnE .o`M̈¦¨¦§¤¤§©Ÿ£¦

llMd on `vie llMA didW xaC"¨¨¤¨¨©§¨§¨¨¦©§¨
`N` `vi Fnvr lr cOll `l ,cOll§©¥Ÿ§©¥©©§¨¨¤¨
`lde ,"`vi FNEM llMd lr cOll§©¥©©§¨¨¨©£Ÿ
dOle ,Eid miWcTd lM llkA minlW§¨¦¦§©¨©¢¨¦¨§¨¨
minlX dn ,mdil` WiTdl ?E`vï§§©¦£¥¤©§¨¦
iWcw lM s` ,gAfn iWcw oicgEin§¨¦¨§¥¦§¥©©¨¨§¥
oi`W ziAd wcA iWcw E`vi ,gAfn¦§¥©¨§¨§¥¤¤©©¦¤¥

d`nEh mEXn odilr oiaIg)zereay i"yx ©¨¦£¥¤¦§¨
my(.

úçàå¯`idW ,`k wEqtA xEn`d §©©¨¨§¨¤¦
dxzi)my zereay i"yx(. §¥¨

"ãøBéå äìBò" ïaø÷ ìò ãnìì¯ §©¥©¨§¨¤§¥
lkA rBz iM Wtpe" :a ,d lirl xEn`d̈¨§¥§¤¤¦¦©§¨
`le aEzMd mzqe ,"'ebe `nh xaC̈¨¨¥§¨©©¨§Ÿ
dxFYd EYaIg d`nEh Ffi` lr WxiR¥©©¥§¨¦§©©¨

oAxw)my zereay i"yx(. ¨§¨
Lc÷î úàîè ìò àlà øîàð àlL¤Ÿ¤¡©¤¨©ª§©¦§¨

åéLã÷å¯`k wEqtA zxM dptEde §¨¨¨§§¨¨¥§¨
,`A `Ed df zxM lr xRkNW LcOll§©¤§¤§©¥©¨¥¤¨

Wcw z`nEh `EdW)my zereay i"yx(s`e . ¤§©Ÿ¤§©
miWcw zlik` wx xMfp `k wEqtAW¤§¨¦§©©£¦©¢¨¦
,WCwOl `nh zqipM `le d`nEhA§§¨§Ÿ§¦©¨¥©¦§¨

z`nEh" :o`M i"Wx azMWCwn ¨©©¦¨§©¦§¨
s` ,mdl cg` oiCW oeiM ,"eiWcwe§¨¨¨¥¨¤¦¤¨¨¤©
otF`A zEkix`A mipC mW `xnBAW¤©§¨¨¨¨¦©£¦§¤
oiprl "WCwn z`nEh" lW cEOiNd©¦¤§©¦§¨§¦§©
lirl i"Wx mB d`xE .cxFie dlFr oAxẅ§¨¤§¥§¥©©¦§¥

.mW`k dxez ¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå| §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´
-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè äîäáa¦§¥¨´§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä çáæ¤¬©©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénòî¥«©¤«¨

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤
:eìëàú àì æòå̈¥−¬ŸŸ¥«

(ãë)äëàìî-ìëì äNòé äôøè áìçå äìáð áìçå§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−§¨§¨¨®
:eäìëàú àì ìëàå§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«

i"yx£‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ ‰NÚÈ∑(ת"כ כג, נבלֹות (פסחים טמאת מטּמא ׁשאינ ֹו החלב, על ולּמד  Ï‡.ּבא ÏÎ‡Â ≈»∆¿»¿»»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ¿»……
e‰ÏÎ‡˙∑(הנשה גיד פרק יתחּיב (חולין אכלֹו, ׁשאם חלב, אּסּור על ויחּול ּוטרפה נבלה אּסּור יבֹוא ּתֹורה: אמרה …¿Àְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

אּסּור  על חל אּסּור אין ּתאמר: ולא נבלה, ׁשל לאו על .אף ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

(äë)äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç ìëà-ìk ék¦µ¨Ÿ¥´¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨
:äénòî úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨

(åë)óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc-ìëå§¨¨Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−
:äîäaìå§©§¥¨«

i"yx£‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ∑(ס וחגבים (שם ּדגים לדם ÌÎÈ˙·LBÓ.ּפרט ÏÎa∑ואינּה הּגּוף חֹובת ׁשהיא לפי »¿«¿≈»ְְֲִִַַָָָ¿…¿…≈∆ְְִִֵֶַַָ
א' ּבפרק קּדּוׁשין ּובמּסכת מֹוׁשב ֹות. ּבכל נֹוהגת קרקע, לז)חֹובת לֹומר (דף הצר לּמה .מפרׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

BÒa‡·˙כא  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Bz¯כג  ·¯z Ïk ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»¿«
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡fÚÂ ¯n‡Â¿ƒ»¿ƒ»»≈¿

ÏÎÏכד  „·Ú˙È ‡¯È·z ·¯˙e ‡ÏÈ· ·¯˙e¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿¬≈¿»
:dpÏÎÈ˙ ‡Ï ÏÎÈÓe ‡z„·Úƒƒ¿»≈«»≈¿À≈

Ècכה  ‡¯ÈÚa ÔÓ ‡a¯z ÏeÎÈ„ Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ÏeÎÈ˙ È„ƒ≈≈««

ÔBÎÈ·˙BÓכו  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ¿»¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯ÈÚ·„Â ‡ÙBÚc¿»¿ƒ¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ck)äëàìî ìëì äNòéàa Y ¥¨¤§¨§¨¨¨
ànèî BðéàL áìçä ìò ãnìå§¦¥©©¥¤¤¥§©¥

úBìáð úàîè¯sFq ,bk migqR d`x ª§©§¥§¥§¨¦
micnl "dk`lnl dUri"OW a cEOr©¤¦¥¨¤¦§¨¨§¥¦
lkl"nE ,hFicd zk`lnA `Ohn Fpi`W¤¥§©¥¦§¤¤¤§¦§¨
mB `Ohn Fpi`W micnl "dk`ln§¨¨§¥¦¤¥§©¥©
`A `l" :mW i"WxaE .DFaB zk`lnl¦§¤¤¨©§©¦¨Ÿ¨
,xUAd z`nEh lMn Fxdhl `N ¤̀¨§©£¦¨§©©¨¨
Fpi`e ,dliap llkA alg oi`W xnFle§©¤¥¥¤¦§©§¥¨§¥
WOYWl xYEn `N` ,d`nEhl WWFg¥§§¨¤¨¨¦§©¥
,dliap algA gEWOd xFrA zFxdḧ¢§©¨©§¥¤§¥¨
iziid ,dk`ln lkl dAix `l m`e§¦Ÿ¦¨§¨§¨¨¨¦¦
FA WOYWdl hFicd zk`lnl xnF`¥¦§¤¤¤§§¦§©¥
DFaB zk`lnl la` ,xFdh `di oiNEg¦§¥¨£¨¦§¤¤¨©
d`xE ."`nh `di miWcw WOYWdl§¦§©¥¢¨¦§¥¨¥§¥
dlap alg xiYdl oiprNW mW `xnBA©§¨¨¨¤§¦§©§©¦¥¤§¥¨
iM ,df wEqtl mikixv `l d`pdA©£¨¨Ÿ§¦¦§¨¤¦
aEzMX dOn) d`pdA dlap dxYEdWM§¤§¨§¥¨©£¨¨¦©¤¨

LixrWA xW` xBl" `k ,ci mixaC§¨¦©¥£¤¦§¨¤
"'ebe dPpYY(i"WxaE .xYEd DAlg mB , ¦§¤¨©¤§¨©§©¦

xYidl oiA dlap llkA alg" :mẄ¥¤¦§©§¥¨¥§¤¥
oiA d`pdKixhvi` iM KMld ,`Ohl £¨¨¥§©¥¦§¨¦¦§§¦

."Kixhvi` Fxdhl ,`xw§¨§©£¦§§¦
eäìëàú àì ìëàåäøBú äøîà Y §¨ŸŸŸ§ª¨§¨¨

¯,"EdElk`z `l lk`e" dxn`X dnA§©¤¨§¨§¨ŸŸŸ§
,ikd e`lA dlik`A xq`p algdW s ©̀¤©¥¤¤¡©©£¦¨§¨¨¦
`l .. alg lke" :fi ,b lirl xEn`dn¥¨¨§¥§¨¥¤Ÿ
dtxhp F` dlApzPX dnaE ,"Elk`zŸ§§©¤¦§©§¨¦§§¨

alg xEQi` dPOn Kld `l)oileg i"yx t"r Ÿ¨©¦¤¨¦¥¤
` ,fl(.

ìò ìeçéå äôøèe äìáð øeqà àáé̈Ÿ¦§¥¨§¥¨§¨©
áìç øeqà¯mdl mcTW),r migaf i"yx ¦¥¤¤¨©¨¤

`(dclFPXn ,)` ,bw oileg i"yx(. ¦¤§¨
åàì ìò óà áiçúé Y Bìëà íàL¤¦£¨¦§©¥©©¨

äìáð ìL¯.dtixh lW F` ¤§¥¨¤§¥¨
ìò ìç øeqà ïéà :øîàú àìå§ŸŸ©¥¦¨©

øeqà¯oi` dxFYd lkAW s` ,xnFlM ¦§©©¤§¨©¨¥
dxFYd d`A ,xEQi` lr lg xEQi ¦̀¨©¦¨¨©¨
lr lg xEQi` o`MW dxn`e§¨§¨¤¨¦¨©

.xEQi`dk dxez ¦
(ek)äîäaìå óBòìíãì èøt Y ¨§©§¥¨§¨§©

.íéáâçå íéâc¯` ,`k zFzixkAW s` ¨¦©£¨¦©¤§¨¥
,mc` mC) mc ibEq dOM cFr mihrnn§©£¦©¨¥¨©¨¨

miviA mC ,mivxW mC(wx i"Wx azM , ©§¨¦©¥¦¨©©¦©
EN` wxW ipRn ,miabge mibC mC©¨¦©£¨¦¦§¥¤©¥

dNigYkl mixYEn)cec ixac(. ¨¦§©§¦¨
íëéúáLBî ìëa¯i"Wx KtdX dn §Ÿ§Ÿ¥¤©¤¨©©¦

,"dndAle sFrl" dNigY x`iaE xcQd©¥¤¥¥§¦¨¨§©§¥¨
lkA" lW xEYIdW ipRn Edf¤¦§¥¤©¦¤§¨
Ep`W ixg`l wx dUrp "mkizFaWFn§¥¤©£¨©§©£¥¤¨
,mC xEQi`n miabge mibC mC mihrnn§©£¦©¨¦©£¨¦¥¦¨
lkA"W ,xnFl oYip did ikdÎe`lA iM¦§¨¨¦¨¨¦¨©¤§¨
mibC mC zFAxl `A "mkizFaWFn§¥¤¨§©©¨¦

xEQi`l miabge)cec ixac(. ©£¨¦§¦



evמח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy

(æë)Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk̈¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤
:äénòî àåää©¦−¥«©¤«¨

(çë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èë)çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéì åéîìL§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«

(ì)-ìò áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz åéãé̈¨´§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©
éðäì äæçä úà epàéáé äæçäéðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤Æ§¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ‰È‡È·z ÂÈ„È∑(ס"א מּלמּטה (מנחות ּכהן ויד ּבּה, נתּונין והחזֹות והחלב מלמעלה הּבעלים יד ׁשּתהא »»¿ƒ∆»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

‰'.ּומניפן  ÈM‡ עלֿהחזה"∑‡˙ "אתֿהחלב האּׁשים? הן הּמטּבחים ∑ep‡È·È.ּומה מּבית ּכׁשּמביאֹו ְִָ≈ƒ≈ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ¿ƒ∆ְְְִִִִֵֶַַָ
ּבמקֹום  האמּור וזהּו למּטה. והחלב למעלה החזה נמצא הּמניף, הּכהן ליד ּוכׁשּנֹותנֹו החזה, על החלב ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹנֹותן

י)אחר נֹות (לקמן הּתנּופה ּולאחר וגֹו'"; להניף יביאּו החלבים אּׁשי על הּתנּופה וחזה הּתרּומה "ׁשֹוק נֹו: ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר וזהּו למּטה, החזה ונמצא הּמקטיר, כ)לּכהן ט החלבים (שם וּיקטר עלֿהחזֹות אתֿהחלבים "וּיׂשימּו : ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּב'מנחֹות' מפרׁש ּכ לּה; זקּוקין ּכהנים ׁשּׁשלׁשה למדנּו, סב)הּמזּבחה". ep‡È·È.(דף ‰ÊÁ‰ŒÏÚ ·ÏÁ‰Œ˙‡∑ ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ∆«≈∆«∆»∆¿ƒ∆
ה' אּׁשי "את ׁשּנאמר: לפי האּׁשים. מן הּוא ׁשּיהא ולא מביאֹו, הּוא אֹותֹו להניף מביא? לּמה החזה ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹואת

וגֹו'" להניף החזה "את נאמר: לכ לאּׁשים, החזה אף ׁשּיהא יכֹול החזה", על .אתֿהחלב ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ÈˆÈzLÈÂכז  ‡Ó„ Ïk ÏeÎÈ˙ È„ ‡L‡ Ïk»¬»»ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙כט  ·¯˜Óc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈»
da¯˜ ˙È È˙ÈÈ ÈÈ Ì„˜ È‰BL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»«¿ƒ»À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎpÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒƒ¿«¿ƒ

ÏÚל  ‡a¯z ˙È ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È Ôe˙È˙ È‰B„È¿ƒ«¿»À¿»«»«¿»»«¿»«
‡Óe¯‡ d˙È ‡Ó¯‡Ï ‡È„Á ˙È dp˙ÈÈ ‡È„Á∆¿»«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

úáBç dðéàå óebä úáBç àéäL éôì§¦¤¦©©§¥¨©
úBáLBî ìëa úâäBð ,ò÷ø÷¯ ©§©¤¤§¨¨

.ux`l uEgA ENit £̀¦§¨¨¤
ïBLàø ÷øôa ïéLec÷ úëqîáe¯,fl §©¤¤¦¦§¤¤¦

.`
øîBì Cøöä änì Løôî¯oeiMW §¨¥¨¨ª§©©¤¥¨

zbdFPW `hiWR ,`id sEBd zaFgW¤©©¦§¦¨¤¤¤
zFaWFn lkA)my i"yx(`xnBde . §¨¨§©§¨¨

,`pin` KYrC `wlq" :zvxzn§¨¤¤¨§¨©§¨¨¦¨
,iaizM zFpAxwC `pipraE li`Fd¦§¦§¨¨§¨§¨§¦¦
,mce alg xqzip ± oAxw `Mi`C onfA¦§©§¦¨¨§¨¦§©¥¤§¨
rnWn `w ,`l ± oAxw `MilC onfA¦§©§¥¨¨§¨¨¨©§©
xaMW s` :"cec ixac"A azke ."ol̈§¨©§¦§¥¨¦©¤§¨
,"mkizFaWFn lkA" fi ,b lirl xn`p¤¡©§¥§¨§¥¤
zFtqFYd EazMX dn iR lr xnFl Wi¥©©¦©¤¨§©¨
uEg zFAxl cg` ,mW oiWECiwA§¦¦¨¤¨§©
,mIw WCwOd ziAW onfA ux`l̈¨¤¦§©¤¥©¦§¨©¨
oi`W onfA ux`l uEg zFAxl cg`e§¤¨§©¨¨¤¦§©¤¥

.mIw WCwOd ziAfk dxez ¥©¦§¨©¨
(l)'Bâå äðéàéáz åéãéãé àäzL Y ¨¨§¦¤¨§¤§¥©

úBæçäå áìçäå ,äìòîlî íéìòaä©§¨¦¦§©§¨§©¥¤§¤¨
da ïéðeúð¯aEzMd zErnWn oMW §¦¨¤¥©§¨©¨

."dpi`iaY eici"¨¨§¦¤¨
ïôéðîe ,ähîlî ïäk ãéå¯.odMd §©Ÿ¥¦§©¨§¦¨©Ÿ¥

dkixvE dcFar `id dtEpY iM¦§¨¦£¨§¦¨
odM ci okle ,odM iciÎlr zFUrdl§¥¨©§¥Ÿ¥§¨¥©Ÿ¥

dHnNn)`"eb(ciÎiazM dOkA K` . ¦§©¨©§©¨¦§¥¨
.oitipnE :mipFW`x miqEtcE§¦¦¦§¦¦

'ä éMà úà?íéMàä ïä äîe Y ¥¦¥©¥¨¦¦
epàéáé äæçä ìò áìçä úàY ¤©¥¤©¤¨¤§¦¤

BàéánLk¯.odM §¤§¦Ÿ¥
ìò áìç" ïúBð íéçaènä úéaî¦¥©¦§¨©¦¥¥¤©

BðúBpLëe ,"äæçä¯.odMd ¤¨¤§¤§©Ÿ¥
éðnä ïäkä ãéìó¯cil ,xnFlM §©©Ÿ¥©¥¦§©§©

ci zgYW odMd cilE milrAd©§¨¦§©©Ÿ¥¤©©©
`Ed iM ,"odMd" hwpe ,milrAd©§¨¦§¨©©Ÿ¥¦

sipOdmiqEtcE ciÎiazM dOkA K` . ©¥¦©§©¨¦§¥¨§¦
z` dfA llFke ,sipOd ciA :mipFW`x¦¦§©©¥¦§¥¨¤¤

.odMd cie milrAd ci©©§¨¦§©©Ÿ¥
ähîì áìçäå äìòîì äæçä àöîð¦§¨¤¨¤§©§¨§©¥¤§©¨

¯didp dlrnln didX dn iM¦©¤¨¨¦§©§¨¦§¨
dHnNn eiWkr)` ,aq zegpn i"yx(. ©§¨¦§©¨

øçà íB÷îa øeîàä eäæå¯oOwl §¤¨¨§¨©¥§©¨
.eh ,i

ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BL"©§¨©£¥©§¨©
éðäì eàéáé íéáìçä éMà"'Bâå ó¯ ¦¥©£¨¦¨¦§¨¦§

mialgdW o`Mn :mW i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨¦¨¤©£¨¦
.dtEpY zrWA dHnl§©¨¦§©§¨

ïäkì BðúBð äôeðzä øçàìe§©©©§¨§©Ÿ¥
eäæå ,ähîì äæçä àöîðå ,øéè÷nä©©§¦§¦§¨¤¨¤§©¨§¤

øîàpL¯.k ,h oOwl ¤¤¡©§©¨
úBæçä ìò íéáìçä úà eîéNiå"¯ ©¨¦¤©£¨¦©¤¨

dtEpYd xg`l" :mW i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨§©©©§¨
xg` odkl sipOd odMd opzp§¨¨©Ÿ¥©¥¦§Ÿ¥©¥
."dHnl mipFilrd E`vnp ,mxihwdl§©§¦¨¦§§¨¤§¦§©¨
eðãîì ."äçaænä íéáìçä øè÷iå©©§¥©£¨¦©¦§¥¨¨©§

ìMLdì ïé÷e÷æ íéðäë äL¯odM ¤§Ÿ¨Ÿ£¦§¦¨Ÿ¥
,sipOd odM ,migAhOd ziAn `iaOd©¥¦¦¥©¦§¨©¦Ÿ¥©¥¦
`l ,dWlW `laE .xihwOd odke§Ÿ¥©©§¦§Ÿ§¨¨
i`d iNEM ikRdzilC Dl YgMWn©§©©§¨§¦§©§¥¥©

)` ,aq zegpn i"yx(.
úBçðîa Løôî Ck¯mEXn .` ,aq ¨§Ÿ̈¦§¨¦

"Kln zxcd mr axA"b)my `xn(. §¨©©§©¤¤
ìò áìçä úàepàéáé äæçäúàå Y ¤©¥¤©¤¨¤§¦¤§¤

éðäì" ?àéáî änì äæçä"BúBà ó ¤¨¤¨¨¥¦§¨¦
ïî àeä àäiL àìå ,Bàéáî àeä§¦§Ÿ¤§¥¦
'ä éMà úà" :øîàpL éôì .íéMàä̈¦¦§¦¤¤¡©¥¦¥
àäiL ìBëé ,"äæçä ìò áìçä úà¤©¥¤©¤¨¤¨¤§¥

íéMàì äæçä óà¯WxFtOW s`e ©¤¨¤¨¦¦§©¤§¨
oxd`l dfgd dide" `Ad wEqRA©¨©¨§¨¨¤¨¤§©£Ÿ
xnFl xWt` did oicr ,"eipalE§¨¨£©¦¨¨¤§¨©
xzFPde ,dxhwdl dfgd zvwOW¤¦§¨¤¨¤§©§¨¨§©¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy

(àì)äæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàì§©«£−Ÿ§¨¨«

i"yx£·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â∑,"לאהרן החזה "והיה ּבעֹוד (ת"כ)ואחרּֿכ נאכל הּבׂשר ׁשאין למדנּו ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמזּבח  מן למּטה .ׁשהאמּורים ְְִִִֵֵֶַַַָָ

(áì)éçáfî ïäkì äîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−
:íëéîìL©§¥¤«

i"yx£˜BL∑יר ׁשל סב ׁשהּוא האמצעי, הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת אר ּכּבה ׁשל הּפרק .מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

(âì)éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì ïøäà©«£®Ÿ¯¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«

i"yx£,'B‚Â ÌcŒ˙‡ ·È¯˜n‰(נט זריקת (פסחים ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ּולהקטיר לזריקתֹו ראּוי ׁשהּוא מי ««¿ƒ∆«¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבּבׂשר  חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר ּבׁשעת אֹו .ּדמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(ãì)úàå äôeðzä äæç-úà ék|äîeøzä ÷BL ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈
ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða úàî ézç÷ì̈©̧§¦Æ¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´
éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä ïøäàì íúàÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰Óe¯z‰ .‰Ùez‰∑(לז ּומֹוריד (סוכה מעלה ּומביא, מֹולי. «¿»«¿»ֲִִִֵֶַ

(äì)ýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéa§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«

È‰ÈÂלא  ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»«¿»¿«¿¿»ƒ≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡È„Á∆¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡לב  Ôezz ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»
:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡‰ÎÏ¿«¬»ƒƒ¿«¿≈

Ìcלג  ˙È ·¯˜Óc‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ƒ¿»≈»«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
:˜ÏÁÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ ÈaÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»¿«ƒ»»√»

BL˜‡לד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È È¯‡¬≈»∆¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ˙È·Ò ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
‡‰k Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…«¬»

:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ia¯wÓ‡לה  È‰Ba ˙e·¯e Ô¯‰‡ ˙e·¯ ‡c»¿«¬…¿¿ƒƒÀ¿»«»
Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Èc ‡ÓBÈa ÈÈc«¿»¿»ƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

eipalE oxd`l)`"eb("cec ixac"aE . §©£Ÿ§¨¨§¦§¥¨¦
didW xnFl i"Wx zpEMW ,uxzn§¨¥¤©¨©©¦©¤¨¨
,'d iX`l KIW dfgdW xnFl oYip¦¨©¤¤¨¤©¨§¦¥
,eipalE oxd`l FzF` dMif 'dW `N ¤̀¨¤¦¨§©£Ÿ§¨¨
Fpi`e ,Ekf `w DFaB oglXOW EpidC§©§¤¦ª§©¨©¨¨§¥
dX` FA WCwl oiprl milrA oFnn̈§¨¦§¦§©§©¥¦¨
xg`l oMÎoi`XÎdn ,dfA `vFIke§©¥¨¤©¤¥¥§©©
,'d iX`l KIW Fpi` dfgdW hEriOd©¦¤¤¨¤¥©¨§¦¥
oglXn `le ,milrA oFnn `Ed dfgd¤¨¤¨§¨¦§Ÿ¦ª§©

.Ekf DFaB̈©¨
éðäì äæçä úà" :øîàð Cëìó §¨¤¡©¥¤¨¤§¨¦

"'Bâå`l dxez §
(`l)áìçä úà ïäkä øéè÷äåY §¦§¦©Ÿ¥¤©¥¤

,"ïøäàì äæçä äéäå" Ck-øçàå§©©¨§¨¨¤¨¤§©£Ÿ
ãBòa ìëàð øNaä ïéàL eðãîì̈©§¤¥©¨¨¤¡¨§

.çaænä ïî ähîì íéøeîàäL¯s` ¤¨¥¦§©¨¦©¦§¥©©

dfgd lr algd z`" xn` xaMW¤§¨¨©¤©¥¤©¤¨¤
."EP`iaial dxez §¦¤

(al)÷BLäakøà ìL ÷øtä ïî Y¦©¤¤¤©§ª¨
Làøä íò úøkîpä¯mr KYgPd mvr ©¦§¤¤¦¨Ÿ¤¤©¤§¨¦

DzF`e ,dndAd oihiWtOWM zFqxRd©©§§¤©§¦¦©§¥¨§¨
zxMnPd daEMx`" z`xwp daEMx ©̀§¨¦§¥©§¨©¦§¤¤

"W`xd mr)` ,er oileg i"yx(,xnFlM . ¦¨Ÿ§©
kFOW.dndAd W`x mr DzF` oix ¤§¦¨¦Ÿ©§¥¨

ìL Cáñ àeäL éòöîàä ÷øtä ãò©©¤¤¨¤§¨¦¤Ÿ¤¤
ìâø¯zilETd mvr oiAW wxRd `Ed ¤¤©¤¤¤¥¤¤©¦

irvn` mvre)a ,clw oileg i"yx(mvre . §¤¤¤§¨¦§¤¤
oiA rSEnn `EdW ,wFXd Epid irvn ¤̀§¨¦©§©¤§¨¥

daEMx`l zilEw)` ,dk f"r i"yx t"r(. ¦¨©§¨
oFilrd KxId Edf zilEwe),er oileg i"yx §¦¤©¨¥¨¤§

`(.bl dxez

(bl)'Bâå íéîìMä íc úà áéø÷nä©©§¦¤©©§¨¦§

Bú÷éøæì éeàø àeäL éî Y¯Edf ¦¤¨¦§¦¨¤
."minlXd mC z` aixwOd"©©§¦¤©©§¨¦

åéáìç øè÷äìe¯."algd z`e" Edf §¤§¥£¨¨¤§¤©¥¤
íéîc ú÷éøæ úòLa àîè àöé¯s` ¨¨¨¥¦§©§¦©¨¦©

mialgd zxhwd zrWA xFdh didIW¤¦§¤¨¦§©©§¨©©£¨¦
xdhPW mFi lEah `Ede ,dliNA `idW¤¦©©§¨§§¤¦§¨

dliNA)m"`x(. ©©§¨
íéáìç øè÷ä úòLa Bà¯didW s` ¦§©¤§¥£¨¦©¤¨¨
.minC zwixf zrWA xFdḧ¦§©§¦©¨¦

øNaa ÷ìBç BðéàL¯i"Wx mB d`x ¤¥¥©¨¨§¥©©¦
.hi ,e lirlcl dxez §¥

(cl)äîeøzä .. äôeðzäéìBî YC ©§¨©§¨¦
àéáîe¯idFfe ,mlFrd zFgEx rAx`l ¥¦§©§©¨¨§¦

.ck ,hk zFnW i"Wx mB d`xE .dtEpY§¨§¥©©¦§
ãéøBîe äìòî¯d`xE .dnExY idFfe ©£¤¦§¦§¨§¥
.mW i"Wx mBdl dxez ©©¦¨



מט ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy

(æë)Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk̈¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤
:äénòî àåää©¦−¥«©¤«¨

(çë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èë)çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéì åéîìL§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«

(ì)-ìò áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz åéãé̈¨´§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©
éðäì äæçä úà epàéáé äæçäéðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤Æ§¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ‰È‡È·z ÂÈ„È∑(ס"א מּלמּטה (מנחות ּכהן ויד ּבּה, נתּונין והחזֹות והחלב מלמעלה הּבעלים יד ׁשּתהא »»¿ƒ∆»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

‰'.ּומניפן  ÈM‡ עלֿהחזה"∑‡˙ "אתֿהחלב האּׁשים? הן הּמטּבחים ∑ep‡È·È.ּומה מּבית ּכׁשּמביאֹו ְִָ≈ƒ≈ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ¿ƒ∆ְְְִִִִֵֶַַָ
ּבמקֹום  האמּור וזהּו למּטה. והחלב למעלה החזה נמצא הּמניף, הּכהן ליד ּוכׁשּנֹותנֹו החזה, על החלב ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹנֹותן

י)אחר נֹות (לקמן הּתנּופה ּולאחר וגֹו'"; להניף יביאּו החלבים אּׁשי על הּתנּופה וחזה הּתרּומה "ׁשֹוק נֹו: ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר וזהּו למּטה, החזה ונמצא הּמקטיר, כ)לּכהן ט החלבים (שם וּיקטר עלֿהחזֹות אתֿהחלבים "וּיׂשימּו : ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּב'מנחֹות' מפרׁש ּכ לּה; זקּוקין ּכהנים ׁשּׁשלׁשה למדנּו, סב)הּמזּבחה". ep‡È·È.(דף ‰ÊÁ‰ŒÏÚ ·ÏÁ‰Œ˙‡∑ ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ∆«≈∆«∆»∆¿ƒ∆
ה' אּׁשי "את ׁשּנאמר: לפי האּׁשים. מן הּוא ׁשּיהא ולא מביאֹו, הּוא אֹותֹו להניף מביא? לּמה החזה ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹואת

וגֹו'" להניף החזה "את נאמר: לכ לאּׁשים, החזה אף ׁשּיהא יכֹול החזה", על .אתֿהחלב ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ÈˆÈzLÈÂכז  ‡Ó„ Ïk ÏeÎÈ˙ È„ ‡L‡ Ïk»¬»»ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙כט  ·¯˜Óc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈»
da¯˜ ˙È È˙ÈÈ ÈÈ Ì„˜ È‰BL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»«¿ƒ»À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎpÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒƒ¿«¿ƒ

ÏÚל  ‡a¯z ˙È ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È Ôe˙È˙ È‰B„È¿ƒ«¿»À¿»«»«¿»»«¿»«
‡Óe¯‡ d˙È ‡Ó¯‡Ï ‡È„Á ˙È dp˙ÈÈ ‡È„Á∆¿»«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

úáBç dðéàå óebä úáBç àéäL éôì§¦¤¦©©§¥¨©
úBáLBî ìëa úâäBð ,ò÷ø÷¯ ©§©¤¤§¨¨

.ux`l uEgA ENit £̀¦§¨¨¤
ïBLàø ÷øôa ïéLec÷ úëqîáe¯,fl §©¤¤¦¦§¤¤¦

.`
øîBì Cøöä änì Løôî¯oeiMW §¨¥¨¨ª§©©¤¥¨

zbdFPW `hiWR ,`id sEBd zaFgW¤©©¦§¦¨¤¤¤
zFaWFn lkA)my i"yx(`xnBde . §¨¨§©§¨¨

,`pin` KYrC `wlq" :zvxzn§¨¤¤¨§¨©§¨¨¦¨
,iaizM zFpAxwC `pipraE li`Fd¦§¦§¨¨§¨§¨§¦¦
,mce alg xqzip ± oAxw `Mi`C onfA¦§©§¦¨¨§¨¦§©¥¤§¨
rnWn `w ,`l ± oAxw `MilC onfA¦§©§¥¨¨§¨¨¨©§©
xaMW s` :"cec ixac"A azke ."ol̈§¨©§¦§¥¨¦©¤§¨
,"mkizFaWFn lkA" fi ,b lirl xn`p¤¡©§¥§¨§¥¤
zFtqFYd EazMX dn iR lr xnFl Wi¥©©¦©¤¨§©¨
uEg zFAxl cg` ,mW oiWECiwA§¦¦¨¤¨§©
,mIw WCwOd ziAW onfA ux`l̈¨¤¦§©¤¥©¦§¨©¨
oi`W onfA ux`l uEg zFAxl cg`e§¤¨§©¨¨¤¦§©¤¥

.mIw WCwOd ziAfk dxez ¥©¦§¨©¨
(l)'Bâå äðéàéáz åéãéãé àäzL Y ¨¨§¦¤¨§¤§¥©

úBæçäå áìçäå ,äìòîlî íéìòaä©§¨¦¦§©§¨§©¥¤§¤¨
da ïéðeúð¯aEzMd zErnWn oMW §¦¨¤¥©§¨©¨

."dpi`iaY eici"¨¨§¦¤¨
ïôéðîe ,ähîlî ïäk ãéå¯.odMd §©Ÿ¥¦§©¨§¦¨©Ÿ¥

dkixvE dcFar `id dtEpY iM¦§¨¦£¨§¦¨
odM ci okle ,odM iciÎlr zFUrdl§¥¨©§¥Ÿ¥§¨¥©Ÿ¥

dHnNn)`"eb(ciÎiazM dOkA K` . ¦§©¨©§©¨¦§¥¨
.oitipnE :mipFW`x miqEtcE§¦¦¦§¦¦

'ä éMà úà?íéMàä ïä äîe Y ¥¦¥©¥¨¦¦
epàéáé äæçä ìò áìçä úàY ¤©¥¤©¤¨¤§¦¤

BàéánLk¯.odM §¤§¦Ÿ¥
ìò áìç" ïúBð íéçaènä úéaî¦¥©¦§¨©¦¥¥¤©

BðúBpLëe ,"äæçä¯.odMd ¤¨¤§¤§©Ÿ¥
éðnä ïäkä ãéìó¯cil ,xnFlM §©©Ÿ¥©¥¦§©§©

ci zgYW odMd cilE milrAd©§¨¦§©©Ÿ¥¤©©©
`Ed iM ,"odMd" hwpe ,milrAd©§¨¦§¨©©Ÿ¥¦

sipOdmiqEtcE ciÎiazM dOkA K` . ©¥¦©§©¨¦§¥¨§¦
z` dfA llFke ,sipOd ciA :mipFW`x¦¦§©©¥¦§¥¨¤¤

.odMd cie milrAd ci©©§¨¦§©©Ÿ¥
ähîì áìçäå äìòîì äæçä àöîð¦§¨¤¨¤§©§¨§©¥¤§©¨

¯didp dlrnln didX dn iM¦©¤¨¨¦§©§¨¦§¨
dHnNn eiWkr)` ,aq zegpn i"yx(. ©§¨¦§©¨

øçà íB÷îa øeîàä eäæå¯oOwl §¤¨¨§¨©¥§©¨
.eh ,i

ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BL"©§¨©£¥©§¨©
éðäì eàéáé íéáìçä éMà"'Bâå ó¯ ¦¥©£¨¦¨¦§¨¦§

mialgdW o`Mn :mW i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨¦¨¤©£¨¦
.dtEpY zrWA dHnl§©¨¦§©§¨

ïäkì BðúBð äôeðzä øçàìe§©©©§¨§©Ÿ¥
eäæå ,ähîì äæçä àöîðå ,øéè÷nä©©§¦§¦§¨¤¨¤§©¨§¤

øîàpL¯.k ,h oOwl ¤¤¡©§©¨
úBæçä ìò íéáìçä úà eîéNiå"¯ ©¨¦¤©£¨¦©¤¨

dtEpYd xg`l" :mW i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨§©©©§¨
xg` odkl sipOd odMd opzp§¨¨©Ÿ¥©¥¦§Ÿ¥©¥
."dHnl mipFilrd E`vnp ,mxihwdl§©§¦¨¦§§¨¤§¦§©¨
eðãîì ."äçaænä íéáìçä øè÷iå©©§¥©£¨¦©¦§¥¨¨©§

ìMLdì ïé÷e÷æ íéðäë äL¯odM ¤§Ÿ¨Ÿ£¦§¦¨Ÿ¥
,sipOd odM ,migAhOd ziAn `iaOd©¥¦¦¥©¦§¨©¦Ÿ¥©¥¦
`l ,dWlW `laE .xihwOd odke§Ÿ¥©©§¦§Ÿ§¨¨
i`d iNEM ikRdzilC Dl YgMWn©§©©§¨§¦§©§¥¥©

)` ,aq zegpn i"yx(.
úBçðîa Løôî Ck¯mEXn .` ,aq ¨§Ÿ̈¦§¨¦

"Kln zxcd mr axA"b)my `xn(. §¨©©§©¤¤
ìò áìçä úàepàéáé äæçäúàå Y ¤©¥¤©¤¨¤§¦¤§¤

éðäì" ?àéáî änì äæçä"BúBà ó ¤¨¤¨¨¥¦§¨¦
ïî àeä àäiL àìå ,Bàéáî àeä§¦§Ÿ¤§¥¦
'ä éMà úà" :øîàpL éôì .íéMàä̈¦¦§¦¤¤¡©¥¦¥
àäiL ìBëé ,"äæçä ìò áìçä úà¤©¥¤©¤¨¤¨¤§¥

íéMàì äæçä óà¯WxFtOW s`e ©¤¨¤¨¦¦§©¤§¨
oxd`l dfgd dide" `Ad wEqRA©¨©¨§¨¨¤¨¤§©£Ÿ
xnFl xWt` did oicr ,"eipalE§¨¨£©¦¨¨¤§¨©
xzFPde ,dxhwdl dfgd zvwOW¤¦§¨¤¨¤§©§¨¨§©¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy

(àì)äæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàì§©«£−Ÿ§¨¨«

i"yx£·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â∑,"לאהרן החזה "והיה ּבעֹוד (ת"כ)ואחרּֿכ נאכל הּבׂשר ׁשאין למדנּו ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמזּבח  מן למּטה .ׁשהאמּורים ְְִִִֵֵֶַַַָָ

(áì)éçáfî ïäkì äîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−
:íëéîìL©§¥¤«

i"yx£˜BL∑יר ׁשל סב ׁשהּוא האמצעי, הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת אר ּכּבה ׁשל הּפרק .מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

(âì)éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì ïøäà©«£®Ÿ¯¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«

i"yx£,'B‚Â ÌcŒ˙‡ ·È¯˜n‰(נט זריקת (פסחים ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ּולהקטיר לזריקתֹו ראּוי ׁשהּוא מי ««¿ƒ∆«¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבּבׂשר  חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר ּבׁשעת אֹו .ּדמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(ãì)úàå äôeðzä äæç-úà ék|äîeøzä ÷BL ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈
ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða úàî ézç÷ì̈©̧§¦Æ¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´
éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä ïøäàì íúàÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰Óe¯z‰ .‰Ùez‰∑(לז ּומֹוריד (סוכה מעלה ּומביא, מֹולי. «¿»«¿»ֲִִִֵֶַ

(äì)ýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéa§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«

È‰ÈÂלא  ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»«¿»¿«¿¿»ƒ≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡È„Á∆¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡לב  Ôezz ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»
:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡‰ÎÏ¿«¬»ƒƒ¿«¿≈

Ìcלג  ˙È ·¯˜Óc‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ƒ¿»≈»«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
:˜ÏÁÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ ÈaÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»¿«ƒ»»√»

BL˜‡לד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È È¯‡¬≈»∆¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ˙È·Ò ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
‡‰k Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…«¬»

:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ia¯wÓ‡לה  È‰Ba ˙e·¯e Ô¯‰‡ ˙e·¯ ‡c»¿«¬…¿¿ƒƒÀ¿»«»
Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Èc ‡ÓBÈa ÈÈc«¿»¿»ƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

eipalE oxd`l)`"eb("cec ixac"aE . §©£Ÿ§¨¨§¦§¥¨¦
didW xnFl i"Wx zpEMW ,uxzn§¨¥¤©¨©©¦©¤¨¨
,'d iX`l KIW dfgdW xnFl oYip¦¨©¤¤¨¤©¨§¦¥
,eipalE oxd`l FzF` dMif 'dW `N ¤̀¨¤¦¨§©£Ÿ§¨¨
Fpi`e ,Ekf `w DFaB oglXOW EpidC§©§¤¦ª§©¨©¨¨§¥
dX` FA WCwl oiprl milrA oFnn̈§¨¦§¦§©§©¥¦¨
xg`l oMÎoi`XÎdn ,dfA `vFIke§©¥¨¤©¤¥¥§©©
,'d iX`l KIW Fpi` dfgdW hEriOd©¦¤¤¨¤¥©¨§¦¥
oglXn `le ,milrA oFnn `Ed dfgd¤¨¤¨§¨¦§Ÿ¦ª§©

.Ekf DFaB̈©¨
éðäì äæçä úà" :øîàð Cëìó §¨¤¡©¥¤¨¤§¨¦

"'Bâå`l dxez §
(`l)áìçä úà ïäkä øéè÷äåY §¦§¦©Ÿ¥¤©¥¤

,"ïøäàì äæçä äéäå" Ck-øçàå§©©¨§¨¨¤¨¤§©£Ÿ
ãBòa ìëàð øNaä ïéàL eðãîì̈©§¤¥©¨¨¤¡¨§

.çaænä ïî ähîì íéøeîàäL¯s` ¤¨¥¦§©¨¦©¦§¥©©

dfgd lr algd z`" xn` xaMW¤§¨¨©¤©¥¤©¤¨¤
."EP`iaial dxez §¦¤

(al)÷BLäakøà ìL ÷øtä ïî Y¦©¤¤¤©§ª¨
Làøä íò úøkîpä¯mr KYgPd mvr ©¦§¤¤¦¨Ÿ¤¤©¤§¨¦

DzF`e ,dndAd oihiWtOWM zFqxRd©©§§¤©§¦¦©§¥¨§¨
zxMnPd daEMx`" z`xwp daEMx ©̀§¨¦§¥©§¨©¦§¤¤

"W`xd mr)` ,er oileg i"yx(,xnFlM . ¦¨Ÿ§©
kFOW.dndAd W`x mr DzF` oix ¤§¦¨¦Ÿ©§¥¨

ìL Cáñ àeäL éòöîàä ÷øtä ãò©©¤¤¨¤§¨¦¤Ÿ¤¤
ìâø¯zilETd mvr oiAW wxRd `Ed ¤¤©¤¤¤¥¤¤©¦

irvn` mvre)a ,clw oileg i"yx(mvre . §¤¤¤§¨¦§¤¤
oiA rSEnn `EdW ,wFXd Epid irvn ¤̀§¨¦©§©¤§¨¥

daEMx`l zilEw)` ,dk f"r i"yx t"r(. ¦¨©§¨
oFilrd KxId Edf zilEwe),er oileg i"yx §¦¤©¨¥¨¤§

`(.bl dxez

(bl)'Bâå íéîìMä íc úà áéø÷nä©©§¦¤©©§¨¦§

Bú÷éøæì éeàø àeäL éî Y¯Edf ¦¤¨¦§¦¨¤
."minlXd mC z` aixwOd"©©§¦¤©©§¨¦

åéáìç øè÷äìe¯."algd z`e" Edf §¤§¥£¨¨¤§¤©¥¤
íéîc ú÷éøæ úòLa àîè àöé¯s` ¨¨¨¥¦§©§¦©¨¦©

mialgd zxhwd zrWA xFdh didIW¤¦§¤¨¦§©©§¨©©£¨¦
xdhPW mFi lEah `Ede ,dliNA `idW¤¦©©§¨§§¤¦§¨

dliNA)m"`x(. ©©§¨
íéáìç øè÷ä úòLa Bà¯didW s` ¦§©¤§¥£¨¦©¤¨¨
.minC zwixf zrWA xFdḧ¦§©§¦©¨¦

øNaa ÷ìBç BðéàL¯i"Wx mB d`x ¤¥¥©¨¨§¥©©¦
.hi ,e lirlcl dxez §¥

(cl)äîeøzä .. äôeðzäéìBî YC ©§¨©§¨¦
àéáîe¯idFfe ,mlFrd zFgEx rAx`l ¥¦§©§©¨¨§¦

.ck ,hk zFnW i"Wx mB d`xE .dtEpY§¨§¥©©¦§
ãéøBîe äìòî¯d`xE .dnExY idFfe ©£¤¦§¦§¨§¥
.mW i"Wx mBdl dxez ©©¦¨



evנ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iriax meil inei xeriy

(åì)íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLàÂ£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈
:íúøãì íìBò úwç ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

(æì)íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä úàǽŸ©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®
:íéîìMä çáæìe íéàelnìå§©̧¦¦½§¤−©©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‡elnÏÂ∑ הּכהּנה חּנּו .ליֹום ¿«ƒƒְְִַָֻ

(çì)Búeö íBéa éðéñ øäa äLî-úà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´¦¨®§¸©Ÿ¹
ýåýéì íäéðaø÷-úà áéø÷äì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−

ô :éðéñ øaãîa§¦§©¬¦¨«

ß oqip 'd iriax mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−
úàå äçLnä ïîL|íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½

:úBvnä ìñ úàå§¥−©¬©©«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם ׁשאין הּמׁשּכן, הקמת קדם ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ˜Á.ּפרׁשה «∆«¬…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ«

Ô¯‰‡Œ˙‡∑ּומׁשכהּו ּבדברים B‚Â'.קחּנּו ˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡Â∑ ּבענין האמּורים ּב"ואּתה אּלּו הּמּלּואים צּואת ∆«¬…ְְִִֵֶָָָ¿≈«««»¿ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ
כז)ּתצּוה" מעׂשה (שמות ּבׁשעת וזרזֹו חזר לּמּלּואים ראׁשֹון ּביֹום ועכׁשו ;. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ÔB‰˙Èלו  Èa¯c ‡ÓBÈa ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Ècƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ»¿
:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»»¿»≈

hÁÏe‡˙‡לז  ‡˙ÁÓÏ ‡˙ÏÚÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»«¬»»¿ƒ¿»»¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe ‡ia¯˜Ïe ‡ÓL‡ÏÂ¿«¬»»¿À¿»«»¿ƒ¿«¿«»

ÓBÈa‡לח  ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆¿»¿ƒ»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È d„wÙ„ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»≈¿»»»»À¿»¿

:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iLe·Ï‡ב  ˙ÈÂ dnÚ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈¿»¿«»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿«»»¿»

:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fl)íéàelnìåäpäkä Cepç íBéì Y §©¦¦§¦©§ª¨
¯mici iENinE ,mici iENin `Ed mi`ENin¦¦¦¨©¦¦¨©¦

KEPig `Ed)`n ,gk zeny i"yx d`x(azke . ¦§¨©
KEPigl i"Wx zpEMW "awri zgpn"d©¦§©©£Ÿ¤©¨©©¦§¦

lirl xEn`d dPEdMd)bi ,e(oAxw df" : ©§¨¨¨§¥¤¨§©
dPEdMd KEPigl `le ,"'ebe eipaE oxd ©̀£Ÿ¨¨§Ÿ§¦©§¨
x`A"d K` .oMWOd zMEpgA dUrPW¤©£¨©£©©¦§¨©©§¥
dPEdMd KEPigl dpEMdW azM "dcVA©¨¤¨©¤©©¨¨§¦©§¨

.oMWOd zMEpgA dUrPWgl dxez ¤©£¨©£©©¦§¨
(a)ïøäà úà ç÷Bæ äLøt Y ©¤©£Ÿ¨¨¨

úî÷ä íã÷ íéîé úòáL äøîàð¤¤§¨¦§©¨¦Ÿ¤£¨©
ïkLnä¯ixdW ,xc`A b"kA ,xnFlM ©¦§¨§©§©£¨¤£¥

,oqip Wcg W`xA dzid oMWOd znwd£¨©©¦§¨¨§¨§ŸŸ¤¦¨
.fi ,n zFnW d`x§¥§

äøBza øçàîe íc÷î ïéàL¯ixdW ¤¥ª§¨§ª¨©¨¤£¥
xn`p FkEPige oMWOd znwd xERiq¦£¨©©¦§¨§¦¤¡©
zNigYn xEn`d lke ,zFnW xtq sFqA§¥¤§§¨¨¨¦§¦©
dWnl xn`p o`M cre `xwIe xtq¥¤©¦§¨§©¨¤¡©§¤

,Ff dWxR oM m`e .oMWOdznwd ixg`l§©£¥£¨©©¦§¨§¦¥¨¨¨
lr zxRqnd ,mi`ENiOd zWxR `idW¤¦¨¨©©¦¦©§©¤¤©
zraWA oMWOd zMEpge mipdMd KEPg¦©Ÿ£¦©£©©¦§¨§¦§©
znwd mFi iptNW mi`ENiOd ini§¥©¦¦¤¦§¥£¨©
.ok iptl azMdl dkixv dzid ,oMWOd©¦§¨¨§¨§¦¨§¦¨¥¦§¥¥

.dxFYA xgE`nE mCwEn oi`W `N ¤̀¨¤¥§¨§¨©¨
ïøäà úà ç÷íéøáãa epç÷ Y¯ ©¤©£Ÿ¨¤¦§¨¦

dgiwl oFWl `xwp dfe ,iESix ixacA§¦§¥¦§¤¦§¨§§¦¨
`Ad`x .eiciA FzF` gTIW `le ,mc ¨¨¨§Ÿ¤¦©§¨¨§¥

.eh ,bn ziW`xA i"Wx©¦§¥¦
eäëLîe¯d`x .mixacA FzF` KFWnY ¨§¥¦§¦§¨¦§¥

.` ,fh xAcOA i"Wx mB©©¦©¦§¨
'Bâå úàhçä øt úàåelà Y §¥©©©¨§¥

íéàelnä úàeö ïéðòa íéøeîàä̈£¦§¦§©©¨©©¦¦
"äeöz äzàå"a¯dGn iM .hk wxR ¦§©¨§©¤¤¤¦¦¤

mili`d ipW z`e z`Hgd xR" :xn`W¤¨©©©©¨§¤§¥¨¥¦
dricid `"dA mNEM) "zFSOd lq z`e(, §¤©©©¨§¥©§¦¨

mirEcid mixacA xAEcOW FrnWn©§¨¤§¨¦§¨¦©§¦

mdilr xaM dEhvPW EN` Epide ,xaM§¨§©§¥¤¦§©¨§¨£¥¤
.dEvY zWxtA§¨¨©§©¤

øæç íéàelnì ïBLàø íBéa åLëòå§©§¨§¦©¦¦¨©
äNòî úòLa Bæøæå¯dn ,xnFlM §¥§¦§©©£¤§©©

iptl `Ed dEvY zWxtA dEhvPX¤¦§©¨§¨¨©§©¤¦§¥
,b ,hk mW i"Wx d`x ,oMWOd znwd£¨©©¦§¨§¥©¦¨
,dUrn zrWA aEW dEhvp o`M ENi`e§¦¨¦§©¨¦§©©£¤
z` mifxfOW ,mi`ENiOl oFW`xd mFIA©¨¦©¦¦¤§¨§¦¤

iptl mc`dmifxfnE mixfFge dUrn ¨¨¨¦§¥©£¤§§¦§¨§¦
zFnW i"Wx d`x ,dUrn zrWA FzF`¦§©©£¤§¥©¦§
zWxR" :a ,d dMEq i"Wx d`xE .ck ,hi§¥©¦¨¨¨©
xn` dEvY dY`eA dEhvPW mi`ENn¦¦¤¦§©¨¦§©¨§©¤¨©
,xc`A dWlWE mixUrA xEAiSl mdl̈¤©¦§¤§¦§¨©£¨
z` lidwde ,mi`ENOd EligzdWM§¤¦§¦©¦¦§¦§¦¤
xn`PW ,crFn ld` gzR l` dcrd̈¥¨¤¤©Ÿ¤¥¤¤¡©
l` dWn xn`Ie ,'ebe dcrd ldTYe©¦¨¥¨¥¨©Ÿ¤¤¤
'd dEv xW` xaCd df dcrd̈¥¨¤©¨¨£¤¦¨

."zFUrlb dxez ©£

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iriax meil inei xeriy

(â):ãòBî ìäà çút-ìà ìä÷ä äãòä-ìk úàå§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰∑ המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד .זה «¿≈∆∆«…∆≈ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

(ã)äãòä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈
:ãòBî ìäà çút-ìà¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ä)äeö-øLà øácä äæ äãòä-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈£¤¦¨¬
:úBNòì ýåýé§Ÿ̈−©«£«

i"yx£¯·c‰ ‰Ê∑ לכבֹודי ּתאמרּו ואל לעׂשֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוני – לפניכם עֹוׂשה ׁשאני ׁשּתראּו ּדברים ∆«»»ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתצּוה" ּב"ואּתה ּפרׁשּתי הּמּלּואים ּדפרׁשת הּזה הענין ּכל עֹוׂשה. אני אחי .(שם)ולכבֹוד ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(å)íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ−̈
:íéna©¨«¦

(æ)Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìò ïziå©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìò ïziå ìéònä-úà BúàŸÆ¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLça בפסוקים בפסוקים בפסוקים בפסוקים התורההתורההתורההתורה חציחציחציחצי §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(197 'nr ek zegiy ihewl)

החהחהחהחׁשׁשׁשׁשןןןן אתאתאתאת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשםםםם .... .... האפדהאפדהאפדהאפד ּבּבּבּבחחחחׁשׁשׁשׁשבבבב אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיחחחחּגּגּגּגרררר האפדהאפדהאפדהאפד אתאתאתאת עליועליועליועליו ז־ח)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן הּסדר (ח, להרמּב"ם הראׁשֹונים: נחלקּו ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
לֹומר: ויׁש ּכאן). (ּכּכתּוב חׁשן האפד, חׁשב אפד, - ּולהרמּב"ן ּתצּוה); ּבפרׁשת (ּכּכתּוב האפד חׁשב חׁשן, אפד, ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹהּוא
הם  להרמּב"ם א החׁשן. את מּכן ּולאחר וחגירתֹו האפד את לֹובׁשים ולכן ׁשֹונים, ּבגדים ׁשני הם ואפד חׁשן ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹלהרמּב"ן
ׁשניהם. לביׁשת ּגמר - וחֹוגרים אחד) (ּבגד והחׁשן האפד את לֹובׁשים ולכן מאחֹוריו, וחלקֹו מּלפניו ׁשחלקֹו אחד ּבגד ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבגדר

(ç)-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìò íNiå©¨¬¤¨−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤
:íénzä-úàå íéøeàä̈«¦−§¤©ª¦«

i"yx£ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑:המפרׁש ׁשם ׁשל ּכתב ∆»ƒְְֵֶַָָֹ

ÓÊ‡:ג  ÔkLÓ Ú¯˙Ï Lk ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èד  ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡zLk ˙LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

ÈwÙ„ה  Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zLÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ
:„aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿»

ÈÁÒ‡Âו  È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈
:‡iÓa ÔB‰˙È»¿¿«»

ÈÓ‰a‡ז  d˙È Ê¯ÊÂ ‡ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂƒ«¬ƒ»ƒ»¿»≈»≈¿∆¿»»
˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ‡ÏÈÚÓ ˙È d˙È LaÏ‡Â¿«¿≈»≈»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»
dÏ Ô˜˙‡Â ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ ‡„BÙ‡≈»¿»≈»≈¿∆¿«≈»¿«¿≈≈

:da≈

È˙ח  ‡LeÁa ·‰ÈÂ ‡LeÁ ˙È È‰BÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¿¿»»
:‡iÓz ˙ÈÂ ‡i¯e‡«»¿»À«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)äãòä ìk úàåçút ìà ìä÷ä §¥¨¨¥¨©§¥¤¤©
ãòBî ìäàúBîB÷nä ïî ãçà äæ Y Ÿ¤¥¤¤¨¦©§

äaøîä úà èòeî ÷éæçäL¯oMW ¤¤¡¦¨¤©§ª¤¤¥
xv crFn ld` gzR raHd KxcA§¤¤©¤©¤©Ÿ¤¥©

Wi` sl` zF`n WW likdNn)h ,i x"wie(. ¦§¨¦¥¥¤¤¦
,b rWFdi .i ,k xAcOA i"Wx cFr d`xE§¥©¦©¦§¨§ª©

.hc dxez

(d)øácä äæeàøzL íéøác Y¯okl ¤©¨¨§¨¦¤¦§¨¥
E`xYW" xn`e ."df" oFWlA xn`" ¨©¦§¤§¨©¤¦§
dUr `l dWOW mEXn ,cizr oFWlA¦§¨¦¦¤¤Ÿ¨¨
df" eilr xnFl oYiPW xaC dfi` oicr£©¦¥¤¨¨¤¦¨©¨¨¤

"xaCd)m"`x(. ©¨¨
íëéðôì äNBò éðàL¯z` gT`W ¤£¦¤¦§¥¤¤¤©¤

icbA mzF` WiAl`e eipA z`e oxd ©̀£Ÿ§¤¨¨§©§¦¨¦§¥

.dPEdk§¨
éðeöàeä-Ceøa-LBãwäúBNòì¯ ¦¨¦©¨¨©£

'd dEv xW` :wEqRA aEzM ENi`M ixde©£¥§¦¨©¨£¤¦¨
.zFUrl izF`¦©£

éçà ãBáëìå éãBáëì :eøîàz ìàå§©Ÿ§¦§¦§¦§¨¦
.äNBò éðà¯.` ,h oOwl i"Wx d`xE £¦¤§¥©¦§©¨

íéàelnä úLøôc äfä ïéðòä ìk̈¨¦§¨©¤§¨¨©©¦¦
"äeöz äzàå"a ézLøt¯zWxtA ¥©§¦¦§©¨§©¤§¨¨©

mi`ENin)hk wxt(FWxtl mFwn oi` okle . ¦¦§¨¥¥¨§¨§
ExMfp `NW mixaC la` .o`M zipW¥¦¨£¨§¨¦¤Ÿ¦§§
mrR mWxiRW s` ,mi`ENin zWxtA§¨¨©¦¦©¤¥§¨©©
okle ,aEW o`M i"Wx mWxtn ,zg ©̀©§¨§¨©¦¨§¨¥
s` "mixE`d" Edn g wEqtA oOwl WxiR¥©§©¨§¨©¨¦©
`NW oeiM ,zg` mrR xaM FWxiRW¤¥§§¨©©©©¥¨¤Ÿ

mi`ENin zWxtA xMfp)yeal(.e dxez ¦§©§¨¨©¦¦
(g)íéøeàä úà¯z`" :miqxFB Wie ¤¨¦§¥§¦¤

dxrd d`xE ."miOYd z`e mixE`d̈¦§¤©ª¦§¥¤¨¨
.d`Ad©¨¨

Løôîä íL ìL áúk¯mB Edfe §¨¤¥©§Ÿ̈§¤©
azMW FnkE ,"miOYd z`e" lW WExiR¥¤§¤©ª¦§¤¨©
z`e mixE`d z`" :l ,gk zFnWA i"Wx©¦¦§¤¨¦§¤
didW ,WxFtnd mW azM `Ed ± miOYd©ª¦§©¥©§¨¤¨¨
`Ed FciÎlrW ,oWgd iltM KFzA FpzFp§§¦§¥©¤¤©¨
dnE ."eixaC z` mOznE eixaC xi`n¥¦§¨¨§©¥¤§¨¨©
z`" lr wx eixaC z` WxiR o`MX¤¨¥©¤§¨¨©©¤
xnFl i"Wx zpEMW xnFl Wi ,"mixE`d̈¦¥©¤©¨©©¦©
FnM ,"mixE`"d `Ed mXd xTirW dfÄ¤¤¦©©¥¨¦§
mXA wx `xwPW minrR dOM EpivOW¤¨¦©¨§¨¦¤¦§¨©©¥



ני ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iriax meil inei xeriy

(åì)íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLàÂ£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈
:íúøãì íìBò úwç ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

(æì)íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä úàǽŸ©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®
:íéîìMä çáæìe íéàelnìå§©̧¦¦½§¤−©©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‡elnÏÂ∑ הּכהּנה חּנּו .ליֹום ¿«ƒƒְְִַָֻ

(çì)Búeö íBéa éðéñ øäa äLî-úà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´¦¨®§¸©Ÿ¹
ýåýéì íäéðaø÷-úà áéø÷äì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−

ô :éðéñ øaãîa§¦§©¬¦¨«

ß oqip 'd iriax mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−
úàå äçLnä ïîL|íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½

:úBvnä ìñ úàå§¥−©¬©©«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם ׁשאין הּמׁשּכן, הקמת קדם ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ˜Á.ּפרׁשה «∆«¬…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ«

Ô¯‰‡Œ˙‡∑ּומׁשכהּו ּבדברים B‚Â'.קחּנּו ˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡Â∑ ּבענין האמּורים ּב"ואּתה אּלּו הּמּלּואים צּואת ∆«¬…ְְִִֵֶָָָ¿≈«««»¿ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ
כז)ּתצּוה" מעׂשה (שמות ּבׁשעת וזרזֹו חזר לּמּלּואים ראׁשֹון ּביֹום ועכׁשו ;. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ÔB‰˙Èלו  Èa¯c ‡ÓBÈa ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Ècƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ»¿
:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»»¿»≈

hÁÏe‡˙‡לז  ‡˙ÁÓÏ ‡˙ÏÚÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»«¬»»¿ƒ¿»»¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe ‡ia¯˜Ïe ‡ÓL‡ÏÂ¿«¬»»¿À¿»«»¿ƒ¿«¿«»

ÓBÈa‡לח  ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆¿»¿ƒ»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È d„wÙ„ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»≈¿»»»»À¿»¿

:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iLe·Ï‡ב  ˙ÈÂ dnÚ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈¿»¿«»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿«»»¿»

:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fl)íéàelnìåäpäkä Cepç íBéì Y §©¦¦§¦©§ª¨
¯mici iENinE ,mici iENin `Ed mi`ENin¦¦¦¨©¦¦¨©¦

KEPig `Ed)`n ,gk zeny i"yx d`x(azke . ¦§¨©
KEPigl i"Wx zpEMW "awri zgpn"d©¦§©©£Ÿ¤©¨©©¦§¦

lirl xEn`d dPEdMd)bi ,e(oAxw df" : ©§¨¨¨§¥¤¨§©
dPEdMd KEPigl `le ,"'ebe eipaE oxd ©̀£Ÿ¨¨§Ÿ§¦©§¨
x`A"d K` .oMWOd zMEpgA dUrPW¤©£¨©£©©¦§¨©©§¥
dPEdMd KEPigl dpEMdW azM "dcVA©¨¤¨©¤©©¨¨§¦©§¨

.oMWOd zMEpgA dUrPWgl dxez ¤©£¨©£©©¦§¨
(a)ïøäà úà ç÷Bæ äLøt Y ©¤©£Ÿ¨¨¨

úî÷ä íã÷ íéîé úòáL äøîàð¤¤§¨¦§©¨¦Ÿ¤£¨©
ïkLnä¯ixdW ,xc`A b"kA ,xnFlM ©¦§¨§©§©£¨¤£¥

,oqip Wcg W`xA dzid oMWOd znwd£¨©©¦§¨¨§¨§ŸŸ¤¦¨
.fi ,n zFnW d`x§¥§

äøBza øçàîe íc÷î ïéàL¯ixdW ¤¥ª§¨§ª¨©¨¤£¥
xn`p FkEPige oMWOd znwd xERiq¦£¨©©¦§¨§¦¤¡©
zNigYn xEn`d lke ,zFnW xtq sFqA§¥¤§§¨¨¨¦§¦©
dWnl xn`p o`M cre `xwIe xtq¥¤©¦§¨§©¨¤¡©§¤

,Ff dWxR oM m`e .oMWOdznwd ixg`l§©£¥£¨©©¦§¨§¦¥¨¨¨
lr zxRqnd ,mi`ENiOd zWxR `idW¤¦¨¨©©¦¦©§©¤¤©
zraWA oMWOd zMEpge mipdMd KEPg¦©Ÿ£¦©£©©¦§¨§¦§©
znwd mFi iptNW mi`ENiOd ini§¥©¦¦¤¦§¥£¨©
.ok iptl azMdl dkixv dzid ,oMWOd©¦§¨¨§¨§¦¨§¦¨¥¦§¥¥

.dxFYA xgE`nE mCwEn oi`W `N ¤̀¨¤¥§¨§¨©¨
ïøäà úà ç÷íéøáãa epç÷ Y¯ ©¤©£Ÿ¨¤¦§¨¦

dgiwl oFWl `xwp dfe ,iESix ixacA§¦§¥¦§¤¦§¨§§¦¨
`Ad`x .eiciA FzF` gTIW `le ,mc ¨¨¨§Ÿ¤¦©§¨¨§¥

.eh ,bn ziW`xA i"Wx©¦§¥¦
eäëLîe¯d`x .mixacA FzF` KFWnY ¨§¥¦§¦§¨¦§¥

.` ,fh xAcOA i"Wx mB©©¦©¦§¨
'Bâå úàhçä øt úàåelà Y §¥©©©¨§¥

íéàelnä úàeö ïéðòa íéøeîàä̈£¦§¦§©©¨©©¦¦
"äeöz äzàå"a¯dGn iM .hk wxR ¦§©¨§©¤¤¤¦¦¤

mili`d ipW z`e z`Hgd xR" :xn`W¤¨©©©©¨§¤§¥¨¥¦
dricid `"dA mNEM) "zFSOd lq z`e(, §¤©©©¨§¥©§¦¨

mirEcid mixacA xAEcOW FrnWn©§¨¤§¨¦§¨¦©§¦

mdilr xaM dEhvPW EN` Epide ,xaM§¨§©§¥¤¦§©¨§¨£¥¤
.dEvY zWxtA§¨¨©§©¤

øæç íéàelnì ïBLàø íBéa åLëòå§©§¨§¦©¦¦¨©
äNòî úòLa Bæøæå¯dn ,xnFlM §¥§¦§©©£¤§©©

iptl `Ed dEvY zWxtA dEhvPX¤¦§©¨§¨¨©§©¤¦§¥
,b ,hk mW i"Wx d`x ,oMWOd znwd£¨©©¦§¨§¥©¦¨
,dUrn zrWA aEW dEhvp o`M ENi`e§¦¨¦§©¨¦§©©£¤
z` mifxfOW ,mi`ENiOl oFW`xd mFIA©¨¦©¦¦¤§¨§¦¤

iptl mc`dmifxfnE mixfFge dUrn ¨¨¨¦§¥©£¤§§¦§¨§¦
zFnW i"Wx d`x ,dUrn zrWA FzF`¦§©©£¤§¥©¦§
zWxR" :a ,d dMEq i"Wx d`xE .ck ,hi§¥©¦¨¨¨©
xn` dEvY dY`eA dEhvPW mi`ENn¦¦¤¦§©¨¦§©¨§©¤¨©
,xc`A dWlWE mixUrA xEAiSl mdl̈¤©¦§¤§¦§¨©£¨
z` lidwde ,mi`ENOd EligzdWM§¤¦§¦©¦¦§¦§¦¤
xn`PW ,crFn ld` gzR l` dcrd̈¥¨¤¤©Ÿ¤¥¤¤¡©
l` dWn xn`Ie ,'ebe dcrd ldTYe©¦¨¥¨¥¨©Ÿ¤¤¤
'd dEv xW` xaCd df dcrd̈¥¨¤©¨¨£¤¦¨

."zFUrlb dxez ©£

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iriax meil inei xeriy

(â):ãòBî ìäà çút-ìà ìä÷ä äãòä-ìk úàå§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰∑ המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד .זה «¿≈∆∆«…∆≈ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

(ã)äãòä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈
:ãòBî ìäà çút-ìà¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ä)äeö-øLà øácä äæ äãòä-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈£¤¦¨¬
:úBNòì ýåýé§Ÿ̈−©«£«

i"yx£¯·c‰ ‰Ê∑ לכבֹודי ּתאמרּו ואל לעׂשֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוני – לפניכם עֹוׂשה ׁשאני ׁשּתראּו ּדברים ∆«»»ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתצּוה" ּב"ואּתה ּפרׁשּתי הּמּלּואים ּדפרׁשת הּזה הענין ּכל עֹוׂשה. אני אחי .(שם)ולכבֹוד ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(å)íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ−̈
:íéna©¨«¦

(æ)Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìò ïziå©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìò ïziå ìéònä-úà BúàŸÆ¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLça בפסוקים בפסוקים בפסוקים בפסוקים התורההתורההתורההתורה חציחציחציחצי §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(197 'nr ek zegiy ihewl)

החהחהחהחׁשׁשׁשׁשןןןן אתאתאתאת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשםםםם .... .... האפדהאפדהאפדהאפד ּבּבּבּבחחחחׁשׁשׁשׁשבבבב אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיחחחחּגּגּגּגרררר האפדהאפדהאפדהאפד אתאתאתאת עליועליועליועליו ז־ח)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן הּסדר (ח, להרמּב"ם הראׁשֹונים: נחלקּו ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
לֹומר: ויׁש ּכאן). (ּכּכתּוב חׁשן האפד, חׁשב אפד, - ּולהרמּב"ן ּתצּוה); ּבפרׁשת (ּכּכתּוב האפד חׁשב חׁשן, אפד, ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹהּוא
הם  להרמּב"ם א החׁשן. את מּכן ּולאחר וחגירתֹו האפד את לֹובׁשים ולכן ׁשֹונים, ּבגדים ׁשני הם ואפד חׁשן ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹלהרמּב"ן
ׁשניהם. לביׁשת ּגמר - וחֹוגרים אחד) (ּבגד והחׁשן האפד את לֹובׁשים ולכן מאחֹוריו, וחלקֹו מּלפניו ׁשחלקֹו אחד ּבגד ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבגדר

(ç)-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìò íNiå©¨¬¤¨−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤
:íénzä-úàå íéøeàä̈«¦−§¤©ª¦«

i"yx£ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑:המפרׁש ׁשם ׁשל ּכתב ∆»ƒְְֵֶַָָֹ

ÓÊ‡:ג  ÔkLÓ Ú¯˙Ï Lk ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èד  ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡zLk ˙LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

ÈwÙ„ה  Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zLÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ
:„aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿»

ÈÁÒ‡Âו  È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈
:‡iÓa ÔB‰˙È»¿¿«»

ÈÓ‰a‡ז  d˙È Ê¯ÊÂ ‡ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂƒ«¬ƒ»ƒ»¿»≈»≈¿∆¿»»
˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ‡ÏÈÚÓ ˙È d˙È LaÏ‡Â¿«¿≈»≈»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»
dÏ Ô˜˙‡Â ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ ‡„BÙ‡≈»¿»≈»≈¿∆¿«≈»¿«¿≈≈

:da≈

È˙ח  ‡LeÁa ·‰ÈÂ ‡LeÁ ˙È È‰BÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¿¿»»
:‡iÓz ˙ÈÂ ‡i¯e‡«»¿»À«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)äãòä ìk úàåçút ìà ìä÷ä §¥¨¨¥¨©§¥¤¤©
ãòBî ìäàúBîB÷nä ïî ãçà äæ Y Ÿ¤¥¤¤¨¦©§

äaøîä úà èòeî ÷éæçäL¯oMW ¤¤¡¦¨¤©§ª¤¤¥
xv crFn ld` gzR raHd KxcA§¤¤©¤©¤©Ÿ¤¥©

Wi` sl` zF`n WW likdNn)h ,i x"wie(. ¦§¨¦¥¥¤¤¦
,b rWFdi .i ,k xAcOA i"Wx cFr d`xE§¥©¦©¦§¨§ª©

.hc dxez

(d)øácä äæeàøzL íéøác Y¯okl ¤©¨¨§¨¦¤¦§¨¥
E`xYW" xn`e ."df" oFWlA xn`" ¨©¦§¤§¨©¤¦§
dUr `l dWOW mEXn ,cizr oFWlA¦§¨¦¦¤¤Ÿ¨¨
df" eilr xnFl oYiPW xaC dfi` oicr£©¦¥¤¨¨¤¦¨©¨¨¤

"xaCd)m"`x(. ©¨¨
íëéðôì äNBò éðàL¯z` gT`W ¤£¦¤¦§¥¤¤¤©¤

icbA mzF` WiAl`e eipA z`e oxd ©̀£Ÿ§¤¨¨§©§¦¨¦§¥

.dPEdk§¨
éðeöàeä-Ceøa-LBãwäúBNòì¯ ¦¨¦©¨¨©£

'd dEv xW` :wEqRA aEzM ENi`M ixde©£¥§¦¨©¨£¤¦¨
.zFUrl izF`¦©£

éçà ãBáëìå éãBáëì :eøîàz ìàå§©Ÿ§¦§¦§¦§¨¦
.äNBò éðà¯.` ,h oOwl i"Wx d`xE £¦¤§¥©¦§©¨

íéàelnä úLøôc äfä ïéðòä ìk̈¨¦§¨©¤§¨¨©©¦¦
"äeöz äzàå"a ézLøt¯zWxtA ¥©§¦¦§©¨§©¤§¨¨©

mi`ENin)hk wxt(FWxtl mFwn oi` okle . ¦¦§¨¥¥¨§¨§
ExMfp `NW mixaC la` .o`M zipW¥¦¨£¨§¨¦¤Ÿ¦§§
mrR mWxiRW s` ,mi`ENin zWxtA§¨¨©¦¦©¤¥§¨©©
okle ,aEW o`M i"Wx mWxtn ,zg ©̀©§¨§¨©¦¨§¨¥
s` "mixE`d" Edn g wEqtA oOwl WxiR¥©§©¨§¨©¨¦©
`NW oeiM ,zg` mrR xaM FWxiRW¤¥§§¨©©©©¥¨¤Ÿ

mi`ENin zWxtA xMfp)yeal(.e dxez ¦§©§¨¨©¦¦
(g)íéøeàä úà¯z`" :miqxFB Wie ¤¨¦§¥§¦¤

dxrd d`xE ."miOYd z`e mixE`d̈¦§¤©ª¦§¥¤¨¨
.d`Ad©¨¨

Løôîä íL ìL áúk¯mB Edfe §¨¤¥©§Ÿ̈§¤©
azMW FnkE ,"miOYd z`e" lW WExiR¥¤§¤©ª¦§¤¨©
z`e mixE`d z`" :l ,gk zFnWA i"Wx©¦¦§¤¨¦§¤
didW ,WxFtnd mW azM `Ed ± miOYd©ª¦§©¥©§¨¤¨¨
`Ed FciÎlrW ,oWgd iltM KFzA FpzFp§§¦§¥©¤¤©¨
dnE ."eixaC z` mOznE eixaC xi`n¥¦§¨¨§©¥¤§¨¨©
z`" lr wx eixaC z` WxiR o`MX¤¨¥©¤§¨¨©©¤
xnFl i"Wx zpEMW xnFl Wi ,"mixE`d̈¦¥©¤©¨©©¦©
FnM ,"mixE`"d `Ed mXd xTirW dfÄ¤¤¦©©¥¨¦§
mXA wx `xwPW minrR dOM EpivOW¤¨¦©¨§¨¦¤¦§¨©©¥



evנב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iriax meil inei xeriy

(è)-ìò íNiå BLàø-ìò úôðönä-úà íNiå©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤©
Lãwä øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́©½Ÿ¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£˙Ùˆn‰ŒÏÚ ÌNiÂ∑ ּבּמצנפת ּתלּוי הּציץ נמצא הּמצנפת. על נתן ּבּציץ הּקבּועים ּתכלת .ּפתילי  «»∆««ƒ¿∆∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

(é)-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤
:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä©¦§−̈§¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«

(àé)çLîiå íéîòt òáL çaænä-ìò epnî æiå©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧
Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå çaænä-úà¤©¦§¥¹©§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−

:íLc÷ì§©§¨«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ∑הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי .לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ek zegiy ihewl)

ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ּבּבּבּבההההּזּזּזּזאאאאֹוֹוֹוֹותתתת נצטנצטנצטנצטּוּוּוּוהההה היכןהיכןהיכןהיכן ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי יא)לאלאלאלא ה'(ח, ּבדּבּור יארי ּפעם רּבים, ּבמקֹומֹות ּכי הראיתי "ּוכבר הרמּב"ן ּכתב ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּצּוּוי  נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר לא ולפעמים ,ּבהפ יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ויקּצר מׁשה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹאל

ׁשהרי ׁשאני, ׁשּכאן לֹומר ויׁש זהזהזהזהּבּתֹורה. ּתצּוהּבּבּבּבעניןעניןעניןענין ּבפרׁשת ה' ּבצּוּוי ואיל)מפרׁש א ׁשל ּבּבּבּבפרטפרטפרטפרטּיּיּיּיּוּוּוּותתתת(כט, העבֹודה סדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמּלּואים. ְִִֵַימי

(áé)çLîiå ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì BúàŸ−§©§«

i"yx£ÁLÓiÂ .˜viÂ∑ לזה מּזה ּבאצּבעֹו ּומֹוׁש עיניו ריסי ּבין נֹותן ואחרּֿכ ראׁשֹו, על יֹוצק .ּבתחּלה «ƒ…«ƒ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'nr b v"iel zx`tz mgpn zxez)

לקלקלקלקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו יב)ווווּיּיּיּיממממׁשׁשׁשׁשחחחח ּכנגד (ח, הּוא מׁשה מׁשה: ידי על ּדוקא היתה לּכהּנה אהרן ׁשּמׁשיחת לכ הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
ּכנגדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה  הּוא ואהרן עבּדי", מׁשה ּתֹורת "זכרּו ּכּכתּוב לבֹוא ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּלה ה ה ה , צריכה והּתפּלה ּתקנּום. ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ּכי , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּה". ּדכּוּלא ּבּה והפ ּבּה הפ" הּכל, וכֹוללת הּכל ׁשרׁש ׁשהיא הּתֹורה, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמּכח

(âé)øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà äLî áø÷iå©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³Ÿ
ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå èðáà íúàŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£L·ÁiÂ∑ קׁשירה .לׁשֹון ««¬…ְְִָ

ÏÚט  ÈeLÂ dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ¿∆¿»«≈≈¿«ƒ«
‡·‰„„ ‡ˆÈˆ ˙È È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«ƒ»ƒ»¿«¬»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙י  Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

È˙יא  Èa¯Â ÔÈÓÊ Ú·L ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»
dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ï¿«»¿

„‡‰¯Ôיב  ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â«¬ƒƒƒ¿»ƒ¿»«≈»¿«¬…
:d˙eLc˜Ï d˙È Èa¯Â¿«ƒ»≈¿«»≈

ÔepLaÏ‡Âיג  Ô¯‰‡ Èa ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»¿≈«¬…¿«¿≈ƒ
ÔB‰Ï Ô˜˙‡Â ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯ÊÂ ÔÈezkƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ¿«¿≈¿

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÚ·Bk»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.`k ,fk xAcOA d`x ,"mixE`"l`EnW ¦§¥©¦§¨§¥
.e ,gk `h dxez

(h)úôðönä ìò íNiåéìéút Y ©¨¤©©¦§¤¤§¦¥
ìò" ïúð õéva íéòeáwä úìëú§¥¤©§¦©¦¨©©

"úôðönä¯lr ozp uiSd z`W `le ©¦§¤¤§Ÿ¤¤©¦¨©©
i"WxA zEkix`A x`Fanke ,ztpvOd©¦§¤¤§©§¨©£¦§©¦

.`l ,hl mW .fl ,gk zFnW§¨
úôðöna éeìz õévä àöîð¯ ¦§¨©¦¨©¦§¤¤

irvn`d lizRdWiAB lr oEzPd ¤©§¦¨¤§¨¦©¨©©¥
lFRi `NW uiSd z` wifgn ztpvOd©¦§¤¤©£¦¤©¦¤Ÿ¦

)fl ,gk zeny i"yx(.i dxez

(`i)çaænä ìò epnî æiåàì Y ©©¦¤©©¦§¥©Ÿ
eìlä úBàfäa äeèöð ïëéä ézòãé¯ ¨©§¦¥¨¦§©¨©©¨©¨

xEn`M ,iEEiv KM lr did i`Ce ixdW¤£¥©©¨¨©¨¦¨¨
"zFUrl 'd dEv xW` xaCd df" lirl§¥¤©¨¨£¤¦¨©£

)iaxd(.ai dxez

(ai)çLîiå .. ÷öiå÷öBé älçza Y ©¦Ÿ©¦§©©§¦¨¥
éñéø ïéa ïúBð Ck-øçàå ,BLàø ìò©Ÿ§©©¨¥¥¦¥

äæì äfî Bòaöàa CLBîe ,åéðéò¯ ¥¨¥§¤§¨¦¤¨¤
zgCRd KxC oxAgnE)a ,d zezixk i"yx(, §©§¨¤¤©©©©

,zipei s"M oinM dgiWOd didYW icM§¥¤¦§¤©§¦¨§¦¨§¨¦
.f ,hk zFnW i"Wx d`xbi dxez §¥©¦§

(bi)Láçiåì YäøéL÷ ïBL¯`le ©©£Ÿ§§¦¨§Ÿ
`EdW ,"FxFng z` WagIe" oFWNn¦§©©£¤£¤

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iying meil inei xeriy

ß oqip 'e iying mei ß

(ãé)åéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©¨®©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(416 'nr gi zegiy ihewl)

החהחהחהחּטּטּטּטאתאתאתאת ּפּפּפּפרררר אתאתאתאת יד)ווווּיּיּיּיּגּגּגּגׁשׁשׁשׁש רז"ל(ח, ב)אמרּו יב, לכׁשּיּב(שבת . . ּפנקסֹו על "ּכתב יׁשמעאל אביא ׁשרּבי הּמקּדׁש ּבית נה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
חּיּובי  לכּתב צרי ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן ׁשאף ּבפׁשיטּות, ּכֹותב חּטאת ער ּתלמּודית ּובאנציקלֹוּפדיא ׁשמנה". ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת
לנּו. סּפרּו לא אבֹותינּו וגם ראיה), ּכן זה הרגיל ּבדבר – ראיה אינֹו ראינּו ׁשּלא (ואף ּכלל זה ראינּו ולא ע"כ. ׁשּלֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹחּטאת

(åè)úBðø÷-ìò ïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸
-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ çaænä©¦§¥³©¨¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤
:åéìò øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé ícä©À̈¨©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑ לקדּׁשה לּכנס מּזרּות וטהרֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂ.חּטאֹו ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִִֵָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»
הּכּפרֹות  ּכל .מעּתה ֵַַַָָָ

(æè)úøúé úàå áøwä-ìò øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤
äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−

:äçaænä©¦§¥«¨
i"yx£„·k‰ ˙¯˙È ˙‡Â∑עּמּה הּכבד מן מעט נֹוטל ׁשהיה הּכבד, .לבד ¿≈…∆∆«»≈ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

(æé)óøN BLøt-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(çé)åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(èé):áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

‡‰¯Ôיד  CÓÒe ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿«»»¿««¬…
:‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈»¿«»»

˜¯˙טו  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆»¿»ƒ«««¿«
˙È Èk„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Â¿«¿≈¿«»»¬ƒ

Áˆ¯טז  ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È ·ÈÒe¿ƒ»»«¿»ƒ««»¿»¬«
˜Ò‡Â Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆¿«≈

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»

‡dÏÎיז  ˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»»¿≈
È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜B‡ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיח  eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»«¬»»¿»«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Áa„Ó‡יט  ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe ÒÎe¿≈¿«…∆»¿»««¿¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dxFbg oFWNn)i ,fk zeny i"yx d`x(F` , ¦§£¨
oETiY oFWNn)`i ,gk aei` i"yx d`x(Kixve . ¦§¦§¨¦

mdl KxMW dkixMl dpEMdW ,xnFl©¤©©¨¨©§¦¨¤¨©¨¤
FMx` did raFMd oMW ,W`xd aiaq§¦¨Ÿ¤¥©©¨¨¨§
KFxkl Kixv dide ,dO` dxUr WW¥¤§¥©¨§¨¨¨¦¦§
,dkixM lr dkixM W`xd lr FzF`©¨Ÿ§¦¨©§¦¨
.c ,gk zFnW i"Wx lr xE`iAA d`x§¥©¥©©¦§
z` xWw dkixMd xg`NW mB xWt`e§¤§¨©¤§©©©§¦¨¨©¤

.dfA df zrAbOd iW`xci dxez ¨¥©¦§©©¤¨¤
(eh)çaænä úà àhçéåBàhç Y ©§©¥¤©¦§¥©¦§

úeøfî Bøäèå¯`le ,xf xaC lMn §¦£¦¨¦¨¨¨¨§Ÿ
`nh did `l ixdW d`nEHn)g"ty(. ¦§¨¤£¥Ÿ¨¨¨¥

mWe el ,hk zFnW i"Wx mB d`xE§¥©©¦§§¨

minC zpYn oFWl" ,"z`Hge" :WxiR¥©§¦¥¨§©§©¨¦
."iEHg iExw ,rAv`A mipEzPd©§¦§¤§©¨¦

.äMã÷ì ñðkìeäLc÷éåY ¦¨¥¦§ª¨©§©§¥
Bæ äãBáòa¯zEllkA ,xnFlM ©£¨§©¦§¨

zcFar`le ,gAfOd lr minC oYn £©©©¨¦©©¦§¥©§Ÿ
gAfOd cFqi l` mCd zkitWA wx©¦§¦©©¨¤§©¦§¥©

)cec ixac t"r(dOA ,oM `l m` iM ,¦¦Ÿ¥©¤
FWCiw)m"`x(. ¦§

åéìò øtëìäzòî Y¯.Kli`e o`Mn §©¥¨¨¥©¨¦¨§¥¨
úBøtkä ìk¯"eilr xRkl" ,xnFlM ¨©©¨§©§©¥¨¨

eilr xRkn zFidl :FWExiR)m"`x(d`xE . ¥¦§§©¥¨¨§¥
dxRMd oipr WxtOW ,mW zFnW i"Wx©¦§¨¤§¨¥¦§©©©¨¨
lMn gAfOd lr xRkl" :mW xEn`d̈¨¨§©¥©©¦§¥©¦¨

."aErize zExffh dxez ¨§¦
(fh)ãákä úøúé úàåãáì Y §¥Ÿ¤¤©¨¥§©

ãákä¯s` ,xnFlM .bi ,hk zFnW ©¨¥§§©©
K` ,"caMd lr" o`M xn`p `NW¤Ÿ¤¡©¨©©¨¥©
ixd ,dEvY zWxtA oM xn`PW oeiM¥¨¤¤¡©¥§¨¨©§©¤£¥
cal FWExitE ,o`M mB dpEMd `Ed oM¥©©¨¨©¨¥§©
[c ,b i"yx lirl d`x] caMd on¦©¨¥

)m"`x(.
dnò ãákä ïî èòî ìèBð äéäL¯ ¤¨¨¥§©¦©¨¥¦¨

i"Wx d`xE .mW zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨§¥©¦
wEqRdn z`f micnFNW mW lirl)onwl §¥¨¤§¦Ÿ¥©¨

i ,h(lFHIW" ,"caMd on zxzFId z`e"§¤©¤¤¦©¨¥¤¦
."caMd on hrn DOrfi dxez ¦¨§©¦©¨¥



נג ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iriax meil inei xeriy

(è)-ìò íNiå BLàø-ìò úôðönä-úà íNiå©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤©
Lãwä øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́©½Ÿ¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£˙Ùˆn‰ŒÏÚ ÌNiÂ∑ ּבּמצנפת ּתלּוי הּציץ נמצא הּמצנפת. על נתן ּבּציץ הּקבּועים ּתכלת .ּפתילי  «»∆««ƒ¿∆∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

(é)-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤
:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä©¦§−̈§¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«

(àé)çLîiå íéîòt òáL çaænä-ìò epnî æiå©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧
Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå çaænä-úà¤©¦§¥¹©§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−

:íLc÷ì§©§¨«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ∑הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי .לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ek zegiy ihewl)

ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ּבּבּבּבההההּזּזּזּזאאאאֹוֹוֹוֹותתתת נצטנצטנצטנצטּוּוּוּוהההה היכןהיכןהיכןהיכן ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי יא)לאלאלאלא ה'(ח, ּבדּבּור יארי ּפעם רּבים, ּבמקֹומֹות ּכי הראיתי "ּוכבר הרמּב"ן ּכתב ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּצּוּוי  נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר לא ולפעמים ,ּבהפ יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ויקּצר מׁשה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹאל

ׁשהרי ׁשאני, ׁשּכאן לֹומר ויׁש זהזהזהזהּבּתֹורה. ּתצּוהּבּבּבּבעניןעניןעניןענין ּבפרׁשת ה' ּבצּוּוי ואיל)מפרׁש א ׁשל ּבּבּבּבפרטפרטפרטפרטּיּיּיּיּוּוּוּותתתת(כט, העבֹודה סדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמּלּואים. ְִִֵַימי

(áé)çLîiå ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì BúàŸ−§©§«

i"yx£ÁLÓiÂ .˜viÂ∑ לזה מּזה ּבאצּבעֹו ּומֹוׁש עיניו ריסי ּבין נֹותן ואחרּֿכ ראׁשֹו, על יֹוצק .ּבתחּלה «ƒ…«ƒ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'nr b v"iel zx`tz mgpn zxez)

לקלקלקלקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו יב)ווווּיּיּיּיממממׁשׁשׁשׁשחחחח ּכנגד (ח, הּוא מׁשה מׁשה: ידי על ּדוקא היתה לּכהּנה אהרן ׁשּמׁשיחת לכ הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
ּכנגדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה  הּוא ואהרן עבּדי", מׁשה ּתֹורת "זכרּו ּכּכתּוב לבֹוא ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּלה ה ה ה , צריכה והּתפּלה ּתקנּום. ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ּכי , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּה". ּדכּוּלא ּבּה והפ ּבּה הפ" הּכל, וכֹוללת הּכל ׁשרׁש ׁשהיא הּתֹורה, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמּכח

(âé)øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà äLî áø÷iå©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³Ÿ
ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå èðáà íúàŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£L·ÁiÂ∑ קׁשירה .לׁשֹון ««¬…ְְִָ

ÏÚט  ÈeLÂ dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ¿∆¿»«≈≈¿«ƒ«
‡·‰„„ ‡ˆÈˆ ˙È È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«ƒ»ƒ»¿«¬»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙י  Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

È˙יא  Èa¯Â ÔÈÓÊ Ú·L ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»
dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ï¿«»¿

„‡‰¯Ôיב  ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â«¬ƒƒƒ¿»ƒ¿»«≈»¿«¬…
:d˙eLc˜Ï d˙È Èa¯Â¿«ƒ»≈¿«»≈

ÔepLaÏ‡Âיג  Ô¯‰‡ Èa ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»¿≈«¬…¿«¿≈ƒ
ÔB‰Ï Ô˜˙‡Â ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯ÊÂ ÔÈezkƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ¿«¿≈¿

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÚ·Bk»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.`k ,fk xAcOA d`x ,"mixE`"l`EnW ¦§¥©¦§¨§¥
.e ,gk `h dxez

(h)úôðönä ìò íNiåéìéút Y ©¨¤©©¦§¤¤§¦¥
ìò" ïúð õéva íéòeáwä úìëú§¥¤©§¦©¦¨©©

"úôðönä¯lr ozp uiSd z`W `le ©¦§¤¤§Ÿ¤¤©¦¨©©
i"WxA zEkix`A x`Fanke ,ztpvOd©¦§¤¤§©§¨©£¦§©¦

.`l ,hl mW .fl ,gk zFnW§¨
úôðöna éeìz õévä àöîð¯ ¦§¨©¦¨©¦§¤¤

irvn`d lizRdWiAB lr oEzPd ¤©§¦¨¤§¨¦©¨©©¥
lFRi `NW uiSd z` wifgn ztpvOd©¦§¤¤©£¦¤©¦¤Ÿ¦

)fl ,gk zeny i"yx(.i dxez

(`i)çaænä ìò epnî æiåàì Y ©©¦¤©©¦§¥©Ÿ
eìlä úBàfäa äeèöð ïëéä ézòãé¯ ¨©§¦¥¨¦§©¨©©¨©¨

xEn`M ,iEEiv KM lr did i`Ce ixdW¤£¥©©¨¨©¨¦¨¨
"zFUrl 'd dEv xW` xaCd df" lirl§¥¤©¨¨£¤¦¨©£

)iaxd(.ai dxez

(ai)çLîiå .. ÷öiå÷öBé älçza Y ©¦Ÿ©¦§©©§¦¨¥
éñéø ïéa ïúBð Ck-øçàå ,BLàø ìò©Ÿ§©©¨¥¥¦¥

äæì äfî Bòaöàa CLBîe ,åéðéò¯ ¥¨¥§¤§¨¦¤¨¤
zgCRd KxC oxAgnE)a ,d zezixk i"yx(, §©§¨¤¤©©©©

,zipei s"M oinM dgiWOd didYW icM§¥¤¦§¤©§¦¨§¦¨§¨¦
.f ,hk zFnW i"Wx d`xbi dxez §¥©¦§

(bi)Láçiåì YäøéL÷ ïBL¯`le ©©£Ÿ§§¦¨§Ÿ
`EdW ,"FxFng z` WagIe" oFWNn¦§©©£¤£¤

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iying meil inei xeriy

ß oqip 'e iying mei ß

(ãé)åéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©¨®©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(416 'nr gi zegiy ihewl)

החהחהחהחּטּטּטּטאתאתאתאת ּפּפּפּפרררר אתאתאתאת יד)ווווּיּיּיּיּגּגּגּגׁשׁשׁשׁש רז"ל(ח, ב)אמרּו יב, לכׁשּיּב(שבת . . ּפנקסֹו על "ּכתב יׁשמעאל אביא ׁשרּבי הּמקּדׁש ּבית נה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
חּיּובי  לכּתב צרי ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן ׁשאף ּבפׁשיטּות, ּכֹותב חּטאת ער ּתלמּודית ּובאנציקלֹוּפדיא ׁשמנה". ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת
לנּו. סּפרּו לא אבֹותינּו וגם ראיה), ּכן זה הרגיל ּבדבר – ראיה אינֹו ראינּו ׁשּלא (ואף ּכלל זה ראינּו ולא ע"כ. ׁשּלֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹחּטאת

(åè)úBðø÷-ìò ïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸
-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ çaænä©¦§¥³©¨¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤
:åéìò øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé ícä©À̈¨©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑ לקדּׁשה לּכנס מּזרּות וטהרֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂ.חּטאֹו ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִִֵָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»
הּכּפרֹות  ּכל .מעּתה ֵַַַָָָ

(æè)úøúé úàå áøwä-ìò øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤
äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−

:äçaænä©¦§¥«¨
i"yx£„·k‰ ˙¯˙È ˙‡Â∑עּמּה הּכבד מן מעט נֹוטל ׁשהיה הּכבד, .לבד ¿≈…∆∆«»≈ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

(æé)óøN BLøt-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(çé)åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(èé):áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

‡‰¯Ôיד  CÓÒe ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿«»»¿««¬…
:‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈»¿«»»

˜¯˙טו  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆»¿»ƒ«««¿«
˙È Èk„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Â¿«¿≈¿«»»¬ƒ

Áˆ¯טז  ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È ·ÈÒe¿ƒ»»«¿»ƒ««»¿»¬«
˜Ò‡Â Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆¿«≈

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»

‡dÏÎיז  ˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»»¿≈
È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜B‡ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיח  eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»«¬»»¿»«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Áa„Ó‡יט  ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe ÒÎe¿≈¿«…∆»¿»««¿¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dxFbg oFWNn)i ,fk zeny i"yx d`x(F` , ¦§£¨
oETiY oFWNn)`i ,gk aei` i"yx d`x(Kixve . ¦§¦§¨¦

mdl KxMW dkixMl dpEMdW ,xnFl©¤©©¨¨©§¦¨¤¨©¨¤
FMx` did raFMd oMW ,W`xd aiaq§¦¨Ÿ¤¥©©¨¨¨§
KFxkl Kixv dide ,dO` dxUr WW¥¤§¥©¨§¨¨¨¦¦§
,dkixM lr dkixM W`xd lr FzF`©¨Ÿ§¦¨©§¦¨
.c ,gk zFnW i"Wx lr xE`iAA d`x§¥©¥©©¦§
z` xWw dkixMd xg`NW mB xWt`e§¤§¨©¤§©©©§¦¨¨©¤

.dfA df zrAbOd iW`xci dxez ¨¥©¦§©©¤¨¤
(eh)çaænä úà àhçéåBàhç Y ©§©¥¤©¦§¥©¦§

úeøfî Bøäèå¯`le ,xf xaC lMn §¦£¦¨¦¨¨¨¨§Ÿ
`nh did `l ixdW d`nEHn)g"ty(. ¦§¨¤£¥Ÿ¨¨¨¥

mWe el ,hk zFnW i"Wx mB d`xE§¥©©¦§§¨

minC zpYn oFWl" ,"z`Hge" :WxiR¥©§¦¥¨§©§©¨¦
."iEHg iExw ,rAv`A mipEzPd©§¦§¤§©¨¦

.äMã÷ì ñðkìeäLc÷éåY ¦¨¥¦§ª¨©§©§¥
Bæ äãBáòa¯zEllkA ,xnFlM ©£¨§©¦§¨

zcFar`le ,gAfOd lr minC oYn £©©©¨¦©©¦§¥©§Ÿ
gAfOd cFqi l` mCd zkitWA wx©¦§¦©©¨¤§©¦§¥©

)cec ixac t"r(dOA ,oM `l m` iM ,¦¦Ÿ¥©¤
FWCiw)m"`x(. ¦§

åéìò øtëìäzòî Y¯.Kli`e o`Mn §©¥¨¨¥©¨¦¨§¥¨
úBøtkä ìk¯"eilr xRkl" ,xnFlM ¨©©¨§©§©¥¨¨

eilr xRkn zFidl :FWExiR)m"`x(d`xE . ¥¦§§©¥¨¨§¥
dxRMd oipr WxtOW ,mW zFnW i"Wx©¦§¨¤§¨¥¦§©©©¨¨
lMn gAfOd lr xRkl" :mW xEn`d̈¨¨§©¥©©¦§¥©¦¨

."aErize zExffh dxez ¨§¦
(fh)ãákä úøúé úàåãáì Y §¥Ÿ¤¤©¨¥§©

ãákä¯s` ,xnFlM .bi ,hk zFnW ©¨¥§§©©
K` ,"caMd lr" o`M xn`p `NW¤Ÿ¤¡©¨©©¨¥©
ixd ,dEvY zWxtA oM xn`PW oeiM¥¨¤¤¡©¥§¨¨©§©¤£¥
cal FWExitE ,o`M mB dpEMd `Ed oM¥©©¨¨©¨¥§©
[c ,b i"yx lirl d`x] caMd on¦©¨¥

)m"`x(.
dnò ãákä ïî èòî ìèBð äéäL¯ ¤¨¨¥§©¦©¨¥¦¨

i"Wx d`xE .mW zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨§¥©¦
wEqRdn z`f micnFNW mW lirl)onwl §¥¨¤§¦Ÿ¥©¨

i ,h(lFHIW" ,"caMd on zxzFId z`e"§¤©¤¤¦©¨¥¤¦
."caMd on hrn DOrfi dxez ¦¨§©¦©¨¥



evנד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f iyiy meil inei xeriy

(ë)Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ
:øãtä-úàå íéçúpä-úàå§¤©§¨¦−§¤©¨«¤

(àë)øè÷iå íéna õçø íéòøkä-úàå áøwä-úàå§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á
ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß oqip 'f iyiy mei ß

(áë)eëîñiå íéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®©¦§§º
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‡ln‰ ÏÈ‡∑ ּבכהּנתם הּכהנים את ּומׁשלימים ׁשּממּלאים "ׁשלמים", לׁשֹון ׁשּמּלּואים הּׁשלמים, .איל ≈«ƒÀƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(âë)èçLiå|Ceðz-ìò ïziå Bîcî äLî çwiå ©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬
òå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä ïøäà-ïæàïäa-ì «Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«

(ãë)ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ
úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä íðæà Ceðz-ìò©§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

(äë)áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»
úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò øLà£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàå§¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«

(åë)øLà úBvnä ìqîe|ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì ¦©̧©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³
íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ

:ïéîiä ÷BL ìòå íéáìçä-ìò©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«
i"yx£ÔÓL ÌÁÏ ˙lÁÂ∑'ּב'מנחֹות מפרׁש ּכ והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ׁשמן ּבּה מרּבה ׁשהיה רבּוכה, .היא ¿««∆∆∆∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

È˙כ  ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈…∆»
:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»≈»«»¿»«¿»

q‡Â˜כא  ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙ÈÂ¿»«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈
‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

˜¯ia‡כב  ¯Îc ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿«À¿»«»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe¿»«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Îcƒ¿»

¯Ìeכג  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»ƒ««
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc Ô¯‰‡„ ‡„e‡¿»¿«¬…¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈

:‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

Óc‡כד  ÔÓ ‰LÓ ·‰ÈÂ Ô¯‰‡ Èa ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«…∆ƒ¿»
ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
˜¯Êe ‡ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿¿

a¯z‡כה  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒe¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

zˆ¯b‡כו  ·ÈÒ ÈÈ Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓeƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e ‡„Á ‡¯ÈhÙ«ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»
‡˜BL ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«»

:‡ÈnÈ„¿«ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)íéàlnä ìéà,íéîìMä ìéà Y ¥©¦ª¦¥©§¨¦
ì "íéàeln"LíéàlînL ,íéîìL ïBL ¤¦¦§§¨¦¤§©§¦

íúpäëa íéðäkä úà íéîéìLîe¯ ©§¦¦¤©Ÿ£¦¦§ª¨¨
`le ,zEnilW oFWNn mi`ENin Wxtn§¨¥¦¦¦§§¥§Ÿ
lirl WxiRW itM ,ci iENin oFWNn¦§¦¨§¦¤¥©§¥

dEvY zWxtA)bl ,h ,hk .`n ,gk(mEXn , §¨¨©§©¤¦
MWwxW ,"mi`ENiOd li`" xn`p o` ¤¨¤¡©¥©¦¦¤©

x`W lM `le ,mi`ENin `xwp li`d̈©¦¦§¨¦¦§Ÿ¨§¨

oFWll dpEMdW gxkdA okl ,zFpAxTd©¨§¨¨¥§¤§¥©¤©©¨¨¦§
minlW)m"`x(,hk zFnW i"Wx d`xE . §¨¦§¥©¦§

minlW `xwp "mi`ENin li`"W ak¤¥¦¦¦§¨§¨¦
oiaE gAfOd oiA mFlW miniUOW ipRn¦§¥¤§¦¦¨¥©¦§¥©¥
o`M ENi`e ,milrAde dcFard caFr¥¨£¨§©§¨¦§¦¨
zErnWnA "mi`ENiOd li`" Wxtn§¨¥¥©¦¦§©§¨
"mi`ENiOd li`" aYkp o`M iM ,zxg ©̀¤¤¦¨¦§©¥©¦¦
KEpY lr FnCn EpzPW Kkl dnCwdM§©§¨¨§¨¤¨§¦¨©§

,mdilbxe mdici odaE eipaE oxd` ofŸ̀¤©£Ÿ¨¨Ÿ¤§¥¤§©§¥¤
`EdW o`M FWxtl KIW `l okle§¨¥Ÿ©¨§¨§¨¤
znlWd oFWNn `N` ,mFlW oFWNn¦§¨¤¨¦§©§¨©
i"Wxl xE`iAA d`xE .dPEdMl mipdMd©Ÿ£¦©§¨§¥©¥§©¦

.mW zFnWbk dxez §¨
(ek)ïîL íçì úlçåäëeáø àéä Y §©©¤¤¤¤¦§¨

¯.oigzFxA dhElg£¨§§¦
ïîL da äaøî äéäL¯z`xwp okle ¤¨¨©§¤¨¤¤§¨¥¦§¥

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g ycew zayl inei xeriy

(æë)ðiå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä-úà ïziåó ©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)äçaænä øè÷iå íäétk ìòî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ∑ לבן ּבחלּוק הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּכל ׁשּמׁש ולא ∑ÏÚ‰ŒÏÚ‰.מׁשה העלה, אחר ««¿≈«ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»…»ְַַָָֹֹ

מּזה  חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל ׁשֹוק .מצינּו ְְִִִֵֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr ak zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחהחהחהחה כח)ווווּיּיּיּיקטרקטרקטרקטר לבןלבןלבןלבן(ח, ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, "ּבחינת (רש"י ׁשהּוא ּבחסידּות, וכּמבאר 'ּפׁשּוט', ּגון הּוא לבן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
. . ּבֹו ׁשּצֹובעים צבע ׁשהם הּגוונים, ׁשאר מה־ּׁשאין־ּכן לבד, הּדבר עצם רק נֹוסף, ּדבר ּכאן ואין הּדבר, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָעצמּיּות

צבע". ואינֹו עצמי ׁשהּוא לבן, ּגון מה־ּׁשאין־ּכן הּדבר, עצם על הרּכבה . . הּדבר עצם על נֹוסף ּדבר הּוא . . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשהּצבע
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr al zegiy ihewl)

לבןלבןלבןלבן ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, ׁשּמּוׁשֹו(רש"י ואף ליׂשראל, ּומסירתֹו ה' ּדבר קּבלת היה מׁשה ׁשל ּתפקידֹו עּקר ֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לבגדים  הצר ׁשּלא ּוכׁשם ּבכהּנה). ׁשּמּוׁש ּגם מסּימים, ּבמקרים מּמּנּו, ׁשּדרׁש (ּתפקיד זה מּתפקיד חלק היה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻֻֻּבּכהּנה

ּבכהּנה. ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּגם מיחדים ּבבגדים צר לֹו היה לא ה', ּדבר את לׁשמע ּכדי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻמיחדים

(èë)éðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´
øLàk äðîì äéä äLîì íéàlnä ìéàî ýåýé§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß oqip 'g ycew zay ß

(ì)øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´
-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìò ïøäà-ìò æiå çaænä-ìò©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©
-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤

:Bzà åéðá éãâa-úàå åéðä¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«

·È‰Bכז  È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‡lk ˙È ·‰ÈÂƒ«»…»«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

q‡Â˜כח  ÔB‰È„È ÏÚÓ ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿≈«¿≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡ia¯˜ ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»À¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

‡¯Ó‡כט  dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»
˜ÏÁÏ ‰Â‰ ‰LÓÏ ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆¬»»√»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècל  ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿«ƒ««¬…«¿ƒ
˙È LÈc˜Â dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿«ƒ»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈

:dnÚ È‰B·¿ƒƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."onW mgl zNg"©©¤¤¤¤
ïé÷é÷øäå úBlçä ãâðk¯mB d`x §¤¤©©§¨§¦¦§¥©

.a ,hk zFnW i"Wx©¦§
úBçðîa Løôî Ck¯.` ,grfk dxez ¨§Ÿ̈¦§¨

(gk)äçaænä øè÷iåLnL äLî Y ©©§¥©¦§¥¨Ÿ¤¦¥
÷eìça íéàelnä éîé úòáL ìk̈¦§©§¥©¦¦§¨

ïáì¯,`weC o`M df oipr xiMfde ¨¨§¦§¦¦§¨¤¨©§¨
dWn lW FWEOiW sFq `EdW mEXn¦¤¦¤¤

)m"`x(:` ,cl dxf dcFar i"Wx d`xE .§¥©¦£¨¨¨

,dPEdk icbaA WOYWp `l ± dWn"¤Ÿ¦§©¥§¦§¥§¨
oxd`l Wcw icba ziUre aizkC¦§¦§¨¦¨¦§¥Ÿ¤§©£Ÿ
iRÎlre ,olv` xf did `Ede ,Lig`̈¦§¨¨¨¤§¨§©¦
."micbA ExMfEd `le ,WOiW xEACd©¦¦¥§Ÿ§§§¨¦
liaWA m`e" :a ,b `nFi i"WxaE§©¦¨§¦¦§¦
,mi`ENin ini zraWA dWn WOiXW¤¦¥¤§¦§©§¥¦¦
,mipdM zcFar lv` dcFar diExw oi ¥̀§¨£¨¥¤£©Ÿ£¦
dWn lWe dPEdk icbA WEalA `EdW¤¦§¦§¥§¨§¤¤
`N` xWkEd `NW ,oal wElgA§¨¨¨¤Ÿ§©¤¨

,ak ,hk zFnW i"Wx d`xE ."drWl§¨¨§¥©¦§
.ck

äìòä ìòäìBòä øçà Y¯`le ©¨Ÿ¨©©¨¨§Ÿ
dlFrd xihwd xaM ixdW ,eilr̈¨¤£¥§¨¦§¦¨¨

.dtxUpe§¦§§¨
áø÷ íéîìL ìL ÷BL eðéöî àìå§Ÿ¨¦¤§¨¦¨¥

äfî õeç íB÷î ìëa¯i"Wx mB d`x §¨¨¦¤§¥©©¦
.ak ,hk zFnWhk dxez §



נה ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f iyiy meil inei xeriy

(ë)Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ
:øãtä-úàå íéçúpä-úàå§¤©§¨¦−§¤©¨«¤

(àë)øè÷iå íéna õçø íéòøkä-úàå áøwä-úàå§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á
ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß oqip 'f iyiy mei ß

(áë)eëîñiå íéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®©¦§§º
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‡ln‰ ÏÈ‡∑ ּבכהּנתם הּכהנים את ּומׁשלימים ׁשּממּלאים "ׁשלמים", לׁשֹון ׁשּמּלּואים הּׁשלמים, .איל ≈«ƒÀƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(âë)èçLiå|Ceðz-ìò ïziå Bîcî äLî çwiå ©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬
òå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä ïøäà-ïæàïäa-ì «Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«

(ãë)ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ
úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä íðæà Ceðz-ìò©§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

(äë)áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»
úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò øLà£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàå§¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«

(åë)øLà úBvnä ìqîe|ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì ¦©̧©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³
íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ

:ïéîiä ÷BL ìòå íéáìçä-ìò©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«
i"yx£ÔÓL ÌÁÏ ˙lÁÂ∑'ּב'מנחֹות מפרׁש ּכ והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ׁשמן ּבּה מרּבה ׁשהיה רבּוכה, .היא ¿««∆∆∆∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

È˙כ  ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈…∆»
:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»≈»«»¿»«¿»

q‡Â˜כא  ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙ÈÂ¿»«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈
‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

˜¯ia‡כב  ¯Îc ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿«À¿»«»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe¿»«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Îcƒ¿»

¯Ìeכג  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»ƒ««
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc Ô¯‰‡„ ‡„e‡¿»¿«¬…¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈

:‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

Óc‡כד  ÔÓ ‰LÓ ·‰ÈÂ Ô¯‰‡ Èa ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«…∆ƒ¿»
ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
˜¯Êe ‡ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿¿

a¯z‡כה  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒe¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

zˆ¯b‡כו  ·ÈÒ ÈÈ Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓeƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e ‡„Á ‡¯ÈhÙ«ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»
‡˜BL ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«»

:‡ÈnÈ„¿«ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)íéàlnä ìéà,íéîìMä ìéà Y ¥©¦ª¦¥©§¨¦
ì "íéàeln"LíéàlînL ,íéîìL ïBL ¤¦¦§§¨¦¤§©§¦

íúpäëa íéðäkä úà íéîéìLîe¯ ©§¦¦¤©Ÿ£¦¦§ª¨¨
`le ,zEnilW oFWNn mi`ENin Wxtn§¨¥¦¦¦§§¥§Ÿ
lirl WxiRW itM ,ci iENin oFWNn¦§¦¨§¦¤¥©§¥

dEvY zWxtA)bl ,h ,hk .`n ,gk(mEXn , §¨¨©§©¤¦
MWwxW ,"mi`ENiOd li`" xn`p o` ¤¨¤¡©¥©¦¦¤©

x`W lM `le ,mi`ENin `xwp li`d̈©¦¦§¨¦¦§Ÿ¨§¨

oFWll dpEMdW gxkdA okl ,zFpAxTd©¨§¨¨¥§¤§¥©¤©©¨¨¦§
minlW)m"`x(,hk zFnW i"Wx d`xE . §¨¦§¥©¦§

minlW `xwp "mi`ENin li`"W ak¤¥¦¦¦§¨§¨¦
oiaE gAfOd oiA mFlW miniUOW ipRn¦§¥¤§¦¦¨¥©¦§¥©¥
o`M ENi`e ,milrAde dcFard caFr¥¨£¨§©§¨¦§¦¨
zErnWnA "mi`ENiOd li`" Wxtn§¨¥¥©¦¦§©§¨
"mi`ENiOd li`" aYkp o`M iM ,zxg ©̀¤¤¦¨¦§©¥©¦¦
KEpY lr FnCn EpzPW Kkl dnCwdM§©§¨¨§¨¤¨§¦¨©§

,mdilbxe mdici odaE eipaE oxd` ofŸ̀¤©£Ÿ¨¨Ÿ¤§¥¤§©§¥¤
`EdW o`M FWxtl KIW `l okle§¨¥Ÿ©¨§¨§¨¤
znlWd oFWNn `N` ,mFlW oFWNn¦§¨¤¨¦§©§¨©
i"Wxl xE`iAA d`xE .dPEdMl mipdMd©Ÿ£¦©§¨§¥©¥§©¦

.mW zFnWbk dxez §¨
(ek)ïîL íçì úlçåäëeáø àéä Y §©©¤¤¤¤¦§¨

¯.oigzFxA dhElg£¨§§¦
ïîL da äaøî äéäL¯z`xwp okle ¤¨¨©§¤¨¤¤§¨¥¦§¥

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g ycew zayl inei xeriy

(æë)ðiå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä-úà ïziåó ©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)äçaænä øè÷iå íäétk ìòî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ∑ לבן ּבחלּוק הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּכל ׁשּמׁש ולא ∑ÏÚ‰ŒÏÚ‰.מׁשה העלה, אחר ««¿≈«ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»…»ְַַָָֹֹ

מּזה  חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל ׁשֹוק .מצינּו ְְִִִֵֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr ak zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחהחהחהחה כח)ווווּיּיּיּיקטרקטרקטרקטר לבןלבןלבןלבן(ח, ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, "ּבחינת (רש"י ׁשהּוא ּבחסידּות, וכּמבאר 'ּפׁשּוט', ּגון הּוא לבן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
. . ּבֹו ׁשּצֹובעים צבע ׁשהם הּגוונים, ׁשאר מה־ּׁשאין־ּכן לבד, הּדבר עצם רק נֹוסף, ּדבר ּכאן ואין הּדבר, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָעצמּיּות

צבע". ואינֹו עצמי ׁשהּוא לבן, ּגון מה־ּׁשאין־ּכן הּדבר, עצם על הרּכבה . . הּדבר עצם על נֹוסף ּדבר הּוא . . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשהּצבע
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr al zegiy ihewl)

לבןלבןלבןלבן ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, ׁשּמּוׁשֹו(רש"י ואף ליׂשראל, ּומסירתֹו ה' ּדבר קּבלת היה מׁשה ׁשל ּתפקידֹו עּקר ֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לבגדים  הצר ׁשּלא ּוכׁשם ּבכהּנה). ׁשּמּוׁש ּגם מסּימים, ּבמקרים מּמּנּו, ׁשּדרׁש (ּתפקיד זה מּתפקיד חלק היה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻֻֻּבּכהּנה

ּבכהּנה. ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּגם מיחדים ּבבגדים צר לֹו היה לא ה', ּדבר את לׁשמע ּכדי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻמיחדים

(èë)éðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´
øLàk äðîì äéä äLîì íéàlnä ìéàî ýåýé§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß oqip 'g ycew zay ß

(ì)øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´
-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìò ïøäà-ìò æiå çaænä-ìò©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©
-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤

:Bzà åéðá éãâa-úàå åéðä¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«

·È‰Bכז  È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‡lk ˙È ·‰ÈÂƒ«»…»«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

q‡Â˜כח  ÔB‰È„È ÏÚÓ ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿≈«¿≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡ia¯˜ ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»À¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

‡¯Ó‡כט  dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»
˜ÏÁÏ ‰Â‰ ‰LÓÏ ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆¬»»√»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècל  ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿«ƒ««¬…«¿ƒ
˙È LÈc˜Â dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿«ƒ»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈

:dnÚ È‰B·¿ƒƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."onW mgl zNg"©©¤¤¤¤
ïé÷é÷øäå úBlçä ãâðk¯mB d`x §¤¤©©§¨§¦¦§¥©

.a ,hk zFnW i"Wx©¦§
úBçðîa Løôî Ck¯.` ,grfk dxez ¨§Ÿ̈¦§¨

(gk)äçaænä øè÷iåLnL äLî Y ©©§¥©¦§¥¨Ÿ¤¦¥
÷eìça íéàelnä éîé úòáL ìk̈¦§©§¥©¦¦§¨

ïáì¯,`weC o`M df oipr xiMfde ¨¨§¦§¦¦§¨¤¨©§¨
dWn lW FWEOiW sFq `EdW mEXn¦¤¦¤¤

)m"`x(:` ,cl dxf dcFar i"Wx d`xE .§¥©¦£¨¨¨

,dPEdk icbaA WOYWp `l ± dWn"¤Ÿ¦§©¥§¦§¥§¨
oxd`l Wcw icba ziUre aizkC¦§¦§¨¦¨¦§¥Ÿ¤§©£Ÿ
iRÎlre ,olv` xf did `Ede ,Lig`̈¦§¨¨¨¤§¨§©¦
."micbA ExMfEd `le ,WOiW xEACd©¦¦¥§Ÿ§§§¨¦
liaWA m`e" :a ,b `nFi i"WxaE§©¦¨§¦¦§¦
,mi`ENin ini zraWA dWn WOiXW¤¦¥¤§¦§©§¥¦¦
,mipdM zcFar lv` dcFar diExw oi ¥̀§¨£¨¥¤£©Ÿ£¦
dWn lWe dPEdk icbA WEalA `EdW¤¦§¦§¥§¨§¤¤
`N` xWkEd `NW ,oal wElgA§¨¨¨¤Ÿ§©¤¨

,ak ,hk zFnW i"Wx d`xE ."drWl§¨¨§¥©¦§
.ck

äìòä ìòäìBòä øçà Y¯`le ©¨Ÿ¨©©¨¨§Ÿ
dlFrd xihwd xaM ixdW ,eilr̈¨¤£¥§¨¦§¦¨¨

.dtxUpe§¦§§¨
áø÷ íéîìL ìL ÷BL eðéöî àìå§Ÿ¨¦¤§¨¦¨¥

äfî õeç íB÷î ìëa¯i"Wx mB d`x §¨¨¦¤§¥©©¦
.ak ,hk zFnWhk dxez §



evנו zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g ycew zayl inei xeriy

(àì)-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤
Búà eìëàz íLå ãòBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
øîàì éúéeö øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ

:eäìëàé åéðáe ïøäà©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«

(áì):eôøNz Làa íçláe øNaa øúBpäå§©¨¬©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ

(âì)ãò íéîé úòáL eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ
àlîé íéîé úòáL ék íëéàlî éîé úàìî íBé́§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦µ¦§©´¨¦½§©¥−

:íëãé-úà¤¤§¤«

(ãì)øtëì úNòì ýåýé äeö äfä íBia äNò øLàk©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬
:íëéìò£¥¤«

i"yx£˙NÚÏ '‰ ‰eˆ∑,ּפרה מעׂשה זה – "לעׂשת" ּדרׁשּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו הּימים. ׁשבעת ּכל ƒ»«¬ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
וכן  ימים, ׁשבעת הּכּפּורים יֹום קדם  ּפריׁשה טעּון ּגדֹול ׁשּכהן ּוללּמד , יֹוםֿהּכּפּורים; מעׂשה זה – ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ"לכּפר"

הּפרה  את הּׂשֹורף .הּכהן ֵֵֶַַַָָֹ

(äì)úòáL äìéìå íîBé eáLz ãòBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´
eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé̈¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®

:éúéeö ïë-ék¦¥−ª¥«¦
i"yx£e˙eÓ˙ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיבים אּתם הרי ּכן, ּתעׂשּו לא אם .הא ¿…»ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ev t"y)

ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת ולילהולילהולילהולילה ייייֹוֹוֹוֹומםמםמםמם ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו ממממֹוֹוֹוֹועדעדעדעד אהלאהלאהלאהל לה)ּוּוּוּופתחפתחפתחפתח ּבׁשני (ח, ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ׁשל ּבאהלּה לׁשבת חּיב אהל יֹוׁשב ֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
– וכּדֹומה וליׁשן לאכל ּכדי להפסיק ׁשּמכרחים ואף ּובחל. ּבׁשּבת הּׁשבּוע, ימי ּובׁשאר מיחדים) ימים (ׁשהם ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻּובחמיׁשי

נאמר זה על ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּוהּנה ממממֹוֹוֹוֹועדעדעדעד אהלאהלאהלאהל ּבעת ּוּוּוּופתחפתחפתחפתח ּגם מצּוי ללּמּודֹו, לחזר ויּוכל ּובריא חזק ׁשּיהיה ּכדי ויׁשן ׁשאֹוכל מי - ֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשּוב. להּכנס ּומתּכֹונן הּפתח' ליד 'עֹומד הּוא מֹועד'; אהל 'ּפתח ליד והּׁשינה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאכילה

È˙לא  eÏÈMa È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ«ƒ»
d˙È ÔeÏÎÈz Ôn˙Â ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯Òaƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿«»≈¿»≈
˙È„wt È„ ‡Ók ‡ia¯˜ ÏÒa Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿«À¿»«»¿»ƒ«≈ƒ

:dpÏÎÈÈ È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¬…¿ƒ≈¿À≈

ea¯‡לב  ‡ÓÁÏ·e ‡¯N·a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿«¿»¿»
:Ôe„˜Bz¿

Ú·L‡לג  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
È¯‡ ÔBÎÈa¯˜ ÈÓBÈ ÌÏLÓ ÌBÈ „Ú ÔÈÓBÈƒ«ƒ¿«≈À¿»≈¬≈

:ÔBÎa¯˜ ˙È ·¯˜È ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»≈»À¿»¿

ÈÈלד  „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»
:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

ÈÏÈÏÂלה  ÌÓÈ Ôe·˙Èz ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«≈¿»«¿»

:˙È„wt˙‡ ÔÎ È¯‡ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ¿»¿¬≈≈ƒ¿«»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(cl)úNòì 'ä äeöúòáL ìk Y ¦¨©£Ÿ¨¦§©
íéîiä¯xW`M" Edn ,oM `l m` iM ©¨¦¦¦Ÿ¥©©£¤

,"dUr xW`" xnFl Fl did ,"dUr̈¨¨¨©£¤¨¨
mi`ENOd ini zraW lkl dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨§¨¦§©§¥©¦¦

)`"eb(xvw `xwn df ixde ,)m"`x(. ©£¥¤¦§¨¨¨
eLøc ì"æ eðéúBaøå¯sFq ,a `nFi §©¥¨§¨

.` cEOr©
Y "øtëì" ,äøô äNòî äæ Y "úNòì"©£Ÿ¤©£¥¨¨§©¥
ïäkL ãnììe ,íéøetkä íBé äNòî äæ¤©£¥©¦¦§©¥¤Ÿ¥

íéøetkä íBé íã÷ äLéøt ïeòè ìBãb̈¨§¦¨Ÿ¤©¦¦
úà óøBOä ïäkä ïëå ,íéîé úòáL¦§©¨¦§¥©Ÿ¥©¥¤

äøtä¯xW`M :wEqRd WExiR Kke ©¨¨§¨¥©¨©£¤
WFxtl mzF` dESW ,mi`ENOA ± dUr̈¨©¦¦¤¦¨¨¦§
gztE" xn`PW ,mini draW mziAn¦¥¨¦§¨¨¦¤¤¡©¤©
,"'ebe dlile mnFi EaWY crFn ldŸ̀¤¥¥§¨¨©§¨
,zFxFcl zFUrl dEv ± Ecar ipinXaE©§¦¦¨§¦¨©£§
mFi zcFar iptl mini draW WFxtl¦§¦§¨¨¦¦§¥£©

cg`)my i"yx(.dl dxez ¤¨

(dl)eúeîú àìåàì íà àä Y §Ÿ¨¨¦Ÿ
äúéî íéáiç ízà éøä ,ïk eNòú¯ ©£¥£¥©¤©¨¦¦¨

od rnFW dY` e`l llMOW)zeny i"yx ¤¦§©¨©¨¥©¥
k ,l .dl ,gk(aEzMd zpEM xTir ,xnFlM .§©¦©©¨©©¨

Eidi ok EUri `l m`W xnFlmiaIg ©¤¦Ÿ©£¥¦§©¨¦
dzin)m"`x(`A dn ,oM `l m` iM , ¦¨¦¦Ÿ¥©¨

EzEni `NW dfA EprinWdl§©§¦¥¨¤¤Ÿ¨
)`"eb(.el dxez

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g ycew zayl inei xeriy

(åì)äeö-øLà íéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nòiå©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬
:äLî-ãéa ýåýé§Ÿ̈−§©¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ NÚiÂ∑ ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן .להּגיד ««««¬…»»ְְְִִִִֶַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוּוּוּוׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאל ימיןימיןימיןימין ההההּטּטּטּטּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ׁשׁשׁשׁשבחןבחןבחןבחן,,,, לו)להלהלהלהּגּגּגּגידידידיד ח, ּובניו (רש"י אהרן את ּולהרּגיל לחּנ היתה הּמּלּואים ימי ׁשל מּטרתם ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב הּקרּבנֹות. ּכראּוי.ּבּבּבּבתחתחתחתחּלּלּלּלתתתתּבעבֹודת לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד העבֹודה, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּלא ּבלבד זֹו לאטעטעטעטעּוּוּוּוולא אף אּלא מהּותי), ולאההההּטּטּטּטּוּוּוּו(ּבדבר נצטּוּו, ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), ללללׂשׂשׂשׂשמאל מאל מאל מאל (סטּיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹ
ׁשּנצטּוּו. ּדבר החסרת –ְְִֶַַַָָָ

סימן. צ"ו פסוקים, צו צ"ו פרשת חסלת

Ècלו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ „·ÚÂ«¬««¬…¿ƒ»»ƒ¿»«»ƒ
Ò Ò Ò :‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

úáùá çñô áøò ìçùë ÷ø "äáøòå" úøèôä íéøîåà ïéà"

úáùá ïëå .úåøèôää 'á íéøîåà úåãéçéá ìáà .ùãå÷

.àðååâ éàäëå ùãåç ùàø
:fix`t ,v"gxz oqip 'an ,fvy 'nr 'oneid zeniyx

ú"åîùì ìåãâä úáù úøèôäâ ÷øô éëàìî

ãéîék íìLeøéå äãeäé úçðî ýåýéì äáørå§¨§¨Æ©«Ÿ̈½¦§©¬§−̈¦«¨¨®¦¦¥´

:úBiðîã÷ íéðLëe íìBòäíëéìà ézáø÷å ½̈§¨¦−©§«Ÿ¦«§¨«©§¦´£¥¤»

éúééäå ètLnìíéôMëîa øäîî ãr ©¦§¨¼§¨¦´¦¥´§©¥À©«§©§¦Æ

-øëN é÷Lráe ø÷Mì íéraLpáe íéôàðîáe©«§¨´£¦½©¦§¨¦−©¨®¤§«Ÿ§¥´§©

éðeàøé àìå øâ-éhîe íBúéå äðîìà øéëN̈Â¦Â©§¨¨̧§¨³©¥¥Æ§´Ÿ§¥½¦

:úBàáö ýåýé øîàåàì á÷ré-éða ízàå éúéðL àì ýåýé éðà ék ¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦²£¦¬§Ÿ̈−´Ÿ¨¦®¦§©¤¬§¥«©«£−Ÿ¬Ÿ

:íúéìëæäáeLàå éìà eáeL ízøîL àìå éwçî ízøñ íëéúáà éîéîì §¦¤«§¦¥̧£«Ÿ¥¤¹©§¤³¥«ª©Æ§´Ÿ§©§¤½³¥©Æ§¨´¨

`xenl iy
(ã,'äì äáøòå.ïBöøa ìa÷éå 'äì áøòé ,älàbä ïîæaäãeäé úçðî §¨§¨©¦§©©§ª¨¤¡©©¦©¥§¨¦§©§¨

,íéìLeøéåíéìLeøéa øLà Lc÷nä úéáa eáéø÷iL úBðaøwäå úBçðnä ¦¨¨¦©§¨§©¨§¨¤©§¦§¥©¦§¨£¤¦¨©¦

.äãeäéaL,íìBò éîék.eðaø äùî éîé íä,úBiðBîã÷ íéðLëeíéðMä ¤¦¨¦¥¨¥§¥Ÿ¤©¥§¨¦©§¦©¨¦

äãøéå ïBöøa íäéúBðaø÷ ä"á÷ä ìawL ,äîìL äðaL Lc÷nä úéa ìL úBîeãwä©§¤¥©¦§¨¤¨¨§ŸŸ¤¦¥¨§§¥¤§¨§¨§¨

.çaænä ìò äìëàå íéîMä ïî Làä̈¥¦©¨©¦§¨§¨©©¦§¥©

,íëéìà ézáø÷å (ääéäiL øBcì §¨©§¦£¥¤©¤¦§¤

,øák eøáòL úBøBcä ïëå .àeää íBia©©§¥©¤¨§§¨

eìa÷é ,äfä íìBòa íðéc eìa÷ àì íà¦Ÿ¦§¦¨¨¨©¤§©§

.àaä íìBòa,øäîî ãò éúééäå ¨¨©¨§¨¦¦¥§©¥
ãò ètLnä dîäîúé àì ,øîBìk§©Ÿ¦§©§©©¦§¨©

éîöòa éðà ék ,íéãòä úà eø÷çiL¤©§§¤¨¥¦¦£¦§©§¦

.íéøácä ãébäì øäîî ãò äéäàéhîe ¤§¤¥§©¥§©¦©§¨¦©¥
,øâ.ípça Báiçì øbä ètLî íéhî ¥©¦¦§©©¥§©§§¦¨

,éúéðL àì 'ä éðà ék (åìò óà ¦£¦Ÿ¨¦¦©©

éøàî éðàL étézòc äúpzLä àì,étà C ¦¤£¦©£¦©¦Ÿ¦§©§¨©§¦

úà àðNìå òøä úà áäàì äðBLàøaî¦¨¦¨¤¡Ÿ¤¨¨§¦§Ÿ¤

.áBhäàì á÷òé éða ízàå ©§©¤§¥©£ŸŸ
,íúéìëíëaL íéòLøäL ét ìò óà §¦¤©©¦¤¨§¨¦¤¨¤

,íäéiça íLðò eìa÷ àìå íòLøa íéúî¥¦§¦§¨§Ÿ¦§¨§¨§©¥¤

éðéc úBaâì ìëeàå éðôlî íúéìk àì éøä£¥Ÿ§¦¤¦§¨©§©¦§¦¦

'ä éðà" ,eLøt ì"æøå .ípäéba úBLôpäî¥©§¨©¥¦Ÿ§¥§£¦

nà éúékä àì ,"éúéðL àìéúéðLå ä Ÿ¨¦¦Ÿ¦¥¦ª¨§¨¦¦

àì á÷òé éða ízà" ìáà .da úBkäì§©¨£¨©¤§¥©£ŸŸ

ézãîòä úeðòøtä øçà ék ,"íúéìë§¦¤¦©©©ª§¨¤¡©§¦

.íéìk íëðéà ízàå íéìk évçå ,äaøä íëúà,éìà eáeL (æì.éúåöî øîL,íëéìà äáeLàå.æàîk íënò áéèéäì,áeLð äna ízøîàåíëéðt efòúå ¤§¤©§¥§¦©¨¦§©¤¥§¤¨¦¥©¦§Ÿ¦§Ÿ©§¨¨£¥¤§¥¦¦¨¤§¥¨©£©§¤©¤¨§¨¥§¥¤

mixn zxhr
ãæàäáøråáøòzúçðî ýåýéìúøeLzíìBò éîék íìLeøéå äãeäé ¨§¨§¨Æ¤§©©«Ÿ̈½¦§©¬§©§−̈¦«¨®̈¦¦¥´½̈

äLî éîé íäúBiðîã÷ íéðLëeíäéúBðaø÷ íB÷nä ìawL äîìL éîé íä ¥§¥¤§¨¦−©§«Ÿ¦«¥§¥§ŸŸ¤¦¥©¨¨§§¥¤

çaænä ìò íúìëàå íéîMä ïî Là äãøéå ïBöøa:äíëéìà ézáø÷åøBcä §¨§¨§¨¥¦©¨©¦©£¨¨¨©©¦§¥©§¨«©§¦´£¥¤»©

áø÷à àeää íBia äéäiLètLnììLéà ìë äNòî ìeîb ílLéúééäåéðà ¤¦§¤©©¤§©©¦§¨¼§©¥§©£¥¨¦§¨¦´¦£¦

äéäà éîöòaøäîî ãrìkì älâàL §©§¦¤§¤¥´§©¥À¤£©¤©Ÿ

äNò äîíéôàðîáe íéôMëîa ¤¨¨©«§©§¦Æ©«§¨´£¦½
é÷Lráe ø÷Mì íéraLpáeéìæBb ©¦§¨¦−©¨®¤§«Ÿ§¥´§¥

éhîe íBúéå äðîìà øéëN-øëN§©Â̈¦Â©§¨¨̧§¨³©¥
ä ètLîýåýé øîà éðeàøé àìå øâ ¦§©©¥Æ§´Ÿ§¥½¦¨©−§Ÿ̈¬
:úBàáöåàì ýåýé éðà ék §¨«¦²£¦¬§Ÿ̈−´Ÿ

éúéðLìa éúçèáäå éøác úà íìBòî ¨¦®¦¥¨¤§¨©§©§¨¨¦©

ïëì ,íëúà älëàá÷ré-éða ízàå £©¤¤§¤¨¥§©¤¬§¥«©«£−Ÿ
íúéìë àìéðôlî íéìk íëðéà: ¬Ÿ§¦¤«¥§¤¨¦¦§¨©

æéwçî ízøñ íëéúáà éîéîì§¦¥̧£«Ÿ¥¤¹©§¤³¥«ª©Æ
éìà eáeL ízøîL àìåìøBîL §´Ÿ§©§¤½³¥©Æ¦§

éúBöîíëéìà äáeLàåáéèéäì ¦§©§¨´¨£¥¤½§¥¦

íënòæàîkúBàáö ýåýé øîà ¦¨¤§¥¨¨©−§Ÿ̈´§¨®
íëéðt eæéòz äpäåäna ízøîàå §¦¥¨¦§¥¤©«£©§¤−©¤¬

áeLðeðàèç äna áeLð äî øeáòa: ¨«©£¨¨©¤¨¨

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(el)åéðáe ïøäà Nòiåãébäì Y ©©©©£Ÿ¨¨§©¦
ìàîNe ïéîé ehä àlL ,ïçáL¯iM ¦§¨¤Ÿ¦¨¦§Ÿ¦

Wi zFAx zFklde lFcB oipr dcFard̈£¨¦§¨¨©£¨©¥
`le EPiW `NW aEzMd Ll ciBde ,DÄ§¦¦§©¨¤Ÿ¦§Ÿ
iM ,l`nUle oinil odn zg`A Erḧ§©©¥¤§¨¦§¦§Ÿ¦

EUr lFcB wEcwcaE dxzi dpEkA)`"eb(. §©¨¨§¥¨§¦§¨¨
ipA iAB gk ,ai zFnW i"Wx d`xE§¥©¦§©¥§¥

`l) "xaC EliRd `NW" :l`xUi¦§¨¥¤Ÿ¦¦¨¨Ÿ
mElM Exiqgd(lFcB gaXd o`M K` , ¤¡¦§©¨©¤©¨

s` `N` "EliRd `l"W wx `NW xzFi¥¤Ÿ©¤Ÿ¦¦¤¨©
x`an "dcVA x`A"de ."EHd `l"Ÿ¦§©§¥©¨¤§¨¥
z` EUr `NW ,xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¤Ÿ¨¤
WExiR Edfe ,dxxU mEXn mixaCd©§¨¦¦§¨¨§¤¥
z`xi mEXn `le ,"oini EHd `NW"¤Ÿ¦¨¦§Ÿ¦¦§©

.. EHd `NW" WExiR Edfe ,WpFrd̈¤§¤¥¤Ÿ¦
dAiQd mB FGW xnFl Wie ."l`nU§Ÿ§¥©¤©©¦¨
oeiMW ,lrFtA l`nUE oini EHd `NW¤Ÿ¦¨¦§Ÿ§©¤¥¨
EPiW `l ,Kln zxifB zngn oM EUrW¤¨¥¥£©§¥©¤¤Ÿ¦
,dxxU zngn siqFdl iEEiSd iUrnA§©£¥©¦§¦¥£©§¨¨
zFxizi zFxnEg llbA) rFxbl F`( ¦§©¦§©§§¥

.WpFrd z`xi zngn¥£©¦§©¨¤



נז ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g ycew zayl inei xeriy

(àì)-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤
Búà eìëàz íLå ãòBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
øîàì éúéeö øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ

:eäìëàé åéðáe ïøäà©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«

(áì):eôøNz Làa íçláe øNaa øúBpäå§©¨¬©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ

(âì)ãò íéîé úòáL eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ
àlîé íéîé úòáL ék íëéàlî éîé úàìî íBé́§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦µ¦§©´¨¦½§©¥−

:íëãé-úà¤¤§¤«

(ãì)øtëì úNòì ýåýé äeö äfä íBia äNò øLàk©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬
:íëéìò£¥¤«

i"yx£˙NÚÏ '‰ ‰eˆ∑,ּפרה מעׂשה זה – "לעׂשת" ּדרׁשּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו הּימים. ׁשבעת ּכל ƒ»«¬ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
וכן  ימים, ׁשבעת הּכּפּורים יֹום קדם  ּפריׁשה טעּון ּגדֹול ׁשּכהן ּוללּמד , יֹוםֿהּכּפּורים; מעׂשה זה – ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ"לכּפר"

הּפרה  את הּׂשֹורף .הּכהן ֵֵֶַַַָָֹ

(äì)úòáL äìéìå íîBé eáLz ãòBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´
eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé̈¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®

:éúéeö ïë-ék¦¥−ª¥«¦
i"yx£e˙eÓ˙ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיבים אּתם הרי ּכן, ּתעׂשּו לא אם .הא ¿…»ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ev t"y)

ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת ולילהולילהולילהולילה ייייֹוֹוֹוֹומםמםמםמם ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו ממממֹוֹוֹוֹועדעדעדעד אהלאהלאהלאהל לה)ּוּוּוּופתחפתחפתחפתח ּבׁשני (ח, ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ׁשל ּבאהלּה לׁשבת חּיב אהל יֹוׁשב ֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
– וכּדֹומה וליׁשן לאכל ּכדי להפסיק ׁשּמכרחים ואף ּובחל. ּבׁשּבת הּׁשבּוע, ימי ּובׁשאר מיחדים) ימים (ׁשהם ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻּובחמיׁשי

נאמר זה על ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּוהּנה ממממֹוֹוֹוֹועדעדעדעד אהלאהלאהלאהל ּבעת ּוּוּוּופתחפתחפתחפתח ּגם מצּוי ללּמּודֹו, לחזר ויּוכל ּובריא חזק ׁשּיהיה ּכדי ויׁשן ׁשאֹוכל מי - ֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשּוב. להּכנס ּומתּכֹונן הּפתח' ליד 'עֹומד הּוא מֹועד'; אהל 'ּפתח ליד והּׁשינה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאכילה

È˙לא  eÏÈMa È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ«ƒ»
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˙È„wt È„ ‡Ók ‡ia¯˜ ÏÒa Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿«À¿»«»¿»ƒ«≈ƒ

:dpÏÎÈÈ È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¬…¿ƒ≈¿À≈

ea¯‡לב  ‡ÓÁÏ·e ‡¯N·a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿«¿»¿»
:Ôe„˜Bz¿

Ú·L‡לג  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
È¯‡ ÔBÎÈa¯˜ ÈÓBÈ ÌÏLÓ ÌBÈ „Ú ÔÈÓBÈƒ«ƒ¿«≈À¿»≈¬≈

:ÔBÎa¯˜ ˙È ·¯˜È ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»≈»À¿»¿

ÈÈלד  „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»
:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

ÈÏÈÏÂלה  ÌÓÈ Ôe·˙Èz ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«≈¿»«¿»

:˙È„wt˙‡ ÔÎ È¯‡ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ¿»¿¬≈≈ƒ¿«»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(cl)úNòì 'ä äeöúòáL ìk Y ¦¨©£Ÿ¨¦§©
íéîiä¯xW`M" Edn ,oM `l m` iM ©¨¦¦¦Ÿ¥©©£¤

,"dUr xW`" xnFl Fl did ,"dUr̈¨¨¨©£¤¨¨
mi`ENOd ini zraW lkl dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨§¨¦§©§¥©¦¦

)`"eb(xvw `xwn df ixde ,)m"`x(. ©£¥¤¦§¨¨¨
eLøc ì"æ eðéúBaøå¯sFq ,a `nFi §©¥¨§¨

.` cEOr©
Y "øtëì" ,äøô äNòî äæ Y "úNòì"©£Ÿ¤©£¥¨¨§©¥
ïäkL ãnììe ,íéøetkä íBé äNòî äæ¤©£¥©¦¦§©¥¤Ÿ¥

íéøetkä íBé íã÷ äLéøt ïeòè ìBãb̈¨§¦¨Ÿ¤©¦¦
úà óøBOä ïäkä ïëå ,íéîé úòáL¦§©¨¦§¥©Ÿ¥©¥¤

äøtä¯xW`M :wEqRd WExiR Kke ©¨¨§¨¥©¨©£¤
WFxtl mzF` dESW ,mi`ENOA ± dUr̈¨©¦¦¤¦¨¨¦§
gztE" xn`PW ,mini draW mziAn¦¥¨¦§¨¨¦¤¤¡©¤©
,"'ebe dlile mnFi EaWY crFn ldŸ̀¤¥¥§¨¨©§¨
,zFxFcl zFUrl dEv ± Ecar ipinXaE©§¦¦¨§¦¨©£§
mFi zcFar iptl mini draW WFxtl¦§¦§¨¨¦¦§¥£©

cg`)my i"yx(.dl dxez ¤¨

(dl)eúeîú àìåàì íà àä Y §Ÿ¨¨¦Ÿ
äúéî íéáiç ízà éøä ,ïk eNòú¯ ©£¥£¥©¤©¨¦¦¨

od rnFW dY` e`l llMOW)zeny i"yx ¤¦§©¨©¨¥©¥
k ,l .dl ,gk(aEzMd zpEM xTir ,xnFlM .§©¦©©¨©©¨

Eidi ok EUri `l m`W xnFlmiaIg ©¤¦Ÿ©£¥¦§©¨¦
dzin)m"`x(`A dn ,oM `l m` iM , ¦¨¦¦Ÿ¥©¨

EzEni `NW dfA EprinWdl§©§¦¥¨¤¤Ÿ¨
)`"eb(.el dxez

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g ycew zayl inei xeriy

(åì)äeö-øLà íéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nòiå©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬
:äLî-ãéa ýåýé§Ÿ̈−§©¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ NÚiÂ∑ ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן .להּגיד ««««¬…»»ְְְִִִִֶַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוּוּוּוׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאל ימיןימיןימיןימין ההההּטּטּטּטּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ׁשׁשׁשׁשבחןבחןבחןבחן,,,, לו)להלהלהלהּגּגּגּגידידידיד ח, ּובניו (רש"י אהרן את ּולהרּגיל לחּנ היתה הּמּלּואים ימי ׁשל מּטרתם ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב הּקרּבנֹות. ּכראּוי.ּבּבּבּבתחתחתחתחּלּלּלּלתתתתּבעבֹודת לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד העבֹודה, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּלא ּבלבד זֹו לאטעטעטעטעּוּוּוּוולא אף אּלא מהּותי), ולאההההּטּטּטּטּוּוּוּו(ּבדבר נצטּוּו, ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), ללללׂשׂשׂשׂשמאל מאל מאל מאל (סטּיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹ
ׁשּנצטּוּו. ּדבר החסרת –ְְִֶַַַָָָ

סימן. צ"ו פסוקים, צו צ"ו פרשת חסלת

Ècלו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ „·ÚÂ«¬««¬…¿ƒ»»ƒ¿»«»ƒ
Ò Ò Ò :‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»ƒ»¿…∆
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' ניסן, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

מר בן ציון שי' המכונה דר. דינור

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל, וזה עתה נתקבל גם ספרו "במפנה הדורות", ות"ח על תשורתו זו.

"ישראל  ובפרט  שלו,  המודפסים  הענינים  שאר  גם  לקבל  לי  ינעם  לשיחתנו,  בהמשך  ובטח 

בגולה" ועוד, ות"ח למפרע.

כיון שחג  לעיין בספרו הנ"ל, אבל איני רוצה לעכב מכתבי,  לי שעת הכושר  עדיין לא היתה 

חירות  אמתית,  חירות   - לחירות  ברכתי  לו  להביע  רוצה  והנני  ובא,  חירותנו, ממשמש  זמן  המצות, 

מדאגות ברוח ומדאגות בגשם, חירות ממצרים וגבולים ומכל דבר המעכב בחיי היהודי השלם. 

ולמותר להעיר, ובפרט לדכוותי', אשר חירות גופנית לא רק שאינה תכלית בפני עצמה ואינה 

אלא הכשרה לחירות הנפש וכלשון הכתוב - בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את הא' על ההר הזה(, 

אלא שגם לא תתכן חירות כפשוטה אלא אם כן קשורה היא בחירות הנפש, ולא תתכן חירות הנפש, 

וכל' החסידות אפילו חירות הנפש הבהמית, אלא אם כן קשורה היא בחירות הנפש האלקית.

כי במלחמת היצרים, הרי לעולם לא יקבל הרוח מרות החומר ולא יהי' כפוף לו אלא לשעה 

ולא ישלים אתו בלבב שלם, מה שאין כן כשהרוח מתגבר על החומר ומנצחו נצחון גמור, היינו לא רק 

מתוך הכרח אלא גם מתוך הכרה שכן צריך להיות שהחומר יהי' כפוף ובטח להרוח, אז דוקא שורר 

השלום בעולם קטן זה האדם, כיון שהחומר יכול להתברר ולהבהר ולהיות מרכבה להרוח ולא להיפך. 

אמנם הדרך לזה ראשיתה בקבלת עול אבל אחריתה סיפוק נפשי וחירות אמתית, וכל' תורת החסידות 

הנפש האלקית תמיד היא באמנה אתו, ועל ידי עבודה שהתחלתה קבלת עול יגיע האדם מאתכפיא 

לאתהפכא, שהרע לא רק כפוף לטוב אלא נהפך לטוב שזהו תכליתו האמיתית של האדם. 

ואסיים בברכה המסורתית, בברכת חג הפסח כשר ושמח.

]י"א ניסן תשכ"ד[

ת"ח על הבשו"ט מכ"ז אדר ע"ד הנחת תפילין דר"ת, ולכתבו ע"ד הרעדה בזה וכו' הנה בכלל 

כל אחד מצווה, עבדו את ה' בשמחה וגילו ברעדה, אולם מה שמקשר הרעדה עם הנחת תפילין דר"ת, 

יעוין אודות חשיבות הנחת תפילין דר"ת ועוד יותר מחשיבות, בשער הכולל פי"א )להרב לאוואוט על 

הסידור( ובכו"כ ספרים )בפרט בס' מאסף לכל המחנות(.
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יום ראשון - ב' ניסן
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז

יום רביעי - ה' ניסן
פרק כ, מפרק כט 

עד סוף פרק לד

יום שני - ג' ניסן
פרק כ, מפרק יח
עד סוף פסוק כב

יום חמישי - ו' ניסן
פרק כ, מפרק לה
עד סוף פרק לח

יום שלישי - ד' ניסן
פרק כ, מפרק כג
עד סוף פרק כח

יום שישי - ז' ניסן
פרק כ, מפרק לט 

עד סוף פרק מג

שבת קודש - ח' ניסן
פרק כ

מפרק מד עד סוף פרק מח

לשבוע פרשת צו תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



oqipסב 'a oey`x mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ב' ראשון יום
פרק לח  ,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå çì ÷øô,p 'nr cr.éç ìë

.çì ÷øtzeevnd zlrn ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zipeigd ytpd dlrzn oci lry ,xeaica zeielzd zeevnde zeiyrnd

.dyecwl

dignd ,zipeigd ytpd geka zeyrp ,xeaicaye dyrnay zeevnd ,oky

ilk) miinybd mixa`d z`

gekae (zeevnd ly reviad

'eke oeylde dtd ze`ven

mi`a ociÎlry ,zeinybd

icil dlitzde dxezd ixeaic

zcixi zilkzy oeikne .iehia

`l ,ixd ,`id dhnl dnypd

`l` ,dnvr dnypd liaya

ytpd z` zelrdle owzl ick

byen xacd - sebde zipeigd

lre zeiyrn zeevn ici lr

.xeaicay zeevnd ici

økæpä ìk íò ,äpäå§¦¥¦¨©¦§¨
¯ ,ìéòìzlrn zece` §¥

dyrnay zeevnd
oci lry ,xeaicaye
zipeigd ytpd dlrzn

,dyecwlãeîìza äëeøòä äëìää ÷ñt áèéä ïáeé¨¥¥§©©£¨¨¨£¨©©§
íé÷ñBôe1¯ ,"éîc øeaãk åàì øeäøä"c"xedxd"y §¦§¦§©§¦¨¦

,xeaic enk aygp epi` (daygn)òîL úàéø÷ àø÷ íàå§¦¨¨§¦©§©
¯ ãáì Baìáe BzáLçîaz`f dyr m` mb¯ Búðek çk ìëa §©£©§§¦§©§¨Ÿ©©¨¨
¯ ,BúáBç éãé àöé àìipipra exedxd ici lr ,rny z`ixwa Ÿ¨¨§¥¨

,dizepeek lk lr rny z`ixwéøöå¯ ,úBø÷ìå øæçì C`hale §¨¦©£Ÿ§¦§
;eita rny z`ixw zeln z`ïBænä úkøáa ïëå2àúéøBàc3, §¥§¦§©©¨§©§¨

¯[rny z`ixwa enk ma zxace da xn`p `ly s`]4s` -
enk ,"zxace" oeyld dxeza dxn`p `l oefnd zkxa iably
ici mi`vei oi`y ,`ed oicd ,z`f zexnl ; rny z`ixwa aezky
d`hal gxkdd on `l` ,cala xedxda oefnd zkxa zaeg

,`wec xeaicaúBëøa øàLáe5¯wx mdy s`]14[¯ ,ïðaøcoke ¦§¨§¨§©¨¨
,opaxcn wx ody s` ,zekxa x`ya mbälôúáe6¯ ;`idy s`] ¦§¦¨

"alay dcear"14[-dcearon ,z`f lka .ald jezae ald mr
daeg ici mi`vei `le ,`wec xeaica didz dlitzdy ,gxkdd

dlitzd ipipra ala xedxdd ici lr7¯ íàå .m` ,df znerle §¦
¯ åéúôNa àéöBäe` oefnd zkxa e` rny z`ixw zeln z` ¦¦§¨¨

,dlitz e` zekxa,ãáòéãa BúáBç éãé àöé ¯ Baì ïek àìå§Ÿ¦¥¦¨¨§¥¨§¦£©
¯,oeekl mb mikixv dligzkly s`éøö ïéàå¯ ,øæçì Cick §¥¨¦©£Ÿ

,dpeeka oze` xnelòîL úàéø÷ ìL ïBLàø ÷eñtî ãáì8, §©¦¨¦¤§¦©§©
áeäøNò äðBîL úlôz ìL äðBLàø äëø9¯ ,`l m`y §¨¨¦¨¤§¦©§¤¤§¥

ici mi`vei `l ,oda epeeik
,carica mb daeg
á ÷øt Léøa] àúéàãëe§§¦¨§¥¤¤

¯ :[úBëøácep`y enke ¦§¨
ipy wxt zligza mi`ven

zekxa zkqna10:ãò"©
¯ äðek úåöî ïàkcr ¨¦§©©¨¨

ly oey`x weqt seq
`id devnd rny z`ixw

,dpeekd xwiraïàkî¦¨
¯ Cìéàåiweqt x`ya ¨¥©

,rny z`ixwúåöî¦§©
¯ ."'eëå äàéø÷mi`veie §¦¨§

mb ,xeaica daeg ici mda
- .dpeekd dxqg m`
recn :le`yl yi dxe`kl
dpeek ,dpiidz `l
- ?dpeek ila xeaic enk jk lk zeaeh ,(xeaic ila) daygne

.xaqen xacd ,xeaicd zlrna epcnly dn itl ,`l`,eðéäå§©§
¯ ÷ø ,úBöna dîöòì ïewz äëéøö dðéà äîLpäL íeMî¦¤©§¨¨¥¨§¦¨¦§©§¨©¦§©

ick `a zeevnd oipréLîäì¯ øBà Cz` dfd mlerl `iadl §©§¦
jkae iwl`d xe`d¯ ,óebäå úéðeiçä Lôð ïwúì,z`feìò §©¥¤¤©¦¦§©©

¯ ,ätä úBàöBî 'äa úøaãî LôpäL øeacä úBiúBà éãé§¥¦©¦¤©¤¤§©¤¤§§©¤
,zeinybdéøáà øàLa äNBò LôpäL úBiNòî úBöîa ïëå§¥§¦§©£¦¤©¤¤¨¦§¨¤§¥
¯ :óebäitk ,oeeikne .sebde zipeigd ytpd jk ici lr milrzn ©

ixd ,sebde zipeigd ytpd liaya `id "zilkz"dy - xaqedy
oda daygnde dpeekd zexfer opi` ,xeaicay zeevnd lka
gxkdd on `l` ,ziwl`d ytpl zekiiy el yiy xac ,cala
xeaica carica daeg ici mi`vei df mrhne ,xeaic o`k didiy
milrn ,`wec xeaice dyrn ici lr ,oky .daygne dpeek ila
(d"l wxtn lgd) o`k cr .sebde zipeigd ytpd z` mipwzne
dpenh zilkzd lky ,"ezeyrl"ay dlecbd dlrnd lr epcnl

nad"awd zpeek rvazzy ick ,xen`k ,oky .zeiyrn zeev
,"mipezgza dxic" jxazi el didzy ,zenlerd z`ixaa
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íéøîà éèå÷éì
äðäå çì ÷øôäëìää ÷ñô áèéä ïáåé ì"ðä ìë íò

øåäøäã 'é÷ñåôå ãåîìúá äëåøòä
ãáì åáìáå åúáùçîá ù"÷ àø÷ íàå éîã øåáãë åàì
úåø÷ìå øåæçì êéøöå åúáåç éãé àöé àì åúðååë çë ìëá
ïðáøã úåëøá øàùáå àúééøåàã ïåæîä úëøáá ïëå
åúáåç éãé àöé åáì ïåéë àìå åéúôùá àéöåä íàå 'ìôúáå
ù"÷ ìù ïåùàø ÷åñôî ãáì øåæçì êéøö ïéàå ãáòéãá
'éàãëå äøùò äðåîù úìôú ìù äðåùàø äëøáå
úåöî êìéàå ïàëî äðååë úåöî ë"ò [úåëøáã á"ôøá]
äëéøö äðéà äîùðäù íåùî åðééäå .'åëå äàéø÷
ùôð ï÷úì øåà êéùîäì ÷ø úåöîá äîöòì ïå÷éú
'äá úøáãî ùôðäù øåáãä úåéúåà é"ò óåâäå úéðåéçä
äùåò ùôðäù úåéùòî úåöîá ïëå äôä úåàöåî
øàù åà äìôú åøîà ë"ôòà êà :óåâä éøáà øàùá
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ג.1. סעיף סב סימן או"ח שו"ע ב. כ, ה"א.2.ברכות פ"א ברכות הל' ב.3.רמב"ם סעיף קפה, סימן שם, ‡„ÂÓ"¯4.שו"ע ˜"Î ÔÂ˘Ï
.‡"ËÈÏ˘.5.ג סעיף רו, סימן שם, ב.6.שו"ע סעיף קא, סימן ˘ËÈÏ"‡:7.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בפ"ע הנ"ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ï-

ששייך  במצוה למה - (היטב) הבנה צריך אבל כו' לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה להקשות שייך אין כי
דינם וכוונה, דדבור הענינים, ב' הקב"ה ‰ÈÎÙבה ציווה מדוע לשאול שייך לא שהרי כלל, קשה היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."

לדבר של ששייכים ‚Ìמצוה במצוה מדוע הוא להבין שיש מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך שלא כשם ,
ידי  יוצאים לא - דיבור בלא בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאים - כוונה בלא בדיבור הפכי: דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני בה

הזקן: רבנו מסיים וזאת ·˘ÂÈ˙Ù...חובה; ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â.8.ה סעיף ס, סימן שם, א.9.שו"ע סעיף קא, סימן ב.10.שם יג,

oqip 'b ipy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן יו  ג' שני ם
,p 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øåà íäéðùáù óàå,100 'nr cr.úåèùôúäå

Îoi` xe` zelbzdl ,mewn ,"dxic" didz inybd dfd mleray
e` ,`wec zeiyrn zeevn ici lr `a df ixd - `ed jexa seq
zxxazn ,jk ici lr ,ik .dyrnl aygpd xeaicay zeevn
dlere ,dbep ztilwn d`ad ,sebde zipeigd ytpd ly zeigd

ici lre .dyecwl
,dbep ztilw ly dz`lrd
,`linn dplhazz
ixnbl ze`nhd zetilwd
mey x`yi `le ,zexg`d
,zewl` lr xizqiy xac
mlera seqÎoi` xe` xi`ie
dlecb xzei dcna dfd
zenlera xy`n
xaqez oldl .mipeilrd

ay dlrndzpeek
dpeeka ,epiid .zeevnd
ici lry ,icedil yiy

llbae - devnd devn d"awd mr cg`zi ,miiwn `edy devnd
mb oexzi ,ipy cvn ,mi`ven ep` oky ,devnd z` dyer `ed jk

.dpeekd iableøîà ïë-ét-ìò-óà Cà11øàL Bà älôz : ©©©¦¥¨§§¦¨§¨
¯ äëøazexn`pd¯ ,äîLð àìa óeâk ïä äðek àìarecn §¨¨§Ÿ©¨¨¥§§Ÿ§¨¨

- dpeekd z`e ,"seb"l ,dkxad e` ,dlitzd z` mincn
- ?"dnyp"läfä íìBòaL íéàeøaä ìkL Bîk ék ,Leøt¥¦§¤¨©§¦¤¨¨©¤

øNa ìk çeøå éç ìk Lôð" :íäL ,äîLðe óeb íäì LiL¤¥¨¤§¨¨¤¥¤¤¨©§©¨§©
,íéiç éìòa ìkî "åétàa íéiç çeø øLà ìk" úîLðå ,"Léà¦§¦§©¨£¤©©¦§©¨¦¨©£¥©¦

¯,dnyp mbe seb mb yi mlera `xap lklílk úà äiçî 'äå©§©¤¤ª¨
,íäa òétLnL úeiçå øBàa ãéîz Léì ïéàî íúBà äeäîe§©¤¨¥©¦§¥¨¦§§©¤©§¦©¨¤

¯;dnypae seba¯ ,éøîçä óebä íbLmb `l` ,sebd wx `le ¤©©©¨§¦
¯ Lnî íîBcä øôòå íéðáà elôàåelit` zi`xp `l mda ©£¦£¨¦§¨¨©¥©¨

ixd - lecbl ohwn lcbd ,gneva dpyiy zipeigd drepzd
,mda elit`¯ ,Cøaúé epnî úeiçå øBà Ba Léaez`hazn dn ¥§©¦¤¦§¨¥

- ?mnecay zeigd¯ ,äéäLk ñôàå ïéà úBéäì øæçé àlL¤Ÿ©£Ÿ¦§©¦¨¤¤§¤¨¨
cegid xry"a ,oldl xiaqi owfd epaxy itk - .ez`ixa iptl

`xapa cinz lrete avip iwl`d xe`d did `lely ,"dpen`de
mby ixd .`xapy mcew enk qt`e oi` zeidl xfeg `xapd did -
,jkn xzeie ,jk .eze` xi`ne dignd iwl` zeige xe` yi mnecl
oia llk qgie d`eeyd oi` ,z`f lkae - ig mvr ly seba epyi
:dnypay zeigde xe`d
Cøò ïéà ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¥¤¤
úðéça ïéa ììk ïBéîãå§¦§§¨¥§¦©
óeba øéànä úeiçå øBà§©©¥¦©
úeiçå øBà úðéça éaâì§©¥§¦©§©
àéäL ,äîLpa øéànä©¥¦©§¨¨¤¦

¯ .éç ìk Lôðxac ,oky ¤¤¨¨
d`eeyd oi`y `ed oaen
zeinyb oia llk
mixwegd mb .zeipgexl
zeedzd"y ,micen
- zeipgexd on zeinybd
lecb oi`n yi jl oi`
ze`ivn - ytpde ,zinyb ze`ivn `ed sebdy oeikne ."dfn
,oaenk ,`ed lcadde .mdipia d`eeyde qgi oi`y ixd - zipgex
zeige xe`l llk dnec epi` seba xi`nd zeigde xe`dy jka
zcna `hazn epi` lcaddy xiaqn owfd epaxe .ytpa xi`nd
ytpae ,zxzqen seba zewl`dy ,zewl`d ly ielibde mlrdd
`xap `ed sebdy myk :mieey mdipy md dfa ik ,zelbzda -
ly yeal ici lr zxzqen ziwl`d zeigd ea ,dfd mleray
mb jk ,zewl` `id ezeigy seba d`xp `l okle ,dbep ztilw
,ytpd z` dignd ziwl`d zeigd lr xizqnÎyeal eze` miiw
lcadd .zewl`n d`a ytpd zeigy miyibxn `le mi`ex `le
ly zehytzdde mevnvd zcna `hazn ,ytpde sebd oiay
,dnlrdd jxc mi`ad zeigde xe`d m` - iwl`d zeigde xe`d
mi`a ,zeigde xe`d ,mdy e` ,znvnevn dcna mi`a mnvr md
dpi` zeigde xe`d ly zewl`dy zexnly xnelk ,zehytzda
oeylae .zi`xp ,miptÎlkÎlr ,dnvr zeigd la` ,zi`xp

:"`ipz"d

¯ íäéðLaL óàå,ytpae seba¯ ,äåL ãçà øBàzeigde xe`d §©¤¦§¥¤¤¨¨¤
z` digne xveid iwl`d
mda `a ,ytpd z`e sebd
,xe` ly dcig` dcna
z`hazn zecig`dyk

:jkaøzñä úðéçáa¦§¦©¤§¥
¯ íéðtzeigd zeinipty ¨¦

,zxzqen,íéåL íéLeáìe§¦¨¦
¯ ,Ba Laìúîe ílòúîe øzzñî øBàäLly zexzzqdd ¤¨¦§©¥¦§©¥¦§©¥

.ytpae seba mieey - xzzqn `ed mda miyealde xe`dék¦
¯ íäéðL,ytpde sebdíä §¥¤¥

¯ ,äfä íìBòîxg`ne ¥¨©¤
mbe sebd mb - mdipyy
mlerd on md - ytpd
zpigan miey md ixd dfd
,iwl`d xe`d zxzqd

¯ BúeììëaLmlerd lka ¤¦§¨
,miipgexde miinybd eipipr lr ,dfdøBàä äåLa øzzñî¦§©¥§¨¤¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìëù åîë éë 'éô äîùð àìá óåâë ïä äðååë àìá äëøá
ùôð íäù äîùðå óåâ íäì ùéù æä"åòáù íéàåøáä
íééç çåø øùà ìë úîùðå ùéà øùá ìë çåøå éç ìë
íúåà äåäîå íìåë úà äéçî 'äå íééç éìòá ìëî åéôàá
íâù íäá òéôùîù úåéçå øåàá ãéîú ùéì ïéàî
åá ùé ùîî íîåãä øôòå íéðáà 'éôàå éøîåçä óåâä
äéäùë ñôàå ïéà úåéäì øåæçé àìù 'úé åðîî úåéçå øåà
øéàîä 'åéçå øåà 'éçá ïéá ììë ïåéîãå êøò ïéà ë"ôòàå
ùôð àéäù äîùðá øéàîä úåéçå øåà 'éçá éáâì óåâá

éç ìë

øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà íäéðùáù óàå
ùáìúîå íìòúîå øúúñî øåàäù íéåù 'éùåáìå íéðô
äåùá øúúñî åúåììëáù æä"åòî íä íäéðù éë åá
úãéøéå íéðô øúñä 'éçáá 'úé åéô çåøîù úåéçäå øåàä
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ב.11. רמט, א. חלק של"ה



סג oqip 'a oey`x mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ב' ראשון יום
פרק לח  ,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå çì ÷øô,p 'nr cr.éç ìë

.çì ÷øtzeevnd zlrn ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zipeigd ytpd dlrzn oci lry ,xeaica zeielzd zeevnde zeiyrnd

.dyecwl

dignd ,zipeigd ytpd geka zeyrp ,xeaicaye dyrnay zeevnd ,oky

ilk) miinybd mixa`d z`

gekae (zeevnd ly reviad

'eke oeylde dtd ze`ven

mi`a ociÎlry ,zeinybd

icil dlitzde dxezd ixeaic

zcixi zilkzy oeikne .iehia

`l ,ixd ,`id dhnl dnypd

`l` ,dnvr dnypd liaya

ytpd z` zelrdle owzl ick

byen xacd - sebde zipeigd

lre zeiyrn zeevn ici lr

.xeaicay zeevnd ici

økæpä ìk íò ,äpäå§¦¥¦¨©¦§¨
¯ ,ìéòìzlrn zece` §¥

dyrnay zeevnd
oci lry ,xeaicaye
zipeigd ytpd dlrzn

,dyecwlãeîìza äëeøòä äëìää ÷ñt áèéä ïáeé¨¥¥§©©£¨¨¨£¨©©§
íé÷ñBôe1¯ ,"éîc øeaãk åàì øeäøä"c"xedxd"y §¦§¦§©§¦¨¦

,xeaic enk aygp epi` (daygn)òîL úàéø÷ àø÷ íàå§¦¨¨§¦©§©
¯ ãáì Baìáe BzáLçîaz`f dyr m` mb¯ Búðek çk ìëa §©£©§§¦§©§¨Ÿ©©¨¨
¯ ,BúáBç éãé àöé àìipipra exedxd ici lr ,rny z`ixwa Ÿ¨¨§¥¨

,dizepeek lk lr rny z`ixwéøöå¯ ,úBø÷ìå øæçì C`hale §¨¦©£Ÿ§¦§
;eita rny z`ixw zeln z`ïBænä úkøáa ïëå2àúéøBàc3, §¥§¦§©©¨§©§¨

¯[rny z`ixwa enk ma zxace da xn`p `ly s`]4s` -
enk ,"zxace" oeyld dxeza dxn`p `l oefnd zkxa iably
ici mi`vei oi`y ,`ed oicd ,z`f zexnl ; rny z`ixwa aezky
d`hal gxkdd on `l` ,cala xedxda oefnd zkxa zaeg

,`wec xeaicaúBëøa øàLáe5¯wx mdy s`]14[¯ ,ïðaøcoke ¦§¨§¨§©¨¨
,opaxcn wx ody s` ,zekxa x`ya mbälôúáe6¯ ;`idy s`] ¦§¦¨

"alay dcear"14[-dcearon ,z`f lka .ald jezae ald mr
daeg ici mi`vei `le ,`wec xeaica didz dlitzdy ,gxkdd

dlitzd ipipra ala xedxdd ici lr7¯ íàå .m` ,df znerle §¦
¯ åéúôNa àéöBäe` oefnd zkxa e` rny z`ixw zeln z` ¦¦§¨¨

,dlitz e` zekxa,ãáòéãa BúáBç éãé àöé ¯ Baì ïek àìå§Ÿ¦¥¦¨¨§¥¨§¦£©
¯,oeekl mb mikixv dligzkly s`éøö ïéàå¯ ,øæçì Cick §¥¨¦©£Ÿ

,dpeeka oze` xnelòîL úàéø÷ ìL ïBLàø ÷eñtî ãáì8, §©¦¨¦¤§¦©§©
áeäøNò äðBîL úlôz ìL äðBLàø äëø9¯ ,`l m`y §¨¨¦¨¤§¦©§¤¤§¥

ici mi`vei `l ,oda epeeik
,carica mb daeg
á ÷øt Léøa] àúéàãëe§§¦¨§¥¤¤

¯ :[úBëøácep`y enke ¦§¨
ipy wxt zligza mi`ven

zekxa zkqna10:ãò"©
¯ äðek úåöî ïàkcr ¨¦§©©¨¨

ly oey`x weqt seq
`id devnd rny z`ixw

,dpeekd xwiraïàkî¦¨
¯ Cìéàåiweqt x`ya ¨¥©

,rny z`ixwúåöî¦§©
¯ ."'eëå äàéø÷mi`veie §¦¨§

mb ,xeaica daeg ici mda
- .dpeekd dxqg m`
recn :le`yl yi dxe`kl
dpeek ,dpiidz `l
- ?dpeek ila xeaic enk jk lk zeaeh ,(xeaic ila) daygne

.xaqen xacd ,xeaicd zlrna epcnly dn itl ,`l`,eðéäå§©§
¯ ÷ø ,úBöna dîöòì ïewz äëéøö dðéà äîLpäL íeMî¦¤©§¨¨¥¨§¦¨¦§©§¨©¦§©

ick `a zeevnd oipréLîäì¯ øBà Cz` dfd mlerl `iadl §©§¦
jkae iwl`d xe`d¯ ,óebäå úéðeiçä Lôð ïwúì,z`feìò §©¥¤¤©¦¦§©©

¯ ,ätä úBàöBî 'äa úøaãî LôpäL øeacä úBiúBà éãé§¥¦©¦¤©¤¤§©¤¤§§©¤
,zeinybdéøáà øàLa äNBò LôpäL úBiNòî úBöîa ïëå§¥§¦§©£¦¤©¤¤¨¦§¨¤§¥
¯ :óebäitk ,oeeikne .sebde zipeigd ytpd jk ici lr milrzn ©

ixd ,sebde zipeigd ytpd liaya `id "zilkz"dy - xaqedy
oda daygnde dpeekd zexfer opi` ,xeaicay zeevnd lka
gxkdd on `l` ,ziwl`d ytpl zekiiy el yiy xac ,cala
xeaica carica daeg ici mi`vei df mrhne ,xeaic o`k didiy
milrn ,`wec xeaice dyrn ici lr ,oky .daygne dpeek ila
(d"l wxtn lgd) o`k cr .sebde zipeigd ytpd z` mipwzne
dpenh zilkzd lky ,"ezeyrl"ay dlecbd dlrnd lr epcnl

nad"awd zpeek rvazzy ick ,xen`k ,oky .zeiyrn zeev
,"mipezgza dxic" jxazi el didzy ,zenlerd z`ixaa
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íéøîà éèå÷éì
äðäå çì ÷øôäëìää ÷ñô áèéä ïáåé ì"ðä ìë íò

øåäøäã 'é÷ñåôå ãåîìúá äëåøòä
ãáì åáìáå åúáùçîá ù"÷ àø÷ íàå éîã øåáãë åàì
úåø÷ìå øåæçì êéøöå åúáåç éãé àöé àì åúðååë çë ìëá
ïðáøã úåëøá øàùáå àúééøåàã ïåæîä úëøáá ïëå
åúáåç éãé àöé åáì ïåéë àìå åéúôùá àéöåä íàå 'ìôúáå
ù"÷ ìù ïåùàø ÷åñôî ãáì øåæçì êéøö ïéàå ãáòéãá
'éàãëå äøùò äðåîù úìôú ìù äðåùàø äëøáå
úåöî êìéàå ïàëî äðååë úåöî ë"ò [úåëøáã á"ôøá]
äëéøö äðéà äîùðäù íåùî åðééäå .'åëå äàéø÷
ùôð ï÷úì øåà êéùîäì ÷ø úåöîá äîöòì ïå÷éú
'äá úøáãî ùôðäù øåáãä úåéúåà é"ò óåâäå úéðåéçä
äùåò ùôðäù úåéùòî úåöîá ïëå äôä úåàöåî
øàù åà äìôú åøîà ë"ôòà êà :óåâä éøáà øàùá
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ג.1. סעיף סב סימן או"ח שו"ע ב. כ, ה"א.2.ברכות פ"א ברכות הל' ב.3.רמב"ם סעיף קפה, סימן שם, ‡„ÂÓ"¯4.שו"ע ˜"Î ÔÂ˘Ï
.‡"ËÈÏ˘.5.ג סעיף רו, סימן שם, ב.6.שו"ע סעיף קא, סימן ˘ËÈÏ"‡:7.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בפ"ע הנ"ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ï-

ששייך  במצוה למה - (היטב) הבנה צריך אבל כו' לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה להקשות שייך אין כי
דינם וכוונה, דדבור הענינים, ב' הקב"ה ‰ÈÎÙבה ציווה מדוע לשאול שייך לא שהרי כלל, קשה היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."

לדבר של ששייכים ‚Ìמצוה במצוה מדוע הוא להבין שיש מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך שלא כשם ,
ידי  יוצאים לא - דיבור בלא בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאים - כוונה בלא בדיבור הפכי: דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני בה

הזקן: רבנו מסיים וזאת ·˘ÂÈ˙Ù...חובה; ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â.8.ה סעיף ס, סימן שם, א.9.שו"ע סעיף קא, סימן ב.10.שם יג,

oqip 'b ipy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן יו  ג' שני ם
,p 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øåà íäéðùáù óàå,100 'nr cr.úåèùôúäå

Îoi` xe` zelbzdl ,mewn ,"dxic" didz inybd dfd mleray
e` ,`wec zeiyrn zeevn ici lr `a df ixd - `ed jexa seq
zxxazn ,jk ici lr ,ik .dyrnl aygpd xeaicay zeevn
dlere ,dbep ztilwn d`ad ,sebde zipeigd ytpd ly zeigd

ici lre .dyecwl
,dbep ztilw ly dz`lrd
,`linn dplhazz
ixnbl ze`nhd zetilwd
mey x`yi `le ,zexg`d
,zewl` lr xizqiy xac
mlera seqÎoi` xe` xi`ie
dlecb xzei dcna dfd
zenlera xy`n
xaqez oldl .mipeilrd

ay dlrndzpeek
dpeeka ,epiid .zeevnd
ici lry ,icedil yiy

llbae - devnd devn d"awd mr cg`zi ,miiwn `edy devnd
mb oexzi ,ipy cvn ,mi`ven ep` oky ,devnd z` dyer `ed jk

.dpeekd iableøîà ïë-ét-ìò-óà Cà11øàL Bà älôz : ©©©¦¥¨§§¦¨§¨
¯ äëøazexn`pd¯ ,äîLð àìa óeâk ïä äðek àìarecn §¨¨§Ÿ©¨¨¥§§Ÿ§¨¨

- dpeekd z`e ,"seb"l ,dkxad e` ,dlitzd z` mincn
- ?"dnyp"läfä íìBòaL íéàeøaä ìkL Bîk ék ,Leøt¥¦§¤¨©§¦¤¨¨©¤

øNa ìk çeøå éç ìk Lôð" :íäL ,äîLðe óeb íäì LiL¤¥¨¤§¨¨¤¥¤¤¨©§©¨§©
,íéiç éìòa ìkî "åétàa íéiç çeø øLà ìk" úîLðå ,"Léà¦§¦§©¨£¤©©¦§©¨¦¨©£¥©¦

¯,dnyp mbe seb mb yi mlera `xap lklílk úà äiçî 'äå©§©¤¤ª¨
,íäa òétLnL úeiçå øBàa ãéîz Léì ïéàî íúBà äeäîe§©¤¨¥©¦§¥¨¦§§©¤©§¦©¨¤

¯;dnypae seba¯ ,éøîçä óebä íbLmb `l` ,sebd wx `le ¤©©©¨§¦
¯ Lnî íîBcä øôòå íéðáà elôàåelit` zi`xp `l mda ©£¦£¨¦§¨¨©¥©¨

ixd - lecbl ohwn lcbd ,gneva dpyiy zipeigd drepzd
,mda elit`¯ ,Cøaúé epnî úeiçå øBà Ba Léaez`hazn dn ¥§©¦¤¦§¨¥

- ?mnecay zeigd¯ ,äéäLk ñôàå ïéà úBéäì øæçé àlL¤Ÿ©£Ÿ¦§©¦¨¤¤§¤¨¨
cegid xry"a ,oldl xiaqi owfd epaxy itk - .ez`ixa iptl

`xapa cinz lrete avip iwl`d xe`d did `lely ,"dpen`de
mby ixd .`xapy mcew enk qt`e oi` zeidl xfeg `xapd did -
,jkn xzeie ,jk .eze` xi`ne dignd iwl` zeige xe` yi mnecl
oia llk qgie d`eeyd oi` ,z`f lkae - ig mvr ly seba epyi
:dnypay zeigde xe`d
Cøò ïéà ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¥¤¤
úðéça ïéa ììk ïBéîãå§¦§§¨¥§¦©
óeba øéànä úeiçå øBà§©©¥¦©
úeiçå øBà úðéça éaâì§©¥§¦©§©
àéäL ,äîLpa øéànä©¥¦©§¨¨¤¦

¯ .éç ìk Lôðxac ,oky ¤¤¨¨
d`eeyd oi`y `ed oaen
zeinyb oia llk
mixwegd mb .zeipgexl
zeedzd"y ,micen
- zeipgexd on zeinybd
lecb oi`n yi jl oi`
ze`ivn - ytpde ,zinyb ze`ivn `ed sebdy oeikne ."dfn
,oaenk ,`ed lcadde .mdipia d`eeyde qgi oi`y ixd - zipgex
zeige xe`l llk dnec epi` seba xi`nd zeigde xe`dy jka
zcna `hazn epi` lcaddy xiaqn owfd epaxe .ytpa xi`nd
ytpae ,zxzqen seba zewl`dy ,zewl`d ly ielibde mlrdd
`xap `ed sebdy myk :mieey mdipy md dfa ik ,zelbzda -
ly yeal ici lr zxzqen ziwl`d zeigd ea ,dfd mleray
mb jk ,zewl` `id ezeigy seba d`xp `l okle ,dbep ztilw
,ytpd z` dignd ziwl`d zeigd lr xizqnÎyeal eze` miiw
lcadd .zewl`n d`a ytpd zeigy miyibxn `le mi`ex `le
ly zehytzdde mevnvd zcna `hazn ,ytpde sebd oiay
,dnlrdd jxc mi`ad zeigde xe`d m` - iwl`d zeigde xe`d
mi`a ,zeigde xe`d ,mdy e` ,znvnevn dcna mi`a mnvr md
dpi` zeigde xe`d ly zewl`dy zexnly xnelk ,zehytzda
oeylae .zi`xp ,miptÎlkÎlr ,dnvr zeigd la` ,zi`xp

:"`ipz"d

¯ íäéðLaL óàå,ytpae seba¯ ,äåL ãçà øBàzeigde xe`d §©¤¦§¥¤¤¨¨¤
z` digne xveid iwl`d
mda `a ,ytpd z`e sebd
,xe` ly dcig` dcna
z`hazn zecig`dyk

:jkaøzñä úðéçáa¦§¦©¤§¥
¯ íéðtzeigd zeinipty ¨¦

,zxzqen,íéåL íéLeáìe§¦¨¦
¯ ,Ba Laìúîe ílòúîe øzzñî øBàäLly zexzzqdd ¤¨¦§©¥¦§©¥¦§©¥

.ytpae seba mieey - xzzqn `ed mda miyealde xe`dék¦
¯ íäéðL,ytpde sebdíä §¥¤¥

¯ ,äfä íìBòîxg`ne ¥¨©¤
mbe sebd mb - mdipyy
mlerd on md - ytpd
zpigan miey md ixd dfd
,iwl`d xe`d zxzqd

¯ BúeììëaLmlerd lka ¤¦§¨
,miipgexde miinybd eipipr lr ,dfdøBàä äåLa øzzñî¦§©¥§¨¤¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìëù åîë éë 'éô äîùð àìá óåâë ïä äðååë àìá äëøá
ùôð íäù äîùðå óåâ íäì ùéù æä"åòáù íéàåøáä
íééç çåø øùà ìë úîùðå ùéà øùá ìë çåøå éç ìë
íúåà äåäîå íìåë úà äéçî 'äå íééç éìòá ìëî åéôàá
íâù íäá òéôùîù úåéçå øåàá ãéîú ùéì ïéàî
åá ùé ùîî íîåãä øôòå íéðáà 'éôàå éøîåçä óåâä
äéäùë ñôàå ïéà úåéäì øåæçé àìù 'úé åðîî úåéçå øåà
øéàîä 'åéçå øåà 'éçá ïéá ììë ïåéîãå êøò ïéà ë"ôòàå
ùôð àéäù äîùðá øéàîä úåéçå øåà 'éçá éáâì óåâá

éç ìë

øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà íäéðùáù óàå
ùáìúîå íìòúîå øúúñî øåàäù íéåù 'éùåáìå íéðô
äåùá øúúñî åúåììëáù æä"åòî íä íäéðù éë åá
úãéøéå íéðô øúñä 'éçáá 'úé åéô çåøîù úåéçäå øåàä
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ב.11. רמט, א. חלק של"ה



oqipסד 'c iyily mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ד' שלישי יום
פרק לח  ,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá

úãéøéå íéðt øzñä úðéçáa ,Cøaúé åét çeønL úeiçäå§©©¤¥©¦¦§¨¥¦§¦©¤§¥¨¦¦¦©
ìzLäa úBâøãnä¯ äâøãnî úBîìBòä úeìL,dpeilr ©©§¥§¦§©§§¨¨¦©§¥¨

¯ äâøãîì,dpezgzLaìúpL ãò ,íénöòå íéaø íéîeöîöa §©§¥¨§¦§¦©¦©£ª¦©¤¦§©¥
¯,zeigde xe`däfä íìBò úeììk úBéçäì dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©§©£§¨¨©¤

¯ ,éøîçäzeigdy ick ©¨§¦
d`ad ziwl`dzekln"n

gex" z`xwpd ,"zeliv`c
didz ,"jxazi eit
z` zeigdl ly dbixcna
did - ixnegd dfd mlerd
zelylzyda zcxl dilr
"d`ixa"n) .zenlerd
"dxivi"n ,"dxivi"l
lkae ,("diyr"l
mler lkay zebixcnd

mihrnnd ,miax minevnv jxc xearl dilr dide ,mlere
miaxd minevnvde zebixcnd lk mb ,mxa .xe`d z` minvnvne
ik ,"ze`ivn"e "yi" ly xac zxivil miwitqn eid `l ,dl`d
dbixcna x`yp xe`d did ,dl`d miaxd minevnvd lk xg`l
wx m` ik epnn xveeidl dleki dzid `l zinyb ze`ivny ,efk
mlerd ly miinyb mipipr epnn exveeiy icke ,zipgex ze`ivn
iepiy icil cr ,miipktdn minevnv mb xearl xe`d lr did ,dfd
zecixide minevnvd lk xg`le .xe`d zedn ly hlgen
d`a zeigdy llk d`xii `ly ick ,dbep ztilwa xe`d yalzd
zeidl lkei xacdy dxixade zexyt`d z` zzl jke ,zewl`n
,dxiar ea zeyrl ,jtidl e"g e` ,devn xacle dyecwl lvepn

p ztilw ly dpipr df ixdy ,dyecwd jtid `idyitk ,dbe
mzeig milawnd mixacd iably ,mipey`xd miwxta epcnly
milvepn zeidl dxixad zniiw ,rxe aeh da yiy ,dbep ztilwn
mdyke .dxiare rx ly melyeÎqg e` ,dyecwe aeh ly mipiprl
z` f` milawn md ,dxiare xeqi` ly oiprl ,dlilg ,milvepn
xg`l ,mipt lk lr - .ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig
`ed ,iwl`d zeigde xe`d xaery miaxd minevnvde zecixid
lk z` zeigdl ick ,dbep ztilw ly yeala yalzn mb

:dfd mlerd ly ,mixeq`d mbe mixzend mb ,mipiprdìk eðéäc§©§¨
¯ ,äfä íìBòaL íéøBähäå íéøznä íéøácz` milawn §¨¦©ª¨¦§©§¦¤¨¨©¤

,dbep ztilw ly yeal ici lr mzeig¯ äpnîe,dbep ztilwn ¦¤¨
¯ ,íéàîhä íéøác íéòtLî dãé-ìòåmi`nhd mixacd lk §©¨¨ª§¨¦§¨¦©§¥¦

milawn - ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mi`ad ,mixeq`de
.dbep ztilw zervn`a ,dyecwd on mzeig¯ àéä ékztilw ¦¦
,dbep¯ úòvîî äðéça§¦¨§ª©©

yly oial dyecwd oia
,ixnbl ze`nhd zetilw

¯ ìéòì økæpkixd ©¦§¨§¥
ly iwl`d zeigde xe`dy

lk,dfd mlerd ipipr
ztilw lyyeala yalzd
lr xizqnd ,dbep
`le e`xi `ly zewl`d
d`a zeigdy eyibxi
sebd ,df xacae - zewl`n

.mieey ytpdeúeiçä úëLîä àéäL ,äøàää ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©¤¨¨¤¦©§¨©©©
¯ ïlëa äåL dðéà ,äæ Leáì Cøc äiçîe øéàî 'ä øLàdna £¤¥¦§©¤¤¤§¤¥¨¨¨§ª¨

df ixd - ?d`eeydd i` `hazn.úeèMtúäå íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§§¦§©§
¯xzei ody e` ,mevnv zpigaa xzei od zeigde dx`dd m`

cg` `xap beq oiay lcadd `hazn jka - zehytzd zpigaa
xe`d ly "mipt xzqd"d zece` mcew epcnly dn z` .edpynl
jqn jxc xi`nd xe`l liyndl ozip "yeal"a ezeyalzde
z` xaery iptl `edy itk xe` zedn eze` epi` xe`d f`y ,dar
eli`k `ed ,dard jqnd jxc xi`nd xe`dy cr ,jqnd
zece` `ed o`k xaecnd eli`e ;jqnd iptly xe`d ly "dclez"
zegt mvnhvn xe`d dnk cr :xnelk ,xe`d zehytzde mevnv
,ohw awp jxc xi`nd xe`l liyndl ozip dfd oiprd z` .xzei e`
xe` zedn eze` df la` ,xzeia ohwe mvnevn xe`dy ixd
mb jk .zeiygenae zehytzda xzei f` `edy ,oelg jxc xi`ny
xyway) dxzqd ici lr d`ad ziwl`d dx`dd :eppipra
da miiw (mieey dfd mlerd ly mi`xapd lk "mipt xzqd"l
ly ote`a e` ,dphwde mevnv ly ote`a d`a `id m` ,lcad
eteba dx`dd oiay lcadd ,oldl cnlpy itk ,jkae .zehytzd
xiaqn owfd epaxy iptl ,`l` .ytpay dx`dd oial ,`xap ly
z` xiaqn `ed ,ytpe seba `hazn `edy itk dfd lcadd z`

:mi`xapd ibeq x`ya zehytzdl mevnv oia lcadd

¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"aeøôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
¯zeig mda ze`xp `ly

dginv ly mb ,zeipgexe
mda dpd - lecbl ohwn
úðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©
ïéà øLà ìBãb íeöîö¦§¨£¤¥
¯ BaL úeiçäå ,eäBîk̈§©©¤
ea mby ,mnecae seba

`id ,zeig dpyiúèòeî¤¤

äøàää ¯ çîBváe ,çîBvä çk elôà Ba ïéàL ãò ,Ck ìk̈©©¤¥£¦Ÿ©©¥©©¥©©¤¨¨
ìk ìBãb íeöîöa dðéà¥¨§¦§¨¨

¯ .Ckzi`xp gneva ,oky ©
drepz miptÎlkÎlr
jka ,zeig ly zniieqn
,lecbl ohwn lcb `edy
enk inzq xneg `ed oi`e

.mnecììk Cøãå§¤¤§¨
¯ úB÷ìçðmi`xapd lk ¤§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùäá úåâøãîä
úôéì÷á ùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîöá
íéøáã ìë åðééäã éøîåçä æä"åò úåììë úåéçäì äâåð
äãé ìòå äðîîå äæä íìåòáù íéøåäèäå íéøúåîä
ì"ðë úòöåîî 'éçá àéä éë íéàîèä íéøáã íéòôùåî
øéàî 'ä øùà úåéçä úëùîä àéäù äøàää ë"ôòà
íåöîö 'éçáá ïìåëá äåù äðéà äæ ùåáì êøã äéçîå

úåèùôúäå

íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
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oqip 'd iriax mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ה' רביעי יום
,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáùçîä úå÷éáãù àìå,`p 'nr cr.øáãîå éç

,dfd mlerd lyøaãî ,éç ,çîBö ,íîBc :úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¥¥©©§©¥
¯,heaple genvl gek `le miig mda oi`y mixacÎ "mnec"

"xacn" ,miig mi`exa - "ig" ,haepe gnevy xac lk - "gnev"
:ode ,lky ea yiy mc`d z` oiivnd -íL úBiúBà 'ã ãâðk§¤¤¦¥

,àeä-Ceøa ä"éåä£¨¨¨
¯ .íéòtLî epnnLlk ¤¦¤ª§¨¦

,mi`xapd ibeq zrax`
mzeige mzrtyd milawn
'ied my zeize` rax`n
ze`n beq lk ,`ed jexa

.zxg`Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤
úëLîäå äøàää ïBéîãå§¦§©¤¨¨§©§¨©
,çîBöå íîBãaL úeiçä©©¤§¥§¥©
úëLîäå äøàääì§©¤¨¨§©§¨©
éça úLaìîä úeiçä©©©§ª¤¤§©

¯ ,øaãîedpi`y myke §©¥
cg` lkay dx`dd dnec
,efl ef dl`d mibeqd on

¯ ïlëaL óàlka ©¤§ª¨
,mixen`d mibeqd zrax`
¯ äåL ãçà øBà¤¨¨¤
,z`hazn d`eeydde
¯ ,íéðt øzñä úðéçáa¦§¦©¤§¥¨¦

,mleka zxzqen xe`d zeiniptyïlëa ãçà Leáìa Laìîe§ª¨¦§¤¨§ª¨
¯ dâð Leáì àeäLzeigd zkynde dx`dd oi` ,z`f lkae ¤§Ÿ©

.xacne igay xe`d zkyndle dx`ddl ,deey gneve mnecay
xkip `ly wx ,miig mdy ygena mi`ex xacnae iga ,oky
zeigdy myke ,hexita lirl epcnly itk ,zewl` `id zeigdy

llk oeince jxr odl oi` gnevae mnecay ziwl`d dx`dde
- xacnae igay ziwl`d dx`ddle zeiglïBéîãå Cøò ïéà Ck̈¥¤¤§¦§

àeäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîäå úøàä ïéa ììk§¨¥¤¨©§©§¨©¥¨¤
,ììk Leáìe íéðt øzñä éìa Cøaúé BðBöø úeiîéðt§¦¦§¦§¨¥§¦¤§¥¨¦§§¨
úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤
,Lnî úBiNòî úBöîa§¦§©£¦©¨
úBéeìzä úBöîa ïëå§¥§¦§©§
íéúôN éeháå øeaãa§¦§¦§¨©¦
¯ àeäL ,äðek éìa§¦©¨¨¤

,xeaicdäNòîk áLçð¤§¨§©£¤
¯ ,ìéòì økæpk Lnî©¨©¦§¨§¥
,ef dkynde dx`d
,oeilrd oevx zeiniptn
zeevna zkynpd
zeevnae zeiyrnd
zeyrp odyk ,xeaicay
jxr odl oi` ,dpeek ila

,llk oeinceäøàää éaâì§©¥©¤¨¨
óBñ-ïéà øBà úëLîäå§©§¨©¥
äøéànä àeä-Ceøä©§¦¨
úBönä úðeëa úLaìîe§ª¤¤§©¨©©¦§
íãàäL ,úBiNòî©£¦¤¨¨¨
éãk ïúiNòa ïekúî¦§©¥©£¦¨¨§¥
.ãçà BðBöøe àeäL ,BðBöø íei÷ éãé-ìò Cøaúé Ba ä÷áãì§¨§¨¦§¨¥©§¥¦§¤§¤¨

úàéø÷e älôzä úðeëa ïëå,úBëøa øàLe äéúBëøáe òîL §¥§©¨©©§¦¨§¦©§©¦§¤¨§¨§¨
¯ .Cøaúé Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî ¯ ïäa BúðeëaLefy ¤§©¨¨¨¤§©¥©£©§§¦§¦§¨¥

eli`e sebl aygp (xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd
.mday dx`dd zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd

ãvî àéä Cøaúé Ba íãàä ìëNå äáLçnä úe÷ácL àìå§Ÿ¤§¥©©£¨¨§¥¤¨¨¨¦§¨¥¦¦©
ìòôa úBiNòî úBönä íei÷ úe÷ácî äìòîì dîöò©§¨§©§¨¦§¥¦©¦§©£¦§Ÿ©

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk ,Lnîly eytpa ,d"awda zewiacdy ©¨§¤¦§¨¥§©¨
mixne`y efk zewiac `id ,zeiyrn zeevn meiw ici lr ,icedi

" dilrepycw,"eizeevna
enk ,lynl ,dfy
dy` miycwnyk
cegia dz` cg`zdl
ly ecegi `ed jk - xenb
ici lr d"awd mr icedi
epi` df cegi .zeevn meiw
ly ezceare egeka dyrp

mrt s` did `l ,cala zinvrd ezceara ,oky .cala icedi
cqge dwcv meyn jka yi `l` ;d"awda efk zewiacl ribn
gekd epa ozp `teb jkae ,zeevn miiwl epeeivy d"awdn
,oaen ,ixd .devnd ici lr jxazi ez` cg`zdle cgiizdl
e` zeevnd zpeeka ,lkye daygna ,zewiac ly dceardy

dpeilr dlrn dl didzy xyt` i` ,mixkfpd mipipr x`ya
gek zpizpa ,xen`k ,d`ad ,zeevnd meiwa zewiacdn xzei
,dpeek ila oneiw iabl zeevnd zpeeka zeticrd j` .d"awdn
oeilrd oevxd zx`da (m` ik ,zewiacd mvra `l) z`hazn

a enk ,oky)dyrn
a mb jk ,zeevndzpeek

ly epevx miiw ,zeevnd
ly dx`dd - (d"awd
dxi`nd oeilrd oevxd

(ly zewiac)azpeek
dlrnl `id ,zeevnd
zx`d xy`n daxda

a dxi`nd oeilrd oevxdmeiw.(dpeek ila) envrlyk zeevnd
.sebd lr dnypd zepeilrl dnec ef zepeilreäfL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¤

¯ ä÷áãì Cøaúé BðBöø ïk íb,d"awd mräáLçîe ìëNa ©¥§¦§¨¥§¨§¨§¥¤©£¨¨
øàLe älôúe òîL úàéø÷ úðeëáe úBiNòî úBönä úðeëå§©¨©©¦§©£¦§©¨©§¦©§©§¦¨§¨

¯ ,úBëøa- oeilrd oevxdn dx`d ,ef dpeeka mb ,ixd ,zkynp §¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå

'úé åá

'úé åá íãàä ìëùå äáùçîä úå÷éáãù àìå
'åéùòî úåöîä íåé÷ 'å÷éáãî äìòîì äîöò ãöî àéä
'úé åðåöø ë"â åäæù éðôî àìà ïî÷ì ù"îë ùîî ìòåôá
'ðååëáå 'åéùòî úåöîä úðååëå äáùçîå ìëùá ä÷áãì
äæä ïåéìòä ïåöø úøàäå úåëøá øàùå äìôúå ù"÷
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סה oqip 'c iyily mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ד' שלישי יום
פרק לח  ,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá

úãéøéå íéðt øzñä úðéçáa ,Cøaúé åét çeønL úeiçäå§©©¤¥©¦¦§¨¥¦§¦©¤§¥¨¦¦¦©
ìzLäa úBâøãnä¯ äâøãnî úBîìBòä úeìL,dpeilr ©©§¥§¦§©§§¨¨¦©§¥¨

¯ äâøãîì,dpezgzLaìúpL ãò ,íénöòå íéaø íéîeöîöa §©§¥¨§¦§¦©¦©£ª¦©¤¦§©¥
¯,zeigde xe`däfä íìBò úeììk úBéçäì dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©§©£§¨¨©¤

¯ ,éøîçäzeigdy ick ©¨§¦
d`ad ziwl`dzekln"n

gex" z`xwpd ,"zeliv`c
didz ,"jxazi eit
z` zeigdl ly dbixcna
did - ixnegd dfd mlerd
zelylzyda zcxl dilr
"d`ixa"n) .zenlerd
"dxivi"n ,"dxivi"l
lkae ,("diyr"l
mler lkay zebixcnd

mihrnnd ,miax minevnv jxc xearl dilr dide ,mlere
miaxd minevnvde zebixcnd lk mb ,mxa .xe`d z` minvnvne
ik ,"ze`ivn"e "yi" ly xac zxivil miwitqn eid `l ,dl`d
dbixcna x`yp xe`d did ,dl`d miaxd minevnvd lk xg`l
wx m` ik epnn xveeidl dleki dzid `l zinyb ze`ivny ,efk
mlerd ly miinyb mipipr epnn exveeiy icke ,zipgex ze`ivn
iepiy icil cr ,miipktdn minevnv mb xearl xe`d lr did ,dfd
zecixide minevnvd lk xg`le .xe`d zedn ly hlgen
d`a zeigdy llk d`xii `ly ick ,dbep ztilwa xe`d yalzd
zeidl lkei xacdy dxixade zexyt`d z` zzl jke ,zewl`n
,dxiar ea zeyrl ,jtidl e"g e` ,devn xacle dyecwl lvepn

p ztilw ly dpipr df ixdy ,dyecwd jtid `idyitk ,dbe
mzeig milawnd mixacd iably ,mipey`xd miwxta epcnly
milvepn zeidl dxixad zniiw ,rxe aeh da yiy ,dbep ztilwn
mdyke .dxiare rx ly melyeÎqg e` ,dyecwe aeh ly mipiprl
z` f` milawn md ,dxiare xeqi` ly oiprl ,dlilg ,milvepn
xg`l ,mipt lk lr - .ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig
`ed ,iwl`d zeigde xe`d xaery miaxd minevnvde zecixid
lk z` zeigdl ick ,dbep ztilw ly yeala yalzn mb

:dfd mlerd ly ,mixeq`d mbe mixzend mb ,mipiprdìk eðéäc§©§¨
¯ ,äfä íìBòaL íéøBähäå íéøznä íéøácz` milawn §¨¦©ª¨¦§©§¦¤¨¨©¤

,dbep ztilw ly yeal ici lr mzeig¯ äpnîe,dbep ztilwn ¦¤¨
¯ ,íéàîhä íéøác íéòtLî dãé-ìòåmi`nhd mixacd lk §©¨¨ª§¨¦§¨¦©§¥¦

milawn - ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mi`ad ,mixeq`de
.dbep ztilw zervn`a ,dyecwd on mzeig¯ àéä ékztilw ¦¦
,dbep¯ úòvîî äðéça§¦¨§ª©©

yly oial dyecwd oia
,ixnbl ze`nhd zetilw

¯ ìéòì økæpkixd ©¦§¨§¥
ly iwl`d zeigde xe`dy

lk,dfd mlerd ipipr
ztilw lyyeala yalzd
lr xizqnd ,dbep
`le e`xi `ly zewl`d
d`a zeigdy eyibxi
sebd ,df xacae - zewl`n

.mieey ytpdeúeiçä úëLîä àéäL ,äøàää ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©¤¨¨¤¦©§¨©©©
¯ ïlëa äåL dðéà ,äæ Leáì Cøc äiçîe øéàî 'ä øLàdna £¤¥¦§©¤¤¤§¤¥¨¨¨§ª¨

df ixd - ?d`eeydd i` `hazn.úeèMtúäå íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§§¦§©§
¯xzei ody e` ,mevnv zpigaa xzei od zeigde dx`dd m`

cg` `xap beq oiay lcadd `hazn jka - zehytzd zpigaa
xe`d ly "mipt xzqd"d zece` mcew epcnly dn z` .edpynl
jqn jxc xi`nd xe`l liyndl ozip "yeal"a ezeyalzde
z` xaery iptl `edy itk xe` zedn eze` epi` xe`d f`y ,dar
eli`k `ed ,dard jqnd jxc xi`nd xe`dy cr ,jqnd
zece` `ed o`k xaecnd eli`e ;jqnd iptly xe`d ly "dclez"
zegt mvnhvn xe`d dnk cr :xnelk ,xe`d zehytzde mevnv
,ohw awp jxc xi`nd xe`l liyndl ozip dfd oiprd z` .xzei e`
xe` zedn eze` df la` ,xzeia ohwe mvnevn xe`dy ixd
mb jk .zeiygenae zehytzda xzei f` `edy ,oelg jxc xi`ny
xyway) dxzqd ici lr d`ad ziwl`d dx`dd :eppipra
da miiw (mieey dfd mlerd ly mi`xapd lk "mipt xzqd"l
ly ote`a e` ,dphwde mevnv ly ote`a d`a `id m` ,lcad
eteba dx`dd oiay lcadd ,oldl cnlpy itk ,jkae .zehytzd
xiaqn owfd epaxy iptl ,`l` .ytpay dx`dd oial ,`xap ly
z` xiaqn `ed ,ytpe seba `hazn `edy itk dfd lcadd z`

:mi`xapd ibeq x`ya zehytzdl mevnv oia lcadd

¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"aeøôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
¯zeig mda ze`xp `ly

dginv ly mb ,zeipgexe
mda dpd - lecbl ohwn
úðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©
ïéà øLà ìBãb íeöîö¦§¨£¤¥
¯ BaL úeiçäå ,eäBîk̈§©©¤
ea mby ,mnecae seba

`id ,zeig dpyiúèòeî¤¤

äøàää ¯ çîBváe ,çîBvä çk elôà Ba ïéàL ãò ,Ck ìk̈©©¤¥£¦Ÿ©©¥©©¥©©¤¨¨
ìk ìBãb íeöîöa dðéà¥¨§¦§¨¨

¯ .Ckzi`xp gneva ,oky ©
drepz miptÎlkÎlr
jka ,zeig ly zniieqn
,lecbl ohwn lcb `edy
enk inzq xneg `ed oi`e

.mnecììk Cøãå§¤¤§¨
¯ úB÷ìçðmi`xapd lk ¤§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùäá úåâøãîä
úôéì÷á ùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîöá
íéøáã ìë åðééäã éøîåçä æä"åò úåììë úåéçäì äâåð
äãé ìòå äðîîå äæä íìåòáù íéøåäèäå íéøúåîä
ì"ðë úòöåîî 'éçá àéä éë íéàîèä íéøáã íéòôùåî
øéàî 'ä øùà úåéçä úëùîä àéäù äøàää ë"ôòà
íåöîö 'éçáá ïìåëá äåù äðéà äæ ùåáì êøã äéçîå

úåèùôúäå

íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
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oqip 'd iriax mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ה' רביעי יום
,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáùçîä úå÷éáãù àìå,`p 'nr cr.øáãîå éç

,dfd mlerd lyøaãî ,éç ,çîBö ,íîBc :úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¥¥©©§©¥
¯,heaple genvl gek `le miig mda oi`y mixacÎ "mnec"

"xacn" ,miig mi`exa - "ig" ,haepe gnevy xac lk - "gnev"
:ode ,lky ea yiy mc`d z` oiivnd -íL úBiúBà 'ã ãâðk§¤¤¦¥

,àeä-Ceøa ä"éåä£¨¨¨
¯ .íéòtLî epnnLlk ¤¦¤ª§¨¦

,mi`xapd ibeq zrax`
mzeige mzrtyd milawn
'ied my zeize` rax`n
ze`n beq lk ,`ed jexa

.zxg`Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤
úëLîäå äøàää ïBéîãå§¦§©¤¨¨§©§¨©
,çîBöå íîBãaL úeiçä©©¤§¥§¥©
úëLîäå äøàääì§©¤¨¨§©§¨©
éça úLaìîä úeiçä©©©§ª¤¤§©

¯ ,øaãîedpi`y myke §©¥
cg` lkay dx`dd dnec
,efl ef dl`d mibeqd on

¯ ïlëaL óàlka ©¤§ª¨
,mixen`d mibeqd zrax`
¯ äåL ãçà øBà¤¨¨¤
,z`hazn d`eeydde
¯ ,íéðt øzñä úðéçáa¦§¦©¤§¥¨¦

,mleka zxzqen xe`d zeiniptyïlëa ãçà Leáìa Laìîe§ª¨¦§¤¨§ª¨
¯ dâð Leáì àeäLzeigd zkynde dx`dd oi` ,z`f lkae ¤§Ÿ©

.xacne igay xe`d zkyndle dx`ddl ,deey gneve mnecay
xkip `ly wx ,miig mdy ygena mi`ex xacnae iga ,oky
zeigdy myke ,hexita lirl epcnly itk ,zewl` `id zeigdy

llk oeince jxr odl oi` gnevae mnecay ziwl`d dx`dde
- xacnae igay ziwl`d dx`ddle zeiglïBéîãå Cøò ïéà Ck̈¥¤¤§¦§

àeäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîäå úøàä ïéa ììk§¨¥¤¨©§©§¨©¥¨¤
,ììk Leáìe íéðt øzñä éìa Cøaúé BðBöø úeiîéðt§¦¦§¦§¨¥§¦¤§¥¨¦§§¨
úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤
,Lnî úBiNòî úBöîa§¦§©£¦©¨
úBéeìzä úBöîa ïëå§¥§¦§©§
íéúôN éeháå øeaãa§¦§¦§¨©¦
¯ àeäL ,äðek éìa§¦©¨¨¤

,xeaicdäNòîk áLçð¤§¨§©£¤
¯ ,ìéòì økæpk Lnî©¨©¦§¨§¥
,ef dkynde dx`d
,oeilrd oevx zeiniptn
zeevna zkynpd
zeevnae zeiyrnd
zeyrp odyk ,xeaicay
jxr odl oi` ,dpeek ila

,llk oeinceäøàää éaâì§©¥©¤¨¨
óBñ-ïéà øBà úëLîäå§©§¨©¥
äøéànä àeä-Ceøä©§¦¨
úBönä úðeëa úLaìîe§ª¤¤§©¨©©¦§
íãàäL ,úBiNòî©£¦¤¨¨¨
éãk ïúiNòa ïekúî¦§©¥©£¦¨¨§¥
.ãçà BðBöøe àeäL ,BðBöø íei÷ éãé-ìò Cøaúé Ba ä÷áãì§¨§¨¦§¨¥©§¥¦§¤§¤¨

úàéø÷e älôzä úðeëa ïëå,úBëøa øàLe äéúBëøáe òîL §¥§©¨©©§¦¨§¦©§©¦§¤¨§¨§¨
¯ .Cøaúé Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî ¯ ïäa BúðeëaLefy ¤§©¨¨¨¤§©¥©£©§§¦§¦§¨¥

eli`e sebl aygp (xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd
.mday dx`dd zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd

ãvî àéä Cøaúé Ba íãàä ìëNå äáLçnä úe÷ácL àìå§Ÿ¤§¥©©£¨¨§¥¤¨¨¨¦§¨¥¦¦©
ìòôa úBiNòî úBönä íei÷ úe÷ácî äìòîì dîöò©§¨§©§¨¦§¥¦©¦§©£¦§Ÿ©

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk ,Lnîly eytpa ,d"awda zewiacdy ©¨§¤¦§¨¥§©¨
mixne`y efk zewiac `id ,zeiyrn zeevn meiw ici lr ,icedi

" dilrepycw,"eizeevna
enk ,lynl ,dfy
dy` miycwnyk
cegia dz` cg`zdl
ly ecegi `ed jk - xenb
ici lr d"awd mr icedi
epi` df cegi .zeevn meiw
ly ezceare egeka dyrp

mrt s` did `l ,cala zinvrd ezceara ,oky .cala icedi
cqge dwcv meyn jka yi `l` ;d"awda efk zewiacl ribn
gekd epa ozp `teb jkae ,zeevn miiwl epeeivy d"awdn
,oaen ,ixd .devnd ici lr jxazi ez` cg`zdle cgiizdl
e` zeevnd zpeeka ,lkye daygna ,zewiac ly dceardy

dpeilr dlrn dl didzy xyt` i` ,mixkfpd mipipr x`ya
gek zpizpa ,xen`k ,d`ad ,zeevnd meiwa zewiacdn xzei
,dpeek ila oneiw iabl zeevnd zpeeka zeticrd j` .d"awdn
oeilrd oevxd zx`da (m` ik ,zewiacd mvra `l) z`hazn

a enk ,oky)dyrn
a mb jk ,zeevndzpeek

ly epevx miiw ,zeevnd
ly dx`dd - (d"awd
dxi`nd oeilrd oevxd

(ly zewiac)azpeek
dlrnl `id ,zeevnd
zx`d xy`n daxda

a dxi`nd oeilrd oevxdmeiw.(dpeek ila) envrlyk zeevnd
.sebd lr dnypd zepeilrl dnec ef zepeilreäfL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¤

¯ ä÷áãì Cøaúé BðBöø ïk íb,d"awd mräáLçîe ìëNa ©¥§¦§¨¥§¨§¨§¥¤©£¨¨
øàLe älôúe òîL úàéø÷ úðeëáe úBiNòî úBönä úðeëå§©¨©©¦§©£¦§©¨©§¦©§©§¦¨§¨

¯ ,úBëøa- oeilrd oevxdn dx`d ,ef dpeeka mb ,ixd ,zkynp §¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå

'úé åá

'úé åá íãàä ìëùå äáùçîä úå÷éáãù àìå
'åéùòî úåöîä íåé÷ 'å÷éáãî äìòîì äîöò ãöî àéä
'úé åðåöø ë"â åäæù éðôî àìà ïî÷ì ù"îë ùîî ìòåôá
'ðååëáå 'åéùòî úåöîä úðååëå äáùçîå ìëùá ä÷áãì
äæä ïåéìòä ïåöø úøàäå úåëøá øàùå äìôúå ù"÷
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ä"äâä
úåöîä úðååëù ç"òá ù"îëå)
øåà úâøãîá àéä äøåú ãåîìúå
'éçáå úåâøãî ïä úåöîä óåâå
é"òù íåöîö 'éçá íäù íéìë
òåãéë íéìëä ååäúð øåàä íåöîö

:(ç"éì

àéä ,Bæ äðeëa úLaìîe äøéànä äfä ïBéìòä ïBöø úøàäå§¤¨©¨¨¤§©¤©§¦¨§ª¤¤§©¨¨¦
ø úøàäî äìòî äìòîì õ÷ ïéàì äìBãbïBéìòä ïBö §¨§¥¥§©§¨©§¨¥¤¨©¨¨¤§

¯ ïîöò úBönä íei÷a úLaìîe äøéànämiiwn `edy ©§¦¨§ª¤¤§¦©¦§©§¨
¯ ,äðek éìa øeaãáe äNòîaoevxd zx`day zepeilrde §©£¤§¦§¦©¨¨

iabl ,"dpeek"ay oeilrd
,cala dyrnay dx`dd

:`idøBà úìòî ìãâk§Ÿ¤©£©
àeäL ,óebä ìò äîLpä©§¨¨©©¤
,äîLpä Leaìîe éìk§¦©§©§¨¨
dîöò äåönä óeb Bîk§©¦§¨©§¨
Leaìîe éìk àeäL¤§¦©§

¯ .dúðeëìmincn ,okl §©¨¨¨
z`dyrn- devnd

d z`e ,"seb"ldpeek-
mixne`e ,"dnyp"l
`id dpeek `la devn"y

."dnyp `la sebkóàå§©
äåöna ,ïäézLaL¤¦§¥¤©¦§¨
ïBöø Laìî ,dúðeëáe§©¨¨¨§ª¨¨

¯ ãçà,oeilrd oevxd ¤¨
úéìëúa èeLẗ§©§¦
íeL éìa ,úeèéLtä©§¦§¦
¯ ,íBìLå-ñç éeaøå éepL¦§¦©§¨
jiiy `l ixd ,ok m`e
e` xzei epyi jkay xnel
,oeilrd oevxdn zegt

¯ ãçéîe,oevxdBúeäîa §ª¨§¨
äøàää ïë-ét-ìò-óà ¯ ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥§©§¦©¦©©¦¥©¤¨¨

¯,ytpa zelbzdde.úeèMtúäå íeöîö úðéçáa äåL dðéà¥¨¨¨¦§¦©¦§§¦§©§
¯z`hazn dpi`e ,mevnva `id dx`dd ,devnd meiwl qgiay

zpeeka ,eli`e .d"awda mc`d ytp zewiaca ielb ote`a
zewiaca ,xzi zelbzdae zehytzda `id dx`dd ,zeevnd

.jxazi ez` elkye ezaygnääâäepax xiaqn ,d`ad ddbda)
,zepeilrd zexitqa ,yxeyay ,owfdzpeek`id zeevnd

eli`e ,"xe`" zbixcnaseb,oky ."milk" zpigaa - zeevnd
e heyt `ed xe`d ,milke zexe` ixd mpyi zexitqaleab ila

.dnecke cqg e` dnkg ly xcba xcben xak `edy ,ilkd iabl

.mevnvd oipra jxev yi - 'eke cqge dnkg xcba zeidl ick

.mevnv zpigaa "ilk"e ,zehytzd zpigaa `ed "xe`"y ,ixd
l qgia mb jkzpeekle zeevndsebxaqen jke - zeevnd

:ddbdaúBönä úðekL ,'íéiç õò'a áeúkL Bîëe)*§¤¨§¥©¦¤©¨©©¦§
úBâøãî ïä úBöîä óeâå ,øBà úâøãîa àéä äøBz ãeîìúå§©§¨¦§©§¥©§©¦§¥©§¥
íeöîö éãé-ìòL ,íeöîö úðéça íäL ,íéìk úBðéçáe§¦¥¦¤¥§¦©¦§¤©§¥¦§

¯ :(ï"ç éòãBéì òeãik ,íéìkä eeäúð øBàä,dxzqp dnkg ¨¦§©©¥¦©¨©§§¥¥
oia lcadd mb jkzpeek

oial zeevndseb,zeevnd
mevnvl qgia
,mipt lk lr .(zehytzde
dpi`y myky epcnl
mnecay zeigd dnec
igay zeigl gneve
dnec dpi` jk ,xacnae
oeilrd oevxd zx`d

a dxi`ndseb,devnd
oeilrd oevxd zx`dl

a dxi`ndzpeek.devnd
myky cnlp dzr
drax` mpyi lynay
ig ,gnev ,mnec :mibeq
mibeq drax`e ,xacne
ipyl miwlegn dl`
mnec (` :miillk miwlg
jk - xacne ig (a gneve
zeevn ly lynpa mb
- zeevnd zpeeke

:oldlck¯ ú÷ìçðå§¤§¤¤
,zeevnd zpeeke zeevníb©

ézL ïä ¯ Lnî ïîöò úBönä óeâ ék ,úBâøãî òaøàì ïk¥§©§©©§¥¦©¦§©§¨©¨¥§¥
¯ Lnî úBiNòî úBöî ïäL ,úBâøãî,xeaic ici lr `ly ©§¥¤¥¦§©£¦©¨

wx xeaicd ixdyaygp,dyrnk¯ úBieìzä úBöîe,oneiwa ¦§©§
älôúe òîL úàéø÷e äøBz ãeîìz Bîk ,äáLçîe øeaãa§¦©£¨¨§©§¨§¦©§©§¦¨

¯ ïBænä úkøáe,dxezd ony¯ ;úBëøa øàLeizy ,opaxcny ¦§©©¨§¨§¨
jci`n daygne xeaice ,cgn dyrn - zeevna el` zebixcn

ly beqa odizy od -seb;zeevndBa ä÷áãì úBönä úðeëå§©¨©©¦§§¨§¨
¯ ,Cøaúé,zeevnd meiw ici lr¯ àéäL,dpeekdäîLðk ¦§¨¥¤¦¦§¨¨

¯ ,óebì,devnd lyì ïk íb ú÷ìçðBîk ,úBâøãî ézL ©¤§¤¤©¥¦§¥©§¥§
.øaãîe éç :ïäL ,éøîçä óeba ïäL äîLpä úBâøãî ézL§¥©§¥©§¨¨¤¥©©¨§¦¤¥©§©¥

¯a mb jkzpeekdnypk ,lynl ,`idy dpeek dpyi ,zeevnd
xacn ly dnypk `idy ,xzei dpeilr dpeek dpyie ,ig lra ly

:oldl x`aziy itke - lkyÎxa `edy
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íéøîà éèå÷éì
õ÷ ïéàì äìåãâ àéä åæ äðååëá úùáåìîå äøéàîä
úùáåìîå äøéàîä ïåéìòä ïåöø úøàäî äìòî äìòîì
ìãåâë äðååë éìá øåáãáå äùòîá ïîöò úåöîä íåé÷á
ùåáìîå éìë àåäù óåâä ìò äîùðä øåà úìòî
ùåáìîå éìë àåäù äîöò äåöîä óåâ åîë äîùðä
ùáåìî äúðååëáå äåöîá ïäéúùáù óàå äúðååëì
éåðéù íåù éìá úåèéùôä úéìëúá èåùô ãçà ïåöø
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå å"ç éåáéøå
úðéçáá äåù äðéà äøàää ïë éô ìò óà ãåçéä

*úåèùôúäå íåöîö
òáøàì ïë íâ ú÷ìçðå
úåöîä óåâ éë úåâøãî
úåâøãî 'á ïä ùîî ïîöò
ùîî úåéùòî úåöî ïäù
øåáãá úåéåìúä úåöîå
äøåú ãåîìú åîë äáùçîå

úåöîä úðååëå .úåëøá øàùå ïåæîä úëøáå äìôúå ù"÷å
éúùì ë"â ú÷ìçð óåâì äîùðë àéäù 'úé åá ä÷áãì
éøîåçä óåâá ïäù äîùðä úåâøãî éúù åîë úåâøãî

.øáãîå éç ïäù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

oqip 'e iying mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ו' חמישי יום
,`p 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äôé åúòãù éî éë,102 'nr cr:ì"æðë
,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäìe 'ä úà úòãì äôé BzòcL éî ék¦¦¤©§¨¨¨©©¤§¦§¥¦§ª¨¦§¨¥
éðîéä ììça 'ä úáäàå Bçîa äàlò äàøé Búðéaî ãéìBäìe§¦¦¦¨¦§¨¦¨¨§Ÿ§©£©©£©©§¨¦

,BaìaL,d"awdl dielbd dzad`e ziwl`d ytpd okyn ea - ¤§¦
äøBzä íei÷ éãé-ìò Ba ä÷áãì ,'äì äàîö BLôð úBéäì¦§©§§¥¨©§¨§¨©§¥¦©¨

ïäL ,úBönäådxezd - §©¦§¤¥
,zeevndeúëLîä©§¨©

óBñ-ïéà øBà úøàäå§¤¨©¥
¯ BLôð ìò àeä-Ceøä©©§

,Ba ä÷áãì:xnelk - §¨§¨
waczdl zevxl ezpeek
cenil ici lr ,d"awda
d`a ,zeevn meiwe dxez
dligz opeazdy ,jkn
ef zeppeazd .'d zelcba
- dad`e d`xi ea dxvi
weac zeidl oe`nv
jxcdy oeeikne ;d"awda
wx `id 'da zewaczdl
meiwe dxez cenil ici lr
dvex `ed okl - zeevn
miiwle dxez cenll
dpeek jezn zeevn
,d"awd mr waczdl
ãîBì àeä Bæ äðeëáe§©¨¨¥
ïëå ,úBönä íi÷îe§©¥©¦§§¥
Cøáîe ìltúî Bæ äðeëa§©¨¨¦§©¥§¨¥
-Cøc ìò ,Bæ äðek éøä ¯£¥©¨¨©¤¤

àeäL ,øaãnä úîLð Bîk ,ìLî,"xacn"d -ìëN ìòa ¨¨§¦§©©§©¥¤©©¥¤
.øaãé úòãáe äøéçáeweac zeidl ,ely "dpeek"d mb jk - §¦¨§©©§©¥

xvi `ed elkya ixd ,oky .ezxigae ezrcn d`a - d"awda
.d"awda weac zeidl dweyzde oevxd z` eytpaBzòcL éîe¦¤©§

ãéìBäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïðBaúäìe òãéì äøö÷§¨¨¥©§¦§¥¦§ª©¥¨§¦
,Baì úelbúäa Búðéaî äáäàäciledl lbeqn epi`y in - ¨©£¨¦¦¨§¦§©¦

oky ,jxazi ezlecba zeppeazdn d`vezk eala 'dl dad`
;jk myl dxvw ezrcïëåz` xevil leki `ed oi` -äàøiä §¥©¦§¨

,Baìa 'ä ãçôe Bçîaici lr xxerl ickn xvw elky ik - §Ÿ©©§¦
ala cgte dad` iybx ,ezeppeazd,cvik - (egena d`xie) e

ly dneiw zenily ,ixd ,zeevne dxez miiwn dfk mc` ,`eti`
zexnyidd zenilye ,'d zad` ici lr `wec `id ,dyrÎzevn
xiaqn - ?'d z`xi ici lr d`a ,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln
dad`dn dfk mc`l `a zeevne dxez eneiwy ,owfd epax
,ef zxzeqn dad` .d"awdl l`xyin cg` lk alay zxzeqnd
.(h"i wxtae g"i wxta epcnly itk) d`xi mb daxwa zllek
ekeza xxern `edy ici lr ,zeevne dxez miiwn `ed :xnelk
z` `iadl leki `ed oi`y zexnle .zxzeqnd dad`d z`
`id la` - eala dielb dad`l dktdle zxzeqnd dad`d
waczdl ielb oevx miiw egenay xacd yexite ,egena dlbzn

ick ,zeevn miiwle dxez cenll eze` `ian df xac .d"awda
df oevxy oeeikne .d"awda zewiac ,jk ici lr ,el didzy
ici lr `l` ,ezeppeazde elkyn elv` mi`a mpi` ef dpeeke
,df ixd - eznypay (zxzeqnd) zirahd dad`d zexxerzd
znypk ,lynl ,jk meyn
,lky lra epi`y ,ig lra
od ez`xie ezad`e
"zeclep" `le) zeirah
zernyn idef - (elkyn
epcnl dzr dfy mixacd
dxvw ezrcy iny -
ici lr ,ekeza ciledl
dad` ,ezeppeazd
d`xi"e "eal zelbzda"
- "eala 'd cgte egena
úà øøBòîe øëBfL ÷ø©¤¥§¥¤
úéòáhä äáäàä̈©£¨©¦§¦
,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦
íìòääî dàéöBîe¦¨¥©¤§¥
éelbä ìà álä øzñäå§¤§¥©¥¤©¦

,íéðt-ìk-ìò çîam` - ©Ÿ©¨¨¦
`iadl egeka oi`
dielb dad` zybxdl
Îlr ,ixd ,eala d"awdl
`ed egena ixd miptÎlk

,ef dad` dlbnäéäiL¤¦§¤
úBnìòúå BçîaL BðBöø§¤§Ÿ§©£ª
øñîì ,Bzîàì úîàa øeîb éevøa ävøúîe íékñî Baì¦©§¦¦§©¤§¦¨¤¡¤©£¦¦§Ÿ

,'ä ãeçé ìò Lnî ìòôa BLôðdgpdd zpigan ,xnelk - ©§§Ÿ©©¨©¦
dad`d ly ,eal zenelrz ly dpigad on oke ,egena ely
cegi lr eytp xeqnl izin`e ok oevx xvep ,alay zxzeqnd

- z`fe .'d,äéLeáìe úéäìàä BLôð Ba ä÷áãì éãk- §¥§¨§¨©§¨¡Ÿ¦§¤¨
,dyrne xeaic ,daygnàeäL ,Búeãçàå Bãeçéa ïììëìe§¨§¨§¦§©§¤

,úBöîä íei÷áe äøBz ãeîìúa Laìîä ïBéìòä ïBöøik - ¨¨¤§©§ª¨§©§¨§¦©¦§
ziwl`d ytpd micg`zn - zeevn meiwe dxez cenil ici lr

,d"awd mr diyeale;ìéòì økæpkevxe zeidy -`ed dnypd o ©¦§¨§¥
drya ixd ,epnn cxtp zeidl `le ,d"awda weac zeidl
cenill d`ian `id ,zxzeqnd dad`d z` milbne mixxerny
weac zeidl ,epevx z` rval ick ,zeevnd meiwle dxezd

;d"awdaäàøiä íâålr xearln xnyidl ick zyxcpd - §©©¦§¨
,dyrzÎ`lÎzevn,da äìeìk,ef zxzeqn dad`a -ìa÷ì- §¨¨§©¥

ler ,envr lr;íBìLå-ñç Ba ãøîì àlL Búeëìîici lr - ©§¤Ÿ¦§Ÿ©§¨
;dyrzÎ`lÎzevn ly dxiarBæ äðeëáedad`dn d`ad - §©¨¨

,icedi lk znypay zeirahd d`xideòøî øñ àeä`ed - ¨¥¨
,dxiar xearln envr xney,áBè äNBòåÎzevn meiwa - §¤

,dyràìa ,Bcáì úBlnä Leøôa Cøáîe ìltúîe ãîBìå§¥¦§©¥§¨¥§¥©¦§©§Ÿ
eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi el didzy ila -Baì úelbúäa §¦§¦§¦§©¦
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íéøîà éèå÷éì
çì'ä úà úòãì äôé åúòãù éî éë

äàìéò äàøé åúðéáî ãéìåäìå 'úé åúìåãâá ïðåáúäìå
åùôð úåéäì åáìáù éðîéä ììçá 'ä úáäàå åçåîá
ïäù úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò åá ä÷áãì 'äì äàîö
åá ä÷áãì åùôð ìò ä"á ñ"à øåà úøàäå úëùîä
åæ äðååëá ïëå úåöîä íéé÷îå ãîåì àåä åæ äðååëáå
úîùð åîë î"ã ìò åæ äðååë éøä êøáîå ììôúî
éîå øáãé úòãáå äøéçáå ìëù ìòá àåäù øáãîä
ä"á ñ"à úìåãâá ïðåáúäìå òãéì äøö÷ åúòãù
äàøéä ïëå åáì úåìâúäá åúðéáî äáäàä ãéìåäì
äáäàä úà øøåòîå øëåæù ÷ø åáìá 'ä ãçôå åçåîá
øúñäå íìòääî äàéöåîå åáìá úøúåñîä úéòáèä
åçåîáù åðåöø äéäéù ô"ëò çåîá éåìéâä ìà áìä
úîàá øåîâ éåöéøá äöøúîå íéëñî åáì úåîåìòúå
'÷áãì éãë 'ä ãåçé ìò ùîî ìòåôá åùôð 'åñîì åúéîàì
åúåãçàå åãåçéá ïììëìå äéùåáìå úéäìàä åùôð åá
úåöîä íåé÷áå ú"úá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø àåäù
ãåøîì àìù åúåëìî ìá÷ì äá äìåìë äàøéä íâå ì"ðë
ãîåìå áåè äùåòå òøî øåñ àåä åæ äðååëáå å"ç åá
åìéçã àìá åãáì úåìîä ùåøéôá êøáîå ììôúîå
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ä"äâä
úåöîä úðååëù ç"òá ù"îëå)
øåà úâøãîá àéä äøåú ãåîìúå
'éçáå úåâøãî ïä úåöîä óåâå
é"òù íåöîö 'éçá íäù íéìë
òåãéë íéìëä ååäúð øåàä íåöîö

:(ç"éì

àéä ,Bæ äðeëa úLaìîe äøéànä äfä ïBéìòä ïBöø úøàäå§¤¨©¨¨¤§©¤©§¦¨§ª¤¤§©¨¨¦
ø úøàäî äìòî äìòîì õ÷ ïéàì äìBãbïBéìòä ïBö §¨§¥¥§©§¨©§¨¥¤¨©¨¨¤§

¯ ïîöò úBönä íei÷a úLaìîe äøéànämiiwn `edy ©§¦¨§ª¤¤§¦©¦§©§¨
¯ ,äðek éìa øeaãáe äNòîaoevxd zx`day zepeilrde §©£¤§¦§¦©¨¨

iabl ,"dpeek"ay oeilrd
,cala dyrnay dx`dd

:`idøBà úìòî ìãâk§Ÿ¤©£©
àeäL ,óebä ìò äîLpä©§¨¨©©¤
,äîLpä Leaìîe éìk§¦©§©§¨¨
dîöò äåönä óeb Bîk§©¦§¨©§¨
Leaìîe éìk àeäL¤§¦©§

¯ .dúðeëìmincn ,okl §©¨¨¨
z`dyrn- devnd

d z`e ,"seb"ldpeek-
mixne`e ,"dnyp"l
`id dpeek `la devn"y

."dnyp `la sebkóàå§©
äåöna ,ïäézLaL¤¦§¥¤©¦§¨
ïBöø Laìî ,dúðeëáe§©¨¨¨§ª¨¨

¯ ãçà,oeilrd oevxd ¤¨
úéìëúa èeLẗ§©§¦
íeL éìa ,úeèéLtä©§¦§¦
¯ ,íBìLå-ñç éeaøå éepL¦§¦©§¨
jiiy `l ixd ,ok m`e
e` xzei epyi jkay xnel
,oeilrd oevxdn zegt

¯ ãçéîe,oevxdBúeäîa §ª¨§¨
äøàää ïë-ét-ìò-óà ¯ ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥§©§¦©¦©©¦¥©¤¨¨

¯,ytpa zelbzdde.úeèMtúäå íeöîö úðéçáa äåL dðéà¥¨¨¨¦§¦©¦§§¦§©§
¯z`hazn dpi`e ,mevnva `id dx`dd ,devnd meiwl qgiay

zpeeka ,eli`e .d"awda mc`d ytp zewiaca ielb ote`a
zewiaca ,xzi zelbzdae zehytzda `id dx`dd ,zeevnd

.jxazi ez` elkye ezaygnääâäepax xiaqn ,d`ad ddbda)
,zepeilrd zexitqa ,yxeyay ,owfdzpeek`id zeevnd

eli`e ,"xe`" zbixcnaseb,oky ."milk" zpigaa - zeevnd
e heyt `ed xe`d ,milke zexe` ixd mpyi zexitqaleab ila

.dnecke cqg e` dnkg ly xcba xcben xak `edy ,ilkd iabl

.mevnvd oipra jxev yi - 'eke cqge dnkg xcba zeidl ick

.mevnv zpigaa "ilk"e ,zehytzd zpigaa `ed "xe`"y ,ixd
l qgia mb jkzpeekle zeevndsebxaqen jke - zeevnd

:ddbdaúBönä úðekL ,'íéiç õò'a áeúkL Bîëe)*§¤¨§¥©¦¤©¨©©¦§
úBâøãî ïä úBöîä óeâå ,øBà úâøãîa àéä äøBz ãeîìúå§©§¨¦§©§¥©§©¦§¥©§¥
íeöîö éãé-ìòL ,íeöîö úðéça íäL ,íéìk úBðéçáe§¦¥¦¤¥§¦©¦§¤©§¥¦§

¯ :(ï"ç éòãBéì òeãik ,íéìkä eeäúð øBàä,dxzqp dnkg ¨¦§©©¥¦©¨©§§¥¥
oia lcadd mb jkzpeek

oial zeevndseb,zeevnd
mevnvl qgia
,mipt lk lr .(zehytzde
dpi`y myky epcnl
mnecay zeigd dnec
igay zeigl gneve
dnec dpi` jk ,xacnae
oeilrd oevxd zx`d

a dxi`ndseb,devnd
oeilrd oevxd zx`dl

a dxi`ndzpeek.devnd
myky cnlp dzr
drax` mpyi lynay
ig ,gnev ,mnec :mibeq
mibeq drax`e ,xacne
ipyl miwlegn dl`
mnec (` :miillk miwlg
jk - xacne ig (a gneve
zeevn ly lynpa mb
- zeevnd zpeeke

:oldlck¯ ú÷ìçðå§¤§¤¤
,zeevnd zpeeke zeevníb©

ézL ïä ¯ Lnî ïîöò úBönä óeâ ék ,úBâøãî òaøàì ïk¥§©§©©§¥¦©¦§©§¨©¨¥§¥
¯ Lnî úBiNòî úBöî ïäL ,úBâøãî,xeaic ici lr `ly ©§¥¤¥¦§©£¦©¨

wx xeaicd ixdyaygp,dyrnk¯ úBieìzä úBöîe,oneiwa ¦§©§
älôúe òîL úàéø÷e äøBz ãeîìz Bîk ,äáLçîe øeaãa§¦©£¨¨§©§¨§¦©§©§¦¨

¯ ïBænä úkøáe,dxezd ony¯ ;úBëøa øàLeizy ,opaxcny ¦§©©¨§¨§¨
jci`n daygne xeaice ,cgn dyrn - zeevna el` zebixcn

ly beqa odizy od -seb;zeevndBa ä÷áãì úBönä úðeëå§©¨©©¦§§¨§¨
¯ ,Cøaúé,zeevnd meiw ici lr¯ àéäL,dpeekdäîLðk ¦§¨¥¤¦¦§¨¨

¯ ,óebì,devnd lyì ïk íb ú÷ìçðBîk ,úBâøãî ézL ©¤§¤¤©¥¦§¥©§¥§
.øaãîe éç :ïäL ,éøîçä óeba ïäL äîLpä úBâøãî ézL§¥©§¥©§¨¨¤¥©©¨§¦¤¥©§©¥

¯a mb jkzpeekdnypk ,lynl ,`idy dpeek dpyi ,zeevnd
xacn ly dnypk `idy ,xzei dpeilr dpeek dpyie ,ig lra ly

:oldl x`aziy itke - lkyÎxa `edy
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íéøîà éèå÷éì
õ÷ ïéàì äìåãâ àéä åæ äðååëá úùáåìîå äøéàîä
úùáåìîå äøéàîä ïåéìòä ïåöø úøàäî äìòî äìòîì
ìãåâë äðååë éìá øåáãáå äùòîá ïîöò úåöîä íåé÷á
ùåáìîå éìë àåäù óåâä ìò äîùðä øåà úìòî
ùåáìîå éìë àåäù äîöò äåöîä óåâ åîë äîùðä
ùáåìî äúðååëáå äåöîá ïäéúùáù óàå äúðååëì
éåðéù íåù éìá úåèéùôä úéìëúá èåùô ãçà ïåöø
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå å"ç éåáéøå
úðéçáá äåù äðéà äøàää ïë éô ìò óà ãåçéä

*úåèùôúäå íåöîö
òáøàì ïë íâ ú÷ìçðå
úåöîä óåâ éë úåâøãî
úåâøãî 'á ïä ùîî ïîöò
ùîî úåéùòî úåöî ïäù
øåáãá úåéåìúä úåöîå
äøåú ãåîìú åîë äáùçîå

úåöîä úðååëå .úåëøá øàùå ïåæîä úëøáå äìôúå ù"÷å
éúùì ë"â ú÷ìçð óåâì äîùðë àéäù 'úé åá ä÷áãì
éøîåçä óåâá ïäù äîùðä úåâøãî éúù åîë úåâøãî

.øáãîå éç ïäù
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ניסן  ו' חמישי יום
,`p 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äôé åúòãù éî éë,102 'nr cr:ì"æðë
,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäìe 'ä úà úòãì äôé BzòcL éî ék¦¦¤©§¨¨¨©©¤§¦§¥¦§ª¨¦§¨¥
éðîéä ììça 'ä úáäàå Bçîa äàlò äàøé Búðéaî ãéìBäìe§¦¦¦¨¦§¨¦¨¨§Ÿ§©£©©£©©§¨¦

,BaìaL,d"awdl dielbd dzad`e ziwl`d ytpd okyn ea - ¤§¦
äøBzä íei÷ éãé-ìò Ba ä÷áãì ,'äì äàîö BLôð úBéäì¦§©§§¥¨©§¨§¨©§¥¦©¨

ïäL ,úBönäådxezd - §©¦§¤¥
,zeevndeúëLîä©§¨©

óBñ-ïéà øBà úøàäå§¤¨©¥
¯ BLôð ìò àeä-Ceøä©©§

,Ba ä÷áãì:xnelk - §¨§¨
waczdl zevxl ezpeek
cenil ici lr ,d"awda
d`a ,zeevn meiwe dxez
dligz opeazdy ,jkn
ef zeppeazd .'d zelcba
- dad`e d`xi ea dxvi
weac zeidl oe`nv
jxcdy oeeikne ;d"awda
wx `id 'da zewaczdl
meiwe dxez cenil ici lr
dvex `ed okl - zeevn
miiwle dxez cenll
dpeek jezn zeevn
,d"awd mr waczdl
ãîBì àeä Bæ äðeëáe§©¨¨¥
ïëå ,úBönä íi÷îe§©¥©¦§§¥
Cøáîe ìltúî Bæ äðeëa§©¨¨¦§©¥§¨¥
-Cøc ìò ,Bæ äðek éøä ¯£¥©¨¨©¤¤

àeäL ,øaãnä úîLð Bîk ,ìLî,"xacn"d -ìëN ìòa ¨¨§¦§©©§©¥¤©©¥¤
.øaãé úòãáe äøéçáeweac zeidl ,ely "dpeek"d mb jk - §¦¨§©©§©¥

xvi `ed elkya ixd ,oky .ezxigae ezrcn d`a - d"awda
.d"awda weac zeidl dweyzde oevxd z` eytpaBzòcL éîe¦¤©§

ãéìBäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïðBaúäìe òãéì äøö÷§¨¨¥©§¦§¥¦§ª©¥¨§¦
,Baì úelbúäa Búðéaî äáäàäciledl lbeqn epi`y in - ¨©£¨¦¦¨§¦§©¦

oky ,jxazi ezlecba zeppeazdn d`vezk eala 'dl dad`
;jk myl dxvw ezrcïëåz` xevil leki `ed oi` -äàøiä §¥©¦§¨

,Baìa 'ä ãçôe Bçîaici lr xxerl ickn xvw elky ik - §Ÿ©©§¦
ala cgte dad` iybx ,ezeppeazd,cvik - (egena d`xie) e

ly dneiw zenily ,ixd ,zeevne dxez miiwn dfk mc` ,`eti`
zexnyidd zenilye ,'d zad` ici lr `wec `id ,dyrÎzevn
xiaqn - ?'d z`xi ici lr d`a ,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln
dad`dn dfk mc`l `a zeevne dxez eneiwy ,owfd epax
,ef zxzeqn dad` .d"awdl l`xyin cg` lk alay zxzeqnd
.(h"i wxtae g"i wxta epcnly itk) d`xi mb daxwa zllek
ekeza xxern `edy ici lr ,zeevne dxez miiwn `ed :xnelk
z` `iadl leki `ed oi`y zexnle .zxzeqnd dad`d z`
`id la` - eala dielb dad`l dktdle zxzeqnd dad`d
waczdl ielb oevx miiw egenay xacd yexite ,egena dlbzn

ick ,zeevn miiwle dxez cenll eze` `ian df xac .d"awda
df oevxy oeeikne .d"awda zewiac ,jk ici lr ,el didzy
ici lr `l` ,ezeppeazde elkyn elv` mi`a mpi` ef dpeeke
,df ixd - eznypay (zxzeqnd) zirahd dad`d zexxerzd
znypk ,lynl ,jk meyn
,lky lra epi`y ,ig lra
od ez`xie ezad`e
"zeclep" `le) zeirah
zernyn idef - (elkyn
epcnl dzr dfy mixacd
dxvw ezrcy iny -
ici lr ,ekeza ciledl
dad` ,ezeppeazd
d`xi"e "eal zelbzda"
- "eala 'd cgte egena
úà øøBòîe øëBfL ÷ø©¤¥§¥¤
úéòáhä äáäàä̈©£¨©¦§¦
,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦
íìòääî dàéöBîe¦¨¥©¤§¥
éelbä ìà álä øzñäå§¤§¥©¥¤©¦

,íéðt-ìk-ìò çîam` - ©Ÿ©¨¨¦
`iadl egeka oi`
dielb dad` zybxdl
Îlr ,ixd ,eala d"awdl
`ed egena ixd miptÎlk

,ef dad` dlbnäéäiL¤¦§¤
úBnìòúå BçîaL BðBöø§¤§Ÿ§©£ª
øñîì ,Bzîàì úîàa øeîb éevøa ävøúîe íékñî Baì¦©§¦¦§©¤§¦¨¤¡¤©£¦¦§Ÿ

,'ä ãeçé ìò Lnî ìòôa BLôðdgpdd zpigan ,xnelk - ©§§Ÿ©©¨©¦
dad`d ly ,eal zenelrz ly dpigad on oke ,egena ely
cegi lr eytp xeqnl izin`e ok oevx xvep ,alay zxzeqnd

- z`fe .'d,äéLeáìe úéäìàä BLôð Ba ä÷áãì éãk- §¥§¨§¨©§¨¡Ÿ¦§¤¨
,dyrne xeaic ,daygnàeäL ,Búeãçàå Bãeçéa ïììëìe§¨§¨§¦§©§¤

,úBöîä íei÷áe äøBz ãeîìúa Laìîä ïBéìòä ïBöøik - ¨¨¤§©§ª¨§©§¨§¦©¦§
ziwl`d ytpd micg`zn - zeevn meiwe dxez cenil ici lr

,d"awd mr diyeale;ìéòì økæpkevxe zeidy -`ed dnypd o ©¦§¨§¥
drya ixd ,epnn cxtp zeidl `le ,d"awda weac zeidl
cenill d`ian `id ,zxzeqnd dad`d z` milbne mixxerny
weac zeidl ,epevx z` rval ick ,zeevnd meiwle dxezd

;d"awdaäàøiä íâålr xearln xnyidl ick zyxcpd - §©©¦§¨
,dyrzÎ`lÎzevn,da äìeìk,ef zxzeqn dad`a -ìa÷ì- §¨¨§©¥

ler ,envr lr;íBìLå-ñç Ba ãøîì àlL Búeëìîici lr - ©§¤Ÿ¦§Ÿ©§¨
;dyrzÎ`lÎzevn ly dxiarBæ äðeëáedad`dn d`ad - §©¨¨

,icedi lk znypay zeirahd d`xideòøî øñ àeä`ed - ¨¥¨
,dxiar xearln envr xney,áBè äNBòåÎzevn meiwa - §¤

,dyràìa ,Bcáì úBlnä Leøôa Cøáîe ìltúîe ãîBìå§¥¦§©¥§¨¥§¥©¦§©§Ÿ
eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi el didzy ila -Baì úelbúäa §¦§¦§¦§©¦
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íéøîà éèå÷éì
çì'ä úà úòãì äôé åúòãù éî éë

äàìéò äàøé åúðéáî ãéìåäìå 'úé åúìåãâá ïðåáúäìå
åùôð úåéäì åáìáù éðîéä ììçá 'ä úáäàå åçåîá
ïäù úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò åá ä÷áãì 'äì äàîö
åá ä÷áãì åùôð ìò ä"á ñ"à øåà úøàäå úëùîä
åæ äðååëá ïëå úåöîä íéé÷îå ãîåì àåä åæ äðååëáå
úîùð åîë î"ã ìò åæ äðååë éøä êøáîå ììôúî
éîå øáãé úòãáå äøéçáå ìëù ìòá àåäù øáãîä
ä"á ñ"à úìåãâá ïðåáúäìå òãéì äøö÷ åúòãù
äàøéä ïëå åáì úåìâúäá åúðéáî äáäàä ãéìåäì
äáäàä úà øøåòîå øëåæù ÷ø åáìá 'ä ãçôå åçåîá
øúñäå íìòääî äàéöåîå åáìá úøúåñîä úéòáèä
åçåîáù åðåöø äéäéù ô"ëò çåîá éåìéâä ìà áìä
úîàá øåîâ éåöéøá äöøúîå íéëñî åáì úåîåìòúå
'÷áãì éãë 'ä ãåçé ìò ùîî ìòåôá åùôð 'åñîì åúéîàì
åúåãçàå åãåçéá ïììëìå äéùåáìå úéäìàä åùôð åá
úåöîä íåé÷áå ú"úá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø àåäù
ãåøîì àìù åúåëìî ìá÷ì äá äìåìë äàøéä íâå ì"ðë
ãîåìå áåè äùåòå òøî øåñ àåä åæ äðååëáå å"ç åá
åìéçã àìá åãáì úåìîä ùåøéôá êøáîå ììôúîå
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oqipסח 'f iyiy mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ז' שישי יום
פרק לט  ,102 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðôîå èì ÷øô,ap 'nr cr.ìä÷éå

Bçîef` eid ,egenae eala dad`e d`xi el eid m` ,oky - Ÿ
zeigd ybxda mb `l` ,zelnd yexita wx `l ezlitze ecenil

- d`xie dad` lyBæ äðek éøädxezd cenil zrya el yiy - £¥©¨¨
ef dpeeke df oevxy ,d"awd mr waczdl ick ,zeevnd meiwe

,xen`k ,elv` mi`a mpi`
cvny d`xie dad` jezn
`l` ,zeppeazdde lkyd
ixd ,zxzeqnd dad`d on

dfBîk ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§
ìòa BðéàL éçä úîLð¦§©©©¤¥©©
ìëå ,äøéçáe ìëN¥¤§¦¨§¨

,åéúBcî,ig lrad ly - ¦¨
íéøácî Búàøé ïäL¤¥¦§¨¦§¨¦
Búáäàå BúBà íé÷éfnä©©¦¦§©£¨

ïä ,Bìöà íéáäàpä íéøácì,elld zecnd -íéiòáè ÷ø ©§¨¦©¤¡¨¦¤§¥©¦§¦¦
Bìöà,ig lra lv` -àìåze`a opi`e -ïëå ;Bzòãå Búðéaî ¤§§Ÿ¦¦¨§©§§¥

áìa úBøzñnä úBiòáhä äáäàäå äàøiä ìLî Cøc ìò ïä¥©¤¤¨¨©¦§¨§¨©£¨©¦§¦©§ª¨§¥
,ìàøNé ìkzeniiw `l` ,dxigae lky ly "xvez" opi` od mb - ¨¦§¨¥

,l`xyin cg` lk ly eznypa irah ote`aeðì äMøé ïä ék¦¥§ª¨¨
:ìéòì økæpk ,eðéúBLôða òáè Bîëe ,eðéúBáàî,g"i wxta - ¥£¥§¤©§©§¥©¦§¨§¥

ly dnyp - ("mler cr") mdiclin cg` lkl eyixed zea`dy
zllekde zxzeqnd) dad`d dpyi dnyp dze`ae ,dyecw
.d"awdl (d`xi mb dkeza
dpi` ef dad`y oeeikne
okl ,zirah `l` ,zilky
ly dnypl zlynp `id

ay ,ixd .igÎlraseb
izy opyi ,zeevnd
zeiyrn zeevn :zebixcn
xeaicay zeevne
zeleynd ,daygne
zpeekae ;gnevle mnecl
lkyd on d`ad dpeekd .xacne ig :mipipr ipy ok mb zeevnd
lky lra `edy ,"xacn" ly eznyp enk `id zeppeazdde
mb dlelk dae) zxzeqnd dad`d on d`ad dpeekde ,dxigae

.igÎlra ly eznyp enk ,lynÎjxcÎlr ,`id - (d`xi

.èì ÷øt,l"f epinkg recn ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
z` mincnziiyrz`e ,"seb"l devndzpeek."dnyp"l - devnd

izy opyiy myk ,zeevnd zpeeka zebixcn izy opyiy xiaqd ok

dnypde igÎlraay dnypd :miig minvra dnyp ly zebixcn

oevxde dpeekdyk .mc`ay

weac zeidl ,devna

ziiyr ici lr d"awda

ici lr mc`a exvep ,devnd

zelcba ezeppeazde elky

dad`d z` ea mxxera ,'d

cg`zdl oevxe ,eala ieliba

dxez ici lr d"awd mr

ef dpeek ixd - zeevne

lky lra `edy ,"xacn" ,mc` ly dnypk ,lynl ,md ,df oevxe

,ely "zeppeazd"d geka oi`e i`cn xvw elky m` ,eli`e ;dxigae

"dnyp"d :xnelk) ezpeeke epevxe - dfk oevxe efk dad` xxerl

,eay "zxzeqn dad`"d zexxerzdn mi`a ,(ely zeevnd meiway

cg` lka zea`dn dyexiay d"awdl zxzeqne zirah dad` dze`

a ly dnypk ,lynl ,md ,ef dpeeke df oevx ixd - l`xyin,igÎlr

`l` ,dpade lkyn "zeclep" opi` ,ez`xie ezad` ,eizecn lky

,owfd epax xiaqn ,cenll micner ep` eze` ,df wxta .zeirah

zeirah od mz`xie mzad`y - mik`ln mb ixd ,mrh eze` iptny

.zendae zeig mya mi`xwp - lkydn zexvep `le

,úBîäáe úBiç íLa íéëàìnä íéàø÷ð ïk íb äæ éðtîe¦§¥¤©¥¦§¨¦©©§¨¦§¥©§¥
:áéúëãkaezky enk -1:éðôe 'Bâå ïéîiä ìà äéøà éðôe" §¦§¦§¥©§¥¤©¨¦§§¥

,'Bâå "ìàîOäî øBL- ¥©§Ÿ§
"dix` ipt"a xaecnd
"dakxn"ay "xey ipt"e
mik`lndy ixd .dpeilrd
."xey"e "dix`" mi`xwp
zeig ly zeny md dl`e
- ?dnl jk lke .zendae

íðéàL éôìzeig" - §¦¤¥¨
mpi` mik`lnd - "ycewd

,äøéça éìòa,mc`a zniiwd ziytgd dxigad mdl oi` - ©£¥§¦¨
,rxa e` aeha xegalíúáäàå íúàøéå,d"awdl -àéä §¦§¨¨§©£¨¨¦

,íäì úéòáèmzpad ici lr ,oze` xxerl mikixv md oi`e - ¦§¦¨¤
,'d zelcba zilkydúLøt "àðîéäî àéòø"a áeúkL Bîk§¤¨§©§¨§¥¨¨¨¨©

.ñçðétokl ,raha mda zereaw mzad`e mz`xiy oeeikne - ¦§¨
.zendae zeig ly zeirahd odizecnl mileyn mdúìòî ïëìå§¨¥©£©

,zbixcne -,íäî äìBãb íé÷écvämik`lndn -2,øBãî ék ©©¦¦§¨¥¤¦§
íéëàìnä øBãîe ,äàéøaä íìBòa àeä íé÷écvä úBîLð¦§©©¦¦§¨©§¦¨§©©§¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åîë î"ãò åæ äðååë éøä åçåîå åáì úåìâúäá åîéçøå
åéúåãî ìëå äøéçáå ìëù ìòá åðéàù éçä úîùð
íéøáãì åúáäàå åúåà íé÷éæîä íéøáãî åúàøé ïäù
åúòãå åúðéáî àìå åìöà íééòáè ÷ø ïä åìöà íéáäàðä
úåøúåñîä úåéòáèä äáäàäå äàøéä î"ã ìò ïä êëå
òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïä éë ìàøùé ìë áìá

:ì"æðë åðéúåùôðá

éðôîå èì ÷øôíùá íéëàìîä íéàø÷ð ë"â äæ
äéøà éðôå 'éúëãë úåîäáå úåéç
íðéàù éôì 'åâå ìàîùäî øåù éðôå 'åâå ïéîéä ìà

úéòáè àéä íúáäàå íúàøéå äøéçá éìòáíäì
íäî äìåãâ íé÷éãöä úìòî ïëìå ñçðô 'ô î"øá ù"îë
øåãîå äàéøáä íìåòá àåä íé÷éãöä úåîùð øåãî éë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

י.1. א, ˘ËÈÏ"‡2.יחזקאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שאי"ז - למלאכים בנוגע כאן מבאר "לכאורה :ÏÏÎ להדגיש בכדי - סש"ב מענין
העובדים  במעלת - למדנו ענין שעוד בדא"פ וי"ל הקודש. וחיות ממלאכים אפילו גדולים שהם שכליים בדו"ר העובדים מעלת גודל

- אליך שקרוב איך לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר נוגע [שזה טבעיים לומרÂ‡ÎÏ"‡בדו"ר נטעה שלא [¯"Â„‰˘ בתוקף אינן שלהם
טבעיים ‰„Â"¯כמו שדו"ר מבאר ולזה - וכו'] בתוקף אינו פ"ד) כנ"ל - מהדו"ר (שנמשכת שלהם ה"לעשותו" גם [ובמילא שכליים

דקרוב  מובן ומזה כו'. דמוחין) ולא המדות עבודת שזהו (אלא עבודתם תוקף ומובן כו'. ארי' דפני דהמרכבה המלאכים מדרי' ה"ז

oqip 'f iyiy mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
ùé ìáà íéëàìî íúñá åðééäå)
äàéøáä íìåòá íéðåéìò íéëàìî
íééìëù åîéçøå åìéçãá íúãåáòù
éðéî éðù ùéù íù î"øá ù"îë
íééìëùå íééòáè ùã÷ä úåéç

:(ç"òá ù"îëå

.äøéöéä íìBòamler"n dlrnl `ed "d`ixad mler"e - §¨©§¦¨
on ze`ad d`xide dad`dy ,oldl xaqeiy itk ,"dxivid
dbydd mler `edy ,"d`ixad mler"l zekiiy ,lkyd
,"dxivid mler"l zekiiy zeirah d`xie dad` eli`e :dpadde

.zecnd mler `edy
"ddbd"axiaqn ,d`ad

epcnly dny ,owfd epax
mler"a md mik`lndy
xaecnd ,"dxivid
mpyi ,j` .mzq mik`lna
mnewny mik`ln mb
ik ,"d`ixad mler"a
`ed ,mzcear ote`
ze`ad d`xie dad`a
zelcba dlecbd mzpadn

.'deðéäå)* ääâädn - §©§
md mik`lndy epcnly

:`ed xaecnd ,"dxivid mler"aLé ìáà ,íéëàìî íúña¦§¨©§¨¦£¨¥
äàéøaä íìBòa íéðBéìò íéëàìîdl`n epiid -íúãBáòL ©§¨¦¤§¦§¨©§¦¨¤£¨¨

,íéiìëN eîéçøe eìéçãa,zeilky dad`e d`xi -Bîk ¦§¦§¦¦§¦¦§
:Lãwä úBiç éðéî éðL LiL ,íL "àðîéäî àéòø"a áeúkL¤¨§©§¨§¥¨¨¨¤¥§¥¦¥©©Ÿ¤

íéiòáè,zeirah d`xie dad` jezn `id mzceary - ¦§¦¦
,íéiìëNå,zeilky d`xie dad` jezn `id mzceary -Bîëe §¦§¦¦§

:('íéiç õò'a áeúkLzenyp ly onewny ,epcnl o`k cr - ¤¨§¥©¦
mler"a `ed ,zeilky d`xie dad`a mzceary ,miwicvd
`ed ,"zeirah" mz`xie mzad`y ,mik`lnd mewne ;"d`ixad
d`xie dad` ly zekiiyd xaqez - oldl ."dxivid mler"a
,zeirah d`xie dad` zekiiye ,"d`ixad mler"l ,zeilky

:"dxivid mler"líäéðéaL ìcáääå"d`ixad mler" oia - §©¤§¥¤¥¥¤
,"dxivid mler"líL úBøéàî äøéöéä íìBòa ék ,àeä¦§¨©§¦¨§¦¨

,ïcáì àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL åéúBcîzepiga `le - ¦¨¤¥¨§©¨
,`edÎjexa seqÎoi` ly zrcÎdpiaÎdnkgïäL:zecnd - ¤¥

,'eë Búàøéå Bãçôe Búáäàzecn od ,d`xie cgt ,dad` - ©£¨©£§¦§¨

ly zecnd x`y mb my zexi`n jk ."dxeab"e "cqg" ly
.d"a seqÎoi`íéðewúa] áeúkL Bîëe,"xdef ipewiz"a -õò'å §¤¨§¦¦§¥

ðp÷î ïéøéôñ úéLc ['íéiç.äøéöéa ïé,zexitqd yy - ©¦§¦§¦¦§©§¦¦¦¨
ik ,"dxivid mler"a ,zexi`n ,zeppwn "ceqi" cr "cqg"n
ly mitevxtd drax`
,xnelk ,"zeliv`d mler"
ody itk zexitqd xyr
drax`l zewlgzn
(`) - miillk miwlg
xirf" (b) ,dpia (a) ,dnkg
(c) ,(zecn=) "oitp`
zexi`n - zekln
:zenlerd zrax`a
,"d`ixa" ,"zeliv`"
mde ,"diyr" ,"dxivi"
lkay zewl`d mieedn
"zeliv`d mler"a :mler
`id ,zewl`l lehiad zilkz ,okle - "dnkg"d zxitq dxi`n
`ed ,`edÎjexa seqÎoi`y ybxen my ik ,"zeliv`d mler"a
ddbda epcnly itk ,"dnkg"n d`a ef dybxd .ezlef oi`e ecal
dxi`n ,"`qkd mler" `xwpd ,"d`ixad mler"a ;d"l wxta
mik`lnde zenypdy ,dbydd mler `ed okle ,"dpia"d zxitq

ayeze`,"dxivid mler"a ;milecb dbyd ilra md mler
okle ,"oitp` xirf" ,"zeliv`d mler" ly zexitqd yy zexi`n
;zecnd zcear `id - "dxivid mler" ly mi`xapd zcear
d`a my dcearde ,"zekln"d zxitq dxi`n ,"diyrd mler"a
"dxivid mler"ay ,ixd - .miny zekln ler zlaw jezn

.`ed jexa seq oi` ly zecnd zexi`núãBáò àéä úàæ ,ïëìå§¨¥Ÿ¦£©
íéëàìnä:"dxivid mler"a mnewny -äìéìå íîBé ,ãéîz ©©§¨¦¨¦¨¨©§¨

,'eëå ãçôå äàøéa ãîòì ,eè÷Lé àì,d"awd iptl -eðéäå Ÿ¦§Ÿ©£Ÿ§¦§¨¨©©§§©§
,ìàîOänL ìàéøáb äðçî ìk"dxeab"d zpigany - ¨©£¥©§¦¥¤¥©§Ÿ

d`xi jezn ezcear caer l`ixab dpgny - "l`ny" z`xwpd
;cgte.'eë äáäàä àéä ìàëéî äðçî úãBáòåzceare - ©£©©£¥¦¨¥¦¨©£¨
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íéøîà éèå÷éì
*äøéöéä íìåòá 'éëàìîä
éë àåä íäéðéáù ìãáääå
úåøéàî äøéöéä íìåòá
ä"á ñ"à ìù åéúåãî íù
åãçôå åúáäà ïäù ïãáì
ù"îëå .'åë åúàøéå
úéùã [ç"òå íéðå÷éúá]

íéëàìîä úãåáò àéä úàæ ïëìå äøéöéá ïéðð÷î ïéøéôñ
'åëå ãçôå äàøéá ãåîòì åèå÷ùé àì äìéìå íîåé ãéîú
äðçî úãåáòå ìàîùäîù ìàéøáâ äðçî ìë åðééäå
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כו'". בתוקף לעשותו וגם כו' בתוקף דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש שבכאו"א רק לא הוא - (דו"ר) בלבבך לכאו"א אליך
זה אין הרי המלאכים? עבודת בענין הזקן רבנו כאן מתעכב מדוע מובן: אינו לכאורה של ÏÏÎכלומר: "ספר ה"תניא', ספר של ענינו

מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר הוא ה"תניא" ספר של ענינו המלאכים. עבודת ענין להסביר בינונים",
שכליות, ויראה אהבה של חיות מתוך והמצוות התורה קיום עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה הוא, הענין אלא
- שליט"א הרבי ממשיך - דבר של לאמיתו ואילו בפשטות. הדברים מובנים כך הקודש. וחיות המלאכים מעבודת אף למעלה שהיא

של מעלתם להדגיש נוסף: ענין בכך אותנו מלמד הזקן שרבנו לומר, ויראה‡Ï‰אפשר אהבה מתוך היא מתוך ÂÈÚ·Ë˙שעבודתם ,
של "ספר של לתוכנו ממשי באופן נוגע כבר זה דבר - המסותרת אליך",",·ÌÈÂÈהאהבה "קרוב כיצד להסביר הן ומטרתו שנקודתו

לחשוב  יטעה לא שאדם ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבבך", ומצוות תורה לקיים מישראל אחד לכל קרוב כיצד
Â˙‡¯ÈÂש  Â˙·‰‡ קיומו כלומר, שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוקף באותו אינן טבעיות, ויראה אהבה -

שעבודה  ומדגיש הזקן רבנו כאן מסביר לכן - תוקף באותו כן גם אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבבך", הבא ומצוות, תורה
זוהי  - אלא זו: עבודה של ותוקפה גדלותה מובן שמכאן המרכבה. וחיות המלאכים של עבודתם היא טבעיות ויראה אהבה של זו
בלבד  זו לא - ויראה אהבה של הענין קרוב אחד שלכל בלבבך", - אליך ש"קרוב מובן, וממילא מוחין, של ולא מדות של  עבודה

ואחד אחד ב Ô˘Èשבכל תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה. (מסותרת) שכן,˙Û˜Âאהבה ,
ה"לעשותו" גם יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכים של והיראה האהבה עלֿדרך הן ישראל בבני הטבעיות והיראה האהבה

ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה יקיים מישראל אחד שכל בתוקף, להיות
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י.1. א, ˘ËÈÏ"‡2.יחזקאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שאי"ז - למלאכים בנוגע כאן מבאר "לכאורה :ÏÏÎ להדגיש בכדי - סש"ב מענין
העובדים  במעלת - למדנו ענין שעוד בדא"פ וי"ל הקודש. וחיות ממלאכים אפילו גדולים שהם שכליים בדו"ר העובדים מעלת גודל

- אליך שקרוב איך לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר נוגע [שזה טבעיים לומרÂ‡ÎÏ"‡בדו"ר נטעה שלא [¯"Â„‰˘ בתוקף אינן שלהם
טבעיים ‰„Â"¯כמו שדו"ר מבאר ולזה - וכו'] בתוקף אינו פ"ד) כנ"ל - מהדו"ר (שנמשכת שלהם ה"לעשותו" גם [ובמילא שכליים

דקרוב  מובן ומזה כו'. דמוחין) ולא המדות עבודת שזהו (אלא עבודתם תוקף ומובן כו'. ארי' דפני דהמרכבה המלאכים מדרי' ה"ז

oqip 'f iyiy mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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äðçî úãåáòå ìàîùäîù ìàéøáâ äðçî ìë åðééäå
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כו'". בתוקף לעשותו וגם כו' בתוקף דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש שבכאו"א רק לא הוא - (דו"ר) בלבבך לכאו"א אליך
זה אין הרי המלאכים? עבודת בענין הזקן רבנו כאן מתעכב מדוע מובן: אינו לכאורה של ÏÏÎכלומר: "ספר ה"תניא', ספר של ענינו

מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר הוא ה"תניא" ספר של ענינו המלאכים. עבודת ענין להסביר בינונים",
שכליות, ויראה אהבה של חיות מתוך והמצוות התורה קיום עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה הוא, הענין אלא
- שליט"א הרבי ממשיך - דבר של לאמיתו ואילו בפשטות. הדברים מובנים כך הקודש. וחיות המלאכים מעבודת אף למעלה שהיא

של מעלתם להדגיש נוסף: ענין בכך אותנו מלמד הזקן שרבנו לומר, ויראה‡Ï‰אפשר אהבה מתוך היא מתוך ÂÈÚ·Ë˙שעבודתם ,
של "ספר של לתוכנו ממשי באופן נוגע כבר זה דבר - המסותרת אליך",",·ÌÈÂÈהאהבה "קרוב כיצד להסביר הן ומטרתו שנקודתו

לחשוב  יטעה לא שאדם ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבבך", ומצוות תורה לקיים מישראל אחד לכל קרוב כיצד
Â˙‡¯ÈÂש  Â˙·‰‡ קיומו כלומר, שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוקף באותו אינן טבעיות, ויראה אהבה -

שעבודה  ומדגיש הזקן רבנו כאן מסביר לכן - תוקף באותו כן גם אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבבך", הבא ומצוות, תורה
זוהי  - אלא זו: עבודה של ותוקפה גדלותה מובן שמכאן המרכבה. וחיות המלאכים של עבודתם היא טבעיות ויראה אהבה של זו
בלבד  זו לא - ויראה אהבה של הענין קרוב אחד שלכל בלבבך", - אליך ש"קרוב מובן, וממילא מוחין, של ולא מדות של  עבודה

ואחד אחד ב Ô˘Èשבכל תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה. (מסותרת) שכן,˙Û˜Âאהבה ,
ה"לעשותו" גם יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכים של והיראה האהבה עלֿדרך הן ישראל בבני הטבעיות והיראה האהבה

ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה יקיים מישראל אחד שכל בתוקף, להיות
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,xen`k ,oky .d"awdl dad` jezn cinz `id ,l`kin dpgn
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.zecnd oipra cinzíL úBøéàî äàéøaä íìBòa ìáà£¨§¨©§¦¨§¦¨
Bzòãå Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨§©§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL¤¥¨
ÎdpiaÎdnkg zepiga -
mler" ly zrc

iv`d,"zelïäLÎdnkg - ¤¥
,zrcÎdpiaúBcnä øB÷î§©¦

,ïäì LøLå íàå- §¥§Ÿ¤¨¤
epcnly itk ,zecnl

.'b wxtaàúéàãëå§¦§¦¨
íéðewzaaezky enke - ©¦¦

:"xdef ipewiz"aàîéàc§¦¨
äàlò"dpia" zxitq - ¦¨¨

,zeliv`càðp÷î- §©§¨
`xwpd ,"d`ixad mler"a dxi`ne zppwnmler ,"`iqxek"

,`qkd.äàéøaä íìBò àeäL ,àiñøëa ïøéôñ úìúael`e - ¦§©§¦¨§ª§©¨¤¨©§¦¨
."zeliv`"ay zrcÎdpiaÎdnkg odïëìåmler"ay iptn - §¨¥

okl ,seqÎoi` ly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga zexi`n "d`ixad
àeä,"d`ixad mler" -'ä éãáBò ,íé÷écvä úBîLð øBãî§¦§©©¦¦§¥

,eîéçøe eìéçãa,dad`e d`xia -úòãå äðéaä ïî úBëLîpä ¦§¦§¦©¦§¨¦©¦¨§©©
àúeòø" àø÷ð Bæ äáäàL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâc¦§ª©¥¨¤©£¨¦§¨§¨

,"àaìcenk `lye ,lkyd ici lr xxerzpy ,ald ony oevx - §¦¨
,lkydn dlrnly oevxd"àaìc àúeòø"îe ;ìéòì økæpk©¦§¨§¥¥§¨§¦¨

,ïBéìòä ïãò ïâ àeäL ,äàéøaä íìBòa äîLpì Leáì äNòð©£¤§©§¨¨§¨©§¦¨¤©¥¤¨¤§
,ïn÷ìãk,oldl x`aziy itk -øäæa áeúkL Bîëezyxt - §¦§©¨§¤¨§Ÿ©

.ìä÷iåze`ad d`xie dad` jezn mzceary zenypdy ,ixd - ©©§¥

,"d`ixad mler"a onewn - 'd zelcba zeppeazdde lkyd on
mler"a `ed "oezgzd ocr ob" ik ,"oeilrd ocr ob" `edy
,recid itke ,"d`ixad mler"a - "oeilrd ocr ob"e ,"dxivid
df beprz ."dpikyd eifn oipdpe oiayei"y ,`ed "ocr ob" ly epipr
mzbyde mzpadn `a
xkyd edfe - 'd zelcb

rd xeardxeywd dcea
zeppeazde dbyda
xiaqn ,oldl .'d zelcba
jkay ,owfd epax
zenyp oze`l mipeekzn

zbixcna odydnyp
ynnmzbydy dl` -

zx`ezn xzeia dlrpd
;"zelcbc oigen" zpigak
yi mlkye mzbyd wx `le
mler"l zekiiy mdl
zekiiy odl yi ,mz`xie mzad` ,mdizecn mb `l` ,"d`ixad
lkyae oigena zellkp odizecn mb ,ik ."d`ixad mler"l

y cr ,mdlylk,eli`e ."oigen zcear"k zx`ezn mzcear
oz`xie ozad`y zexnl ixd ,efk dlrp dppi` mzbydy zenyp
xxerl ynyn lkydy wx df ixd ,lkye zeppeazd ici lr ze`a
`id ozcear xwir la` ,d`xide dad`d zecn z` xevile
,"dxivid mler"l ,el` zenyp zekiiy ,okle - "zecnd zcear"
`id ozceary zenyp oze`y okyÎlkne .zecnd mler `edy
on ze`a opi`y ,zeirahd zecnd - "zxzeqn dad`" jezn
;"dxivid mler"a `ed onewny i`ceae i`cea ,oigend one lkyd
,"oeilrd ocr ob"a el` zenyp mb zeler miniieqn mipnfa wx

."d`ixad mler"a

Cà,"d`ixa"a `ed ,miwicvd zenyp "xecn"y ,epcnly dn - ©
,Lnî úBîLð à÷åc eðéä,lkyd oipr ixd `id "dnyp"e - ©§©§¨§¨©¨

aezky enk3,"mpiaz icy znype" :úeìãâc ïéçî úðéça ïäL¤¥§¦©Ÿ¦§©§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà,"zelcbc oigen" ly ote`a `id ozbyd - ¥¨

enk zewl` zepian ody
dbyd iyeal ila ,`edy
,dxaqd ly milyn ilae
zcear" `id ozcear okle
zekiiy dl yiy ,"oigend
ob"le ,"d`ixad mler"l
mler"ay "oeilrd ocr

."d`ixadúðéça ìáà£¨§¦©
,íé÷écvä ìL çeøäzcear ,"gex"d zcear `id mzceary - ¨©¤©©¦¦

ote`l dribn dpi` ,'d zelcba mzbyd mb ,oky .zecnd

zcear lky jk ,"dnyp" ly dbxca mdy dl` ly dbyddm
mikiiy mdly oigend mb ik ,"zecnd zcear"k zx`ezn

.zecnd ixxernk mynya ,zecnlúBîLð ìk øàL ïëå§¥§¨¨¦§
eîéçøe eìéçãa 'ä úà eãáòL ìàøNé,dad`e d`xia - ¦§¨¥¤¨§¤¦§¦§¦

úeììk áìa úBøzñîä©§ª¨§¥§¨
ìàøNéjezn `le - ¦§¨¥

on ze`ad d`xie dad`
- lkydúBìBò ïéà¥

ì,íL"oeilrd ocr ob"l - §¨
,"d`ixad mler"ay÷ø©

,ãáì Lãç-Làøå úaLa§©¨§ŸŸ¤§©
md yceg y`xe zay -
dide" :(diryi xtq seqa) aezkk ,zenlerd lk ziilrl onfd
zeegzydl xya lk `eai ,ezaya zay icne eycga yceg icn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåøéàî äàéøáä íìåòá ìáà .'åë äáäàä àéä ìàëéî
øå÷î ïäù ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç íù
àîéàã íéðå÷éúá àúéàãëå ïäì ùøùå íàå úåãîä
íìåò àåäù àéñøëá ïøéôñ úìúá àðð÷î äàìéò
'ä éãáåò íé÷éãöä úåîùð øåãî àåä ïëìå äàéøáä
ñ"à úìåãâã úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åîéçøå åìéçãá
àúåòøîå ì"ðë àáìã àúåòø àø÷ð åæ äáäàù ä"á
àåäù äàéøáä íìåòá äîùðì ùåáì äùòð àáìã

ìä÷éå øäæá ù"îëå ïî÷ìãë ïåéìòä ïãò ïâ

êà
úåìãâã ïéçåî 'éçá ïäù ùîî úåîùð à÷ååã åðééä
ìë øàù ïëå íé÷éãöä ìù çåøä 'éçá ìáà ä"á ñ"à
úåøúåñîä åîéçøå åìéçãá 'ä úà åãáòù ìàøùé úåîùð
ãáì ç"øå úáùá ÷ø íùì úåìåò ïéà ìàøùé 'åììë áìá
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ח.3. לב, איוב

oqip 'g ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"oeilrd ocr ob"l el` zenyp mb zeler dl` mipnfa - "'ebe
ïBéìòä ïãò ïâì ïBzçzä ïãò-ïbnL ãenòä Cøc4àeäL , ¤¤¨©¤¦©¥¤©©§§©¥¤¨¤§¤

'ä ìò âpòúäì ,ïBéìòä ïãò-ïb àø÷pä äàéøaä íìBò¨©§¦¨©¦§¨©¥¤¨¤§§¦§©¥©
,äðéëMä åéfî úBðäìåxwira md zewl`n d`pdde beprzd - §¥¨¦¦©§¦¨

"oeilrd ocrÎob"a
- "d`ixad mler"ay
,oky .dbydd mler
dnypl yiy beprzd
dzbydn `a ,zewl`n
dnk cr ,zewl` dzpade

; - biydl xyt`yïéà ék¦¥
ìëNì âeðòúå äàðä£¨¨§©£§¥¤
äîa àlà àøáð¦§¨¤¨§©
òãBéå ïéáîe ìékNnM¤©§¦¥¦§¥©

,Búðéáe BìëNa âéOîe- ©¦§¦§¦¨
"rceie" ,"oian" ,"likyn"
Îdnkg zegekl zepeekn -

,zrcÎdpiaøLôàM äî©¤¤§¨
øBàî âéOäìe ïéáäì Bì§¨¦§©¦¥

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà- ¥¨
zepian el` zenypy dne

"oeilrd ocrob"a `edÎjexa seqÎoi` xe` zebiyne lkya«
:`a ,"d`ixad mler"ayCøaúé Búðéáe Búîëç éãé-ìòlr - ©§¥¨§¨¦¨¦§¨¥

ze`xwpd ,"zeliv`d mler" ly "dpia"de "dnkg"d zexitq ici
znkgezpiaee,.äàéøaä íìBòa íL úBøéànämler"a - ©§¦¨§¨©§¦¨

,"zeliv`"c "dpia"e "dnkg" zexitq ,xen`k ,zexi`n "d`ixad
seq oi` xe` zebiyne zepian "oeilrd ocr ob"ay zenypd okle
zeler yceg y`xe zayae .odly "beprz"d `a dfne ,`ed jexa
odl didi od mby ick ,"oeilrd ocr ob"l zenypd x`y mb

.dbydn `ad beprzdelà úBîLð úBëBfM äîez` ecary - ©¤§¨¥
,zeirah d`xie dad` zecn jezn z"iydäìòîì úBìòì©£§©§¨

,íéëàìnäîmler"a ,xen`k ,`ed mik`lnd ly mnewn - ¥©©§¨¦
mixne` ep` oi`e ,zeirah zecna mzcear llba ,"dxivid

- "d`ixad mler"l miler md mrtÎi`yeãáòL óàoze` - ©¤¨§
,zenypeîéçøe eìéçãa,dad`e d`xia -,ãáì íéiòáè- ¦§¦§¦¦§¦¦§©

,`eti` ,recn - mik`lnd enk zeirah d`xie dad` beq eze`a
micgein mipnfa zeler ody mixne` ep` ,el` zenypl qgia

- `l` ?"d`ixad mler"leîéçøe eìéçc éãé-ìòL éðtî ,eðéä©§¦§¥¤©§¥§¦§¦
íälL,zenyp oze` ly dad`e d`xi -àéôkúà,dztkp - ¤¨¤¦§©§¨

"òøî øeñ" úðéçáa ïéa ,íôeâa úLaìîä àøçà-àøèñ- ¦§¨¨¢¨©§ª¤¤§¨¥¦§¦©¥¨
,jk ici lre ,rx zeyrln rpnidlìe úBåàzä Laëì,ïøaL- ¦§Ÿ©©£§©§¨

,dyrna lret icil `eal dl mipzep `lyk zxayp de`zd
d`vezk `ay xac - dxiar ly daygna elit` e` xeaica

,odly d`xidn"áBè äNòå" úðéçáa ïéáezeevn zeyrl - ¥¦§¦©©£¥
`idy ,zindad ytpd ly oevxde rahd cbpk miaeh miyrne
xwira odl `a "aeh dyre"d oipr ."`xg`Î`xhq" ly ytp¦§¨¨¢¨

,d"awdl ozad`níäå ,ìéòì økæpkozeida zenypd - ©¦§¨§¥§¥
,dfd mleraéìòa eéä̈©£¥

-ñç òøa øçáì äøéça§¦¨¦§Ÿ§©©
,áBèa eøçáe íBìLå§¨¨£§
àøçà-àøèñì àéôkàì§©©§¨§¦§¨¨¢¨
Î`xhq"d z` zetkl -

,"`xg`à÷lzñàì§¦§©§¨
éøa-àLã÷c àø÷é-C §¨¨§ª§¨§¦

,'eë àeämnexziy -
,d"awd ly eceak
,zenlerd lka ,lekiak

,'eë øBàä ïBøúék- §¦§¨
on `ad xe`d oexzik
ici lr oky ,`wec jyegd
ly jyegd z` ozxiay
ekiynd ,"`xg`Î`xhq"d¦§¨¨¢¨
,dyecwd xe`a oexzi

.ìéòì økæpk,ixd - ©¦§¨§¥
`le zeirah eid ,zenyp oze`a ,d`xie dad`dy zexnl
`a ,oz`xie ozad`a zeevne dxez oneiwy oeik ,j` ,zeilky
ly mzcearn dlrnl `id ozcear okl ,dxiga ici lr odl
mipnfa ,zelrl ozekf o`kne .dxiga ilra mpi`y mik`lnd
.el mikef mik`lnd oi`y xac ,"oeilrd ocr ob"a ,miniieqn
zenypd ly onewny epcnly dny ,owfd epax xiaqi ,oldl

a `ed ,zeilkyd d`xide dad`d zelramler,d`ixad
`ed ,zeirahd d`xide dad`d zelra zenypd ly onewne

amlerdxezd ,eli`e .onvr zenypl qgia xaecn - dxivid
d xyra zellkp ,zenypd ly dceardezexitqea mlerd ly ,

lre ,zewl` od zexitqd xyr .dcear dze`e dxez dze` elr
Îoi`a zecg`zn od - mlerd ly zexitqd xyra dilrd ici
ly "zelkid"a `ed zenypd ly onewn eli`e .ynn d"a seq
`ed obeprze ,zewl` ly `le "mler" ly oipr mdy ,zenlerd
oze`l dlbzn :xnelk - mler eze` ly cala dpikyd eifn
ozeida eniiw ody zeevndne ecnl ody dxezdn "eif" zenyp
od ,zizin` dbyda "eif" eze` zepian ode .dfd mlera dhnl
ly `ltpd beprzd z` oda xvei dfe ,dx`dd zedn z` zepian

:"`ipz"d oeylae ."ocr ob"úBîLpä øBãîa àeä äæ ìk ,äpäå§¦¥¨¤¦§©§¨
,ïúãéîò íB÷îeozcinr mewnn dlrnly mewna minrtl - §£¦¨¨

zezay inia "d`ixad mler"a oziilr zrya enk - reawd
.miycg iy`xe:`"hily x"enc` w"k oeylaeozcinr mewn"'
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íéøîà éèå÷éì
íìåò àåäù ïåéìòä ò"âì ïåúçúä ò"âîù ãåîòä êøã
úåðäéìå 'ä ìò âðòúäì ïåéìòä ò"â àø÷ðä äàéøáä
àìà àøáð ìëùì âåðòúå äàðä ïéà éë äðéëùä åéæî
äî åúðéáå åìëùá âéùîå òãåéå ïéáîå ìéëùîù äîá
åúîëç é"ò ä"á ñ"à øåàî âéùäìå ïéáäì åì øùôàù
úåëåæù äîå äàéøáä íìåòá íù úåøéàîä 'úé åúðéáå
åãáòù óà íéëàìîäî äìòîì úåìòì åìà úåîùð
åìéçã é"òù éðôî åðééä ãáì íééòáè åîéçøå åìéçãá
ïéá íôåâá úùáåìîä à"ñ àéôëúà íäìù åîéçøå
'éçáá ïéáå ïøáùìå úååàúä ùåáëì òøî øåñ 'éçáá
å"ç òøá øåçáì äøéçá éìòá åéä íäå ì"ðë áåè äùòå
ä"á÷ã àø÷é à÷ìúñàì à"ñì àéôëàì áåèá åøçáå

àåä äæ ìë äðäå ì"ðë 'åë øåàä ïåøúéë 'åëøåãîá
úåììëð ïúãåáòå ïúøåú êà ïúãéîò íå÷îå úåîùðä
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.4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גם (ומזה עמוד ע"י שהוא אלא (געה"ע) ומדבר (געה"ת) חי בין שייכות אפשרית איך "דלכאורה :
שיש  קושי מסלקות ה"עמוד", ידי על היא שהעליה הזקן רבנו דברי כלומר: כו'". עלי' אפשרית מדריגות ב' שהן דאף דעכצ"ל ראי'
ידי  על היא שהעליה הזקן רבנו ואומר - העליון) עדן (גן ל"מדבר" התחתון) עדן (גן מ"חי" העליה אפשרית כיצד לכאורה, להקשות

לשניה. מאחת העליה אפשרית - מדריגות שתי הן כי שאם לומר ההכרח שמן ראיה גם ומכאן ה"עמוד";



עי oqip 'g ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ח' קודש שבת יום
,ap 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åã åðééä êà,104 'nr cr:äîöò äåöî

,xen`k ,oky .d"awdl dad` jezn cinz `id ,l`kin dpgn
,okle ,`ed jexa seqÎoi` ly eizecn zexi`n "dxivid mler"a
`id ,"dxivid mler" ly mik`lnde mi`xapd ly mzcear mb

.zecnd oipra cinzíL úBøéàî äàéøaä íìBòa ìáà£¨§¨©§¦¨§¦¨
Bzòãå Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨§©§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL¤¥¨
ÎdpiaÎdnkg zepiga -
mler" ly zrc

iv`d,"zelïäLÎdnkg - ¤¥
,zrcÎdpiaúBcnä øB÷î§©¦

,ïäì LøLå íàå- §¥§Ÿ¤¨¤
epcnly itk ,zecnl

.'b wxtaàúéàãëå§¦§¦¨
íéðewzaaezky enke - ©¦¦

:"xdef ipewiz"aàîéàc§¦¨
äàlò"dpia" zxitq - ¦¨¨

,zeliv`càðp÷î- §©§¨
`xwpd ,"d`ixad mler"a dxi`ne zppwnmler ,"`iqxek"

,`qkd.äàéøaä íìBò àeäL ,àiñøëa ïøéôñ úìúael`e - ¦§©§¦¨§ª§©¨¤¨©§¦¨
."zeliv`"ay zrcÎdpiaÎdnkg odïëìåmler"ay iptn - §¨¥

okl ,seqÎoi` ly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga zexi`n "d`ixad
àeä,"d`ixad mler" -'ä éãáBò ,íé÷écvä úBîLð øBãî§¦§©©¦¦§¥

,eîéçøe eìéçãa,dad`e d`xia -úòãå äðéaä ïî úBëLîpä ¦§¦§¦©¦§¨¦©¦¨§©©
àúeòø" àø÷ð Bæ äáäàL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâc¦§ª©¥¨¤©£¨¦§¨§¨

,"àaìcenk `lye ,lkyd ici lr xxerzpy ,ald ony oevx - §¦¨
,lkydn dlrnly oevxd"àaìc àúeòø"îe ;ìéòì økæpk©¦§¨§¥¥§¨§¦¨

,ïBéìòä ïãò ïâ àeäL ,äàéøaä íìBòa äîLpì Leáì äNòð©£¤§©§¨¨§¨©§¦¨¤©¥¤¨¤§
,ïn÷ìãk,oldl x`aziy itk -øäæa áeúkL Bîëezyxt - §¦§©¨§¤¨§Ÿ©

.ìä÷iåze`ad d`xie dad` jezn mzceary zenypdy ,ixd - ©©§¥

,"d`ixad mler"a onewn - 'd zelcba zeppeazdde lkyd on
mler"a `ed "oezgzd ocr ob" ik ,"oeilrd ocr ob" `edy
,recid itke ,"d`ixad mler"a - "oeilrd ocr ob"e ,"dxivid
df beprz ."dpikyd eifn oipdpe oiayei"y ,`ed "ocr ob" ly epipr
mzbyde mzpadn `a
xkyd edfe - 'd zelcb

rd xeardxeywd dcea
zeppeazde dbyda
xiaqn ,oldl .'d zelcba
jkay ,owfd epax
zenyp oze`l mipeekzn

zbixcna odydnyp
ynnmzbydy dl` -

zx`ezn xzeia dlrpd
;"zelcbc oigen" zpigak
yi mlkye mzbyd wx `le
mler"l zekiiy mdl
zekiiy odl yi ,mz`xie mzad` ,mdizecn mb `l` ,"d`ixad
lkyae oigena zellkp odizecn mb ,ik ."d`ixad mler"l

y cr ,mdlylk,eli`e ."oigen zcear"k zx`ezn mzcear
oz`xie ozad`y zexnl ixd ,efk dlrp dppi` mzbydy zenyp
xxerl ynyn lkydy wx df ixd ,lkye zeppeazd ici lr ze`a
`id ozcear xwir la` ,d`xide dad`d zecn z` xevile
,"dxivid mler"l ,el` zenyp zekiiy ,okle - "zecnd zcear"
`id ozceary zenyp oze`y okyÎlkne .zecnd mler `edy
on ze`a opi`y ,zeirahd zecnd - "zxzeqn dad`" jezn
;"dxivid mler"a `ed onewny i`ceae i`cea ,oigend one lkyd
,"oeilrd ocr ob"a el` zenyp mb zeler miniieqn mipnfa wx

."d`ixad mler"a

Cà,"d`ixa"a `ed ,miwicvd zenyp "xecn"y ,epcnly dn - ©
,Lnî úBîLð à÷åc eðéä,lkyd oipr ixd `id "dnyp"e - ©§©§¨§¨©¨

aezky enk3,"mpiaz icy znype" :úeìãâc ïéçî úðéça ïäL¤¥§¦©Ÿ¦§©§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà,"zelcbc oigen" ly ote`a `id ozbyd - ¥¨

enk zewl` zepian ody
dbyd iyeal ila ,`edy
,dxaqd ly milyn ilae
zcear" `id ozcear okle
zekiiy dl yiy ,"oigend
ob"le ,"d`ixad mler"l
mler"ay "oeilrd ocr

."d`ixadúðéça ìáà£¨§¦©
,íé÷écvä ìL çeøäzcear ,"gex"d zcear `id mzceary - ¨©¤©©¦¦

ote`l dribn dpi` ,'d zelcba mzbyd mb ,oky .zecnd

zcear lky jk ,"dnyp" ly dbxca mdy dl` ly dbyddm
mikiiy mdly oigend mb ik ,"zecnd zcear"k zx`ezn

.zecnd ixxernk mynya ,zecnlúBîLð ìk øàL ïëå§¥§¨¨¦§
eîéçøe eìéçãa 'ä úà eãáòL ìàøNé,dad`e d`xia - ¦§¨¥¤¨§¤¦§¦§¦

úeììk áìa úBøzñîä©§ª¨§¥§¨
ìàøNéjezn `le - ¦§¨¥

on ze`ad d`xie dad`
- lkydúBìBò ïéà¥

ì,íL"oeilrd ocr ob"l - §¨
,"d`ixad mler"ay÷ø©

,ãáì Lãç-Làøå úaLa§©¨§ŸŸ¤§©
md yceg y`xe zay -
dide" :(diryi xtq seqa) aezkk ,zenlerd lk ziilrl onfd
zeegzydl xya lk `eai ,ezaya zay icne eycga yceg icn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåøéàî äàéøáä íìåòá ìáà .'åë äáäàä àéä ìàëéî
øå÷î ïäù ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç íù
àîéàã íéðå÷éúá àúéàãëå ïäì ùøùå íàå úåãîä
íìåò àåäù àéñøëá ïøéôñ úìúá àðð÷î äàìéò
'ä éãáåò íé÷éãöä úåîùð øåãî àåä ïëìå äàéøáä
ñ"à úìåãâã úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åîéçøå åìéçãá
àúåòøîå ì"ðë àáìã àúåòø àø÷ð åæ äáäàù ä"á
àåäù äàéøáä íìåòá äîùðì ùåáì äùòð àáìã

ìä÷éå øäæá ù"îëå ïî÷ìãë ïåéìòä ïãò ïâ

êà
úåìãâã ïéçåî 'éçá ïäù ùîî úåîùð à÷ååã åðééä
ìë øàù ïëå íé÷éãöä ìù çåøä 'éçá ìáà ä"á ñ"à
úåøúåñîä åîéçøå åìéçãá 'ä úà åãáòù ìàøùé úåîùð
ãáì ç"øå úáùá ÷ø íùì úåìåò ïéà ìàøùé 'åììë áìá
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ח.3. לב, איוב

oqip 'g ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"oeilrd ocr ob"l el` zenyp mb zeler dl` mipnfa - "'ebe
ïBéìòä ïãò ïâì ïBzçzä ïãò-ïbnL ãenòä Cøc4àeäL , ¤¤¨©¤¦©¥¤©©§§©¥¤¨¤§¤

'ä ìò âpòúäì ,ïBéìòä ïãò-ïb àø÷pä äàéøaä íìBò¨©§¦¨©¦§¨©¥¤¨¤§§¦§©¥©
,äðéëMä åéfî úBðäìåxwira md zewl`n d`pdde beprzd - §¥¨¦¦©§¦¨

"oeilrd ocrÎob"a
- "d`ixad mler"ay
,oky .dbydd mler
dnypl yiy beprzd
dzbydn `a ,zewl`n
dnk cr ,zewl` dzpade

; - biydl xyt`yïéà ék¦¥
ìëNì âeðòúå äàðä£¨¨§©£§¥¤
äîa àlà àøáð¦§¨¤¨§©
òãBéå ïéáîe ìékNnM¤©§¦¥¦§¥©

,Búðéáe BìëNa âéOîe- ©¦§¦§¦¨
"rceie" ,"oian" ,"likyn"
Îdnkg zegekl zepeekn -

,zrcÎdpiaøLôàM äî©¤¤§¨
øBàî âéOäìe ïéáäì Bì§¨¦§©¦¥

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà- ¥¨
zepian el` zenypy dne

"oeilrd ocrob"a `edÎjexa seqÎoi` xe` zebiyne lkya«
:`a ,"d`ixad mler"ayCøaúé Búðéáe Búîëç éãé-ìòlr - ©§¥¨§¨¦¨¦§¨¥

ze`xwpd ,"zeliv`d mler" ly "dpia"de "dnkg"d zexitq ici
znkgezpiaee,.äàéøaä íìBòa íL úBøéànämler"a - ©§¦¨§¨©§¦¨

,"zeliv`"c "dpia"e "dnkg" zexitq ,xen`k ,zexi`n "d`ixad
seq oi` xe` zebiyne zepian "oeilrd ocr ob"ay zenypd okle
zeler yceg y`xe zayae .odly "beprz"d `a dfne ,`ed jexa
odl didi od mby ick ,"oeilrd ocr ob"l zenypd x`y mb

.dbydn `ad beprzdelà úBîLð úBëBfM äîez` ecary - ©¤§¨¥
,zeirah d`xie dad` zecn jezn z"iydäìòîì úBìòì©£§©§¨

,íéëàìnäîmler"a ,xen`k ,`ed mik`lnd ly mnewn - ¥©©§¨¦
mixne` ep` oi`e ,zeirah zecna mzcear llba ,"dxivid

- "d`ixad mler"l miler md mrtÎi`yeãáòL óàoze` - ©¤¨§
,zenypeîéçøe eìéçãa,dad`e d`xia -,ãáì íéiòáè- ¦§¦§¦¦§¦¦§©

,`eti` ,recn - mik`lnd enk zeirah d`xie dad` beq eze`a
micgein mipnfa zeler ody mixne` ep` ,el` zenypl qgia

- `l` ?"d`ixad mler"leîéçøe eìéçc éãé-ìòL éðtî ,eðéä©§¦§¥¤©§¥§¦§¦
íälL,zenyp oze` ly dad`e d`xi -àéôkúà,dztkp - ¤¨¤¦§©§¨

"òøî øeñ" úðéçáa ïéa ,íôeâa úLaìîä àøçà-àøèñ- ¦§¨¨¢¨©§ª¤¤§¨¥¦§¦©¥¨
,jk ici lre ,rx zeyrln rpnidlìe úBåàzä Laëì,ïøaL- ¦§Ÿ©©£§©§¨

,dyrna lret icil `eal dl mipzep `lyk zxayp de`zd
d`vezk `ay xac - dxiar ly daygna elit` e` xeaica

,odly d`xidn"áBè äNòå" úðéçáa ïéáezeevn zeyrl - ¥¦§¦©©£¥
`idy ,zindad ytpd ly oevxde rahd cbpk miaeh miyrne
xwira odl `a "aeh dyre"d oipr ."`xg`Î`xhq" ly ytp¦§¨¨¢¨

,d"awdl ozad`níäå ,ìéòì økæpkozeida zenypd - ©¦§¨§¥§¥
,dfd mleraéìòa eéä̈©£¥

-ñç òøa øçáì äøéça§¦¨¦§Ÿ§©©
,áBèa eøçáe íBìLå§¨¨£§
àøçà-àøèñì àéôkàì§©©§¨§¦§¨¨¢¨
Î`xhq"d z` zetkl -

,"`xg`à÷lzñàì§¦§©§¨
éøa-àLã÷c àø÷é-C §¨¨§ª§¨§¦

,'eë àeämnexziy -
,d"awd ly eceak
,zenlerd lka ,lekiak

,'eë øBàä ïBøúék- §¦§¨
on `ad xe`d oexzik
ici lr oky ,`wec jyegd
ly jyegd z` ozxiay
ekiynd ,"`xg`Î`xhq"d¦§¨¨¢¨
,dyecwd xe`a oexzi

.ìéòì økæpk,ixd - ©¦§¨§¥
`le zeirah eid ,zenyp oze`a ,d`xie dad`dy zexnl
`a ,oz`xie ozad`a zeevne dxez oneiwy oeik ,j` ,zeilky
ly mzcearn dlrnl `id ozcear okl ,dxiga ici lr odl
mipnfa ,zelrl ozekf o`kne .dxiga ilra mpi`y mik`lnd
.el mikef mik`lnd oi`y xac ,"oeilrd ocr ob"a ,miniieqn
zenypd ly onewny epcnly dny ,owfd epax xiaqi ,oldl

a `ed ,zeilkyd d`xide dad`d zelramler,d`ixad
`ed ,zeirahd d`xide dad`d zelra zenypd ly onewne

amlerdxezd ,eli`e .onvr zenypl qgia xaecn - dxivid
d xyra zellkp ,zenypd ly dceardezexitqea mlerd ly ,

lre ,zewl` od zexitqd xyr .dcear dze`e dxez dze` elr
Îoi`a zecg`zn od - mlerd ly zexitqd xyra dilrd ici
ly "zelkid"a `ed zenypd ly onewn eli`e .ynn d"a seq
`ed obeprze ,zewl` ly `le "mler" ly oipr mdy ,zenlerd
oze`l dlbzn :xnelk - mler eze` ly cala dpikyd eifn
ozeida eniiw ody zeevndne ecnl ody dxezdn "eif" zenyp
od ,zizin` dbyda "eif" eze` zepian ode .dfd mlera dhnl
ly `ltpd beprzd z` oda xvei dfe ,dx`dd zedn z` zepian

:"`ipz"d oeylae ."ocr ob"úBîLpä øBãîa àeä äæ ìk ,äpäå§¦¥¨¤¦§©§¨
,ïúãéîò íB÷îeozcinr mewnn dlrnly mewna minrtl - §£¦¨¨

zezay inia "d`ixad mler"a oziilr zrya enk - reawd
.miycg iy`xe:`"hily x"enc` w"k oeylaeozcinr mewn"'
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íéøîà éèå÷éì
íìåò àåäù ïåéìòä ò"âì ïåúçúä ò"âîù ãåîòä êøã
úåðäéìå 'ä ìò âðòúäì ïåéìòä ò"â àø÷ðä äàéøáä
àìà àøáð ìëùì âåðòúå äàðä ïéà éë äðéëùä åéæî
äî åúðéáå åìëùá âéùîå òãåéå ïéáîå ìéëùîù äîá
åúîëç é"ò ä"á ñ"à øåàî âéùäìå ïéáäì åì øùôàù
úåëåæù äîå äàéøáä íìåòá íù úåøéàîä 'úé åúðéáå
åãáòù óà íéëàìîäî äìòîì úåìòì åìà úåîùð
åìéçã é"òù éðôî åðééä ãáì íééòáè åîéçøå åìéçãá
ïéá íôåâá úùáåìîä à"ñ àéôëúà íäìù åîéçøå
'éçáá ïéáå ïøáùìå úååàúä ùåáëì òøî øåñ 'éçáá
å"ç òøá øåçáì äøéçá éìòá åéä íäå ì"ðë áåè äùòå
ä"á÷ã àø÷é à÷ìúñàì à"ñì àéôëàì áåèá åøçáå

àåä äæ ìë äðäå ì"ðë 'åë øåàä ïåøúéë 'åëøåãîá
úåììëð ïúãåáòå ïúøåú êà ïúãéîò íå÷îå úåîùðä
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.4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גם (ומזה עמוד ע"י שהוא אלא (געה"ע) ומדבר (געה"ת) חי בין שייכות אפשרית איך "דלכאורה :
שיש  קושי מסלקות ה"עמוד", ידי על היא שהעליה הזקן רבנו דברי כלומר: כו'". עלי' אפשרית מדריגות ב' שהן דאף דעכצ"ל ראי'
ידי  על היא שהעליה הזקן רבנו ואומר - העליון) עדן (גן ל"מדבר" התחתון) עדן (גן מ"חי" העליה אפשרית כיצד לכאורה, להקשות

לשניה. מאחת העליה אפשרית - מדריגות שתי הן כי שאם לומר ההכרח שמן ראיה גם ומכאן ה"עמוד";



oqipעב 'g ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

d`ixal zelerc g"xe zaya enke) oxecna `l minrtl edfy -
."(dxivia oxecny s`àLnî úBììëð ïúãBáòå ïúøBz C ©¨¨©£¨¨¦§¨©¨
ïäL ,úBøéôñ øNòa,zexitqd xyr -øBàå ,úeäìà úðéça §¤¤§¦¤¥§¦©¡¨§
ïäa ãçéúî óBñ-ïéà,zexitqd xyra -;ãeçiä úéìëúa- ¥¦§©¥¨¤§©§¦©¦

xi`nd iteqÎoi`d xe`d
mr cg`zn ,mlera
mler eze` ly zexitqd

;cegid zilkzaeðéäå- §©§
mixne` ep`y dn
zeler dcearde dxezdy
,zexitqd xyra zellkpe

df ixdúBøéôñ øNòa§¤¤§¦
eìéçc éãé-ìò äàéøác¦§¦¨©§¥§¦

,íéiìëN eîéçøed`xi - §¦¦§¦¦
.zeilky dad`e
dcearde dxezdyk
dad` jezn zeyrp
od ,zeilky d`xie

,"d`ixad mler" ly zexitqd xyra f` zellkpøNòáe§¤¤
;íéiòáè eîéçøe eìéçc éãé-ìò äøéöéc úBøéôñd`xi - §¦¦¦¨©§¥§¦§¦¦§¦¦

d`xie dad` jezn zeyrp dcearde dxezdyk ,zeirah dad`e
,"dxivid mler" ly zexitqd xyra f` zellkp od ,zeirah
ïäa úBãçéîe úeìéöàc úBøéôñ øNò úBLaìî ïëBúáe§¨§ª¨¤¤§¦©£¦§ª¨¨¤

,úéìëúazeyalzn ,"zeliv`d mler" ly zexitqd xyr - §©§¦
oci lre ,"d`ixad mler" zexitq xyra ,zilkza zecg`zne

,"dxivid mler" zexitq xyra mbúeìéöàc úBøéôñ 'éå§§¦©£¦
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîa úéìëúa úBãçéîliv`dy - §ª¨§©§¦§©£¦¨¥¨

iabl mixne`y enk - "zeliv`d mler" zexitq xyr z` dlibe
xyry - mliv`ne milv`p iabl mixne` jk ,m`xeae mi`xap
,ixd ,oliv`n mr zilkza zecge`n "zeliv`d mler" zexitq
ody ici lr ,dfd mlera ozeida zenypd ly dcearde dxezdy
- "d`ixad mler" e` ,"dxivid mler" zexitq xyra zellkp

.`ed jexa seqÎoi`d mr zecg`zn od,úBîLpä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©§¨
,ozceare ozxez `le ,onvrlyk -úeäìàa úBììëð ïðéà¥¨¦§¨¤¡¨

äàéøác ïéøBãîe úBìëéäa úBãîBò àlà ,úBøéôñ øNòc§¤¤§¦¤¨§§¥¨§¦¦§¦¨
,äøéöé Bà,"yi"e "mler" ly oipr md "mixecn"e "zelkid" - §¦¨

,zexitqd enk zecg`zde lehia zpigaa mpi`eïéðäðå- §¤¡¦
,zenypdàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà àeä ,äðéëMä åéfî¦¦©§¦¨¥¨

,äøéöéc Bà äàéøác úBøéôñ øNòa ãçéîä"dpikyd eif" - ©§ª¨§¤¤§¦¦§¦¨¦¦¨
xyra cge`nd `ed jexa seq oi` xe` `ed - "oipdp" od epnn
,"dxivid mler" zexitq xyra e` "d`ixad mler" zexitq

Lnî ïúãBáòå ïúøBz åéæ àeäåzxez ly eifd -ozceareoly §¦¨¨©£¨¨©¨
,zenyp oze`àéä ¯ äåöî øëN ék ,[éø óc ìä÷iå øäæ ïiò]©¥Ÿ©©©§¥©¦§©¦§¨¦

:dîöò äåöîzecge`nye ,miiw mc`y zeevnde dxezdny - ¦§¨©§¨
- ocr oba dnypl ,"eif" dlbzne jynp ,`ed jexa seq oi` mr

xyt` o`kn .zeevnde dxezd meiw ly xkyd `ed beprzde
,dfd mlera miiwn icediy devn ly dzexwie dzelcb oiadl
cala dx`de eifn m` - d"awd z` ezceare dxez ecenil lye
zelcb !ocr oba dfk `ltp beprz dnypl yi ,dceare dxez ly
dnn micnl ep` beprzd
mixne` l"f epinkgy
aheny ,"xg`"l rbepa
ick ,mepdiba eze` epeciy
`nlr"l `eal lkeiy
- `ad mlerl ,"iz`c
."ocr ob" ly xkyl
ixeqi lk mi`ck :xnelk
xne` mdilr) mepdib
aei` ixeqi lky o"anxd
oi` ,dpy miray jyna
ixeqil llk jxr mdl
elit` mepdiba ytpd
onwlcke) zg` dry
ribdl okn xg`l elkeiy calae ,((a"i wxt "daeyzd zxb`"
,jka df beprz `hazn ,xen`ke ."ocr ob"ay `ltpd beprzl
z` ,oky .dcearde dxezd ly "dx`d"e "eif"n zipdp dnypdy
,"ocr ob"a helwl dnypd geka did `l devnde dxezd mvr
dxezd ly "mvr"d .oznerl ixnbl zlhazn dzid `id
.`eal cizrl wx dlbzi ,dfd mlera dniiw dnypdy zeevnde
xn`n oaen jka .cala dx`de eif ,xen`k ,xi`n "ocr ob"a

l"f epinkg5mlera miaeh miyrne daeyza zg` dry dti" :
iig lkn dfdzipdp ,"ocr ob"a ,`ad mlera ik ,"`ad mlerd

dzeida ,eli`e .dzceare dzxez ly cala dx`de eifn dnypd
eci lry ,dcearde dxezd ly "mvr"d z` dl yi ,dfd mlera
wx z`hazn ocr obay dlrnd .envr d"awd mr zcg`zn `id
dbiyn `id ,zizin` dbyda "eif"d z` zhlew `id myy jka
znxeb ,zewl` ly zednd zbyde - eifd ly ezedn z` my
ly zg` dry dti" :l"f epinkg xn`n yexit edf .`ltp beprz

gex zxewgexd zxew ,llek - "dfd mler iig lkn `ad mlera
beprzde gexd zxew ,oky - dfd mlera dcearde dxezdn
dpiane dbiyn dnypd my ,`wec "ocr ob"a miiw izin`d
mler"y ,xiaqd owfd epaxy ixg` .zednd zbyda zewl`
d`xie dad` jezn `id ozceary zenypd mewn `ed "d`ixad
jezn `id ozceary zenypd mewn - "dxivid mler"e ,zeilky
mler"y xiaqdl jiynn `ed - zeirah d`xie dad`
mzceary milecb miwicv ly zenypd mewn `ed "zeliv`d
miwicv mze` ly mzcear .zeilky d`xie dad`n mb dlrnl
lehiad zilkza eid mdipipr lky ,"dakxn" zpigaa `id
`edy dn `l` ,llk xg` oevx mda miiw did `le ,d"awdl

.cala oeilrd oevx
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äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−¤§¥«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן  ב' ראשון ליום

øëùOé¦¨¨
ניסן  ג' שני ליום

ïìeáæ§ª
ניסן  ד' שלישי ליום

ïáeàø§¥

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



oqipעד yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'ä ,éòéáø íåé

éðáì àéNð éLéîçä íBiaïBòîLLéøeö-ïa ìûéîìLìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écäàîe íéL ©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLéøeö-ïa ìûéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ïñéð 'å ,éùéîç íåé

éðáì àéNð éMMä íBiaãâìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìàdì÷Lî äàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

ïñéð 'æ ,éùéù íåé

éðáì àéNð éréáMä íBiaíéøôàðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìàìL úçà óñk-úør÷ Bäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨§§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן  ה' רביעי ליום

ïBòîL¦§
ניסן  ו' חמישי ליום

ãâ̈
ניסן  ז' שישי ליום

íéøôà¤§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'ç ,ùãå÷ úáù

éðáì àéNð éðéîMä íBiaäMðîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeöäãt-ïa ìûéìîbäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeöäãt-ïa ìûéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן  ח' קודש שבת ליום

Mðîä §©¤

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc zeaezk(iying meil)

àúéðúî àä ék,ef `ziixak dkld oi` -àéðúc àä ék àlàenk - ¦¨©§¦¨¤¨¦¨§©§¨
,zxg` `ziixaa epipyyïéîBúéä ïéà ,dìòa úúéî øçàì úéaLð¦§¥§©©¦©©§¨¥©§¦

dìòa éiça úéaLð eléôà àlà ,ãBò àìå ,dúBcôì ïéáéiç,jka rcie ©¨¦¦§¨§Ÿ¤¨£¦¦§¥§©¥©§¨
L ,dúBcôì ïéáéiç ïéîBúéä ïéà ,dìòa úî Ck øçàåzny oeikïéà §©©¨¥©§¨¥©§¦©¨¦¦§¨¤¥

da àøB÷ éðài`pzd miiwzdl leki oi` -ðéáúBàå''ezðéàì C- £¦¥¨§§¦¨§¦§
,df i`pz meiwa ielz dictd aeigy oeike ,izy` zeidl jaiy`
,oeict aeig llk oi` i`pzd z` miiwl leki epi`y ezzin xg`l

.dziicta miaiig miyxeid oi` da xikd m` s`e

zectl ick `ivedl lrad lry oennd xeriy dn zxxan `xnbd
:dzectl eilr minrt dnk oke ,ezy` z`eéäå úéaLð ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§¥§¨

epnî ïéL÷áîelit`äéîãa äøNò ãòly minrt dxyr cr - §©§¦¦¤©£¨¨§¨¤¨
izin`d dieey,äãBt äðBLàø íòt,dzectl aiig -,Cìéàå ïàkî ©©¦¨¤¨¦¨§¥¨

m`,äãBt äöø,dieeyn xzeia elit`eäãBt Bðéà ,äöøelit` ,llk ¨¨¤¨¨¨¥¤¨
xzei `le minkg dl epwiz cg` oeict wxy meyn ,dinc icka

.jknìàéìîb ïa ïBòîL ïaøwlege,øîBà ©¨¦§¤©§¦¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc zeaezk(iriax meil)

éúaeúëì ïéàøçà éì úéàc íéñëð ìk dì áúk àìå ,æeæ íéúàî,C ¨©¦§Ÿ¨©¨¨§¨¦§¦¦©£¨¦¦§¨¥
áéiçiptn ,eiqkp lkn fef miz`n dl zzl.ïéc úéa éàðz àeäL ©¨¤§©¥¦

xekni m` ,zegewldn s` dzaezk zeabl lkezy `xnbd dxaqe
,ok m`e ,daezkd xhya miaezk md eli`k ,eiqkp z` lradïàúà£¨

`tiqa ep`a -ìzrcàeä øôBñ úeòè úeéøçà ,øîàc ,äãeäé éaø §©¦§¨§¨©©£¨¨¥
eaeg z` zeabl delnd lkeiy ,'zeixg`' xhya dazkp `l m` -
gkyy xteqd ly zerh ef ,zegewld ciay micareyn miqkpn
didzy delde delnd zrc xhy lka i`ce j` ,ok aezkl
yexita dl cary `l m` s`y epizpyn zernynk edfe ,zeixg`

.micareynn s` daeb ,eiqkp lk z`éàck epizpyn,øéàî éaø §¦©¦¥¦
,àeä øôBñ úeòè åàì úeéøçà ,øîàäzeixg`d dazkp `l m`e ¨¨©©£¨¨¨¥

`xnbd zx`ane .micareynn daeb dy`d oi` ,daezkd xhya
:dcedi iaxe xi`n iax dfa ewlgp okidïðúc(:ai n"a),àöîmc` ¦§©¨¨

weya,áBç éøèLeilre mrxty xg` dell eca` m` rcei epi`e ¦§¥
eilre oiicr mirext mpi`e delndn eca`y e` ,el maiydl
,delndn eltpe erxt `l oiicry dcen delde ,delnl maiydl

y `ed oicdíà¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



עה oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'ä ,éòéáø íåé

éðáì àéNð éLéîçä íBiaïBòîLLéøeö-ïa ìûéîìLìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écäàîe íéL ©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLéøeö-ïa ìûéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ïñéð 'å ,éùéîç íåé

éðáì àéNð éMMä íBiaãâìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìàdì÷Lî äàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

ïñéð 'æ ,éùéù íåé

éðáì àéNð éréáMä íBiaíéøôàðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìàìL úçà óñk-úør÷ Bäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
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היום יום . . . עו

ה'תש"גב ניסןיום רביעי

חומש: תזריע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה שכר . . . 106 קדם ה'.

ַנת תר"ף  ק אֹור ְליֹום א, ב ִניָסן ׁשְ ּלֵ "ּב[. ִנְסּתַ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ
בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו־ּכָ רֹוְסטֹוב, ְוׁשָ ּבְ

תרמ"ג,  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּדְ ִני  ֵ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ָאִביו:  קּות  ּלְ ִהְסּתַ ַאֲחֵרי  ים,  ַרּבִ ּבָ ֲאָמרֹו  ר  ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַמֲאָמר 
ּפּוִרים  ְסעּוַדת  ּבִ  – ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ ָהַאֲחרֹון   – ים  ַרּבִ ּבָ  – ַמֲאָמר  כּו'".  ְלָך  נּו  ִיּתְ ֶתר  "ּכֶ ּוַמְתִחיל 

ְך". ם ַלֹחשֶׁ ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ּגֹו' ֵקץ ׂשָ תר"ף, ּוַמְתִחיל "ֵראׁשִ

ה'תש"גג ניסןיום חמישי

חומש: תזריע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והיינו אפילו . . . 106 כמ"ש לקמן.

"ְך  ּנַ ּתַ ֲאִמיַרת  "י.  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ׁש ִעם  ֻחּמָ ה  ָרׁשָ ּפָ יֹום  ָכל  ּבְ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  עּוֵרי  ִ ִמּשׁ
ָמָרא ְלִעּיּוֵני  עּור ּגְ ָניֹות. ׁשִ ֶרק ֶאָחד ִמׁשְ תּוִבים. ּפֶ ִביִאים, ְוֵכן ִמּכְ ֶרק ֶאָחד ִמּתֹוָרה, ְוֵכן ִמּנְ ה: ּפֶ ַעל־ּפֶ ּבְ
יֹום –  ָכל  ּבְ עּור – לֹא  ׁשִ ם  ּגַ ְלִמי.  ירּוׁשַ ּבִ עּור  ׁשִ ְליֹום.  ים  ּפִ ּדַ ְלִמְגַרס – ג'  עּור  ׁשִ בּוַע,  ְלׁשָ ים  ּפִ ּדַ – ב' 

ָצרֹות. ּקְ ָדרֹות ָהֲאֻרּכֹות ּופֹוֵרַע ּבַ ּסְ ה': לֶֹוה ּבַ ְדָרׁש ַרּבָ ל ַה'ּמִ ם ּכָ ָנה ָהָיה ְמַסּיֵ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ פֹוְסִקים. ּבְ ּבְ

ה'תש"גד ניסןיום ששי

חומש: תזריע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: וכשעוסק . . . כמ"ש בזהר.

ִרים: ֵני ְסִעיִפים ִעּקָ ֶקת ִלׁשְ ֲעֵלי ֲעָסִקים ִמְתַחּלֶ ֲעבֹוַדת ּבַ

ָנה  ֲחנּות ְוַכּדֹוֶמה, ִיְלֹמד ִמׁשְ בֹו ּבַ ָיׁשְ ּבְ נּוָיה,  ָעה ַהּפְ ָ ּשׁ ּבַ ׁש  ֵעת ִעְסקֹו ַמּמָ א( ָהֲעבֹוָדה ִעם ַעְצמֹו. ּבְ
ֶהם  ִקי ּבָ ְהֶיה ּבָ ּיִ ְנָיא, ׁשֶ ים ּתַ ִהּלִ ָניֹות ּתְ ׁש ִמׁשְ מֹו ֻחּמָ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּכְ ְנָיא, ְוִיְהֶיה לֹו ֵאיֶזה ּדִ ֶרק ּתַ ָניֹות, ּפֶ ִמׁשְ

ׁשּוק ְוַכּדֹוֶמה. ְרחֹוב, ּבַ ָהְלכֹו ּבָ ּיּוַכל ַלֲחֹזר ֲעֵליֶהם ּבְ ה, ְלַמַען ׁשֶ ַעל־ּפֶ ּבְ

ְכִני, ְוִלְמֹצא  ר ֵאיֶזה ִסּפּור ּתָ ּבּור ְלַסּפֵ ב ַהּדִ ִעְנְיֵני ֵעֶסק, ְיַסּבֵ ּבּור ּבְ ֵעת ַהּדִ תֹו. ּבְ ב( ָהֲעבֹוָדה ִעם ֻזּלָ
ֶזה. ַבר ִלּמּוד ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ה ְלעֹוֵרר ַעל ּדְ ה ְוִסּבָ ִעּלָ

ה'תש"גה ניסןשבת

חומש: תזריע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק מ. אך . . . נה באריכות.

ית ְרפּוָיה. ָחמֹות" - ּבֵ ה, "ּוַבַעל ַהּנֶ גּוׁשָ ית ּדְ ַעל ַהְיׁשּועֹות" - ּבֵ זֹון אֹוְמִרים "ּבַ ת ַהּמָ ִבְרּכַ 'ְרֵצה' ּדְ ּבִ

ל ָאָדם  ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה "לֹא ְמקֹומֹו ׁשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ְבָדא,  ּכַ ְלׁשֹון  ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ּבֹו  ֵיׁש  בֹוד  ּכָ ד ֶאת ְמקֹומֹו",  ְמַכּבֵ ָאָדם  א  ֶאּלָ דֹו,  ְמַכּבְ
יף ַנֲעֶלה. ְוֶזהּו "לֹא  ּלּוי אֹור ַמּקִ בֹוד, ּגִ ָכֵבד", ּוְלׁשֹון ּכָ ה ִלּבֹו ּכְ ְרֹעה – ַנֲעׂשָ ֵבד ֵלב ּפַ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ּכָ
ן לֹו ּכַֹח ָוֹעז ְלָהִאיר  ּתָ ּנִ ד ֶאת ְמקֹומֹו", ׁשֶ א "ָאָדם ְמַכּבֵ לֹוַמר ְמָקְררֹו, ֶאּלָ דֹו", ּכְ ל ָאָדם ְמַכּבְ ְמקֹומֹו ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עז היום יום . . . 
יק",  ַצּדִ ֵהא  ּתְ אֹותֹו  יִעים  ּבִ "ַמׁשְ ּגּוף  ּבַ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִביִריַדת  ּדְ ם  ׁשֵ ּכְ ַוֲעבֹוָדה.  ּתֹוָרה  אֹור  ּבְ ְמקֹומֹו  ֶאת 
ָכל ָאָדם  ן הּוא ּבְ ה ּכֵ ַנת ְיִריָדָתּה, ִהּנֵ ּוָ ִלים ּכַ ּתּוַכל ְלַהׁשְ ֹכחֹות ַנֲעִלים ׁשֶ ַֹבע ּבְ בּוָעה זֹו הּוא ִעְנַין ַהּשׂ ׁשְ ּדִ

הּוא. קֹום ׁשֶ ּמָ ְוָאָדם ּבַ

ה'תש"גו ניסןיום ראשון

חומש: מצורע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: הגהה )ושם . . . 110 רצון זו(.

ל ּתֹוָרה,  ִעימּות ׁשֶ י ַהּנְ ֵסֶדר ּוְבֹתֶקף ַעל ּפִ ֲחִקירֹות, ְועֹוְבִדים ּבְ ַמֲעִטים ּבַ ּמְ ׁשֶ ר ּכְ יֹון ֶהְרָאה, ֲאׁשֶ ּסָ ַהּנִ
ת. ֵרי ַהּדָ ִרים ֵמִעּקְ ִעְנָיִנים ָהִעּקָ אי, ּוִבְפָרט ּבָ ַוּדַ ֹמאל ּדֹוָחה, ֲאַזי ּפֹוֲעִלים ּבְ ָיִמין ְמָקֶרֶבת ּוׂשְ

ה'תש"גז ניסןיום שני

חומש: מצורע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובזה יובן . . . 110 בר"מ.

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְנֹסַע": ְוִכְרצֹון ּכָ נּוַסח "ַוְיִהי ּבִ

רּוכָאִוויְטׁש. ֵקן: ּבָ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוִרי. נֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ׁשְ ל ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוְרסָאהן. ַמח ֶצֶדק": ׁשְ ל ַה"ּצֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ה'תש"גח ניסןיום שלישי

חומש: מצורע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: כי כמו . . . נו בפע"ח.

ֵמִני",  ַחּכְ ּתְ ּוְכִתיב "ֵמֹאְיַבי  ְוִעְנָיָנּה.  ִטְבָעּה  ִפי  ּכְ ּוִמּדֹות  ֹמִחין  ּבְ ָרִטית  ּפְ ָלּה ֲעבֹוָדה  ֵיׁש  ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ
ִמּדֹוָתיו  ּקּון  ּתִ ל  ְלַכְלּכֵ ֵאיְך  ְויֹוֵדַע  ם  ִמְתַחּכֵ ה  ִמּזֶ ְבִעּיֹות,  ַהּטִ ִמּדֹוָתיו  ּבְ יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ָהָרעֹות  יֹות  ֵמַהַהּטָ

ֵרְך. ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ּלֹו ּבַ ְעּבּוד ַהּכֹחֹות ׁשֶ ְוׁשִ

יום
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:
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ה'תשע"ה  ניסן ב' ראשון יום בהנאה? מותר מתי - הגוי יין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰,áLBz øb¥¨
äiúLa øeñà Bðéé ¯ eðøàaL Bîk úBöî òáL åéìò ìawL àeäå§¤¦¥¨¨¤©¦§§¤¥©§¥¨¦§¦¨
ãáBò BðéàL úBìæîe íéáëBk ãáBò ìk ïëå ...äéðäa øzîeª¨©£¨¨§¥¨¥¨¦©¨¤¥¥
øeñà ïðéé ¯ íéìàòîLiä elà ïBâk ,úBìæîe íéáëBk úãBáò£©¨¦©¨§¥©¦§§¥¦¥¨¨

.äéðäa øzîe äiúLa¦§¦¨ª¨©£¨¨
כמו  חכמים מגזירת בהנאה אסור יינם') ('סתם הגויים יין

שנתנסך ה"ג)יין עובד (לעיל שאינו גוי של יין אבל ,
בשתיה. רק ואסור בהנאה מותר עבודהֿזרה

הרשב"א כתב הדבר הובא ובטעם ש"א, הייו בית הבית, (תורת

משנה) :בכסף
בנותיהם משום יינם סתם חכמים אסרו ("שהיין בתחילה

ב) לו, ע"ז רש"י - בנותיהן" לידי ומביא בו בהנאה בוער אסרוהו ולא
הנאה  איסור וגזרו הוסיפו שאחריהם דין ובית בשתיה, אלא
לעבודהֿזרה. לנסך רגילים היו כי בו, ניסך שמא מחשש
הראשונה  הגזירה רק נותרה ע"ז עובד שאינו בגוי כן, ואם

בלבד. בשתיה לאסור
והוא  תושב, "גר הרמב"ם בדברי לדייק יש כן ואם
ומותר  בשתיה אסור יינו .. מצוות שבע עליו שקיבל

רק  עליו ויקבל המצוות משבע יחסר שאם ומשמע בהנאה",
בהנאה. אסור יינו עדיין ע"ז) איסור זה (ובכלל מצוות שש
קיבל  ולא ע"ז עובד שאינו מגוי יגרע מדוע להבין: וצריך

בהנאה? מותר שיינו המצוות, שאר את עצמו על
משנה': ה'כסף וביאר

גוי elyא. dne`dy יינו ע"ז עובדת שאינה מוחזקת
אף  ע"ז, עובדת האומה כל אם אבל בהנאה, מותר
האומה  מכלל יצא לא לעבוד, לא עצמו על קיבל שהיחיד
דייק  ולכן נח. בני מצוות שבע עצמו על שיקבל עד

ע"ז עובד שאינו "גוי רק וכתב `elהרמב"ם oebk
mil`rnyid- ע"ז עובדת שאינה מוחזקת האומה שכל "

בהנאה. מותר יינן
שאומתו  אף ע"ז, עובד שאינו המוחזק יחיד גוי גם ב.
מצוות  שאר מקיים אינו אם אפילו בהנאה מותר יינו עובדת,
שבע  עליו (שקיבל תושב גר שהזכיר והרמב"ם נח. בני
יינו  מצוות שבע עליו קיבל אם שרק כוונתו אין מצוות)
מצוות, שבע עליו קיבל אם שגם אדרבה אלא בהנאה, מותר

בשתיה. אסור יינו

ה'תשע"ה  ניסן ג' שני יום מתירין? לו שיש דבר הוא - בפסח חמץ

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰õîç̈¥
øçàì éøäL ,íìBòì äøeñà úáøòzä ïéàL éôì ; ...çñôa§¤©§¦¤¥©©£Ÿ¤£¨§¨¤£¥§©©
.àeäL ìëa øñBà Cëéôì ...úøzî úáøòzä ìk äéäz çñtä©¤©¦§¤¨©©£Ÿ¤ª¤¤§¦¨¥§¨¤

מן  מותר הפסח אחר שחמץ מאחר כי סובר הרמב"ן גם
אוסר  נתערב שאם מתירין' לו שיש 'דבר הוא הרי התורה,
הפסח, עליו שעבר חמץ ואסרו קנסו שחכמים ואף במשהו.
לו  שיש 'דבר נחשב מכלֿמקום יראה', ב'בל עליו עברו כי
לא  במשהו, מתירין לו שיש דבר שאסרו חכמים כי מתירין',

עליו להחמיר אלא העבריין, על להקל פסחים באו ה' (מלחמות

הרי"ף) בדפי .ז,ב
שיש  ש'דבר חכמים החמירו מדוע נאמרו טעמים ושני

במשהו: אוסר מתירין' לו
אפילו)רש"י ד"ה ד ג, דמדאורייתא (ביצה גב על "אף כתב:

לאחר  מתירין לו ויש הואיל רבנן, אחמור בטיל... בתרי חד
עד  כלומר, ביטול". ידי על באיסור יאכלנו לא זמן,

בהיתר. תאכלנו באיסור שתאכלנו
וקשיא)והר"ן ד"ה א, נב, עתיד (נדרים שהאיסור כיון מבאר:

זה  הרי מותרת, מעורב הוא בה התערובת וגם מותר להיות
איסור  של תערובת ורק בטל, שאינו במינו' ל'מין דומה

בשאי  מין לתערובת נחשבת מינו.בהיתר נו
ה'מרדכי' תקע"ג)אך סי' פ"ג אינו (פסחים בפסח שחמץ סובר

הפסח, לאחר שמותר אף כי מתירין', לו שיש 'דבר בכלל
הבאה. בשנה בפסח לאיסורו יחזור

האחרונים ק"ב וכתבו סי' יו"ד השלחן ערוך יט. סי' א"ח חסד (תורת

לו סכ"ו) שיש דבר נקרא לאיסור החוזר שהיתר - זה שענין
מתירין' לו שיש 'דבר מדוע הטעמים בשני תלוי ֿ מתירין

במשהו: אוסר
שתאכלנו  ש"עד משום הוא שהטעם רש"י, לדעת
לו  שיש כ'דבר נחשב בפסח חמץ בהיתר" תאכלנו באיסור
יכול  הרי הבאה, בשנה לאיסור שיחזור בכך מה כי מתירין',
לדעת  ואילו לאיסורו. שיחזור קודם השנה כל במשך לאכלו
מין  לתערובת דומה שנתערב מתירין' לו שיש ש'דבר הר"ן
בהיתרו, תמיד יישאר ולא לאיסורו שחוזר כיון - במינו"
להיתר  דומה אינו כי מתירין', לו שיש כ'דבר נחשב אינו

ובטלים. מינו בשאינו כמין ונחשב
שיש  'דבר נחשב בפסח שחמץ הסובר הרמב"ם זה, לפי
חל  לאיסור חוזר החמץ אם וגם כרש"י, יסבור מתירין' לו

מתירין'. לו שיש 'דבר דין עליו

ה'תשע"ה  ניסן ד' שלישי יום וחגבים  דגים אסיפת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ïðéà ¯ íéáâçå íéâc̈¦©£¨¦¥¨
àeä éøä .ïúBà úøznä àéä ïúôéñà àlà ,äèéçL íéëéøö§¦¦§¦¨¤¨£¦¨¨¦©©¤¤¨£¥
...íäì óñàé íiä éâc ìk úà íà ...èçMé ø÷áe ïàöä :øîBà¥£Ÿ¨¨¦¨¥¦¤¨§¥©¨¥¨¥¨¤

ìéñçä óñà :øîàð íéáâçáe .ïàöå ø÷a úèéçLk íéâc úôéñà£¦©¨¦¦§¦©¨¨¨Ÿ©£¨¦¤¡©Ÿ¤¤¨¦
.dcáì äôéñàa ¯©£¦¨§©¨

ב)הגמרא כז, הים (חולין "דגי הפסוק כוונת אם שואלת:
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צורך  ואין המים מן באסיפתם שדי היא להם" יאסף
בו  נאמר והרי שחיטה, טעון השליו מדוע בשחיטה,

השליו" את לב)"ויאספו יא, לא (במדבר "התם ומתרצת: ?
כתיבה  הכא דאחריני, 'שחיטה' במקום 'אסיפה' כתיבה
התורה  כאשר כלומר, דאחריני". 'שחיטה' במקום 'אסיפה'
בדגים  כותבת פסוק ובאותו ישחט" והבקר "הצאן כותבת
לדגים  שדי מלמד הדבר – 'שחיטה' במקום 'אסיפה'
"ויאספו  נאמר כאשר אך שחיטה, צריכים ואינם ב'אסיפה'
ה'אסיפה' אין אחר, במין לשחיטה ביחס שלא השליו" את

בשחיטה. הצורך את שוללת
הרמב"ם  למד כיצד כן, אם משנה': ה'כסף והקשה
שחיטה, צריכים אינם שחגבים החסיל" "אוסף מהפסוק

בבהמה? ל'שחיטה' ביחס מדבר לא הכתוב והרי
כהן' ה'דעת י"ב)ומבאר :(סי'

שמוזכרת  במקום 'אסיפה' כתוב שבדגים הגמרא כוונת
כמו  להיתרם, ביחס כתובה שה'אסיפה' היא 'שחיטה'
אבל  אותם, המתירה השחיטה ובקר בצאן האמורה השחיטה
ואינו  שהיה מעשה תיאור הוא השליו" את "ויאספו הפסוק
שחיטה. מחיוב פטור על מלמד אינו ולכן היתר, מציין
בא  כן - הרמב"ם לדעת – החסיל" "אוסף הפסוק ואילו

הגמרא כדרשת היתר ב)להשמיע צד, שללכם (סנהדרין "ואוסף :
שללכם", אספו לישראל נביא להם אמר החסיל, אוסף –

סנחריב  מחיל הנשאר הכסף את שיקחו ואף (רש"י).היינו
חשש  בו ויש השבטים מעשרת שבזזו ממון מעורב שבכסף
כיון  ישראל של "ממונם כי החסיל', 'כאוסף זה הרי – גזל
"אוסף  הפסוק כן, ואם טהר". מיד – עכו"ם ביד שנפל
בדומה  החסיל, בהיתר מדבר אלא סיפור, אינו החסיל"

בדגים. הכתובה ל'אסיפה'

ה'תשע"ה  ניסן ה' רביעי יום הגוי  שחיטת

:·ÈŒ‡È ˙ÂÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰íéáëBk ãáBò¥¨¦
ä÷Bìå ,äìáð BúèéçL ...ìàøOé éðôa èçML ét ìò óà ,èçML¤¨©©©¦¤¨©¦§¥¦§¨¥§¦¨§¥¨§¤
.Bçáfî zìëàå Eì àø÷å :øîàpL .äøBzä ïî dúìéëà ìò©£¦¨¨¦©¨¤¤¡©§¨¨§§¨©§¨¦¦§
...øeñà BçáfL ãîì äzà ,Bçáfî ìëàé ànL øéäæäL øçàî¥©©¤¦§¦¤¨Ÿ©¦¦§©¨¨¥¤¦§¨

a eøãb ìBãb øãâåãáBò BðéàL íéáëBk ãáBò elôàL ,øác §¨¥¨¨§©¨¨¤£¦¥¨¦¤¥¥
.äìáð BúèéçL ¯ äøæ äãBáò£¨¨¨§¦¨§¥¨

קסבר)התוספות ד"ה ב ג, ב')והרא"ש(חולין סי' כתבו (שם
שנאמר  זביחה, בתורת שאינו לפי פסולה גוי ששחיטת

כא) יב, "מה(דברים ומשמעו ואכלת". dz`y"וזבחת...
מצווה  אינו כי הגוי, שזובח מה ולא אוכל", אתה זובח
שחיטתו  ע"ז עובד אינו הגוי אם וגם השחיטה על

פסולה.
מהכתוב פסולה הגוי ששחיטת לומד הרמב"ם (שמות אבל

טו) "מאחר לד, - מזבחו" ואכלת לך וקרא לאלקיהם, "וזבחו
ולפי  אסור". שזבחו למד אתה מזבחו יאכל שמא שהזהיר
אלא  זביחה בר שאינו משום לא פסולה הגוי שחיטת זה
גוי  "שאפילו וגזרו הוסיפו ורבנן ע"ז, לשם שהיא משום

נבלה" שחיטתו ע"ז עובד סי'שאינו יו"ד שור תבואות משנה. (כסף

א) ס"ק .ב
ב)והש"ך ס"ק ב סי' גוי (יו"ד שחיטת הרמב"ם שלדעת סובר

שהוסיפו  והגדר ע"ז, עובד אינו אם גם התורה מן פסולה
היתה  שבתחילה כותים, שחיטת שפסלו הוא, חכמים
את  לפסול וגזרו גביו, על עומד כשישראל מותרת שחיטתם

בגמרא כמבואר א).שחיטתם ו, (חולין

על  ולוקה "נבלה הגוי ששחיטת הרמב"ם ומדברי
חדש' ה'פרי דייק התורה", מן א)אכילתה ס"ק שם שהיא (יו"ד

לטומאה. אף אלא אכילה לאיסור רק לא התורה מן נבלה
בהלכות  הרמב"ם לדברי סותרים הדברים כן שאם והקשה,

הטומאות ה"י)אבות אף (פ"ב גוי, שחיטת של נבלה "טומאת :
וטומאת  ע"ז טומאת שהרי מדרבנן, אלא אינה ע"ז, שעובד

מדבריהם"! היא ע"ז תקרובת
שור" ה"תבואות א)ומבאר ס"ק שם :(יו"ד

האם  פירט ולא נבילה, הגוי ששחיטת כתב כאן הרמב"ם
'אבות  בהלכות אך מדרבנן, או התורה מן טומאתה
רק  נבילה הגוי ששחיטת מפרט מקומו) (ששם הטומאות'
כל  לא תורה? דין באכילה אסורה שהיא "ואף מדרבנן
וטהורה"! אסורה הטריפה שהרי מטמא, – באכילה האסור
מבאר  התורה? מן אכילתה על לוקים כן אם ומדוע
משום  הוא אכילתה על המלקות שחיוב שור' ה'תבואות

נבילה. משום ולא ע"ז תקרובת איסור

ה'תשע"ה  ניסן ו' חמישי יום גורע  המוסיף כל

:Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰éðLa àøáð íà ïëå§¥¦¦§¨¦§¥
.áeLç àeä ìeèðk ¯ øúiä ìkL ;äôøè ¯ øáà BúBàî íéøáéà¥¨¦¥¥¤§¥¨¤¨©¨¥§¨¨

ראשונים: נחלקו כנטול' 'יתר בגדר
ניטל, כאילו עצמו המיותר האבר רק שלא מפרשים יש
רגליים  שלוש לה שיש בהמה כגון ה'מקורי', האבר אף אלא
יחד  העיקריות מהרגליים אחת ניטלה כאילו זו הרי אחוריות
רק  לה יש כאילו זה שהרי טריפה היא ולכן הנוספת, עם

אחת. רגל
המיותר  האבר שרק היינו כנטול' ש'יתר סוברים ויש

והבהמה  עמו, ניטל העיקרי שהאבר ולא ניטל כאילו נידון
חיבורו  מקום עם האבר ניטל כאילו שנחשבת משום טריפה

נקב. שם ונעשה
מיותרת: קרן לה שיש בבהמה הדעות, בין מינה' ו'נפקא
הקרניים  אם גם כי טריפה, אינה הראשונה הדעה לפי
כמי  זו הרי השניה הדעה לפי אך בכך, נטרפת אינה נטולות
לגולגולת, חיבורה מקום עם יחד המיותרת הקרן שניטלה

טריפה. מגולגולתה שנחסר ובהמה
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ה'תשע"ה  ניסן ב' ראשון יום בהנאה? מותר מתי - הגוי יין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰,áLBz øb¥¨
äiúLa øeñà Bðéé ¯ eðøàaL Bîk úBöî òáL åéìò ìawL àeäå§¤¦¥¨¨¤©¦§§¤¥©§¥¨¦§¦¨
ãáBò BðéàL úBìæîe íéáëBk ãáBò ìk ïëå ...äéðäa øzîeª¨©£¨¨§¥¨¥¨¦©¨¤¥¥
øeñà ïðéé ¯ íéìàòîLiä elà ïBâk ,úBìæîe íéáëBk úãBáò£©¨¦©¨§¥©¦§§¥¦¥¨¨

.äéðäa øzîe äiúLa¦§¦¨ª¨©£¨¨
כמו  חכמים מגזירת בהנאה אסור יינם') ('סתם הגויים יין

שנתנסך ה"ג)יין עובד (לעיל שאינו גוי של יין אבל ,
בשתיה. רק ואסור בהנאה מותר עבודהֿזרה

הרשב"א כתב הדבר הובא ובטעם ש"א, הייו בית הבית, (תורת

משנה) :בכסף
בנותיהם משום יינם סתם חכמים אסרו ("שהיין בתחילה

ב) לו, ע"ז רש"י - בנותיהן" לידי ומביא בו בהנאה בוער אסרוהו ולא
הנאה  איסור וגזרו הוסיפו שאחריהם דין ובית בשתיה, אלא
לעבודהֿזרה. לנסך רגילים היו כי בו, ניסך שמא מחשש
הראשונה  הגזירה רק נותרה ע"ז עובד שאינו בגוי כן, ואם

בלבד. בשתיה לאסור
והוא  תושב, "גר הרמב"ם בדברי לדייק יש כן ואם
ומותר  בשתיה אסור יינו .. מצוות שבע עליו שקיבל

רק  עליו ויקבל המצוות משבע יחסר שאם ומשמע בהנאה",
בהנאה. אסור יינו עדיין ע"ז) איסור זה (ובכלל מצוות שש
קיבל  ולא ע"ז עובד שאינו מגוי יגרע מדוע להבין: וצריך

בהנאה? מותר שיינו המצוות, שאר את עצמו על
משנה': ה'כסף וביאר

גוי elyא. dne`dy יינו ע"ז עובדת שאינה מוחזקת
אף  ע"ז, עובדת האומה כל אם אבל בהנאה, מותר
האומה  מכלל יצא לא לעבוד, לא עצמו על קיבל שהיחיד
דייק  ולכן נח. בני מצוות שבע עצמו על שיקבל עד

ע"ז עובד שאינו "גוי רק וכתב `elהרמב"ם oebk
mil`rnyid- ע"ז עובדת שאינה מוחזקת האומה שכל "

בהנאה. מותר יינן
שאומתו  אף ע"ז, עובד שאינו המוחזק יחיד גוי גם ב.
מצוות  שאר מקיים אינו אם אפילו בהנאה מותר יינו עובדת,
שבע  עליו (שקיבל תושב גר שהזכיר והרמב"ם נח. בני
יינו  מצוות שבע עליו קיבל אם שרק כוונתו אין מצוות)
מצוות, שבע עליו קיבל אם שגם אדרבה אלא בהנאה, מותר

בשתיה. אסור יינו

ה'תשע"ה  ניסן ג' שני יום מתירין? לו שיש דבר הוא - בפסח חמץ

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰õîç̈¥
øçàì éøäL ,íìBòì äøeñà úáøòzä ïéàL éôì ; ...çñôa§¤©§¦¤¥©©£Ÿ¤£¨§¨¤£¥§©©
.àeäL ìëa øñBà Cëéôì ...úøzî úáøòzä ìk äéäz çñtä©¤©¦§¤¨©©£Ÿ¤ª¤¤§¦¨¥§¨¤

מן  מותר הפסח אחר שחמץ מאחר כי סובר הרמב"ן גם
אוסר  נתערב שאם מתירין' לו שיש 'דבר הוא הרי התורה,
הפסח, עליו שעבר חמץ ואסרו קנסו שחכמים ואף במשהו.
לו  שיש 'דבר נחשב מכלֿמקום יראה', ב'בל עליו עברו כי
לא  במשהו, מתירין לו שיש דבר שאסרו חכמים כי מתירין',

עליו להחמיר אלא העבריין, על להקל פסחים באו ה' (מלחמות

הרי"ף) בדפי .ז,ב
שיש  ש'דבר חכמים החמירו מדוע נאמרו טעמים ושני

במשהו: אוסר מתירין' לו
אפילו)רש"י ד"ה ד ג, דמדאורייתא (ביצה גב על "אף כתב:

לאחר  מתירין לו ויש הואיל רבנן, אחמור בטיל... בתרי חד
עד  כלומר, ביטול". ידי על באיסור יאכלנו לא זמן,

בהיתר. תאכלנו באיסור שתאכלנו
וקשיא)והר"ן ד"ה א, נב, עתיד (נדרים שהאיסור כיון מבאר:

זה  הרי מותרת, מעורב הוא בה התערובת וגם מותר להיות
איסור  של תערובת ורק בטל, שאינו במינו' ל'מין דומה

בשאי  מין לתערובת נחשבת מינו.בהיתר נו
ה'מרדכי' תקע"ג)אך סי' פ"ג אינו (פסחים בפסח שחמץ סובר

הפסח, לאחר שמותר אף כי מתירין', לו שיש 'דבר בכלל
הבאה. בשנה בפסח לאיסורו יחזור

האחרונים ק"ב וכתבו סי' יו"ד השלחן ערוך יט. סי' א"ח חסד (תורת

לו סכ"ו) שיש דבר נקרא לאיסור החוזר שהיתר - זה שענין
מתירין' לו שיש 'דבר מדוע הטעמים בשני תלוי ֿ מתירין

במשהו: אוסר
שתאכלנו  ש"עד משום הוא שהטעם רש"י, לדעת
לו  שיש כ'דבר נחשב בפסח חמץ בהיתר" תאכלנו באיסור
יכול  הרי הבאה, בשנה לאיסור שיחזור בכך מה כי מתירין',
לדעת  ואילו לאיסורו. שיחזור קודם השנה כל במשך לאכלו
מין  לתערובת דומה שנתערב מתירין' לו שיש ש'דבר הר"ן
בהיתרו, תמיד יישאר ולא לאיסורו שחוזר כיון - במינו"
להיתר  דומה אינו כי מתירין', לו שיש כ'דבר נחשב אינו

ובטלים. מינו בשאינו כמין ונחשב
שיש  'דבר נחשב בפסח שחמץ הסובר הרמב"ם זה, לפי
חל  לאיסור חוזר החמץ אם וגם כרש"י, יסבור מתירין' לו

מתירין'. לו שיש 'דבר דין עליו

ה'תשע"ה  ניסן ד' שלישי יום וחגבים  דגים אסיפת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ïðéà ¯ íéáâçå íéâc̈¦©£¨¦¥¨
àeä éøä .ïúBà úøznä àéä ïúôéñà àlà ,äèéçL íéëéøö§¦¦§¦¨¤¨£¦¨¨¦©©¤¤¨£¥
...íäì óñàé íiä éâc ìk úà íà ...èçMé ø÷áe ïàöä :øîBà¥£Ÿ¨¨¦¨¥¦¤¨§¥©¨¥¨¥¨¤

ìéñçä óñà :øîàð íéáâçáe .ïàöå ø÷a úèéçLk íéâc úôéñà£¦©¨¦¦§¦©¨¨¨Ÿ©£¨¦¤¡©Ÿ¤¤¨¦
.dcáì äôéñàa ¯©£¦¨§©¨

ב)הגמרא כז, הים (חולין "דגי הפסוק כוונת אם שואלת:
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צורך  ואין המים מן באסיפתם שדי היא להם" יאסף
בו  נאמר והרי שחיטה, טעון השליו מדוע בשחיטה,

השליו" את לב)"ויאספו יא, לא (במדבר "התם ומתרצת: ?
כתיבה  הכא דאחריני, 'שחיטה' במקום 'אסיפה' כתיבה
התורה  כאשר כלומר, דאחריני". 'שחיטה' במקום 'אסיפה'
בדגים  כותבת פסוק ובאותו ישחט" והבקר "הצאן כותבת
לדגים  שדי מלמד הדבר – 'שחיטה' במקום 'אסיפה'
"ויאספו  נאמר כאשר אך שחיטה, צריכים ואינם ב'אסיפה'
ה'אסיפה' אין אחר, במין לשחיטה ביחס שלא השליו" את

בשחיטה. הצורך את שוללת
הרמב"ם  למד כיצד כן, אם משנה': ה'כסף והקשה
שחיטה, צריכים אינם שחגבים החסיל" "אוסף מהפסוק

בבהמה? ל'שחיטה' ביחס מדבר לא הכתוב והרי
כהן' ה'דעת י"ב)ומבאר :(סי'

שמוזכרת  במקום 'אסיפה' כתוב שבדגים הגמרא כוונת
כמו  להיתרם, ביחס כתובה שה'אסיפה' היא 'שחיטה'
אבל  אותם, המתירה השחיטה ובקר בצאן האמורה השחיטה
ואינו  שהיה מעשה תיאור הוא השליו" את "ויאספו הפסוק
שחיטה. מחיוב פטור על מלמד אינו ולכן היתר, מציין
בא  כן - הרמב"ם לדעת – החסיל" "אוסף הפסוק ואילו

הגמרא כדרשת היתר ב)להשמיע צד, שללכם (סנהדרין "ואוסף :
שללכם", אספו לישראל נביא להם אמר החסיל, אוסף –

סנחריב  מחיל הנשאר הכסף את שיקחו ואף (רש"י).היינו
חשש  בו ויש השבטים מעשרת שבזזו ממון מעורב שבכסף
כיון  ישראל של "ממונם כי החסיל', 'כאוסף זה הרי – גזל
"אוסף  הפסוק כן, ואם טהר". מיד – עכו"ם ביד שנפל
בדומה  החסיל, בהיתר מדבר אלא סיפור, אינו החסיל"

בדגים. הכתובה ל'אסיפה'

ה'תשע"ה  ניסן ה' רביעי יום הגוי  שחיטת

:·ÈŒ‡È ˙ÂÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰íéáëBk ãáBò¥¨¦
ä÷Bìå ,äìáð BúèéçL ...ìàøOé éðôa èçML ét ìò óà ,èçML¤¨©©©¦¤¨©¦§¥¦§¨¥§¦¨§¥¨§¤
.Bçáfî zìëàå Eì àø÷å :øîàpL .äøBzä ïî dúìéëà ìò©£¦¨¨¦©¨¤¤¡©§¨¨§§¨©§¨¦¦§
...øeñà BçáfL ãîì äzà ,Bçáfî ìëàé ànL øéäæäL øçàî¥©©¤¦§¦¤¨Ÿ©¦¦§©¨¨¥¤¦§¨

a eøãb ìBãb øãâåãáBò BðéàL íéáëBk ãáBò elôàL ,øác §¨¥¨¨§©¨¨¤£¦¥¨¦¤¥¥
.äìáð BúèéçL ¯ äøæ äãBáò£¨¨¨§¦¨§¥¨

קסבר)התוספות ד"ה ב ג, ב')והרא"ש(חולין סי' כתבו (שם
שנאמר  זביחה, בתורת שאינו לפי פסולה גוי ששחיטת

כא) יב, "מה(דברים ומשמעו ואכלת". dz`y"וזבחת...
מצווה  אינו כי הגוי, שזובח מה ולא אוכל", אתה זובח
שחיטתו  ע"ז עובד אינו הגוי אם וגם השחיטה על

פסולה.
מהכתוב פסולה הגוי ששחיטת לומד הרמב"ם (שמות אבל

טו) "מאחר לד, - מזבחו" ואכלת לך וקרא לאלקיהם, "וזבחו
ולפי  אסור". שזבחו למד אתה מזבחו יאכל שמא שהזהיר
אלא  זביחה בר שאינו משום לא פסולה הגוי שחיטת זה
גוי  "שאפילו וגזרו הוסיפו ורבנן ע"ז, לשם שהיא משום

נבלה" שחיטתו ע"ז עובד סי'שאינו יו"ד שור תבואות משנה. (כסף

א) ס"ק .ב
ב)והש"ך ס"ק ב סי' גוי (יו"ד שחיטת הרמב"ם שלדעת סובר

שהוסיפו  והגדר ע"ז, עובד אינו אם גם התורה מן פסולה
היתה  שבתחילה כותים, שחיטת שפסלו הוא, חכמים
את  לפסול וגזרו גביו, על עומד כשישראל מותרת שחיטתם

בגמרא כמבואר א).שחיטתם ו, (חולין

על  ולוקה "נבלה הגוי ששחיטת הרמב"ם ומדברי
חדש' ה'פרי דייק התורה", מן א)אכילתה ס"ק שם שהיא (יו"ד

לטומאה. אף אלא אכילה לאיסור רק לא התורה מן נבלה
בהלכות  הרמב"ם לדברי סותרים הדברים כן שאם והקשה,

הטומאות ה"י)אבות אף (פ"ב גוי, שחיטת של נבלה "טומאת :
וטומאת  ע"ז טומאת שהרי מדרבנן, אלא אינה ע"ז, שעובד

מדבריהם"! היא ע"ז תקרובת
שור" ה"תבואות א)ומבאר ס"ק שם :(יו"ד

האם  פירט ולא נבילה, הגוי ששחיטת כתב כאן הרמב"ם
'אבות  בהלכות אך מדרבנן, או התורה מן טומאתה
רק  נבילה הגוי ששחיטת מפרט מקומו) (ששם הטומאות'
כל  לא תורה? דין באכילה אסורה שהיא "ואף מדרבנן
וטהורה"! אסורה הטריפה שהרי מטמא, – באכילה האסור
מבאר  התורה? מן אכילתה על לוקים כן אם ומדוע
משום  הוא אכילתה על המלקות שחיוב שור' ה'תבואות

נבילה. משום ולא ע"ז תקרובת איסור

ה'תשע"ה  ניסן ו' חמישי יום גורע  המוסיף כל

:Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰éðLa àøáð íà ïëå§¥¦¦§¨¦§¥
.áeLç àeä ìeèðk ¯ øúiä ìkL ;äôøè ¯ øáà BúBàî íéøáéà¥¨¦¥¥¤§¥¨¤¨©¨¥§¨¨

ראשונים: נחלקו כנטול' 'יתר בגדר
ניטל, כאילו עצמו המיותר האבר רק שלא מפרשים יש
רגליים  שלוש לה שיש בהמה כגון ה'מקורי', האבר אף אלא
יחד  העיקריות מהרגליים אחת ניטלה כאילו זו הרי אחוריות
רק  לה יש כאילו זה שהרי טריפה היא ולכן הנוספת, עם

אחת. רגל
המיותר  האבר שרק היינו כנטול' ש'יתר סוברים ויש

והבהמה  עמו, ניטל העיקרי שהאבר ולא ניטל כאילו נידון
חיבורו  מקום עם האבר ניטל כאילו שנחשבת משום טריפה

נקב. שם ונעשה
מיותרת: קרן לה שיש בבהמה הדעות, בין מינה' ו'נפקא
הקרניים  אם גם כי טריפה, אינה הראשונה הדעה לפי
כמי  זו הרי השניה הדעה לפי אך בכך, נטרפת אינה נטולות
לגולגולת, חיבורה מקום עם יחד המיותרת הקרן שניטלה

טריפה. מגולגולתה שנחסר ובהמה
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תורה ספר בהלכות הט"ז)והנה שכרך (פ"ז הרמב"ם כתב
בקדושת  קדוש אינו כאחד וכתובים ונביאים תורה בו שיש
יוסף' ה'בית ופירש החסר". כדין היתר "דין כי תורה, ספר

רפג) סי' כנטו (יו"ד 'יתר מדין נלמד בטריפות.שהדבר ל'
ניטל  כאילו היינו כנטול' 'יתר אם רק יתכן זה ופירוש
אם  אך פסול, תורה הספר ולכן כנגדו העיקרי החלק גם
חיבורו  מקום עם ניטל כאילו הנוסף החלק את רק מחשיבים

תורה. הספר בקדושת לפגום כדי בכך אין
ושאר  בטריפות רק נאמר כנטול' 'יתר שדין סוברים יש אך
ואם  הגוף, מן וניזון יונק אבר כל כי בחיות, התלויים דינים
ושניהם  לשניים היניקה מתחלקת אחד במקום אברים שני יש
בהלכה  זה ולפי בדומם. שייכת לא זו וסברא מתקיימים. אינם
מיוחד  דין אלא כנטול' 'יתר מטעם לא היא בס"ת האמורה

יתר. ובין חסר בין – בו פוסל שינוי שכל בספרֿתורה
('lehpk xzi' jxr zicenlz dictelwivp` d`x)

ה'תשע"ה  ניסן ז' שישי יום עצמו  על אדם נאמנות

:„È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰òãBé àeäL çaè ìk̈©¨¤¥©
ì Bì øzî ¯ úeøLk ú÷æça àeä éøäå elàä úBôøhäèçL ©§¥¨¥©£¥§¤§©©§ª¨¦§Ÿ

ïîàð ãçà ãòL ;LLç äæa ïéàå ,økîìå Bîöòì ÷cáìå§¦§Ÿ§©§§¦§Ÿ§¥¨¤£¨¤¥¤¨¤¡¨
.Bì ïéà ïéa Búeãòa äéðä Bì Lé ïéa ,ïéøeqàa§¦¦¥¥£¨¨§¥¥¥

ובודק  שוחט להיות רשאי בכשרות המוחזק הדין, מן
מפסיד. טריפה נמצאה שאם למרות לאחרים, ולמכור לעצמו
שלא  כדי הטריפות, מן שכר ליטול צריך הטבח זאת ועם
וכתב  מהכשרות. שכר לקבל כדי ולהכשיר להקל יבוא
ובודק  שוחט אדם שאין מקומות בקצת נהגו שלכן הרמ"א

הקהל. מן הממונים אלא לעצמו
הט"ז טו)והקשה ס"ק יח סי' שחיטה לטבח (הל' מותר מדוע :

שנינו והרי לאחרים, ולמכור לעצמו ולבדוק (נגעים לשחוט

והטעם פ"ב) עצמו", מבכורות חוץ רואה אדם הבכורות "כל
הגמרא כדברי א)הוא לא, על (בכורות חשוד שאדם משום

ממונו.?
כשרות  בבדיקת אבל בוודאי, איסור יש בבכורות ומתרץ:
גם  נאמן השוחט מומחים, השוחטים שרוב כיוון הבהמה,
מסיים  והט"ז בעצמו. ששחט הבהמות את מוכר הוא כאשר
אם  "אבל בעצמו לשחוט לאדם מותר מעניינת: בהוראה

הזקן: אדמו"ר כך על מוסיף יורה". לא - הוראה לו אירע
בטרפות  אלא בשלו היתר להורות חכם לשום אין זה "ולפי
דאתחזק  במידי לא אבל דהיתרא, חזקה דאיכא גוונא וכהאי

גוונא". וכהאי כשחיטה איסורא
הוא  ההבדל לפיהן אחרות, דעות מביא הזקן אדמו"ר
בין  הבדל אין ששוחט בבשר שסוחר שוחט לגבי אחר:
שלו, הבהמה את בשוחט אבל הכשרות', ל'בדיקת 'בכורות'
אלא  אינה בכורות התרת כי בבכורות רק לחשד חוששים
לו  ואומר רשות ישראל שבארץ הנשיא לו שנתן במומחה
יתירו  לא וגלוי גדול מום היה ואפילו במומן, בכורות התר

רשות שנטל מומחה בכורות)אלא מהלכות בפ"ג הרמב"ם .(כמ"ש
מעלה  עשו כי ברשות, רק היא בכורות שהתרת ומאחר
רואה  שהנשיא למי אלא לכל, מסורים יהיו שלא בקדשים
לאדם  להאמין שלא זו מעלה גם בהם עשו לכך, ראוי בו
צריך  שאין האיסורים בכל מהֿשאיןֿכן עצמו. בכורות על
בשלו. אף להורות יכול - בהם להורות מיוחדת רשות נטילת
בשלו, אף היתר להורות יכול שחיטה הלכות היודע ולכן
בעדות  הנאה לו שיש אףֿעלֿפי באיסורין נאמן אחד עד כי

הרמב"ם לבכורות כמ"ש המשניות .שם)(בפירוש
(i w"q ,g"iq dhigy 'ldl `"ew f"dc` r"ey )

ה'תשע"'ה  ניסן ח' קודש שבת בשלג  הדם כיסוי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ãéña ?ïéqëî äna©¤§©¦§¦
.ïä øôò ïéî elà ìkL ...÷c ìBçáe ÷c ìáæa ,úéñôâáe§¦§¦§¤¤©§©¤¨¥¦¨¨¥

בעפר" אלא מכסין ש"אין הוא כד)דין סי' יו"ד מפני (טור
בעפר" וכסהו הוא מפורש שם)ש"מקרא ניתן (ב"י זה ומטעם .

עפר" שנקרא "מפני שחוק בזהב גם וראה לכסות הי"ב. (להלן

"כאילו  לבו אל ששם החמץ, בביטול זה שמטעם ס"ז, תלד סי' א"ח אדה"ז שו"ע

זהב') מ'עפרות להוציא דארעא', 'כעפרא לפרש יש - כלום" חשוב .אינו
המרדכי תרנד)וכתב סי' בשלג (חולין גם לכסות שאפשר

ו)"שנאמר לז, שגם (איוב ומכאן ארץ". הוי יאמר לשלג כי
בו. לכסות ואפשר 'ארץ' נקרא 'שלג'

טעמים: מכמה דבריו את דחו הפוסקים אך
זרוע' שצו)ב'אור סי' בשלג (ח"א לכסות טעות שזוהי כתב

מעורב  הדם ונמצא מים ויעשה השלג יתחמם שלמחר "לפי
"כי  הפסוק מן להוכחה ובאשר שלו". הכיסוי ויבטל במים
שיכולת  איוב, אמר נס ש"דרך כתבו ארץ" הוי יאמר לשלג
מים  הוי שהשלג בחוש רואים אנו אבל לעשות. הקב"ה ביד

ארץ" ה)ולא אות טז סי' מהרי"ו, לשחיטות .(הר"ץ
"דברי (שם)וה'ביתֿיוסף' וכתב: המרדכי דברי את הביא

ואנן  עפר, הוי יאמר לשלג כי כתיב לא דהא – הם תימה
לשלג  קרא לא שהפסוק ועוד בקרא". כדכתיב בעינן עפר
שירד  לשלג ואומר מצווה שהשי"ת "אלא ארץ, אפילו
דברי  אלו דדברים אומר אני "לכן ומסיק: בארץ". ויהיה

עליהם". סומכים ואין הם היחיד
שם' אנשי ב'חידושי שם)אבל המרדכי ה'בית (על על כתב

מה  ממנו נעלם היה איך בעיני, נשגבה "פליאה יוסף':
כסא  שתחת שמשלג הפסוק מזה אליעזר דר' בפרקי שדרשו
שמכסים  המרדכי כוונת שזוהי ומבאר הארץ". נברא הכבוד
צריך  שאתה וכמו עפר. כמו הוי נברא שמשם "כיון בשלג
לענין  זה כמו זה הוי ממנה שנלקח כיון זהב, גבי לומר

כיסוי".
בשלג" לכסות ש"אין הפוסקים כתבו למעשה אמנם

סכ"ד) כח סי' .(רמ"א

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyd"ryz'd oqip 'gÎ'a -
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עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ּבהניה,2יין ‡. אסּור - ּכֹוכבים לעבֹודת ׁשּנתנּס ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

הּתֹורה  מן לֹוקה - ׁשהּוא ּכל מּמּנּו האֹוכל 3והּׁשֹותה וכן . ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
מּתקרבת  ׁשהּוא מּפרֹות,4ּכל אֹו מּבּׂשר ּכֹוכבים, עבֹודת ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

לֹוקה; - ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל ומלח, מים ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאפּלּו
נסיכם, יין יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב אׁשר ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:

וגֹומר  .5יקּומּו ְֵָ
ׁשּנתנּסך ·. זה יין ׁשאּסּור וכיון לּה. ׁשּקרב ּכזבח - לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשעּור  לֹו אין - הּוא ּכֹוכבים עבֹודת ׁשּנאמר 6מ ּׁשּום , ֱֲִִִֵֶֶַַָ
החרם  מן מאּומה ּביד ידּבק ולא ּכֹוכבים: .7ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

אֹו‚. נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין ּכֹוכבים העֹובדי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָיין
יינם  סתם הּנקרא והּוא ,נתנּס ּכמֹו8לא ּבהנאה אסּור - ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ׁשּנתנּס הּוא 9יין סֹופרים מּגזרֹות זה ודבר והּׁשֹותה 10. . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

רביעית  יינם מרּדּות.11מּסתם מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְִִִִֵַַַַַָ
ׁשּיּגע „. יין זה 12וכל הרי - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אֹותֹו13אסּור  נּס ׁשּמא ּכֹוכבים 14, העֹובד ׁשּמחׁשבת ; ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּומזלֹות  ּכֹוכבים לעבֹודת למדּת15ּומזלֹות הא ׁשּיין 16. , ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

ּכסתם  ּדינֹו - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּנגע ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָיּׂשראל
ּבהניה. אסּור ׁשהּוא ֲֵֶַָָָָיינם

ּבכּונה ‰. ׁשּלא ּביין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים וכן 17עֹובד , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אסּור 18ּתינֹוק  - ּבּיין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְִִִֵֶַַַָָָָ

ּבהניה 19ּבׁשתּיה  העֹובדי 20ּומּתר מן עבדים הּלֹוקח . ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻ
ויין  מנּסכין, אין מּיד - וטבלּו ּומלּו ּומזלֹות ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכֹוכבים

ּפי  על ואף ּבׁשתּיה, מּתר ּבֹו נהגּוׁשּנגעּו לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ
מּפיהם  ּכֹוכבים עבֹודת ּפסקה ולא יּׂשראל .21ּבדתי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

.Âׁשּנֹולדּו ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדֹות הּׁשפחֹות ְְְְִֵֶַַָָָָּבני
טבלּו לא ועדין ּומלּו יּׂשראל הּגדֹולים 22ּברׁשּות - ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

אֹוסרין  אינן והּקטּנים ּבֹו, ּכׁשּיּגעּו הּיין .23אֹוסרין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
.Êּכמֹו מצֹות ׁשבע עליו ׁשּקּבל והּוא ּתֹוׁשב, ְְְִִֵֵֶֶַָָָּגר

ּבהניה 24ׁשּבארנּו ּומּתר ּבׁשתּיה אסּור יינֹו ּומיחדין 25- . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וגר 1) וטבלו ומלו מהגוי עבדים הלוקח ודין בכוונה; שלא ביין שנגע וגוי יינם; וסתם זרה לעבודה שנתנסך יין יבאר
הכשר  הגוי; וחומץ גביו, על עומד וישראל שדרך גוי שאור; ומעט דבש מעט ישראל ביין נתערב אם ביין; שנגעו תושב,
הבית. בעל אצל והמתארח בכשרות; שהוחזק מאדם אלא לוקחין אין הזה בזמן ולאבן; ולעץ לחרש אשר הגויים כלי

אליל 2) אותו של עבודתו דרך אין אם אפילו סקילה עליהן שחייבין זרה עבודה של עבודות מארבע אחת הוא יין ניסוך
פי 3)בכך. על ואף החרם. מן מאומה בידך ידבק ולא משום ואחת ביתך אל תועבה תביא לא משום אחת מלקות, שתי

מלקות. לשתי נתכווין "לוקה" סתם כאן זרה.4)שכתב לעבודה שמקריבים זה 5)מה הרי זה, פסוק כאן שהביא ומה
ללמ  כדי כזבח.רק דינו נסך שיין ממנו צריך 6)וד ואין שהוא בכל אפילו שלוקה הקודמת, בהלכה שאמר למה טעם

זרה.7)שיעור. עבודה מעין כן גם שהיא הנידחת המלך 8)בעיר בפתבג יתגאל לא "אשר שנאמר: ממנו פירש ודניאל
משתיו". התורה.9)וביין מן שאסור זרה לעבודה שנתנסך גמור נסך כיין חכמים עשאוהו זרה עבודה איסור חומרת משום

בנותיהם.10) עם לחיתון ויביא לבבות לקירוב מביא יין שתיית פירוש: בנותיהם. משום גויים של יינם על החכמים גזרו
שלאחריהם  דין בית אבל בלבד, השתייה על מתחילה וגזרו גוריון: בן חנניא בעליית שגזרו גזירות עשר משמונה אחת והיא

יינם. בסתם אף הנאה איסור וגזרו בניסוך מרבים שהגויים מרדות 11)ראו מכת לוקה אינו מרביעית פחות השותה אבל
מפני  שיעורו, לעניין חכמים החמירו לא נסך, כיין חכמים עשו יינם וסתם שהוא בכל לוקה ממש נסך יין שעל פי על ואף

חיתון. חשש משום אלא זרה עבודה משום נאסר שכשוך.12)שלא משמעותה שהתיר 13)נגיעה רבא אמרו, בגמרא
בו. חזר יין.14)בהנאה שזהו וידע בכוונה בו נגע זרה.15)אם עבודה בפני שלא בלבד 16)אפילו גוי של יין שלא

ולפיכך  בהסכמתי. שלא ייני לאסור בכוחך אין לו לומר יכול הישראל ואין גוי בו שנגע ישראל של יין אפילו אלא אסור
יינם. כסתם ודינו נסך שמא בה 17)חוששים שיש וחשב לחבית ידו שהושיט או במקרה. ונגע ביין לנגוע כיוון שלא

יין. ונמצא זרה 18)שמן עבודה בטיב יודע שאינו כל אלא ממש תינוק כך.לא דינו משום 19)ומשמשיה, והטעם
ואל  לכרם מסביב לך אומרים: (לנזיר תקרב" לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרין לך "לך בגמרא: כמבואר עבירה הרחקת

ביין. אסור שהנזיר העבירה, מן להרחיקו תקרב) לא בכוונה.20)הכרם שלא שהיה כיון נתנסך לא ולא 21)ודאי כרב,
לא  ודאי וטבלו שמלו מכיוון דבר של וטעמו מפיהם. זרה עבודה [=תישכח] שתשקע עד נסך יין עושן שאומר כשמואל

זרה. עבודה לשם קטן.22)ניסכו גוי כדין לשתייה במגעם אוסרים קטנים אפילו טבלו ולא מלו לא אם דווקא 23)אבל
אפילו  טבלו ולא ומלו הגוי מן עבד הלוקח אבל אוסרים, אינם קטנים ישראל, ברשות שגדלו טבלו ולא שמלו שפחות בני

קטן. גוי כשאר בשתייה לאסור נסך יין עושים עבודה 24)קטנים יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר הוא זה "אי
נח". בני שנצטוו המצוות שאר עם אסרו 25)זרה בלבד בשתייה בנותיהם, משום גויים יין על ראשונה שגזירה והטעם

אלא  גזרו לא ניסוך, חשש משום שלאחריהם דין בית שגזרו יינם בסתם הנאה איסור אבל תושב. גר גם כוללת זו וגזירה
בלבד. זרה עבודה בעובד
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תורה ספר בהלכות הט"ז)והנה שכרך (פ"ז הרמב"ם כתב
בקדושת  קדוש אינו כאחד וכתובים ונביאים תורה בו שיש
יוסף' ה'בית ופירש החסר". כדין היתר "דין כי תורה, ספר

רפג) סי' כנטו (יו"ד 'יתר מדין נלמד בטריפות.שהדבר ל'
ניטל  כאילו היינו כנטול' 'יתר אם רק יתכן זה ופירוש
אם  אך פסול, תורה הספר ולכן כנגדו העיקרי החלק גם
חיבורו  מקום עם ניטל כאילו הנוסף החלק את רק מחשיבים

תורה. הספר בקדושת לפגום כדי בכך אין
ושאר  בטריפות רק נאמר כנטול' 'יתר שדין סוברים יש אך
ואם  הגוף, מן וניזון יונק אבר כל כי בחיות, התלויים דינים
ושניהם  לשניים היניקה מתחלקת אחד במקום אברים שני יש
בהלכה  זה ולפי בדומם. שייכת לא זו וסברא מתקיימים. אינם
מיוחד  דין אלא כנטול' 'יתר מטעם לא היא בס"ת האמורה

יתר. ובין חסר בין – בו פוסל שינוי שכל בספרֿתורה
('lehpk xzi' jxr zicenlz dictelwivp` d`x)

ה'תשע"ה  ניסן ז' שישי יום עצמו  על אדם נאמנות

:„È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰òãBé àeäL çaè ìk̈©¨¤¥©
ì Bì øzî ¯ úeøLk ú÷æça àeä éøäå elàä úBôøhäèçL ©§¥¨¥©£¥§¤§©©§ª¨¦§Ÿ

ïîàð ãçà ãòL ;LLç äæa ïéàå ,økîìå Bîöòì ÷cáìå§¦§Ÿ§©§§¦§Ÿ§¥¨¤£¨¤¥¤¨¤¡¨
.Bì ïéà ïéa Búeãòa äéðä Bì Lé ïéa ,ïéøeqàa§¦¦¥¥£¨¨§¥¥¥

ובודק  שוחט להיות רשאי בכשרות המוחזק הדין, מן
מפסיד. טריפה נמצאה שאם למרות לאחרים, ולמכור לעצמו
שלא  כדי הטריפות, מן שכר ליטול צריך הטבח זאת ועם
וכתב  מהכשרות. שכר לקבל כדי ולהכשיר להקל יבוא
ובודק  שוחט אדם שאין מקומות בקצת נהגו שלכן הרמ"א

הקהל. מן הממונים אלא לעצמו
הט"ז טו)והקשה ס"ק יח סי' שחיטה לטבח (הל' מותר מדוע :

שנינו והרי לאחרים, ולמכור לעצמו ולבדוק (נגעים לשחוט

והטעם פ"ב) עצמו", מבכורות חוץ רואה אדם הבכורות "כל
הגמרא כדברי א)הוא לא, על (בכורות חשוד שאדם משום

ממונו.?
כשרות  בבדיקת אבל בוודאי, איסור יש בבכורות ומתרץ:
גם  נאמן השוחט מומחים, השוחטים שרוב כיוון הבהמה,
מסיים  והט"ז בעצמו. ששחט הבהמות את מוכר הוא כאשר
אם  "אבל בעצמו לשחוט לאדם מותר מעניינת: בהוראה

הזקן: אדמו"ר כך על מוסיף יורה". לא - הוראה לו אירע
בטרפות  אלא בשלו היתר להורות חכם לשום אין זה "ולפי
דאתחזק  במידי לא אבל דהיתרא, חזקה דאיכא גוונא וכהאי

גוונא". וכהאי כשחיטה איסורא
הוא  ההבדל לפיהן אחרות, דעות מביא הזקן אדמו"ר
בין  הבדל אין ששוחט בבשר שסוחר שוחט לגבי אחר:
שלו, הבהמה את בשוחט אבל הכשרות', ל'בדיקת 'בכורות'
אלא  אינה בכורות התרת כי בבכורות רק לחשד חוששים
לו  ואומר רשות ישראל שבארץ הנשיא לו שנתן במומחה
יתירו  לא וגלוי גדול מום היה ואפילו במומן, בכורות התר

רשות שנטל מומחה בכורות)אלא מהלכות בפ"ג הרמב"ם .(כמ"ש
מעלה  עשו כי ברשות, רק היא בכורות שהתרת ומאחר
רואה  שהנשיא למי אלא לכל, מסורים יהיו שלא בקדשים
לאדם  להאמין שלא זו מעלה גם בהם עשו לכך, ראוי בו
צריך  שאין האיסורים בכל מהֿשאיןֿכן עצמו. בכורות על
בשלו. אף להורות יכול - בהם להורות מיוחדת רשות נטילת
בשלו, אף היתר להורות יכול שחיטה הלכות היודע ולכן
בעדות  הנאה לו שיש אףֿעלֿפי באיסורין נאמן אחד עד כי

הרמב"ם לבכורות כמ"ש המשניות .שם)(בפירוש
(i w"q ,g"iq dhigy 'ldl `"ew f"dc` r"ey )

ה'תשע"'ה  ניסן ח' קודש שבת בשלג  הדם כיסוי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ãéña ?ïéqëî äna©¤§©¦§¦
.ïä øôò ïéî elà ìkL ...÷c ìBçáe ÷c ìáæa ,úéñôâáe§¦§¦§¤¤©§©¤¨¥¦¨¨¥

בעפר" אלא מכסין ש"אין הוא כד)דין סי' יו"ד מפני (טור
בעפר" וכסהו הוא מפורש שם)ש"מקרא ניתן (ב"י זה ומטעם .

עפר" שנקרא "מפני שחוק בזהב גם וראה לכסות הי"ב. (להלן

"כאילו  לבו אל ששם החמץ, בביטול זה שמטעם ס"ז, תלד סי' א"ח אדה"ז שו"ע

זהב') מ'עפרות להוציא דארעא', 'כעפרא לפרש יש - כלום" חשוב .אינו
המרדכי תרנד)וכתב סי' בשלג (חולין גם לכסות שאפשר

ו)"שנאמר לז, שגם (איוב ומכאן ארץ". הוי יאמר לשלג כי
בו. לכסות ואפשר 'ארץ' נקרא 'שלג'

טעמים: מכמה דבריו את דחו הפוסקים אך
זרוע' שצו)ב'אור סי' בשלג (ח"א לכסות טעות שזוהי כתב

מעורב  הדם ונמצא מים ויעשה השלג יתחמם שלמחר "לפי
"כי  הפסוק מן להוכחה ובאשר שלו". הכיסוי ויבטל במים
שיכולת  איוב, אמר נס ש"דרך כתבו ארץ" הוי יאמר לשלג
מים  הוי שהשלג בחוש רואים אנו אבל לעשות. הקב"ה ביד

ארץ" ה)ולא אות טז סי' מהרי"ו, לשחיטות .(הר"ץ
"דברי (שם)וה'ביתֿיוסף' וכתב: המרדכי דברי את הביא

ואנן  עפר, הוי יאמר לשלג כי כתיב לא דהא – הם תימה
לשלג  קרא לא שהפסוק ועוד בקרא". כדכתיב בעינן עפר
שירד  לשלג ואומר מצווה שהשי"ת "אלא ארץ, אפילו
דברי  אלו דדברים אומר אני "לכן ומסיק: בארץ". ויהיה

עליהם". סומכים ואין הם היחיד
שם' אנשי ב'חידושי שם)אבל המרדכי ה'בית (על על כתב

מה  ממנו נעלם היה איך בעיני, נשגבה "פליאה יוסף':
כסא  שתחת שמשלג הפסוק מזה אליעזר דר' בפרקי שדרשו
שמכסים  המרדכי כוונת שזוהי ומבאר הארץ". נברא הכבוד
צריך  שאתה וכמו עפר. כמו הוי נברא שמשם "כיון בשלג
לענין  זה כמו זה הוי ממנה שנלקח כיון זהב, גבי לומר

כיסוי".
בשלג" לכסות ש"אין הפוסקים כתבו למעשה אמנם

סכ"ד) כח סי' .(רמ"א
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עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ּבהניה,2יין ‡. אסּור - ּכֹוכבים לעבֹודת ׁשּנתנּס ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

הּתֹורה  מן לֹוקה - ׁשהּוא ּכל מּמּנּו האֹוכל 3והּׁשֹותה וכן . ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
מּתקרבת  ׁשהּוא מּפרֹות,4ּכל אֹו מּבּׂשר ּכֹוכבים, עבֹודת ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

לֹוקה; - ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל ומלח, מים ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאפּלּו
נסיכם, יין יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב אׁשר ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:

וגֹומר  .5יקּומּו ְֵָ
ׁשּנתנּסך ·. זה יין ׁשאּסּור וכיון לּה. ׁשּקרב ּכזבח - לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשעּור  לֹו אין - הּוא ּכֹוכבים עבֹודת ׁשּנאמר 6מ ּׁשּום , ֱֲִִִֵֶֶַַָ
החרם  מן מאּומה ּביד ידּבק ולא ּכֹוכבים: .7ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

אֹו‚. נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין ּכֹוכבים העֹובדי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָיין
יינם  סתם הּנקרא והּוא ,נתנּס ּכמֹו8לא ּבהנאה אסּור - ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ׁשּנתנּס הּוא 9יין סֹופרים מּגזרֹות זה ודבר והּׁשֹותה 10. . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

רביעית  יינם מרּדּות.11מּסתם מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְִִִִֵַַַַַָ
ׁשּיּגע „. יין זה 12וכל הרי - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אֹותֹו13אסּור  נּס ׁשּמא ּכֹוכבים 14, העֹובד ׁשּמחׁשבת ; ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּומזלֹות  ּכֹוכבים לעבֹודת למדּת15ּומזלֹות הא ׁשּיין 16. , ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

ּכסתם  ּדינֹו - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּנגע ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָיּׂשראל
ּבהניה. אסּור ׁשהּוא ֲֵֶַָָָָיינם

ּבכּונה ‰. ׁשּלא ּביין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים וכן 17עֹובד , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אסּור 18ּתינֹוק  - ּבּיין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְִִִֵֶַַַָָָָ

ּבהניה 19ּבׁשתּיה  העֹובדי 20ּומּתר מן עבדים הּלֹוקח . ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻ
ויין  מנּסכין, אין מּיד - וטבלּו ּומלּו ּומזלֹות ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכֹוכבים

ּפי  על ואף ּבׁשתּיה, מּתר ּבֹו נהגּוׁשּנגעּו לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ
מּפיהם  ּכֹוכבים עבֹודת ּפסקה ולא יּׂשראל .21ּבדתי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

.Âׁשּנֹולדּו ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדֹות הּׁשפחֹות ְְְְִֵֶַַָָָָּבני
טבלּו לא ועדין ּומלּו יּׂשראל הּגדֹולים 22ּברׁשּות - ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

אֹוסרין  אינן והּקטּנים ּבֹו, ּכׁשּיּגעּו הּיין .23אֹוסרין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
.Êּכמֹו מצֹות ׁשבע עליו ׁשּקּבל והּוא ּתֹוׁשב, ְְְִִֵֵֶֶַָָָּגר

ּבהניה 24ׁשּבארנּו ּומּתר ּבׁשתּיה אסּור יינֹו ּומיחדין 25- . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
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וגר 1) וטבלו ומלו מהגוי עבדים הלוקח ודין בכוונה; שלא ביין שנגע וגוי יינם; וסתם זרה לעבודה שנתנסך יין יבאר
הכשר  הגוי; וחומץ גביו, על עומד וישראל שדרך גוי שאור; ומעט דבש מעט ישראל ביין נתערב אם ביין; שנגעו תושב,
הבית. בעל אצל והמתארח בכשרות; שהוחזק מאדם אלא לוקחין אין הזה בזמן ולאבן; ולעץ לחרש אשר הגויים כלי

אליל 2) אותו של עבודתו דרך אין אם אפילו סקילה עליהן שחייבין זרה עבודה של עבודות מארבע אחת הוא יין ניסוך
פי 3)בכך. על ואף החרם. מן מאומה בידך ידבק ולא משום ואחת ביתך אל תועבה תביא לא משום אחת מלקות, שתי

מלקות. לשתי נתכווין "לוקה" סתם כאן זרה.4)שכתב לעבודה שמקריבים זה 5)מה הרי זה, פסוק כאן שהביא ומה
ללמ  כדי כזבח.רק דינו נסך שיין ממנו צריך 6)וד ואין שהוא בכל אפילו שלוקה הקודמת, בהלכה שאמר למה טעם

זרה.7)שיעור. עבודה מעין כן גם שהיא הנידחת המלך 8)בעיר בפתבג יתגאל לא "אשר שנאמר: ממנו פירש ודניאל
משתיו". התורה.9)וביין מן שאסור זרה לעבודה שנתנסך גמור נסך כיין חכמים עשאוהו זרה עבודה איסור חומרת משום

בנותיהם.10) עם לחיתון ויביא לבבות לקירוב מביא יין שתיית פירוש: בנותיהם. משום גויים של יינם על החכמים גזרו
שלאחריהם  דין בית אבל בלבד, השתייה על מתחילה וגזרו גוריון: בן חנניא בעליית שגזרו גזירות עשר משמונה אחת והיא

יינם. בסתם אף הנאה איסור וגזרו בניסוך מרבים שהגויים מרדות 11)ראו מכת לוקה אינו מרביעית פחות השותה אבל
מפני  שיעורו, לעניין חכמים החמירו לא נסך, כיין חכמים עשו יינם וסתם שהוא בכל לוקה ממש נסך יין שעל פי על ואף

חיתון. חשש משום אלא זרה עבודה משום נאסר שכשוך.12)שלא משמעותה שהתיר 13)נגיעה רבא אמרו, בגמרא
בו. חזר יין.14)בהנאה שזהו וידע בכוונה בו נגע זרה.15)אם עבודה בפני שלא בלבד 16)אפילו גוי של יין שלא

ולפיכך  בהסכמתי. שלא ייני לאסור בכוחך אין לו לומר יכול הישראל ואין גוי בו שנגע ישראל של יין אפילו אלא אסור
יינם. כסתם ודינו נסך שמא בה 17)חוששים שיש וחשב לחבית ידו שהושיט או במקרה. ונגע ביין לנגוע כיוון שלא

יין. ונמצא זרה 18)שמן עבודה בטיב יודע שאינו כל אלא ממש תינוק כך.לא דינו משום 19)ומשמשיה, והטעם
ואל  לכרם מסביב לך אומרים: (לנזיר תקרב" לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרין לך "לך בגמרא: כמבואר עבירה הרחקת

ביין. אסור שהנזיר העבירה, מן להרחיקו תקרב) לא בכוונה.20)הכרם שלא שהיה כיון נתנסך לא ולא 21)ודאי כרב,
לא  ודאי וטבלו שמלו מכיוון דבר של וטעמו מפיהם. זרה עבודה [=תישכח] שתשקע עד נסך יין עושן שאומר כשמואל

זרה. עבודה לשם קטן.22)ניסכו גוי כדין לשתייה במגעם אוסרים קטנים אפילו טבלו ולא מלו לא אם דווקא 23)אבל
אפילו  טבלו ולא ומלו הגוי מן עבד הלוקח אבל אוסרים, אינם קטנים ישראל, ברשות שגדלו טבלו ולא שמלו שפחות בני

קטן. גוי כשאר בשתייה לאסור נסך יין עושים עבודה 24)קטנים יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר הוא זה "אי
נח". בני שנצטוו המצוות שאר עם אסרו 25)זרה בלבד בשתייה בנותיהם, משום גויים יין על ראשונה שגזירה והטעם

אלא  גזרו לא ניסוך, חשש משום שלאחריהם דין בית שגזרו יינם בסתם הנאה איסור אבל תושב. גר גם כוללת זו וגזירה
בלבד. זרה עבודה בעובד



`zexeqפב zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יין  יין 26אצלֹו אצלֹו מפקידין ואין עֹובד 27, ּכל וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּומזלֹות, ּכֹוכבים עבֹודת עֹובד ׁשאינֹו ּומזלֹות ֲִִֵֵֶַַַָָָָּכֹוכבים

הּיׁשמעאלים  אּלּו ּומּתר 28ּכגֹון ּבׁשתּיה אסּור יינן - ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֻ
העֹובדים  אֹותם אבל הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָּבהניה.

ּבהניה. אסּור יינם סתם - ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲֲִֵַַַַָָָָָָעבֹודת
.Á זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום היה 29ּכל אם אסּור, ׁשהּיין ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

עבֹודת  עֹובד ּבגללֹו הּיין ׁשּנאסר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהעֹובד
עֹובד  אינֹו ואם ּבהניה; אסּור הּוא הרי - ּומזלֹות ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָּכֹוכבים
ּבלבד. ּבׁשתּיה אסּור הּוא הרי - ּומזלֹות ּכֹוככים ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָעבֹודת

עֹובד זה הרי - סתם נכרי ׁשּנאמר מקֹום עבֹודת וכל ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּומזלֹות. ִַָָּכֹוכבים

.Ë ׁשראּוי יין אּלא ּומזלֹות ּכֹוכבים לעבֹודת מתנּס ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין
סתם  על ּכׁשּגזרּו זה, ּומּפני הּמזּבח. ּגּבי על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָלהקריב
- ּבהניה אסּור ׁשּיהיה ּבֹו ׁשּיּגע יין ּכל על וגזרּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָיינם
יין  ,לפיכ .להתנּס הראּוי הּיין על אּלא גזרּו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלא

-30מבּׁשל  ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּנגע יּׂשראל ׁשל ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּומזלֹות  ּכֹוכבים העֹובד עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר אסּור. 31אינֹו ְִִִֵֵַָָָָָֻ

מזּוג  יין אבל אחד. להחמיץ 32ּבכֹוס ׁשהתחיל ויין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ
ׁשּיּׁשתה  נאסר.33ואפׁשר - ּבֹו נגע אם , ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָ

.È מעט יּׂשראל ּביין נתערב ׁשאם הּמערב, גאֹוני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהֹורּו
לּמזּבח  ראּוי ואינֹו הֹואיל ּׂשאֹור, מעט אֹו הרי 34ּדבׁש - ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ

ּכׁשכר  אֹו ּכמבּׁשל לׁשּתֹותֹו35הּוא ּומּתר ,מתנּס ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֻֻ
ּומזלֹות. ּכֹוכבים העֹובד ִִֵַָָָעם

.‡Èמּׁשּידר ּומזלֹות? ּכֹוכבים העֹובד יין יאסר ְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמאימתי
הּיין  הּוא 36ויּמׁש עדין אּלא לּבֹור, ירד ׁשּלא ּפי על אף . ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

העֹובד  עם ּדֹורכין אין לפיכ אסּור. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבּגת
ּבידֹו יּגע ׁשּמא ּבּגת, היה 37ּכֹוכבים ואפּלּו .וינּס ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּדרּוכה 38ּכפּות  גת מּמּנּו לֹוקחין ואין ּפי 39. על ואף , ְְְְִִִֵֶַַַָָ
לּבֹור. ירד ולא וזּגין החרצּנים עם מערב הּיין ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹֹׁשעדין

.·È והרי ּבֹו, נגע ולא הּיין ׁשּדר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹעֹובד
ּגּביו  על עֹומד ויּׂשראל 40יּׂשראל ּבחבית 41, ׁשּכּנסֹו הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבׁשתּיה. אסּור זה הרי -ְֲִִֵֶָָ
.‚È,ּבהניה אסּור - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹהחמץ

ּכֹוכבים  עֹובד ׁשּיחמיץ. קדם נס יין ׁשּנעּׂשה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּפני
ׁשהּיין  ּפי על אף ּבחבית, ענבים דֹורס ׁשהיה ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומזלֹות
אֹוכל  היה .נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין - ידיו ּגּבי על ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָצף

הּסּלים  על 42מן אף ּבּגת, ּוזרקן וכסאתים ּכסאה והֹותיר ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָ
מּגּתֹו ׁשהּיין נס43ּפי יין עֹוּׂשה אין - הענבים .44על ֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.„È- ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל והּזּגין ְְְִִִֵֶַַַַַַָָהחרצּנים
חדׁש45אסּורים  עּׂשר ׁשנים עּׂשר 46ּכל ׁשנים ּולאחר ; ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּומּתרין  לחלּוחית, בהן נׁשארה ולא יבׁשּו ּכבר - ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֻחדׁש
עּׂשר  ׁשנים לאחר ׁשּיבׁשּו יין ׁשל ׁשמרים וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאכילה.
הן  והרי יין, ריח ּבהן נׁשאר לא ׁשהרי מּתרין; - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻחדׁש

וכאדמה  .47ּכעפר ְְֲַָָָָ
.ÂËׁשהכניסּו וקנקּניהן ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנאדֹות

לתֹוכ  לּתן אסּור - יינם ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי ן ּבהן ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
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וגם 26) ינסך ולא ביין נוגע אינו זרה, עבודה עובד שאינו כיון והטעם, בערך. מיל כדי שילך עד מה זמן בחנותם מניח
בזה. הנאה כל לו אין שהרי ולנסך, לנגוע אחר לגוי יניח ויינו 27)לא ביינו, זה יין יחליף שמא מרובה, לזמן בביתו

לחילוף. חוששים אין מועט בזמן אבל בשתייה. מצוות"28)אסור שבע עליו "שקיבל זו הלכה בתחילת רבינו שכתב ומה
עובדת  אומה בן תושב בגר רק נאמר זה בהנאה, אסור בלבד זרה עבודה לעבוד שלא עליו קיבל שאם מדבריו ומשמע
חברים. שלושה בפני קבלה צריך לא וגם בהנאה במגעו אסור אינו זרה, עבודה עובדת אינה אומתו כל אם אבל זרה, עבודה

היין.29) ניסוך האש.30)בעניין גבי על משהרתיח מבושל? נקרא שגזרו 31)מאימתי כיון תמוה הדבר הרא"ש: וכתב
ובדבר  כך כל מצוי אינו שהמבושל לפי ואפשר בזה? לגזור שייך לא שהרתיחו משום וכי בנותיהם משום בשתייה יינם על

לבבות.] לקירוב גורם אינו מבושל שיין לומר אפשר [=ואולי חכמים. גזרו לא מצוי טעם 32)שאינו בו יש אם במים,
יין. יין.33)ומראה טעם טעמו עדיין הראשונים ימים שלושה שכל נסך, יין משום בו יש הראשונים ימים שלושה

שאסורים 34) זרה לעבודה פירות מקריבים הגויים שהרי ונימוקם, ואוסרים, רבינו על חולקים והר"ן הרא"ש הרמב"ן,
נסך. יין משום בו ויש למזבח פסול מזוג יין גם המזבח, גבי על או 35)להקרבה מתמרים הוא בתלמוד שכר סתם

וגויים  נחש, ממנו שתה שמא שחוששים משום אלא גויים, של שכר אסרו שלא זרה, לעבודה לנסכו דרכם ואין משעורים
במקומות  או נתגלה שלא ידוע אם ולפיכך נסך, יין גזירת משום או בנותיהם משום אסרוהו לא אבל לכסות, מקפידים אינם

לשתותו. מותר מצויים נחשים מן 36)שאין שהיוצא ומשעה כמדרון עשוייה הגת רש"י ופירש הונא: רב של מימרא
מפרש  תם ורבינו בגת. הוא שעדיין פי על ואף אוסרתו גוי ונגיעת יין נקרא התחתון לצד העליון מצד נמשך הענבים

נסך. יין נעשים אינם ולפיכך יין ולא דרוכים ענבים הם לכן וקודם הבור, אל הגת מן לקלח היין משמע 37)משהתחיל
ביד  שכלל נסך יין אינו בה דורך שהוא ברגלו ניסך בשתייה שאם אבל בהנאה, ומותר ניסוך... נקרא אינו ברגל ניסוך ינו

שהגוי  מפני בהנאה מותר וכאן בהנאה אסור ברגל שניסוך ודעתו לגמרי, אחרת שיטה נוקט קכג סימן [=והטור אסור.
ביד]. כמו אוסרת דריכה אגב שלא ברגל נגיעה אבל מנסך, ואינו בדריכה משום 38)טרוד כפות שגוזרים קשורות ידיו

בהנאה. אפילו ואסור כפות לתחתון.39)אינו העליון מחלק מושך בידו.40)והיין יגע שלא לבדו.41)ומשמרו
לגת.42) ענבים נכון.43)שהביאו וכן מנתז. שם: בתוספתא וכן ר"מ רומי מעלה 44)בדפוס שהיה גוי שם: תוספתא

כן. מנסכין דרכם שאין מותר ענבים גבי על מנתז והיין לגת שניפצן פי על אף לגת ובדרדורין בסלים אפילו 45)ענבים
יבשים 46)בהנאה. חודש, י"ב כל - לחים בגמרא: ופירשו מותרים. יבשים אסורים, לחים שאמרו כחכמים, לחים, שהם

חודש. י"ב לאחר תם.47)- רבינו כדעת ולא מותרים מים עליהם נתן לא אפילו משמע

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חדׁש עּׂשר ׁשנים ׁשּייּׁשנן עד ׁשּיחזירן 48יין עד אֹו ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּזפת 49לאּור  ׁשּיתרּפה ׁשּיחּמּו50עד אֹו אֹו51ׁשעליהן ; ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

לעת  מעת ימים ׁשלׁשה מים לתֹוכן ׁשּיּתן ּומערה 52עד , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּפעמים  ׁשלׁש לעת מעת ּכל אחרים מים ּומחליף ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּמים
ׁשל  ׁשהיּו ּבין ׁשּלהן הּכלים ׁשהיּו ּבין הּימים. ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבׁשלׁשת
לתֹוכם  נתן ואם יינם. ּבהן והכניסּו אֹותן וׁשאלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָיּׂשראל

ּבׁשתּיה.53יין  אסּור זה הרי - אֹותן ׁשּיטהר קדם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.ÊË ׁשכר לתֹוכן לּתן ציר 54ּומּתר מּוריס 55אֹו 56אֹו ְְִִֵֵָָָָֻ
אחר 57מּיד  לתֹוכן הּיין לּתן ּומּתר לכלּום. צרי ואין , ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻ

הּמּוריס  אֹו הּציר ּׂשֹורפן.58ׁשּנֹותן ׁשהּמלח , ְְִֵֶֶֶַַַַָָ
.ÊÈ העֹובדי מן מזּפתים ׁשאינם חדׁשים ּכלים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּלֹוקח

מּיד  יין לתֹוכן נֹותן - ּומזלֹות חֹוׁשׁש59ּכֹוכבים ואינֹו , ְְִִִֵֵֵַַָָָָ
מדיחן  - מזּפתין היּו ואם .נס יין ּבהן נתנּו ,60ׁשּמא ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻ

חדׁשים  ׁשהן ּפי על נס61ואף יין ּבֹו ׁשּנתנּו ּכלי וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
לקּיּום  מכניסֹו ּבֹו62ואין ׁשחֹוּׂשף ּכלי ּכגֹון ,63הּמׁשּפ אֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַ

מׁשכׁשכֹווכּיֹוצא - ודּיֹו.64בּה ּבמים ְְְְְְִֵַַַַָ
.ÁÈ ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּׁשתה חרס ׁשל ּכֹוס ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוכן

ּוׁשנּיה  ראׁשֹונה ּפעם הדיחֹו ּבֹו. לׁשּתֹות אסּור -ְְֱִִִִַַָָָ
ׁשּבֹו הּיין צחצֹוחי הלכּו ׁשּכבר מּתר, - .65ּוׁשליׁשית ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּבאבר  מצּפה ׁשהיה ׁשהּיֹוצרין 66והּוא ּכדר עֹוּׂשין,67, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻ
מזּפת  ׁשהיה חרס 68אֹו ׁשל אבל הדחה 69; צרי -70. ְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָֻ

.ËÈ הּׁשּועים חרס ּביין 71ּכלי ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּבאבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אדּמים  אֹו לבנים היּו אם :מּתרין 72נס - ׁשחרים ;73אֹו ְְֲִִִִִֶֶָָָֹֻֻ

אסּורין  - ירּקין היּו יׁש74ואם ואם ּבֹולעים. ׁשהן מּפני , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָֻ
חרס  ׁשל מגּלה מקֹום -75ּבהם ירּקים ּבין לבנים ּבין , ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻֻ

הּדבר 76אסּורים  ׁשאין לי, ויראה ּבֹולעין. ׁשהם מּפני , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
לקּיּום  ּבהם ּבׁשּכּנסֹו לקּיּום 77אּלא ּבהם ּכּנסֹו לא אבל ; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶָָָָֹ

חרס  ׁשל הם ואפּלּו ּומּתרין מדיחן -78. ְֲִִִֵֶֶֶַָָֻ
.Î ּכֹוכבים העֹובד ּבהן ׁשּדר עץ וׁשל אבן ׁשל ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגת

ּכֹוכבים 79ּומזלֹות  העֹובד ׁשּזּפתּה אבן ׁשל גת אֹו , ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מדיחן 80ּומזלֹות  - ּבּה דר ׁשּלא ּפי על ּבמים 81אף ְְִִִֶַַַַַָָָָֹ

ּפעמים  ארּבע ּבהם 82ּובאפר היתה ואם ּבהן. ודֹור ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
האפר  מקּדים - מקּדים 83לחלּוחית - לאו ואם לּמים; ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

.84הּמים  ִַַ
.‡Î מזּפפת אבן ׁשל ּכֹוכבים 85ּגת העֹובד ּבּה ׁשּדר ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבּה דר ׁשּלא ּפי על אף זפּותה עץ ׁשל גת אֹו ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹּומזלֹות,
לקלף  צרי חדׁש86- עּׂשר ׁשנים יּׁשנּה ואם הּזפת. את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

צרי אינֹו - לעת מעת ימים ׁשלׁשה מים ּבּה נתן ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָאֹו
חמּורה  הּגת ּתהיה לא לא 87לקלף. הּקנקּנים. מן יתר ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ

מּיד  להּתירּה אּלא יקלף .88נאמר ְְֱִִִֶֶַַָָָֹ
.·Î חרס ׁשל אסּור 89ּגת - הּזפת את ׁשּקלף ּפי על אף , ִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּירּפה  עד ּבאׁש אֹותּה ׁשּיחם עד מּיד, ּבּה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלדר
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ומתנדף.48) מהם היין ריח יוצא האש.49)ואז לכבשן הכלים.50)שהחזירן שנתלבנו סימן וזהו אם 51)שבפנים
כז  בשיעור הוחמו אבל מזופתים הכלים מתרפה.אין הזפת היה מזופתים היו שאילו שלושה 52)ה, בכלים יהיו שהמים

לעת. מעת אסור.53)ימים כן גם קצר לזמן רק בהם נתן שאפילו נראה רבינו של 54)מלשון טעמו מבטל השכר כי
שנמלחו.55)היין. מדגים דגים.56)המתמצה של את 57)שומן שורפין שהם מפני מים, מילאוהו שלא פי על ואף

אותו. ומכלין בכלים הנבלע היין 58)היין את שורף ובמורייס שבציר שהמלח מפני היין, נתינת קודם הכשר צריך ואין
מכלהו. אינו אבל היין טעם מבטל רק שהשכר יין, בו לתת רצה אם הכשר טעון שכר נתן אם אבל בכלים, מובלע שהיה

הדחה.59) צריכים לא 60)ואין אחרת כי לקיום, יין לתוכם הכניס לא שהגוי כיוון פעמים, שלוש מים עירוי צריך ואין
לבדה. הדחה מספיקה כחדשים, הכלים נראים כחדשים.61)היו נראים מנת 62)כלומר, על יין בהם מכניס אינו הגוי

רב. זמן בהם הבור.63)לשהותו מן בו [=שואבים] שדולים שכשוך.64)כלי מספיק ישנים, שהם אבל 65)למרות
יין. של זעירות טיפות עוד נשארו ושנייה ראשונה חרס.67)בבדיל.66)בפעם כלי צריכים 68)עושי ישנים, ובכלים

הדחות. מזופת.69)שלוש ואינו ציפוי מצופה 70)בלא מאינו מזופת או באבר מצופה בולע שיותר בלבד. אחת פעם
דינו  שיתבאר "שוע" ונקרא מחרס פחות בולע לגמרי חלק הוא כאשר אבל כך, כל חלק הציפוי כשאין והמדובר באבר,

יט. יפה.71)בהלכה ומצופים ושחורים.72)חלקים לבנים רק נזכר בלבד.73)בגמרא "משום 74)בהדחה
שאפילו  מדבריו, ומשמע הרבה. שבולע נתר היינו צריף, מחפורת של קרקע תערובת בהם שיש רש"י, [פירש דמיצריף".
מגולה" "מקום בדין כאן רבינו אולם מועילים. אינם יישון או ועירוי שמילוי שכן ומכל ... מועילה. אינה ברותחים הגעלה

ויישון. עירוי בהם שמועיל בוודאי ולבנים דינם, שמשווה ומשמע ולבנים ירוקים ביחד וסדקים 75)כלל בקעים שיש היינו
יישון.76)בציפוי. או לעת מעת ג' ועירוי מילוי וצריכים מועילות אינן הדחות כמה העשויים 77)ואפילו בכלים כלומר,

מגולה  מקום בהם שאין ושחורים ולבנים חכמים. בו גזרו שעה לפי אפילו לקיום שמכניסו דבר כל ... לקיום. בהם להכניס
מתכות  שכלי למדנו ומדבריו באבר, מצופים שהם מפני מתכות  ככלי שהם בעלמא בשכשוך מותרים לקיום במכניסם אפילו

די. בעלמא בהדחה אלא ועירוי מילוי צריך אין לקיום במכניס חרס.78)אפילו של שהם פי על אף ואינם 79)פירוש:
הזפת.80)זפותים. של העשן ריח את להעביר כדי יין מעט בגת לשים הזפת.81)ודרך שעל היין צחצוחי להעביר כדי

מפני  הזפת, את לקלוף צריך בה דרך שלא פי על אף זפתה אם עץ של גת אבל בהדחה, די שזפתה אבן של גת ודווקא
יין. הרבה בה אפר.82)שנבלע פעמים ושתי מים פעמים שתי ומים.83)כלומר, אפר ומים אפר נותן נותן 84)היינו,
ואפר. מים ואפר הגוי.85)מים בה דרך אם הרבה בולעת אבן של גת עץ.86)שאפילו של בגת שהרי 87)אפילו

בקנקנים. כמו כך כל היין את מעכבים אין ועירוי.88)בגת יישון שקלף 89)בלי פי על אף חרס ושל שם: במשנה
אותה. מתירה אינה והקליפה אסורה. זו הרי הזפת את
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lybe zxecdn jezn

יין  יין 26אצלֹו אצלֹו מפקידין ואין עֹובד 27, ּכל וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּומזלֹות, ּכֹוכבים עבֹודת עֹובד ׁשאינֹו ּומזלֹות ֲִִֵֵֶַַַָָָָּכֹוכבים

הּיׁשמעאלים  אּלּו ּומּתר 28ּכגֹון ּבׁשתּיה אסּור יינן - ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֻ
העֹובדים  אֹותם אבל הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָּבהניה.

ּבהניה. אסּור יינם סתם - ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲֲִֵַַַַָָָָָָעבֹודת
.Á זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום היה 29ּכל אם אסּור, ׁשהּיין ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

עבֹודת  עֹובד ּבגללֹו הּיין ׁשּנאסר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהעֹובד
עֹובד  אינֹו ואם ּבהניה; אסּור הּוא הרי - ּומזלֹות ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָּכֹוכבים
ּבלבד. ּבׁשתּיה אסּור הּוא הרי - ּומזלֹות ּכֹוככים ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָעבֹודת

עֹובד זה הרי - סתם נכרי ׁשּנאמר מקֹום עבֹודת וכל ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּומזלֹות. ִַָָּכֹוכבים

.Ë ׁשראּוי יין אּלא ּומזלֹות ּכֹוכבים לעבֹודת מתנּס ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין
סתם  על ּכׁשּגזרּו זה, ּומּפני הּמזּבח. ּגּבי על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָלהקריב
- ּבהניה אסּור ׁשּיהיה ּבֹו ׁשּיּגע יין ּכל על וגזרּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָיינם
יין  ,לפיכ .להתנּס הראּוי הּיין על אּלא גזרּו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלא

-30מבּׁשל  ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּנגע יּׂשראל ׁשל ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּומזלֹות  ּכֹוכבים העֹובד עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר אסּור. 31אינֹו ְִִִֵֵַָָָָָֻ

מזּוג  יין אבל אחד. להחמיץ 32ּבכֹוס ׁשהתחיל ויין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ
ׁשּיּׁשתה  נאסר.33ואפׁשר - ּבֹו נגע אם , ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָ

.È מעט יּׂשראל ּביין נתערב ׁשאם הּמערב, גאֹוני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהֹורּו
לּמזּבח  ראּוי ואינֹו הֹואיל ּׂשאֹור, מעט אֹו הרי 34ּדבׁש - ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ

ּכׁשכר  אֹו ּכמבּׁשל לׁשּתֹותֹו35הּוא ּומּתר ,מתנּס ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֻֻ
ּומזלֹות. ּכֹוכבים העֹובד ִִֵַָָָעם

.‡Èמּׁשּידר ּומזלֹות? ּכֹוכבים העֹובד יין יאסר ְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמאימתי
הּיין  הּוא 36ויּמׁש עדין אּלא לּבֹור, ירד ׁשּלא ּפי על אף . ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

העֹובד  עם ּדֹורכין אין לפיכ אסּור. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבּגת
ּבידֹו יּגע ׁשּמא ּבּגת, היה 37ּכֹוכבים ואפּלּו .וינּס ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּדרּוכה 38ּכפּות  גת מּמּנּו לֹוקחין ואין ּפי 39. על ואף , ְְְְִִִֵֶַַַָָ
לּבֹור. ירד ולא וזּגין החרצּנים עם מערב הּיין ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹֹׁשעדין

.·È והרי ּבֹו, נגע ולא הּיין ׁשּדר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹעֹובד
ּגּביו  על עֹומד ויּׂשראל 40יּׂשראל ּבחבית 41, ׁשּכּנסֹו הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבׁשתּיה. אסּור זה הרי -ְֲִִֵֶָָ
.‚È,ּבהניה אסּור - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹהחמץ

ּכֹוכבים  עֹובד ׁשּיחמיץ. קדם נס יין ׁשּנעּׂשה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּפני
ׁשהּיין  ּפי על אף ּבחבית, ענבים דֹורס ׁשהיה ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומזלֹות
אֹוכל  היה .נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין - ידיו ּגּבי על ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָצף

הּסּלים  על 42מן אף ּבּגת, ּוזרקן וכסאתים ּכסאה והֹותיר ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָ
מּגּתֹו ׁשהּיין נס43ּפי יין עֹוּׂשה אין - הענבים .44על ֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.„È- ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל והּזּגין ְְְִִִֵֶַַַַַַָָהחרצּנים
חדׁש45אסּורים  עּׂשר ׁשנים עּׂשר 46ּכל ׁשנים ּולאחר ; ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּומּתרין  לחלּוחית, בהן נׁשארה ולא יבׁשּו ּכבר - ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֻחדׁש
עּׂשר  ׁשנים לאחר ׁשּיבׁשּו יין ׁשל ׁשמרים וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאכילה.
הן  והרי יין, ריח ּבהן נׁשאר לא ׁשהרי מּתרין; - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻחדׁש

וכאדמה  .47ּכעפר ְְֲַָָָָ
.ÂËׁשהכניסּו וקנקּניהן ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנאדֹות

לתֹוכ  לּתן אסּור - יינם ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי ן ּבהן ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וגם 26) ינסך ולא ביין נוגע אינו זרה, עבודה עובד שאינו כיון והטעם, בערך. מיל כדי שילך עד מה זמן בחנותם מניח
בזה. הנאה כל לו אין שהרי ולנסך, לנגוע אחר לגוי יניח ויינו 27)לא ביינו, זה יין יחליף שמא מרובה, לזמן בביתו

לחילוף. חוששים אין מועט בזמן אבל בשתייה. מצוות"28)אסור שבע עליו "שקיבל זו הלכה בתחילת רבינו שכתב ומה
עובדת  אומה בן תושב בגר רק נאמר זה בהנאה, אסור בלבד זרה עבודה לעבוד שלא עליו קיבל שאם מדבריו ומשמע
חברים. שלושה בפני קבלה צריך לא וגם בהנאה במגעו אסור אינו זרה, עבודה עובדת אינה אומתו כל אם אבל זרה, עבודה

היין.29) ניסוך האש.30)בעניין גבי על משהרתיח מבושל? נקרא שגזרו 31)מאימתי כיון תמוה הדבר הרא"ש: וכתב
ובדבר  כך כל מצוי אינו שהמבושל לפי ואפשר בזה? לגזור שייך לא שהרתיחו משום וכי בנותיהם משום בשתייה יינם על

לבבות.] לקירוב גורם אינו מבושל שיין לומר אפשר [=ואולי חכמים. גזרו לא מצוי טעם 32)שאינו בו יש אם במים,
יין. יין.33)ומראה טעם טעמו עדיין הראשונים ימים שלושה שכל נסך, יין משום בו יש הראשונים ימים שלושה

שאסורים 34) זרה לעבודה פירות מקריבים הגויים שהרי ונימוקם, ואוסרים, רבינו על חולקים והר"ן הרא"ש הרמב"ן,
נסך. יין משום בו ויש למזבח פסול מזוג יין גם המזבח, גבי על או 35)להקרבה מתמרים הוא בתלמוד שכר סתם

וגויים  נחש, ממנו שתה שמא שחוששים משום אלא גויים, של שכר אסרו שלא זרה, לעבודה לנסכו דרכם ואין משעורים
במקומות  או נתגלה שלא ידוע אם ולפיכך נסך, יין גזירת משום או בנותיהם משום אסרוהו לא אבל לכסות, מקפידים אינם

לשתותו. מותר מצויים נחשים מן 36)שאין שהיוצא ומשעה כמדרון עשוייה הגת רש"י ופירש הונא: רב של מימרא
מפרש  תם ורבינו בגת. הוא שעדיין פי על ואף אוסרתו גוי ונגיעת יין נקרא התחתון לצד העליון מצד נמשך הענבים

נסך. יין נעשים אינם ולפיכך יין ולא דרוכים ענבים הם לכן וקודם הבור, אל הגת מן לקלח היין משמע 37)משהתחיל
ביד  שכלל נסך יין אינו בה דורך שהוא ברגלו ניסך בשתייה שאם אבל בהנאה, ומותר ניסוך... נקרא אינו ברגל ניסוך ינו

שהגוי  מפני בהנאה מותר וכאן בהנאה אסור ברגל שניסוך ודעתו לגמרי, אחרת שיטה נוקט קכג סימן [=והטור אסור.
ביד]. כמו אוסרת דריכה אגב שלא ברגל נגיעה אבל מנסך, ואינו בדריכה משום 38)טרוד כפות שגוזרים קשורות ידיו

בהנאה. אפילו ואסור כפות לתחתון.39)אינו העליון מחלק מושך בידו.40)והיין יגע שלא לבדו.41)ומשמרו
לגת.42) ענבים נכון.43)שהביאו וכן מנתז. שם: בתוספתא וכן ר"מ רומי מעלה 44)בדפוס שהיה גוי שם: תוספתא

כן. מנסכין דרכם שאין מותר ענבים גבי על מנתז והיין לגת שניפצן פי על אף לגת ובדרדורין בסלים אפילו 45)ענבים
יבשים 46)בהנאה. חודש, י"ב כל - לחים בגמרא: ופירשו מותרים. יבשים אסורים, לחים שאמרו כחכמים, לחים, שהם

חודש. י"ב לאחר תם.47)- רבינו כדעת ולא מותרים מים עליהם נתן לא אפילו משמע

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חדׁש עּׂשר ׁשנים ׁשּייּׁשנן עד ׁשּיחזירן 48יין עד אֹו ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּזפת 49לאּור  ׁשּיתרּפה ׁשּיחּמּו50עד אֹו אֹו51ׁשעליהן ; ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

לעת  מעת ימים ׁשלׁשה מים לתֹוכן ׁשּיּתן ּומערה 52עד , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּפעמים  ׁשלׁש לעת מעת ּכל אחרים מים ּומחליף ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּמים
ׁשל  ׁשהיּו ּבין ׁשּלהן הּכלים ׁשהיּו ּבין הּימים. ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבׁשלׁשת
לתֹוכם  נתן ואם יינם. ּבהן והכניסּו אֹותן וׁשאלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָיּׂשראל

ּבׁשתּיה.53יין  אסּור זה הרי - אֹותן ׁשּיטהר קדם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.ÊË ׁשכר לתֹוכן לּתן ציר 54ּומּתר מּוריס 55אֹו 56אֹו ְְִִֵֵָָָָֻ
אחר 57מּיד  לתֹוכן הּיין לּתן ּומּתר לכלּום. צרי ואין , ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻ

הּמּוריס  אֹו הּציר ּׂשֹורפן.58ׁשּנֹותן ׁשהּמלח , ְְִֵֶֶֶַַַַָָ
.ÊÈ העֹובדי מן מזּפתים ׁשאינם חדׁשים ּכלים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּלֹוקח

מּיד  יין לתֹוכן נֹותן - ּומזלֹות חֹוׁשׁש59ּכֹוכבים ואינֹו , ְְִִִֵֵֵַַָָָָ
מדיחן  - מזּפתין היּו ואם .נס יין ּבהן נתנּו ,60ׁשּמא ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻ

חדׁשים  ׁשהן ּפי על נס61ואף יין ּבֹו ׁשּנתנּו ּכלי וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
לקּיּום  מכניסֹו ּבֹו62ואין ׁשחֹוּׂשף ּכלי ּכגֹון ,63הּמׁשּפ אֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַ

מׁשכׁשכֹווכּיֹוצא - ודּיֹו.64בּה ּבמים ְְְְְְִֵַַַַָ
.ÁÈ ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּׁשתה חרס ׁשל ּכֹוס ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוכן

ּוׁשנּיה  ראׁשֹונה ּפעם הדיחֹו ּבֹו. לׁשּתֹות אסּור -ְְֱִִִִַַָָָ
ׁשּבֹו הּיין צחצֹוחי הלכּו ׁשּכבר מּתר, - .65ּוׁשליׁשית ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּבאבר  מצּפה ׁשהיה ׁשהּיֹוצרין 66והּוא ּכדר עֹוּׂשין,67, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻ
מזּפת  ׁשהיה חרס 68אֹו ׁשל אבל הדחה 69; צרי -70. ְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָֻ

.ËÈ הּׁשּועים חרס ּביין 71ּכלי ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּבאבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אדּמים  אֹו לבנים היּו אם :מּתרין 72נס - ׁשחרים ;73אֹו ְְֲִִִִִֶֶָָָֹֻֻ

אסּורין  - ירּקין היּו יׁש74ואם ואם ּבֹולעים. ׁשהן מּפני , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָֻ
חרס  ׁשל מגּלה מקֹום -75ּבהם ירּקים ּבין לבנים ּבין , ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻֻ

הּדבר 76אסּורים  ׁשאין לי, ויראה ּבֹולעין. ׁשהם מּפני , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
לקּיּום  ּבהם ּבׁשּכּנסֹו לקּיּום 77אּלא ּבהם ּכּנסֹו לא אבל ; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶָָָָֹ

חרס  ׁשל הם ואפּלּו ּומּתרין מדיחן -78. ְֲִִִֵֶֶֶַָָֻ
.Î ּכֹוכבים העֹובד ּבהן ׁשּדר עץ וׁשל אבן ׁשל ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגת

ּכֹוכבים 79ּומזלֹות  העֹובד ׁשּזּפתּה אבן ׁשל גת אֹו , ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מדיחן 80ּומזלֹות  - ּבּה דר ׁשּלא ּפי על ּבמים 81אף ְְִִִֶַַַַַָָָָֹ

ּפעמים  ארּבע ּבהם 82ּובאפר היתה ואם ּבהן. ודֹור ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
האפר  מקּדים - מקּדים 83לחלּוחית - לאו ואם לּמים; ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

.84הּמים  ִַַ
.‡Î מזּפפת אבן ׁשל ּכֹוכבים 85ּגת העֹובד ּבּה ׁשּדר ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבּה דר ׁשּלא ּפי על אף זפּותה עץ ׁשל גת אֹו ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹּומזלֹות,
לקלף  צרי חדׁש86- עּׂשר ׁשנים יּׁשנּה ואם הּזפת. את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

צרי אינֹו - לעת מעת ימים ׁשלׁשה מים ּבּה נתן ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָאֹו
חמּורה  הּגת ּתהיה לא לא 87לקלף. הּקנקּנים. מן יתר ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ

מּיד  להּתירּה אּלא יקלף .88נאמר ְְֱִִִֶֶַַָָָֹ
.·Î חרס ׁשל אסּור 89ּגת - הּזפת את ׁשּקלף ּפי על אף , ִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּירּפה  עד ּבאׁש אֹותּה ׁשּיחם עד מּיד, ּבּה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלדר
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומתנדף.48) מהם היין ריח יוצא האש.49)ואז לכבשן הכלים.50)שהחזירן שנתלבנו סימן וזהו אם 51)שבפנים
כז  בשיעור הוחמו אבל מזופתים הכלים מתרפה.אין הזפת היה מזופתים היו שאילו שלושה 52)ה, בכלים יהיו שהמים

לעת. מעת אסור.53)ימים כן גם קצר לזמן רק בהם נתן שאפילו נראה רבינו של 54)מלשון טעמו מבטל השכר כי
שנמלחו.55)היין. מדגים דגים.56)המתמצה של את 57)שומן שורפין שהם מפני מים, מילאוהו שלא פי על ואף

אותו. ומכלין בכלים הנבלע היין 58)היין את שורף ובמורייס שבציר שהמלח מפני היין, נתינת קודם הכשר צריך ואין
מכלהו. אינו אבל היין טעם מבטל רק שהשכר יין, בו לתת רצה אם הכשר טעון שכר נתן אם אבל בכלים, מובלע שהיה

הדחה.59) צריכים לא 60)ואין אחרת כי לקיום, יין לתוכם הכניס לא שהגוי כיוון פעמים, שלוש מים עירוי צריך ואין
לבדה. הדחה מספיקה כחדשים, הכלים נראים כחדשים.61)היו נראים מנת 62)כלומר, על יין בהם מכניס אינו הגוי

רב. זמן בהם הבור.63)לשהותו מן בו [=שואבים] שדולים שכשוך.64)כלי מספיק ישנים, שהם אבל 65)למרות
יין. של זעירות טיפות עוד נשארו ושנייה ראשונה חרס.67)בבדיל.66)בפעם כלי צריכים 68)עושי ישנים, ובכלים

הדחות. מזופת.69)שלוש ואינו ציפוי מצופה 70)בלא מאינו מזופת או באבר מצופה בולע שיותר בלבד. אחת פעם
דינו  שיתבאר "שוע" ונקרא מחרס פחות בולע לגמרי חלק הוא כאשר אבל כך, כל חלק הציפוי כשאין והמדובר באבר,

יט. יפה.71)בהלכה ומצופים ושחורים.72)חלקים לבנים רק נזכר בלבד.73)בגמרא "משום 74)בהדחה
שאפילו  מדבריו, ומשמע הרבה. שבולע נתר היינו צריף, מחפורת של קרקע תערובת בהם שיש רש"י, [פירש דמיצריף".
מגולה" "מקום בדין כאן רבינו אולם מועילים. אינם יישון או ועירוי שמילוי שכן ומכל ... מועילה. אינה ברותחים הגעלה

ויישון. עירוי בהם שמועיל בוודאי ולבנים דינם, שמשווה ומשמע ולבנים ירוקים ביחד וסדקים 75)כלל בקעים שיש היינו
יישון.76)בציפוי. או לעת מעת ג' ועירוי מילוי וצריכים מועילות אינן הדחות כמה העשויים 77)ואפילו בכלים כלומר,

מגולה  מקום בהם שאין ושחורים ולבנים חכמים. בו גזרו שעה לפי אפילו לקיום שמכניסו דבר כל ... לקיום. בהם להכניס
מתכות  שכלי למדנו ומדבריו באבר, מצופים שהם מפני מתכות  ככלי שהם בעלמא בשכשוך מותרים לקיום במכניסם אפילו

די. בעלמא בהדחה אלא ועירוי מילוי צריך אין לקיום במכניס חרס.78)אפילו של שהם פי על אף ואינם 79)פירוש:
הזפת.80)זפותים. של העשן ריח את להעביר כדי יין מעט בגת לשים הזפת.81)ודרך שעל היין צחצוחי להעביר כדי

מפני  הזפת, את לקלוף צריך בה דרך שלא פי על אף זפתה אם עץ של גת אבל בהדחה, די שזפתה אבן של גת ודווקא
יין. הרבה בה אפר.82)שנבלע פעמים ושתי מים פעמים שתי ומים.83)כלומר, אפר ומים אפר נותן נותן 84)היינו,
ואפר. מים ואפר הגוי.85)מים בה דרך אם הרבה בולעת אבן של גת עץ.86)שאפילו של בגת שהרי 87)אפילו

בקנקנים. כמו כך כל היין את מעכבים אין ועירוי.88)בגת יישון שקלף 89)בלי פי על אף חרס ושל שם: במשנה
אותה. מתירה אינה והקליפה אסורה. זו הרי הזפת את
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מים 90הּזפת  ּבּה נתן אֹו חדׁש עּׂשר ׁשנים יּׁשנּה ואם . ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתרת, - ימים ְְְִֵֶֶֶַָָֻׁשלׁשה

.‚Î אם 91מׁשּמרת ּומזלֹות: ּכֹוכבים עֹובד ׁשל יין ׁשל ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ּׂשע  ׁשל מדיחּה92ר היתה היתה 93- ואם ּבּה; ּומׁשּמר ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ

צמר  ּובאפר 94ׁשל ּבמים מדיחּה ּפעמים,95- ארּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשׁש ׁשל היתה ואם ּבּה; ּומׁשּמר ׁשּתּנגב עד 96ּומּניחּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

- קׁשרים ּבהן יׁש ואם חדׁש. עּׂשר ׁשנים מיּׁשנּה -ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
חלף 97מּתירן  ּכלי וכן ּבהן 99והּוצים 98. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּבחבלים 100מּכפיפֹות  ּתפּורין היּו אם יין: ּבהן ׁשּדֹורכין ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָ
מדיחן  - קׁשה ּבסּבּו ּבזֹו זֹו אחּוזֹות היּו ואם מדיחן; -ְְְְֲִִִִֶָָָָָ

ּבהן;101ּבאפר  ּומׁשּתּמׁש ּומנּגבן ּפעמים, ארּבע ּובמים ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ואם  חדׁש. עּׂשר ׁשנים מיּׁשנן - ּבפׁשּתן ּתפּורֹות היּו ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹואם

מּתירן  - קׁשרים ּבהן .102יׁש ְִִֵֶַָָָ
.„Î יין ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבהן ׁשּדר הּגת ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכלי

הּיּׂשראל? ּבהן ׁשּידר ּכדי אֹותן מטהרין ּכיצד ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנס
והּלּולבין 103הּדּפין  מדיחן 104והעדׁשים העקלין 105- .106: ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָ

ּבצּבּוץ  וׁשל נסרין ׁשיפה 107ׁשל ׁשל מנּגבן; וׁשל 108- ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָ
ע  ׁשנים מיּׁשנן - -ּגמי מּיד לטהרן רצה ואם חדׁש. ּׂשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

זיתים  ּבמי חֹולטן אֹו ּברֹותחין, מּניחן 109מגעילן אֹו , ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ
מקּלחין  ׁשּמימיו צּנֹור ׁשּמימיו 110ּתחת ּבמעין אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשעֹות 111רֹודפין  עּׂשרה יּתרּו112ׁשּתים ּכ ואחר ,113. ְְְְְִֵֵֶַַָָֻ
.‰Îהיּו - ליּׂשראל ּכּלּה יּׂשראל ארץ ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבּזמן

לֹו, חֹוׁשׁשין ואין מּיּׂשראל אדם מּכל הּיין ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָלֹוקחין
ׁשהחזק  מאדם אּלא לֹוקחין היּו לא לארץ ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻּובחּוצה
אּלא  מקֹום ּבכל יין לֹוקחין אין - הּזה ּובּזמן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבכׁשרּות;
ּדג  וחתיכת והּגבינה הּבּׂשר וכן ּבכׁשרּות. ׁשהחזק ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻמאדם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו סימן, ּבּה ְְִֵֵֶֶַָָׁשאין
.ÂÎ,זמן ּובכל מקֹום ּבכל הּבית ּבעל אצל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמתארח

זה  הרי - ּדג וחתיכת גבינה אֹו ּבּׂשר אֹו יין לֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשאינֹו114מּתר  ּפי על אף עליו, לׁשאל צרי ואינֹו , ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

ׁשאינֹו החזק ואם ּבלבד. יהּודי ׁשהּוא יֹודע אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻמּכירֹו,
אצלֹו. להתארח אסּור - אּלּו ּבדברים מדקּדק ולא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכׁשר
ׁשֹותה  ולא ּבּׂשר אֹוכל אינֹו - אצלֹו ונתארח עבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹואם

עליהם. ּכׁשר אדם לֹו ׁשּיעיד עד ּפיו על ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיין

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ּכֹוכבים ‡. העֹובד ּבּה ׁשאֹוסר הּנגיעה היא ְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכיצד

עצמֹו2ּומזלֹות  ּבּיין ׁשּיּגע הּוא ּבין 3הּיין? ּבידֹו ּבין , ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
לנּס ׁשּדרּכן איבריו ויׁשכׁש4ּבׁשאר אם 5ּבהן, אבל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

לחבית  ידֹו ולא 6ּפׁשט ׁשּיֹוציאּה קדם ידֹו את ותפסּו , ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ּופ  וירד ינידּה, הּיין ׁשּיצא עד מּלמּטה החבית תחּו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

נאסר  לא - מּידֹו ּפתּוח 7למּטה ּכלי אחז אם וכן הּיין. ְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
הגּביּה ׁשּלא ּפי על אף וׁשכׁשכֹו, יין נגע 8ׁשל ולא הּכלי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹ

הּיין  נאסר - .9ּבּיין ֱִִֶַַַַַ
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שירפה"90) עד באש אותה שייחם "עד וכתב בלשונו דייק רבינו אבל זפת? כאן ואין בקלף המדובר הלא תמה הראב"ד
שם. נמצא היה אילו הזפת שיתרפה כדי שיתחמם עד שער 92)מסננת.91)וכוונתו פירש ורש"י שער, מיני כל משמע

כלל.93)אדם. בולע אינו קצת.94)שהשער ניגוב.95)בולע פשתן.96)היינו שהיין 97)של מנגבן כך ואחר
בקשרים. צמח.98)נבלע הדקלים.99)מין סביב הנכרכים קלועים.100)סיבים מתעכב 101)סלים שהיין מנגבן

מנגבן.102)יותר. כך הענבים.103)ואחר על שנותנים דלת המתפזרים,104)כעין הענבים את בו שמאספים מטאטא
הגת. את בו שמנקים וכנראה 106)במים.105)או הדריכה. בשעת יתפזרו שלא הזיתים סביב הקף את בהם שקושרים

הקורה. מכובד הענבים יתפזרו שלא כזה בכלי השתמשו בגת יותר.107)גם שבולע במים.108)קנבוס הגדל עשב מין
שומנם.109) להוציא רכים להיות זיתים לבשל פוסק.110)דרך בלתי חזק או 112)שוטפים.111)בזרם יום עונה,

שעות. עשרה שתים במים שישהו והעיקר שווים, והלילה שהיום וניסן תשרי בתקופת ורדיפתם 113)לילה המים שקילוח
היין. את ומפליט מבטל שעות י"ב דברים 114)במשך לוקחים אין אבל אוכל. שהוא ממה לו ונותן כשר אוכל שסתמו

עיוור  לפני על מקפידים אינם הארץ שעמי מפני בכשרות, שהוחזק ממי אלא הזה בזמן ישראל ובארץ לארץ בחוץ אלו
איסור. דבר יאכל שהישראל מה על מקפיד ואינו לישראל ומוכרם מהגוי קנה ושמא מכשול תיתן היא 1)לא כיצד יבאר

שוהה  היה צרכיו; לעשות לעיר ונכנס בספינה או בקרון יינו המניח חיבור; הוי אי וניצוק היין; הגוי בה שאוסר הנגיעה,
ישראל. שרובה עיר כנגד בנהר שצפה חבית מלחמה; או שלום דרך למדינה שנכנס גדוד ויצא; תפלה קול ושמע הגוי עם

בהנאה.2) התנדנד 3)אפילו והיין לזה זה דפנותיו והניע מלא אינו ואפילו סתום הנוד ופי יין, בו שיש בנוד נגע אם אבל
מותר. ההנעה ידי למעלה 4)על שנתבאר כמו נאסר, היין אין ברגלו ביין גוי נגע ואם בכך, ניסוך דרך אין ברגל אבל
יא. הלכה יא, היד 5)בפרק הכנסת ידי על הבא קל נענוע ואפילו שכשוך, בלא נגיעה אבל בחוזק, היין ויניע וינדנד

אסור. בשתיה אבל בהנאה, אוסרים אינם - שהיה.6)בלבד מעשה נט: זרה כמו 7)עבודה אסור, בשתיה אבל בהנאה,
למעלה. רבינו 8)שנתבאר פתוח. הכלי ופי היין נדנוד והעיקר להיתר, ובין לאיסור בין מורידה, ולא מעלה לא שהגבהה

שהמדובר  רבינו ופירש בכך, ניסוך דרך שאין מפני אשי רב והתיר יין, נאד הנושא גוי בדין ס. שם מגמרא זה דין למד
בשכשוך. ניסוך דרך פתוח שבכלי ומכאן סגור, בכלי ניסוך דרך ואין סגור וסובר 9)בנאד חולק, הבית בתורת והרשב"א

לנסך  שדרכם מאבריו, באחד יין של גופו שכשוך ידי על אלא סתום, בין פתוח בין כלי בהנעת לנסך בכך ניסוך דרך שאין
הרא"ש. בשם קכה סימן ביורהֿדעה הטור כתב וכן אחר. דבר ידי על או בהם

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יין ·. ׁשל ּכלי ּפי 11והגּביהֹו10נטל על אף הּיין, ויצק ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָ
ׁשכׁש מּכחֹו12ׁשּלא הּיין ּבא ׁשהרי נאסר; הגּביּה13- . ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

מּתר  - נגע ולא ׁשכׁש .14ולא ְְְִֵַָָֹֹֻ
ּבּקרקע,‚. הּכלי אֹוחז ׁשהיה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָע ֹובד

מּתר  הּיין - יין לתֹוכֹו יצק העֹובד 15ויּׂשראל נדנד ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
הּיין  נאסר - הּכלי ּומזלֹות .16ּכֹוכבים ְֱִִִֶַַַַַָָ

סתּום „. ּומזלֹות 17ּכלי ּכֹוכבים העֹובד לטלטלֹו מּתר - ְְְְִִֵַַָָָָָֻ
זה  ׁשאין מתנדנד; ׁשהּיין ּפי על ואף למקֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּמקֹום
והּוא  למקֹום מּמקֹום יין ׁשל נֹוד העביר .הּנּסּו ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָּדר

ּבידֹו הּנֹוד ּפי -18אֹוחז חסר אֹו מלא הּנֹוד ׁשהיה ּבין , ְִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ּפתּוח  חרס ּכלי העביר מתנדנד. ׁשהּיין ּפי על ואף ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻמּתר,

ּבֹו נגע ׁשּמא אסּור, - יין חסר 19מלא היה ואם .20- ְִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשכׁשכֹו ּכן אם אּלא .21מּתר, ְְִִֵֶָָֻ

.‰- לזה נתּכּון ולא ּביין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעֹובד
ּבלבד  ּבהניה מּתר הּיין נֹוד 22הרי על ׁשנפל ּכגֹון ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

יין  מנת 23ׁשל על לחבית ידֹו ׁשהֹוׁשיט אֹו ׁשמן 24, ׁשהיא ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ
יין. ְְִִֵַונמצאת

.Â,ּכּונה ּבלא ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשל מּכחֹו הּיין ְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּבא
ּבׁשתּיה  מּתר זה הרי - ּבּיין נגע ולא ּכיצד?25הֹואיל . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

מדּמה  והּוא אחר, לכלי ויצק יין ׁשל ּכלי ׁשהגּביּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָּכגֹון
מּתר. זה הרי - ׁשמן אֹו ׁשכר ֲֵֵֶֶֶֶָָֻׁשהּוא

.Êלבּקׁש לחנּות אֹו לבית ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָנכנס
ּביין  ונגע מחּפּׂש ּכׁשהּוא ידֹו ּופׁשט ׁשהרי 26יין, אסּור; - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

נתּכּון  ּכּונה.27ליין ּבלא נֹוגע זה ואין , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
.Á ּכֹוכבים העֹובד וקדם לארּכּה, ׁשּנסּדקה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָחבית

וחבקּה החרסים 28ּומזלֹות יתּפרדּו ׁשּלא זה 29ּכדי הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבהניה  ּבּסדק 30מּתר ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם אבל . ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ

אין  ׁשהרי ּבׁשתּיה; מּתר זה הרי - יּפל ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻהעליֹון
ּומזלֹות  ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ּכחֹו על .31הּיין ִִֵֶַַַַָָֹ

.Ë יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ּומזלֹות ּכֹוכבים והעלּוהּו32עֹובד ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּבקנה  הּיין ּבֹו ׁשּיׁש הּבֹור ׁשּמדד אֹו מת, אֹו33מּׁשם , ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מעליו  והּצרעה הּזבּוב את ׁשהיה 34ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הרֹותחת 35מטּפח  החבית ּפי ׁשּתנּוח 36על ּכדי ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

לּבֹור 37הרתיחה  ּבחמתֹו ּוזרקּה חבית ׁשּנטל אֹו הרי 38, - ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
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"והגביהו".11)פתוח.10) כתב הגבהה, ידי על יציקה שדרך ומשום כלל, קובעת אינה שהגבהה למעלה, נתבאר
בהנאה.12) או 13)אפילו נאסר, יצק שממנו בכלי שנשאר היין גם אם פירש ולא סתם (רבינו בו. נגע כאילו הוא והרי

הנשאר  אבל הכלי, מן שיצא היין רק נאסר כלי אל מכלי המערה שגוי ששת, רב מפרש שם בגמרא ממנו. שיצא היין רק
כוחו שאיסור מפני אסור.מותר, שהכל רבינו של מלשונו שמשמע ירוחם, רבינו וכתב שיצא. ביין רק גזרו מדרבנן, רק הוא

גוי). דיבורֿהמתחיל ס. שם ותוספות שם רש"י דעת וכן בשתיה, אפילו הנשאר את מתירים והמרדכי הרא"ש אבל
בחבית 14) ידו לפשט דומה זה ואין בשתיה, אפילו ומותר ניסוך. מעשה שיעשה עד ניסוך אינה בעצמה שהגבהה נג. גיטין

אוסרת. אינה והגבהה כלל, נגע לא כאן אבל שכשך, שלא אלא ביד נגע ששם מפני הקודמת, בשתיה,15)שבהלכה אפילו
הקודמת. ההלכה ראה שכשכו. ולא בו נגע לא הרי 16)שהרי הקילוח בשעת שנדנד כיון ס. ע"ז פפא רב של מימרא

לומר  ואין מיימוניות). (הגהות בקילוח אחר דבר ידי על כנוגע כלומר, ואי. דיבורֿהמתחיל שם תוספות בקנה. כנוגע הוא
כמו  שכשוך אלא אוסר, אינו קל נענוע שהרי רבינו, של לשונו מפשטות שמשמע כמו שבכלי, היין נאסר הנדנוד שמשום

למעלה. למעלה.17)שנתבאר פומיה.18)מבואר דקטור והוא שם: ירושלמי קשור. פיו אם וכן כסתום, הוא הרי
דרך 19) או בחוט העבירו אם אבל בידיו, כלי שהעביר ודווקא ביין. שיגע הדבר קרוב ופתוח, יין מלא שהוא כיון שם:

בו. נגע שמא לחשוש שאין מותר, בו.20)טבעות נגע שמא לחשוש בכלי 21)אין ששכשוך א, בהלכה למעלה נתבאר
עצמו. ביין נגיעה בלא אפילו אוסר ה.22)פתוח הלכה יא, בפרק שנתבאר כמו בשתיה, אסור פתוח.23)אבל

שמן.24) של שהיא לו היה נדמה וחכמים 25)כלומר, התורה, מן מותר ביין נגיעה בלי גוי של כוחו בשתיה. אפילו
שם. חכמים, אסרו לא בכוונה שלא אבל בלבד, בכוונה כוחו על וגזרו ידי 26)אסרוהו על כלומר, האוסרת, בנגיעה

בהנאה. שאסור הלכה ונפסקה במחוזא, שהיה מעשה נז: שם יד 27)שכשוך. לא הנגיעה שבשעת שבחבית אףֿעלֿפי ע
שם  בגמרא  שאמרו שמה סובר והראב"ד בכלל. ליין שנתכוין כיון בכוונה, שלא נוגע זה אין יין, מחפש היה שהרי יין, זו
כמו  מותר, שכשך ולא ידו הוציא שנודע אחר אם אבל יין, יש זו שבחבית שהכיר אחרי ששכשך פירושו ביה", "שכשך
הראב"ד. על משנה' ה'כסף תמיהת מיושבת ובזה כאן. רבינו על בהשגתו דבריו כוונת היא וזו בשמו. הטור שהביא

חבק).28) ערך ערוך, (ראה שם רש"י היין, ישפך שלא החרס חלקי וחיבר זרועותיו, בין של 29)לחצה בחבית המדובר
בלבד.30)חרס. היין להציל נתכוין שהרי בכוונה, שלא זמן 31)כנוגע כל נשפך, היין אין הגוי מעשה בלי גם שהרי

ניתנת  כאילו פירוש קעביד, לבינה מעשה שם: בגמרא יפול. שלא כדי עליו, מכביד רק והוא העליון, החלק נפל שלא
בשתיה. מותר יין, מעט שיוצא שאףֿעלֿפי ואומר מוסיף ורש"י להכביד. כדי החבית, על שם:32)לבינה משנה

ה. בהלכה שנתבאר כמו בכוונה, שלא נוגע שהוא מכיון בהנאה, מותר ביין ממש שנגע את 33)ואףֿעלֿפי בו שמודדין
כאן  שהרי ו, שבהלכה בכוונה שלא לכוחו דומה זה ואין בהנאה, לא אבל בשתיה אוסרת אחר דבר ידי על ונגיעה היין.

ביין. לנגוע היין.34)נתכוון (הבועות).36)בידו.35)מעל הרתיחות על בידו מטפח והגוי בועות, ומעלה התוססת
בכך.37) ניסוך דרך והטעם 38)אין אסור. בשתיה אבל בהנאה והכשירו רבינו, ומפרש והכשירו". מעשה היה "זה שם:

כסףֿמשנה, (וראה בשתיה. גם ואסור ביין, בידו נגע שמא חוששים בחמתו שלא אבל אחר, דבר ידי על נגיעה שזה מפני
אלה, רבינו בדברי שהאריכו ולחםֿמשנה, קכה,רדב"ז סימן יורהֿדעה ט"ז וראה הראב"ד, השגת מעליו להסיר כדי



פה zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מים 90הּזפת  ּבּה נתן אֹו חדׁש עּׂשר ׁשנים יּׁשנּה ואם . ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתרת, - ימים ְְְִֵֶֶֶַָָֻׁשלׁשה

.‚Î אם 91מׁשּמרת ּומזלֹות: ּכֹוכבים עֹובד ׁשל יין ׁשל ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ּׂשע  ׁשל מדיחּה92ר היתה היתה 93- ואם ּבּה; ּומׁשּמר ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ

צמר  ּובאפר 94ׁשל ּבמים מדיחּה ּפעמים,95- ארּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשׁש ׁשל היתה ואם ּבּה; ּומׁשּמר ׁשּתּנגב עד 96ּומּניחּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

- קׁשרים ּבהן יׁש ואם חדׁש. עּׂשר ׁשנים מיּׁשנּה -ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
חלף 97מּתירן  ּכלי וכן ּבהן 99והּוצים 98. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּבחבלים 100מּכפיפֹות  ּתפּורין היּו אם יין: ּבהן ׁשּדֹורכין ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָ
מדיחן  - קׁשה ּבסּבּו ּבזֹו זֹו אחּוזֹות היּו ואם מדיחן; -ְְְְֲִִִִֶָָָָָ

ּבהן;101ּבאפר  ּומׁשּתּמׁש ּומנּגבן ּפעמים, ארּבע ּובמים ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ואם  חדׁש. עּׂשר ׁשנים מיּׁשנן - ּבפׁשּתן ּתפּורֹות היּו ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹואם

מּתירן  - קׁשרים ּבהן .102יׁש ְִִֵֶַָָָ
.„Î יין ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבהן ׁשּדר הּגת ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכלי

הּיּׂשראל? ּבהן ׁשּידר ּכדי אֹותן מטהרין ּכיצד ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנס
והּלּולבין 103הּדּפין  מדיחן 104והעדׁשים העקלין 105- .106: ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָ

ּבצּבּוץ  וׁשל נסרין ׁשיפה 107ׁשל ׁשל מנּגבן; וׁשל 108- ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָ
ע  ׁשנים מיּׁשנן - -ּגמי מּיד לטהרן רצה ואם חדׁש. ּׂשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

זיתים  ּבמי חֹולטן אֹו ּברֹותחין, מּניחן 109מגעילן אֹו , ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ
מקּלחין  ׁשּמימיו צּנֹור ׁשּמימיו 110ּתחת ּבמעין אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשעֹות 111רֹודפין  עּׂשרה יּתרּו112ׁשּתים ּכ ואחר ,113. ְְְְְִֵֵֶַַָָֻ
.‰Îהיּו - ליּׂשראל ּכּלּה יּׂשראל ארץ ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבּזמן

לֹו, חֹוׁשׁשין ואין מּיּׂשראל אדם מּכל הּיין ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָלֹוקחין
ׁשהחזק  מאדם אּלא לֹוקחין היּו לא לארץ ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻּובחּוצה
אּלא  מקֹום ּבכל יין לֹוקחין אין - הּזה ּובּזמן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבכׁשרּות;
ּדג  וחתיכת והּגבינה הּבּׂשר וכן ּבכׁשרּות. ׁשהחזק ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻמאדם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו סימן, ּבּה ְְִֵֵֶֶַָָׁשאין
.ÂÎ,זמן ּובכל מקֹום ּבכל הּבית ּבעל אצל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמתארח

זה  הרי - ּדג וחתיכת גבינה אֹו ּבּׂשר אֹו יין לֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשאינֹו114מּתר  ּפי על אף עליו, לׁשאל צרי ואינֹו , ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

ׁשאינֹו החזק ואם ּבלבד. יהּודי ׁשהּוא יֹודע אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻמּכירֹו,
אצלֹו. להתארח אסּור - אּלּו ּבדברים מדקּדק ולא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכׁשר
ׁשֹותה  ולא ּבּׂשר אֹוכל אינֹו - אצלֹו ונתארח עבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹואם

עליהם. ּכׁשר אדם לֹו ׁשּיעיד עד ּפיו על ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיין

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ּכֹוכבים ‡. העֹובד ּבּה ׁשאֹוסר הּנגיעה היא ְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכיצד

עצמֹו2ּומזלֹות  ּבּיין ׁשּיּגע הּוא ּבין 3הּיין? ּבידֹו ּבין , ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
לנּס ׁשּדרּכן איבריו ויׁשכׁש4ּבׁשאר אם 5ּבהן, אבל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

לחבית  ידֹו ולא 6ּפׁשט ׁשּיֹוציאּה קדם ידֹו את ותפסּו , ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ּופ  וירד ינידּה, הּיין ׁשּיצא עד מּלמּטה החבית תחּו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

נאסר  לא - מּידֹו ּפתּוח 7למּטה ּכלי אחז אם וכן הּיין. ְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
הגּביּה ׁשּלא ּפי על אף וׁשכׁשכֹו, יין נגע 8ׁשל ולא הּכלי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹ

הּיין  נאסר - .9ּבּיין ֱִִֶַַַַַ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שירפה"90) עד באש אותה שייחם "עד וכתב בלשונו דייק רבינו אבל זפת? כאן ואין בקלף המדובר הלא תמה הראב"ד
שם. נמצא היה אילו הזפת שיתרפה כדי שיתחמם עד שער 92)מסננת.91)וכוונתו פירש ורש"י שער, מיני כל משמע

כלל.93)אדם. בולע אינו קצת.94)שהשער ניגוב.95)בולע פשתן.96)היינו שהיין 97)של מנגבן כך ואחר
בקשרים. צמח.98)נבלע הדקלים.99)מין סביב הנכרכים קלועים.100)סיבים מתעכב 101)סלים שהיין מנגבן

מנגבן.102)יותר. כך הענבים.103)ואחר על שנותנים דלת המתפזרים,104)כעין הענבים את בו שמאספים מטאטא
הגת. את בו שמנקים וכנראה 106)במים.105)או הדריכה. בשעת יתפזרו שלא הזיתים סביב הקף את בהם שקושרים

הקורה. מכובד הענבים יתפזרו שלא כזה בכלי השתמשו בגת יותר.107)גם שבולע במים.108)קנבוס הגדל עשב מין
שומנם.109) להוציא רכים להיות זיתים לבשל פוסק.110)דרך בלתי חזק או 112)שוטפים.111)בזרם יום עונה,

שעות. עשרה שתים במים שישהו והעיקר שווים, והלילה שהיום וניסן תשרי בתקופת ורדיפתם 113)לילה המים שקילוח
היין. את ומפליט מבטל שעות י"ב דברים 114)במשך לוקחים אין אבל אוכל. שהוא ממה לו ונותן כשר אוכל שסתמו

עיוור  לפני על מקפידים אינם הארץ שעמי מפני בכשרות, שהוחזק ממי אלא הזה בזמן ישראל ובארץ לארץ בחוץ אלו
איסור. דבר יאכל שהישראל מה על מקפיד ואינו לישראל ומוכרם מהגוי קנה ושמא מכשול תיתן היא 1)לא כיצד יבאר

שוהה  היה צרכיו; לעשות לעיר ונכנס בספינה או בקרון יינו המניח חיבור; הוי אי וניצוק היין; הגוי בה שאוסר הנגיעה,
ישראל. שרובה עיר כנגד בנהר שצפה חבית מלחמה; או שלום דרך למדינה שנכנס גדוד ויצא; תפלה קול ושמע הגוי עם

בהנאה.2) התנדנד 3)אפילו והיין לזה זה דפנותיו והניע מלא אינו ואפילו סתום הנוד ופי יין, בו שיש בנוד נגע אם אבל
מותר. ההנעה ידי למעלה 4)על שנתבאר כמו נאסר, היין אין ברגלו ביין גוי נגע ואם בכך, ניסוך דרך אין ברגל אבל
יא. הלכה יא, היד 5)בפרק הכנסת ידי על הבא קל נענוע ואפילו שכשוך, בלא נגיעה אבל בחוזק, היין ויניע וינדנד

אסור. בשתיה אבל בהנאה, אוסרים אינם - שהיה.6)בלבד מעשה נט: זרה כמו 7)עבודה אסור, בשתיה אבל בהנאה,
למעלה. רבינו 8)שנתבאר פתוח. הכלי ופי היין נדנוד והעיקר להיתר, ובין לאיסור בין מורידה, ולא מעלה לא שהגבהה

שהמדובר  רבינו ופירש בכך, ניסוך דרך שאין מפני אשי רב והתיר יין, נאד הנושא גוי בדין ס. שם מגמרא זה דין למד
בשכשוך. ניסוך דרך פתוח שבכלי ומכאן סגור, בכלי ניסוך דרך ואין סגור וסובר 9)בנאד חולק, הבית בתורת והרשב"א

לנסך  שדרכם מאבריו, באחד יין של גופו שכשוך ידי על אלא סתום, בין פתוח בין כלי בהנעת לנסך בכך ניסוך דרך שאין
הרא"ש. בשם קכה סימן ביורהֿדעה הטור כתב וכן אחר. דבר ידי על או בהם

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יין ·. ׁשל ּכלי ּפי 11והגּביהֹו10נטל על אף הּיין, ויצק ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָ
ׁשכׁש מּכחֹו12ׁשּלא הּיין ּבא ׁשהרי נאסר; הגּביּה13- . ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

מּתר  - נגע ולא ׁשכׁש .14ולא ְְְִֵַָָֹֹֻ
ּבּקרקע,‚. הּכלי אֹוחז ׁשהיה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָע ֹובד

מּתר  הּיין - יין לתֹוכֹו יצק העֹובד 15ויּׂשראל נדנד ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
הּיין  נאסר - הּכלי ּומזלֹות .16ּכֹוכבים ְֱִִִֶַַַַַָָ

סתּום „. ּומזלֹות 17ּכלי ּכֹוכבים העֹובד לטלטלֹו מּתר - ְְְְִִֵַַָָָָָֻ
זה  ׁשאין מתנדנד; ׁשהּיין ּפי על ואף למקֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּמקֹום
והּוא  למקֹום מּמקֹום יין ׁשל נֹוד העביר .הּנּסּו ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָּדר

ּבידֹו הּנֹוד ּפי -18אֹוחז חסר אֹו מלא הּנֹוד ׁשהיה ּבין , ְִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ּפתּוח  חרס ּכלי העביר מתנדנד. ׁשהּיין ּפי על ואף ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻמּתר,

ּבֹו נגע ׁשּמא אסּור, - יין חסר 19מלא היה ואם .20- ְִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשכׁשכֹו ּכן אם אּלא .21מּתר, ְְִִֵֶָָֻ

.‰- לזה נתּכּון ולא ּביין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעֹובד
ּבלבד  ּבהניה מּתר הּיין נֹוד 22הרי על ׁשנפל ּכגֹון ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

יין  מנת 23ׁשל על לחבית ידֹו ׁשהֹוׁשיט אֹו ׁשמן 24, ׁשהיא ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ
יין. ְְִִֵַונמצאת

.Â,ּכּונה ּבלא ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשל מּכחֹו הּיין ְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּבא
ּבׁשתּיה  מּתר זה הרי - ּבּיין נגע ולא ּכיצד?25הֹואיל . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

מדּמה  והּוא אחר, לכלי ויצק יין ׁשל ּכלי ׁשהגּביּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָּכגֹון
מּתר. זה הרי - ׁשמן אֹו ׁשכר ֲֵֵֶֶֶֶָָֻׁשהּוא

.Êלבּקׁש לחנּות אֹו לבית ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָנכנס
ּביין  ונגע מחּפּׂש ּכׁשהּוא ידֹו ּופׁשט ׁשהרי 26יין, אסּור; - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

נתּכּון  ּכּונה.27ליין ּבלא נֹוגע זה ואין , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
.Á ּכֹוכבים העֹובד וקדם לארּכּה, ׁשּנסּדקה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָחבית

וחבקּה החרסים 28ּומזלֹות יתּפרדּו ׁשּלא זה 29ּכדי הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבהניה  ּבּסדק 30מּתר ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם אבל . ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ

אין  ׁשהרי ּבׁשתּיה; מּתר זה הרי - יּפל ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻהעליֹון
ּומזלֹות  ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ּכחֹו על .31הּיין ִִֵֶַַַַָָֹ

.Ë יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ּומזלֹות ּכֹוכבים והעלּוהּו32עֹובד ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּבקנה  הּיין ּבֹו ׁשּיׁש הּבֹור ׁשּמדד אֹו מת, אֹו33מּׁשם , ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מעליו  והּצרעה הּזבּוב את ׁשהיה 34ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הרֹותחת 35מטּפח  החבית ּפי ׁשּתנּוח 36על ּכדי ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

לּבֹור 37הרתיחה  ּבחמתֹו ּוזרקּה חבית ׁשּנטל אֹו הרי 38, - ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"והגביהו".11)פתוח.10) כתב הגבהה, ידי על יציקה שדרך ומשום כלל, קובעת אינה שהגבהה למעלה, נתבאר
בהנאה.12) או 13)אפילו נאסר, יצק שממנו בכלי שנשאר היין גם אם פירש ולא סתם (רבינו בו. נגע כאילו הוא והרי

הנשאר  אבל הכלי, מן שיצא היין רק נאסר כלי אל מכלי המערה שגוי ששת, רב מפרש שם בגמרא ממנו. שיצא היין רק
כוחו שאיסור מפני אסור.מותר, שהכל רבינו של מלשונו שמשמע ירוחם, רבינו וכתב שיצא. ביין רק גזרו מדרבנן, רק הוא

גוי). דיבורֿהמתחיל ס. שם ותוספות שם רש"י דעת וכן בשתיה, אפילו הנשאר את מתירים והמרדכי הרא"ש אבל
בחבית 14) ידו לפשט דומה זה ואין בשתיה, אפילו ומותר ניסוך. מעשה שיעשה עד ניסוך אינה בעצמה שהגבהה נג. גיטין

אוסרת. אינה והגבהה כלל, נגע לא כאן אבל שכשך, שלא אלא ביד נגע ששם מפני הקודמת, בשתיה,15)שבהלכה אפילו
הקודמת. ההלכה ראה שכשכו. ולא בו נגע לא הרי 16)שהרי הקילוח בשעת שנדנד כיון ס. ע"ז פפא רב של מימרא

לומר  ואין מיימוניות). (הגהות בקילוח אחר דבר ידי על כנוגע כלומר, ואי. דיבורֿהמתחיל שם תוספות בקנה. כנוגע הוא
כמו  שכשוך אלא אוסר, אינו קל נענוע שהרי רבינו, של לשונו מפשטות שמשמע כמו שבכלי, היין נאסר הנדנוד שמשום

למעלה. למעלה.17)שנתבאר פומיה.18)מבואר דקטור והוא שם: ירושלמי קשור. פיו אם וכן כסתום, הוא הרי
דרך 19) או בחוט העבירו אם אבל בידיו, כלי שהעביר ודווקא ביין. שיגע הדבר קרוב ופתוח, יין מלא שהוא כיון שם:

בו. נגע שמא לחשוש שאין מותר, בו.20)טבעות נגע שמא לחשוש בכלי 21)אין ששכשוך א, בהלכה למעלה נתבאר
עצמו. ביין נגיעה בלא אפילו אוסר ה.22)פתוח הלכה יא, בפרק שנתבאר כמו בשתיה, אסור פתוח.23)אבל

שמן.24) של שהיא לו היה נדמה וחכמים 25)כלומר, התורה, מן מותר ביין נגיעה בלי גוי של כוחו בשתיה. אפילו
שם. חכמים, אסרו לא בכוונה שלא אבל בלבד, בכוונה כוחו על וגזרו ידי 26)אסרוהו על כלומר, האוסרת, בנגיעה

בהנאה. שאסור הלכה ונפסקה במחוזא, שהיה מעשה נז: שם יד 27)שכשוך. לא הנגיעה שבשעת שבחבית אףֿעלֿפי ע
שם  בגמרא  שאמרו שמה סובר והראב"ד בכלל. ליין שנתכוין כיון בכוונה, שלא נוגע זה אין יין, מחפש היה שהרי יין, זו
כמו  מותר, שכשך ולא ידו הוציא שנודע אחר אם אבל יין, יש זו שבחבית שהכיר אחרי ששכשך פירושו ביה", "שכשך
הראב"ד. על משנה' ה'כסף תמיהת מיושבת ובזה כאן. רבינו על בהשגתו דבריו כוונת היא וזו בשמו. הטור שהביא

חבק).28) ערך ערוך, (ראה שם רש"י היין, ישפך שלא החרס חלקי וחיבר זרועותיו, בין של 29)לחצה בחבית המדובר
בלבד.30)חרס. היין להציל נתכוין שהרי בכוונה, שלא זמן 31)כנוגע כל נשפך, היין אין הגוי מעשה בלי גם שהרי

ניתנת  כאילו פירוש קעביד, לבינה מעשה שם: בגמרא יפול. שלא כדי עליו, מכביד רק והוא העליון, החלק נפל שלא
בשתיה. מותר יין, מעט שיוצא שאףֿעלֿפי ואומר מוסיף ורש"י להכביד. כדי החבית, על שם:32)לבינה משנה

ה. בהלכה שנתבאר כמו בכוונה, שלא נוגע שהוא מכיון בהנאה, מותר ביין ממש שנגע את 33)ואףֿעלֿפי בו שמודדין
כאן  שהרי ו, שבהלכה בכוונה שלא לכוחו דומה זה ואין בהנאה, לא אבל בשתיה אוסרת אחר דבר ידי על ונגיעה היין.

ביין. לנגוע היין.34)נתכוון (הבועות).36)בידו.35)מעל הרתיחות על בידו מטפח והגוי בועות, ומעלה התוססת
בכך.37) ניסוך דרך והטעם 38)אין אסור. בשתיה אבל בהנאה והכשירו רבינו, ומפרש והכשירו". מעשה היה "זה שם:

כסףֿמשנה, (וראה בשתיה. גם ואסור ביין, בידו נגע שמא חוששים בחמתו שלא אבל אחר, דבר ידי על נגיעה שזה מפני
אלה, רבינו בדברי שהאריכו ולחםֿמשנה, קכה,רדב"ז סימן יורהֿדעה ט"ז וראה הראב"ד, השגת מעליו להסיר כדי
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ּומזלֹות  ּכֹוכבים העֹובד עלה ואם ּבלבד. ּבהניה מּתר ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻזה
ּבהניה.39חי  אסּור הּיין - ֲִַַַַָָָ

.È,הּנקב מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָחבית
ּכדי  הּנקב ּבמקֹום אצּבעֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּניח

הּנקב  עד החבית ׁשּמראׁש הּיין ּכל הּיין. יצא -40ׁשּלא ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּבׁשתּיה  מּתר - הּנקב וׁשּתחת .41אסּור, ְְִִֶֶֶַַַָָָֻ

.‡È ּכפּופה אֹו42מינקת מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוּׂשין , ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ
לתֹו ראׁשּה ׁשהּניח ּבהם, וכּיֹוצא הּיין מּזכּוכית ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

והתחיל  הּיין ּומצץ לחבית, חּוץ האחר והראׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבחבית
ּכֹוכבים  העֹובד ּובא ּתמיד, ׁשעֹוּׂשין ּכדר לירד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּיין
נאסר  - מּלירד הּיין ּומנע הּמינקת ּפי על אצּבעֹו ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָוהּניח

ונגרר  יֹוצא היה ׁשהּכל ׁשּבחבית; הּיין ידֹו,43ּכל לּולי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מּכחֹו. ּכבא הּכל ְְְִִַָָֹֹונמצא

.·È ּכֹוכבים עֹובדי יין ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי לתֹו יין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָהמערה
נאסר 44ּומזלֹות  ׁשהרי 45- העליֹון; ׁשּבּכלי הּיין ּכל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּנּצֹוק  ּובין 47מחּבר 46העּמּוד העליֹון ׁשּבּכלי הּיין ּבין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּכֹוכבים  לעֹובד הּמֹודד ,לפיכ הּתחּתֹון. ׁשּבּכלי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּיין

נפיצה  ינּפץ - ׁשּבידֹו ּכלי לתֹו יזרק 48ּומזלֹות אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
מה 49זריקה  עליו ויאסר חּבּור נּצֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

העליֹון. ּבּכלי ְְִִֵֶֶַָָּׁשּיּׁשאר
.‚Èיׁש50מׁשּפ אם ּומזלֹות, ּכֹוכבים לעֹובד ּבֹו ׁשּמדד ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

יין  עכבת הּמׁשּפ עד 51ּבקצה ליּׂשראל ּבֹו ימּדד לא - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
וינּגב  הדיח 52ׁשּידיחּנּו לא ואם אסּור.53. זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

.„È חטמין ׁשני ּכמין לֹו ׁשּיׁש ּכמֹו54ּכלי מּמּנּו, יֹוצאין ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָ
ּביד  יין מלא ׁשהיה לּידים, ּבהם ׁשּנֹוטלין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּכלים
והעֹובד  זה, מחטם וׁשֹותה מֹוצץ יּׂשראל והיה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹיּׂשראל,
זה  הרי - הּׁשני החטם מן וׁשֹותה מֹוצץ ּומזלֹות ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכֹוכבים

העֹובד 55מּתר  ועדין ויפסק הּיּׂשראלי ׁשּיקּדים והּוא . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ
ּכֹוכבים  העֹובד ׁשּמּׁשּיפסק ׁשֹותה; ּומזלֹות ְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּכֹוכבים

ּבחטם  ׁשּיּׁשאר הּיין יחזר - ּכל 56ּומזלֹות ויאסר לּכלי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר .57מה ֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

.ÂË החבית מן הּיין ׁשּמצץ ּומזלֹות ּכֹוכבים ִִִִֵֶֶַַַַָָָָעֹובד
הּיין 58ּבמינקת  יחזר - ׁשּכׁשּיּפסק ׁשּבּה; הּיין ּכל אסר - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבּמינקת  הּכל 59ׁשעלה ויאסר לחבית ויּפל .60ּבמציצתֹו ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
.ÊË ּכּדי יּׂשראל עם מעביר ׁשהיה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָעֹובד

לׁשמרן  אחריהן הֹול והּוא למקֹום, מּמקֹום אפּלּו61יין , ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ
מיל 62הפליגּו ּכדי ׁשאימתֹו63מּמּנּו מּתרֹות; אּלּו הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻ

אמר  ואם אֹותנּו. ויראה לפנינּו יצא עּתה ואֹומר: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליהן,
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שם). וש"ך ה עליה 39)סעיףֿקטן דמי פפא, רב אמר שם: היין. את לו ומנסך שלו לאליל ומודה שניצול, שמח הוא
שם. רש"י וכפירוש אידם, כולו 40)כיום ונמצא היין אותו כל יוצא היה אצבעו, הניח לא שאילו והטעם, בהנאה. אפילו

מכחו. בלתי 41)בא בקילוח נסך יין שבו כלי לתוך כשר יין יוצקים שאם חיבור, ניצוק ב בהלכה פוסק שרבינו ואף
שלמטה  מה כאן אסרו לא מחובר, היין שכל כאן וכלֿשכן שלמטה, היין עם מתחבר שלמעלה והיין היין, כל נאסר פוסק,
שמתערב  משום אסרוהו לא וגם חיבורו, אסרו לא מכוחו, כבא מדרבנן רק נאסר הנקב מן שלמעלה שהיין מפני הנקב, מן

בעליון. התחתון גישתא".42)היין ובת "גישתא עב: שם כמו 43)בגמרא היא שזו ממש, בחבית כנוגע הוא והרי
מכוחו, כבא רק ונאסר ממש, נוגע שאינו כיון הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו היין אסור אינו ניצוק ומשום ארוכה. חבית

חיבור. ניצוק משום חכמים בו אסרו לא לנסך, כוונה כאן אין מובא 44)וגם הגאונים, בשם והרשב"א יינם, סתם (אפילו
ביתֿיוסף  וראה בשתיה. אפילו מותר יינם בסתם אבל ממש, נסך ביין רק אוסר שניצוק כתב, קכה, סימן יורהֿדעה בטור

בלבד.45)שם). בשתיה שאסור ואומר משיג והראב"ד המקלח.46)בהנאה. יין של ומעשה 47)עמוד הונא, כרב
שם. חסדא רב של היין 48)רב את יחבר שלא כדי לכלי, התחתון ראש שיגיע קודם הניצוק של העליון ראש שיפסיק

הכלים. ו"נפצי"49)שבשני זריקה, היינו ש"קטפי" רבינו ומפרש נפוצי". נפצי או קטופי "קטפי שם: בגמרא מרחוק.
להיפך. פירש ורש"י להפסיק. צלוחית 50)משמעותה פי על אותו ומושיבים קצר, נקב ומלמטה רחב פיו שלמעלה כלי

הצלוחית. לתוך יורד והוא לתוכו המידה מן היין ושופכים צר, שפיה לוקחים יין.51)של טיפת שם שמתעכבת מקום
חיבור. ניצוק משום אסורה ובלא 52)והיא ג. הלכה יא בפרק שנתבאר כמו ואפר , במים היינו בגמרא האמור ניגוב סתם

ומשמע  ינגב, אבן ושל עץ של המשפך עד. שם בברייתא ששנינו ומה בלבד, הדחה ומספיקה ניגוב, צורך אין יין עכבת
ומדד  יין, עכבת בו שאין ישראל של משפך אבל הרבה, בו שנשתמש גוי של במשפך היינו יין, עכבת שם שאין אףֿעלֿפי
מועיל, אינו לבדו שניגוב וינגב", "ידיחנו שכתב רבינו, של מלשונו מדייק (הכסףֿמשנה ודיו. מדיחו לגוי, אחת פעם בו
שידיחנו  רבינו שאמר ומה קושי, כל שאין משמע הלחםֿמשנה של הקצר מפירושו אבל קצת, דחוק לפירוש נכנס כך ומתוך

וינגב"). "להדיח כן גם רבינו כותב כז בהלכה ולהלן וניגוב, הדחה שהוא בגמרא, האמור ניגוב, סתם היינו אבל 53)וינגב
בדיעבד. מותר ניגב, שלא אףֿעלֿפי הדיח, קנישקנין.54)אם עב: שם יב,55)בגמרא שבהלכה לניצוק דומה זה ואין

שנמשך  מזה אחר בכיוון שוטף ישראל, של לפיו הנמשך הקילוח כאן אבל דרך, באותה לרדת סופו היין כל ששם מפני
הגוי. של למטה.56)לפיו חוזר גוי בפי הנוגע שהיין מפרש שם ורש"י הגוי. בפי נגע שלא לשיטתו 57)אףֿעלֿפי

פשוט  אלא לזה, צריך אין למטה, שחוזר בפיו שנגע ליין שחוששין רש"י לשיטת אבל בחוטם, שנשאר ליין שחוששים
החבית. בכל היין שמתערב יין.58)משום ומעלה בו ומוצצים שבמגופה, נקב דרך לחבית שנותנים חלול קנה

במינקת 59) שמעלה משום רש"י ושיטת הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מכחו, שבא משום נאסר לפיו הגיע לא ואפילו
יד. בהלכה למעלה שכתבנו מה וראה לפיו. עד בהנאה.60)היין המשתמר.61)אפילו בחזקת היה אם במשנה:

הרי"ף 63)התרחקו.62) גירסת וכן מיל, כדי גורס ורבינו ממיל. יותר מהם הפליג אפילו כתוב: בברייתא שם בגירסתנו

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכדי  מעיניו נתעּלמּו אם - אחריכם אבֹוא ואני לכּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהם:
ויגיפּו64ׁשּיפּתחּו ויחזרּו הּכד ותּגב 65ּפי הרי 66אֹותּה - ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבׁשתּיה  אסּור ּכּלֹו מּתר 67הּיין - מּכן ּפחֹות אם ;68. ְִִִִִַַָָָָָֻֻ
.ÊÈ ּפי על אף ּבחנּותֹו, ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד הּמּניח ְֲִִִֵֵַַַַַַַָָוכן

מּתר  הּיין - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ונכנס יֹוצא ואם 69ׁשהּוא ; ְְְִִִֵֶַַַָָָֻֻ
מפליג  ׁשהּוא ותּגב 70מֹודיעֹו ויּגֹוף ׁשּיפּתח ּכדי וׁשהה , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ

ּבספינה  אֹו ּבקרֹון יינֹו הּמּניח וכן ּבׁשתּיה. אסּור הּיין -ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
צרכיו  לעּׂשֹות לעיר ונכנס ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובד 71עם ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ

ּכדי  וׁשהה מפליג, ׁשהּוא הֹודיעֹו ואם מּתר; הּיין -ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
וכל 73ויּגֹוף 72ׁשּיפּתח  ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹ

סתּומֹות  ּבחבּיֹות האּלּו אפּלּו74הּדברים ּבפתּוחֹות, אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָ
אסּור. הּיין - מפליג ׁשהּוא ׁשהֹודיען מאחר ׁשהה, ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

.ÁÈ יין והּניח ּכֹוכבים, העֹובד עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיּׂשראל
הּדֹולפקי  על ּפתּוח ויין הּׁשלחן על ׁשעל 75ּפתּוח - ויצא ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָֻ

אסּור  מזג 76הּׁשלחן לֹו: אמר ואם מּתר. הּדֹולפקי וׁשעל , ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֻֻ
אסּור.77ּוׁשתה  ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ְִִֵֶַַַַַַָָָ

.ËÈ ׁשֹותה ּכֹוכבים היה העֹובד ּתפּלה 78עם קֹול וׁשמע , ְְִִִֵֶַָָָָָָ
ׁשהּנכרי  מּתר. הּפתּוח הּיין אף - ויצא הּכנסת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻּבבית
נֹוגע  אֹותי וימצא ּבמהרה, ויבֹוא הּיין יזּכר עּתה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאֹומר:
מה  אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, זז אינֹו זה ּולפי ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָּביינֹו,

ּבלבד  .79ּׁשּלפניו ְְִֶַָָ

.Î אחת ּבחצר דרין ׁשהיּו ויּׂשראל ּכֹוכבים ,80עֹובד ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשניהם  וחזר 81ויצאּו הסּפד, אֹו חתן לראֹות ּבבהלה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הּפתח  וסגר ּכֹוכבים הרי 82העֹובד - יּׂשראל ּכ ואחר , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבהּתרֹו יּׂשראל ׁשּבבית הּפתּוח העֹובד 83הּיין סגר ׁשּלא ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ולא  לביתֹו הּיּׂשראלי נכנס ׁשּכבר ּדעת על אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכֹוכבים
קדמֹו ׁשהּוא לֹו וכמדּמה ּבחּוץ, אדם .84נׁשאר ְְְְִִֶֶַַָָָֻ

.‡Î אחד ּבבית ּכֹוכבים עֹובד וׁשל יּׂשראל ׁשל ,85יין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּפתּוחֹות  חבּיֹות ונעל 86והיּו לּבית ּכֹוכבים העֹובד ונכנס , ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

הּיין  ּכל נאסר - ּבעדֹו חּלֹון 87הּדלת יׁש ואם ּבּדלת 88. ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּכל  - ּכנגּדֹו ורֹואה הּפתח אחֹורי העֹומד מּמּנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּמסּתּכל
אסּורֹות; הּצדדין וׁשּמן מּתרֹות, החּלֹון ׁשּכנגד ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהחבּיֹות

אֹותֹו. הרֹואה מן מפחד ְֲִֵֵֶֶַָׁשהרי
.·Î ארי ׁשאג אם העֹובד 89וכן ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֵַַַָָָ

מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות החבּיֹות ּבין ונחּבא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּכֹוכבים
רֹואה  והּוא ּכאן, נחּבא אחר יּׂשראל ׁשּמא אֹומר: ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא

ּכׁשאּגע. ְִֶֶַאֹותי
.‚Î יין ׁשל לעֹובד 90אֹוצר ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

הּפנ  ּבאֹותֹו אחרֹות חבּיֹות העֹובד 91ּדק ּכֹוכבים ונמצא , ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻ
נבהל  אם הּפתּוחֹות: יּׂשראל חבּיֹות ּבין עֹומד ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּכֹוכבים

ּכגּנב  עליו ונתּפּׂש ּבׁשתּיה,92ּכׁשּנמצא מּתר הּיין - ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֻ
נתּפּׂש לא ואם ;לנּס ּפנאי לֹו אין ויראתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹׁשּמּפחּדֹו
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במשנה. רש"י מפרש וכן הכד.64)והרא"ש. פי כל את שיפתח אחרת.65)פירוש, במגופה ותתייבש,66)ויסתמו
שם. גמליאל בן שמעון כרבן נאסר, לא ולסותמה במגופה חור לעשות כדי שהה אם הכד 67)אבל פי את פתחו שמא

יג  בפרק להלן פוסק ורבינו אחד, כחותם הוא הרי הכד שחתימת מפני מותר, בהנאה אבל סתמוהו, ואחרֿכך ביין ונגעו
בהנאה. ומותר בשתיה אסור אחד, בחותם גוי אצל המופקד שיין ט, בשתיה.68)הלכה בשתיה,69)אפילו אפילו

הישראל. יכנס פן ביין, לנגוע הגוי מתרחק.70)שמתיירא ורחץ.71)שהוא לעיר נכנס בקפנדריא לו הלך במשנה:
שאמרו  וקפנדריא מותר, הרגילה בדרך הלך שאפילו ומשמע קפנדריא, הזכיר לא ורבינו קצרה. עקלתון בדרך הלך פירוש,
טהרות  לענין נאמרו דבריו כי עקלתון, בדרך בבא רק שהמדובר שם: רבא לדברי ניגוד כל בזה ואין דוקא, לאו במשנה
כתב  והטעם, עקלתון. דרך צריכים לא נסך יין לעניין אבל בנגיעתם, ומטמאים הארץ עמי והפועלים החמור, על הטעונות
וישכשך, הגוי יגע אלאֿאםֿכן נאסר אינו ביין מהֿשאיןֿכן נטמאות, עין כהרף בלבד בנגיעה שבטהרות הכסףֿמשנה,
זמן  וצריך שמסיים כמו סתומות בחביות המדובר כאן הרי לכך, ונוסף ויראהו, הישראל יבוא בינתיים שמא הוא וחושש
על  חולקים והרא"ש והר"ן בשתיה. ומותר עקלתון, דרך הישראל בא לא אם אפילו מותר ולכן ולסתום, לפתוח כדי מסוים

בשתיה. מותר עקלתון בדרך רק נסך ביין שגם וסוברים חדשה.73)החבית.72)רבינו, מגופה בסוף 74)יעשה
ה  כל שעל משמע מותרות. סתומות אסורות, פתוחות חביות הדברים.המשנה: מוסבים ופירושו,75)בבות הערוך. כגירסת

יין. כלי בו שמניח עץ הישראל.76)כלי יכנס פן בו, לנגוע הגוי במקצת,77)שמתיירא ברשות ידיו את שחיזק הואיל
היין. בכל ונוגע דעתו רבא.78)סומך והתיר שהיה, מעשה ע. כמו 79)שם עמו. שותה שהרי אסור, שלפניו ומה

אסור. השולחן שעל הקודמת, בהלכה שהיה.80)שנתבאר מעשה ביתו.81)שם, את הישראל סגר של 82)ולא
של 83)החצר. לביתו הגוי נכנס שמא חוששין ואין א. הלכה יג פרק לקמן ראה בבהלה, יציאתו לפני קודם שהיה כמו

בפניו. הפתח את שסגר מכיון ביינו, ונגע המדובר,84)ישראל בגמרא לא. או חזר אם בו, מרגיש אינו הבהלה שמתוך
שעליונה  רש"י ודעת כך. הדין לזה, זה סמוכים בתים בשני שגם ומשמע סתם, ורבינו למטה. והגוי למעלה גר כשישראל

מלמעלה. רואהו והישראל בתחתונה והיין דוקא, ביה 85)ותחתונה דיתיב ביתא ההוא הגירסא: שלפנינו בגמרא שם
והרשב"א. הרי"ף גירסת היא וכן וגוי", דישראל חמרא ביה "דיתיב גורס רבינו אולם גוי. על דישראל, אבל 86)חמרא

יז. בהלכה כמו ותיבש, ויגוף שיפתח כשיעור שהה אם  אלא אסור אינו יראה 87)בסתומות שמא מפחד הגוי אין שהרי
נסך. ובוודאי ישראל, החלון.88)אותו שכנגד החביות של להיתרן נימוק - מפחד שהרי שהיה.89)שם. מעשה שם,

ודגוי.90) דישראל גורס: ורבינו דישראל. מחמרא שלפנינו: בגמרות הגירסא כאן גם שהיה. מעשה הוא 91)שם, פונדק
אוצר  וגם ישראל של יין אוצר פונדק באותו היה שלפנינו, בדין יין. בהן להעמיד פינות היינו אוצרות, כמה ובו גדול מחסן

הישראל. של הפתוחות החביות בין עומד הגוי את ומצאו גוי, של שנכנס 92)יין ואףֿעלֿפי כשנמצא, שנבהל והסימן
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ּומזלֹות  ּכֹוכבים העֹובד עלה ואם ּבלבד. ּבהניה מּתר ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻזה
ּבהניה.39חי  אסּור הּיין - ֲִַַַַָָָ

.È,הּנקב מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָחבית
ּכדי  הּנקב ּבמקֹום אצּבעֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּניח

הּנקב  עד החבית ׁשּמראׁש הּיין ּכל הּיין. יצא -40ׁשּלא ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּבׁשתּיה  מּתר - הּנקב וׁשּתחת .41אסּור, ְְִִֶֶֶַַַָָָֻ

.‡È ּכפּופה אֹו42מינקת מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוּׂשין , ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ
לתֹו ראׁשּה ׁשהּניח ּבהם, וכּיֹוצא הּיין מּזכּוכית ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

והתחיל  הּיין ּומצץ לחבית, חּוץ האחר והראׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבחבית
ּכֹוכבים  העֹובד ּובא ּתמיד, ׁשעֹוּׂשין ּכדר לירד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּיין
נאסר  - מּלירד הּיין ּומנע הּמינקת ּפי על אצּבעֹו ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָוהּניח

ונגרר  יֹוצא היה ׁשהּכל ׁשּבחבית; הּיין ידֹו,43ּכל לּולי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מּכחֹו. ּכבא הּכל ְְְִִַָָֹֹונמצא

.·È ּכֹוכבים עֹובדי יין ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי לתֹו יין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָהמערה
נאסר 44ּומזלֹות  ׁשהרי 45- העליֹון; ׁשּבּכלי הּיין ּכל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּנּצֹוק  ּובין 47מחּבר 46העּמּוד העליֹון ׁשּבּכלי הּיין ּבין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּכֹוכבים  לעֹובד הּמֹודד ,לפיכ הּתחּתֹון. ׁשּבּכלי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּיין

נפיצה  ינּפץ - ׁשּבידֹו ּכלי לתֹו יזרק 48ּומזלֹות אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
מה 49זריקה  עליו ויאסר חּבּור נּצֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

העליֹון. ּבּכלי ְְִִֵֶֶַָָּׁשּיּׁשאר
.‚Èיׁש50מׁשּפ אם ּומזלֹות, ּכֹוכבים לעֹובד ּבֹו ׁשּמדד ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

יין  עכבת הּמׁשּפ עד 51ּבקצה ליּׂשראל ּבֹו ימּדד לא - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
וינּגב  הדיח 52ׁשּידיחּנּו לא ואם אסּור.53. זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

.„È חטמין ׁשני ּכמין לֹו ׁשּיׁש ּכמֹו54ּכלי מּמּנּו, יֹוצאין ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָ
ּביד  יין מלא ׁשהיה לּידים, ּבהם ׁשּנֹוטלין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּכלים
והעֹובד  זה, מחטם וׁשֹותה מֹוצץ יּׂשראל והיה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹיּׂשראל,
זה  הרי - הּׁשני החטם מן וׁשֹותה מֹוצץ ּומזלֹות ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכֹוכבים

העֹובד 55מּתר  ועדין ויפסק הּיּׂשראלי ׁשּיקּדים והּוא . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ
ּכֹוכבים  העֹובד ׁשּמּׁשּיפסק ׁשֹותה; ּומזלֹות ְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּכֹוכבים

ּבחטם  ׁשּיּׁשאר הּיין יחזר - ּכל 56ּומזלֹות ויאסר לּכלי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר .57מה ֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

.ÂË החבית מן הּיין ׁשּמצץ ּומזלֹות ּכֹוכבים ִִִִֵֶֶַַַַָָָָעֹובד
הּיין 58ּבמינקת  יחזר - ׁשּכׁשּיּפסק ׁשּבּה; הּיין ּכל אסר - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבּמינקת  הּכל 59ׁשעלה ויאסר לחבית ויּפל .60ּבמציצתֹו ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
.ÊË ּכּדי יּׂשראל עם מעביר ׁשהיה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָעֹובד

לׁשמרן  אחריהן הֹול והּוא למקֹום, מּמקֹום אפּלּו61יין , ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ
מיל 62הפליגּו ּכדי ׁשאימתֹו63מּמּנּו מּתרֹות; אּלּו הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻ

אמר  ואם אֹותנּו. ויראה לפנינּו יצא עּתה ואֹומר: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליהן,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם). וש"ך ה עליה 39)סעיףֿקטן דמי פפא, רב אמר שם: היין. את לו ומנסך שלו לאליל ומודה שניצול, שמח הוא
שם. רש"י וכפירוש אידם, כולו 40)כיום ונמצא היין אותו כל יוצא היה אצבעו, הניח לא שאילו והטעם, בהנאה. אפילו

מכחו. בלתי 41)בא בקילוח נסך יין שבו כלי לתוך כשר יין יוצקים שאם חיבור, ניצוק ב בהלכה פוסק שרבינו ואף
שלמטה  מה כאן אסרו לא מחובר, היין שכל כאן וכלֿשכן שלמטה, היין עם מתחבר שלמעלה והיין היין, כל נאסר פוסק,
שמתערב  משום אסרוהו לא וגם חיבורו, אסרו לא מכוחו, כבא מדרבנן רק נאסר הנקב מן שלמעלה שהיין מפני הנקב, מן

בעליון. התחתון גישתא".42)היין ובת "גישתא עב: שם כמו 43)בגמרא היא שזו ממש, בחבית כנוגע הוא והרי
מכוחו, כבא רק ונאסר ממש, נוגע שאינו כיון הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו היין אסור אינו ניצוק ומשום ארוכה. חבית

חיבור. ניצוק משום חכמים בו אסרו לא לנסך, כוונה כאן אין מובא 44)וגם הגאונים, בשם והרשב"א יינם, סתם (אפילו
ביתֿיוסף  וראה בשתיה. אפילו מותר יינם בסתם אבל ממש, נסך ביין רק אוסר שניצוק כתב, קכה, סימן יורהֿדעה בטור

בלבד.45)שם). בשתיה שאסור ואומר משיג והראב"ד המקלח.46)בהנאה. יין של ומעשה 47)עמוד הונא, כרב
שם. חסדא רב של היין 48)רב את יחבר שלא כדי לכלי, התחתון ראש שיגיע קודם הניצוק של העליון ראש שיפסיק

הכלים. ו"נפצי"49)שבשני זריקה, היינו ש"קטפי" רבינו ומפרש נפוצי". נפצי או קטופי "קטפי שם: בגמרא מרחוק.
להיפך. פירש ורש"י להפסיק. צלוחית 50)משמעותה פי על אותו ומושיבים קצר, נקב ומלמטה רחב פיו שלמעלה כלי

הצלוחית. לתוך יורד והוא לתוכו המידה מן היין ושופכים צר, שפיה לוקחים יין.51)של טיפת שם שמתעכבת מקום
חיבור. ניצוק משום אסורה ובלא 52)והיא ג. הלכה יא בפרק שנתבאר כמו ואפר , במים היינו בגמרא האמור ניגוב סתם

ומשמע  ינגב, אבן ושל עץ של המשפך עד. שם בברייתא ששנינו ומה בלבד, הדחה ומספיקה ניגוב, צורך אין יין עכבת
ומדד  יין, עכבת בו שאין ישראל של משפך אבל הרבה, בו שנשתמש גוי של במשפך היינו יין, עכבת שם שאין אףֿעלֿפי
מועיל, אינו לבדו שניגוב וינגב", "ידיחנו שכתב רבינו, של מלשונו מדייק (הכסףֿמשנה ודיו. מדיחו לגוי, אחת פעם בו
שידיחנו  רבינו שאמר ומה קושי, כל שאין משמע הלחםֿמשנה של הקצר מפירושו אבל קצת, דחוק לפירוש נכנס כך ומתוך

וינגב"). "להדיח כן גם רבינו כותב כז בהלכה ולהלן וניגוב, הדחה שהוא בגמרא, האמור ניגוב, סתם היינו אבל 53)וינגב
בדיעבד. מותר ניגב, שלא אףֿעלֿפי הדיח, קנישקנין.54)אם עב: שם יב,55)בגמרא שבהלכה לניצוק דומה זה ואין

שנמשך  מזה אחר בכיוון שוטף ישראל, של לפיו הנמשך הקילוח כאן אבל דרך, באותה לרדת סופו היין כל ששם מפני
הגוי. של למטה.56)לפיו חוזר גוי בפי הנוגע שהיין מפרש שם ורש"י הגוי. בפי נגע שלא לשיטתו 57)אףֿעלֿפי

פשוט  אלא לזה, צריך אין למטה, שחוזר בפיו שנגע ליין שחוששין רש"י לשיטת אבל בחוטם, שנשאר ליין שחוששים
החבית. בכל היין שמתערב יין.58)משום ומעלה בו ומוצצים שבמגופה, נקב דרך לחבית שנותנים חלול קנה

במינקת 59) שמעלה משום רש"י ושיטת הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מכחו, שבא משום נאסר לפיו הגיע לא ואפילו
יד. בהלכה למעלה שכתבנו מה וראה לפיו. עד בהנאה.60)היין המשתמר.61)אפילו בחזקת היה אם במשנה:

הרי"ף 63)התרחקו.62) גירסת וכן מיל, כדי גורס ורבינו ממיל. יותר מהם הפליג אפילו כתוב: בברייתא שם בגירסתנו

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכדי  מעיניו נתעּלמּו אם - אחריכם אבֹוא ואני לכּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהם:
ויגיפּו64ׁשּיפּתחּו ויחזרּו הּכד ותּגב 65ּפי הרי 66אֹותּה - ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבׁשתּיה  אסּור ּכּלֹו מּתר 67הּיין - מּכן ּפחֹות אם ;68. ְִִִִִַַָָָָָֻֻ
.ÊÈ ּפי על אף ּבחנּותֹו, ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד הּמּניח ְֲִִִֵֵַַַַַַַָָוכן

מּתר  הּיין - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ונכנס יֹוצא ואם 69ׁשהּוא ; ְְְִִִֵֶַַַָָָֻֻ
מפליג  ׁשהּוא ותּגב 70מֹודיעֹו ויּגֹוף ׁשּיפּתח ּכדי וׁשהה , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ

ּבספינה  אֹו ּבקרֹון יינֹו הּמּניח וכן ּבׁשתּיה. אסּור הּיין -ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
צרכיו  לעּׂשֹות לעיר ונכנס ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובד 71עם ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ

ּכדי  וׁשהה מפליג, ׁשהּוא הֹודיעֹו ואם מּתר; הּיין -ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
וכל 73ויּגֹוף 72ׁשּיפּתח  ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹ

סתּומֹות  ּבחבּיֹות האּלּו אפּלּו74הּדברים ּבפתּוחֹות, אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָ
אסּור. הּיין - מפליג ׁשהּוא ׁשהֹודיען מאחר ׁשהה, ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

.ÁÈ יין והּניח ּכֹוכבים, העֹובד עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיּׂשראל
הּדֹולפקי  על ּפתּוח ויין הּׁשלחן על ׁשעל 75ּפתּוח - ויצא ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָֻ

אסּור  מזג 76הּׁשלחן לֹו: אמר ואם מּתר. הּדֹולפקי וׁשעל , ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֻֻ
אסּור.77ּוׁשתה  ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ְִִֵֶַַַַַַָָָ

.ËÈ ׁשֹותה ּכֹוכבים היה העֹובד ּתפּלה 78עם קֹול וׁשמע , ְְִִִֵֶַָָָָָָ
ׁשהּנכרי  מּתר. הּפתּוח הּיין אף - ויצא הּכנסת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻּבבית
נֹוגע  אֹותי וימצא ּבמהרה, ויבֹוא הּיין יזּכר עּתה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאֹומר:
מה  אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, זז אינֹו זה ּולפי ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָּביינֹו,

ּבלבד  .79ּׁשּלפניו ְְִֶַָָ

.Î אחת ּבחצר דרין ׁשהיּו ויּׂשראל ּכֹוכבים ,80עֹובד ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשניהם  וחזר 81ויצאּו הסּפד, אֹו חתן לראֹות ּבבהלה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הּפתח  וסגר ּכֹוכבים הרי 82העֹובד - יּׂשראל ּכ ואחר , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבהּתרֹו יּׂשראל ׁשּבבית הּפתּוח העֹובד 83הּיין סגר ׁשּלא ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ולא  לביתֹו הּיּׂשראלי נכנס ׁשּכבר ּדעת על אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכֹוכבים
קדמֹו ׁשהּוא לֹו וכמדּמה ּבחּוץ, אדם .84נׁשאר ְְְְִִֶֶַַָָָֻ

.‡Î אחד ּבבית ּכֹוכבים עֹובד וׁשל יּׂשראל ׁשל ,85יין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּפתּוחֹות  חבּיֹות ונעל 86והיּו לּבית ּכֹוכבים העֹובד ונכנס , ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

הּיין  ּכל נאסר - ּבעדֹו חּלֹון 87הּדלת יׁש ואם ּבּדלת 88. ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּכל  - ּכנגּדֹו ורֹואה הּפתח אחֹורי העֹומד מּמּנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּמסּתּכל
אסּורֹות; הּצדדין וׁשּמן מּתרֹות, החּלֹון ׁשּכנגד ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהחבּיֹות

אֹותֹו. הרֹואה מן מפחד ְֲִֵֵֶֶַָׁשהרי
.·Î ארי ׁשאג אם העֹובד 89וכן ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֵַַַָָָ

מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות החבּיֹות ּבין ונחּבא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּכֹוכבים
רֹואה  והּוא ּכאן, נחּבא אחר יּׂשראל ׁשּמא אֹומר: ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא

ּכׁשאּגע. ְִֶֶַאֹותי
.‚Î יין ׁשל לעֹובד 90אֹוצר ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

הּפנ  ּבאֹותֹו אחרֹות חבּיֹות העֹובד 91ּדק ּכֹוכבים ונמצא , ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻ
נבהל  אם הּפתּוחֹות: יּׂשראל חבּיֹות ּבין עֹומד ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּכֹוכבים

ּכגּנב  עליו ונתּפּׂש ּבׁשתּיה,92ּכׁשּנמצא מּתר הּיין - ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֻ
נתּפּׂש לא ואם ;לנּס ּפנאי לֹו אין ויראתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹׁשּמּפחּדֹו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במשנה. רש"י מפרש וכן הכד.64)והרא"ש. פי כל את שיפתח אחרת.65)פירוש, במגופה ותתייבש,66)ויסתמו
שם. גמליאל בן שמעון כרבן נאסר, לא ולסותמה במגופה חור לעשות כדי שהה אם הכד 67)אבל פי את פתחו שמא

יג  בפרק להלן פוסק ורבינו אחד, כחותם הוא הרי הכד שחתימת מפני מותר, בהנאה אבל סתמוהו, ואחרֿכך ביין ונגעו
בהנאה. ומותר בשתיה אסור אחד, בחותם גוי אצל המופקד שיין ט, בשתיה.68)הלכה בשתיה,69)אפילו אפילו

הישראל. יכנס פן ביין, לנגוע הגוי מתרחק.70)שמתיירא ורחץ.71)שהוא לעיר נכנס בקפנדריא לו הלך במשנה:
שאמרו  וקפנדריא מותר, הרגילה בדרך הלך שאפילו ומשמע קפנדריא, הזכיר לא ורבינו קצרה. עקלתון בדרך הלך פירוש,
טהרות  לענין נאמרו דבריו כי עקלתון, בדרך בבא רק שהמדובר שם: רבא לדברי ניגוד כל בזה ואין דוקא, לאו במשנה
כתב  והטעם, עקלתון. דרך צריכים לא נסך יין לעניין אבל בנגיעתם, ומטמאים הארץ עמי והפועלים החמור, על הטעונות
וישכשך, הגוי יגע אלאֿאםֿכן נאסר אינו ביין מהֿשאיןֿכן נטמאות, עין כהרף בלבד בנגיעה שבטהרות הכסףֿמשנה,
זמן  וצריך שמסיים כמו סתומות בחביות המדובר כאן הרי לכך, ונוסף ויראהו, הישראל יבוא בינתיים שמא הוא וחושש
על  חולקים והרא"ש והר"ן בשתיה. ומותר עקלתון, דרך הישראל בא לא אם אפילו מותר ולכן ולסתום, לפתוח כדי מסוים

בשתיה. מותר עקלתון בדרך רק נסך ביין שגם וסוברים חדשה.73)החבית.72)רבינו, מגופה בסוף 74)יעשה
ה  כל שעל משמע מותרות. סתומות אסורות, פתוחות חביות הדברים.המשנה: מוסבים ופירושו,75)בבות הערוך. כגירסת

יין. כלי בו שמניח עץ הישראל.76)כלי יכנס פן בו, לנגוע הגוי במקצת,77)שמתיירא ברשות ידיו את שחיזק הואיל
היין. בכל ונוגע דעתו רבא.78)סומך והתיר שהיה, מעשה ע. כמו 79)שם עמו. שותה שהרי אסור, שלפניו ומה

אסור. השולחן שעל הקודמת, בהלכה שהיה.80)שנתבאר מעשה ביתו.81)שם, את הישראל סגר של 82)ולא
של 83)החצר. לביתו הגוי נכנס שמא חוששין ואין א. הלכה יג פרק לקמן ראה בבהלה, יציאתו לפני קודם שהיה כמו

בפניו. הפתח את שסגר מכיון ביינו, ונגע המדובר,84)ישראל בגמרא לא. או חזר אם בו, מרגיש אינו הבהלה שמתוך
שעליונה  רש"י ודעת כך. הדין לזה, זה סמוכים בתים בשני שגם ומשמע סתם, ורבינו למטה. והגוי למעלה גר כשישראל

מלמעלה. רואהו והישראל בתחתונה והיין דוקא, ביה 85)ותחתונה דיתיב ביתא ההוא הגירסא: שלפנינו בגמרא שם
והרשב"א. הרי"ף גירסת היא וכן וגוי", דישראל חמרא ביה "דיתיב גורס רבינו אולם גוי. על דישראל, אבל 86)חמרא

יז. בהלכה כמו ותיבש, ויגוף שיפתח כשיעור שהה אם  אלא אסור אינו יראה 87)בסתומות שמא מפחד הגוי אין שהרי
נסך. ובוודאי ישראל, החלון.88)אותו שכנגד החביות של להיתרן נימוק - מפחד שהרי שהיה.89)שם. מעשה שם,

ודגוי.90) דישראל גורס: ורבינו דישראל. מחמרא שלפנינו: בגמרות הגירסא כאן גם שהיה. מעשה הוא 91)שם, פונדק
אוצר  וגם ישראל של יין אוצר פונדק באותו היה שלפנינו, בדין יין. בהן להעמיד פינות היינו אוצרות, כמה ובו גדול מחסן

הישראל. של הפתוחות החביות בין עומד הגוי את ומצאו גוי, של שנכנס 92)יין ואףֿעלֿפי כשנמצא, שנבהל והסימן
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ותינֹוק  אסּור. הּיין - ׁשם ּבֹוטח הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּכגּנב,
ּכ ּובין ּכ ּבין החבּיֹות, ּבין מּתר 93הּנמצא הּיין ּכל -94. ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

.„Î ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס החבּיֹות 95ּגדּוד ּכל - ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּבחנּיֹות  מּתרֹות 96הּפתּוחֹות ּוסתּומֹות .97אסּורֹות, ְְֲֲֶַַָֻֻ

אּלּו - ועבר ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם מלחמה, ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּובׁשעת
לנּס98ואּלּו ּפנאי ׁשאין .99מּתרֹות, ְְֵֵֵֶַַָָֻ

.‰Î:יין ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֶֶַַַָָעֹובד
הּיין  אֹותֹו על מלוה לֹו יׁש אסּור 100אם זה הרי -101; ְֲִִִֵֵֶַַַָָ

עליו  לֹו אין ואם ;ּומנּס ידֹו ׁשֹולח ּבֹו, גס ׁשּלּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמּפני
ּבׁשתּיה  מּתר הּיין - .102מלוה ְְִִִִַַָָָֻ

.ÂÎ הּיין - יּׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּכֹוכבים עֹובדת ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָזֹונה
ּתּגע  ולא עליה ׁשאימתן יּׂשראלית 103מּתר; זֹונה אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ

אסּור, ּבכליה ׁשּלפניה יינּה - ּכֹוכבים עֹובדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבמסּבת
מּדעּתּה ׁשּלא ּבֹו נֹוגעין ׁשהן .104מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ

.ÊÎ הּגת ּבבית הּנמצא ּכֹוכבים ׁשם 105עֹובד יׁש אם : ְְִִִֵֵֵַַַָָָ
הּכף  לבלל ּכדי יין לכף 106לחלּוחית הּכף ׁשּתבלל עד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַֹֹ

וינּגב  הּגת ּבית ּכל להדיח צרי - -107ׁשנּיה לאו ואם ; ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
יתרה  הרחקה וזֹו ּבלבד. .108מדיח ְְְְִִֵֵַַַָָָ

.ÁÎׁשרּבּה עיר ּכנגד נמצאת אם ּבנהר: ׁשּצפה ְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָֻחבית

ּבהניה  מּתרת - עֹובדי 109יּׂשראל ׁשרּבּה עיר ּכנגד ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻֻ
אסּורה. - ֲִָָּכֹוכבים

.ËÎ יּׂשראלים ּבֹו הּיין מֹוכרי רב ׁשהיּו ,110מקֹום ְְְִִִֵֵֶַַָָֹ
ׁשּדר ּכלים והם יין, מלאים ּגדֹולים ּכלים ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַונמצאּו
מּתרין  אּלּו הרי - הּיין ּבהם לכנס לבּדם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהּמֹוכרין

העיר 111ּבהניה  ּגּנבי רב אם גּנבים: ׁשּפתחּוה חבית . ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ּבׁשתּיה  מּתר הּיין - אסּור.112יּׂשראל - לאו ואם ; ְְְִִִִִֵַַַָָָָֻ

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ּכֹוכבים ‡. עֹובד ׁשל ּבחצרֹו ּבית ׁשּׂשכר אֹו ּבית ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּלֹוקח

על  אף חצר, ּבאֹותּה דר הּיּׂשראלי היה אם יין: ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּומלאהּו
ּכֹוכבים  ׁשהעֹובד מּפני מּתר; הּיין - ּפתּוח ׁשהּפתח ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּפי
וימצא  ּפתאם לביתֹו יּכנס עּתה ואֹומר: ּתמיד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹמפחד
יצא  לא - אחרת ּבחצר דר היה ואם ּביתֹו. ּבתֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹותי
ואינֹו ּבידֹו. והחֹותם הּמפּתח ויהיה הּבית, ׁשּיסּגר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעד

הּבית. מפּתח ּכֹוכבים העֹובד יזּיף ׁשּמא ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָחֹוׁשׁש
ּביד ·. הּמפּתח והּניח ׁשּסגר אֹו הּפתח, סגר ולא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹיצא

נכנס  ׁשּמא ּבׁשתּיה; אסּור הּיין הרי - ּכֹוכבים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעֹובד
ואם  ׁשם. הּיּׂשראלי אין ׁשהרי ,ונּס ּכֹוכבים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהעֹובד
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שלו. שאינו לאוצר שנכנס מפני הוא מתיירא לפונדק, כגנב.93)ברשות נתפס שלא בין כגנב, שנתפס מפני 94)בין
לו, או נגע אם ספק הדבר אם לפיכך ה), הלכה יא פרק למעלה (ראה בשתיה אלא היין אוסר אינו התינוק מגע שעיקר
מותר, כגנב שנתפס שרק סובר בהשגתו והראב"ד ביין. ליגע טורח אינו לנסך, דעת לו שאין דכיון בשתיה, אפילו מותר

אסור. בתינוק אפילו כגנב נתפס לא שלום.95)ואם בשעת הפתוחות 96)במשנה: שהחביות רבינו, מלשון משמע
מותרות. אבל 97)שבבתים טיט, של במגופה סתומות ודוקא עליהם. אדם אימת שאין לסתמן, טרחו לא פתחון שאילו

שהחביות  אע"פ ולפיכך טורח. כל בזה ואין למקומו, הפקק את להחזיר רגילים אדם שבני מפני אסורות, עץ של בפקק
ופקקון. וחזרו ביין ונגעו שפתחון אפשר פתוחות.98)סתומות, בין סתומות אבל 99)בין מתחילתן, פתוחות ודוקא

לפתוח. פנאי להם שהיה רואים אנו שהרי ואסורות, להן חוששים - שנפתחו לו 100)סתומות יש "אם כתוב: במשנה
אותו  על לו שיעבד שהישראל רש"י, ופירש יין, אותו על מלוה לו שיש והוא אומר: בגמרא שם ושמואל מלוה". עליו
לו  שיש אףֿעלֿפי יין, אותו על מלוה לו היתה לא אבל מתיירא. ואינו בו ונוגע דעתו סומך ולפיכך ממנו, לגבות היין

נוגע. ואינו שמפחד בשתיה מותר בעליו, על כגנב.101)מלוה נתפס אינו עליו, מלוה לו שיש נתפס 102)כיון אם
כגנב. לניסוך,103)עליו מסכימים שאין וכיון לא, עבודהֿזרה של יצר אבל תקפם, הזנות יצר אמנם טעם: נותן בגמרא

ביין. נוגעת ואינה מפניהם הגויה הזונה זולה 104)מפחדת והיא הואיל מפניה, מתייראים ואינם ברשותה שלא כלומר,
היין. את כשמנסכים בהם מוחה אינה שהיא רש"י ופירש אחריהם. נגררת והיא ס:105)בעיניהם, שם יין, בו שאין

להטפיח.106) עלֿמנת טופח בגמרא: היד. כף את כ.107)להרטיב הלכה יא, פרק למעלה ראה ואפר. מפני 108)במים
יתרה. הרחקה משום אלא הדחה, צריך ולמה כלל יין נחשב לא להטפיח עלֿמנת טופח אין דעת 109)שאם נגד כרב,

הבאות  שהספינות במקרה רק התיר שרב אמרו, שם (בגמרא באיסורים. שמואל נגד כרב שהלכה למקובל בהתאם שמואל,
עקולי  "דאיכא הגמרא: בלשון - שבדרך מכשולות (מפני החבית שנמצאה למקום להגיע להן קשה רחוקים ממקומות
לחםֿמשנה  וראה הרוב. אחר הולכים וקרוב שרוב חנינא כר' הסביבות, רוב אחר הולכים עיכובים, כשאין אבל ופשורי")

אין). או ופשורי עקולי יש בין חילק ולא רבינו סתם למה ישראל.110)שתמה, שפוכאי רוב והיין.111)שם: הקנקנים
המוכרים  ורוב כאלה, בכלים משתמשים מוכרים שרק משום המוכרים, רוב הולכים גוים, הם העיר תושבי שרוב (אףֿעלֿפי
בהנאה  התיר שם וגם הקודמת , שבהלכה לדין דומה זה דין גויים. הם התושבים שרוב מפני אסור, ובשתיה ישראלים. הם
בלבד  הקנקנים את התיר שרבינו לפרש, שצידד כסףֿמשנה וראה גויים. שתושביהן הסביבות רוב מפני בשתיה, ולא בלבד

והרדב"ז). הלחםֿמשנה דעת כן שאין ונראה היין. את לדין 112)ולא זה דין בין המבדילה הסברא את למצוא (קשה
גויים). רוב ובין ישראלים העיר תושבי רוב בין חילק ולא התיר, וכאן בשתיה אסר שם למה כח, ושבהלכה שלמעלה

היין 1) היה אם לישראל; למוכרו בטהרה יינו לו לדרוך ישראל ששכר גוי יין; ומלאה גוי של בחצרו בית השוכר יבאר
שאסרו  דברים דרבנן; באיסור אחד וחותם תורה באיסור חותם בתוך חותם הרבים; לרשות הפתוח בבית או הרבים ברשות
גוי; אביהם את שירשו וגוי גר ומכרו; ועבר בהנייה שהוא דבר ודין כלל; נסוך איסור בהם שאין אע"פ חכמים אותם

לאונסו. ישראל של ביינו שנגע גוי הגוי; בכלי או בכליו לו ומודד לגוי יינו המוכר

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּתר; הּיין - ׁשאבֹוא עד זה מפּתח לי אחז לֹו: ְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻאמר
הּמפּתח. ׁשמירת אּלא הּבית, ׁשמירת לֹו מסר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּלא

ּבטהרה ‚. יינֹו לֹו לדר יּׂשראל ׁשּׂשכר ּכֹוכבים ְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָֹעֹובד
הּיין  והיה מּמּנּו, ויּקחּוהּו ליּׂשראל מּתר ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכדי
ׁשּׁשֹומר  זה יּׂשראל היה אם ּכֹוכבים: עֹובד ׁשל ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבביתֹו

ׁשה  ּפי על ואף מּתר, הּיין - חצר ּבאֹותּה ּדר ּפתח הּיין ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
ּבחצר  ּדר הּׁשֹומר היה ואם ויֹוצא; נכנס והּׁשֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּפתּוח
ּביד  והחֹותם ׁשהּמפּתח ּפי על ואף אסּור, הּיין - ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָאחרת
אינֹו ּוברׁשּותֹו, ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ׁשהּיין ׁשּכיון ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיּׂשראל.
ידעּו אם מה, ויהי ויאמר: לּבית, ּולהּכנס לזּיף ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמפחד

מּמּני. יקחּו לא - ְִִִֶֹבֹו
מּמּנּו„. ׁשּנתקּבל ליּׂשראל ּכֹוכבים העֹובד ּכתב ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאפּלּו

יכֹול  הּיּׂשראלי ואין הֹואיל יין, ּבהן לֹו למּכר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמעֹות
- הּמעֹות לֹו ׁשּיּתן עד ּכֹוכבים העֹובד מרׁשּות ְְִִִֵֵֵֶַַָָָלהֹוציאֹו
הּׁשֹומר  היה אם אּלא ואסּור, ּכֹוכבים עֹובד ׁשל הּוא ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהרי
ּומׁשּמר  יֹוׁשב להיֹות צרי הּׁשֹומר ואין ּבחצר. ׁשם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּדר
ּבעל  ּברׁשּות ּבין ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹוצא, נכנס אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתמיד,

אחר. ּכֹוכבים עֹובד ּברׁשּות ּבין ְִִִֵֵֵַַַָהּיין
ּברׁשּות ‰. מּנח ּכֹוכבים עֹובד ׁשל הּטהֹור זה יין ְִִִֵֶֶַַָָָָָֻהיה

ויּׂשראל  הרּבים, לרׁשּות הּפתּוח ּבבית אֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָהרּבים
העֹובד  ּברׁשּות נכנס לא ׁשעדין מּתר; - וׁשבים ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻהֹולכים

ִָּכֹוכבים.
.Â הרי - ּפרֹות ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ודקל וחּלֹון ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואׁשּפה

ּכֹוכבים  ועֹובד ׁשם יין וחבית הרּבים: ּכרׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַָָָָאּלּו
הרי  - לׁשם הּפתּוח ּובית אֹוסרּה; אינֹו - ׁשם ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָהּנמצא

הרּבים. לרׁשּות ּכפתּוח ְְִִַַָָהּוא
.Ê זה ּבצד ּכֹוכבים ועֹובד ּבמסיפיס, החלּוקה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָחצר

יּׂשראל  גג ׁשהיה גּגין, ׁשני וכן אחר; ּבצד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָויּׂשראל
זה  ּבצד זה ׁשהיּו אֹו למּטה, ּכֹוכבים העֹובד וגג ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמעלה
ּכֹוכבים  העֹובד ׁשּיד ּפי על אף מסיפיס; ּביניהן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָויׁש
ולא  נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁש אינֹו - יּׂשראל לחלק ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמּגעת

טהרֹות. ְִָמּׁשּום
.Áליּׂש עֹובד מּתר ּביד סתּום ּבכלי יינֹו להפקיד ראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻ

הּנקרא  הּוא וזה סימנין. ׁשני ּבֹו לֹו ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכֹוכבים.
ׁשאינֹו ּבכלי החבית סתם ּכיצד? חֹותם. ּבתֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחֹותם
זה  הרי - ּבטיט וטח אדם, ּכל ׁשּסֹותמין ּכדר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֻמהּדק,
הרי  - מלמעלה עליו וטח מהּדק ּכלי היה אחד; ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָֻחֹותם
זה  הרי - הּנֹוד ּפי צר אם וכן חֹותם. ּבתֹו חֹותם ְְֲִִֵֵֶֶַָָָזה
זה  הרי - עליו וצר לתֹוכֹו הּנֹוד ּפי הפ אחד; ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָחֹותם
ׁשאין  מּדברים ׁשּמׁשּנה ׁשּנּוי ּכל וכן חֹותם. ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָחֹותם
אֹו והּטיחה אחד, ּכחֹותם הן הרי - אדם ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדר

ׁשני. חֹותם - ְִִֵַָָהּקׁשירה
.Ë הרי - אחד ּבחֹותם ּכֹוכבים עֹובד ּביד הפקיד ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָואם

זוית. קרן לֹו ׁשּיחד והּוא ּבהניה. ּומּתר ּבׁשתּיה אסּור ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻזה
.È,אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו יין אֹו והּׁשכר, מבּׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיין

וכל  והחלב והּגבינה החמץ וכן וׁשמן, ּדבׁש ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכגֹון
- ּכֹוכבים עֹובד ּביד ׁשהפקידֹו סֹופרים, מּדברי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָׁשאּסּורֹו
ּדּיֹו. ּבלבד אחד חֹותם אּלא חֹותמֹות, ׁשני צרי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאינֹו
ׁשהפקידן  סימן ּבּה ׁשאין ּדג וחתיכת והּבּׂשר הּיין ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאבל

חֹותמֹות. ׁשני צריכין - ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֵַָָּביד
.‡Èׁשּלנּו ּביין זה ּבענין ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיראה

ׁשּנגע  נגיעה צד מּפני ּבהניה ּומּתר ּבׁשתּיה אסּור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהּוא
עֹובד  ּכֹוכבים העֹובד ּכׁשהיה - ּכֹוכבים העֹובד ְִִֵֵֵֶָָָָָָּבֹו
עֹובד  ּבגלל אּסּורֹו היה אם אבל ּכֹוכבים; ְֲֲִִִִֵַַָָָָעבֹודת
יׁשמעאלי  ּכגֹון ּכֹוכבים, עבֹודת עֹובד ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָּכֹוכבים
החבית  ּפי על ׁשּטּפח אֹו ּבכּונה ׁשּלא ׁשּלנּו ּביין ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנגע

זה הרי ּבזה.- ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשתּיה. מּתר ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
.·Èעּמֹו ׁשּׁשלחֹו אֹו ּתֹוׁשב, ּגר ּביד יין הּמפקיד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאבל

הרי  - ּתֹוׁשב ּגר ּבחצר ּפתּוח ּביתֹו ׁשהּניח אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהפליג,
יראה  - וזּיּוף חּלּוף ׁשל חׁשׁש ׁשּכל ּבׁשתּיה. אסּור ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָזה
הּיין  ונעּׂשה הֹואיל ּבֹו. ׁשוים ּכֹוכבים העֹובדי ׁשּכל ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלי,

ּפנים. ּכל על ּבׁשתּיה נאסר ְְֱִִִִֶַַָָָָּברׁשּותן,
.‚È אֹותם ואסרּו ּכלל, נּסּו אּסּור ּבהם ׁשאין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָיׁש

ימזג  לא הן: ואּלּו .הּנּסּו מן להרחיק ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹֹחכמים
ׁשּמא  יּׂשראל, ׁשּביד הּיין לתֹו הּמים ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהעֹובד
ּכֹוכבים  העֹובד יֹולי ולא הּמים. לתֹו הּיין לצֹוק ְְִִִִֵַַַַָָָָֹיבֹוא
יסּיע  ולא לּגע. אֹו לדר יבֹוא ׁשּמא לּגת, ְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹענבים
הּכלי  יּניח ׁשּמא לכלי, מּכלי ׁשּמריק ּבׁשעה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָליּׂשראל
אֹו סּיע ואם מּכחֹו. ּבא הּיין ונמצא ּכֹוכבים העֹובד ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹּביד

מּתר. - ענבים הביא אֹו הּמים ֲִִִֵַַַָָָֻמזג
.„È יין ׁשל ּבחבית ּכֹוכבים העֹובד ׁשּיריח מּתר ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוכן

ואין  ,נס יין ׁשל ּבחבית להריח ליּׂשראל ּומּתר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּלנּו.
מּמׁש. ּבֹו ׁשאין לפי ּכלּום, הריח ׁשאין אּסּור; ׁשם ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבזה

.ÂË עבר אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל ּבארנּו, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכבר
ּומׁשּמׁשיה  ּכֹוכבים מעבֹודת חּוץ מּתרין, ּדמיו - ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻּומכרֹו
ּבסתם  חכמים והחמירּו לּה. ׁשּנתנּס ויין ׁשּלּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹותקרבת
לעבֹודת  ׁשּנתנּס יין ּכדמי אסּורין ּדמיו להיֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָיינם
יּׂשראל  את ׁשּׂשכר ּכֹוכבים עֹובד ,לפיכ ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכֹוכבים.

אסּור. ּׂשכרֹו - ּביין עּמֹו ְְֲִִַַָָלעּׂשֹות
.ÊË ׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

לֹו נתנּו מעֹות אם אסּור. ּׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
ּכלים  אֹו ּכסּות ּבּׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים יֹוליכן -ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּלא  ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יּׂשרף זה הרי - ּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹאֹו

ּבֹו. ֵָלהנֹות
.ÊÈ עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור ּכֹוכבים לעֹובד ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹּׂשכר

- נס יין ּכּדי לׁשּבר ּׂשכרֹו מּתר. ּׂשכרֹו - יין ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלגין
ּבתפלה. ׁשּממעט מּפני ּברכה, עליו ותבֹוא מּתר. ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֻּׂשכרֹו

.ÁÈ חבּיֹות מאה לי העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
ּׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצא ּפרּוטֹות, ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשל

אסּור. ָֻּכּלֹו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



פט zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ותינֹוק  אסּור. הּיין - ׁשם ּבֹוטח הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּכגּנב,
ּכ ּובין ּכ ּבין החבּיֹות, ּבין מּתר 93הּנמצא הּיין ּכל -94. ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

.„Î ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס החבּיֹות 95ּגדּוד ּכל - ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּבחנּיֹות  מּתרֹות 96הּפתּוחֹות ּוסתּומֹות .97אסּורֹות, ְְֲֲֶַַָֻֻ

אּלּו - ועבר ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם מלחמה, ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּובׁשעת
לנּס98ואּלּו ּפנאי ׁשאין .99מּתרֹות, ְְֵֵֵֶַַָָֻ

.‰Î:יין ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֶֶַַַָָעֹובד
הּיין  אֹותֹו על מלוה לֹו יׁש אסּור 100אם זה הרי -101; ְֲִִִֵֵֶַַַָָ

עליו  לֹו אין ואם ;ּומנּס ידֹו ׁשֹולח ּבֹו, גס ׁשּלּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמּפני
ּבׁשתּיה  מּתר הּיין - .102מלוה ְְִִִִַַָָָֻ

.ÂÎ הּיין - יּׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּכֹוכבים עֹובדת ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָזֹונה
ּתּגע  ולא עליה ׁשאימתן יּׂשראלית 103מּתר; זֹונה אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ

אסּור, ּבכליה ׁשּלפניה יינּה - ּכֹוכבים עֹובדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבמסּבת
מּדעּתּה ׁשּלא ּבֹו נֹוגעין ׁשהן .104מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ

.ÊÎ הּגת ּבבית הּנמצא ּכֹוכבים ׁשם 105עֹובד יׁש אם : ְְִִִֵֵֵַַַָָָ
הּכף  לבלל ּכדי יין לכף 106לחלּוחית הּכף ׁשּתבלל עד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַֹֹ

וינּגב  הּגת ּבית ּכל להדיח צרי - -107ׁשנּיה לאו ואם ; ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
יתרה  הרחקה וזֹו ּבלבד. .108מדיח ְְְְִִֵֵַַַָָָ

.ÁÎׁשרּבּה עיר ּכנגד נמצאת אם ּבנהר: ׁשּצפה ְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָֻחבית

ּבהניה  מּתרת - עֹובדי 109יּׂשראל ׁשרּבּה עיר ּכנגד ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻֻ
אסּורה. - ֲִָָּכֹוכבים

.ËÎ יּׂשראלים ּבֹו הּיין מֹוכרי רב ׁשהיּו ,110מקֹום ְְְִִִֵֵֶַַָָֹ
ׁשּדר ּכלים והם יין, מלאים ּגדֹולים ּכלים ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַונמצאּו
מּתרין  אּלּו הרי - הּיין ּבהם לכנס לבּדם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהּמֹוכרין

העיר 111ּבהניה  ּגּנבי רב אם גּנבים: ׁשּפתחּוה חבית . ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ּבׁשתּיה  מּתר הּיין - אסּור.112יּׂשראל - לאו ואם ; ְְְִִִִִֵַַַָָָָֻ

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ּכֹוכבים ‡. עֹובד ׁשל ּבחצרֹו ּבית ׁשּׂשכר אֹו ּבית ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּלֹוקח

על  אף חצר, ּבאֹותּה דר הּיּׂשראלי היה אם יין: ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּומלאהּו
ּכֹוכבים  ׁשהעֹובד מּפני מּתר; הּיין - ּפתּוח ׁשהּפתח ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּפי
וימצא  ּפתאם לביתֹו יּכנס עּתה ואֹומר: ּתמיד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹמפחד
יצא  לא - אחרת ּבחצר דר היה ואם ּביתֹו. ּבתֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹותי
ואינֹו ּבידֹו. והחֹותם הּמפּתח ויהיה הּבית, ׁשּיסּגר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעד

הּבית. מפּתח ּכֹוכבים העֹובד יזּיף ׁשּמא ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָחֹוׁשׁש
ּביד ·. הּמפּתח והּניח ׁשּסגר אֹו הּפתח, סגר ולא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹיצא

נכנס  ׁשּמא ּבׁשתּיה; אסּור הּיין הרי - ּכֹוכבים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעֹובד
ואם  ׁשם. הּיּׂשראלי אין ׁשהרי ,ונּס ּכֹוכבים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהעֹובד
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלו. שאינו לאוצר שנכנס מפני הוא מתיירא לפונדק, כגנב.93)ברשות נתפס שלא בין כגנב, שנתפס מפני 94)בין
לו, או נגע אם ספק הדבר אם לפיכך ה), הלכה יא פרק למעלה (ראה בשתיה אלא היין אוסר אינו התינוק מגע שעיקר
מותר, כגנב שנתפס שרק סובר בהשגתו והראב"ד ביין. ליגע טורח אינו לנסך, דעת לו שאין דכיון בשתיה, אפילו מותר

אסור. בתינוק אפילו כגנב נתפס לא שלום.95)ואם בשעת הפתוחות 96)במשנה: שהחביות רבינו, מלשון משמע
מותרות. אבל 97)שבבתים טיט, של במגופה סתומות ודוקא עליהם. אדם אימת שאין לסתמן, טרחו לא פתחון שאילו

שהחביות  אע"פ ולפיכך טורח. כל בזה ואין למקומו, הפקק את להחזיר רגילים אדם שבני מפני אסורות, עץ של בפקק
ופקקון. וחזרו ביין ונגעו שפתחון אפשר פתוחות.98)סתומות, בין סתומות אבל 99)בין מתחילתן, פתוחות ודוקא

לפתוח. פנאי להם שהיה רואים אנו שהרי ואסורות, להן חוששים - שנפתחו לו 100)סתומות יש "אם כתוב: במשנה
אותו  על לו שיעבד שהישראל רש"י, ופירש יין, אותו על מלוה לו שיש והוא אומר: בגמרא שם ושמואל מלוה". עליו
לו  שיש אףֿעלֿפי יין, אותו על מלוה לו היתה לא אבל מתיירא. ואינו בו ונוגע דעתו סומך ולפיכך ממנו, לגבות היין

נוגע. ואינו שמפחד בשתיה מותר בעליו, על כגנב.101)מלוה נתפס אינו עליו, מלוה לו שיש נתפס 102)כיון אם
כגנב. לניסוך,103)עליו מסכימים שאין וכיון לא, עבודהֿזרה של יצר אבל תקפם, הזנות יצר אמנם טעם: נותן בגמרא

ביין. נוגעת ואינה מפניהם הגויה הזונה זולה 104)מפחדת והיא הואיל מפניה, מתייראים ואינם ברשותה שלא כלומר,
היין. את כשמנסכים בהם מוחה אינה שהיא רש"י ופירש אחריהם. נגררת והיא ס:105)בעיניהם, שם יין, בו שאין

להטפיח.106) עלֿמנת טופח בגמרא: היד. כף את כ.107)להרטיב הלכה יא, פרק למעלה ראה ואפר. מפני 108)במים
יתרה. הרחקה משום אלא הדחה, צריך ולמה כלל יין נחשב לא להטפיח עלֿמנת טופח אין דעת 109)שאם נגד כרב,

הבאות  שהספינות במקרה רק התיר שרב אמרו, שם (בגמרא באיסורים. שמואל נגד כרב שהלכה למקובל בהתאם שמואל,
עקולי  "דאיכא הגמרא: בלשון - שבדרך מכשולות (מפני החבית שנמצאה למקום להגיע להן קשה רחוקים ממקומות
לחםֿמשנה  וראה הרוב. אחר הולכים וקרוב שרוב חנינא כר' הסביבות, רוב אחר הולכים עיכובים, כשאין אבל ופשורי")

אין). או ופשורי עקולי יש בין חילק ולא רבינו סתם למה ישראל.110)שתמה, שפוכאי רוב והיין.111)שם: הקנקנים
המוכרים  ורוב כאלה, בכלים משתמשים מוכרים שרק משום המוכרים, רוב הולכים גוים, הם העיר תושבי שרוב (אףֿעלֿפי
בהנאה  התיר שם וגם הקודמת , שבהלכה לדין דומה זה דין גויים. הם התושבים שרוב מפני אסור, ובשתיה ישראלים. הם
בלבד  הקנקנים את התיר שרבינו לפרש, שצידד כסףֿמשנה וראה גויים. שתושביהן הסביבות רוב מפני בשתיה, ולא בלבד

והרדב"ז). הלחםֿמשנה דעת כן שאין ונראה היין. את לדין 112)ולא זה דין בין המבדילה הסברא את למצוא (קשה
גויים). רוב ובין ישראלים העיר תושבי רוב בין חילק ולא התיר, וכאן בשתיה אסר שם למה כח, ושבהלכה שלמעלה

היין 1) היה אם לישראל; למוכרו בטהרה יינו לו לדרוך ישראל ששכר גוי יין; ומלאה גוי של בחצרו בית השוכר יבאר
שאסרו  דברים דרבנן; באיסור אחד וחותם תורה באיסור חותם בתוך חותם הרבים; לרשות הפתוח בבית או הרבים ברשות
גוי; אביהם את שירשו וגוי גר ומכרו; ועבר בהנייה שהוא דבר ודין כלל; נסוך איסור בהם שאין אע"פ חכמים אותם

לאונסו. ישראל של ביינו שנגע גוי הגוי; בכלי או בכליו לו ומודד לגוי יינו המוכר

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּתר; הּיין - ׁשאבֹוא עד זה מפּתח לי אחז לֹו: ְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻאמר
הּמפּתח. ׁשמירת אּלא הּבית, ׁשמירת לֹו מסר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּלא

ּבטהרה ‚. יינֹו לֹו לדר יּׂשראל ׁשּׂשכר ּכֹוכבים ְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָֹעֹובד
הּיין  והיה מּמּנּו, ויּקחּוהּו ליּׂשראל מּתר ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכדי
ׁשּׁשֹומר  זה יּׂשראל היה אם ּכֹוכבים: עֹובד ׁשל ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבביתֹו

ׁשה  ּפי על ואף מּתר, הּיין - חצר ּבאֹותּה ּדר ּפתח הּיין ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
ּבחצר  ּדר הּׁשֹומר היה ואם ויֹוצא; נכנס והּׁשֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּפתּוח
ּביד  והחֹותם ׁשהּמפּתח ּפי על ואף אסּור, הּיין - ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָאחרת
אינֹו ּוברׁשּותֹו, ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ׁשהּיין ׁשּכיון ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיּׂשראל.
ידעּו אם מה, ויהי ויאמר: לּבית, ּולהּכנס לזּיף ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמפחד

מּמּני. יקחּו לא - ְִִִֶֹבֹו
מּמּנּו„. ׁשּנתקּבל ליּׂשראל ּכֹוכבים העֹובד ּכתב ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאפּלּו

יכֹול  הּיּׂשראלי ואין הֹואיל יין, ּבהן לֹו למּכר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמעֹות
- הּמעֹות לֹו ׁשּיּתן עד ּכֹוכבים העֹובד מרׁשּות ְְִִִֵֵֵֶַַָָָלהֹוציאֹו
הּׁשֹומר  היה אם אּלא ואסּור, ּכֹוכבים עֹובד ׁשל הּוא ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהרי
ּומׁשּמר  יֹוׁשב להיֹות צרי הּׁשֹומר ואין ּבחצר. ׁשם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּדר
ּבעל  ּברׁשּות ּבין ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹוצא, נכנס אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתמיד,

אחר. ּכֹוכבים עֹובד ּברׁשּות ּבין ְִִִֵֵֵַַַָהּיין
ּברׁשּות ‰. מּנח ּכֹוכבים עֹובד ׁשל הּטהֹור זה יין ְִִִֵֶֶַַָָָָָֻהיה

ויּׂשראל  הרּבים, לרׁשּות הּפתּוח ּבבית אֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָהרּבים
העֹובד  ּברׁשּות נכנס לא ׁשעדין מּתר; - וׁשבים ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻהֹולכים

ִָּכֹוכבים.
.Â הרי - ּפרֹות ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ודקל וחּלֹון ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואׁשּפה

ּכֹוכבים  ועֹובד ׁשם יין וחבית הרּבים: ּכרׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַָָָָאּלּו
הרי  - לׁשם הּפתּוח ּובית אֹוסרּה; אינֹו - ׁשם ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָהּנמצא

הרּבים. לרׁשּות ּכפתּוח ְְִִַַָָהּוא
.Ê זה ּבצד ּכֹוכבים ועֹובד ּבמסיפיס, החלּוקה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָחצר

יּׂשראל  גג ׁשהיה גּגין, ׁשני וכן אחר; ּבצד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָויּׂשראל
זה  ּבצד זה ׁשהיּו אֹו למּטה, ּכֹוכבים העֹובד וגג ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמעלה
ּכֹוכבים  העֹובד ׁשּיד ּפי על אף מסיפיס; ּביניהן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָויׁש
ולא  נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁש אינֹו - יּׂשראל לחלק ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמּגעת

טהרֹות. ְִָמּׁשּום
.Áליּׂש עֹובד מּתר ּביד סתּום ּבכלי יינֹו להפקיד ראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻ

הּנקרא  הּוא וזה סימנין. ׁשני ּבֹו לֹו ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכֹוכבים.
ׁשאינֹו ּבכלי החבית סתם ּכיצד? חֹותם. ּבתֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחֹותם
זה  הרי - ּבטיט וטח אדם, ּכל ׁשּסֹותמין ּכדר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֻמהּדק,
הרי  - מלמעלה עליו וטח מהּדק ּכלי היה אחד; ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָֻחֹותם
זה  הרי - הּנֹוד ּפי צר אם וכן חֹותם. ּבתֹו חֹותם ְְֲִִֵֵֶֶַָָָזה
זה  הרי - עליו וצר לתֹוכֹו הּנֹוד ּפי הפ אחד; ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָחֹותם
ׁשאין  מּדברים ׁשּמׁשּנה ׁשּנּוי ּכל וכן חֹותם. ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָחֹותם
אֹו והּטיחה אחד, ּכחֹותם הן הרי - אדם ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדר

ׁשני. חֹותם - ְִִֵַָָהּקׁשירה
.Ë הרי - אחד ּבחֹותם ּכֹוכבים עֹובד ּביד הפקיד ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָואם

זוית. קרן לֹו ׁשּיחד והּוא ּבהניה. ּומּתר ּבׁשתּיה אסּור ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻזה
.È,אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו יין אֹו והּׁשכר, מבּׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיין

וכל  והחלב והּגבינה החמץ וכן וׁשמן, ּדבׁש ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכגֹון
- ּכֹוכבים עֹובד ּביד ׁשהפקידֹו סֹופרים, מּדברי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָׁשאּסּורֹו
ּדּיֹו. ּבלבד אחד חֹותם אּלא חֹותמֹות, ׁשני צרי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאינֹו
ׁשהפקידן  סימן ּבּה ׁשאין ּדג וחתיכת והּבּׂשר הּיין ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאבל

חֹותמֹות. ׁשני צריכין - ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֵַָָּביד
.‡Èׁשּלנּו ּביין זה ּבענין ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיראה

ׁשּנגע  נגיעה צד מּפני ּבהניה ּומּתר ּבׁשתּיה אסּור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהּוא
עֹובד  ּכֹוכבים העֹובד ּכׁשהיה - ּכֹוכבים העֹובד ְִִֵֵֵֶָָָָָָּבֹו
עֹובד  ּבגלל אּסּורֹו היה אם אבל ּכֹוכבים; ְֲֲִִִִֵַַָָָָעבֹודת
יׁשמעאלי  ּכגֹון ּכֹוכבים, עבֹודת עֹובד ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָּכֹוכבים
החבית  ּפי על ׁשּטּפח אֹו ּבכּונה ׁשּלא ׁשּלנּו ּביין ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנגע

זה הרי ּבזה.- ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשתּיה. מּתר ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
.·Èעּמֹו ׁשּׁשלחֹו אֹו ּתֹוׁשב, ּגר ּביד יין הּמפקיד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאבל

הרי  - ּתֹוׁשב ּגר ּבחצר ּפתּוח ּביתֹו ׁשהּניח אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהפליג,
יראה  - וזּיּוף חּלּוף ׁשל חׁשׁש ׁשּכל ּבׁשתּיה. אסּור ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָזה
הּיין  ונעּׂשה הֹואיל ּבֹו. ׁשוים ּכֹוכבים העֹובדי ׁשּכל ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלי,

ּפנים. ּכל על ּבׁשתּיה נאסר ְְֱִִִִֶַַָָָָּברׁשּותן,
.‚È אֹותם ואסרּו ּכלל, נּסּו אּסּור ּבהם ׁשאין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָיׁש

ימזג  לא הן: ואּלּו .הּנּסּו מן להרחיק ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹֹחכמים
ׁשּמא  יּׂשראל, ׁשּביד הּיין לתֹו הּמים ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהעֹובד
ּכֹוכבים  העֹובד יֹולי ולא הּמים. לתֹו הּיין לצֹוק ְְִִִִֵַַַַָָָָֹיבֹוא
יסּיע  ולא לּגע. אֹו לדר יבֹוא ׁשּמא לּגת, ְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹענבים
הּכלי  יּניח ׁשּמא לכלי, מּכלי ׁשּמריק ּבׁשעה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָליּׂשראל
אֹו סּיע ואם מּכחֹו. ּבא הּיין ונמצא ּכֹוכבים העֹובד ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹּביד

מּתר. - ענבים הביא אֹו הּמים ֲִִִֵַַַָָָֻמזג
.„È יין ׁשל ּבחבית ּכֹוכבים העֹובד ׁשּיריח מּתר ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוכן

ואין  ,נס יין ׁשל ּבחבית להריח ליּׂשראל ּומּתר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּלנּו.
מּמׁש. ּבֹו ׁשאין לפי ּכלּום, הריח ׁשאין אּסּור; ׁשם ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבזה

.ÂË עבר אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל ּבארנּו, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכבר
ּומׁשּמׁשיה  ּכֹוכבים מעבֹודת חּוץ מּתרין, ּדמיו - ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻּומכרֹו
ּבסתם  חכמים והחמירּו לּה. ׁשּנתנּס ויין ׁשּלּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹותקרבת
לעבֹודת  ׁשּנתנּס יין ּכדמי אסּורין ּדמיו להיֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָיינם
יּׂשראל  את ׁשּׂשכר ּכֹוכבים עֹובד ,לפיכ ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכֹוכבים.

אסּור. ּׂשכרֹו - ּביין עּמֹו ְְֲִִַַָָלעּׂשֹות
.ÊË ׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

לֹו נתנּו מעֹות אם אסּור. ּׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
ּכלים  אֹו ּכסּות ּבּׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים יֹוליכן -ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּלא  ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יּׂשרף זה הרי - ּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹאֹו

ּבֹו. ֵָלהנֹות
.ÊÈ עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור ּכֹוכבים לעֹובד ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹּׂשכר

- נס יין ּכּדי לׁשּבר ּׂשכרֹו מּתר. ּׂשכרֹו - יין ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלגין
ּבתפלה. ׁשּממעט מּפני ּברכה, עליו ותבֹוא מּתר. ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֻּׂשכרֹו

.ÁÈ חבּיֹות מאה לי העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
ּׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצא ּפרּוטֹות, ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשל

אסּור. ָֻּכּלֹו
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.ËÈ,ּבפרּוטה חבית ּבפרּוטה חבית לי העבר לֹו: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר
ׁשל  חבּיֹות ּׂשכר - יין ׁשל חבּיֹות ּביניהן ונמצא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהעביר,

מּתר. ּׂשכרֹו ּוׁשאר אסּור, ְְִַָָָָֻיין
.Î ׁשל חבית ּכֹוכבים עֹובד להם ׁשּׁשלח יּׂשראל ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאּמני

ואם  ּדמיה. את לנּו ּתן לֹו: ׁשּיאמרּו מּתר - ּבּׂשכרן ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻיין
אסּור. - לרׁשּותן ְְְִִִֶָָָמּׁשּנכנסה

.‡Îהל מנה, ּכֹוכבים ּבעֹובד נֹוׁשה ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיּׂשראל
לֹו והביא נס ויין ּכֹוכבים עבֹודת ּומכר ּכֹוכבים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעֹובד
המּתן  ׁשּימּכר: קדם לֹו אמר ואם מּתר. זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻדמיהן

יין אֹו ּכֹוכבים עבֹודת ׁשאמּכר עד לי לי ׁשּיׁש נס ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
לֹו והביא ּומכר יינֹו, סתם ׁשהּוא ּפי על אף ,ל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָואביא
ּכדי  ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּיּׂשראלי מּפני אסּור; זה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

חֹובֹו. מּמּנּו ִִֶֶַָׁשּיּפרע
.·Î- לחלק ּובאּו ׁשּתפין ׁשהיּו ּכֹוכבים ועֹובד ּגר ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻוכן

עבֹודת  אּתה טל ּכֹוכבים: לעֹובד לֹומר יכֹול הּגר ֲִֵֵֵַַַַָָָָֹאין
רֹוצה  ׁשהרי ּפרֹות; ואני יין אּתה מעֹות, ואני ֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכֹוכבים
ׁשּירׁשּו ּכֹוכבים ועֹובד ּגר אבל ּכנגּדן. ׁשּיּטל ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּבקּיּומן
אּתה  טל לֹו: לֹומר יכֹול - ּכֹוכבים עֹובד  אביהן ֲִִֵֶֶַַָָָֹאת
הּוא  קל ׁשמן. ואני יין אּתה מעֹות, ואני ּכֹוכבים ֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹעבֹודת
מּׁשּבאּו ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי הּגר, ּבירּׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻׁשהקּלּו

אסּור. - הּגר ְִֵַָלרׁשּות
.‚Î ׁשּלא עד ּפסק ּכֹוכבים: לעֹובד יינֹו ׁשּמכר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיּׂשראל

דעּתֹו, סמכה ׁשּמּׁשּפסק מּתרין. ּדמיו - לֹו ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻמדד
נמצא  ּבֹו. ׁשּיּגע עד נעּׂשה אינֹו נס ויין קנה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומּׁשּמׁש
הּדמים  ּפסק ׁשּלא עד לֹו מדד מּתר. היה מכירה ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבׁשעת
ּפי  על אף דעּתֹו סמכה לא ׁשהרי אסּורין. ּדמיו -ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹ
לּקח, דעּתֹו סמכה לא עדין ּכׁשּנגע ונמצא ,ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּמׁש

יינם. סתם ּכמֹוכר זה והרי ּבנגיעתֹו, הּיין ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָונאסר
.„Î;לכליֹו הּיּׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבּמה

יּׂשראל  לכלי אֹו ּכֹוכבים העֹובד לכלי מדד אם ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָאבל
ּכ ואחר הּדמים את לּקח צרי - ּכֹוכבים העֹובד ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּביד
- ׁשּפסק ּפי על אף ּדמים, לקח ולא מדד ואם ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹימּדד.

יינם. ּכסתם נאסר לּכלי ׁשּמּׁשּיּגיע אסּורים; ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדמיו
.‰Îלפֹועלֹו ואמר ּכֹוכבים, עֹובד לחנוני ּדינר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהּנֹותן

מחּׁשב  ואני החנוני מן ואכל ּוׁשתה ל ּכֹוכבים: ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהעֹובד
ׁשּזה  יין, יׁשּתה ׁשּמא חֹוׁשׁש זה הרי - לֹולֹו ׁשּקנה ּכמי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ׁשּנתן  ּכגֹון אסּור. - ּבׁשביעית זה ּוכנגד והׁשקהּו. נס ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָיין

הּיּׂשראלי: לפֹועלֹו ואמר הארץ, עם יּׂשראל לחנוני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּדינר
ׁשאינֹו ּדבר הּפֹועל אכל ואם לֹו. מחּׁשב ואני ואכל ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹל

אסּור. - ְָָֻמעּׂשר
.ÂÎאֹו זה, ּבדינר ּוׁשתּו אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶַָָָָאבל

אף  ּפֹורע, ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו אכלּו להם: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאמר
זה  הרי - ׁשעּבּודֹו נתיחד ולא הֹואיל ׁשּנׁשּתעּבד, ּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעל
מּׁשּום  ולא נס יין מּׁשּום לא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְִִֵֵֵֶֶָֹֹֻמּתר,

מעּׂשר. מּׁשּום ולא ְְֲִִִֵַֹׁשביעית
.ÊÎ ּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמל

ל הא ּכֹוכבים: לעֹובד אדם יאמר אל - ּׁשּירצה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹמה
ׁשּיּקח  ּכדי ,הּמל ּבאֹוצר ּתחּתי והּכנס זּוז ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמאתים
העֹובד  ויּתן יּׂשראל ּבׁשם ׁשּכתבֹו הּיין ּכֹוכבים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹובד
מאתים  ל הא לֹו: אֹומר אבל .לּמל הּדמים ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכֹוכבים

האֹוצר. מן ּומּלטני ְִִֵַָָזּוז
.ÁÎ- לאנסֹו יּׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָעֹובד

ׁשאסרֹו ּכֹוכבים העֹובד לאֹותֹו יין אֹותֹו למּכר ְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻמּתר
ולאסר  להּזיקֹו ּכֹוכבים העֹובד זה ׁשּנתּכּון ׁשּכיון ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלבּדֹו.
לׁשּלם; ׁשחּיב ּׂשרפֹו אֹו ׁשּׁשּברֹו ּכמֹו זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָיינֹו
ּדמי  ולא ההּזק, ּדמי מּמּנּו ׁשּלֹוקח הּדמים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹונמצאּו

ְִַָהּמכירה.

ה'תשע"ה  ניסן ג' שני יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ׁשעּורן ‡. - ׁשּבּתֹורה מאכלֹות אּסּורי ּבינֹוני,2ּכל ּבכזית ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשמים  ּבידי למיתה ּבין לכרת ּבין למלקּות ּוכבר 3ּבין . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ
על  ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת המחּיב ׁשּכל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבארנּו,

לֹוקה  - .4מאכל ֲֶַָ
מּסיני ·. למׁשה הלכה - הּׁשעּורין ּכל עם זה ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָוׁשעּור

הּתֹורה  מן ואסּור האסּור,5הם. מּדבר ׁשהּוא ּכל לאכל ְֱִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
לֹוקה  אינֹו ׁשהּוא 6אבל ּכל אכל ואם ּכזית. על אּלא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - מּכּׁשעּור .7ּפחֹות ְִִִַַַַַָ
מה ‚. אבל הּׁשּנים; ּבין מּׁשל חּוץ - ׁשאמרנּו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּכזית

החניכים  נהנה 8ּׁשּבין ׁשהרי ּׁשּבלע, למה מצטרף - ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ואכל 9גרֹונֹו וחזר והקיאֹו, זית ּכחצי אכל אפּלּו מּכזית. ְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָ
אּלא 10אֹותֹו החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשהקיא עצמֹו זית ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחצי

האסּור. מּדבר ּבכזית הּגרֹון הנאת ְֲִִַַַַַָָָָָָעל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כדרך 1) שלא עליהן חייב אם האיסורין כל השתייה; ושיעור פרס אכילת ושיעור בכזית; אסורות מאכלות איסורי שכל יבאר
איסור. על חל איסור ואם איסור; מאכל שהריחה עוברה בולמוס; שאחזו ומי הנמנים 2)הנאתן; הגוף בעונשי להתחייב כדי

אלא 3)למטה. ושתייה אכילה על דין בבית מיתה חיוב מצאנו שלא מפני דין, בית מיתת רבינו מנה לא ... טבל. האוכל כגון
בכזית. שיעורו ואין יין, וסביאת בשר זלילת על ומורה סורר למלקות.4)בבן בו התרו שיעור 5)אם חצי דאמר יוחנן כר'

התורה. מן התורה.6)אסור מרדות.7)מן מכת אותו שמכין סופרים מדברי איסור על כעובר שזה בחכו 8)מפני המודבק
בלעו. נהנה.9)ולא גרונו אין השיניים שבין מאוכל אבל הבליעה, לבית סמוך שלם כזית שהיה כיון מלא, שיעור טעם והרי

ביחד.10) שלם כזית גרונו שטעם

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבהן „. וכּיֹוצא נֹותר אֹו ּפּגּול אֹו נבלה אֹו חלב ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכזית
ּפטּור  האֹוכלֹו - ונתמעט ּבחּמה והּניחֹו11ׁשהּניחֹו חזר . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ונתּפח  עליו 12ּבּגׁשמים חּיבין מלקּות 14ּכרת 13- .15אֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָָ
- ּכזית על ועמד ונתּפח מּבּתחּלה, מּכזית ּפחֹות ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָהיה

עליו  לֹוקין ואין .16אסּור, ְִֵָָָ
זה ‰. מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

טרפה  ּבּׂשר עם נבלה מּבּׂשר חּוץ לכּזית, זה ,17עם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
תבּואה  מיני וחמׁשת ּבמקֹומן. ׁשּיתּבארּו נזיר 18ואּסּורי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

לכּזית, מצטרפים הּכל - ׁשּלהן והּבצקֹות ׁשּלהן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוקמחין
ּבפסח  חמץ לאּסּור חדׁש19ּבין לאּסּור ּבין מּלפני 20, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ׁשני  מעּׂשר לאּסּורי ּבין ּותרּומֹות.21העמר, ְְֲִִֵֵֵֵֶַָֹ
.Â החּיב ׁשּכל לי, מצטרף 22יראה ּומעּׂשרֹות ּבתרּומה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

דֹומה? זה למה הא אחד. ׁשם ׁשהּוא מּפני ּבטבל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלכּזית
מצטרפין  ׁשהן הּצבי, ונבלת הּׂשה ונבלת הּׁשֹור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלנבלת

ׁשּבארנּו ּכמֹו .23לכּזית, ְְְִֵֶַַַ
.Ê גדֹולה אכילה מחּיבין 24האֹוכל אין - אסּור מּדבר ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָ

חּיּוב  אּלא ּוכזית, ּכזית ּכל על ּכרת אֹו מלקּות ְְְִִִֵֶַַַַָָָאֹותֹו
האכילה  לכל ּבֹו25אחד מתרים העדים היּו ואם .26 ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ

התראה  ּכל על חּיב - ּוכזית ּכזית ּכל על אכילה ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָָּבׁשעת
הפסיק. ולא אחת אכילה ׁשהיא ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹוהתראה,

.Á מאכלֹות מּכל מאחד ּכחרּדל אֹו ּכּׂשעֹורה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהאֹוכל
עד  וכן ּכחרּדל, ואכל וחזר מעט וׁשהה ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָהאסּורים,
ׁשהה  אם ּבמזיד: ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּכּזית, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהׁשלים

ּביצים  ׁשלׁש אכילת ּכדי סֹוף ועד יצטרף 27מּתחּלה - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ
ּכמֹו קרּבן אֹו מלקּות אֹו ּכרת חּיב הּוא והרי ְְְֲֵֵַַַַָָָָֹהּכל,
ועד  מּתחּלה מּזה יתר ׁשהה ואם אחת; ּבבת ּכזית ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשאכל
ּכחרּדל  אכל אּלא ּביניהן, ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹסֹוף,

מּכדי  ּביתר אּלא ּכזית הׁשלים ולא הֹואיל ּכחרּדל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאחר
ּופטּור. מצטרפין אינן - ּפרס ְְְֲִִִֵַָָָָאכילת

.Ëאֹו מעט, מעט יינם סתם ׁשל רביעית הּׁשֹותה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָוכן
מעט  ּוגמעֹו החלב את אֹו ּבפסח החמץ את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהמחה
מּתחּלה  ׁשהה אם מעט: מעט הּדם מן ׁשּׁשתה אֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָמעט,
אין  - לאו ואם מצטרפין, - רביעית ׁשתּית ּכדי סֹוף ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָועד

ְְִִָמצטרפין.
.È האסּורין האכלין חּיב 28ּכל ׁשּיאכל 29אינֹו עד עליהם ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הנאה  ּדר לפי 30אֹותן הּכרם. וכלאי ּבחלב מּבּׂשר חּוץ , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
אּסּו הֹוציא אּלא אכילה, ּבהן נאמר אכילתן ׁשּלא ר ֱֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּבּׁשּול  ּבלׁשֹון אחרת, הקּדׁש31ּבלׁשֹון לאסר 32ּובלׁשֹון , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָֹ
הניה. ּכדר ׁשּלא ואפּלּו ְֲֲִֶֶֶַָָָֹאֹותן

.‡È חם 33ּכיצד ּכׁשהּוא ּוגמעֹו החלב את ׁשהמחה הרי ? ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשערב  אֹו חי; חלב ׁשאכל אֹו מּמּנּו, גרֹונֹו ׁשּנכוה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעד
לתֹו אֹו נס יין לתֹו ולענה, ראׁש ּכגֹון מרים, ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹּדברים
אכל  ׁשאכל אֹו מרין; ּכׁשהן ואכלן נבלה, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקדרה
הרי  - אדם מאכל ּובטל והבאיׁש ׁשהסריח אחר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאסּור
ּבחלב  ּבּׂשר ׁשל קדרה ּבתֹו מר ּדבר ערב ואם ּפטּור. ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָזה

חּיב. - ואכלֹו הּכרם ּכלאי ּביין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָאֹו
.·Èאֹו ּׂשחֹוק ּדר האסּורֹות מּמאכלֹות מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

הֹואיל 34ּכמתעּסק  האכילה, לגּוף נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
והניה  אכילה. ׁשל לעצמּה ׁשּמתּכּון ּכמי חּיב, - ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָונהנה

האּסּורין  מּכל ּבאּסּור ּכרחֹו ּבעל לאדם לֹו אם 35הּבאה : ְְְִִִִִַַָָָָָָָָ
מּתר  - נתּכּון לא ואם אסּור, - .36נתּכּון ְְְִִִֵֵַַָָֹֻ

.‚È- הרעב מּפני אֹו לתאבֹון אסּור מאכל ְְֲִֵֵֵַָָָָָָָהאֹוכל
אּלא 37חּיב  ּיאכל מה לֹו ואין ּבּמדּבר ּתֹועה היה ואם . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

נפׁשֹות  סּכנת מּפני מּתר, זה הרי - אּסּור .38דבר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מכשיעור.11) פחות הוא ועכשיו שהוא, כמות שמשערין וממלקות, בתחילתו.12)מכרת שהיה כמו כזית על ועמד
כשיעור.13) וסופו שתחילתו ונותר.14)מפני פיגול וטמא.15)בחלב נותר בפיגול, למלקות  בו כשהתרו או בנבלה

הקודם. למצבו חוזר אינו שנדחה כיון אומרים אין כלומר, איסורים, אצל דיחוי אין שיעורן נתמעט שבינתיים פי על ואף
כזית.16) בו היה לא הטבעי, במצבו שמתחילתו, היא.שמ 17)כיון נבילה תחילת והטריפה הואיל חיטים,18)צטרפין

טחינה. קודם שיפון שועל, שיבולת כוסמים, מחמיצים.19)שעורים, בניסן.20)שכולם בט"ז העומר הקרבת לפני
לוקה. כזית, ביחד מכולם אכל לוקה.21)שאם ירושלים, לחומת חוץ כזית מכולן אכל אחרים 22)שאם מינים אפילו

תבואה. מיני מחמשת מצטרפין.23)חוץ אחד בלאו שאיסורן הפסק.24)שכל בלי הרבה רבינו 25)כזיתים ונקט
שלא  פי על אף התראה כל על חייב התראות, כמה בו התרו שאם להשמיענו האחרונה, הבבא משום גדולה" "אכילה

מחלקות. שהתראות משום להתראה, התראה בין אכילתו אחת 26)הפסיק כל על חייב שותה והוא תשתה אל לו אמרו
ארבע 27)ואחת. הוא פרס שיעור סובר ורש"י ברוקא. בן יוחנן כר' ביצים שלוש שיעור פרס ואכילת פרס, אכילת כדי
בהנאה.28)ביצים. או הנאה.29)באכילה בדרך שלא אפילו אסור מדרבנן אבל לוקין, אין ובגמרא: יוחנן. כר'

נהנה 30) ואם לאכילה עומד מאכל שדבר מפני אכילה, כדרך שלא הנאתו על חייב אינו בהנאה האסור מאכל דבר וכל
הרגילה. הנאתו כדרך שלא זה הרי אחר אכילה.31)באופן איסור על חכמים ודרשו אמו בחלב גדי תבשל פן 32)לא

תשרפנו. אלא ממנו תהנה שלא המלאה, מונה 33)תקדש אינו ולפיכך והנאה. אכילה כדרך שלא אכילה סוגי מפרט
פטור. מכתו גבי על הנסקל שור של חלב הניח שם: בגמרא שנאמרה הדוגמא לאכילה.34)רבינו כוונה בין 35)בלי

אכילה. איסורי בין הנאה האיסורים.36)איסורי בכל מותר מתכוון שאינו שדבר שמעון כר' סכנת 37)שהלכה אין אם
נפש.38)נפש. פיקוח בפני העומד דבר לך שאין אדם, לכל מותר



צי zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ËÈ,ּבפרּוטה חבית ּבפרּוטה חבית לי העבר לֹו: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר
ׁשל  חבּיֹות ּׂשכר - יין ׁשל חבּיֹות ּביניהן ונמצא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהעביר,

מּתר. ּׂשכרֹו ּוׁשאר אסּור, ְְִַָָָָֻיין
.Î ׁשל חבית ּכֹוכבים עֹובד להם ׁשּׁשלח יּׂשראל ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאּמני

ואם  ּדמיה. את לנּו ּתן לֹו: ׁשּיאמרּו מּתר - ּבּׂשכרן ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻיין
אסּור. - לרׁשּותן ְְְִִִֶָָָמּׁשּנכנסה

.‡Îהל מנה, ּכֹוכבים ּבעֹובד נֹוׁשה ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיּׂשראל
לֹו והביא נס ויין ּכֹוכבים עבֹודת ּומכר ּכֹוכבים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעֹובד
המּתן  ׁשּימּכר: קדם לֹו אמר ואם מּתר. זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻדמיהן

יין אֹו ּכֹוכבים עבֹודת ׁשאמּכר עד לי לי ׁשּיׁש נס ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
לֹו והביא ּומכר יינֹו, סתם ׁשהּוא ּפי על אף ,ל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָואביא
ּכדי  ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּיּׂשראלי מּפני אסּור; זה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

חֹובֹו. מּמּנּו ִִֶֶַָׁשּיּפרע
.·Î- לחלק ּובאּו ׁשּתפין ׁשהיּו ּכֹוכבים ועֹובד ּגר ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻוכן

עבֹודת  אּתה טל ּכֹוכבים: לעֹובד לֹומר יכֹול הּגר ֲִֵֵֵַַַַָָָָֹאין
רֹוצה  ׁשהרי ּפרֹות; ואני יין אּתה מעֹות, ואני ֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכֹוכבים
ׁשּירׁשּו ּכֹוכבים ועֹובד ּגר אבל ּכנגּדן. ׁשּיּטל ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּבקּיּומן
אּתה  טל לֹו: לֹומר יכֹול - ּכֹוכבים עֹובד  אביהן ֲִִֵֶֶַַָָָֹאת
הּוא  קל ׁשמן. ואני יין אּתה מעֹות, ואני ּכֹוכבים ֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹעבֹודת
מּׁשּבאּו ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי הּגר, ּבירּׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻׁשהקּלּו

אסּור. - הּגר ְִֵַָלרׁשּות
.‚Î ׁשּלא עד ּפסק ּכֹוכבים: לעֹובד יינֹו ׁשּמכר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיּׂשראל

דעּתֹו, סמכה ׁשּמּׁשּפסק מּתרין. ּדמיו - לֹו ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻמדד
נמצא  ּבֹו. ׁשּיּגע עד נעּׂשה אינֹו נס ויין קנה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומּׁשּמׁש
הּדמים  ּפסק ׁשּלא עד לֹו מדד מּתר. היה מכירה ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבׁשעת
ּפי  על אף דעּתֹו סמכה לא ׁשהרי אסּורין. ּדמיו -ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹ
לּקח, דעּתֹו סמכה לא עדין ּכׁשּנגע ונמצא ,ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּמׁש

יינם. סתם ּכמֹוכר זה והרי ּבנגיעתֹו, הּיין ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָונאסר
.„Î;לכליֹו הּיּׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבּמה

יּׂשראל  לכלי אֹו ּכֹוכבים העֹובד לכלי מדד אם ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָאבל
ּכ ואחר הּדמים את לּקח צרי - ּכֹוכבים העֹובד ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּביד
- ׁשּפסק ּפי על אף ּדמים, לקח ולא מדד ואם ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹימּדד.

יינם. ּכסתם נאסר לּכלי ׁשּמּׁשּיּגיע אסּורים; ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדמיו
.‰Îלפֹועלֹו ואמר ּכֹוכבים, עֹובד לחנוני ּדינר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהּנֹותן

מחּׁשב  ואני החנוני מן ואכל ּוׁשתה ל ּכֹוכבים: ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהעֹובד
ׁשּזה  יין, יׁשּתה ׁשּמא חֹוׁשׁש זה הרי - לֹולֹו ׁשּקנה ּכמי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ׁשּנתן  ּכגֹון אסּור. - ּבׁשביעית זה ּוכנגד והׁשקהּו. נס ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָיין

הּיּׂשראלי: לפֹועלֹו ואמר הארץ, עם יּׂשראל לחנוני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּדינר
ׁשאינֹו ּדבר הּפֹועל אכל ואם לֹו. מחּׁשב ואני ואכל ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹל

אסּור. - ְָָֻמעּׂשר
.ÂÎאֹו זה, ּבדינר ּוׁשתּו אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶַָָָָאבל

אף  ּפֹורע, ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו אכלּו להם: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאמר
זה  הרי - ׁשעּבּודֹו נתיחד ולא הֹואיל ׁשּנׁשּתעּבד, ּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעל
מּׁשּום  ולא נס יין מּׁשּום לא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְִִֵֵֵֶֶָֹֹֻמּתר,

מעּׂשר. מּׁשּום ולא ְְֲִִִֵַֹׁשביעית
.ÊÎ ּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמל

ל הא ּכֹוכבים: לעֹובד אדם יאמר אל - ּׁשּירצה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹמה
ׁשּיּקח  ּכדי ,הּמל ּבאֹוצר ּתחּתי והּכנס זּוז ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמאתים
העֹובד  ויּתן יּׂשראל ּבׁשם ׁשּכתבֹו הּיין ּכֹוכבים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹובד
מאתים  ל הא לֹו: אֹומר אבל .לּמל הּדמים ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכֹוכבים

האֹוצר. מן ּומּלטני ְִִֵַָָזּוז
.ÁÎ- לאנסֹו יּׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָעֹובד

ׁשאסרֹו ּכֹוכבים העֹובד לאֹותֹו יין אֹותֹו למּכר ְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻמּתר
ולאסר  להּזיקֹו ּכֹוכבים העֹובד זה ׁשּנתּכּון ׁשּכיון ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלבּדֹו.
לׁשּלם; ׁשחּיב ּׂשרפֹו אֹו ׁשּׁשּברֹו ּכמֹו זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָיינֹו
ּדמי  ולא ההּזק, ּדמי מּמּנּו ׁשּלֹוקח הּדמים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹונמצאּו

ְִַָהּמכירה.

ה'תשע"ה  ניסן ג' שני יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ׁשעּורן ‡. - ׁשּבּתֹורה מאכלֹות אּסּורי ּבינֹוני,2ּכל ּבכזית ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשמים  ּבידי למיתה ּבין לכרת ּבין למלקּות ּוכבר 3ּבין . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ
על  ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת המחּיב ׁשּכל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבארנּו,

לֹוקה  - .4מאכל ֲֶַָ
מּסיני ·. למׁשה הלכה - הּׁשעּורין ּכל עם זה ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָוׁשעּור

הּתֹורה  מן ואסּור האסּור,5הם. מּדבר ׁשהּוא ּכל לאכל ְֱִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
לֹוקה  אינֹו ׁשהּוא 6אבל ּכל אכל ואם ּכזית. על אּלא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - מּכּׁשעּור .7ּפחֹות ְִִִַַַַַָ
מה ‚. אבל הּׁשּנים; ּבין מּׁשל חּוץ - ׁשאמרנּו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּכזית

החניכים  נהנה 8ּׁשּבין ׁשהרי ּׁשּבלע, למה מצטרף - ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ואכל 9גרֹונֹו וחזר והקיאֹו, זית ּכחצי אכל אפּלּו מּכזית. ְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָ
אּלא 10אֹותֹו החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשהקיא עצמֹו זית ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחצי

האסּור. מּדבר ּבכזית הּגרֹון הנאת ְֲִִַַַַַָָָָָָעל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כדרך 1) שלא עליהן חייב אם האיסורין כל השתייה; ושיעור פרס אכילת ושיעור בכזית; אסורות מאכלות איסורי שכל יבאר
איסור. על חל איסור ואם איסור; מאכל שהריחה עוברה בולמוס; שאחזו ומי הנמנים 2)הנאתן; הגוף בעונשי להתחייב כדי

אלא 3)למטה. ושתייה אכילה על דין בבית מיתה חיוב מצאנו שלא מפני דין, בית מיתת רבינו מנה לא ... טבל. האוכל כגון
בכזית. שיעורו ואין יין, וסביאת בשר זלילת על ומורה סורר למלקות.4)בבן בו התרו שיעור 5)אם חצי דאמר יוחנן כר'

התורה. מן התורה.6)אסור מרדות.7)מן מכת אותו שמכין סופרים מדברי איסור על כעובר שזה בחכו 8)מפני המודבק
בלעו. נהנה.9)ולא גרונו אין השיניים שבין מאוכל אבל הבליעה, לבית סמוך שלם כזית שהיה כיון מלא, שיעור טעם והרי

ביחד.10) שלם כזית גרונו שטעם

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבהן „. וכּיֹוצא נֹותר אֹו ּפּגּול אֹו נבלה אֹו חלב ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכזית
ּפטּור  האֹוכלֹו - ונתמעט ּבחּמה והּניחֹו11ׁשהּניחֹו חזר . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ונתּפח  עליו 12ּבּגׁשמים חּיבין מלקּות 14ּכרת 13- .15אֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָָ
- ּכזית על ועמד ונתּפח מּבּתחּלה, מּכזית ּפחֹות ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָהיה

עליו  לֹוקין ואין .16אסּור, ְִֵָָָ
זה ‰. מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

טרפה  ּבּׂשר עם נבלה מּבּׂשר חּוץ לכּזית, זה ,17עם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
תבּואה  מיני וחמׁשת ּבמקֹומן. ׁשּיתּבארּו נזיר 18ואּסּורי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

לכּזית, מצטרפים הּכל - ׁשּלהן והּבצקֹות ׁשּלהן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוקמחין
ּבפסח  חמץ לאּסּור חדׁש19ּבין לאּסּור ּבין מּלפני 20, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ׁשני  מעּׂשר לאּסּורי ּבין ּותרּומֹות.21העמר, ְְֲִִֵֵֵֵֶַָֹ
.Â החּיב ׁשּכל לי, מצטרף 22יראה ּומעּׂשרֹות ּבתרּומה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

דֹומה? זה למה הא אחד. ׁשם ׁשהּוא מּפני ּבטבל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלכּזית
מצטרפין  ׁשהן הּצבי, ונבלת הּׂשה ונבלת הּׁשֹור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלנבלת

ׁשּבארנּו ּכמֹו .23לכּזית, ְְְִֵֶַַַ
.Ê גדֹולה אכילה מחּיבין 24האֹוכל אין - אסּור מּדבר ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָ

חּיּוב  אּלא ּוכזית, ּכזית ּכל על ּכרת אֹו מלקּות ְְְִִִֵֶַַַַָָָאֹותֹו
האכילה  לכל ּבֹו25אחד מתרים העדים היּו ואם .26 ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ

התראה  ּכל על חּיב - ּוכזית ּכזית ּכל על אכילה ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָָּבׁשעת
הפסיק. ולא אחת אכילה ׁשהיא ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹוהתראה,

.Á מאכלֹות מּכל מאחד ּכחרּדל אֹו ּכּׂשעֹורה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהאֹוכל
עד  וכן ּכחרּדל, ואכל וחזר מעט וׁשהה ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָהאסּורים,
ׁשהה  אם ּבמזיד: ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּכּזית, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהׁשלים

ּביצים  ׁשלׁש אכילת ּכדי סֹוף ועד יצטרף 27מּתחּלה - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ
ּכמֹו קרּבן אֹו מלקּות אֹו ּכרת חּיב הּוא והרי ְְְֲֵֵַַַַָָָָֹהּכל,
ועד  מּתחּלה מּזה יתר ׁשהה ואם אחת; ּבבת ּכזית ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשאכל
ּכחרּדל  אכל אּלא ּביניהן, ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹסֹוף,

מּכדי  ּביתר אּלא ּכזית הׁשלים ולא הֹואיל ּכחרּדל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאחר
ּופטּור. מצטרפין אינן - ּפרס ְְְֲִִִֵַָָָָאכילת

.Ëאֹו מעט, מעט יינם סתם ׁשל רביעית הּׁשֹותה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָוכן
מעט  ּוגמעֹו החלב את אֹו ּבפסח החמץ את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהמחה
מּתחּלה  ׁשהה אם מעט: מעט הּדם מן ׁשּׁשתה אֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָמעט,
אין  - לאו ואם מצטרפין, - רביעית ׁשתּית ּכדי סֹוף ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָועד

ְְִִָמצטרפין.
.È האסּורין האכלין חּיב 28ּכל ׁשּיאכל 29אינֹו עד עליהם ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הנאה  ּדר לפי 30אֹותן הּכרם. וכלאי ּבחלב מּבּׂשר חּוץ , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
אּסּו הֹוציא אּלא אכילה, ּבהן נאמר אכילתן ׁשּלא ר ֱֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּבּׁשּול  ּבלׁשֹון אחרת, הקּדׁש31ּבלׁשֹון לאסר 32ּובלׁשֹון , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָֹ
הניה. ּכדר ׁשּלא ואפּלּו ְֲֲִֶֶֶַָָָֹאֹותן

.‡È חם 33ּכיצד ּכׁשהּוא ּוגמעֹו החלב את ׁשהמחה הרי ? ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשערב  אֹו חי; חלב ׁשאכל אֹו מּמּנּו, גרֹונֹו ׁשּנכוה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעד
לתֹו אֹו נס יין לתֹו ולענה, ראׁש ּכגֹון מרים, ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹּדברים
אכל  ׁשאכל אֹו מרין; ּכׁשהן ואכלן נבלה, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקדרה
הרי  - אדם מאכל ּובטל והבאיׁש ׁשהסריח אחר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאסּור
ּבחלב  ּבּׂשר ׁשל קדרה ּבתֹו מר ּדבר ערב ואם ּפטּור. ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָזה

חּיב. - ואכלֹו הּכרם ּכלאי ּביין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָאֹו
.·Èאֹו ּׂשחֹוק ּדר האסּורֹות מּמאכלֹות מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

הֹואיל 34ּכמתעּסק  האכילה, לגּוף נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
והניה  אכילה. ׁשל לעצמּה ׁשּמתּכּון ּכמי חּיב, - ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָונהנה

האּסּורין  מּכל ּבאּסּור ּכרחֹו ּבעל לאדם לֹו אם 35הּבאה : ְְְִִִִִַַָָָָָָָָ
מּתר  - נתּכּון לא ואם אסּור, - .36נתּכּון ְְְִִִֵֵַַָָֹֻ

.‚È- הרעב מּפני אֹו לתאבֹון אסּור מאכל ְְֲִֵֵֵַָָָָָָָהאֹוכל
אּלא 37חּיב  ּיאכל מה לֹו ואין ּבּמדּבר ּתֹועה היה ואם . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

נפׁשֹות  סּכנת מּפני מּתר, זה הרי - אּסּור .38דבר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻ
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מכשיעור.11) פחות הוא ועכשיו שהוא, כמות שמשערין וממלקות, בתחילתו.12)מכרת שהיה כמו כזית על ועמד
כשיעור.13) וסופו שתחילתו ונותר.14)מפני פיגול וטמא.15)בחלב נותר בפיגול, למלקות  בו כשהתרו או בנבלה

הקודם. למצבו חוזר אינו שנדחה כיון אומרים אין כלומר, איסורים, אצל דיחוי אין שיעורן נתמעט שבינתיים פי על ואף
כזית.16) בו היה לא הטבעי, במצבו שמתחילתו, היא.שמ 17)כיון נבילה תחילת והטריפה הואיל חיטים,18)צטרפין

טחינה. קודם שיפון שועל, שיבולת כוסמים, מחמיצים.19)שעורים, בניסן.20)שכולם בט"ז העומר הקרבת לפני
לוקה. כזית, ביחד מכולם אכל לוקה.21)שאם ירושלים, לחומת חוץ כזית מכולן אכל אחרים 22)שאם מינים אפילו

תבואה. מיני מחמשת מצטרפין.23)חוץ אחד בלאו שאיסורן הפסק.24)שכל בלי הרבה רבינו 25)כזיתים ונקט
שלא  פי על אף התראה כל על חייב התראות, כמה בו התרו שאם להשמיענו האחרונה, הבבא משום גדולה" "אכילה

מחלקות. שהתראות משום להתראה, התראה בין אכילתו אחת 26)הפסיק כל על חייב שותה והוא תשתה אל לו אמרו
ארבע 27)ואחת. הוא פרס שיעור סובר ורש"י ברוקא. בן יוחנן כר' ביצים שלוש שיעור פרס ואכילת פרס, אכילת כדי
בהנאה.28)ביצים. או הנאה.29)באכילה בדרך שלא אפילו אסור מדרבנן אבל לוקין, אין ובגמרא: יוחנן. כר'

נהנה 30) ואם לאכילה עומד מאכל שדבר מפני אכילה, כדרך שלא הנאתו על חייב אינו בהנאה האסור מאכל דבר וכל
הרגילה. הנאתו כדרך שלא זה הרי אחר אכילה.31)באופן איסור על חכמים ודרשו אמו בחלב גדי תבשל פן 32)לא

תשרפנו. אלא ממנו תהנה שלא המלאה, מונה 33)תקדש אינו ולפיכך והנאה. אכילה כדרך שלא אכילה סוגי מפרט
פטור. מכתו גבי על הנסקל שור של חלב הניח שם: בגמרא שנאמרה הדוגמא לאכילה.34)רבינו כוונה בין 35)בלי

אכילה. איסורי בין הנאה האיסורים.36)איסורי בכל מותר מתכוון שאינו שדבר שמעון כר' סכנת 37)שהלכה אין אם
נפש.38)נפש. פיקוח בפני העומד דבר לך שאין אדם, לכל מותר



`zexeqצב zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.„È אֹו39עּברה קדׁש ּבּׂשר ּכגֹון אסּור, מאכל ׁשהריחה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
הּמרק. מן אֹותּה מאכילין - חזיר נתיּׁשבה ּבּׂשר אם ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָ

ּפחֹות  אֹותּה מאכילין - לאו ואם מּוטב, - ְְֲִִִַַַָָָָדעּתּה
עד  אֹותּה מאכילין - דעּתּה נתיּׁשבה לא ואם ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹמּכּׁשעּור.

ּדעּתּה. ְְִֵֶַַָׁשּתתיּׁשב
.ÂËּבֹו וכּיֹוצא חמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשהריח החֹולה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכן

ּכעּברה. ּדינֹו - הּנפׁש את ׁשּמערערין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻמּדברים
.ÊË ּבלמּוס ׁשאחזֹו דברים 40מי אֹותֹו מאכילין - ְְֲֲִִִִֶַָָֻ

מּיד  עיניו 41האסּורים ׁשּיאֹורּו על 42עד מחּזרין ואין . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבּנמצא  ממהרין אּלא הּמּתר, אֹותֹו43ּדבר ּומאכילין . ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֻ

ּתחּלה  הּקל ּדּיֹו44הּקל - עיניו האירּו אם לאו 45. ואם ; ְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
החמּור. אֹותֹו מאכילין -ֲִִֶַָ

.ÊÈאֹותֹו מאכילין - ּונבלה טבל לפנינּו היּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד?
ּבמיתה  ׁשהּטבל ּתחּלה; ׁשביעית 46נבלה ּוספיחי נבלה . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

מּדברי  ׁשאסּורין ׁשביעית; ספיחי אֹותֹו מאכילין -ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַ
טבל 47סֹופרים  ׁשמּטה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָ

ׁשביעית 48ּוׁשביעית  אֹותֹו מאכילין ּותרּומה,49- טבל . ְְְֲִִִִִִֶֶַָ
הּטבל  לתּקן אפׁשר אי טבל 50אם אֹותֹו מאכילין -51, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּכתרּומה  קדֹוׁש ּבזה.52ׁשאינֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹ

.ÁÈהיּו אם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין ּבארנּו, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּכבר
ּכאחת  ּבאין האּסּורין אֹו53ׁשני מֹוסיף אּסּור ׁשהיה אֹו , ְְִִִִִֵֶַַָָָָ

עליו  ולֹוקה אחד, ּכזית אֹוכל יׁש לפיכ ּכֹולל. ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָאּסּור
מלקּיֹות  אּסּורין 54חמׁש ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשהתרּו והּוא .55 ְְְֲִִִִֵֶַַָָֻ

ׁשּנֹותר  חלב ּכזית ׁשאכל טמא ּכגֹון ּכיצד? ּבֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנתקּבצּו
אֹוכל  מּׁשּום לֹוקה - הּכּפּורים ּביֹום הּמקּדׁשים ְְִִִִִֵֶַַָֻמן

הּכּפּורים,56חלב  ּביֹום אֹוכל ּומּׁשּום נֹותר, אֹוכל ּומּׁשּום , ְִִִִֵֵֵֶַָ
הּקדׁש מן ׁשּנהנה ּומּׁשּום קדׁש, ׁשאכל טמא ֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּומּׁשּום

ַָּומעל.
.ËÈ היה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְִִֵֶַָָָָָָָולּמה

ּבהניה  ּומּתר ּבאכילה אסּור נאסר 57חלּבּה - הקּדיׁשּה . ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבהניה  הניה 58חלּבּה אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף ּומּתֹו נֹוסף 59. , ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ

לּגבֹוּה מּתר זה חלב היה ועדין קדׁשים. אּסּור 60עליו ֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
אּסּור  ּבֹו ׁשּנֹוסף מּתֹו - נֹותר נעּׂשה להדיֹוט. ְְְֲִִֶֶַַָָָואסּור

הּזה  והאֹוכל להדיֹוט. נאסר ּבבּׂשר 61לּגבֹוּה, מּתר היה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
נֹוסף  ּבבּׂשרּה. אף נאסר - נטמא ּבחלּבּה. ואסּור ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּבהמה
האכלין. ּכל ּכלל - הּכּפּורים יֹום ּבא החלב. על אּסּור ֳִִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו
וכן  זה. ּבחלב אּסּורֹו נֹוסף ּבחּלין, אף ׁשּנאסר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַֻּומּתֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מינֹו‡. ּבׁשאינֹו מין מּתר: ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻּדבר

טעם  ּבנֹותן טעמֹו2- על לעמד אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו, ּומין ; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ּברב  יּבטל -3. ְִֵָֹ

ונּמֹוח ·. הּגריסין לתֹו ׁשּנפל הּכליֹות חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכיצד?
טעם 4הּכל  ּבהן נמצא לא אם הּגריסין: את טֹועמין - ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

חלב, טעם ּבהם נמצא ואם מּתרין; אּלּו הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻחלב
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה.39) מאכל ממנה ימנעו אם תסתכן לאוכלו, ומתאווה מאכל איזה מריחה כשהיא הרה הרעבון.40)אשה מחלת
האסור.41) דבר מיד לו נותנים אלא מכשיעור, ובפחות במרק, מקודם מנסים עיני 42)ואין המחלה של מסוכן בשלב

כהות. במקום.43)החולה הנמצאים איסורים 44)בדברים מיני שני לפנינו ויש צורכו כדי מותרים דברים לנו אין אם
קל. הקל אותו יותר.45)מאכילין אותו מאכילים ממנו 46)אין הופרשו שלא בטבל והמדובר בלאו. ונבלה שמים, בידי

במיתה. אינו מעשרות ממנו הפרישו שלא טבל אבל מעשר, ותרומת גדולה איסורי 47)תרומה תחילה אותו שמאכילים
הביעור.48)דרבנן. זמן בעשה.49)לאחר והשביעית שמים בידי במיתה שבו,50)שהטבל החולין את ולהאכילו

לו. יספיק לא התרומות ממנו יפריש ואם כולו לאכול צריך שהחולה מעשר,51)כגון, ותרומת תרומה ממנו מפרישים אין
בתרומה. שאסור בזר והמדובר שהוא. כמו הטבל את אותו מאכילים אלא לעצמם, וחולין לעצמה תרומה החולה שיאכל

אלא 52) תרומה, להפריש היינו לתקן, שיש לומר התכוונו שלא רבינו, ומפרש לתיקוני, אפשר טבל אבל חמורה תרומה
היא. ממש קודש תרומה אבל חמורה, קדושה בו אין לתקנו שאפשר מכיון חייב 53)שטבל ולכן תוציא, מהם זה שאי

שניהם. כך.54)על הדין למלקות שגם משמיענו ורבינו אחד, ואשם חטאות ארבע חייב שבשוגג צריך 55)שנינו
אינו  לאווין, חמישה על עובר שהוא לו אמרו ואפילו סתם בו התרו אם אבל עצמו, בפני איסור כל ולפרש בו להתרות

אחת. אלא למלקות.56)לוקה בו התרו אם לוקה מאכל, על שמים בידי מיתה או כרת המחוייב שהחלב 57)שכל
באכילה. רק בהנאה.58)אסור אסור איסור.59)שהקדש על שחל חמור איסור או מוסיף איסור הוא להקריב 60)הרי

רבינו 61)למזבח. מונה ואילך מכאן החלב, חתיכת על שניתוספו האיסורים רבינו מנה כאן עד שאכל. האדם כלומר,
האוכל. וטומאת הכיפורים יום כגון איסור, ניתוסף לא עצמו המאכל על אבל האדם, על החלים איסור 1)איסורים יבאר

מתירין  לו שיש דבר כל במאתים; ויש במאה ויש בששים ששיעורו איסור שיש מינו; בשאינו או במינו מין בהיתר שנתערב
איסור  מבטלין אם בחלבו; שצלאו וגדי לפגם; או לשבח טעם נותן ודין ששלקה; אפרוח בה שיש וביצה בטל; הוא אם

שחוטה. בשר עמו שנבלל מליח נבילה בשר ודין אחד; בתנור ונבלה שחוטה בשר צולין ואם שמבאר 2)לכתחלה; כמו
ב. דֿה.3)בהלכה בהלכות להלן שיתבאר כמו סופרים, מדברי אסור אבל התורה, מן ברוב בטל עט. זבחים כרבא,

ונתערב.4)
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מּמׁשֹו ּבהן הּתֹורה 5והיה מן אסּורין אּלּו הרי נמצא 6- ; ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ
אסּורין  אּלּו הרי - מּמׁשֹו ּבהן היה ולא טעמֹו, ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבהן

סֹופרים  .7מּדברי ְְִִִֵ
ּבכל ‚. ּכזית החלב מן ׁשהיה ּכגֹון מּמׁשֹו? הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

ּביצים  האּלּו8ׁשלׁש הּגריסין מן אכל אם הּתערבת. מן ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
לֹוקה, - החלב מן ּכזית ּבהן ויׁש הֹואיל ּביצים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכׁשלׁש
מּׁשלׁש ּפחֹות אכל קּים; ּומּמׁשֹו האּסּור טעם ֲִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשהרי

מרּדּות 9ּביצים  מּכת אֹותֹו מּכין אם 11מּדבריהם 10- וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַ
ּפי  על אף ּביצים, ׁשלׁש ּבכל ּכזית ּבּתערבת היה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹלא
אּלא  לֹוקה אינֹו - הּקדרה ּכל ואכל חלב טעם ּבהן ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁש

מרּדּות. ְַַַמּכת
היה „. אם הּכל, ונּמֹוח האליה לחלב ּכליֹות חלב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפל

מן  מּתר הּכל הרי - הּכליֹות ּבחלב ּכׁשנים האליה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחלב
נבלה 12הּתֹורה  חתיכת אפּלּו ּבׁשּתי 13. ׁשּנתערבה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

אבל  הּתֹורה. מן מּתר הּכל - ׁשחּוטה ׁשל ְֲֲִִֶַַָָָָֹֻחתיכֹות
האסּור  ּדבר ׁשּיאבד עד אסּור, הּכל - סֹופרים ְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּדברי

עֹומדת  ׁשעינֹו חׁשּוב דבר יהיה ולא מעּוטֹו, ,14מעצם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ
ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

מעּוטֹו?‰. ּבעצם ויאבד האסּור ּדבר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּובכּמה

ּבׁשּׁשים, ׁשּׁשעּורֹו ּדבר יׁש חכמים: ּבֹו ׁשּנתנּו ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּכּׁשעּור
ּבמאה  ׁשּׁשעּורֹו ּבמאתים 15ויׁש ׁשּׁשעּורֹו ויׁש ,16. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

.Â אּסּורי ּבין ׁשּבּתֹורה, אּסּורין ׁשּכל למד, ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנמצאת
ׁשּנתערבּו הניה, אּסּורי ּבין ּכרת אּסּורי ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמלקּות

טעם  ּבנֹותן - מינֹו ּבׁשאינֹו מין הּמּתר: מין 17ּבמאכל ; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻ
ּבׁשּׁשים  ׁשעּורֹו - הּטעם על לעמד אפׁשר ׁשאי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָֹּבמינֹו,

ּבמאתים  אֹו ּבמאה חמרת 18אֹו מּפני ,נס מּיין חּוץ . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
לתּקנֹו אפׁשר ׁשהרי מּטבל, וחּוץ ּכֹוכבים, ;19עבֹודת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

- ּבמינן וׁשּלא ׁשהן, ּבכל - ּבמינן אֹוסרין זה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹּומּפני
טעם  האּסּורין.20ּבנֹותן ּכל ּכׁשאר , ְְִִִֵַַָָָ

.Ê ׁשל חבּיֹות ּכּמה עליה ׁשּנפלּו נס יין טּפת ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?
טבל  יין ׁשל ּכֹוס וכן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּור, הּכל - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיין
ּתרּומֹות  ׁשּיפריׁש עד טבל, הּכל - ּבחבית ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנתערב

לּתערבת  הראּויין ּבמקֹומֹו.21ּומעּׂשרֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ
.Á ׁשביעית -22ּפרֹות ּבמינן נתערבּו ׁשאם ּפי על אף , ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ

ׁשהּוא  ּבכלל 23ּבכל אינן טעם, ּבנֹותן - ּבמינן וׁשּלא , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חּיב  אּלא אסּורה, הּתערבת אֹותּה ׁשאין ּתֹורה; ֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּסּורי
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ׁשביעית, ּבקדּׁשת הּתערבת ּכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻלאכל

.24ּבמקֹומֹו ְִ
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רבינו 5) כפירוש וזהו היתר. של ביצים שלש בתוך איסור כזית יש אם וממשו טעמו נקרא בעין ואינו החלב שנמוח אע"פ
יש  אם ואפילו ממשו ולא טעמו הוא בעין, ואינו האיסור נמוח שאם סובר, רש"י אבל סז. זרה עבודה בתוספות אליהו

פרס. אכילת בכדי אכילת 6)כזית בכדי כזית וזהו עליו ולוקין אסור וממשו שטעמו כל יוחנן ר' אמר סז: זרה עבודה
בלבד. סופרים מדברי שאסור רבינו ומפרש לוקין, ואין אסור ממשו ולא טעמו התורה.7)פרס, מן אינו כעיקר שטעם

צח. בחולין רש"י דעת גם למעלה 8)וכן שכתב כמו ביצים, שלש ששיעורו שם, יוחנן ר' שבדברי פרס אכילת בכדי זהו
ח. הלכה יד האיסור.9)פרק של כזית בהן מכת 10)אין אלא עליו לוקין ואין התורה מן שאסור שיעור, חצי כדין

ו. הלכה ג בפרק כלמעלה ממשו.11)מרדות, ולא טעמו נקרא פרס, אכילת מכדי פחות איסור שמין 12)שתערובת
א. בהלכה כמבואר ברוב, בטל החתיכה 13)במינו איזוהי יודעים אנו שאין אלא נימוחה, ולא בעינה עומדת שהחתיכה

בעין.14)האסורה. יג.15)שנשאר בהלכה כמבואר שם.16)תרומה, כמבואר הכרם, וכלאי צז:חו 17)ערלה לין
ח. הלכה ט פרק למעלה הקודמת.18)וראה בהלכה הוא 19)כמבואר וכלל ומעשרות. תרומות ממנו להפריש אפשר

מפורש  וכן הירושלמי. בשם שם התוספות מביאים זה וטעם שהוא. בכל ואוסר בטל אינו מתירין לו שיש דבר שכל בידינו
כל  את פוטרת אחת חטה התורה שמן פירוש, איסורו". כך "כהיתרו אחר טעם אמרו שם (ובגמרא נח. נדרים בבבלי גם
שיש  דבר של הנימוק את העדיף ורבינו הכרי. כל אוסרת טבל של אחת חטה כך, באיסור גם לפיכך הכל, ומתירה הכרי
ואם  שהוא בכל היתר לו אין מעשר ולתרומת למעשרות טבל אבל בלבד, לתרומה טבל מנמק השני הטעם כי מתירים, לו

הכל). מנמק מתירים לו שיש דבר של הטעם אבל האיסורים, ייבטלככל במינו,20)כן מין אלא נסך ביין החמירו שלא
וכן  החמירו. ולא לגמרי אינו כאלו הוא הרי בתערובת האיסור טעם כשאין מינו בשאינו מין אבל האיסור, כאן יש שהרי
ובר"ן  כך. הדין מתירים לו שיש דבר שבכל רבינו פוסק יב בהלכה ולהלן במינו, במין אלא חכמים החמירו ולא בטבל

זה. לחילוק הגיוני טעם נותן נב. מטבל 21)נדרים או וביה מיניה ומםריש תערובת. באותה הנמצא הטבל כמות לפי
לא. מנחות וראה בששים. או ברוב בטל התורה שמן מפני דרבנן הוא האיסור כאן שגם אחר, שהגיע 22)דרבנן לפני

ביעורם. שביעית.23)זמן בהלכות נתבאר שדינה שביעית, בקדושת הביעור זמן קודם התערובת כל לאכול וצריל
עג:24) זרה בעבודה יוחנן ר' אמר למה לבאר, זו בהגדרתו מתכוון רבינו הפירות. איסור ולא האדם חובת היא שזו היינו

ובין  שביעית בין מהותי הבדל שיש מבאר הוא ולפיכך כך? שביעית פירות גם והלא במשהו, במינו נסך ויין מטבל חוץ
סוג  הוא בפסח שחמץ מבאר שהא בפסח, חמץ לענין הסמוכה בהלכה רבינו כוננת לפרש יש לזה ובדומה נסך. ויין טבל
ונראה  מתירים. לו שיש דבר מנה שלא כבת משנה (הכסף יוחנן. ר' מנאו לא ולכן מוגבל איסורו שזמן איסור של מיוחד

תיקון). צריך טבל אבל הזמן, שיעבור לאחר מאליו ניתרת חמץ שץערובת לומר שנתכוון



צג zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„È אֹו39עּברה קדׁש ּבּׂשר ּכגֹון אסּור, מאכל ׁשהריחה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
הּמרק. מן אֹותּה מאכילין - חזיר נתיּׁשבה ּבּׂשר אם ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָ

ּפחֹות  אֹותּה מאכילין - לאו ואם מּוטב, - ְְֲִִִַַַָָָָדעּתּה
עד  אֹותּה מאכילין - דעּתּה נתיּׁשבה לא ואם ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹמּכּׁשעּור.

ּדעּתּה. ְְִֵֶַַָׁשּתתיּׁשב
.ÂËּבֹו וכּיֹוצא חמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשהריח החֹולה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכן

ּכעּברה. ּדינֹו - הּנפׁש את ׁשּמערערין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻמּדברים
.ÊË ּבלמּוס ׁשאחזֹו דברים 40מי אֹותֹו מאכילין - ְְֲֲִִִִֶַָָֻ

מּיד  עיניו 41האסּורים ׁשּיאֹורּו על 42עד מחּזרין ואין . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבּנמצא  ממהרין אּלא הּמּתר, אֹותֹו43ּדבר ּומאכילין . ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֻ

ּתחּלה  הּקל ּדּיֹו44הּקל - עיניו האירּו אם לאו 45. ואם ; ְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
החמּור. אֹותֹו מאכילין -ֲִִֶַָ

.ÊÈאֹותֹו מאכילין - ּונבלה טבל לפנינּו היּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד?
ּבמיתה  ׁשהּטבל ּתחּלה; ׁשביעית 46נבלה ּוספיחי נבלה . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

מּדברי  ׁשאסּורין ׁשביעית; ספיחי אֹותֹו מאכילין -ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַ
טבל 47סֹופרים  ׁשמּטה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָ

ׁשביעית 48ּוׁשביעית  אֹותֹו מאכילין ּותרּומה,49- טבל . ְְְֲִִִִִִֶֶַָ
הּטבל  לתּקן אפׁשר אי טבל 50אם אֹותֹו מאכילין -51, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּכתרּומה  קדֹוׁש ּבזה.52ׁשאינֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹ

.ÁÈהיּו אם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין ּבארנּו, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּכבר
ּכאחת  ּבאין האּסּורין אֹו53ׁשני מֹוסיף אּסּור ׁשהיה אֹו , ְְִִִִִֵֶַַָָָָ

עליו  ולֹוקה אחד, ּכזית אֹוכל יׁש לפיכ ּכֹולל. ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָאּסּור
מלקּיֹות  אּסּורין 54חמׁש ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשהתרּו והּוא .55 ְְְֲִִִִֵֶַַָָֻ

ׁשּנֹותר  חלב ּכזית ׁשאכל טמא ּכגֹון ּכיצד? ּבֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנתקּבצּו
אֹוכל  מּׁשּום לֹוקה - הּכּפּורים ּביֹום הּמקּדׁשים ְְִִִִִֵֶַַָֻמן

הּכּפּורים,56חלב  ּביֹום אֹוכל ּומּׁשּום נֹותר, אֹוכל ּומּׁשּום , ְִִִִֵֵֵֶַָ
הּקדׁש מן ׁשּנהנה ּומּׁשּום קדׁש, ׁשאכל טמא ֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּומּׁשּום

ַָּומעל.
.ËÈ היה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְִִֵֶַָָָָָָָולּמה

ּבהניה  ּומּתר ּבאכילה אסּור נאסר 57חלּבּה - הקּדיׁשּה . ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבהניה  הניה 58חלּבּה אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף ּומּתֹו נֹוסף 59. , ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ

לּגבֹוּה מּתר זה חלב היה ועדין קדׁשים. אּסּור 60עליו ֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
אּסּור  ּבֹו ׁשּנֹוסף מּתֹו - נֹותר נעּׂשה להדיֹוט. ְְְֲִִֶֶַַָָָואסּור

הּזה  והאֹוכל להדיֹוט. נאסר ּבבּׂשר 61לּגבֹוּה, מּתר היה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
נֹוסף  ּבבּׂשרּה. אף נאסר - נטמא ּבחלּבּה. ואסּור ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּבהמה
האכלין. ּכל ּכלל - הּכּפּורים יֹום ּבא החלב. על אּסּור ֳִִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו
וכן  זה. ּבחלב אּסּורֹו נֹוסף ּבחּלין, אף ׁשּנאסר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַֻּומּתֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מינֹו‡. ּבׁשאינֹו מין מּתר: ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻּדבר

טעם  ּבנֹותן טעמֹו2- על לעמד אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו, ּומין ; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ּברב  יּבטל -3. ְִֵָֹ

ונּמֹוח ·. הּגריסין לתֹו ׁשּנפל הּכליֹות חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכיצד?
טעם 4הּכל  ּבהן נמצא לא אם הּגריסין: את טֹועמין - ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

חלב, טעם ּבהם נמצא ואם מּתרין; אּלּו הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻחלב
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זה.39) מאכל ממנה ימנעו אם תסתכן לאוכלו, ומתאווה מאכל איזה מריחה כשהיא הרה הרעבון.40)אשה מחלת
האסור.41) דבר מיד לו נותנים אלא מכשיעור, ובפחות במרק, מקודם מנסים עיני 42)ואין המחלה של מסוכן בשלב

כהות. במקום.43)החולה הנמצאים איסורים 44)בדברים מיני שני לפנינו ויש צורכו כדי מותרים דברים לנו אין אם
קל. הקל אותו יותר.45)מאכילין אותו מאכילים ממנו 46)אין הופרשו שלא בטבל והמדובר בלאו. ונבלה שמים, בידי

במיתה. אינו מעשרות ממנו הפרישו שלא טבל אבל מעשר, ותרומת גדולה איסורי 47)תרומה תחילה אותו שמאכילים
הביעור.48)דרבנן. זמן בעשה.49)לאחר והשביעית שמים בידי במיתה שבו,50)שהטבל החולין את ולהאכילו

לו. יספיק לא התרומות ממנו יפריש ואם כולו לאכול צריך שהחולה מעשר,51)כגון, ותרומת תרומה ממנו מפרישים אין
בתרומה. שאסור בזר והמדובר שהוא. כמו הטבל את אותו מאכילים אלא לעצמם, וחולין לעצמה תרומה החולה שיאכל

אלא 52) תרומה, להפריש היינו לתקן, שיש לומר התכוונו שלא רבינו, ומפרש לתיקוני, אפשר טבל אבל חמורה תרומה
היא. ממש קודש תרומה אבל חמורה, קדושה בו אין לתקנו שאפשר מכיון חייב 53)שטבל ולכן תוציא, מהם זה שאי

שניהם. כך.54)על הדין למלקות שגם משמיענו ורבינו אחד, ואשם חטאות ארבע חייב שבשוגג צריך 55)שנינו
אינו  לאווין, חמישה על עובר שהוא לו אמרו ואפילו סתם בו התרו אם אבל עצמו, בפני איסור כל ולפרש בו להתרות

אחת. אלא למלקות.56)לוקה בו התרו אם לוקה מאכל, על שמים בידי מיתה או כרת המחוייב שהחלב 57)שכל
באכילה. רק בהנאה.58)אסור אסור איסור.59)שהקדש על שחל חמור איסור או מוסיף איסור הוא להקריב 60)הרי

רבינו 61)למזבח. מונה ואילך מכאן החלב, חתיכת על שניתוספו האיסורים רבינו מנה כאן עד שאכל. האדם כלומר,
האוכל. וטומאת הכיפורים יום כגון איסור, ניתוסף לא עצמו המאכל על אבל האדם, על החלים איסור 1)איסורים יבאר

מתירין  לו שיש דבר כל במאתים; ויש במאה ויש בששים ששיעורו איסור שיש מינו; בשאינו או במינו מין בהיתר שנתערב
איסור  מבטלין אם בחלבו; שצלאו וגדי לפגם; או לשבח טעם נותן ודין ששלקה; אפרוח בה שיש וביצה בטל; הוא אם

שחוטה. בשר עמו שנבלל מליח נבילה בשר ודין אחד; בתנור ונבלה שחוטה בשר צולין ואם שמבאר 2)לכתחלה; כמו
ב. דֿה.3)בהלכה בהלכות להלן שיתבאר כמו סופרים, מדברי אסור אבל התורה, מן ברוב בטל עט. זבחים כרבא,

ונתערב.4)
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מּמׁשֹו ּבהן הּתֹורה 5והיה מן אסּורין אּלּו הרי נמצא 6- ; ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ
אסּורין  אּלּו הרי - מּמׁשֹו ּבהן היה ולא טעמֹו, ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבהן

סֹופרים  .7מּדברי ְְִִִֵ
ּבכל ‚. ּכזית החלב מן ׁשהיה ּכגֹון מּמׁשֹו? הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

ּביצים  האּלּו8ׁשלׁש הּגריסין מן אכל אם הּתערבת. מן ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
לֹוקה, - החלב מן ּכזית ּבהן ויׁש הֹואיל ּביצים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכׁשלׁש
מּׁשלׁש ּפחֹות אכל קּים; ּומּמׁשֹו האּסּור טעם ֲִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשהרי

מרּדּות 9ּביצים  מּכת אֹותֹו מּכין אם 11מּדבריהם 10- וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַ
ּפי  על אף ּביצים, ׁשלׁש ּבכל ּכזית ּבּתערבת היה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹלא
אּלא  לֹוקה אינֹו - הּקדרה ּכל ואכל חלב טעם ּבהן ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁש

מרּדּות. ְַַַמּכת
היה „. אם הּכל, ונּמֹוח האליה לחלב ּכליֹות חלב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפל

מן  מּתר הּכל הרי - הּכליֹות ּבחלב ּכׁשנים האליה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחלב
נבלה 12הּתֹורה  חתיכת אפּלּו ּבׁשּתי 13. ׁשּנתערבה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

אבל  הּתֹורה. מן מּתר הּכל - ׁשחּוטה ׁשל ְֲֲִִֶַַָָָָֹֻחתיכֹות
האסּור  ּדבר ׁשּיאבד עד אסּור, הּכל - סֹופרים ְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּדברי

עֹומדת  ׁשעינֹו חׁשּוב דבר יהיה ולא מעּוטֹו, ,14מעצם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ
ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

מעּוטֹו?‰. ּבעצם ויאבד האסּור ּדבר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּובכּמה

ּבׁשּׁשים, ׁשּׁשעּורֹו ּדבר יׁש חכמים: ּבֹו ׁשּנתנּו ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּכּׁשעּור
ּבמאה  ׁשּׁשעּורֹו ּבמאתים 15ויׁש ׁשּׁשעּורֹו ויׁש ,16. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

.Â אּסּורי ּבין ׁשּבּתֹורה, אּסּורין ׁשּכל למד, ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנמצאת
ׁשּנתערבּו הניה, אּסּורי ּבין ּכרת אּסּורי ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמלקּות

טעם  ּבנֹותן - מינֹו ּבׁשאינֹו מין הּמּתר: מין 17ּבמאכל ; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻ
ּבׁשּׁשים  ׁשעּורֹו - הּטעם על לעמד אפׁשר ׁשאי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָֹּבמינֹו,

ּבמאתים  אֹו ּבמאה חמרת 18אֹו מּפני ,נס מּיין חּוץ . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
לתּקנֹו אפׁשר ׁשהרי מּטבל, וחּוץ ּכֹוכבים, ;19עבֹודת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

- ּבמינן וׁשּלא ׁשהן, ּבכל - ּבמינן אֹוסרין זה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹּומּפני
טעם  האּסּורין.20ּבנֹותן ּכל ּכׁשאר , ְְִִִֵַַָָָ

.Ê ׁשל חבּיֹות ּכּמה עליה ׁשּנפלּו נס יין טּפת ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?
טבל  יין ׁשל ּכֹוס וכן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּור, הּכל - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיין
ּתרּומֹות  ׁשּיפריׁש עד טבל, הּכל - ּבחבית ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנתערב

לּתערבת  הראּויין ּבמקֹומֹו.21ּומעּׂשרֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ
.Á ׁשביעית -22ּפרֹות ּבמינן נתערבּו ׁשאם ּפי על אף , ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ

ׁשהּוא  ּבכלל 23ּבכל אינן טעם, ּבנֹותן - ּבמינן וׁשּלא , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חּיב  אּלא אסּורה, הּתערבת אֹותּה ׁשאין ּתֹורה; ֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּסּורי
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ׁשביעית, ּבקדּׁשת הּתערבת ּכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻלאכל
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רבינו 5) כפירוש וזהו היתר. של ביצים שלש בתוך איסור כזית יש אם וממשו טעמו נקרא בעין ואינו החלב שנמוח אע"פ
יש  אם ואפילו ממשו ולא טעמו הוא בעין, ואינו האיסור נמוח שאם סובר, רש"י אבל סז. זרה עבודה בתוספות אליהו

פרס. אכילת בכדי אכילת 6)כזית בכדי כזית וזהו עליו ולוקין אסור וממשו שטעמו כל יוחנן ר' אמר סז: זרה עבודה
בלבד. סופרים מדברי שאסור רבינו ומפרש לוקין, ואין אסור ממשו ולא טעמו התורה.7)פרס, מן אינו כעיקר שטעם

צח. בחולין רש"י דעת גם למעלה 8)וכן שכתב כמו ביצים, שלש ששיעורו שם, יוחנן ר' שבדברי פרס אכילת בכדי זהו
ח. הלכה יד האיסור.9)פרק של כזית בהן מכת 10)אין אלא עליו לוקין ואין התורה מן שאסור שיעור, חצי כדין

ו. הלכה ג בפרק כלמעלה ממשו.11)מרדות, ולא טעמו נקרא פרס, אכילת מכדי פחות איסור שמין 12)שתערובת
א. בהלכה כמבואר ברוב, בטל החתיכה 13)במינו איזוהי יודעים אנו שאין אלא נימוחה, ולא בעינה עומדת שהחתיכה

בעין.14)האסורה. יג.15)שנשאר בהלכה כמבואר שם.16)תרומה, כמבואר הכרם, וכלאי צז:חו 17)ערלה לין
ח. הלכה ט פרק למעלה הקודמת.18)וראה בהלכה הוא 19)כמבואר וכלל ומעשרות. תרומות ממנו להפריש אפשר

מפורש  וכן הירושלמי. בשם שם התוספות מביאים זה וטעם שהוא. בכל ואוסר בטל אינו מתירין לו שיש דבר שכל בידינו
כל  את פוטרת אחת חטה התורה שמן פירוש, איסורו". כך "כהיתרו אחר טעם אמרו שם (ובגמרא נח. נדרים בבבלי גם
שיש  דבר של הנימוק את העדיף ורבינו הכרי. כל אוסרת טבל של אחת חטה כך, באיסור גם לפיכך הכל, ומתירה הכרי
ואם  שהוא בכל היתר לו אין מעשר ולתרומת למעשרות טבל אבל בלבד, לתרומה טבל מנמק השני הטעם כי מתירים, לו

הכל). מנמק מתירים לו שיש דבר של הטעם אבל האיסורים, ייבטלככל במינו,20)כן מין אלא נסך ביין החמירו שלא
וכן  החמירו. ולא לגמרי אינו כאלו הוא הרי בתערובת האיסור טעם כשאין מינו בשאינו מין אבל האיסור, כאן יש שהרי
ובר"ן  כך. הדין מתירים לו שיש דבר שבכל רבינו פוסק יב בהלכה ולהלן במינו, במין אלא חכמים החמירו ולא בטבל

זה. לחילוק הגיוני טעם נותן נב. מטבל 21)נדרים או וביה מיניה ומםריש תערובת. באותה הנמצא הטבל כמות לפי
לא. מנחות וראה בששים. או ברוב בטל התורה שמן מפני דרבנן הוא האיסור כאן שגם אחר, שהגיע 22)דרבנן לפני

ביעורם. שביעית.23)זמן בהלכות נתבאר שדינה שביעית, בקדושת הביעור זמן קודם התערובת כל לאכול וצריל
עג:24) זרה בעבודה יוחנן ר' אמר למה לבאר, זו בהגדרתו מתכוון רבינו הפירות. איסור ולא האדם חובת היא שזו היינו

ובין  שביעית בין מהותי הבדל שיש מבאר הוא ולפיכך כך? שביעית פירות גם והלא במשהו, במינו נסך ויין מטבל חוץ
סוג  הוא בפסח שחמץ מבאר שהא בפסח, חמץ לענין הסמוכה בהלכה רבינו כוננת לפרש יש לזה ובדומה נסך. ויין טבל
ונראה  מתירים. לו שיש דבר מנה שלא כבת משנה (הכסף יוחנן. ר' מנאו לא ולכן מוגבל איסורו שזמן איסור של מיוחד

תיקון). צריך טבל אבל הזמן, שיעבור לאחר מאליו ניתרת חמץ שץערובת לומר שנתכוון
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.Ë ּבפסח -25חמץ ּתֹורה מאּסּורי ׁשהּוא ּפי על אף , ְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אּלּו ּבכללֹות אסּורה 26אינֹו הּתערבת ׁשאין לפי ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מּתרת,27לעֹולם  הּתערבת ּכל ּתהיה הּפסח לאחר ׁשהרי , ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
ּבין  ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא ּבכל אֹוסר לפיכ ׁשּבארנּו. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָּכמֹו

ּבמינֹו .28ׁשּלא ְִֶֹ
.È חדׁשה לתבּואה הּדין ּביׁשנה 29והּוא ׁשּנתערבה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָ

לּה יׁש ׁשהרי ׁשהּוא; ּבכל אֹוסרת - העמר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹמּלפני
ׁשּיׁש30מּתירין  ּדבר ּכל וכן הּכל. יּתר העמר ׁשּלאחר , ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

אּסּור  ּכגֹון מּדבריהם, אּסּורֹו היה ואפּלּו מּתירין, ְְֲִִִִִִִֵֶַַָָלֹו
אּלא  ׁשעּור, חכמים ּבֹו נתנּו לא - טֹוב ּביֹום ונֹולד ְְְְֲִִֶֶָָָָֹֻמקצה

ּבטל  אינֹו אלפים ּבכּמה אחד ּדר31אפּלּו יׁש ׁשהרי ; ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבהן  וכּיֹוצא ׁשני ּומעּׂשר הקּדׁש ּכגֹון ּבּה. .32ׁשּיּתר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

.‡È,ּבהן וכּיֹוצא ודם וחלב הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל
ּדר ּבהן ׁשאין ׁשעּור; ּבהן חכמים נתנּו - ּתרּומֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָוכן

אדם  לכל .33הּתר ְֵֶָָָ
.·È נתערב אם מּתירין, לֹו ׁשּיׁש דבר ׁשאפּלּו לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה

מּתר  - טעם נתן ולא מינֹו ׁשּיׁש34ּבׁשאינֹו זה יהיה לא . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
על  ואף לתּקנֹו, אפׁשר ׁשהרי מּטבל; חמּור מּתירין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלֹו
ואל  ׁשּבארנּו. ּכמֹו טעם, ּבנֹותן - ּבמינֹו ׁשּלא כן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹּפי
מחמצת  ּכל אמרה: ׁשהּתֹורה ּבפסח; חמץ על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּתתמּה

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבֹו, החמירּו לפיכ תאכלּו, .35לא ְְְְִִֵֵֶֶַָֹֹ
.‚È ּותרּומת הּתרּומה חכמים: ׁשּנתנּו הּׁשעּורין הן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואּלּו

עֹולין 36מעּׂשר  - והּבּכּורים ּומאה.37והחּלה ּבאחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
להרים  זה 38וצרי עם זה ּומצטרפין ׁשל 39. ּפרּוסה וכן . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָ
הּפנים  ּבאחד 40לחם עֹולין - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות לתֹו ְְְִִִֶֶֶֶַָָֻ

מּכּלם, סאה אֹו מאּלּו, מאחד קמח סאה ּכיצד? ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּומאה.
מרים  - הּכל ונתערב חּלין ׁשל קמח סאה למאה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנפלה

הּכל  מּתר 41מן והּׁשאר ׁשּנפלה, סאה ּכנגד אחת סאה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
מדּמע. הּכל נעּׂשה - מּמאה לפחֹות נפלה אדם; ְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָֹֻלכל

.„È ּומאתים ּבאחד עֹולין - הּכרם וכלאי .42הערלה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
זה  עם זה להרים 43ּומצטרפין צרי ואינֹו ּכיצד?44. . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהיתה  אֹו הּכרם, ּכלאי אֹו ערלה יין ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָרביעית
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במשהו.25) שהו.26)שאוסר בכל ג"כ במינו שלא הקדש,27)שאפילו לטבל דומה ואינו זמני הוא שהאיסור כלו',
בפסח  בחמץ משא"כ שמתירו, מעשה איזה ע"י להשתנות ויכול תיקון לו שיש אא עולם איסור הוא בעצמו שהאיסור

עצמו. בפני מנאו ולפיכך לזמן, איסור הוא האיסור ולהלן 28)שעצם מינו. משום שלא שגזרו מפרש, כט: ושם ל. פסחים
תאכלו. לא מחמצת כל שנאמר משום הטעם רבינו מפרש ושלא 29)בהי"ב שהוא בכל אוסר שבימנו טבל כמו פירוש,

טעם. בנותן שכתבנו 30)במינו כמו יוחנן, ר' מנאה לא ולכן בניסן טז אחרי מאליה ניתרת חדשה תבואה גם נח. נדרים
בפסח. בחמץ אלפים.31)למעלה בכמה אחד אפילו הכוונה בטל, לא באלף אפילו בגמרא שאמרו נח.32)מה נדרים

יחללוהו. או לירושלים יעלוהו שני, ומעשר פדיון, ע"פ יותר לזרים 33)הקדש אבל בלבד, לכהן מותרות שתרומות
סוגיה  בהן. האסור לזר היתר דרך שאין כיון מתירין, להן שיש כדבר אינן ולפיכך היתר דרך כל להן ואין לעולם אסורות

פב. בטל.34)ביבמות לא מינו באינו אפילו מתירין לו שיש בדבר שפוסק הנשה, גיד פרק חולין אלפס רב על חולק
מין  וכו' וחדש והקדש שני ומעשר טבל כגון מתירין, לו שיש דבר כל ו, פרק נדרים הירושלמי על רבינו הסתמך (כנראה

טעם. בנותן במינו ושלא במשהו אמרו,35)במינו כט: בפסחים במינו. שלא בין במינו בין שהוא בכל שאוסר בה"ט,
משום  וביאור מתירין, לו שיש דבר בכל ולא בלבד בפסח בחמץ גזרו למה מפרש כאן ורבינו מינם. אטו במינם שלא שגזרו

תאכלו. לא מחמצת כל נאמר בפסח דמאי 36)שבחוץ של מעשר ותרומת שם: בגירסתנו ב. פרק ערלה משנה
בה  נזהר שאינו הארץ עם של מעשר (דמאי=פירות ותרומת מעשר מפרישים ולכן עישר לא שמא וחוששים מעשרות פרשת

מעילה  במשנה וכן דמאי" של מעשר ותרומת ודאי של מעשר "ותרומת שם: הר"ש כגירסת גורס שרבינו ונראה מספק).
היינו  מעשר, תרומת סוגי לשני והתכוון סתם מעשר תרומת כתב ולכן דמאי. של מעשר ותרומת מעשר תרומת הגירסא טו:
דמאי  של מעשר תרומת בין הדינים בכל אצלנו הפרש "ואין רבינו כותב שם לערלה המשנה ובפירוש דמאי. ושל ודאי של

זה". נתבאר וכבר ודאי של כי 38)בטלים.37)או לכהן ונותנת תרומה סאה מהם מרים למאה, תרומה סאה כשנפלה
בהלכ  להלן שיתבאר כמו השבט, גזל מפני להרים וצריך בטל לא כהן של ממונו אבל והוא, במאה בטל שהאיסור אע"פ

הכל 39)טו. - חולין סאין ממאה בפחות הללו האיסורים מן אחר מאיסור סאה וחצי זה מאיסור סאה חצי נפלה אם
למעלה  וראה מצטרפים. אחד משם שהוא וכל ובכורים, חלה ואפילו תרומה, בשם נקראו אלה שכל משום והטעם, אסור.

ז. הלכה ד בפרק 40)פרק רבינו פסק הרי טהור הפנים בלחם שאין טמא, הפנים בלחם שהמדובר מפרש, משנה בכסף
לחם  של פרוסה וכן פא: יבמות מברייתא זה דין למד רבינו לכהנים. הכל ויאכל עולה שאינו המוקדשים, פסולי מהלכות ו
ומשמיענו  כחכמים. ופסק תעלה. לא אומר: יהודה ר' תעלה, טהורה הפנים לחם של פרוסות במאה שנתערבה טמאה הפנים

תעלה. - בחולין כשנתערבה שגם שהרי 41)כאן, טו), הלכה (להלן השבט גזל מפני להרים, צריך הפנים בלחם אפילו
חולין  המנחה) (עם עמה שיאכלו כא: מנחות ראה קדשים. של מועטת אכילה להם כשיש בעזרה, לאכלה יכולים הכהנים
פא: בתרא בבא תוספות וראה כאן הרדב"ז קושית בזה ומסולקת הי"א. הקרבנות מעשה מה' פ"י ורבינו ותרומה,

המלאה 42) כתוב בכרם בכלאי ממלאה, מלאה למד עולים? שהם מנין א: ב, פרק ערלה בר"ש הובא ערלה, בירושלמי
שכפל  לפי מאה? כאן אף מאה כאן מה אי עולה, כאן אף עולה מלאתך מה תאחר, לא ודמעך מלאתך כתוב ובבכורים
(פירוש, כדון עד הט"ז). לקמו ראה שיתבטלו. כדי הנחוצה (הכמות חיובו חכמים שינו בהנאה) (שאסור איסורו הכתוב

אס  זו מה מניין? ערלה הכרם, כלאי כאן) עד לנו עולה.ידוע זו אף עולה זו ומה בהנאה, אסורה זו אף בהנאה ורה
א.43) פ"ב ערלה משנה מצטרפין. מזה, זה שלמדים ביטולם, בשיעור הם ששוים כיון הם, שמות ששני שמותר 44)אע"פ

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מאתים  לתֹו ׁשּנפלה מּׁשניהם, מצטרפת 45הרביעית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּכלּום; להרים צרי ואינֹו מּתר, הּכל - יין ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻרביעּיֹות

ּבהניה  אסּור הּכל - מּמאתים לפחֹות .46נפלה ְְֲִִַַַָָָָָָָֹ
.ÂË וכלאי ערלה ירים ולא הּתרּומה להרים צרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹולּמה

ּתרּומה  ּכל ,לפיכ ּכהנים. ממֹון ׁשהּתרּומה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹהּכרם?
הּכליסין  ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים 47ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

להרים. צרי אינֹו - ׁשּבאדֹום ּוּׂשעֹורין ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָוהחרּובין
.ÊË ׁשהן מּפני הּכרם? וכלאי ערלה ׁשעּור ּכפלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולּמה

ּבהניה  ּבתרּומֹות?48אסּורין מאה ׁשעּור על סמכּו ולּמה . ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָ
מּמאה  אחד מעּׂשר ּתרּומת הּכל.50ּומקּדׁש49ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשאּתה  ּדבר חכמים: אמרּו מּמּנּו. מקּדׁשֹו את ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
מּמּנּו לתֹוכֹו51מרים חזר אם מקּדׁשֹו52, -53. ְְְִִִֵֶַַָ

.ÊÈ ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשקצים 54ׁשאר ּבּׂשר ּכגֹון ּכּלן, ְְְְִִִֶַַָָָָֻ
ּבׁשּׁשים. ׁשעּורן - ּבהן וכּיֹוצא ודם וחלב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּורמּׂשים

ּכזית  ׁשּׁשים לתֹו ׁשּנפל ּכליֹות חלב ּכזית 55ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מּׁשּׁשים  לפחֹות נפל מּתר; הּכל - האליה -56מחלב ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּכּׂשעֹורה  נפל אם וכן אסּור. ׁשּיהיה 57הּכל צרי - חלב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּׂשעֹורה  ׁשּׁשים ּכמֹו ׁשּמן 58ׁשם וכן אּסּורין. ּבׁשאר וכן . ְְְְְִִִִִֵֵָָָָֻ

הּנׁשה  ּגיד אֹותֹו59ׁשל מׁשערין - ּבּׂשר ׁשל לקדרה ׁשּנפל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּמנין  מן הּגיד ׁשּמן ואין ׁשּׁשּמן 60ּבׁשּׁשים, ּפי על ואף . ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָֻֻ

הּנׁשה  וגיד הֹואיל - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, הּנׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּגיד

ּתֹורה  ּכאּסּורי ּבֹו החמירּו עצמּה, ּבפני והּגיד 61ּברּיה . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּבנֹותן  ּבגידים ׁשאין אֹוסר, ואינֹו ּבֹו מׁשערין אין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַעצמֹו

ַַטעם.
.ÁÈ ּכחל ּוכחל 62אבל ּבׁשּׁשים, - הּבּׂשר עם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, והּכחל הֹואיל הּמנין. ,63מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבׁשעּורֹו .64הקּלּו ְִֵֵ

.ËÈ ׁשּנׁשלקה אפרֹוח ּבּה ׁשּנמצא ּביצים 65ּביצה עם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
והיא  ואחת ׁשּׁשים עם היתה אם הן 66הּמּתרֹות: הרי - ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻ

ּבלבד  ׁשּׁשים עם היתה מּפני 67מּתרֹות; הּכל. נאסרּו - ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻ
עצמּה ּבפני ּברּיה והֹוסיפּו68ׁשהיא ּבּה הּכר עּׂשּו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ְִָּבׁשעּורּה.
.Î טהֹור עֹוף ּביצי עם ׁשּנׁשלקה טמא עֹוף ּביצת ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָאבל

אֹותם  אסרה לא אֹו69- אּלּו, עם אּלּו טרף ואם . ְְִִֵֵַָָָָֹ
ּביצים  עם טרפה ּביצת אֹו טמא עֹוף ּביצת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּנתערבה

ּבׁשּׁשים  ׁשעּורן - .70אחרֹות ְֲִִִֵָ
.‡Î ׁשהרי ׁשּׁשים? ׁשעּור על חכמים סמכּו ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָּומּנין

הּזרֹוע  והיא נזיר, מאיל מּׁשּׁשים 71הּמּורם אחד מּׁשאר 72, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
אֹותֹו,73האיל  אֹוסרת ואינּה עּמֹו מתּבּׁשלת והיא , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבׁשלה  הּזרע את הּכהן ולקח האיל.74ׁשּנאמר: מן ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
.·Î ׁשהיה קדרה ּכגֹון ׁשּנתערבּו, אחר ודבר ּבמינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמין

אליה  חלב הּכליֹות 75ּבּה חלב לתֹוכּה ונפל ,76ּוגריסין, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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צריך  לה והדומה בתרומה למה הנימוק הבאה בהלכה וראה שם. משנה שנפלה. הכמות להוציא חייב ואינו הכל לאכול
לא. אחרים ובאיסורים היתר.45)להרים אם 46)של אלא בהנאה עירובו שאוסר דבר לך "אין ואומר: משיג והראב"ד

שאמרו: עד. זרה עבודה בגמרא כדבריו משמע ולכאורה ותשכח". דוק נסך ויין זרה עבודה מאיסורי חוץ שבמנין הוא כן
בכל  האוסרים בדברים אמורים שהדברים סובר, שרבינו נראה אולם שבמנין". דבר ולאו הנאה איסורי נמי אי - "למיעוטי
לפחות  נפלו אם ומאתים באחד שיעור בהם שנתנו הכרם וכלאי בערלה אבל כלל. שיעור חכמים בהם נתנו שלא שהוא

בהנאה. אפילו אסורה התערובת כל - נתבטל שלא וכיון מששים לפחות שנפלו איסורים כשאר זה הרי השיעור מין 47)מן
ד). יא, פרק תרומות המשניות בפירוש (רבינו גרועות יד.48)תאנים בהלכה למעלה ובא מן 49)ירושלמי מעשר

מעשר.51)ואוסר.50)המעשר. הורם.52)תרומת שמהם לפירות בחזרה יפול איסורי 54)אוסרו.53)אם למעט
ותשע. בחמשים ששיעורם כזית.55)דרבנן ואחד ששים יהיו האסור 56)ועמו ועם כזית ותשע לחמשים נפל אפילו

ששים. יהיו בחצ 57)ביחד שגם ותשע.משמיענו בחמשים די לא עליו לוקים שאין שיעור שנפלה.58)י השעורה מלבד
מן 59) גיד ואין בששים גיד נחמן רב אמר גיד, של שמנוניתו כגון טעמו על לעמוד יכול שאינו במינו מין צו: שם רי"ף

הגיד. בלא ששים שצריך פירוש, ע"כ. מלבדו.60)המנין. ששים שיהא צריך ביטול.61)אלא הבהמה.62)לענין שד
התורה.63) מן אסור אינו שחוטה בחלב שנתבשל שבשר יב: הלכה המנין.64)שם מן שנתבשלה.65)שהוא
צח.66) שם רש"י פירש וכן ושתים ששים הם שביחד ואחת.67)היינו ששים הם היינו 68)וביחד עצמו, שהאיסור

שגיד  ואע"פ השומן עם ואחת ששים רק שהצריכו הנשה גיד של בשמנו כן שאין מה עצמה. בפני בריה הוא האפרוח,
והיא", ואחת "ששים רבינו דברי מפרש משנה והכסף עצמה. בפני בריה אינו הגיד ששומן מפני היא, עצמה בפני בריה
ביצה  ואין בששים ביצה שאמר: שם, נחמן רב מדברי נראה וכן כפרש"י. ולא בגיד, כמו ואחת ששים הם שביחד היינו

המנין. טעם 69)מן נותנת קלופה בביצה אבל קלופה בשאינה אמורים דברים במה טעם, פולטת שאינה צח. חולין
הקליפה. דרך שמחלחל אוסרת קלופה באינה אפילו אפרוח בה שיש ובביצה בירושלמי. שאפילו 70)כמבואר רבינו, דעת

ד. בהלכה למעלה רבינו מדברי משמע וכן מדרבנן. ששים צריך ביבש יבש במינו נזיר 71)מין צח. חולין קפרא. בר
להם. מותר הבשר ושאר לזרים ואסורה לכהן ניתנת והזרוע לשלמים איל וביניהם קרבנות מביא נזירותו ימי שעברו אחרי
חלקי  בשאר ששים שיש מפני הבשר? שאר את אוסרת הזרוע אין ולמה ביחד, מתבשל האיל שכל המקרא מן שם ולמדו

ועצמות. בשר נגד ועצמות בשר כשמשערים הזרוע, נגד חכמים.72)האיל שיערו האיל.73)כך של ועצמות מבשר
האיל.74) עם שנתבשל אלא בשילה אין אומר: שמעון ר' איסור.76)היתר.75)שם.



צה zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ë ּבפסח -25חמץ ּתֹורה מאּסּורי ׁשהּוא ּפי על אף , ְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אּלּו ּבכללֹות אסּורה 26אינֹו הּתערבת ׁשאין לפי ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מּתרת,27לעֹולם  הּתערבת ּכל ּתהיה הּפסח לאחר ׁשהרי , ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
ּבין  ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא ּבכל אֹוסר לפיכ ׁשּבארנּו. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָּכמֹו

ּבמינֹו .28ׁשּלא ְִֶֹ
.È חדׁשה לתבּואה הּדין ּביׁשנה 29והּוא ׁשּנתערבה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָ

לּה יׁש ׁשהרי ׁשהּוא; ּבכל אֹוסרת - העמר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹמּלפני
ׁשּיׁש30מּתירין  ּדבר ּכל וכן הּכל. יּתר העמר ׁשּלאחר , ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

אּסּור  ּכגֹון מּדבריהם, אּסּורֹו היה ואפּלּו מּתירין, ְְֲִִִִִִִֵֶַַָָלֹו
אּלא  ׁשעּור, חכמים ּבֹו נתנּו לא - טֹוב ּביֹום ונֹולד ְְְְֲִִֶֶָָָָֹֻמקצה

ּבטל  אינֹו אלפים ּבכּמה אחד ּדר31אפּלּו יׁש ׁשהרי ; ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבהן  וכּיֹוצא ׁשני ּומעּׂשר הקּדׁש ּכגֹון ּבּה. .32ׁשּיּתר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

.‡È,ּבהן וכּיֹוצא ודם וחלב הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל
ּדר ּבהן ׁשאין ׁשעּור; ּבהן חכמים נתנּו - ּתרּומֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָוכן

אדם  לכל .33הּתר ְֵֶָָָ
.·È נתערב אם מּתירין, לֹו ׁשּיׁש דבר ׁשאפּלּו לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה

מּתר  - טעם נתן ולא מינֹו ׁשּיׁש34ּבׁשאינֹו זה יהיה לא . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
על  ואף לתּקנֹו, אפׁשר ׁשהרי מּטבל; חמּור מּתירין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלֹו
ואל  ׁשּבארנּו. ּכמֹו טעם, ּבנֹותן - ּבמינֹו ׁשּלא כן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹּפי
מחמצת  ּכל אמרה: ׁשהּתֹורה ּבפסח; חמץ על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּתתמּה

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבֹו, החמירּו לפיכ תאכלּו, .35לא ְְְְִִֵֵֶֶַָֹֹ
.‚È ּותרּומת הּתרּומה חכמים: ׁשּנתנּו הּׁשעּורין הן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואּלּו

עֹולין 36מעּׂשר  - והּבּכּורים ּומאה.37והחּלה ּבאחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
להרים  זה 38וצרי עם זה ּומצטרפין ׁשל 39. ּפרּוסה וכן . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָ
הּפנים  ּבאחד 40לחם עֹולין - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות לתֹו ְְְִִִֶֶֶֶַָָֻ

מּכּלם, סאה אֹו מאּלּו, מאחד קמח סאה ּכיצד? ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּומאה.
מרים  - הּכל ונתערב חּלין ׁשל קמח סאה למאה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנפלה

הּכל  מּתר 41מן והּׁשאר ׁשּנפלה, סאה ּכנגד אחת סאה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
מדּמע. הּכל נעּׂשה - מּמאה לפחֹות נפלה אדם; ְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָֹֻלכל

.„È ּומאתים ּבאחד עֹולין - הּכרם וכלאי .42הערלה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
זה  עם זה להרים 43ּומצטרפין צרי ואינֹו ּכיצד?44. . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהיתה  אֹו הּכרם, ּכלאי אֹו ערלה יין ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָרביעית

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במשהו.25) שהו.26)שאוסר בכל ג"כ במינו שלא הקדש,27)שאפילו לטבל דומה ואינו זמני הוא שהאיסור כלו',
בפסח  בחמץ משא"כ שמתירו, מעשה איזה ע"י להשתנות ויכול תיקון לו שיש אא עולם איסור הוא בעצמו שהאיסור

עצמו. בפני מנאו ולפיכך לזמן, איסור הוא האיסור ולהלן 28)שעצם מינו. משום שלא שגזרו מפרש, כט: ושם ל. פסחים
תאכלו. לא מחמצת כל שנאמר משום הטעם רבינו מפרש ושלא 29)בהי"ב שהוא בכל אוסר שבימנו טבל כמו פירוש,

טעם. בנותן שכתבנו 30)במינו כמו יוחנן, ר' מנאה לא ולכן בניסן טז אחרי מאליה ניתרת חדשה תבואה גם נח. נדרים
בפסח. בחמץ אלפים.31)למעלה בכמה אחד אפילו הכוונה בטל, לא באלף אפילו בגמרא שאמרו נח.32)מה נדרים

יחללוהו. או לירושלים יעלוהו שני, ומעשר פדיון, ע"פ יותר לזרים 33)הקדש אבל בלבד, לכהן מותרות שתרומות
סוגיה  בהן. האסור לזר היתר דרך שאין כיון מתירין, להן שיש כדבר אינן ולפיכך היתר דרך כל להן ואין לעולם אסורות

פב. בטל.34)ביבמות לא מינו באינו אפילו מתירין לו שיש בדבר שפוסק הנשה, גיד פרק חולין אלפס רב על חולק
מין  וכו' וחדש והקדש שני ומעשר טבל כגון מתירין, לו שיש דבר כל ו, פרק נדרים הירושלמי על רבינו הסתמך (כנראה

טעם. בנותן במינו ושלא במשהו אמרו,35)במינו כט: בפסחים במינו. שלא בין במינו בין שהוא בכל שאוסר בה"ט,
משום  וביאור מתירין, לו שיש דבר בכל ולא בלבד בפסח בחמץ גזרו למה מפרש כאן ורבינו מינם. אטו במינם שלא שגזרו

תאכלו. לא מחמצת כל נאמר בפסח דמאי 36)שבחוץ של מעשר ותרומת שם: בגירסתנו ב. פרק ערלה משנה
בה  נזהר שאינו הארץ עם של מעשר (דמאי=פירות ותרומת מעשר מפרישים ולכן עישר לא שמא וחוששים מעשרות פרשת

מעילה  במשנה וכן דמאי" של מעשר ותרומת ודאי של מעשר "ותרומת שם: הר"ש כגירסת גורס שרבינו ונראה מספק).
היינו  מעשר, תרומת סוגי לשני והתכוון סתם מעשר תרומת כתב ולכן דמאי. של מעשר ותרומת מעשר תרומת הגירסא טו:
דמאי  של מעשר תרומת בין הדינים בכל אצלנו הפרש "ואין רבינו כותב שם לערלה המשנה ובפירוש דמאי. ושל ודאי של

זה". נתבאר וכבר ודאי של כי 38)בטלים.37)או לכהן ונותנת תרומה סאה מהם מרים למאה, תרומה סאה כשנפלה
בהלכ  להלן שיתבאר כמו השבט, גזל מפני להרים וצריך בטל לא כהן של ממונו אבל והוא, במאה בטל שהאיסור אע"פ

הכל 39)טו. - חולין סאין ממאה בפחות הללו האיסורים מן אחר מאיסור סאה וחצי זה מאיסור סאה חצי נפלה אם
למעלה  וראה מצטרפים. אחד משם שהוא וכל ובכורים, חלה ואפילו תרומה, בשם נקראו אלה שכל משום והטעם, אסור.

ז. הלכה ד בפרק 40)פרק רבינו פסק הרי טהור הפנים בלחם שאין טמא, הפנים בלחם שהמדובר מפרש, משנה בכסף
לחם  של פרוסה וכן פא: יבמות מברייתא זה דין למד רבינו לכהנים. הכל ויאכל עולה שאינו המוקדשים, פסולי מהלכות ו
ומשמיענו  כחכמים. ופסק תעלה. לא אומר: יהודה ר' תעלה, טהורה הפנים לחם של פרוסות במאה שנתערבה טמאה הפנים

תעלה. - בחולין כשנתערבה שגם שהרי 41)כאן, טו), הלכה (להלן השבט גזל מפני להרים, צריך הפנים בלחם אפילו
חולין  המנחה) (עם עמה שיאכלו כא: מנחות ראה קדשים. של מועטת אכילה להם כשיש בעזרה, לאכלה יכולים הכהנים
פא: בתרא בבא תוספות וראה כאן הרדב"ז קושית בזה ומסולקת הי"א. הקרבנות מעשה מה' פ"י ורבינו ותרומה,

המלאה 42) כתוב בכרם בכלאי ממלאה, מלאה למד עולים? שהם מנין א: ב, פרק ערלה בר"ש הובא ערלה, בירושלמי
שכפל  לפי מאה? כאן אף מאה כאן מה אי עולה, כאן אף עולה מלאתך מה תאחר, לא ודמעך מלאתך כתוב ובבכורים
(פירוש, כדון עד הט"ז). לקמו ראה שיתבטלו. כדי הנחוצה (הכמות חיובו חכמים שינו בהנאה) (שאסור איסורו הכתוב

אס  זו מה מניין? ערלה הכרם, כלאי כאן) עד לנו עולה.ידוע זו אף עולה זו ומה בהנאה, אסורה זו אף בהנאה ורה
א.43) פ"ב ערלה משנה מצטרפין. מזה, זה שלמדים ביטולם, בשיעור הם ששוים כיון הם, שמות ששני שמותר 44)אע"פ

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מאתים  לתֹו ׁשּנפלה מּׁשניהם, מצטרפת 45הרביעית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּכלּום; להרים צרי ואינֹו מּתר, הּכל - יין ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻרביעּיֹות

ּבהניה  אסּור הּכל - מּמאתים לפחֹות .46נפלה ְְֲִִַַַָָָָָָָֹ
.ÂË וכלאי ערלה ירים ולא הּתרּומה להרים צרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹולּמה

ּתרּומה  ּכל ,לפיכ ּכהנים. ממֹון ׁשהּתרּומה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹהּכרם?
הּכליסין  ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים 47ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

להרים. צרי אינֹו - ׁשּבאדֹום ּוּׂשעֹורין ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָוהחרּובין
.ÊË ׁשהן מּפני הּכרם? וכלאי ערלה ׁשעּור ּכפלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולּמה

ּבהניה  ּבתרּומֹות?48אסּורין מאה ׁשעּור על סמכּו ולּמה . ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָ
מּמאה  אחד מעּׂשר ּתרּומת הּכל.50ּומקּדׁש49ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשאּתה  ּדבר חכמים: אמרּו מּמּנּו. מקּדׁשֹו את ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
מּמּנּו לתֹוכֹו51מרים חזר אם מקּדׁשֹו52, -53. ְְְִִִֵֶַַָ

.ÊÈ ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשקצים 54ׁשאר ּבּׂשר ּכגֹון ּכּלן, ְְְְִִִֶַַָָָָֻ
ּבׁשּׁשים. ׁשעּורן - ּבהן וכּיֹוצא ודם וחלב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּורמּׂשים

ּכזית  ׁשּׁשים לתֹו ׁשּנפל ּכליֹות חלב ּכזית 55ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מּׁשּׁשים  לפחֹות נפל מּתר; הּכל - האליה -56מחלב ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּכּׂשעֹורה  נפל אם וכן אסּור. ׁשּיהיה 57הּכל צרי - חלב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּׂשעֹורה  ׁשּׁשים ּכמֹו ׁשּמן 58ׁשם וכן אּסּורין. ּבׁשאר וכן . ְְְְְִִִִִֵֵָָָָֻ

הּנׁשה  ּגיד אֹותֹו59ׁשל מׁשערין - ּבּׂשר ׁשל לקדרה ׁשּנפל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּמנין  מן הּגיד ׁשּמן ואין ׁשּׁשּמן 60ּבׁשּׁשים, ּפי על ואף . ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָֻֻ

הּנׁשה  וגיד הֹואיל - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, הּנׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּגיד

ּתֹורה  ּכאּסּורי ּבֹו החמירּו עצמּה, ּבפני והּגיד 61ּברּיה . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּבנֹותן  ּבגידים ׁשאין אֹוסר, ואינֹו ּבֹו מׁשערין אין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַעצמֹו

ַַטעם.
.ÁÈ ּכחל ּוכחל 62אבל ּבׁשּׁשים, - הּבּׂשר עם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, והּכחל הֹואיל הּמנין. ,63מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבׁשעּורֹו .64הקּלּו ְִֵֵ

.ËÈ ׁשּנׁשלקה אפרֹוח ּבּה ׁשּנמצא ּביצים 65ּביצה עם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
והיא  ואחת ׁשּׁשים עם היתה אם הן 66הּמּתרֹות: הרי - ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻ

ּבלבד  ׁשּׁשים עם היתה מּפני 67מּתרֹות; הּכל. נאסרּו - ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻ
עצמּה ּבפני ּברּיה והֹוסיפּו68ׁשהיא ּבּה הּכר עּׂשּו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ְִָּבׁשעּורּה.
.Î טהֹור עֹוף ּביצי עם ׁשּנׁשלקה טמא עֹוף ּביצת ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָאבל

אֹותם  אסרה לא אֹו69- אּלּו, עם אּלּו טרף ואם . ְְִִֵֵַָָָָֹ
ּביצים  עם טרפה ּביצת אֹו טמא עֹוף ּביצת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּנתערבה

ּבׁשּׁשים  ׁשעּורן - .70אחרֹות ְֲִִִֵָ
.‡Î ׁשהרי ׁשּׁשים? ׁשעּור על חכמים סמכּו ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָּומּנין

הּזרֹוע  והיא נזיר, מאיל מּׁשּׁשים 71הּמּורם אחד מּׁשאר 72, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
אֹותֹו,73האיל  אֹוסרת ואינּה עּמֹו מתּבּׁשלת והיא , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבׁשלה  הּזרע את הּכהן ולקח האיל.74ׁשּנאמר: מן ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
.·Î ׁשהיה קדרה ּכגֹון ׁשּנתערבּו, אחר ודבר ּבמינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמין

אליה  חלב הּכליֹות 75ּבּה חלב לתֹוכּה ונפל ,76ּוגריסין, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

צריך  לה והדומה בתרומה למה הנימוק הבאה בהלכה וראה שם. משנה שנפלה. הכמות להוציא חייב ואינו הכל לאכול
לא. אחרים ובאיסורים היתר.45)להרים אם 46)של אלא בהנאה עירובו שאוסר דבר לך "אין ואומר: משיג והראב"ד

שאמרו: עד. זרה עבודה בגמרא כדבריו משמע ולכאורה ותשכח". דוק נסך ויין זרה עבודה מאיסורי חוץ שבמנין הוא כן
בכל  האוסרים בדברים אמורים שהדברים סובר, שרבינו נראה אולם שבמנין". דבר ולאו הנאה איסורי נמי אי - "למיעוטי
לפחות  נפלו אם ומאתים באחד שיעור בהם שנתנו הכרם וכלאי בערלה אבל כלל. שיעור חכמים בהם נתנו שלא שהוא

בהנאה. אפילו אסורה התערובת כל - נתבטל שלא וכיון מששים לפחות שנפלו איסורים כשאר זה הרי השיעור מין 47)מן
ד). יא, פרק תרומות המשניות בפירוש (רבינו גרועות יד.48)תאנים בהלכה למעלה ובא מן 49)ירושלמי מעשר

מעשר.51)ואוסר.50)המעשר. הורם.52)תרומת שמהם לפירות בחזרה יפול איסורי 54)אוסרו.53)אם למעט
ותשע. בחמשים ששיעורם כזית.55)דרבנן ואחד ששים יהיו האסור 56)ועמו ועם כזית ותשע לחמשים נפל אפילו

ששים. יהיו בחצ 57)ביחד שגם ותשע.משמיענו בחמשים די לא עליו לוקים שאין שיעור שנפלה.58)י השעורה מלבד
מן 59) גיד ואין בששים גיד נחמן רב אמר גיד, של שמנוניתו כגון טעמו על לעמוד יכול שאינו במינו מין צו: שם רי"ף

הגיד. בלא ששים שצריך פירוש, ע"כ. מלבדו.60)המנין. ששים שיהא צריך ביטול.61)אלא הבהמה.62)לענין שד
התורה.63) מן אסור אינו שחוטה בחלב שנתבשל שבשר יב: הלכה המנין.64)שם מן שנתבשלה.65)שהוא
צח.66) שם רש"י פירש וכן ושתים ששים הם שביחד ואחת.67)היינו ששים הם היינו 68)וביחד עצמו, שהאיסור

שגיד  ואע"פ השומן עם ואחת ששים רק שהצריכו הנשה גיד של בשמנו כן שאין מה עצמה. בפני בריה הוא האפרוח,
והיא", ואחת "ששים רבינו דברי מפרש משנה והכסף עצמה. בפני בריה אינו הגיד ששומן מפני היא, עצמה בפני בריה
ביצה  ואין בששים ביצה שאמר: שם, נחמן רב מדברי נראה וכן כפרש"י. ולא בגיד, כמו ואחת ששים הם שביחד היינו

המנין. טעם 69)מן נותנת קלופה בביצה אבל קלופה בשאינה אמורים דברים במה טעם, פולטת שאינה צח. חולין
הקליפה. דרך שמחלחל אוסרת קלופה באינה אפילו אפרוח בה שיש ובביצה בירושלמי. שאפילו 70)כמבואר רבינו, דעת

ד. בהלכה למעלה רבינו מדברי משמע וכן מדרבנן. ששים צריך ביבש יבש במינו נזיר 71)מין צח. חולין קפרא. בר
להם. מותר הבשר ושאר לזרים ואסורה לכהן ניתנת והזרוע לשלמים איל וביניהם קרבנות מביא נזירותו ימי שעברו אחרי
חלקי  בשאר ששים שיש מפני הבשר? שאר את אוסרת הזרוע אין ולמה ביחד, מתבשל האיל שכל המקרא מן שם ולמדו

ועצמות. בשר נגד ועצמות בשר כשמשערים הזרוע, נגד חכמים.72)האיל שיערו האיל.73)כך של ועצמות מבשר
האיל.74) עם שנתבשל אלא בשילה אין אומר: שמעון ר' איסור.76)היתר.75)שם.
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האליה  חלב את רֹואין - אחד גּוף ונעּׂשה הּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹונמחה
אחד  ּגּוף הן ּכאּלּו הּגריסין חלב 77ואת ּומׁשערין , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

מּתר; - מּׁשּׁשים אחד היה אם ּובאליה, ּבּגריסין ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָֻהּכליֹות
ּכ אפׁשר אי הּטעם ׁשהרי על לעמד .78אן ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹ

.‚Îׁשּנתערבּו לתרּומֹות הּדין ּבמאה,79והּוא לׁשערן - ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּבמאתים. אֹותן לׁשער - ערלה אֹו הּכרם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוכלאי

.„Î ּבמאה ּבין ּבׁשּׁשים ּבין האּסּורין, ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשּמׁשערין
ּובּתבלין  ּבּמרק מׁשערין - ּבמאתים ׁשּיׁש80ּבין ּובּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

קדרה 81ּבּקדרה  ׁשּבלעה האּסּור 82ּובמה ׁשּנפל 83מאחר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הּדעת  אמד מה 84לפי על לעמד אפׁשר אי ׁשהרי , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ּבצמצּום. ְְְִֶָָּׁשּבלעה
.‰Î לכּתחּלה ּתֹורה ׁשל אּסּורין לבּטל ואם 85אסּור . ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

חכמים  אֹותֹו קנסּו כן ּפי על ואף מּתר. זה הרי - 86ּבּטל ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
אֹוסרין  אין - קנס ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ויראה הּכל. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹואסרּו

האּסּור  ׁשּבּטל העֹובר זה על אּלא זֹו אבל 87ּתערבת ; ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מּתר. הּכל - ֲִֵַַָֹֻלאחרים

.ÂÎ מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָּכיצד?
אחרֹות  סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ׁשהרי ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹסאה,
כן  ועּׂשה עבר ואם ּומאתים. ּבאחד ׁשּתעלה ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָויצרף

מּתר  הּכל מבּטלין 88- - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֻ
לכּתחּלה. ְְִִַָָהאּסּור

.ÊÎ עֹוף ּבּׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב 89ּכיצד? ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
עד  אחר עֹוף ּבּׂשר עליו מרּבה - ּבּקדרה טעם ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָונתן

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטעם. .90ׁשּיבטל ְְִֵֵֶֶַַַַַָֹ
.ÁÎ ּבדבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם ּבארנּו, ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָּכבר

ּבׁשהׁשּביחֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. נאסר - ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻהּמּתר
ּפגם  אם -91אבל טעמֹו והפסיד לּמּתר האסּור הרי זה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ

אם  אבל סֹוף; ועד מּתחּלה ּפֹוגם ׁשּיהיה והּוא מּתר. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֻזה
על  אף ּבּתחּלה הׁשּביח אֹו להׁשּביח, וסֹופֹו ּבּתחּלה ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָּפגם

אסּור  זה הרי - לפּגם ׁשּסֹופֹו .92ּפי ְֲִִֵֶֶָֹ
.ËÎ ּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹּומי

הּכהן  אֹותן טֹועם - החּלין הּתרּומה 93עם טעם היה אם . ְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֻ
מדּמע  הּכל - ּדין 94נּכר יתּבאר ּתרּומֹות ּובהלכֹות . ְְְְְִִִִֵַָָָֹֻ

ְַָֻהמדּמע.
.Ï וכלאי ערלה ויין נס יין אֹו ּבחלב, ּבּׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָואם

לדבׁש ׁשּנפלּו ּורמּׂשים 95הּכרם ׁשקצים ּבּׂשר אֹו , ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
העֹובד  אֹותן טֹועם - ּבהן וכּיֹוצא הּירק עם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנתּבּׁשל

ּפיו  על וסֹומכין אֹו96ּכֹוכבים, טעם, ּבֹו אין אמר: אם . ְְִִִִֵַַַַָָ
הּכל  - ּפגמֹו והרי הּוא רע ּומּטעם טעם ּבֹו יׁש ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשאמר:

ׁשּבארנּו ּכמֹו להׁשּביח, סֹופֹו יהיה ׁשּלא והּוא .97מּתר. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֻ
ּכֹוכבים  עֹובד ׁשם אין אֹותֹו98ואם מׁשערין - לטעם ְְְֲִִִִֵֵַָָֹ

ּבמאה  אֹו ּבׁשּׁשים ּבמאתים 99ּבׁשעּורֹו: .100אֹו ְְְְִִִִֵַָָ
.‡Ï לחמץ אֹו לׁשכר ׁשּנפל אֹותֹו101עכּבר מׁשערין - ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

חֹוׁשׁשין  ׁשאנּו ּובחמץ 102ּבׁשּׁשים; ּבׁשכר טעמֹו ׁשּמא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
מּתר, - לדבׁש אֹו לׁשמן אֹו ליין נפל אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֻמׁשּביח.

ּפֹוגם  ׁשּטעמֹו מּפני טעם, נתן אּלּו103ואפּלּו ׁשּכל . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
טעמן. ּומפסיד מסריחן וזה מבּׂשמים, להיֹותן ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֻצריכין

.·Ïּבחלּבֹו ׁשּצלאֹו מקצה 104ּגדי אפּלּו לאכל אסּור - ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָֹ
נבלע 105אזנֹו ׁשהחלב ונֹותן 106; מׁשּביחֹו והּוא ּבאיבריו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכליֹות  חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,לפיכ טעם. ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹּבֹו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היתר.77) של מינים שני שהם שוה.78)אע"פ כליות חלב ושל אליה חלב של שטעמם מכיון האיסור ראה 79)של
ל. בהלכה שנתבאר ובקיפה.80)מה ברוטב ובחתיכות.81)בגמרא: ההיתר.82)בגמרא: מן בין האיסור מן בין

ובקדירה. שנבלע 83)בגמרא: מה אלא היתר, כולו שהוא האיסור, נפילת לפני בקדירה שנבלע מה מצרפים לא כלומר,
ההיתר. מן וגם האיסור מן גם היינו נפילתו, הקדרה.84)אחר בלעה כמה לקבוע אפשר אי בדיוק להרבות 85)בקירוב.

שם. מירושלמי והמקור ט, משנה תרומות ה בפרק ר"ש וראה ד: ביצה שיבטל, כדי האיסור על זה 86)ההיתר עשה אם
שם. תרומות ובמשנה נד. בגיטין שמעון ור' יוסי כר' קנסו, לא בשוגג אבל כדי 87)במזיד, בשבילו שנתבטל מי על וכן

רבינו. בכוונת הרשב"א כתב כך הרעים. מעשיו לו יהנו בהלכה 88)שלא שנתבאר כמו עצמו, למבטל לא אבל לאחרים,
ד.89)הקודמת. הלכה ט פרק למעלה בלבד, סופרים מדברי אסור בחלב עוף סופרים 90)ובשר מדברי איסורים אפילו

וסוברים, רבינו על החולקים ורבו בחלב. עוף בשר כמו בתורה ועיקר שורש להם איסורי שיש רק לכתחילה  לבטל שהתירו
אסור  בחלב, לבשלו אסרה שהתורה בשר שיש בחלב, עוף בשר אבל מוקצה. כגון התורה מן שורש להם שאין דרבנן

שמעון.91)לבטל. כר' סו. זרה בשעה 92)עבודה שנאסר מפני והטעם, אסר פגם ולבסוף שהשביח אמרו, שם בגמרא
הרשב"א. דעת גם וכן השביח. ולבסוף בפוגם הדין שהוא עצמו, מדעת מוסיף ורבינו להיתרו. חוזר אינו לשבח שהיה

משנה. לחם צז:93)וראה חולין בתרומה, לאכול חולין.94)שמותר עם תרומה נתבאר 95)תערובת מינו. באים היינו
מינו. בשאינו ולא בלבד במינו במשהו אוסר נסך שיין ה"ו, מומחה 96)לעיל טבח אינו ואפילו נאמן גוי שכל משמע,

תומו. לפי במסיח רק נאמן שגוי רש"י, ושיטת אותו. שואלים מה לשם יודע כשהגוי ואפילו ט), פרק למעלה (ראה
בלבד. מומחה גוי על אלא סומכים שאין כתבו, שם הקודמת.97)והתוספות שנאמרו 98)בהלכה לאיסורים הכוונה

הקודמת. בהלכה כנאמר כהן, טועם בתרומה אבל במין 100)בתרומה.99)למעלה, והמדובר הכרם. וכלאי בערלה
או  לשבח הטעם אם לקבוע הכוונה, לטעום" גוי שם אין ואם " שאמר ומה בששים. בטלים מינו בשאינו שהרי במינו,

כמבושל.101)לפגם. הוא הרי וכבוש ככבוש זה והרי מהר בולעים שבהם חריפות נפשטה,102)שמתוך שלא בעיה
סח: זרה עבודה פוגם.103)בגמרא ודאי דבש או שמן ביין, אבל וחומץ, בשכר רק שאלו שם החלב 104)בגמרא עם

והקרב. הכליות חלב נטל שלא החלב.105)שבו, מן מפעפע.106)שרחוק שהחלב שם: בגמרא

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קרב  חלב מּׁשּׁשים 107ולא ּכאחד מעט קֹולף 108אּלא - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
לחלב  ׁשּמּגיע עד ּבגיד 109ואֹוכל ׁשּצלאּה יר וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ואֹוכל 110הּנׁשה  קֹולף - לּגיד 111ׁשּבּה מּגיע ׁשהּוא 112עד ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
לא  הסיר ולא ׁשלמה, ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּומׁשליכֹו.

קרּומֹות  ולא ואֹוכל 113חּוטין קֹולף - וכיון 114האסּורֹות , ְְְְֲִֵֵֵָָֹ
ּבגידים  ׁשאין ּומׁשליכֹו. חֹותכֹו - אסּור לדבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּיּגיע

ּבהן  לׁשער ּכדי טעם .115ּבנֹותן ְְְֵֵֵֶַַַָ
.‚Ï ּבהמה אֹו נבלה ּבּׂשר עם ׁשחּוטה ּבּׂשר צֹולין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאין

נֹוגעין  ׁשאין ּפי על ואף אחד, ּבתּנּור ּבזה.116טמאה זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשמנה  האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה הרי - צלאן ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֻואם

אֹוסר  אינֹו ׁשהריח רזה. והּמּתרת אֹוסר 117הרּבה ואינֹו , ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
אּסּור. ׁשל טעמֹו ְִֶֶַָאּלא

.„Ïעּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ׁשחּוטה 118ּבּׂשר 119ּבּׂשר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
נאסר  זה הרי ּבגּוף 120- נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ולא  הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר ואי הּׁשחּוטה, ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹֹֹּבּׂשר
הּׁשעּור  דג 121על עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ּדג ּבּׂשר וכן . ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמליח  היה אם אבל צירֹו. מּפני נאסר - טהֹור ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתפל
נאסר  לא - טמא ּדג והּתפל על 122טהֹור, [אף הּמליח. ְֱִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הּמליח  מן ּבֹולע ׁשהּתפל ּכ123ּפי] ּכל ּבֹולע [אינֹו - ִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּכבׁשֹו טמא ּדג ויפלט]. הּכל 124ׁשּיחזר - טהֹור ּדג עם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
הּטמא 125אסּור  היה ּכן אם אּלא מּמאתים 126; 127אחד ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

הּטהֹור. ִַָמן

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
האסּור ‡. לּדבר חכמים ׁשּנתנּו האּלּו הּׁשעּורים ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל

האסּור  הּדבר היה ּבׁשּלא - הּמּתר ּבמינֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּנתערב
ּכמֹות  עֹומד ׁשהּוא חׁשּוב דבר אֹו מתּבל אֹו ְְְֵֵֵֶַַָָָמחּמץ
היה  אם אבל הּמּתר; ּבּדבר ונדמע נתערב ולא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻׁשהּוא
ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר - חׁשּוב דבר אֹו מתּבל אֹו ְְְֵֵֵֶַַָָָָמחּמץ

עּסת ·. לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל חּטין ׁשל ּׂשאֹור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּכיצד?
ּכּלּה העּסה הרי - לחּמץ ּכדי ּבֹו ויׁש חּלין, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻֻחּטין
ויׁש חּלין, לקדרת ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻֻמדּמע.
על  ואף מדּמע. הּכל - החּלין מּמין והן לתּבל, ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻֻּבהן
ׁשל  ּׂשאֹור וכן מאלף. אחד הּתבלין אֹו ׁשהּׂשאֹור ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּפי
לתֹו ערלה ׁשל ּתבלין אֹו העּסה, לתֹו הּכרם ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּכלאי

ּבהניה. אסּור הּכל - ְֲֵַַַָָָָֹהּקדרה
ׁשבעה ‚. - ׁשהּוא ּבכל ּבמינֹו אֹוסר ׁשהּוא חׁשּוב ְְְִִֵֶֶָָָָָּדבר

וחבּיֹות  ּבדן, ורּמֹוני ,ּפר אגֹוזי הן: ואּלּו ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָדברים.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התורה.107) מן היינו 108)האסורים שכחוש  רבינו, ומפרש בחלבו שצלאו כחוש בגדי התיר יוחנן שר' אמרו בגמרא
רבינו. דברי הרשב"א מבאר כך החלב. נגד בבשר ששים אלא 109)שיש לחלב סמוך קליפה ולא נטילה לא צריך ואינו

השאר. ואוכל החלב סופרים.110)משליך מדברי אסור הגיד מפני 111)ושומן ואוכלו, הגיד שעל הבשר את קולף
כדי  מספיק זה אין קצת מפעפע הוא אם ואפילו במקומה. נצמתת אלא כחלב מפעפעת ואינה היא רזה הגיד ששמנונית

טעם. שומנו.112)ליתן נגד ששים צריך הגיד עם נתבשל אם אבל לשומנו, חלב.113)או משום התורה מן האסורים
בבשר.114) מפעפע אינו ורזה, כחוש זה וחלב כדי 115)הואיל עד כך כל בצליה מפעפע אינו שומנם אפילו פירוש,

או  גיד של שומנו כלומר, בהן" לער "כדי וכתב: רבינו דייק ולפיכך משנה, הכסף בשם למעלה שנתבאר כמו טעם, נתינת
משנה. הלחם של התמיהות כל מסלק זה, פירוש כדי... לא אבל טעם, קצת אמנם נותנים והקרומות משום 116)החוטין

בהיתר. נכנס האיסור אבל 117)שריח ממש, בו אין ריח פירוש, היא", מילתא לאו "ריחא שאומר: עו: בפסחים כלוי
בשר  עם לצלותו לכתחילה אסור כחוש נבילה בבשר שאפילו ומשמע בדיעבד. אלא התיר לא לוי שגם אסור, לכתחילה
ואין  נסך יין של בחבית להריח מותר יג: בפרק למעלה רבינו שכתב ומה וכו'. צולין אין וכתב: סתם רבינו שהרי שחוטה,
ליהנות. מתכוון אינו כשהישראל שהמדובר הרדב"ז, 'שם פירש כבר ממש, בו שאין לפי כלום הריח שאין איסור שום בזה

כג. הלכה ט פרק למעלה שאינו 118)וראה מותר זה אצל זה עצמם בפני ונמלחו נבלל לא אם אבל אסור, שנבלל דוקא
מליחה. בשעת בזה זה יגעו שמא זה, אצל זה שחוטה ובשר נבילה בשר למלוח אסור ולכתחילה משמע 119)בולע,

תפל. שחוטה וסובר 120)בשר בולע. אינו מלחו מחמת לפלוט טרוד והוא הואיל נאסר, לא מולחים שניהם היו אם אבל
לפלוט. טרוד כשהוא בולע אינו וציר חלב שגם בנטילת 121)רבינו, ולא בקליפה לא ניתר ואינו נאסר הכל כך ומשום

טמאים. דגים כציר במאתים, פנים כל על או בשישים בטל ואינו המליח 122)מקום אם בין צריך, אינו קליפה ואפילו
במליח. ולא בלבד בצלי נאמר זה וחילוק למטה, המליח אם ובין תחתיו והתפל שאינו 123)למעלה כלום פולט ואינו

בולע  אינו המליח מן בולע שהתפל אע"פ הגירסא: ויניציה ובדפוס משנה. בכסף הובא אחד לתירוץ רשב"א כך, כל חם
כך  כל מחממו ואינו בחבירו ומבליח פולט מליח שהוא דכל הרישב"א, של השני כתירוץ והיינו ויפלוט שיחזור כך כל

פולט. שחברו מועטת פליטה אותה בולע אינו לפלוט טרוד שהמלוח ומכיון הרבה, פולט שיהא או 124)עד במלח
משקה. בשאר או כולו.125)בחומץ אוסר הטמא הטמא.126)שהציר מן היוצא הציר משנה 127)כלומר, יהודה כר'

דגים  ציר בשישים, האיסורים שכל ואע"פ במאתים ומשערים שם. בירושלמי אבוהו ר' של חשבונו ולפי ח, י, פרק תרומות
שציר  המשנה, בפירוש שלו הלכה מפסק כאן רבינו בו וחזר איסורים. משאר יותר טהורים בדגים טעם ונותן מאוד חריף

מאלף.? בפחות בכל אינו טמאים של 1)דגים שאור ביטול להם יש אם חשוב דבר או מתבל או המחמץ דבר יבאר
ערלה  בקליפי שצבעו בגד אחד; ממין שמות שלושה או שנים שהם תבלין ודין העיסה; לתוך שנפל תרומה או הכרם כלאי
בין  שנתערבה היתר יין חבית בו; וכיוצא ערלה בפגי גבינה המעמיד דין היתר; ועצי ערלה בקליפי שבשלה קדרה או

ענבים. גבי על שנפל נסך יין איפכא; או איסור של החביות



צז zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

האליה  חלב את רֹואין - אחד גּוף ונעּׂשה הּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹונמחה
אחד  ּגּוף הן ּכאּלּו הּגריסין חלב 77ואת ּומׁשערין , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

מּתר; - מּׁשּׁשים אחד היה אם ּובאליה, ּבּגריסין ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָֻהּכליֹות
ּכ אפׁשר אי הּטעם ׁשהרי על לעמד .78אן ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹ

.‚Îׁשּנתערבּו לתרּומֹות הּדין ּבמאה,79והּוא לׁשערן - ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּבמאתים. אֹותן לׁשער - ערלה אֹו הּכרם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוכלאי

.„Î ּבמאה ּבין ּבׁשּׁשים ּבין האּסּורין, ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשּמׁשערין
ּובּתבלין  ּבּמרק מׁשערין - ּבמאתים ׁשּיׁש80ּבין ּובּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

קדרה 81ּבּקדרה  ׁשּבלעה האּסּור 82ּובמה ׁשּנפל 83מאחר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הּדעת  אמד מה 84לפי על לעמד אפׁשר אי ׁשהרי , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ּבצמצּום. ְְְִֶָָּׁשּבלעה
.‰Î לכּתחּלה ּתֹורה ׁשל אּסּורין לבּטל ואם 85אסּור . ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

חכמים  אֹותֹו קנסּו כן ּפי על ואף מּתר. זה הרי - 86ּבּטל ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
אֹוסרין  אין - קנס ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ויראה הּכל. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹואסרּו

האּסּור  ׁשּבּטל העֹובר זה על אּלא זֹו אבל 87ּתערבת ; ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מּתר. הּכל - ֲִֵַַָֹֻלאחרים

.ÂÎ מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָּכיצד?
אחרֹות  סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ׁשהרי ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹסאה,
כן  ועּׂשה עבר ואם ּומאתים. ּבאחד ׁשּתעלה ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָויצרף

מּתר  הּכל מבּטלין 88- - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֻ
לכּתחּלה. ְְִִַָָהאּסּור

.ÊÎ עֹוף ּבּׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב 89ּכיצד? ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
עד  אחר עֹוף ּבּׂשר עליו מרּבה - ּבּקדרה טעם ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָונתן

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטעם. .90ׁשּיבטל ְְִֵֵֶֶַַַַַָֹ
.ÁÎ ּבדבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם ּבארנּו, ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָּכבר

ּבׁשהׁשּביחֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. נאסר - ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻהּמּתר
ּפגם  אם -91אבל טעמֹו והפסיד לּמּתר האסּור הרי זה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ

אם  אבל סֹוף; ועד מּתחּלה ּפֹוגם ׁשּיהיה והּוא מּתר. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֻזה
על  אף ּבּתחּלה הׁשּביח אֹו להׁשּביח, וסֹופֹו ּבּתחּלה ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָּפגם

אסּור  זה הרי - לפּגם ׁשּסֹופֹו .92ּפי ְֲִִֵֶֶָֹ
.ËÎ ּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹּומי

הּכהן  אֹותן טֹועם - החּלין הּתרּומה 93עם טעם היה אם . ְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֻ
מדּמע  הּכל - ּדין 94נּכר יתּבאר ּתרּומֹות ּובהלכֹות . ְְְְְִִִִֵַָָָֹֻ

ְַָֻהמדּמע.
.Ï וכלאי ערלה ויין נס יין אֹו ּבחלב, ּבּׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָואם

לדבׁש ׁשּנפלּו ּורמּׂשים 95הּכרם ׁשקצים ּבּׂשר אֹו , ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
העֹובד  אֹותן טֹועם - ּבהן וכּיֹוצא הּירק עם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנתּבּׁשל

ּפיו  על וסֹומכין אֹו96ּכֹוכבים, טעם, ּבֹו אין אמר: אם . ְְִִִִֵַַַַָָ
הּכל  - ּפגמֹו והרי הּוא רע ּומּטעם טעם ּבֹו יׁש ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשאמר:

ׁשּבארנּו ּכמֹו להׁשּביח, סֹופֹו יהיה ׁשּלא והּוא .97מּתר. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֻ
ּכֹוכבים  עֹובד ׁשם אין אֹותֹו98ואם מׁשערין - לטעם ְְְֲִִִִֵֵַָָֹ

ּבמאה  אֹו ּבׁשּׁשים ּבמאתים 99ּבׁשעּורֹו: .100אֹו ְְְְִִִִֵַָָ
.‡Ï לחמץ אֹו לׁשכר ׁשּנפל אֹותֹו101עכּבר מׁשערין - ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

חֹוׁשׁשין  ׁשאנּו ּובחמץ 102ּבׁשּׁשים; ּבׁשכר טעמֹו ׁשּמא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
מּתר, - לדבׁש אֹו לׁשמן אֹו ליין נפל אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֻמׁשּביח.

ּפֹוגם  ׁשּטעמֹו מּפני טעם, נתן אּלּו103ואפּלּו ׁשּכל . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
טעמן. ּומפסיד מסריחן וזה מבּׂשמים, להיֹותן ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֻצריכין

.·Ïּבחלּבֹו ׁשּצלאֹו מקצה 104ּגדי אפּלּו לאכל אסּור - ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָֹ
נבלע 105אזנֹו ׁשהחלב ונֹותן 106; מׁשּביחֹו והּוא ּבאיבריו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכליֹות  חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,לפיכ טעם. ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹּבֹו
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היתר.77) של מינים שני שהם שוה.78)אע"פ כליות חלב ושל אליה חלב של שטעמם מכיון האיסור ראה 79)של
ל. בהלכה שנתבאר ובקיפה.80)מה ברוטב ובחתיכות.81)בגמרא: ההיתר.82)בגמרא: מן בין האיסור מן בין

ובקדירה. שנבלע 83)בגמרא: מה אלא היתר, כולו שהוא האיסור, נפילת לפני בקדירה שנבלע מה מצרפים לא כלומר,
ההיתר. מן וגם האיסור מן גם היינו נפילתו, הקדרה.84)אחר בלעה כמה לקבוע אפשר אי בדיוק להרבות 85)בקירוב.

שם. מירושלמי והמקור ט, משנה תרומות ה בפרק ר"ש וראה ד: ביצה שיבטל, כדי האיסור על זה 86)ההיתר עשה אם
שם. תרומות ובמשנה נד. בגיטין שמעון ור' יוסי כר' קנסו, לא בשוגג אבל כדי 87)במזיד, בשבילו שנתבטל מי על וכן

רבינו. בכוונת הרשב"א כתב כך הרעים. מעשיו לו יהנו בהלכה 88)שלא שנתבאר כמו עצמו, למבטל לא אבל לאחרים,
ד.89)הקודמת. הלכה ט פרק למעלה בלבד, סופרים מדברי אסור בחלב עוף סופרים 90)ובשר מדברי איסורים אפילו

וסוברים, רבינו על החולקים ורבו בחלב. עוף בשר כמו בתורה ועיקר שורש להם איסורי שיש רק לכתחילה  לבטל שהתירו
אסור  בחלב, לבשלו אסרה שהתורה בשר שיש בחלב, עוף בשר אבל מוקצה. כגון התורה מן שורש להם שאין דרבנן

שמעון.91)לבטל. כר' סו. זרה בשעה 92)עבודה שנאסר מפני והטעם, אסר פגם ולבסוף שהשביח אמרו, שם בגמרא
הרשב"א. דעת גם וכן השביח. ולבסוף בפוגם הדין שהוא עצמו, מדעת מוסיף ורבינו להיתרו. חוזר אינו לשבח שהיה

משנה. לחם צז:93)וראה חולין בתרומה, לאכול חולין.94)שמותר עם תרומה נתבאר 95)תערובת מינו. באים היינו
מינו. בשאינו ולא בלבד במינו במשהו אוסר נסך שיין ה"ו, מומחה 96)לעיל טבח אינו ואפילו נאמן גוי שכל משמע,

תומו. לפי במסיח רק נאמן שגוי רש"י, ושיטת אותו. שואלים מה לשם יודע כשהגוי ואפילו ט), פרק למעלה (ראה
בלבד. מומחה גוי על אלא סומכים שאין כתבו, שם הקודמת.97)והתוספות שנאמרו 98)בהלכה לאיסורים הכוונה

הקודמת. בהלכה כנאמר כהן, טועם בתרומה אבל במין 100)בתרומה.99)למעלה, והמדובר הכרם. וכלאי בערלה
או  לשבח הטעם אם לקבוע הכוונה, לטעום" גוי שם אין ואם " שאמר ומה בששים. בטלים מינו בשאינו שהרי במינו,

כמבושל.101)לפגם. הוא הרי וכבוש ככבוש זה והרי מהר בולעים שבהם חריפות נפשטה,102)שמתוך שלא בעיה
סח: זרה עבודה פוגם.103)בגמרא ודאי דבש או שמן ביין, אבל וחומץ, בשכר רק שאלו שם החלב 104)בגמרא עם

והקרב. הכליות חלב נטל שלא החלב.105)שבו, מן מפעפע.106)שרחוק שהחלב שם: בגמרא

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קרב  חלב מּׁשּׁשים 107ולא ּכאחד מעט קֹולף 108אּלא - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
לחלב  ׁשּמּגיע עד ּבגיד 109ואֹוכל ׁשּצלאּה יר וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ואֹוכל 110הּנׁשה  קֹולף - לּגיד 111ׁשּבּה מּגיע ׁשהּוא 112עד ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
לא  הסיר ולא ׁשלמה, ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּומׁשליכֹו.

קרּומֹות  ולא ואֹוכל 113חּוטין קֹולף - וכיון 114האסּורֹות , ְְְְֲִֵֵֵָָֹ
ּבגידים  ׁשאין ּומׁשליכֹו. חֹותכֹו - אסּור לדבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּיּגיע

ּבהן  לׁשער ּכדי טעם .115ּבנֹותן ְְְֵֵֵֶַַַָ
.‚Ï ּבהמה אֹו נבלה ּבּׂשר עם ׁשחּוטה ּבּׂשר צֹולין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאין

נֹוגעין  ׁשאין ּפי על ואף אחד, ּבתּנּור ּבזה.116טמאה זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשמנה  האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה הרי - צלאן ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֻואם

אֹוסר  אינֹו ׁשהריח רזה. והּמּתרת אֹוסר 117הרּבה ואינֹו , ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
אּסּור. ׁשל טעמֹו ְִֶֶַָאּלא

.„Ïעּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ׁשחּוטה 118ּבּׂשר 119ּבּׂשר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
נאסר  זה הרי ּבגּוף 120- נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ולא  הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר ואי הּׁשחּוטה, ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹֹֹּבּׂשר
הּׁשעּור  דג 121על עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ּדג ּבּׂשר וכן . ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמליח  היה אם אבל צירֹו. מּפני נאסר - טהֹור ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתפל
נאסר  לא - טמא ּדג והּתפל על 122טהֹור, [אף הּמליח. ְֱִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הּמליח  מן ּבֹולע ׁשהּתפל ּכ123ּפי] ּכל ּבֹולע [אינֹו - ִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּכבׁשֹו טמא ּדג ויפלט]. הּכל 124ׁשּיחזר - טהֹור ּדג עם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
הּטמא 125אסּור  היה ּכן אם אּלא מּמאתים 126; 127אחד ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

הּטהֹור. ִַָמן

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
האסּור ‡. לּדבר חכמים ׁשּנתנּו האּלּו הּׁשעּורים ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל

האסּור  הּדבר היה ּבׁשּלא - הּמּתר ּבמינֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּנתערב
ּכמֹות  עֹומד ׁשהּוא חׁשּוב דבר אֹו מתּבל אֹו ְְְֵֵֵֶַַָָָמחּמץ
היה  אם אבל הּמּתר; ּבּדבר ונדמע נתערב ולא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻׁשהּוא
ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר - חׁשּוב דבר אֹו מתּבל אֹו ְְְֵֵֵֶַַָָָָמחּמץ

עּסת ·. לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל חּטין ׁשל ּׂשאֹור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּכיצד?
ּכּלּה העּסה הרי - לחּמץ ּכדי ּבֹו ויׁש חּלין, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻֻחּטין
ויׁש חּלין, לקדרת ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻֻמדּמע.
על  ואף מדּמע. הּכל - החּלין מּמין והן לתּבל, ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻֻּבהן
ׁשל  ּׂשאֹור וכן מאלף. אחד הּתבלין אֹו ׁשהּׂשאֹור ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּפי
לתֹו ערלה ׁשל ּתבלין אֹו העּסה, לתֹו הּכרם ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּכלאי

ּבהניה. אסּור הּכל - ְֲֵַַַָָָָֹהּקדרה
ׁשבעה ‚. - ׁשהּוא ּבכל ּבמינֹו אֹוסר ׁשהּוא חׁשּוב ְְְִִֵֶֶָָָָָּדבר

וחבּיֹות  ּבדן, ורּמֹוני ,ּפר אגֹוזי הן: ואּלּו ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָדברים.
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התורה.107) מן היינו 108)האסורים שכחוש  רבינו, ומפרש בחלבו שצלאו כחוש בגדי התיר יוחנן שר' אמרו בגמרא
רבינו. דברי הרשב"א מבאר כך החלב. נגד בבשר ששים אלא 109)שיש לחלב סמוך קליפה ולא נטילה לא צריך ואינו

השאר. ואוכל החלב סופרים.110)משליך מדברי אסור הגיד מפני 111)ושומן ואוכלו, הגיד שעל הבשר את קולף
כדי  מספיק זה אין קצת מפעפע הוא אם ואפילו במקומה. נצמתת אלא כחלב מפעפעת ואינה היא רזה הגיד ששמנונית

טעם. שומנו.112)ליתן נגד ששים צריך הגיד עם נתבשל אם אבל לשומנו, חלב.113)או משום התורה מן האסורים
בבשר.114) מפעפע אינו ורזה, כחוש זה וחלב כדי 115)הואיל עד כך כל בצליה מפעפע אינו שומנם אפילו פירוש,

או  גיד של שומנו כלומר, בהן" לער "כדי וכתב: רבינו דייק ולפיכך משנה, הכסף בשם למעלה שנתבאר כמו טעם, נתינת
משנה. הלחם של התמיהות כל מסלק זה, פירוש כדי... לא אבל טעם, קצת אמנם נותנים והקרומות משום 116)החוטין

בהיתר. נכנס האיסור אבל 117)שריח ממש, בו אין ריח פירוש, היא", מילתא לאו "ריחא שאומר: עו: בפסחים כלוי
בשר  עם לצלותו לכתחילה אסור כחוש נבילה בבשר שאפילו ומשמע בדיעבד. אלא התיר לא לוי שגם אסור, לכתחילה
ואין  נסך יין של בחבית להריח מותר יג: בפרק למעלה רבינו שכתב ומה וכו'. צולין אין וכתב: סתם רבינו שהרי שחוטה,
ליהנות. מתכוון אינו כשהישראל שהמדובר הרדב"ז, 'שם פירש כבר ממש, בו שאין לפי כלום הריח שאין איסור שום בזה

כג. הלכה ט פרק למעלה שאינו 118)וראה מותר זה אצל זה עצמם בפני ונמלחו נבלל לא אם אבל אסור, שנבלל דוקא
מליחה. בשעת בזה זה יגעו שמא זה, אצל זה שחוטה ובשר נבילה בשר למלוח אסור ולכתחילה משמע 119)בולע,

תפל. שחוטה וסובר 120)בשר בולע. אינו מלחו מחמת לפלוט טרוד והוא הואיל נאסר, לא מולחים שניהם היו אם אבל
לפלוט. טרוד כשהוא בולע אינו וציר חלב שגם בנטילת 121)רבינו, ולא בקליפה לא ניתר ואינו נאסר הכל כך ומשום

טמאים. דגים כציר במאתים, פנים כל על או בשישים בטל ואינו המליח 122)מקום אם בין צריך, אינו קליפה ואפילו
במליח. ולא בלבד בצלי נאמר זה וחילוק למטה, המליח אם ובין תחתיו והתפל שאינו 123)למעלה כלום פולט ואינו

בולע  אינו המליח מן בולע שהתפל אע"פ הגירסא: ויניציה ובדפוס משנה. בכסף הובא אחד לתירוץ רשב"א כך, כל חם
כך  כל מחממו ואינו בחבירו ומבליח פולט מליח שהוא דכל הרישב"א, של השני כתירוץ והיינו ויפלוט שיחזור כך כל

פולט. שחברו מועטת פליטה אותה בולע אינו לפלוט טרוד שהמלוח ומכיון הרבה, פולט שיהא או 124)עד במלח
משקה. בשאר או כולו.125)בחומץ אוסר הטמא הטמא.126)שהציר מן היוצא הציר משנה 127)כלומר, יהודה כר'

דגים  ציר בשישים, האיסורים שכל ואע"פ במאתים ומשערים שם. בירושלמי אבוהו ר' של חשבונו ולפי ח, י, פרק תרומות
שציר  המשנה, בפירוש שלו הלכה מפסק כאן רבינו בו וחזר איסורים. משאר יותר טהורים בדגים טעם ונותן מאוד חריף

מאלף.? בפחות בכל אינו טמאים של 1)דגים שאור ביטול להם יש אם חשוב דבר או מתבל או המחמץ דבר יבאר
ערלה  בקליפי שצבעו בגד אחד; ממין שמות שלושה או שנים שהם תבלין ודין העיסה; לתוך שנפל תרומה או הכרם כלאי
בין  שנתערבה היתר יין חבית בו; וכיוצא ערלה בפגי גבינה המעמיד דין היתר; ועצי ערלה בקליפי שבשלה קדרה או

ענבים. גבי על שנפל נסך יין איפכא; או איסור של החביות
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יונית, ּודלעת ּכרּוב, וקלחי ּתרדין, וחלפֹות ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָסתּומֹות,
הּבית. ּבעל ׁשל ְִִֶַַַַָוכּכרֹות

ונתערב „. ערלה ׁשהיה ּבדן מרּמֹוני אחד רּמֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכיצד?
חבית  וכן ּבהניה. אסּור הּכל - רּמֹונים אלפים ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּבכּמה
ׁשּנתערבה  הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה יין ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָסתּומה
ּבהניה. אסּורים הּכל - סתּומֹות חבּיֹות אלפים ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָֹּבכּמה

דברים. הּׁשבעה ׁשאר ְְְְִִֵַָָָוכן
חּיה ‰. אֹו ּבהמה ּבּׂשר ׁשל אֹו נבלה ׁשל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

חתיכֹות  אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּטמאין דג אֹו עֹוף ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָאֹו
יׁשער  ּכ ואחר חתיכה, אֹותּה ׁשּיגּביּה עד אסּור הּכל -ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
האסּור  הּדבר הרי - הגּביהּה לא ׁשאם ּבׁשּׁשים. ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּׁשאר
ׁשהרי  אצלֹו, חׁשּובה והחתיכה נׁשּתּנה, ולא ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹעֹומד

האֹורחין. לפני ּבּה ְְְִִִֵֵַָָמתּכּבד
.Â חּלין ׁשל אֹו ּבחלב ּבּׂשר ׁשל ּבחתיכה הּדין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻוהּוא

ּבעזרה, ּבהניה,ׁשּנׁשחטּו מּדבריהן אסּורים הן ׁשהרי ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
עד  ׁשהן ּבכל אֹוסרין - ׁשחיטה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּכמֹו
אֹו הּגידין עם ׁשּנתּבּׁשל הּנׁשה ּגיד וכן אֹותן. ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיגּביּה
מּתר; והּׁשאר מגּביהֹו, - ׁשּמּכירֹו ּבזמן הּבּׂשר: ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻעם
אסּור; הּכל - מּכירֹו אינֹו ואם טעם. ּבנֹותן ּבּגידים ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשאין
ואֹוסר  חׁשּוב הּוא הרי עצמֹו, ּבפני ּברּיה ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָמּפני

ׁשהּוא. ְֶָּבכל
.Ê.ּבטלין ואינם הן חׁשּובין - חּיים ּבעלי ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָוכן

ועגלה  ׁשורים, ּבאלף ׁשּנתערב הּנסקל ׁשֹור ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלפיכ
ּבאלף  הּׁשחּוטה מצרע צּפֹור אֹו עגלֹות, ּבאלף ְְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָֹערּופה
אסּורין  ּכּלן - חמֹורים ּבאלף חמֹור ּפטר אֹו ְֲֲֲֳִִִִֶֶֶֶָֻצּפרים,
- לּמנֹות ׁשּדרּכן ּפי על אף הּדברים, ׁשאר אבל ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָּבהניה.

ּבׁשעּורן. עֹולין אּלּו ְֲִִֵֵָהרי
.Á ׁשּנתערבה הּכרם מּכלאי ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכיצד?

ּבמאתים  ׁשּנתערב ערלה ׁשל אתרֹוג אֹו אגּדֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבמאתים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. הּכל - ְְִֵֵֶֶַַָָֹֹֻאתרֹוגים

.Ë מן מקֹום ּבני אצל חׁשּוב ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה
יּׂשראל  ּבארץ ּבדן ורּמֹוני ּפר אגֹוזי ּכגֹון ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּמקֹומֹות
חׁשיבּותֹו לפי ׁשהּוא ּבכל אֹוסר ׁשהּוא הּזמּנים, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבאֹותן
ׁשהן  לפי אּלא אּלּו הזּכרּו ולא זמן. ּובאֹותֹו מקֹום ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֻּבאֹותֹו
ּבהן  ּכּיֹוצא לכל הּדין והּוא מקֹום, ּבכל ׁשהן ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוסרין
האּלּו אּסּורין ׁשּכל הּוא, ּברּור ודבר מקֹומֹות. ְְְִִִֵֶָָָָָָּבׁשאר

ְִִֵֶמּדבריהם.
.È רּמֹונים לׁשני הּזאת הּתערבת מן אחד  רּמֹון ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹנפל

אחד  רּמֹון הּׁשלׁשה מן ונפל ּבדן, מרּמֹוני ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאחרים
ׁשהרי  מּתרין; האחרים אּלּו הרי - אחרים ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָֻלרּמֹונים

ּב ּבטל הראׁשֹונה ּתערבת ׁשל מן הרּמֹון נפל ואם רב. ְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
נאמר  לא אסּורין. ּכּלן - לאלף רּמֹון הראׁשֹונה ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻהּתערבת
מן  יּפל ׁשאם ספקן, ספק להּתיר אּלא ּברב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּבטל
ּכל  וכן אֹוסר. אינֹו - אחר למקֹום הּׁשנּיה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹהּתערבת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡È ערלה אגֹוז מּפני ּכּלן ׁשּנאסרּו אּלּו אגֹוזים ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֻנתּפּצעּו

החבּיֹות  ונתּפּתחּו הרּמֹונים נתּפררּו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּביניהן,
הרי  - ׁשּנאסרּו אחר הּכּכרֹות ונתּפרסּו הּדלּועין ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָונתחּתכּו
נבלה  לחתיכת הּדין והּוא ּומאתים. ּבאחד יעלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאּלּו
עֹולה  - ׁשהיא ּכמֹות הּכל ונעּׂשה החתיכֹות ּבכל ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנּדֹוכה

ְִִּבׁשּׁשים.
.·È ולפּתח הרּמֹונים ּולפרר האגֹוזים לפצע ְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָֹֹואסּור

ׁשאין  ּומאתים, ּבאחד ׁשּיעלּו ּכדי ׁשּנאסרּו אחר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהחבּיֹות
אֹותֹו קֹונסין - ּכן עּׂשה ואם לכּתחּלה. אּסּור ְְְְְְִִִִִֵַַָָָמבּטלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עליו, ְְְְִֵֶַָָואֹוסרין
.‚Èלתֹו ׁשּנפלּו ּתרּומה וׁשל הּכרם ּכלאי ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָּׂשאֹור

לחּמץ, ּכדי ּבזה ולא לחּמץ ּכדי ּבזה לא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהעּסה,
עּסה  אֹותּה - לחּמץ ּכדי ּבהם יׁש ּכׁשּיצטרפּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּובׁשניהם
ּתרּומה  ׁשל ּתבלין וכן לּכהנים. ּומּתרת ליּׂשראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאסּורה
מהן  ּבאחד ולא הּקדרה, לתֹו ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹוׁשל
אסּורה  קדרה אֹותּה - לתּבל ּכדי ּובׁשניהם לתּבל, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּכדי
ּומּתרת  ּתּבלּה, להם האסּור דבר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻליּׂשראל,

ְֲִֹלכהנים.
.„Èאֹו אחד, מּמין ׁשמֹות ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ׁשהם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּתבלין

וכן  ולאסר לתּבל מצטרפין - אחד מּׁשם מינין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁשה
ּׂשעֹורים, ׁשל ּוּׂשאֹור חּטין ׁשל ּׂשאֹור ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֶֶַַלחּמץ.
מינֹו, וׁשאינֹו ּכמין אינן - הּוא אחד ּׂשאֹור וׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָהֹואיל
לחּמץ  ּכדי ּבהן לׁשער ּומצטרף אחד, ּכמין הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
אֹו חּטין, טעם ׁשניהם טעם היה אם חּטין, ׁשל ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבעּסה
ׁשניהם  טעם היה אם ּׂשעֹורין, ׁשל ּבעּסה לחּמץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכדי

ּׂשעֹורים. ְִַַטעם
.ÂË ׁשל ּכרּפס ּכגֹון ּכיצד? אחד מּמין ׁשמֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשלׁשה

ׁשּכל  ּפי על אף ּגּנה. ׁשל וכרּפס אפר ׁשל וכרּפס ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָנהרֹות
- אחד מין והם הֹואיל עצמֹו, ּבפני ׁשם מהם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאחד

לתּבל. ְְְִִֵַָמצטרפין
.ÊËאֹו ּתרּומה ׁשל ּׂשאֹור לתֹוכּה ׁשּנפל מחּמצת ְְְְִֶֶֶֶַָָָָֻעּסה

לתֹוכּה ׁשּנפלּו מתּבלת קדרה וכן הּכרם, ּכלאי ׁשל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻּׂשאֹור
אם  הּכרם: ּכלאי וׁשל ערלה ׁשל אֹו ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּתבלין
ּובּתבלין  מּצה, העּסה היתה אּלּו לחּמץ ּכדי ּבּׂשאֹור ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָיׁש
אסּור; הּכל הרי - ּתפלה היתה אּלּו הּקדרה לתּבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹּכדי
ּבׁשעּורן: יעלּו - ּולחּמץ לתּבל ּכדי ּבהם אין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָואם
ּבאחד  - הּכרם וכלאי וערלה ּומאה, ּבאחד - ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּתרּומה

ִַָּומאתים.
.ÊÈ?ּכיצד הּכרם. ּכלאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּתרּומה

ּכ ואחר חּלין, ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֻסאה
אין  - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה חצי לּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנפל
עלה  ׁשהרי הּכרם, ּכלאי אּסּור ולא ערלה אּסּור ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכאן
ּתרּומה. הּמאתים ׁשּמקצת ּפי על ואף ּומאתים, ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבאחד

.ÁÈ.הּתרּומה את מעלין הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכיצד?

הּתער  ּכל נעּׂשת - חּלין ׁשל אלף עּׂשרים בת לתֹו ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
סאה  סאה מאה לכל נפל ּכ ואחר ּומאה. אלף ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעּׂשרים
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ּבאחד  הּתרּומה ותעלה מּתר, הּכל הרי - ּתרּומה ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשל
ערלה  אֹותּה הּמעלין הּמאה ׁשּמקצת ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומאה,

הּכרם. ּכלאי ְִֵֶֶַאֹו
.ËÈ הּכרם וכלאי הּכרם, ּכלאי את מעלה הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן

את  והערלה הּכרם, ּכלאי את הּכרם וכלאי הערלה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאת
ּכלאי  ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה מאתים ּכיצד? ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהערלה.
לכל  נפל ּכ ואחר חּלין, אלף לארּבעים ׁשּנפלּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּכרם
הּכל  - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה סאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמאתים
הּכל  נעּׂשה - ּתחּלה ׁשּנפל האּסּור ׁשּבטל ׁשּכיון  ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמּתר.

הּמּתרין. ְִִַָֻֻּכחּלין
.Î ּבאחרים נתערב יּׂשרף. - ערלה ּבקלּפי ׁשּצבעֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבגד

ּבקלּפי  ׁשּבּׁשלֹו ּתבׁשיל וכן ּומאתים. ּבאחד יעלה -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
- הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי ׁשאפאּה ּופת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָערלה
נתערבּו ּבהן. נּכרת הניתֹו ׁשהרי והּפת, הּתבׁשיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיּׂשרף

ּומאתים. ּבאחד יעלּו - ְֲֲִִֵֶַַַָָּבאחרים
.‡Î ואין ּבערלה, ׁשּצבעֹו הּסיט מלא ּבֹו ׁשארג ּבגד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

סּמני  נתערבּו ּומאתים. ּבאחד יעלה - הּוא זה אי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָידּוע
ּבמי  צבע מי ּומאתים. ּבאחד יעלּו - הּתר ּבסּמני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָערלה

ּברב. יּבטל - ְִֵֶַָֹצבע
.·Î ּבין הּכרם, ּובכלאי ערלה ּבקלּפי ׁשהּסיקֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּתּנּור

הּתר. ּבעצי אֹותֹו יחם ּכ ואחר יּוצן, - יׁשן ּבין ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָחדׁש
הרי  - ּתבׁשיל ּבין ּפת ּבין ׁשּיּוצן, קדם ּבֹו ּבּׁשל זה ואם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹ

ּגרף  ּבּתבׁשיל. אֹו ּבּפת אּסּור עצי ׁשבח יׁש ּבהניה. ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאסּור
- ּתּנּור ׁשל ּבחּמֹו אפה אֹו ּבּׁשל ּכ ואחר האׁש ּכל ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאת

להן. הלכּו אּסּור עצי ׁשהרי מּתר, זה ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָֻהרי
.‚Î הּיֹוצר ׁשּבּׁשלן ּוצלֹוחּיֹות ּוקדרֹות וכֹוסֹות ְְְְְִִֵֵֶַָָקערֹות

דבר  ׁשהרי ּבהנאה; אסּורין אּלּו הרי - ערלה ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבקלּפי
חדׁש. אֹותן עּׂשה ּבהנאה ֲַָָָָָָָָָהאסּור

.„Î- ערלה עצי ׁשל גחלים ּגּבי על ׁשּבּׁשלּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּפת
ׁשהן  ּפי על אף אּסּורן, הל גחלים ׁשּנעּׂשּו ּכיון ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּתרת;
ּבכלאי  אֹו ערלה ּבקלּפי אֹותּה ׁשּבּׁשל קדרה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָּבֹוערֹות.
ּפי  על ואף אסּור, הּתבׁשיל הרי - הּתר ּובעצי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּכרם
אּסּור  עצי מחמת ׁשּנתּבּׁשלה ׁשּבׁשעה גֹורם; וזה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּזה
ּבעצי  הּבּׁשּול מקצת ונמצא ההּתר, עצי ּבאּו לא ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעדין

ּבאּסּור. ּומקצתֹו ְְִִֵֶָהּתר
.‰Î ערּוגה וכן בנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָנטיעה

מן  לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ּכלאי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשל
וערּוגה  נטיעֹות ּבמאתים נטיעה היתה ואם ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹהּכל.
היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל הרי - ערּוגֹות ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֻּבמאתים
ללקט  לֹו הּתירּו ולמה אסּור. הּנלקט ּכל - מּזה ְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹּבפחֹות
ׁשּיטרח  עד הּכל לֹו ׁשאֹוסרין הּדין מן והיה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹלכּתחּלה,
ׁשאין  חזקה ׁשהּדבר האסּורה? והערּוגה הּנטיעה ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָויֹוציא
היה  - יֹודעּה היה ואּלּו אחת, ּבנטיעה ּכרמֹו אֹוסר ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָאדם

ִָמֹוציאּה.
.ÂÎ ּתקרבת ּבקבת אֹו ערלה, ּפּגי ּבּׂשרף ּגבינה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמעמיד

זֹו הרי - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל יין ּבחמץ אֹו ּכֹוכבים, ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹעֹובד
ואף  מינֹו ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על אף ּבהניה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָאסּורה

האסּו הּדבר ׁשהרי ׁשהּוא; ּכל ׁשהּוא ּפי הּנּכר על הּוא ר ֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּגבינה. אֹותּה ׁשעּׂשה ְְִֶָָָָוהּוא

.ÊÎ,ׁשּיּׂשרפּו ׁשּלהן הּפרֹות ּדין - הּכרם וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה
לּׂשרף  אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּמׁשקין

ְִַַהּמׁשקין.
.ÁÎ- הּיין עם ׁשּנתערב ּכֹוכבים לעבֹודת ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָיין

ּבּמה  ׁשאמרנּו. ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל ּבהניה אסּור ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכל
יין  ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק אמּורים? ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּדברים
הּבֹור  לתֹו קטן מּצלצּול נס יין ערה אם אבל ;ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנס
ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ערה אפּלּו יין, ֲִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשל
מן  אֹו לאסּור הּמּתר מן ׁשערה ּבין החבית, מן ִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻערה
מּפי  הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני אסּור, הּכל - לּמּתר ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהאסּור

ּגדֹול. ִֶָָהחבית
.ËÎ ׁשהּוא ּבכל אסּור זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָנתערב

הּיין  ּדמי ולֹוקח ּכֹוכבים, לעֹובד ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻּבׁשתּיה;
הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ּומׁשליכֹו ׁשּבֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאסּור
הּכל  - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל חבית נתערבה אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוכן
חבית  אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ּומּתרין ּבׁשתּיה ְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָֻאסּורין
ּבחבית  וכן ּכֹוכבים. לעֹובד הּכל ּכׁשּימּכר הּמלח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלים

יינם. סתם ְֵֶַָׁשל
.Ï מּפני טעם, ּבנֹותן - ּבמים יין אֹו ּביין ׁשּנתערבּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָמים

ּבׁשּנפל  אמּורים? ּדברים ּבּמה מינֹו. ּבׁשאינֹו מין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהן
נפל  אם אבל האסּור; הּמׁשקה לתֹו הּמּתר ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֻהּמׁשקה
ראׁשֹון  ראׁשֹון - הּמּתר הּמׁשקה לתֹו האסּור ְְְִִֶֶַַַַַָָָֻהּמׁשקה

ׁש קטן, מּצלצּול ׁשּיּורק והּוא ויֹורד ּבטל. מריק היה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשהיּו ּכגֹון אסּורים? הּמים יהיּו והיא מעט. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָמעט

ּכֹוכבים. עבֹודת ּתקרבת אֹו ְֱֲִִִֶֶַָָֹנעבדין
.‡Ï,ּתחּלה מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְִִִִֶֶֶַַַָָּבֹור

ההּתר  יין את רֹואים - נס יין לתֹוכֹו נפל ּכ ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָואחר
אם  ,נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו והּמים אינֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכאּלּו
עליו  רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו טעם לבּטל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָראּויין

מּתר. הּכל ויהיה אֹותֹו, ְְְְִִֶַַָֹֻּומבּטלין
.·Ï מּתרֹות והן ידיחם - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיין

ּבין  יׁשן הּיין ׁשהיה ּבין מבּקעֹות, היּו ואם ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבאכילה.
אסּורֹות  אּלּו הרי - ּבענבים טעם נֹותן אם חדׁש: ֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהיה

ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו הרי - לאו ואם ְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָֻּבהניה,
.‚Ï ׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - ּתאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל

הּתאנים. ּבטעם ְְִֵֵַַַּפֹוגם
.„Ï אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָיין

ּכֹוכבים, לעֹובד ימּכרם ולא ּבהניה. ּומּתרֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבאכילה
טֹוחן  עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ליּׂשראל. וימּכרם יחזר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמא
ּבפני  ׁשּלא ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרּה ּפת מהן ועֹוּׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאֹותן
העֹובד  מן יּׂשראל אֹותּה יקחּו ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹיּׂשראל,
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יונית, ּודלעת ּכרּוב, וקלחי ּתרדין, וחלפֹות ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָסתּומֹות,
הּבית. ּבעל ׁשל ְִִֶַַַַָוכּכרֹות

ונתערב „. ערלה ׁשהיה ּבדן מרּמֹוני אחד רּמֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכיצד?
חבית  וכן ּבהניה. אסּור הּכל - רּמֹונים אלפים ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּבכּמה
ׁשּנתערבה  הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה יין ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָסתּומה
ּבהניה. אסּורים הּכל - סתּומֹות חבּיֹות אלפים ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָֹּבכּמה

דברים. הּׁשבעה ׁשאר ְְְְִִֵַָָָוכן
חּיה ‰. אֹו ּבהמה ּבּׂשר ׁשל אֹו נבלה ׁשל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

חתיכֹות  אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּטמאין דג אֹו עֹוף ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָאֹו
יׁשער  ּכ ואחר חתיכה, אֹותּה ׁשּיגּביּה עד אסּור הּכל -ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
האסּור  הּדבר הרי - הגּביהּה לא ׁשאם ּבׁשּׁשים. ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּׁשאר
ׁשהרי  אצלֹו, חׁשּובה והחתיכה נׁשּתּנה, ולא ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹעֹומד

האֹורחין. לפני ּבּה ְְְִִִֵֵַָָמתּכּבד
.Â חּלין ׁשל אֹו ּבחלב ּבּׂשר ׁשל ּבחתיכה הּדין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻוהּוא

ּבעזרה, ּבהניה,ׁשּנׁשחטּו מּדבריהן אסּורים הן ׁשהרי ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
עד  ׁשהן ּבכל אֹוסרין - ׁשחיטה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּכמֹו
אֹו הּגידין עם ׁשּנתּבּׁשל הּנׁשה ּגיד וכן אֹותן. ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיגּביּה
מּתר; והּׁשאר מגּביהֹו, - ׁשּמּכירֹו ּבזמן הּבּׂשר: ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻעם
אסּור; הּכל - מּכירֹו אינֹו ואם טעם. ּבנֹותן ּבּגידים ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשאין
ואֹוסר  חׁשּוב הּוא הרי עצמֹו, ּבפני ּברּיה ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָמּפני

ׁשהּוא. ְֶָּבכל
.Ê.ּבטלין ואינם הן חׁשּובין - חּיים ּבעלי ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָוכן

ועגלה  ׁשורים, ּבאלף ׁשּנתערב הּנסקל ׁשֹור ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלפיכ
ּבאלף  הּׁשחּוטה מצרע צּפֹור אֹו עגלֹות, ּבאלף ְְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָֹערּופה
אסּורין  ּכּלן - חמֹורים ּבאלף חמֹור ּפטר אֹו ְֲֲֲֳִִִִֶֶֶֶָֻצּפרים,
- לּמנֹות ׁשּדרּכן ּפי על אף הּדברים, ׁשאר אבל ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָּבהניה.

ּבׁשעּורן. עֹולין אּלּו ְֲִִֵֵָהרי
.Á ׁשּנתערבה הּכרם מּכלאי ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכיצד?

ּבמאתים  ׁשּנתערב ערלה ׁשל אתרֹוג אֹו אגּדֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבמאתים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. הּכל - ְְִֵֵֶֶַַָָֹֹֻאתרֹוגים

.Ë מן מקֹום ּבני אצל חׁשּוב ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה
יּׂשראל  ּבארץ ּבדן ורּמֹוני ּפר אגֹוזי ּכגֹון ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּמקֹומֹות
חׁשיבּותֹו לפי ׁשהּוא ּבכל אֹוסר ׁשהּוא הּזמּנים, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבאֹותן
ׁשהן  לפי אּלא אּלּו הזּכרּו ולא זמן. ּובאֹותֹו מקֹום ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֻּבאֹותֹו
ּבהן  ּכּיֹוצא לכל הּדין והּוא מקֹום, ּבכל ׁשהן ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוסרין
האּלּו אּסּורין ׁשּכל הּוא, ּברּור ודבר מקֹומֹות. ְְְִִִֵֶָָָָָָּבׁשאר

ְִִֵֶמּדבריהם.
.È רּמֹונים לׁשני הּזאת הּתערבת מן אחד  רּמֹון ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹנפל

אחד  רּמֹון הּׁשלׁשה מן ונפל ּבדן, מרּמֹוני ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאחרים
ׁשהרי  מּתרין; האחרים אּלּו הרי - אחרים ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָֻלרּמֹונים

ּב ּבטל הראׁשֹונה ּתערבת ׁשל מן הרּמֹון נפל ואם רב. ְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
נאמר  לא אסּורין. ּכּלן - לאלף רּמֹון הראׁשֹונה ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻהּתערבת
מן  יּפל ׁשאם ספקן, ספק להּתיר אּלא ּברב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּבטל
ּכל  וכן אֹוסר. אינֹו - אחר למקֹום הּׁשנּיה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹהּתערבת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡È ערלה אגֹוז מּפני ּכּלן ׁשּנאסרּו אּלּו אגֹוזים ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֻנתּפּצעּו

החבּיֹות  ונתּפּתחּו הרּמֹונים נתּפררּו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּביניהן,
הרי  - ׁשּנאסרּו אחר הּכּכרֹות ונתּפרסּו הּדלּועין ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָונתחּתכּו
נבלה  לחתיכת הּדין והּוא ּומאתים. ּבאחד יעלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאּלּו
עֹולה  - ׁשהיא ּכמֹות הּכל ונעּׂשה החתיכֹות ּבכל ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנּדֹוכה

ְִִּבׁשּׁשים.
.·È ולפּתח הרּמֹונים ּולפרר האגֹוזים לפצע ְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָֹֹואסּור

ׁשאין  ּומאתים, ּבאחד ׁשּיעלּו ּכדי ׁשּנאסרּו אחר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהחבּיֹות
אֹותֹו קֹונסין - ּכן עּׂשה ואם לכּתחּלה. אּסּור ְְְְְְִִִִִֵַַָָָמבּטלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עליו, ְְְְִֵֶַָָואֹוסרין
.‚Èלתֹו ׁשּנפלּו ּתרּומה וׁשל הּכרם ּכלאי ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָּׂשאֹור

לחּמץ, ּכדי ּבזה ולא לחּמץ ּכדי ּבזה לא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהעּסה,
עּסה  אֹותּה - לחּמץ ּכדי ּבהם יׁש ּכׁשּיצטרפּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּובׁשניהם
ּתרּומה  ׁשל ּתבלין וכן לּכהנים. ּומּתרת ליּׂשראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאסּורה
מהן  ּבאחד ולא הּקדרה, לתֹו ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹוׁשל
אסּורה  קדרה אֹותּה - לתּבל ּכדי ּובׁשניהם לתּבל, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּכדי
ּומּתרת  ּתּבלּה, להם האסּור דבר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻליּׂשראל,

ְֲִֹלכהנים.
.„Èאֹו אחד, מּמין ׁשמֹות ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ׁשהם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּתבלין

וכן  ולאסר לתּבל מצטרפין - אחד מּׁשם מינין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁשה
ּׂשעֹורים, ׁשל ּוּׂשאֹור חּטין ׁשל ּׂשאֹור ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֶֶַַלחּמץ.
מינֹו, וׁשאינֹו ּכמין אינן - הּוא אחד ּׂשאֹור וׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָהֹואיל
לחּמץ  ּכדי ּבהן לׁשער ּומצטרף אחד, ּכמין הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
אֹו חּטין, טעם ׁשניהם טעם היה אם חּטין, ׁשל ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבעּסה
ׁשניהם  טעם היה אם ּׂשעֹורין, ׁשל ּבעּסה לחּמץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכדי

ּׂשעֹורים. ְִַַטעם
.ÂË ׁשל ּכרּפס ּכגֹון ּכיצד? אחד מּמין ׁשמֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשלׁשה

ׁשּכל  ּפי על אף ּגּנה. ׁשל וכרּפס אפר ׁשל וכרּפס ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָנהרֹות
- אחד מין והם הֹואיל עצמֹו, ּבפני ׁשם מהם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאחד

לתּבל. ְְְִִֵַָמצטרפין
.ÊËאֹו ּתרּומה ׁשל ּׂשאֹור לתֹוכּה ׁשּנפל מחּמצת ְְְְִֶֶֶֶַָָָָֻעּסה

לתֹוכּה ׁשּנפלּו מתּבלת קדרה וכן הּכרם, ּכלאי ׁשל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻּׂשאֹור
אם  הּכרם: ּכלאי וׁשל ערלה ׁשל אֹו ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּתבלין
ּובּתבלין  מּצה, העּסה היתה אּלּו לחּמץ ּכדי ּבּׂשאֹור ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָיׁש
אסּור; הּכל הרי - ּתפלה היתה אּלּו הּקדרה לתּבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹּכדי
ּבׁשעּורן: יעלּו - ּולחּמץ לתּבל ּכדי ּבהם אין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָואם
ּבאחד  - הּכרם וכלאי וערלה ּומאה, ּבאחד - ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּתרּומה

ִַָּומאתים.
.ÊÈ?ּכיצד הּכרם. ּכלאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּתרּומה

ּכ ואחר חּלין, ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֻסאה
אין  - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה חצי לּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנפל
עלה  ׁשהרי הּכרם, ּכלאי אּסּור ולא ערלה אּסּור ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכאן
ּתרּומה. הּמאתים ׁשּמקצת ּפי על ואף ּומאתים, ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבאחד

.ÁÈ.הּתרּומה את מעלין הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכיצד?

הּתער  ּכל נעּׂשת - חּלין ׁשל אלף עּׂשרים בת לתֹו ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
סאה  סאה מאה לכל נפל ּכ ואחר ּומאה. אלף ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעּׂשרים
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ּבאחד  הּתרּומה ותעלה מּתר, הּכל הרי - ּתרּומה ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשל
ערלה  אֹותּה הּמעלין הּמאה ׁשּמקצת ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומאה,

הּכרם. ּכלאי ְִֵֶֶַאֹו
.ËÈ הּכרם וכלאי הּכרם, ּכלאי את מעלה הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן

את  והערלה הּכרם, ּכלאי את הּכרם וכלאי הערלה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאת
ּכלאי  ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה מאתים ּכיצד? ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהערלה.
לכל  נפל ּכ ואחר חּלין, אלף לארּבעים ׁשּנפלּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּכרם
הּכל  - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה סאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמאתים
הּכל  נעּׂשה - ּתחּלה ׁשּנפל האּסּור ׁשּבטל ׁשּכיון  ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמּתר.

הּמּתרין. ְִִַָֻֻּכחּלין
.Î ּבאחרים נתערב יּׂשרף. - ערלה ּבקלּפי ׁשּצבעֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבגד

ּבקלּפי  ׁשּבּׁשלֹו ּתבׁשיל וכן ּומאתים. ּבאחד יעלה -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
- הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי ׁשאפאּה ּופת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָערלה
נתערבּו ּבהן. נּכרת הניתֹו ׁשהרי והּפת, הּתבׁשיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיּׂשרף

ּומאתים. ּבאחד יעלּו - ְֲֲִִֵֶַַַָָּבאחרים
.‡Î ואין ּבערלה, ׁשּצבעֹו הּסיט מלא ּבֹו ׁשארג ּבגד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

סּמני  נתערבּו ּומאתים. ּבאחד יעלה - הּוא זה אי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָידּוע
ּבמי  צבע מי ּומאתים. ּבאחד יעלּו - הּתר ּבסּמני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָערלה

ּברב. יּבטל - ְִֵֶַָֹצבע
.·Î ּבין הּכרם, ּובכלאי ערלה ּבקלּפי ׁשהּסיקֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּתּנּור

הּתר. ּבעצי אֹותֹו יחם ּכ ואחר יּוצן, - יׁשן ּבין ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָחדׁש
הרי  - ּתבׁשיל ּבין ּפת ּבין ׁשּיּוצן, קדם ּבֹו ּבּׁשל זה ואם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹ

ּגרף  ּבּתבׁשיל. אֹו ּבּפת אּסּור עצי ׁשבח יׁש ּבהניה. ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאסּור
- ּתּנּור ׁשל ּבחּמֹו אפה אֹו ּבּׁשל ּכ ואחר האׁש ּכל ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאת

להן. הלכּו אּסּור עצי ׁשהרי מּתר, זה ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָֻהרי
.‚Î הּיֹוצר ׁשּבּׁשלן ּוצלֹוחּיֹות ּוקדרֹות וכֹוסֹות ְְְְְִִֵֵֶַָָקערֹות

דבר  ׁשהרי ּבהנאה; אסּורין אּלּו הרי - ערלה ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבקלּפי
חדׁש. אֹותן עּׂשה ּבהנאה ֲַָָָָָָָָָהאסּור

.„Î- ערלה עצי ׁשל גחלים ּגּבי על ׁשּבּׁשלּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּפת
ׁשהן  ּפי על אף אּסּורן, הל גחלים ׁשּנעּׂשּו ּכיון ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּתרת;
ּבכלאי  אֹו ערלה ּבקלּפי אֹותּה ׁשּבּׁשל קדרה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָּבֹוערֹות.
ּפי  על ואף אסּור, הּתבׁשיל הרי - הּתר ּובעצי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּכרם
אּסּור  עצי מחמת ׁשּנתּבּׁשלה ׁשּבׁשעה גֹורם; וזה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּזה
ּבעצי  הּבּׁשּול מקצת ונמצא ההּתר, עצי ּבאּו לא ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעדין

ּבאּסּור. ּומקצתֹו ְְִִֵֶָהּתר
.‰Î ערּוגה וכן בנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָנטיעה

מן  לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ּכלאי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשל
וערּוגה  נטיעֹות ּבמאתים נטיעה היתה ואם ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹהּכל.
היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל הרי - ערּוגֹות ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֻּבמאתים
ללקט  לֹו הּתירּו ולמה אסּור. הּנלקט ּכל - מּזה ְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹּבפחֹות
ׁשּיטרח  עד הּכל לֹו ׁשאֹוסרין הּדין מן והיה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹלכּתחּלה,
ׁשאין  חזקה ׁשהּדבר האסּורה? והערּוגה הּנטיעה ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָויֹוציא
היה  - יֹודעּה היה ואּלּו אחת, ּבנטיעה ּכרמֹו אֹוסר ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָאדם

ִָמֹוציאּה.
.ÂÎ ּתקרבת ּבקבת אֹו ערלה, ּפּגי ּבּׂשרף ּגבינה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמעמיד

זֹו הרי - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל יין ּבחמץ אֹו ּכֹוכבים, ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹעֹובד
ואף  מינֹו ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על אף ּבהניה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָאסּורה

האסּו הּדבר ׁשהרי ׁשהּוא; ּכל ׁשהּוא ּפי הּנּכר על הּוא ר ֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּגבינה. אֹותּה ׁשעּׂשה ְְִֶָָָָוהּוא

.ÊÎ,ׁשּיּׂשרפּו ׁשּלהן הּפרֹות ּדין - הּכרם וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה
לּׂשרף  אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּמׁשקין

ְִַַהּמׁשקין.
.ÁÎ- הּיין עם ׁשּנתערב ּכֹוכבים לעבֹודת ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָיין

ּבּמה  ׁשאמרנּו. ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל ּבהניה אסּור ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכל
יין  ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק אמּורים? ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּדברים
הּבֹור  לתֹו קטן מּצלצּול נס יין ערה אם אבל ;ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנס
ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ערה אפּלּו יין, ֲִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשל
מן  אֹו לאסּור הּמּתר מן ׁשערה ּבין החבית, מן ִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻערה
מּפי  הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני אסּור, הּכל - לּמּתר ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהאסּור

ּגדֹול. ִֶָָהחבית
.ËÎ ׁשהּוא ּבכל אסּור זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָנתערב

הּיין  ּדמי ולֹוקח ּכֹוכבים, לעֹובד ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻּבׁשתּיה;
הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ּומׁשליכֹו ׁשּבֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאסּור
הּכל  - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל חבית נתערבה אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוכן
חבית  אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ּומּתרין ּבׁשתּיה ְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָֻאסּורין
ּבחבית  וכן ּכֹוכבים. לעֹובד הּכל ּכׁשּימּכר הּמלח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלים

יינם. סתם ְֵֶַָׁשל
.Ï מּפני טעם, ּבנֹותן - ּבמים יין אֹו ּביין ׁשּנתערבּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָמים

ּבׁשּנפל  אמּורים? ּדברים ּבּמה מינֹו. ּבׁשאינֹו מין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהן
נפל  אם אבל האסּור; הּמׁשקה לתֹו הּמּתר ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֻהּמׁשקה
ראׁשֹון  ראׁשֹון - הּמּתר הּמׁשקה לתֹו האסּור ְְְִִֶֶַַַַַָָָֻהּמׁשקה

ׁש קטן, מּצלצּול ׁשּיּורק והּוא ויֹורד ּבטל. מריק היה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשהיּו ּכגֹון אסּורים? הּמים יהיּו והיא מעט. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָמעט

ּכֹוכבים. עבֹודת ּתקרבת אֹו ְֱֲִִִֶֶַָָֹנעבדין
.‡Ï,ּתחּלה מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְִִִִֶֶֶַַַָָּבֹור

ההּתר  יין את רֹואים - נס יין לתֹוכֹו נפל ּכ ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָואחר
אם  ,נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו והּמים אינֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכאּלּו
עליו  רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו טעם לבּטל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָראּויין

מּתר. הּכל ויהיה אֹותֹו, ְְְְִִֶַַָֹֻּומבּטלין
.·Ï מּתרֹות והן ידיחם - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיין

ּבין  יׁשן הּיין ׁשהיה ּבין מבּקעֹות, היּו ואם ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבאכילה.
אסּורֹות  אּלּו הרי - ּבענבים טעם נֹותן אם חדׁש: ֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהיה

ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו הרי - לאו ואם ְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָֻּבהניה,
.‚Ï ׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - ּתאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל

הּתאנים. ּבטעם ְְִֵֵַַַּפֹוגם
.„Ï אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָיין

ּכֹוכבים, לעֹובד ימּכרם ולא ּבהניה. ּומּתרֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבאכילה
טֹוחן  עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ליּׂשראל. וימּכרם יחזר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמא
ּבפני  ׁשּלא ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרּה ּפת מהן ועֹוּׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאֹותן
העֹובד  מן יּׂשראל אֹותּה יקחּו ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹיּׂשראל,
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ּכמֹו אסּורה, - ּכֹוכבים עֹובדי ּפת ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֶַָָָּכֹוכבים,
טעם? ּבנֹותן החּטים את ּבֹודקין אין ולמה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיתּבאר.

ּבהן. נבלע והּיין ׁשֹואבֹות, ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָמּפני
.‰Ï אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ נס ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹיין

ויין  הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו, ׁשהּוא מּפני ׁשהּוא; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבכל
החמ  עם יין ׁשּנתערב ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין ץ, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

טעם. ּבנֹותן אֹותֹו מׁשערין - ְְְֲִֵֶַַַֹלחמץ

ה'תשע"ה  ניסן ד' שלישי יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
חרס ‡. ׁשל ּבּׂשר 2קדרה אֹו נבלה ּבּׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבאֹותֹו ׁשחּוטה ּבּׂשר ּבּה יבּׁשל לא - ּורמּׂשים ְְְְְְִִֵַַָָָָֹׁשקצים
אסּור  הּתבׁשיל - ּבּׂשר מין ּבּה ּבּׁשל ואם ּבּׁשל 3הּיֹום. ; ְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

טעם  ּבנֹותן - אחר מין .4ּבּה ְִֵֵַַַָ
יֹומּה·. ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה הֹואיל 5ולא ּבלבד, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹ

הּׁשּמן  נפּגם לא סֹופרים 6ועדין ּומּדברי ּבּקדרה. 7ׁשּנבלע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻ
ּבּה יבּׁשל חרס 9לעֹולם 8לא ּכלי לֹוקחין אין לפיכ . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּכגֹון  ּבחּמין, ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכֹוכבים העֹובדי מן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָיׁשנים
ואם  ּבאבר. ׁשּועין היּו ואפּלּו לעֹולם. ּוקערֹות, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָקדרֹות

והלאה  ׁשני מּיֹום ּבהן ּובּׁשל מּתר 10לקח הּתבׁשיל -11. ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
סעּדה ‚. ּתׁשמיׁש ּכלי ּכֹוכבים 12הּלֹוקח העֹובד מן ְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻ

ּבהן  נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּדברים זכּוכית: ּוכלי מּתכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמּכלי
מטּבילן  - עּקר מקוה 13ּכל מּתרין 14ּבמי יהיּו ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ידי  על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים ולׁשּתֹות. ּבהן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלאכל
מדיחן  - וקיתֹונּיֹות ּוצלֹוחּיֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון 15צֹונן, ְְְְִִִִֵָ

ידי 16ּומטּבילן  על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרֹות. והן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
מגעילן  - חּמין ּומחּממי וקמקמֹוסין יֹורֹות ּכגֹון 17חּמין, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָֻ

ידי  על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּומטּבילן
ּבאּור 18האּור  מלּבנן - ואסּכלאֹות ׁשּפּודין ּכגֹון עד 19, ְְְְְְִַַַַָָָָ

מּתרין. והן ּומטּבילן קלּפתן ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻׁשּתּנׁשר
גדֹולה,„. יֹורה לתֹו קטּנה יֹורה נֹותן מגעילן? ְְְְִֵֵַַַָָָָָּכיצד

מים  עליה ּומרתיחּה20ּוממּלא הּקטּנה, על ׁשּיצּופּו עד ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
יפה  ּׂשפתּה21יפה על מּקיף - גדֹולה יֹורה היתה ואם . ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּׂשפתּה, על הּמים ׁשּיצּופּו עד מים ּוממּלא טיט, אֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבצק
עד  אֹו הרּתיח ׁשּלא עד ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש וכּלן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּומרּתיח.
מּתר; - הטּביל ׁשּלא ועד הלּבין ׁשּלא ועד הדיח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻׁשּלא

הּׁשּמן  לפגם 22ׁשּכל טעם נֹותן ּכמֹו23ׁשּבהן הּוא, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

מן ‰. הּנלקחין הּסעּדה ּכלי ׁשּמטּבילין זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֻטבילה
אינן  - ּוׁשתּיה לאכילה יּתרּו ּכ ואחר ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻהעֹובדי

וטהרה  טמאה סֹופרים 24לענין מּדברי אּלא לּה25, ורמז .: ְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּומּפי  וטהר. באׁש ּתעבירּו באׁש יבא אׁשר ּדבר ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּכל
געּולי  מידי ּבטהרתן אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשמּועה
עֹולה  טמאה ל ׁשאין טמאה. מידי לא ּכֹוכבים, ְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹֻֻעֹובדי

האׁש ידי מּטמאתן,26על עֹולין ּבטבילה - הּטמאים וכל . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
אּלא  ּכלל, אׁש ׁשם ואין ּוטבילה, ּבהּזאה - מת ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֻוטמאת
אמרּו וטהר, ׁשּכתּוב וכיון ּכֹוכבים. עֹובדי ּגעּולי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָלענין
להּתירֹו ּבאׁש עבירתֹו אחר טהרה לֹו הֹוסיף ְֲֲֳִִִִֵַַַָָָָָחכמים:

ּכֹוכבים  עֹובדי .27מּגעּולי ְִִִֵֵָ
.Â מּתכֹות ּכלי אּלא זֹו ּבטבילה חּיבּו סעּדה 28לא ׁשל  ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

העֹובדי  מן הּׁשֹואל אבל ּכֹוכבים. העֹובדי מן ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּנלקחין
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חכמים 1) אותם שאסרו דברים לזהב; לזהב ואשר לכסף לכסף אשר הגויים; תשמיש כלי הכשר יומה; בת קדירה דין יבאר
שאסרו  דברים להפרישו; מצווין דין בית אם איסור האוכל וקטן גויים; בישולי איסור התורה; מן עיקר להם שאין אע"פ

בהם. קצה אדם של שנפשו מפני באותו 2)חכמים אותה להגעיל אפשר מתכת של כן שאין מה בהגעלה, תקנה לה שאין
שאפילו  חרס. של כתב ולא חלב בה יבשל לא בשר בה שבישל קדרה רבינו, כתב יא הלכה ט ובפרק היתר. בה ולבשל יום

בחלב. בה להשתמש מנת על להגעילה, אין מתכת של טעמו.3)קדירה על לעמוד אפשר אי גוי.4)כי וטועמו
בזה.5) דעתו לנו ברורה ולא סתם ורבינו שעות. כ"ד עליה עברו שלא התוספות ולפירוש אחד. לילה עליה עבר שלא
ומותר.6) הוא לפגם טעם נותן יומה, בת אינה יומה.7)אבל בת קדירה משום יומה בת שאינה קדירה ומכאן 8)שגזרו

לכתחילה. ולא בדיעבד רק זהו מותר, לפגם טעם נותן חכמים שאמרו שמה מיום 9)לומדים, ימים כמה עברו אפילו
איסור. בהן חוששים 10)שבישלו גויים של כלים שסתם מדבריו, משמע יומן, בני אינן בוודאי שאז לקנייתו שני מיום

יומם. בני בדיעבד.11)שהם ומותר הוא לפגם טעם צריכים 12)שנותן אינם חרישה כלי כגון אחרים תשמיש כלי אבל
טבילה.13)טבילה. צריך הגוי מן חדשים כלים שהקונה סופרים, מי 14)מדברי ואפילו סאה. ארבעים בהם שיש במים

סאה. מארבעים בפחות מטהרים אינם הכלים.15)מעיין דפנות פני על שנדבקו האיסור שיורי בארבעים 16)להעביר
בהם. נשתמש ולא הגוי מן שנקנו חדשים כלים כדין כך, אחר בהן 17)סאה כשנשתמשו שבלעו האיסור את מהן להוציא

אחר.18)בחמין. נוזל או מים בלי ליבון.19)ישר, טעון האור ידי על גוי בו שנשתמש דבר על 20)שכל כלומר,
הגדולה. היורה את כלומר, "אותה" לגרוס נכון יותר אבל הקטנה, ההגעלה 21)היורה במי שישהנה רבינו כוונת כנראה

שתפלוט. בהן.22)עד יומה.23)שנבלעו בת אלא 24)באינה שנטמאו, כלים בטהרת כלל שם עוסק אינו שהכתוב
אסורים. דברים שבלעו ישראל.25)בכלים לקדושת גויים מטומאת יוצא שהוא מפני בירושלמי: כמבואר היא חכמים תקנת

גויים.26) גיעולי של האיסור לפליטת רק באה גויים,27)שהאש גיעולי מאיסור שהתירה באש ההעברה אחרי פירוש.
אחרת. טהרה עוד שהלכה 28)תוסיף מפני ... טבילה, צריכים זכוכית כלי שגם פי על אף זכוכית כלי כאן רבינו הזכיר לא

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'c iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּמׁשּכן  אֹו מּתכֹות 29ּכֹוכבים, ּכלי אצלֹו ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
מדיח  מרּתיח 30- מלּבן 31אֹו צרי32אֹו ואינֹו , ְְְִִִֵֵֵַַַַָ
מדיח 33להטּביל  - אבנים ּכלי אֹו עץ ּכלי לקח אם וכן .34 ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

מרּתיח  להטּביל 35אֹו צרי ואינֹו חרׁשים 36, ּכלי וכן .37 ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
להטּביל  צרי אינֹו ּבאבר 38- הּׁשּועין אבל הן 39. הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ

טבילה. ּוצריכין מּתכֹות ְְְִִִִֵַָָּככלי
.Êאֹו ּבאׁש מלּבנּה - ּכֹוכבים העֹובד מן סּכין ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָהּלֹוקח

ּבּה ׁשאין יפה סּכין היתה ואם ׁשּלּה. ּבריחים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמׁשחיזּה
קׁשה  ּבקרקע נעצּה אם לֹו ּדי - ּפעמים,40ּפגימֹות עּׂשר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

יפה  ׁשהיתה אֹו ּפגימֹות, ּבּה היּו ואם צֹונן. ּבּה ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָואֹוכל
ּבּה לׁשחט אֹו חּמין ּבּה לאכל אֹו41ורצה מלּבנּה - ְְְְֱִִֶַַָָָָָֹֹ

מקֹום  מדיח - ׁשּיטהרּנה קדם ּבּה ׁשחט ּכּלּה. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמׁשחיזּה
מׁשּבח 42הּׁשחיטה  זה הרי - קלף ואם ;43. ְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

.Áׁשּידיחּה עד ּבּה יׁשחֹוט לא - טרפה ּבּה ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹסּכין
ּבצֹונן  ּבגדים.44אפּלּו ׁשל ּבבליֹות מקּנחּה אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ

.Ë על ואף חכמים. אֹותן אסרּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָויׁש
ּכדי  עליהן ּגזרּו הּתֹורה, מן עּקר לאּסּורן ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפי
ּבהן  יתערבּו ׁשּלא עד ּכֹוכבים, העֹובדי מן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלהתרחק
לׁשּתֹות  אסרּו הן: ואּלּו חתנּות. לידי ויבאּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹיּׂשראל

נס ליין לחּוׁש ׁשאין ּבמקֹום ואפּלּו ואסרּו45עּמהן , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
לחׁש ׁשאין ּבמקֹום ואפּלּו ּבּׁשּוליהן אֹו ּפּתן ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלאכל

.46לגעּוליהן  ְִֵֶ
.È,ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּבמסּבה אדם יׁשּתה לא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכיצד?

נאסר  ׁשאינֹו מבּׁשל יין ׁשהּוא ּפי על ׁשהיה 47ואף אֹו , ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מּתר. - יּׂשראל הּמסּבה רב היה ואם לבּדֹו. מּכליו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻׁשֹותה

ׁשעֹוּׂשין  ׁשּלהן ׁשכר ׁשֹותין והּתאנים ואין הּתמרים מן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבהן  אבל 48וכּיֹוצא מכירתֹו, ּבמקֹום אּלא אסּור ואינֹו . ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשעּקר  מּתר; - ׁשם וׁשתהּו לביתֹו הּׁשכר הביא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאם
אצלֹו יסעד ׁשּמא .49הּגזרה ְְְִֵֶֶַַָָ

.‡È מּתר - ּבהן וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְִִִֵֵֵֶַַָָֻיין
מקֹום  ּבכל עליו 50לׁשּתֹותן גזרּו לא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר .51. ְְְִֵֶָָָָָָָָָֹ
צּמּוקים  ּומתנּס.52יין ּכיין הּוא הרי - ְְֲִִִִֵֵֵַַ

.·È מקֹומֹות יׁש ּכֹוכבים, עֹובדי ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַָָאף
ּכֹוכבים  העֹובד הּנחּתֹום ּפת ולֹוקחין ּבּדבר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּמקּלין
ׁשהּוא  מּפני ּובּׂשדה, יּׂשראל נחּתֹום ׁשם ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
ׁשּמֹורה  מי ׁשם אין - ּבּתים ּבעלי ּפת אבל הּדחק. ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעת
ּפת  יאכל ואם חתנּות, מּׁשּום הּגזרה ׁשעּקר להקל. ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּה

אצלן. לסעד יבֹוא - ּבּתים ְְֲִִֵֶַָָָֹּבעלי
.‚È,יּׂשראל ּבֹו ואפה הּתּנּור את ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהדליק

ׁשהדליק  אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ואפה יּׂשראל ׁשהדליק ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָאֹו
ונער  יּׂשראל ּובא ּכֹוכבים העֹובד ואפה ּכֹוכבים 53העֹובד ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָ

ּבמלאכת  ונׁשּתּתף הֹואיל לאׁש, כבׁשֹו אֹו מעט ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאׁש
זרק  לא ואפּלּו מּתרת. זֹו הרי - לתֹו54הּפת עץ אּלא ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

להיֹות  אּלא הּדבר ׁשאין ׁשּבֹו. הּפת ּכל הּתיר - ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתּנּור
אסּורה.55הּכר  ׁשּלהן ׁשהּפת ֲֵֶֶֶֶַַָָ

.„Èאֹו דבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו ׁשּבּׁשל ּכֹוכבים ְִִִֵֵֶַַָָָָעֹובד
ׁשהּוא 56ּפריׁשין  ּכמֹות הּנאכל ּדבר (מּכל) ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשאינֹו ּדבר על אּלא גזרּו ולא מּתרין. אּלּו הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻחי
ּתפל  ודג ּבּׂשר ּכגֹון חי, ׁשהּוא ּכמֹות ּוביצה 57נאכל ְְְֱֵֵֶֶַָָָָָָ

ולא  סֹוף ועד מּתחּלה ּכֹוכבים העֹובד ּבּׁשלן אם ְְְְִִִִִִֵַָָָָָֹוירקֹות.
ּבבּׁשּולן  עּמֹו יּׂשראל מּׁשּום 58נׁשּתּתף אסּורין אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ

ּכֹוכבים. עֹובדי ְִִֵֵָּבּׁשּולי
.ÂË ׁשלחן על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּבּמה

ודגים  ּוביצים ּבּׂשר ּכגֹון הּפת, את ּבֹו לאכל ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹמלכים
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להטבילם. צריך אינו אצלו הגוי שמישכנם או כלים שהשואל הדין, את אלא טבילה, טעון כלי איזה להשמיענו באה לא זו
טבילה. צריכים זכוכית שכלי ג בהלכה שכתב על להקל 29)וסמך פסק שרבינו הר"ן וכתב נפשטה. ולא שם היא בעייא

להקל. הולכין דרבנן וספק מדרבנן אלא אינה כלים שטבילת שסובר בצונן.30)משום בהם שנשתמש דברים הם אם
חמין.31) ידי על בהם שנשתמש בדברים האור.32)מגעיל ידי על בהם שנשתמש שבאו 33)בדברים כלים שטבילת

בשואל. ולא ממנו בקנה אלא אינה הגויים צונן.34)מן ידי על שנשתמש חמין.35)בדבר ידי על שנשתמש בדבר
בלבד.36) מתכות כלי הכתוב מנה ושם "וטהר" בהם שנאמר מדין, מכלי למדנו זו שטבילה חרס.37)מפני כלי
טבילה.38) צריכים ואין מתכות לכלי דומים אינם תקנה, להם אין נשברו שאם או 39)מכיון עופרת המצופים חרס כלי

אחרת. עבודה.40)מתכת שאינה חמין.41)קרקע בה לאכול רוצה כמו הדין בה שלשחוט ומעביר 42)משמע
השחיטה. בית שבדפנות השמנונית.43)שמנונית בו נבלעת בבשר הסכין דוחק ידי שעל רב, כדעת עצמו על שהחמיר מפני

כלום.44) הסכין בלעה לא צונן השחיטה ובית הואיל להגעילה. צריך ואין צוננים במים להדיחה יין 45)מספיק כגון
"סתם  גזירת היא וזאת גויים. בחברת לא לבדו אפילו לשתותו אסור נסך ליין לחוש שיש ובמקום אחרים. משקין או מבושל

בהנאה. אפילו ואסור זרה עבודה חומר משום שנאסר אסור 46)יינם" דברים איסור 47)ים.לבליעת בו אין מבושל יין
נסך. התבואה.48)יין ומן אחרים מפירות חיתון.49)כגון לידי ויבואו הדעת את מקרב המדובר 50)זה שם בגמרא

בלבד. מכירתו.51)בשכר במקום לשתותו ואסור המצוי דבר הוא שכר כשר 52)אבל בדיעבד צימוקים יין תניא,
נסך. יין משום בו יש למזבח הראוי וכל הגחלים.53)למזבח או העצים לבני 54)את ישראל ארץ בני שבין מהדברים

מוריד? ומה מעלה מה קיסם אומרים: ישראל ארץ ובני התנור, לתוך קיסם משליכים בבל בני שרק 55)בבל, משמע
ממש. בבישול ולא עץ קיסם מועיל פרי.56)בפת מלוח.57)מין הוספת 58)לא אבל מותר, בבישולו נשתתף אם רק

מועיל. אינו עץ קיסם
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ּכמֹו אסּורה, - ּכֹוכבים עֹובדי ּפת ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֶַָָָּכֹוכבים,
טעם? ּבנֹותן החּטים את ּבֹודקין אין ולמה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיתּבאר.

ּבהן. נבלע והּיין ׁשֹואבֹות, ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָמּפני
.‰Ï אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ נס ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹיין

ויין  הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו, ׁשהּוא מּפני ׁשהּוא; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבכל
החמ  עם יין ׁשּנתערב ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין ץ, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

טעם. ּבנֹותן אֹותֹו מׁשערין - ְְְֲִֵֶַַַֹלחמץ

ה'תשע"ה  ניסן ד' שלישי יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
חרס ‡. ׁשל ּבּׂשר 2קדרה אֹו נבלה ּבּׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבאֹותֹו ׁשחּוטה ּבּׂשר ּבּה יבּׁשל לא - ּורמּׂשים ְְְְְְִִֵַַָָָָֹׁשקצים
אסּור  הּתבׁשיל - ּבּׂשר מין ּבּה ּבּׁשל ואם ּבּׁשל 3הּיֹום. ; ְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

טעם  ּבנֹותן - אחר מין .4ּבּה ְִֵֵַַַָ
יֹומּה·. ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה הֹואיל 5ולא ּבלבד, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹ

הּׁשּמן  נפּגם לא סֹופרים 6ועדין ּומּדברי ּבּקדרה. 7ׁשּנבלע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻ
ּבּה יבּׁשל חרס 9לעֹולם 8לא ּכלי לֹוקחין אין לפיכ . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּכגֹון  ּבחּמין, ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכֹוכבים העֹובדי מן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָיׁשנים
ואם  ּבאבר. ׁשּועין היּו ואפּלּו לעֹולם. ּוקערֹות, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָקדרֹות

והלאה  ׁשני מּיֹום ּבהן ּובּׁשל מּתר 10לקח הּתבׁשיל -11. ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
סעּדה ‚. ּתׁשמיׁש ּכלי ּכֹוכבים 12הּלֹוקח העֹובד מן ְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻ

ּבהן  נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּדברים זכּוכית: ּוכלי מּתכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמּכלי
מטּבילן  - עּקר מקוה 13ּכל מּתרין 14ּבמי יהיּו ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ידי  על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים ולׁשּתֹות. ּבהן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלאכל
מדיחן  - וקיתֹונּיֹות ּוצלֹוחּיֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון 15צֹונן, ְְְְִִִִֵָ

ידי 16ּומטּבילן  על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרֹות. והן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
מגעילן  - חּמין ּומחּממי וקמקמֹוסין יֹורֹות ּכגֹון 17חּמין, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָֻ

ידי  על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּומטּבילן
ּבאּור 18האּור  מלּבנן - ואסּכלאֹות ׁשּפּודין ּכגֹון עד 19, ְְְְְְִַַַַָָָָ

מּתרין. והן ּומטּבילן קלּפתן ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻׁשּתּנׁשר
גדֹולה,„. יֹורה לתֹו קטּנה יֹורה נֹותן מגעילן? ְְְְִֵֵַַַָָָָָּכיצד

מים  עליה ּומרתיחּה20ּוממּלא הּקטּנה, על ׁשּיצּופּו עד ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
יפה  ּׂשפתּה21יפה על מּקיף - גדֹולה יֹורה היתה ואם . ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּׂשפתּה, על הּמים ׁשּיצּופּו עד מים ּוממּלא טיט, אֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבצק
עד  אֹו הרּתיח ׁשּלא עד ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש וכּלן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּומרּתיח.
מּתר; - הטּביל ׁשּלא ועד הלּבין ׁשּלא ועד הדיח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻׁשּלא

הּׁשּמן  לפגם 22ׁשּכל טעם נֹותן ּכמֹו23ׁשּבהן הּוא, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

מן ‰. הּנלקחין הּסעּדה ּכלי ׁשּמטּבילין זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֻטבילה
אינן  - ּוׁשתּיה לאכילה יּתרּו ּכ ואחר ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻהעֹובדי

וטהרה  טמאה סֹופרים 24לענין מּדברי אּלא לּה25, ורמז .: ְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּומּפי  וטהר. באׁש ּתעבירּו באׁש יבא אׁשר ּדבר ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּכל
געּולי  מידי ּבטהרתן אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשמּועה
עֹולה  טמאה ל ׁשאין טמאה. מידי לא ּכֹוכבים, ְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹֻֻעֹובדי

האׁש ידי מּטמאתן,26על עֹולין ּבטבילה - הּטמאים וכל . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
אּלא  ּכלל, אׁש ׁשם ואין ּוטבילה, ּבהּזאה - מת ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֻוטמאת
אמרּו וטהר, ׁשּכתּוב וכיון ּכֹוכבים. עֹובדי ּגעּולי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָלענין
להּתירֹו ּבאׁש עבירתֹו אחר טהרה לֹו הֹוסיף ְֲֲֳִִִִֵַַַָָָָָחכמים:

ּכֹוכבים  עֹובדי .27מּגעּולי ְִִִֵֵָ
.Â מּתכֹות ּכלי אּלא זֹו ּבטבילה חּיבּו סעּדה 28לא ׁשל  ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

העֹובדי  מן הּׁשֹואל אבל ּכֹוכבים. העֹובדי מן ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּנלקחין
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חכמים 1) אותם שאסרו דברים לזהב; לזהב ואשר לכסף לכסף אשר הגויים; תשמיש כלי הכשר יומה; בת קדירה דין יבאר
שאסרו  דברים להפרישו; מצווין דין בית אם איסור האוכל וקטן גויים; בישולי איסור התורה; מן עיקר להם שאין אע"פ

בהם. קצה אדם של שנפשו מפני באותו 2)חכמים אותה להגעיל אפשר מתכת של כן שאין מה בהגעלה, תקנה לה שאין
שאפילו  חרס. של כתב ולא חלב בה יבשל לא בשר בה שבישל קדרה רבינו, כתב יא הלכה ט ובפרק היתר. בה ולבשל יום

בחלב. בה להשתמש מנת על להגעילה, אין מתכת של טעמו.3)קדירה על לעמוד אפשר אי גוי.4)כי וטועמו
בזה.5) דעתו לנו ברורה ולא סתם ורבינו שעות. כ"ד עליה עברו שלא התוספות ולפירוש אחד. לילה עליה עבר שלא
ומותר.6) הוא לפגם טעם נותן יומה, בת אינה יומה.7)אבל בת קדירה משום יומה בת שאינה קדירה ומכאן 8)שגזרו

לכתחילה. ולא בדיעבד רק זהו מותר, לפגם טעם נותן חכמים שאמרו שמה מיום 9)לומדים, ימים כמה עברו אפילו
איסור. בהן חוששים 10)שבישלו גויים של כלים שסתם מדבריו, משמע יומן, בני אינן בוודאי שאז לקנייתו שני מיום

יומם. בני בדיעבד.11)שהם ומותר הוא לפגם טעם צריכים 12)שנותן אינם חרישה כלי כגון אחרים תשמיש כלי אבל
טבילה.13)טבילה. צריך הגוי מן חדשים כלים שהקונה סופרים, מי 14)מדברי ואפילו סאה. ארבעים בהם שיש במים

סאה. מארבעים בפחות מטהרים אינם הכלים.15)מעיין דפנות פני על שנדבקו האיסור שיורי בארבעים 16)להעביר
בהם. נשתמש ולא הגוי מן שנקנו חדשים כלים כדין כך, אחר בהן 17)סאה כשנשתמשו שבלעו האיסור את מהן להוציא

אחר.18)בחמין. נוזל או מים בלי ליבון.19)ישר, טעון האור ידי על גוי בו שנשתמש דבר על 20)שכל כלומר,
הגדולה. היורה את כלומר, "אותה" לגרוס נכון יותר אבל הקטנה, ההגעלה 21)היורה במי שישהנה רבינו כוונת כנראה

שתפלוט. בהן.22)עד יומה.23)שנבלעו בת אלא 24)באינה שנטמאו, כלים בטהרת כלל שם עוסק אינו שהכתוב
אסורים. דברים שבלעו ישראל.25)בכלים לקדושת גויים מטומאת יוצא שהוא מפני בירושלמי: כמבואר היא חכמים תקנת

גויים.26) גיעולי של האיסור לפליטת רק באה גויים,27)שהאש גיעולי מאיסור שהתירה באש ההעברה אחרי פירוש.
אחרת. טהרה עוד שהלכה 28)תוסיף מפני ... טבילה, צריכים זכוכית כלי שגם פי על אף זכוכית כלי כאן רבינו הזכיר לא

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip 'c iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּמׁשּכן  אֹו מּתכֹות 29ּכֹוכבים, ּכלי אצלֹו ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
מדיח  מרּתיח 30- מלּבן 31אֹו צרי32אֹו ואינֹו , ְְְִִִֵֵֵַַַַָ
מדיח 33להטּביל  - אבנים ּכלי אֹו עץ ּכלי לקח אם וכן .34 ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

מרּתיח  להטּביל 35אֹו צרי ואינֹו חרׁשים 36, ּכלי וכן .37 ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
להטּביל  צרי אינֹו ּבאבר 38- הּׁשּועין אבל הן 39. הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ

טבילה. ּוצריכין מּתכֹות ְְְִִִִֵַָָּככלי
.Êאֹו ּבאׁש מלּבנּה - ּכֹוכבים העֹובד מן סּכין ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָהּלֹוקח

ּבּה ׁשאין יפה סּכין היתה ואם ׁשּלּה. ּבריחים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמׁשחיזּה
קׁשה  ּבקרקע נעצּה אם לֹו ּדי - ּפעמים,40ּפגימֹות עּׂשר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

יפה  ׁשהיתה אֹו ּפגימֹות, ּבּה היּו ואם צֹונן. ּבּה ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָואֹוכל
ּבּה לׁשחט אֹו חּמין ּבּה לאכל אֹו41ורצה מלּבנּה - ְְְְֱִִֶַַָָָָָֹֹ

מקֹום  מדיח - ׁשּיטהרּנה קדם ּבּה ׁשחט ּכּלּה. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמׁשחיזּה
מׁשּבח 42הּׁשחיטה  זה הרי - קלף ואם ;43. ְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

.Áׁשּידיחּה עד ּבּה יׁשחֹוט לא - טרפה ּבּה ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹסּכין
ּבצֹונן  ּבגדים.44אפּלּו ׁשל ּבבליֹות מקּנחּה אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ

.Ë על ואף חכמים. אֹותן אסרּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָויׁש
ּכדי  עליהן ּגזרּו הּתֹורה, מן עּקר לאּסּורן ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפי
ּבהן  יתערבּו ׁשּלא עד ּכֹוכבים, העֹובדי מן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלהתרחק
לׁשּתֹות  אסרּו הן: ואּלּו חתנּות. לידי ויבאּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹיּׂשראל

נס ליין לחּוׁש ׁשאין ּבמקֹום ואפּלּו ואסרּו45עּמהן , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
לחׁש ׁשאין ּבמקֹום ואפּלּו ּבּׁשּוליהן אֹו ּפּתן ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלאכל

.46לגעּוליהן  ְִֵֶ
.È,ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּבמסּבה אדם יׁשּתה לא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכיצד?

נאסר  ׁשאינֹו מבּׁשל יין ׁשהּוא ּפי על ׁשהיה 47ואף אֹו , ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מּתר. - יּׂשראל הּמסּבה רב היה ואם לבּדֹו. מּכליו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻׁשֹותה

ׁשעֹוּׂשין  ׁשּלהן ׁשכר ׁשֹותין והּתאנים ואין הּתמרים מן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבהן  אבל 48וכּיֹוצא מכירתֹו, ּבמקֹום אּלא אסּור ואינֹו . ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשעּקר  מּתר; - ׁשם וׁשתהּו לביתֹו הּׁשכר הביא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאם
אצלֹו יסעד ׁשּמא .49הּגזרה ְְְִֵֶֶַַָָ

.‡È מּתר - ּבהן וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְִִִֵֵֵֶַַָָֻיין
מקֹום  ּבכל עליו 50לׁשּתֹותן גזרּו לא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר .51. ְְְִֵֶָָָָָָָָָֹ
צּמּוקים  ּומתנּס.52יין ּכיין הּוא הרי - ְְֲִִִִֵֵֵַַ

.·È מקֹומֹות יׁש ּכֹוכבים, עֹובדי ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַָָאף
ּכֹוכבים  העֹובד הּנחּתֹום ּפת ולֹוקחין ּבּדבר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּמקּלין
ׁשהּוא  מּפני ּובּׂשדה, יּׂשראל נחּתֹום ׁשם ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
ׁשּמֹורה  מי ׁשם אין - ּבּתים ּבעלי ּפת אבל הּדחק. ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעת
ּפת  יאכל ואם חתנּות, מּׁשּום הּגזרה ׁשעּקר להקל. ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּה

אצלן. לסעד יבֹוא - ּבּתים ְְֲִִֵֶַָָָֹּבעלי
.‚È,יּׂשראל ּבֹו ואפה הּתּנּור את ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהדליק

ׁשהדליק  אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ואפה יּׂשראל ׁשהדליק ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָאֹו
ונער  יּׂשראל ּובא ּכֹוכבים העֹובד ואפה ּכֹוכבים 53העֹובד ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָ

ּבמלאכת  ונׁשּתּתף הֹואיל לאׁש, כבׁשֹו אֹו מעט ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאׁש
זרק  לא ואפּלּו מּתרת. זֹו הרי - לתֹו54הּפת עץ אּלא ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

להיֹות  אּלא הּדבר ׁשאין ׁשּבֹו. הּפת ּכל הּתיר - ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתּנּור
אסּורה.55הּכר  ׁשּלהן ׁשהּפת ֲֵֶֶֶֶַַָָ

.„Èאֹו דבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו ׁשּבּׁשל ּכֹוכבים ְִִִֵֵֶַַָָָָעֹובד
ׁשהּוא 56ּפריׁשין  ּכמֹות הּנאכל ּדבר (מּכל) ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשאינֹו ּדבר על אּלא גזרּו ולא מּתרין. אּלּו הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻחי
ּתפל  ודג ּבּׂשר ּכגֹון חי, ׁשהּוא ּכמֹות ּוביצה 57נאכל ְְְֱֵֵֶֶַָָָָָָ

ולא  סֹוף ועד מּתחּלה ּכֹוכבים העֹובד ּבּׁשלן אם ְְְְִִִִִִֵַָָָָָֹוירקֹות.
ּבבּׁשּולן  עּמֹו יּׂשראל מּׁשּום 58נׁשּתּתף אסּורין אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ

ּכֹוכבים. עֹובדי ְִִֵֵָּבּׁשּולי
.ÂË ׁשלחן על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּבּמה

ודגים  ּוביצים ּבּׂשר ּכגֹון הּפת, את ּבֹו לאכל ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹמלכים
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להטבילם. צריך אינו אצלו הגוי שמישכנם או כלים שהשואל הדין, את אלא טבילה, טעון כלי איזה להשמיענו באה לא זו
טבילה. צריכים זכוכית שכלי ג בהלכה שכתב על להקל 29)וסמך פסק שרבינו הר"ן וכתב נפשטה. ולא שם היא בעייא

להקל. הולכין דרבנן וספק מדרבנן אלא אינה כלים שטבילת שסובר בצונן.30)משום בהם שנשתמש דברים הם אם
חמין.31) ידי על בהם שנשתמש בדברים האור.32)מגעיל ידי על בהם שנשתמש שבאו 33)בדברים כלים שטבילת

בשואל. ולא ממנו בקנה אלא אינה הגויים צונן.34)מן ידי על שנשתמש חמין.35)בדבר ידי על שנשתמש בדבר
בלבד.36) מתכות כלי הכתוב מנה ושם "וטהר" בהם שנאמר מדין, מכלי למדנו זו שטבילה חרס.37)מפני כלי
טבילה.38) צריכים ואין מתכות לכלי דומים אינם תקנה, להם אין נשברו שאם או 39)מכיון עופרת המצופים חרס כלי

אחרת. עבודה.40)מתכת שאינה חמין.41)קרקע בה לאכול רוצה כמו הדין בה שלשחוט ומעביר 42)משמע
השחיטה. בית שבדפנות השמנונית.43)שמנונית בו נבלעת בבשר הסכין דוחק ידי שעל רב, כדעת עצמו על שהחמיר מפני

כלום.44) הסכין בלעה לא צונן השחיטה ובית הואיל להגעילה. צריך ואין צוננים במים להדיחה יין 45)מספיק כגון
"סתם  גזירת היא וזאת גויים. בחברת לא לבדו אפילו לשתותו אסור נסך ליין לחוש שיש ובמקום אחרים. משקין או מבושל

בהנאה. אפילו ואסור זרה עבודה חומר משום שנאסר אסור 46)יינם" דברים איסור 47)ים.לבליעת בו אין מבושל יין
נסך. התבואה.48)יין ומן אחרים מפירות חיתון.49)כגון לידי ויבואו הדעת את מקרב המדובר 50)זה שם בגמרא

בלבד. מכירתו.51)בשכר במקום לשתותו ואסור המצוי דבר הוא שכר כשר 52)אבל בדיעבד צימוקים יין תניא,
נסך. יין משום בו יש למזבח הראוי וכל הגחלים.53)למזבח או העצים לבני 54)את ישראל ארץ בני שבין מהדברים

מוריד? ומה מעלה מה קיסם אומרים: ישראל ארץ ובני התנור, לתוך קיסם משליכים בבל בני שרק 55)בבל, משמע
ממש. בבישול ולא עץ קיסם מועיל פרי.56)בפת מלוח.57)מין הוספת 58)לא אבל מותר, בבישולו נשתתף אם רק

מועיל. אינו עץ קיסם
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מלכים  ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ּדבר אבל ּבהם; ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
ּתּורמֹוסין  ּכגֹון הּפת, את ּבֹו אֹותן 59לאכל ׁשּׁשלקּו ְְְֱִֶֶֶַַָָֹ

אּלּו הרי - חּיין נאכלין ׁשאינן ּפי על אף ּכֹוכבים, ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעֹובדי
חתנּות, מּׁשּום הּגזרה ׁשעּקר ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמּתרין.
ׁשאינֹו ודבר ּבסעּדה; אצלֹו ּכֹוכבים העֹובד יזּמנֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּלא
אדם  אין - הּפת את ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻעֹולה

עליו. חברֹו את ְֲֵֵֶַָָמזּמן
.ÊË- ּכֹוכבים עֹובד אֹו יּׂשראל ׁשּמלחן קטּנים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָודגים

עֹובד  צלאן ואם ּבּׁשּול, מקצת ׁשּנתּבּׁשלּו ּכמֹו הן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָהרי
מּתרין  - ּכן אחר מעט 60ּכֹוכבים יּׂשראל ׁשּבּׁשלֹו וכל . ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

הּניח  אם ,לפיכ מּתר. - ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻּבּׁשּולֹו,
והּפ האׁש ּגּבי על קדרה אֹו ּבּׂשר ּכֹוכבים ְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָהעֹובד

והגיס  ּבּבּׂשר ׁש61יּׂשראל אֹו וגמר ּבּקדרה, יּׂשראל הּניח ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
מּתר  זה הרי - ּכֹוכבים .62העֹובד ֲִֵֵֶָָָֻ

.ÊÈ עד ׁשעּׁשנן ּופרֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשּמלחֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָָּדג
ּכרֹותח  אינֹו מליח מּתרין. אּלּו הרי - לאכילה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשהכׁשירן

קליֹות  וכן ּכמבּׁשל. אינֹו והמעּׁשן זֹו, עֹובדי 63ּבגזרה ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֻֻ
מזּמן  אדם ׁשאין עליהם; גזרּו ולא מּתרין, - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּכֹוכבים

הּקליֹות. על ְֲֵַַָחברֹו
.ÁÈ אֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן וכּיֹוצא ועדׁשים ואפּונין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹולין

ּבּׁשּולי  מּׁשּום אסּורין - אֹותן ּומֹוכרין ּכֹוכבים ְְֲִִִִִֵֵָָָהעֹובדי
מלכים  ׁשלחן על ׁשעֹולין ּבמקֹום ּכֹוכבים מּׁשּום 64עֹובדי ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻ

מקֹום;65ּפרּפרת  ּבכל ּכֹוכבים עֹובדי ּגעּולי ּומּׁשּום , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
הּבּׂשר  עם אֹותן יבּׁשלּו ּבּה66ׁשּמא ׁשּבּׁשלּו ּבקדרה אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבׁשמן  ּכֹוכבים העֹובדי אֹותן ׁשּקֹולין הּספּגנין וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבּׂשר.
ּכֹוכבים  עֹובדי ּגעּולי מּׁשּום אף אסּורין -67. ְֲִִִִֵֵַָ

.ËÈ זה הרי - לבּׁשּול נתּכּון ולא ׁשּבּׁשל ּכֹוכבים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹעֹובד
ּכדי  ּבאגם אּור ׁשהּצית ּכֹוכבים עֹובד ּכיצד? ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻמּתר.

החציר  אּלּו68להעביר הרי - חגבים ּבּה ונתּבּׁשלּו , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
עֹולין  ׁשהן ּבמקֹום ואפּלּו מלכים 69מּתרין, ׁשלחן על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻֻ

ה  להעביר הראׁש חר אם וכן ּפרּפרת. -מּׁשּום ּׂשער ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּדלּדּולין  מן לאכל ׁשּנצלּו70מּתר אזנים ראׁש ּומן ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָֹֹֻ

חריכה. ְֲִִַָּבׁשעת
.Îהיּו אם ּכֹוכבים: עֹובדי אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְִִִֵֶָָָָָּתמרים

מּתחּלתן  מרין 71מתּוקין היּו ואם מּתרין; אּלּו הרי - ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָֻ
הרי  - ּבינֹונּיים היּו אסּורין; אּלּו הרי - הּבּׁשּול ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָּומתּקנן

אסּורין. ֲִֵאּלּו
.‡Î ּבחמץ ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל -72קלי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשּלׁשין  ּוּׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל אסּור. זה ְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָהרי
מּתר  זה הרי - ּבמים .73אֹותן ְֲִֵֶַָָֻ

.·Î מּתר - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל -74ׁשמן ׁשאֹוסרֹו ּומי . ְְִִֵֶֶֶֶָָֻ
ּבית  ּפי על ׁשּממרה מּפני ּגדֹול, ּבחטא עֹומד זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהרי

הּׁשמן 75ּדין  נתּבּׁשל ואפּלּו מּתר.76ׁשהּתירּוהּו. זה הרי - ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻ
מּפני  ּכֹוכבים, עֹובדי ּבּׁשּולי מּפני לא נאסר ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶָָֹואינֹו
עֹובדי  געּולי מּפני ולא חי; ׁשהּוא ּכמֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָֹׁשּנאכל

ׁשהּבּׂשר  מּפני ּומסריחֹו.77ּכֹוכבים, הּׁשמן את ּפֹוגם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
.‚Îמּמּנּו ועּׂשּו ׁשּנתּבּׁשל ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּדבׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

זה  מּטעם מּתר - מתיקה .78מיני ְִִִֵֶַַָָֻ
.„Î חּמין ׁשל 79ּכסּפן ׁשהּוחּמּו ּכֹוכבים ּבין 80עֹובדי , ְְִִֵֵֶֶַַָָֻ

טעם  ׁשּנֹותן מּפני מּתר, - קטּנה ּביֹורה ּבין גדֹולה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּביֹורה
הּוא  חמץ 81לפּגם לתֹוכן לתת ּדרּכן ׁשאין ּכבׁשין וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

מן  ׁשּבאין הּכבּוׁשין וחגבים הּכבּוׁשים זיתים אֹו יין, ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָאֹו
מּתרין  - עליהן 82האֹוצר ׁשּמזּלפין ּוכבׁשים חגבים אבל . ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

חמץ  עליהן מזּלפין היּו אם וכן אסּורין. - ואפּלּו83יין , ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשכר  אסּורין.84חמץ - ֲִֵֶָֹ

.‰Î?ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ׁשכר חמץ אסרּו מה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּומּפני
מן  הּנלקח ,לפיכ יין. ׁשמרי לתֹוכֹו ׁשּמׁשליכין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָמּפני

מּתר 85האֹוצר  -86. ָָָֻ
.ÂÎ יין 87הּמּוריס לתֹוכֹו לתת ׁשּדרּכן ּבמקֹום אסּור.88, - ְְְְִֵֶַַַָָָָָ

ּבכל  מֹורין וכזה מּתר. - הּמּוריס מן יקר הּיין היה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֻואם
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סעודה.59) בקינוח  בלא 60)שאוכלים שאכילתו אסור, גוי  כן אחר שצלאו גדול מלוח דג אבל קטנים, דגים ודווקא
הוא. גוי בישול המליחה שאחרי הצלייה ולפיכך היא, הדחק ידי על אכילה כשמעשה 62)בחש.61)צלייה רק וזה

אסור. זה הרי נגמר, הבישול היה לא הגוי פעולת לולי אם אבל הבישול, גמר את לקרב רק הועיל תבואה 63)הגוי גרעיני
קלויי  קטניות באש.או אסור.64)ם זה במקום מלכים שולחן על עולה ואם קובע המקום מנהג רבינו דברי לפי

מלכים".65) שולחן על "עולה נקרא וזה סעודה המוכרים 66)לקינוח שדרך אסורים, אינם גויים של כליהם סתם ומשום
לזה. מיוחדת בקדירה הפולין בהם 67)לבשל שנתבשל אנו מניחים פירוש, יומן, בני הם גויים כלי שסתם פוסק, רבינו

ביום. בו רעים.68)איסור גויים.69)עשבים בישול משום בכלל בו אין מלכים שולחן על עולה אינו שאם
בשר.70) חיים.71)תלתלי כשהם נאכלים גויים 72)שהם כשלשו ואסור בישול כמו זה הרי חומץ בהם כשנותנים

בחומץ. כשעושה יתירו שמא גזירה במים כשלשו אף גזרו וחכמים בישוליהם. דרכם 73)משום אין ושעורים חיטים
חומץ. משום גזרו לא ולפיכך במים אלא השמן.74)לעשותם התירו דינו ובית ואם 75)רבי אכול, לרב שמואל שאמר

וכו'. ממרא זקן עליך כותב אני גויים.76)לא פליטתן 77)בכלי כלומר, כלים, של זליפתן ובגמרא: הכלי. בתוך הבלוע
שבלעו. איסור שמנונית מ 78)שפולטין לא נאסר גיעולי אינו מפני ולא חי; שהוא כמות שנאכל מפני גויים, בישולי פני

ומסריחו. הדבש את פוגם שהבשר מפני אותן.79)גויים, וחולטין שכר מהן שעשו תמרים של שחלטו 80)פסולת
שביורה.81)אותן. האיסור זו.82)שמנונית בגזירה כמבושל אינו כיין.83)שכבוש אסור גויים של שהחומץ
אסור.84) כן גם גויים משם.85)של שלקחו כבושים וחגבים באוצר,86)זיתים עליהם חומץ או יין לזלף דרכם שאין

הקמעונית. המכירה לפני החנוונים דגים.87)אלא בעלי 88)שמן של במורייס המדובר המורייס. מן זול שהיין במקום
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ּדבר  ּכֹוכבים העֹובדי ּבֹו ערבּו ׁשּמא לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָּדבר
מפסיד; ׁשהרי ּבּזֹול, הּיקר ּדבר מערב אדם ׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאסּור.

להּׂשּתּכר. ּכדי ּבּיקר, הּזֹול מערב ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָאבל
.ÊÎ ׁשעּׂשה אֹו אסּורֹות מּמאכלֹות אחד ׁשאכל ֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָקטן

ּבׁשּבת  להפריׁשֹו,89מלאכה עליו מצּוין ּדין ּבית אין - ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻ
ּבׁשעּׂשה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדעת. ּבן ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלפי
דברים  ואפּלּו אסּור, - ּבּידים להאכילֹו אבל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָמעצמֹו;

להרּגילֹו אסּור וכן סֹופרים. מּדברי ּבחּלּול 90ׁשאּסּורן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהן ּבדברים ואפּלּו ּומֹועד, ְְֲִִִִֵֵֶַַָָׁשּבת

.ÁÎ,הּקטן את להפריׁש מצּוין ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאף
ּבקדּׁשה; לחּנכֹו ּכדי ּולהפריׁשֹו, ּבֹו לגער אביו על ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֻמצוה

וגֹומר. דרּכֹו ּפי על לּנער חנ ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַֹׁשּנאמר:
.ËÎ אדם ּבני רב ׁשּנפׁש ּומׁשקין מאכלֹות חכמים ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאסרּו
קיא 91קהה  ּבהן ׁשּנתערב ּומׁשקין מאכלֹות ּכגֹון מהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

חכמים  אסרּו וכן ּבהן. וכּיֹוצא סרּוחה ולחה צֹואה ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָאֹו
אדם  ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּצֹואים ּבכלים ולׁשּתֹות ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹלאכל

ׁשל 92מתאֹוננת  זכּוכית ּוכלי הּכּסא ּבית ּכלי ּכגֹון מהם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ
ּבהן.94ׁשּגֹורעין 93סּפרין  וכּיֹוצא הּדם את ּבהם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

.Ï ּגּבי ועל מזהמֹות, מסאבֹות ּבידים לאכל אסרּו ְְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹוכן
את  ּתׁשּקצּו אל ּבכלל אּלּו ּדברים ׁשּכל מלכלכים. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכלים
מּכת  אֹותֹו מּכין - אּלּו מאכלֹות והאֹוכל ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹנפׁשתיכם.

ְַמרּדּות.
.‡Ï ּבין ּכלל, נקביו את ׁשּיׁשהה לאדם אסּור ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן

ּבכלל  זה הרי - נקביו הּמׁשהה וכל קטּנים. ּבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּגדֹולים
עצמֹו על ׁשּיביא רעים חלאים על יתר נפׁשֹו, ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמׁשּקץ
ּבעּתים  עצמֹו להרּגיל לֹו ראּוי אּלא ּבנפׁשֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָויתחּיב

יתרחק 95מזּמנים  ׁשּלא ּכדי יׁשּקץ 96, ולא אדם ּבני ּבפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֻ
ְַנפׁשֹו.

.·Ï וטהרה קדּׁשה מביא - אּלּו ּבדברים הּנזהר ְְְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֻוכל
הּוא; ּברּו הּקדֹוׁש לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו, ְְְְְְֵֵֵַַַָָָָיתרה

אני. קדֹוׁש ּכי קדׁשים והייתם והתקּדׁשּתם ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
ּכען. ועד מריׁש ּדסּיען. רחמנא ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָּברי

-dyecwxtq
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מצֹות ׁשּתים עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות: חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָיׁש
יאכל. ּכ ואחר לׁשחט א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
לכּסֹות ג) אחד. ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַָֹֹב)
לׁשּלח ה) הּבנים. על האם לּקח ׁשּלא ד) ועֹוף. חּיה ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּדם

הּבנים. על לקחּה אם ְִִֵַַָָָָהאם
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עּׂשה ‡. ּבּׂשר 2מצות לאכל ׁשּירצה מי ּבהמה 3ׁשּיׁשחֹוט ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

מּבקר וזבחּת ׁשּנאמר: יאכל. ּכ ואחר ועֹוף ְְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָֹחּיה
את  יאכל ּכאׁשר א מּום: ּבעל ּבבכֹור ונאמר .ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּומּצאנ

האּיל  ואת ּכבהמה 4הּצבי ׁשחּיה למדּת הא לענין 5. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
עֹוף 6ׁשחיטה  אֹו חּיה ציד יצּוד אׁשר אֹומר: הּוא ּובעֹוף . ְְֲִֵֵֶַָָָ

העֹוף  ּדם ׁשּׁשפיכת מלּמד, ּדמֹו. את וׁשפ ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָוגֹומר
החּיה  ּדם .7ּכׁשפיכת ְִִַַַַָ

ׁשחיטה ·. הּׁשֹוחט 8והלכֹות ,לפיכ הן. אחת ּבכּלן ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻ
עֹוף  אֹו חּיה אֹו ּתחּלה 9ּבהמה מבר קּדׁשנּו10- אׁשר : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

הּׁשחיטה  על וצּונּו ּבׁשֹוגג 11ּבמצֹותיו ּבין ,בר לא ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹ
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במורייס. יין לערב דרכו אין שהאומן מפני לחוש. אין אותו מוכר שהאומן במורייס שאילו פרק 89)בתים, שבת בהלכות
תורה  שבאיסורי מדבריו משמע להפרישו, מצווים דין בית אין שבות, משום וכו' שעשה קטן רבינו, כותב יא הלכה כד

להפרישו. אבל 90)מצווים שבת. בחילול מרגילו שהוא מפני חותם, לי הבא מפתח, לי הבא לתינוק אדם יאמר "לא
זורק". מניחו תולש, השם 91)מניחו בזה הבוסר עניין ונקרא שיניו, תקהינה מאמרו "והוא מהם. ומתרחקת בהם בוחלת

מלעיסה". האדם מרחיק הדעת.92)להיותו אנינות מלשון סובלת, הדם.93)אינה שעות 95)מקיזים.94)מקיזי
היום. ובסוף בוקר לפנות העיר.96)קבועות, מן רחוק במקום הכיסאות בתי נמצאו חיה 1)בזמנם בהמה שחיטת יבאר

ושחט  סכין ליבן שוחטין; דבר זה ובאי השחיטה; שיעור וכמה השחיטה; ומקום שחיטה; צריכים אם וחגבים דגים ועוף;
שוחטין. ומתי הסכין אורך כמה ודין חכם; לפני סכינו בדק שלא וטבח ואחריה; שחיטה קודם הסכין בדיקת מן 2)בה;

חיוב 3)התורה  אין בשר אכילת על מוותרים ואם לעשותה, מצווים שאנחנו ועשה קום של מצוה אינה ששחיטה אע"פ
כן  השחיטה". על "וצונו ברכה בה תקנו ולפיכך התורה, מן עשה מצות כן גם איסור והכשרת שהיתר רבינו דעת שחיטה.
שאינה  מצוה ויש רבינו: כותב ה"ב ברכות מהלכות י"א ובפרק רבינו. לדעת המצוות בספר ראשון בשורש הרמב"ן כתב
מעקה  בשביל בית לבנות או מזוזה ולעשות בבית לשכון חייב אדם שאין ומעקה מזוזה כגון לרשות, דומין אלא חובה

כך. שחיטה אף התורה, מן עשה מצוות בחשבון נמנים ומעקה מזוזה והרי ואכלת 4)וכו', "תזבח כתוב: הפסוק ובראש
הם 5)בשר". חיה ואיל צבי אשר 6)שהרי הבהמה "זאת נאמר שהרי מקום, בכל היא בהמה בכלל שחיה ואע"פ

נאמר  לא שבפסוק משום בשחיטה, שחיה להיקש ללמוד צריך כאן עא. שם כמבואר וצבי איל מונה כן ואחר תאכלו"
בכלל. חיה ואין וצאנך מבקרך אלא מבהמתך שפיכות 7)וזבחת בכל לעוף דיו = סגי" בעלמא "בשפיכה זה מפסוק למדו

לעוף  שחיטה יש והאומרים התורה. מן לעוף שחיטה אין האומר לדעת הוא זה לימוד בשחיטה. דוקא ולאו שהיא, דמו
אחת  דמם ששפיכת - ועוף" "חיה נאמר שכאן לחיה, עוף מהיקש זאת לומדים - הפרק בראש רבינו פסק וכן התורה, מן

תהיה 8)היא. שלא הסכין בדיקת וכן ועיקור, הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, בשחיטה: הפוסלים דברים חמישה כגון
לכולם.9)פגומה. אחת ברכה לכן בכולם, שוות שחיטה שהלכות לעשייתן".10)מפני "עובר מברכין הברכות שכל

ל  המצוה.פירוש: עשיית אינו 11)פני רוצה הוא שאן כן ואינו לשחוט מצווה שהוא משמע שלשחוט מפני לשחוט, ולא
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מלכים  ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ּדבר אבל ּבהם; ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
ּתּורמֹוסין  ּכגֹון הּפת, את ּבֹו אֹותן 59לאכל ׁשּׁשלקּו ְְְֱִֶֶֶַַָָֹ

אּלּו הרי - חּיין נאכלין ׁשאינן ּפי על אף ּכֹוכבים, ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעֹובדי
חתנּות, מּׁשּום הּגזרה ׁשעּקר ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמּתרין.
ׁשאינֹו ודבר ּבסעּדה; אצלֹו ּכֹוכבים העֹובד יזּמנֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּלא
אדם  אין - הּפת את ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻעֹולה

עליו. חברֹו את ְֲֵֵֶַָָמזּמן
.ÊË- ּכֹוכבים עֹובד אֹו יּׂשראל ׁשּמלחן קטּנים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָודגים

עֹובד  צלאן ואם ּבּׁשּול, מקצת ׁשּנתּבּׁשלּו ּכמֹו הן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָהרי
מּתרין  - ּכן אחר מעט 60ּכֹוכבים יּׂשראל ׁשּבּׁשלֹו וכל . ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

הּניח  אם ,לפיכ מּתר. - ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻּבּׁשּולֹו,
והּפ האׁש ּגּבי על קדרה אֹו ּבּׂשר ּכֹוכבים ְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָהעֹובד

והגיס  ּבּבּׂשר ׁש61יּׂשראל אֹו וגמר ּבּקדרה, יּׂשראל הּניח ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
מּתר  זה הרי - ּכֹוכבים .62העֹובד ֲִֵֵֶָָָֻ

.ÊÈ עד ׁשעּׁשנן ּופרֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשּמלחֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָָּדג
ּכרֹותח  אינֹו מליח מּתרין. אּלּו הרי - לאכילה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשהכׁשירן

קליֹות  וכן ּכמבּׁשל. אינֹו והמעּׁשן זֹו, עֹובדי 63ּבגזרה ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֻֻ
מזּמן  אדם ׁשאין עליהם; גזרּו ולא מּתרין, - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּכֹוכבים

הּקליֹות. על ְֲֵַַָחברֹו
.ÁÈ אֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן וכּיֹוצא ועדׁשים ואפּונין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹולין

ּבּׁשּולי  מּׁשּום אסּורין - אֹותן ּומֹוכרין ּכֹוכבים ְְֲִִִִִֵֵָָָהעֹובדי
מלכים  ׁשלחן על ׁשעֹולין ּבמקֹום ּכֹוכבים מּׁשּום 64עֹובדי ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻ

מקֹום;65ּפרּפרת  ּבכל ּכֹוכבים עֹובדי ּגעּולי ּומּׁשּום , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
הּבּׂשר  עם אֹותן יבּׁשלּו ּבּה66ׁשּמא ׁשּבּׁשלּו ּבקדרה אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבׁשמן  ּכֹוכבים העֹובדי אֹותן ׁשּקֹולין הּספּגנין וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבּׂשר.
ּכֹוכבים  עֹובדי ּגעּולי מּׁשּום אף אסּורין -67. ְֲִִִִֵֵַָ

.ËÈ זה הרי - לבּׁשּול נתּכּון ולא ׁשּבּׁשל ּכֹוכבים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹעֹובד
ּכדי  ּבאגם אּור ׁשהּצית ּכֹוכבים עֹובד ּכיצד? ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻמּתר.

החציר  אּלּו68להעביר הרי - חגבים ּבּה ונתּבּׁשלּו , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
עֹולין  ׁשהן ּבמקֹום ואפּלּו מלכים 69מּתרין, ׁשלחן על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻֻ

ה  להעביר הראׁש חר אם וכן ּפרּפרת. -מּׁשּום ּׂשער ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּדלּדּולין  מן לאכל ׁשּנצלּו70מּתר אזנים ראׁש ּומן ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָֹֹֻ

חריכה. ְֲִִַָּבׁשעת
.Îהיּו אם ּכֹוכבים: עֹובדי אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְִִִֵֶָָָָָּתמרים

מּתחּלתן  מרין 71מתּוקין היּו ואם מּתרין; אּלּו הרי - ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָֻ
הרי  - ּבינֹונּיים היּו אסּורין; אּלּו הרי - הּבּׁשּול ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָּומתּקנן

אסּורין. ֲִֵאּלּו
.‡Î ּבחמץ ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל -72קלי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשּלׁשין  ּוּׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל אסּור. זה ְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָהרי
מּתר  זה הרי - ּבמים .73אֹותן ְֲִֵֶַָָֻ

.·Î מּתר - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל -74ׁשמן ׁשאֹוסרֹו ּומי . ְְִִֵֶֶֶֶָָֻ
ּבית  ּפי על ׁשּממרה מּפני ּגדֹול, ּבחטא עֹומד זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהרי

הּׁשמן 75ּדין  נתּבּׁשל ואפּלּו מּתר.76ׁשהּתירּוהּו. זה הרי - ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻ
מּפני  ּכֹוכבים, עֹובדי ּבּׁשּולי מּפני לא נאסר ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶָָֹואינֹו
עֹובדי  געּולי מּפני ולא חי; ׁשהּוא ּכמֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָֹׁשּנאכל

ׁשהּבּׂשר  מּפני ּומסריחֹו.77ּכֹוכבים, הּׁשמן את ּפֹוגם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
.‚Îמּמּנּו ועּׂשּו ׁשּנתּבּׁשל ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּדבׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

זה  מּטעם מּתר - מתיקה .78מיני ְִִִֵֶַַָָֻ
.„Î חּמין ׁשל 79ּכסּפן ׁשהּוחּמּו ּכֹוכבים ּבין 80עֹובדי , ְְִִֵֵֶֶַַָָֻ

טעם  ׁשּנֹותן מּפני מּתר, - קטּנה ּביֹורה ּבין גדֹולה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּביֹורה
הּוא  חמץ 81לפּגם לתֹוכן לתת ּדרּכן ׁשאין ּכבׁשין וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

מן  ׁשּבאין הּכבּוׁשין וחגבים הּכבּוׁשים זיתים אֹו יין, ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָאֹו
מּתרין  - עליהן 82האֹוצר ׁשּמזּלפין ּוכבׁשים חגבים אבל . ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

חמץ  עליהן מזּלפין היּו אם וכן אסּורין. - ואפּלּו83יין , ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשכר  אסּורין.84חמץ - ֲִֵֶָֹ

.‰Î?ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ׁשכר חמץ אסרּו מה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּומּפני
מן  הּנלקח ,לפיכ יין. ׁשמרי לתֹוכֹו ׁשּמׁשליכין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָמּפני

מּתר 85האֹוצר  -86. ָָָֻ
.ÂÎ יין 87הּמּוריס לתֹוכֹו לתת ׁשּדרּכן ּבמקֹום אסּור.88, - ְְְְִֵֶַַַָָָָָ

ּבכל  מֹורין וכזה מּתר. - הּמּוריס מן יקר הּיין היה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֻואם
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סעודה.59) בקינוח  בלא 60)שאוכלים שאכילתו אסור, גוי  כן אחר שצלאו גדול מלוח דג אבל קטנים, דגים ודווקא
הוא. גוי בישול המליחה שאחרי הצלייה ולפיכך היא, הדחק ידי על אכילה כשמעשה 62)בחש.61)צלייה רק וזה

אסור. זה הרי נגמר, הבישול היה לא הגוי פעולת לולי אם אבל הבישול, גמר את לקרב רק הועיל תבואה 63)הגוי גרעיני
קלויי  קטניות באש.או אסור.64)ם זה במקום מלכים שולחן על עולה ואם קובע המקום מנהג רבינו דברי לפי

מלכים".65) שולחן על "עולה נקרא וזה סעודה המוכרים 66)לקינוח שדרך אסורים, אינם גויים של כליהם סתם ומשום
לזה. מיוחדת בקדירה הפולין בהם 67)לבשל שנתבשל אנו מניחים פירוש, יומן, בני הם גויים כלי שסתם פוסק, רבינו

ביום. בו רעים.68)איסור גויים.69)עשבים בישול משום בכלל בו אין מלכים שולחן על עולה אינו שאם
בשר.70) חיים.71)תלתלי כשהם נאכלים גויים 72)שהם כשלשו ואסור בישול כמו זה הרי חומץ בהם כשנותנים

בחומץ. כשעושה יתירו שמא גזירה במים כשלשו אף גזרו וחכמים בישוליהם. דרכם 73)משום אין ושעורים חיטים
חומץ. משום גזרו לא ולפיכך במים אלא השמן.74)לעשותם התירו דינו ובית ואם 75)רבי אכול, לרב שמואל שאמר

וכו'. ממרא זקן עליך כותב אני גויים.76)לא פליטתן 77)בכלי כלומר, כלים, של זליפתן ובגמרא: הכלי. בתוך הבלוע
שבלעו. איסור שמנונית מ 78)שפולטין לא נאסר גיעולי אינו מפני ולא חי; שהוא כמות שנאכל מפני גויים, בישולי פני

ומסריחו. הדבש את פוגם שהבשר מפני אותן.79)גויים, וחולטין שכר מהן שעשו תמרים של שחלטו 80)פסולת
שביורה.81)אותן. האיסור זו.82)שמנונית בגזירה כמבושל אינו כיין.83)שכבוש אסור גויים של שהחומץ
אסור.84) כן גם גויים משם.85)של שלקחו כבושים וחגבים באוצר,86)זיתים עליהם חומץ או יין לזלף דרכם שאין

הקמעונית. המכירה לפני החנוונים דגים.87)אלא בעלי 88)שמן של במורייס המדובר המורייס. מן זול שהיין במקום
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ּדבר  ּכֹוכבים העֹובדי ּבֹו ערבּו ׁשּמא לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָּדבר
מפסיד; ׁשהרי ּבּזֹול, הּיקר ּדבר מערב אדם ׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאסּור.

להּׂשּתּכר. ּכדי ּבּיקר, הּזֹול מערב ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָאבל
.ÊÎ ׁשעּׂשה אֹו אסּורֹות מּמאכלֹות אחד ׁשאכל ֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָקטן

ּבׁשּבת  להפריׁשֹו,89מלאכה עליו מצּוין ּדין ּבית אין - ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻ
ּבׁשעּׂשה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדעת. ּבן ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלפי
דברים  ואפּלּו אסּור, - ּבּידים להאכילֹו אבל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָמעצמֹו;

להרּגילֹו אסּור וכן סֹופרים. מּדברי ּבחּלּול 90ׁשאּסּורן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהן ּבדברים ואפּלּו ּומֹועד, ְְֲִִִִֵֵֶַַָָׁשּבת

.ÁÎ,הּקטן את להפריׁש מצּוין ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאף
ּבקדּׁשה; לחּנכֹו ּכדי ּולהפריׁשֹו, ּבֹו לגער אביו על ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֻמצוה

וגֹומר. דרּכֹו ּפי על לּנער חנ ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַֹׁשּנאמר:
.ËÎ אדם ּבני רב ׁשּנפׁש ּומׁשקין מאכלֹות חכמים ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאסרּו
קיא 91קהה  ּבהן ׁשּנתערב ּומׁשקין מאכלֹות ּכגֹון מהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

חכמים  אסרּו וכן ּבהן. וכּיֹוצא סרּוחה ולחה צֹואה ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָאֹו
אדם  ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּצֹואים ּבכלים ולׁשּתֹות ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹלאכל

ׁשל 92מתאֹוננת  זכּוכית ּוכלי הּכּסא ּבית ּכלי ּכגֹון מהם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ
ּבהן.94ׁשּגֹורעין 93סּפרין  וכּיֹוצא הּדם את ּבהם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

.Ï ּגּבי ועל מזהמֹות, מסאבֹות ּבידים לאכל אסרּו ְְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹוכן
את  ּתׁשּקצּו אל ּבכלל אּלּו ּדברים ׁשּכל מלכלכים. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכלים
מּכת  אֹותֹו מּכין - אּלּו מאכלֹות והאֹוכל ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹנפׁשתיכם.

ְַמרּדּות.
.‡Ï ּבין ּכלל, נקביו את ׁשּיׁשהה לאדם אסּור ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן

ּבכלל  זה הרי - נקביו הּמׁשהה וכל קטּנים. ּבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּגדֹולים
עצמֹו על ׁשּיביא רעים חלאים על יתר נפׁשֹו, ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמׁשּקץ
ּבעּתים  עצמֹו להרּגיל לֹו ראּוי אּלא ּבנפׁשֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָויתחּיב

יתרחק 95מזּמנים  ׁשּלא ּכדי יׁשּקץ 96, ולא אדם ּבני ּבפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֻ
ְַנפׁשֹו.

.·Ï וטהרה קדּׁשה מביא - אּלּו ּבדברים הּנזהר ְְְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֻוכל
הּוא; ּברּו הּקדֹוׁש לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו, ְְְְְְֵֵֵַַַָָָָיתרה

אני. קדֹוׁש ּכי קדׁשים והייתם והתקּדׁשּתם ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
ּכען. ועד מריׁש ּדסּיען. רחמנא ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָּברי
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מצֹות ׁשּתים עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות: חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָיׁש
יאכל. ּכ ואחר לׁשחט א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
לכּסֹות ג) אחד. ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַָֹֹב)
לׁשּלח ה) הּבנים. על האם לּקח ׁשּלא ד) ועֹוף. חּיה ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּדם

הּבנים. על לקחּה אם ְִִֵַַָָָָהאם
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עּׂשה ‡. ּבּׂשר 2מצות לאכל ׁשּירצה מי ּבהמה 3ׁשּיׁשחֹוט ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

מּבקר וזבחּת ׁשּנאמר: יאכל. ּכ ואחר ועֹוף ְְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָֹחּיה
את  יאכל ּכאׁשר א מּום: ּבעל ּבבכֹור ונאמר .ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּומּצאנ

האּיל  ואת ּכבהמה 4הּצבי ׁשחּיה למדּת הא לענין 5. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
עֹוף 6ׁשחיטה  אֹו חּיה ציד יצּוד אׁשר אֹומר: הּוא ּובעֹוף . ְְֲִֵֵֶַָָָ

העֹוף  ּדם ׁשּׁשפיכת מלּמד, ּדמֹו. את וׁשפ ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָוגֹומר
החּיה  ּדם .7ּכׁשפיכת ְִִַַַַָ

ׁשחיטה ·. הּׁשֹוחט 8והלכֹות ,לפיכ הן. אחת ּבכּלן ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻ
עֹוף  אֹו חּיה אֹו ּתחּלה 9ּבהמה מבר קּדׁשנּו10- אׁשר : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

הּׁשחיטה  על וצּונּו ּבׁשֹוגג 11ּבמצֹותיו ּבין ,בר לא ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במורייס. יין לערב דרכו אין שהאומן מפני לחוש. אין אותו מוכר שהאומן במורייס שאילו פרק 89)בתים, שבת בהלכות
תורה  שבאיסורי מדבריו משמע להפרישו, מצווים דין בית אין שבות, משום וכו' שעשה קטן רבינו, כותב יא הלכה כד

להפרישו. אבל 90)מצווים שבת. בחילול מרגילו שהוא מפני חותם, לי הבא מפתח, לי הבא לתינוק אדם יאמר "לא
זורק". מניחו תולש, השם 91)מניחו בזה הבוסר עניין ונקרא שיניו, תקהינה מאמרו "והוא מהם. ומתרחקת בהם בוחלת

מלעיסה". האדם מרחיק הדעת.92)להיותו אנינות מלשון סובלת, הדם.93)אינה שעות 95)מקיזים.94)מקיזי
היום. ובסוף בוקר לפנות העיר.96)קבועות, מן רחוק במקום הכיסאות בתי נמצאו חיה 1)בזמנם בהמה שחיטת יבאר

ושחט  סכין ליבן שוחטין; דבר זה ובאי השחיטה; שיעור וכמה השחיטה; ומקום שחיטה; צריכים אם וחגבים דגים ועוף;
שוחטין. ומתי הסכין אורך כמה ודין חכם; לפני סכינו בדק שלא וטבח ואחריה; שחיטה קודם הסכין בדיקת מן 2)בה;

חיוב 3)התורה  אין בשר אכילת על מוותרים ואם לעשותה, מצווים שאנחנו ועשה קום של מצוה אינה ששחיטה אע"פ
כן  השחיטה". על "וצונו ברכה בה תקנו ולפיכך התורה, מן עשה מצות כן גם איסור והכשרת שהיתר רבינו דעת שחיטה.
שאינה  מצוה ויש רבינו: כותב ה"ב ברכות מהלכות י"א ובפרק רבינו. לדעת המצוות בספר ראשון בשורש הרמב"ן כתב
מעקה  בשביל בית לבנות או מזוזה ולעשות בבית לשכון חייב אדם שאין ומעקה מזוזה כגון לרשות, דומין אלא חובה

כך. שחיטה אף התורה, מן עשה מצוות בחשבון נמנים ומעקה מזוזה והרי ואכלת 4)וכו', "תזבח כתוב: הפסוק ובראש
הם 5)בשר". חיה ואיל צבי אשר 6)שהרי הבהמה "זאת נאמר שהרי מקום, בכל היא בהמה בכלל שחיה ואע"פ

נאמר  לא שבפסוק משום בשחיטה, שחיה להיקש ללמוד צריך כאן עא. שם כמבואר וצבי איל מונה כן ואחר תאכלו"
בכלל. חיה ואין וצאנך מבקרך אלא מבהמתך שפיכות 7)וזבחת בכל לעוף דיו = סגי" בעלמא "בשפיכה זה מפסוק למדו

לעוף  שחיטה יש והאומרים התורה. מן לעוף שחיטה אין האומר לדעת הוא זה לימוד בשחיטה. דוקא ולאו שהיא, דמו
אחת  דמם ששפיכת - ועוף" "חיה נאמר שכאן לחיה, עוף מהיקש זאת לומדים - הפרק בראש רבינו פסק וכן התורה, מן

תהיה 8)היא. שלא הסכין בדיקת וכן ועיקור, הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, בשחיטה: הפוסלים דברים חמישה כגון
לכולם.9)פגומה. אחת ברכה לכן בכולם, שוות שחיטה שהלכות לעשייתן".10)מפני "עובר מברכין הברכות שכל

ל  המצוה.פירוש: עשיית אינו 11)פני רוצה הוא שאן כן ואינו לשחוט מצווה שהוא משמע שלשחוט מפני לשחוט, ולא
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מּתר  הּבּׂשר - ּבמזיד הּׁשחּוטה 12ּבין מן לאכל ואסּור . ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
מפרּכסת  ׁשהיא זמן ׁשּתצא 13ּכל קדם מּמּנה והאֹוכל . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

תאכלּו לא ּבכלל הּוא והרי תעּׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָֹֹֹנפׁשּה
הּדם  לֹוקה 14על ואינֹו אחר 15, מּמּנה לחּת ּומּתר . ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

נפׁשּה ׁשּתצא קדם ּומדיחֹו16ׁשחיטה יפה יפה ּומֹולחֹו , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
יפה  ׁשּתמּות 17יפה עד ּומּניחֹו יאכלּנּו.18, ּכ ואחר ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

וחגבים ‚. אסיפתן 19ּדגים אּלא ׁשחיטה, צריכים אינן - ְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
יּׁשחט  ּובקר הצאן אֹומר: הּוא הרי אֹותן. הּמּתרת ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיא
- להם יאסף הּים ּדגי ּכל את אם להם, ּומצא ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלהם

וצאן  ּבקר ּכׁשחיטת ּדגים נאמר:20אסיפת ּובחגבים . ְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹ
לבּדּה ּבאסיפה - החסיל מתּו21אסף אם ,לפיכ . ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מּתרין  - הּמים ּבתֹו חּיים 22מאליהן לאכלן ּומּתר .23. ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
אֹותּה„. לפרׁש צרי סתם, ּבּתֹורה האמּורה זֹו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה

ׁשעּור  וכּמה ׁשֹוחטין? הּבהמה מן מקֹום זה ּבאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָולידע:
והיכן  ׁשֹוחטין? ּומתי ׁשֹוחטין? דבר זה ּובאי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה?

הּמפסידין  הּדברים הן ּומה ׁשֹוחטין? וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָׁשֹוחטין?
האּלּו הּדברים ּכל ועל הּׁשֹוחט? הּוא ּומי הּׁשחיטה? ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאת
,צּוית ּכאׁשר וגֹומר מּבקר וזבחּת ואמר: ּבּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָצּונּו
צּוה  ּפה על האּלּו הּדברים ׁשּכל וגֹומר. ּבׁשערי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָואכלּת
מצוה, הּנקראת ׁשהיא ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ּכׁשאר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבהן,

זה  חּבּור ּבתחּלת ׁשּבארנּו .24ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַ
החי ‰. מן הּׁשחיטה הּצּואר 25מקֹום וכל הּצּואר. הּוא ְְְִִַַַַַַַָָָָ

הּמקֹום  מּתחּלת ּבּוׁשט? ּכיצד לׁשחיטה. ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשר
מתּכּוץ  אֹותֹו ויתחיל 26ׁשּכׁשחֹותכין ׁשּיּׂשעיר מקֹום עד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ

ּפרצין  ּפרצין הּׁשחיטה 27להיֹות מקֹום הּוא זה - ּככרס ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
ֵֶַּבּוׁשט.

.Â ּתרּבץ הּנקרא והּוא זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשחט
מעים 28הּוׁשט  ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום למּטה אֹו , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּפסּולה  ׁשחיטתֹו ראּוי 29- ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
למעלה  ּבׁשּתי 30לׁשחיטה ׁשּיאחז ּכדי - וחּיה ּבבהמה : ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשחוט. מברך - מצוה השחיטה וגם מצוה שהאכילה וקדשים ובפסח אוכל. ואינו מעכבות.12)שוחט אינן שברכות לפי
איסור 13) משום אלא בשחיטה, לישראל הותרה שכבר במפרכסת החי מן אבר איסור אין שהרי החי, מן אבר משום ולא

הדם. על תאכלו לא בכלל הוא והרי שמסיים: כמו בבמה 14)אחר, חיות עוד שבכללות".15)שיש לאו שהוא מפני
וזהו  המצות: מספר תשיעי בשורש רבינו. כתב וכן בברייתא. מפורטים וכולם איסורים הרבה כוללת זו תעשה לא פירוש:
שהוא  רבינו בדעת נראה וכו'. הדם" על תאכל "לא יתעלה שאמרו וזה עתה, שנבאר כמו עליו לוקין שאין שבכללות לאו
לוקה  אינו כולם על אמרו: שם ובגמרא תעשה", בלא "שהוא שם הברייתא לשון וכן לוקין שאין אלא התורה מן איסור
הוא. בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן איסור אלא שאינו רש"י דעת אבל מעשה. בו שאין לאו (שהוא) דהווה משום

החי.16) מן אבר משום כאן שאין שכתבנו קודם 17)וכמו ראשונה הדחה מזכיר אינו רבינו וגם שם. הברייתא לשון
הרי  וכו'. יפה יפה מולחו כן אם אלא דמו מידי יוצא הבשר אין לשונו: שכן יפה". "מולחו בלשון נכלל שזה מליחה

ראשונה. הדחה אחר וכונתו תחילה מולחו תאכלו 18)שכתב לא של האיסור פקע כן ואחרי נפשה, שתצא עד לה וממתין
הדם. מביאים 19)על שחיטה צריך שאין היתר כולו מאי שם בגמרא ומפרשים היתר. שכולו חגבים ודם דגים דם יצא

שחיטה. בלא מותרים שחגבים בש"ס מקומות אסיפה 20)כמה כתיבה הכא כז: חולין בסוגיא שאומר כמו הפירוש
מינה  שמע יאספו, ואמר הלשון שינה ובדגים שחיטה נאמר וצאן בבקר הפסוק שבאותו כלומר, דאחריני, שחיטה במקום

ובצאן. בבקר בשחיטה היא בדגים רבינו 21)שאסיפה של זו ראיה שדחה הרשב"א, בשם כאן מביא משנה המגיד די,
כמבואר  בלשונו הפסוק שמשנה היינו שחיטה, במקום אסיפה בהם שכתוב בדגים רק שהרי שחיטה, טעונים שאין לחגבים

נאמר  לא הרי החסיל אוסף אבך די, שבאסיפה אומרים אנו לנו למעלה, מנין בפסוק, שחיטה נזכר שלא שחיטה, במקום
הבהמה  תורה וזאת בפסוק: שנאמר וחיה לבהמה היקש יש שבדגים רבינו, דעת ליישב ויש שחיטה? טעונים אין שחגבים
בו  שכתוב פסוק באותו אסיפה בדגים שכתוב כיון אלא ההיקש, מן שחיטה היו וצריכים במים הרומשת החיה וכל וגו'
כשם  היינו וצאן, בקר כשחיטת דגים אסיפת רבינו שכתב וזהו באסיפה, דים שדגים מזה למדים אנו בבהמה, שחיטה
צריכים  שהם בתורה מצאנו ולא היקש שום שאין בחגבים אבל הדגים. את מתרת אסיפה כך הבהמה את מתירה ששחיטה
הכסף  כתבו וכן שחיטה. במקום אסיפה נאמרו לא אם אפילו שלו אסיפה ודיה כמשמעו אסיפה הפסוק מפרשים שחיטה,
וגו' כמשמעו הבהמה תורת זאת הכתוב הזכירן דגים אחר שהרי שחיטה, טעונין אין הללו וחגבים משנה. והלחם משנה

חגבים. אלו הארץ על השורץ שרץ וכל דגים אלו במים הרומשת החיה נפש אדם 22)וכל בידי ניצודו אם שכן וכל
אסיפה  כל אלא אסורים, יהיו המים בתוך כשמתים אבל המתרת, אסיפה היא בחיים צידתם אומרים נו ואיןא מתו. כך ואחר

מיתתם. לאחר ואפילו דיה אסורים 23)שהיא חיים חגבים הרי רבינו על מקשים מתים". בין חיים בין חגבים אדם "אוכל
לחתוך  שמותר רבינו כונת ב. טהור. חגב לא אבל תשקצו, בל משום אסור טמא חגב רק א. ומתרצים: תשקצו, בל משום
התוספות  דעת גם וכן תשקצו. בל משום אסור חי כשהוא לאוכלו אבל החי, מן אבר איסור משום בו ואין ולאכלו ממנו אבר

לעשות 24)שם. וצונו פרושה, זו - והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה והמצוה. והתורה תורה: משנה לספר בהקדמה
פה. שבעל תורה הנקראת היא זו ומצוה המצוה, פי על לומר:25)התורה התכוון או עוף, ובין חיה בין בהמה בין חי כל

חיה  עודנה שהבהמה פי על שאף מחיים. הנבילות שש את להוציא מתכוון שרבינו מפרש, משנה ובמגיד החיות. מקום
נבילה. מידי לטהרה מועילה השחיטה החלל.26)אין פי עוגל ונסתם חללו בצד הוושט כפנים 27)נכפל חלק ואינו

בלחי.28)ט.הווש  דבוקו דרב.29)מקום משמיה יחזקאל בר הראש30)כרמי לצד

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'c iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וקטנֹו31אצּבעֹותיו  גדלֹו לפי הּכל - ּובעֹוף ּולמּטה 32; . ְְְְְְְְִֶַַָָָָֹ
הּזפק  עד -33. ֶֶַַ

.Ê ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ׁשחיטה מקֹום הּוא זה ְְְִִִֵֶֶַַָָואי
הּבהמה 34ּולמּטה  ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש 35עד ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
וכל 37לרעֹות 36צּוארּה ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום הּוא זה - ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ

צּואר  נקרא - מּבחּוץ הּזה הּמקֹום .38ׁשּכנגד ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
.Áעצמּה הּבהמה אֹו39אנסה הרּבה, צּוארּה ּומׁשכה ְְְְְֵֵַַַַָָָָָָָָ

וׁשחט 40ׁשאּנס  למעלה, ּומׁשכן הּסימנין את הּׁשֹוחט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אֹו בּקנה הּׁשחיטה ונמצאת ּבּצּואר ׁשחיטה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבמקֹום

ׁשחיטה  ּבמקֹום ׁשּלא נבלה 41בּוׁשט ספק זה הרי -42. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
.Ë ׁשחט ואם הּצּואר. ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָוצרי

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - הּצדדין ׁשעּור 43מן הּוא וכּמה . ְְְְִִִִֵַַָָָָ
והּוׁשט  הּקנה ׁשהן הּסימנין, ׁשני הּׁשחיטה 44הּׁשחיטה? , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבעֹוף  ּבין ּבבהמה ּבין ׁשניהן, ׁשּיחתכּו ולזה 45המעּלה . ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
הּׁשֹוחט  ׁש46יתּכּון ואם ורב . ּבעֹוף, מהן אחד רב חט ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ּובחּיה  ּבבהמה ּכׁשרה.47הּׁשנים ׁשחיטתֹו - ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
.Èׁשחיטתֹו ּבבהמה - הּׁשני וחצי ּכּלֹו האחד ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשחט

ׁשחט 48ּפסּולה  ׁשּלא ּפי על אף זה, ׁשל ורּבֹו זה ׁשל רּבֹו . ְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹֻֻ
הּׂשערה  ּכחּוט חציֹו על יתר אּלא מהן אחד -49מּכל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

- ׁשהּוא ּכל חציֹו על יתר ׁשּׁשחט ּכיון ּכׁשרה. זֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהרי
הּוא. ֻרּבֹו

.‡È ּבעֹוף אפּלּו - זה ׁשל וחציֹו זה ׁשל חציֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָׁשחט
ּפסּוק  חציֹו ׁשהיה קנה ּפסּולה. על 50ׁשחיטתֹו וׁשחט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשהתחיל  ּבין לרב, והׁשלימֹו מעט החתּו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹמקֹום
את 51לׁשחט  ׁשהכניס ּבין ּבחת ּופגע הּׁשלם ּבּמקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - לרב והׁשלימֹו ּבחת ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹהּסּכין
.·È הּסימנין לבּדק צרי הּׁשֹוחט ׁשחיטה.52ּכל לאחר ְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹ

זֹו הרי - ׁשּיבדק קדם הראׁש ונחּת ּבדק, לא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹואם
ּומהיר 53נבלה  זריז הּׁשֹוחט היה ואפּלּו ,54. ְֲִִִֵֵַַָָָָָ

.‚È ּבחּייה ּבהמה עֹומדת 55ּכל אּסּור עד 56ּבחזקת , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנׁשחטה  ּבוּדאי כׁשרה.57ׁשּיּודע ׁשחיטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

.„È ׁשל ּבסּכין ּבין ּדבר. ּבכל ׁשֹוחטין? דבר זה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּובאי
ּבצר  ּבין ּבקרּומית 58מּתכת אֹו ּבזכּוכית אֹו קנה 59, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ

ׁשּיהיה 60האגם  והּוא החֹותכין. מּדברים ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּפגם  ּבּה יהיה ולא חד, ּתלם 61ּפיה ּכמֹו היה אם אבל . ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

קטן  הּתלם היה ואפּלּו ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבחּדֹו
ּפסּולה.62ּביֹותר  ׁשחיטתֹו - ְְְִֵָָ

.ÂË אחת מרּוח הּזה הּתלם ּבּה63היה יׁשחט לא -64. ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּב נּכרת הּפגימה ׁשאין הרּוח ּדר ׁשחט -65ּהואם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.ÊËּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ולא ּבהֹולכה ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
ּפגם:66ּפגם  ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה אֹותּה ּוכׁשּתחזיר , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ
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רבינו.31) דעת וכן אצבעות. ארבע מפרש ורש"י יד. תפיסת מבלעתא 32)כדי זירא אמר יונא מג: משם רבינו מקור אולי
ממש  יונה אלא האמורא, שם לא "יונה" מפרש ורבינו מאוד". הנקב לראש סמוך תורבץ קרוי הבליעה בית "מקום ופרש"י

שלו. הבליעה בית במקום וקטנו גדלו לפי ועוף עוף כל שמשערים משמע ומזה יוסף. הבית שהביא גגו 33)וכפוסקים
כוושט. נידון זפק כעין 34)של הקנה משתפע ממנה ולמעלה מכולן, גדולה העליונה והטבעת טבעות טבעות עשוי הקנה

לשחיטה. כשר - הגדולה הטבעת ואפילו - הכובע משפוי למטה הקנה שכל אנטיגנוס, בן חנינא כר' רבינו ופסק כובע.
חיבורם.35) מקום עד ביניהם יורד שהקנה אע"פ למעלה כנפים ופורשים נמתחים יותר.37)כדרכה 36)שהם ולא
לשחיטה.38) כשר הצואר כל ממנה.39)ששנינו: המרוחק לעשב להגיע כדי הרגיל, מן יותר הצואר את מתחה הבהמה
נמצאת 41)שדחק.40) למקומם וחזרו נתכווצו השחיטה שאחר מכיון שחט, שחיטה במקום שחיטה שבשעת פי על אף

במקומה. שלא הבהמה 42)השחיטה אנסה בין הבדל שאין מדברי יוצא נבילה. ספק רבינו: פסק לכן בתיקו. נשאר זה דין
בתיקו. נשארו המקרים ושני השוחט אינסה ובין הצואר,43)עצמה באמצע שישחוט צריך לכתחילה אבל בדיעבד ודוקא

רש"י. כדברי ולא שם התוספות גרגרת.44)כפירוש - בגמרא ולא 45)קנה, סימנים שני לכתחילה לחתוך צריך כן גם
אחד. בירושלמי.46)סימן כמבואר הסימנים, שני כל לחתוך ידו כבהמה.47)יאמן היא לשחוט 48)שחיה שצריך

השני. הסימן של ורובו זה סימן של שנשחט 49)רובו מפני כשרה, כן פי על אף וחצי מאחד פחות נשחט ביחד כן ואם
וסימן. סימן כל של "פגום".50)רובו נקב.51)בגמרא: במקום ששחט בין בנקב שפגע הם.52)בין חתוכים אם

במשא.53) ומטמאה נבלה שם: ומהיר.54)כברייתא זריז טבח וסתם שיבדוק צריך הטבח המגיד 55)בגמרא: גירסת
וכן  וכו'. בחייה  בהמה ששכל מפני נבלה זו הרי בסימנים בדק לא שאם הקודמת הלכה על ומוסב בהמה "שכל" משנה

בהמה". "כל גורס: שהוא פי על ואף הקודמת שבהלכה הדין טעם שהוא משנה הכסף שלא 56)דעת אומרים ואנו
אסורה  בחייה שהרי החי. מן אבר של איסור בחזקת מפרשים יש נבילה. בחזקת היא הרי מתה, שהיא ומכיון כראוי נשחטה
"וזבחת  אמרה שהתורה זבוחה שאינה איסור חזקת מפרשים אחרים אבל רש"י. דעת וכן החי, מן אבר משום באכילה
וכן  . "וזבחת" של עשה מכלל הבא בלאו באכילה אסורה בחייה הבהמה כן ואם שחיטה בלא בשר תאכל שלא ואכלת"

והרשב"א. התוספות בשאר 57)דעת אף פוסק ורבינו פגום. שמא בסכין הספק אם היינו נשחטה". במה לך שיודע "עד
שחיטה. שחדדה.58)דיני הגמרא.60)צלע.59)אבן ע"פ ממנו נבדלים קסמים את 61)שאין נוקבת שהפגימה

אבל 62)הסימנים. צפורן בו שתחגור היינו ביותר קטן שתלם לפרש ואפשר בו. (מתעכבת) חוגרת הצפורן אין ואפילו
פוסלת. הפגימה אין מזה במשחזת.63)פחות הוחלק והשני אחד עוד אלא לפגימה כמו 65)לכתחילה.64)שאין

הסמוכה. בהלכה בעוקץ 66)שמבואר תחילה ופגעה הסכין את והוליך במשחזת הפגימה של אחד עוקץ שהוחלק כגון
הוחלק. שהרי קרע, שלא בוודאי השני והעוקץ בעוקץ, נאחז שלא מכיון הסימן, את קרע ולא הוחלק, שלא



קה dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'c iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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מּתר  הּבּׂשר - ּבמזיד הּׁשחּוטה 12ּבין מן לאכל ואסּור . ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
מפרּכסת  ׁשהיא זמן ׁשּתצא 13ּכל קדם מּמּנה והאֹוכל . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

תאכלּו לא ּבכלל הּוא והרי תעּׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָֹֹֹנפׁשּה
הּדם  לֹוקה 14על ואינֹו אחר 15, מּמּנה לחּת ּומּתר . ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

נפׁשּה ׁשּתצא קדם ּומדיחֹו16ׁשחיטה יפה יפה ּומֹולחֹו , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
יפה  ׁשּתמּות 17יפה עד ּומּניחֹו יאכלּנּו.18, ּכ ואחר ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

וחגבים ‚. אסיפתן 19ּדגים אּלא ׁשחיטה, צריכים אינן - ְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
יּׁשחט  ּובקר הצאן אֹומר: הּוא הרי אֹותן. הּמּתרת ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיא
- להם יאסף הּים ּדגי ּכל את אם להם, ּומצא ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלהם

וצאן  ּבקר ּכׁשחיטת ּדגים נאמר:20אסיפת ּובחגבים . ְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹ
לבּדּה ּבאסיפה - החסיל מתּו21אסף אם ,לפיכ . ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מּתרין  - הּמים ּבתֹו חּיים 22מאליהן לאכלן ּומּתר .23. ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
אֹותּה„. לפרׁש צרי סתם, ּבּתֹורה האמּורה זֹו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה

ׁשעּור  וכּמה ׁשֹוחטין? הּבהמה מן מקֹום זה ּבאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָולידע:
והיכן  ׁשֹוחטין? ּומתי ׁשֹוחטין? דבר זה ּובאי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה?

הּמפסידין  הּדברים הן ּומה ׁשֹוחטין? וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָׁשֹוחטין?
האּלּו הּדברים ּכל ועל הּׁשֹוחט? הּוא ּומי הּׁשחיטה? ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאת
,צּוית ּכאׁשר וגֹומר מּבקר וזבחּת ואמר: ּבּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָצּונּו
צּוה  ּפה על האּלּו הּדברים ׁשּכל וגֹומר. ּבׁשערי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָואכלּת
מצוה, הּנקראת ׁשהיא ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ּכׁשאר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבהן,

זה  חּבּור ּבתחּלת ׁשּבארנּו .24ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַ
החי ‰. מן הּׁשחיטה הּצּואר 25מקֹום וכל הּצּואר. הּוא ְְְִִַַַַַַַָָָָ

הּמקֹום  מּתחּלת ּבּוׁשט? ּכיצד לׁשחיטה. ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשר
מתּכּוץ  אֹותֹו ויתחיל 26ׁשּכׁשחֹותכין ׁשּיּׂשעיר מקֹום עד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ

ּפרצין  ּפרצין הּׁשחיטה 27להיֹות מקֹום הּוא זה - ּככרס ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
ֵֶַּבּוׁשט.

.Â ּתרּבץ הּנקרא והּוא זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשחט
מעים 28הּוׁשט  ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום למּטה אֹו , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּפסּולה  ׁשחיטתֹו ראּוי 29- ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
למעלה  ּבׁשּתי 30לׁשחיטה ׁשּיאחז ּכדי - וחּיה ּבבהמה : ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
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לשחוט. מברך - מצוה השחיטה וגם מצוה שהאכילה וקדשים ובפסח אוכל. ואינו מעכבות.12)שוחט אינן שברכות לפי
איסור 13) משום אלא בשחיטה, לישראל הותרה שכבר במפרכסת החי מן אבר איסור אין שהרי החי, מן אבר משום ולא

הדם. על תאכלו לא בכלל הוא והרי שמסיים: כמו בבמה 14)אחר, חיות עוד שבכללות".15)שיש לאו שהוא מפני
וזהו  המצות: מספר תשיעי בשורש רבינו. כתב וכן בברייתא. מפורטים וכולם איסורים הרבה כוללת זו תעשה לא פירוש:
שהוא  רבינו בדעת נראה וכו'. הדם" על תאכל "לא יתעלה שאמרו וזה עתה, שנבאר כמו עליו לוקין שאין שבכללות לאו
לוקה  אינו כולם על אמרו: שם ובגמרא תעשה", בלא "שהוא שם הברייתא לשון וכן לוקין שאין אלא התורה מן איסור
הוא. בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן איסור אלא שאינו רש"י דעת אבל מעשה. בו שאין לאו (שהוא) דהווה משום

החי.16) מן אבר משום כאן שאין שכתבנו קודם 17)וכמו ראשונה הדחה מזכיר אינו רבינו וגם שם. הברייתא לשון
הרי  וכו'. יפה יפה מולחו כן אם אלא דמו מידי יוצא הבשר אין לשונו: שכן יפה". "מולחו בלשון נכלל שזה מליחה

ראשונה. הדחה אחר וכונתו תחילה מולחו תאכלו 18)שכתב לא של האיסור פקע כן ואחרי נפשה, שתצא עד לה וממתין
הדם. מביאים 19)על שחיטה צריך שאין היתר כולו מאי שם בגמרא ומפרשים היתר. שכולו חגבים ודם דגים דם יצא

שחיטה. בלא מותרים שחגבים בש"ס מקומות אסיפה 20)כמה כתיבה הכא כז: חולין בסוגיא שאומר כמו הפירוש
מינה  שמע יאספו, ואמר הלשון שינה ובדגים שחיטה נאמר וצאן בבקר הפסוק שבאותו כלומר, דאחריני, שחיטה במקום

ובצאן. בבקר בשחיטה היא בדגים רבינו 21)שאסיפה של זו ראיה שדחה הרשב"א, בשם כאן מביא משנה המגיד די,
כמבואר  בלשונו הפסוק שמשנה היינו שחיטה, במקום אסיפה בהם שכתוב בדגים רק שהרי שחיטה, טעונים שאין לחגבים

נאמר  לא הרי החסיל אוסף אבך די, שבאסיפה אומרים אנו לנו למעלה, מנין בפסוק, שחיטה נזכר שלא שחיטה, במקום
הבהמה  תורה וזאת בפסוק: שנאמר וחיה לבהמה היקש יש שבדגים רבינו, דעת ליישב ויש שחיטה? טעונים אין שחגבים
בו  שכתוב פסוק באותו אסיפה בדגים שכתוב כיון אלא ההיקש, מן שחיטה היו וצריכים במים הרומשת החיה וכל וגו'
כשם  היינו וצאן, בקר כשחיטת דגים אסיפת רבינו שכתב וזהו באסיפה, דים שדגים מזה למדים אנו בבהמה, שחיטה
צריכים  שהם בתורה מצאנו ולא היקש שום שאין בחגבים אבל הדגים. את מתרת אסיפה כך הבהמה את מתירה ששחיטה
הכסף  כתבו וכן שחיטה. במקום אסיפה נאמרו לא אם אפילו שלו אסיפה ודיה כמשמעו אסיפה הפסוק מפרשים שחיטה,
וגו' כמשמעו הבהמה תורת זאת הכתוב הזכירן דגים אחר שהרי שחיטה, טעונין אין הללו וחגבים משנה. והלחם משנה

חגבים. אלו הארץ על השורץ שרץ וכל דגים אלו במים הרומשת החיה נפש אדם 22)וכל בידי ניצודו אם שכן וכל
אסיפה  כל אלא אסורים, יהיו המים בתוך כשמתים אבל המתרת, אסיפה היא בחיים צידתם אומרים נו ואיןא מתו. כך ואחר

מיתתם. לאחר ואפילו דיה אסורים 23)שהיא חיים חגבים הרי רבינו על מקשים מתים". בין חיים בין חגבים אדם "אוכל
לחתוך  שמותר רבינו כונת ב. טהור. חגב לא אבל תשקצו, בל משום אסור טמא חגב רק א. ומתרצים: תשקצו, בל משום
התוספות  דעת גם וכן תשקצו. בל משום אסור חי כשהוא לאוכלו אבל החי, מן אבר איסור משום בו ואין ולאכלו ממנו אבר

לעשות 24)שם. וצונו פרושה, זו - והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה והמצוה. והתורה תורה: משנה לספר בהקדמה
פה. שבעל תורה הנקראת היא זו ומצוה המצוה, פי על לומר:25)התורה התכוון או עוף, ובין חיה בין בהמה בין חי כל

חיה  עודנה שהבהמה פי על שאף מחיים. הנבילות שש את להוציא מתכוון שרבינו מפרש, משנה ובמגיד החיות. מקום
נבילה. מידי לטהרה מועילה השחיטה החלל.26)אין פי עוגל ונסתם חללו בצד הוושט כפנים 27)נכפל חלק ואינו

בלחי.28)ט.הווש  דבוקו דרב.29)מקום משמיה יחזקאל בר הראש30)כרמי לצד
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וקטנֹו31אצּבעֹותיו  גדלֹו לפי הּכל - ּובעֹוף ּולמּטה 32; . ְְְְְְְְִֶַַָָָָֹ
הּזפק  עד -33. ֶֶַַ

.Ê ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ׁשחיטה מקֹום הּוא זה ְְְִִִֵֶֶַַָָואי
הּבהמה 34ּולמּטה  ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש 35עד ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
וכל 37לרעֹות 36צּוארּה ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום הּוא זה - ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ

צּואר  נקרא - מּבחּוץ הּזה הּמקֹום .38ׁשּכנגד ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
.Áעצמּה הּבהמה אֹו39אנסה הרּבה, צּוארּה ּומׁשכה ְְְְְֵֵַַַַָָָָָָָָ

וׁשחט 40ׁשאּנס  למעלה, ּומׁשכן הּסימנין את הּׁשֹוחט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אֹו בּקנה הּׁשחיטה ונמצאת ּבּצּואר ׁשחיטה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבמקֹום

ׁשחיטה  ּבמקֹום ׁשּלא נבלה 41בּוׁשט ספק זה הרי -42. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
.Ë ׁשחט ואם הּצּואר. ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָוצרי

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - הּצדדין ׁשעּור 43מן הּוא וכּמה . ְְְְִִִִֵַַָָָָ
והּוׁשט  הּקנה ׁשהן הּסימנין, ׁשני הּׁשחיטה 44הּׁשחיטה? , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבעֹוף  ּבין ּבבהמה ּבין ׁשניהן, ׁשּיחתכּו ולזה 45המעּלה . ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
הּׁשֹוחט  ׁש46יתּכּון ואם ורב . ּבעֹוף, מהן אחד רב חט ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ּובחּיה  ּבבהמה ּכׁשרה.47הּׁשנים ׁשחיטתֹו - ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
.Èׁשחיטתֹו ּבבהמה - הּׁשני וחצי ּכּלֹו האחד ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשחט

ׁשחט 48ּפסּולה  ׁשּלא ּפי על אף זה, ׁשל ורּבֹו זה ׁשל רּבֹו . ְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹֻֻ
הּׂשערה  ּכחּוט חציֹו על יתר אּלא מהן אחד -49מּכל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

- ׁשהּוא ּכל חציֹו על יתר ׁשּׁשחט ּכיון ּכׁשרה. זֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהרי
הּוא. ֻרּבֹו

.‡È ּבעֹוף אפּלּו - זה ׁשל וחציֹו זה ׁשל חציֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָׁשחט
ּפסּוק  חציֹו ׁשהיה קנה ּפסּולה. על 50ׁשחיטתֹו וׁשחט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשהתחיל  ּבין לרב, והׁשלימֹו מעט החתּו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹמקֹום
את 51לׁשחט  ׁשהכניס ּבין ּבחת ּופגע הּׁשלם ּבּמקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - לרב והׁשלימֹו ּבחת ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹהּסּכין
.·È הּסימנין לבּדק צרי הּׁשֹוחט ׁשחיטה.52ּכל לאחר ְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹ

זֹו הרי - ׁשּיבדק קדם הראׁש ונחּת ּבדק, לא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹואם
ּומהיר 53נבלה  זריז הּׁשֹוחט היה ואפּלּו ,54. ְֲִִִֵֵַַָָָָָ

.‚È ּבחּייה ּבהמה עֹומדת 55ּכל אּסּור עד 56ּבחזקת , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנׁשחטה  ּבוּדאי כׁשרה.57ׁשּיּודע ׁשחיטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

.„È ׁשל ּבסּכין ּבין ּדבר. ּבכל ׁשֹוחטין? דבר זה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּובאי
ּבצר  ּבין ּבקרּומית 58מּתכת אֹו ּבזכּוכית אֹו קנה 59, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ

ׁשּיהיה 60האגם  והּוא החֹותכין. מּדברים ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּפגם  ּבּה יהיה ולא חד, ּתלם 61ּפיה ּכמֹו היה אם אבל . ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

קטן  הּתלם היה ואפּלּו ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבחּדֹו
ּפסּולה.62ּביֹותר  ׁשחיטתֹו - ְְְִֵָָ

.ÂË אחת מרּוח הּזה הּתלם ּבּה63היה יׁשחט לא -64. ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּב נּכרת הּפגימה ׁשאין הרּוח ּדר ׁשחט -65ּהואם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.ÊËּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ולא ּבהֹולכה ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
ּפגם:66ּפגם  ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה אֹותּה ּוכׁשּתחזיר , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ
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רבינו.31) דעת וכן אצבעות. ארבע מפרש ורש"י יד. תפיסת מבלעתא 32)כדי זירא אמר יונא מג: משם רבינו מקור אולי
ממש  יונה אלא האמורא, שם לא "יונה" מפרש ורבינו מאוד". הנקב לראש סמוך תורבץ קרוי הבליעה בית "מקום ופרש"י

שלו. הבליעה בית במקום וקטנו גדלו לפי ועוף עוף כל שמשערים משמע ומזה יוסף. הבית שהביא גגו 33)וכפוסקים
כוושט. נידון זפק כעין 34)של הקנה משתפע ממנה ולמעלה מכולן, גדולה העליונה והטבעת טבעות טבעות עשוי הקנה

לשחיטה. כשר - הגדולה הטבעת ואפילו - הכובע משפוי למטה הקנה שכל אנטיגנוס, בן חנינא כר' רבינו ופסק כובע.
חיבורם.35) מקום עד ביניהם יורד שהקנה אע"פ למעלה כנפים ופורשים נמתחים יותר.37)כדרכה 36)שהם ולא
לשחיטה.38) כשר הצואר כל ממנה.39)ששנינו: המרוחק לעשב להגיע כדי הרגיל, מן יותר הצואר את מתחה הבהמה
נמצאת 41)שדחק.40) למקומם וחזרו נתכווצו השחיטה שאחר מכיון שחט, שחיטה במקום שחיטה שבשעת פי על אף

במקומה. שלא הבהמה 42)השחיטה אנסה בין הבדל שאין מדברי יוצא נבילה. ספק רבינו: פסק לכן בתיקו. נשאר זה דין
בתיקו. נשארו המקרים ושני השוחט אינסה ובין הצואר,43)עצמה באמצע שישחוט צריך לכתחילה אבל בדיעבד ודוקא

רש"י. כדברי ולא שם התוספות גרגרת.44)כפירוש - בגמרא ולא 45)קנה, סימנים שני לכתחילה לחתוך צריך כן גם
אחד. בירושלמי.46)סימן כמבואר הסימנים, שני כל לחתוך ידו כבהמה.47)יאמן היא לשחוט 48)שחיה שצריך

השני. הסימן של ורובו זה סימן של שנשחט 49)רובו מפני כשרה, כן פי על אף וחצי מאחד פחות נשחט ביחד כן ואם
וסימן. סימן כל של "פגום".50)רובו נקב.51)בגמרא: במקום ששחט בין בנקב שפגע הם.52)בין חתוכים אם

במשא.53) ומטמאה נבלה שם: ומהיר.54)כברייתא זריז טבח וסתם שיבדוק צריך הטבח המגיד 55)בגמרא: גירסת
וכן  וכו'. בחייה  בהמה ששכל מפני נבלה זו הרי בסימנים בדק לא שאם הקודמת הלכה על ומוסב בהמה "שכל" משנה

בהמה". "כל גורס: שהוא פי על ואף הקודמת שבהלכה הדין טעם שהוא משנה הכסף שלא 56)דעת אומרים ואנו
אסורה  בחייה שהרי החי. מן אבר של איסור בחזקת מפרשים יש נבילה. בחזקת היא הרי מתה, שהיא ומכיון כראוי נשחטה
"וזבחת  אמרה שהתורה זבוחה שאינה איסור חזקת מפרשים אחרים אבל רש"י. דעת וכן החי, מן אבר משום באכילה
וכן  . "וזבחת" של עשה מכלל הבא בלאו באכילה אסורה בחייה הבהמה כן ואם שחיטה בלא בשר תאכל שלא ואכלת"

והרשב"א. התוספות בשאר 57)דעת אף פוסק ורבינו פגום. שמא בסכין הספק אם היינו נשחטה". במה לך שיודע "עד
שחיטה. שחדדה.58)דיני הגמרא.60)צלע.59)אבן ע"פ ממנו נבדלים קסמים את 61)שאין נוקבת שהפגימה

אבל 62)הסימנים. צפורן בו שתחגור היינו ביותר קטן שתלם לפרש ואפשר בו. (מתעכבת) חוגרת הצפורן אין ואפילו
פוסלת. הפגימה אין מזה במשחזת.63)פחות הוחלק והשני אחד עוד אלא לפגימה כמו 65)לכתחילה.64)שאין

הסמוכה. בהלכה בעוקץ 66)שמבואר תחילה ופגעה הסכין את והוליך במשחזת הפגימה של אחד עוקץ שהוחלק כגון
הוחלק. שהרי קרע, שלא בוודאי השני והעוקץ בעוקץ, נאחז שלא מכיון הסימן, את קרע ולא הוחלק, שלא
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ׁשחיטתֹו - הביא ולא הֹולכה ּדר ּבּה ׁשחט ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹאם
ּפסּולה 67ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - הביא ואם ;68. ְְְְִִִֵֵָָָ

.ÊÈּכנחׁש ויֹורדת עֹולה ׁשהיא -69סּכין ּפגם ּבּה ואין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
חּדה  ואינּה חלק ׁשּפיה וסּכין לכּתחּלה. ּבּה ,70ׁשֹוחטין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשהֹולי ּפי על ואף ּבּה. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבּה ואין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָהֹואיל
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטּה עד הּיֹום ּכל ּבּה .71והביא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

.ÁÈ אּלא חלקה, אינּה והרי ׁשהׁשחזה, חּדה ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻסּכין
ּבאצּבע, מסּתּב ׁשהּוא הּׁשּבלת ראׁש ּכמּגע ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמּגעּתּה

ּבּה. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבּה ואין ְְֲִִֵָָָהֹואיל
.ËÈ והרי צּפרן, אֹו צר ׁשּקצץ אֹו ׁשן, אֹו קנה ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתֹולׁש

נעצן  ואם ּבהן. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבהן ואין חּדין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהן
-72ּבּקרקע  ׁשחט ואם נעּוצים; ּכׁשהן ּבהן יׁשחֹוט לא - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּכׁשרה  .73ׁשחיטתֹו ְְִֵָָ
.Î קדם ּברּיתן מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשחט

ּפסּולה  ׁשחיטתֹו - אֹותן ׁשאין 74ׁשּיעקר ּפי על ואף , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּפגם. ְֶָָּבהם

.‡Î ׁשּנים ּבֹו ׁשּיׁש ּבהמה לחי ּבהן 75לקח וׁשחט חּדֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּפסּולה  ׁשחיטתֹו ּכמּגל 76- ׁשהן מּפני ּבׁשן 77, אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ

ּב78אחת  על 79ּלחי הּקבּועה ואף לכּתחּלה, ּבּה ׁשֹוחט - ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָ
ּבֹו קבּועה ׁשהיא .80ּפי ְִִֶָ

.·Î ּבאּור הּסּכין ּכׁשרה 81לּבן ׁשחיטתֹו - ּבּה .82וׁשחט ְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

מּגל  אחד ׁשּצּדּה יׁשחֹוט 83סּכין לא - יפה הּׁשני וצּדּה ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
האחר. ּבּצד יׁשחֹוט ׁשּמא ּגזרה לכּתחּלה. הּיפה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּצד
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט הּיפה ּובּצד הֹואיל ׁשחט, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָואם

.‚Î זה ּומּצד ּבחּדּה הּסּכין ׁשּיבּדק צרי 84הּׁשֹוחט ְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻ
ּומביאּה מֹוליכּה ּבֹודקּה? וכיצד זה. ּבּׂשר 85ּומּצד על ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

צּפרנֹו86אצּבעֹו על ּומביאּה רּוחֹותיה,87ּומֹוליכּה מּׁשלׁש ְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
ּכלל, ּפגם בּה יהיה ׁשּלא ּכדי צדדיו, ּוׁשני ּפיה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשהן

ּבּה. יׁשחֹוט ּכ ְְִַַָָואחר
.„Î הּׁשחיטה אחר ּכן לבּדק ּבּה88וצרי מצא ׁשאם . ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

נבלה  ספק זֹו הרי - הּׁשחיטה אחר ּבעֹור 89ּפגם ׁשּמא ;90 ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשחט. ּפגּומה ּבסּכין - הּסימנים ּוכׁשּׁשחט ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָנפּגמה,

רּבים  עֹופֹות אֹו רּבֹות ּבהמֹות הּׁשֹוחט ,91לפיכצרי - ְְִִִֵֵַַַָָ
ּובדק  ּבדק, לא ׁשאם ואחת. אחת ּכל ּבין ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹלבּדק
נבלֹות, ספק הּכל הרי - ּפגּומה סּכין ונמצאת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹּבאחרֹונה

הראׁשֹונה  .92ואפּלּו ֲִִַָָ
.‰Î,ׁשחיטה אחר ּבדקּה ולא ּבּה, וׁשחט הּסּכין ְְְְִִַַַַַַָָָָָָֹּבדק

ּבדק  ּכ ואחר ּבהן, וכּיֹוצא עץ אֹו עצם ּבּה ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוׁשבר
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - ּפגּומה הּסּכין 93ּומצאּה ׁשחזקת ; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּה ׁשּׁשּבר הּקׁשה ּבּדבר ולא 94ׁשּנפּגמה ּפׁשע אם וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
- יבּדק ׁשּלא עד הּסּכין ׁשאבדה אֹו הּסּכין, ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּבדק

ּכׁשרה  .95ׁשחיטתֹו ְְִֵָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

באמצע.67) שהיא בין הסכין בראש שהפגימה הוחלק.68)בין שלא בעוקץ הסימן נאחז שבהבאה שנפגמה 69)מכיון
ושדרתו  מלפניו, ראשו מגביה גחונו על הולך כשהוא שהנחש כנחש, שם עמוקה והסכין במשחזת העוקצים והוחלקו
גירסתנו  אבל כנחש. ויורד עולה שם, בגמרא רבינו של גירסתו היתה הרדב"ז לפי גומא. כמו וביניהם גבוה וזנבו משוקעת

בסכין. ויורד עולה רעה".70)היא: בשהייה.71)"סכין פסלה ולא החתון הפסיק שלא חברו.72)כיון ולבסוף תלוש
הכותל 73) מן יוצא צור היה שם: בברייתא כשר, - חברו כך ואחר תלוש אבל בו, לשחוט פסול מעיקרו מחובר שרק כרבי,

אדם. בידי שנבנה בכותל ולא מערה, בכותל - בגמרא ופירשו מאליו, עולה קנה בדבר 74)או להיות צריכה ששחיטה
וגו'", לשחוט המאכלת את "ויקח שנאמר ממה זה ולומדים ויותר.75)תלוש שיש 76)שתים פגומה כסכין שהיא

לזו  זו שן בין התבואה.77)הפרש בה שקוצרין קיימא 78)קציר הא רוחב, בה שאין בסכין ואע"ג והביא הוליך לן
כשירה. שהוא הגוף.79)כל מן אלא 80)התלושה חיים בעלי לגוף מחוברת שאינה כיון במחובר שחיטה נקראת לא

הגוף. מן תלושה ליד המחוברת בצפורן הדין וכן יד. כבית הוא והלחי שמואל.82)באש.81)בלחי, בשם זירא ר' דברי
הראשונים  מן וכמה הסכין. מחום נשרף שהסימן לפני לחתוך וממהר שמקדים לליבונה", קודם ש"חידודה מפני והטעם:
שניקבו  ונמצא הסימנים את שורפים הסכין צדדי מפני כלומר, שם, בסוגיא כדאמר הצדדים מפני פסולה" "שחיטתו גורסים

טריפה. - שהוא כל שנקב וושט שחיטה, קודם שריפה ידי המשנה 83)על בלשון יד ואטופרא 84)מגל "אבישרא שם:
רותחא". השחיטה 85)ואתלת מעשה מפני 86)כדרך הסכין, על האצבע את ולא הבשר על הסכין את ומעבירין

צריך  ולכן בתנועה, עסוק בהיותו מהרגשתו קצת שתבטל אפשר ובאה הולכת האצבע ואם גדול להרגש צריכה שהבדיקה
בשר  על הבדיקה שהוא. כל מפריע בלי שלמה הרגשתו תהיה ואז מתנועעת בלתי במקומה עומדת נחה תהיה שהאצבע

רך. שהוא הושט בשביל שמא 87)אצבעו אחרת, צפורן על יבדוק אחדות בדיקות ולאחר קשה. שהוא הקנה בשביל
הצפורן. פגימות בתוך שעוברת לפי קלה בפגימה הבודק ירגיש לא כך ומתוך סכין של בחודו הצפורן כמו 88)נפגמה

וכל  פגומה, בסכין הסימנים וחתך הצואר בעור הסכין נפגם שמא שחוששים זו, בדיקה וטעם יב. הלכה למעלה הסימנים
בדיקת  בדיקה, חכמינו הצריכו הוא להגלות שעומד דבר וגם כראוי ושוחטים נזהרים אדם בני שרוב בסימנים, אם הוא, שכן
וחיפוש  בדיקה ידי על אלא לגלות אפשר ואי אדם של ברשותו שאינו סימנים, חיתוך לפני בעור שנפגמה החשש מפני סכין

השחיטה. אחר לבדוק חכמים הצריכו נבלה.89)בודאי ספק וכונתו פסולה, הונא רב הצואר.90)אמר עור את כשחתך
הסכין.91) נפגמה בעור עור שמא חוששין רך, עור שעור שחיטתה 92)אע"פ נפגמה ראשונה של הצואר בעור שמא

שם: הסימנים, שחיטת עצמות.93)לפני בה כששיבר ומכשיר, הונא רב על החולק - חסדא כרב אבל 94)והלכתא
מספק. פסולה והשחיטה נפגם בעור שמא חוששים כך אחר פגומה ונמצאת רכים דברים שיבר הסכין 95)אם כשבדק

שחיטתו  הראש ונחתך השחיטה אחר בדקם לא שאם סימנין, בין מה תשאל ואם בדוקה. בחזקת שהסכין השחיטה קודם
כמ"ש  איסור בחזקת אותה מעמידין עצמה, בבהמה היא החשש) (הפגם, שהריעותא מכיוון ששם, לאמר יש יש נבלה?

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'c iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÂÎ לפני ּבּה ׁשּׁשֹוחט ׁשּלֹו הּסּכין ּבדק ׁשּלא טּבח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
נמצאת 96חכם  אם אֹותּה: ּבֹודקין - לעצמֹו ּבּה וׁשחט , ְְְְְִִִֵַַָָָָָ

ּפעם  עצמֹו על ׁשּיסמ לפי אֹותֹו, מנּדין - ּובדּוקה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹיפה
ּפגּומה 97אחרת  נמצאת ואם ּבּה; ויׁשחֹוט ּפגּומה ותהיה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

אֹותֹו ּומנּדין אֹותֹו, מעבירין ּבּׂשר 98- ּכל על ּומכריזין , ְְֲִִִִִַַַַָָָ
טרפה  ׁשהּוא .99ׁשּׁשחט ְֵֶֶַָָ

.ÊÎ והּוא ׁשהּוא. ּכל ׁשּׁשֹוחט? הּסּכין אר הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָֹּכּמה
ראׁש ּכמֹו ׁשֹוחט, ואינֹו ׁשּנֹוקב ּדק דבר יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

הּקטן  ּבֹו100האזמל .101וכּיֹוצא ְְִֵֵַַָָָ
.ÁÎ.ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין זמן, ּבכל ׁשֹוחטין? ְְְֲִֵֵַַַַַָָָּומתי

ואם  ּיעּׂשה. מה ׁשּיראה ּכדי עּמֹו, אבּוקה ׁשּתהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָוהּוא
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּבאפלה ְְֲִֵֵַַָָָָׁשחט

.ËÎ ּבׁשֹוגג ּבׁשּבת אֹו הּכּפּורים ּביֹום אף 102הּׁשֹוחט , ְְְִִֵֵַַַַָ
ּבנפׁשֹו מתחּיב היה מזיד היה ׁשאּלּו ּפי מתחּיב 103על אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּכׁשרה 104מלקּות  ׁשחיטתֹו - הּכּפּורים יֹום .105על ְְְִִִֵַַַָָ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ׁשאין ‡. העזרה. מן חּוץ לׁשחט, מּתר מקֹום ְְֲִִֵֶָָָָָָֹֻּבכל

- החּלין אבל ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ּבעזרה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשֹוחטין
וכן  עֹוף. ּבין חּיה ּבין ּבהמה ּבין ּבעזרה, לׁשחטן ְְְֲֳֵֵֵֵֵַָָָָָָָָאסּור
אׁשר  הּמקֹום מּמ ירחק ּכי ּתאוה: ּבבּׂשר אֹומר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהּוא
ואכלּת וגֹומר, ּומּצאנ מּבקר וזבחּת וגֹומר, יי ְְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיבחר
אּלא  ּתאוה ּבּׂשר ׁשֹוחטין ׁשאין למדּת, הא .ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשערי

ה'. ּבחר אׁשר לּמקֹום ֲֶַַָָחּוץ
ּבכל ·. לאכלֹו ׁשּמּתר הּוא לּמקֹום חּוץ ׁשּנׁשחט ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֻוזה

הּבּׂשר  אֹותֹו - ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט אבל ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָֻהּׁשערים;
וקֹוברים  ּבֹו. וכּיֹוצא ּבחלב ּכבּׂשר ּבהניה, ואסּור ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָטהֹור
לאכילת  אֹו לרפּואה ׁשחט אפּלּו אסּור. ואפרֹו ְְְֲֲִִִֶַַַָָָאֹותֹו,
ּבעזרה, הּנֹוחר אבל לכלבים. להאכיל אֹו ּכֹוכבים ְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָעֹובד
ונמצא  והּׁשֹוחט ׁשּׁשחט, ּכֹוכבים ועֹובד ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוהמעּקר,

הרי  - ּבעזרה הּטמאים ועֹוף חּיה ּבהמה והּׁשֹוחט ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָטרפה,
ּבהניה. מּתרין ּכּלן ֲִֵַָָָָֻֻאּלּו

אסּור ‚. החּלין ּכל אּלא ּבלבד, וחּיה ּבהמה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻולא
ואם  ופת. ּפרֹות אֹו ׁשחּוטה ּבּׂשר אפּלּו לעזרה, ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָלהכניסן
ּכּלן  אּלּו ּודברים ּכׁשהיּו. ּבאכילה מּתרין - והכניסן ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעבר
האֹוכל  אֹו ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט וכל הן. קּבלה ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻּדברי
מּכת  אֹותֹו מּכין - ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו חּלין מּבּׂשר ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֻּכזית

ְַמרּדּות.
נׁשחטה „. אם חּלין, ּוולדּה ׁשלמים זֹו ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֻהאֹומר:

לׁשחט  יכֹול ׁשאינֹו לפי ּבאכילה, מּתר ולדּה - ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֻּבעזרה
מקֹום. ּברחּוק ְִָאֹותֹו

עֹובד ‰. יאמרּו: ׁשּמא ּונהרֹות, יּמים לתֹו ׁשֹוחטין ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאין
לכלי  יׁשחֹוט ולא לּמים. ּכמקריב ונראה זה, הּוא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַֹמים
ׁשחט. ּבּמים ׁשּתראה לּצּורה יאמרּו: ׁשּמא מים, ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמלא
ּדר ׁשּכן הּגּמא, לתֹו ולא הּכלים, ּבתֹו יׁשחֹוט ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֻולא
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט ואם ּכֹוכבים. עבֹודת ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָעֹובדי

.Â.ּבהן נראית הּצּורה ׁשאין עכּורין, מים לכלי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשֹוחטין
ּובּׁשּוק  לּגּמא. ויֹורד ׁשֹותת והּדם לּגּמא, חּוץ ׁשֹוחט ְְְֵֵֵֵַַַַָָָֻֻוכן
לּגּמא  ׁשחט ואם הּמינים. את יחּקה ׁשּמא ּכן, יעּׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻלא
אחריו, ׁשּיבּדקּו עד מּׁשחיטתֹו לאכל אסּור - ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָֹּבּׁשּוק
והּדם  הּספינה, ּדפן על לׁשחט ּומּתר הּוא. מין ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּמא

ה  על ּגּבי ׁשֹותת על לׁשחט ּומּתר לּמים. ויֹורד ּדפן ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹֻ
ִֵַהּכלים.

.Ê הּסּכין ּומֹולי הּצּואר את מֹותח ׁשֹוחטין? ֲִִִֵֵֶַַַַַַָּכיצד
ּבין  רבּוצה הּבהמה ׁשהיתה ּבין ׁשּׁשֹוחט. עד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּומביאּה
מּלמּטה  ּבידֹו והּסּכין ּבערּפּה ואחז עֹומדת ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיתה

ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲֵֵַָָוׁשחט
.Á עד עליה הּצּואר והעביר ּבּכתל הּסּכין את ְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנעץ

הּבהמה  צּואר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנׁשחט
למעלה  ּבהמה צּואר היה ׁשאם למעלה; וסּכין ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָלמּטה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ריעותא  ספק ואין לבדקה אפשר שאי בסכין, אלא הבהמה בגוף הריעותא נולדה שלא שלפנינו, בדין כן שאין מה שם,
בדוקה. בחזקת שהיא בסכין היינו נשחטה" "במה יודעים אנו שהרי ודאית, שחיטה מידי מוציא כבודו 96)בסכין מפני

לפנות  שצריך מפני הסכין את לבדוק צריך שהחכם הראב"ד וכתב שם. כמבואר הפסוק מן לזה אסמכתא ויש חכם, של
פגומה  ימצאנה ולא הסכין האדם יבדוק שפעמים רואים אנו שהרי בפגימה, שירגיש כדי הבדיקה בשעת היטב המחשבה
כמו  זה והרי גדול עיון שצריך ומפני אחרים. לדברים שפנה לב רוע אם כי זה אין פגומה, וימצאנה ויבדוק כך אחר ויחזור

החכם. כבוד בזה ראו להראות 97)הוראה אמרו לא יוחנן: ר' אמר ושם: בגמרא. אינו הזה שהטעם רבינו, על מקשים
עצמו  בשביל כלומר, לעצמו, ששחט כגון ברבינו הדברים שפירוש לאמר ואפשר חכם. של כבודו מפני אלא לחכם סכין
טבח  זאת ובכל חכם, של בכבודו זלזול בזה אין למכירה שלא לעצמו שבשוחט סג. בעירובין אמרינן והרי למכירה, ולא

לחכם. יראה ולא עצמו על יסמוך למכירה כשישחוט גם אחרת ופעם בכך שעסקו לפי אותו מפרש 98)מנדין רבינו
נדוי. על נוסף אותו מעבירים שם, נבלה.99)בגמרא והבהמה פסולה ששחיטתו עוקץ 100)כלומר, לו שיש

הרצענים).101) של (מרצע דאושכפי" "מחטא בשבת.102)כגון מבשל בדין יהודה כר' לעולם, לשוחט אסור במזיד אבל
סקילה.103) שחייב מלאכה 104)בשבת והעושה א. בפרק שכתב כמו לוקין, - למלקות בהם כשהתרו כריתות חייבי שכל

כרת. חייב הכפורים מימרא 105)ביום באכיל, אסורה ביום בו אבל הכיפורים, יום או שבת במוצאי באכילה ומותרת
אביו. בשם רב בן חייא מקום 1)של זה ובאי חולין; וולדה שלמים זו בהמה האומר או בעזרה; חולין השוחט יבאר

קדשים; לשם והשוחט כוונה; צריכה אם חולין ושחיטת שוחטין; כיצד ודין אדם; מכח שאינה שחיטה ודין שוחטין;
זרה. לעבודה דמה לזרוק והשוחט
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ׁשחיטתֹו - הביא ולא הֹולכה ּדר ּבּה ׁשחט ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹאם
ּפסּולה 67ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - הביא ואם ;68. ְְְְִִִֵֵָָָ

.ÊÈּכנחׁש ויֹורדת עֹולה ׁשהיא -69סּכין ּפגם ּבּה ואין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
חּדה  ואינּה חלק ׁשּפיה וסּכין לכּתחּלה. ּבּה ,70ׁשֹוחטין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשהֹולי ּפי על ואף ּבּה. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבּה ואין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָהֹואיל
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטּה עד הּיֹום ּכל ּבּה .71והביא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

.ÁÈ אּלא חלקה, אינּה והרי ׁשהׁשחזה, חּדה ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻסּכין
ּבאצּבע, מסּתּב ׁשהּוא הּׁשּבלת ראׁש ּכמּגע ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמּגעּתּה

ּבּה. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבּה ואין ְְֲִִֵָָָהֹואיל
.ËÈ והרי צּפרן, אֹו צר ׁשּקצץ אֹו ׁשן, אֹו קנה ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתֹולׁש

נעצן  ואם ּבהן. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבהן ואין חּדין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהן
-72ּבּקרקע  ׁשחט ואם נעּוצים; ּכׁשהן ּבהן יׁשחֹוט לא - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּכׁשרה  .73ׁשחיטתֹו ְְִֵָָ
.Î קדם ּברּיתן מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשחט

ּפסּולה  ׁשחיטתֹו - אֹותן ׁשאין 74ׁשּיעקר ּפי על ואף , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּפגם. ְֶָָּבהם

.‡Î ׁשּנים ּבֹו ׁשּיׁש ּבהמה לחי ּבהן 75לקח וׁשחט חּדֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּפסּולה  ׁשחיטתֹו ּכמּגל 76- ׁשהן מּפני ּבׁשן 77, אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ

ּב78אחת  על 79ּלחי הּקבּועה ואף לכּתחּלה, ּבּה ׁשֹוחט - ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָ
ּבֹו קבּועה ׁשהיא .80ּפי ְִִֶָ

.·Î ּבאּור הּסּכין ּכׁשרה 81לּבן ׁשחיטתֹו - ּבּה .82וׁשחט ְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

מּגל  אחד ׁשּצּדּה יׁשחֹוט 83סּכין לא - יפה הּׁשני וצּדּה ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
האחר. ּבּצד יׁשחֹוט ׁשּמא ּגזרה לכּתחּלה. הּיפה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּצד
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט הּיפה ּובּצד הֹואיל ׁשחט, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָואם

.‚Î זה ּומּצד ּבחּדּה הּסּכין ׁשּיבּדק צרי 84הּׁשֹוחט ְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻ
ּומביאּה מֹוליכּה ּבֹודקּה? וכיצד זה. ּבּׂשר 85ּומּצד על ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

צּפרנֹו86אצּבעֹו על ּומביאּה רּוחֹותיה,87ּומֹוליכּה מּׁשלׁש ְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
ּכלל, ּפגם בּה יהיה ׁשּלא ּכדי צדדיו, ּוׁשני ּפיה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשהן

ּבּה. יׁשחֹוט ּכ ְְִַַָָואחר
.„Î הּׁשחיטה אחר ּכן לבּדק ּבּה88וצרי מצא ׁשאם . ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

נבלה  ספק זֹו הרי - הּׁשחיטה אחר ּבעֹור 89ּפגם ׁשּמא ;90 ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשחט. ּפגּומה ּבסּכין - הּסימנים ּוכׁשּׁשחט ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָנפּגמה,

רּבים  עֹופֹות אֹו רּבֹות ּבהמֹות הּׁשֹוחט ,91לפיכצרי - ְְִִִֵֵַַַָָ
ּובדק  ּבדק, לא ׁשאם ואחת. אחת ּכל ּבין ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹלבּדק
נבלֹות, ספק הּכל הרי - ּפגּומה סּכין ונמצאת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹּבאחרֹונה

הראׁשֹונה  .92ואפּלּו ֲִִַָָ
.‰Î,ׁשחיטה אחר ּבדקּה ולא ּבּה, וׁשחט הּסּכין ְְְְִִַַַַַַָָָָָָֹּבדק

ּבדק  ּכ ואחר ּבהן, וכּיֹוצא עץ אֹו עצם ּבּה ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוׁשבר
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - ּפגּומה הּסּכין 93ּומצאּה ׁשחזקת ; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּה ׁשּׁשּבר הּקׁשה ּבּדבר ולא 94ׁשּנפּגמה ּפׁשע אם וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
- יבּדק ׁשּלא עד הּסּכין ׁשאבדה אֹו הּסּכין, ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּבדק

ּכׁשרה  .95ׁשחיטתֹו ְְִֵָָ
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באמצע.67) שהיא בין הסכין בראש שהפגימה הוחלק.68)בין שלא בעוקץ הסימן נאחז שבהבאה שנפגמה 69)מכיון
ושדרתו  מלפניו, ראשו מגביה גחונו על הולך כשהוא שהנחש כנחש, שם עמוקה והסכין במשחזת העוקצים והוחלקו
גירסתנו  אבל כנחש. ויורד עולה שם, בגמרא רבינו של גירסתו היתה הרדב"ז לפי גומא. כמו וביניהם גבוה וזנבו משוקעת

בסכין. ויורד עולה רעה".70)היא: בשהייה.71)"סכין פסלה ולא החתון הפסיק שלא חברו.72)כיון ולבסוף תלוש
הכותל 73) מן יוצא צור היה שם: בברייתא כשר, - חברו כך ואחר תלוש אבל בו, לשחוט פסול מעיקרו מחובר שרק כרבי,

אדם. בידי שנבנה בכותל ולא מערה, בכותל - בגמרא ופירשו מאליו, עולה קנה בדבר 74)או להיות צריכה ששחיטה
וגו'", לשחוט המאכלת את "ויקח שנאמר ממה זה ולומדים ויותר.75)תלוש שיש 76)שתים פגומה כסכין שהיא

לזו  זו שן בין התבואה.77)הפרש בה שקוצרין קיימא 78)קציר הא רוחב, בה שאין בסכין ואע"ג והביא הוליך לן
כשירה. שהוא הגוף.79)כל מן אלא 80)התלושה חיים בעלי לגוף מחוברת שאינה כיון במחובר שחיטה נקראת לא

הגוף. מן תלושה ליד המחוברת בצפורן הדין וכן יד. כבית הוא והלחי שמואל.82)באש.81)בלחי, בשם זירא ר' דברי
הראשונים  מן וכמה הסכין. מחום נשרף שהסימן לפני לחתוך וממהר שמקדים לליבונה", קודם ש"חידודה מפני והטעם:
שניקבו  ונמצא הסימנים את שורפים הסכין צדדי מפני כלומר, שם, בסוגיא כדאמר הצדדים מפני פסולה" "שחיטתו גורסים

טריפה. - שהוא כל שנקב וושט שחיטה, קודם שריפה ידי המשנה 83)על בלשון יד ואטופרא 84)מגל "אבישרא שם:
רותחא". השחיטה 85)ואתלת מעשה מפני 86)כדרך הסכין, על האצבע את ולא הבשר על הסכין את ומעבירין

צריך  ולכן בתנועה, עסוק בהיותו מהרגשתו קצת שתבטל אפשר ובאה הולכת האצבע ואם גדול להרגש צריכה שהבדיקה
בשר  על הבדיקה שהוא. כל מפריע בלי שלמה הרגשתו תהיה ואז מתנועעת בלתי במקומה עומדת נחה תהיה שהאצבע

רך. שהוא הושט בשביל שמא 87)אצבעו אחרת, צפורן על יבדוק אחדות בדיקות ולאחר קשה. שהוא הקנה בשביל
הצפורן. פגימות בתוך שעוברת לפי קלה בפגימה הבודק ירגיש לא כך ומתוך סכין של בחודו הצפורן כמו 88)נפגמה

וכל  פגומה, בסכין הסימנים וחתך הצואר בעור הסכין נפגם שמא שחוששים זו, בדיקה וטעם יב. הלכה למעלה הסימנים
בדיקת  בדיקה, חכמינו הצריכו הוא להגלות שעומד דבר וגם כראוי ושוחטים נזהרים אדם בני שרוב בסימנים, אם הוא, שכן
וחיפוש  בדיקה ידי על אלא לגלות אפשר ואי אדם של ברשותו שאינו סימנים, חיתוך לפני בעור שנפגמה החשש מפני סכין

השחיטה. אחר לבדוק חכמים הצריכו נבלה.89)בודאי ספק וכונתו פסולה, הונא רב הצואר.90)אמר עור את כשחתך
הסכין.91) נפגמה בעור עור שמא חוששין רך, עור שעור שחיטתה 92)אע"פ נפגמה ראשונה של הצואר בעור שמא

שם: הסימנים, שחיטת עצמות.93)לפני בה כששיבר ומכשיר, הונא רב על החולק - חסדא כרב אבל 94)והלכתא
מספק. פסולה והשחיטה נפגם בעור שמא חוששים כך אחר פגומה ונמצאת רכים דברים שיבר הסכין 95)אם כשבדק

שחיטתו  הראש ונחתך השחיטה אחר בדקם לא שאם סימנין, בין מה תשאל ואם בדוקה. בחזקת שהסכין השחיטה קודם
כמ"ש  איסור בחזקת אותה מעמידין עצמה, בבהמה היא החשש) (הפגם, שהריעותא מכיוון ששם, לאמר יש יש נבלה?

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'c iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÂÎ לפני ּבּה ׁשּׁשֹוחט ׁשּלֹו הּסּכין ּבדק ׁשּלא טּבח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
נמצאת 96חכם  אם אֹותּה: ּבֹודקין - לעצמֹו ּבּה וׁשחט , ְְְְְִִִֵַַָָָָָ

ּפעם  עצמֹו על ׁשּיסמ לפי אֹותֹו, מנּדין - ּובדּוקה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹיפה
ּפגּומה 97אחרת  נמצאת ואם ּבּה; ויׁשחֹוט ּפגּומה ותהיה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

אֹותֹו ּומנּדין אֹותֹו, מעבירין ּבּׂשר 98- ּכל על ּומכריזין , ְְֲִִִִִַַַַָָָ
טרפה  ׁשהּוא .99ׁשּׁשחט ְֵֶֶַָָ

.ÊÎ והּוא ׁשהּוא. ּכל ׁשּׁשֹוחט? הּסּכין אר הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָֹּכּמה
ראׁש ּכמֹו ׁשֹוחט, ואינֹו ׁשּנֹוקב ּדק דבר יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

הּקטן  ּבֹו100האזמל .101וכּיֹוצא ְְִֵֵַַָָָ
.ÁÎ.ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין זמן, ּבכל ׁשֹוחטין? ְְְֲִֵֵַַַַַָָָּומתי

ואם  ּיעּׂשה. מה ׁשּיראה ּכדי עּמֹו, אבּוקה ׁשּתהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָוהּוא
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּבאפלה ְְֲִֵֵַַָָָָׁשחט

.ËÎ ּבׁשֹוגג ּבׁשּבת אֹו הּכּפּורים ּביֹום אף 102הּׁשֹוחט , ְְְִִֵֵַַַַָ
ּבנפׁשֹו מתחּיב היה מזיד היה ׁשאּלּו ּפי מתחּיב 103על אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּכׁשרה 104מלקּות  ׁשחיטתֹו - הּכּפּורים יֹום .105על ְְְִִִֵַַַָָ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ׁשאין ‡. העזרה. מן חּוץ לׁשחט, מּתר מקֹום ְְֲִִֵֶָָָָָָֹֻּבכל

- החּלין אבל ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ּבעזרה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשֹוחטין
וכן  עֹוף. ּבין חּיה ּבין ּבהמה ּבין ּבעזרה, לׁשחטן ְְְֲֳֵֵֵֵֵַָָָָָָָָאסּור
אׁשר  הּמקֹום מּמ ירחק ּכי ּתאוה: ּבבּׂשר אֹומר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהּוא
ואכלּת וגֹומר, ּומּצאנ מּבקר וזבחּת וגֹומר, יי ְְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיבחר
אּלא  ּתאוה ּבּׂשר ׁשֹוחטין ׁשאין למדּת, הא .ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשערי

ה'. ּבחר אׁשר לּמקֹום ֲֶַַָָחּוץ
ּבכל ·. לאכלֹו ׁשּמּתר הּוא לּמקֹום חּוץ ׁשּנׁשחט ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֻוזה

הּבּׂשר  אֹותֹו - ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט אבל ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָֻהּׁשערים;
וקֹוברים  ּבֹו. וכּיֹוצא ּבחלב ּכבּׂשר ּבהניה, ואסּור ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָטהֹור
לאכילת  אֹו לרפּואה ׁשחט אפּלּו אסּור. ואפרֹו ְְְֲֲִִִֶַַַָָָאֹותֹו,
ּבעזרה, הּנֹוחר אבל לכלבים. להאכיל אֹו ּכֹוכבים ְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָעֹובד
ונמצא  והּׁשֹוחט ׁשּׁשחט, ּכֹוכבים ועֹובד ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוהמעּקר,

הרי  - ּבעזרה הּטמאים ועֹוף חּיה ּבהמה והּׁשֹוחט ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָטרפה,
ּבהניה. מּתרין ּכּלן ֲִֵַָָָָֻֻאּלּו

אסּור ‚. החּלין ּכל אּלא ּבלבד, וחּיה ּבהמה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻולא
ואם  ופת. ּפרֹות אֹו ׁשחּוטה ּבּׂשר אפּלּו לעזרה, ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָלהכניסן
ּכּלן  אּלּו ּודברים ּכׁשהיּו. ּבאכילה מּתרין - והכניסן ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעבר
האֹוכל  אֹו ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט וכל הן. קּבלה ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻּדברי
מּכת  אֹותֹו מּכין - ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו חּלין מּבּׂשר ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֻּכזית

ְַמרּדּות.
נׁשחטה „. אם חּלין, ּוולדּה ׁשלמים זֹו ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֻהאֹומר:

לׁשחט  יכֹול ׁשאינֹו לפי ּבאכילה, מּתר ולדּה - ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֻּבעזרה
מקֹום. ּברחּוק ְִָאֹותֹו

עֹובד ‰. יאמרּו: ׁשּמא ּונהרֹות, יּמים לתֹו ׁשֹוחטין ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאין
לכלי  יׁשחֹוט ולא לּמים. ּכמקריב ונראה זה, הּוא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַֹמים
ׁשחט. ּבּמים ׁשּתראה לּצּורה יאמרּו: ׁשּמא מים, ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמלא
ּדר ׁשּכן הּגּמא, לתֹו ולא הּכלים, ּבתֹו יׁשחֹוט ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֻולא
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט ואם ּכֹוכבים. עבֹודת ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָעֹובדי

.Â.ּבהן נראית הּצּורה ׁשאין עכּורין, מים לכלי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשֹוחטין
ּובּׁשּוק  לּגּמא. ויֹורד ׁשֹותת והּדם לּגּמא, חּוץ ׁשֹוחט ְְְֵֵֵֵַַַַָָָֻֻוכן
לּגּמא  ׁשחט ואם הּמינים. את יחּקה ׁשּמא ּכן, יעּׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻלא
אחריו, ׁשּיבּדקּו עד מּׁשחיטתֹו לאכל אסּור - ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָֹּבּׁשּוק
והּדם  הּספינה, ּדפן על לׁשחט ּומּתר הּוא. מין ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּמא

ה  על ּגּבי ׁשֹותת על לׁשחט ּומּתר לּמים. ויֹורד ּדפן ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹֻ
ִֵַהּכלים.

.Ê הּסּכין ּומֹולי הּצּואר את מֹותח ׁשֹוחטין? ֲִִִֵֵֶַַַַַַָּכיצד
ּבין  רבּוצה הּבהמה ׁשהיתה ּבין ׁשּׁשֹוחט. עד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּומביאּה
מּלמּטה  ּבידֹו והּסּכין ּבערּפּה ואחז עֹומדת ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיתה

ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲֵֵַָָוׁשחט
.Á עד עליה הּצּואר והעביר ּבּכתל הּסּכין את ְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנעץ

הּבהמה  צּואר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנׁשחט
למעלה  ּבהמה צּואר היה ׁשאם למעלה; וסּכין ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָלמּטה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ריעותא  ספק ואין לבדקה אפשר שאי בסכין, אלא הבהמה בגוף הריעותא נולדה שלא שלפנינו, בדין כן שאין מה שם,
בדוקה. בחזקת שהיא בסכין היינו נשחטה" "במה יודעים אנו שהרי ודאית, שחיטה מידי מוציא כבודו 96)בסכין מפני

לפנות  שצריך מפני הסכין את לבדוק צריך שהחכם הראב"ד וכתב שם. כמבואר הפסוק מן לזה אסמכתא ויש חכם, של
פגומה  ימצאנה ולא הסכין האדם יבדוק שפעמים רואים אנו שהרי בפגימה, שירגיש כדי הבדיקה בשעת היטב המחשבה
כמו  זה והרי גדול עיון שצריך ומפני אחרים. לדברים שפנה לב רוע אם כי זה אין פגומה, וימצאנה ויבדוק כך אחר ויחזור

החכם. כבוד בזה ראו להראות 97)הוראה אמרו לא יוחנן: ר' אמר ושם: בגמרא. אינו הזה שהטעם רבינו, על מקשים
עצמו  בשביל כלומר, לעצמו, ששחט כגון ברבינו הדברים שפירוש לאמר ואפשר חכם. של כבודו מפני אלא לחכם סכין
טבח  זאת ובכל חכם, של בכבודו זלזול בזה אין למכירה שלא לעצמו שבשוחט סג. בעירובין אמרינן והרי למכירה, ולא

לחכם. יראה ולא עצמו על יסמוך למכירה כשישחוט גם אחרת ופעם בכך שעסקו לפי אותו מפרש 98)מנדין רבינו
נדוי. על נוסף אותו מעבירים שם, נבלה.99)בגמרא והבהמה פסולה ששחיטתו עוקץ 100)כלומר, לו שיש

הרצענים).101) של (מרצע דאושכפי" "מחטא בשבת.102)כגון מבשל בדין יהודה כר' לעולם, לשוחט אסור במזיד אבל
סקילה.103) שחייב מלאכה 104)בשבת והעושה א. בפרק שכתב כמו לוקין, - למלקות בהם כשהתרו כריתות חייבי שכל

כרת. חייב הכפורים מימרא 105)ביום באכיל, אסורה ביום בו אבל הכיפורים, יום או שבת במוצאי באכילה ומותרת
אביו. בשם רב בן חייא מקום 1)של זה ובאי חולין; וולדה שלמים זו בהמה האומר או בעזרה; חולין השוחט יבאר

קדשים; לשם והשוחט כוונה; צריכה אם חולין ושחיטת שוחטין; כיצד ודין אדם; מכח שאינה שחיטה ודין שוחטין;
זרה. לעבודה דמה לזרוק והשוחט
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ּבלא  ותחת ּגּופּה ּבכבד הּבהמה ּתרד ׁשּמא - הּסּכין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמן
,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשחיטה, זֹו ואין והבאה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהֹולכה
הּסּכין  מן למעלה צּוארֹו ׁשהיה ּבין עֹוף, היה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאם

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - מּמּנּו למּטה אֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָהּנעּוצה
.Ëהביאּה אֹו הביאּה ולא הּסּכין את והֹולי ְְֱֱִִִִֵֶַַַָָֹהּׁשֹוחט

עד  והביא הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - וׁשחט הֹוליכּה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹולא
ולא  הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - והּתיזֹו הראׁש ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹׁשחת
ּבהֹולכה  הראׁש את והּתיז הֹולי ולא הביא אֹו ְְְִִִִִֵֵֶָָָֹֹהביא
ׁשני  ּכמלא ּבּסּכין יׁש אם ּבלבד: ּבהבאה אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹּבלבד
- לאו ואם ּכׁשרה, ׁשחיטתֹו - הּנׁשחט מּצּוארי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָצוארים
ׁשחיטתֹו - ּכאחד ראׁשים ׁשני ׁשחט ּפסּולה. ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָׁשחיטתֹו

ְֵָּכׁשרה.
.È מּצד וׁשני זה מּצד אחד אפּלּו ּבסּכין, ׁשאחזּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשנים

ׁשאחזּו ׁשנים וכן ּכׁשרה. ׁשחיטתן - וׁשחטּו ּכנגּדֹו, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחר
- ּבּצּואר מקֹומֹות ּבׁשני ּכאחד וׁשחטּו סּכינין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשני

רּבֹו,ׁשחיט  אֹו ּבלבד הּוׁשט זה ׁשחט ואפּלּו ּכׁשרה. תן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשחיטה  הרי - רּבֹו אֹו הּקנה אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוהּׁשני
אחד. ּבמקֹום ּכּלּה הּׁשחיטה ׁשאין ּפי על ואף ּכׁשרה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻזֹו
ּכמסרק  העּׂשּויה ּוׁשחיטה ּכקלמֹוס העּׂשּויה ׁשחיטה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֻוכן

ּכׁשרה. -ְֵָ
.‡È ׁשחט אפּלּו אּלא ּכּונה, צריכה החּלין ׁשחיטת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאין

ּבּכתל  לנעצּה סּכין ׁשּזרק אֹו ּׂשחֹוק, דר אֹו ְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמתעּסק
ּבמקֹומּה ּכראּוי והּׁשחיטה הֹואיל ּבהליכתּה, ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָּוׁשחטּה

ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲִֵֵָָוׁשעּורּה
.·È ׁשּכֹור אֹו קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְִִֵֵֶָָָלפיכ

ׁשּׁשחטּו, רעה רּוח ׁשאחזּתּו ּומי דעּתֹו ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבלּבלה
ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ׁשהּׁשחיטה אֹותם רֹואין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָואחרים
ּכדרּכּה ׁשּׁשחטה ּפי על אף וׁשחטה, ׁשּנפלה סּכין ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָאבל
הּזֹובח  ׁשּיהיה עד - וזבחּת ׁשּנאמר: ּפסּולה; זֹו הרי -ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

לׁשחיטה. מתּכּון ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאדם
.‚È,ּבֹו קבּועה הּסּכין ׁשהיתה עץ ׁשל אֹו אבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגלּגל

הּבהמה  אֹו העֹוף צּואר וּׂשם הּגלּגל, את אדם ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָוסּבב
ואם  ּכׁשרה. זֹו הרי - הּגלּגל ּבסביבת ׁשּנׁשחט עד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּכנגּדֹו
ּכנגּדֹו הּצּואר את וּׂשם הּגלּגל, את המסּבבין הן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהּמים
אדם  ּפטר ואם ּפסּולה. זֹו הרי - ונׁשחט ׁשּסּבב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּבׁשעה
ּבסביבתֹו וׁשחט הּגלּגל את וסּבבּו ׁשּבאּו עד הּמים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָאת
ּדברים  ּבּמה ּבא. אדם מּכח ׁשהרי ּכׁשרה, זֹו הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
אבל  האדם; מּכח ׁשהיא ראׁשֹונה, ּבסביבה ְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָֹאמּורים?
מּכח  אּלא האדם, מּכח אינּה - ּולאחריה ׁשנּיה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹמּסביבה

ּבהּלּוכן. ְִִַַָהּמים
.„È לׁשם יּמים, לׁשם ּגבעֹות, לׁשם הרים, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָהּׁשֹוחט

לעבדן נהרֹות  נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף מדּברֹות, לׁשם , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשאֹומרין  הבאי מּדברי ּבּה וכּיֹוצא לרפּואה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאּלא
ׁשחט  אם אבל ּפסּולה. ׁשחיטתֹו הרי - ּכֹוכבים ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָהעֹובדי

וכּיֹוצא  ּומּזלֹות לכֹוכבים אֹו ההר מּזל אֹו הּים מּזל ְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָלׁשם
עבֹודת  ּתקרבת ּככל ּבהניה אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹּבהן

ִָּכֹוכבים.
.ÂË ּכֹוכבים לעבֹודת ּדמּה לזרק הּבהמה את ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשֹוחט

אסּורה. זֹו הרי - ּכֹוכבים לעבֹודת חלּבּה להקטיר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָאֹו
הּקדׁשים  מּמחׁשבת ּבחּלין ּבחּוץ מחׁשבה ְְֲֲֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּלמדין
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ּבהן, ּפֹוסלת ּכזֹו ׁשּמחׁשבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבפנים,

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְְִִֵַָֻּבהלכֹות
.ÊË ּכֹוכבים לעב ֹודת ּדמּה לזרק חׁשב ּכ ואחר ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָֹׁשחטּה

אסּורה  זֹו הרי - ּכֹוכבים לעבֹודת חלּבּה להקטיר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָאֹו
ּכזֹו ּובמחׁשבה ּתחּלתֹו, על הֹוכיח סֹופֹו ׁשּמא ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָמּספק;

ַָׁשחט.
.ÊÈ- ּכמֹותן ונּדרים ׁשּמתנּדבין קדׁשים לׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשֹוחט

לׁשם  ׁשחט ּבחּוץ. קדׁשים ּכׁשֹוחט ׁשּזה ּפסּולה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּונדבה ּבנדר ּבאין ׁשאינן ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָקדׁשים

.ÁÈ לׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָּכיצד?
והּפסח  הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח לׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּתֹודה,
הּוא  הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ּבכל אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָמפריׁש
אׁשם  לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט והּנּדב. הּנּדר לדבר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָדֹומה
לׁשם  מעּׂשר, לׁשם ּבכֹור, לׁשם ּתלּוי, אׁשם לׁשם ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַָָָוּדאי,

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ְְְִֵָָָּתמּורה
.ËÈ- לחּטאתי ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְִַַַַָָָָָָָֻהיה

קרּבן לֹו היה ּפסּולה. וׁשחט ׁשחיטתֹו ּביתֹו, ּבתֹו ְְְְְִֵַָָָָָָָ
ׁשהרי  ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - זבחי ּתמּורת לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָואמר:

ּבֹו. ִֵהמיר
.Îזֹו ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה

ּבאה  יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתּה - ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעֹולתי
ואין  בעֹולה. ׁשּנתחּיבה יֹולדת אינּה והרי ּונדבה, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבנדר
לּה. יׁש קֹול - הּמּפלת ׁשּכל הּפילה, ׁשּמא לּה ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָחֹוׁשׁשין
- נזיר ׁשאינֹו ּפי על אף נזיר, עֹולת לׁשם הּׁשֹוחט ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָאבל

הּנדרים. מן נדר הּנזירּות ׁשעּקר ּפסּולה; ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשחיטתֹו
.‡Î לׁשם מתּכּון אחד וׁשֹוחטין, ּבסּכין אֹוחזין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָׁשנים

לֹו היתה לא והּׁשני אסּורה, ׁשחיטתֹו לֹו ׁשהּׁשֹוחט ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּדבר
- לֹו להתּכּון הּמּתר ּדבר לׁשם נתּכּון ואפּלּו ּכלל, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻּכּונה
האחד  והתּכּון זה, אחר זה ׁשחט אם וכן ּפסּולה. זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפֹוסל. - ה ּפסּול ּדבר לׁשם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָמהן
- ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם אבל ׁשּתפּות; ּבּה לֹו ְֲִֵֶָָָָָָָֻֻּכׁשהיה
ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיּׂשראל אדם ׁשאין אסּורה; ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינּה

לצערֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְֲֵֶֶֶַַָָָׁשּלֹו,
.·Î ׁשהעֹובד ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד ׁשּׁשחט ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּׂשראל

ׁשאין  ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - ּׁשּירצה מה לכל מתּכּון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכֹוכבים
ּבעל  למחׁשבת לא הּזֹובח, למחׁשבת אּלא ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹחֹוׁשׁשין
אפּלּו ליּׂשראל, ׁשּׁשחט ּכֹוכבים עֹובד ,לפיכ ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּבהמה.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נבלה, ׁשחיטתֹו - קטן ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָהיה
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ה'תשע"ה  ניסן ה' רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הלכֹות ‡. ועּקר הּׁשחיטה, את מפסידין דברים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמּׁשה

ּדרסה,ׁשח  ׁשהּיה, הן: ואּלּו מהן. אחת ּבכל להּזהר יטה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ועּקּור. הגרמה ְְֲִַָָָָחלדה,

קדם ·. ידֹו והגּביּה לׁשחט ׁשהתחיל הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּיה
ּבׁשֹוגג  ּבין וׁשהה, הּׁשחיטה ּבין 2ׁשּיגמר ּבמזיד ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ

ׁשהה  אם הּׁשחיטה: את וגמר אחר אֹו הּוא וחזר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבאנס,
ׁשחיטתֹו - ויׁשחֹוט וירּביצּנה הּבהמה את ׁשּיגּביּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדי
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - זה מּכדי ּפחֹות ׁשהה ואם ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָּפסּולה;

ׁשּיגּביּה‚. ּכדי ׁשהּיתּה ׁשעּור - דּקה ּבהמה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
ּכדי  - גּסה היתה ואם ויׁשחֹוט. וירּביצּנה דּקה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבהמה
ׁשּיגּביּה ּכדי - ּובעֹוף ויׁשחֹוט. וירּביצּנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיגּביהּנה

ויׁשחֹוט. וירּביצּנה דּקה ְְְְְִִֵֶַַָָָּבהמה
וׁשהה „. מעט וׁשחט וחזר מעט, וׁשהה מעט ְְְְְְְַַַַַַָָָָָָָׁשחט

ׁשעּור  אחת ּבפעם ׁשהה ולא הּׁשחיטה, ׁשּגמר עד ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹמעט,
מּכּלן  יצטרף הּׁשהּיֹות זמן ּכל ּכׁשּתחׁשב אבל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּׁשהּיה,

נבלה  ספק זֹו הרי - ׁשהּיה ּכדי 3ׁשעּור ׁשהה אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵָָָָ
הּסימנין  מעּוט ּכמֹו ׁשּיׁשחט ּוכדי וירּביצּנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיגּביהּנה

גמּורה  ׁשחיטה ׁשּיׁשחט ּכדי לא ספק 4ּבלבד, זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ְֵָנבלה.

על ‰. אף ּבבהמה, ׁשנים רב אֹו ּבעֹוף אחד רב ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשחט
הרי  - הּסימנין חתיכת וגמר וחזר הּיֹום חצי ׁשּׁשהה ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּפי

זה הרי ּכּׁשעּור, ּבּה ׁשּנׁשחט מאחר מּתרת; 5ּכמחּתזֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
הּׁשחּוטה. ְְַַָּבּׂשר

.Âלבּדֹו ּבּקנה מרּבה 7חציֹו6ׁשחט זמן וׁשהה מעּוטֹו, אֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבל  ּכלּום. ּבכ ואין הּׁשחיטה וגֹומר חֹוזר זה הרי -ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָ

הּקנה  רב ׁשחט ּבּוׁשט 8אם ׁשּנּקב וׁשהה 9אֹו ׁשהּוא ּכל ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּׁשחט  ּבין ׁשהתחיל הּׁשחיטה וגמר ׁשחזר ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכּׁשעּור,

מּפני  ּפסּולה; זֹו הרי - אחר ּבמקֹום גמּורה ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָׁשחיטה
ׁשּנּקב  אֹו ׁשּלּה הּקנה רב ׁשּנפסק העֹוף אֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּבהמה
ּכמֹו ּבּה, מֹועלת הּׁשחיטה ואין נבלה, - ּבמּׁשהּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוׁשט

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ê ׁשאם ּכלל. ּבעֹוף ּבּקנה ׁשהּיה ׁשאין ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנה

ּכׁשחזר  ׁשחיטתֹו; נגמרה ּכבר - וׁשהה הּקנה רב ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשחט
הּקנה  ּבמעּוט ׁשחט ואם הּוא. ּבּׂשר מחּת - 10וגמר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשאינּה ׁשּירצה; זמן ּכל וׁשֹוחט חֹוזר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוׁשהה
הּקנה. רב ׁשּיּפסק עד נבלה מּׁשּום ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנאסרת

.Á ּבֹו11ׁשחט וׁשהה יֹודע 12העֹוף ואינֹו נּקב 13, אם ְְִִֵֵַַַָָָָ
ּבמקֹום  לבּדֹו הּקנה וׁשֹוחט חֹוזר - נּקב לא אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּוׁשט

מּבפנים 14אחר  הּוׁשט ּובֹודק ׁשּימּות, עד ּומּניחֹו אם 15, . ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּוכׁשרה. נּקב, ׁשּלא ּבידּוע - ּדם טּפת ּבֹו נמצאת ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא

.Ë סימן 16חלדה ּבין הּסּכין ׁשהכניס ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּׁשחט  ּבין למעלה, העליֹון הּסימן ׁשּפסק ּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלסימן,
ּפסּולה. זֹו הרי - ׁשחיטה דר ׁשהיא למּטה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּתחּתֹון

.È הּסימנים ׁשני וׁשחט העֹור ּתחת הּסּכין את ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהכניס
אֹו ,מסּב צמר ּתחת הּסּכין את ׁשהחליד אֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּכדרּכן,

מטלית  ּתחת 17ׁשּפרס וׁשחט הּצּואר ועל הּסּכין על ְְְִִֶַַַַַַַַַַַָָָ
נבלה. ספק זֹו הרי - ּגלּויה הּסּכין ואין הֹואיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָהּמטלית,
הּׁשחיטה  וגמר ּבהחלדה, הּסימנים מעּוט ׁשחט אם ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָוכן

נבלה. ספק זֹו הרי - ּבהחלדה ְְְְֲֵֵֵֶַָָָֹׁשּלא
.‡È 18ּדרסהּכדר הּצּואר, על ּבסּכין ׁשהּכה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ולא  הֹולכה ּבלא אחת ּבבת הּסימנין וחת ּבסיף, ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשּמּכין
וחת19הֹובאה  ודחק הּצּואר על הּסּכין ׁשהּניח אֹו ; ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָ

הרי  - הּסימנין ׁשחת עד קּׁשּות, אֹו צנֹון ּכחֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלמּטה,
ּפסּולה. ְָזֹו

.·È למעלה ּבּקנה הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ּבמקֹום 20הגרמה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּקנה  ּבסֹוף יׁש חּטים ׁשני ּוכמֹו לׁשחיטה. ראּוי 21ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּיר  אם החּטים: ּבתֹו ׁשחט ּגדֹולה. ּבטּבעת ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָלמעלה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מחיים;1) נבלות שש נבילה; היא אם פסולה, שחיטה שנאמר מקום כל כיצד; – ועיקור הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, יבאר
הוושט. השוחט.2)ובדיקת ודעת בכוונת תלוי לא,3)שאינו או מצטרפות שהיות אם נפשטה שלא בעייא היא שזו

נבילה. ספק היא נבלה.4)ולכן ספק כן גם מחצה שישחוט כדי שהה ואם הסימנים. רוב גמר 5)היינו זה ואין
כשר. שהה אפילו ולפיכך בו.6)שחיטה, ושחט לבדו הקנה בידו שתפס כגון בוושט, נגע שלא בוודאי חיתוך 7)שיודע

הצוואר. בעור כמחתך הוא ולפיכך רובו כשנפסק רק נטרף שקנה מכיון שחיטה. אינה הקנה שצריכה 8)חצי בבהמה
הסימנים. שני בעוף.9)שחיטת בין בבהמה בחציו.10)בין אפילו בקנה.11)או לשחוט בחציו 12)התחיל

בדיקה.13)הראשון. עושין ספק ידי עד 14)לצאת עליו להוסיף כלומר, מקום, באותו הקנה את שוחטים לא אבל
נעשה  שהוא יאמר נקב וכשימצא בוושט לפגוע יותר קל מקום באותו לשחוט התחיל שכבר שמתוך לחוש שיש מפני רובו.
וינקבו  בוושט עתה יפגע פן היא טובה עצה להיפך, או כדין. שלא להכשיר ויבוא מקודם, היה ולא זו בשחיטה עכשיו

הי  שהוושט שיחשוב כדין, שלא לפסול מקודם.ויבוא נקוב מפני 15)ה במשהו, שנקיבתו לוושט, בדיקה אין ומבחוץ
טיפת  ואפילו לבן הוושט של הפנימי העור אבל אדום, שהוא הוושט של החיצון בעור ניכרת האדומה הדם טיפת שאין

בו. ניכרת אדומה קטנה ומתכסה.16)דם מתחבאת מטלית 17)שהסכין שפרס והיינו מהו? מטלית תחת שם, בעיא
הצוואר. ועל הסכין ופוסק.18)על בכוח הסכין את הביא 19)שדוחק ולא הוליך שאילו זו, ולא זו לא עשה שלא

כשרה. שחיטתו הוליך, ולא הביא לשחיטה.20)או ראוי שאינו והטבעת 21)במקום טבעות טבעות הוא שהקנה דע
ובראש  הטבעות. קצות שתי את ומחברת אותן מסבבת בשר של ורצועה שלימות אינן האחרות אבל שלימה היא העליונה
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ּבלא  ותחת ּגּופּה ּבכבד הּבהמה ּתרד ׁשּמא - הּסּכין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמן
,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשחיטה, זֹו ואין והבאה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהֹולכה
הּסּכין  מן למעלה צּוארֹו ׁשהיה ּבין עֹוף, היה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאם

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - מּמּנּו למּטה אֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָהּנעּוצה
.Ëהביאּה אֹו הביאּה ולא הּסּכין את והֹולי ְְֱֱִִִִֵֶַַַָָֹהּׁשֹוחט

עד  והביא הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - וׁשחט הֹוליכּה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹולא
ולא  הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - והּתיזֹו הראׁש ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹׁשחת
ּבהֹולכה  הראׁש את והּתיז הֹולי ולא הביא אֹו ְְְִִִִִֵֵֶָָָֹֹהביא
ׁשני  ּכמלא ּבּסּכין יׁש אם ּבלבד: ּבהבאה אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹּבלבד
- לאו ואם ּכׁשרה, ׁשחיטתֹו - הּנׁשחט מּצּוארי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָצוארים
ׁשחיטתֹו - ּכאחד ראׁשים ׁשני ׁשחט ּפסּולה. ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָׁשחיטתֹו

ְֵָּכׁשרה.
.È מּצד וׁשני זה מּצד אחד אפּלּו ּבסּכין, ׁשאחזּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשנים

ׁשאחזּו ׁשנים וכן ּכׁשרה. ׁשחיטתן - וׁשחטּו ּכנגּדֹו, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחר
- ּבּצּואר מקֹומֹות ּבׁשני ּכאחד וׁשחטּו סּכינין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשני

רּבֹו,ׁשחיט  אֹו ּבלבד הּוׁשט זה ׁשחט ואפּלּו ּכׁשרה. תן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשחיטה  הרי - רּבֹו אֹו הּקנה אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוהּׁשני
אחד. ּבמקֹום ּכּלּה הּׁשחיטה ׁשאין ּפי על ואף ּכׁשרה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻזֹו
ּכמסרק  העּׂשּויה ּוׁשחיטה ּכקלמֹוס העּׂשּויה ׁשחיטה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֻוכן

ּכׁשרה. -ְֵָ
.‡È ׁשחט אפּלּו אּלא ּכּונה, צריכה החּלין ׁשחיטת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאין

ּבּכתל  לנעצּה סּכין ׁשּזרק אֹו ּׂשחֹוק, דר אֹו ְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמתעּסק
ּבמקֹומּה ּכראּוי והּׁשחיטה הֹואיל ּבהליכתּה, ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָּוׁשחטּה

ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲִֵֵָָוׁשעּורּה
.·È ׁשּכֹור אֹו קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְִִֵֵֶָָָלפיכ

ׁשּׁשחטּו, רעה רּוח ׁשאחזּתּו ּומי דעּתֹו ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבלּבלה
ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ׁשהּׁשחיטה אֹותם רֹואין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָואחרים
ּכדרּכּה ׁשּׁשחטה ּפי על אף וׁשחטה, ׁשּנפלה סּכין ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָאבל
הּזֹובח  ׁשּיהיה עד - וזבחּת ׁשּנאמר: ּפסּולה; זֹו הרי -ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

לׁשחיטה. מתּכּון ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאדם
.‚È,ּבֹו קבּועה הּסּכין ׁשהיתה עץ ׁשל אֹו אבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגלּגל

הּבהמה  אֹו העֹוף צּואר וּׂשם הּגלּגל, את אדם ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָוסּבב
ואם  ּכׁשרה. זֹו הרי - הּגלּגל ּבסביבת ׁשּנׁשחט עד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּכנגּדֹו
ּכנגּדֹו הּצּואר את וּׂשם הּגלּגל, את המסּבבין הן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהּמים
אדם  ּפטר ואם ּפסּולה. זֹו הרי - ונׁשחט ׁשּסּבב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּבׁשעה
ּבסביבתֹו וׁשחט הּגלּגל את וסּבבּו ׁשּבאּו עד הּמים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָאת
ּדברים  ּבּמה ּבא. אדם מּכח ׁשהרי ּכׁשרה, זֹו הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
אבל  האדם; מּכח ׁשהיא ראׁשֹונה, ּבסביבה ְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָֹאמּורים?
מּכח  אּלא האדם, מּכח אינּה - ּולאחריה ׁשנּיה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹמּסביבה

ּבהּלּוכן. ְִִַַָהּמים
.„È לׁשם יּמים, לׁשם ּגבעֹות, לׁשם הרים, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָהּׁשֹוחט

לעבדן נהרֹות  נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף מדּברֹות, לׁשם , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשאֹומרין  הבאי מּדברי ּבּה וכּיֹוצא לרפּואה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאּלא
ׁשחט  אם אבל ּפסּולה. ׁשחיטתֹו הרי - ּכֹוכבים ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָהעֹובדי

וכּיֹוצא  ּומּזלֹות לכֹוכבים אֹו ההר מּזל אֹו הּים מּזל ְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָלׁשם
עבֹודת  ּתקרבת ּככל ּבהניה אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹּבהן

ִָּכֹוכבים.
.ÂË ּכֹוכבים לעבֹודת ּדמּה לזרק הּבהמה את ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשֹוחט

אסּורה. זֹו הרי - ּכֹוכבים לעבֹודת חלּבּה להקטיר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָאֹו
הּקדׁשים  מּמחׁשבת ּבחּלין ּבחּוץ מחׁשבה ְְֲֲֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּלמדין
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ּבהן, ּפֹוסלת ּכזֹו ׁשּמחׁשבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבפנים,

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְְִִֵַָֻּבהלכֹות
.ÊË ּכֹוכבים לעב ֹודת ּדמּה לזרק חׁשב ּכ ואחר ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָֹׁשחטּה

אסּורה  זֹו הרי - ּכֹוכבים לעבֹודת חלּבּה להקטיר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָאֹו
ּכזֹו ּובמחׁשבה ּתחּלתֹו, על הֹוכיח סֹופֹו ׁשּמא ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָמּספק;

ַָׁשחט.
.ÊÈ- ּכמֹותן ונּדרים ׁשּמתנּדבין קדׁשים לׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשֹוחט

לׁשם  ׁשחט ּבחּוץ. קדׁשים ּכׁשֹוחט ׁשּזה ּפסּולה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּונדבה ּבנדר ּבאין ׁשאינן ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָקדׁשים

.ÁÈ לׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָּכיצד?
והּפסח  הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח לׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּתֹודה,
הּוא  הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ּבכל אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָמפריׁש
אׁשם  לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט והּנּדב. הּנּדר לדבר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָדֹומה
לׁשם  מעּׂשר, לׁשם ּבכֹור, לׁשם ּתלּוי, אׁשם לׁשם ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַָָָוּדאי,

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ְְְִֵָָָּתמּורה
.ËÈ- לחּטאתי ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְִַַַַָָָָָָָֻהיה

קרּבן לֹו היה ּפסּולה. וׁשחט ׁשחיטתֹו ּביתֹו, ּבתֹו ְְְְְִֵַָָָָָָָ
ׁשהרי  ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - זבחי ּתמּורת לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָואמר:

ּבֹו. ִֵהמיר
.Îזֹו ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה

ּבאה  יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתּה - ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעֹולתי
ואין  בעֹולה. ׁשּנתחּיבה יֹולדת אינּה והרי ּונדבה, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבנדר
לּה. יׁש קֹול - הּמּפלת ׁשּכל הּפילה, ׁשּמא לּה ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָחֹוׁשׁשין
- נזיר ׁשאינֹו ּפי על אף נזיר, עֹולת לׁשם הּׁשֹוחט ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָאבל

הּנדרים. מן נדר הּנזירּות ׁשעּקר ּפסּולה; ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשחיטתֹו
.‡Î לׁשם מתּכּון אחד וׁשֹוחטין, ּבסּכין אֹוחזין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָׁשנים

לֹו היתה לא והּׁשני אסּורה, ׁשחיטתֹו לֹו ׁשהּׁשֹוחט ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּדבר
- לֹו להתּכּון הּמּתר ּדבר לׁשם נתּכּון ואפּלּו ּכלל, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻּכּונה
האחד  והתּכּון זה, אחר זה ׁשחט אם וכן ּפסּולה. זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפֹוסל. - ה ּפסּול ּדבר לׁשם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָמהן
- ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם אבל ׁשּתפּות; ּבּה לֹו ְֲִֵֶָָָָָָָֻֻּכׁשהיה
ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיּׂשראל אדם ׁשאין אסּורה; ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינּה

לצערֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְֲֵֶֶֶַַָָָׁשּלֹו,
.·Î ׁשהעֹובד ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד ׁשּׁשחט ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּׂשראל

ׁשאין  ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - ּׁשּירצה מה לכל מתּכּון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכֹוכבים
ּבעל  למחׁשבת לא הּזֹובח, למחׁשבת אּלא ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹחֹוׁשׁשין
אפּלּו ליּׂשראל, ׁשּׁשחט ּכֹוכבים עֹובד ,לפיכ ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּבהמה.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נבלה, ׁשחיטתֹו - קטן ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָהיה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'd iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ה  ניסן ה' רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הלכֹות ‡. ועּקר הּׁשחיטה, את מפסידין דברים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמּׁשה

ּדרסה,ׁשח  ׁשהּיה, הן: ואּלּו מהן. אחת ּבכל להּזהר יטה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ועּקּור. הגרמה ְְֲִַָָָָחלדה,

קדם ·. ידֹו והגּביּה לׁשחט ׁשהתחיל הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּיה
ּבׁשֹוגג  ּבין וׁשהה, הּׁשחיטה ּבין 2ׁשּיגמר ּבמזיד ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ

ׁשהה  אם הּׁשחיטה: את וגמר אחר אֹו הּוא וחזר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבאנס,
ׁשחיטתֹו - ויׁשחֹוט וירּביצּנה הּבהמה את ׁשּיגּביּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדי
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - זה מּכדי ּפחֹות ׁשהה ואם ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָּפסּולה;

ׁשּיגּביּה‚. ּכדי ׁשהּיתּה ׁשעּור - דּקה ּבהמה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
ּכדי  - גּסה היתה ואם ויׁשחֹוט. וירּביצּנה דּקה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבהמה
ׁשּיגּביּה ּכדי - ּובעֹוף ויׁשחֹוט. וירּביצּנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיגּביהּנה

ויׁשחֹוט. וירּביצּנה דּקה ְְְְְִִֵֶַַָָָּבהמה
וׁשהה „. מעט וׁשחט וחזר מעט, וׁשהה מעט ְְְְְְְַַַַַַָָָָָָָׁשחט

ׁשעּור  אחת ּבפעם ׁשהה ולא הּׁשחיטה, ׁשּגמר עד ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹמעט,
מּכּלן  יצטרף הּׁשהּיֹות זמן ּכל ּכׁשּתחׁשב אבל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּׁשהּיה,

נבלה  ספק זֹו הרי - ׁשהּיה ּכדי 3ׁשעּור ׁשהה אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵָָָָ
הּסימנין  מעּוט ּכמֹו ׁשּיׁשחט ּוכדי וירּביצּנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיגּביהּנה

גמּורה  ׁשחיטה ׁשּיׁשחט ּכדי לא ספק 4ּבלבד, זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ְֵָנבלה.

על ‰. אף ּבבהמה, ׁשנים רב אֹו ּבעֹוף אחד רב ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשחט
הרי  - הּסימנין חתיכת וגמר וחזר הּיֹום חצי ׁשּׁשהה ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּפי

זה הרי ּכּׁשעּור, ּבּה ׁשּנׁשחט מאחר מּתרת; 5ּכמחּתזֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
הּׁשחּוטה. ְְַַָּבּׂשר

.Âלבּדֹו ּבּקנה מרּבה 7חציֹו6ׁשחט זמן וׁשהה מעּוטֹו, אֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבל  ּכלּום. ּבכ ואין הּׁשחיטה וגֹומר חֹוזר זה הרי -ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָ

הּקנה  רב ׁשחט ּבּוׁשט 8אם ׁשּנּקב וׁשהה 9אֹו ׁשהּוא ּכל ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּׁשחט  ּבין ׁשהתחיל הּׁשחיטה וגמר ׁשחזר ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכּׁשעּור,

מּפני  ּפסּולה; זֹו הרי - אחר ּבמקֹום גמּורה ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָׁשחיטה
ׁשּנּקב  אֹו ׁשּלּה הּקנה רב ׁשּנפסק העֹוף אֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּבהמה
ּכמֹו ּבּה, מֹועלת הּׁשחיטה ואין נבלה, - ּבמּׁשהּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוׁשט

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ê ׁשאם ּכלל. ּבעֹוף ּבּקנה ׁשהּיה ׁשאין ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנה

ּכׁשחזר  ׁשחיטתֹו; נגמרה ּכבר - וׁשהה הּקנה רב ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשחט
הּקנה  ּבמעּוט ׁשחט ואם הּוא. ּבּׂשר מחּת - 10וגמר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשאינּה ׁשּירצה; זמן ּכל וׁשֹוחט חֹוזר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוׁשהה
הּקנה. רב ׁשּיּפסק עד נבלה מּׁשּום ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנאסרת

.Á ּבֹו11ׁשחט וׁשהה יֹודע 12העֹוף ואינֹו נּקב 13, אם ְְִִֵֵַַַָָָָ
ּבמקֹום  לבּדֹו הּקנה וׁשֹוחט חֹוזר - נּקב לא אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּוׁשט

מּבפנים 14אחר  הּוׁשט ּובֹודק ׁשּימּות, עד ּומּניחֹו אם 15, . ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּוכׁשרה. נּקב, ׁשּלא ּבידּוע - ּדם טּפת ּבֹו נמצאת ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא

.Ë סימן 16חלדה ּבין הּסּכין ׁשהכניס ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּׁשחט  ּבין למעלה, העליֹון הּסימן ׁשּפסק ּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלסימן,
ּפסּולה. זֹו הרי - ׁשחיטה דר ׁשהיא למּטה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּתחּתֹון

.È הּסימנים ׁשני וׁשחט העֹור ּתחת הּסּכין את ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהכניס
אֹו ,מסּב צמר ּתחת הּסּכין את ׁשהחליד אֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּכדרּכן,

מטלית  ּתחת 17ׁשּפרס וׁשחט הּצּואר ועל הּסּכין על ְְְִִֶַַַַַַַַַַַָָָ
נבלה. ספק זֹו הרי - ּגלּויה הּסּכין ואין הֹואיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָהּמטלית,
הּׁשחיטה  וגמר ּבהחלדה, הּסימנים מעּוט ׁשחט אם ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָוכן

נבלה. ספק זֹו הרי - ּבהחלדה ְְְְֲֵֵֵֶַָָָֹׁשּלא
.‡È 18ּדרסהּכדר הּצּואר, על ּבסּכין ׁשהּכה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ולא  הֹולכה ּבלא אחת ּבבת הּסימנין וחת ּבסיף, ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשּמּכין
וחת19הֹובאה  ודחק הּצּואר על הּסּכין ׁשהּניח אֹו ; ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָ

הרי  - הּסימנין ׁשחת עד קּׁשּות, אֹו צנֹון ּכחֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלמּטה,
ּפסּולה. ְָזֹו

.·È למעלה ּבּקנה הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ּבמקֹום 20הגרמה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּקנה  ּבסֹוף יׁש חּטים ׁשני ּוכמֹו לׁשחיטה. ראּוי 21ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּיר  אם החּטים: ּבתֹו ׁשחט ּגדֹולה. ּבטּבעת ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָלמעלה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מחיים;1) נבלות שש נבילה; היא אם פסולה, שחיטה שנאמר מקום כל כיצד; – ועיקור הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, יבאר
הוושט. השוחט.2)ובדיקת ודעת בכוונת תלוי לא,3)שאינו או מצטרפות שהיות אם נפשטה שלא בעייא היא שזו

נבילה. ספק היא נבלה.4)ולכן ספק כן גם מחצה שישחוט כדי שהה ואם הסימנים. רוב גמר 5)היינו זה ואין
כשר. שהה אפילו ולפיכך בו.6)שחיטה, ושחט לבדו הקנה בידו שתפס כגון בוושט, נגע שלא בוודאי חיתוך 7)שיודע

הצוואר. בעור כמחתך הוא ולפיכך רובו כשנפסק רק נטרף שקנה מכיון שחיטה. אינה הקנה שצריכה 8)חצי בבהמה
הסימנים. שני בעוף.9)שחיטת בין בבהמה בחציו.10)בין אפילו בקנה.11)או לשחוט בחציו 12)התחיל

בדיקה.13)הראשון. עושין ספק ידי עד 14)לצאת עליו להוסיף כלומר, מקום, באותו הקנה את שוחטים לא אבל
נעשה  שהוא יאמר נקב וכשימצא בוושט לפגוע יותר קל מקום באותו לשחוט התחיל שכבר שמתוך לחוש שיש מפני רובו.
וינקבו  בוושט עתה יפגע פן היא טובה עצה להיפך, או כדין. שלא להכשיר ויבוא מקודם, היה ולא זו בשחיטה עכשיו

הי  שהוושט שיחשוב כדין, שלא לפסול מקודם.ויבוא נקוב מפני 15)ה במשהו, שנקיבתו לוושט, בדיקה אין ומבחוץ
טיפת  ואפילו לבן הוושט של הפנימי העור אבל אדום, שהוא הוושט של החיצון בעור ניכרת האדומה הדם טיפת שאין

בו. ניכרת אדומה קטנה ומתכסה.16)דם מתחבאת מטלית 17)שהסכין שפרס והיינו מהו? מטלית תחת שם, בעיא
הצוואר. ועל הסכין ופוסק.18)על בכוח הסכין את הביא 19)שדוחק ולא הוליך שאילו זו, ולא זו לא עשה שלא

כשרה. שחיטתו הוליך, ולא הביא לשחיטה.20)או ראוי שאינו והטבעת 21)במקום טבעות טבעות הוא שהקנה דע
ובראש  הטבעות. קצות שתי את ומחברת אותן מסבבת בשר של ורצועה שלימות אינן האחרות אבל שלימה היא העליונה
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למעלה  ׁשהּוא ּכל הרי22מהן ׁשחט - ׁשהרי ּכׁשרה; זֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכֹובע  הראּוי 24ּולמּטה 23מּׁשּפּוי הּמקֹום מן והּוא , ְְִִִַַַָָָָ

למעלה  ׁשחט אּלא ּכלּום, מהן ׁשּיר לא ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלׁשחיטה;
ּופסּולה. מגרמת זֹו הרי - ְְֲֵֵֶֶֶָֻמהן

.‚È האחד רב הּׁשנים 25ׁשחט רב והׁשלים 26אֹו , ְְְִִִֶַַַָָָֹֹ
ּכׁשרה  זֹו הרי - ּבהגרמה אֹו ּבדרסה ;27הּׁשחיטה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָ

ׁשליׁש, ּבּתחּלה הגרים ּכראּוי. הּׁשעּור נׁשחט ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָׁשהרי
ּכׁשרה  זֹו הרי - ׁשליׁשים ׁשני ׁשליׁש,28וׁשחט ׁשחט . ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ

ּכׁשרה  - האחרֹון ׁשליׁש וׁשחט וחזר ׁשליׁש, .29והגרים ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ
ׁשליׁש והגרים וחזר ׁשליׁש, וׁשחט ׁשליׁש, ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָהגרים

ּפסּולה  זֹו הרי - ּבין 30האחרֹון החליד, אֹו ּדרס ואם . ְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָ
זֹו הרי - האמצעי ּבּׁשליׁש ּבין הראׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבּׁשליׁש

ְָּפסּולה.
.„È הּגרּגרת ׁשּנעקרה ּכגֹון ּכיצד? הּקנה,31עּקּור והיא , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

מהן  אחד ונׁשמט הּוׁשט, ּגמר 32אֹו קדם ׁשניהן אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּבעֹוף  אחד ׁשחט אם אבל ּכ33ׁשחיטה. ואחר רּבֹו, אֹו ְְְֲִִֶַַַָָָָָֻ

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - הּׁשני הּסימן .34נׁשמט ְְְִִִִֵֵַַַָָָ
.ÂË- הּׁשני את ׁשחט ּכ ואחר מהן אחד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנׁשמט

ּפסּולה  הּׁשנ 35ׁשחיטתֹו ונמצא מהן אחד ׁשחט ׁשמּוט,. י ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
- ׁשחיטה אחר אֹו נׁשמט ׁשחיטה קדם אם ידּוע ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹואין

נבלה. ספק זֹו ְְֲֵֵֵָהרי
.ÊË ׁשמּוט הּׁשחּוט הּסימן ּכׁשרה 36נמצא זֹו הרי -37. ְְֲִִֵֵַַָָָָָ

- ׁשחיטה קדם נעקר ׁשאּלּו נעקר; ׁשחיטה אחר ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּוּדאי
נׁשחט. ולא מתּדלּדל ְְְְִִֵַָָָֹהיה

.ÊÈ אמּורים ּדברים ּבידֹו38ּבּמה הּסימנין ּתפס ׁשּלא ? ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
אחר  ׁשּתּׁשחט אפׁשר - וׁשחט ּתפסן אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּׁשחט;

נמצאת  אם ,ּולפיכ הרי 39העּקּור. - ּוׁשחּוטה ׁשמּוטה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
נבלה. ספק ְְֵֵָזֹו

.ÁÈזֹו הרי - 'ּפסּולה' ּבׁשחיטה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִִֵֶַָָָָָּכל
אֹוכל 40נבלה  מּׁשּום לֹוקה - ּכזית מּמּנה אכל ואם , ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכׁשרה, ׁשחיטה אּלא נבלה מידי מֹוציא ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָנבלה.
וכל  ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה צּוה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר
- מּמּנה והאֹוכל נבלה, ספק הּוא הרי - ּבׁשחיטה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָספק

מרּדּות  מּכת אֹותֹו .41מּכין ְִַַַַ
.ËÈ ׁשּתראה עד עּמּה, וחללּה ׁשּלּה יר ׁשּנּטל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהמה

ּכׁשּתרּבץ  ׁשּנחּת42חסרה ּכמֹו נבלה, זֹו הרי חציּה43- ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אם ונחלקה וכן ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין גּופֹות, לׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

עּמּה ּבּׂשר ורב מפרקּתּה מּגּבּה44נׁשּברה ׁשּנקרעה אֹו , ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשהּוא  ּבכל הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ׁשּנפסק אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדג,

לׁשחיטה  הראּוי מחּיים 45ּבמקֹום נבלה זֹו הרי ואין 46- , ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ
העֹוף  ואחד הּבהמה ואחד ּבּה. מֹועלת ּבכל 47הּׁשחיטה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

האּלה. ְִֵֶַָָהּדברים
.Î.לבן והּפנימי אדם, החיצֹון לּוׁשט: לֹו יׁש עֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני

ּכׁשרה  - ּבלבד מהן האחד ּבכל 48נּקב ׁשניהן נּקבּו ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יש  זה כובע שיפוי ובסוף יוצא. הקול ומשם ומחודד משופע והוא בשר של כובע כמין יש העליונה הטבעת על הקנה,
חיטים. נקראין והם בשר של גרעינים שני הראש.22)כמין לעכב 23)לצד הקנה פי על שנופל קטן בשר אותו זה אין

נקרא  שיפוי ואותו קולמוס, כמין חדוד ונעשה וכלה הולך ולמעלה ומאמצעיתו עשוי הוא ממש כובע כמין אלא הקול, את
כובע. ולעלות.24)שיפוי לשפע הכובע שיתחיל בבהמה.26)בעוף.25)קודם הסימנים שני רבינו 27)של למד

הדין  והוא כראוי, השיעור שנשחט משום כשרה בבהמה, שניים או בעוף אחד סימן רוב שחיטת אחרי שהה שאם משהייה,
ודר  ששהייה הסוברים, פוסקים ויש בחלדה. גם הדין והוא הרוב. שחיטת אחרי שכשר ודרסה, במיעוט בהגרמה וחלדה סה

חלדה  וכן ודרסה ששהייה משום דבר, של וטעמו כשרה. הרוב, שנשחט אחרי נעשית אם הגרמה ורק נבלה ספק האחרון
שאינה  בהגרמה כן שאין מה נבלה, ספק היא הרי בפסול, קצתה נעשית השחיטה שמעשה ומכיון שחיטה, במקום הם

כראוי. השיעור שנשחט אחרי מותר וזה ברגלה, או בידה מחתך כאילו הוא והרי שחיטה סוף 28)במקום סוף שהרי
פסול. בוושט אבל בקנה, אמורים? דברים במה שחיטה. במקום כדרכו הרוב אחת,29)שחט ובבת רצוף רוב צריך שאין

כשרה. שחיטה היא הרי הסימנים, של בהיקפם שחוט רוב שיש מכיון בשחיטה.30)אלא רוב כאן שנתדלדלו 31)שאין
רובם. או כולם הואיל 32)הסימנים פסולה, השחיטה שחיטה, בשעת כן הדבר יקרה שאם מסיני, למשה והלכה ממקומו.

הסימנים. מתנדנדים העיקור שמחמת בהכשר, לשחוט אפשר אי שעה באותה פוסל.33)שנשמט סימנים עיקור בעוף שגם
פוסל.34) אינו השחיטה שלאחר והשימוט כראוי שיעורו נשחט פי 35)שכבר על אף נשמט, השחיטה וקודם הואיל

הנשמט. את ולא האחר הסימן את נשחט.36)ששחט שלא הסימן כשנשמט מדובר, הקודמת ההלכה כרב,37)בסוף
נשחט. היה ולא למטה יורד היה השחיטה לפני הסימן נשמט שאם שחוטה", שתיעשה לשמוטה אפשר "אי האומר:

שחוטה.38) נעשית שמוטה שח 39)שאין קודם ונשמטו בידו הסימנים תפס אם יודע ואינו זמן תפס,לאחר לא או יטה
נשמטו. השחיטה נבלה.40)ואחר בשחיטתה שנפסלה על 41)כל מהעובר וחומר קל תורה של ספק על העובר ככל

סופרים. יריכה 42)דברי ומתכסה יריכה על לרבוץ הבהמה דרך רש"י: ופירש  אלעזר ר' של המימרא את רבא מפרש כך
רבוצה. כשהיא חסרונה ניכר וזו לא 43)ברביצתה אבל נבלה, שתיהן חצייה, נחתכה לדין שווה הירך ניטל דין כלומר,

חצייה. נחתך עם זהה הירך שניטל לומר, רבינו הצוואר.44)נתכוון שאחורי בשר רוב עמה בתורבץ 45)נפסק נקב אבל
נבילה. ולא טריפה היא הרי בחיים.46)הוושט מטמאה שאינה הוושט ונקובת הגרגרת בפסוקת לא אבל הדברים, בשאר

טריפה).47) כן (גם בעוף כנגדן בבהמה, חכמים שמנו טרפות לוי, מגין.48)תני ניקב שלא שהשני כשר, זה בלא זה
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ּובין  נבלה. זֹו הרי - לׁשחיטה הראּוי ּבמקֹום ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָׁשהּוא
הּנקב  ּבמקֹום -49ׁשּנׁשחטה אחר ּבמקֹום ׁשּנׁשחטה ּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכנגד  ׁשּלא זה ׁשניהם נּקבּו ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹאין
נבלה  - .50זה ְֵֶָ

.‡Î הּקרּום אין - ּוסתמֹו קרּום ּבֹו ועלה הּוׁשט ְְְְִֵֵֶַַַָָָנּקב
עֹומד 51ּכלּום  קֹוץ נמצא ּכׁשהיה. נקּוב הּוא והרי ,52 ְְְֲִֵֵֶַָָָָ

ועלה  הּוׁשט נּקב ׁשּמא נבלה; ספק זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּוׁשט
הּקֹוץ 53קרּום  נמצא אם אבל נראה. ואינֹו הּנקב ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

הּבהמֹות 54לארּכֹו ׁשרב לֹו; חֹוׁשׁשין אין - ּבּוׁשט ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּתמיד. הּקֹוצים אֹוכלֹות ְְִִִִַַָָהּמדּברּיֹות

.·Î מּבחּוץ ּבדיקה לֹו אין - מּבפנים 55וׁשט אּלא ,56. ְְִִִִִֵֵֶֶַָָ
ּבידּוע  - ּדם טּפת עליו נמצא אם ּובֹודק. הֹופכֹו ְְְִִִֵֵַַַָָָָָּכיצד?

נקּוב. ֶָָָׁשהיה
.‚Îחללּה רב ׁשּנפסק הראּוי 57ּגרּגרת ּבמקֹום ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹ

נבלה 58לׁשחיטה  זֹו הרי ּכאּסר 59- נּקבה אם וכן .60. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָ
קטּנים  נקבים הם 61נּקבה חּסרֹון ּבהן ׁשאין נקבים אם : ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לרּבּה מצטרפין -62- חּסרֹון ּבהם ׁשּיׁש נקבים ואם ; ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻ
רצּועה  מּמּנה נּטלה אם וכן לכאּסר. -63מצטרפין ְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָ

לכאּסר  ּובעֹוף 64מצטרפת הרצּועה 65. מקּפל ׁשאּלּו ּכל - ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
חּסרֹון  ּבהן ׁשּיׁש הּנקבים אם 66אֹו הּקנה: ּפי על ּומּניחן ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

רּבֹו את ּכׁשרה.67חֹופה - לאו ואם נבלה, - ְְְִֵֵֶֶַָָֻ
.„Î צדדיה מּׁשני מפּלׁש נקב הּגרּגרת ּכדי 68נּקבה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

לרחּבֹו אּסר לארּכּה69ׁשּיּכנס נסּדקה נבלה. אפּלּו70- , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ
לׁשחיטה  ּבּה הראּוי הּמקֹום מן נׁשּתּיר מּׁשהּו71לא אּלא ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּכׁשרה. - למּטה ּומּׁשהּו ְְְְֵֶַַַָָָלמעלה
.‰Î נּקבה ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגרּגרת

ּבמקֹום  עּתה אֹותּה נֹוקבין - נּקבה ׁשחיטה אחר ְְְְִִִַַַָָָָָאֹו
לּנקב  הּנקב ּומדּמין מּתרת 72אחר, - לֹו נדמה אם .73. ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֻ

גדֹולה  מחליא אּלא מדּמין אֹו74ואין גדֹולה לחליא ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָֻֻ
הּקנה  ׁשּכל לגדֹולה. מּקטּנה לא אבל לקטּנה, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹמּקטּנה
אחת  חליא וחליא חליא ּכל ּובין הּוא, חליֹות ְְְְְְֵַַָָָָֻֻֻֻֻחליֹות

ורּכה  מּׁשתיהן .75קטּנה ְְְִֵֶַַָָ
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שחיט.49) קא נקב במקום כשניקבו 50)שמא כשרה וכו', ריאה מוח, כגון עורות, שני בעלי אחרים שבאיברים פי על ואף
זה  כנגד זה הנקבים שני יזדמנו פן חוששים תכופות, ולהתכווץ להתפשט שדרכו בוושט - כאן זה, כנגד שלא זה שניהם

מגין. עור יהיה מתקיימת.51)ולא אינה עבה סתימה אפילו ונסתם ניקב בגמרא 52)אם בכת"י). (רדב"ז תחוב כלומר
מבחוץ. נקיבתו נראה ואינו הוושט לתוך ונתחב קוץ שאכלה כגון רש"י ופירש בוושט, קוץ לו ישב אין 53)שם: אפילו

כ  שלא בוושט. דם מכה.קורט מחמת קרום שעלה והבריא נקוב היה שמא הבריא, שמא חוששין אין שאומר שם, עולא
בחרבותם. אותהן וברא מלשון ניקב, שמא הבריא": ל"שמא פירוש עוד שם בוושט.54)וברש"י תחוב העור 55)ואינו

הסימנים  שיאדימו עד טריפה שאינה הסימנים כנגד בצוואר דרוסה לעניין בין בו, ניכרת קטנה דם טיפת ואין אדום החיצון
כלשהו.56)עצמם. אדמימות בו וניכרת לבן שלו הפנימי וכל 57)העור רך, מעצם טבעות טבעות עשוייה הגרגרת

ורצועה  הגרגרת, כל מקיף הרך העצם אין כובע, לשיפוי הסמוכה העליונה שהיא הגדולה מהטבעת חוץ כולן, הטבעות
סמוך  הרך והעצם למפרקת סמוכה רצועה ואותה הטבעות. קצות את מחברת (הקנה) הגרגרת כל את המסובבת בשר של
הצוואר  ולרוחב ולצוואר, העור מן הוא הגרגרת ועובי השני. בצידו ודק לעור הסמוך בצד מלמעלה עב הקנה ונמצא לעור,
מצד  מלמעלה עב הגרגרת שדופן מפני רובה, נפסק החלל, שליש עם העור מצד הגרגרת וכשנפסקה הגרגרת, רוחב הוא
העצם  עובי כן ואם נפסקת, היא למפרקת מעור בכיוון הגרגרת כשנפסקה וסתמא דק, קרום אלא אינו הצוואר ולצד העור,
ועובי  החלל, רוב שייפסק עד נבלה שאינה לן משמע וקא רובו. או החלל חצי נשאר התחתון ובמיעוט לרוב, משלים הרך

לרוב. משלים אינו (תנוך) הרך היא 58)העצם הרי ולמטה הריאה כנף מראש כגון לשחיטה, ראוי שאינו במקום אבל
שיעור 59)טריפה. הוא כמה הלכה להורות אלא זה לחדש בא ולא נבלה, הגרגרת שפסוקת פעמים כמה רבינו כתב כבר

עובייה. ברוב ולא חללה ברוב שמשערים שם, חנה בר בר כרבה ופסק מטריף 60)הפסיקה. אינו רבינו וכנראה האיטלקי.
רבינו  נבלה. נקראת והיא כפסוקה כבר זהו כאיסר ניקבה אם אלא נקובה, משום הקנה כאיסר בנקובת שאפילו פוסק,

מכאיסר. יתר צריך ואין נבלה כנפה.61)מצומצם הגרגרת 62)ניקבה ופסוקת - כלום חסר ואינו הואיל פסיקה, שזהו
יש  אם מצטרפין נקבים אותם כל בעור מחט שנוקב כמי דבר שום מגופה חסר לא "אם לרבינו: המשנה ובפירוש ברובה.
וגם  מקומות בכמה שכתב מה על וסמך שאסורה, לומר נתכוון "טריפה" שכתב מה טריפה". גרגרת רוב שיעור בכולם
חיסרון  בהם ושאין לכאיסר מצטרפין חיסרון בהם שיש נקבים שם: רב של מימרא נבילה. הגרגרת שפסוקת זו, הלכה בסוף

לרובה. חיסרון.63)מצטרפין בה ויש נבלה.64)לאורכה היא איסר, כשיעור יהיה אותה כשמעגלים שאין 65)אם
כאיסר. אין העוף גרגרת שבכל מפני כאיסר לשיעור כאיסר.66)מקום בבהמה השיעור בהם שגם קטנים נקבים בניקבה

וקטנו.67) גודלו לפי הוא בעוף הקנה רוב ושיעור חללו. כגון 68)רוב הרי"ף, ופירש "נפחתה" גרסינן: שם בגמרא
חיסרון. בו שיש מפולש נקב (דינר)69)שניקבה כעובי הוא שהשיעור רבינו כוונת פירש לד, סימן דעה יורה [בטור

בעוף. ולא בבהמה מדברת זו שהלכה ונראה נבילה.]. - רחבו לכל איסר הנקבים בשני להכניס אפשר אם [איסר],
ומחלים,70) חוזר ואינו לגמרי ניתק למעלה מושך והצוואר למטה מושכת שהריאה מתוך לרוחבה נפסקה אם קל. יותר והוא

ומחלים. וחוזר והולך סוגר הוא  נמשך שהצוואר כמה כל  לאורכה, נסדקה העוף.71)אבל או הבהמה באותה
נ 72) זה אם יודעים אנו ואין כאיסר קדורה או פסוקה נמצאת אם הדין והוא בקנה". לאחר "מקיפין או שחיטה קודם עשה

זה 73)שחיטה. נקב גם ובוודאי השחיטה, אחר שנעשו בבשר לנקבים במראיהם דומים השחיטה שקודם הנקבים שאין
שחיטה. אחר טבעות.74)נעשה שלוש - חוליא פירש, שם, רש"י אבל טבעת. היא חוליא רבינו פירוש:75)ולפירוש
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למעלה  ׁשהּוא ּכל הרי22מהן ׁשחט - ׁשהרי ּכׁשרה; זֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכֹובע  הראּוי 24ּולמּטה 23מּׁשּפּוי הּמקֹום מן והּוא , ְְִִִַַַָָָָ

למעלה  ׁשחט אּלא ּכלּום, מהן ׁשּיר לא ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלׁשחיטה;
ּופסּולה. מגרמת זֹו הרי - ְְֲֵֵֶֶֶָֻמהן

.‚È האחד רב הּׁשנים 25ׁשחט רב והׁשלים 26אֹו , ְְְִִִֶַַַָָָֹֹ
ּכׁשרה  זֹו הרי - ּבהגרמה אֹו ּבדרסה ;27הּׁשחיטה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָ

ׁשליׁש, ּבּתחּלה הגרים ּכראּוי. הּׁשעּור נׁשחט ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָׁשהרי
ּכׁשרה  זֹו הרי - ׁשליׁשים ׁשני ׁשליׁש,28וׁשחט ׁשחט . ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ

ּכׁשרה  - האחרֹון ׁשליׁש וׁשחט וחזר ׁשליׁש, .29והגרים ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ
ׁשליׁש והגרים וחזר ׁשליׁש, וׁשחט ׁשליׁש, ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָהגרים

ּפסּולה  זֹו הרי - ּבין 30האחרֹון החליד, אֹו ּדרס ואם . ְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָ
זֹו הרי - האמצעי ּבּׁשליׁש ּבין הראׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבּׁשליׁש

ְָּפסּולה.
.„È הּגרּגרת ׁשּנעקרה ּכגֹון ּכיצד? הּקנה,31עּקּור והיא , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

מהן  אחד ונׁשמט הּוׁשט, ּגמר 32אֹו קדם ׁשניהן אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּבעֹוף  אחד ׁשחט אם אבל ּכ33ׁשחיטה. ואחר רּבֹו, אֹו ְְְֲִִֶַַַָָָָָֻ

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - הּׁשני הּסימן .34נׁשמט ְְְִִִִֵֵַַַָָָ
.ÂË- הּׁשני את ׁשחט ּכ ואחר מהן אחד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנׁשמט

ּפסּולה  הּׁשנ 35ׁשחיטתֹו ונמצא מהן אחד ׁשחט ׁשמּוט,. י ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
- ׁשחיטה אחר אֹו נׁשמט ׁשחיטה קדם אם ידּוע ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹואין

נבלה. ספק זֹו ְְֲֵֵֵָהרי
.ÊË ׁשמּוט הּׁשחּוט הּסימן ּכׁשרה 36נמצא זֹו הרי -37. ְְֲִִֵֵַַָָָָָ

- ׁשחיטה קדם נעקר ׁשאּלּו נעקר; ׁשחיטה אחר ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּוּדאי
נׁשחט. ולא מתּדלּדל ְְְְִִֵַָָָֹהיה

.ÊÈ אמּורים ּדברים ּבידֹו38ּבּמה הּסימנין ּתפס ׁשּלא ? ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
אחר  ׁשּתּׁשחט אפׁשר - וׁשחט ּתפסן אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּׁשחט;

נמצאת  אם ,ּולפיכ הרי 39העּקּור. - ּוׁשחּוטה ׁשמּוטה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
נבלה. ספק ְְֵֵָזֹו

.ÁÈזֹו הרי - 'ּפסּולה' ּבׁשחיטה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִִֵֶַָָָָָּכל
אֹוכל 40נבלה  מּׁשּום לֹוקה - ּכזית מּמּנה אכל ואם , ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכׁשרה, ׁשחיטה אּלא נבלה מידי מֹוציא ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָנבלה.
וכל  ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה צּוה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר
- מּמּנה והאֹוכל נבלה, ספק הּוא הרי - ּבׁשחיטה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָספק

מרּדּות  מּכת אֹותֹו .41מּכין ְִַַַַ
.ËÈ ׁשּתראה עד עּמּה, וחללּה ׁשּלּה יר ׁשּנּטל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהמה

ּכׁשּתרּבץ  ׁשּנחּת42חסרה ּכמֹו נבלה, זֹו הרי חציּה43- ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אם ונחלקה וכן ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין גּופֹות, לׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

עּמּה ּבּׂשר ורב מפרקּתּה מּגּבּה44נׁשּברה ׁשּנקרעה אֹו , ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשהּוא  ּבכל הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ׁשּנפסק אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדג,

לׁשחיטה  הראּוי מחּיים 45ּבמקֹום נבלה זֹו הרי ואין 46- , ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ
העֹוף  ואחד הּבהמה ואחד ּבּה. מֹועלת ּבכל 47הּׁשחיטה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

האּלה. ְִֵֶַָָהּדברים
.Î.לבן והּפנימי אדם, החיצֹון לּוׁשט: לֹו יׁש עֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני

ּכׁשרה  - ּבלבד מהן האחד ּבכל 48נּקב ׁשניהן נּקבּו ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
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יש  זה כובע שיפוי ובסוף יוצא. הקול ומשם ומחודד משופע והוא בשר של כובע כמין יש העליונה הטבעת על הקנה,
חיטים. נקראין והם בשר של גרעינים שני הראש.22)כמין לעכב 23)לצד הקנה פי על שנופל קטן בשר אותו זה אין

נקרא  שיפוי ואותו קולמוס, כמין חדוד ונעשה וכלה הולך ולמעלה ומאמצעיתו עשוי הוא ממש כובע כמין אלא הקול, את
כובע. ולעלות.24)שיפוי לשפע הכובע שיתחיל בבהמה.26)בעוף.25)קודם הסימנים שני רבינו 27)של למד

הדין  והוא כראוי, השיעור שנשחט משום כשרה בבהמה, שניים או בעוף אחד סימן רוב שחיטת אחרי שהה שאם משהייה,
ודר  ששהייה הסוברים, פוסקים ויש בחלדה. גם הדין והוא הרוב. שחיטת אחרי שכשר ודרסה, במיעוט בהגרמה וחלדה סה

חלדה  וכן ודרסה ששהייה משום דבר, של וטעמו כשרה. הרוב, שנשחט אחרי נעשית אם הגרמה ורק נבלה ספק האחרון
שאינה  בהגרמה כן שאין מה נבלה, ספק היא הרי בפסול, קצתה נעשית השחיטה שמעשה ומכיון שחיטה, במקום הם

כראוי. השיעור שנשחט אחרי מותר וזה ברגלה, או בידה מחתך כאילו הוא והרי שחיטה סוף 28)במקום סוף שהרי
פסול. בוושט אבל בקנה, אמורים? דברים במה שחיטה. במקום כדרכו הרוב אחת,29)שחט ובבת רצוף רוב צריך שאין

כשרה. שחיטה היא הרי הסימנים, של בהיקפם שחוט רוב שיש מכיון בשחיטה.30)אלא רוב כאן שנתדלדלו 31)שאין
רובם. או כולם הואיל 32)הסימנים פסולה, השחיטה שחיטה, בשעת כן הדבר יקרה שאם מסיני, למשה והלכה ממקומו.

הסימנים. מתנדנדים העיקור שמחמת בהכשר, לשחוט אפשר אי שעה באותה פוסל.33)שנשמט סימנים עיקור בעוף שגם
פוסל.34) אינו השחיטה שלאחר והשימוט כראוי שיעורו נשחט פי 35)שכבר על אף נשמט, השחיטה וקודם הואיל

הנשמט. את ולא האחר הסימן את נשחט.36)ששחט שלא הסימן כשנשמט מדובר, הקודמת ההלכה כרב,37)בסוף
נשחט. היה ולא למטה יורד היה השחיטה לפני הסימן נשמט שאם שחוטה", שתיעשה לשמוטה אפשר "אי האומר:

שחוטה.38) נעשית שמוטה שח 39)שאין קודם ונשמטו בידו הסימנים תפס אם יודע ואינו זמן תפס,לאחר לא או יטה
נשמטו. השחיטה נבלה.40)ואחר בשחיטתה שנפסלה על 41)כל מהעובר וחומר קל תורה של ספק על העובר ככל

סופרים. יריכה 42)דברי ומתכסה יריכה על לרבוץ הבהמה דרך רש"י: ופירש  אלעזר ר' של המימרא את רבא מפרש כך
רבוצה. כשהיא חסרונה ניכר וזו לא 43)ברביצתה אבל נבלה, שתיהן חצייה, נחתכה לדין שווה הירך ניטל דין כלומר,

חצייה. נחתך עם זהה הירך שניטל לומר, רבינו הצוואר.44)נתכוון שאחורי בשר רוב עמה בתורבץ 45)נפסק נקב אבל
נבילה. ולא טריפה היא הרי בחיים.46)הוושט מטמאה שאינה הוושט ונקובת הגרגרת בפסוקת לא אבל הדברים, בשאר

טריפה).47) כן (גם בעוף כנגדן בבהמה, חכמים שמנו טרפות לוי, מגין.48)תני ניקב שלא שהשני כשר, זה בלא זה
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ּובין  נבלה. זֹו הרי - לׁשחיטה הראּוי ּבמקֹום ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָׁשהּוא
הּנקב  ּבמקֹום -49ׁשּנׁשחטה אחר ּבמקֹום ׁשּנׁשחטה ּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכנגד  ׁשּלא זה ׁשניהם נּקבּו ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹאין
נבלה  - .50זה ְֵֶָ

.‡Î הּקרּום אין - ּוסתמֹו קרּום ּבֹו ועלה הּוׁשט ְְְְִֵֵֶַַַָָָנּקב
עֹומד 51ּכלּום  קֹוץ נמצא ּכׁשהיה. נקּוב הּוא והרי ,52 ְְְֲִֵֵֶַָָָָ

ועלה  הּוׁשט נּקב ׁשּמא נבלה; ספק זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּוׁשט
הּקֹוץ 53קרּום  נמצא אם אבל נראה. ואינֹו הּנקב ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

הּבהמֹות 54לארּכֹו ׁשרב לֹו; חֹוׁשׁשין אין - ּבּוׁשט ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּתמיד. הּקֹוצים אֹוכלֹות ְְִִִִַַָָהּמדּברּיֹות

.·Î מּבחּוץ ּבדיקה לֹו אין - מּבפנים 55וׁשט אּלא ,56. ְְִִִִִֵֵֶֶַָָ
ּבידּוע  - ּדם טּפת עליו נמצא אם ּובֹודק. הֹופכֹו ְְְִִִֵֵַַַָָָָָּכיצד?

נקּוב. ֶָָָׁשהיה
.‚Îחללּה רב ׁשּנפסק הראּוי 57ּגרּגרת ּבמקֹום ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹ

נבלה 58לׁשחיטה  זֹו הרי ּכאּסר 59- נּקבה אם וכן .60. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָ
קטּנים  נקבים הם 61נּקבה חּסרֹון ּבהן ׁשאין נקבים אם : ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לרּבּה מצטרפין -62- חּסרֹון ּבהם ׁשּיׁש נקבים ואם ; ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻ
רצּועה  מּמּנה נּטלה אם וכן לכאּסר. -63מצטרפין ְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָ

לכאּסר  ּובעֹוף 64מצטרפת הרצּועה 65. מקּפל ׁשאּלּו ּכל - ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
חּסרֹון  ּבהן ׁשּיׁש הּנקבים אם 66אֹו הּקנה: ּפי על ּומּניחן ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

רּבֹו את ּכׁשרה.67חֹופה - לאו ואם נבלה, - ְְְִֵֵֶֶַָָֻ
.„Î צדדיה מּׁשני מפּלׁש נקב הּגרּגרת ּכדי 68נּקבה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

לרחּבֹו אּסר לארּכּה69ׁשּיּכנס נסּדקה נבלה. אפּלּו70- , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ
לׁשחיטה  ּבּה הראּוי הּמקֹום מן נׁשּתּיר מּׁשהּו71לא אּלא ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּכׁשרה. - למּטה ּומּׁשהּו ְְְְֵֶַַַָָָלמעלה
.‰Î נּקבה ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגרּגרת

ּבמקֹום  עּתה אֹותּה נֹוקבין - נּקבה ׁשחיטה אחר ְְְְִִִַַַָָָָָאֹו
לּנקב  הּנקב ּומדּמין מּתרת 72אחר, - לֹו נדמה אם .73. ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֻ

גדֹולה  מחליא אּלא מדּמין אֹו74ואין גדֹולה לחליא ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָֻֻ
הּקנה  ׁשּכל לגדֹולה. מּקטּנה לא אבל לקטּנה, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹמּקטּנה
אחת  חליא וחליא חליא ּכל ּובין הּוא, חליֹות ְְְְְְֵַַָָָָֻֻֻֻֻחליֹות

ורּכה  מּׁשתיהן .75קטּנה ְְְִֵֶַַָָ
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שחיט.49) קא נקב במקום כשניקבו 50)שמא כשרה וכו', ריאה מוח, כגון עורות, שני בעלי אחרים שבאיברים פי על ואף
זה  כנגד זה הנקבים שני יזדמנו פן חוששים תכופות, ולהתכווץ להתפשט שדרכו בוושט - כאן זה, כנגד שלא זה שניהם

מגין. עור יהיה מתקיימת.51)ולא אינה עבה סתימה אפילו ונסתם ניקב בגמרא 52)אם בכת"י). (רדב"ז תחוב כלומר
מבחוץ. נקיבתו נראה ואינו הוושט לתוך ונתחב קוץ שאכלה כגון רש"י ופירש בוושט, קוץ לו ישב אין 53)שם: אפילו

כ  שלא בוושט. דם מכה.קורט מחמת קרום שעלה והבריא נקוב היה שמא הבריא, שמא חוששין אין שאומר שם, עולא
בחרבותם. אותהן וברא מלשון ניקב, שמא הבריא": ל"שמא פירוש עוד שם בוושט.54)וברש"י תחוב העור 55)ואינו

הסימנים  שיאדימו עד טריפה שאינה הסימנים כנגד בצוואר דרוסה לעניין בין בו, ניכרת קטנה דם טיפת ואין אדום החיצון
כלשהו.56)עצמם. אדמימות בו וניכרת לבן שלו הפנימי וכל 57)העור רך, מעצם טבעות טבעות עשוייה הגרגרת

ורצועה  הגרגרת, כל מקיף הרך העצם אין כובע, לשיפוי הסמוכה העליונה שהיא הגדולה מהטבעת חוץ כולן, הטבעות
סמוך  הרך והעצם למפרקת סמוכה רצועה ואותה הטבעות. קצות את מחברת (הקנה) הגרגרת כל את המסובבת בשר של
הצוואר  ולרוחב ולצוואר, העור מן הוא הגרגרת ועובי השני. בצידו ודק לעור הסמוך בצד מלמעלה עב הקנה ונמצא לעור,
מצד  מלמעלה עב הגרגרת שדופן מפני רובה, נפסק החלל, שליש עם העור מצד הגרגרת וכשנפסקה הגרגרת, רוחב הוא
העצם  עובי כן ואם נפסקת, היא למפרקת מעור בכיוון הגרגרת כשנפסקה וסתמא דק, קרום אלא אינו הצוואר ולצד העור,
ועובי  החלל, רוב שייפסק עד נבלה שאינה לן משמע וקא רובו. או החלל חצי נשאר התחתון ובמיעוט לרוב, משלים הרך

לרוב. משלים אינו (תנוך) הרך היא 58)העצם הרי ולמטה הריאה כנף מראש כגון לשחיטה, ראוי שאינו במקום אבל
שיעור 59)טריפה. הוא כמה הלכה להורות אלא זה לחדש בא ולא נבלה, הגרגרת שפסוקת פעמים כמה רבינו כתב כבר

עובייה. ברוב ולא חללה ברוב שמשערים שם, חנה בר בר כרבה ופסק מטריף 60)הפסיקה. אינו רבינו וכנראה האיטלקי.
רבינו  נבלה. נקראת והיא כפסוקה כבר זהו כאיסר ניקבה אם אלא נקובה, משום הקנה כאיסר בנקובת שאפילו פוסק,

מכאיסר. יתר צריך ואין נבלה כנפה.61)מצומצם הגרגרת 62)ניקבה ופסוקת - כלום חסר ואינו הואיל פסיקה, שזהו
יש  אם מצטרפין נקבים אותם כל בעור מחט שנוקב כמי דבר שום מגופה חסר לא "אם לרבינו: המשנה ובפירוש ברובה.
וגם  מקומות בכמה שכתב מה על וסמך שאסורה, לומר נתכוון "טריפה" שכתב מה טריפה". גרגרת רוב שיעור בכולם
חיסרון  בהם ושאין לכאיסר מצטרפין חיסרון בהם שיש נקבים שם: רב של מימרא נבילה. הגרגרת שפסוקת זו, הלכה בסוף

לרובה. חיסרון.63)מצטרפין בה ויש נבלה.64)לאורכה היא איסר, כשיעור יהיה אותה כשמעגלים שאין 65)אם
כאיסר. אין העוף גרגרת שבכל מפני כאיסר לשיעור כאיסר.66)מקום בבהמה השיעור בהם שגם קטנים נקבים בניקבה

וקטנו.67) גודלו לפי הוא בעוף הקנה רוב ושיעור חללו. כגון 68)רוב הרי"ף, ופירש "נפחתה" גרסינן: שם בגמרא
חיסרון. בו שיש מפולש נקב (דינר)69)שניקבה כעובי הוא שהשיעור רבינו כוונת פירש לד, סימן דעה יורה [בטור

בעוף. ולא בבהמה מדברת זו שהלכה ונראה נבילה.]. - רחבו לכל איסר הנקבים בשני להכניס אפשר אם [איסר],
ומחלים,70) חוזר ואינו לגמרי ניתק למעלה מושך והצוואר למטה מושכת שהריאה מתוך לרוחבה נפסקה אם קל. יותר והוא

ומחלים. וחוזר והולך סוגר הוא  נמשך שהצוואר כמה כל  לאורכה, נסדקה העוף.71)אבל או הבהמה באותה
נ 72) זה אם יודעים אנו ואין כאיסר קדורה או פסוקה נמצאת אם הדין והוא בקנה". לאחר "מקיפין או שחיטה קודם עשה

זה 73)שחיטה. נקב גם ובוודאי השחיטה, אחר שנעשו בבשר לנקבים במראיהם דומים השחיטה שקודם הנקבים שאין
שחיטה. אחר טבעות.74)נעשה שלוש - חוליא פירש, שם, רש"י אבל טבעת. היא חוליא רבינו פירוש:75)ולפירוש



dhigyקיב zekld - dyecw xtq - oqip 'd iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את ‡. ׁשּמפסידין דברים חמּׁשה יֹודע ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיּׂשראל

ּבהן  וכּיֹוצא ׁשּבארנּו2הּׁשחיטה ׁשחיטה ,3מהלכֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עצמֹו לבין ּבינֹו לא 4וׁשחט מּׁשחיטתֹו, לאכל אסּור - ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹֹ

נבלה 5הּוא  לספק קרֹובה זֹו והרי אחרים. והאֹוכל 6ולא . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹ
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - ּכזית .7מּמּנה ְְִִִֶַַַַַָ

ּפעמים ·. וחמׁש ארּבע ּבפנינּו ׁשחט ׁשחיטה 8ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
והרי  עצמֹו9ּכׁשרה, לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט זֹו ׁשחיטה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָ

מּמּנה  לאכל אסּור - ּוגמּורה נכֹונה הֹואיל 10ׁשחיטה . ְְְֱִִִֶֶָָָָָֹ
הּׁשחיטה  ׁשּיפסיד אפׁשר הּמפסידים, ּדברים יֹודע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואינֹו

יֹודע  אינֹו יׁשחֹוט 11והּוא אֹו ידרס אֹו ׁשּיׁשהה ּכגֹון , ְְְְְִִֵֵֶֶַַֹ
ּכּונתֹו. ּבלא ּבאּלּו וכּיֹוצא ּפגּומה ְְְְְִֵֵַַַָָָֹּבסּכין

יׁשחֹוט ‚. לא זה הרי - ׁשחיטה הלכֹות ׁשּיֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹיּׂשראל
חכם  ּבפני ׁשּיׁשחֹוט עד לכּתחּלה, עצמֹו לבין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבינֹו

רּבֹות  וזריז 12ּפעמים רגיל ׁשּיהיה ׁשחט 13עד ואם . ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּכׁשר  ׁשחיטתֹו - עצמֹו לבין ּבינֹו .14ה ּתחּלה ְְְְְִִֵֵֵַָָָ

ׁשּנעּׂשה „. עד חכם ּבפני וׁשחט ׁשחיטה הלכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיֹודע

ממחה  הּנקרא הּוא - ׁשֹוחטין 15רגיל הּממחין וכל . ְְְְֲִִִִֶַַָָָֻֻ
ועבדים  נׁשים ואפּלּו עצמן. לבין ּבינן אם 16לכּתחּלה , ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
לכּתחּלה. ׁשֹוחטין אּלּו הרי - ממחין ְְְֲֲִִִֵֵַָָֻהיּו

דעּתֹו18ׁשֹוטה 17חרׁש‰. ׁשּנתּבלּבלה וׁשּכֹור 19וקטן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּמא  ּדעת, ּבהן ׁשאין מּפני ּפסּולה, ׁשחיטתן - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשחטּו

אֹותן 20יקלקלּו וראה הּיֹודע, ּבפני ׁשחטּו אם ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ
ּכׁשרה  ׁשחיטתן - ּכהגן .21ׁשּׁשחטּו ְְֲִֵֶֶַָָָָֹ

.Âאצלנּו ידּוע ׁשאינֹו -22מי עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
אֹותֹו -23ׁשֹואלין ׁשחיטה הלכֹות עּקרי יֹודע נמצא אם . ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָ

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.Ê מרחֹוק יּׂשראלי ׁשראינּו ולא 24הרי לֹו, והל ׁשּׁשחט ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

וכן  מּתרת. זֹו הרי - יֹודע אינֹו אם יֹודע אם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֻידענּו
ׁשחּוטה, הּבהמה ּומצא לי, ּוׁשחֹוט צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִִֵֵֵַָָָָָהאֹומר

אחר  אֹו ׁשחטּה ׁשלּוחֹו אם ידּוע מּתרת.25ואין זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
הּמצּויין  הן.26ׁשרב ממחין ׁשחיטה אצל ְְְִִִֵֵֶֶַָֹֻ

.Á;מּתר - ּבּבית ׁשחּוט ּומצאֹו ּתרנגֹול, אֹו גדי לֹו ְְְְִִַַַַָָָָֻאבד
ּבּׁשּוק  מצאֹו הן. ממחים ׁשחיטה אצל הּמצּויין 27ׁשרב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
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חוליא". "בר הגמרא: בלשון הטבעות. שבין מומחין 1)העור שחיטה אצל מצויין ושרוב לשחוט; הראוי הוא מי יבאר
מותרת. אם ובייתוסי, צדוקי שחיטת סוף; ועד מתחילה לשחיטה ישנה אם ודין ישחוט 2)הם; שלא כדי הסכין, בדיקת כגון

להלן  וראה ספקותיו. על לחכם לשאול יודע אם כשרה, שחיטתו שחיטה, דקדוקי כל יודע שאינו ואףֿעלֿפי פגומה. בסכין
ב. הלכה כגֿכד.3)סוף הלכות א ופרק א, הלכה ג משחיטתו.4)פרק לאכול מותר גביו על עומד חכם אם אבל

גביו. על עומד כשחכם לשחוט, לו למסור מותר לכתחילה שאפילו הרשב"א, בשם כתב, ואףֿעלֿפי 5)ובמגידֿמשנה
שמה  שלימדוהו, לפני ששחט מה לאכול אסור דרסתי, ולא שהיתי שלא לי ברי אומר שחיטה, הלכות שלימדוהו שאחר

שחיטה. הלכות אז ידע שלא מכיון הרגיש, ולא ודרס ואין 6)שהה בשחיטה, רגיל בלתי מה דבר כשנולד הוא, נבילה ספק
ולא  דרס או שהה שמא חוששים שאנו אלא זה, כעין דבר נולד לא כאן אבל לאו, אם פסול ההוא הדבר אם יודעים אנו

נבילה. לספק קרובה רבינו, כתב שחיטה,לפיכך הלכות ידע שלא מתוך כמה 7)הרגיש שנתבאר כמו איסור, ספק ככל
פעמים.8)פעמים. ושלש שתים הדעת.9)שם: על מתקבל ולא 10)כלומר, שהיתי שלא לי ברי אומר הוא אם ואפילו
הקודמת.11)דרסתי. בהלכה שנתבאר כמו שחיטה, הלכות ידע שלא מוחזק.12)מפני בתלמוד: נקרא יתעלף 13)וזה ולא

לשחוט. לכתחילה לו למסור שלא שמחמירים הוא בעלמא וחומרא להתעלפות,14)בשחיטתו. חוששים אנו שאין בדיעבד,
בדיקה. צריך אינו לפנינו ישנו אם לחםֿמשנה.15)ואפילו וראה ומוחזק". "מומחה נקרא: זה הגמרא עבדים 16)לפי

כנשים. דינם - כנשים במצוות שחייבים כיוון עבדות, לשם וטבלו שמלו מדבר.17)כנענים ואינו שומע שיש 18)שאינו
לו. שנותנים מה מאבד כסותו, מקרע הקברות, בבית לן בלילה, יחידי יוצא אלו: מסימנים אחד שהגיע 19)בו היינו

יב. הלכה ב פרק ראה לוט. של אלא 20)לשכרותו פסולה. שחיטתו שחט שאם בדיעבד שמדובר כיון קלקלו, שמא הכוונה
בראש  המשנה בדברי יב: חולין הגמרא לדיוק רבינו, בזה שמרמז ואפשר יקלקלו". "שמא חולין בריש המשנה לשון נקט
במקום  אפילו לכתחילה", חולין להם מוסרים שאין זאתֿאומרת וכו', יקלקלו שמא אלא קתני, לא קלקלו "שמא הפרק
תשחית, בל על שעובר משום דבר: של טעמו כפירש"י. אותם רואים שאחרים במקום כגון כשרה, שחיטתן שבדיעבד

טעמים. עוד במגידֿמשנה וראה לאכילה, הבהמה ותיפסל לקלקל בשחיטה 21)שדרכם ידו את לאמן כשיודע דוקא קטן,
אותו. רואים אחרים אם לשחוט, לכתחילה אפילו לו מוסרים ידו את לאמן שביודע אומרים ויש . מב: בסוכה כמבואר

שחיטה.22) בהלכות בקיא הוא הם 23)אם מומחים שחיטה אצל מצויים רוב דקי"ל ואףֿעלֿגב אותו. בודקים כלומר,
לענין  אבל לא. או שחיטה הלכות יודע אם בדיקה חכמים הצריכו הדבר, לברר ואפשר לפנינו וישנו הואיל ז), הלכה (לקמן
אין  לפנינו הוא אם ואפילו נתעלף, שמא חוששים אין עצמו לבין בינו ושחט רגיל, שהוא לנו ידוע אינו אם אפילו מוחזק,

מתעלפים. אינם שחיטה אצל המצויים שרוב מפני אותו, לשאול אצל 24)צריך מצויים רוב על סומכים לפנינו, שאינו כיון
בשחיטה. ורגילים שחיטה הלכות עיקרי הם יודעים כלומר, הם. מומחין עושה 25)שחיטה שליח חזקה אמרו לא שהרי

להחמיר. אלא להקל, באיסוריןֿ מותרת.26)שליחותו היא השליח, לא שחטה, שאחר הוברר אם שם:27)ואפילו בגמרא
הכל בבית שאסור, מודים  הכל שבשוק יוסי באשפה ר' של בנו חנינא ור' יהודה ר' נחלקו שבבית ובאשפה שמותר, מודים

דיבורֿהמתחיל  שם ה'תוספות' דעת גם וכן כמותו. ופסק יהודה, ר' אוסר - באשפה לא אפילו שבשוק רבינו, ודעת הגלילי.
פליגי. כי

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'd iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נתנּבל  ׁשּמא אסּור; מצאֹו28- אם וכן .הׁשל ּולפיכ , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשּבּבית  אסּור.29ּבאׁשּפה - ְִֶַַַָָָ

.Ë ׁשּנׁשּתּתק ממ ודעּתֹו30חה וׁשֹומע מבין הּוא והרי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֻ
לכּתחּלה  ׁשֹוחט זה הרי - ׁשאינֹו31נכֹונה מי וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשֹוחט 32ׁשֹומע  זה הרי -33. ֲֵֵֵֶַ
.È יׁשחֹוט לא - אחרים 34הּסּומא ּכן אם אּלא לכּתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - ׁשחט ואם אֹותֹו; .35רֹואים ְְְִִִֵַָָָ
.‡È ּבפני ׁשּׁשחט ּפי על אף ׁשּׁשחט, ּכֹוכבים ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָעֹובד

היה  ואפּלּו יפה, ּבסּכין ׁשחיטתֹו37קטן 36יּׂשראל - ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָ
אכילתּה על ולֹוקה וקרא 38נבלה, ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מּזבחֹו, יאכל ׁשּמא ׁשהזהיר מאחר מּזבחֹו. ואכלּת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹל
אסּור  ׁשּזבחֹו למד ׁשאינֹו39אּתה ליּׂשראל דֹומה ואינֹו . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשחיטה  הלכֹות .40יֹודע ְְִִֵַָ

.·È ּכֹוכבים עֹובד ׁשאפּלּו ּבּדבר, ּגדרּו ּגדֹול 41וגדר ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ
נבלה. ׁשחיטתֹו - זרה עבֹודה עֹובד ְְֲִֵֵֵֶָָָָָׁשאינֹו

.‚È וגמר סימנין מעּוט לׁשחט ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִִִִִִֵַָָָָֹהתחיל
- ּכֹוכבים העֹובד וגמר יּׂשראל התחיל אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָיּׂשראל,

סֹוף  ועד מּתחּלה לׁשחיטתֹו יׁשנּה אם 42ּפסּולה. אבל . ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ
נבלה, אֹותֹו עֹוּׂשה ׁשאינֹו ּדבר ּכֹוכבים העֹובד ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשחט
זֹו הרי - יּׂשראל וגמר ּבלבד, הּגרּגרת חצי ׁשּׁשחט ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכגֹון

43ּכׁשרה. ְֵָ
.„È לעברה מּומר העברֹות 44יּׂשראל ׁשהיה 45מן ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ּכׁשר 46ממחה  יּׂשראל וצרי לכּתחּלה. ׁשֹוחט זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ּבּה, לׁשחט זה למּומר יּתנּנה ּכ ואחר הּסּכין את ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹלבּדק

לבּדק  טֹורח ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו מּומר 47מּפני היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּבפרהסיא  ׁשּבת מחּלל אֹו זרה אֹו48לעבֹודה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָ
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ולפיכך 28) בשחיטה, נתנבלה ודאי פירש: ורש"י בחוץ. שהושלך מכיון מומחים, שחיטה אצל מצויין שרוב אומרים ואין
שם. שבשוק.29)השליכה באשפה וכלֿשכן שם, שבבית, באשפה נבילתו להטיל עשוי מדבר.30)שאדם ואינו שומע היינו

מומחה.31) והוא הואיל מותר, אותו, רואים אחרים אין ואפילו ברכה. בלי לשחוט אסור לכתחילה כי מברכים, כשאחרים
מדבר.32) כמו 33)אבל "לכתחילה" כאן סיים שלא רבינו מלשון שדייק הרא"ש, בשם מביא והמגידֿמשנה לכתחילה.

לאזניו, הברכה להשמיע צריך המברך שהרי לברך, יכול שאינו מפני לשחוט, לו אין שלכתחילה שמעֿמינה ראשונה, בבבא
את  לכתחילה, לתרום להם שאסור החמישה בין רבינו שמנה ד', פרק תרומות בהלכות (וראה יצא. לא שומע אינו ואם
האלם". וכו' יתרומו לא "חמשה ו: משנה א פרק בתרומות שנינו וכך לברך, יכול שאינו מפני שומע, ואינו המדבר
בין  גדול הבדל לתרומה? שחיטה בין מה קשה הכסףֿמשנה ולדעת לברך, יכול שאינו מפני הטעם מפורש ובירושלמי
לשחוט, יודע אדם כל לא בשחיטה, אבל האלם. יתרום ולמה לתרום גם הוא יכול מברך, כשאחר בתורם, לתרומה. שחיטה
חולין  מסכת ריש אשר"י והגהות רא"ש וראה יברך. ואחר לשחוט לכתחילה לו מוסרים ומוחזק, מומחה אלם וכשלפנינו

א). סימן יורהֿדעה וביתֿיוסף כאן, כסףֿמשנה שם, יוםֿטוב' יקלקל.34)ו'מעדני שמא יג: חולין שרגיל 35)משנה כיון
שחט. כהלכה בוודאי שחיטה, נכרי"37)הגוי.36)אצל "שחיטת ששנינו ממה זה, דין למד רבינו עבודהֿזרה. עובד ואינו

עבודהֿזרה". "עובד אמרו ולא שם,38)סתם, בגמרא כמבואר עבודהֿזרה, כתקרובת בהנאה אסורה אינה אבל כנבילה,
מותרים  בעזרה, חולין ששחט "וגוי ב: הלכה ב פרק למעלה מדבריו יוצא וכן לעבודהֿזרה. אינה גוי מחשבת שסתם

גוי. ששחטם מפני בהנאה נאסרו ולא משום 39)בהנייה", עליו ולוקה כראוי, נזבח לא כאילו הוא הרי אסור, שזבחו וכיון
ואכלת, וזבחת שנאמר פסולה, זו הרי הקוף ושחיטת פסולה, זו הרי גוי שחיטת שונים: אנו חולין בראש ובתוספתא נבילה.

נכרי. שזבח שחיטתו 40)ולא אותו, רואה החכם גביו.ואם על עומד חכם כשאין נבילה" לספק קרובה "רק ששחיטתו
אותו. רואה כשישראל אפילו נבילה שחיטתו ששחט, גוי אבל כתוב 41)כשרה. אחרות ובמהדורות תושב, גר גוי כגון

מדרבנן, רק שאסור ומשמע נח. בני עליהן שנצטוו מצוות שבע לשמור עליו שקיבל גוי פירוש, תושב", גר "כגון בפירוש,
שלוקה  הקודמת, בהלכה בפירוש רבינו כתב קטן, בגוי (אבל מרדות. מכת לוקה והעובר גדרו" גדול "וגדר כתב: שהרי

תושב. גר מהֿשאיןֿכן כשיגדל, עבודהֿזרה יעבוד קטן גוי כי דבר, של וטעמו התורה. השחיטה 42)מן תחילת כלומר,
וכשנגמרה  לבסוף, אלא לשחיטה שאינה שם, סבא לוי לדעת ואפילו פסולה. - גוי בידי נעשתה ואם מהשחיטה, חלק הוא
זה  שהרי פסולה, בוושט, משהו או קנה של רובו שחט שהגוי כאן הגוי, שם על נקראת השחיטה אין ישראל ידי על
טריפה  מעשה בה נעשה "שהרי שם: רבא של מימרא כשרה, שחיטה של בדרך שלא הוושט נקובת או הגרגרת כפסוקת

שם. רש"י ראה נקוב,43)וכו'", קנה חצי היה שאם יא, הלכה א בפרק למעלה ונתבאר מאליה, מנפסקה יותר גרוע שאינו
ישראל  ובא טריפה, אותו עושה שאינו דבר (הגוי) בה שחט א: א, פרק חולין ובתוספתא כשר. שהוא, כל עליו והוסיף

באכילה. מותרת - הקלות.44)וגמרה מן היתה אפילו בה, ונתפרסם והרגל בזדון עבירה אותה לעשות שהוחזק אחת,
דין45) רבא אמר ד. שם אחרת בגמרא לעבירה במומר שהואֿהדין סובר, ורבינו לתיאבון". נבלות אוכל מומר "ישראל זה 

לתיאבון, העושה במומר רק וזה בשחיטתו. לאכול מותר נבילות לאכילת מומר שאפילו משמיענו, ורבא העבירות. מכל
בדיקת  מועילה - ההיתר את מעדיף הוא והיתר איסור כשבידו אבל אסור, דבר בידו כשיש המותר דבר לחפש טורח שאינו
אופן  בכל ששחיטתו זו, הלכה בסוף הנזכר אפיקורוס בכלל הוא הרי ה', את להקניט כלומר, להכעיס, מומר אבל הסכין.

שחיטה 46)פסולה. אצל מצויין רוב במומר אומרים שאין אותו, לבדוק צריך לא, או מומחה הוא אם ידוע אין אם אבל
הם. משחיטה 47)מומחים מרובה טירחתה אין כשרה ששחיטה מכיוון בכוונה, שחיטתו יקלקל שמא חוששים אין אבל

האסור). את ויאכל המותר את יעזוב (לא איסורא" ואכיל היתרא שביק "לא שם 48)פסולה לעבודהֿזרה, כמומר שהוא
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את ‡. ׁשּמפסידין דברים חמּׁשה יֹודע ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיּׂשראל

ּבהן  וכּיֹוצא ׁשּבארנּו2הּׁשחיטה ׁשחיטה ,3מהלכֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עצמֹו לבין ּבינֹו לא 4וׁשחט מּׁשחיטתֹו, לאכל אסּור - ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹֹ

נבלה 5הּוא  לספק קרֹובה זֹו והרי אחרים. והאֹוכל 6ולא . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹ
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - ּכזית .7מּמּנה ְְִִִֶַַַַַָ

ּפעמים ·. וחמׁש ארּבע ּבפנינּו ׁשחט ׁשחיטה 8ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
והרי  עצמֹו9ּכׁשרה, לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט זֹו ׁשחיטה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָ

מּמּנה  לאכל אסּור - ּוגמּורה נכֹונה הֹואיל 10ׁשחיטה . ְְְֱִִִֶֶָָָָָֹ
הּׁשחיטה  ׁשּיפסיד אפׁשר הּמפסידים, ּדברים יֹודע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואינֹו

יֹודע  אינֹו יׁשחֹוט 11והּוא אֹו ידרס אֹו ׁשּיׁשהה ּכגֹון , ְְְְְִִֵֵֶֶַַֹ
ּכּונתֹו. ּבלא ּבאּלּו וכּיֹוצא ּפגּומה ְְְְְִֵֵַַַָָָֹּבסּכין

יׁשחֹוט ‚. לא זה הרי - ׁשחיטה הלכֹות ׁשּיֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹיּׂשראל
חכם  ּבפני ׁשּיׁשחֹוט עד לכּתחּלה, עצמֹו לבין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבינֹו

רּבֹות  וזריז 12ּפעמים רגיל ׁשּיהיה ׁשחט 13עד ואם . ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּכׁשר  ׁשחיטתֹו - עצמֹו לבין ּבינֹו .14ה ּתחּלה ְְְְְִִֵֵֵַָָָ

ׁשּנעּׂשה „. עד חכם ּבפני וׁשחט ׁשחיטה הלכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיֹודע

ממחה  הּנקרא הּוא - ׁשֹוחטין 15רגיל הּממחין וכל . ְְְְֲִִִִֶַַָָָֻֻ
ועבדים  נׁשים ואפּלּו עצמן. לבין ּבינן אם 16לכּתחּלה , ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
לכּתחּלה. ׁשֹוחטין אּלּו הרי - ממחין ְְְֲֲִִִֵֵַָָֻהיּו

דעּתֹו18ׁשֹוטה 17חרׁש‰. ׁשּנתּבלּבלה וׁשּכֹור 19וקטן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּמא  ּדעת, ּבהן ׁשאין מּפני ּפסּולה, ׁשחיטתן - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשחטּו

אֹותן 20יקלקלּו וראה הּיֹודע, ּבפני ׁשחטּו אם ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ
ּכׁשרה  ׁשחיטתן - ּכהגן .21ׁשּׁשחטּו ְְֲִֵֶֶַָָָָֹ

.Âאצלנּו ידּוע ׁשאינֹו -22מי עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
אֹותֹו -23ׁשֹואלין ׁשחיטה הלכֹות עּקרי יֹודע נמצא אם . ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָ

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.Ê מרחֹוק יּׂשראלי ׁשראינּו ולא 24הרי לֹו, והל ׁשּׁשחט ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

וכן  מּתרת. זֹו הרי - יֹודע אינֹו אם יֹודע אם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֻידענּו
ׁשחּוטה, הּבהמה ּומצא לי, ּוׁשחֹוט צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִִֵֵֵַָָָָָהאֹומר

אחר  אֹו ׁשחטּה ׁשלּוחֹו אם ידּוע מּתרת.25ואין זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
הּמצּויין  הן.26ׁשרב ממחין ׁשחיטה אצל ְְְִִִֵֵֶֶַָֹֻ

.Á;מּתר - ּבּבית ׁשחּוט ּומצאֹו ּתרנגֹול, אֹו גדי לֹו ְְְְִִַַַַָָָָֻאבד
ּבּׁשּוק  מצאֹו הן. ממחים ׁשחיטה אצל הּמצּויין 27ׁשרב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
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חוליא". "בר הגמרא: בלשון הטבעות. שבין מומחין 1)העור שחיטה אצל מצויין ושרוב לשחוט; הראוי הוא מי יבאר
מותרת. אם ובייתוסי, צדוקי שחיטת סוף; ועד מתחילה לשחיטה ישנה אם ודין ישחוט 2)הם; שלא כדי הסכין, בדיקת כגון

להלן  וראה ספקותיו. על לחכם לשאול יודע אם כשרה, שחיטתו שחיטה, דקדוקי כל יודע שאינו ואףֿעלֿפי פגומה. בסכין
ב. הלכה כגֿכד.3)סוף הלכות א ופרק א, הלכה ג משחיטתו.4)פרק לאכול מותר גביו על עומד חכם אם אבל

גביו. על עומד כשחכם לשחוט, לו למסור מותר לכתחילה שאפילו הרשב"א, בשם כתב, ואףֿעלֿפי 5)ובמגידֿמשנה
שמה  שלימדוהו, לפני ששחט מה לאכול אסור דרסתי, ולא שהיתי שלא לי ברי אומר שחיטה, הלכות שלימדוהו שאחר

שחיטה. הלכות אז ידע שלא מכיון הרגיש, ולא ודרס ואין 6)שהה בשחיטה, רגיל בלתי מה דבר כשנולד הוא, נבילה ספק
ולא  דרס או שהה שמא חוששים שאנו אלא זה, כעין דבר נולד לא כאן אבל לאו, אם פסול ההוא הדבר אם יודעים אנו

נבילה. לספק קרובה רבינו, כתב שחיטה,לפיכך הלכות ידע שלא מתוך כמה 7)הרגיש שנתבאר כמו איסור, ספק ככל
פעמים.8)פעמים. ושלש שתים הדעת.9)שם: על מתקבל ולא 10)כלומר, שהיתי שלא לי ברי אומר הוא אם ואפילו
הקודמת.11)דרסתי. בהלכה שנתבאר כמו שחיטה, הלכות ידע שלא מוחזק.12)מפני בתלמוד: נקרא יתעלף 13)וזה ולא

לשחוט. לכתחילה לו למסור שלא שמחמירים הוא בעלמא וחומרא להתעלפות,14)בשחיטתו. חוששים אנו שאין בדיעבד,
בדיקה. צריך אינו לפנינו ישנו אם לחםֿמשנה.15)ואפילו וראה ומוחזק". "מומחה נקרא: זה הגמרא עבדים 16)לפי

כנשים. דינם - כנשים במצוות שחייבים כיוון עבדות, לשם וטבלו שמלו מדבר.17)כנענים ואינו שומע שיש 18)שאינו
לו. שנותנים מה מאבד כסותו, מקרע הקברות, בבית לן בלילה, יחידי יוצא אלו: מסימנים אחד שהגיע 19)בו היינו

יב. הלכה ב פרק ראה לוט. של אלא 20)לשכרותו פסולה. שחיטתו שחט שאם בדיעבד שמדובר כיון קלקלו, שמא הכוונה
בראש  המשנה בדברי יב: חולין הגמרא לדיוק רבינו, בזה שמרמז ואפשר יקלקלו". "שמא חולין בריש המשנה לשון נקט
במקום  אפילו לכתחילה", חולין להם מוסרים שאין זאתֿאומרת וכו', יקלקלו שמא אלא קתני, לא קלקלו "שמא הפרק
תשחית, בל על שעובר משום דבר: של טעמו כפירש"י. אותם רואים שאחרים במקום כגון כשרה, שחיטתן שבדיעבד

טעמים. עוד במגידֿמשנה וראה לאכילה, הבהמה ותיפסל לקלקל בשחיטה 21)שדרכם ידו את לאמן כשיודע דוקא קטן,
אותו. רואים אחרים אם לשחוט, לכתחילה אפילו לו מוסרים ידו את לאמן שביודע אומרים ויש . מב: בסוכה כמבואר

שחיטה.22) בהלכות בקיא הוא הם 23)אם מומחים שחיטה אצל מצויים רוב דקי"ל ואףֿעלֿגב אותו. בודקים כלומר,
לענין  אבל לא. או שחיטה הלכות יודע אם בדיקה חכמים הצריכו הדבר, לברר ואפשר לפנינו וישנו הואיל ז), הלכה (לקמן
אין  לפנינו הוא אם ואפילו נתעלף, שמא חוששים אין עצמו לבין בינו ושחט רגיל, שהוא לנו ידוע אינו אם אפילו מוחזק,

מתעלפים. אינם שחיטה אצל המצויים שרוב מפני אותו, לשאול אצל 24)צריך מצויים רוב על סומכים לפנינו, שאינו כיון
בשחיטה. ורגילים שחיטה הלכות עיקרי הם יודעים כלומר, הם. מומחין עושה 25)שחיטה שליח חזקה אמרו לא שהרי

להחמיר. אלא להקל, באיסוריןֿ מותרת.26)שליחותו היא השליח, לא שחטה, שאחר הוברר אם שם:27)ואפילו בגמרא
הכל בבית שאסור, מודים  הכל שבשוק יוסי באשפה ר' של בנו חנינא ור' יהודה ר' נחלקו שבבית ובאשפה שמותר, מודים

דיבורֿהמתחיל  שם ה'תוספות' דעת גם וכן כמותו. ופסק יהודה, ר' אוסר - באשפה לא אפילו שבשוק רבינו, ודעת הגלילי.
פליגי. כי
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נתנּבל  ׁשּמא אסּור; מצאֹו28- אם וכן .הׁשל ּולפיכ , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשּבּבית  אסּור.29ּבאׁשּפה - ְִֶַַַָָָ

.Ë ׁשּנׁשּתּתק ממ ודעּתֹו30חה וׁשֹומע מבין הּוא והרי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֻ
לכּתחּלה  ׁשֹוחט זה הרי - ׁשאינֹו31נכֹונה מי וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשֹוחט 32ׁשֹומע  זה הרי -33. ֲֵֵֵֶַ
.È יׁשחֹוט לא - אחרים 34הּסּומא ּכן אם אּלא לכּתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - ׁשחט ואם אֹותֹו; .35רֹואים ְְְִִִֵַָָָ
.‡È ּבפני ׁשּׁשחט ּפי על אף ׁשּׁשחט, ּכֹוכבים ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָעֹובד

היה  ואפּלּו יפה, ּבסּכין ׁשחיטתֹו37קטן 36יּׂשראל - ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָ
אכילתּה על ולֹוקה וקרא 38נבלה, ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מּזבחֹו, יאכל ׁשּמא ׁשהזהיר מאחר מּזבחֹו. ואכלּת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹל
אסּור  ׁשּזבחֹו למד ׁשאינֹו39אּתה ליּׂשראל דֹומה ואינֹו . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשחיטה  הלכֹות .40יֹודע ְְִִֵַָ

.·È ּכֹוכבים עֹובד ׁשאפּלּו ּבּדבר, ּגדרּו ּגדֹול 41וגדר ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ
נבלה. ׁשחיטתֹו - זרה עבֹודה עֹובד ְְֲִֵֵֵֶָָָָָׁשאינֹו

.‚È וגמר סימנין מעּוט לׁשחט ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִִִִִִֵַָָָָֹהתחיל
- ּכֹוכבים העֹובד וגמר יּׂשראל התחיל אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָיּׂשראל,

סֹוף  ועד מּתחּלה לׁשחיטתֹו יׁשנּה אם 42ּפסּולה. אבל . ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ
נבלה, אֹותֹו עֹוּׂשה ׁשאינֹו ּדבר ּכֹוכבים העֹובד ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשחט
זֹו הרי - יּׂשראל וגמר ּבלבד, הּגרּגרת חצי ׁשּׁשחט ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכגֹון

43ּכׁשרה. ְֵָ
.„È לעברה מּומר העברֹות 44יּׂשראל ׁשהיה 45מן ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ּכׁשר 46ממחה  יּׂשראל וצרי לכּתחּלה. ׁשֹוחט זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ּבּה, לׁשחט זה למּומר יּתנּנה ּכ ואחר הּסּכין את ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹלבּדק

לבּדק  טֹורח ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו מּומר 47מּפני היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּבפרהסיא  ׁשּבת מחּלל אֹו זרה אֹו48לעבֹודה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָ
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ולפיכך 28) בשחיטה, נתנבלה ודאי פירש: ורש"י בחוץ. שהושלך מכיון מומחים, שחיטה אצל מצויין שרוב אומרים ואין
שם. שבשוק.29)השליכה באשפה וכלֿשכן שם, שבבית, באשפה נבילתו להטיל עשוי מדבר.30)שאדם ואינו שומע היינו

מומחה.31) והוא הואיל מותר, אותו, רואים אחרים אין ואפילו ברכה. בלי לשחוט אסור לכתחילה כי מברכים, כשאחרים
מדבר.32) כמו 33)אבל "לכתחילה" כאן סיים שלא רבינו מלשון שדייק הרא"ש, בשם מביא והמגידֿמשנה לכתחילה.

לאזניו, הברכה להשמיע צריך המברך שהרי לברך, יכול שאינו מפני לשחוט, לו אין שלכתחילה שמעֿמינה ראשונה, בבבא
את  לכתחילה, לתרום להם שאסור החמישה בין רבינו שמנה ד', פרק תרומות בהלכות (וראה יצא. לא שומע אינו ואם
האלם". וכו' יתרומו לא "חמשה ו: משנה א פרק בתרומות שנינו וכך לברך, יכול שאינו מפני שומע, ואינו המדבר
בין  גדול הבדל לתרומה? שחיטה בין מה קשה הכסףֿמשנה ולדעת לברך, יכול שאינו מפני הטעם מפורש ובירושלמי
לשחוט, יודע אדם כל לא בשחיטה, אבל האלם. יתרום ולמה לתרום גם הוא יכול מברך, כשאחר בתורם, לתרומה. שחיטה
חולין  מסכת ריש אשר"י והגהות רא"ש וראה יברך. ואחר לשחוט לכתחילה לו מוסרים ומוחזק, מומחה אלם וכשלפנינו

א). סימן יורהֿדעה וביתֿיוסף כאן, כסףֿמשנה שם, יוםֿטוב' יקלקל.34)ו'מעדני שמא יג: חולין שרגיל 35)משנה כיון
שחט. כהלכה בוודאי שחיטה, נכרי"37)הגוי.36)אצל "שחיטת ששנינו ממה זה, דין למד רבינו עבודהֿזרה. עובד ואינו

עבודהֿזרה". "עובד אמרו ולא שם,38)סתם, בגמרא כמבואר עבודהֿזרה, כתקרובת בהנאה אסורה אינה אבל כנבילה,
מותרים  בעזרה, חולין ששחט "וגוי ב: הלכה ב פרק למעלה מדבריו יוצא וכן לעבודהֿזרה. אינה גוי מחשבת שסתם

גוי. ששחטם מפני בהנאה נאסרו ולא משום 39)בהנייה", עליו ולוקה כראוי, נזבח לא כאילו הוא הרי אסור, שזבחו וכיון
ואכלת, וזבחת שנאמר פסולה, זו הרי הקוף ושחיטת פסולה, זו הרי גוי שחיטת שונים: אנו חולין בראש ובתוספתא נבילה.

נכרי. שזבח שחיטתו 40)ולא אותו, רואה החכם גביו.ואם על עומד חכם כשאין נבילה" לספק קרובה "רק ששחיטתו
אותו. רואה כשישראל אפילו נבילה שחיטתו ששחט, גוי אבל כתוב 41)כשרה. אחרות ובמהדורות תושב, גר גוי כגון

מדרבנן, רק שאסור ומשמע נח. בני עליהן שנצטוו מצוות שבע לשמור עליו שקיבל גוי פירוש, תושב", גר "כגון בפירוש,
שלוקה  הקודמת, בהלכה בפירוש רבינו כתב קטן, בגוי (אבל מרדות. מכת לוקה והעובר גדרו" גדול "וגדר כתב: שהרי

תושב. גר מהֿשאיןֿכן כשיגדל, עבודהֿזרה יעבוד קטן גוי כי דבר, של וטעמו התורה. השחיטה 42)מן תחילת כלומר,
וכשנגמרה  לבסוף, אלא לשחיטה שאינה שם, סבא לוי לדעת ואפילו פסולה. - גוי בידי נעשתה ואם מהשחיטה, חלק הוא
זה  שהרי פסולה, בוושט, משהו או קנה של רובו שחט שהגוי כאן הגוי, שם על נקראת השחיטה אין ישראל ידי על
טריפה  מעשה בה נעשה "שהרי שם: רבא של מימרא כשרה, שחיטה של בדרך שלא הוושט נקובת או הגרגרת כפסוקת

שם. רש"י ראה נקוב,43)וכו'", קנה חצי היה שאם יא, הלכה א בפרק למעלה ונתבאר מאליה, מנפסקה יותר גרוע שאינו
ישראל  ובא טריפה, אותו עושה שאינו דבר (הגוי) בה שחט א: א, פרק חולין ובתוספתא כשר. שהוא, כל עליו והוסיף

באכילה. מותרת - הקלות.44)וגמרה מן היתה אפילו בה, ונתפרסם והרגל בזדון עבירה אותה לעשות שהוחזק אחת,
דין45) רבא אמר ד. שם אחרת בגמרא לעבירה במומר שהואֿהדין סובר, ורבינו לתיאבון". נבלות אוכל מומר "ישראל זה 

לתיאבון, העושה במומר רק וזה בשחיטתו. לאכול מותר נבילות לאכילת מומר שאפילו משמיענו, ורבא העבירות. מכל
בדיקת  מועילה - ההיתר את מעדיף הוא והיתר איסור כשבידו אבל אסור, דבר בידו כשיש המותר דבר לחפש טורח שאינו
אופן  בכל ששחיטתו זו, הלכה בסוף הנזכר אפיקורוס בכלל הוא הרי ה', את להקניט כלומר, להכעיס, מומר אבל הסכין.

שחיטה 46)פסולה. אצל מצויין רוב במומר אומרים שאין אותו, לבדוק צריך לא, או מומחה הוא אם ידוע אין אם אבל
הם. משחיטה 47)מומחים מרובה טירחתה אין כשרה ששחיטה מכיוון בכוונה, שחיטתו יקלקל שמא חוששים אין אבל

האסור). את ויאכל המותר את יעזוב (לא איסורא" ואכיל היתרא שביק "לא שם 48)פסולה לעבודהֿזרה, כמומר שהוא
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ּכמֹו49אּפיקֹורֹוס  רּבנּו, ּובמׁשה ּבּתֹורה הּכֹופר והּוא , ְְְִֵֵֶֶַַַָ
ּכעֹוב  הּוא הרי - ּתׁשּובה ּבהלכֹות ּכֹוכבים ׁשּבארנּו ד ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

נבלה. ְְִֵָָּוׁשחיטתֹו
.ÂË ּבעברה לעדּות ּפסּול ׁשהּוא ׁשל 50מי העברֹות מן ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשֹוחט זה הרי - היה 51ּתֹורה אם , ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ
מּניח 52ממחה  ׁשאינֹו אּסּור.53; ּדבר ואֹוכל מּתר ּדבר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻ

מהן. הרׁשעים ואפּלּו יּׂשראל, ּכל על היא חזקה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּזֹו
.ÊË הּצדֹוקין הּטֹועים 54אּלּו וכל ותלמידיהן והּביּתֹוסין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

ׁשחיטתן  - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינים ׁשאינן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחריהן
אּסּור  ׁשאין מּתרת. זֹו הרי - ּבפנינּו ׁשחטּו ואם ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻאסּורה.
ּבתֹורת  מאמינין אינן והם יקלקלּו, ׁשּמא אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשחיטתן

קלקלנּו. לא לֹומר: נאמנין אינן לפיכ ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשחיטה,
.ÊÈ,החּלין ּבׁשחיטת נצטּוּו לא ּבּמדּבר יּׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻּכׁשהיּו

נֹוחרין  היּו האּמֹות.55אּלא ּכׁשאר ואֹוכלין ׁשֹוחטין אֹו ְְְֲֲִִִִֶָָָָֻ
לׁשחט  הרֹוצה ׁשּכל ּבּמדּבר, אּלא 56ונצטּוּו יׁשחֹוט לא - ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

יׁשחט  אׁשר יּׂשראל מּבית איׁש איׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשלמים.
אׁשר  למען וגֹומר, מֹועד אהל ּפתח ואל וגֹומר, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשֹור
אבל  וגֹומר. ליי ׁשלמים זבחי וזבחּו וגֹומר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָיביאּו

ולאכל  לנחר נֹוחר.57הרֹוצה היה - ּבּמדּבר ְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹ
.ÁÈזֹו ּבּמדּבר 58ּומצוה אּלא לדֹורֹות, נֹוהגת אינּה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

לארץ  ׁשּכׁשּיּכנסּו ׁשם, ונצטּוּו הּנחירה. הּתר ּבעת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
ויׁשחטּו ּבׁשחיטה, אּלא חּלין יאכלּו ולא הּנחירה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻּתאסר
יי  ירחיב ּכי ׁשּנאמר: לעזרה. חּוץ לעֹולם מקֹום  ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָּבכל
אׁשר  ּומּצאנ מּבקר וזבחּת וגֹומר, ּגבל את ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻאלהי

וגֹומר  אלהי יי לדֹורֹות:.59נתן הּנֹוהגת הּמצוה היא וזֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל  ּכ ואחר .60לׁשחט ְְִֵַַָֹֹ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ׁשהּטרפה ‡. מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּכבר

טרפה, נאמר ולא למּות. הּנֹוטה היא ּבּתֹורה ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָֹהאמּורה
ּבֹו וכּיֹוצא ארי ׁשּטרפּה ּכגֹון ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

מתה. לא ועדין ְְֲִֵַַָָָֹוׁשברּה
ּתחׁשב ·. - לּה יארעּו אם אחרים, חלאים ׁשם ְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָויׁש

טרפֹות  מיני ּוׁשמֹונה מּסיני. למׁשה הלכה והן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָטרפה.
נקּובה, ּדרּוסה, הן: ואּלּו ּבסיני, למׁשה לֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָנאמרּו

ּוׁשבּורה. נפּולה קרּועה, ּפסּוקה, נטּולה, ְְְְְֲֵָָָָָָחסרה,
ואין ‚. הֹואיל הן, מּסיני למׁשה הלכה ׁשּכּלן ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאף

ספק  וכל ּבּה, החמירּו - דרּוסה אּלא ּבּתֹורה ּבפרּוׁש ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָל
- טרפּות מיני ׁשבעה ּוׁשאר אסּור. - ּבדרּוסה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּיסּתּפק

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּתרין, ספקין ּבהן ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻיׁש
וידרס „. הּבהמה ּבֹו וכּיֹוצא הארי ׁשּיטרף הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּדרּוסה

העֹוף. על ּבהן וכּיֹוצא והּנׁשר הּנץ ידרס אֹו ּבידֹו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
ּבלבד; לארי אּלא גּסה ּובחּיה גּסה ּבבהמה ּדריסה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואין
ּוטלאים, ּובגדיים ּולמעלה; הּזאב מן - דּקה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָּובבהמה
ּדריסה, להן יׁש - ּבהן וכּיֹוצא ּונמּיה וׁשּועל חתּול ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאפּלּו

ּבעֹופֹות. ׁשּכן ְְֵֶָוכל
אבל ‰. מּמּנּו. ּגדֹול ּבעֹוף ואפּלּו דריסה, לֹו יׁש - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָוהּנץ

ׁשּכמֹותן, ּבעֹוף ּדריסה להן יׁש - הּדֹורסים עֹופֹות ְְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשאר
מהן. גדֹול ׁשהּוא ּבעֹוף ּדריסה להן ְְְִֵֵֶֶֶָָָואין

.Â דריסה לֹו אין - וכלב ּבעֹופֹות. דריסה לחלּדה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָֻויׁש
לֹו יׁש - והּנץ וחּיה. בבהמה ולא ּבעֹוף לא עּקר, ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֹּכל
לבית  ּבצּפרניו ׁשּיּקב והּוא ּוטלאים. ּבגדיים ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָֹדריסה

ֶָָהחלל.
.Ê אין - ּברגליו אבל הּטֹורף, ּביד אּלא ּדריסה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאין

אין  - ּבּׁשן אבל ּבּצּפרן, אּלא ּדריסה ואין לּה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחֹוׁשׁשין
ּבֹודקין  החלל, ּבית עד נּקב ּכן אם אּלא לּה. ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
ואין  ּבנקיבתן. ׁשּנטרפת האיברים מן אחד נּקב ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמא
הּדֹורס  נפל אם אבל הּטֹורף. ּבכּונת אּלא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּדריסה
ּדריסה  ואין דריסה. זֹו אין - ּבּנטרף צ ּפרניו ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָונׁשּתּקעּו
ּבּדרּוסה, ידֹו ועדין ונהרג, ּדרס אם אבל מחּיים. ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
חֹוׁשׁשין  אין - מֹותֹו אחר אּלא מּמּנה צּפרניו ׁשמט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא

ָלּה.
.Á חֹוׁשׁשין' ׁשאמרנּו מקֹום ּכל הּדרּוסה? ּדין ְְְְִִֵֶַַַָָָָוכיצד

מּכף  ׁשּלֹו החלל ּכל ּובֹודקין הּנטרף את ׁשֹוחטין - ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָלּה'
מיני  מּכל ׁשלמה ּכּלּה נמצאת אם הּקדקד. עד ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֻהּיר
מּתרת; זֹו הרי - הּדריסה רׁשם ּבּה נמצא ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻטרפֹות,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"אפיקורסים"49)ה. בסוג בתורה הכופר את רבינו מנה לא ז, הלכה ב פרק תשובה בהלכות מין. או אחרות: בנוסחאות
בהלכה  כאן ואילו בתורה, ככופרים שבעלֿפה תורה מכחישי את מגדיר הוא שם ח ובהלכה עצמו, בפני סוג לו קבע אלא
נכון. יישוב מצא ולא אלה, ניגודים על העיר כאן ובלחםֿמשנה גביהם. על עומד כשישראל שחיטתם מתיר הוא טז,

מצוה.50) אותה על לעבור ומועד מומר ואינו עבירה, עשה אחת אחרים.51)שפעם ידי על הסכין לבדיקת צריך ואינו
ראה 52) הם, מומחים שחיטה אצל מצויים רוב אומרים אין יודעים, אין אם אבל מומחה. שהוא בו יודעים אם משמע,

הקודמת. הסכין.53)בהלכה את יבדוק וגם בכוונה, בשחיטה יקלקל לא כן, מאמינין 54)ואם שאינם הכותים כדין דינם
ו. שם יונה. לדמות שעבדו מפני גמורים. כגוים ועשאום עליהם שגזרו ולפני ג. חולין בתורה, בפירוש כתוב שאינו במה
יד. בהלכה למעלה שכתבנו מה וראה מותרת. בשחיטתם בפנינו שחטו אם ולכן עבודהֿזרה, על נחשדו לא הצדוקים כי

יז.55) שם עקיבא ר' כשרה.56)דברי לשוחטם.58)חולין.57)שחיטה שרוצים הבהמות את לשלמים, בפסוק 59)להקדיש
כאן. נפלה טעותֿסופר כנראה "אלהיך", המלה בלי לך" ה' נתן לשחוט.60)"אשר מצוה בשר, לאכול ירצה אם כלומר,

א. פרק למעלה מותרת.1)וראה או אסורה ספיקה ואם כיצד? דרוסה בסיני; למשה לו נאמרו טרפות מיני ששמונה יבאר

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'e iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואסּורה  טרפה, זֹו הרי - הּדריסה רׁשם ּבּה נמצא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָואם
הּתֹורה. ִַָמן

.Ë ּבני ּכנגד הּבּׂשר ׁשּיאּדים הּדריסה? רׁשם הּוא זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאי
ׁשּנעּׂשה  עד מעים ּבני ּכנגד הּבּׂשר נּמֹוק ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעים.
הּבּׂשר  אֹותֹו רֹואין - החבּורה מן גֹוררֹו ׁשהרֹופא ְֲִִֵֶַַַָָָָָָּכּבּׂשר

ּוטרפה. חסר, ְְִֵֵָָּכאּלּו
.È ּודריסתן טרפה. - מּׁשּיאּדימּו ּבּסימנין, ּדרס ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָואם

- ּדריסה מחמת ׁשהּוא ּכל ּבהן ׁשהאּדים ּכיון ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבמּׁשהּו,
ְֵָטרפה.

.‡È.וּדאית ּכדרּוסה ׁשּתּבדק עד אסּורה - ּדרּוסה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָספק
ׁשל  ּבגּבֹו צּפרן ונמצא ׁשורים, לבין ׁשּנכנס ארי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?
ׁשּמא  אֹומרים ואין דרסֹו, ארי ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָאחד
העֹופֹות, לבין ׁשּנכנס נמּיה אֹו ׁשּועל וכן .נתחּכ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבּכתל
אבל  דרס. ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מקרקרין והן ׁשֹותק ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוהּוא
ּומּנהימתֹו מּיראתֹו - מקרקרין והם נֹוהם הּוא היה ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָאם
נח  הּנה - מהן אחד ראׁש קטע אם וכן מקרקרין. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהן
הּזיק  ׁשאּלּו חֹוׁשׁשין; אין - והם הּוא ׁשתק אם וכן ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָרגזֹו.

מקרקרין. היּו -ְְְִַָ
.·Èׁשראינּו אֹו נכנס, לא אֹו טֹורף לכאן ׁשּנכנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹספק

- הּטֹורפין מן אינֹו אֹו הּטֹורפין מן זה אם נֹודע ְְְִִִִִֵֶַַַֹולא
לבין  אֹו העצים לבין ׁשּנכנס עֹוף וכן חֹוׁשׁשין. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָאין
חֹוׁשׁשין  אין - צּוארֹו אֹו ּדם מנּטף וראׁשֹו ויצא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹהּקנים,

נּזק. ּבעצים ׁשּמא אֹומרים אּלא נטרף, ׁשּמא ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָלֹו

ה'תשע"ה  ניסן ו' חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אחד ‡. נּקב ׁשאם הן, איברים עּׂשר אחד ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנקּובה

לחללֹו הּוׁשט,2מהן ּתרּבץ הן: ואּלּו טרפה. - ּבמּׁשהּו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הראׁש מח ׁשל והּמרה,3ּוקרּום ׁשּלֹו, הּקנה עם והּלב , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּכבד  והּכרס 4ּוקנה והּקבה, והּמסס 5, הּכֹוסֹות 6, ּובית ,7, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
והרא 8והּדּקין  ׁשּלּה, הּקנה עם .9ה ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּמקֹום ·. וׁשהּוא ׁשעּורֹו, ּבארנּו ּכבר - הּוׁשט ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָּתרּבץ
אם  הּוׁשט. מן למעלה לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו הּוׁשט ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמן

טרפה. - ּׁשהּוא ּבמה לחללֹו ְְֲִֵֶַַַָָנּקב
העליֹון ‚. נּקב אם ׁשּבראׁש. לּמח יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשני

מּתרת  זֹו הרי - ּבלבד לעצם נּקב 10הּסמּו ואם ; ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
לּמח  הּסמּו הּמח 11הּתחּתֹון ּומּׁשּיתחיל טרפה. - ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹ

הערף, ּתחּלת ׁשהן לּפֹולין מחּוץ והּוא לּׁשדרה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהּמׁש
אחר  דין לקרּומֹו מּתר.12יהיה - לּפֹולין חּוץ נּקב ואם . ְְְִִִִִִֵֶַַַָֻ

ּכׁשרה.„. - קּים והּקרּום נתמע אֹו ׁשּנּקב עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמח
טרפה  - ּכּדֹונג נמס אֹו ּכּמים נׁשּפ .13ואם ְְְִִִֵַַַַַַָָ

ׁשּבּׂשמאל ‰. ּגדֹול לחלל ּבין חללֹו, לבית ׁשּנּקב ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּלב
הּלב  ּבּׂשר נּקב אם אבל טרפה. - ׁשּבּימין קטן לחלל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבין
הּמזרק  והּוא הּלב, ּוקנה מּתר. - לחללֹו הּגיע ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻולא

נּקב 14הּגדֹול  ואם ּכּלב, הּוא הרי - לראה מּמּנּו ׁשּיֹוצא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
טרפה. - ּבמּׁשהּו ְְֲֵֶַַָָלחללֹו

.Â וכ ׁשּנּקבה מּתרת מרה - סֹותמּה נסּתם 15בד לא ואם . ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
טרפה. - לּכבד סמּו ׁשהּוא ּפי על אף ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנקב,

.Ê גרעינה 16נזיה ּכמֹו היתה אם ּבּמרה: ׁשּנמצאת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
מּתרת  - חד ראׁשּה ׁשאין ּתמרה, ראׁשּה17ׁשל ואם ; ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ

אֹותּה נּקבה ׁשהרי אסּורה, - הּזית ּכגרעינת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָחד
ׁשהגלד  מּפני הּנקב, יראה ׁשּלא וזה ּפי 18ּכׁשּנכנסה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

ַַָהּמּכה.
.Á הּכבד מתּבּׁשל,19קני הּדם ׁשּבהן ׁשּבֹו הּמזרקין והן , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

טרפה  - ּבמּׁשהּו מהן אחד נּקב מחט 20אם ,לפיכ . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואין 1) מעיים הבני ניקבו קטנה; או גדולה הכבד בחיתוך שנמצאת מחט שייך; איברים ובכמה כיצד נקובה טרפות יבאר
כנטול  היתר וכל אבר; חסר נברא או ניטל ניקבו; שלא אע"פ מעים הבני נתהפכו אחריה; או השחיטה קודם אם ידוע

העבה 2)דמי. הלב בבשר עמוק נקב בו שיש פי על שאף אותנו ומשמיעה חללו, לבית הלב ניקב שנינו: מב. חולין במשנה
לעבר. מעבר שיינקבו עד טריפה שאינה שכן כל דקים שהם איברים ובשאר חללו. לבית שיינקב עד טריפה תחתון 3)אינה

למוח. לסמפונות.4)הסמוך בתוכו ומתחלק הכבד אל ופורש לחזה מתחת המתפצל הכרס 5)הקנה שנינו: במשנה
החופה  בשר הוא החיצונה וכרס הפנימית. הכרס היא זו לדעתו הכרס שכל "כרס", וכתב סתם ורבינו שניקבה. הפנימית

הכרס. רוב לדקין.6)את ומהקיבה לקיבה הכוסות מבית המאכל יוצא שדרכו הכוסות, לבית מחובר הכרס בסוף מקום
האוכלין. מתמסמסים שבו שם על המסס דפנות.7)ונקרא כשני עבה לו סביב ודופנו וככוס ככובע עשוי הכרס סוף

והמאכל  זה לתוך זה שופכין הן ובאמצע לזה ודופן לזה דופן יש מבדילם כשאתה לחיבורם סביב וסביב בו מחובר והמסס
כו'. להמסס הכוסות מבית הדקין.8)נכנס וגם הכרס גם שכולל מעיים", "בני הגמרא: מתחת 9)בלשון היורד הקנה

לסימפונות. בתוכה ומתחלק הריאה אל ופורש ומתפצל הוא 10)לחזה קיים הוא שאם לפי בתחתון תלוייה שהטרפות
המוח. על המוח 11)מגין על ההגנה שעיקר מפני טרפה. קיים, שהעליון פי על אף לבד התחתון ניקב שאם משמע

בתחתון. בניקב.12)תלוייה ולא רובו בנפסק רק ונטרף השדרה חוט עתיד 13)שזהו זה להפסד שמגיע שכל מפני
להינקב. ריאה.14)הקרום דופני גבי שעל הלב הנקב.15)קנה את סותם הכבד וחיבור בכבד דיבוקה במקום שנקובה

הייתה 17)גרעין.16) איך כן ואם צר, שהסימפון להוציאה, כשרוצים הסימפון דרך לצאת יכולה שאינה פי על ואף
מעט  מעט נכנסה רבים ימים בהליכתה הבהמה שנענעה נענוע ידי שעל לומר, אפשר שניקבה? לא אם להיכנס יכולה

לצאת. עכשיו יכולה שאינה דחוק מגין.18)במקום ואינו קרום אינו מכה מחמת שעלה קרום וכל קרום קנה 19)שעלה
המזרקים. הם שהם לסימפונות, בתוכו ומתפצל לכבד ויורד וסוברים,20)הפורש רבינו, על חולקים והראשונים והראב"ד



קטו dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'd iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכמֹו49אּפיקֹורֹוס  רּבנּו, ּובמׁשה ּבּתֹורה הּכֹופר והּוא , ְְְִֵֵֶֶַַַָ
ּכעֹוב  הּוא הרי - ּתׁשּובה ּבהלכֹות ּכֹוכבים ׁשּבארנּו ד ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

נבלה. ְְִֵָָּוׁשחיטתֹו
.ÂË ּבעברה לעדּות ּפסּול ׁשהּוא ׁשל 50מי העברֹות מן ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשֹוחט זה הרי - היה 51ּתֹורה אם , ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ
מּניח 52ממחה  ׁשאינֹו אּסּור.53; ּדבר ואֹוכל מּתר ּדבר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻ

מהן. הרׁשעים ואפּלּו יּׂשראל, ּכל על היא חזקה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּזֹו
.ÊË הּצדֹוקין הּטֹועים 54אּלּו וכל ותלמידיהן והּביּתֹוסין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

ׁשחיטתן  - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינים ׁשאינן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחריהן
אּסּור  ׁשאין מּתרת. זֹו הרי - ּבפנינּו ׁשחטּו ואם ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻאסּורה.
ּבתֹורת  מאמינין אינן והם יקלקלּו, ׁשּמא אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשחיטתן

קלקלנּו. לא לֹומר: נאמנין אינן לפיכ ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשחיטה,
.ÊÈ,החּלין ּבׁשחיטת נצטּוּו לא ּבּמדּבר יּׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻּכׁשהיּו

נֹוחרין  היּו האּמֹות.55אּלא ּכׁשאר ואֹוכלין ׁשֹוחטין אֹו ְְְֲֲִִִִֶָָָָֻ
לׁשחט  הרֹוצה ׁשּכל ּבּמדּבר, אּלא 56ונצטּוּו יׁשחֹוט לא - ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

יׁשחט  אׁשר יּׂשראל מּבית איׁש איׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשלמים.
אׁשר  למען וגֹומר, מֹועד אהל ּפתח ואל וגֹומר, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשֹור
אבל  וגֹומר. ליי ׁשלמים זבחי וזבחּו וגֹומר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָיביאּו

ולאכל  לנחר נֹוחר.57הרֹוצה היה - ּבּמדּבר ְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹ
.ÁÈזֹו ּבּמדּבר 58ּומצוה אּלא לדֹורֹות, נֹוהגת אינּה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

לארץ  ׁשּכׁשּיּכנסּו ׁשם, ונצטּוּו הּנחירה. הּתר ּבעת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
ויׁשחטּו ּבׁשחיטה, אּלא חּלין יאכלּו ולא הּנחירה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻּתאסר
יי  ירחיב ּכי ׁשּנאמר: לעזרה. חּוץ לעֹולם מקֹום  ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָּבכל
אׁשר  ּומּצאנ מּבקר וזבחּת וגֹומר, ּגבל את ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻאלהי

וגֹומר  אלהי יי לדֹורֹות:.59נתן הּנֹוהגת הּמצוה היא וזֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל  ּכ ואחר .60לׁשחט ְְִֵַַָֹֹ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ׁשהּטרפה ‡. מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּכבר

טרפה, נאמר ולא למּות. הּנֹוטה היא ּבּתֹורה ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָֹהאמּורה
ּבֹו וכּיֹוצא ארי ׁשּטרפּה ּכגֹון ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

מתה. לא ועדין ְְֲִֵַַָָָֹוׁשברּה
ּתחׁשב ·. - לּה יארעּו אם אחרים, חלאים ׁשם ְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָויׁש

טרפֹות  מיני ּוׁשמֹונה מּסיני. למׁשה הלכה והן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָטרפה.
נקּובה, ּדרּוסה, הן: ואּלּו ּבסיני, למׁשה לֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָנאמרּו

ּוׁשבּורה. נפּולה קרּועה, ּפסּוקה, נטּולה, ְְְְְֲֵָָָָָָחסרה,
ואין ‚. הֹואיל הן, מּסיני למׁשה הלכה ׁשּכּלן ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאף

ספק  וכל ּבּה, החמירּו - דרּוסה אּלא ּבּתֹורה ּבפרּוׁש ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָל
- טרפּות מיני ׁשבעה ּוׁשאר אסּור. - ּבדרּוסה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּיסּתּפק

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּתרין, ספקין ּבהן ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻיׁש
וידרס „. הּבהמה ּבֹו וכּיֹוצא הארי ׁשּיטרף הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּדרּוסה

העֹוף. על ּבהן וכּיֹוצא והּנׁשר הּנץ ידרס אֹו ּבידֹו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
ּבלבד; לארי אּלא גּסה ּובחּיה גּסה ּבבהמה ּדריסה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואין
ּוטלאים, ּובגדיים ּולמעלה; הּזאב מן - דּקה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָּובבהמה
ּדריסה, להן יׁש - ּבהן וכּיֹוצא ּונמּיה וׁשּועל חתּול ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאפּלּו

ּבעֹופֹות. ׁשּכן ְְֵֶָוכל
אבל ‰. מּמּנּו. ּגדֹול ּבעֹוף ואפּלּו דריסה, לֹו יׁש - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָוהּנץ

ׁשּכמֹותן, ּבעֹוף ּדריסה להן יׁש - הּדֹורסים עֹופֹות ְְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשאר
מהן. גדֹול ׁשהּוא ּבעֹוף ּדריסה להן ְְְִֵֵֶֶֶָָָואין

.Â דריסה לֹו אין - וכלב ּבעֹופֹות. דריסה לחלּדה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָֻויׁש
לֹו יׁש - והּנץ וחּיה. בבהמה ולא ּבעֹוף לא עּקר, ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֹּכל
לבית  ּבצּפרניו ׁשּיּקב והּוא ּוטלאים. ּבגדיים ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָֹדריסה

ֶָָהחלל.
.Ê אין - ּברגליו אבל הּטֹורף, ּביד אּלא ּדריסה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאין

אין  - ּבּׁשן אבל ּבּצּפרן, אּלא ּדריסה ואין לּה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחֹוׁשׁשין
ּבֹודקין  החלל, ּבית עד נּקב ּכן אם אּלא לּה. ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
ואין  ּבנקיבתן. ׁשּנטרפת האיברים מן אחד נּקב ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמא
הּדֹורס  נפל אם אבל הּטֹורף. ּבכּונת אּלא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּדריסה
ּדריסה  ואין דריסה. זֹו אין - ּבּנטרף צ ּפרניו ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָונׁשּתּקעּו
ּבּדרּוסה, ידֹו ועדין ונהרג, ּדרס אם אבל מחּיים. ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
חֹוׁשׁשין  אין - מֹותֹו אחר אּלא מּמּנה צּפרניו ׁשמט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא

ָלּה.
.Á חֹוׁשׁשין' ׁשאמרנּו מקֹום ּכל הּדרּוסה? ּדין ְְְְִִֵֶַַַָָָָוכיצד

מּכף  ׁשּלֹו החלל ּכל ּובֹודקין הּנטרף את ׁשֹוחטין - ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָלּה'
מיני  מּכל ׁשלמה ּכּלּה נמצאת אם הּקדקד. עד ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֻהּיר
מּתרת; זֹו הרי - הּדריסה רׁשם ּבּה נמצא ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻטרפֹות,
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"אפיקורסים"49)ה. בסוג בתורה הכופר את רבינו מנה לא ז, הלכה ב פרק תשובה בהלכות מין. או אחרות: בנוסחאות
בהלכה  כאן ואילו בתורה, ככופרים שבעלֿפה תורה מכחישי את מגדיר הוא שם ח ובהלכה עצמו, בפני סוג לו קבע אלא
נכון. יישוב מצא ולא אלה, ניגודים על העיר כאן ובלחםֿמשנה גביהם. על עומד כשישראל שחיטתם מתיר הוא טז,

מצוה.50) אותה על לעבור ומועד מומר ואינו עבירה, עשה אחת אחרים.51)שפעם ידי על הסכין לבדיקת צריך ואינו
ראה 52) הם, מומחים שחיטה אצל מצויים רוב אומרים אין יודעים, אין אם אבל מומחה. שהוא בו יודעים אם משמע,

הקודמת. הסכין.53)בהלכה את יבדוק וגם בכוונה, בשחיטה יקלקל לא כן, מאמינין 54)ואם שאינם הכותים כדין דינם
ו. שם יונה. לדמות שעבדו מפני גמורים. כגוים ועשאום עליהם שגזרו ולפני ג. חולין בתורה, בפירוש כתוב שאינו במה
יד. בהלכה למעלה שכתבנו מה וראה מותרת. בשחיטתם בפנינו שחטו אם ולכן עבודהֿזרה, על נחשדו לא הצדוקים כי

יז.55) שם עקיבא ר' כשרה.56)דברי לשוחטם.58)חולין.57)שחיטה שרוצים הבהמות את לשלמים, בפסוק 59)להקדיש
כאן. נפלה טעותֿסופר כנראה "אלהיך", המלה בלי לך" ה' נתן לשחוט.60)"אשר מצוה בשר, לאכול ירצה אם כלומר,

א. פרק למעלה מותרת.1)וראה או אסורה ספיקה ואם כיצד? דרוסה בסיני; למשה לו נאמרו טרפות מיני ששמונה יבאר

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'e iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואסּורה  טרפה, זֹו הרי - הּדריסה רׁשם ּבּה נמצא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָואם
הּתֹורה. ִַָמן

.Ë ּבני ּכנגד הּבּׂשר ׁשּיאּדים הּדריסה? רׁשם הּוא זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאי
ׁשּנעּׂשה  עד מעים ּבני ּכנגד הּבּׂשר נּמֹוק ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעים.
הּבּׂשר  אֹותֹו רֹואין - החבּורה מן גֹוררֹו ׁשהרֹופא ְֲִִֵֶַַַָָָָָָּכּבּׂשר

ּוטרפה. חסר, ְְִֵֵָָּכאּלּו
.È ּודריסתן טרפה. - מּׁשּיאּדימּו ּבּסימנין, ּדרס ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָואם

- ּדריסה מחמת ׁשהּוא ּכל ּבהן ׁשהאּדים ּכיון ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבמּׁשהּו,
ְֵָטרפה.

.‡È.וּדאית ּכדרּוסה ׁשּתּבדק עד אסּורה - ּדרּוסה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָספק
ׁשל  ּבגּבֹו צּפרן ונמצא ׁשורים, לבין ׁשּנכנס ארי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?
ׁשּמא  אֹומרים ואין דרסֹו, ארי ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָאחד
העֹופֹות, לבין ׁשּנכנס נמּיה אֹו ׁשּועל וכן .נתחּכ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבּכתל
אבל  דרס. ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מקרקרין והן ׁשֹותק ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוהּוא
ּומּנהימתֹו מּיראתֹו - מקרקרין והם נֹוהם הּוא היה ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָאם
נח  הּנה - מהן אחד ראׁש קטע אם וכן מקרקרין. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהן
הּזיק  ׁשאּלּו חֹוׁשׁשין; אין - והם הּוא ׁשתק אם וכן ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָרגזֹו.

מקרקרין. היּו -ְְְִַָ
.·Èׁשראינּו אֹו נכנס, לא אֹו טֹורף לכאן ׁשּנכנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹספק

- הּטֹורפין מן אינֹו אֹו הּטֹורפין מן זה אם נֹודע ְְְִִִִִֵֶַַַֹולא
לבין  אֹו העצים לבין ׁשּנכנס עֹוף וכן חֹוׁשׁשין. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָאין
חֹוׁשׁשין  אין - צּוארֹו אֹו ּדם מנּטף וראׁשֹו ויצא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹהּקנים,

נּזק. ּבעצים ׁשּמא אֹומרים אּלא נטרף, ׁשּמא ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָלֹו

ה'תשע"ה  ניסן ו' חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אחד ‡. נּקב ׁשאם הן, איברים עּׂשר אחד ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנקּובה

לחללֹו הּוׁשט,2מהן ּתרּבץ הן: ואּלּו טרפה. - ּבמּׁשהּו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הראׁש מח ׁשל והּמרה,3ּוקרּום ׁשּלֹו, הּקנה עם והּלב , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּכבד  והּכרס 4ּוקנה והּקבה, והּמסס 5, הּכֹוסֹות 6, ּובית ,7, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
והרא 8והּדּקין  ׁשּלּה, הּקנה עם .9ה ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּמקֹום ·. וׁשהּוא ׁשעּורֹו, ּבארנּו ּכבר - הּוׁשט ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָּתרּבץ
אם  הּוׁשט. מן למעלה לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו הּוׁשט ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמן

טרפה. - ּׁשהּוא ּבמה לחללֹו ְְֲִֵֶַַַָָנּקב
העליֹון ‚. נּקב אם ׁשּבראׁש. לּמח יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשני

מּתרת  זֹו הרי - ּבלבד לעצם נּקב 10הּסמּו ואם ; ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
לּמח  הּסמּו הּמח 11הּתחּתֹון ּומּׁשּיתחיל טרפה. - ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹ

הערף, ּתחּלת ׁשהן לּפֹולין מחּוץ והּוא לּׁשדרה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהּמׁש
אחר  דין לקרּומֹו מּתר.12יהיה - לּפֹולין חּוץ נּקב ואם . ְְְִִִִִִֵֶַַַָֻ

ּכׁשרה.„. - קּים והּקרּום נתמע אֹו ׁשּנּקב עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמח
טרפה  - ּכּדֹונג נמס אֹו ּכּמים נׁשּפ .13ואם ְְְִִִֵַַַַַַָָ

ׁשּבּׂשמאל ‰. ּגדֹול לחלל ּבין חללֹו, לבית ׁשּנּקב ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּלב
הּלב  ּבּׂשר נּקב אם אבל טרפה. - ׁשּבּימין קטן לחלל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבין
הּמזרק  והּוא הּלב, ּוקנה מּתר. - לחללֹו הּגיע ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻולא

נּקב 14הּגדֹול  ואם ּכּלב, הּוא הרי - לראה מּמּנּו ׁשּיֹוצא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
טרפה. - ּבמּׁשהּו ְְֲֵֶַַָָלחללֹו

.Â וכ ׁשּנּקבה מּתרת מרה - סֹותמּה נסּתם 15בד לא ואם . ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
טרפה. - לּכבד סמּו ׁשהּוא ּפי על אף ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנקב,

.Ê גרעינה 16נזיה ּכמֹו היתה אם ּבּמרה: ׁשּנמצאת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
מּתרת  - חד ראׁשּה ׁשאין ּתמרה, ראׁשּה17ׁשל ואם ; ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ

אֹותּה נּקבה ׁשהרי אסּורה, - הּזית ּכגרעינת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָחד
ׁשהגלד  מּפני הּנקב, יראה ׁשּלא וזה ּפי 18ּכׁשּנכנסה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

ַַָהּמּכה.
.Á הּכבד מתּבּׁשל,19קני הּדם ׁשּבהן ׁשּבֹו הּמזרקין והן , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

טרפה  - ּבמּׁשהּו מהן אחד נּקב מחט 20אם ,לפיכ . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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ואין 1) מעיים הבני ניקבו קטנה; או גדולה הכבד בחיתוך שנמצאת מחט שייך; איברים ובכמה כיצד נקובה טרפות יבאר
כנטול  היתר וכל אבר; חסר נברא או ניטל ניקבו; שלא אע"פ מעים הבני נתהפכו אחריה; או השחיטה קודם אם ידוע

העבה 2)דמי. הלב בבשר עמוק נקב בו שיש פי על שאף אותנו ומשמיעה חללו, לבית הלב ניקב שנינו: מב. חולין במשנה
לעבר. מעבר שיינקבו עד טריפה שאינה שכן כל דקים שהם איברים ובשאר חללו. לבית שיינקב עד טריפה תחתון 3)אינה

למוח. לסמפונות.4)הסמוך בתוכו ומתחלק הכבד אל ופורש לחזה מתחת המתפצל הכרס 5)הקנה שנינו: במשנה
החופה  בשר הוא החיצונה וכרס הפנימית. הכרס היא זו לדעתו הכרס שכל "כרס", וכתב סתם ורבינו שניקבה. הפנימית

הכרס. רוב לדקין.6)את ומהקיבה לקיבה הכוסות מבית המאכל יוצא שדרכו הכוסות, לבית מחובר הכרס בסוף מקום
האוכלין. מתמסמסים שבו שם על המסס דפנות.7)ונקרא כשני עבה לו סביב ודופנו וככוס ככובע עשוי הכרס סוף

והמאכל  זה לתוך זה שופכין הן ובאמצע לזה ודופן לזה דופן יש מבדילם כשאתה לחיבורם סביב וסביב בו מחובר והמסס
כו'. להמסס הכוסות מבית הדקין.8)נכנס וגם הכרס גם שכולל מעיים", "בני הגמרא: מתחת 9)בלשון היורד הקנה

לסימפונות. בתוכה ומתחלק הריאה אל ופורש ומתפצל הוא 10)לחזה קיים הוא שאם לפי בתחתון תלוייה שהטרפות
המוח. על המוח 11)מגין על ההגנה שעיקר מפני טרפה. קיים, שהעליון פי על אף לבד התחתון ניקב שאם משמע

בתחתון. בניקב.12)תלוייה ולא רובו בנפסק רק ונטרף השדרה חוט עתיד 13)שזהו זה להפסד שמגיע שכל מפני
להינקב. ריאה.14)הקרום דופני גבי שעל הלב הנקב.15)קנה את סותם הכבד וחיבור בכבד דיבוקה במקום שנקובה

הייתה 17)גרעין.16) איך כן ואם צר, שהסימפון להוציאה, כשרוצים הסימפון דרך לצאת יכולה שאינה פי על ואף
מעט  מעט נכנסה רבים ימים בהליכתה הבהמה שנענעה נענוע ידי שעל לומר, אפשר שניקבה? לא אם להיכנס יכולה

לצאת. עכשיו יכולה שאינה דחוק מגין.18)במקום ואינו קרום אינו מכה מחמת שעלה קרום וכל קרום קנה 19)שעלה
המזרקים. הם שהם לסימפונות, בתוכו ומתפצל לכבד ויורד וסוברים,20)הפורש רבינו, על חולקים והראשונים והראב"ד
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lybe zxecdn jezn

הּכבד  ּבחּתּו והיה 21ׁשּנמצאת ּגדֹולה, מחט היתה אם : ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
לפנים  ׁשּלּה החד ּבידּוע 22הּקצה 24ׁשּנּקבה 23- ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

לפנים  העגל הראׁש היה ואם אֹומרין:25ּכׁשּנכנסה; - ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹ
הלכה  סמּפֹונֹות ּומּתרת.26דר , ְְִֶֶֶֶָָֻ

.Ë טרפה זה הרי - קטּנה מחט ׁשּׁשני 27היתה מּפני ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הּגדֹול  ּבּסמּפֹון נמצאת ואם נּקבה. וּדאי חּדין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָראׁשיה
הּמאכל  נכנס ׁשּבֹו ׁשּבאמצע הרחב הּקנה והּוא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּבּכבד,

ׁשהתליע  ּכבד ּובּׂשר מּתרת. זֹו הרי - מּתרת 28לּכבד -29. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ
.È טהֹור וחלב ׁשּנּקבה, -30קבה הּנקב את סֹותם ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ׁשהּבּׂשר 31מּתרת  נקב ּכל וכן החלב 32. הּמּתר 33אֹו ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
הּלב  מחלב חּוץ מּתר. זה הרי - אֹותֹו סֹותם 34ּבאכילה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻ

הּבטן  ׁשּבאמצע והּמחיצה ּכּלֹו; הּלב ׁשעל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻוהּקרּום
והיא  הּנׁשימה, ואיברי הּמאכל איברי ּבין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמבּדלת
הּנקראת  והיא הראה, ּתראה ּכ ואחר אֹותּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּקֹורעין

ׁשּבאמצעּה הּלבן והּמקֹום הּכבד; הּמעי 35טרּפׁש וחלב ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
קׁשים 36האחרֹון  ׁשהן לפי מגּנין, אין אּלּו ׁשּבאיברים .37; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

חּיה  וחלב ּכסתּום. אינֹו - מהן ּבאחד ׁשּנסּתם 38ונקב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
סֹותם  אינֹו - אסּור ּבבהמה ׁשהּוא 39ׁשּכנגּדֹו ּפי על אף , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּבאכילה. ֲִַָָֻמּתר

.‡È ׁשּנּקב אֹותֹו,40ּכרס ׁשּיסּתם דבר לֹו ואין טרפה. - ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הּכֹוסֹות  ּובית הּמסס וכן אסּור. ׁשעליו החלב ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי
מהן  אחד נּקב ואם טרפה. - לחּוץ מהן אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנּקב

מּתרת  - חברֹו חלל 41לתֹו. ְֲֲֵֶֶַֻ
.·È הּכֹוסֹות ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת -42מחט אחד מּצד ְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מפּלׁש נקב נּקבה ואם ּבית 43ּכׁשרה. חלל לתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ
ּדם 44הּכֹוסֹות  טּפת ונמצאת הּנקב 45, טרפה;46ּבמקֹום - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּנקב  ּבמקֹום ּדם אין אם אבל נּקב. ׁשחיטה קדם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּוּדאי
ׁשחיטה  אחר ׁשּוּדאי מּתר; זה הרי הּמחט 47- דחקה ְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ְְִָונּקבה.
.‚È קרט ּכגֹון מעיה, ּבני ׁשּנֹוקב ּדבר ׁשהלעיטּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבהמה

חלּתית  היה 48ׁשל ואם נֹוקב. ׁשּוּדאי טרפה, - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
נֹוקב  ּתּבדק 49ספק - נֹוקב אינֹו ּבני 50ספק מן אחד ּכל . ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָ

הּנקראים  והן ּבהן, סֹובבת הּמאכל ׁשּפסלת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמעים
טרפה  - ׁשּנּקב זֹו51ּדּקין, ּומּקפין מלּפפין מהן ויׁש . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ

הּנקראים  הן ואּלּו ,ׁשּנכר נחׁש ּכמֹו ּבעּגּול, מּזֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָלפנים
לחברֹו מהן אחד נּקב אם דכנּתה. ּכׁשרה,52הדרא - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

עליו. מגן חברֹו ֲֲֵֵֵֵֶָָׁשהרי
.„È ולחה ׁשּנּקבּו זֹו53ּומעים ׁשאין טרפה; - סֹותמּתן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
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אם  הכבד שבתוך הסימפונות אבל טריפה, במשהו ניקב אם בתוכו נכנס אשר עד לכבד מחוץ הנמצא הקנה חלק שרק
הסמפונות  נשארו אם רק זה כשרה הכבד ניטל שאמרו שמה רבינו, ודעת כשרה. הכבד ניטל לן קיימא שהרי כשרה, ניקבו

כקיתון. שנשפכה בריאה כמו וקיימים, הדקים.21)שלמים מסמפונות באחד שנמצאה ולא 22)כגון הבהמה לחלל
הקנה. פי לוודאי.23)לצד קרום 24)קרוב נקב, שם רואים שאין פי על ואף כניסתה. עם הכבד קני את החד בראשה

מגין. אינו מכה מחמת שעלה וקרום וסתם, שעלה ניקבה.25)הוא לא כן ואם הקנה לפי החד נמצאה 26)והקצה ואם
טריפה. - רבינו ולדעת מהסמפונות, אחד ניקב כורחך על הרי הכבד העגול 27)בבשר הראש אם אפילו אופן, בכל

תולעים.28)לפנים. בו הסמפונות.29)שנתהוו ניקבו שמא חוששים יתר 30)ואין כמו כחוט המשוך החלב היינו
טמא. חלב ונקרא אסור והוא קשת כמו עקום חלב הקיבה על יש אבל מותר, וסותם 31)והוא מהודק טהור שחלב לפי

בבישרא.32)יפה. דסביך והוא כשרה סותמתה ודופן שניקבה שמהודק 33)ריאה סותמן ושומן הדקין שניקבו כגון
תמיד. סותם.34)בהם ואינו ככובע שעשוי החלב סותם.35)וזהו אינו טהור חלב שהוא פי על כרכשתא,36)אף

כובע. כמו עגולים והקרטים חיטים, כעין קרטים קרטים עשוי והוא רעי. המוציאה חלחולת שעל כל 37)חלב כלומר,
ככובע. העשויים ועוף.38)אלו חיה של לא אבל בהמה חלב רק אסרה הדבר 39)התורה תלוי אכילה בהיתר שלא

מטבע  בבהמה  הטמאים וחלבים יפה, ומגינים וסותמים מהודקים בבהמה טהורים שהם שאלו החלבים, של בטבע אלא
שכנגדו  זה אפילו עוף, וחלב מגינים. ואינם סותמים אינם ולפיכך בחיה, ולא בבהמה לא היטב הדוקים שאינם שלהם

סותם. אסור, בשר 40)בבהמה היא זו החיצונה וכרס כולו. הכרס כל זהו פנימית כרס מפרש ורבינו הפנימית. הכרס
הכרס. רוב את עליו.41)החופה מגין תחובה 42)שחברו מחט ונמצא ודבוקים כפולים כפלים שני נמצאים שפתו סביב

כולו. ניקב שלא אפשר עוביו ומתוך עובי, צדדים.43)באותו רק 44)משני עברה שאם משמע עליה. מגינה שחברתה
אלא  החיצון. כשניקב ואפילו וכשרה. אחד מצד זהו לחלל מפולש לא אבל כולו עברה אפילו הכוסות בית של אחד עור

הגוף. בחלל שנמצא מחט כדין החלל, כל בדיקה שלפני 45)שצריך בידוע דם קורט עליה נמצא טריפה. צדדים משני
אחד  מצד בניקב הדין מה פירש ולא דם. קורט עליו כשנמצא רק טריפה צדדים משני שבניקבה רבינו ומפרש שחיטה.

אחד. מצד בניקב גם טריפה דם קורט נמצא שם, רבינו לדעת שכתב משנה, בלחם וראה דם. קורט ורש"י 46)ונמצא
בחוץ. להימצא צריכה הדם שטיפת פוסק והראב"ד המחט. פי כנגד רק 47)פירש טריפה כאן למה שאלו: בגמרא

וסביבתה, בה ונדבק נאחז הדם מחט כשיש ותירצו, דם? קורט כשאין אפילו טריפה אחרים ובנקובים דם קורט כשנמצא
הדם. את העבירה שהלחלוחית אפשר קוץ או מחט שם כשאין אבל שחיטה. לאחר שניקבה בידוע דם שם וכשאין

כשרה.48) - העלין אכלה אבל שלה -49)עיקרין לא או נוקב הוא אם לנו שספק אחר, עשב מין הלעיטה אם כלומר,
לא.50)תיבדק. או המעיים ניקבו אם שניקב.51)הבהמה מהדקין אחד כל פירושו במשנה ששנינו הדקין וניקבו

שבכולן.52) החיצון ניקב שלא לחבירו שבינו צד באותו ובדוחק 53)שניקב בהם דבוק סמיך ריר יש המעיים בפנים
אותו. מוציאים
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עֹומדת  וכּיֹוצא 54סתימה ּכלב אֹו זאב ׁשּבא מעים ּבני . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּונטלן  ּבֹו55ּבהן ּתֹולין - ׁשהּניחן אחר נקּובין הן והרי , ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נקב  ּבמקֹום ׁשּמא אֹומרין: ואין נמצאּו56ּומּתרת, נּקב. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֻ
אחר 57נקּובין  אם נּקבּו ׁשחיטה קדם אם נֹודע ולא , ְְְְִִִִִֶַַַָֹֹ

היה  אם לֹו: ּומדּמין אחר נקב ּבהן נֹוקבין - ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשחיטה
ּכׁשרה  - ּכמֹותֹו הראׁשֹון ׁשּנּוי 58הּנקב ּביניהן היה ואם ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבנקב  הּידים מׁשמׁשּו ואם ּוטרפה. נּקב, ׁשחיטה קדם -ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ואחר 59הּספק  לֹו, ׁשּמדּמין ּבּנקב למׁשמׁש צרי ּכ - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

עֹורכין  לזה.60ּכ זה ְִֶֶָָ
.ÂË ואם מּתרת. - נּקבּו ולא לחּוץ ׁשּיצאּו מעים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּבני

אפׁשר 61נתהּפכּו ׁשאי טרפה; - נּקבּו ׁשּלא ּפי על אף , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשהיּו ּכמֹות חּיה 62ׁשּיחזרּו ואינּה ׁשּנהפכּו, .63אחר ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.ÊË והּוא עּקּום, ּבֹו ואין ׁשוה ׁשהּוא האחרֹון, ְְְֲִִֵֶֶַַָָהּמעי
עקרי  ּבין דבּוק והּוא הערוה, מן ּבֹו יֹוצא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהרעי

חלחלת  הּנקרא הּוא - -64הירכים ּבמּׁשהּו נּקב אם . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
ׁשּנּקב  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּמעים. ּכׁשאר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָטרפה,

הּבטן  -65לחלל ּבירכים הּדבּוק ּבּמקֹום נּקב אם אבל ; ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
מּתרת;66מּתרת  - ּכּלֹו הּדבק מקֹום מּמּנּו נּטל ואפּלּו . ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַֻֻֻ

אצּבעֹות  ארּבע ּכמֹו ּבׁשֹור מארּכֹו ׁשּיׁשּתּיר .67והּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ
.ÊÈ;הּכֹוסֹות ּבית ולא המסס ולא ּכרס לֹו אין - ְְְֵֵֵֵֶַָָֹֹהעֹוף

זפק  ּכנגּדן לֹו יׁש הן 68אבל ׁשוֹות הּטרפֹות וכל וקרקבן. ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
ועֹוף  חּיה טרפה.69ּבבהמה - ּבמּׁשהּו ּגּגֹו ׁשּנּקב וזפק . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכׁשּיארי הּוׁשט עם ׁשּיּמתח זה זפק? ׁשל גּגֹו זהּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָואי
מּתר. - ׁשּנּקב הּזפק ׁשאר אבל צּוארֹו. ְֲִֶֶֶַַַָָָָָֻהעֹוף

.ÁÈ,ּבּׂשר ּכמֹו אדם החיצֹון ּבּקרקבן: יׁש ּכיסין ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻׁשני
עד  מּתרת, - זה ּבלא זה נּקב עֹור. ּכמֹו לבן ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻוהּפנימי
ּכנגד  ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ואם ּבמּׁשהּו. ׁשניהן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּיּנקבּו

מּתר  - .70זה ֶָֻ
.ËÈּולפיכ ּבמּׁשהּו, ׁשּנקיבתן האיברין מן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּטחֹול

ׁשעּור  ׁשּלֹו לּנקב יׁש אּלא ּבכללן. חכמים אֹותֹו מנּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלא
עבה, האחד ראׁשֹו - הּטחֹול ּכיצד? ּבכּלֹו. ׁשוה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאינֹו

העבה  ּבראׁש נּקב אם הּלׁשֹון. ּכברּית ּדק, נקב 71והּׁשני ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
נׁשאר  אם מפּלׁש: ׁשאינֹו נקב נּקב ואם טרפה. - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻמפּלׁש

זהב  ׁשל דינר ּכעבי הרי 72ּתחּתיו - מּכאן ּפחֹות מּתר; - ְֲֳִִִֵֶַָָָָָָָָֻ
ּכׁשרה  - הּדק נּקב אם אבל ּוטרפה. ּכמפּלׁש .73הּוא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻ

.Î- ּבמּׁשהּו נּקב ׁשאם ּבֹו: חכמים ׁשאמרּו אבר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכל
טרפה  - ּכּלֹו נּטל אם ּכ אֹו74טרפה, ּבחלי ׁשּנּטל ּבין . ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

חסר 75ביד  ׁשּנברא איברים 76ּבין ּבׁשני נברא אם וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ
חׁשּוב  הּוא ּכנטּול - הּיתר ׁשּכל טרפה; - אבר .77מאֹותֹו ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּמרה  אֹו הּמעים מן אחד נּטל ּבהן 78ּכיצד? ,79וכּיֹוצא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּתי  ּבהן נמצא אם וכן טרפה. - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָּבין
אבל  ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן טרפה. - מעים ׁשני אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹמררֹות
ׁשאינֹו מּתרת; - ׁשנים ׁשּנמצאּו אֹו הּטחֹול נּטל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֻאם

הּמנּויין  .80ּבכלל ְְִִַַ
.‡Î הּיתר הּוא הּבהמה ּבֹו ׁשּתּטרף הּיתר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמעי

זה  ּבצד זה מעים ׁשני ׁשּנמצאּו עד סֹופֹו, ועד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָמּתחּלתֹו
יֹוצא  הּמעי ׁשהיה אֹו העֹוף; ּכמעי סֹוף ועד ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמּתחּלה
ּבבהמה; ּבין ּבעֹוף ּבין מבּדל, הּוא והרי הּבד מן ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֻּכענף
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למקום.54) ממקום נודדת השחיטה.55)אלא מפרש 56)אחר שם בגמרא הזאב. נקב השחיטה לפני מתחילה שהיה
הנקב  היה ואולי נמצאו שנקובים ריעותא כאן שיש פי על ואף עומדת, היתר בחזקת שנשחטה בהמה הכלל פי על הטעם,

היתר. בחזקת הבהמה את ומעמידים מספק אוסרין אין השחיטה, לתלות 57)לפני היה שאפשר זאב או כלב כאן היה ולא
שאנו 58)בהם. לנקב דומה החדש הנקב ואם השחיטה, אחר שנעשה לנקב השחיטה לפני שנעשה הנקב דומה שאין

שחיטה. לאחר נעשה הוא שגם בוודאי בו, הנקב.59)מסופקים צורת את משנה הידים ומדמים.60)שמשמוש מסדרים
מקצתם.61) ובין כולם בין למטה, נקובה.62)עליונים מטעם טרפה ולפיכך ולהינקב, לירקב הקב"ה 63)וסופה "ברא

לחיות". יכול אינו מהן אחת נהפכה שאם כונניות שם.64)באדם מחלחל הירכיים.65)שהרעי לבין חוץ למקום כלומר,
אותה.66) מעמידות וירכיים "כדי 67)הואיל היא וזו כשרה, כאצבע נשתייר שאם סובר שם רש"י אבל הרי"ף, פירש וכן

לשור. ביחס גודלן לפי משערים אחרות ובבהמות שם. נחמן רב שאמר שם.68)תפיסה" נקבץ שהאוכל כיס
טריפה.69) האיברים, אותם בהם יש אם ועוף, בחיה גם בהמה. באיברי חכמים שמנו לוושט 70)טריפות דומה ואינו

להיות  ויכול הוושט דרך נכנסים ואוכלין הואיל ומתרחב מתכווץ שהוושט נבילה, זה כנגד שלא זה העורות ניקבו שאם
והעור  זה במצב נמצאים תמיד זה כנגד שלא זה ניקב ואם נח הוא שתמיד בקורקבן, כן שאין מה זה, כנגד זה שיזדמנו
על  אבל מחלה, מחמת בא אם רק כשר החיצון שבניקב והר"ן הרשב"א בשם משנה המגיד וכתב חבירו. על מגין האחד

הגוף. בחלל מחט כדין טריפה, מחט או קוץ ומסיימים:71)ידי טריפה, הטחול ניקב שפסק עוירא כר' הלכה אין אמרו:
ויש  טריפה. העבה בחלק אבל הדק, בחלק נאמרו אלה ודברים פירוש: טריפה". בסומכיה אבל בקולשיה, מילי "והני

העבה. ראש בכלל הוא לבטן שדבוק שכל פחות 72)מפרשים זהו זהב דינר כעובי שיעור הנקב. נגד הגנה יש כן ואם
כסף. משל כפליים עבה זהב של דינר הטחול. של עוביו כלל.73)מחצי טריפות אין עוף של שהוא 74)ובטחול

טריפה. ניטלו, אם שכן מכל הטריפות, בין שנמנו הנקובים שכל כתבו, שם ובתוספות ניקבה. כמו טריפה 75)חיסרון
נטולה. חסירה.76)משום משום חסרה.77)טריפה משום וטריפה שניהם ניטלו כאילו כנטול מפרש, שאם 78)רבינו

בכלל  זה ואין בכבד נבלעת המרה כי כשרה, מר, טעם בו נמצא ואם הכבד את לטעום ויש למעלה. כמבואר טריפה, ניקבה
טריפה.79)חסרה. במשהו, ניקבו שאם טריפה.80)באיברים שניקבו האיברים עם
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הּכבד  ּבחּתּו והיה 21ׁשּנמצאת ּגדֹולה, מחט היתה אם : ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
לפנים  ׁשּלּה החד ּבידּוע 22הּקצה 24ׁשּנּקבה 23- ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

לפנים  העגל הראׁש היה ואם אֹומרין:25ּכׁשּנכנסה; - ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹ
הלכה  סמּפֹונֹות ּומּתרת.26דר , ְְִֶֶֶֶָָֻ

.Ë טרפה זה הרי - קטּנה מחט ׁשּׁשני 27היתה מּפני ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הּגדֹול  ּבּסמּפֹון נמצאת ואם נּקבה. וּדאי חּדין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָראׁשיה
הּמאכל  נכנס ׁשּבֹו ׁשּבאמצע הרחב הּקנה והּוא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּבּכבד,

ׁשהתליע  ּכבד ּובּׂשר מּתרת. זֹו הרי - מּתרת 28לּכבד -29. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ
.È טהֹור וחלב ׁשּנּקבה, -30קבה הּנקב את סֹותם ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ׁשהּבּׂשר 31מּתרת  נקב ּכל וכן החלב 32. הּמּתר 33אֹו ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
הּלב  מחלב חּוץ מּתר. זה הרי - אֹותֹו סֹותם 34ּבאכילה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻ

הּבטן  ׁשּבאמצע והּמחיצה ּכּלֹו; הּלב ׁשעל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻוהּקרּום
והיא  הּנׁשימה, ואיברי הּמאכל איברי ּבין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמבּדלת
הּנקראת  והיא הראה, ּתראה ּכ ואחר אֹותּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּקֹורעין

ׁשּבאמצעּה הּלבן והּמקֹום הּכבד; הּמעי 35טרּפׁש וחלב ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
קׁשים 36האחרֹון  ׁשהן לפי מגּנין, אין אּלּו ׁשּבאיברים .37; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

חּיה  וחלב ּכסתּום. אינֹו - מהן ּבאחד ׁשּנסּתם 38ונקב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
סֹותם  אינֹו - אסּור ּבבהמה ׁשהּוא 39ׁשּכנגּדֹו ּפי על אף , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּבאכילה. ֲִַָָֻמּתר

.‡È ׁשּנּקב אֹותֹו,40ּכרס ׁשּיסּתם דבר לֹו ואין טרפה. - ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הּכֹוסֹות  ּובית הּמסס וכן אסּור. ׁשעליו החלב ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי
מהן  אחד נּקב ואם טרפה. - לחּוץ מהן אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנּקב

מּתרת  - חברֹו חלל 41לתֹו. ְֲֲֵֶֶַֻ
.·È הּכֹוסֹות ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת -42מחט אחד מּצד ְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מפּלׁש נקב נּקבה ואם ּבית 43ּכׁשרה. חלל לתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ
ּדם 44הּכֹוסֹות  טּפת ונמצאת הּנקב 45, טרפה;46ּבמקֹום - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּנקב  ּבמקֹום ּדם אין אם אבל נּקב. ׁשחיטה קדם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּוּדאי
ׁשחיטה  אחר ׁשּוּדאי מּתר; זה הרי הּמחט 47- דחקה ְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ְְִָונּקבה.
.‚È קרט ּכגֹון מעיה, ּבני ׁשּנֹוקב ּדבר ׁשהלעיטּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבהמה

חלּתית  היה 48ׁשל ואם נֹוקב. ׁשּוּדאי טרפה, - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
נֹוקב  ּתּבדק 49ספק - נֹוקב אינֹו ּבני 50ספק מן אחד ּכל . ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָ

הּנקראים  והן ּבהן, סֹובבת הּמאכל ׁשּפסלת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמעים
טרפה  - ׁשּנּקב זֹו51ּדּקין, ּומּקפין מלּפפין מהן ויׁש . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ

הּנקראים  הן ואּלּו ,ׁשּנכר נחׁש ּכמֹו ּבעּגּול, מּזֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָלפנים
לחברֹו מהן אחד נּקב אם דכנּתה. ּכׁשרה,52הדרא - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

עליו. מגן חברֹו ֲֲֵֵֵֵֶָָׁשהרי
.„È ולחה ׁשּנּקבּו זֹו53ּומעים ׁשאין טרפה; - סֹותמּתן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אם  הכבד שבתוך הסימפונות אבל טריפה, במשהו ניקב אם בתוכו נכנס אשר עד לכבד מחוץ הנמצא הקנה חלק שרק
הסמפונות  נשארו אם רק זה כשרה הכבד ניטל שאמרו שמה רבינו, ודעת כשרה. הכבד ניטל לן קיימא שהרי כשרה, ניקבו

כקיתון. שנשפכה בריאה כמו וקיימים, הדקים.21)שלמים מסמפונות באחד שנמצאה ולא 22)כגון הבהמה לחלל
הקנה. פי לוודאי.23)לצד קרום 24)קרוב נקב, שם רואים שאין פי על ואף כניסתה. עם הכבד קני את החד בראשה

מגין. אינו מכה מחמת שעלה וקרום וסתם, שעלה ניקבה.25)הוא לא כן ואם הקנה לפי החד נמצאה 26)והקצה ואם
טריפה. - רבינו ולדעת מהסמפונות, אחד ניקב כורחך על הרי הכבד העגול 27)בבשר הראש אם אפילו אופן, בכל

תולעים.28)לפנים. בו הסמפונות.29)שנתהוו ניקבו שמא חוששים יתר 30)ואין כמו כחוט המשוך החלב היינו
טמא. חלב ונקרא אסור והוא קשת כמו עקום חלב הקיבה על יש אבל מותר, וסותם 31)והוא מהודק טהור שחלב לפי

בבישרא.32)יפה. דסביך והוא כשרה סותמתה ודופן שניקבה שמהודק 33)ריאה סותמן ושומן הדקין שניקבו כגון
תמיד. סותם.34)בהם ואינו ככובע שעשוי החלב סותם.35)וזהו אינו טהור חלב שהוא פי על כרכשתא,36)אף

כובע. כמו עגולים והקרטים חיטים, כעין קרטים קרטים עשוי והוא רעי. המוציאה חלחולת שעל כל 37)חלב כלומר,
ככובע. העשויים ועוף.38)אלו חיה של לא אבל בהמה חלב רק אסרה הדבר 39)התורה תלוי אכילה בהיתר שלא

מטבע  בבהמה  הטמאים וחלבים יפה, ומגינים וסותמים מהודקים בבהמה טהורים שהם שאלו החלבים, של בטבע אלא
שכנגדו  זה אפילו עוף, וחלב מגינים. ואינם סותמים אינם ולפיכך בחיה, ולא בבהמה לא היטב הדוקים שאינם שלהם

סותם. אסור, בשר 40)בבהמה היא זו החיצונה וכרס כולו. הכרס כל זהו פנימית כרס מפרש ורבינו הפנימית. הכרס
הכרס. רוב את עליו.41)החופה מגין תחובה 42)שחברו מחט ונמצא ודבוקים כפולים כפלים שני נמצאים שפתו סביב

כולו. ניקב שלא אפשר עוביו ומתוך עובי, צדדים.43)באותו רק 44)משני עברה שאם משמע עליה. מגינה שחברתה
אלא  החיצון. כשניקב ואפילו וכשרה. אחד מצד זהו לחלל מפולש לא אבל כולו עברה אפילו הכוסות בית של אחד עור

הגוף. בחלל שנמצא מחט כדין החלל, כל בדיקה שלפני 45)שצריך בידוע דם קורט עליה נמצא טריפה. צדדים משני
אחד  מצד בניקב הדין מה פירש ולא דם. קורט עליו כשנמצא רק טריפה צדדים משני שבניקבה רבינו ומפרש שחיטה.

אחד. מצד בניקב גם טריפה דם קורט נמצא שם, רבינו לדעת שכתב משנה, בלחם וראה דם. קורט ורש"י 46)ונמצא
בחוץ. להימצא צריכה הדם שטיפת פוסק והראב"ד המחט. פי כנגד רק 47)פירש טריפה כאן למה שאלו: בגמרא

וסביבתה, בה ונדבק נאחז הדם מחט כשיש ותירצו, דם? קורט כשאין אפילו טריפה אחרים ובנקובים דם קורט כשנמצא
הדם. את העבירה שהלחלוחית אפשר קוץ או מחט שם כשאין אבל שחיטה. לאחר שניקבה בידוע דם שם וכשאין

כשרה.48) - העלין אכלה אבל שלה -49)עיקרין לא או נוקב הוא אם לנו שספק אחר, עשב מין הלעיטה אם כלומר,
לא.50)תיבדק. או המעיים ניקבו אם שניקב.51)הבהמה מהדקין אחד כל פירושו במשנה ששנינו הדקין וניקבו

שבכולן.52) החיצון ניקב שלא לחבירו שבינו צד באותו ובדוחק 53)שניקב בהם דבוק סמיך ריר יש המעיים בפנים
אותו. מוציאים

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'e iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עֹומדת  וכּיֹוצא 54סתימה ּכלב אֹו זאב ׁשּבא מעים ּבני . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּונטלן  ּבֹו55ּבהן ּתֹולין - ׁשהּניחן אחר נקּובין הן והרי , ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נקב  ּבמקֹום ׁשּמא אֹומרין: ואין נמצאּו56ּומּתרת, נּקב. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֻ
אחר 57נקּובין  אם נּקבּו ׁשחיטה קדם אם נֹודע ולא , ְְְְִִִִִֶַַַָֹֹ

היה  אם לֹו: ּומדּמין אחר נקב ּבהן נֹוקבין - ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשחיטה
ּכׁשרה  - ּכמֹותֹו הראׁשֹון ׁשּנּוי 58הּנקב ּביניהן היה ואם ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבנקב  הּידים מׁשמׁשּו ואם ּוטרפה. נּקב, ׁשחיטה קדם -ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ואחר 59הּספק  לֹו, ׁשּמדּמין ּבּנקב למׁשמׁש צרי ּכ - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

עֹורכין  לזה.60ּכ זה ְִֶֶָָ
.ÂË ואם מּתרת. - נּקבּו ולא לחּוץ ׁשּיצאּו מעים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּבני

אפׁשר 61נתהּפכּו ׁשאי טרפה; - נּקבּו ׁשּלא ּפי על אף , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשהיּו ּכמֹות חּיה 62ׁשּיחזרּו ואינּה ׁשּנהפכּו, .63אחר ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.ÊË והּוא עּקּום, ּבֹו ואין ׁשוה ׁשהּוא האחרֹון, ְְְֲִִֵֶֶַַָָהּמעי
עקרי  ּבין דבּוק והּוא הערוה, מן ּבֹו יֹוצא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהרעי

חלחלת  הּנקרא הּוא - -64הירכים ּבמּׁשהּו נּקב אם . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
ׁשּנּקב  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּמעים. ּכׁשאר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָטרפה,

הּבטן  -65לחלל ּבירכים הּדבּוק ּבּמקֹום נּקב אם אבל ; ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
מּתרת;66מּתרת  - ּכּלֹו הּדבק מקֹום מּמּנּו נּטל ואפּלּו . ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַֻֻֻ

אצּבעֹות  ארּבע ּכמֹו ּבׁשֹור מארּכֹו ׁשּיׁשּתּיר .67והּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ
.ÊÈ;הּכֹוסֹות ּבית ולא המסס ולא ּכרס לֹו אין - ְְְֵֵֵֵֶַָָֹֹהעֹוף

זפק  ּכנגּדן לֹו יׁש הן 68אבל ׁשוֹות הּטרפֹות וכל וקרקבן. ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
ועֹוף  חּיה טרפה.69ּבבהמה - ּבמּׁשהּו ּגּגֹו ׁשּנּקב וזפק . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכׁשּיארי הּוׁשט עם ׁשּיּמתח זה זפק? ׁשל גּגֹו זהּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָואי
מּתר. - ׁשּנּקב הּזפק ׁשאר אבל צּוארֹו. ְֲִֶֶֶַַַָָָָָֻהעֹוף

.ÁÈ,ּבּׂשר ּכמֹו אדם החיצֹון ּבּקרקבן: יׁש ּכיסין ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻׁשני
עד  מּתרת, - זה ּבלא זה נּקב עֹור. ּכמֹו לבן ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻוהּפנימי
ּכנגד  ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ואם ּבמּׁשהּו. ׁשניהן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּיּנקבּו

מּתר  - .70זה ֶָֻ
.ËÈּולפיכ ּבמּׁשהּו, ׁשּנקיבתן האיברין מן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּטחֹול

ׁשעּור  ׁשּלֹו לּנקב יׁש אּלא ּבכללן. חכמים אֹותֹו מנּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלא
עבה, האחד ראׁשֹו - הּטחֹול ּכיצד? ּבכּלֹו. ׁשוה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאינֹו

העבה  ּבראׁש נּקב אם הּלׁשֹון. ּכברּית ּדק, נקב 71והּׁשני ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
נׁשאר  אם מפּלׁש: ׁשאינֹו נקב נּקב ואם טרפה. - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻמפּלׁש

זהב  ׁשל דינר ּכעבי הרי 72ּתחּתיו - מּכאן ּפחֹות מּתר; - ְֲֳִִִֵֶַָָָָָָָָֻ
ּכׁשרה  - הּדק נּקב אם אבל ּוטרפה. ּכמפּלׁש .73הּוא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻ

.Î- ּבמּׁשהּו נּקב ׁשאם ּבֹו: חכמים ׁשאמרּו אבר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכל
טרפה  - ּכּלֹו נּטל אם ּכ אֹו74טרפה, ּבחלי ׁשּנּטל ּבין . ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

חסר 75ביד  ׁשּנברא איברים 76ּבין ּבׁשני נברא אם וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ
חׁשּוב  הּוא ּכנטּול - הּיתר ׁשּכל טרפה; - אבר .77מאֹותֹו ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּמרה  אֹו הּמעים מן אחד נּטל ּבהן 78ּכיצד? ,79וכּיֹוצא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּתי  ּבהן נמצא אם וכן טרפה. - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָּבין
אבל  ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן טרפה. - מעים ׁשני אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹמררֹות
ׁשאינֹו מּתרת; - ׁשנים ׁשּנמצאּו אֹו הּטחֹול נּטל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֻאם

הּמנּויין  .80ּבכלל ְְִִַַ
.‡Î הּיתר הּוא הּבהמה ּבֹו ׁשּתּטרף הּיתר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמעי

זה  ּבצד זה מעים ׁשני ׁשּנמצאּו עד סֹופֹו, ועד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָמּתחּלתֹו
יֹוצא  הּמעי ׁשהיה אֹו העֹוף; ּכמעי סֹוף ועד ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמּתחּלה
ּבבהמה; ּבין ּבעֹוף ּבין מבּדל, הּוא והרי הּבד מן ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֻּכענף

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למקום.54) ממקום נודדת השחיטה.55)אלא מפרש 56)אחר שם בגמרא הזאב. נקב השחיטה לפני מתחילה שהיה
הנקב  היה ואולי נמצאו שנקובים ריעותא כאן שיש פי על ואף עומדת, היתר בחזקת שנשחטה בהמה הכלל פי על הטעם,

היתר. בחזקת הבהמה את ומעמידים מספק אוסרין אין השחיטה, לתלות 57)לפני היה שאפשר זאב או כלב כאן היה ולא
שאנו 58)בהם. לנקב דומה החדש הנקב ואם השחיטה, אחר שנעשה לנקב השחיטה לפני שנעשה הנקב דומה שאין

שחיטה. לאחר נעשה הוא שגם בוודאי בו, הנקב.59)מסופקים צורת את משנה הידים ומדמים.60)שמשמוש מסדרים
מקצתם.61) ובין כולם בין למטה, נקובה.62)עליונים מטעם טרפה ולפיכך ולהינקב, לירקב הקב"ה 63)וסופה "ברא

לחיות". יכול אינו מהן אחת נהפכה שאם כונניות שם.64)באדם מחלחל הירכיים.65)שהרעי לבין חוץ למקום כלומר,
אותה.66) מעמידות וירכיים "כדי 67)הואיל היא וזו כשרה, כאצבע נשתייר שאם סובר שם רש"י אבל הרי"ף, פירש וכן

לשור. ביחס גודלן לפי משערים אחרות ובבהמות שם. נחמן רב שאמר שם.68)תפיסה" נקבץ שהאוכל כיס
טריפה.69) האיברים, אותם בהם יש אם ועוף, בחיה גם בהמה. באיברי חכמים שמנו לוושט 70)טריפות דומה ואינו

להיות  ויכול הוושט דרך נכנסים ואוכלין הואיל ומתרחב מתכווץ שהוושט נבילה, זה כנגד שלא זה העורות ניקבו שאם
והעור  זה במצב נמצאים תמיד זה כנגד שלא זה ניקב ואם נח הוא שתמיד בקורקבן, כן שאין מה זה, כנגד זה שיזדמנו
על  אבל מחלה, מחמת בא אם רק כשר החיצון שבניקב והר"ן הרשב"א בשם משנה המגיד וכתב חבירו. על מגין האחד

הגוף. בחלל מחט כדין טריפה, מחט או קוץ ומסיימים:71)ידי טריפה, הטחול ניקב שפסק עוירא כר' הלכה אין אמרו:
ויש  טריפה. העבה בחלק אבל הדק, בחלק נאמרו אלה ודברים פירוש: טריפה". בסומכיה אבל בקולשיה, מילי "והני

העבה. ראש בכלל הוא לבטן שדבוק שכל פחות 72)מפרשים זהו זהב דינר כעובי שיעור הנקב. נגד הגנה יש כן ואם
כסף. משל כפליים עבה זהב של דינר הטחול. של עוביו כלל.73)מחצי טריפות אין עוף של שהוא 74)ובטחול

טריפה. ניטלו, אם שכן מכל הטריפות, בין שנמנו הנקובים שכל כתבו, שם ובתוספות ניקבה. כמו טריפה 75)חיסרון
נטולה. חסירה.76)משום משום חסרה.77)טריפה משום וטריפה שניהם ניטלו כאילו כנטול מפרש, שאם 78)רבינו

בכלל  זה ואין בכבד נבלעת המרה כי כשרה, מר, טעם בו נמצא ואם הכבד את לטעום ויש למעלה. כמבואר טריפה, ניקבה
טריפה.79)חסרה. במשהו, ניקבו שאם טריפה.80)באיברים שניקבו האיברים עם



dhigyקיח zekld - dyecw xtq - oqip 'e iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּׁשני  אחד ונעּׂשה הּמעי עם ונתערב חזר אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאבל
מּתרת, זֹו הרי - ּבאמצע מבּדלין ׁשניהם והרי  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻראׁשיו,

יתר. ּכאן ְֵֵָָואין

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זה ‡. ּבלא זה נּקב אם הראה. על יׁש קרּומֹות -2ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

טרפה  - ׁשניהן נּקבּו ואם נגלד 3מּתרת; אפּלּו הּקרּום 4. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֻ
החזה 5העליֹון  מן ׁשּנּקב והּקנה מּתרת. - לֹו והל ּכּלֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

טרפה  - ּבמּׁשהּו ראּוי 6ּולמּטה ׁשאינֹו הּמקֹום והּוא . ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָ
למּטה. ּבּקנה ְְִִֶַַָָָלׁשחיטה

נּקבה ·. ּכ ואחר הּקנה ּכל וׁשחט ּבׁשחיטה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהתחיל
הֹואיל  טרפה, זֹו הרי - הּׁשחיטה ּגמר ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהראה

ׁשחיטה  ּגמר קדם ּבזה 7ונּקבה ּכּיֹוצא ּכל וכן .8. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
לחברֹו‚. נּקב אפּלּו ׁשּנּקב, ראה מּסמּפֹוני -9אחד ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּנקב 10טרפה  ונסּתם ּבּמּכה קרּום ועלה ׁשּנּקבה, וראה . ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכלּום  אינֹו ראה 11- ׁשל האֹום נּקבה ׁשּדפן 12. ּפי על אף , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

טרפה  - האּנֹות 13סֹותמּתּה חּתּו ּבמקֹום נּקבה ואם .14 ְְְְְִִִִֵַָָָָֻ
עליו  ׁשרֹובצת הּמקֹום והּוא ּכׁשרה.15ׁשּלּה, - ְְֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּבאּנֹות „. הּנקב מקֹום ּכׁשּסתם אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבּמה
ואם 16ּבּׂשר  מגן. אינֹו - לעצם הּנקב נסמ אם אבל ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

מּתרת  - ּובבּׂשר ּבעצם ּדבּוק האּנֹות נקב .17היה ְְֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻ

לּדפן ‰. סמּוכה ׁשּנמצאת ראה ׁשל ּבין 18האֹום , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשּמא 20צמחים 19ׁשהעלת  לּה חֹוׁשׁשין - העלת ׁשּלא ּבין ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

הּדפן,21נּקבה  מן אֹותּה מפרקין ּבּה? עֹוּׂשין וכיצד . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ
ּתּנקב  ׁשּלא ּבּה ונמצא 22ונזהרין נקּובה, נמצאת אם . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָֹ

ּתֹולין  - הּנקב ּבמקֹום מּכה ואֹומרים:24ּבּמּכה 23ּבּדפן ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
מּכה  אין ואם הּמּכה; מן ּכׁשּנפרקה נּקבה ׁשחיטה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָאחר

זה  ׁשּנקב ּבידּוע - הּׁשחיטה,25ּבּדפן קדם היה ּבראה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ְֵָּוטרפה.

.Â ׁשהּוא ּכל אטּום מקֹום ּבּה ׁשּנמצא ׁשאין 26הראה ְִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ּוטרפה  כנקּובה, זֹו הרי - נתּפח ואינֹו ּבֹו נכנסת .27הרּוח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבׁשעת  נתּפח ׁשּלא הּמקֹום קֹורעין אֹותֹו? ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹוכיצד
לחה  ּבֹו נמצאת אם הּלחה 28נפיחה. ׁשּמחמת מּתרת; - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

נֹותנין  - לחה ּבֹו נמצאת לא ואם הרּוח. ׁשם נכנסה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹלא
ונֹופחין 29עליו  ּבהן, וכּיֹוצא ּכנף אֹו ּתבן אֹו רק מעט ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשאין  טרפה, - לאו ואם ּכׁשרה; - נתנדנד אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָאֹותּה.
לׁשם  נכנסת .30הרּוח ְְִֶֶַָָ

.Ê הברה ּבּה ׁשּתּׁשמע נּכר 31ראה אם אֹותּה: ּכׁשּנֹופחין ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
אֹו רק עליו מֹוׁשיבין - ההברה ּתּׁשמע ׁשּמּמּנּו ֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּמקֹום

ּבֹו וכּיֹוצא נקּובה,32ּתבן ׁשהיא ּבידּוע - נתנדנד אם . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבמים  אֹותּה מֹוׁשיבין - הּמקֹום נּכר לא ואם ְְְִִִִִֵַַָָָָֹּוטרפה.

ּבקּבק  אם אֹותּה. ונֹופחין טרפה 33ּפֹוׁשרין - ;34הּמים ְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
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וריאה 1) אותו; בודקין וכיצד בריאה אטום לדופן; הסרוכה ריאה ולמטה; החזה מן שנקב והקנה הריאה, נקובת יבאר
לנקב; נקב בין ודמיון שנתמסמסה ריאה כשתים; ונראית אחת היא ואם אבעבועות בה שנמצאו ריאה כקיתון; שנשפכה
עור  שנמצא ושט ודין מעיים; בני כמראה הכבד שנמצא או לאור; שנפל ועוף הריאה; מראות בריאה; שנמצאת ומחט

אדום. והפנימי לבן העליון.2)החיצון או התחתון שם.3)או הריאה, ניקבה ששנינו ובמקרה 5)נקלף.4)כמו
הריאה. חסרה שבוודאי מפני טריפה, - התחתון מה.6)שנגלד שם גמרא כגרגרת, לא כריאה, הלכה 7)שנידון שאין

כבר  איבדה שהבהמה אףֿעלֿפי כלומר, חיות. לחצי טרפות יש וקיימאֿלן בקנה תלויה שהריאה ואע"פ שם, לקיש כריש
חיה. בהמה כמו נטרפת היא חיותה, השחיטה,8)חצי גמר ואח"כ מעיים בני ניקבו ואחרֿכך הושט את ששחט כגון

או  אחד סימן ששחט כיון בעוף אבל בבהמה, זה וכל חיות. לחצי טרפות יש בוושט, תלויים מעיים בני שחיי אף טריפה.
אחריה. טרפות ואין השחיטה נגמרה כל 9)רובו, שאין במקום ניקב אם ומכלֿשכן הנקב, פי את הסותם שני לסמפון

גם  וראה וכשרה. מגין הבשר הריאה, לבשר ניקב אם אבל הריאה, לבשר הסמפון כניסת לפני שניקב כגון סתימה,
י. הלכה לקמן גם וראה וכסףֿמשנה. סותם 10)מגידֿמשנה אינו קשה, הסמפון שדופן הואיל עליו, מגין אינו וחברו

ליסתר.11)הנקב. שסופו ופירש"י קרום, אינו לו 12)בגמרא: קוראים והראשונים הריאה. היא והיא שלה העיקר
הדופן. מן רחוקה שוכבת והיא שם. 'תוספות' ראה אומא, רחוקה 13)בארמית: בחלל למעלה הגדולה והאומה הואיל

מתפרקת. הסתימה הדופן, מהאום 14)מן ושתים הימנית מהאום שלוש הריאה, מן יוצאות אזנים כמו בליטות חמש
א. הלכה ח בפרק כמבואר אונות, ונקראות הדופן 15)השמאלית וסתימת תמיד, וסמוכים כאחד גדלים והדופן הריאה

מתפרקת. ואינה סותמת.16)קיימת עצם ואין סותמת סירכא שאין בשר, סתימת צריך ממש, נקב שיש כיון שם. סוגיא
מלהתפרק.17) העצם את מונע שהבשר סרוכה.18)מפני למראה 20)הריאה.19)והואֿהדין הדומים אבעבועות

לדופן. סמיכתה מקום סביבות ריעותא.21)מוגלה בה שנמצאה ופירש"י 22)כיון פומיה, דחליש סכינא מייתי בגמרא:
הדופן. מן אותו במושכו הריאה קרום יקרע שלא יפה, וחותך ודק חדוד הנקב 23)פיו מקום נגד היא כשהמכה דוקא

כנגדה. שאינו הנקב חלק לאותו המכה תועיל מה כי טריפה, למכה וחוץ במכה סרוכה היתה אם אבל במכה, תולין כולו
כתב 24) באומד. ולהכשיר במכה לתלות אין נקובה, נמצאת שאם הראב"ד, ודעת נקובה. הריאה נמצאה אם אף

במכה  אבל אליו. הריאה ונקלטת מרובה וליחותו רחב שהדופן לפי בה, תולין בדופן מכה נמצאת אם דוקא המגידֿמשנה,
כלל. בה תולין אין איברים, ולא 25)בשאר נקב נמצא לא אם הדין מה פירש ולא כאן סתם רבינו נקב. נמצא אם והיינו

כאן. וכסףֿמשנה מגידֿמשנה וראה לא. או יא, בפרק כמ"ש בנפיחה הריאה את לבדוק צריך אם שאין 26)מכה, מז: שם
בנפיחה. עולה שאינו אלא אחר, שינוי כל בו נקובה.27)ניכר בגמרא.28)מטעם שנקרע.29)מוגלא, לאחר האטום על

למעלה.30) כמבואר כנקובה, היא נוצה.31)והרי נדנוד.32)כגון מלשון בצבץ", "אם אחרת: גירסא בידוע 33)כשכש.
נקובה. הולכת.34)שהיא
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והרּוח  נּקב, ּבלבד הּתחּתֹון ׁשּקרּום ּבידּוע - לאו ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָואם
קֹול 35ּתנהג  ּבּה יּׁשמע זה ּומּפני הּקרּומֹות, ׁשני ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

נפיחה. ּבׁשעת ְְְִִַָָָּדממה
.Áּביד יהיה ּגדֹול עּקר ׁשּנֹופחין 36זה ראה ׁשּכל : ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

ׁשלמה  היא הרי - הּמים יבקּבק ולא ּבפֹוׁשרין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹאֹותּה
נקב. ִֶֶָמּכל

.Ë קּים ׁשּלּה העליֹון ּוקרּום ּכקיתֹון, ׁשּנׁשּפכה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָראה
ולא  ּבמקֹומם עֹומדים הּסמּפֹונֹות אם נקב: ּבלא ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹׁשלם

טרפה  - אחד סמּפֹון אפּלּו נּמֹוח ואם ּכׁשרה; - .37נּמֹוחּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ
ׁשהּוא  ּבכלי אֹותּה וׁשֹופכין אֹותּה נֹוקבין עֹוּׂשין? ְְְְִִִִִֵֶַָָּכיצד

ּבאבר  -38ׁשּוע לבנין חּוטין ּבּה נראה אם ּבֹו. וכּיֹוצא ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ּבּׂשר  - לאו ואם ּוטרפה; הּסמּפֹונֹות, ׁשּנּמֹוקּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּבידּוע

ּוכׁשרה  ׁשּנּמֹוק, הּוא ּבלבד .39הראה ְְִִֵֵֶַָָָ
.È אבעּבּועֹות ּבּה ׁשּנמצאּו רּוח,40ראה מלאים היּו אם : ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ּכדבׁש הּנמׁשכת לחה אֹו זּכים, מים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָאֹו
ּכאבן  אפּלּו וקׁשה יבׁשה ואם 41לחה מּתרת; זֹו הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

- עכּורין אֹו סרּוחין מים אֹו סרּוחה לחה ּבהן ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָנמצאת
צרי - אֹותּה ּובֹודק הּלחה ּוכׁשּמֹוציא טרפה. זֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָהרי

ׁשּתחּתיה  הּסמּפֹון טרפה.42לבּדק - נקּוב נמצא אם . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
.‡Èלזֹו זֹו סמּוכֹות אבעּבּועֹות ׁשּתי ּבּה ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִֵֵֶַָָָראה

טרפה  ואין 43- ּביניהן, נקב ׁשּיׁש הרּבה קרֹוב ׁשהּדבר ; ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נֹוקבין  - ּכׁשּתים ונראה אחת היתה ּבדיקה. ּדר ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָלהן

ּומּתרת  היא אחת - האחרת לּה ׁשפכה אם ,44האחת. ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
טרפה. - לאו ְְִֵַָואם

.·È טרפה - ׁשּנתמסמסה ׁשּנמצאת 45הראה ּכגֹון ּכיצד? . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
חתיכֹות  ותּפל ּתחת - אֹותּה ּוכׁשּתֹולין ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹׁשלמה,
הּטּבח  ׁשּיד ּבמקֹום נקּובה ׁשּנמצאת ראה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָחתיכֹות.
הּטּבח  מּיד ואֹומרין: ּבידֹו ותֹולין מּתרת, - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻממׁשמׁש
ואין  אחר, ּבמקֹום הּנקב נמצא הּׁשחיטה. אחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנּקבה
ּבּה נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אֹו ׁשחיטה קדם אם ְְְִִִִֶַַַָָָָֹידּוע

ּומדּמין  אחר מעים 46נקב ּבבני ׁשעֹוּׂשים ּכׁשם ,47. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ
.‚È דּקה ּבהמה ׁשל מראה מדּמין ׁשל 48ואין לראה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

נמצא  לגּסה. ּומּגּסה לדּקה מּדּקה אּלא גּסה, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבהמה
האבעּבּועֹות  מן ּבאחד ואין 49הּנקב טרפה, זֹו הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

נּכר. הּדבר ׁשאין ,ונער אחר אבעּבּוע נּקב ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאֹומרין:
.„È ּבראה ׁשּנמצאת אֹותּה50מחט נֹופחין לא 51- אם . ְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

סמּפֹונֹות  ּדר הּמחט ׁשּזאת ּבידּוע - רּוח מּמּנה ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיצא
נפיחה 52נכנסה  קדם הראה נתחּתכה ואם נּקבה. ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹ

אסּורה  זֹו הרי - הּמחט ּבּה קרֹוב 53ונמצאת ׁשהּדבר ; ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּכׁשּנכנסה.54ׁשּנּקבה  ְְְְִִֶֶָָ

.ÂË הראה והרי ויצאה, ונּקבה ּבראה ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּתֹולעת
ׁשחיטה  ׁשאחר חזקתּה מּתרת; זֹו הרי - ּבתֹולעת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻנקּובה

ׁשם  יׁש ותצא. האבר 55ּתּקב מראה נׁשּתּנה ׁשאם מראֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּבּׂשר  ׁשאֹותֹו ּכנקּוב. הּוא הרי - הרע הּמראה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָלאֹותֹו

הּו ּכמת - זה למראה מראיו חׁשּוב ׁשּנׁשּתּנּו ּוכאּלּו56א , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
אֹומר: הּוא וכן מצּוי. אינֹו עינֹו ׁשּנהּפ הּבּׂשר ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
חי. ּבּׂשר ּבֹו הראֹות ּוביֹום ּבּׂשאת. חי ּבּׂשר ְְְִֵֵַַַַָָָָָּומחית

חי. אינֹו ׁשּנׁשּתּנה הּבּׂשר ׁשּׁשאר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמּכלל,
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בפשורי.35) ליה בדיק יוסף בר נחמיה רב נימוח.36)שם. וכלֿשכן ג, בהלכה למעלה טריפה, הסמפון ניקב שהרי
וחלק.37) עופרת כשרה.38)מחופה קיים, שלה וקרום שנימוקה ריאה צמחים.39)שם: העלתה מח. שם:40)שם בגמרא

כאבן. קשים כלומר שם 41)טינרי, ואין הסמפון, ניקב שמא לחשוש יש מקולקל, מקום שהוא הואיל האבעבוע, שתחת
ה"ה. יא פרק לקמן הראב"ד קושיית מסולקת ובזה הקודמת, בהלכה כקיתון שנשפכה בריאה וכמו עליו. מגין בריא בשר

במגידֿמשנה. קשים 42)ראה צמחים אבל ועומדים. נפוחים שהן ודוקא סרוחים. מים שנא לא זכים, מים מלאים שנא לא
(מ"מ). כשרה אהדדי סמוכים אפילו כשתים.43)כאבן, ונראים באמצעיתה, סדק כמין מים 44)יש לחה, בהם אין אם

עכורים. או חסר.45)סרוחים כאילו הבשר את ורואים החבורה מן גורדו שרופא כל שזהו ט, הלכה ה פרק וראה נג: שם
רך  בשר נמצא אם הואֿהדין טריפה, ניקב אם חז"ל שאמרו מקום שכל יודע, והוי כתב: יט הלכה ו פרק והמגידֿמשנה

כנקוב. ליה חשבינן גורדו, לנקב.46)שהרופא היה 47)נקב אם לו, ומדמין אחר נקב נוקבים יד: הלכה ו פרק למעלה
וטריפה. ניקב שחיטה קודם שינוי, ביניהן היה ואם כשרה, כמותו הראשון מדקה 48)הנקב ולא לדקה מגסה לא אבל שם:

הג  החלק וגסה קטנה. שהיא אונא והיינו בריאה, הדק החלק - דקה שם פירש רש"י אבל שהיא לגסה. האומא והיינו ס,
ואין 49)גדולה. ממשמשת, הטבח יד שאין במקום בריאה שניקבה בועה ופירש"י: בבועי, מקיפין אין מו: שם בגמרא

אותה  ולנקוב להקיף אחרת בועה מביאין אין שחיטה, לאחר או שחיטה קודם ניקבה אם ידוע ואין הטבח, ביד לתלות
ונשתנה. היה אחר מראה שמא לחשוש יש ושעה, שעה בכל להשתנות העשויה שבבועה שוים, הנקבים מראה אם ולראות

ניכר. הדבר שאין רבינו, שמסיים היד.50)וזהו במשמוש בה והרגישו שלימה, המכשירים.51)כשהיא כרבנן מח: שם
הרי"ף. כתב וכן הריאה, נפיחת ידי על דומה 52)ודוקא ואינו לפנים. המחט של החד קצה אם אפילו ענין, בכל וכשרה

שסמפוני  משום כשנכנסה, ניקבה דוודאי טריפה לפנים המחט של החד קצה שאם ט, הלכה ו פרק למעלה שפסק לכבד,
ונכנסת  דוחקת ומשם הסמפון, לתוך נכנסת המחט לחלל, העגול הראש אם ואפילו לקנה, קרובה והריאה רחבים הריאה

רך. שהוא הריאה של הבשר טריפה.53)לתוך - לחוץ החד והקצה לפנים, העגול הראש לבלוע,54)אפילו הושט שדרך
וניקבה. באה הושט ודרך יותר, המצוי בדבר תולין לבלוע, הקנה דרך רבינו,55)ואין של מסגנונו וזהו במציאות, יש כמו

א. הלכה א פרק התורה יסודי הלכות הסמוכות.56)ראה בהלכות שיבואו האסורות המראות לכל כולל טעם זהו
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מּׁשני  אחד ונעּׂשה הּמעי עם ונתערב חזר אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאבל
מּתרת, זֹו הרי - ּבאמצע מבּדלין ׁשניהם והרי  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻראׁשיו,

יתר. ּכאן ְֵֵָָואין

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זה ‡. ּבלא זה נּקב אם הראה. על יׁש קרּומֹות -2ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

טרפה  - ׁשניהן נּקבּו ואם נגלד 3מּתרת; אפּלּו הּקרּום 4. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֻ
החזה 5העליֹון  מן ׁשּנּקב והּקנה מּתרת. - לֹו והל ּכּלֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

טרפה  - ּבמּׁשהּו ראּוי 6ּולמּטה ׁשאינֹו הּמקֹום והּוא . ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָ
למּטה. ּבּקנה ְְִִֶַַָָָלׁשחיטה

נּקבה ·. ּכ ואחר הּקנה ּכל וׁשחט ּבׁשחיטה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהתחיל
הֹואיל  טרפה, זֹו הרי - הּׁשחיטה ּגמר ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהראה

ׁשחיטה  ּגמר קדם ּבזה 7ונּקבה ּכּיֹוצא ּכל וכן .8. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
לחברֹו‚. נּקב אפּלּו ׁשּנּקב, ראה מּסמּפֹוני -9אחד ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּנקב 10טרפה  ונסּתם ּבּמּכה קרּום ועלה ׁשּנּקבה, וראה . ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכלּום  אינֹו ראה 11- ׁשל האֹום נּקבה ׁשּדפן 12. ּפי על אף , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

טרפה  - האּנֹות 13סֹותמּתּה חּתּו ּבמקֹום נּקבה ואם .14 ְְְְְִִִִֵַָָָָֻ
עליו  ׁשרֹובצת הּמקֹום והּוא ּכׁשרה.15ׁשּלּה, - ְְֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּבאּנֹות „. הּנקב מקֹום ּכׁשּסתם אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבּמה
ואם 16ּבּׂשר  מגן. אינֹו - לעצם הּנקב נסמ אם אבל ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

מּתרת  - ּובבּׂשר ּבעצם ּדבּוק האּנֹות נקב .17היה ְְֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻ

לּדפן ‰. סמּוכה ׁשּנמצאת ראה ׁשל ּבין 18האֹום , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשּמא 20צמחים 19ׁשהעלת  לּה חֹוׁשׁשין - העלת ׁשּלא ּבין ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

הּדפן,21נּקבה  מן אֹותּה מפרקין ּבּה? עֹוּׂשין וכיצד . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ
ּתּנקב  ׁשּלא ּבּה ונמצא 22ונזהרין נקּובה, נמצאת אם . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָֹ

ּתֹולין  - הּנקב ּבמקֹום מּכה ואֹומרים:24ּבּמּכה 23ּבּדפן ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
מּכה  אין ואם הּמּכה; מן ּכׁשּנפרקה נּקבה ׁשחיטה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָאחר

זה  ׁשּנקב ּבידּוע - הּׁשחיטה,25ּבּדפן קדם היה ּבראה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ְֵָּוטרפה.

.Â ׁשהּוא ּכל אטּום מקֹום ּבּה ׁשּנמצא ׁשאין 26הראה ְִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ּוטרפה  כנקּובה, זֹו הרי - נתּפח ואינֹו ּבֹו נכנסת .27הרּוח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבׁשעת  נתּפח ׁשּלא הּמקֹום קֹורעין אֹותֹו? ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹוכיצד
לחה  ּבֹו נמצאת אם הּלחה 28נפיחה. ׁשּמחמת מּתרת; - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

נֹותנין  - לחה ּבֹו נמצאת לא ואם הרּוח. ׁשם נכנסה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹלא
ונֹופחין 29עליו  ּבהן, וכּיֹוצא ּכנף אֹו ּתבן אֹו רק מעט ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשאין  טרפה, - לאו ואם ּכׁשרה; - נתנדנד אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָאֹותּה.
לׁשם  נכנסת .30הרּוח ְְִֶֶַָָ

.Ê הברה ּבּה ׁשּתּׁשמע נּכר 31ראה אם אֹותּה: ּכׁשּנֹופחין ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
אֹו רק עליו מֹוׁשיבין - ההברה ּתּׁשמע ׁשּמּמּנּו ֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּמקֹום

ּבֹו וכּיֹוצא נקּובה,32ּתבן ׁשהיא ּבידּוע - נתנדנד אם . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבמים  אֹותּה מֹוׁשיבין - הּמקֹום נּכר לא ואם ְְְִִִִִֵַַָָָָֹּוטרפה.

ּבקּבק  אם אֹותּה. ונֹופחין טרפה 33ּפֹוׁשרין - ;34הּמים ְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וריאה 1) אותו; בודקין וכיצד בריאה אטום לדופן; הסרוכה ריאה ולמטה; החזה מן שנקב והקנה הריאה, נקובת יבאר
לנקב; נקב בין ודמיון שנתמסמסה ריאה כשתים; ונראית אחת היא ואם אבעבועות בה שנמצאו ריאה כקיתון; שנשפכה
עור  שנמצא ושט ודין מעיים; בני כמראה הכבד שנמצא או לאור; שנפל ועוף הריאה; מראות בריאה; שנמצאת ומחט

אדום. והפנימי לבן העליון.2)החיצון או התחתון שם.3)או הריאה, ניקבה ששנינו ובמקרה 5)נקלף.4)כמו
הריאה. חסרה שבוודאי מפני טריפה, - התחתון מה.6)שנגלד שם גמרא כגרגרת, לא כריאה, הלכה 7)שנידון שאין

כבר  איבדה שהבהמה אףֿעלֿפי כלומר, חיות. לחצי טרפות יש וקיימאֿלן בקנה תלויה שהריאה ואע"פ שם, לקיש כריש
חיה. בהמה כמו נטרפת היא חיותה, השחיטה,8)חצי גמר ואח"כ מעיים בני ניקבו ואחרֿכך הושט את ששחט כגון

או  אחד סימן ששחט כיון בעוף אבל בבהמה, זה וכל חיות. לחצי טרפות יש בוושט, תלויים מעיים בני שחיי אף טריפה.
אחריה. טרפות ואין השחיטה נגמרה כל 9)רובו, שאין במקום ניקב אם ומכלֿשכן הנקב, פי את הסותם שני לסמפון

גם  וראה וכשרה. מגין הבשר הריאה, לבשר ניקב אם אבל הריאה, לבשר הסמפון כניסת לפני שניקב כגון סתימה,
י. הלכה לקמן גם וראה וכסףֿמשנה. סותם 10)מגידֿמשנה אינו קשה, הסמפון שדופן הואיל עליו, מגין אינו וחברו

ליסתר.11)הנקב. שסופו ופירש"י קרום, אינו לו 12)בגמרא: קוראים והראשונים הריאה. היא והיא שלה העיקר
הדופן. מן רחוקה שוכבת והיא שם. 'תוספות' ראה אומא, רחוקה 13)בארמית: בחלל למעלה הגדולה והאומה הואיל

מתפרקת. הסתימה הדופן, מהאום 14)מן ושתים הימנית מהאום שלוש הריאה, מן יוצאות אזנים כמו בליטות חמש
א. הלכה ח בפרק כמבואר אונות, ונקראות הדופן 15)השמאלית וסתימת תמיד, וסמוכים כאחד גדלים והדופן הריאה

מתפרקת. ואינה סותמת.16)קיימת עצם ואין סותמת סירכא שאין בשר, סתימת צריך ממש, נקב שיש כיון שם. סוגיא
מלהתפרק.17) העצם את מונע שהבשר סרוכה.18)מפני למראה 20)הריאה.19)והואֿהדין הדומים אבעבועות

לדופן. סמיכתה מקום סביבות ריעותא.21)מוגלה בה שנמצאה ופירש"י 22)כיון פומיה, דחליש סכינא מייתי בגמרא:
הדופן. מן אותו במושכו הריאה קרום יקרע שלא יפה, וחותך ודק חדוד הנקב 23)פיו מקום נגד היא כשהמכה דוקא

כנגדה. שאינו הנקב חלק לאותו המכה תועיל מה כי טריפה, למכה וחוץ במכה סרוכה היתה אם אבל במכה, תולין כולו
כתב 24) באומד. ולהכשיר במכה לתלות אין נקובה, נמצאת שאם הראב"ד, ודעת נקובה. הריאה נמצאה אם אף

במכה  אבל אליו. הריאה ונקלטת מרובה וליחותו רחב שהדופן לפי בה, תולין בדופן מכה נמצאת אם דוקא המגידֿמשנה,
כלל. בה תולין אין איברים, ולא 25)בשאר נקב נמצא לא אם הדין מה פירש ולא כאן סתם רבינו נקב. נמצא אם והיינו

כאן. וכסףֿמשנה מגידֿמשנה וראה לא. או יא, בפרק כמ"ש בנפיחה הריאה את לבדוק צריך אם שאין 26)מכה, מז: שם
בנפיחה. עולה שאינו אלא אחר, שינוי כל בו נקובה.27)ניכר בגמרא.28)מטעם שנקרע.29)מוגלא, לאחר האטום על

למעלה.30) כמבואר כנקובה, היא נוצה.31)והרי נדנוד.32)כגון מלשון בצבץ", "אם אחרת: גירסא בידוע 33)כשכש.
נקובה. הולכת.34)שהיא

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'e iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והרּוח  נּקב, ּבלבד הּתחּתֹון ׁשּקרּום ּבידּוע - לאו ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָואם
קֹול 35ּתנהג  ּבּה יּׁשמע זה ּומּפני הּקרּומֹות, ׁשני ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

נפיחה. ּבׁשעת ְְְִִַָָָּדממה
.Áּביד יהיה ּגדֹול עּקר ׁשּנֹופחין 36זה ראה ׁשּכל : ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

ׁשלמה  היא הרי - הּמים יבקּבק ולא ּבפֹוׁשרין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹאֹותּה
נקב. ִֶֶָמּכל

.Ë קּים ׁשּלּה העליֹון ּוקרּום ּכקיתֹון, ׁשּנׁשּפכה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָראה
ולא  ּבמקֹומם עֹומדים הּסמּפֹונֹות אם נקב: ּבלא ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹׁשלם

טרפה  - אחד סמּפֹון אפּלּו נּמֹוח ואם ּכׁשרה; - .37נּמֹוחּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ
ׁשהּוא  ּבכלי אֹותּה וׁשֹופכין אֹותּה נֹוקבין עֹוּׂשין? ְְְְִִִִִֵֶַָָּכיצד

ּבאבר  -38ׁשּוע לבנין חּוטין ּבּה נראה אם ּבֹו. וכּיֹוצא ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ּבּׂשר  - לאו ואם ּוטרפה; הּסמּפֹונֹות, ׁשּנּמֹוקּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּבידּוע

ּוכׁשרה  ׁשּנּמֹוק, הּוא ּבלבד .39הראה ְְִִֵֵֶַָָָ
.È אבעּבּועֹות ּבּה ׁשּנמצאּו רּוח,40ראה מלאים היּו אם : ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ּכדבׁש הּנמׁשכת לחה אֹו זּכים, מים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָאֹו
ּכאבן  אפּלּו וקׁשה יבׁשה ואם 41לחה מּתרת; זֹו הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

- עכּורין אֹו סרּוחין מים אֹו סרּוחה לחה ּבהן ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָנמצאת
צרי - אֹותּה ּובֹודק הּלחה ּוכׁשּמֹוציא טרפה. זֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָהרי

ׁשּתחּתיה  הּסמּפֹון טרפה.42לבּדק - נקּוב נמצא אם . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
.‡Èלזֹו זֹו סמּוכֹות אבעּבּועֹות ׁשּתי ּבּה ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִֵֵֶַָָָראה

טרפה  ואין 43- ּביניהן, נקב ׁשּיׁש הרּבה קרֹוב ׁשהּדבר ; ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נֹוקבין  - ּכׁשּתים ונראה אחת היתה ּבדיקה. ּדר ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָלהן

ּומּתרת  היא אחת - האחרת לּה ׁשפכה אם ,44האחת. ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
טרפה. - לאו ְְִֵַָואם

.·È טרפה - ׁשּנתמסמסה ׁשּנמצאת 45הראה ּכגֹון ּכיצד? . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
חתיכֹות  ותּפל ּתחת - אֹותּה ּוכׁשּתֹולין ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹׁשלמה,
הּטּבח  ׁשּיד ּבמקֹום נקּובה ׁשּנמצאת ראה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָחתיכֹות.
הּטּבח  מּיד ואֹומרין: ּבידֹו ותֹולין מּתרת, - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻממׁשמׁש
ואין  אחר, ּבמקֹום הּנקב נמצא הּׁשחיטה. אחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנּקבה
ּבּה נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אֹו ׁשחיטה קדם אם ְְְִִִִֶַַַָָָָֹידּוע

ּומדּמין  אחר מעים 46נקב ּבבני ׁשעֹוּׂשים ּכׁשם ,47. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ
.‚È דּקה ּבהמה ׁשל מראה מדּמין ׁשל 48ואין לראה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

נמצא  לגּסה. ּומּגּסה לדּקה מּדּקה אּלא גּסה, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבהמה
האבעּבּועֹות  מן ּבאחד ואין 49הּנקב טרפה, זֹו הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

נּכר. הּדבר ׁשאין ,ונער אחר אבעּבּוע נּקב ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאֹומרין:
.„È ּבראה ׁשּנמצאת אֹותּה50מחט נֹופחין לא 51- אם . ְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

סמּפֹונֹות  ּדר הּמחט ׁשּזאת ּבידּוע - רּוח מּמּנה ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיצא
נפיחה 52נכנסה  קדם הראה נתחּתכה ואם נּקבה. ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹ

אסּורה  זֹו הרי - הּמחט ּבּה קרֹוב 53ונמצאת ׁשהּדבר ; ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּכׁשּנכנסה.54ׁשּנּקבה  ְְְְִִֶֶָָ

.ÂË הראה והרי ויצאה, ונּקבה ּבראה ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּתֹולעת
ׁשחיטה  ׁשאחר חזקתּה מּתרת; זֹו הרי - ּבתֹולעת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻנקּובה

ׁשם  יׁש ותצא. האבר 55ּתּקב מראה נׁשּתּנה ׁשאם מראֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּבּׂשר  ׁשאֹותֹו ּכנקּוב. הּוא הרי - הרע הּמראה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָלאֹותֹו

הּו ּכמת - זה למראה מראיו חׁשּוב ׁשּנׁשּתּנּו ּוכאּלּו56א , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
אֹומר: הּוא וכן מצּוי. אינֹו עינֹו ׁשּנהּפ הּבּׂשר ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
חי. ּבּׂשר ּבֹו הראֹות ּוביֹום ּבּׂשאת. חי ּבּׂשר ְְְִֵֵַַַַָָָָָּומחית

חי. אינֹו ׁשּנׁשּתּנה הּבּׂשר ׁשּׁשאר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמּכלל,
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בפשורי.35) ליה בדיק יוסף בר נחמיה רב נימוח.36)שם. וכלֿשכן ג, בהלכה למעלה טריפה, הסמפון ניקב שהרי
וחלק.37) עופרת כשרה.38)מחופה קיים, שלה וקרום שנימוקה ריאה צמחים.39)שם: העלתה מח. שם:40)שם בגמרא

כאבן. קשים כלומר שם 41)טינרי, ואין הסמפון, ניקב שמא לחשוש יש מקולקל, מקום שהוא הואיל האבעבוע, שתחת
ה"ה. יא פרק לקמן הראב"ד קושיית מסולקת ובזה הקודמת, בהלכה כקיתון שנשפכה בריאה וכמו עליו. מגין בריא בשר

במגידֿמשנה. קשים 42)ראה צמחים אבל ועומדים. נפוחים שהן ודוקא סרוחים. מים שנא לא זכים, מים מלאים שנא לא
(מ"מ). כשרה אהדדי סמוכים אפילו כשתים.43)כאבן, ונראים באמצעיתה, סדק כמין מים 44)יש לחה, בהם אין אם

עכורים. או חסר.45)סרוחים כאילו הבשר את ורואים החבורה מן גורדו שרופא כל שזהו ט, הלכה ה פרק וראה נג: שם
רך  בשר נמצא אם הואֿהדין טריפה, ניקב אם חז"ל שאמרו מקום שכל יודע, והוי כתב: יט הלכה ו פרק והמגידֿמשנה

כנקוב. ליה חשבינן גורדו, לנקב.46)שהרופא היה 47)נקב אם לו, ומדמין אחר נקב נוקבים יד: הלכה ו פרק למעלה
וטריפה. ניקב שחיטה קודם שינוי, ביניהן היה ואם כשרה, כמותו הראשון מדקה 48)הנקב ולא לדקה מגסה לא אבל שם:

הג  החלק וגסה קטנה. שהיא אונא והיינו בריאה, הדק החלק - דקה שם פירש רש"י אבל שהיא לגסה. האומא והיינו ס,
ואין 49)גדולה. ממשמשת, הטבח יד שאין במקום בריאה שניקבה בועה ופירש"י: בבועי, מקיפין אין מו: שם בגמרא

אותה  ולנקוב להקיף אחרת בועה מביאין אין שחיטה, לאחר או שחיטה קודם ניקבה אם ידוע ואין הטבח, ביד לתלות
ונשתנה. היה אחר מראה שמא לחשוש יש ושעה, שעה בכל להשתנות העשויה שבבועה שוים, הנקבים מראה אם ולראות

ניכר. הדבר שאין רבינו, שמסיים היד.50)וזהו במשמוש בה והרגישו שלימה, המכשירים.51)כשהיא כרבנן מח: שם
הרי"ף. כתב וכן הריאה, נפיחת ידי על דומה 52)ודוקא ואינו לפנים. המחט של החד קצה אם אפילו ענין, בכל וכשרה

שסמפוני  משום כשנכנסה, ניקבה דוודאי טריפה לפנים המחט של החד קצה שאם ט, הלכה ו פרק למעלה שפסק לכבד,
ונכנסת  דוחקת ומשם הסמפון, לתוך נכנסת המחט לחלל, העגול הראש אם ואפילו לקנה, קרובה והריאה רחבים הריאה

רך. שהוא הריאה של הבשר טריפה.53)לתוך - לחוץ החד והקצה לפנים, העגול הראש לבלוע,54)אפילו הושט שדרך
וניקבה. באה הושט ודרך יותר, המצוי בדבר תולין לבלוע, הקנה דרך רבינו,55)ואין של מסגנונו וזהו במציאות, יש כמו

א. הלכה א פרק התורה יסודי הלכות הסמוכות.56)ראה בהלכות שיבואו האסורות המראות לכל כולל טעם זהו



dhigyקכ zekld - dyecw xtq - oqip 'e iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊË מראה ּבין ּכּלּה מראה ּבין מראיה, ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻראה
ּכּלּה נׁשּתּנית אפּלּו הּמּתר, למראה נׁשּתּנית אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻמקצתּה:
ׁשהּוא  ּכל אפּלּו האסּור, למראה נׁשּתּנת ואם מּתרת; -ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

חׁשּוב  הּוא ּכנקב האסּור ׁשהּמראה טרפה; ּכמֹו57- , ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ
.58ׁשּבארנּו ְֵֶַ

.ÊÈ ׁשחרה הן: ואּלּו ּבראה, יׁש אסּורֹות מראֹות ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמׁש
ירּקה  אֹו ּביצה 59ּכדיֹו, חלמֹון ּכעין אֹו ּכׁשּות, ,60ּכעין ְְְְְְִֵֵֵֶָָֻ
חריע  ּכעין הּצבע 61אֹו הּוא וחריע הּבּׂשר. ּכמראה אֹו , ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

מעט  אדּמֹות לּׂשערֹות דֹומה והּוא הּבגדים, ּבֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֻׁשּצֹובעים
לירֹוקה. ְִָונֹוטֹות

.ÁÈ ּדקל ׁשל חרּיֹות ּכעין אֹותּה62נמצאת אֹוסרין - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָ
האסּור 63מּספק  למראה קרֹוב ׁשּזה הּמראֹות 64, וכל . ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּה ּוממרס אֹותּה ׁשּנֹופחים עד ּבהם אֹוסרין אין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָהאּלּו

מּתרת  - הּמּתר למראה נׁשּתּנית אם עמדה 65ּבידֹו. ואם ; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ
אסּורה. - ְֲֵָָּבעינּה

.ËÈ ׁשחֹורה הן: ואּלּו ּבּה, יׁש מּתרֹות מראֹות ְְְְֵֵֵַַַָָָֻארּבע
ּכחציר 66ּככחֹול  ירּקה אֹו אדּמה 67, אֹו ּכמראה 68, אֹו , ְְְְְֲִִֵַָָָֻֻ

נקּדֹות  טלאים טלאים ּכּלּה הראה היתה ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻֻהּכבד.
מּתרת. זֹו הרי - אּלּו מראֹות מארּבע ְְְֲֵֵֵֶֶַַַֻֻנקּדֹות

.Î לאּור ׁשּנפל לּבֹו69עֹוף ּכבדֹו70והֹוריק אֹו71אֹו ְְִִֵֶַָָ
הּמעים קר  ׁשהאּדימּו אֹו ׁשהּוא 72קבנֹו ּבכל הרי 73ׁשּלֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

ׁשהֹוריקּו האדּמים אֹו ׁשהאּדימּו הירּקים ׁשּכל טרפה. ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻֻזֹו
ּוטרפה  ׁשּנּטלּו, ּכמי הן הרי - ּבעֹוף האּור .74מחמת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָ

מעט  אֹותן ׁשּׁשלקּו אחר זה ּבמראה ׁשּיעמדּו 75והּוא ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבהן  .76ּוממרסין ְְִֶָָ

.‡Î מעים ּבני ּכמראה ׁשּלֹו הּכבד ׁשּנמצאת עֹוף ,77ּכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
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שהוא.57) בכל אפילו פסול הקודמת.58)ונקב כמה 59)בהלכה כולל ורבינו התלמוד. בלשון "ירוק" המונח מז: חולין
ולהלכה, ככחול". "שחור לשחור, מדמים כהה וכחול בהיר. וכחול צהוב כתום, ירוק, נקראים: המדוברת שבשפתנו גוונים,

כשרה. - וכחול וירוק טריפה, - וצהוב לכתום הנוטה שכל האחרונים, הפוסקים שם.60)דעת ירוק, מראה שהוא
בעוק 61) הרא"ש פירש וכן כרכום. חריע פירש נא: ובנדה כרכום, מוריקא פירש, שם רש"י והנה מוריקא. וזה בגמרא: צין.

הוא  חריע כי לנו ביאר "והירושלמי כתב: ה משנה פ"ג לעוקצין המשניות ובפירוש מוריקא. חריע מאי לירושלמי: מתאים
קרטום". אל בערב של 62)הנקרא חריות כעין "אופתא" רבינו ומפרש טריפה", לאופתא דדמיא ריאה האי מז: בחולין

בקעת. - אופתא מקומות בכמה מפרש רש"י אבל דומה 63)דקל. אם "דמיא", המילה בפירוש בגמרא לשונות שתי שיש
כמי. הלכה הוכרעה ולא במישוש, או לצהוב.64)במראהו או לאדמימות מעט גאון:65)נוטה האי רבינו בשם כתוב כן

במראה  או ראשון במראה עושין, מראה באיזה בשר למראה מתהפכת אותה כשנופחין בריאה אסורות מראות וששאלתם
עושין. נפוחה כשהיא שנראית וכמו הלב, על אויר להניף נפוחה הבהמה בחיי הריאה כי פשיטא כחול 66)שני? צבע

לאזור. כרתי.67)כמראה חציר של ותרגום ככרתי, שם רבינו 68)בגמרא דברי מסיום נראה וכן מקצתה. בין כולה בין
טריפה. שהוא, בכל האסורות שמראות רבינו דעת טז בהלכה למעלה וראה וכו', כולה הריאה היתה ואפילו שכתב:

כולה. בריאה המראה נשתנה אלאֿאםֿכן טריפה שאינה ואומר, עליו חולק בעוף 69)והראב"ד טרפות ואלו נו. שם משנה
וכ"כ  כשרה. בבהמה אבל טריפה, האור מחמת מעיו בני מראה נשתנו אם עוף ודוקא מעיה. בני ונחמרו לאור נפלה וכו'
בני  וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם קשה, שעורה לפי הרא"ש שכתב כמו הדבר וטעם יא. הלכה י פרק לקמן בפירוש

ובשרה. עורה ישרפו האש, מן יחמרו בטרם כי להיחמר, קשים והוריקו.70)מעיה אדומים, הם שמתחילתם האיברים
שלא 71) מחוור, שאינו כתב: הבית' ב'תורת הרשב"א אבל טריפה. במשהו ואף להם, אחד דין וקורקבן וכבד שלב משמע

במשה  בה,אמרו פוסל הנקב שאין כבד אבל נקיבתן, כשיעור ירקותן שיעור שאמרו: וכמו בו, פוסל שהנקב במקום אלא ו
חיותה  מקום כנגד אלא מעיים בני כנגד ושלא מרה כנגד שלא אבל מרה, כנגד הוריקה אלאֿאםֿכן במשהו ירקותה אין
רבינו, נתכוין שלזה ואפשר ממקומה. תלושה תהא ירקותה מקום כל ינטל שאם חיותה, מקום כל כנגד שהוריקה עד לא,
לא  וכבד, לב גבי כאן אבל שהאדימו. מעיים לבני מתייחסות  שהוא" "בכל שהמלים לפרש ואפשר לפרש. לו שהיה אלא

למטה. שכתבנו מה וראה וכבד. בלב שונה הירוקות ששיעור משום שיעור, שום ירוקים.72)כתב הם שמתולדותם
במשהו.73) ירוקתן אף במשהו, נקובתן מה נקובתן. כשיעור ירוקתן שיעור שם: שינוי 74)בגמרא טעם זו, גירסא לפי

מהרשב"א  אבל ויינטל. שיירקב וסופו מעט, מעט ומתחלחל האבר כל שלקה ונטול, כחסר שזהו משום טריפה המראה
המגידֿמשנה  מביא וכן נקובתן, לשיעור ירוקתן שיעור יוחנן ר' שדמה וכמו שניקבו. כמי ברבינו: גורס שהוא נראה
וכל  לינקב, שעומד מפני נקובה, משום המראה שינוי של הטריפות טעם כן, אם וטריפה. "שניקבו" כמו ברבינו שהגירסא
עד  טריפה אינה דבנקב לנקב, דומה הירוקות שאין היא, פשוט) (דבר פסיקתא מילתא ודאי אלא דמי. כנקוב לינקב העומד
מעט  מתחלחל האבר, שלקה כיון בהוריקו מהֿשאיןֿכן ולחיות, להתרפאות יכולה לחלל עבר לא שאם לחלל, שיעבור
בלב  זה, ניכר.ולפי אינו שעתה אלא ולנקוב, למטה למטה לרדת עשויה האש מכות עכשיו, לחלל הגיע שלא ואע"פ מעט,

מבחוץ. עליהם רק היא הירקות אפילו טריפה רבינו 75)וקורקבן אבל כשרים, והוריקו ושלקן שהאדימו ירוקים שם: גמרא
מחמת  בא המראה ששינוי גופא, טעמא האי משום כשרים, והאדימו וחזרו ושלקו שהוריקו אדומים שהואֿהדין מפרש

מגידֿמשנה. ראה ירוקים, מאדומים ולפעמים אדומים, מירוקים עושה שהעשן יעבור 76)העשן, פן בהם ממשמשים כלומר,
ואידמו. בהו ממשמש נ. משם מקורו והראה כסףֿמשנה. מעיים".77)המראה. בני כנגד הכבד "הוריקה נו: שם בגמרא

היינו  ממש, "כנגד" פירשו אחרים מפרשים וכמה רש"י אבל להם. ודומה מעיים בני כמראה מעיים, בני כנגד רבינו ומפרש
הכ  המעיים.חלק כנגד שמקומו בד

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'e iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשליקה  אחר ּבׁשּנּוין ועמדּו מעים, ּבני ׁשאר ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹו
לאּור  ׁשּנפל ּבידּוע - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבני 78ּומריסה ונחמרּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּלא  עֹוף ׁשל מעים ּבני אּלא עֹוד, ולא ּוטרפה. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמעיו,
ׁשּנּוי  ּבהם הירּקים 79נמצא והאּדימּו נׁשּתּנּו ּוכׁשּנׁשלקּו , ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָֻ

מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - האדּמים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוהֹוריקּו
לבן  ׁשּלֹו החיצֹון העֹור ׁשּנמצא הּוׁשט וכן 80ּוטרפה. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכאּלּו הּוא הרי - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ּבין אדם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָֹוהּפנימי
ּוטרפה.81אינֹו , ְֵֵָ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
.‡- מּמנינם חסר ׁשאם הן, איברים ׁשני ּכיצד? ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָחסרה

יׁש אּנֹות וחמׁש והרגלים. הראה הן: ואּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֻטרפה.
- ּפניו ּכנגד ראה ּופני ּבידֹו אדם אֹותּה ּכׁשּיתלה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלראה.
מּמּנה  ימין ּובצד הּׂשמאל. מן ּוׁשּתים הּימין, מן ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹׁשלׁש
ּכיס  ּכמֹו לּה ויׁש האּנֹות. ּבצד ואינּה קטּנה, אזן ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻּכמֹו
היא  הקטּנה זֹו ואזן הּכיס. ּבתֹו והיא עצמּה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹּבפני
מן  ואינּה לורד. דֹומה ׁשהיא מּפני ורּדא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּנקראת
ׁשּכ מּתרת. - הּורּדא נמצאת לא אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּמנין.
לא  ּבהמֹות ויׁש ּבהם, ּתּמצא ּבהמֹות יׁש דרּכּה: ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹהיא
ׁשהּכיס  ּפי על אף נקּובה, נמצאת ואם ּבהם. ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּתּמצא

טרפה. זֹו הרי - הּנקב את סֹותם ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּלּה
ׁשּתים ·. אֹו הּׂשמאל מן  אחת ונמצאת האּנֹות מנין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹֻחסר

הּימין וזאת מן ּבּימין ׁשּתים נמצאּו ואם טרפה. - ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹ
מּתרת. זֹו הרי - ְֲֵֶֶַַָֻהּורּדא

מן ‚. ּוׁשּתים הּׂשמאל מן ׁשלׁש ונמצאּו האּנֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֻנתחּלפּו
ּׂשמאל  ּבצד הּׁשלׁש עם הּורד ׁשהיה אֹו ורד, ּבלא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּימין

הּימין. מּצד חסרה ׁשהיא טרפה, זֹו הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבצד „. היתרה האזן היתה אם ּבמנינם: האּנֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻנּתֹוספּו

ואם  מּתרת; - הּלב עּמת ׁשהּוא הראה, מּלפני אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻֻהאּנֹות
טרפה; זֹו הרי - הּצלעֹות לעּמת ׁשהּוא ּגּבּה, על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֻהיתה
אבל  הדס; ׁשל עלה ּכמֹו ׁשּתהיה והּוא ּכחסר. ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּיתר

ּומּתרת. אזן אינּה - מּזה ִֵֶֶֶֶָָֹֻּפחֹות
מּתרת.‰. - לּה הּסמּוכה ּבחברּתּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאזן

ראׁשֹונה  ׁשּנסמכה ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא נסמכּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם
טרפה. - ְְִִִֵָלׁשליׁשית

.Â ּכׁשּתים נראֹות ואינן אחת ּכאּנה האּנֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻֻנמצאּו
ּבעּקרן  ּבין ההדס, עלה ּכמֹו ּביניהן היה אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּדבּוקֹות:
ּדבּוקֹות  ׁשּתים ׁשהן ׁשּיּכר ּכדי ּבסֹופן, ּבין ּבאמצען ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבין

ּוטרפה. חסרה זֹו הרי - לאו ואם מּתרת; -ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֻ
.Ê- אזנים חּתּו לּה ואין ערּוגֹות, ׁשּתי ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֻנמצאת

נּקבה  ׁשּלא ּפי על אף הראה, ּגּוף חסר אם וכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹטרפה.
אם  ,לפיכ ּוטרפה. האּנֹות מנין ׁשחסר ּכמי זֹו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
זֹו הרי - ּבּצּפרן ׁשּיּפר עד יבׁש מקֹום מּמּנה ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנמצא

ׁשהּוא. ּכל היה ואפּלּו ּוטרפה, ְְֲִֵֵֶַָָָָָּכחסר
.Á- ּדקל ׁשל חריֹות עּקר ּכמֹו נפּוחה ׁשּנמצאת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָראה

וׁשּמא  בגּופּה, מׁשּנה ּתֹוספת ׁשּזֹו מּספק. אֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻאֹוסרין
ּבּמנין. ׁשאמר ּכמֹו ּכחּסרֹון, ּבּגּוף ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּתֹוספת

.Ëׁשּלּה הראה ׁשּצמקה עד ויראה ׁשּפחדה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּבהמה
ּכגֹון  ׁשמים, ּבידי ּפחדה אם יבׁשה: להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָוקרבה
- בזה וכּיֹוצא זיּקים ראתה אֹו רעם קֹול ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמעה
לפניה  ׁשּׁשחטּו ּכגֹון אדם, ּבידי ּפחדה ואם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמּתרת;

ּוטרפה. ּכחסרה זֹו הרי - בזה וכּיֹוצא אחרת ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהמה
.È מעת ּבמים הראה את מֹוׁשיבין אֹותּה? ּבֹודקין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד

ּפֹוׁשרין, ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין - הּקר זמן היה ואם ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת.
ׁשּלא  ּכדי ונֹוזלים, מּגּבֹו מתמּצין הּמים ׁשאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובכלי
אֹותּה מֹוׁשיבין - החם זמן היה ואם ּבמהרה. ְְְִִִִִֵַַָָָָֹיּצֹונּו
ׁשּיּׁשארּו ּכדי מּגּבֹו, מתמּצין ׁשהּמים ּבכלי צֹונן, ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָּבמים
ּומּתרת; ׁשמים ּבידי זֹו הרי - לברּיתּה חזרה אם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻקרים.

ּוטרפה. היא אדם ּבידי - חזרה לא ְְְִִִֵֵָָָָָֹואם
.‡È.טרפה - ּברּיתּה ּבתחּלת רגל חסרה ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

אבל  הּוא. ּכחסר - הּיתר ׁשּכל רגל; יתרה היתה אם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוכן
אם  ,לפיכ מּתרת. - אחת יד אֹו ידים ׁשלׁש לּה היּו ְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻאם
הארכּבה  מן הרגל: נחּת מּתרת. - ׁשּלּה הּיד ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻנחּת
זֹו ּבאי מּתרת. - ּולמּטה הארכּבה מן טרפה; - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּולמעלה
לּגּוף. הּסמּו הּיר סֹוף ׁשהּוא ּבארכּבה אמרּו? ְְְֵֶַַַַַָָָָָָֻֻארכּבה

.·Èאֹו ּכּלֹו יצא אם הארכּבה: מן למעלה העצם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻנׁשּבר
ואם רּב ּוטרפה; ונפל, ׁשּנחּת ּכמה זה הרי - לחּוץ ֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

עצם  ׁשל הּקפֹו ורב עביֹו רב חֹופה העֹור אֹו הּבּׂשר ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהיה
העצם  מקצת נפל ואפּלּו מּתרת. זֹו הרי - ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנׁשּבר
ּכבּׂשר. חׁשּובין אינן הרּכים וגידים לֹו. והל ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנׁשּבר
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראינו 78) שלא שאע"פ ומשמע וכו'" לאור שנפלה "בידוע שם: בגמרא גורס (רבינו לאור שנפלה ראינו לא ואפילו שם,
שהמדובר  ומפרשים מעיים, בני שנחמרו בידוע גורסים: והר"ן והרשב"א הרא"ש אבל הרי"ף, גירסת היא וכן לאור. שנפלה
שנפלה  נודע כשלא אבל מראיהם, נשתנה לא עצמם והמעיים הוריק, המעיים בני שכנגד והכבד לאור, שנפלה כשנודע

לדעתם). כשרה - טריפה",79)לאור והוריקו ושלקו הוריקו שלא אדומים נאמר, אנו "אף שם: יצחק בר נחמן רב דברי
הרי"ף. בדעת הגאונים כתבו וכן לאור. שנפל נודע לא מראהו,80)ואפילו ונשתנה אדום והחיצון לבן, הפנימי ומתולדתו

לבהמה. עוף בין הבדל אין ושט שלגבי - בבהמה בין בעוף בין מג. מטעם 81)שם אלא נקובה מטעם לא שטריפה משמע,
הקודמת. בהלכה למעלה וראה שלה 1)חסרה, ריאה שצמקה בהמה באונות; סריך או חליף או ויתור כיצד; חסירה יבאר

ושיעורן; הגידין וצומת כיצד? נטולה ידים; שלוש לה היו ואם יתירה או רגל חסרת שהיתה בהמה נפוחה; שנמצאת או
ליחה. בה נמצאת או לקתה ואם כשרה; שתהיה הכוליא שיעור ותמות; ומכאן ותחיה מכאן ושתחתך
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.ÊË מראה ּבין ּכּלּה מראה ּבין מראיה, ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻראה
ּכּלּה נׁשּתּנית אפּלּו הּמּתר, למראה נׁשּתּנית אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻמקצתּה:
ׁשהּוא  ּכל אפּלּו האסּור, למראה נׁשּתּנת ואם מּתרת; -ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

חׁשּוב  הּוא ּכנקב האסּור ׁשהּמראה טרפה; ּכמֹו57- , ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ
.58ׁשּבארנּו ְֵֶַ

.ÊÈ ׁשחרה הן: ואּלּו ּבראה, יׁש אסּורֹות מראֹות ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמׁש
ירּקה  אֹו ּביצה 59ּכדיֹו, חלמֹון ּכעין אֹו ּכׁשּות, ,60ּכעין ְְְְְְִֵֵֵֶָָֻ
חריע  ּכעין הּצבע 61אֹו הּוא וחריע הּבּׂשר. ּכמראה אֹו , ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

מעט  אדּמֹות לּׂשערֹות דֹומה והּוא הּבגדים, ּבֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֻׁשּצֹובעים
לירֹוקה. ְִָונֹוטֹות

.ÁÈ ּדקל ׁשל חרּיֹות ּכעין אֹותּה62נמצאת אֹוסרין - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָ
האסּור 63מּספק  למראה קרֹוב ׁשּזה הּמראֹות 64, וכל . ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּה ּוממרס אֹותּה ׁשּנֹופחים עד ּבהם אֹוסרין אין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָהאּלּו

מּתרת  - הּמּתר למראה נׁשּתּנית אם עמדה 65ּבידֹו. ואם ; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ
אסּורה. - ְֲֵָָּבעינּה

.ËÈ ׁשחֹורה הן: ואּלּו ּבּה, יׁש מּתרֹות מראֹות ְְְְֵֵֵַַַָָָֻארּבע
ּכחציר 66ּככחֹול  ירּקה אֹו אדּמה 67, אֹו ּכמראה 68, אֹו , ְְְְְֲִִֵַָָָֻֻ

נקּדֹות  טלאים טלאים ּכּלּה הראה היתה ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻֻהּכבד.
מּתרת. זֹו הרי - אּלּו מראֹות מארּבע ְְְֲֵֵֵֶֶַַַֻֻנקּדֹות

.Î לאּור ׁשּנפל לּבֹו69עֹוף ּכבדֹו70והֹוריק אֹו71אֹו ְְִִֵֶַָָ
הּמעים קר  ׁשהאּדימּו אֹו ׁשהּוא 72קבנֹו ּבכל הרי 73ׁשּלֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

ׁשהֹוריקּו האדּמים אֹו ׁשהאּדימּו הירּקים ׁשּכל טרפה. ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻֻזֹו
ּוטרפה  ׁשּנּטלּו, ּכמי הן הרי - ּבעֹוף האּור .74מחמת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָ

מעט  אֹותן ׁשּׁשלקּו אחר זה ּבמראה ׁשּיעמדּו 75והּוא ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבהן  .76ּוממרסין ְְִֶָָ

.‡Î מעים ּבני ּכמראה ׁשּלֹו הּכבד ׁשּנמצאת עֹוף ,77ּכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
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שהוא.57) בכל אפילו פסול הקודמת.58)ונקב כמה 59)בהלכה כולל ורבינו התלמוד. בלשון "ירוק" המונח מז: חולין
ולהלכה, ככחול". "שחור לשחור, מדמים כהה וכחול בהיר. וכחול צהוב כתום, ירוק, נקראים: המדוברת שבשפתנו גוונים,

כשרה. - וכחול וירוק טריפה, - וצהוב לכתום הנוטה שכל האחרונים, הפוסקים שם.60)דעת ירוק, מראה שהוא
בעוק 61) הרא"ש פירש וכן כרכום. חריע פירש נא: ובנדה כרכום, מוריקא פירש, שם רש"י והנה מוריקא. וזה בגמרא: צין.

הוא  חריע כי לנו ביאר "והירושלמי כתב: ה משנה פ"ג לעוקצין המשניות ובפירוש מוריקא. חריע מאי לירושלמי: מתאים
קרטום". אל בערב של 62)הנקרא חריות כעין "אופתא" רבינו ומפרש טריפה", לאופתא דדמיא ריאה האי מז: בחולין

בקעת. - אופתא מקומות בכמה מפרש רש"י אבל דומה 63)דקל. אם "דמיא", המילה בפירוש בגמרא לשונות שתי שיש
כמי. הלכה הוכרעה ולא במישוש, או לצהוב.64)במראהו או לאדמימות מעט גאון:65)נוטה האי רבינו בשם כתוב כן

במראה  או ראשון במראה עושין, מראה באיזה בשר למראה מתהפכת אותה כשנופחין בריאה אסורות מראות וששאלתם
עושין. נפוחה כשהיא שנראית וכמו הלב, על אויר להניף נפוחה הבהמה בחיי הריאה כי פשיטא כחול 66)שני? צבע

לאזור. כרתי.67)כמראה חציר של ותרגום ככרתי, שם רבינו 68)בגמרא דברי מסיום נראה וכן מקצתה. בין כולה בין
טריפה. שהוא, בכל האסורות שמראות רבינו דעת טז בהלכה למעלה וראה וכו', כולה הריאה היתה ואפילו שכתב:

כולה. בריאה המראה נשתנה אלאֿאםֿכן טריפה שאינה ואומר, עליו חולק בעוף 69)והראב"ד טרפות ואלו נו. שם משנה
וכ"כ  כשרה. בבהמה אבל טריפה, האור מחמת מעיו בני מראה נשתנו אם עוף ודוקא מעיה. בני ונחמרו לאור נפלה וכו'
בני  וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם קשה, שעורה לפי הרא"ש שכתב כמו הדבר וטעם יא. הלכה י פרק לקמן בפירוש

ובשרה. עורה ישרפו האש, מן יחמרו בטרם כי להיחמר, קשים והוריקו.70)מעיה אדומים, הם שמתחילתם האיברים
שלא 71) מחוור, שאינו כתב: הבית' ב'תורת הרשב"א אבל טריפה. במשהו ואף להם, אחד דין וקורקבן וכבד שלב משמע

במשה  בה,אמרו פוסל הנקב שאין כבד אבל נקיבתן, כשיעור ירקותן שיעור שאמרו: וכמו בו, פוסל שהנקב במקום אלא ו
חיותה  מקום כנגד אלא מעיים בני כנגד ושלא מרה כנגד שלא אבל מרה, כנגד הוריקה אלאֿאםֿכן במשהו ירקותה אין
רבינו, נתכוין שלזה ואפשר ממקומה. תלושה תהא ירקותה מקום כל ינטל שאם חיותה, מקום כל כנגד שהוריקה עד לא,
לא  וכבד, לב גבי כאן אבל שהאדימו. מעיים לבני מתייחסות  שהוא" "בכל שהמלים לפרש ואפשר לפרש. לו שהיה אלא

למטה. שכתבנו מה וראה וכבד. בלב שונה הירוקות ששיעור משום שיעור, שום ירוקים.72)כתב הם שמתולדותם
במשהו.73) ירוקתן אף במשהו, נקובתן מה נקובתן. כשיעור ירוקתן שיעור שם: שינוי 74)בגמרא טעם זו, גירסא לפי

מהרשב"א  אבל ויינטל. שיירקב וסופו מעט, מעט ומתחלחל האבר כל שלקה ונטול, כחסר שזהו משום טריפה המראה
המגידֿמשנה  מביא וכן נקובתן, לשיעור ירוקתן שיעור יוחנן ר' שדמה וכמו שניקבו. כמי ברבינו: גורס שהוא נראה
וכל  לינקב, שעומד מפני נקובה, משום המראה שינוי של הטריפות טעם כן, אם וטריפה. "שניקבו" כמו ברבינו שהגירסא
עד  טריפה אינה דבנקב לנקב, דומה הירוקות שאין היא, פשוט) (דבר פסיקתא מילתא ודאי אלא דמי. כנקוב לינקב העומד
מעט  מתחלחל האבר, שלקה כיון בהוריקו מהֿשאיןֿכן ולחיות, להתרפאות יכולה לחלל עבר לא שאם לחלל, שיעבור
בלב  זה, ניכר.ולפי אינו שעתה אלא ולנקוב, למטה למטה לרדת עשויה האש מכות עכשיו, לחלל הגיע שלא ואע"פ מעט,

מבחוץ. עליהם רק היא הירקות אפילו טריפה רבינו 75)וקורקבן אבל כשרים, והוריקו ושלקן שהאדימו ירוקים שם: גמרא
מחמת  בא המראה ששינוי גופא, טעמא האי משום כשרים, והאדימו וחזרו ושלקו שהוריקו אדומים שהואֿהדין מפרש

מגידֿמשנה. ראה ירוקים, מאדומים ולפעמים אדומים, מירוקים עושה שהעשן יעבור 76)העשן, פן בהם ממשמשים כלומר,
ואידמו. בהו ממשמש נ. משם מקורו והראה כסףֿמשנה. מעיים".77)המראה. בני כנגד הכבד "הוריקה נו: שם בגמרא

היינו  ממש, "כנגד" פירשו אחרים מפרשים וכמה רש"י אבל להם. ודומה מעיים בני כמראה מעיים, בני כנגד רבינו ומפרש
הכ  המעיים.חלק כנגד שמקומו בד
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ׁשליקה  אחר ּבׁשּנּוין ועמדּו מעים, ּבני ׁשאר ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹו
לאּור  ׁשּנפל ּבידּוע - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבני 78ּומריסה ונחמרּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּלא  עֹוף ׁשל מעים ּבני אּלא עֹוד, ולא ּוטרפה. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמעיו,
ׁשּנּוי  ּבהם הירּקים 79נמצא והאּדימּו נׁשּתּנּו ּוכׁשּנׁשלקּו , ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָֻ

מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - האדּמים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוהֹוריקּו
לבן  ׁשּלֹו החיצֹון העֹור ׁשּנמצא הּוׁשט וכן 80ּוטרפה. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכאּלּו הּוא הרי - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ּבין אדם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָֹוהּפנימי
ּוטרפה.81אינֹו , ְֵֵָ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
.‡- מּמנינם חסר ׁשאם הן, איברים ׁשני ּכיצד? ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָחסרה

יׁש אּנֹות וחמׁש והרגלים. הראה הן: ואּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֻטרפה.
- ּפניו ּכנגד ראה ּופני ּבידֹו אדם אֹותּה ּכׁשּיתלה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלראה.
מּמּנה  ימין ּובצד הּׂשמאל. מן ּוׁשּתים הּימין, מן ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹׁשלׁש
ּכיס  ּכמֹו לּה ויׁש האּנֹות. ּבצד ואינּה קטּנה, אזן ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻּכמֹו
היא  הקטּנה זֹו ואזן הּכיס. ּבתֹו והיא עצמּה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹּבפני
מן  ואינּה לורד. דֹומה ׁשהיא מּפני ורּדא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּנקראת
ׁשּכ מּתרת. - הּורּדא נמצאת לא אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּמנין.
לא  ּבהמֹות ויׁש ּבהם, ּתּמצא ּבהמֹות יׁש דרּכּה: ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹהיא
ׁשהּכיס  ּפי על אף נקּובה, נמצאת ואם ּבהם. ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּתּמצא

טרפה. זֹו הרי - הּנקב את סֹותם ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּלּה
ׁשּתים ·. אֹו הּׂשמאל מן  אחת ונמצאת האּנֹות מנין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹֻחסר

הּימין וזאת מן ּבּימין ׁשּתים נמצאּו ואם טרפה. - ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹ
מּתרת. זֹו הרי - ְֲֵֶֶַַָֻהּורּדא

מן ‚. ּוׁשּתים הּׂשמאל מן ׁשלׁש ונמצאּו האּנֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֻנתחּלפּו
ּׂשמאל  ּבצד הּׁשלׁש עם הּורד ׁשהיה אֹו ורד, ּבלא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּימין

הּימין. מּצד חסרה ׁשהיא טרפה, זֹו הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבצד „. היתרה האזן היתה אם ּבמנינם: האּנֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻנּתֹוספּו

ואם  מּתרת; - הּלב עּמת ׁשהּוא הראה, מּלפני אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻֻהאּנֹות
טרפה; זֹו הרי - הּצלעֹות לעּמת ׁשהּוא ּגּבּה, על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֻהיתה
אבל  הדס; ׁשל עלה ּכמֹו ׁשּתהיה והּוא ּכחסר. ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּיתר

ּומּתרת. אזן אינּה - מּזה ִֵֶֶֶֶָָֹֻּפחֹות
מּתרת.‰. - לּה הּסמּוכה ּבחברּתּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאזן

ראׁשֹונה  ׁשּנסמכה ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא נסמכּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם
טרפה. - ְְִִִֵָלׁשליׁשית

.Â ּכׁשּתים נראֹות ואינן אחת ּכאּנה האּנֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻֻנמצאּו
ּבעּקרן  ּבין ההדס, עלה ּכמֹו ּביניהן היה אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּדבּוקֹות:
ּדבּוקֹות  ׁשּתים ׁשהן ׁשּיּכר ּכדי ּבסֹופן, ּבין ּבאמצען ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבין

ּוטרפה. חסרה זֹו הרי - לאו ואם מּתרת; -ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֻ
.Ê- אזנים חּתּו לּה ואין ערּוגֹות, ׁשּתי ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֻנמצאת

נּקבה  ׁשּלא ּפי על אף הראה, ּגּוף חסר אם וכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹטרפה.
אם  ,לפיכ ּוטרפה. האּנֹות מנין ׁשחסר ּכמי זֹו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
זֹו הרי - ּבּצּפרן ׁשּיּפר עד יבׁש מקֹום מּמּנה ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנמצא

ׁשהּוא. ּכל היה ואפּלּו ּוטרפה, ְְֲִֵֵֶַָָָָָּכחסר
.Á- ּדקל ׁשל חריֹות עּקר ּכמֹו נפּוחה ׁשּנמצאת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָראה

וׁשּמא  בגּופּה, מׁשּנה ּתֹוספת ׁשּזֹו מּספק. אֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻאֹוסרין
ּבּמנין. ׁשאמר ּכמֹו ּכחּסרֹון, ּבּגּוף ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּתֹוספת

.Ëׁשּלּה הראה ׁשּצמקה עד ויראה ׁשּפחדה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּבהמה
ּכגֹון  ׁשמים, ּבידי ּפחדה אם יבׁשה: להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָוקרבה
- בזה וכּיֹוצא זיּקים ראתה אֹו רעם קֹול ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמעה
לפניה  ׁשּׁשחטּו ּכגֹון אדם, ּבידי ּפחדה ואם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמּתרת;

ּוטרפה. ּכחסרה זֹו הרי - בזה וכּיֹוצא אחרת ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהמה
.È מעת ּבמים הראה את מֹוׁשיבין אֹותּה? ּבֹודקין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד

ּפֹוׁשרין, ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין - הּקר זמן היה ואם ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת.
ׁשּלא  ּכדי ונֹוזלים, מּגּבֹו מתמּצין הּמים ׁשאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובכלי
אֹותּה מֹוׁשיבין - החם זמן היה ואם ּבמהרה. ְְְִִִִִֵַַָָָָֹיּצֹונּו
ׁשּיּׁשארּו ּכדי מּגּבֹו, מתמּצין ׁשהּמים ּבכלי צֹונן, ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָּבמים
ּומּתרת; ׁשמים ּבידי זֹו הרי - לברּיתּה חזרה אם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻקרים.

ּוטרפה. היא אדם ּבידי - חזרה לא ְְְִִִֵֵָָָָָֹואם
.‡È.טרפה - ּברּיתּה ּבתחּלת רגל חסרה ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

אבל  הּוא. ּכחסר - הּיתר ׁשּכל רגל; יתרה היתה אם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוכן
אם  ,לפיכ מּתרת. - אחת יד אֹו ידים ׁשלׁש לּה היּו ְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻאם
הארכּבה  מן הרגל: נחּת מּתרת. - ׁשּלּה הּיד ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻנחּת
זֹו ּבאי מּתרת. - ּולמּטה הארכּבה מן טרפה; - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּולמעלה
לּגּוף. הּסמּו הּיר סֹוף ׁשהּוא ּבארכּבה אמרּו? ְְְֵֶַַַַַָָָָָָֻֻארכּבה

.·Èאֹו ּכּלֹו יצא אם הארכּבה: מן למעלה העצם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻנׁשּבר
ואם רּב ּוטרפה; ונפל, ׁשּנחּת ּכמה זה הרי - לחּוץ ֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

עצם  ׁשל הּקפֹו ורב עביֹו רב חֹופה העֹור אֹו הּבּׂשר ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהיה
העצם  מקצת נפל ואפּלּו מּתרת. זֹו הרי - ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנׁשּבר
ּכבּׂשר. חׁשּובין אינן הרּכים וגידים לֹו. והל ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנׁשּבר
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראינו 78) שלא שאע"פ ומשמע וכו'" לאור שנפלה "בידוע שם: בגמרא גורס (רבינו לאור שנפלה ראינו לא ואפילו שם,
שהמדובר  ומפרשים מעיים, בני שנחמרו בידוע גורסים: והר"ן והרשב"א הרא"ש אבל הרי"ף, גירסת היא וכן לאור. שנפלה
שנפלה  נודע כשלא אבל מראיהם, נשתנה לא עצמם והמעיים הוריק, המעיים בני שכנגד והכבד לאור, שנפלה כשנודע

לדעתם). כשרה - טריפה",79)לאור והוריקו ושלקו הוריקו שלא אדומים נאמר, אנו "אף שם: יצחק בר נחמן רב דברי
הרי"ף. בדעת הגאונים כתבו וכן לאור. שנפל נודע לא מראהו,80)ואפילו ונשתנה אדום והחיצון לבן, הפנימי ומתולדתו

לבהמה. עוף בין הבדל אין ושט שלגבי - בבהמה בין בעוף בין מג. מטעם 81)שם אלא נקובה מטעם לא שטריפה משמע,
הקודמת. בהלכה למעלה וראה שלה 1)חסרה, ריאה שצמקה בהמה באונות; סריך או חליף או ויתור כיצד; חסירה יבאר

ושיעורן; הגידין וצומת כיצד? נטולה ידים; שלוש לה היו ואם יתירה או רגל חסרת שהיתה בהמה נפוחה; שנמצאת או
ליחה. בה נמצאת או לקתה ואם כשרה; שתהיה הכוליא שיעור ותמות; ומכאן ותחיה מכאן ושתחתך



dhigyקכב zekld - dyecw xtq - oqip 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚È העקב מן למעלה ּובחּיה ּבּבהמה הן הּגידין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹצמת
גידין  ׁשלׁשה והן הּבהמה. הּטּבחים ּבֹו ׁשּתֹולין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבּמקֹום
והן  ׁשּיתחיל ּומּמקֹום ּדּקים. ּוׁשנים עבה, אחד ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלבנים:
להתאּדם  ויתחילּו מהן הּלבן ׁשּיסּור עד ּולבנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹקׁשים
עּׂשרה  ׁשׁש ּכאר והּוא הּגידים. צמת הּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּולהתרּכ

ּבׁשֹור. ְְֶָאצּבעֹות
.„È ּתחּלתן ּגידין. עּׂשר ׁשּׁשה - ּבעֹוף אּלּו ּגידים ְְְִִִִִִִֵַָָָָָּומנין

ׁשהּוא  הרגל סֹוף עד יתרה מאצּבע מּטה ׁשל העצם ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמן
קּׂשקּׂשים. קּׂשקּׂשים ְְִִַַַַָעּׂשּוי

.ÂË- הּגידין צמת ּבמקֹום רגליה ׁשּנחּתכּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּבהמה
מּצמת  למעלה ּתחת ּכיצד ותאמר: ּתתמּה ואל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹטרפה.
הארכּבה  מן למעלה ׁשּתחת עד מּתרת, והיא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻהּגידים
הּגידים  מּצמת למּטה נחּת ואם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהעליֹונה,
ּומּכאן  ותחיה, מּכאן ּתחת ׁשּבּטרפֹות, אסּורה? -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
רגל  חתּוכת ׁשהיא מּפני זֹו ּבהמה נאסרה ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹותמּות.
מּכלל  ׁשחתיכתן הּגידין, ׁשּנחּתכּו מּפני אּלא זה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּמקֹום

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֶַָהּטרפֹות
.ÊË נ ׁשאם הן, איברים ׁשלׁשה ּכיצד? -נטּולה ּטלּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

חּסרֹון. ּדין ולא נקב ּדין ּבהן ׁשאין ּפי על ואף ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹטרפה,
העליֹון. ּולחי והּכבד, הּגידים, צמת הן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹואּלּו

.ÊÈ העֹוף וכן רגלּה ׁשּנחּת ׁשהּבהמה ּבארנּו, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוכבר
מּפני  אּלא טרפה נעּׂשּו לא הּגידים, צמת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּבמקֹום
לבּדם  הּגידים נחּתכּו אם ,לפיכ הּגידין. ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָׁשּנחּתכּו

הּגידים. צמת נּטלה ׁשהרי טרפה, - קּימת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹוהרגל
.ÁÈ ׁשהרי מּתרת; - לבּדֹו העבה האחד ּבּבהמה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנחּת

ׁשהרי  מּתרת; - הּדּקין הּׁשנים נחּתכּו ׁשנים. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֻנׁשארּו
הּצמת  ּכל נּטל לא והרי מּׁשניהן, ּגדֹול העבה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהאחד
ואין  טרפה; - מהן אחד ּכל ׁשל רּבֹו נחּת מעּוטּה. ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאּלא

ּכּלן. נּטלּו אֹו ּכּלן ׁשּנחּתכּו לֹומר ְְְִִֶֶַָָָֻֻצרי
.ËÈ הּׁשּׁשה מן אחד (ּכל) ׁשל רּבֹו נחּת אפּלּו ְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּובעֹוף,

טרפה. - ְֵָָָעּׂשר
.Îׁשּנחּתכּו ּכבהמה מּתר, - אגּפיו ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻועֹוף

ֶָָידיה.
.‡Î ּכזית מּמּנה נׁשּתּיר ואם טרפה. - ּכּלּה ׁשּנּטלה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכבד

זֹו הרי - מרה ּבמקֹום ּוכזית ּבֹו ּתל ּויה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶַַָָָָּבּמקֹום
- ׁשּלּה ּבּטרּפׁש מערה היא והרי הּכבד נּדלּדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמּתרת.
הּמרה, ּומקֹום ּבֹו ּתלּויה ׁשהיא מקֹום מּמּנה נּטל ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻמּתרת.

טרפה. - ׁשהּוא ּכמֹו קּים ׁשהּׁשאר ּפי על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָואף

.·Î ׁשהיא ּבּמקֹום ּוכזית מרה ּבמקֹום ּכזית ּבּה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָנׁשאר
ּומעט  ּבכאן מעט מפּזר היה אבל ּכׁשרה. - ּבֹו ְְְְְְֲֵַַָָָָָָָֻּתלּויה
הרי  - ּכרצּועה אר ׁשהיה אֹו מרּדד, ׁשהיה אֹו ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֹֻּבכאן,

ויר  ספק. אסּורה.זֹו ׁשהיא לי, אה ְֲִִֵֵֶֶָָָ
.‚Î,הּתחּתֹון נּטל אם אבל טרפה. - ׁשּנּטל העליֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלחי

זֹו הרי - נעקרּו ולא הּסימנין מקֹום עד ׁשּנגמם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹּכגֹון
ֶֶֻמּתרת.

.„Îּכ טרפה, - חסר היה ׁשאם ּבֹו: ׁשּנאמר אבר ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל
- נּטל אם ּבֹו: ׁשּנאמר אבר אבל טרפה. - נּטל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאם
אם  אבל אבר; אֹותֹו נחּת אם אּלא נאסרת אינּה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָטרפה,
לא  ׁשאם מּתרת. זֹו הרי - אבר אֹותֹו חסרה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֻנבראת
אבר  וכל אחת. והּנטּולה החסרה נמצאת ּכן, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּתאמר
חסר  אם וחמר קל מּתרת, - נּטל ׁשאם ּבֹו: ִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר

מּתרת. ׁשהיא - נברא ולא ּברּיתּה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹֻמּתחּלת
.‰Îאֹו הרחם, ּבית והּוא ׁשּלּה, האם ׁשּנּטלה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבהמה

נבראת  אם ,לפיכ מּתרת. זֹו הרי - הּכלי ֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֻׁשּנּטלּו
נּקבה  אם וכן מּתרת. - ּכליֹות ּבׁשלׁש אֹו אחת ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻּבכליא

מּתרת. - ְֶֶַָֻֻהּכליא
.ÂÎ אם מּתרת, - חסרה אֹו ׁשּנּטלה ׁשהּכליא ּפי על ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻאף

ּובגּסה  ּכפֹול עד ּבדּקה והּקטּנה ּביֹותר, קטּנה ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָנמצאת
ׁשּיעּׂשה  והּוא הּכליא, לקתה אם וכן טרפה. - ּכענב ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻעד
ּתאחז  ׁשאם ימים, אחר ׁשהבאיׁש הּמת ּכבּׂשר ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּׂשרּה
ׁשּבתֹו הּלבן עד זה חלי והּגיע ויּפל, יתמסמס ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבמקצתֹו
לחה, ּבּכליא נמצאת אם וכן טרפה. זֹו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֻֻהּכליא
עכּורין  מים ּבּה ׁשּנמצאּו אֹו סרּוחה, ׁשאינּה ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאף
מים  ּבּה נמצאּו אם אבל טרפה; זֹו הרי - סרּוחים ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָאֹו

מּתרת. זֹו הרי - ֲִֵֶֶַֻזּכים

ה'תשע"ה  ניסן ז' שישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החֹופה 2ּפסּוקה ‡. העֹור ׁשּנפסק הּׁשדרה חּוט ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

טרפה  - הּמח אם 3את אבל הּקפֹו; רב ׁשּיּפסק ּובלבד . ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
העֹור  נּקב 4נסּדק אֹו נׁשּברה 5לארּכֹו אם וכן מּתרת. - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשּלּה החּוט נפסק ולא הּמח 6הּׁשדרה ׁשּנתמע אֹו , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
ונתנדנד  החּוט זֹו7ׁשּבתֹו הרי - קּים ועֹורֹו הֹואיל , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

.8מּתרת  ֶֶֻ
עד ·. ׁשּנמס, ּכדֹונג אֹו ּכּמים ונׁשּפ הּמח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹֻהמר
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קשה.1) דבר גבי על שנחבט עוף כיצד; נפולה, קרועה, פסוקה, למשה 2)יבאר לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
קיים.3)מסיני. שהמוח פי על כלומר,4)אף כשרה. לאורכה ובנסדקה טרפה ברובה שנפסקה מגרגרת זה לומדים

כשרה. ולפיכך מסיני למשה האמורה פסוקה בכלל אינו לאורכה לשאול 5)שנסדקה ויש ברובו. שייפסק עד טרפה שאינה
הקשה  וכן נקב. בכל ומכשיר רבינו סתם וכאן כד, הלכה ג בפרק כמבואר נבילה זו הרי מפולש נקב ניקבה בגרגרת מדוע
אופן. בכל כשר השדרה ובחוט למטה ומשהו למעלה משהו שיישאר צריך שבגרגרת לאורכה. נסדקה בעניין משנה הכסף

עיון. טריפה.6)וצריך שלה החוט ונפסק השדרה נשברה שנינו: נמס.7)במשנה לא זה 8)אבל מוח שאמרו: וכמו

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טרפה. זֹו הרי - עֹומד אינֹו ּכׁשּמעמידֹו הח ּוט ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּיּמצא
ספק  זֹו הרי - כבּדֹו מּפני לעמֹוד יכֹול אינֹו .9ואם ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָ

לּפֹולין ‚. מּבחּוץ ּתחּלתֹו הּׁשדרה? חּוט היכן ְְִִִִֵַַַַָָָעד
יּׁשאר  ׁשּלא ׁשנּיה, ּפרׁשה סֹוף עד הערף, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּבתחּלת
האליה. לתחּלת הּסמּוכה ׁשליׁשית ּפרׁשה אּלא ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָאחריה

ּדבּוקין „. עצמֹות ׁשלׁשה הן: ואּלּו הן, ּפרׁשּיֹות ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָוׁשלׁש
ּבעֹוף  הּׁשדרה וחּוט ׁשדרה. ׁשל מחליֹות למּטה ּבזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזה

אגּפים  ּבין עד אין 10- - אּלּו מּמקֹומֹות למּטה אבל . ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
ּבין  עֹורֹו ׁשּנפסק ּבין לׁשם, הּנמׁש החּוט על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשּגיחין

הּמח. ְִֶַַַֹׁשּנמר
הּכרס 11קרּועה ‰. רב את החֹופה ּבּׂשר והּוא 12ּכיצד? , ְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ

הּכרס 13הּמקֹום  יצא יּקרע ׁשאם הּבטן נקרע 14מן אם , ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
עד  לּכרס הּקרע הּגיע ׁשּלא ּפי על אף טרפה. - זה ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבּׂשר

הּזה  הּבּׂשר עבי רב ׁשּנקרע ּכיון אּלא נּטל 15ׁשּנראית, אֹו ְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואם  טפח. אר ּבארּכֹו? הּקרע ׁשעּור וכּמה טרפה. -ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
את  החֹופה הּבּׂשר אר רב ונקרע קטּנה ּבהמה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהיתה
טרפה, - טפח הּקרע ּבאר ׁשאין ּפי על אף ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּכרס,

רּבּה. ונקרע ְְִִַָֻהֹואיל
.Â היה 16נקּדר אם ,ּבאר אֹו ּבעּגּול הּזה יתר 17הּבּׂשר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבצד  זֹו ּתמרה ּגרעיני ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיּכנס ּכדי והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכסלע,
זה  קרע יּמתח ׁשאם טרפה; זֹו הרי - ּבדחק יעמד 18זֹו - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

טפח. ֶַַעל
.Ê ּבּיד ׁשּנקרע ּבין ּכּלֹו, ׁשעליה העֹור ׁשּנפׁשט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבהמה

טרפה  זֹו הרי - עֹור ּבלא ּבּׂשר ונמצא בחֹולי, וזֹו19אֹו . ְְְְְְֲִִֵֵָָָָֹ
ּגלּודה  ׁשּנקראת העֹור 20היא מן נׁשאר ואם סלע 21. רחב ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

סלע  ורחב הּטּבּור, על סלע ורחב הּׁשדרה, ּכל ּפני ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֹעל
סלע  ּכרחב נּטל ואם מּתרת. זֹו הרי - איבריה רא ׁשי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻעל

מע  אֹו הּׁשדרה, ּפני ּכל ראׁשי מעל מעל אֹו הּטּבּור, ל ְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ
לי, ויראה ספק. זֹו הרי - קּים העֹור ּכל ּוׁשאר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאיבריה,

אֹותּה .22ׁשּמּתירין ִִֶַָ
.Á ּגבֹוּה,23נפּולה מּמקֹום הּבהמה ׁשּנפלה הרי ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

טפחים  עּׂשרה מאיבריה 24ׁשּגבהֹו אבר ונתרּסק יתר, אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
האבר  ׁשּיתרֹוצץ הרּסּוק? הּוא וכיצד טרפה. זֹו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ותארֹו צּורתֹו ׁשּתּפסד עד הּנפילה מחמת אף 25ויחלה . ְְְֱֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
טרפה. זֹו הרי - נׁשּבר ולא נסּדק ולא נּקב ׁשּלא ּפי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹעל
מאיבריה  אבר ורצץ ּבמּטה אֹו ּבאבן אֹותּה הּכה אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוכן
ׁשּבחלל  ּבאיברים אמרּו? איברים זה ּבאי טרפה. -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ַהּגּוף.
.Ë חֹוׁשׁשין אין - הלכה אם הּגג: מן ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּבהמה
לּה26לּה חֹוׁשׁשין - הלכה ולא עמדה ואם קפצה 27; . ְְְְְְִִָָָָָָָָֹ

עצמּה לּה28מחמת חֹוׁשׁשין אין למעלה 29- הּניחּה .30 ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
למּטה  נפלה 31ּומצאּה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין -32. ְְְְִֵֶַָָָָָָָ

.È להן 33זכרים חֹוׁשׁשין אין - זה את זה ;34המנּגחין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
להן  חֹוׁשׁשין - לארץ מג 35נפלּו ׁשהיתה ּבהמה וכן ררת . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

חֹוׁשׁשין  אין - אֹו36רגליה איבריה נתרּסקּו ׁשּמא לּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשדרּה. ׁשל החּוט נפסק ְְִִֶֶַַָָׁשּמא
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מוריד. ולא מעלה הוא.9)לא חולי מחמת מפרשים,10)אם ויש לגוף. מתחברים העוף שאגפי מקום מפרשים, יש
ספק. בזה שיש כתבו, שם ובתוספות הגוף. על האגפים שכיבת מקום האגפים שנאמרו 11)בין טריפות מיני משמונה אחד

ל  בסיני.לו כולו 12)משה הכרס כל ובגמרא: טריפה. החיצונה רוב שנקרע או שניקבה הפנימית הכרס שנינו: במשנה
הכרס. רוב את החופה בשר החיצון כרס ואיזהו הפנימי וקורין 13)כרס החלל כל על העובר עב קרום פירש שם ורש"י

קרום. אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו פנצא הקרוי והכרס הירכיים ועד החזה מן וישנו טינפא לו
כשרה.14) ולמטה כלה שהכרס ממקום אם טריפה.15)אבל כן גם לעבר מעבר נקרע חסרון 17)נחתך.16)ולא

יש 18)הקדירה. טפח ברוחבו שיש (שכל טפח שליש הסלע רוחב ונמצא טפח יהיה לכשימתח הקדירה את המקיף חוט
טפחים). ג' קרועה.19)בהיקפו מסוג הפוסלים.20)וזה כחכמים ההכרחיים 21)והלכה מהדברים שהעור ספק אין

כסלע  יישאר שאם התלמוד, חכמי בידי מקובל היה אבל להתקיים. חיים לבעלי אפשר אי כולו וכשנפשט חיים לבעלי
כגזע  הוא סלע ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה עד מעט מעט להתפשט ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים במקום
שיטות  ושלוש ארוכה. מעלה שמשם הסלע מקום היכן בדבר האמוראים ונחלקו בו. תלוי האילן כל שחיות האילן וכשורש
עד  החמיר ולפיכך כולם לסברת חושש ורבינו האברים. ראשי כל על ג. הטבור; על ב. השדרה; כל לאורך א. בדבר:

המקומות. שלושת בכל סלע להיתר,22)שיישאר רבינו פסק לחומרא דאורייתא וספק הבעיא נפשטה שלא פי על אף
דבריהם  כי ואם מציל, כולו בעור המקומות בשאר כסלע נשאר שאפילו יוחנן ורבי רב דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון

אבל בבהמה, רק אסורה וגלודה ... אחד. ספק עוד שיש במקום דעתם על לסמוך יש זאת בכל מהלכה, אפילו נדחו בעוף
עליה. ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה הנוצה או הגסים אגפיה למשה 23)נמרטו לו שנאמרו טריפות סוגי משמונה אחד

מעשרה.24)מסיני. פחות חבטה שם 25)אין במשנה כתב ורש"י מסיני. למשה הלכה כן מיימוניות: בהגהות כתב
הן". מסיני למשה שהלכה בטריפות טעם ואין אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה צריכה 26)גבי ואינה

בדיקה.27)בדיקה. איבריה.29)מעצמה.28)וצריכה תרסק שלא הקפיצה לפני נפשה אומדת הקופצת שכל
הגג.30) הארץ.31)על וכשרה.32)על נפשה ואמדה לדעת עצמה את הפילה שהיא אומרים או 33)אלא אילים

איברים.34)שוורים. איברים 35)לריסוק לריסוק חוששים טפחים עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות וכתבו
כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא כזו חבטה כי בכוח. אותה מפילים מפני 36)כשאחרים שנפלה, נודע לא אם
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lybe zxecdn jezn

.‚È העקב מן למעלה ּובחּיה ּבּבהמה הן הּגידין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹצמת
גידין  ׁשלׁשה והן הּבהמה. הּטּבחים ּבֹו ׁשּתֹולין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבּמקֹום
והן  ׁשּיתחיל ּומּמקֹום ּדּקים. ּוׁשנים עבה, אחד ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלבנים:
להתאּדם  ויתחילּו מהן הּלבן ׁשּיסּור עד ּולבנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹקׁשים
עּׂשרה  ׁשׁש ּכאר והּוא הּגידים. צמת הּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּולהתרּכ

ּבׁשֹור. ְְֶָאצּבעֹות
.„È ּתחּלתן ּגידין. עּׂשר ׁשּׁשה - ּבעֹוף אּלּו ּגידים ְְְִִִִִִִֵַָָָָָּומנין

ׁשהּוא  הרגל סֹוף עד יתרה מאצּבע מּטה ׁשל העצם ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמן
קּׂשקּׂשים. קּׂשקּׂשים ְְִִַַַַָעּׂשּוי

.ÂË- הּגידין צמת ּבמקֹום רגליה ׁשּנחּתכּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּבהמה
מּצמת  למעלה ּתחת ּכיצד ותאמר: ּתתמּה ואל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹטרפה.
הארכּבה  מן למעלה ׁשּתחת עד מּתרת, והיא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻהּגידים
הּגידים  מּצמת למּטה נחּת ואם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהעליֹונה,
ּומּכאן  ותחיה, מּכאן ּתחת ׁשּבּטרפֹות, אסּורה? -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
רגל  חתּוכת ׁשהיא מּפני זֹו ּבהמה נאסרה ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹותמּות.
מּכלל  ׁשחתיכתן הּגידין, ׁשּנחּתכּו מּפני אּלא זה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּמקֹום

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֶַָהּטרפֹות
.ÊË נ ׁשאם הן, איברים ׁשלׁשה ּכיצד? -נטּולה ּטלּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

חּסרֹון. ּדין ולא נקב ּדין ּבהן ׁשאין ּפי על ואף ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹטרפה,
העליֹון. ּולחי והּכבד, הּגידים, צמת הן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹואּלּו

.ÊÈ העֹוף וכן רגלּה ׁשּנחּת ׁשהּבהמה ּבארנּו, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוכבר
מּפני  אּלא טרפה נעּׂשּו לא הּגידים, צמת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּבמקֹום
לבּדם  הּגידים נחּתכּו אם ,לפיכ הּגידין. ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָׁשּנחּתכּו

הּגידים. צמת נּטלה ׁשהרי טרפה, - קּימת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹוהרגל
.ÁÈ ׁשהרי מּתרת; - לבּדֹו העבה האחד ּבּבהמה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנחּת

ׁשהרי  מּתרת; - הּדּקין הּׁשנים נחּתכּו ׁשנים. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֻנׁשארּו
הּצמת  ּכל נּטל לא והרי מּׁשניהן, ּגדֹול העבה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהאחד
ואין  טרפה; - מהן אחד ּכל ׁשל רּבֹו נחּת מעּוטּה. ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאּלא

ּכּלן. נּטלּו אֹו ּכּלן ׁשּנחּתכּו לֹומר ְְְִִֶֶַָָָֻֻצרי
.ËÈ הּׁשּׁשה מן אחד (ּכל) ׁשל רּבֹו נחּת אפּלּו ְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּובעֹוף,

טרפה. - ְֵָָָעּׂשר
.Îׁשּנחּתכּו ּכבהמה מּתר, - אגּפיו ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻועֹוף

ֶָָידיה.
.‡Î ּכזית מּמּנה נׁשּתּיר ואם טרפה. - ּכּלּה ׁשּנּטלה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכבד

זֹו הרי - מרה ּבמקֹום ּוכזית ּבֹו ּתל ּויה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶַַָָָָּבּמקֹום
- ׁשּלּה ּבּטרּפׁש מערה היא והרי הּכבד נּדלּדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמּתרת.
הּמרה, ּומקֹום ּבֹו ּתלּויה ׁשהיא מקֹום מּמּנה נּטל ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻמּתרת.

טרפה. - ׁשהּוא ּכמֹו קּים ׁשהּׁשאר ּפי על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָואף

.·Î ׁשהיא ּבּמקֹום ּוכזית מרה ּבמקֹום ּכזית ּבּה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָנׁשאר
ּומעט  ּבכאן מעט מפּזר היה אבל ּכׁשרה. - ּבֹו ְְְְְְֲֵַַָָָָָָָֻּתלּויה
הרי  - ּכרצּועה אר ׁשהיה אֹו מרּדד, ׁשהיה אֹו ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֹֻּבכאן,

ויר  ספק. אסּורה.זֹו ׁשהיא לי, אה ְֲִִֵֵֶֶָָָ
.‚Î,הּתחּתֹון נּטל אם אבל טרפה. - ׁשּנּטל העליֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלחי

זֹו הרי - נעקרּו ולא הּסימנין מקֹום עד ׁשּנגמם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹּכגֹון
ֶֶֻמּתרת.

.„Îּכ טרפה, - חסר היה ׁשאם ּבֹו: ׁשּנאמר אבר ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל
- נּטל אם ּבֹו: ׁשּנאמר אבר אבל טרפה. - נּטל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאם
אם  אבל אבר; אֹותֹו נחּת אם אּלא נאסרת אינּה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָטרפה,
לא  ׁשאם מּתרת. זֹו הרי - אבר אֹותֹו חסרה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֻנבראת
אבר  וכל אחת. והּנטּולה החסרה נמצאת ּכן, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּתאמר
חסר  אם וחמר קל מּתרת, - נּטל ׁשאם ּבֹו: ִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר

מּתרת. ׁשהיא - נברא ולא ּברּיתּה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹֻמּתחּלת
.‰Îאֹו הרחם, ּבית והּוא ׁשּלּה, האם ׁשּנּטלה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבהמה

נבראת  אם ,לפיכ מּתרת. זֹו הרי - הּכלי ֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֻׁשּנּטלּו
נּקבה  אם וכן מּתרת. - ּכליֹות ּבׁשלׁש אֹו אחת ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻּבכליא

מּתרת. - ְֶֶַָֻֻהּכליא
.ÂÎ אם מּתרת, - חסרה אֹו ׁשּנּטלה ׁשהּכליא ּפי על ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻאף

ּובגּסה  ּכפֹול עד ּבדּקה והּקטּנה ּביֹותר, קטּנה ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָנמצאת
ׁשּיעּׂשה  והּוא הּכליא, לקתה אם וכן טרפה. - ּכענב ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻעד
ּתאחז  ׁשאם ימים, אחר ׁשהבאיׁש הּמת ּכבּׂשר ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּׂשרּה
ׁשּבתֹו הּלבן עד זה חלי והּגיע ויּפל, יתמסמס ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבמקצתֹו
לחה, ּבּכליא נמצאת אם וכן טרפה. זֹו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֻֻהּכליא
עכּורין  מים ּבּה ׁשּנמצאּו אֹו סרּוחה, ׁשאינּה ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאף
מים  ּבּה נמצאּו אם אבל טרפה; זֹו הרי - סרּוחים ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָאֹו

מּתרת. זֹו הרי - ֲִֵֶֶַֻזּכים

ה'תשע"ה  ניסן ז' שישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החֹופה 2ּפסּוקה ‡. העֹור ׁשּנפסק הּׁשדרה חּוט ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

טרפה  - הּמח אם 3את אבל הּקפֹו; רב ׁשּיּפסק ּובלבד . ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
העֹור  נּקב 4נסּדק אֹו נׁשּברה 5לארּכֹו אם וכן מּתרת. - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשּלּה החּוט נפסק ולא הּמח 6הּׁשדרה ׁשּנתמע אֹו , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
ונתנדנד  החּוט זֹו7ׁשּבתֹו הרי - קּים ועֹורֹו הֹואיל , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

.8מּתרת  ֶֶֻ
עד ·. ׁשּנמס, ּכדֹונג אֹו ּכּמים ונׁשּפ הּמח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹֻהמר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קשה.1) דבר גבי על שנחבט עוף כיצד; נפולה, קרועה, פסוקה, למשה 2)יבאר לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
קיים.3)מסיני. שהמוח פי על כלומר,4)אף כשרה. לאורכה ובנסדקה טרפה ברובה שנפסקה מגרגרת זה לומדים

כשרה. ולפיכך מסיני למשה האמורה פסוקה בכלל אינו לאורכה לשאול 5)שנסדקה ויש ברובו. שייפסק עד טרפה שאינה
הקשה  וכן נקב. בכל ומכשיר רבינו סתם וכאן כד, הלכה ג בפרק כמבואר נבילה זו הרי מפולש נקב ניקבה בגרגרת מדוע
אופן. בכל כשר השדרה ובחוט למטה ומשהו למעלה משהו שיישאר צריך שבגרגרת לאורכה. נסדקה בעניין משנה הכסף

עיון. טריפה.6)וצריך שלה החוט ונפסק השדרה נשברה שנינו: נמס.7)במשנה לא זה 8)אבל מוח שאמרו: וכמו

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טרפה. זֹו הרי - עֹומד אינֹו ּכׁשּמעמידֹו הח ּוט ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּיּמצא
ספק  זֹו הרי - כבּדֹו מּפני לעמֹוד יכֹול אינֹו .9ואם ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָ

לּפֹולין ‚. מּבחּוץ ּתחּלתֹו הּׁשדרה? חּוט היכן ְְִִִִֵַַַַָָָעד
יּׁשאר  ׁשּלא ׁשנּיה, ּפרׁשה סֹוף עד הערף, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּבתחּלת
האליה. לתחּלת הּסמּוכה ׁשליׁשית ּפרׁשה אּלא ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָאחריה

ּדבּוקין „. עצמֹות ׁשלׁשה הן: ואּלּו הן, ּפרׁשּיֹות ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָוׁשלׁש
ּבעֹוף  הּׁשדרה וחּוט ׁשדרה. ׁשל מחליֹות למּטה ּבזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזה

אגּפים  ּבין עד אין 10- - אּלּו מּמקֹומֹות למּטה אבל . ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
ּבין  עֹורֹו ׁשּנפסק ּבין לׁשם, הּנמׁש החּוט על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשּגיחין

הּמח. ְִֶַַַֹׁשּנמר
הּכרס 11קרּועה ‰. רב את החֹופה ּבּׂשר והּוא 12ּכיצד? , ְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ

הּכרס 13הּמקֹום  יצא יּקרע ׁשאם הּבטן נקרע 14מן אם , ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
עד  לּכרס הּקרע הּגיע ׁשּלא ּפי על אף טרפה. - זה ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבּׂשר

הּזה  הּבּׂשר עבי רב ׁשּנקרע ּכיון אּלא נּטל 15ׁשּנראית, אֹו ְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואם  טפח. אר ּבארּכֹו? הּקרע ׁשעּור וכּמה טרפה. -ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
את  החֹופה הּבּׂשר אר רב ונקרע קטּנה ּבהמה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהיתה
טרפה, - טפח הּקרע ּבאר ׁשאין ּפי על אף ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּכרס,

רּבּה. ונקרע ְְִִַָֻהֹואיל
.Â היה 16נקּדר אם ,ּבאר אֹו ּבעּגּול הּזה יתר 17הּבּׂשר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבצד  זֹו ּתמרה ּגרעיני ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיּכנס ּכדי והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכסלע,
זה  קרע יּמתח ׁשאם טרפה; זֹו הרי - ּבדחק יעמד 18זֹו - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

טפח. ֶַַעל
.Ê ּבּיד ׁשּנקרע ּבין ּכּלֹו, ׁשעליה העֹור ׁשּנפׁשט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבהמה

טרפה  זֹו הרי - עֹור ּבלא ּבּׂשר ונמצא בחֹולי, וזֹו19אֹו . ְְְְְְֲִִֵֵָָָָֹ
ּגלּודה  ׁשּנקראת העֹור 20היא מן נׁשאר ואם סלע 21. רחב ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

סלע  ורחב הּטּבּור, על סלע ורחב הּׁשדרה, ּכל ּפני ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֹעל
סלע  ּכרחב נּטל ואם מּתרת. זֹו הרי - איבריה רא ׁשי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻעל

מע  אֹו הּׁשדרה, ּפני ּכל ראׁשי מעל מעל אֹו הּטּבּור, ל ְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ
לי, ויראה ספק. זֹו הרי - קּים העֹור ּכל ּוׁשאר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאיבריה,

אֹותּה .22ׁשּמּתירין ִִֶַָ
.Á ּגבֹוּה,23נפּולה מּמקֹום הּבהמה ׁשּנפלה הרי ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

טפחים  עּׂשרה מאיבריה 24ׁשּגבהֹו אבר ונתרּסק יתר, אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
האבר  ׁשּיתרֹוצץ הרּסּוק? הּוא וכיצד טרפה. זֹו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ותארֹו צּורתֹו ׁשּתּפסד עד הּנפילה מחמת אף 25ויחלה . ְְְֱֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
טרפה. זֹו הרי - נׁשּבר ולא נסּדק ולא נּקב ׁשּלא ּפי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹעל
מאיבריה  אבר ורצץ ּבמּטה אֹו ּבאבן אֹותּה הּכה אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוכן
ׁשּבחלל  ּבאיברים אמרּו? איברים זה ּבאי טרפה. -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ַהּגּוף.
.Ë חֹוׁשׁשין אין - הלכה אם הּגג: מן ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּבהמה
לּה26לּה חֹוׁשׁשין - הלכה ולא עמדה ואם קפצה 27; . ְְְְְְִִָָָָָָָָֹ

עצמּה לּה28מחמת חֹוׁשׁשין אין למעלה 29- הּניחּה .30 ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
למּטה  נפלה 31ּומצאּה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין -32. ְְְְִֵֶַָָָָָָָ

.È להן 33זכרים חֹוׁשׁשין אין - זה את זה ;34המנּגחין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
להן  חֹוׁשׁשין - לארץ מג 35נפלּו ׁשהיתה ּבהמה וכן ררת . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

חֹוׁשׁשין  אין - אֹו36רגליה איבריה נתרּסקּו ׁשּמא לּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשדרּה. ׁשל החּוט נפסק ְְִִֶֶַַָָׁשּמא
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מוריד. ולא מעלה הוא.9)לא חולי מחמת מפרשים,10)אם ויש לגוף. מתחברים העוף שאגפי מקום מפרשים, יש
ספק. בזה שיש כתבו, שם ובתוספות הגוף. על האגפים שכיבת מקום האגפים שנאמרו 11)בין טריפות מיני משמונה אחד

ל  בסיני.לו כולו 12)משה הכרס כל ובגמרא: טריפה. החיצונה רוב שנקרע או שניקבה הפנימית הכרס שנינו: במשנה
הכרס. רוב את החופה בשר החיצון כרס ואיזהו הפנימי וקורין 13)כרס החלל כל על העובר עב קרום פירש שם ורש"י

קרום. אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו פנצא הקרוי והכרס הירכיים ועד החזה מן וישנו טינפא לו
כשרה.14) ולמטה כלה שהכרס ממקום אם טריפה.15)אבל כן גם לעבר מעבר נקרע חסרון 17)נחתך.16)ולא

יש 18)הקדירה. טפח ברוחבו שיש (שכל טפח שליש הסלע רוחב ונמצא טפח יהיה לכשימתח הקדירה את המקיף חוט
טפחים). ג' קרועה.19)בהיקפו מסוג הפוסלים.20)וזה כחכמים ההכרחיים 21)והלכה מהדברים שהעור ספק אין

כסלע  יישאר שאם התלמוד, חכמי בידי מקובל היה אבל להתקיים. חיים לבעלי אפשר אי כולו וכשנפשט חיים לבעלי
כגזע  הוא סלע ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה עד מעט מעט להתפשט ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים במקום
שיטות  ושלוש ארוכה. מעלה שמשם הסלע מקום היכן בדבר האמוראים ונחלקו בו. תלוי האילן כל שחיות האילן וכשורש
עד  החמיר ולפיכך כולם לסברת חושש ורבינו האברים. ראשי כל על ג. הטבור; על ב. השדרה; כל לאורך א. בדבר:

המקומות. שלושת בכל סלע להיתר,22)שיישאר רבינו פסק לחומרא דאורייתא וספק הבעיא נפשטה שלא פי על אף
דבריהם  כי ואם מציל, כולו בעור המקומות בשאר כסלע נשאר שאפילו יוחנן ורבי רב דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון

אבל בבהמה, רק אסורה וגלודה ... אחד. ספק עוד שיש במקום דעתם על לסמוך יש זאת בכל מהלכה, אפילו נדחו בעוף
עליה. ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה הנוצה או הגסים אגפיה למשה 23)נמרטו לו שנאמרו טריפות סוגי משמונה אחד

מעשרה.24)מסיני. פחות חבטה שם 25)אין במשנה כתב ורש"י מסיני. למשה הלכה כן מיימוניות: בהגהות כתב
הן". מסיני למשה שהלכה בטריפות טעם ואין אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה צריכה 26)גבי ואינה

בדיקה.27)בדיקה. איבריה.29)מעצמה.28)וצריכה תרסק שלא הקפיצה לפני נפשה אומדת הקופצת שכל
הגג.30) הארץ.31)על וכשרה.32)על נפשה ואמדה לדעת עצמה את הפילה שהיא אומרים או 33)אלא אילים

איברים.34)שוורים. איברים 35)לריסוק לריסוק חוששים טפחים עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות וכתבו
כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא כזו חבטה כי בכוח. אותה מפילים מפני 36)כשאחרים שנפלה, נודע לא אם
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.‡È לאחֹורי אֹותן ּומׁשליכין הּטלאים ׁשּגֹונבין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּגּנבים
מּפני  איברים, רּסּוק מּׁשּום להן חֹוׁשׁשין אין - ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָהּדיר
ואם  יׁשּתּברּו. ׁשּלא ּבכּונה אּלא אֹותן מׁשליכין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין

יראה  מחמת לּדיר: והׁשליכּום חֹוׁשׁשין 37החזירּום - ְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָ
ׁשּמתּכּוין  מּפני להן, חֹוׁשׁשין אין - ּתׁשּובה מחמת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלהן;

ּבהׁשלכתן. ויּזהרּו ׁשלמים ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָלהחזירם
.·È נפילה ׁשּנפל ּפי על אף לׁשחיטה, ׁשהרּביצּוהּו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָׁשֹור

חֹוׁשׁשין  אין - אֹותֹו ׁשּמּפילין ּבעת קֹול לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָגדֹולה
צּפרניו 38לֹו ׁשּנֹועץ מּפני לארץ.39, ׁשּמּגיע עד ּומתחּזק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
.‚È ּכלּפי הּמּכה לּה והלכה ראׁשּה על הּבהמה ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹהּכה

הּכה  ואפּלּו ראׁשּה, ּכלּפי לּה והלכה זנבּה על אֹו ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָֹזנבּה,
ואם  לּה. חֹוׁשׁשין אין - הּׁשדרה ּכל על ּבמּטה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָאֹותּה
ראׁש הּגיע ואם לּה. חֹוׁשׁשין - חליֹות חליֹות ּבּמּטה ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֻֻיׁש
הּכּה אם וכן לּה. חֹוׁשׁשין - הּׁשדרה למקצת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּמּטה

לּה. חֹוׁשׁשין - הּׁשדרה ְְְִִַַָָֹלרחב
.„Èאֹו חּטים ׁשל ּכרי ּכגֹון קׁשה, ּדבר על ׁשּנחּבט ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָעֹוף

וכּיֹוצ  ׁשקדים ׁשל ּבהן קּפה לרּסּוק 40א חֹוׁשׁשין - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻ
ּכפּולה  ּכסּות ּכגֹון ,ר ּדבר על נחּבט ואם ְְְְְֲִִֶַַַָָָָאברים.

לֹו. חֹוׁשׁשין אין - בהן וכּיֹוצא והאפר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהּתבן
.ÂË ּכנפיו ונתחּבט 41נדּבקּו צידה ּבׁשעת אם 42ּבדבק : ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

לֹו חֹוׁשׁשין אין - נאחז אחת ּבׁשּתי 43ּבכנף נאחז ואם ; ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ
לֹו חֹוׁשׁשין - ּבגּופֹו ונתחּבט .44כנפיו ְְְְְִִֵַָָ

.ÊË הּמים ּפני על מּמּטה 45נחּבט קֹומתֹו מלא ׁשט אם : ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
לֹו חֹוׁשׁשין אין - הּמים לעּמת ׁשט 46למעלה אם אבל ; ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻ

ׁשּמא  לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם למּטה ְְְִִִִִֶַַַַָָָמּמעלה
אֹותֹו הּמֹוליכין הם קׁש47הּמים אֹו לתבן קדם ואם .48 ְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

עצמֹו מחמת ׁשט זה הרי - הּמים ּגּבי על ,49ׁשּמהּלכין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
לֹו חֹוׁשׁשין .50ואין ְְִֵ

.ÊÈ לׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִֵֶַָָָָָֹֻּכל
מקֹום  וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמּיד,
ּכנגד  לבּדק צרי - ׁשחטּה אם לּה', 'חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשאמרנּו

הראׁש מּקדקד ּכּלֹו החלל ּבּה51ּכל מצא אם .הּיר עד ְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֹֻ
מן  אבר ׁשּנתרּסק אֹו ׁשּמנינּו, הּטרפֹות מן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָטרפה
אפּלּו טרפה. זֹו הרי - צּורתֹו ונפסדה ׁשּבפנים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָהאיברים

האי 52נתרּסק  מן ּכגֹון אבר ּכׁשרה, נּטלּו ׁשאם ברים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הרחם  מּבית חּוץ טרפה; זֹו הרי - ּוכליֹות ׁשאם 53טחֹול , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָ

מּתרת. זֹו הרי - ְֲִֵֵֶֶַֻנתרּסק
.ÁÈ ּבדיקה 54והּסימנין צריכין ׁשאין 55אינן ּבכאן, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

אֹותן. ממעכת ְְִֶֶַַָָהּנפילה
.ËÈ עד אֹותּה לׁשחט אסּור - עמדה ולא הּגג מן ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה

לעת  מעת זֹו56ׁשּתׁשהה הרי - זה זמן ּבתֹו ׁשחט ואם ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
צריכה 57טרפה  - לעת מעת אחר אֹותּה ּוכׁשּׁשֹוחט . ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָּבדיקה
.Î העֹוף על ּברגלֹו ׁשּדרס מי ּבהמה,58וכן ׁשּדרסּתּו אֹו , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מעת  אֹותֹו מׁשהין - מפרּכס הּוא והרי לּכתל, ׁשּטרפֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאֹו
ּכּדר59לעת  אֹותֹו ּובֹודקין אֹותֹו ׁשֹוחטין ּכ ואחר ְְְֲִִֵֶֶַַַָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡Î ׁשּלא ואפּלּו טרפה, - רּבן ׁשּנּדלּדלּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֻסימנים

נתקּפלּו אם וכן נפילה. ראּויין 60מחמת אינן ׁשהרי , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
מן 61לׁשחיטה  הּוׁשט ּתרּבץ רב נתּפרק אם אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

לׁשח 62הּלחי  ראּוי הּתרּבץ ׁשאין מּתרת; זֹו הרי ,63יטה - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הירך. כאב לה שיש מחזיקים אחריהם.37)שאנו רודפים שהיו טפחים.38)כגון עשרה של מגובה ואף 39)ואפילו
ואין  ציפורניו, ונועץ נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו רוצים אדם שבני מרגיש כשהוא בכוח אותו שמפילים פי על
פתאומית. היא הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל שהוא חושב אחד כל שם כי זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה

איברים.40) ריסוק משום וחוששין קשה דבר הוא ונכבש מחליק שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי רש"י 41)על פירש
ומתחבט. ונופל קצת ופורח ומתאמץ נדבק והעוף קטן דף על מרוח ונחבט.42)שהדבק בשנייה 43)ונפל שפורח

לאט. לאט והלך.44)ונופל עמד כן אם הנהר.45)אלא פני על כורחו על נפל רש"י ואינה 46)ופירש כהליכה שזהו
בדיקה. מוליכים 47)צריכה המים כאן לומר חוששין אין למטה מלמעלה שט אפילו עומדים מים הם אם אבל בזוחלים.

והקש.48)אותו. מהתבן מהר יותר אותו.49)שט מוליכים המים ולא עצמו צריכה 50)מכוח ואינה כהליכה שהוא
בדיקה.51)בדיקה. צריך המוח מקום צורתו.52)גם אין 53)והפסיד הרחם "בית שם. נחמן רב מאמר מפרש רבינו

איברים  מרסקת אינה וכן מזיק אינו וריסוקה רכה שהרחם מפני לו חוששין אין נתרסק שאפילו איברים", ריסוק משום בו
נתרסקו  שמא חוששין אין כן פי על ואף צר הרחם בית נחמן: רב של המימרא מבארים מפרשים ושאר רש"י אבל אחרים.

ה  של בדיקה.אבריו צריך ואינו הדחק מפני לידתו בשעת וקנה.54)וולד וושט השחיטה, קשים 55)סימני שהסימנים
נפילה. אצל לעת 56)הם מעת צריכה עמדה לא (אבל) הא שעות]. 24 של [=המתנה לעת מעת צריכה אינה עמדה שם.

לעת  מעת שתשהה עד לאלתר ניכר הריסוק שאין והטעם בדיקה, מועילה אינה לעת מעת ובתוך יממה). = לעת (מעת
צורתו. תיפסד ריסוק בו שיש אבר כל להם 57)שאז "שחוששין" המקרים בכל אבל שנפלה, כשראינו רק נאמר זה דין

וכו'. שתשהה עד רבינו שם כתב לא ולפיכך לעת מעת תוך אפילו הבדיקה מועילה הקודמות בהלכות משנה 58)שנתבארו
יותר. שמצוי עוף לעניין הלשון משנה ורבינו בהמה . לעניין איברים.59)שם, לריסוק חוששין אלו אופנים שלושה שבכל

הצוואר.60) באורך מהם אחד של רובו או שניהם אלא 61)שנעקרו הקיפול, עצם מפני ממש טריפה אינה בנתקפלו
גדולות. הלכות בעל של שיטתו היא כך נאסרה, לשחיטה ראויים שאינן הצוואר 62)מתוך באורך מחוברים הסימנים אבל

לזה. זה מחוברים כולו 63)וגם ותרבץ הואיל ואסורה, עיקור זה הרי כולו נתפרק ואם סימנין. עיקור כאן אין כן ואם
הצוואר. באורך חיבורם ממקום הסימנים נעקרו שלא אפשר אי הלחי מן נעקר
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עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
צלעֹותיה.2ׁשבּורה ‡. רב ׁשּנׁשּתּברּו הּוא ּכיצד? ְְְְִֵֶֶַַַָָֹ

עּׂשרה  ואחת מּכאן עּׂשרה אחת הן הּבהמה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָוצלעֹות
עּׂשרה  אחת אֹו מּכאן, וׁשׁש מּכאן ׁשׁש נׁשּתּברּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּכאן.

טרפה  - מּכאן ואחת ׁשל 3מּכאן מחצין ׁשּנׁשּברּו והּוא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּׁשדרה  .4מּול ְִַָ

צלעֹות ·. היּו אם מּכאן: וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵָָָָנׁשּברּו
טרפה  - מח ּבהן ׁשּיׁש ּפי 5ּגדֹולֹות על אף לאו, ואם ; ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מּתרת. - הּׁשדרה ּכלּפי ׁשּנׁשּברּו ּפי על ואף רב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשהן
צלעֹותיה  רב נעקרּו אם אפּלּו6וכן נעקרה ואם טרפה. - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

בּה ּתקּועה ׁשהּצלע עּמּה חליתּה וחצי אחת הרי 7צלע - ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
אחת  חליא הּׁשדרה מן נעקרה אם וכן טרפה. אפּלּו8זֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

הּכסלים  מן ׁשּלמּטה החליֹות מן ּבהן 9היתה ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
טרפה. זֹו הרי - ְְֲֵֵָָצלעֹות

ׁשּלּה‚. הּיר ׁשּנׁשמט הּכף 10ּבהמה מן ויצא מעּקרֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

נתאּכלּו אם הּכף 11ׁשּלֹו: ׁשּבעצם היתדֹות והן ניביו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הּזכר  העצם על זֹו12ׁשּיֹוצאת הרי - אֹותֹו ואֹוחזת ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מּתרת 13טרפה  - נתאּכלּו לא ואם ;14. ְְְְִִֵֶֶַָֹֻ
טרפה „. - ירכֹו נׁשמט אם ּבעֹוף, ּכנפֹו15וכן נׁשמט . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָ

ּולפיכ16מעּקרֹו ׁשּלֹו, הראה נּקבה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
אֹותּה ידּה17ּבֹודקין ׁשּנׁשמטה ּובהמה יאכל. ּכ 18ואחר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

לּה חֹוׁשׁשין ואין מּתרת, - .19מעּקרּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ
ּכסלע ‰. מּמּנה ׁשּנּטל חּיה אֹו ּבהמה על 20ּגלּגלת אף , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

טרפה  - הּקרּום נּקב ׁשּלא וא 21ּפי ׁשּיׁש. נקבים נּקבּו ם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
חּסרֹון  לכסלע.22ּבהן מצטרפין ּכּלן - ְְְִִִִֶֶַָָָָֻ

.Â ׁשּנחּבס ּגלּגלת ּגבהּה23וכן טרפה,24רב - הּקפּה ורב ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻ
נחּבס  ּכלּום. מּמּנה חסר ולא ׁשלם ׁשהּקרּום ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאף
הּקפּה רב ׁשּנחּבס אֹו קּים, הּקפּה רב והרי ּגבהּה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹרב

טרפה  ספק זֹו הרי - קּים ּגבהּה רב  לי,25והרי ויראה . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
אֹותּה .26ׁשאֹוסרין ְִֶָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סכנת 1) מפני האסורה היקפה; רוב או גובהה רוב שנחבט גולגולת מעיקרו; העור כנף נשמט ואם כיצד; שבורה יבאר
להוסיף  שאין ודין הבהמה; על יתר לעוף שיש טרפיות שתי הסדר; על ומניינם שימצאו שאפשר טרפיות שבעים נפשות;

ידו. מתחת טרפה שיצאתה וטבח  אלו; טרפיות פרק 2)על למעלה בסיני, למשה לו שנאמרו טרפות סוגי משמונה אחד
ב. הלכה וכדומה.3)ה מכאן ושתים מכאן עשר נשברו אם החזה.4)והואֿהדין מול של מחציין ולא חיותה ששם

ראה  האחרונים. הפוסקים בזה ונחלקו לא. או הריאה ניקבה שמא חוששין אם בעוף, צלע בנשבר הדין מה פירש לא רבינו
ד. ס"ק וש"ך א, ס"ק נד יורהֿדעה ושש 5)טוריֿזהב מכאן שש נשברו שאם הקודמת, בהלכה שאמרנו מה פירוש, שם.

מוח. בהם שיש גדולות בצלעות רק זה טריפה, בהלכה 6)מכאן כמבואר צלעות, עשרה שתים כלומר, הצדדים, שני של
שם. יוחנן כר' נשתברו, בדין חוליא.7)הקודמת וקצת צלע ופירש"י ואסיתא, בוכנא שם: שלימה,8)בגמרא חוליא

והלכה  לטריפה", "וכן שלנו בסוגיה שמואל ואמר מת, טומאת לעניין ג ב, באהלות וביתֿהלל ביתֿשמאי מחלוקת שם.
כפלי.9)כביתֿהלל. בשלהי נז.10)בגמרא: שם ירך, שמוטת הגמרא: דאטמא 11)בלשון "בוקא נד: שם נרקבו.

וזה  טריפה. בגוף בו תקוע שהוא הבוכנה מן שניתק הירך כף פירוש, ניביה", דאיעכול מילי והני טריפה, מדוכתיה דשף
דעת  וכן הך, היינו מדוכתיה דשף דאטמא ובוקא הירך ששמוטת רבינו, ומפרש המקשרים. הגידים נתעכלו אם רק נאמר
אלא  הוא, כלום ולא מדוכתיה דשף דאטמא בוקא היינו סובר שהוא "דומה עליו: אומר בהשגותיו והראב"ד והרי"ף. רש"י
התקוע  השלישית העצם של התחתון הראש היינו מדוכתיה, דשף דאטמא בוקא מפרש והוא שניהם". נאמרו שבעצם
הגוף, מן שניתק עצם אותה של העליון ראש היינו ירך, שמוטת אבל (ניבים). הגידים נתאכלו אם רק טריפה וזה בקולית,

ור  הניבים. נרקבו לא אם אפילו טריפה בדעתו וזה דבריו הבנת על המכבידות שגיאות שם שנפלו ונראה מגידֿמשנה. אה
הראב"ד. עגול.12)של ולא חד שהירך 13)שראשו כיון - כשרה ממקומו, הירך נשמט ולא ניביו נתאכלו אם אבל

ומבריא. חוזר במקומו ומבריא.14)עומד חוזר שאינו טריפה, ניביו נתאכלו לא אפילו הירך ניטל נתאכלו 15)אבל אם
בבהמה. ירך בשמוטת כמו שם.16)ניביו גף, שמוטת הגמרא: דבוקה 17)בלשון הריאה ומניחים מלפניו העוף מבתרין

(או  לאו ואם כשרה, בנפיחה עולה אם רוק, או נוצה או קש הריאה על ונותן ונופח בקנה, שפופרת ומכניס בצלעות,
צריכה  ולשמואל טריפה, לרב ושמואל, רב של מחלוקת שם: רש"י וראה מיימוניות). (הגהות טריפה מתנדנד) כשהקש

והרשב"א. הרי"ף גם פסקו וכן כמותו, סובר יוחנן ר' שגם מפני כשמואל, פסק ורבינו שמוטת 18)בדיקה. הגמרא: בלשון
שם. עליה.19)יד, מגין הכתף שעובי הריאה, ועיין 20)לנקיבת מסלע", כיתר - "כסלע נד: שם מצומצם. אפילו

שם. שנפתחה 21)בפירש"י היינו מוח, של קרום ניקב ולא הגולגולת נפחתה בבהמה, כשרות ואלו שם: ששנינו ומה

מכסלע. ומזה 22)פחות מקדח, מלא לכדי מצטרפין חסרון בהם שיש שנקבים ביתֿשמאי לדעת ירמיה ר' אמר מה. שם
כסלע. שמצטרפין כמותם שהלכה ביתֿהלל של לשיעורם רבינו נתמעכה 23)למד שמואל: של מימרא נב. חולין

נפחתה. לא אבל צורתה ולמעלה.24)הגולגולתושינתה העינים מן הראש גובה של בגמרא 25)רוב ירמיה ר' בעיית
בתיקו. ונשארה כאן 26)שם, יש שלכאורה משום להחמיר, באיסור תיקו כל בידינו שהכלל אע"פ לי ויראה רבינו: כתב

שנחבס  היינו ברובה, נחבסה לפרש אפשר שמואל. דברי בפירוש ספיקא יחד,ספק בשניהם היקפה וברוב גובהה ברוב ה
כן  ואם היקפה , ברוב או גובהה ברוב או ספק יש טריפה, מהם באחד שאפילו לומר, תמצא ואם כשרה. מהם באחד אבל
ברוב  אז רק היתה ירמיה ר' ובעיית הואיל מסברא, אסר לפיכך ומותר. ספיקא ספק יש מהם באחד נחבסה של מקרה בכל
אוסרין  הוא שספקאחד וכיון בשניהם, שיחבס צריך ואינו אסור, שבאחד לו היה שידוע שמעֿמינה היקפה, ברוב או גבהה

גלודה. בדין ז הלכה ט פרק למעלה וראה אותה.



קכה dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡È לאחֹורי אֹותן ּומׁשליכין הּטלאים ׁשּגֹונבין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּגּנבים
מּפני  איברים, רּסּוק מּׁשּום להן חֹוׁשׁשין אין - ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָהּדיר
ואם  יׁשּתּברּו. ׁשּלא ּבכּונה אּלא אֹותן מׁשליכין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין

יראה  מחמת לּדיר: והׁשליכּום חֹוׁשׁשין 37החזירּום - ְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָ
ׁשּמתּכּוין  מּפני להן, חֹוׁשׁשין אין - ּתׁשּובה מחמת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלהן;

ּבהׁשלכתן. ויּזהרּו ׁשלמים ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָלהחזירם
.·È נפילה ׁשּנפל ּפי על אף לׁשחיטה, ׁשהרּביצּוהּו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָׁשֹור

חֹוׁשׁשין  אין - אֹותֹו ׁשּמּפילין ּבעת קֹול לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָגדֹולה
צּפרניו 38לֹו ׁשּנֹועץ מּפני לארץ.39, ׁשּמּגיע עד ּומתחּזק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
.‚È ּכלּפי הּמּכה לּה והלכה ראׁשּה על הּבהמה ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹהּכה

הּכה  ואפּלּו ראׁשּה, ּכלּפי לּה והלכה זנבּה על אֹו ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָֹזנבּה,
ואם  לּה. חֹוׁשׁשין אין - הּׁשדרה ּכל על ּבמּטה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָאֹותּה
ראׁש הּגיע ואם לּה. חֹוׁשׁשין - חליֹות חליֹות ּבּמּטה ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֻֻיׁש
הּכּה אם וכן לּה. חֹוׁשׁשין - הּׁשדרה למקצת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּמּטה

לּה. חֹוׁשׁשין - הּׁשדרה ְְְִִַַָָֹלרחב
.„Èאֹו חּטים ׁשל ּכרי ּכגֹון קׁשה, ּדבר על ׁשּנחּבט ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָעֹוף

וכּיֹוצ  ׁשקדים ׁשל ּבהן קּפה לרּסּוק 40א חֹוׁשׁשין - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻ
ּכפּולה  ּכסּות ּכגֹון ,ר ּדבר על נחּבט ואם ְְְְְֲִִֶַַַָָָָאברים.

לֹו. חֹוׁשׁשין אין - בהן וכּיֹוצא והאפר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהּתבן
.ÂË ּכנפיו ונתחּבט 41נדּבקּו צידה ּבׁשעת אם 42ּבדבק : ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

לֹו חֹוׁשׁשין אין - נאחז אחת ּבׁשּתי 43ּבכנף נאחז ואם ; ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ
לֹו חֹוׁשׁשין - ּבגּופֹו ונתחּבט .44כנפיו ְְְְְִִֵַָָ

.ÊË הּמים ּפני על מּמּטה 45נחּבט קֹומתֹו מלא ׁשט אם : ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
לֹו חֹוׁשׁשין אין - הּמים לעּמת ׁשט 46למעלה אם אבל ; ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻ

ׁשּמא  לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם למּטה ְְְִִִִִֶַַַַָָָמּמעלה
אֹותֹו הּמֹוליכין הם קׁש47הּמים אֹו לתבן קדם ואם .48 ְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

עצמֹו מחמת ׁשט זה הרי - הּמים ּגּבי על ,49ׁשּמהּלכין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
לֹו חֹוׁשׁשין .50ואין ְְִֵ

.ÊÈ לׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִֵֶַָָָָָֹֻּכל
מקֹום  וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמּיד,
ּכנגד  לבּדק צרי - ׁשחטּה אם לּה', 'חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשאמרנּו

הראׁש מּקדקד ּכּלֹו החלל ּבּה51ּכל מצא אם .הּיר עד ְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֹֻ
מן  אבר ׁשּנתרּסק אֹו ׁשּמנינּו, הּטרפֹות מן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָטרפה
אפּלּו טרפה. זֹו הרי - צּורתֹו ונפסדה ׁשּבפנים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָהאיברים

האי 52נתרּסק  מן ּכגֹון אבר ּכׁשרה, נּטלּו ׁשאם ברים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הרחם  מּבית חּוץ טרפה; זֹו הרי - ּוכליֹות ׁשאם 53טחֹול , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָ

מּתרת. זֹו הרי - ְֲִֵֵֶֶַֻנתרּסק
.ÁÈ ּבדיקה 54והּסימנין צריכין ׁשאין 55אינן ּבכאן, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

אֹותן. ממעכת ְְִֶֶַַָָהּנפילה
.ËÈ עד אֹותּה לׁשחט אסּור - עמדה ולא הּגג מן ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה

לעת  מעת זֹו56ׁשּתׁשהה הרי - זה זמן ּבתֹו ׁשחט ואם ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
צריכה 57טרפה  - לעת מעת אחר אֹותּה ּוכׁשּׁשֹוחט . ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָּבדיקה
.Î העֹוף על ּברגלֹו ׁשּדרס מי ּבהמה,58וכן ׁשּדרסּתּו אֹו , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מעת  אֹותֹו מׁשהין - מפרּכס הּוא והרי לּכתל, ׁשּטרפֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאֹו
ּכּדר59לעת  אֹותֹו ּובֹודקין אֹותֹו ׁשֹוחטין ּכ ואחר ְְְֲִִֵֶֶַַַָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡Î ׁשּלא ואפּלּו טרפה, - רּבן ׁשּנּדלּדלּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֻסימנים

נתקּפלּו אם וכן נפילה. ראּויין 60מחמת אינן ׁשהרי , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
מן 61לׁשחיטה  הּוׁשט ּתרּבץ רב נתּפרק אם אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

לׁשח 62הּלחי  ראּוי הּתרּבץ ׁשאין מּתרת; זֹו הרי ,63יטה - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
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הירך. כאב לה שיש מחזיקים אחריהם.37)שאנו רודפים שהיו טפחים.38)כגון עשרה של מגובה ואף 39)ואפילו
ואין  ציפורניו, ונועץ נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו רוצים אדם שבני מרגיש כשהוא בכוח אותו שמפילים פי על
פתאומית. היא הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל שהוא חושב אחד כל שם כי זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה

איברים.40) ריסוק משום וחוששין קשה דבר הוא ונכבש מחליק שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי רש"י 41)על פירש
ומתחבט. ונופל קצת ופורח ומתאמץ נדבק והעוף קטן דף על מרוח ונחבט.42)שהדבק בשנייה 43)ונפל שפורח

לאט. לאט והלך.44)ונופל עמד כן אם הנהר.45)אלא פני על כורחו על נפל רש"י ואינה 46)ופירש כהליכה שזהו
בדיקה. מוליכים 47)צריכה המים כאן לומר חוששין אין למטה מלמעלה שט אפילו עומדים מים הם אם אבל בזוחלים.

והקש.48)אותו. מהתבן מהר יותר אותו.49)שט מוליכים המים ולא עצמו צריכה 50)מכוח ואינה כהליכה שהוא
בדיקה.51)בדיקה. צריך המוח מקום צורתו.52)גם אין 53)והפסיד הרחם "בית שם. נחמן רב מאמר מפרש רבינו

איברים  מרסקת אינה וכן מזיק אינו וריסוקה רכה שהרחם מפני לו חוששין אין נתרסק שאפילו איברים", ריסוק משום בו
נתרסקו  שמא חוששין אין כן פי על ואף צר הרחם בית נחמן: רב של המימרא מבארים מפרשים ושאר רש"י אבל אחרים.

ה  של בדיקה.אבריו צריך ואינו הדחק מפני לידתו בשעת וקנה.54)וולד וושט השחיטה, קשים 55)סימני שהסימנים
נפילה. אצל לעת 56)הם מעת צריכה עמדה לא (אבל) הא שעות]. 24 של [=המתנה לעת מעת צריכה אינה עמדה שם.

לעת  מעת שתשהה עד לאלתר ניכר הריסוק שאין והטעם בדיקה, מועילה אינה לעת מעת ובתוך יממה). = לעת (מעת
צורתו. תיפסד ריסוק בו שיש אבר כל להם 57)שאז "שחוששין" המקרים בכל אבל שנפלה, כשראינו רק נאמר זה דין

וכו'. שתשהה עד רבינו שם כתב לא ולפיכך לעת מעת תוך אפילו הבדיקה מועילה הקודמות בהלכות משנה 58)שנתבארו
יותר. שמצוי עוף לעניין הלשון משנה ורבינו בהמה . לעניין איברים.59)שם, לריסוק חוששין אלו אופנים שלושה שבכל

הצוואר.60) באורך מהם אחד של רובו או שניהם אלא 61)שנעקרו הקיפול, עצם מפני ממש טריפה אינה בנתקפלו
גדולות. הלכות בעל של שיטתו היא כך נאסרה, לשחיטה ראויים שאינן הצוואר 62)מתוך באורך מחוברים הסימנים אבל

לזה. זה מחוברים כולו 63)וגם ותרבץ הואיל ואסורה, עיקור זה הרי כולו נתפרק ואם סימנין. עיקור כאן אין כן ואם
הצוואר. באורך חיבורם ממקום הסימנים נעקרו שלא אפשר אי הלחי מן נעקר

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
צלעֹותיה.2ׁשבּורה ‡. רב ׁשּנׁשּתּברּו הּוא ּכיצד? ְְְְִֵֶֶַַַָָֹ

עּׂשרה  ואחת מּכאן עּׂשרה אחת הן הּבהמה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָוצלעֹות
עּׂשרה  אחת אֹו מּכאן, וׁשׁש מּכאן ׁשׁש נׁשּתּברּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּכאן.

טרפה  - מּכאן ואחת ׁשל 3מּכאן מחצין ׁשּנׁשּברּו והּוא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּׁשדרה  .4מּול ְִַָ

צלעֹות ·. היּו אם מּכאן: וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵָָָָנׁשּברּו
טרפה  - מח ּבהן ׁשּיׁש ּפי 5ּגדֹולֹות על אף לאו, ואם ; ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מּתרת. - הּׁשדרה ּכלּפי ׁשּנׁשּברּו ּפי על ואף רב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשהן
צלעֹותיה  רב נעקרּו אם אפּלּו6וכן נעקרה ואם טרפה. - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

בּה ּתקּועה ׁשהּצלע עּמּה חליתּה וחצי אחת הרי 7צלע - ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
אחת  חליא הּׁשדרה מן נעקרה אם וכן טרפה. אפּלּו8זֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

הּכסלים  מן ׁשּלמּטה החליֹות מן ּבהן 9היתה ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
טרפה. זֹו הרי - ְְֲֵֵָָצלעֹות

ׁשּלּה‚. הּיר ׁשּנׁשמט הּכף 10ּבהמה מן ויצא מעּקרֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

נתאּכלּו אם הּכף 11ׁשּלֹו: ׁשּבעצם היתדֹות והן ניביו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הּזכר  העצם על זֹו12ׁשּיֹוצאת הרי - אֹותֹו ואֹוחזת ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מּתרת 13טרפה  - נתאּכלּו לא ואם ;14. ְְְְִִֵֶֶַָֹֻ
טרפה „. - ירכֹו נׁשמט אם ּבעֹוף, ּכנפֹו15וכן נׁשמט . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָ

ּולפיכ16מעּקרֹו ׁשּלֹו, הראה נּקבה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
אֹותּה ידּה17ּבֹודקין ׁשּנׁשמטה ּובהמה יאכל. ּכ 18ואחר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

לּה חֹוׁשׁשין ואין מּתרת, - .19מעּקרּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ
ּכסלע ‰. מּמּנה ׁשּנּטל חּיה אֹו ּבהמה על 20ּגלּגלת אף , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

טרפה  - הּקרּום נּקב ׁשּלא וא 21ּפי ׁשּיׁש. נקבים נּקבּו ם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
חּסרֹון  לכסלע.22ּבהן מצטרפין ּכּלן - ְְְִִִִֶֶַָָָָֻ

.Â ׁשּנחּבס ּגלּגלת ּגבהּה23וכן טרפה,24רב - הּקפּה ורב ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻ
נחּבס  ּכלּום. מּמּנה חסר ולא ׁשלם ׁשהּקרּום ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאף
הּקפּה רב ׁשּנחּבס אֹו קּים, הּקפּה רב והרי ּגבהּה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹרב

טרפה  ספק זֹו הרי - קּים ּגבהּה רב  לי,25והרי ויראה . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
אֹותּה .26ׁשאֹוסרין ְִֶָ
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סכנת 1) מפני האסורה היקפה; רוב או גובהה רוב שנחבט גולגולת מעיקרו; העור כנף נשמט ואם כיצד; שבורה יבאר
להוסיף  שאין ודין הבהמה; על יתר לעוף שיש טרפיות שתי הסדר; על ומניינם שימצאו שאפשר טרפיות שבעים נפשות;

ידו. מתחת טרפה שיצאתה וטבח  אלו; טרפיות פרק 2)על למעלה בסיני, למשה לו שנאמרו טרפות סוגי משמונה אחד
ב. הלכה וכדומה.3)ה מכאן ושתים מכאן עשר נשברו אם החזה.4)והואֿהדין מול של מחציין ולא חיותה ששם

ראה  האחרונים. הפוסקים בזה ונחלקו לא. או הריאה ניקבה שמא חוששין אם בעוף, צלע בנשבר הדין מה פירש לא רבינו
ד. ס"ק וש"ך א, ס"ק נד יורהֿדעה ושש 5)טוריֿזהב מכאן שש נשברו שאם הקודמת, בהלכה שאמרנו מה פירוש, שם.

מוח. בהם שיש גדולות בצלעות רק זה טריפה, בהלכה 6)מכאן כמבואר צלעות, עשרה שתים כלומר, הצדדים, שני של
שם. יוחנן כר' נשתברו, בדין חוליא.7)הקודמת וקצת צלע ופירש"י ואסיתא, בוכנא שם: שלימה,8)בגמרא חוליא

והלכה  לטריפה", "וכן שלנו בסוגיה שמואל ואמר מת, טומאת לעניין ג ב, באהלות וביתֿהלל ביתֿשמאי מחלוקת שם.
כפלי.9)כביתֿהלל. בשלהי נז.10)בגמרא: שם ירך, שמוטת הגמרא: דאטמא 11)בלשון "בוקא נד: שם נרקבו.

וזה  טריפה. בגוף בו תקוע שהוא הבוכנה מן שניתק הירך כף פירוש, ניביה", דאיעכול מילי והני טריפה, מדוכתיה דשף
דעת  וכן הך, היינו מדוכתיה דשף דאטמא ובוקא הירך ששמוטת רבינו, ומפרש המקשרים. הגידים נתעכלו אם רק נאמר
אלא  הוא, כלום ולא מדוכתיה דשף דאטמא בוקא היינו סובר שהוא "דומה עליו: אומר בהשגותיו והראב"ד והרי"ף. רש"י
התקוע  השלישית העצם של התחתון הראש היינו מדוכתיה, דשף דאטמא בוקא מפרש והוא שניהם". נאמרו שבעצם
הגוף, מן שניתק עצם אותה של העליון ראש היינו ירך, שמוטת אבל (ניבים). הגידים נתאכלו אם רק טריפה וזה בקולית,

ור  הניבים. נרקבו לא אם אפילו טריפה בדעתו וזה דבריו הבנת על המכבידות שגיאות שם שנפלו ונראה מגידֿמשנה. אה
הראב"ד. עגול.12)של ולא חד שהירך 13)שראשו כיון - כשרה ממקומו, הירך נשמט ולא ניביו נתאכלו אם אבל

ומבריא. חוזר במקומו ומבריא.14)עומד חוזר שאינו טריפה, ניביו נתאכלו לא אפילו הירך ניטל נתאכלו 15)אבל אם
בבהמה. ירך בשמוטת כמו שם.16)ניביו גף, שמוטת הגמרא: דבוקה 17)בלשון הריאה ומניחים מלפניו העוף מבתרין

(או  לאו ואם כשרה, בנפיחה עולה אם רוק, או נוצה או קש הריאה על ונותן ונופח בקנה, שפופרת ומכניס בצלעות,
צריכה  ולשמואל טריפה, לרב ושמואל, רב של מחלוקת שם: רש"י וראה מיימוניות). (הגהות טריפה מתנדנד) כשהקש

והרשב"א. הרי"ף גם פסקו וכן כמותו, סובר יוחנן ר' שגם מפני כשמואל, פסק ורבינו שמוטת 18)בדיקה. הגמרא: בלשון
שם. עליה.19)יד, מגין הכתף שעובי הריאה, ועיין 20)לנקיבת מסלע", כיתר - "כסלע נד: שם מצומצם. אפילו

שם. שנפתחה 21)בפירש"י היינו מוח, של קרום ניקב ולא הגולגולת נפחתה בבהמה, כשרות ואלו שם: ששנינו ומה

מכסלע. ומזה 22)פחות מקדח, מלא לכדי מצטרפין חסרון בהם שיש שנקבים ביתֿשמאי לדעת ירמיה ר' אמר מה. שם
כסלע. שמצטרפין כמותם שהלכה ביתֿהלל של לשיעורם רבינו נתמעכה 23)למד שמואל: של מימרא נב. חולין

נפחתה. לא אבל צורתה ולמעלה.24)הגולגולתושינתה העינים מן הראש גובה של בגמרא 25)רוב ירמיה ר' בעיית
בתיקו. ונשארה כאן 26)שם, יש שלכאורה משום להחמיר, באיסור תיקו כל בידינו שהכלל אע"פ לי ויראה רבינו: כתב

שנחבס  היינו ברובה, נחבסה לפרש אפשר שמואל. דברי בפירוש ספיקא יחד,ספק בשניהם היקפה וברוב גובהה ברוב ה
כן  ואם היקפה , ברוב או גובהה ברוב או ספק יש טריפה, מהם באחד שאפילו לומר, תמצא ואם כשרה. מהם באחד אבל
ברוב  אז רק היתה ירמיה ר' ובעיית הואיל מסברא, אסר לפיכך ומותר. ספיקא ספק יש מהם באחד נחבסה של מקרה בכל
אוסרין  הוא שספקאחד וכיון בשניהם, שיחבס צריך ואינו אסור, שבאחד לו היה שידוע שמעֿמינה היקפה, ברוב או גבהה

גלודה. בדין ז הלכה ט פרק למעלה וראה אותה.



dhigyקכו zekld - dyecw xtq - oqip 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ê אּוזים ּכגֹון מים, ׁשל ּגלּגלּתֹו27עֹוף עצם נּקב אם ,28, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻ
מּפני  טרפה, - מח ׁשל קרּום נּקב ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹאף

רך  ראׁשֹו29ׁשּקרּומֹו על חלּדה ׁשהּכּתּו הּיּבׁשה עֹוף .30, ְְְִֶֶַַַַַָָָֹֻ
ונֹועץ  הּנקב ּבצד ידֹו מּניח - ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּנּגף ,31אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

למעלה  ודֹוחק ּפיו לתֹו ידֹו מכניס הּמח 32אֹו יצא אם . ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ
- לאו ואם ּוטרפה, הּקרּום ׁשּנּקב ּבידּוע - הּנקב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמן

ָֻמּתר.
.Á ּדם ׁשאחזּה מעּׁשנת 33ּבהמה ׁשהיתה אֹו אֹו34, ְְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָֻ

ׁשתתה 35מצּננת  אֹו הּבהמה, ׁשהֹורג סם ׁשאכלה אֹו , ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הרעים  מּתרת 36מים זֹו הרי את 37- ׁשהֹורג סם אכלה . ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

מּׁשּום  מּתרת - בֹו וכּיֹוצא נחׁש ׁשּנׁשכּה אֹו ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻהאדם,
נפׁשֹות  סּכנת מּפני ואסּורה .38טרפה, ְְְֲִֵֵַַַָָָָ

.Ë ואפׁשר ּכׁשּיּפרטּו הּמנּויֹות הּטרפֹות ּכל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָנמצאּו
הּסדר  על הן ואּלּו ׁשבעים. - וחּיה ּבבהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיּמצאּו

זה  ּבחּבּור ּתרּבץ 39ׁשּנתּבארּו נּקב ב) ּדרּוסה. א) : ְְְְֲִִִֶֶַַַָָ
הּמח 40הּוׁשט  נתמסמס ד) מח. ׁשל קרּום נּקב ג) . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹ
ל 41עצמֹו עצמֹו הּלב נּקב ה) קנה . נּקב ו) חללֹו. בית ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָ

נּקבה  ט) הּכבד. קני נּקבּו ח) הּמרה. נּקבה ז) ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהּלב.
ּבית  נּקב יב) הּמסס. נּקב יא) הּכרס. נּקב י) ִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּקבה.
ונהפכּו. לחּוץ הּמעים יצאּו יד) מעיה. נּקבּו יג) ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּכֹוסֹות.
נמצאּו יז) הּמרה. חסרה טז) ּבעביֹו. הּטחֹול נּקב ְְְְְְִִַַַָָָָָטו)

מררֹות  קבֹות.42ׁשּתי ׁשּתי נמצאּו יט) הּקבה. חסרה יח) . ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָ
הּמסס. חסר כב) ּכרסים. ׁשני נמצאּו כא) הּכרס. חסר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָכ)
כה) הּכֹוסֹות. ּבית חסר כד) מססים. ׁשני נמצאּו ְְְְִִֵֵַַָָכג)

כז) הּמעים. מן אחד חסר כו) הּכֹוסֹות. ּבּתי ׁשני ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָנמצאּו
הראה  נּקבה כח) מעים. ׁשני הּקנה 43נמצאּו נּקב כט) . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

סמּפֹון  נּקב ל) לׁשחיטה. ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֶַַָָָָלמּטה
מן  מקֹום נאטם לא) לחברֹו. אפּלּו ראה, ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָמּסמּפֹוני

נמצאה 44הראה  לג) הראה. מּסמּפֹוני סמּפֹון נּמֹוק לב) . ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָ
לה) סרּוחים. מים ּבּה נמצאּו לד) ּבראה. סרּוחה ְְְְִִִֵֵַָָָָָלחה
לו) הסריחּו. ׁשּלא ּפי על אף עכּורין, מים ּבּה ְְְֲִִִִִִֶַַַָֹנמצאּו
הּוׁשט  נהּפ לח) מראיה. נׁשּתּנּו לז) הראה. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנתמסמסה
נתחּלפּו מ) האּנֹות. מּמנין הראה חסרה לט) ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻּבמראיו.
אּנה  נסרכה מב) מּגּבּה. האּנֹות הֹותירּו מא) ְְִִִַָָָָָֻֻֻהאּנֹות.
אזנים. חּתּו ּבלא הראה נמצאה מג) ּכסדרן. ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹֹֻלאּנה
מו) ּגּופּה. מקצת יבׁש מה) הראה. מקצת חסר ְְִִֵַַָָָָָָָמד)
מּפחד  הראה צמקה מז) ועֹומדת. נפּוחה הראה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנמצאה

ּבין 45אדם  ּברּיתֹו מּתחּלת ּבין הרגל, חסר מח) . ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
צמת 46ׁשּנחּת נּטלה נ) רגל. יתרה ׁשהיתה אֹו מט) . ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
נג)47הּגידים  העליֹון. לחי נּטל נב) הּכבד. נּטלה נא) . ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

ּכּליא  נה) ׁשּלקתה. ּכליא נד) ּביֹותר. ׁשהקטינה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֻֻֻּכליא
עכּורין, מים ּבּה ׁשּנמצאּו ּכליא נו) לחה. ּבּה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻׁשּנמצאת
מים  ּבּה ׁשּנמצאּו ּכליא נז) סרּוחין. ׁשאינן ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻאף
חּוט  מח נמר נט) הּׁשדרה. חּוט נפסק נח) ְְְְִִִִַַַַָֹסרּוחין.

את 48הּׁשדרה  החֹופה הּבּׂשר רב נקרע ס) ונתמסמס. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
איבריה  נתרּסקּו סב) ׁשעליה. העֹור נגלד סא) ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּכרס.
רב  נׁשּתּברּו סד) הּסימנין. נּדלּדלּו סג) ְְְְְִִִִִִַַַָָֹמּנפילה.
צלע  נעקרה סו) צלעֹותיה. רב נעקרּו סה) ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹצלעֹותיה.
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בברֿאווזים.27) והואֿהדין נו. כלשהו,28)שם אפילו היינו העצם" "ניקב כתב רבינו אבל העצם. נשבר שם, בגמרא
בכסףֿמשנה. ראה מתקיים.29)טריפה, הקרום אין העצם, בידה,30)וכשנשברה הכתה אם אבל בשיניה, שנשכתו

בעופות. לחולדה דריסה שיש ו הלכה ה בפרק כמבואר דרוסה, משום רב 31)אסורה שאמרו מה הרי"ף פירש כן לוחץ.
לפנים". ידו "מכניס שם בגמרא ולוי הפירושים,32)ושמואל כשני כתב ורבינו הזו, המימרא את ואחרים רש"י פירשו כן

הללו. האופנים משני באחד לבדוק וחלתה.33)ומותר דם שאחזה כלומר הדם, אחוזת נח: שם שנכנס 34)במשנה
בגופה. צינה.35)עשן מחמת בהם.36)שחלתה ארסו נחש הטיל ואולי מגולים. מים פירש"י הרעים, מים שם. במשנה

"בהמה 37) הי"א. פ"ד אסורות מאכלות בהלכות כמבואר לשחטה, שמותר כמסוכנת והויא טריפה. של חולי אינם אלה שכל
שלא  מותרת, זו הרי אותה הממיתים מאבריה באבר מכה אירעה ולא הואיל למות, ונטתה כחה שתשש מחמת חולה שהיא

הל  ו פרק למעלה וראה אותה". הממיתה מכה בה עשה שהרי היער, חית טריפת כעין אלא תורה יג.אסרה שכן 38)כה
את  נחש בהם הטיל אם אפילו מסכנת, בשרה אכילת אין מגולים, מים שתתה שאם מדבריו, ונראה לאדם. הסכנה ברורה

מסיני 39)ארסו. למשה לו שנאמרו טריפות סוגי שמונה בתוך רבינו, שהגדירם טריפות השבעים את מסדר והכסףֿמשנה
כו  - נקובה א. באות אחת: -טריפה דרוסה בפנים). שהובאו האותיות (לפי סדרם לך והא ב, הלכה ה בפרק כמבואר
חסרה  מב. לח, לז, לו, לה, לד, לג, לב, לא, ל, כט, כח, טו, יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, באותיות טרפיות:
סט. מט, מח, מז, מו, מה, מד, מג, מא, מ, לט, כז, כו, כה, כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, יז, טז, אותיות טרפיות: כג -
אותיות  טרפיות: ב - נפולה סא. ס, אותיות טרפיות: ב - קרועה נז. נו, נה, נד, נג, נב, נא, נ, אותיות טרפיות: ח - נטולה

ע. סח, סז, סו, סה, סד, אותיות : טרפיות ו - שבורה נט. נח, אותיות טרפיות: ב - פסוקה סג. הושט 40)סב, ניקב אבל
ד. בפרק כמבואר לינקב.41)נבילה, מוח של קרום שסוף מפני נקובה, הן 42)משום כאן, רבינו שמונה היתרות כל

שם. ראה יא, הלכה ח בפרק כמ"ש דמי, כנטול יתר שכל חסר, משום סרכות 43)טריפה וכל הוורדא, ניקבה זה בכלל
ו.44)הריאה. הלכה ז בפרק כמבואר נקובה, ט.45)מטעם הלכה ח בפרק כמבואר כשרה, שמים בידי אבל

טריפה.46) ניטל אם כך טריפה, חסר היה שאם בו שנאמר אבר כל כד: הלכה ח בפרק וכמבואר חסר, מטעם טריפה
בסוג 47) זה רבינו לדעת הגידין, צומת בנחתכו והראב"ד רבינו מחלוקת יז הלכה ח פרק ראה הגידים, צומת נחתכו וכן

שם. ראה פסוקה, בכלל הוא הראב"ד ולדעת מנאה 48)נטולה, ולפיכך להיפסק, החוט שסוף משום טריפה שהיא הטעם
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הּיר נׁשמט סח) אחת. חליה נעקרה סז) ּבחליתּה. ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻאחת
חס  סט) ּכסלע מעּקרֹו. הּגלּגלת רב 49רה נחּבס ע) . ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

ונתרֹוצץ. ְְְִֵֶַֹֻהּגלּגלת
.È החּיה ואת הּבהמה את ׁשא ֹוסרין חליים הּׁשבעים ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלּו

וכל  ּומׁשּפטיו. מהן אחד ּכל נתּבאר ּכבר טרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹמּׁשּום
ּבעֹוף  ׁשּיּמצא מהן לעֹוף 50ׁשאפׁשר הּמצּויין ּבאיברין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּוא  אחד ּובעֹוף ּבּבהמה ּדינֹו - חּוץ 51ולּבהמה ; ְְְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּבּכליא  הראה 52מטרפֹות וׁשּבאּנֹות מּפני 53וׁשּבּטחֹול . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻ

אין  - יּמצא ואם ּכּבהמה, אּנֹות חּתּו לֹו אין ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֻׁשהעֹוף
ידּוע  מנין ואינֹו54לֹו ענב, ּכמֹו עגל העֹוף ּוטחֹול . ְְְְִֵֵַָָָָָֹ
ּבהמה  מנּו55ּכטחֹול לא וׁשּבּטחֹול ׁשּבּכליא ּוטרפֹות . ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ּבּבהמה  לא 56אֹותן ּולפיכ ּבעֹוף, כנגּדן ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשהקטינה  לכליא ּכּיֹוצא 57נתנּו ּכל וכן ּבעֹוף. ׁשעּור ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻ
.58ּבזה  ֶָ

.‡È על ואף הּבהמה, על יתר ּבעֹוף יׁש טרפֹות ְְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָּוׁשּתי
האיברים  אֹותן לּה ׁשּיׁש ׁשּנׁשּתּנּו59ּפי עֹוף הן: ואּלּו . ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

מעיו  ּבני עצם 60מראה ׁשּנּקב הּמים ועֹוף האּור, מחמת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
.61ראׁשֹו ֹ

.·È ּכלל אּלּו טרפֹות על להֹוסיף ׁשארע 62ואין ׁשּכל . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹ
דֹורֹות  חכמי ׁשּמנּו מאּלּו חּוץ לעֹוף אֹו לחּיה אֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָלבהמה
אפׁשר  - יּׂשראל דיני ּבבּתי עליהן והסּכימּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהראׁשֹונים
סֹופּה ׁשאין הרפּואה מּדר לנּו נֹודע ואפּלּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתחיה,

.63לחיֹות  ְִ
.‚È ׁשּיראה ּפי על אף טרפה, ׁשהן ואמרּו ׁשּמנּו אּלּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן

הרפּואה  ואפׁשר 64ּבדרכי ממיתין אינן ׁשּמקצתן ׁשּבידנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: חכמים. ּׁשּמנּו מה אּלא ל אין - מהן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתחיה

הּתֹורה ּפי יֹורּועל .65אׁשר ֲִֶַַָ
.„È הּוא והרי האּלּו הּטרפֹות יֹודע ׁשהּוא טּבח ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָּכל

ּכׁשרּות  לעצמֹו66ּבחזקת ולבּדק לׁשחט לֹו מּתר - ְְְְְְְְִִֶַַַָֹֹֻ
ּבין  ּבאּסּורין, נאמן אחד ׁשעד חׁשׁש; ּבזה ואין ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹולמּכר,
ּוכבר  ּבעדּותֹו. הניה לֹו אין ּבין ּבעדּותֹו הניה לֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֵָָָָָיׁש

ּובֹודק 67ּבארנּו ׁשּׁשֹוחט מּטּבח ּבּׂשר לֹוקחין ׁשאין , ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השדרה. בחוט הפוסלת הטרפות שהיא פסוקה, בסוג ונטולים 49)רבינו ויתרים בחסרים מנה לא רבינו הכסףֿמשנה: כתב
שאפ  איברים אפילו אלא להתקיים לה איֿאפשר ינטלו שאם איברים אבל זמן, קצת הבהמה ותחיה ליחסר או לינטל שר

מוח  כגון ממנו, חסרה להבראות לה שאיֿאפשר אבר וכן נבילה. אלא טריפה תקרא לא שזו לפי מנאם, לא אחת, שעה
מציאותם. שנמנע דברים שהם מפני מנה לא וקנה, ושט בבהמה 50)ולב, חכמים שמנו טריפות כל לוי: תני נו. בחולין

בעוף. שימצא בדבר היינו בעוף, שהם 51)כנגדן מפני טריפה, הזפק ניטל וכיסיו, הקורקבן ניקב הזפק, גג ניקב כגון
הוא. אחד והדין בבהמה. הכוסות ובית המסס כנגד בעוף המזון והיא 52)אברי בעוף, כוליא שיש רבינו מדברי משמע

כו. הלכה ח פרק מגידֿמשנה וראה לשדרה, הסמוכים השפלים העצמות שבין בשר במנינן,53)מין יתר או חסר כגון
ח.54)וכדומה. פרק למעלה כמבואר במנין, יתר או חסר רק היא  בבהמה באונא טחול 55)והטריפות אין כן, ואם

בעוף. וכנגדן עליו לאמר ואיֿאפשר בהמה, של טחול בצורת שאמרו 56)לעוף טריפות רק והן במשנה, כלומר,
במשנה. שמנו טריפות על רק אמורה לוי של וברייתא כו.57)האמוראים, הלכה ח פרק כגון 58)ראה אחרות, טריפות

סרוחים. או עכורים מים בה נמצאו או הכוליא ואם 59)לקתה וקורקבן, זפק כגון בבהמה, שאינם איברים בעוף יש אבל
טריפה. שבבהמה 60)ניקבו והטעם וכו'. לאור נפלה בעוף טריפות ואלו שם: במשנה ששנינו כמו בעוף, דוקא זו טריפות

מנפילת  יחמרו בטרם כי ליחמר, קשים מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם קשה, שעורה לפי זו, טריפות אין
ובשרה. עורה ישרפו ומפרש 61)האש, מוח. של קרום ניקב שלא אע"פ העצם, נשבר העוף, עליהם יתר שם. בגמרא

שם. כפירש"י מתקיים, שלו הקרום אין כבר העצם, וכשנשברה רך. וקרומו הואיל המים בעוף וכי 62)בגמרא נד. שם
חכמים. שמנו מה אלא לך אין יש? הטריפות על כגון 63)להוסיף טריפה, שאינה בפירוש שנאמרו דברים ומכלֿשכן

נשארה  אם בלתי האדם שיחיה איֿאפשר כליות שבלי פהֿאחד עונים הרופאים חכמי שכל אע"פ כשרה, הכליות ניטלו
ניטלו  אם אבל כשרה", אחת כוליא "ניטלה וגורסים בגמרא זה מטעם להגיד רצו החדשים החוקרים ובאמת אחת. כוליא
מדברת  אחת בכוליא שרק מבואר כוליא, הקטינה כוליא, לקתה בגמרא: המאמרים על וסומכים טריפה. הכליות שתי
הרפואה  דרכי אחרי ללכת לנו שאין ברורים דברים רבינו כתב וכאן הכליות"). "ניטלו בפירוש נאמר ברבינו אבל הסוגיא.
וכו' אחת בכוליא נבראת אם לפיכך מותרת, זו הרי הכליות ניטלו רבינו: כתב שם ולמעלה חכמים. דברי קבלת אחרי אלא
מתחילת  לגמרי כליות חסרת שתהיה נמצא שאינו לפי נראה מותרת? לגמרי כליות חסרת נבראת אם כתב לא ולמה מותרת.
כך  שנבראת היינו כשרה, הכליות ניטלו הראב"ד שלדעת הכלבו, בשם מביא כו הלכה שם הכסףֿמשנה אבל בריאתה.
מנוגדים  כג, הלכה ח בפרק למעלה שהבאנו העליון, הלחי ניטל בדבר לוניל לחכמי בתשובתו רבינו (דברי כליות. חסרת
כדי  הטבע, בחכמת מסתייע הוא הנ"ל בתשובתו בדבריו. סתירה כל שאין תמצא העיון אחרי אבל כאן, לדבריו לכאורה
אבל  תחתון דוקא מפרש ורבינו העליון, וכלֿשכן פירשו: לוניל וחכמי כשרה, התחתון הלחי ניטל המשנה, דברי לפרש

העליון). הלחי בלי לחיות לבהמה איֿאפשר כי טריפה, וכן 64)עליון וחיתה, קנה של קרומיות ועשו הקנה בנקדר כמו
נז: שם גמרא וחייתה, קנה של שפופרת לה שעשו ירך שמוטת ויורוך,65)תרנגולת תורה יהודה ר' דורש פז. ובסנהדרין

טריפות. גם זה ובכלל סופרים, מדברי ופירושו תורה מדברי שעיקרו דבר בסמוך,66)כלומר, מומחה, הנקרא וזהו
לט. זרה עבודה דגים,67)ובגמרא לענין כֿכא הלכות ג פרק שם וראה זֿח. הלכות ח פרק אסורות מאכלות בהלכות

יין. לענין כה הלכה יא בפרק וכן



קכז dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ê אּוזים ּכגֹון מים, ׁשל ּגלּגלּתֹו27עֹוף עצם נּקב אם ,28, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻ
מּפני  טרפה, - מח ׁשל קרּום נּקב ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹאף

רך  ראׁשֹו29ׁשּקרּומֹו על חלּדה ׁשהּכּתּו הּיּבׁשה עֹוף .30, ְְְִֶֶַַַַַָָָֹֻ
ונֹועץ  הּנקב ּבצד ידֹו מּניח - ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּנּגף ,31אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

למעלה  ודֹוחק ּפיו לתֹו ידֹו מכניס הּמח 32אֹו יצא אם . ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ
- לאו ואם ּוטרפה, הּקרּום ׁשּנּקב ּבידּוע - הּנקב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמן

ָֻמּתר.
.Á ּדם ׁשאחזּה מעּׁשנת 33ּבהמה ׁשהיתה אֹו אֹו34, ְְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָֻ

ׁשתתה 35מצּננת  אֹו הּבהמה, ׁשהֹורג סם ׁשאכלה אֹו , ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הרעים  מּתרת 36מים זֹו הרי את 37- ׁשהֹורג סם אכלה . ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

מּׁשּום  מּתרת - בֹו וכּיֹוצא נחׁש ׁשּנׁשכּה אֹו ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻהאדם,
נפׁשֹות  סּכנת מּפני ואסּורה .38טרפה, ְְְֲִֵֵַַַָָָָ

.Ë ואפׁשר ּכׁשּיּפרטּו הּמנּויֹות הּטרפֹות ּכל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָנמצאּו
הּסדר  על הן ואּלּו ׁשבעים. - וחּיה ּבבהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיּמצאּו

זה  ּבחּבּור ּתרּבץ 39ׁשּנתּבארּו נּקב ב) ּדרּוסה. א) : ְְְְֲִִִֶֶַַַָָ
הּמח 40הּוׁשט  נתמסמס ד) מח. ׁשל קרּום נּקב ג) . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹ
ל 41עצמֹו עצמֹו הּלב נּקב ה) קנה . נּקב ו) חללֹו. בית ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָ

נּקבה  ט) הּכבד. קני נּקבּו ח) הּמרה. נּקבה ז) ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהּלב.
ּבית  נּקב יב) הּמסס. נּקב יא) הּכרס. נּקב י) ִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּקבה.
ונהפכּו. לחּוץ הּמעים יצאּו יד) מעיה. נּקבּו יג) ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּכֹוסֹות.
נמצאּו יז) הּמרה. חסרה טז) ּבעביֹו. הּטחֹול נּקב ְְְְְְִִַַַָָָָָטו)

מררֹות  קבֹות.42ׁשּתי ׁשּתי נמצאּו יט) הּקבה. חסרה יח) . ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָ
הּמסס. חסר כב) ּכרסים. ׁשני נמצאּו כא) הּכרס. חסר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָכ)
כה) הּכֹוסֹות. ּבית חסר כד) מססים. ׁשני נמצאּו ְְְְִִֵֵַַָָכג)

כז) הּמעים. מן אחד חסר כו) הּכֹוסֹות. ּבּתי ׁשני ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָנמצאּו
הראה  נּקבה כח) מעים. ׁשני הּקנה 43נמצאּו נּקב כט) . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

סמּפֹון  נּקב ל) לׁשחיטה. ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֶַַָָָָלמּטה
מן  מקֹום נאטם לא) לחברֹו. אפּלּו ראה, ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָמּסמּפֹוני

נמצאה 44הראה  לג) הראה. מּסמּפֹוני סמּפֹון נּמֹוק לב) . ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָ
לה) סרּוחים. מים ּבּה נמצאּו לד) ּבראה. סרּוחה ְְְְִִִֵֵַָָָָָלחה
לו) הסריחּו. ׁשּלא ּפי על אף עכּורין, מים ּבּה ְְְֲִִִִִִֶַַַָֹנמצאּו
הּוׁשט  נהּפ לח) מראיה. נׁשּתּנּו לז) הראה. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנתמסמסה
נתחּלפּו מ) האּנֹות. מּמנין הראה חסרה לט) ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻּבמראיו.
אּנה  נסרכה מב) מּגּבּה. האּנֹות הֹותירּו מא) ְְִִִַָָָָָֻֻֻהאּנֹות.
אזנים. חּתּו ּבלא הראה נמצאה מג) ּכסדרן. ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹֹֻלאּנה
מו) ּגּופּה. מקצת יבׁש מה) הראה. מקצת חסר ְְִִֵַַָָָָָָָמד)
מּפחד  הראה צמקה מז) ועֹומדת. נפּוחה הראה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנמצאה

ּבין 45אדם  ּברּיתֹו מּתחּלת ּבין הרגל, חסר מח) . ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
צמת 46ׁשּנחּת נּטלה נ) רגל. יתרה ׁשהיתה אֹו מט) . ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
נג)47הּגידים  העליֹון. לחי נּטל נב) הּכבד. נּטלה נא) . ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

ּכּליא  נה) ׁשּלקתה. ּכליא נד) ּביֹותר. ׁשהקטינה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֻֻֻּכליא
עכּורין, מים ּבּה ׁשּנמצאּו ּכליא נו) לחה. ּבּה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻׁשּנמצאת
מים  ּבּה ׁשּנמצאּו ּכליא נז) סרּוחין. ׁשאינן ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻאף
חּוט  מח נמר נט) הּׁשדרה. חּוט נפסק נח) ְְְְִִִִַַַַָֹסרּוחין.

את 48הּׁשדרה  החֹופה הּבּׂשר רב נקרע ס) ונתמסמס. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
איבריה  נתרּסקּו סב) ׁשעליה. העֹור נגלד סא) ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּכרס.
רב  נׁשּתּברּו סד) הּסימנין. נּדלּדלּו סג) ְְְְְִִִִִִַַַָָֹמּנפילה.
צלע  נעקרה סו) צלעֹותיה. רב נעקרּו סה) ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹצלעֹותיה.
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בברֿאווזים.27) והואֿהדין נו. כלשהו,28)שם אפילו היינו העצם" "ניקב כתב רבינו אבל העצם. נשבר שם, בגמרא
בכסףֿמשנה. ראה מתקיים.29)טריפה, הקרום אין העצם, בידה,30)וכשנשברה הכתה אם אבל בשיניה, שנשכתו

בעופות. לחולדה דריסה שיש ו הלכה ה בפרק כמבואר דרוסה, משום רב 31)אסורה שאמרו מה הרי"ף פירש כן לוחץ.
לפנים". ידו "מכניס שם בגמרא ולוי הפירושים,32)ושמואל כשני כתב ורבינו הזו, המימרא את ואחרים רש"י פירשו כן

הללו. האופנים משני באחד לבדוק וחלתה.33)ומותר דם שאחזה כלומר הדם, אחוזת נח: שם שנכנס 34)במשנה
בגופה. צינה.35)עשן מחמת בהם.36)שחלתה ארסו נחש הטיל ואולי מגולים. מים פירש"י הרעים, מים שם. במשנה

"בהמה 37) הי"א. פ"ד אסורות מאכלות בהלכות כמבואר לשחטה, שמותר כמסוכנת והויא טריפה. של חולי אינם אלה שכל
שלא  מותרת, זו הרי אותה הממיתים מאבריה באבר מכה אירעה ולא הואיל למות, ונטתה כחה שתשש מחמת חולה שהיא

הל  ו פרק למעלה וראה אותה". הממיתה מכה בה עשה שהרי היער, חית טריפת כעין אלא תורה יג.אסרה שכן 38)כה
את  נחש בהם הטיל אם אפילו מסכנת, בשרה אכילת אין מגולים, מים שתתה שאם מדבריו, ונראה לאדם. הסכנה ברורה

מסיני 39)ארסו. למשה לו שנאמרו טריפות סוגי שמונה בתוך רבינו, שהגדירם טריפות השבעים את מסדר והכסףֿמשנה
כו  - נקובה א. באות אחת: -טריפה דרוסה בפנים). שהובאו האותיות (לפי סדרם לך והא ב, הלכה ה בפרק כמבואר
חסרה  מב. לח, לז, לו, לה, לד, לג, לב, לא, ל, כט, כח, טו, יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, באותיות טרפיות:
סט. מט, מח, מז, מו, מה, מד, מג, מא, מ, לט, כז, כו, כה, כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, יז, טז, אותיות טרפיות: כג -
אותיות  טרפיות: ב - נפולה סא. ס, אותיות טרפיות: ב - קרועה נז. נו, נה, נד, נג, נב, נא, נ, אותיות טרפיות: ח - נטולה

ע. סח, סז, סו, סה, סד, אותיות : טרפיות ו - שבורה נט. נח, אותיות טרפיות: ב - פסוקה סג. הושט 40)סב, ניקב אבל
ד. בפרק כמבואר לינקב.41)נבילה, מוח של קרום שסוף מפני נקובה, הן 42)משום כאן, רבינו שמונה היתרות כל

שם. ראה יא, הלכה ח בפרק כמ"ש דמי, כנטול יתר שכל חסר, משום סרכות 43)טריפה וכל הוורדא, ניקבה זה בכלל
ו.44)הריאה. הלכה ז בפרק כמבואר נקובה, ט.45)מטעם הלכה ח בפרק כמבואר כשרה, שמים בידי אבל

טריפה.46) ניטל אם כך טריפה, חסר היה שאם בו שנאמר אבר כל כד: הלכה ח בפרק וכמבואר חסר, מטעם טריפה
בסוג 47) זה רבינו לדעת הגידין, צומת בנחתכו והראב"ד רבינו מחלוקת יז הלכה ח פרק ראה הגידים, צומת נחתכו וכן

שם. ראה פסוקה, בכלל הוא הראב"ד ולדעת מנאה 48)נטולה, ולפיכך להיפסק, החוט שסוף משום טריפה שהיא הטעם

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּיר נׁשמט סח) אחת. חליה נעקרה סז) ּבחליתּה. ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻאחת
חס  סט) ּכסלע מעּקרֹו. הּגלּגלת רב 49רה נחּבס ע) . ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

ונתרֹוצץ. ְְְִֵֶַֹֻהּגלּגלת
.È החּיה ואת הּבהמה את ׁשא ֹוסרין חליים הּׁשבעים ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלּו

וכל  ּומׁשּפטיו. מהן אחד ּכל נתּבאר ּכבר טרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹמּׁשּום
ּבעֹוף  ׁשּיּמצא מהן לעֹוף 50ׁשאפׁשר הּמצּויין ּבאיברין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּוא  אחד ּובעֹוף ּבּבהמה ּדינֹו - חּוץ 51ולּבהמה ; ְְְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּבּכליא  הראה 52מטרפֹות וׁשּבאּנֹות מּפני 53וׁשּבּטחֹול . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻ

אין  - יּמצא ואם ּכּבהמה, אּנֹות חּתּו לֹו אין ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֻׁשהעֹוף
ידּוע  מנין ואינֹו54לֹו ענב, ּכמֹו עגל העֹוף ּוטחֹול . ְְְְִֵֵַָָָָָֹ
ּבהמה  מנּו55ּכטחֹול לא וׁשּבּטחֹול ׁשּבּכליא ּוטרפֹות . ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ּבּבהמה  לא 56אֹותן ּולפיכ ּבעֹוף, כנגּדן ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשהקטינה  לכליא ּכּיֹוצא 57נתנּו ּכל וכן ּבעֹוף. ׁשעּור ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻ
.58ּבזה  ֶָ

.‡È על ואף הּבהמה, על יתר ּבעֹוף יׁש טרפֹות ְְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָּוׁשּתי
האיברים  אֹותן לּה ׁשּיׁש ׁשּנׁשּתּנּו59ּפי עֹוף הן: ואּלּו . ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

מעיו  ּבני עצם 60מראה ׁשּנּקב הּמים ועֹוף האּור, מחמת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
.61ראׁשֹו ֹ

.·È ּכלל אּלּו טרפֹות על להֹוסיף ׁשארע 62ואין ׁשּכל . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹ
דֹורֹות  חכמי ׁשּמנּו מאּלּו חּוץ לעֹוף אֹו לחּיה אֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָלבהמה
אפׁשר  - יּׂשראל דיני ּבבּתי עליהן והסּכימּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהראׁשֹונים
סֹופּה ׁשאין הרפּואה מּדר לנּו נֹודע ואפּלּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתחיה,

.63לחיֹות  ְִ
.‚È ׁשּיראה ּפי על אף טרפה, ׁשהן ואמרּו ׁשּמנּו אּלּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן

הרפּואה  ואפׁשר 64ּבדרכי ממיתין אינן ׁשּמקצתן ׁשּבידנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: חכמים. ּׁשּמנּו מה אּלא ל אין - מהן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתחיה

הּתֹורה ּפי יֹורּועל .65אׁשר ֲִֶַַָ
.„È הּוא והרי האּלּו הּטרפֹות יֹודע ׁשהּוא טּבח ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָּכל

ּכׁשרּות  לעצמֹו66ּבחזקת ולבּדק לׁשחט לֹו מּתר - ְְְְְְְְִִֶַַַָֹֹֻ
ּבין  ּבאּסּורין, נאמן אחד ׁשעד חׁשׁש; ּבזה ואין ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹולמּכר,
ּוכבר  ּבעדּותֹו. הניה לֹו אין ּבין ּבעדּותֹו הניה לֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֵָָָָָיׁש

ּובֹודק 67ּבארנּו ׁשּׁשֹוחט מּטּבח ּבּׂשר לֹוקחין ׁשאין , ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
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השדרה. בחוט הפוסלת הטרפות שהיא פסוקה, בסוג ונטולים 49)רבינו ויתרים בחסרים מנה לא רבינו הכסףֿמשנה: כתב
שאפ  איברים אפילו אלא להתקיים לה איֿאפשר ינטלו שאם איברים אבל זמן, קצת הבהמה ותחיה ליחסר או לינטל שר

מוח  כגון ממנו, חסרה להבראות לה שאיֿאפשר אבר וכן נבילה. אלא טריפה תקרא לא שזו לפי מנאם, לא אחת, שעה
מציאותם. שנמנע דברים שהם מפני מנה לא וקנה, ושט בבהמה 50)ולב, חכמים שמנו טריפות כל לוי: תני נו. בחולין

בעוף. שימצא בדבר היינו בעוף, שהם 51)כנגדן מפני טריפה, הזפק ניטל וכיסיו, הקורקבן ניקב הזפק, גג ניקב כגון
הוא. אחד והדין בבהמה. הכוסות ובית המסס כנגד בעוף המזון והיא 52)אברי בעוף, כוליא שיש רבינו מדברי משמע

כו. הלכה ח פרק מגידֿמשנה וראה לשדרה, הסמוכים השפלים העצמות שבין בשר במנינן,53)מין יתר או חסר כגון
ח.54)וכדומה. פרק למעלה כמבואר במנין, יתר או חסר רק היא  בבהמה באונא טחול 55)והטריפות אין כן, ואם

בעוף. וכנגדן עליו לאמר ואיֿאפשר בהמה, של טחול בצורת שאמרו 56)לעוף טריפות רק והן במשנה, כלומר,
במשנה. שמנו טריפות על רק אמורה לוי של וברייתא כו.57)האמוראים, הלכה ח פרק כגון 58)ראה אחרות, טריפות

סרוחים. או עכורים מים בה נמצאו או הכוליא ואם 59)לקתה וקורקבן, זפק כגון בבהמה, שאינם איברים בעוף יש אבל
טריפה. שבבהמה 60)ניקבו והטעם וכו'. לאור נפלה בעוף טריפות ואלו שם: במשנה ששנינו כמו בעוף, דוקא זו טריפות

מנפילת  יחמרו בטרם כי ליחמר, קשים מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם קשה, שעורה לפי זו, טריפות אין
ובשרה. עורה ישרפו ומפרש 61)האש, מוח. של קרום ניקב שלא אע"פ העצם, נשבר העוף, עליהם יתר שם. בגמרא

שם. כפירש"י מתקיים, שלו הקרום אין כבר העצם, וכשנשברה רך. וקרומו הואיל המים בעוף וכי 62)בגמרא נד. שם
חכמים. שמנו מה אלא לך אין יש? הטריפות על כגון 63)להוסיף טריפה, שאינה בפירוש שנאמרו דברים ומכלֿשכן

נשארה  אם בלתי האדם שיחיה איֿאפשר כליות שבלי פהֿאחד עונים הרופאים חכמי שכל אע"פ כשרה, הכליות ניטלו
ניטלו  אם אבל כשרה", אחת כוליא "ניטלה וגורסים בגמרא זה מטעם להגיד רצו החדשים החוקרים ובאמת אחת. כוליא
מדברת  אחת בכוליא שרק מבואר כוליא, הקטינה כוליא, לקתה בגמרא: המאמרים על וסומכים טריפה. הכליות שתי
הרפואה  דרכי אחרי ללכת לנו שאין ברורים דברים רבינו כתב וכאן הכליות"). "ניטלו בפירוש נאמר ברבינו אבל הסוגיא.
וכו' אחת בכוליא נבראת אם לפיכך מותרת, זו הרי הכליות ניטלו רבינו: כתב שם ולמעלה חכמים. דברי קבלת אחרי אלא
מתחילת  לגמרי כליות חסרת שתהיה נמצא שאינו לפי נראה מותרת? לגמרי כליות חסרת נבראת אם כתב לא ולמה מותרת.
כך  שנבראת היינו כשרה, הכליות ניטלו הראב"ד שלדעת הכלבו, בשם מביא כו הלכה שם הכסףֿמשנה אבל בריאתה.
מנוגדים  כג, הלכה ח בפרק למעלה שהבאנו העליון, הלחי ניטל בדבר לוניל לחכמי בתשובתו רבינו (דברי כליות. חסרת
כדי  הטבע, בחכמת מסתייע הוא הנ"ל בתשובתו בדבריו. סתירה כל שאין תמצא העיון אחרי אבל כאן, לדבריו לכאורה
אבל  תחתון דוקא מפרש ורבינו העליון, וכלֿשכן פירשו: לוניל וחכמי כשרה, התחתון הלחי ניטל המשנה, דברי לפרש

העליון). הלחי בלי לחיות לבהמה איֿאפשר כי טריפה, וכן 64)עליון וחיתה, קנה של קרומיות ועשו הקנה בנקדר כמו
נז: שם גמרא וחייתה, קנה של שפופרת לה שעשו ירך שמוטת ויורוך,65)תרנגולת תורה יהודה ר' דורש פז. ובסנהדרין

טריפות. גם זה ובכלל סופרים, מדברי ופירושו תורה מדברי שעיקרו דבר בסמוך,66)כלומר, מומחה, הנקרא וזהו
לט. זרה עבודה דגים,67)ובגמרא לענין כֿכא הלכות ג פרק שם וראה זֿח. הלכות ח פרק אסורות מאכלות בהלכות

יין. לענין כה הלכה יא בפרק וכן
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אּלא  הּזה, ּבּזמן יּׂשראל ּבארץ אֹו לארץ ּבחּוצה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלעצמֹו
מנּדין  - ידֹו מּתחת טרפה יצאת ואם ממחה. היה ּכן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאם

אֹותֹו ּומעבירין לכׁשרּותֹו68אֹותֹו, חֹוזר ואינֹו עד 69, ְְְֲִִֵֵַַַ
ּבדבר  אבדה ויחזיר אֹותֹו מּכירין ׁשאין למקֹום ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיל

חׁשּוב  ּבדבר לעצמֹו טרפה יֹוציא אֹו .70חׁשּוב ְְְְִֵַָָָָָ

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מּטרפֹות ‡. טרפֹות ספק ּבהן ׁשּנֹולד עֹוף אֹו ּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָּכל

ּבידי  ׁשּנדרסה אֹו הלכה, ולא ׁשּנפלה ּבהמה ּכגֹון ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹאּלּו,
לא  אֹו מעים ּבני ּכנגד ּבּׂשר האּדים אם ידּוע ואין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחּיה
אֹו רּבּה אם ידּוע ואין גלּגלּתּה ׁשּנחּבסה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻהאּדים,
ׁשנים  וׁשהה זכר היה אם אּלּו: ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָמעּוטּה,
הּבהמֹות; ּכל ּכׁשאר ׁשלמה ּבחזקת זֹו הרי - חדׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעּׂשר
ׁשנים  - ּבזכר ּובעֹוף: ׁשּתלד. עד - נקבה היתה ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָואם
טעינה  ׁשל הּביצים ּכל ׁשּתלד עד - ּובנקבה חדׁש, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעּׂשר

ותלד. ׁשנּיה טעינה ותטען ְְְְְִִִִֵֵַָָָָהראׁשֹונה,
זה,·. זמן ּבתֹו לנכרי זֹו טרפה ספק למּכר ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹואסּור

ליּׂשראל. ימּכרּנה ְְְְִִֵֶֶָָָׁשּמא
ואין ‚. הם, ּבריאים ּבחזקת - ועֹוף חּיה ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

ּכׁשּיּׁשחטּו ,לפיכ טרפה. ּבהן יׁש ׁשּמא להם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָחֹוׁשׁשין
ׁשּמ ּבדיקה צריכין אינן - ּכׁשרה אחת ׁשחיטה ּבהן יׁש א ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

להן  ׁשּיּולד עד הּתר ּבחזקת הן הרי אּלא הּטרפֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמן
דבר  אֹותֹו על ּבֹודקין ּכ ואחר לֹו, ׁשחֹוׁשׁשין ְְְִִֶַַַָָָָָּדבר

ְִַּבלבד.
את „. ּבֹודקין - עֹוף ׁשל הּגף ׁשּנׁשמט ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶַַַַּכיצד?

ׁשּמא  אֹותּה ּבֹודקין - הּבהמה נפלה נּקבה. ׁשּמא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהראה
ׁשל  קרּום ּבֹודקין - הראׁש עצם נתרּצץ איבריה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנתרּסקּו
רמח  אֹו חץ ּבּה נזרק אֹו קֹוץ אֹותּה הּכה נּקב. ׁשּמא ְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹמח
ּוצריכה  לּה, חֹוׁשׁשין - לחללּה ונכנס ּבהן ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָוכּיֹוצא
האיברין  מן אחד נּקב ׁשּמא החלל ּכל ּכנגד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּבדיקה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבנקיבתן. ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּתּטרף
סרכֹות ‰. ׁשּנמצאּו אֹו צמחין ׁשהעלתה ראה ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָלפיכ

לטרּפׁש אֹו לּלב אֹו ולּדפן מּמּנה ּתלּויין חּוטין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּכמֹו
וכן  בדיקה. ּוצריכה נּקבה, ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכבד
נּקב  ׁשּמא חֹוׁשׁשין - לחה מלא אבעּבּוע ּבּה נמצא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאם

ּבדיקה. ּוצריכה ׁשּתחּתיו, ְְְְִִִֶַָָָסמּפֹון
.Â ּתלּויה הראה נמצאת ׁשאם זֹו, ּדר על היה הּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמן

ולּדפן  ראה ׁשל האֹום מן היּו אם חּוטין, ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּבסרכֹות
הּסרכא  את ׁשחֹותכים - הּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב  ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
נמצאת  אם ּבפֹוׁשרין. אֹותּה ונֹופחין הראה את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָּומֹוציאין
היא  הרי - הּמים נתּבעּבע לא ואם טרפה; - ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹנקּובה
ּבמקֹום  היתה לא זֹו וסרכא ּומּתרת, נקב מּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻׁשלמה
לא  ּומעֹולם ּבלבד. העליֹון קרּום נּקב ׁשּמא אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנקב,
.ּכ ּבֹו ׁשעֹוּׂשין מקֹום ׁשמענּו ולא ,ּכ ׁשהֹורה מי ְְִִִֶֶַָָָָָָֹראינּו

.Ê חכמי מּדברי הּנראין הּדברים הן ׁשאּלּו ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואף
ּכׁשּׁשֹוחטין  הּוא: ּכ ּביּׂשראל הּפׁשּוט הּמנהג ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּגמרא,
ׁשל  הּטרּפׁש את קֹורעין - החּיה את אֹו הּבהמה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
נמצאה  לא אם ּבמקֹומּה. הראה את ּובֹודקין ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹּכבד,
הראה  מאזני אזן ּבין סרכא ׁשּנמצאה אֹו בּסרכא, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּתלּויה
ּבין  הּצלעֹות ׁשּבין ּבּׂשר ּבין רביצתּה, ׁשּבמקֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָולּבּׂשר
הּסדר  על לאזן מאזן סרכא ׁשּנמצאה אֹו ׁשּבחזה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבּׂשר
אֹותּה. מּתירין אּלּו הרי - לּה הּסמּוכה לאזן האֹום מן ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹאֹו

.Á לאיזה ראה ׁשל האֹום מן יֹוצא חּוט נמצא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָואם
אֹוסרין  - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו ,ׁשּיּמׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָמקֹום

ָאֹותּה.
.Ëלטרּפׁש אֹו לּלב מׁשּו חּוט הראה מן היה אם ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן

מן  החּוט ׁשהיה ּבין לּורּדא, אֹו הּלב לכיס אֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּכבד
ּכחּוט  היה ואפּלּו האזן, מן ׁשהיה ּבין ראה ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהאֹום
ּדבּוקה  ׁשּנמצאת ורּדא וכן אֹותּה. אֹוסרין - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּׂשערה
אֹותּה. אֹוסרין - לכיסּה מּמּנה יֹוצא חּוט אֹו ְְְִִִִֵֶָָָָּבכיסּה
אֹותּה. אֹוסרין - הּסדר על ׁשּלא לאזן מאזן הּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוחּוט

.È לּבּׂשר האזן מן סרכא מצאּו אם ׁשּמנהגן, מקֹומֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש
אֹוסרין  - ּבׁשּתיהן דבּוקה והּסרכא ׁשּבּצלעֹות, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָולעצם
ּומעּוט  הּמּתירין. מן ואני האֹוסרין, מן מרי ואּבא ְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָאֹותּה.
אֹוסר. ואני לבּדֹו, ּבעצם נדּבקה אפּלּו מּתירין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָמק ֹומֹות

.‡È.נקב ּבּה יׁש ׁשּמא הראה, ׁשּנֹופחין מקֹומֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָויׁש
ׁשּגֹורם  ּדבר נֹולד לא ׁשהרי נֹופחין, אין הּמק ֹומֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹורב
אּלא  ּובּמערב ּבספרד ראה נפחנּו לא ּומעֹולם ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלחׁשׁש.

ׁשחֹוׁש דבר לנּו נֹולד לֹו.אם ׁשים ְִִֶַָָָ
.·È ּפי על אּלא הּדין, ּפי על אינן - ּכּלן האּלּו ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּודברים

ׁשּבדק  ּבמי ׁשמענּו לא ּומעֹולם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמנהג,
חׁשׁש. לֹו נֹולד אם אּלא ֲִֶַָָעֹוף,

.‚È וקדם הּבטן, את וקרע הּבהמה את ׁשּׁשחט ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמי
את  ונטל ּכֹוכבים עֹובד אֹו כלב ּבא הראה את ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיבּדק
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ועבריה".68) "שמתיה הרי"ף גירסת לפי כה. שילך 69)סנהדרין עד תקנה לו אין הטריפות על החשוד שם, (סנהדרין
מדייק  ומזה לכשרותו" חוזר "אינו רק כתב כאן אבל לעולם", תקנה לו "אין כתב, שם אסורות מאכלות בהלכות ורבינו וכו'
סתירה  כאן ולכאורה (משגיח). שומר עליו כשמעמידים למכור תקנה לו יש אבל חוזר, אינו לכשרותו שרק המגידֿמשנה,
הכוונה  תקנה, לו אין שאמרו שמה המגידֿמשנה ומפרש הנ"ל. הגמרא לדברי וגם אסורות, במאכלות עצמו לדברי בולטת
עליו). משגיח כשמומחה בשר למכור רשאי אבל לכשרותו, לחזור זאתֿאומרת הקודם, למצבו לחזור תקנה לו שאין

הערמה.70) בלא  תשובה עשה שוודאי חשוב, בממון אסורות: במאכלות רבינו ולשון שם. או 1)סנהדרין בהמה יבאר
הריאה. בדיקת ומנהג הם; בריאים בחזקת ועוף חיה בהמה כל אלו; מטרפות טרפות ספק בה שנולד עוף

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּמא  אֹומרים: ואין מּתרת. זֹו הרי - לֹו והל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻהראה
מחזיקין  ׁשאין היתה; דבּוקה ׁשּמא אֹו היתה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָנקּובה
נטרפה. ּבּמה ׁשּיּודע עד הּתר ּבחזקת זֹו הרי אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּסּור.
ּבהן, וכּיֹוצא ּולׁשדרה מח לקרּום חֹוׁשׁשין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּוכׁשם
ׁשּדבר  מנהג, ּבזה ואין ׁשאבדה. לראה נחּוׁש לא ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹּכ

מנהג. ּבֹו אין מצּוי ְִֵֵֶָָׁשאינֹו
.„È קדם הראה והֹוציא הּיּׂשראל אֹו ּכֹוכבים העֹובד ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבא

ּפי  על ואף אֹותּה, נֹופחין - קּימת היא והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתּבדק,
מּפני  היּו, לא אֹו צמחין ׁשם היּו אם יֹודעין אנּו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹׁשאין

הּמנהג. ְִִַָּפּׁשּוט
.ÂË מן מדלּדלֹות סרכֹות נמצאּו ׁשאם מקֹומֹות, ְְְְְְִִִֵֶָָֻיׁש

למקֹום  ולא לּדפן לא ּדבּוקֹות ׁשאינן ּפי על אף ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהראה,
ואּבּוד  הּוא, ּגדֹול הפסד זה ודבר אֹותּה. אֹוסרין - ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָאחר
ולא  ּבצרפת לא זה נהגּו לא ּומעֹולם ליּׂשראל. ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹֹממֹון
ּבמנהג  לנהג ראּוי ואין ּבּמערב. זה נׁשמע ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּבספרד,
מן  ׁשלמה נמצאת אם ּבלבד; אֹותּה נֹופחין אּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָזה.

מּתרת. זֹו הרי - ֲֵֶֶֶֶַֻהּנקב

ה'תשע"ה  ניסן ח' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ּבנֹו‡. ואת אֹותֹו מּתר 2הּׁשֹוחט הּבּׂשר - אחד ּביֹום ְְְֵֶֶַַָָָָֻ

לא 3ּבאכילה  ּבנֹו ואת אתֹו ׁשּנאמר: לֹוקה; והּׁשֹוחט , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשחיטת  על אּלא לֹוקה ואינֹו אחד. ּביֹום ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָתׁשחטּו

לפיכ מּׁשניהן 4האחרֹון. אחד ׁשחט אם חברֹו5, ּובא , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לֹוקה. חברֹו - הּׁשני את ְֲִֵֵֶֶַַָוׁשחט

זמן ·. ּבכל נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו מקֹום 6אּסּור ,7ּובכל ְְְְְִֵֶַָָָ

הּנאכלין  קדׁשים ּבין ּובמקּדׁשין. קדׁשים 8ּבחּלין ּבין ְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻֻ
נאכלין  והּׁשני 9ׁשאינן ּבעזרה ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,לפיכ . ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבעזרה 10ּבחּוץ  והּׁשני ּבחּוץ הראׁשֹון אֹו ׁשהיּו11, ּבין , ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
מהן  אחד ׁשהיה ּבין קדׁשים, ׁשניהן אֹו חּלין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻׁשניהן
מּׁשּום  לֹוקה אחרֹון ׁשּׁשחט זה - קדׁשים ואחד ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻחּלין

ּבנֹו. ואת ְְֶאֹותֹו
ּבלבד;‚. ּבׁשחיטה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָאין

האּסּור. הּוא ׁשניהן ּבׁשחיטת - תׁשחטּו לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
נחר  אם ּבידֹו12אבל נתנּבל אֹו לׁשחט.13הראׁשֹון מּתר - ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻ

הּׁשני  ונחר הראׁשֹון ׁשחט אם -14וכן ּבידֹו נתנּבל אֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ָּפטּור.

עצמן „. לבין ּבינם ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה את 15חרׁש ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשחיטתן  ׁשאין לפי אחריהם, ׁשני לׁשחט מּתר - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻהראׁשֹון

ּכלל.16ׁשחיטה  ְְִָָ
אסּור ‰. - נבלה ספק הּוא והרי הראׁשֹון את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט

לֹוקה  אינֹו - ׁשחטֹו ואם הּׁשני, .17לׁשחט ְְְִִִֵֵֶַָֹ
.Â.ׁשחיטה ׁשמּה - לאכילה ראּויה ׁשאינּה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָׁשחיטה

ׁשֹור  אֹו טרפה אֹו ּבעזרה חּלין ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻלפיכ
ׁשּׁשחט 18הּנסקל  אֹו אדּמה, ּופרה ערּופה ועגלה ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָָֻ

לֹוקה. - הּׁשני את וׁשחט האחרֹון ּובא ּכֹוכבים, ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָלעבֹודת
וׁשחט  האחרֹון ּובא האחד, את הראׁשֹון ׁשחט אם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
אֹו הּנסקל ׁשֹור אֹו ּבעזרה חּלין הּוא והרי הּׁשני ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻאת

לֹוקה. זה הרי - אדּמה ּופרה ערּופה ְֲֲֲֵֶֶֶָָָָָֻעגלה
.Êּפטּור 19ׁשחטֹו - ּכֹוכבים ואת 20לעבֹודת אֹותֹו מּׁשּום ְְֲִִֶַַָָָ

ּבנפׁשֹו נתחּיב ׁשהרי ּבֹו21ּבנֹו, התרּו ואם אֹותֹו22. מּׁשּום ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַ
ּכֹוכבים  עבֹודת מּׁשּום ּבֹו התרּו ולא ּבנֹו לֹוקה 23ואת -24. ְְְְֲִִִֶֶַָֹ

.Á ואת אֹותֹו אּסּור טהֹורה אין ּבבהמה אּלא נֹוהג ּבנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
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לשחוט 1) מותר אם ראשונה ששחטו וקטן שוטה חרש זמן; בכל נוהג איסורו ואם אחד ביום בנו ואת אותו השוחט יבאר
שלקחו  שנים בכלאים; או טמאה בבהמה נוהג אם בנו ואת אותו שחיטה; שמה אם ראויה שאינה שחיטה אחריהם; שני
אחד  יום אמה; שמכר להודיע בהמה המוכר צריך בשנה פרקים בכמה לשחוט; יקדים מי הבת וזה האם זה בהמות שתי

הלילה. אחר הולך היום אם בנו ואת באותו דבר 2)האמור של לאמיתו אבל בתורה, שכתוב כמו זכר לשון רבינו נקט
ו  אב פירוש: בלבד, בנקבות בנו ואת אותו שחיטת על מספק.לוקים רק אסור בתו או ובנו אב אבל בתה, או ובעל 3)בנה

האסור. ממעשה יהנה שלא כדי ביום, בו השני את לאכול שאסור כותב גדולות על 4)הלכות בא מלקות וחיוב הואיל
הבן. או תחילה האם נשחטה בין הבדל ואין השנייה השחיטה הבן 5)מעשה את שחט ובין תחילה האם את שחט בין

הבית.6)תחילה. בפני ושלא הבית לארץ.7)בפני ובחוץ ואשמות.8)בארץ חטאות ופרים 9)שלמים, עולה
לאכילה. ראויים שאינם פי על אף הנשרפים. ופסול.10)ושעירים הוא חוץ שחוטי כן ואם קדשים היה שהשני פי על אף

שחיטה.11) שמה ראוייה שאינה שחיטה - בעזרה חולין משום ואסור חולין השני שהיה פי על זה 12)אף לדמות ואין
והתורה  כלל שחיטה אינה נחירה אבל פסול, להם גורם אחר שדבר אלא היא יפה השחיטה ששם מפני ב, שבהלכה לדינים

תשחטו. לא מדעתו.13)כתבה: שלא נבילה שחיטת 14)נעשית שרק מכאן רבים, בלשון תשחטו לא אומר הכתוב
אסורה. לשחוט 15)שניהם ואסור כשרה. שחיטתם כהוגן ששחטו אותם, רואים אחרים שאילו אותם. רואים אחרים ואין

אחריהם. השני בידו.16)את כנתנבל הוא מפני 17)והרי הארבעים, את סופג שאינו שחט שאם ומודים שם: במשנה
איסור. ספק על לוקים ה 18)שאין איסור שהוא פי על השני.19)נאה.אף זו 21)ממלקות.20)את בשחיטה

בדרבה  ליה "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים בנו ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה נתחייב
ממלקות. ונפטר בנו.22)מיניה". ואת אותו עבירת על מלקות שתתחייב תשחטהו, אל עדים 23)עדים, לו אמרו לא

מיתה. ותתחייב זו בשחיטה זרה עבודה עובד ומפני 24)אתה חייב, אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי שסובר יוחנן כר'
היינו  במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב זה, משום בו התרו לא העדים שהרי זרה עבודה באיסור ששגג

אותו. מלקין - בנו ואת אותו איסור
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אּלא  הּזה, ּבּזמן יּׂשראל ּבארץ אֹו לארץ ּבחּוצה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלעצמֹו
מנּדין  - ידֹו מּתחת טרפה יצאת ואם ממחה. היה ּכן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאם

אֹותֹו ּומעבירין לכׁשרּותֹו68אֹותֹו, חֹוזר ואינֹו עד 69, ְְְֲִִֵֵַַַ
ּבדבר  אבדה ויחזיר אֹותֹו מּכירין ׁשאין למקֹום ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיל

חׁשּוב  ּבדבר לעצמֹו טרפה יֹוציא אֹו .70חׁשּוב ְְְְִֵַָָָָָ

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מּטרפֹות ‡. טרפֹות ספק ּבהן ׁשּנֹולד עֹוף אֹו ּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָּכל

ּבידי  ׁשּנדרסה אֹו הלכה, ולא ׁשּנפלה ּבהמה ּכגֹון ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹאּלּו,
לא  אֹו מעים ּבני ּכנגד ּבּׂשר האּדים אם ידּוע ואין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחּיה
אֹו רּבּה אם ידּוע ואין גלּגלּתּה ׁשּנחּבסה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻהאּדים,
ׁשנים  וׁשהה זכר היה אם אּלּו: ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָמעּוטּה,
הּבהמֹות; ּכל ּכׁשאר ׁשלמה ּבחזקת זֹו הרי - חדׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעּׂשר
ׁשנים  - ּבזכר ּובעֹוף: ׁשּתלד. עד - נקבה היתה ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָואם
טעינה  ׁשל הּביצים ּכל ׁשּתלד עד - ּובנקבה חדׁש, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעּׂשר

ותלד. ׁשנּיה טעינה ותטען ְְְְְִִִִֵֵַָָָָהראׁשֹונה,
זה,·. זמן ּבתֹו לנכרי זֹו טרפה ספק למּכר ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹואסּור

ליּׂשראל. ימּכרּנה ְְְְִִֵֶֶָָָׁשּמא
ואין ‚. הם, ּבריאים ּבחזקת - ועֹוף חּיה ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

ּכׁשּיּׁשחטּו ,לפיכ טרפה. ּבהן יׁש ׁשּמא להם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָחֹוׁשׁשין
ׁשּמ ּבדיקה צריכין אינן - ּכׁשרה אחת ׁשחיטה ּבהן יׁש א ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

להן  ׁשּיּולד עד הּתר ּבחזקת הן הרי אּלא הּטרפֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמן
דבר  אֹותֹו על ּבֹודקין ּכ ואחר לֹו, ׁשחֹוׁשׁשין ְְְִִֶַַַָָָָָּדבר

ְִַּבלבד.
את „. ּבֹודקין - עֹוף ׁשל הּגף ׁשּנׁשמט ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶַַַַּכיצד?

ׁשּמא  אֹותּה ּבֹודקין - הּבהמה נפלה נּקבה. ׁשּמא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהראה
ׁשל  קרּום ּבֹודקין - הראׁש עצם נתרּצץ איבריה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנתרּסקּו
רמח  אֹו חץ ּבּה נזרק אֹו קֹוץ אֹותּה הּכה נּקב. ׁשּמא ְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹמח
ּוצריכה  לּה, חֹוׁשׁשין - לחללּה ונכנס ּבהן ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָוכּיֹוצא
האיברין  מן אחד נּקב ׁשּמא החלל ּכל ּכנגד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּבדיקה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבנקיבתן. ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּתּטרף
סרכֹות ‰. ׁשּנמצאּו אֹו צמחין ׁשהעלתה ראה ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָלפיכ

לטרּפׁש אֹו לּלב אֹו ולּדפן מּמּנה ּתלּויין חּוטין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּכמֹו
וכן  בדיקה. ּוצריכה נּקבה, ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכבד
נּקב  ׁשּמא חֹוׁשׁשין - לחה מלא אבעּבּוע ּבּה נמצא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאם

ּבדיקה. ּוצריכה ׁשּתחּתיו, ְְְְִִִֶַָָָסמּפֹון
.Â ּתלּויה הראה נמצאת ׁשאם זֹו, ּדר על היה הּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמן

ולּדפן  ראה ׁשל האֹום מן היּו אם חּוטין, ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּבסרכֹות
הּסרכא  את ׁשחֹותכים - הּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב  ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
נמצאת  אם ּבפֹוׁשרין. אֹותּה ונֹופחין הראה את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָּומֹוציאין
היא  הרי - הּמים נתּבעּבע לא ואם טרפה; - ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹנקּובה
ּבמקֹום  היתה לא זֹו וסרכא ּומּתרת, נקב מּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻׁשלמה
לא  ּומעֹולם ּבלבד. העליֹון קרּום נּקב ׁשּמא אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנקב,
.ּכ ּבֹו ׁשעֹוּׂשין מקֹום ׁשמענּו ולא ,ּכ ׁשהֹורה מי ְְִִִֶֶַָָָָָָֹראינּו

.Ê חכמי מּדברי הּנראין הּדברים הן ׁשאּלּו ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואף
ּכׁשּׁשֹוחטין  הּוא: ּכ ּביּׂשראל הּפׁשּוט הּמנהג ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּגמרא,
ׁשל  הּטרּפׁש את קֹורעין - החּיה את אֹו הּבהמה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
נמצאה  לא אם ּבמקֹומּה. הראה את ּובֹודקין ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹּכבד,
הראה  מאזני אזן ּבין סרכא ׁשּנמצאה אֹו בּסרכא, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּתלּויה
ּבין  הּצלעֹות ׁשּבין ּבּׂשר ּבין רביצתּה, ׁשּבמקֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָולּבּׂשר
הּסדר  על לאזן מאזן סרכא ׁשּנמצאה אֹו ׁשּבחזה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבּׂשר
אֹותּה. מּתירין אּלּו הרי - לּה הּסמּוכה לאזן האֹום מן ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹאֹו

.Á לאיזה ראה ׁשל האֹום מן יֹוצא חּוט נמצא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָואם
אֹוסרין  - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו ,ׁשּיּמׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָמקֹום

ָאֹותּה.
.Ëלטרּפׁש אֹו לּלב מׁשּו חּוט הראה מן היה אם ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן

מן  החּוט ׁשהיה ּבין לּורּדא, אֹו הּלב לכיס אֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּכבד
ּכחּוט  היה ואפּלּו האזן, מן ׁשהיה ּבין ראה ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהאֹום
ּדבּוקה  ׁשּנמצאת ורּדא וכן אֹותּה. אֹוסרין - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּׂשערה
אֹותּה. אֹוסרין - לכיסּה מּמּנה יֹוצא חּוט אֹו ְְְִִִִֵֶָָָָּבכיסּה
אֹותּה. אֹוסרין - הּסדר על ׁשּלא לאזן מאזן הּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוחּוט

.È לּבּׂשר האזן מן סרכא מצאּו אם ׁשּמנהגן, מקֹומֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש
אֹוסרין  - ּבׁשּתיהן דבּוקה והּסרכא ׁשּבּצלעֹות, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָולעצם
ּומעּוט  הּמּתירין. מן ואני האֹוסרין, מן מרי ואּבא ְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָאֹותּה.
אֹוסר. ואני לבּדֹו, ּבעצם נדּבקה אפּלּו מּתירין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָמק ֹומֹות

.‡È.נקב ּבּה יׁש ׁשּמא הראה, ׁשּנֹופחין מקֹומֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָויׁש
ׁשּגֹורם  ּדבר נֹולד לא ׁשהרי נֹופחין, אין הּמק ֹומֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹורב
אּלא  ּובּמערב ּבספרד ראה נפחנּו לא ּומעֹולם ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלחׁשׁש.

ׁשחֹוׁש דבר לנּו נֹולד לֹו.אם ׁשים ְִִֶַָָָ
.·È ּפי על אּלא הּדין, ּפי על אינן - ּכּלן האּלּו ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּודברים

ׁשּבדק  ּבמי ׁשמענּו לא ּומעֹולם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמנהג,
חׁשׁש. לֹו נֹולד אם אּלא ֲִֶַָָעֹוף,

.‚È וקדם הּבטן, את וקרע הּבהמה את ׁשּׁשחט ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמי
את  ונטל ּכֹוכבים עֹובד אֹו כלב ּבא הראה את ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיבּדק
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ועבריה".68) "שמתיה הרי"ף גירסת לפי כה. שילך 69)סנהדרין עד תקנה לו אין הטריפות על החשוד שם, (סנהדרין
מדייק  ומזה לכשרותו" חוזר "אינו רק כתב כאן אבל לעולם", תקנה לו "אין כתב, שם אסורות מאכלות בהלכות ורבינו וכו'
סתירה  כאן ולכאורה (משגיח). שומר עליו כשמעמידים למכור תקנה לו יש אבל חוזר, אינו לכשרותו שרק המגידֿמשנה,
הכוונה  תקנה, לו אין שאמרו שמה המגידֿמשנה ומפרש הנ"ל. הגמרא לדברי וגם אסורות, במאכלות עצמו לדברי בולטת
עליו). משגיח כשמומחה בשר למכור רשאי אבל לכשרותו, לחזור זאתֿאומרת הקודם, למצבו לחזור תקנה לו שאין

הערמה.70) בלא  תשובה עשה שוודאי חשוב, בממון אסורות: במאכלות רבינו ולשון שם. או 1)סנהדרין בהמה יבאר
הריאה. בדיקת ומנהג הם; בריאים בחזקת ועוף חיה בהמה כל אלו; מטרפות טרפות ספק בה שנולד עוף

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּמא  אֹומרים: ואין מּתרת. זֹו הרי - לֹו והל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻהראה
מחזיקין  ׁשאין היתה; דבּוקה ׁשּמא אֹו היתה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָנקּובה
נטרפה. ּבּמה ׁשּיּודע עד הּתר ּבחזקת זֹו הרי אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּסּור.
ּבהן, וכּיֹוצא ּולׁשדרה מח לקרּום חֹוׁשׁשין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּוכׁשם
ׁשּדבר  מנהג, ּבזה ואין ׁשאבדה. לראה נחּוׁש לא ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹּכ

מנהג. ּבֹו אין מצּוי ְִֵֵֶָָׁשאינֹו
.„È קדם הראה והֹוציא הּיּׂשראל אֹו ּכֹוכבים העֹובד ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבא

ּפי  על ואף אֹותּה, נֹופחין - קּימת היא והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתּבדק,
מּפני  היּו, לא אֹו צמחין ׁשם היּו אם יֹודעין אנּו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹׁשאין

הּמנהג. ְִִַָּפּׁשּוט
.ÂË מן מדלּדלֹות סרכֹות נמצאּו ׁשאם מקֹומֹות, ְְְְְְִִִֵֶָָֻיׁש

למקֹום  ולא לּדפן לא ּדבּוקֹות ׁשאינן ּפי על אף ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהראה,
ואּבּוד  הּוא, ּגדֹול הפסד זה ודבר אֹותּה. אֹוסרין - ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָאחר
ולא  ּבצרפת לא זה נהגּו לא ּומעֹולם ליּׂשראל. ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹֹממֹון
ּבמנהג  לנהג ראּוי ואין ּבּמערב. זה נׁשמע ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּבספרד,
מן  ׁשלמה נמצאת אם ּבלבד; אֹותּה נֹופחין אּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָזה.

מּתרת. זֹו הרי - ֲֵֶֶֶֶַֻהּנקב

ה'תשע"ה  ניסן ח' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ּבנֹו‡. ואת אֹותֹו מּתר 2הּׁשֹוחט הּבּׂשר - אחד ּביֹום ְְְֵֶֶַַָָָָֻ

לא 3ּבאכילה  ּבנֹו ואת אתֹו ׁשּנאמר: לֹוקה; והּׁשֹוחט , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשחיטת  על אּלא לֹוקה ואינֹו אחד. ּביֹום ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָתׁשחטּו

לפיכ מּׁשניהן 4האחרֹון. אחד ׁשחט אם חברֹו5, ּובא , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לֹוקה. חברֹו - הּׁשני את ְֲִֵֵֶֶַַָוׁשחט

זמן ·. ּבכל נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו מקֹום 6אּסּור ,7ּובכל ְְְְְִֵֶַָָָ

הּנאכלין  קדׁשים ּבין ּובמקּדׁשין. קדׁשים 8ּבחּלין ּבין ְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻֻ
נאכלין  והּׁשני 9ׁשאינן ּבעזרה ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,לפיכ . ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבעזרה 10ּבחּוץ  והּׁשני ּבחּוץ הראׁשֹון אֹו ׁשהיּו11, ּבין , ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
מהן  אחד ׁשהיה ּבין קדׁשים, ׁשניהן אֹו חּלין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻׁשניהן
מּׁשּום  לֹוקה אחרֹון ׁשּׁשחט זה - קדׁשים ואחד ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻחּלין

ּבנֹו. ואת ְְֶאֹותֹו
ּבלבד;‚. ּבׁשחיטה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָאין

האּסּור. הּוא ׁשניהן ּבׁשחיטת - תׁשחטּו לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
נחר  אם ּבידֹו12אבל נתנּבל אֹו לׁשחט.13הראׁשֹון מּתר - ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻ

הּׁשני  ונחר הראׁשֹון ׁשחט אם -14וכן ּבידֹו נתנּבל אֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ָּפטּור.

עצמן „. לבין ּבינם ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה את 15חרׁש ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשחיטתן  ׁשאין לפי אחריהם, ׁשני לׁשחט מּתר - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻהראׁשֹון

ּכלל.16ׁשחיטה  ְְִָָ
אסּור ‰. - נבלה ספק הּוא והרי הראׁשֹון את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט

לֹוקה  אינֹו - ׁשחטֹו ואם הּׁשני, .17לׁשחט ְְְִִִֵֵֶַָֹ
.Â.ׁשחיטה ׁשמּה - לאכילה ראּויה ׁשאינּה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָׁשחיטה

ׁשֹור  אֹו טרפה אֹו ּבעזרה חּלין ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻלפיכ
ׁשּׁשחט 18הּנסקל  אֹו אדּמה, ּופרה ערּופה ועגלה ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָָֻ

לֹוקה. - הּׁשני את וׁשחט האחרֹון ּובא ּכֹוכבים, ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָלעבֹודת
וׁשחט  האחרֹון ּובא האחד, את הראׁשֹון ׁשחט אם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
אֹו הּנסקל ׁשֹור אֹו ּבעזרה חּלין הּוא והרי הּׁשני ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻאת

לֹוקה. זה הרי - אדּמה ּופרה ערּופה ְֲֲֲֵֶֶֶָָָָָֻעגלה
.Êּפטּור 19ׁשחטֹו - ּכֹוכבים ואת 20לעבֹודת אֹותֹו מּׁשּום ְְֲִִֶַַָָָ

ּבנפׁשֹו נתחּיב ׁשהרי ּבֹו21ּבנֹו, התרּו ואם אֹותֹו22. מּׁשּום ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַ
ּכֹוכבים  עבֹודת מּׁשּום ּבֹו התרּו ולא ּבנֹו לֹוקה 23ואת -24. ְְְְֲִִִֶֶַָֹ

.Á ואת אֹותֹו אּסּור טהֹורה אין ּבבהמה אּלא נֹוהג ּבנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשחוט 1) מותר אם ראשונה ששחטו וקטן שוטה חרש זמן; בכל נוהג איסורו ואם אחד ביום בנו ואת אותו השוחט יבאר
שלקחו  שנים בכלאים; או טמאה בבהמה נוהג אם בנו ואת אותו שחיטה; שמה אם ראויה שאינה שחיטה אחריהם; שני
אחד  יום אמה; שמכר להודיע בהמה המוכר צריך בשנה פרקים בכמה לשחוט; יקדים מי הבת וזה האם זה בהמות שתי

הלילה. אחר הולך היום אם בנו ואת באותו דבר 2)האמור של לאמיתו אבל בתורה, שכתוב כמו זכר לשון רבינו נקט
ו  אב פירוש: בלבד, בנקבות בנו ואת אותו שחיטת על מספק.לוקים רק אסור בתו או ובנו אב אבל בתה, או ובעל 3)בנה

האסור. ממעשה יהנה שלא כדי ביום, בו השני את לאכול שאסור כותב גדולות על 4)הלכות בא מלקות וחיוב הואיל
הבן. או תחילה האם נשחטה בין הבדל ואין השנייה השחיטה הבן 5)מעשה את שחט ובין תחילה האם את שחט בין

הבית.6)תחילה. בפני ושלא הבית לארץ.7)בפני ובחוץ ואשמות.8)בארץ חטאות ופרים 9)שלמים, עולה
לאכילה. ראויים שאינם פי על אף הנשרפים. ופסול.10)ושעירים הוא חוץ שחוטי כן ואם קדשים היה שהשני פי על אף

שחיטה.11) שמה ראוייה שאינה שחיטה - בעזרה חולין משום ואסור חולין השני שהיה פי על זה 12)אף לדמות ואין
והתורה  כלל שחיטה אינה נחירה אבל פסול, להם גורם אחר שדבר אלא היא יפה השחיטה ששם מפני ב, שבהלכה לדינים

תשחטו. לא מדעתו.13)כתבה: שלא נבילה שחיטת 14)נעשית שרק מכאן רבים, בלשון תשחטו לא אומר הכתוב
אסורה. לשחוט 15)שניהם ואסור כשרה. שחיטתם כהוגן ששחטו אותם, רואים אחרים שאילו אותם. רואים אחרים ואין

אחריהם. השני בידו.16)את כנתנבל הוא מפני 17)והרי הארבעים, את סופג שאינו שחט שאם ומודים שם: במשנה
איסור. ספק על לוקים ה 18)שאין איסור שהוא פי על השני.19)נאה.אף זו 21)ממלקות.20)את בשחיטה

בדרבה  ליה "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים בנו ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה נתחייב
ממלקות. ונפטר בנו.22)מיניה". ואת אותו עבירת על מלקות שתתחייב תשחטהו, אל עדים 23)עדים, לו אמרו לא

מיתה. ותתחייב זו בשחיטה זרה עבודה עובד ומפני 24)אתה חייב, אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי שסובר יוחנן כר'
היינו  במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב זה, משום בו התרו לא העדים שהרי זרה עבודה באיסור ששגג

אותו. מלקין - בנו ואת אותו איסור
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ּׂשה  אֹו וׁשֹור ׁשּנאמר: לא 25ּבלבד: ּבנֹו ואת אתֹו ְְְְֱִֶֶֶֶַַֹֹ
צבי  ּכיצד? ּבכלאים. ונֹוהג אחד. ּביֹום ׁשּבא 26תׁשחטּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

לֹוקה  - ּבנּה ואת העז וׁשחט העז ׁשּבא 27על העז אבל ; ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבנּה ואת אֹותּה לׁשחט אסּור - הּצבּיה ׁשחט 28על ואם , ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹ

ּובנּה ּפרה לֹוקה. אינֹו ּובנּה.29- צבּיה לא ּתֹורה, אסרה ְְְְִֵֶָָָָָָָָֹ
.Ë את וׁשחט ּבן, וילדה נקבה הּזאת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה

לֹוקה  - ּבנּה ואת הּצבּיה ּבת הּבא 30הּנקבה ּכלאים וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
עז  ּומּמין ּכבּׂש עם 31מּמין מעז ּבין העז עם מּכבּׂש ּבין , ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָ

ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה - ְְְִִֶֶַָהּכבּׂשה
.Èאּמֹו יר עּבר המעּברת. את לׁשחט הּוא.32מּתר ְְִִֶֶֶֶֶַָָֹֻֻֻ

ּגּבי  על והפריס ׁשחיטה אחר חי העּבר יצא ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻואם
-33קרקע  ׁשחט ואם אחד, ּביֹום אֹותֹו ׁשֹוחטין אין - ְְְֲִִֵֶַַַָָ

לֹוקה. ֵֶאינֹו
.‡È ּבּנקבֹות נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו ּבנּה34אּסּור ׁשּזה , ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

ׁשֹוחטין 35וּדאי  אין - אביו הּוא ׁשּזה וּדאי נֹודע ואם . ְֲִִִֵֶֶַַַַַָ
ׁשהּדבר 36ׁשניהן  לֹוקה; אינֹו - ׁשחט ואם אחד, ּביֹום ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

אי 37ספק  אֹו ּבזכרים נֹוהג נֹוהג.אם נֹו ְִִִֵֵֵֵָָ
.·È ׁשחט ּכ ואחר הּפרה את -38הּׁשֹוחט ּבניה ׁשני ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מלקּיֹות  ׁשּתי ׁשחט 39לֹוקה ּכ ואחר ּבניה את ׁשחט . ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
אחת  לֹוקה - -40היא ּבּתּה ּבן ואת ּבּתּה ואת ׁשחטּה . ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּתים  את 41לֹוקה ׁשחט ּכ ואחר ּבּתּה ּבן ואת ׁשחטּה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אחת  לֹוקה - אחר 42הּבת ּבין הּוא ּבין ,43. ֵֵֵֶַַַַַ

.‚Èּובאּו הּבת, וזה האם זה ּבהמֹות, ׁשּתי ׁשּלקחּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים
ראׁשֹון 44לדין  יׁשחֹוט ראׁשֹון ׁשּלקח זה והּׁשני 45- , ְְְִִִִִֵֶֶַַָ

זכה  - וׁשחט הּׁשני קדם ואם למחר. וימּתין 46ימּתין , ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ
למחר. עד ְִַָָָהראׁשֹון

.„È ּבּׁשנה ּפרקים -47ּבארּבעה לחברֹו ּבהמה הּמֹוכר , ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָ
ּבּתּה אֹו אּמּה מכרּתי ּכבר לֹו: ולֹומר להֹודיעֹו 48צרי ְְְְִִִִִַַָָָָָ

עד  יׁשחֹוט ולא האחרֹון זה ׁשּימּתין ּכדי לׁשחט, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלאחר
חג  ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ערב הן: ואּלּו וערב 49למחר. , ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּפסח  ׁשל הראׁשֹון טֹוב עצרת 50יֹום וערב ראׁש51, וערב , ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹ
.52הּׁשנה  ַָָ
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עופות.25) ולא שה חיה, ולא שור חיה.26)ודרשינן פפא 27)שהוא רב ולדעת שלוקה, מודים הכול חסדא לרב
כחכמים. ופסק וחכמים אליעזר ר' בנה 28)מחלוקת ואת אותה לשחוט לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק הרשב"א

שם. חסדא רב כדברי ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם ובנו 29)מאותו שה אומר: ובגמרא רבינו. לשון
ובנו  באב אבל הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות על בוודאי הכוונה אבל ובנו, צבי ולא רחמנא אמר

וחכמים. חנניה התיש 30)נחלקו של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש, הוא והאב האב לזרע שחוששים שסוברים כחכמים
" ודורשים שה. חלק אחד.והצבייה ביום תשחטו לא שה מקצת ואפילו הגדי.31)שה" ומן הרחל כאחד 32)מן שהוא

אמו  ששחיטת כיון בנו, ואת אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר אם ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה,
המקשה  בהמה פרק חולין בתוספתא מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה, בשר כחתיכת באכילה, מתירתו

בנו. ואת אותו משום מותר שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור שחיטה שטעון את ב: שאז 33)הלכה
שחכמים  כהנא רב מפרש יד: הלכה אסורות מאכלות מהלכות ה בפרק כמבואר מטהרתו, אמו שחיטת ואין שחיטה צריך
ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור בו ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע גבי על בהפריס מודים

לוקה. שאינו רבינו פסק ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה שזורי, איסור 34)שמעון אין והרדב"ז: משנה המגיד לפני הגירסא
בזכרים  גם נוהג מספק אבל בנקבות אלא בוודאי נוהג בנו ואת אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת אותו

שמסיים. ובנה.35)כמו אם על תורה הקפידה למה טעם בזכרים.36)נתן נוהג שמא ספק מחלוקת 37)משום
כמי. הלכה וספק בברייתא היא ביום.38)חכמים אותו 39)בו באיסור נעשו השחיטות ששתי ובן, בן כל שחיטת על

התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו ורק ואחת, אחת כל על וחייב בנו אחת,40)ואת מלקות
ואותו. בנו באיסור נעשתה אחת שחיטה שרק תשחטו 41)מפני לא בנו ואת אותו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי

משם  הם האיסורים ששני פי על ואף באיסור, מעשים שני עשה כן ואם הבת. שחיטת אחרי ששחטו בתה בן בשחיטת וכן
שניים. לוקה כלפי 42)אחד בנו ואת אותו משום עבירות: שתי על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי על אף

שם  וגם אחת, בשחיטה אחד, במעשה נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי ואותו בנו שחיטת ומשום האם שחיטת
בנו. ואת אותו הוא, אחד בתורה שנאמר האחרון.43)האיסור השוחט אומר 44)ולוקה והשני לשחוט האחד שבא

תשחוט  אתה ואם ממך יותר צריך אני אומר והשני לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך יותר צריך אני
שקניתי. השני את לשחוט כך אחר לי יהיה קודם.45)אסור זכותו שקנה ונשכר.46)מפני זריז זה הרי השני קדם אם

מיד.47) לשוחטה דעתו בהמה לוקח וסתם סעודה לעשות ישראל היום.48)דרך לשחוט לשני ואסור נשחטו כבר שמא
שבעת 49) קרבנות אבל ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחביב. הוא לעצמו שרגל מפני בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני

להכין  פנוייה שעתם ואין המינים וארבעת סוכה בהכנת טרודים הסוכות חג בערב העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי
גדולות. השובע.50)סעודות על נאכל יהיה שהפסח כדי באכילה, מרבים חגיגה 51)היו שלמי משום שבועות, ערב

שבחג  מודים הכל פירוש: בסעודה, ומרבים לכם", דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו שם ותוספות ראיה. ועולת
ותפילה. תורה ידי על הנפש הנאת על רק לסמוך ואין ממש) ("לכם" הגוף את גם לענג ולשתות לאכול מחוייבים השבועות
וגם  המועדות בכל מקריבים חגיגה ושלמי ראיה שעולת מפני רש"י, של פירושו את קיבלו לא התוספות שבעלי [נראה
שבעה, כל תשלומים חגיגה) ושלמי ראיה (לעולת להם יש אמנם הסוכות. חג בערב להודיע צריך אינו ולמה הסוכות בחג

חגי  בהלכות כתב רבינו בראשון. להקריב מצוה ולא אבל עשה על שעבר דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי שהמאחר גה
יפה.52)תעשה. לסימן בו עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים השנה תחילת שהוא מפני

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÂË ּבאחרֹונה ׁשּלקח זה ּכׁשראה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה
ׁשֹוחט  ׁשהּוא ׁשחזקתֹו הּיֹום, ּבסֹוף והיה לקנֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָנחּפז
להֹודיעֹו, צרי אינֹו - ּבּיֹום רוח היה אם אבל ְֲִִִֵֶַַַָָָָָעּתה;

למחר. אּלא יׁשחֹוט לא ְְִֶֶָָָָֹׁשּמא
.ÊËצרי - לּכּלה והּבת לחתן, האם את ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּמֹוכר

ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשֹוחטין. אחד ּביֹום ׁשּוּדאי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלהֹודיען;
ֶָּבזה.

.ÊÈהֹול הּיֹום - ּבנֹו ואת ּבאֹותֹו האמּור אחד ְְְֵֶֶַָָָיֹום
הּלילה  ליל 53אחר ּבתחּלת ראׁשֹון ׁשּׁשחט הרי ּכיצד? . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

חמיׁשי  ליל ּתחּלת עד הּׁשני יׁשחֹוט לא - .54רביעי ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַֹ
ּבין  קדם רביעי יֹום ּבסֹוף הראׁשֹון ׁשחט אם ְְְִִִִֵֵֶַָָֹוכן

חמיׁשי  ליל ּבתחּלת הּׁשני ׁשֹוחט - ׁשחט 55הּׁשמׁשֹות . ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָ
הּׁשמׁשֹות  ּבין יׁשחֹוט 56ראׁשֹון לא - חמיׁשי ליל ׁשל ְְֲִִִִֵֵֶַָֹ

ׁשּׁשי  ליל עד אינֹו57הּׁשני - חמיׁשי ּביֹום ׁשחט ואם ; ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָ
.58לֹוקה  ֶ

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הּבנים ‡. על אם מּתר 2הּלֹוקח הּבּׂשר - ּוׁשחטּה ְִֵֵַַַַַָָָָָָֻ

האם  ׁשחיטת על ולֹוקה תּקח 3ּבאכילה, לא ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
מתה  אם וכן הּבנים. על לֹוקה.4האם - ׁשּיׁשּלחּנה קדם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּפטּור  - ׁשּלקחּה אחר ׁשּלחּה .5ואם ְְְִִֶַַָָָָ
לקּים ·. חּיב - לעּׂשה ׁשּנּתקה תעּׂשה לא מצות ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכן

ׁשּבּה לֹוקה 6עּׂשה - קּימֹו לא ואם ,7. ְְֲִִֵֶֶָֹ
וׁשּלחּה‚. מּידֹו האם וחטף אחד ׁשּברחה 8ּבא אֹו , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

מּדעּתֹו ׁשּלא ידֹו ּתׁשּלח 9מּתחת ׁשּלח ׁשּנאמר: לֹוקה; - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ׁשּבּה. עּׂשה קּים לא והרי מעצמֹו, ׁשּיׁשּלח עד -ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּתעּוף,„. ׁשּלא ּכדי אג ּפיה וקּצץ הּבנים, על אם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנטל
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - אֹותּה10וׁשּלחּה ּומׁשהה .11 ְְְְִִֶַַַַַָָ
ּומׁשּלחּה כנפיה ׁשּיגּדלּו עד קדם 12אצלֹו מתה ואם . ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

עּׂשה  קּים לא ׁשהרי לֹוקה, - ואבדה ּברחה אֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלזה
ֶָׁשּבּה.

ּומפריחּה‰. ּבכנפיה אֹוחז האם? מׁשּלח .13וכיצד ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּפעמים  וחמׁש ארּבע אפּלּו וחזרה, וׁשּלחּה וחזרה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָׁשּלחּה

ּתׁשּלח  ׁשּלח ׁשּנאמר: לׁשּלח; חּיב -14. ְְֱֵֵֶֶַַַַַַַַָ
.Â- הּבנים את ּומׁשּלח האם את נֹוטל הריני ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹומר:

האם  את לׁשּלח האם.15חּיב את ּתׁשּלח ׁשּלח ׁשּנאמר: ; ְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
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הולך 53) היום ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר בראשית ממעשה זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:
הלילה. אחד.54)אחר יום ונקרא שלפניו הלילה אחר נמשך רביעי יום אחר.55)שכל יום כבר יום 56)שהוא ספק
לילה. חמישי.57)ספק ליל תחילת היה רביעי סוף של השמשות בין על 1)מספק.58)שמא אם הלוקח יבאר

עליהן; האם וחזרה לקן והחזירן הבנים לקח או אותה, וצד וחזר האם את שלח תעוף; שלא כדי אגפיה קצץ ואם הבנים;
שהרג  ועוף במקודשין; נוהג הקן שלוח אם עליהן; שאמן זמן כל בביצים לזכות מותר ואם נוהג; עוף זה באי הקן שלוח

ביצים.2)נפש. או אפרוחים על היושב תשלח 3)עוף ה'עשה'ד"שלח את לקיים לו איֿאפשר ששחטה מכיון כלומר,
ח. הערה לקמן ראה הבנים". על האם תקח "לא על לוקה לפיכך האם", אףֿעלֿפי 4)את לעולם, ה'עשה' תתקיים ולא

לוקה. בשחטה, כמו בידיו ה'עשה' ביטל לא לוקין 5)שהוא אין עשה, קום בה שיש לאֿתעשה מצות שכל ממלקות,
האם  תקח לא נאמר הקן בשילוח וכאן עליו. לוקין אין לעשה, שניתק לאו כל התלמוד בלשון או קמא. שם משנה עליו.
השהה  ואפילו שלקחה, אחר האם שלח אם ולפיכך תשלח', 'שלח של ל'עשה' תקח' ה'לא ניתק הרי תשלח, שלח ואחרֿכך
רש"י  דעת כן ואין טו: מכות במסכת קיימו" ולא "קיימו המשפט את רבינו מפרש כך שם. לוקה, אינו רב זמן בידו אותה

שלקחה. אחרי דיבור כדי תוך שלחה אם היינו שקיימו, מפרש הלאו.6)שהוא מעבירת ופטור שיכול, זמן בכל
שעשה 7) היינו ה'עשה', את כשביטל אומר האחד ל'עשה', הניתק לאו על במלקות חייב אימתי מחלוקת יש טז: במכות

שהרי  לוקה, אינו ה'עשה' קיום למניעת שגרם דבר אירע ממילא אם אבל לוקה, אז ה'עשה' של קיומה המונע מעשה בידים
נעשה  שזה אף ה'עשה', לקיים יכול שאינו ונתברר ה'עשה' קיים לא רק אם אומר: והשני ה'עשה'. בוטלה באשמתו לא
לא  אם פסק, ורבינו ב'עשה'. תיקנו שלא כיון הלאו, עבירת על מלקות חייב שישלחנה, קודם האם שמתה כגון ממילא,
בגמרא  שגורס כאן מגידֿמשנה (ראה לוקה. שישלחנה קודם מתה הקודמת, בהלכה פסק וכן בידיו. ביטל שלא אע"פ קיימו
וראה  שם. מפרשים' ה'יש לפי יוחנן כר' פסק ורבינו ביטלו. ולא ביטלו אומר לקיש וריש קיימו, ולא קיימו אומר יוחנן ר'

שלחה 8)כסףֿמשנה). כאילו והרי שלוחו נעשה הוא הרי שלקחה, מי של מדעתו זה עשה אם אבל מידו, חטף דוקא
נראה כן פטור. והוא בעצמו שלקח רבינו.מי את 9)מדברי בכוונה לה שנתן כגון מדעתו, ברחה אם אבל ואבדה.

ה'עשה'. את וקיים שילוח כן גם זה הרי לברוח, בזה.10)האפשרות ירגיל שלא ותוכחות רידוי ופירש"י קמא: חולין
המלקות.11) מן ויפטר כהלכתה, ה'עשה' את שיקיים כדי משמע 12)שם. מלשונו שבה. מצותֿעשה מקיים זה ובשילוח

ה. בהלכה מדבריו לדייק יש וכן ולוקה, ה'עשה' את קיים לא כנפיה, שגדלו לפני משלחה רב 13)שאם מחלוקת שם:
ביארו  כן יהודה. כרב פוסק ורבינו באגפיה, אומר יהודה ורב ברגליה, אומר: הונא רב משלח? במה יהודה. ורב הונא
פירושו  ברגל, אומר הונא שרב שם רש"י של השני כפירוש הסוגיא מפרש שרבינו ונראה והכסףֿמשנה. המגידֿמשנה
בכנפיה, לעוף יכולת לה יש אם רק אומר יהודה ורב שילוח. של 'עשה' קיים לעוף, יכולה ואינה כנפיה שקיצץ אףֿעלֿפי
שכתב  שמה לומר עלינו ה'עשה', קיים מדעתו ברחה שאם ג, בהלכה למעלה שכתבנו מה ולפי אותן. קיצץ שלא היינו
ללכת  האפשרות את רק נתן אם אבל לעוף, האפשרות את מדעתו לה נותן אם ומספיק דוקא, לאו הוא "ומפריחה" כאן

ה'עשה'. קיים לא הפשוטה 14)ברגל, משמעותה אלא הלשון מכפל לא הוא הלימוד אבל שם, המשנה לשון נקט רבינו
מזה  יוצא פעמים, מאה אפילו "השב" לא. מציעא ובבא שם, בסוגיא כמבואר פעמים, מאה אפילו היא "שלח" המילה של

רבֿפעמית. פעולה משמעותו הפעל שמקור בלשני, האמור 15)לימוד "חייב" לשון רבינו מפרש כן קמא. חולין משנה
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ּׂשה  אֹו וׁשֹור ׁשּנאמר: לא 25ּבלבד: ּבנֹו ואת אתֹו ְְְְֱִֶֶֶֶַַֹֹ
צבי  ּכיצד? ּבכלאים. ונֹוהג אחד. ּביֹום ׁשּבא 26תׁשחטּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

לֹוקה  - ּבנּה ואת העז וׁשחט העז ׁשּבא 27על העז אבל ; ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבנּה ואת אֹותּה לׁשחט אסּור - הּצבּיה ׁשחט 28על ואם , ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹ

ּובנּה ּפרה לֹוקה. אינֹו ּובנּה.29- צבּיה לא ּתֹורה, אסרה ְְְְִֵֶָָָָָָָָֹ
.Ë את וׁשחט ּבן, וילדה נקבה הּזאת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה

לֹוקה  - ּבנּה ואת הּצבּיה ּבת הּבא 30הּנקבה ּכלאים וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
עז  ּומּמין ּכבּׂש עם 31מּמין מעז ּבין העז עם מּכבּׂש ּבין , ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָ

ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה - ְְְִִֶֶַָהּכבּׂשה
.Èאּמֹו יר עּבר המעּברת. את לׁשחט הּוא.32מּתר ְְִִֶֶֶֶֶַָָֹֻֻֻ

ּגּבי  על והפריס ׁשחיטה אחר חי העּבר יצא ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻואם
-33קרקע  ׁשחט ואם אחד, ּביֹום אֹותֹו ׁשֹוחטין אין - ְְְֲִִֵֶַַַָָ

לֹוקה. ֵֶאינֹו
.‡È ּבּנקבֹות נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו ּבנּה34אּסּור ׁשּזה , ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

ׁשֹוחטין 35וּדאי  אין - אביו הּוא ׁשּזה וּדאי נֹודע ואם . ְֲִִִֵֶֶַַַַַָ
ׁשהּדבר 36ׁשניהן  לֹוקה; אינֹו - ׁשחט ואם אחד, ּביֹום ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

אי 37ספק  אֹו ּבזכרים נֹוהג נֹוהג.אם נֹו ְִִִֵֵֵֵָָ
.·È ׁשחט ּכ ואחר הּפרה את -38הּׁשֹוחט ּבניה ׁשני ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מלקּיֹות  ׁשּתי ׁשחט 39לֹוקה ּכ ואחר ּבניה את ׁשחט . ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
אחת  לֹוקה - -40היא ּבּתּה ּבן ואת ּבּתּה ואת ׁשחטּה . ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּתים  את 41לֹוקה ׁשחט ּכ ואחר ּבּתּה ּבן ואת ׁשחטּה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אחת  לֹוקה - אחר 42הּבת ּבין הּוא ּבין ,43. ֵֵֵֶַַַַַ

.‚Èּובאּו הּבת, וזה האם זה ּבהמֹות, ׁשּתי ׁשּלקחּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים
ראׁשֹון 44לדין  יׁשחֹוט ראׁשֹון ׁשּלקח זה והּׁשני 45- , ְְְִִִִִֵֶֶַַָ

זכה  - וׁשחט הּׁשני קדם ואם למחר. וימּתין 46ימּתין , ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ
למחר. עד ְִַָָָהראׁשֹון

.„È ּבּׁשנה ּפרקים -47ּבארּבעה לחברֹו ּבהמה הּמֹוכר , ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָ
ּבּתּה אֹו אּמּה מכרּתי ּכבר לֹו: ולֹומר להֹודיעֹו 48צרי ְְְְִִִִִַַָָָָָ

עד  יׁשחֹוט ולא האחרֹון זה ׁשּימּתין ּכדי לׁשחט, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלאחר
חג  ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ערב הן: ואּלּו וערב 49למחר. , ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּפסח  ׁשל הראׁשֹון טֹוב עצרת 50יֹום וערב ראׁש51, וערב , ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹ
.52הּׁשנה  ַָָ
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עופות.25) ולא שה חיה, ולא שור חיה.26)ודרשינן פפא 27)שהוא רב ולדעת שלוקה, מודים הכול חסדא לרב
כחכמים. ופסק וחכמים אליעזר ר' בנה 28)מחלוקת ואת אותה לשחוט לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק הרשב"א

שם. חסדא רב כדברי ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם ובנו 29)מאותו שה אומר: ובגמרא רבינו. לשון
ובנו  באב אבל הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות על בוודאי הכוונה אבל ובנו, צבי ולא רחמנא אמר

וחכמים. חנניה התיש 30)נחלקו של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש, הוא והאב האב לזרע שחוששים שסוברים כחכמים
" ודורשים שה. חלק אחד.והצבייה ביום תשחטו לא שה מקצת ואפילו הגדי.31)שה" ומן הרחל כאחד 32)מן שהוא

אמו  ששחיטת כיון בנו, ואת אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר אם ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה,
המקשה  בהמה פרק חולין בתוספתא מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה, בשר כחתיכת באכילה, מתירתו

בנו. ואת אותו משום מותר שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור שחיטה שטעון את ב: שאז 33)הלכה
שחכמים  כהנא רב מפרש יד: הלכה אסורות מאכלות מהלכות ה בפרק כמבואר מטהרתו, אמו שחיטת ואין שחיטה צריך
ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור בו ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע גבי על בהפריס מודים

לוקה. שאינו רבינו פסק ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה שזורי, איסור 34)שמעון אין והרדב"ז: משנה המגיד לפני הגירסא
בזכרים  גם נוהג מספק אבל בנקבות אלא בוודאי נוהג בנו ואת אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת אותו

שמסיים. ובנה.35)כמו אם על תורה הקפידה למה טעם בזכרים.36)נתן נוהג שמא ספק מחלוקת 37)משום
כמי. הלכה וספק בברייתא היא ביום.38)חכמים אותו 39)בו באיסור נעשו השחיטות ששתי ובן, בן כל שחיטת על

התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו ורק ואחת, אחת כל על וחייב בנו אחת,40)ואת מלקות
ואותו. בנו באיסור נעשתה אחת שחיטה שרק תשחטו 41)מפני לא בנו ואת אותו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי

משם  הם האיסורים ששני פי על ואף באיסור, מעשים שני עשה כן ואם הבת. שחיטת אחרי ששחטו בתה בן בשחיטת וכן
שניים. לוקה כלפי 42)אחד בנו ואת אותו משום עבירות: שתי על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי על אף

שם  וגם אחת, בשחיטה אחד, במעשה נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי ואותו בנו שחיטת ומשום האם שחיטת
בנו. ואת אותו הוא, אחד בתורה שנאמר האחרון.43)האיסור השוחט אומר 44)ולוקה והשני לשחוט האחד שבא

תשחוט  אתה ואם ממך יותר צריך אני אומר והשני לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך יותר צריך אני
שקניתי. השני את לשחוט כך אחר לי יהיה קודם.45)אסור זכותו שקנה ונשכר.46)מפני זריז זה הרי השני קדם אם

מיד.47) לשוחטה דעתו בהמה לוקח וסתם סעודה לעשות ישראל היום.48)דרך לשחוט לשני ואסור נשחטו כבר שמא
שבעת 49) קרבנות אבל ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחביב. הוא לעצמו שרגל מפני בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני

להכין  פנוייה שעתם ואין המינים וארבעת סוכה בהכנת טרודים הסוכות חג בערב העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי
גדולות. השובע.50)סעודות על נאכל יהיה שהפסח כדי באכילה, מרבים חגיגה 51)היו שלמי משום שבועות, ערב

שבחג  מודים הכל פירוש: בסעודה, ומרבים לכם", דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו שם ותוספות ראיה. ועולת
ותפילה. תורה ידי על הנפש הנאת על רק לסמוך ואין ממש) ("לכם" הגוף את גם לענג ולשתות לאכול מחוייבים השבועות
וגם  המועדות בכל מקריבים חגיגה ושלמי ראיה שעולת מפני רש"י, של פירושו את קיבלו לא התוספות שבעלי [נראה
שבעה, כל תשלומים חגיגה) ושלמי ראיה (לעולת להם יש אמנם הסוכות. חג בערב להודיע צריך אינו ולמה הסוכות בחג

חגי  בהלכות כתב רבינו בראשון. להקריב מצוה ולא אבל עשה על שעבר דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי שהמאחר גה
יפה.52)תעשה. לסימן בו עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים השנה תחילת שהוא מפני
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.ÂË ּבאחרֹונה ׁשּלקח זה ּכׁשראה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה
ׁשֹוחט  ׁשהּוא ׁשחזקתֹו הּיֹום, ּבסֹוף והיה לקנֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָנחּפז
להֹודיעֹו, צרי אינֹו - ּבּיֹום רוח היה אם אבל ְֲִִִֵֶַַַָָָָָעּתה;

למחר. אּלא יׁשחֹוט לא ְְִֶֶָָָָֹׁשּמא
.ÊËצרי - לּכּלה והּבת לחתן, האם את ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּמֹוכר

ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשֹוחטין. אחד ּביֹום ׁשּוּדאי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלהֹודיען;
ֶָּבזה.

.ÊÈהֹול הּיֹום - ּבנֹו ואת ּבאֹותֹו האמּור אחד ְְְֵֶֶַָָָיֹום
הּלילה  ליל 53אחר ּבתחּלת ראׁשֹון ׁשּׁשחט הרי ּכיצד? . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

חמיׁשי  ליל ּתחּלת עד הּׁשני יׁשחֹוט לא - .54רביעי ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַֹ
ּבין  קדם רביעי יֹום ּבסֹוף הראׁשֹון ׁשחט אם ְְְִִִִֵֵֶַָָֹוכן

חמיׁשי  ליל ּבתחּלת הּׁשני ׁשֹוחט - ׁשחט 55הּׁשמׁשֹות . ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָ
הּׁשמׁשֹות  ּבין יׁשחֹוט 56ראׁשֹון לא - חמיׁשי ליל ׁשל ְְֲִִִִֵֵֶַָֹ

ׁשּׁשי  ליל עד אינֹו57הּׁשני - חמיׁשי ּביֹום ׁשחט ואם ; ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָ
.58לֹוקה  ֶ

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הּבנים ‡. על אם מּתר 2הּלֹוקח הּבּׂשר - ּוׁשחטּה ְִֵֵַַַַַָָָָָָֻ

האם  ׁשחיטת על ולֹוקה תּקח 3ּבאכילה, לא ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
מתה  אם וכן הּבנים. על לֹוקה.4האם - ׁשּיׁשּלחּנה קדם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּפטּור  - ׁשּלקחּה אחר ׁשּלחּה .5ואם ְְְִִֶַַָָָָ
לקּים ·. חּיב - לעּׂשה ׁשּנּתקה תעּׂשה לא מצות ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכן

ׁשּבּה לֹוקה 6עּׂשה - קּימֹו לא ואם ,7. ְְֲִִֵֶֶָֹ
וׁשּלחּה‚. מּידֹו האם וחטף אחד ׁשּברחה 8ּבא אֹו , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

מּדעּתֹו ׁשּלא ידֹו ּתׁשּלח 9מּתחת ׁשּלח ׁשּנאמר: לֹוקה; - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ׁשּבּה. עּׂשה קּים לא והרי מעצמֹו, ׁשּיׁשּלח עד -ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּתעּוף,„. ׁשּלא ּכדי אג ּפיה וקּצץ הּבנים, על אם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנטל
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - אֹותּה10וׁשּלחּה ּומׁשהה .11 ְְְְִִֶַַַַַָָ
ּומׁשּלחּה כנפיה ׁשּיגּדלּו עד קדם 12אצלֹו מתה ואם . ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

עּׂשה  קּים לא ׁשהרי לֹוקה, - ואבדה ּברחה אֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלזה
ֶָׁשּבּה.

ּומפריחּה‰. ּבכנפיה אֹוחז האם? מׁשּלח .13וכיצד ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּפעמים  וחמׁש ארּבע אפּלּו וחזרה, וׁשּלחּה וחזרה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָׁשּלחּה

ּתׁשּלח  ׁשּלח ׁשּנאמר: לׁשּלח; חּיב -14. ְְֱֵֵֶֶַַַַַַַַָ
.Â- הּבנים את ּומׁשּלח האם את נֹוטל הריני ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹומר:

האם  את לׁשּלח האם.15חּיב את ּתׁשּלח ׁשּלח ׁשּנאמר: ; ְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
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הולך 53) היום ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר בראשית ממעשה זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:
הלילה. אחד.54)אחר יום ונקרא שלפניו הלילה אחר נמשך רביעי יום אחר.55)שכל יום כבר יום 56)שהוא ספק
לילה. חמישי.57)ספק ליל תחילת היה רביעי סוף של השמשות בין על 1)מספק.58)שמא אם הלוקח יבאר

עליהן; האם וחזרה לקן והחזירן הבנים לקח או אותה, וצד וחזר האם את שלח תעוף; שלא כדי אגפיה קצץ ואם הבנים;
שהרג  ועוף במקודשין; נוהג הקן שלוח אם עליהן; שאמן זמן כל בביצים לזכות מותר ואם נוהג; עוף זה באי הקן שלוח

ביצים.2)נפש. או אפרוחים על היושב תשלח 3)עוף ה'עשה'ד"שלח את לקיים לו איֿאפשר ששחטה מכיון כלומר,
ח. הערה לקמן ראה הבנים". על האם תקח "לא על לוקה לפיכך האם", אףֿעלֿפי 4)את לעולם, ה'עשה' תתקיים ולא

לוקה. בשחטה, כמו בידיו ה'עשה' ביטל לא לוקין 5)שהוא אין עשה, קום בה שיש לאֿתעשה מצות שכל ממלקות,
האם  תקח לא נאמר הקן בשילוח וכאן עליו. לוקין אין לעשה, שניתק לאו כל התלמוד בלשון או קמא. שם משנה עליו.
השהה  ואפילו שלקחה, אחר האם שלח אם ולפיכך תשלח', 'שלח של ל'עשה' תקח' ה'לא ניתק הרי תשלח, שלח ואחרֿכך
רש"י  דעת כן ואין טו: מכות במסכת קיימו" ולא "קיימו המשפט את רבינו מפרש כך שם. לוקה, אינו רב זמן בידו אותה

שלקחה. אחרי דיבור כדי תוך שלחה אם היינו שקיימו, מפרש הלאו.6)שהוא מעבירת ופטור שיכול, זמן בכל
שעשה 7) היינו ה'עשה', את כשביטל אומר האחד ל'עשה', הניתק לאו על במלקות חייב אימתי מחלוקת יש טז: במכות

שהרי  לוקה, אינו ה'עשה' קיום למניעת שגרם דבר אירע ממילא אם אבל לוקה, אז ה'עשה' של קיומה המונע מעשה בידים
נעשה  שזה אף ה'עשה', לקיים יכול שאינו ונתברר ה'עשה' קיים לא רק אם אומר: והשני ה'עשה'. בוטלה באשמתו לא
לא  אם פסק, ורבינו ב'עשה'. תיקנו שלא כיון הלאו, עבירת על מלקות חייב שישלחנה, קודם האם שמתה כגון ממילא,
בגמרא  שגורס כאן מגידֿמשנה (ראה לוקה. שישלחנה קודם מתה הקודמת, בהלכה פסק וכן בידיו. ביטל שלא אע"פ קיימו
וראה  שם. מפרשים' ה'יש לפי יוחנן כר' פסק ורבינו ביטלו. ולא ביטלו אומר לקיש וריש קיימו, ולא קיימו אומר יוחנן ר'

שלחה 8)כסףֿמשנה). כאילו והרי שלוחו נעשה הוא הרי שלקחה, מי של מדעתו זה עשה אם אבל מידו, חטף דוקא
נראה כן פטור. והוא בעצמו שלקח רבינו.מי את 9)מדברי בכוונה לה שנתן כגון מדעתו, ברחה אם אבל ואבדה.

ה'עשה'. את וקיים שילוח כן גם זה הרי לברוח, בזה.10)האפשרות ירגיל שלא ותוכחות רידוי ופירש"י קמא: חולין
המלקות.11) מן ויפטר כהלכתה, ה'עשה' את שיקיים כדי משמע 12)שם. מלשונו שבה. מצותֿעשה מקיים זה ובשילוח

ה. בהלכה מדבריו לדייק יש וכן ולוקה, ה'עשה' את קיים לא כנפיה, שגדלו לפני משלחה רב 13)שאם מחלוקת שם:
ביארו  כן יהודה. כרב פוסק ורבינו באגפיה, אומר יהודה ורב ברגליה, אומר: הונא רב משלח? במה יהודה. ורב הונא
פירושו  ברגל, אומר הונא שרב שם רש"י של השני כפירוש הסוגיא מפרש שרבינו ונראה והכסףֿמשנה. המגידֿמשנה
בכנפיה, לעוף יכולת לה יש אם רק אומר יהודה ורב שילוח. של 'עשה' קיים לעוף, יכולה ואינה כנפיה שקיצץ אףֿעלֿפי
שכתב  שמה לומר עלינו ה'עשה', קיים מדעתו ברחה שאם ג, בהלכה למעלה שכתבנו מה ולפי אותן. קיצץ שלא היינו
ללכת  האפשרות את רק נתן אם אבל לעוף, האפשרות את מדעתו לה נותן אם ומספיק דוקא, לאו הוא "ומפריחה" כאן

ה'עשה'. קיים לא הפשוטה 14)ברגל, משמעותה אלא הלשון מכפל לא הוא הלימוד אבל שם, המשנה לשון נקט רבינו
מזה  יוצא פעמים, מאה אפילו "השב" לא. מציעא ובבא שם, בסוגיא כמבואר פעמים, מאה אפילו היא "שלח" המילה של

רבֿפעמית. פעולה משמעותו הפעל שמקור בלשני, האמור 15)לימוד "חייב" לשון רבינו מפרש כן קמא. חולין משנה



dhigyקלב zekld - dyecw xtq - oqip 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ê לּקן והחזירן הּבנים את האם 16לקח חזרה ּכ ואחר , ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
מּלׁשּלח  ּפטּור - וצד 17עליהן וחזר האם את ׁשּלח . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לצּוד 18אֹותּה אּלא ּתֹורה אסרה לא מּתר. זה הרי - ְֲֵֶֶָָָָָָָֹֻ
ׁשהיא  הּבנים ּבׁשביל לפרח יכֹולה אינּה והיא ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹאֹותּה
על  רבצת והאם ׁשּנאמר: יּלקחּו, ׁשּלא עליהן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמרחפת

אם אבל אֹותּההאפרחים; וצד וחזר ידֹו מּתחת הֹוציאּה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹ
מּתר. -ָֻ

.Á טהֹור ּבעֹוף אּלא נֹוהג אינֹו האם ׁשאינֹו19ׁשּלּוח ְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשֹוב20מזּמן  יֹוני ּכגֹון ׁשּקננּו21, ועֹופֹות ועלּיה ְְְְֲִִֵֶַָָָֻ

יּקרא 22ּבּפרּדס  ּכי ׁשּנאמר: אּוזין 23, ּכגֹון המזּמן, אבל ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבּבית  ׁשּקננּו ויֹונים לׁשּלח.24ותרנגֹולין חּיב אינֹו - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָ

.Ë האפרֹוחין אֹו25היּו לאּמן צריכין ׁשאינן מפריחין ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
מּוזרֹות  לׁשּלח 26ּביצים חּיב אינֹו אפרֹוחין 27- היּו . ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּלׁשּלח  ּופטּור מּוזרֹות, ּכביצים אּלּו הרי - .28טרפֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָ

.È רֹובץ ׁשּמצאֹו עֹוף 29זכר מּלׁשּלח. ּפטּור - הּקן על ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ
אֹו טהֹור, עֹוף ּביצי על רֹובץ על טמא רֹובץ טהֹור עֹוף ֵֵֵֵֵַַָָָ

מּלׁשּלח  ּפטּור - טמא עֹוף .30ּביצי ְִֵֵֵֵַַָָ
.‡Èמינּה ׁשאינן ּביצים על רֹובצת טהֹורין 31היתה והן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

לֹוקה  אינֹו - ׁשּלח לא ואם מׁשּלח; זה הרי היתה 32- . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לׁשּלחּה. חּיב - טרפה ְְְֵֵַַָָָָהאם

.·È סימנין מקצת ׁשּיּקחּנה 33ׁשחט קדם הּקן 34ּבתֹו- ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לׁשּלח  לֹוקה.35חּיב אינֹו - ׁשּלח לא ואם ; ְְִִֵֵֶַַַַָֹ

.‚È חּיב - ּבּקן נֹוגעֹות ּכנפיה אם מעֹופפת: ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָהיתה
מּלׁשּלח  ּפטּור - לאו ואם מטלית 36לׁשּלח, היתה אֹו37. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

זה 38ּכנפים  הרי - הּקן ּובין ּכנפיה ּבין חֹוצצֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
לֹוקה 39מׁשּלח  אינֹו - ׁשּלח לא ואם ;40. ְְִִֵֵֶַַַֹ

.„È ּביצים סדרי ׁשני ּבּסדר 41היּו נֹוגעֹות ּוכנפיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ותחּתיהן  מּוזרֹות ּביצים על רֹובצת ׁשהיתה אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהעליֹון,
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מלקות. חייב ולא שלפנינו:16)שם, הגירסא אבל שבמשניות, במשנה הגירסא וכן שם, במשנה רבינו גירסת היא כך
לה. "מזומן",17)והחזירן לזה: קוראים בתלמוד תורה. שאמרה יקרא" "כי בכלל אינו בהן, וזכה הביצים את ונטל הואיל

ח. הלכה בניה 18)וראה על רובצת אינה הרי עכשיו, אותה וכשצד בקן. אותה כשמצא שילוח מצות שקיים מכיון שם:

לקחתה. שם19)ומותר רק משנה צפור נקרא אינו טמא ועוף לפניך", צפור קן יקרא "כי שנאמר מפרש בגמרא קלח.
קלט: שם ברשותך.20)עוף, בשובך.21)שאינו שקננו מדבריות לברוח.22)יוני שיכולים מזומן במאורע 23)אינו

קלט: שם למזומן, ברשותו.24)פרט הוא קמ:25)מזומן שם משנה לפרוח. מוזרות.26)שיודעים פירש"י סד: שם
מובאה  ט, פרק תרומות בתוספתא אבל אפרוחים. מוציאות אינן כאלו וביצים זכר, עם הזדווגות בלי תרנגולת שילדה
צלולות, אינן - מוזרות שפירוש משמע תאכלם, איסטניס) שאינו אדם (פירוש, היפה נפש מוזרות, ביצים טז: בחולין

לדגירה. ראויות שאינן ומובן הביצים",27)מקולקלות. על או האפרוחים על רובצת "והאם דרשו: שם חולין במשנה
אפרוחין  אף לאמן, צריכין הביצים ומה קיימא. בני שאינן מוזרות יצאו קיימא, בני ביצים אף קיימא, בני אפרוחין מה
של  (מלשונו לקיום בכלל ראויות אינן או המין לקיום ראויים שאינם - קיימא" בני "אינם מפריחין. יצאו לאמן, צריכין
רב  למד שם בגמרא והרי לשניהם. אחד שטעם משמע, מוזרות", כביצים אלו הרי טריפות, "אפרוחין שכתב כאן רבינו
קיימא. בני שאינם הוא: מוזרות של וטעם לכלביך, ולא תורה אמרה לך" "תקח מדרשה: משילוח, פטורות שטריפות כהנא
נתמעטו  כך ומתוך אותן, אוכלים אינם אדם בני שרוב מפני לקיום, ראויות שאינן קיימא", בני "אינם מפרש שרבינו ונראה

עיון). וצריך אחד, בקנה איפוא עולים - שנאמרו הטעמים שני לכלביך", ולא "לך של "תניא 28)מדרשה קמ. שם
לכלביך. ולא לך" "תקח קרא אמר כהנא רב אמר זאת). למדנו (מהיכן מילי? הני מנא משילוח, פטור טריפות אפרוחים

לכלבים. רק שראויים טריפות ולא לאכילה, לו וראויים מותרים והביצים שהאפרוחים בתורה 29)פירוש, כתוב אם שם,
אב. המקננת 30)ולא האם בתורה, אמור צפור שקן משום משילוח, פטור טהור עוף ביצי על רובץ טמא בעוף והטעם

טמא  עוף וביצי לכלביך, ולא לך תקח דכתיב משום פטור, טמא עוף ביצי על רובץ טהור ובעוף טהור. צפור להיות צריכה
היינו  "צפור", להיות צריך הקן שגם כלומר, תורה, אמרה צפור" ש"קן הטעם כתב כאן (ובמגידֿמשנה באכילה, אסורים

לכלביך). ולא לך מפני הטעם בפירוש אמרו קמ. בדף שם שהרי עליו, ותימה ופסק 31)טהור. שם. נפשטה שלא בעיא
לחומרא. הספק.32)רבינו על לוקין פסוקת 33)שאין שהרי בשילוח, שחייב ספק כל אין בקנה אבל הושט, מיעוט

רובה. נפסק אם רק טריפה סימנין 34)הגרגרת מקצת שחט שמפרש משמע שיקחנה" "קודם רבינו מלשון שם. בעיא
מקצת  שחט מפרש ורש"י והר"ן. הטור רבינו, דברי מפרשים וכן שיקחם. קודם לאמר צריך היה באפרוחים שאילו באם,
לך  תקח באכילה, ולהתירם השחיטה לגמור שבידו כיון האם, בשילוח לחייבו מהו ובעי האם, תחת אפרוחים של סימנים
ואחרֿכך  בהיתר, האם את ונוטל מלשלח פטור באכילה, אסורים יהיו השחיטה את יפסיק ואם הואיל או בשילוח, וחייב הוא
קשה  באם, מפרש שרבינו והר"ן, הטור לפי אבל ב. הלכה ג פרק למעלה ראה שהיה, שיעור כדי בתוך השחיטה את יגמור
שילוח. בה שייך לא לפיכך נבילה, הוושט שנקובת לשיטתו רבינו לשלח. חייב ודאית טריפה באם שאפילו הבעיא היא מה

בספק.35) מחמירים הבעיא, נפשטה ולא ודרשו:36)הואיל רובצת", "והאם מהכתוב הדינים שני למדו שם בברייתא
על  ממש יושבת דוקא שלאו משמע "רובצת", אלא "יושבת" תורה כתבה שלא מכיון דרשו, ועוד מעופפת: ולא "רובצת"

לשלח. חייב ג"כ בקן, נוגעות וכנפיה קצת מעופפת אפילו אלא ואינו 37)הבנים, חציצה זה אם שם, ירמיה ר' בעיית
"רובצת". תלושה.38)נקרא שהבע 39)נוצה מספק, להחמיר נפשטה.פסק לא האופנים,41)מספק.40)יא כל

וביאר  יקח". "לא וכתב שינה וכאן משלח", זה "הרי רבינו כתב הקודמת, שבהלכה (בדינים שם. הן ירמיה ר' בעיות
במקום  האם כאילו שזה מפני והבנים, האם שניהם, את לקחת מותר אם היא הבעיא ובכנפים, שבמטלית הלחםֿמשנה,
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ׁשהית  אֹו יפֹות, הּזכר ּביצים ׁשהיה אֹו אם, ּגּבי על אם ה ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
לקח  ואם יּקח; לא זה הרי - הּזכר על והאם הּקן ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹעל

לֹוקה. אינֹו - ׁשּלח לא ואם יׁשּלח; -ְְִִֵֵֶַַַֹ
.ÂËואינּה הּביצים ּבין אֹו האפרֹוחים ּבין יֹוׁשבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה

ּבהן  מּלׁשּלח 42נֹוגעת ּפטּור הּקן 43- ּבצד היתה אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
מּלׁשּלח. ּפטּור - מּצּדֹו ּבּקן נֹוגעֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּוכנפיה

.ÊË אילן ּבּדי ׁשני על רֹואין:44היתה - ּביניהן והּקן ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
לׁשּלח  חּיב - הּקן על ּתּפל הּבּדין יּנטלּו ׁשאּלּו .45ּכל ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ

.ÊÈ- אחת ּביצה על אֹו אחד אפרֹוח על רֹובצת ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיתה
לׁשּלח  הּמים 46חּיב ּפני על קן הּמֹוצא ּגּבי 47. על אֹו ְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָ
חּיים  אֹו48ּבעלי אפרחים נאמר: לא לׁשּלח. חּיב - ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ

ׁשּדּבר 49ביצים  אּלא הארץ, על אֹו עץ ּבכל נאמר: ולא , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּבהוה  .50הּכתּוב ֶַַָֹ

.ÁÈ רֹובצת ׁשהאם זמן ּכל ּבּביצים לזּכֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָאסּור
אֹו הּביצים על רֹובצת היתה אפּלּו ,לפיכ ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָעליהן.

ולא  מזּמנין, אינן - וׁשֹובכֹו ּבעלּיתֹו האפרֹוחים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֻעל
ּבהן  לזּכֹות יכֹול ׁשאינֹו ּכׁשם חצרֹו. לֹו ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָקנה

חצרֹו לֹו ּתזּכה לא ּכ חּיב 51לאחרים, ּולפיכ ּבהן. ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
.52לׁשּלח  ְֵַַ

.ËÈ את ּבהן לטהר ואפּלּו הּבנים על אם לּטל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור
מצוה  ׁשהיא ואם 53הּמצרע, לׁשּלח. חּיב - לקח ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לֹוקה  - ׁשּלח תעּׂשה 54לא לא דֹוחה עּׂשה ׁשאין . ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַֹֹ
עּׂשה 55ועּׂשה  דֹוחה עּׂשה ולא ,56. ְֲֲֲֵֵֵֶַֹ

.Î עֹוף הּבית 57הּמקּדיׁש מּידֹו58לבדק והרי 59ּופרח , ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ
הּביצים  על אֹו האפרֹוחים על רֹובץ ּומצאֹו מּכירֹו ְְִִִֵֵֶַַַַָָהּוא

הּכל  לֹוקח גזּבר 60- לידי האם 61ּומביאן ׁשּלּוח ׁשאין . ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ואּלּו ,ל ּתּקח הּבנים ואת ׁשּנאמר: ּבמקּדׁשין. ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻנֹוהג

ׁשּל .62אינן ֵֶָָ
.‡Î ׁשהּוא מּפני מּלׁשּלח, ּפטּור - הּנפׁש את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעֹוף

אֹותֹו. לדּון ּדין לבית להביאֹו ְְֲִִֵֶַָֻמצּוה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כל  חשובה חציצה אין זו שבהלכה במקרים אבל שילוח. חיובי בכל כרגיל "משלח" כתב ולכן אחר, במקום והבנים אחד
אמרו  שהרי האם, שילוח לפני הבנים את לקחת מותר אם רק ושאל שניהם, לקחת שאסור ירמיה לר' לו היה וברור כך,
מועילה  זו קלה חציצה אם ירמיה ר' היה ומסופק יח), הלכה לקמן (וכן האם שילוח לפני בבנים לזכות אסור קמא: שם
הבנים  יקח שלא היינו, יקח" "לא רבינו כתב ולכן האם. שליחת לפני הבנים לקיחת את ולהקדים להתיר עלֿכלֿפנים
יוצא  הספק, מפני לוקה , אינו  שלח  לא  ואם אומר: רבינו שהרי תמוהים , ודבריו האם. את אחריֿכן לשלח עלֿמנת אפילו

שניהם). לקחת מותר אם ירמיה ר' שאל כאן שגם נגיעה 42)מזה הצד, מן ונוגעת ביניהם שיושבת אףֿעלֿפי מלמעלה,
בהן, דנגעה משמע ביניהם הלשון שהרי כלל, בהן נוגעת שלא לפרש ואין רבינו. שמסיים כמו נגיעה, שמה אין הצד מן
רבינו, על הר"ן קושיית מיושבת זה, פירוש ולפי עלייהו". נגעה דלא ביניהן מה בהו... דנגעה ביניהם "מה בסוגיא כמבואר
הדברים  פירוש אבל בהן, נוגעת ואינו דוקא כתב ורבינו פטור. הצד מן בהם נוגעת אפילו שיושבת בגמרא דמשמע מהא

כמ"ש. ביניהם.43)ברבינו ולא - האפרוחים על רובצת אילן".44)שנאמר רובדי שני בין "יושבת אפילו 45)שם
הבנים. על נקרא זה ובאופן הבנים, על שתהיה שהעיקר בקן, נגעה קן,46)לא נקרא אחד אפרוח ואפילו "קן" שנאמר

שם. בת 47)משנה והטעם, בראשו. קן והיה האילן את הים ששטף רש"י: ופירש בים, קן קלט: "בדרך",שם כתוב ורה
דרך". בים "הנותן שנאמר דרך נקרא של 48)וים וטעמו בעליֿחיים. כל בראש והואֿהדין אדם, של בראשו שם: בגמרא

היינו  ואדמה אדמה. נקראה אדם של בראשו שהיא שאפילו מכאן ראשו", על "ואדמה לב טו, בשמואלֿב שנאמר דבר,
הארץ". "על תורה אמרה הקן ובשילוח לשלח.49)ארץ, חייב באחת אפילו שהרי ביצה, או אפרוח ולא רבים, בלשון

שם 50) שיימצא ביותר המצוי שהוא הארץ" על או עץ "בכל אחד. אפרוח או אחת מביצה יותר בקנים נמצאים כרגיל
לא 51)קנים. נמי חצירו ליה, זכי מצי לא דאיהו היכא וכל ליה. זכיא חצירו ליה, זכי מצי דאיהו היכא כל שם: סוגיא

למחוק  ויש היא, סופר שטעות הכסףֿמשנה מעיר לאחרים" בהם לזכות יכול שאינו "כשם רבינו שכתב ומה ליה. זכיא
בלחםֿמשנה. ראה "לאחרים", המלה ודינם 52)את לו, קנויים שבשובכו והאפרוחים הביצים היו חצירו, לו קנתה שאילו

הוגבהה  והאם הקן, על דפק אם אבל כלל. הבנים מעל האם הוגבהה כשלא אמורים דברים במה משילוח, שפטור כמזומן
משילוח. ופטור הוא ומזומן חצירו לו קונה - הביצים מצוה.53)מעל לדבר אפילו שלח, קמא. שחטה 54)שם אם

מתוך  מצותֿעשה אדם קיים שאם רבינו וסובר ב. בהלכה למעלה שנתבאר כמו וגו' תקח לא משום לוקה מאליה מתה או
מובאת  כאן וב'תוספות' ה'עשה'. מפני נדחה ולא בתוקפו הלאו גם נשאר ו'לאֿתעשה', 'עשה' בו שיש איסור על עבירה

לוקה. אינו ולכן ה'עשה', מפני נדחה שהלאו ריב"א נדחה 55)דעת אינו ו'עשה', 'לאֿתעשה' מצות בו שיש חמור איסור
יטול. לא זו שבהלכה הראשון הדין כלפי מוסב זה נימוק 'עשה'. לקח 56)מפני "ואם הדין את רבינו מנמק זה במשפט

תשלח", "שלח ה'עשה' חיוב רק עליו ונשאר הבנים, על האם תקח לא של הלאו על עבר שכבר אףֿעלֿפי לשלח", חייב
זו. 'עשה' דוחה - המיוחדת חשיבותה למרות - מצורע טהרת 'עשה' ברשותו.57)אין ושהיה לקדשי 58)שלו וכלֿשכן

רב. נגד יוחנן ור' כשמואל פסק לקרבן. הראויים יונה בני או תורים כגון מזומן 59)מזבח, אינו והרי מרשותו, ויצא
קלט. חולין ח) הלכה (ראה בשילוח האם.60)וחייב תחת בעודם הבנים הקדש.61)גם כולם שהרי האם עם ביחד

לשלחו. מצווה שאתה במי תשלח", "שלח דכתיב משום משילוח שפטור שם, בגמרא שנאמר הטעם נרמז אלה רבינו ובדברי
גזבר. לידי להביאו אלא לשלחו מצווה אתה שאי זה של 62)יצא ביצים אבל הבית, בדק לקדשי רק מתאים זה טעם
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lybe zxecdn jezn

.Ê לּקן והחזירן הּבנים את האם 16לקח חזרה ּכ ואחר , ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
מּלׁשּלח  ּפטּור - וצד 17עליהן וחזר האם את ׁשּלח . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לצּוד 18אֹותּה אּלא ּתֹורה אסרה לא מּתר. זה הרי - ְֲֵֶֶָָָָָָָֹֻ
ׁשהיא  הּבנים ּבׁשביל לפרח יכֹולה אינּה והיא ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹאֹותּה
על  רבצת והאם ׁשּנאמר: יּלקחּו, ׁשּלא עליהן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמרחפת

אם אבל אֹותּההאפרחים; וצד וחזר ידֹו מּתחת הֹוציאּה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹ
מּתר. -ָֻ

.Á טהֹור ּבעֹוף אּלא נֹוהג אינֹו האם ׁשאינֹו19ׁשּלּוח ְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשֹוב20מזּמן  יֹוני ּכגֹון ׁשּקננּו21, ועֹופֹות ועלּיה ְְְְֲִִֵֶַָָָֻ

יּקרא 22ּבּפרּדס  ּכי ׁשּנאמר: אּוזין 23, ּכגֹון המזּמן, אבל ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבּבית  ׁשּקננּו ויֹונים לׁשּלח.24ותרנגֹולין חּיב אינֹו - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָ

.Ë האפרֹוחין אֹו25היּו לאּמן צריכין ׁשאינן מפריחין ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
מּוזרֹות  לׁשּלח 26ּביצים חּיב אינֹו אפרֹוחין 27- היּו . ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּלׁשּלח  ּופטּור מּוזרֹות, ּכביצים אּלּו הרי - .28טרפֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָ

.È רֹובץ ׁשּמצאֹו עֹוף 29זכר מּלׁשּלח. ּפטּור - הּקן על ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ
אֹו טהֹור, עֹוף ּביצי על רֹובץ על טמא רֹובץ טהֹור עֹוף ֵֵֵֵֵַַָָָ

מּלׁשּלח  ּפטּור - טמא עֹוף .30ּביצי ְִֵֵֵֵַַָָ
.‡Èמינּה ׁשאינן ּביצים על רֹובצת טהֹורין 31היתה והן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

לֹוקה  אינֹו - ׁשּלח לא ואם מׁשּלח; זה הרי היתה 32- . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לׁשּלחּה. חּיב - טרפה ְְְֵֵַַָָָָהאם

.·È סימנין מקצת ׁשּיּקחּנה 33ׁשחט קדם הּקן 34ּבתֹו- ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לׁשּלח  לֹוקה.35חּיב אינֹו - ׁשּלח לא ואם ; ְְִִֵֵֶַַַַָֹ

.‚È חּיב - ּבּקן נֹוגעֹות ּכנפיה אם מעֹופפת: ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָהיתה
מּלׁשּלח  ּפטּור - לאו ואם מטלית 36לׁשּלח, היתה אֹו37. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

זה 38ּכנפים  הרי - הּקן ּובין ּכנפיה ּבין חֹוצצֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
לֹוקה 39מׁשּלח  אינֹו - ׁשּלח לא ואם ;40. ְְִִֵֵֶַַַֹ

.„È ּביצים סדרי ׁשני ּבּסדר 41היּו נֹוגעֹות ּוכנפיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ותחּתיהן  מּוזרֹות ּביצים על רֹובצת ׁשהיתה אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהעליֹון,
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מלקות. חייב ולא שלפנינו:16)שם, הגירסא אבל שבמשניות, במשנה הגירסא וכן שם, במשנה רבינו גירסת היא כך
לה. "מזומן",17)והחזירן לזה: קוראים בתלמוד תורה. שאמרה יקרא" "כי בכלל אינו בהן, וזכה הביצים את ונטל הואיל

ח. הלכה בניה 18)וראה על רובצת אינה הרי עכשיו, אותה וכשצד בקן. אותה כשמצא שילוח מצות שקיים מכיון שם:

לקחתה. שם19)ומותר רק משנה צפור נקרא אינו טמא ועוף לפניך", צפור קן יקרא "כי שנאמר מפרש בגמרא קלח.
קלט: שם ברשותך.20)עוף, בשובך.21)שאינו שקננו מדבריות לברוח.22)יוני שיכולים מזומן במאורע 23)אינו

קלט: שם למזומן, ברשותו.24)פרט הוא קמ:25)מזומן שם משנה לפרוח. מוזרות.26)שיודעים פירש"י סד: שם
מובאה  ט, פרק תרומות בתוספתא אבל אפרוחים. מוציאות אינן כאלו וביצים זכר, עם הזדווגות בלי תרנגולת שילדה
צלולות, אינן - מוזרות שפירוש משמע תאכלם, איסטניס) שאינו אדם (פירוש, היפה נפש מוזרות, ביצים טז: בחולין

לדגירה. ראויות שאינן ומובן הביצים",27)מקולקלות. על או האפרוחים על רובצת "והאם דרשו: שם חולין במשנה
אפרוחין  אף לאמן, צריכין הביצים ומה קיימא. בני שאינן מוזרות יצאו קיימא, בני ביצים אף קיימא, בני אפרוחין מה
של  (מלשונו לקיום בכלל ראויות אינן או המין לקיום ראויים שאינם - קיימא" בני "אינם מפריחין. יצאו לאמן, צריכין
רב  למד שם בגמרא והרי לשניהם. אחד שטעם משמע, מוזרות", כביצים אלו הרי טריפות, "אפרוחין שכתב כאן רבינו
קיימא. בני שאינם הוא: מוזרות של וטעם לכלביך, ולא תורה אמרה לך" "תקח מדרשה: משילוח, פטורות שטריפות כהנא
נתמעטו  כך ומתוך אותן, אוכלים אינם אדם בני שרוב מפני לקיום, ראויות שאינן קיימא", בני "אינם מפרש שרבינו ונראה

עיון). וצריך אחד, בקנה איפוא עולים - שנאמרו הטעמים שני לכלביך", ולא "לך של "תניא 28)מדרשה קמ. שם
לכלביך. ולא לך" "תקח קרא אמר כהנא רב אמר זאת). למדנו (מהיכן מילי? הני מנא משילוח, פטור טריפות אפרוחים

לכלבים. רק שראויים טריפות ולא לאכילה, לו וראויים מותרים והביצים שהאפרוחים בתורה 29)פירוש, כתוב אם שם,
אב. המקננת 30)ולא האם בתורה, אמור צפור שקן משום משילוח, פטור טהור עוף ביצי על רובץ טמא בעוף והטעם

טמא  עוף וביצי לכלביך, ולא לך תקח דכתיב משום פטור, טמא עוף ביצי על רובץ טהור ובעוף טהור. צפור להיות צריכה
היינו  "צפור", להיות צריך הקן שגם כלומר, תורה, אמרה צפור" ש"קן הטעם כתב כאן (ובמגידֿמשנה באכילה, אסורים

לכלביך). ולא לך מפני הטעם בפירוש אמרו קמ. בדף שם שהרי עליו, ותימה ופסק 31)טהור. שם. נפשטה שלא בעיא
לחומרא. הספק.32)רבינו על לוקין פסוקת 33)שאין שהרי בשילוח, שחייב ספק כל אין בקנה אבל הושט, מיעוט

רובה. נפסק אם רק טריפה סימנין 34)הגרגרת מקצת שחט שמפרש משמע שיקחנה" "קודם רבינו מלשון שם. בעיא
מקצת  שחט מפרש ורש"י והר"ן. הטור רבינו, דברי מפרשים וכן שיקחם. קודם לאמר צריך היה באפרוחים שאילו באם,
לך  תקח באכילה, ולהתירם השחיטה לגמור שבידו כיון האם, בשילוח לחייבו מהו ובעי האם, תחת אפרוחים של סימנים
ואחרֿכך  בהיתר, האם את ונוטל מלשלח פטור באכילה, אסורים יהיו השחיטה את יפסיק ואם הואיל או בשילוח, וחייב הוא
קשה  באם, מפרש שרבינו והר"ן, הטור לפי אבל ב. הלכה ג פרק למעלה ראה שהיה, שיעור כדי בתוך השחיטה את יגמור
שילוח. בה שייך לא לפיכך נבילה, הוושט שנקובת לשיטתו רבינו לשלח. חייב ודאית טריפה באם שאפילו הבעיא היא מה

בספק.35) מחמירים הבעיא, נפשטה ולא ודרשו:36)הואיל רובצת", "והאם מהכתוב הדינים שני למדו שם בברייתא
על  ממש יושבת דוקא שלאו משמע "רובצת", אלא "יושבת" תורה כתבה שלא מכיון דרשו, ועוד מעופפת: ולא "רובצת"

לשלח. חייב ג"כ בקן, נוגעות וכנפיה קצת מעופפת אפילו אלא ואינו 37)הבנים, חציצה זה אם שם, ירמיה ר' בעיית
"רובצת". תלושה.38)נקרא שהבע 39)נוצה מספק, להחמיר נפשטה.פסק לא האופנים,41)מספק.40)יא כל

וביאר  יקח". "לא וכתב שינה וכאן משלח", זה "הרי רבינו כתב הקודמת, שבהלכה (בדינים שם. הן ירמיה ר' בעיות
במקום  האם כאילו שזה מפני והבנים, האם שניהם, את לקחת מותר אם היא הבעיא ובכנפים, שבמטלית הלחםֿמשנה,
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ׁשהית  אֹו יפֹות, הּזכר ּביצים ׁשהיה אֹו אם, ּגּבי על אם ה ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
לקח  ואם יּקח; לא זה הרי - הּזכר על והאם הּקן ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹעל

לֹוקה. אינֹו - ׁשּלח לא ואם יׁשּלח; -ְְִִֵֵֶַַַֹ
.ÂËואינּה הּביצים ּבין אֹו האפרֹוחים ּבין יֹוׁשבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה

ּבהן  מּלׁשּלח 42נֹוגעת ּפטּור הּקן 43- ּבצד היתה אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
מּלׁשּלח. ּפטּור - מּצּדֹו ּבּקן נֹוגעֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּוכנפיה

.ÊË אילן ּבּדי ׁשני על רֹואין:44היתה - ּביניהן והּקן ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
לׁשּלח  חּיב - הּקן על ּתּפל הּבּדין יּנטלּו ׁשאּלּו .45ּכל ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ

.ÊÈ- אחת ּביצה על אֹו אחד אפרֹוח על רֹובצת ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיתה
לׁשּלח  הּמים 46חּיב ּפני על קן הּמֹוצא ּגּבי 47. על אֹו ְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָ
חּיים  אֹו48ּבעלי אפרחים נאמר: לא לׁשּלח. חּיב - ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ

ׁשּדּבר 49ביצים  אּלא הארץ, על אֹו עץ ּבכל נאמר: ולא , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּבהוה  .50הּכתּוב ֶַַָֹ

.ÁÈ רֹובצת ׁשהאם זמן ּכל ּבּביצים לזּכֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָאסּור
אֹו הּביצים על רֹובצת היתה אפּלּו ,לפיכ ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָעליהן.

ולא  מזּמנין, אינן - וׁשֹובכֹו ּבעלּיתֹו האפרֹוחים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֻעל
ּבהן  לזּכֹות יכֹול ׁשאינֹו ּכׁשם חצרֹו. לֹו ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָקנה

חצרֹו לֹו ּתזּכה לא ּכ חּיב 51לאחרים, ּולפיכ ּבהן. ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
.52לׁשּלח  ְֵַַ

.ËÈ את ּבהן לטהר ואפּלּו הּבנים על אם לּטל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור
מצוה  ׁשהיא ואם 53הּמצרע, לׁשּלח. חּיב - לקח ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לֹוקה  - ׁשּלח תעּׂשה 54לא לא דֹוחה עּׂשה ׁשאין . ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַֹֹ
עּׂשה 55ועּׂשה  דֹוחה עּׂשה ולא ,56. ְֲֲֲֵֵֵֶַֹ

.Î עֹוף הּבית 57הּמקּדיׁש מּידֹו58לבדק והרי 59ּופרח , ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ
הּביצים  על אֹו האפרֹוחים על רֹובץ ּומצאֹו מּכירֹו ְְִִִֵֵֶַַַַָָהּוא

הּכל  לֹוקח גזּבר 60- לידי האם 61ּומביאן ׁשּלּוח ׁשאין . ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ואּלּו ,ל ּתּקח הּבנים ואת ׁשּנאמר: ּבמקּדׁשין. ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻנֹוהג

ׁשּל .62אינן ֵֶָָ
.‡Î ׁשהּוא מּפני מּלׁשּלח, ּפטּור - הּנפׁש את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעֹוף

אֹותֹו. לדּון ּדין לבית להביאֹו ְְֲִִֵֶַָֻמצּוה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כל  חשובה חציצה אין זו שבהלכה במקרים אבל שילוח. חיובי בכל כרגיל "משלח" כתב ולכן אחר, במקום והבנים אחד
אמרו  שהרי האם, שילוח לפני הבנים את לקחת מותר אם רק ושאל שניהם, לקחת שאסור ירמיה לר' לו היה וברור כך,
מועילה  זו קלה חציצה אם ירמיה ר' היה ומסופק יח), הלכה לקמן (וכן האם שילוח לפני בבנים לזכות אסור קמא: שם
הבנים  יקח שלא היינו, יקח" "לא רבינו כתב ולכן האם. שליחת לפני הבנים לקיחת את ולהקדים להתיר עלֿכלֿפנים
יוצא  הספק, מפני לוקה , אינו  שלח  לא  ואם אומר: רבינו שהרי תמוהים , ודבריו האם. את אחריֿכן לשלח עלֿמנת אפילו

שניהם). לקחת מותר אם ירמיה ר' שאל כאן שגם נגיעה 42)מזה הצד, מן ונוגעת ביניהם שיושבת אףֿעלֿפי מלמעלה,
בהן, דנגעה משמע ביניהם הלשון שהרי כלל, בהן נוגעת שלא לפרש ואין רבינו. שמסיים כמו נגיעה, שמה אין הצד מן
רבינו, על הר"ן קושיית מיושבת זה, פירוש ולפי עלייהו". נגעה דלא ביניהן מה בהו... דנגעה ביניהם "מה בסוגיא כמבואר
הדברים  פירוש אבל בהן, נוגעת ואינו דוקא כתב ורבינו פטור. הצד מן בהם נוגעת אפילו שיושבת בגמרא דמשמע מהא

כמ"ש. ביניהם.43)ברבינו ולא - האפרוחים על רובצת אילן".44)שנאמר רובדי שני בין "יושבת אפילו 45)שם
הבנים. על נקרא זה ובאופן הבנים, על שתהיה שהעיקר בקן, נגעה קן,46)לא נקרא אחד אפרוח ואפילו "קן" שנאמר

שם. בת 47)משנה והטעם, בראשו. קן והיה האילן את הים ששטף רש"י: ופירש בים, קן קלט: "בדרך",שם כתוב ורה
דרך". בים "הנותן שנאמר דרך נקרא של 48)וים וטעמו בעליֿחיים. כל בראש והואֿהדין אדם, של בראשו שם: בגמרא

היינו  ואדמה אדמה. נקראה אדם של בראשו שהיא שאפילו מכאן ראשו", על "ואדמה לב טו, בשמואלֿב שנאמר דבר,
הארץ". "על תורה אמרה הקן ובשילוח לשלח.49)ארץ, חייב באחת אפילו שהרי ביצה, או אפרוח ולא רבים, בלשון

שם 50) שיימצא ביותר המצוי שהוא הארץ" על או עץ "בכל אחד. אפרוח או אחת מביצה יותר בקנים נמצאים כרגיל
לא 51)קנים. נמי חצירו ליה, זכי מצי לא דאיהו היכא וכל ליה. זכיא חצירו ליה, זכי מצי דאיהו היכא כל שם: סוגיא

למחוק  ויש היא, סופר שטעות הכסףֿמשנה מעיר לאחרים" בהם לזכות יכול שאינו "כשם רבינו שכתב ומה ליה. זכיא
בלחםֿמשנה. ראה "לאחרים", המלה ודינם 52)את לו, קנויים שבשובכו והאפרוחים הביצים היו חצירו, לו קנתה שאילו

הוגבהה  והאם הקן, על דפק אם אבל כלל. הבנים מעל האם הוגבהה כשלא אמורים דברים במה משילוח, שפטור כמזומן
משילוח. ופטור הוא ומזומן חצירו לו קונה - הביצים מצוה.53)מעל לדבר אפילו שלח, קמא. שחטה 54)שם אם

מתוך  מצותֿעשה אדם קיים שאם רבינו וסובר ב. בהלכה למעלה שנתבאר כמו וגו' תקח לא משום לוקה מאליה מתה או
מובאת  כאן וב'תוספות' ה'עשה'. מפני נדחה ולא בתוקפו הלאו גם נשאר ו'לאֿתעשה', 'עשה' בו שיש איסור על עבירה

לוקה. אינו ולכן ה'עשה', מפני נדחה שהלאו ריב"א נדחה 55)דעת אינו ו'עשה', 'לאֿתעשה' מצות בו שיש חמור איסור
יטול. לא זו שבהלכה הראשון הדין כלפי מוסב זה נימוק 'עשה'. לקח 56)מפני "ואם הדין את רבינו מנמק זה במשפט

תשלח", "שלח ה'עשה' חיוב רק עליו ונשאר הבנים, על האם תקח לא של הלאו על עבר שכבר אףֿעלֿפי לשלח", חייב
זו. 'עשה' דוחה - המיוחדת חשיבותה למרות - מצורע טהרת 'עשה' ברשותו.57)אין ושהיה לקדשי 58)שלו וכלֿשכן

רב. נגד יוחנן ור' כשמואל פסק לקרבן. הראויים יונה בני או תורים כגון מזומן 59)מזבח, אינו והרי מרשותו, ויצא
קלט. חולין ח) הלכה (ראה בשילוח האם.60)וחייב תחת בעודם הבנים הקדש.61)גם כולם שהרי האם עם ביחד

לשלחו. מצווה שאתה במי תשלח", "שלח דכתיב משום משילוח שפטור שם, בגמרא שנאמר הטעם נרמז אלה רבינו ובדברי
גזבר. לידי להביאו אלא לשלחו מצווה אתה שאי זה של 62)יצא ביצים אבל הבית, בדק לקדשי רק מתאים זה טעם
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עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
עֹוף ‡. אֹו טהֹורה חּיה ׁשחיטת ּדם לכּסֹות עּׂשה ְְְְֲִִֵַַַַַָָמצות

יאכל, אׁשר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד אׁשר ׁשּנאמר: ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטהֹור.
קדם  לבר חּיב לפיכך ּבעפר. וכּסהּו ּדמֹו את ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹוׁשפ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיכּסה:

הּדם. ּכּסּוי על וצּונּו ְְְִִִַַָָָּבמצֹותיו
נאמר:·. לא מזּמן. ּובׁשאינֹו ּבמזּמן נֹוהג הּדם ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻּכּסּוי

ּבין  ּבמקּדׁשין, ולא ּבחּלין ונֹוהג ּבהוה. אּלא יצּוד, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻֻאׁשר
ּוׁשחטן  עבר ואם הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין הּמזּבח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָקדׁשי

ּדמן. את לכּסֹות חּיב אינֹו -ְֵֶַַָָָ
את ‚. הקּדיׁש אֹו הק ּדיׁשן, ּכ ואחר ועֹוף חּיה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָׁשחט

לכּסֹות. חּיב - ְַַַָָהּדם
ספק „. ׁשהיא ּבריה וכן וחּיה, מּבהמה הּבא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלאים

הּׁשֹוחט  .מבר ואינֹו לכּסֹות, צרי - חּיה אֹו ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָּבהמה
הּׁשֹוחט  וכן ׁשּבת. לאחר לכּסֹות חּיב - ּבׁשּבת ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָלחֹולה
טֹוב. יֹום לאחר דמֹו מכּסה - טֹוב ּביֹום ּכלאים אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָספק

.‰מבר - אחד ּבמקֹום חּיה ּומיני עֹופֹות ְְִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשֹוחט
לכּלן. אחד וכּסּוי לכּלן, אחת ְְְְִֶַַָָָָָֻֻּברכה

.Â חּיב - דם מראה ּבֹו יׁש אם ּבמים: ׁשּנתערב ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדם
ּבהמה  ּבדם אֹו ּביין נתערב ּפטּור. - לאו ואם ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלכּסֹות,
מראה  ׁשּיראה אפׁשר אם מים: הם ּכאּלּו אֹותן רֹואין -ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
חּיב  - מים היה אּלּו זה ּכׁשעּור לכּסֹותֹו ׁשחּיב ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָהּדם

ּפטּור. - לאו ואם הּכל, ְְִַַַָֹלכּסֹות
.Ê.אחרת ּפעם לכּסֹותֹו חּיב אינֹו - ונתּגּלה ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּסהּו

אחר  ונתּגּלה חזר לכּסֹות. חּיב אינֹו - הרּוח ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָּכּסתהּו
לכּסֹות. חּיב - הרּוח ְְִֶַַַַָָׁשּכּסתהּו

.Á- הּוא אּלא ּדם ׁשם אין אם הּסּכין, וׁשעל הּנּתז ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדם
לכּסֹות. ְַַָחּיב

.Ë חּיב - נּכר רּׁשּומֹו אם ּבּקרקע: הּדם ונבלע ְְְִִִִַַַַַַַָָָָׁשחט
ּופטּור  הרּוח, ׁשּכּסתהּו ּכמי זה הרי - לאו ואם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָלכּסֹות;

ְִַמּלכּסֹות.
.È;לאכילה הראּויה ׁשחיטה דם אּלא ּבכּסּוי חּיב ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאין

אֹו טרפה, ונמצאת הּׁשֹוחט ,לפיכ יאכל. אׁשר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
ּדינן  ׁשּנגמר ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט אֹו ּבעזרה, חּלין ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּׁשֹוחט

וכן  מּלכּסֹות. ּפטּור - ּבידֹו ונתנּבלה והּׁשֹוחט ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָלסקילה,
ּפטּורין  - עצמן לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחרׁש

ׁשחיטתן. ּדם ְְִִַַָָמּלכּסֹות
.‡È ּדק ּובחֹול ּדק ּבזבל ּובגפסית, ּבסיד מכּסין? ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַּבּמה

וחרּׂשים, אבנים ּובׁשחיקת לכתׁשֹו, צרי הּיֹוצר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשאין
ּובלבנה  ּדּקה, חרׁשים ּובנסרת ּדּקה, ּפׁשּתן ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּובנערת
אבל  הן. עפר מין אּלּו ׁשּכל ׁשּכתׁשּה; ּומגּופה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָוחרסית
ּכּסּוי; זה אין - ּבאבנים ּכּסהּו אֹו ּכלי עליו ּכפה ְֲִִִִִֵֶַָָָָָָאם

ּבעפר. ֱֶֶֶַָָׁשּנאמר:
.·È וסּבין וקמח ּגס, וחֹול ּגס ּבזבל מכּסים אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻלפיכ

עפר. מין אּלּו ׁשאין לפי מּתכֹות, ּכלי ּוׁשחיקת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּומּורסן,
ׁשּנקרא  מּפני ּבהם, ׁשּמכּסין ּבלבד, הּזהב מּׁשחיקת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחּוץ
ּדק  אׁשר עד ואֹומר: לֹו; זהב ועפרת ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹעפר.

ְָָלעפר.
.‚È ּובנקרת ּובכחל, הּכבׁשן, ּפיח והּוא ּבׁשיחּור, ְְְְְְְִִִִִַַַַַָֹמכּסין

אפּלּו ּבגדים. אפר ּבין עצים אפר ּבין ּובאפר. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּפסילים,
החּטאת. ּׂשרפת מעפר ּכתּוב: ׁשהרי ׁשּנּׂשרף, ּבּׂשר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאפר

הּנּדחת. עיר ּבעפר לכּסֹות ְֲִִַַַַַַָֻּומּתר
.„Èּבֹו יׁשחֹוט ּכ ואחר למּטה עפר לּתן צרי ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשֹוחט

ויכּסה  ּבכלי יׁשחֹוט לא אבל ּבעפר; יכּסה ּכ ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹואחר
ְָָּבעפר.

.ÂË ואם ּבעפר. וכּסהּו ׁשּנאמר: יכּסה, הּוא ׁשּׁשחט ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּומי
ּבפני  מצוה ׁשּזֹו לכּסֹות; חּיב - אחר וראהּו ּכּסהּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלא

לבד. ּבּׁשֹוחט ּתלּויה ואינּה ְְְְֵֵַַַָָָעצמּה,
.ÊË ּבסּכין אֹו ּבידֹו אּלא ּברגלֹו, יכּסה לא - ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹּוכׁשּמכּסה

מצֹות  ויהיּו ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ינהג ׁשּלא ּכדי ּבכלי, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָֹאֹו
למי  אּלא מצֹות, ׁשל לעצמן הּכבֹוד ׁשאין עליו. ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבזּויֹות

בה  וערׁשּצּוה ,ּבחׁש מּלמּׁשׁש והּצילנּו הּוא, ּברּו ן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּיׁשר. נתיבֹות להֹורֹות ואֹור הּמעקּׁשים, ליּׁשר נר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָאֹותנּו

לנתיבתי. ואֹור ,ּדבר לרגלי נר אֹומר: הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוכן
ּפרקיו ּומנין קדּׁשה. ספר והּוא חמיׁשי, ספר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻנגמר
ועּׂשרים ׁשנים - ּביאה אּסּורי הלכֹות וחמּׁשים: ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָׁשלׁשה
ּפרקים. עּׂשר ׁשבעה - אסּורֹות מאכלֹות הלכֹות ְְְְֲֲִִִִַָָָָָָּפרקים.

ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשחיטה ְְְְִִִַָָָָָָהלכֹות
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ולא  יצא. דיבורֿהמתחיל קלח: חולין ב'תוספות' מובא יב, מעילה רש"י מעילה. דין בהם שאין מפני לא, מזבח קדשי
הכל. לדברי יפה שכוחו טעם לבאר והעדיפו מזבח, בקדשי רק עוסקת המשנה רב, שלדעת מפני בגמרא, זה טעם נאמר

לחםֿמשנה. ראה פשוט, יותר שהוא זה, טעם מעדיף - הבית בדק קדשי  בדין שעומד רבינו עשה 1)אבל שמצות יבאר
השוחט  או חיה; או בהמה ספק שהיא בריה שחט ואם והקדישן; חולין שחט הטהורים; ועוף חיה שחיטת דם לכסות
ונמצאת  השוחט או בקרקע; הדם ונבלע שחט במים; שנתערב ודם אחד; במקום חיה ומיני עוף השוחט בשבת; לחולה

ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח ואם מכסין; במה טרפה;

zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy

wixhig zxecdn - x`eand m''anxd
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dkld ipipt

א  צמאו.:הלכה לרוות שלא מים המשנה והשותה וכתב

אלא  ממש, לצמאו שותה אינו אם שאף סק"מ), (שם ברורה

כנראה  מהמים נהנה שאם מכיון לברך, יש מהמים נהנה שהחיך

קצת. צמא שהוא

ב  השלקות.:הלכה מי עם השמן ושתה בגרונו חושש שהיה
השלקות  מי כאשר שגם ס"י), רב סי' (או''ח הרב בשו"ע וכתב

רב  (סי' ברורה המשנה וכתב 'העץ'. מברך השמן, על מרובים

במשקה  שם אם אלא השמן על לברך שאין לג), ס"ק שעה"צ

לרפואה  המועיל מברך .כשיעור בגרונו חושש היה שלא או
שהכל. כאשר עליו 'שהכל' לברך שיש (שם) הרב בשו"ע וכתב

ממי  מרובה שהשמן ובאופן מהשמן. מרובים השלקות מי

מברך  שאין הסוברים ויש 'שהכל', שמברך הסוברים יש השלקות,

שכ  מכיון כלום והכריע עליו לשותה. מזיק הוא מרובה שהשמן

כלום. יברך ולא להקל ברכות שספק הרב בשו"ע

ג  חיין :הלכה אכלן וכו' שלוקין להאכל שדרכן וירקות
שהכל. בתחלה עליהן ברכת מברך (סדר הרב בשו"ע וכתב

גם  לאכילה ראויים הירקות אם גם הדין שכן סי"א), פ"ו הנהנין

שהם  מחמת לבשלם רגילים אדם בני שרוב רק חיים, כשהם

מבושלים  כשהם יותר חיין .טובים להאכל שדרכן ודברים
וכו'. מבושלין בין חיים בין אכלן הרב ומבושלין בשו"ע וכתב

úBëìä
úåëìä

úBëøa ¦§§¨
éðéîL ÷øt¤¤§¦¦

.à‡¯Ba ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk»≈»ƒ»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈
˙LÓÁÓ ıeÁ .˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba ÛBq·e ıÚ‰ È¯t¿ƒ»≈«≈¿»«≈¬≈∆
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‡ˆBiÎÂ L·„e ·ÏÁÂ ÌÈÓe ÌÈˆÈ·e ÌÈ‚„Â ‰È·‚e ¯Na»»¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿»»¿«¿«≈
˙BLÙ ‡¯Ba ÛBq·Ïe Ïk‰L C¯·Ó ‰lÁza ,Ô‰a»∆«¿ƒ»¿»≈∆«…¿«≈¿»
ÔeÚË BÈ‡ B‡Óˆ ˙Be¯Ï ‡lL ÌÈÓ ‰˙BM‰Â .˙Ba«̄¿«∆«ƒ∆…¿«¿»≈»

.ÂÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÂÈÙÏ ‡Ï ‰Î¯a.á˙B¯t ËÁBq‰ ¿»»…¿»»¿…¿«¬»«≈≈
Ïk‰L ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â¿ƒ≈∆«¿ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ»∆«…
ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ıeÁ .˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba ÛBq·Ïe¿«≈¿»«ƒ»¬»ƒ
È¯t ‡¯Ba ‰lÁza Í¯·Ó ‡e‰ ÔÈi‰ ÏÚL ,ÌÈ˙Èf‰Â¿«≈ƒ∆«««ƒ¿»≈«¿ƒ»≈¿ƒ
ÔÓM‰ ÏÚÂ ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe ÔÙb‰«∆∆¿«¿»»««≈≈»…¿««∆∆

a C¯·Ó ‡e‰ÌÈ¯·c ‰na .ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba ‰lÁz ¿»≈«¿ƒ»≈¿ƒ»≈«∆¿»ƒ
ÈÓ ÌÚ ÔÓM‰ ‰˙LÂ BB¯‚a LLBÁ ‰È‰L ,ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆»»≈ƒ¿¿»»«∆∆ƒ≈

‡lL B‡ Bc·Ï ÔÓM‰ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ .B˙i˙La ‰‰ È¯‰L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜ÏM‰«¿»¿«≈»∆∆¬≈∆¡»ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»«∆∆¿«∆…
.ÔÓM‰ ÌÚËa ‰‰ ‡Ï È¯‰L Ïk‰L ÂÈÏÚ C¯·Ó ,BB¯‚a LLBÁ ‰È‰.âB‡ ˙B¯t »»≈ƒ¿¿»≈»»∆«…∆¬≈…∆¡»¿«««∆∆≈

ÛBq·Ïe Ïk‰L ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó Ô˜ÏL B‡ ÔÏMa Ì‡ ,ÌÈiÁ ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È¿»∆«¿»¿≈»≈«ƒƒƒ¿»¿»»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»∆«…¿«

meil cg` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd oqip 'gÎ'a -

ה'תשע"ה  ניסן ב' ראשון יום
ספר אהבה -הלכות ברכות 



קלה dhigy zekld - dyecw xtq - oqip 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
עֹוף ‡. אֹו טהֹורה חּיה ׁשחיטת ּדם לכּסֹות עּׂשה ְְְְֲִִֵַַַַַָָמצות

יאכל, אׁשר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד אׁשר ׁשּנאמר: ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטהֹור.
קדם  לבר חּיב לפיכך ּבעפר. וכּסהּו ּדמֹו את ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹוׁשפ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיכּסה:

הּדם. ּכּסּוי על וצּונּו ְְְִִִַַָָָּבמצֹותיו
נאמר:·. לא מזּמן. ּובׁשאינֹו ּבמזּמן נֹוהג הּדם ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻּכּסּוי

ּבין  ּבמקּדׁשין, ולא ּבחּלין ונֹוהג ּבהוה. אּלא יצּוד, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻֻאׁשר
ּוׁשחטן  עבר ואם הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין הּמזּבח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָקדׁשי

ּדמן. את לכּסֹות חּיב אינֹו -ְֵֶַַָָָ
את ‚. הקּדיׁש אֹו הק ּדיׁשן, ּכ ואחר ועֹוף חּיה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָׁשחט

לכּסֹות. חּיב - ְַַַָָהּדם
ספק „. ׁשהיא ּבריה וכן וחּיה, מּבהמה הּבא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלאים

הּׁשֹוחט  .מבר ואינֹו לכּסֹות, צרי - חּיה אֹו ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָּבהמה
הּׁשֹוחט  וכן ׁשּבת. לאחר לכּסֹות חּיב - ּבׁשּבת ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָלחֹולה
טֹוב. יֹום לאחר דמֹו מכּסה - טֹוב ּביֹום ּכלאים אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָספק

.‰מבר - אחד ּבמקֹום חּיה ּומיני עֹופֹות ְְִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשֹוחט
לכּלן. אחד וכּסּוי לכּלן, אחת ְְְְִֶַַָָָָָֻֻּברכה

.Â חּיב - דם מראה ּבֹו יׁש אם ּבמים: ׁשּנתערב ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדם
ּבהמה  ּבדם אֹו ּביין נתערב ּפטּור. - לאו ואם ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלכּסֹות,
מראה  ׁשּיראה אפׁשר אם מים: הם ּכאּלּו אֹותן רֹואין -ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
חּיב  - מים היה אּלּו זה ּכׁשעּור לכּסֹותֹו ׁשחּיב ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָהּדם

ּפטּור. - לאו ואם הּכל, ְְִַַַָֹלכּסֹות
.Ê.אחרת ּפעם לכּסֹותֹו חּיב אינֹו - ונתּגּלה ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּסהּו

אחר  ונתּגּלה חזר לכּסֹות. חּיב אינֹו - הרּוח ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָּכּסתהּו
לכּסֹות. חּיב - הרּוח ְְִֶַַַַָָׁשּכּסתהּו

.Á- הּוא אּלא ּדם ׁשם אין אם הּסּכין, וׁשעל הּנּתז ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדם
לכּסֹות. ְַַָחּיב

.Ë חּיב - נּכר רּׁשּומֹו אם ּבּקרקע: הּדם ונבלע ְְְִִִִַַַַַַַָָָָׁשחט
ּופטּור  הרּוח, ׁשּכּסתהּו ּכמי זה הרי - לאו ואם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָלכּסֹות;

ְִַמּלכּסֹות.
.È;לאכילה הראּויה ׁשחיטה דם אּלא ּבכּסּוי חּיב ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאין

אֹו טרפה, ונמצאת הּׁשֹוחט ,לפיכ יאכל. אׁשר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
ּדינן  ׁשּנגמר ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט אֹו ּבעזרה, חּלין ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּׁשֹוחט

וכן  מּלכּסֹות. ּפטּור - ּבידֹו ונתנּבלה והּׁשֹוחט ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָלסקילה,
ּפטּורין  - עצמן לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחרׁש

ׁשחיטתן. ּדם ְְִִַַָָמּלכּסֹות
.‡È ּדק ּובחֹול ּדק ּבזבל ּובגפסית, ּבסיד מכּסין? ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַּבּמה

וחרּׂשים, אבנים ּובׁשחיקת לכתׁשֹו, צרי הּיֹוצר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשאין
ּובלבנה  ּדּקה, חרׁשים ּובנסרת ּדּקה, ּפׁשּתן ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּובנערת
אבל  הן. עפר מין אּלּו ׁשּכל ׁשּכתׁשּה; ּומגּופה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָוחרסית
ּכּסּוי; זה אין - ּבאבנים ּכּסהּו אֹו ּכלי עליו ּכפה ְֲִִִִִֵֶַָָָָָָאם

ּבעפר. ֱֶֶֶַָָׁשּנאמר:
.·È וסּבין וקמח ּגס, וחֹול ּגס ּבזבל מכּסים אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻלפיכ

עפר. מין אּלּו ׁשאין לפי מּתכֹות, ּכלי ּוׁשחיקת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּומּורסן,
ׁשּנקרא  מּפני ּבהם, ׁשּמכּסין ּבלבד, הּזהב מּׁשחיקת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחּוץ
ּדק  אׁשר עד ואֹומר: לֹו; זהב ועפרת ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹעפר.

ְָָלעפר.
.‚È ּובנקרת ּובכחל, הּכבׁשן, ּפיח והּוא ּבׁשיחּור, ְְְְְְְִִִִִַַַַַָֹמכּסין

אפּלּו ּבגדים. אפר ּבין עצים אפר ּבין ּובאפר. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּפסילים,
החּטאת. ּׂשרפת מעפר ּכתּוב: ׁשהרי ׁשּנּׂשרף, ּבּׂשר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאפר

הּנּדחת. עיר ּבעפר לכּסֹות ְֲִִַַַַַַָֻּומּתר
.„Èּבֹו יׁשחֹוט ּכ ואחר למּטה עפר לּתן צרי ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשֹוחט

ויכּסה  ּבכלי יׁשחֹוט לא אבל ּבעפר; יכּסה ּכ ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹואחר
ְָָּבעפר.

.ÂË ואם ּבעפר. וכּסהּו ׁשּנאמר: יכּסה, הּוא ׁשּׁשחט ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּומי
ּבפני  מצוה ׁשּזֹו לכּסֹות; חּיב - אחר וראהּו ּכּסהּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלא

לבד. ּבּׁשֹוחט ּתלּויה ואינּה ְְְְֵֵַַַָָָעצמּה,
.ÊË ּבסּכין אֹו ּבידֹו אּלא ּברגלֹו, יכּסה לא - ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹּוכׁשּמכּסה

מצֹות  ויהיּו ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ינהג ׁשּלא ּכדי ּבכלי, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָֹאֹו
למי  אּלא מצֹות, ׁשל לעצמן הּכבֹוד ׁשאין עליו. ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבזּויֹות

בה  וערׁשּצּוה ,ּבחׁש מּלמּׁשׁש והּצילנּו הּוא, ּברּו ן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּיׁשר. נתיבֹות להֹורֹות ואֹור הּמעקּׁשים, ליּׁשר נר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָאֹותנּו

לנתיבתי. ואֹור ,ּדבר לרגלי נר אֹומר: הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוכן
ּפרקיו ּומנין קדּׁשה. ספר והּוא חמיׁשי, ספר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻנגמר
ועּׂשרים ׁשנים - ּביאה אּסּורי הלכֹות וחמּׁשים: ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָׁשלׁשה
ּפרקים. עּׂשר ׁשבעה - אסּורֹות מאכלֹות הלכֹות ְְְְֲֲִִִִַָָָָָָּפרקים.

ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשחיטה ְְְְִִִַָָָָָָהלכֹות
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ולא  יצא. דיבורֿהמתחיל קלח: חולין ב'תוספות' מובא יב, מעילה רש"י מעילה. דין בהם שאין מפני לא, מזבח קדשי
הכל. לדברי יפה שכוחו טעם לבאר והעדיפו מזבח, בקדשי רק עוסקת המשנה רב, שלדעת מפני בגמרא, זה טעם נאמר

לחםֿמשנה. ראה פשוט, יותר שהוא זה, טעם מעדיף - הבית בדק קדשי  בדין שעומד רבינו עשה 1)אבל שמצות יבאר
השוחט  או חיה; או בהמה ספק שהיא בריה שחט ואם והקדישן; חולין שחט הטהורים; ועוף חיה שחיטת דם לכסות
ונמצאת  השוחט או בקרקע; הדם ונבלע שחט במים; שנתערב ודם אחד; במקום חיה ומיני עוף השוחט בשבת; לחולה

ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח ואם מכסין; במה טרפה;
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א  צמאו.:הלכה לרוות שלא מים המשנה והשותה וכתב

אלא  ממש, לצמאו שותה אינו אם שאף סק"מ), (שם ברורה

כנראה  מהמים נהנה שאם מכיון לברך, יש מהמים נהנה שהחיך

קצת. צמא שהוא

ב  השלקות.:הלכה מי עם השמן ושתה בגרונו חושש שהיה
השלקות  מי כאשר שגם ס"י), רב סי' (או''ח הרב בשו"ע וכתב

רב  (סי' ברורה המשנה וכתב 'העץ'. מברך השמן, על מרובים

במשקה  שם אם אלא השמן על לברך שאין לג), ס"ק שעה"צ

לרפואה  המועיל מברך .כשיעור בגרונו חושש היה שלא או
שהכל. כאשר עליו 'שהכל' לברך שיש (שם) הרב בשו"ע וכתב

ממי  מרובה שהשמן ובאופן מהשמן. מרובים השלקות מי

מברך  שאין הסוברים ויש 'שהכל', שמברך הסוברים יש השלקות,

שכ  מכיון כלום והכריע עליו לשותה. מזיק הוא מרובה שהשמן

כלום. יברך ולא להקל ברכות שספק הרב בשו"ע

ג  חיין :הלכה אכלן וכו' שלוקין להאכל שדרכן וירקות
שהכל. בתחלה עליהן ברכת מברך (סדר הרב בשו"ע וכתב

גם  לאכילה ראויים הירקות אם גם הדין שכן סי"א), פ"ו הנהנין

שהם  מחמת לבשלם רגילים אדם בני שרוב רק חיים, כשהם

מבושלים  כשהם יותר חיין .טובים להאכל שדרכן ודברים
וכו'. מבושלין בין חיים בין אכלן הרב ומבושלין בשו"ע וכתב

úBëìä
úåëìä

úBëøa ¦§§¨
éðéîL ÷øt¤¤§¦¦

.à‡¯Ba ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk»≈»ƒ»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈
˙LÓÁÓ ıeÁ .˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba ÛBq·e ıÚ‰ È¯t¿ƒ»≈«≈¿»«≈¬≈∆
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.ÂÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÂÈÙÏ ‡Ï ‰Î¯a.á˙B¯t ËÁBq‰ ¿»»…¿»»¿…¿«¬»«≈≈
Ïk‰L ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â¿ƒ≈∆«¿ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ»∆«…
ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ıeÁ .˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba ÛBq·Ïe¿«≈¿»«ƒ»¬»ƒ
È¯t ‡¯Ba ‰lÁza Í¯·Ó ‡e‰ ÔÈi‰ ÏÚL ,ÌÈ˙Èf‰Â¿«≈ƒ∆«««ƒ¿»≈«¿ƒ»≈¿ƒ
ÔÓM‰ ÏÚÂ ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe ÔÙb‰«∆∆¿«¿»»««≈≈»…¿««∆∆

a C¯·Ó ‡e‰ÌÈ¯·c ‰na .ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba ‰lÁz ¿»≈«¿ƒ»≈¿ƒ»≈«∆¿»ƒ
ÈÓ ÌÚ ÔÓM‰ ‰˙LÂ BB¯‚a LLBÁ ‰È‰L ,ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆»»≈ƒ¿¿»»«∆∆ƒ≈

‡lL B‡ Bc·Ï ÔÓM‰ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ .B˙i˙La ‰‰ È¯‰L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜ÏM‰«¿»¿«≈»∆∆¬≈∆¡»ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»«∆∆¿«∆…
.ÔÓM‰ ÌÚËa ‰‰ ‡Ï È¯‰L Ïk‰L ÂÈÏÚ C¯·Ó ,BB¯‚a LLBÁ ‰È‰.âB‡ ˙B¯t »»≈ƒ¿¿»≈»»∆«…∆¬≈…∆¡»¿«««∆∆≈

ÛBq·Ïe Ïk‰L ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó Ô˜ÏL B‡ ÔÏMa Ì‡ ,ÌÈiÁ ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È¿»∆«¿»¿≈»≈«ƒƒƒ¿»¿»»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»∆«…¿«

meil cg` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd oqip 'gÎ'a -

ה'תשע"ה  ניסן ב' ראשון יום
ספר אהבה -הלכות ברכות 
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dkld ipipt

כשהם  טובים שהם דברים על גם נאמרה זו שהלכה סי"ב), (שם

גם  לאכלם אדם בני רוב דרך אם חיים, מכשהם יותר מבושלים

חיים. כשהם

ד  או :הלכה אותם ששרה שפירות ס"י), רב (סי' בשו"ע כתב

אלא  מברך אינו במים, הפרי טעם שנכנס פי על אף במים, בישלם

שדעת והביא במים 'שהכל', הפרי טעם נכנס שאם שאפשר הרא"ש

שמחמת  סי"א), (שם הרב בשו"ע וכתב העץ'. פרי 'בורא מברך

לדברי  חובה ידי יוצא זה שבאופן 'שהכל', יברך לכתחילה הספק

יצא  העץ', פרי 'בורא בירך ואם לשתות .הכל. ששלקן והוא
סי"ד),מימיהן. פ"ז הנהנין ברכת (סדר הרב בשו"ע וכתב

עם  יחד הירקות את לאכול בכדי בישל אם רק 'אדמה' שברכתו

בישל  לא אם אך לבדם], המים את ושתה נמלך [ולבסוף המים

הירקות  לצורך רק בישל ואם 'שהכל'. ברכתם כלל, הירקות לצורך

סי"ב) רב סי' (או''ח הרב בשו"ע כתב כלל, המים לצורך ולא

שבאופן  כתב, סק"ח) רה (סי' ברורה והמשנה בספק. נתון שהדבר

'שהכל'. ברכתו מרק זה שעל ס''ב), רה סי' (או''ח השו''ע כתב

אם  האדמה', פרי 'בורא עליו לברך וצריך ירקות בו שבישלו

'שהכל' ברכתו בשר, בו וכו'.התבשל בידו שמעכן תמרים
וכו'. עיסה כמו כד),ועשאן - סכ"ב (שם הרב בשו"ע וכתב

ידי  על [כגון ותוארו צורתו ונשתנה לגמרי הפרי נימוח שאם

העץ'. 'פרי נשארה שברכתו אומרים ויש 'שהכל'. ברכתו בישול],

ויברך  יחזור לא העץ' 'פרי בירך אם אך 'שהכל', יברך ולכתחילה

להקל  ברכות שעל .שספק סכ''ב) (פ''ז הנהנין ברכת בסדר כתב

את  עליהם לברך יש ריסוק, ידי על היא אכילתם שדרך דברים

לגמרי. נימוחו אם גם הראויה, ברכתם

,ÔÈ˜eÏL ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯ÈÂ .˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba≈¿»«ƒ»∆«¿»¿≈»≈¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ÌÈiÁ ÔÏÎ‡ Ì‡ ,˙ÙÏÂ ·e¯k ÔB‚k¿¿¿∆∆ƒ¬»»«ƒ¿»≈¬≈∆
ÌÈiÁ ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·„e .Ïk‰L ‰lÁza«¿ƒ»∆«…¿»ƒ∆«¿»¿≈»≈«ƒ
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ÔÈÏM·Ó ÔÈa ÌÈiÁ ÔÈa ÔÏÎ‡ ,ÔÈÏM·Óe¿À»ƒ¬»»≈«ƒ≈¿À»ƒ¿»≈¬≈∆
C¯·Ó ıÚ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯a ‰lÁza«¿ƒ»¿»»»¿»»∆ƒ»≈≈¿»≈
˙B˜¯È B‡ ‰Ó„‡ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡Â ,ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¬»»¿»

.‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba C¯·Ó.ã˜ÏM‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È ¿»≈≈¿ƒ»¬»»¿»∆«¿»¿ƒ»≈
È¯t ‡¯Ba Ô‰lL ˜ÏL ÈÓ ÏÚ C¯·Ó ,Ô˜ÏML∆¿»»¿»≈«≈∆∆∆»∆≈¿ƒ
ÈÓÈnL ,Ô‰ÈÓÈÓ ˙BzLÏ Ô˜ÏML ‡e‰Â .‰Ó„‡‰»¬»»¿∆¿»»ƒ¿≈≈∆∆≈≈
L·c .Ô˙BzLÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa ˙B˜ÏLk ˙B˜ÏL¿»ƒ¿»¿»∆«¿»ƒ¿»¿«
ÌÈ¯Óz Ï·‡ .Ïk‰L ‰lÁz ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÌÈ¯Óz¿»ƒ¿»¿ƒ»»¿ƒ»∆«…¬»¿»ƒ
BÓk ÔÈÈNÚÂ Ô‰lL ÔÈÈÚ¯b ‡ÈˆB‰Â B„Èa ÔÎÚnL∆ƒ¬»¿»¿ƒ«¿ƒƒ∆»∆«¬»»¿
ÛBq·Ïe ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ‰qÚƒ»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«

.LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a.äÌÈ˜e˙n‰ ÌÈw‰ ¿»»««≈≈»…«»ƒ«¿ƒ
‰Ó„ÈÂ ‰t˜iL „Ú Ô‰ÈÓÈÓ ÔÈÏM·Óe Ô˙B‡ ÔÈËÁBqL∆¬ƒ»¿«¿ƒ≈≈∆«∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
È¯t ‡¯Ba ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL e¯Ó‡ ÌÈB‡b‰ Ïk ,ÁÏÓÏ¿∆«»«¿ƒ»¿∆¿»¿ƒ»»≈¿ƒ
e¯Ó‡ ÔÎÂ .ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba e¯Ó‡ ˙ˆ˜Óe ,‰Ó„‡‰»¬»»ƒ¿»»¿≈¿ƒ»≈¿≈»¿
È‡Â .‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba C¯·Ó ÌÈ˜ Ô˙B‡ ıˆBn‰L∆«≈»»ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»«¬ƒ
,Ïk‰L ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ,¯ÓB‡≈∆≈∆¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆»∆«…
,¯e‡‰ È„È ÏÚ ‰pzLpL ÌÈw‰ el‡ L·c ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆¿«≈«»ƒ∆ƒ¿«»«¿≈»

Óe ‰pzL ‡lL ÌÈ¯Óz L·cÓ ÏB„bÂÈÏÚ ÔÈÎ¯· »ƒ¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«»¿»¿ƒ»»
.Ïk‰L.åıÚ BÓk ‡e‰L Ï˜c‰ L‡¯ ‡e‰Â ,¯Bw‰ ∆«…«¿…«∆∆∆¿≈

,ÛÏˆ ÏL Ò¯Ù˜ .Ïk‰L ‰lÁza ÂÈÏÚ C¯·Ó ,Ô·Ï»»¿»≈»»«¿ƒ»∆«…«¿≈∆»»
.È¯t BÈ‡L ÈtÓ ‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ»»≈¿ƒ»¬»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ
ÌÈ¯Óz ˙¯eˆk Ô‰L ,È¯t‰ Ô‰ ÛÏˆ ÏL ˙BBi·‡‰Â¿»¬ƒ∆»»≈«¿ƒ∆≈¿«¿»ƒ

.ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba Ì‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÌÈpË˜ ÔÈwc.æÔÈ·eË¯ Ô‰L ÔÓÊa ÏÈ·bf‰Â ÔÈÏtÏt‰ «ƒ¿«ƒ¿»≈¬≈∆≈¿ƒ»≈«ƒ¿¿ƒ¿««¿¿ƒƒ¿«∆≈¿ƒ
Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ‰Î¯a ÔÈeÚË ÔÈ‡ ÌÈL·È Ï·‡ .‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba ‰lÁz Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó¿»≈¬≈∆¿ƒ»≈¿ƒ»¬»»¬»¿≈ƒ≈»¿ƒ¿»»…ƒ¿≈∆

zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ïäéøçàì àìå,dlik`d xg`l -ïéìáz ïäL éðtîmd xy`ky - §Ÿ§©£¥¤¦§¥¤¥©§¦
mnir milazne mze` miwgeyy ici lr wx `id mzlik` miyai

,milk`nïðéàåmiiexw.ìëàïééeàø ïðéàL ïéìëà ïëållkäìéëàì §¥¨Ÿ¤§¥¢¨¦¤¥¨§¦©£¦¨
ïééeàø ïðéàL ïé÷Lîellkìäëøa ïéðeòè ïðéà ,äiúLepi` mlke`d - ©§¦¤¥¨§¦¦§¦¨¥¨§¦§¨¨

dkxaa aiegnàìå íäéðôì àìŸ¦§¥¤§Ÿ
.ïäéøçàì§©£¥¤

.ÁäLtòL útädlwlwzpe ©©¤¦§¨
,zvwåokdñéø÷äL ïéé- §©¦¤¦§¦

,hrn uingdyäøáòL ìéLáúå§©§¦¤¨§¨
Búøeödcqtpy cr ddzypy - ¨

,ezxev dzpzypeïäL úBìáBpäå§©§¤¥
ïébturd on miltepd zexitd - ©¦

iptl ,xnelk ,mibt mdyk
,eliyaiyøëMäåieyrd §©¥¨

,mixerye mixnznõîçäå§©Ÿ¤
,ixnbl ungpyéàáBbäåmiabg -] §©©

,[mixedhïéäîkäå ,çìnäå- §©¤©§©§¥¦
mi`xape rwxwd zgz miievnd

,ux`d oneynúBiøètäå- §©¦§¦
mivrd mipa`d lr zelcbd
,xiee`dn wx zewpei ody ux`de
ìkäL älçz Cøáî àeä ïlk ìò©ª¨§¨¥§¦¨¤©Ÿ

.Bøáãa äéäðåéðôì ïéëøánL ìëå ¦§¨¦§¨§¨¤§¨§¦§¨¨
àøBa' :åéøçàì ïéëøáî ,ìkäL¤©Ÿ§¨§¦§©£¨¥

úBLôðmiyp` ly -][ìò ,úBaø §¨©©
.'íéîìBòä éç àøaM äî ìkìëå ¨©¤¨¨¥¨¨¦§¨

xac,åéøçàì äëøa ïeòhäïeòè ©¨§¨¨§©£¨¨
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ו  האדמה.:הלכה פרי בורא עליו מברכין צלף של קפרס
תפוז  קליפת על כן שכמו ס"ט), רב סי' (או''ח הרב בשו"ע וכתב

העץ' פרי 'בורא בירך ואם 'אדמה', לברך יש בדבש] [המרוקח

ס"ק  (שם ברורה ובמשנה בברכתו יצא. הספק שמחמת כתב, לט)

יצא. 'אדמה' או 'העץ' בירך אם ובדיעבד 'שהכל', עליו לברך יש

ח  פגין.:הלכה שהן ס"ב)והנובלות רב סי' (או''ח והשו"ע

את  אילנות שהוציאו מאז העץ' פרי 'בורא לברך שיש כתב,

שאינם  עד ביותר חמוצים או מרים יהיו שלא ובלבד פירותיהם,

נשרפו  שהפירות באופן אמנם הדחק. בשעת אפילו לאכילה ראויים

'שהכל'. היא שברכתם ס"א) רד סי' שם (שו"ע כתב ויבשו, מהחום

לנהוג  שיש כתב, ושאר) ד"ה ביה"ל ס''ב רב (סי' ברורה והמשנה

המעשרות' ל'עונת שיגיעו עד 'שהכל' קטנים פירות על לברך

לעונת  מין כל ה''ה)], פ''ב (מעשרות ברמב"ם [המבוארת

אם  בידו למחות אין 'העץ' עליהם לברך והנוהג שלו. המעשרות

רק  לאכילה ראויים אם אמנם הדחק. ידי על שלא לאכילה ראויים

באש. מיתקם או בישלם אם אלא 'העץ' מברך אינו הדחק ידי על

ט  שעל :הלכה ס''ו), פ''ז הנהנין ברכת (סדר הרב בשו"ע כתב

אם  אפילו מים, בו שעירב מים] תערובת ללא [שנעשה גמור יין
מזיגה  ידי על לשתיה שראוי חזק יין הוא אם הרוב, הם המים
מברך  זו, מזיגה ע"י יין במקום לשתותו אדם בני ודרך כזו גדולה

במים  שיש כלומר במים, משישה אחד הוא אין אם 'הגפן' עליו
כמותו  חלקים והוציא .שישה שלשה עליהן שנתן שמרים

וכו'. שהיינות ארבעה שבזמננו ס"ה), רד סי' (או''ח השו"ע וכתב
אם  אלא זה, באופן גם 'הגפן' עליו מברך אינו כך, כל חזקים אינם

במקומו. שמוזגים כשיעור מים נתן כן

י  יצא.:הלכה האדמה פרי בורא האילן פירות על וכתב בירך

ונתכוון  האדמה פרי אכל שאם ס"ב), רו סי' (או''ח השו"ע
סק"י) (שם ברורה ובמשנה יצא. העץ, פרי את לפטור בברכתו

אלא  העץ, פרי את מיד לאכול ולא להתחרט טוב שיותר כתב,
עליו. ויברך ולברך, לחזור שצריך באופן זמן לאחר לאוכלו

יא  פרי :הלכה בורא ואמר וכו' בידו שכר של כוס לקח
אותו. מחזירין אין כתב,הגפן סק"א) רט (סי' ברורה והמשנה
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כשהם  טובים שהם דברים על גם נאמרה זו שהלכה סי"ב), (שם

גם  לאכלם אדם בני רוב דרך אם חיים, מכשהם יותר מבושלים

חיים. כשהם

ד  או :הלכה אותם ששרה שפירות ס"י), רב (סי' בשו"ע כתב

אלא  מברך אינו במים, הפרי טעם שנכנס פי על אף במים, בישלם

שדעת והביא במים 'שהכל', הפרי טעם נכנס שאם שאפשר הרא"ש

שמחמת  סי"א), (שם הרב בשו"ע וכתב העץ'. פרי 'בורא מברך

לדברי  חובה ידי יוצא זה שבאופן 'שהכל', יברך לכתחילה הספק

יצא  העץ', פרי 'בורא בירך ואם לשתות .הכל. ששלקן והוא
סי"ד),מימיהן. פ"ז הנהנין ברכת (סדר הרב בשו"ע וכתב

עם  יחד הירקות את לאכול בכדי בישל אם רק 'אדמה' שברכתו

בישל  לא אם אך לבדם], המים את ושתה נמלך [ולבסוף המים

הירקות  לצורך רק בישל ואם 'שהכל'. ברכתם כלל, הירקות לצורך

סי"ב) רב סי' (או''ח הרב בשו"ע כתב כלל, המים לצורך ולא

שבאופן  כתב, סק"ח) רה (סי' ברורה והמשנה בספק. נתון שהדבר

'שהכל'. ברכתו מרק זה שעל ס''ב), רה סי' (או''ח השו''ע כתב

אם  האדמה', פרי 'בורא עליו לברך וצריך ירקות בו שבישלו

'שהכל' ברכתו בשר, בו וכו'.התבשל בידו שמעכן תמרים
וכו'. עיסה כמו כד),ועשאן - סכ"ב (שם הרב בשו"ע וכתב

ידי  על [כגון ותוארו צורתו ונשתנה לגמרי הפרי נימוח שאם

העץ'. 'פרי נשארה שברכתו אומרים ויש 'שהכל'. ברכתו בישול],

ויברך  יחזור לא העץ' 'פרי בירך אם אך 'שהכל', יברך ולכתחילה

להקל  ברכות שעל .שספק סכ''ב) (פ''ז הנהנין ברכת בסדר כתב

את  עליהם לברך יש ריסוק, ידי על היא אכילתם שדרך דברים

לגמרי. נימוחו אם גם הראויה, ברכתם
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dkld ipipt

ו  האדמה.:הלכה פרי בורא עליו מברכין צלף של קפרס
תפוז  קליפת על כן שכמו ס"ט), רב סי' (או''ח הרב בשו"ע וכתב

העץ' פרי 'בורא בירך ואם 'אדמה', לברך יש בדבש] [המרוקח

ס"ק  (שם ברורה ובמשנה בברכתו יצא. הספק שמחמת כתב, לט)

יצא. 'אדמה' או 'העץ' בירך אם ובדיעבד 'שהכל', עליו לברך יש

ח  פגין.:הלכה שהן ס"ב)והנובלות רב סי' (או''ח והשו"ע

את  אילנות שהוציאו מאז העץ' פרי 'בורא לברך שיש כתב,

שאינם  עד ביותר חמוצים או מרים יהיו שלא ובלבד פירותיהם,

נשרפו  שהפירות באופן אמנם הדחק. בשעת אפילו לאכילה ראויים

'שהכל'. היא שברכתם ס"א) רד סי' שם (שו"ע כתב ויבשו, מהחום

לנהוג  שיש כתב, ושאר) ד"ה ביה"ל ס''ב רב (סי' ברורה והמשנה

המעשרות' ל'עונת שיגיעו עד 'שהכל' קטנים פירות על לברך

לעונת  מין כל ה''ה)], פ''ב (מעשרות ברמב"ם [המבוארת

אם  בידו למחות אין 'העץ' עליהם לברך והנוהג שלו. המעשרות

רק  לאכילה ראויים אם אמנם הדחק. ידי על שלא לאכילה ראויים

באש. מיתקם או בישלם אם אלא 'העץ' מברך אינו הדחק ידי על

ט  שעל :הלכה ס''ו), פ''ז הנהנין ברכת (סדר הרב בשו"ע כתב

אם  אפילו מים, בו שעירב מים] תערובת ללא [שנעשה גמור יין
מזיגה  ידי על לשתיה שראוי חזק יין הוא אם הרוב, הם המים
מברך  זו, מזיגה ע"י יין במקום לשתותו אדם בני ודרך כזו גדולה

במים  שיש כלומר במים, משישה אחד הוא אין אם 'הגפן' עליו
כמותו  חלקים והוציא .שישה שלשה עליהן שנתן שמרים

וכו'. שהיינות ארבעה שבזמננו ס"ה), רד סי' (או''ח השו"ע וכתב
אם  אלא זה, באופן גם 'הגפן' עליו מברך אינו כך, כל חזקים אינם

במקומו. שמוזגים כשיעור מים נתן כן

י  יצא.:הלכה האדמה פרי בורא האילן פירות על וכתב בירך

ונתכוון  האדמה פרי אכל שאם ס"ב), רו סי' (או''ח השו"ע
סק"י) (שם ברורה ובמשנה יצא. העץ, פרי את לפטור בברכתו

אלא  העץ, פרי את מיד לאכול ולא להתחרט טוב שיותר כתב,
עליו. ויברך ולברך, לחזור שצריך באופן זמן לאחר לאוכלו

יא  פרי :הלכה בורא ואמר וכו' בידו שכר של כוס לקח
אותו. מחזירין אין כתב,הגפן סק"א) רט (סי' ברורה והמשנה

ÔÎÂ .ÏÎ‡ ÔÈ‡Â ÔÈÏ·z Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ¿…¿«¬≈∆ƒ¿≈∆≈«¿ƒ¿≈»…∆¿≈
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡√»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»«¿ƒ∆≈»¿ƒ
‡ÏÂ Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ‰Î¯a ÔÈeÚË ÔÈ‡ ,‰i˙LÏƒ¿ƒ»≈»¿ƒ¿»»…ƒ¿≈∆¿…

.Ô‰È¯Á‡Ï.ç,ÒÈ¯˜‰L ÔÈÈÂ ,‰LtÚL ˙t‰ ¿«¬≈∆««∆ƒ¿»¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
,ÔÈbt Ô‰L ˙BÏ·Bp‰Â ,B˙¯eˆ ‰¯·ÚL ÏÈL·˙Â¿«¿ƒ∆»¿»»¿«¿∆≈«ƒ
ÔÈ‰Ók‰Â ÁÏn‰Â È‡·Bb‰Â ıÓÁ‰Â ¯ÎM‰Â¿«≈»¿«…∆¿««¿«∆«¿«¿≈ƒ
‰È‰ Ïk‰L ‰lÁz C¯·Ó ‡e‰ Ôlk ÏÚ ,˙Bi¯Ët‰Â¿«ƒ¿ƒ«À»¿»≈¿ƒ»∆«…ƒ¿»
ÂÈ¯Á‡Ï ÔÈÎ¯·Ó ,Ïk‰L ÂÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ÏÎÂ .B¯·„aƒ¿»¿»∆¿»¿ƒ¿»»∆«…¿»¿ƒ¿«¬»
.ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ ‡¯aM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba≈¿»««»«∆»»≈»»ƒ
.ÂÈÙÏ ‰Î¯a ÔeÚË ÂÈ¯Á‡Ï ‰Î¯a ÔeÚh‰ ÏÎÂ¿»«»¿»»¿«¬»»¿»»¿»»

.è,‰Úa¯‡ ‡ÈˆB‰Â ‰LÏL Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ÌÈ¯ÓL¿»ƒ∆»«¬≈∆¿…»¿ƒ«¿»»
.‡e‰ ‚eÊÓ ÔÈÈ ‰ÊL ,ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó¿»≈¬≈∆≈¿ƒ«∆∆∆∆«ƒ»
ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰ƒ»≈«¿»»««ƒ∆≈»∆«««ƒ

.Ïk‰L ‰lÁz Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó.éÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÚ C¯a ¿»≈¬≈∆¿ƒ»∆«…≈≈«≈»ƒ»
È¯t ‡¯Ba ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚÂ .‡ˆÈ ,‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba≈¿ƒ»¬»»»»¿«≈»»∆≈¿ƒ
B¯·„a ‰È‰ Ïk‰L C¯a Ì‡ Ïk‰ ÏÚÂ .‡ˆÈ ‡Ï ,ıÚ‰»≈…»»¿««…ƒ≈≈∆«…ƒ¿»ƒ¿»

.ÔÈi‰ ÏÚÂ ˙t‰ ÏÚ elÙ‡ ,‡ˆÈ.àéÁ˜ÏÏL ÒBk »»¬ƒ«««¿«««ƒ»«∆
,Ïk‰L ¯ÓBÏ ˙Ó ÏÚ ‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â B„Èa ¯ÎL≈»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿»«∆«…
ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ¿»»¿»«≈¿ƒ«∆∆≈«¬ƒƒ¿≈

ÙÏ eÈ‰ Ì‡˙Ó ÏÚ ‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â ,ı¯‡‰ ˙B¯t ÂÈ ƒ»¿»»≈»»∆¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿»
,ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ ‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba ¯ÓBÏ«≈¿ƒ»¬»»¿»»¿»«≈¿ƒ»≈
Ô‚c ÏL ÏÈL·z ÂÈÙÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ¿≈ƒ»»¿»»«¿ƒ∆»»
‰ÚËÂ ,˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba ¯ÓBÏ ˙Ó ÏÚ C¯·e Á˙Ùe»«≈≈«¿»«≈ƒ≈¿¿»»



zekxaקלח zekld - dad` xtq - oqip 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,ïénä BúBàì äéeàøä äëøaì àlà ïekúð àì ,äëøaä øwòxkyd lr ¦©©§¨¨Ÿ¦§©¥¤¨©§¨¨¨§¨§©¦
ixt `xea' jxal oeekzd dnc`d zexit lre 'lkdy' jxal oeekzd

,'zepefn ipin `xea' jxal oeekzd obcd liyaz lre 'dnc`dìéàBäå§¦
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בזה  רבינו על חולקים כולם וכמעט הפוסקים שרוב שמכיון
כן  לנהוג יש ולברך, לחזור שיש שכר..וסוברים של כוס

מים  על גם זה דין הביא (שם) בעיקר .השו"ע היה ולא והואיל
טעות. דב הברכה את בתחילה הביא ס"א) (שם רי השו"ע

הברכה, בעיקר טעה שאם אומרים שיש כתב כך ואחר הרמב"ם
בורא  לומר דעת על הברכה והתחיל יין שהוא שכר על שחשב

יצא. 'שהכל' וסיים שיכר שהוא ונזכר הגפן, פרי

יב  היו :הלכה אם ברכה, בלא פיו לתוך אכלין והכניס שכח
בסוף. ומברך בולען קעב משקין (סי' ברורה המשנה וכתב

ומברך  חוזר אינו שבלע לאחר נזכר שאם משקין .סק"ד), היו אם
בסוף. ומברך שאינו בולען כתב, ס"א) קעב סי' (או''ח השו"ע

ברכה  ומברך שחוזר כתב והרמ"א כלל, ראשונה ברכה מברך
יברך  שלא (סק"ה) ברורה המשנה ופסק שתייתו. לאחר ראשונה

ראשונה. ברכה

יג  להקדים :הלכה שיש ס''אֿב ), ריא סי' (או''ח השו"ע כתב
רוצה  שעכשיו פי על ואף עליו, חביב כלל שבדרך המאכל את
עכשיו]. עליו שחביב המאכל את [ולא השני המין את יותר

ששתי  כתב, סט"ו) פ"י הנהנין ברכת (סדר הרב ובשו"ע

עליו  חביב כלל שבדרך ובין עתה, אותו שרוצה [בין האפשרויות

עדיפות  להן ויש לחביב, נחשבות עתה] אותו רוצה שאינו אף

יא) (ס"ק ברורה ובמשנה אחרים. מינים לפני בברכה להקדימם

שיסמוך  מי על לו יש עכשיו לו שחביב מין על שהמברך .כתב

משבעת  אחד ביניהן יש אם מזה יתר בזה רוצה אינו ואם
תחלה. מברך הוא עליו כתב,המינין ס"א) (שם והשו"ע

על  יברך יותר, עליו שחביב מין יש אם גם שוות, שכשברכותיהם

שאם  רבינו שיטת את גם (ס"ב) שם והביא המינים. משבעת המין

כשאין  ההלכה מה שם [וראה החביב. על יברך חביב אחד מין

שנראה  כתב, יג) ס"ק (שם ברורה והמשנה שוות]. ברכותיהם

הרב  ובשו"ע שהביא. הראשונה כשיטה לעיקר פסק שהשו"ע

לברך  יקדים שירצה שאיזה פסק, ס"ח) פ''י הנהנין ברכת (סדר

יש .עליו  שוות, אינן הברכות שכאשר כתב, ס"א) (שם השו"ע

יקדים  שירצה מהמינים ואיזה הקדימה דיני את שאין אומרים

אם  ולכן הקדימה. כדיני להקדים יש אז שגם אומרים ויש לאכול.

ברכתו  אם ואף להקדימו, יש המינים משבעת הוא מהמינים אחד

ובשו"ע  'העץ'. הוא המינים משבעת שאינו הפרי וברכת 'האדמה'

¯ÈkÊ‰L ‰ÚLaL ÈtÓ .‡ˆÈ ,ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰ ¯Ó‡Â¿»««ƒ∆∆»»ƒ¿≈∆¿»»∆ƒ¿ƒ
‡l‡ Ôek˙ ‡Ï ,‰Î¯a‰ ¯wÚ Ô‰L ˙eÎÏn‰Â ÌM‰«≈¿««¿∆≈ƒ««¿»»…ƒ¿«≈∆»
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לא  הוא אם ואף עליו, החביב את להעדיף שיש פסק (שם) הרב

שאיזה  פסק שוות שהברכות האופן שעל [ואע"פ המינים משבעת

יאכל, שירצה איזה מהם באחד חביבות לו אין ואם יאכל]. שירצה

[וכדלהלן] 'העץ' ברכת את להקדים מין .וראוי שאין ובאופן

'האדמה', ברכתו והשני 'העץ' ברכתו אחד ומין המינים, משבעת

שי  מין איזה שיקדים ס''ג) (שם השו"ע אומרים כתב ויש רצה,

שטוב  ס"ז), (שם הרב בשו"ע וכתב העץ. פרי את שיקדים

חיוב  בזה שאין אף העץ פרי את קודמין .להקדים והתמרים
חשיבותו.לענבים. מחמת לפירות קודם שיין (ס"ד) הרמ"א וכתב

ליין. קודמת והיא היין מברכת יותר חשובה 'מזונות' ברכת וכן

יד  הפירות.:הלכה ועל הארץ על בשתיהן והשו"ע וחותם

פרי  ועל הארץ 'על חותמים יין שעל כתב, סי"א) רח סי' (או''ח

נו), (ס"ק ברורה המשנה וכתב הפירות'. ועל הארץ על או הגפן

הגפן' פרי ועל הארץ 'על לחתום בארץ .שהמנהג היה ואם
פירותיה. ועל הארץ על בהן חותם ס"י)ישראל (שם ובשו"ע

יברך  ישראל ארץ מפירות ואוכל לארץ בחוץ נמצא שאם הוסיף
פירותיה' ועל הארץ טו,.'על אות רח (סי' תשובות בפסקי [וראה

על  גם לחתום ישראל בארץ שהמנהג שהביא, (117 הערה ושם
גפנה'] פרי ועל הארץ 'על ישראל, ארץ מענבי שהוא מי .יין, ויש

שלא  שאומר מי ויש וכו' אתה ומטיב טוב אל כי וכו' שמוסיף
מעין  ברכת נוסח את הביא (סק"נ) ברורה ובמשנה וכו'. תיקנו
קודם  לכל' ומטיב טוב ה' אתה 'כי זו תוספת שם וכתב שלש,

וכו''. הארץ על לך 'ונודה

טו  המחיה :הלכה ועל הארץ על ה' אתה ברוך וחותם
בחתימה והפירות. להוסיף כתב, סי"ב) רח סי' (או''ח ובשו"ע

לומר  שלא צידד סא) ס"ק (שם ברורה והמשנה הגפן'. פרי 'ועל
הגפן'. פרי 'ועל להוסיף העולם שמנהג וכתב הפירות', 'ועל אלא

טז  שתה :הלכה הוא שאם סי"ג), רח סי' (או''ח השו"ע כתב
וברכה  התפוחים על נפשות' 'בורא לברך צריך תפוחים, ואכל יין

היין. על שלש מעין

.ı¯‡Ï ÈLÈÏL ÌÈ·Ú‰Â ı¯‡Ï.ãéa˙Á‡ ‰Î¯ ¿∆∆¿»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆∆¿»»««
‡È‰ ,ÔÈÈ ÏLÂ ˙B¯t‰ ÈÈÓ ˙LÓÁ ÏL LÏL ÔÈÚnL∆≈≈»…∆¬≈∆ƒ≈«≈¿∆«ƒƒ
ÏÚ ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙B¯t‰ ÏÚL ‡l‡ .Ô‚c‰ ÈÈÓ ÏL∆ƒ≈«»»∆»∆««≈≈«
ı¯‡ ÏÚÂ ‰„O‰ ˙·ez ÏÚÂ ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰»≈¿«¿ƒ»≈¿«¿««»∆¿«∆∆
È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ ÏÚ ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÈi‰ ÏÚÂ ,'eÎÂ ‰cÓÁ∆¿»¿¿«««ƒ≈««∆∆¿«¿ƒ
,'eÎÂ ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„O‰ ˙·ez ÏÚÂ ÔÙb‰«∆∆¿«¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿
‰È‰ Ì‡Â .˙B¯t‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ Ô‰ÈzLa Ì˙BÁÂ¿≈ƒ¿≈∆«»»∆¿««≈¿ƒ»»
LÈÂ .‰È˙B¯t ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ Ô‰a Ì˙BÁ Ï‡¯NÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆«»»∆¿«≈∆»¿≈
Ï‡ Èk ‰ÓÈ˙Á Ì„˜ LÏL ÔÈÚnL ‰Î¯aa ÛÈÒBnL ÈÓƒ∆ƒ«¿»»∆≈≈»……∆¬ƒ»ƒ≈
ÈÓ LÈÂ .˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÔÈÚ ‡e‰L ,‰z‡ ·ÈËÓe ·BË≈ƒ«»∆≈¿»»¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔBÊn‰ ˙k¯·a ‡l‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ewz ‡lL ¯ÓB‡L∆≈∆…ƒ¿¿»»¿ƒƒ∆»¿ƒ¿««»

.„·Ïa.åèÏL ÏÈL·z ÏÎ‡Â ÌÈ¯Óz ÏÎ‡Â ÔÈÈ ‰˙L ƒ¿«»»«ƒ¿»«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆
‰z‡ Ce¯a ,‰Îk ‰B¯Á‡a C¯·Ó ,Ô‚c‰ ÈÈÓ ˙LÓÁ¬≈∆ƒ≈«»»¿»≈»«¬»»»»«»
‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»
ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚÂ ÔÙb‰ È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ ÏÚÂ¿««∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿«»≈¿«¿ƒ»≈
‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„O‰ ˙·ez ÏÚÂ¿«¿««»∆¿«∆∆∆¿»»¿»»
‰z‡ Ce¯a Ì˙BÁÂ .'eÎÂ eÈ˙B·‡ ˙‡ zÏÁ‰Â ˙Èˆ¯L∆»ƒ»¿ƒ¿«¿»∆¬≈¿¿≈»«»

.˙B¯t‰Â ‰ÈÁn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ '‰.æèÌ‡ Ï·‡ «»»∆¿««ƒ¿»¿«≈¬»ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ÛBqa C¯·Ó ,ÔÈÈ ‰˙LÂ ¯Na ÏÎ‡»«»»¿»»«ƒ¿»≈««∆ƒ¿≈«¿
ÌÈÁet˙Â ,ÌÈ·Ú B‡ ÌÈ‡z ÏÎ‡ .BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿≈«¿»«¿≈ƒ¬»ƒ¿«ƒ
ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa C¯·Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÒb‡Â¿«»ƒ¿«≈»∆¿»≈«¿»»««≈≈
.Ô‰ ıÚ‰ ˙B¯t ÔlkL ÈtÓ ,Ïk‰ ˙ÏÏBk ‡È‰Â LÏL»…¿ƒ∆∆«…ƒ¿≈∆À»≈»≈≈

.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈»∆



קלט zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd
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dkld ipipt

בזה  רבינו על חולקים כולם וכמעט הפוסקים שרוב שמכיון
כן  לנהוג יש ולברך, לחזור שיש שכר..וסוברים של כוס

מים  על גם זה דין הביא (שם) בעיקר .השו"ע היה ולא והואיל
טעות. דב הברכה את בתחילה הביא ס"א) (שם רי השו"ע

הברכה, בעיקר טעה שאם אומרים שיש כתב כך ואחר הרמב"ם
בורא  לומר דעת על הברכה והתחיל יין שהוא שכר על שחשב

יצא. 'שהכל' וסיים שיכר שהוא ונזכר הגפן, פרי

יב  היו :הלכה אם ברכה, בלא פיו לתוך אכלין והכניס שכח
בסוף. ומברך בולען קעב משקין (סי' ברורה המשנה וכתב

ומברך  חוזר אינו שבלע לאחר נזכר שאם משקין .סק"ד), היו אם
בסוף. ומברך שאינו בולען כתב, ס"א) קעב סי' (או''ח השו"ע

ברכה  ומברך שחוזר כתב והרמ"א כלל, ראשונה ברכה מברך
יברך  שלא (סק"ה) ברורה המשנה ופסק שתייתו. לאחר ראשונה

ראשונה. ברכה

יג  להקדים :הלכה שיש ס''אֿב ), ריא סי' (או''ח השו"ע כתב
רוצה  שעכשיו פי על ואף עליו, חביב כלל שבדרך המאכל את
עכשיו]. עליו שחביב המאכל את [ולא השני המין את יותר

ששתי  כתב, סט"ו) פ"י הנהנין ברכת (סדר הרב ובשו"ע

עליו  חביב כלל שבדרך ובין עתה, אותו שרוצה [בין האפשרויות

עדיפות  להן ויש לחביב, נחשבות עתה] אותו רוצה שאינו אף

יא) (ס"ק ברורה ובמשנה אחרים. מינים לפני בברכה להקדימם

שיסמוך  מי על לו יש עכשיו לו שחביב מין על שהמברך .כתב

משבעת  אחד ביניהן יש אם מזה יתר בזה רוצה אינו ואם
תחלה. מברך הוא עליו כתב,המינין ס"א) (שם והשו"ע

על  יברך יותר, עליו שחביב מין יש אם גם שוות, שכשברכותיהם

שאם  רבינו שיטת את גם (ס"ב) שם והביא המינים. משבעת המין

כשאין  ההלכה מה שם [וראה החביב. על יברך חביב אחד מין

שנראה  כתב, יג) ס"ק (שם ברורה והמשנה שוות]. ברכותיהם

הרב  ובשו"ע שהביא. הראשונה כשיטה לעיקר פסק שהשו"ע

לברך  יקדים שירצה שאיזה פסק, ס"ח) פ''י הנהנין ברכת (סדר

יש .עליו  שוות, אינן הברכות שכאשר כתב, ס"א) (שם השו"ע

יקדים  שירצה מהמינים ואיזה הקדימה דיני את שאין אומרים

אם  ולכן הקדימה. כדיני להקדים יש אז שגם אומרים ויש לאכול.

ברכתו  אם ואף להקדימו, יש המינים משבעת הוא מהמינים אחד

ובשו"ע  'העץ'. הוא המינים משבעת שאינו הפרי וברכת 'האדמה'

¯ÈkÊ‰L ‰ÚLaL ÈtÓ .‡ˆÈ ,ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰ ¯Ó‡Â¿»««ƒ∆∆»»ƒ¿≈∆¿»»∆ƒ¿ƒ
‡l‡ Ôek˙ ‡Ï ,‰Î¯a‰ ¯wÚ Ô‰L ˙eÎÏn‰Â ÌM‰«≈¿««¿∆≈ƒ««¿»»…ƒ¿«≈∆»
¯wÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â .ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯aÏ«¿»»»¿»¿«ƒ¿ƒ¿…»»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡ˆÈ dÙBÒa ‰ÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÚË ‰Î¯a‰«¿»»»««ƒ∆»»¿»»»¿≈

.B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ.áéBÏ ˜tzÒpL el‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk «¬ƒƒ»«¿»»≈∆ƒ¿«≈
‡Ï C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,C¯a ‡Ï Ì‡ C¯a Ì‡ Ô‰a»∆ƒ≈≈ƒ…≈≈≈≈¿»≈…
ÁÎL .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÛBqa ‡ÏÂ ‰lÁza«¿ƒ»¿…«ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ»«
,ÔÈ˜LÓ eÈ‰ Ì‡ ,‰Î¯a ‡Ïa ÂÈt CB˙Ï ÔÈÏÎ‡ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ√»ƒ¿ƒ¿…¿»»ƒ»«¿ƒ
Ô˜¯Ê Ì‡L ˙B¯t eÈ‰ Ì‡Â .ÛBqa C¯·Óe ÔÚÏBa¿»¿»≈«¿ƒ»≈∆ƒ¿»»
C¯·Óe „Á‡ „ˆÏ Ô˜lÒÓ ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ez ÔB‚k eÒ‡nÈƒ»¬¿ƒ«¬»ƒ¿«¿»¿«∆»¿»≈
ÌÈÏBt ÔB‚k ,ÔÈÒ‡Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .ÔÚÏBa Ck ¯Á‡Â¿««»¿»¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ,Èet ÂÈÙe C¯·iL „Ú ÂÈtÓ ÔËÏBt ÌÈeÙ‡Â«¬ƒ¿»ƒƒ«∆¿»≈ƒ»¿««»

.ÏÎ‡È.âéeÈ‰ Ì‡ ,‰a¯‰ ÌÈÈÓ ÂÈÙÏ eÈ‰ …«»¿»»ƒƒ«¿≈ƒ»
˙‡ ¯ËBÙe Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ C¯·Ó ,˙BÂL Ô‰È˙BÎ¯aƒ¿≈∆»¿»≈«∆»≈∆≈∆
„Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó ,˙BÂL Ô‰È˙BÎ¯a ÔÈ‡ Ì‡Â .¯‡M‰«¿»¿ƒ≈ƒ¿≈∆»¿»≈«»∆»
ÌÈc˜‰Ï ‰ˆ¯iL ÔÈÓ ‰Ê È‡Â ,BÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯a Ô‰Ó≈∆¿»»»¿»¿≈∆ƒ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
LÈ Ì‡ ,‰ÊÓ ¯˙È ‰Êa ‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡Â .ÌÈc˜Ó«¿ƒ¿ƒ≈∆»∆»≈ƒ∆ƒ≈
C¯·Ó ‡e‰ ÂÈÏÚ ,ÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ „Á‡ Ô‰ÈÈa≈≈∆∆»ƒƒ¿««ƒƒ»»¿»≈
‰Ú·M‰Â .‰Î¯aÏ Ì„B˜ ˜eÒta Ì„Bw‰ ÏÎÂ .‰lÁz¿ƒ»¿»«≈«»≈«¿»»¿«ƒ¿»
ÔÙ‚Â ‰¯ÚNe ‰hÁ ı¯‡ ,‰Ê ˜eÒÙa ÔÈ¯eÓ‡‰ Ô‰≈»¬ƒ¿»∆∆∆ƒ»¿…»¿∆∆
Ì‰ ‰Ê L·„e .L·„e ÔÓL ˙ÈÊ ı¯‡ ÔBn¯Â ‰‡˙e¿≈»¿ƒ∆∆≈∆∆¿»¿«∆≈
ÈL ÌÈ¯Óz‰L ,ÌÈ·ÚÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈ¯Óz‰«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¬»ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ

zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

weqta mixkfen mixnzdy it lr s` okle ,[dpey`xd] 'ux`'
dnicwd xcqy oeikn ,mnicwdl yi z`f lka ,miaprn xzei xge`n
zlinl xzei miaexw mixnzde ,'ux`' zlinl daxwd itl `ed¦

.dipyd 'ux`'
.„ÈìL ïéònL úçà äëøaL- §¨¨©©¤¥¥¨Ÿ

dkxa -] yely oirn zkxa gqep
zekxa yely oirn `idy zg`
ody oefnd zkxaa yiy

dxezdn[úBøtä éðéî úLîç ìL¤£¥¤¦¥©¥
dgazypy mipind zrayn -
mi`aend] l`xyi ux` mda

[zncewd dkldaàéä ,ïéé ìLå§¤©¦¦
enkìòL àlà ,ïâcä éðéî ìL¤¦¥©¨¨¤¨¤©

øîBà àeä úBøtäzligza ©¥¥
dkxadõòä éøt ìòå õòä ìòã©¨¥§©§¦¨¥

äcîç õøà ìòå äãOä úáeðz ìòå§©§©©¨¤§©¤¤¤§¨
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לא  הוא אם ואף עליו, החביב את להעדיף שיש פסק (שם) הרב

שאיזה  פסק שוות שהברכות האופן שעל [ואע"פ המינים משבעת

יאכל, שירצה איזה מהם באחד חביבות לו אין ואם יאכל]. שירצה

[וכדלהלן] 'העץ' ברכת את להקדים מין .וראוי שאין ובאופן

'האדמה', ברכתו והשני 'העץ' ברכתו אחד ומין המינים, משבעת

שי  מין איזה שיקדים ס''ג) (שם השו"ע אומרים כתב ויש רצה,

שטוב  ס"ז), (שם הרב בשו"ע וכתב העץ. פרי את שיקדים

חיוב  בזה שאין אף העץ פרי את קודמין .להקדים והתמרים
חשיבותו.לענבים. מחמת לפירות קודם שיין (ס"ד) הרמ"א וכתב

ליין. קודמת והיא היין מברכת יותר חשובה 'מזונות' ברכת וכן

יד  הפירות.:הלכה ועל הארץ על בשתיהן והשו"ע וחותם

פרי  ועל הארץ 'על חותמים יין שעל כתב, סי"א) רח סי' (או''ח

נו), (ס"ק ברורה המשנה וכתב הפירות'. ועל הארץ על או הגפן

הגפן' פרי ועל הארץ 'על לחתום בארץ .שהמנהג היה ואם
פירותיה. ועל הארץ על בהן חותם ס"י)ישראל (שם ובשו"ע

יברך  ישראל ארץ מפירות ואוכל לארץ בחוץ נמצא שאם הוסיף
פירותיה' ועל הארץ טו,.'על אות רח (סי' תשובות בפסקי [וראה

על  גם לחתום ישראל בארץ שהמנהג שהביא, (117 הערה ושם
גפנה'] פרי ועל הארץ 'על ישראל, ארץ מענבי שהוא מי .יין, ויש

שלא  שאומר מי ויש וכו' אתה ומטיב טוב אל כי וכו' שמוסיף
מעין  ברכת נוסח את הביא (סק"נ) ברורה ובמשנה וכו'. תיקנו
קודם  לכל' ומטיב טוב ה' אתה 'כי זו תוספת שם וכתב שלש,

וכו''. הארץ על לך 'ונודה

טו  המחיה :הלכה ועל הארץ על ה' אתה ברוך וחותם
בחתימה והפירות. להוסיף כתב, סי"ב) רח סי' (או''ח ובשו"ע

לומר  שלא צידד סא) ס"ק (שם ברורה והמשנה הגפן'. פרי 'ועל
הגפן'. פרי 'ועל להוסיף העולם שמנהג וכתב הפירות', 'ועל אלא

טז  שתה :הלכה הוא שאם סי"ג), רח סי' (או''ח השו"ע כתב
וברכה  התפוחים על נפשות' 'בורא לברך צריך תפוחים, ואכל יין

היין. על שלש מעין

.ı¯‡Ï ÈLÈÏL ÌÈ·Ú‰Â ı¯‡Ï.ãéa˙Á‡ ‰Î¯ ¿∆∆¿»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆∆¿»»««
‡È‰ ,ÔÈÈ ÏLÂ ˙B¯t‰ ÈÈÓ ˙LÓÁ ÏL LÏL ÔÈÚnL∆≈≈»…∆¬≈∆ƒ≈«≈¿∆«ƒƒ
ÏÚ ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙B¯t‰ ÏÚL ‡l‡ .Ô‚c‰ ÈÈÓ ÏL∆ƒ≈«»»∆»∆««≈≈«
ı¯‡ ÏÚÂ ‰„O‰ ˙·ez ÏÚÂ ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰»≈¿«¿ƒ»≈¿«¿««»∆¿«∆∆
È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ ÏÚ ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÈi‰ ÏÚÂ ,'eÎÂ ‰cÓÁ∆¿»¿¿«««ƒ≈««∆∆¿«¿ƒ
,'eÎÂ ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„O‰ ˙·ez ÏÚÂ ÔÙb‰«∆∆¿«¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿
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‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»
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‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„O‰ ˙·ez ÏÚÂ¿«¿««»∆¿«∆∆∆¿»»¿»»
‰z‡ Ce¯a Ì˙BÁÂ .'eÎÂ eÈ˙B·‡ ˙‡ zÏÁ‰Â ˙Èˆ¯L∆»ƒ»¿ƒ¿«¿»∆¬≈¿¿≈»«»

.˙B¯t‰Â ‰ÈÁn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ '‰.æèÌ‡ Ï·‡ «»»∆¿««ƒ¿»¿«≈¬»ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ÛBqa C¯·Ó ,ÔÈÈ ‰˙LÂ ¯Na ÏÎ‡»«»»¿»»«ƒ¿»≈««∆ƒ¿≈«¿
ÌÈÁet˙Â ,ÌÈ·Ú B‡ ÌÈ‡z ÏÎ‡ .BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿≈«¿»«¿≈ƒ¬»ƒ¿«ƒ
ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa C¯·Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÒb‡Â¿«»ƒ¿«≈»∆¿»≈«¿»»««≈≈
.Ô‰ ıÚ‰ ˙B¯t ÔlkL ÈtÓ ,Ïk‰ ˙ÏÏBk ‡È‰Â LÏL»…¿ƒ∆∆«…ƒ¿≈∆À»≈»≈≈
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א  האחרונים,:הלכה בשם סק"ג) רטז (סי' ברורה במשנה כתב
הפסיד  להריח, שגמר לאחר ונזכר ברכה בלא והריח שכח שאם

צריך .ברכתו  אין שהריח שלאחר ס"א), רטז (סי' בשו"ע כתב
אלא  אחרונה ברכה תיקנו שלא משום והטעם, כלום. לברך
משנה  היא. מועטת שהנאה משום בריח, ולא ושתיה באכילה

סק"ד) (שם היו .ברורה שאם סק"ד), (שם ברורה במשנה כתב
יותר  שהוא המאכל, על תחילה יברך בשמים, וגם מאכל גם לפניו

לגוף  נכנס שהוא כיון וכו'.חשוב לאכילה הראוי פרי היה ואם
בפירות. טוב ריח שנתן זה מברך שדין כתב, ס"ב) (שם ובשו"ע

ולהריח  לאוכלו או בו, להריח מנת על הפרי את נטל אם רק נאמר
על  אף בו, להריח נתכוון ולא לאוכלו מנת על נטלו אם אבל בו,

מברך  אינו טוב, ריח מעלה שהוא (שם .פי ברורה במשנה כתב
להריח  וגם לאכול גם רוצה הוא שאם כתבו פוסקים שכמה סק"י),
מהריח  הנאתו קרובה שיותר הריח, על קודם יברך הפרי, מאותו
אמנם  ריחו. את מריח בידו כשאוחזו שמיד כיון מהאכילה, מאשר
מן  ליהנות יכוון ולא מעט יאכל שקודם כתב, מגדים שהפרי הביא

הריח  ברכת את ויברך להריח יכוון כך אחר ורק כתב .הריח,
ראוי  שאינו שדבר ס"ג), פי"א הנהנין ברכת (סדר הרב בשו"ע
שיאכלו  כן מנת על נעשה והוא תערובת, ידי על אלא למאכל

יש  לתבלין, שעומדים וציפורן קינמון כגון בתערובות, אותו

ויש  בפירות', טוב ריח נתן 'אשר עליהם שמברכים אומרים

'בורא  יברך מספק ולפיכך בשמים', מיני 'בורא שמברכים חולקים

המינים. כל את הכוללת ברכה שהיא בשמים' ברורה מיני במשנה

חובה  ידי יוצאים האם האחרונים שנחלקו הביא, יג) ס"ק (שם

לא. או הבשמים על שהכל בברכת

ב  וכתב :הלכה תמרתו. שתעלה עד המוגמר על מברכין אין

שתעלה  קודם בירך אם שבדיעבד מח), ס"ק (שם ברורה במשנה

יצא  בינתיים הפסיק ולא רטז .תמרתו (סי' ברורה במשנה כתב

מנת  על המוגמר את עשה אם אלא מברכים שאין מו), ס"ק

אפילו  רע, ריח לסלק מנת על המוגמר את עשה אם אבל להריח,

עליו  מברכים אין ממנו שצריך .שנהנה סי"ב) (שם השו"ע כתב

ברורה  המשנה וכתב המוגמר. של הריח אליו שיגיע קודם לברך

שמריח. בעת גם לברך יכול שבדיעבד מז), ס"ק (שם

ג  בורא :הלכה עליו מברך וכו' טחנו או שכבשו זית שמן
בשמים. הדין עצי שהוא כה), ס"ק רטז (סי' ברורה במשנה וכתב

בשמים', עצי 'בורא מברך כך לו שעשו העץ על שגדל פרי כל
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מיני  'בורא רק אלא מברך אינו העץ, על גדל שאינו פרי אבל

בורא .בשמים' עליו מברך המשחה שמן כעין שבשמו שמן
בשמים. בשמים מיני בעצי ּבשמו שאם כתב, ס"ו) (שם ִובשו"ע

'בורא  מברך בשמים בעשבי ּבשמו ואם בשמים', עצי 'בורא ִמברך

מיני  'בורא מברך ועשבים עצים עם ּבשמו ואם בשמים', ִעשבי

יש .בשמים' הבשמים, את והוציאו סיננו שאם (שם) השו"ע כתב

כלל, מברך שאינו אומרים ויש ערב', שמן 'בורא שמברך אומרים

כתב  אמנם לספק. להיכנס ולא בו להריח שלא להיזהר ויש

על  להחמיר רוצה שאינו שמי לב), ס"ק (שם ברורה במשנה

בשמים'. מיני 'בורא ולברך להריח לכתחילה יכול עצמו,

ד  עשב.:הלכה שהוא ובושם עץ שהוא בושם לפניו היו
בשמים, סוגי שלשה לפניו היו שאם כתב, ס"י) רטז (סי' ובשו"ע

ומיני  עשב שהוא ובושם עץ שהוא בושם לפניו שהיו דהיינו,

עצמו. בפני אחד כל על יברך בשמים,

לעצמו. זה ועל לעצמו זה על (שם מברך ברורה במשנה וכתב

כך  העשב את פוטרת בשמים עצי ברכת שאין  שכמו לט), ס"ק

העץ  את פוטרת בשמים עשבי ברכת (סדר .אין הרב בשו"ע כתב

בשמים  עצי ברכת להקדים שטוב ס"ז), פי"א הנהנין ברכות

לברכה], מוקדם הוא הדס ביניהם יש [ואם בשמים עשבי לברכת

להקדים  צריך בשמים, מיני בורא שברכתו דבר גם לפניו יש ואם

(סי' ברמ"א עוד וראה בשמים. מיני לבורא בשמים עשבי ברכת

(שם), ברורה המשנה וכתב (סק"מ). ברורה ובמשנה ס"י) רטז

עליו. לברך יקדים יותר, עליו חביב מהם אחד שאם

ה  ויצא :הלכה נכנס ויצא נכנס וכו', בשם של לחנותו הנכנס
ופעם. פעם כל  על הוסיף,מברך ס"א) ריז סי (או"ח והשו"ע

לחזור  בדעתו היה אם אבל לחזור, בדעתו היה לא אם שדווקא

אחת. פעם רק מברך

ו  בשמים.:הלכה עצי בורא וכו' (סדר הוורד הרב בשו"ע וכתב

האילנות  על שגדלים הוורדים על שרק ה"ד), פי"א הנהנין ברכות

בקרקע  שגדלים אלו על אבל בשמים', עצי 'בורא מברכים

רטז  (סי' ברורה ובמשנה בשמים'. עשבי 'בורא עליהם מברכים

יברך  לשנה, משנה מתקיים שאם הגר"א, בשם הביא יז) ס"ק

בשמים'. עצי 'בורא

ÈˆÚ ‡e‰Â ,Ô‰ÈLÏ ˙Á‡ ‰Î¯aL ÈtÓ ,ÔÓM‰«∆∆ƒ¿≈∆¿»»««ƒ¿≈∆¿¬≈
.ÌÈÓNa.ã‡e‰L ÌN·e ıÚ ‡e‰L ÌNa ÂÈÙÏ eÈ‰ ¿»ƒ»¿»»…∆∆≈…∆∆
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.Ï˙ka BÁË ,ÌÈÓÎÁ.äÔÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰L ¯·c ¬»ƒ»«…∆»»∆»≈ƒƒ
.ÌÈÓNa ÈÈÓ ‡¯Ba ÂÈÏÚ C¯·Ó ,‰Ó„‡‰ ÔÓ Ì‡ ıÚ‰»≈ƒƒ»¬»»¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ
‡¯Ba ÂÈÏÚ C¯·Ó ,‰a¯‰ ÔÈÈnÓ ÏÎB¯‰ B·¯ÚL ÌNa…∆∆≈¿»≈ƒƒƒ«¿≈¿»≈»»≈
ÔÈÈÓ da LiL ÌOa ÏL B˙eÁÏ ÒÎ .ÌÈÓNa ÈÈÓƒ≈¿»ƒƒ¿»«¬∆«»∆≈»ƒƒ
Ïk ÌL ·LÈ Ì‡ .ÌÈÓNa ÈÈÓ ‡¯Ba C¯·Ó ,‰a¯‰«¿≈¿»≈≈ƒ≈¿»ƒƒ»«»»
ÒÎ ‡ˆÈÂ ÒÎ .˙Á‡ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ Blk ÌBi‰«À≈¿»≈∆»««ƒ¿«¿»»ƒ¿«
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ÏL Òb¯ .ÌÈÓNa ÈˆÚ ‡¯Ba Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÌÈn‰««ƒ¿»¿ƒ¬≈∆≈¬≈¿»ƒ«¿»∆
È·OÚ ‡¯Ba ,‰„N ÏLÂ .ÌÈÓNa ÈˆÚ ‡¯Ba ‰pbƒ»≈¬≈¿»ƒ¿∆»∆≈ƒ¿≈
‡ˆBiÎÂ ÈkËˆn‰Â ‰B·l‰Â „¯e‰ ÈÓe „¯e‰ .ÌÈÓNa¿»ƒ«∆∆≈«∆∆¿«¿»¿««¿«ƒ¿«≈
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¯eÒ‡L ·BË ÁÈ¯ ,Ô‰ el‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡≈¿»¿ƒ¬≈∆¿≈≈≈«∆»
ÁÈ¯Â .Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï ÈeNÚ‰ ·BË ÁÈ¯Â .Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«¿≈«∆»¿«¬ƒ≈««¿≈«
.‰Ê ÁÈ¯ ÏL BÓˆÚa ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ·BË∆…«¬»¿»ƒ«¿«¿∆≈«∆
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א  האחרונים,:הלכה בשם סק"ג) רטז (סי' ברורה במשנה כתב
הפסיד  להריח, שגמר לאחר ונזכר ברכה בלא והריח שכח שאם

צריך .ברכתו  אין שהריח שלאחר ס"א), רטז (סי' בשו"ע כתב
אלא  אחרונה ברכה תיקנו שלא משום והטעם, כלום. לברך
משנה  היא. מועטת שהנאה משום בריח, ולא ושתיה באכילה

סק"ד) (שם היו .ברורה שאם סק"ד), (שם ברורה במשנה כתב
יותר  שהוא המאכל, על תחילה יברך בשמים, וגם מאכל גם לפניו

לגוף  נכנס שהוא כיון וכו'.חשוב לאכילה הראוי פרי היה ואם
בפירות. טוב ריח שנתן זה מברך שדין כתב, ס"ב) (שם ובשו"ע

ולהריח  לאוכלו או בו, להריח מנת על הפרי את נטל אם רק נאמר
על  אף בו, להריח נתכוון ולא לאוכלו מנת על נטלו אם אבל בו,

מברך  אינו טוב, ריח מעלה שהוא (שם .פי ברורה במשנה כתב
להריח  וגם לאכול גם רוצה הוא שאם כתבו פוסקים שכמה סק"י),
מהריח  הנאתו קרובה שיותר הריח, על קודם יברך הפרי, מאותו
אמנם  ריחו. את מריח בידו כשאוחזו שמיד כיון מהאכילה, מאשר
מן  ליהנות יכוון ולא מעט יאכל שקודם כתב, מגדים שהפרי הביא

הריח  ברכת את ויברך להריח יכוון כך אחר ורק כתב .הריח,
ראוי  שאינו שדבר ס"ג), פי"א הנהנין ברכת (סדר הרב בשו"ע
שיאכלו  כן מנת על נעשה והוא תערובת, ידי על אלא למאכל

יש  לתבלין, שעומדים וציפורן קינמון כגון בתערובות, אותו

ויש  בפירות', טוב ריח נתן 'אשר עליהם שמברכים אומרים

'בורא  יברך מספק ולפיכך בשמים', מיני 'בורא שמברכים חולקים

המינים. כל את הכוללת ברכה שהיא בשמים' ברורה מיני במשנה

חובה  ידי יוצאים האם האחרונים שנחלקו הביא, יג) ס"ק (שם

לא. או הבשמים על שהכל בברכת

ב  וכתב :הלכה תמרתו. שתעלה עד המוגמר על מברכין אין

שתעלה  קודם בירך אם שבדיעבד מח), ס"ק (שם ברורה במשנה

יצא  בינתיים הפסיק ולא רטז .תמרתו (סי' ברורה במשנה כתב

מנת  על המוגמר את עשה אם אלא מברכים שאין מו), ס"ק

אפילו  רע, ריח לסלק מנת על המוגמר את עשה אם אבל להריח,

עליו  מברכים אין ממנו שצריך .שנהנה סי"ב) (שם השו"ע כתב

ברורה  המשנה וכתב המוגמר. של הריח אליו שיגיע קודם לברך

שמריח. בעת גם לברך יכול שבדיעבד מז), ס"ק (שם

ג  בורא :הלכה עליו מברך וכו' טחנו או שכבשו זית שמן
בשמים. הדין עצי שהוא כה), ס"ק רטז (סי' ברורה במשנה וכתב

בשמים', עצי 'בורא מברך כך לו שעשו העץ על שגדל פרי כל

éòéLz ÷øt¤¤§¦¦
.àB‡ ÏÎ‡Óa ˙B‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»»»»≈»¿«¬»

·BË ÁÈ¯a ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ Ck ,‰Î¯a Ì„˜ ‰˜LÓa¿«¿∆…∆¿»»»»≈»¿≈«
‰Ê ‰È‰ Ì‡ ,·BË ÁÈ¯ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ .‰Î¯a Ì„…̃∆¿»»¿≈«¿»¿ƒ«≈«ƒ»»∆
ÈˆÚ ‡¯Ba C¯·Ó ,ıÚ‰ ÔÈÓ B‡ ıÚ ÁÈ¯‰ BÏ LiL∆≈»≈«≈ƒ»≈¿»≈≈¬≈
‡¯Ba C¯·Ó ,·NÚ‰ ÔÓ B‡ ·NÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÓNa¿»ƒ¿ƒ»»≈∆ƒ»≈∆¿»≈≈
ÔB‚k ‰Ó„‡Ó ‡ÏÂ ıÚÓ ‡Ï ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÓNa È·OÚƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»»…≈≈¿…≈¬»»¿
.ÌÈÓNa ÈÈÓ ‡¯Ba C¯·Ó ,‰iÁ‰ ÔÓ ‡e‰L ¯Bn‰«∆ƒ««»¿»≈≈ƒ≈¿»ƒ

k ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ È¯t ‰È‰ Ì‡Â,Áet˙Â ‚B¯˙‡ ÔB‚ ¿ƒ»»¿ƒ»»«¬ƒ»¿∆¿¿««
¯Ó‡ Ì‡ Ïk‰ ÏÚÂ .˙B¯ta ·BË ÁÈ¯ Ô˙pL C¯·Ó¿»≈∆»«≈««≈¿««…ƒ»«

.‡ˆÈ ,ÌÈÓNa ÈÈÓ ‡¯Ba.áÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ≈ƒ≈¿»ƒ»»≈¿»¿ƒ«
Ì‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈk .B˙¯Óz ‰ÏÚzL „Ú ¯Ó‚n‰«À¿»«∆«¬∆ƒ¿»≈«¿»¿ƒ»»ƒ
.ÌÈÓNa ÈˆÚ ÔÈÎ¯·Ó ,ıÚ ÁÈ¯ Ô˙pL Û¯Np‰ ‰Ê ‰È‰»»∆«ƒ¿»∆»«≈«≈¿»¿ƒ¬≈¿»ƒ
‰iÁ ÔÈnÓ ‰È‰ Ì‡Â ,È·OÚ ÔÈÎ¯·Ó ,·NÚ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒƒ¿≈¿ƒ»»ƒƒ«»

.ÌÈÓNa ÈÈÓ ‡¯Ba C¯·Ó da ‡ˆBiÎÂ.âÏL ÔÓL ¿«≈»¿»≈≈ƒ≈¿»ƒ∆∆∆
.·¯Ú ÔÓL ‡¯Ba ÂÈÏÚ C¯·Ó ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÔBÓÒ¯Ù‡¬«¿¿¿«≈¿»≈»»≈∆∆»≈
BÁÈ¯ ¯ÊÁL „Ú BÁhL B‡ BL·kL ˙ÈÊ ÔÓL Ï·‡¬»∆∆«ƒ∆¿»∆¿»«∆»«≈
BÓNaL ÔÓL .ÌÈÓNa ÈˆÚ ‡¯Ba ÂÈÏÚ C¯·Ó ,Û„B≈¿»≈»»≈¬≈¿»ƒ∆∆∆»¿
.ÌÈÓNa ÈÈÓ ‡¯Ba ÂÈÏÚ C¯·Ó ,‰ÁLn‰ ÔÓL ÔÈÚk¿≈∆∆«ƒ¿»¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ
˙‡ ¯ËBÙe Ò„‰‰ ÏÚ C¯·Ó ,Ò„‰Â ÔÓL ÂÈÙÏ e‡È·‰≈ƒ¿»»∆∆«¬«¿»≈««¬«≈∆
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מיני  'בורא רק אלא מברך אינו העץ, על גדל שאינו פרי אבל

בורא .בשמים' עליו מברך המשחה שמן כעין שבשמו שמן
בשמים. בשמים מיני בעצי ּבשמו שאם כתב, ס"ו) (שם ִובשו"ע

'בורא  מברך בשמים בעשבי ּבשמו ואם בשמים', עצי 'בורא ִמברך

מיני  'בורא מברך ועשבים עצים עם ּבשמו ואם בשמים', ִעשבי

יש .בשמים' הבשמים, את והוציאו סיננו שאם (שם) השו"ע כתב

כלל, מברך שאינו אומרים ויש ערב', שמן 'בורא שמברך אומרים

כתב  אמנם לספק. להיכנס ולא בו להריח שלא להיזהר ויש

על  להחמיר רוצה שאינו שמי לב), ס"ק (שם ברורה במשנה

בשמים'. מיני 'בורא ולברך להריח לכתחילה יכול עצמו,

ד  עשב.:הלכה שהוא ובושם עץ שהוא בושם לפניו היו
בשמים, סוגי שלשה לפניו היו שאם כתב, ס"י) רטז (סי' ובשו"ע

ומיני  עשב שהוא ובושם עץ שהוא בושם לפניו שהיו דהיינו,

עצמו. בפני אחד כל על יברך בשמים,

לעצמו. זה ועל לעצמו זה על (שם מברך ברורה במשנה וכתב

כך  העשב את פוטרת בשמים עצי ברכת שאין  שכמו לט), ס"ק

העץ  את פוטרת בשמים עשבי ברכת (סדר .אין הרב בשו"ע כתב

בשמים  עצי ברכת להקדים שטוב ס"ז), פי"א הנהנין ברכות

לברכה], מוקדם הוא הדס ביניהם יש [ואם בשמים עשבי לברכת

להקדים  צריך בשמים, מיני בורא שברכתו דבר גם לפניו יש ואם

(סי' ברמ"א עוד וראה בשמים. מיני לבורא בשמים עשבי ברכת

(שם), ברורה המשנה וכתב (סק"מ). ברורה ובמשנה ס"י) רטז

עליו. לברך יקדים יותר, עליו חביב מהם אחד שאם

ה  ויצא :הלכה נכנס ויצא נכנס וכו', בשם של לחנותו הנכנס
ופעם. פעם כל  על הוסיף,מברך ס"א) ריז סי (או"ח והשו"ע

לחזור  בדעתו היה אם אבל לחזור, בדעתו היה לא אם שדווקא

אחת. פעם רק מברך

ו  בשמים.:הלכה עצי בורא וכו' (סדר הוורד הרב בשו"ע וכתב

האילנות  על שגדלים הוורדים על שרק ה"ד), פי"א הנהנין ברכות

בקרקע  שגדלים אלו על אבל בשמים', עצי 'בורא מברכים

רטז  (סי' ברורה ובמשנה בשמים'. עשבי 'בורא עליהם מברכים

יברך  לשנה, משנה מתקיים שאם הגר"א, בשם הביא יז) ס"ק

בשמים'. עצי 'בורא

ÈˆÚ ‡e‰Â ,Ô‰ÈLÏ ˙Á‡ ‰Î¯aL ÈtÓ ,ÔÓM‰«∆∆ƒ¿≈∆¿»»««ƒ¿≈∆¿¬≈
.ÌÈÓNa.ã‡e‰L ÌN·e ıÚ ‡e‰L ÌNa ÂÈÙÏ eÈ‰ ¿»ƒ»¿»»…∆∆≈…∆∆

‡l‡ .B¯·Á ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó „Á‡ ˙k¯a ÔÈ‡ ,·NÚ≈∆≈ƒ¿«∆»≈∆∆∆∆¬≈∆»
ÂÈÙÏ e‡È·‰ .BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚ C¯·Ó¿»≈«∆¿«¿¿«∆¿«¿≈ƒ¿»»
C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÔÓLÂ BÈÓÈa ÔÈÈ ÊÁB‡ ,ÔÓLÂ ÔÈÈ«ƒ¿∆∆≈«ƒƒƒ¿∆∆ƒ¿…¿»≈
Ba ÁÈ¯Óe ÔÓM‰ ÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,e‰˙BLÂ ÔÈi‰ ÏÚ«««ƒ¿≈¿≈¿»≈««∆∆≈ƒ«
„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â .LnM‰ L‡¯a BÁËÂ¿»¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ

.Ï˙ka BÁË ,ÌÈÓÎÁ.äÔÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰L ¯·c ¬»ƒ»«…∆»»∆»≈ƒƒ
.ÌÈÓNa ÈÈÓ ‡¯Ba ÂÈÏÚ C¯·Ó ,‰Ó„‡‰ ÔÓ Ì‡ ıÚ‰»≈ƒƒ»¬»»¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ
‡¯Ba ÂÈÏÚ C¯·Ó ,‰a¯‰ ÔÈÈnÓ ÏÎB¯‰ B·¯ÚL ÌNa…∆∆≈¿»≈ƒƒƒ«¿≈¿»≈»»≈
ÔÈÈÓ da LiL ÌOa ÏL B˙eÁÏ ÒÎ .ÌÈÓNa ÈÈÓƒ≈¿»ƒƒ¿»«¬∆«»∆≈»ƒƒ
Ïk ÌL ·LÈ Ì‡ .ÌÈÓNa ÈÈÓ ‡¯Ba C¯·Ó ,‰a¯‰«¿≈¿»≈≈ƒ≈¿»ƒƒ»«»»
ÒÎ ‡ˆÈÂ ÒÎ .˙Á‡ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ Blk ÌBi‰«À≈¿»≈∆»««ƒ¿«¿»»ƒ¿«

.ÌÚÙe ÌÚt Ïk ÏÚ C¯·Ó ,‡ˆÈÂ.åÈÙÏÈÁÂ ‰pLBM‰ ¿»»¿»≈«»««««««»¿ƒ¿≈
ÏL Òb¯ .ÌÈÓNa ÈˆÚ ‡¯Ba Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÌÈn‰««ƒ¿»¿ƒ¬≈∆≈¬≈¿»ƒ«¿»∆
È·OÚ ‡¯Ba ,‰„N ÏLÂ .ÌÈÓNa ÈˆÚ ‡¯Ba ‰pbƒ»≈¬≈¿»ƒ¿∆»∆≈ƒ¿≈
‡ˆBiÎÂ ÈkËˆn‰Â ‰B·l‰Â „¯e‰ ÈÓe „¯e‰ .ÌÈÓNa¿»ƒ«∆∆≈«∆∆¿«¿»¿««¿«ƒ¿«≈

.ÌÈÓNa ÈˆÚ ‡¯Ba ,Ô‰a.æ·BË ÁÈ¯ ÈÈÓ ‰LÏL »∆≈¬≈¿»ƒ¿…»ƒ≈≈«
¯eÒ‡L ·BË ÁÈ¯ ,Ô‰ el‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡≈¿»¿ƒ¬≈∆¿≈≈≈«∆»
ÁÈ¯Â .Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï ÈeNÚ‰ ·BË ÁÈ¯Â .Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«¿≈«∆»¿«¬ƒ≈««¿≈«
.‰Ê ÁÈ¯ ÏL BÓˆÚa ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ·BË∆…«¬»¿»ƒ«¿«¿∆≈«∆



zekxaקמב zekld - dad` xtq - oqip 'c iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Áãöék:mdilr mikxan oi`y zegixd ibeq md dn -ìL íéîNa ¥©§¨¦¤
äøæ äãBáò,dxf dcear iptl mze` minyy -äåøò ìòL íéîNáe £¨¨¨§¨¦¤©¤§¨
úBéøòä ïîoebk ,eilr dxeq`d dy` lr migpeny minya epiid - ¦¨£¨

,eizeaexwn zg`.ïäa çéøäì øeñàL éôì ,ïäéìò ïéëøáî ïéàíéîNa ¥§¨§¦£¥¤§¦¤¨§¨¦©¨¤§¨¦
íéúî ìL-z` xiardl ecrepy ¤¥¦

,znd ly rxd gixdìL íéîNáe§¨¦¤
àqkä úéaz` mixiarny - ¥©¦¥

,`qkd zia ly rxd gixdïîLå§¤¤
äîäfä úà øéáòäì éeNòä¤¨§©£¦¤©ª£¨

,miicidnéôì ,ïäéìò ïéëøáî ïéà¥§¨§¦£¥¤§¦
eNòpLickøéáòäìz`dòø çéø ¤©£§©£¦¥©©

.mda gixdl ick `leøîâîª§¨
y`d lr migpeny minya]

[mirp gix milrneBa ïéønânL¤§©§¦
íéãâaä úàå íéìkä úàminyy - ¤©¥¦§¤©§¨¦

ick xnbend lrn micbae milk
,aeh gix mda qpkiiyïéëøáî ïéà¥§¨§¦

çéøäì äNòð àlL éôì ,åéìò̈¨§¦¤Ÿ©£¨§¨¦©
øîâî ìL Bîöòaick `l` §©§¤ª§¨

.micbaae milka gixd qpkiiy
ïéøîânä íéãâáa çéønä ïëå- §¥©¥¦©¦§¨¦©ª§¨¦

minyad ly gixd z` elaiwy
Cøáî Bðéàly gixdy elit`e ¥§¨¥

,eze` egixiy ick dyrp micbadíNa øwò íL ïéàL éôì- §¦¤¥¨¦©Ÿ¤
,my mi`vnp mpi` mnvr minyadyøwò àìa çéø àlàgixy oeike ¤¨¥©§Ÿ¦¨

lr s` ,eilr mikxan oi` xwir el oi` m` ,jk lk sebd jxev epi`
.dpdpy it
.ËL íéîNami`vnpìL äañîa §¨¦¤¦§¦¨¤

íééBbmiayei miiebdy mewna - ¦
,zezyl e` lek`lïéëøáî ïéà¥§¨§¦

,íäéìòoeikíééBb úañî íúqL £¥¤¤§¨§¦©¦
.äøæ äãBáòìCøkì õeç Cläî äéä ©£¨¨¨¨¨§©¥©§©

[xir -]áBè çéø çéøäå`ede §¥¦©¥©
zaiqnn ribn gixd m` wteqn
`ny e` eilr mikxan oi`e miieb

,jxal jixve micedin ribn dfíà¦
áøiyp`øéòämdCøáî Bðéà ,íééBb Ÿ¨¦¦¥§¨¥

mihwepe aexd ixg` mikledy oeik
,miieb zaiqnn ribd gixdyíàå§¦

áømd xird iyp`Cøáî ,ìàøNé Ÿ¦§¨¥§¨¥
mdy aexd ixg` mikledy oeik
dyrp `l dfy mihwepe mil`xyi

.dxf dcearlïéëøánL çéø áøòúð¦§¨¥¥©¤§¨§¦
åéìò ïéëøáî ïéàL çéøa åéìòoebk ¨¨§¥©¤¥§¨§¦¨¨

dklda] lirl mixkfpdn cg`
[zncewd.áøä øçà ïéëìBä ,§¦©©¨Ÿ

.‡ È¯ÈNÚ ˜¯túBøçà úBëøaex`azpy oipdpd zekxa caln ∆∆«ƒƒ§¨£¥
,mincewd miwxtaåokíéøáczekxa mpi`y ,xnel mixg`ïéàL §§¨¦¤¥

äçéút ïäamda gzet epi`y - ¨¤§¦¨
zekxa oirk] jexaaoipdpd

,[zeevndeäîéúç àìåepi`y - §Ÿ£¦¨
zekxa oirk] jexaa mda miiqn

,[dxyr dpenyíéîëç eðwz¦§£¨¦
el` mixace zekxaçáL Cøc¤¤¤©

úBëøa Bîk ,ä''awäì äéãBäå§¨¨§©¨¨§¦§
älôzäbeq zgz zeqpkp ody - ©§¦¨

,dlitzdíeðáúk øákL.dlitz zekldaåzekxadelà íääðBaä : ¤§¨§©§§¥¥©¤
íéìk äðBwäå Lãç úéa[dlik`e yinyz ilk e` micba -],íéLãç ©¦¨¨§©¤¥¦£¨¦

ïéam`Bì Lédyexinïäa àöBik ¥¥©¥¨¤
milk e` zia xakn el yiy -

,eiykr dpwy dnl mineceïéa¥
m`Bì ïéà,dyexinCeøa ,Cøáî ¥§¨¥¨

íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
.äfä ïîfì eðòébäå eðîi÷å eðééçäL¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨©§©©¤
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ח  ערוה.:הלכה שעל ס"ק בשמים ריז (סי' ברורה ובמשנה
באשה  רק ולא בפנויה גם שאסרו מהאחרונים שיש הביא, טז)
שגם  שכתבו ויש שאסור, ודאי נידה ובפנויה עליו, ערוה שהיא

אסור  נידה אשתו של שיש .בבשמים יז), ס"ק (שם עוד וכתב
אלא  עליה, אינם כשהבשמים אפילו שאסור שכתבו, מהאחרונים

השולחן  על עליהן .מונחים מברכין אין וכו' מתים של בשמים
להעבי  שנעשו רע .לפי ריח  ס"ב),ר ריז סי' (או"ח השו"ע וכתב

עשויים  שהם המיטה מעל הנמצאים הבשמים על נאמר זה שדין
לפני  ששמים הבשמים על אבל המת, של הסירחון את להעביר
[כדי  החיים בשביל אותם ששמים כיון לברך, צריך המיטה

(סק"ט)] משנ"ב וייהנו. אין .שיריחו וכו' הכסא בית של בשמים
עליהם. מברכים מברכים שאין סק"י), (שם ברורה במשנה וכתב

להריח. ומתכוון הכסא לבית מחוץ הולך אם אפילו עליהם
עליו  מברכין אין הבגדים ואת הכלים את בו שמגמרין מוגמר

מוגמר. של בעצמו להריח נעשה שלא במשנה לפי וכתב

להריח  וגם כליו לגמר מתכוון הוא שאם יד), ס"ק (שם ברורה

לריח. גם עומד שזה כיון עליו, לברך צריך בו,

א  חדשים.:הלכה כלים והקונה חדש בית וכתב הבונה

שהם  אלא חדשים אינם אם שגם ס"ג) רכג סי' (או"ח השו"ע

עליהם  מברך מעולם, שלו אלו היו שלא אצלו, והקונה .חדשים
חשובים,כלים. כלים על אלא לברך שאין ס"ו) (שם השו"ע וכתב

לברך, אין וגרביים חלוק כגון כך, כל חשובים שאינם דברים ועל

עני  הוא אם שגם כתב והרמ"א יברך. בהם ושמח עני הוא ואם

עליהם  יברך לו..לא אין בין בהן כיוצא לו יש והוסיף בין

מברך  וקנה, וחזר אלו דברים כעין קנה אם שגם (שם), .השו"ע

פי  על אף הבגד קניית בשעת לברך שיש ס"ד), (שם השו"ע כתב

הרב  בשו"ע כתב וכדומה, תיקון טעון הבגד אם אך לובשו. שאינו

.çÏÚL ÌÈÓN·e ,‰¯Ê ‰„B·Ú ÏL ÌÈÓNa ,„ˆÈk≈«¿»ƒ∆¬»»»¿»ƒ∆«
¯eÒ‡L ÈÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú∆¿»ƒ»¬»≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»
˙Èa ÏL ÌÈÓN·e ÌÈ˙Ó ÏL ÌÈÓNa .Ô‰a ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«»∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ∆≈
ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÈeNÚ‰ ÔÓLÂ ‡qk‰«ƒ≈¿∆∆∆»¿«¬ƒ∆«À¬»≈¿»¿ƒ
¯Ó‚Ó .Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï eNÚpL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ∆«¬¿«¬ƒ≈««À¿»
ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÌÈ„‚a‰ ˙‡Â ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯n‚nL∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿»¿ƒ
ÔÎÂ .¯Ó‚Ó ÏL BÓˆÚa ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆…«¬»¿»ƒ«¿«¿∆À¿»¿≈
ÌL ÔÈ‡L ÈÙÏ C¯·Ó BÈ‡ ÔÈ¯Ó‚n‰ ÌÈ„‚·a ÁÈ¯n‰«≈ƒ«ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ∆≈»

.¯wÚ ‡Ïa ÁÈ¯ ‡l‡ ÌNa ¯wÚ.èÌÈÓNa ƒ«…∆∆»≈«¿…ƒ»¿»ƒ
Ì˙qL ,Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,ÌÈÈBb ÏL ‰aÒÓaL∆ƒ¿ƒ»∆ƒ≈¿»¿ƒ¬≈∆∆¿»
C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ .‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ÌÈÈBb ˙aÒÓ¿ƒ«ƒ«¬»»»»»¿«≈«¿«
Ì‡Â C¯·Ó BÈ‡ ÌÈÈBb ¯ÈÚ‰ ·¯ Ì‡ ,·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰Â¿≈ƒ«≈«ƒ…»ƒƒ≈¿»≈¿ƒ
ÁÈ¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÁÈ¯ ·¯Ú˙ .C¯·Ó Ï‡¯NÈ ·…̄ƒ¿»≈¿»≈ƒ¿»≈≈«∆¿»¿ƒ»»¿≈«

.·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÂÈÏÚ ,ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L∆≈¿»¿ƒ»»¿ƒ««»…

éøéNò ÷øt¤¤©¦¦
.à‡ÏÂ ‰ÁÈ˙t Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ˙B¯Á‡ ˙BÎ¯a¿»¬≈¿»ƒ∆≈»∆¿ƒ»¿…

‰''aw‰Ï ‰È„B‰Â Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz ,‰ÓÈ˙Á¬ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«¿»»¿«»»
‰Ba‰ ,el‡ Ì‰Â .Ìe·˙k ¯·kL ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a BÓk¿ƒ¿«¿ƒ»∆¿»¿«¿¿≈≈«∆

‰z‡ Ce¯a C¯·Ó BÏ ÔÈ‡ ÔÈa Ô‰a ‡ˆBik BÏ LÈ ÔÈa ,ÌÈL„Á ÌÈÏk ‰Bw‰Â L„Á ˙Èa«ƒ»»¿«∆≈ƒ¬»ƒ≈≈«≈»∆≈≈¿»≈»«»

ה'תשע"ה  ניסן ד' שלישי יום

zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'c iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.·Bøáç úà äàBøä ïëåìL øçàìíBé íéLeze` d`x `lyCøáî §¥¨¤¤£¥§©©§Ÿ¦§¨¥
eäàø íàå .eðééçäLexag z` -Lãç øNò íéðL øçàìd`x `ly ¤¤¡¨§¦¨¨§©©§¥¨¨Ÿ¤

,eze`.íéúnä äiçî íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa CøáîäàBøä §¨¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨§©¥©¥¦¨¤
éøtì äðMî LcçúnääðLlka miiwzn epi`y izper `ed ixtdy - §¦©¦§©¥¦¨¨§¨¨

,ely dpera ycgzn `l` dpyd
Búiàø úlçúadpey`xd mrta - ¦§¦©§¦¨
eze` d`exy'åëå Ceøa' êøáî¨

eðééçäLonfl epribde epniiwe ¤¤¡¨
.'dfd

.‚äáBè äòeîL òîLexyia - ¨©§¨¨
zgnynd dxeya elCeøa' Cøáî§¨¥¨

áBhä íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©
'áéènäå-aihine el aehd §©¥¦

.mixg`läòø äòeîL òîL- ¨©§¨¨¨
daivrnd dxeya el exyiaCøáî§¨¥

íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa'¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
ìò Cøáì íãà áiçå .'úîàä ïic©©¨¡¤§©¨¨¨§¨¥©

äòøäzn`d oiic jexaúáBèa ¨¨¨§©
Lôðytpd zgnya -Cøãk ¤¤§¤¤

,äçîNa äáBhä ìò CøánL¤§¨¥©©¨§¦§¨
øîàpLieeivn `ed jkl xewnd - ¤¤¡©
dxezd(ה ו, ä''(דברים úà záäàå§¨©§¨¥

éäìàELôð ìëáe Eááì ìëa E ¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§
Bæ äáäà ììëáe .'Eãàî ìëáe§¨§Ÿ¤¦§©©£¨

da eðéeèöpL äøúéä,df weqta ©§¥¨¤¦§©¦¨
Bì øöiL úòa elôàLzngn ¤£¦§¥¤¥©

ok it lr s` ,drxdçaLéå äãBé¤¦©©
'dl.äçîNa§¦§¨

.„äáBè åéìà äòébäel dxw - ¦¦¨¥¨¨
aeh xac,äáBè äòeîL òîML Bà¤¨©§¨¨

íéàøî íéøácäL ét ìò óà- ©©¦¤©§¨¦©§¦
xazqn mixacd ze`ivnny

Bæ äáBhLeiykr el dzyrpy ¤¨
Bì íøâzcizraáBhä Cøáî ,äòø ¦§Ÿ¨¨§¨¥©
.áéènäååéìà äòâð íà ïëå- §©¥¦§¥¦¨§¨¥¨

el dzxwyäòeîL òîL Bà äòø̈¨¨©§¨
,äòøïéàøî íéøácäL ét ìò óà- ¨¨©©¦¤©§¨¦©§¦

xazqn mixacd ze`ivnny
Bæ äòøLeiykr el dzyrpy ¤¨¨

Bì úîøBbcizra,äáBè.'úîàä ïic' Cøáîïéëøáî ïéàLzekxa z` ¤¤¨§¨¥©©¨¡¤¤¥§¨§¦
aihnde aehde zn`d oiicìòxacúBéäì ãéúòädnn jynda ©¤¨¦¦§

,eiykr dxwyàlàel` zekxa mikxan,äzò òøàL äî ìòokle ¤¨©¨¤¥©©¨
drx `ed eiykr m`e aihnde aehd jxan daeh `id eiykr m`
it lr s`e ,zn`d oiic jxan
mixacd ektdzi jynday
didz drxde drx didz daehde

daeh.
.‰Bì Lé íà ,íéaø íéîLb eãøé̈§§¨¦©¦¦¥

äãNminybdn zkxazn `idy ¨¤
äúéä íàå ,'eðééçäL' Cøáîdcyd §¨¥¤¤¡¨§¦¨§¨

íéøçà ìLå BlLzelraa - ¤§¤£¥¦
mixg` miyp`le el ztzeyn
Bì ïéà íàå .'áéènäå áBhä' Cøáî§¨¥©§©¥¦§¦¥
'ä Cì eðçðà íéãBî' Cøáî ,äãN̈¤§¨¥¦£©§¨
ätèå ätè ìk ìò eðéäìà¡Ÿ¥©¨¦¨§¦¨
äøéL àìî eðéô elàå ,eðì zãøBäL¤©§¨¨§¦¦¨¥¦¨

ìe íikåélb ïBîäk äpø eððBL ©¨§¥¦¨©£©¨
òé÷øä éáçøîk çáL eðéúBúôNå§¦§¥¤©§¤§£¥¨¨¦©
çøiëå LîMk úBøéàî eðéðéòå§¥¥§¦©¤¤§©¨¥©
íéîL éøLðk úBNeøô eðéãéå§¨¥§§¦§¥¨¨¦
eðà ïéà ,úBìiàk úBl÷ eðéìâøå§©§¥©¨©¨¥¨
eðéäìà 'ä Eì úBãBäì ïé÷étñî©§¦¦§§¡Ÿ¥
úçà ìò eðkìî EîL úà Cøáìe§¨¥¤¦§©§¥©©©
éááø áøå íéôìà éôìà óìàî¥¤¤©§¥£¨¦§Ÿ¦§¥
úéNòL úBáBhä íéîòt úBááø§¨§¨¦©¤¨¦¨
íéðôlî ,eðéúBáà íòå eðnò¦¨§¦£¥¦§¨¦
úéaî ,eðéäìà 'ä eðzìàb íéøönî¦¦§©¦§©§¨¡Ÿ¥¦¥
òáNáe eðzðæ áòøa ,eðúéãt íéãáò£¨¦§¦¨§¨¨©§¨§¨¨
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לובשו  כאשר שיברך ס"ד) פי"ב הנהנין ברכות וכו'.(סדר מברך
וכו'. וקיימנו לובש שהחיינו שכאשר הוסיף, ס"ד) (שם והשו"ע

ברכת  (סדר הרב בשו"ע וכתב ערומים'. 'מלביש יברך  הבגד את

ללבשו  וטוב ומלכות. שם בלא לברך שנכון ס"ו), פי"ב הנהנין

ערומים  מלביש בברכת אותו ולפטור השחר ברכות לפני בבוקר

השחר. שבברכות

ב  שהחיינו.:הלכה מברך וכו' חברו את הרואה וכתב וכן

הרבה  עליו חביב אם רק כן שמברך ס"א), רכה סי' (או"ח השו"ע

בראייתו  וכו'.ושמח מברך וכו' עשר שנים לאחר ראהו ואם
המתים. מברך מחיה אינו שאז סק"ד), (שם ברורה המשנה וכתב

לשנה..שהחיינו  משנה המתחדש פרי הרמ"א הרואה וכתב

ומבאר  מברך. אינו בקרקע השנה כל שעומד ירק שעל ס"ו) (שם

כל  בקרקע גדל אם בין מברך שאינו יח), (ס"ק ברורה המשנה

השנה  כל בקרקע נשמר אם ובין ס"ו).השנה (שם הרמ"א כתב

בשנה  פעמיים המתחדש פרי על שהחיינו לברך בתחלת .שיש 
האכילה ראייתו. בשעת לברך שנהגו ס"ג), (שם השו"ע .וכתב

שהחיינו. וכו' ברוך סק''ט),מברך (שם ברורה המשנה וכתב

שלא  להיזהר ראוי מקום שמכל והוסיף רשות, אלא חובה שאינו

לבטלה.

ג  טובה.:הלכה שמועה ברכות שמע (סדר הרב בשו"ע וכתב

אדם  על היא השמועה כאשר גם כן שמברך ס"ז) פי"ב  הנהנין

החביב  חברו או רבו או אביו [כגון בשמחתו שמח וליבו אחר

כנפשו]. עליו

ה  רבים.:הלכה גשמים כתב ירדו ס''אֿב) רכא (סי' השו"ע

המשנה  וכתב גשמים. עצירת מחמת בצער היו אם רק זו הלכה

eÚÈb‰Â eÓi˜Â eÈÈÁ‰L ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»
.‰f‰ ÔÓfÏ.áÌÈLÏL ¯Á‡Ï B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ «¿««∆¿≈»∆∆¬≈¿««¿…ƒ

¯NÚ ÌÈL ¯Á‡Ï e‰‡¯ Ì‡Â .eÈÈÁ‰L C¯·Ó ÌBÈ¿»≈∆∆¡»¿ƒ»»¿««¿≈»»
ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó L„Á…∆¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
‰LÏ ‰MÓ LcÁ˙n‰ È¯t ‰‡B¯‰ .ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ¿«≈«≈ƒ»∆¿ƒ«ƒ¿«≈ƒ»»¿»»

.eÈÈÁ‰L 'eÎÂ Ce¯a C¯·Ó B˙i‡¯ ˙lÁ˙a.âÚÓL ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈»¿∆∆¡»»«
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,‰·BË ‰ÚeÓL¿»»¿»≈»«»¡…≈∆∆
C¯·Ó ‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÚÓL .·ÈËn‰Â ·Bh‰ ÌÏBÚ‰»»«¿«≈ƒ»«¿»»»¿»≈
·iÁÂ .˙Ó‡‰ Ôic ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»««»¡∆¿«»
ÏÚ C¯·nL C¯„k LÙ ˙·BËa ‰Ú¯‰ ÏÚ C¯·Ï Ì„‡»»¿»≈«»»»¿«∆∆¿∆∆∆¿»≈«
ÏÎa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â ¯Ó‡pL .‰ÁÓNa ‰·Bh‰«»¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿»
BÊ ‰·‰‡ ÏÏÎ·e ,E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆ƒ¿««¬»
‰„BÈ BÏ ¯ˆiL ˙Úa elÙ‡L da eÈeËˆpL ‰¯˙È‰«¿≈»∆ƒ¿«ƒ»∆¬ƒ¿≈∆≈«∆

.‰ÁÓNa ÁaLÈÂ.ãÚÓML B‡ ‰·BË ÂÈÏ‡ ‰ÚÈb‰ ƒ««¿ƒ¿»ƒƒ»≈»»∆»«
‰·BhL ÌÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰·BË ‰ÚeÓL¿»»««ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒ∆»
Ì‡ ÔÎÂ .·ÈËn‰Â ·Bh‰ C¯·Ó ,‰Ú¯ BÏ Ì¯‚z BÊƒ¿…»»¿»≈«¿«≈ƒ¿≈ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÚÓL B‡ ‰Ú¯ ÂÈÏ‡ ‰Ú‚»¿»≈»»»»«¿»»»««ƒ
C¯·Ó ,‰·BË BÏ ˙Ó¯Bb BÊ ‰Ú¯L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒ«¿ƒ∆»»∆∆»¿»≈
ÏÚ ‡l‡ ˙BÈ‰Ï „È˙Ú‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L .˙Ó‡‰ Ôic««»¡∆∆≈¿»¿ƒ«∆»ƒƒ¿∆»«

.‰zÚ Ú¯‡L ‰Ó.äBÏ LÈ Ì‡ ,ÌÈa¯ ÌÈÓLb e„¯È »∆≈««»»¿¿»ƒ«ƒƒ≈
ÔÈ‡ Ì‡Â .·ÈËn‰Â ·Bh‰ C¯·Ó ÌÈ¯Á‡ ÏLÂ BlL ‰˙È‰ Ì‡Â .eÈÈÁ‰L C¯·Ó ‰„N»∆¿»≈∆∆¡»¿ƒ»¿»∆¿∆¬≈ƒ¿»≈«¿«≈ƒ¿ƒ≈
el‡Â eÏ z„¯B‰L ‰tËÂ ‰tË Ïk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ C¯·Ó ,‰„N BÏ»∆¿»≈ƒ¬«¿»¡…≈«»ƒ»¿ƒ»∆«¿»»¿ƒ
ÚÈ˜¯‰ È·Á¯Ók Á·L eÈ˙B˙ÙNÂ ÂÈlb ÔBÓ‰k ‰p¯ eBLÏe Ìik ‰¯ÈL ‡ÏÓ eÈÙƒ»≈ƒ»«»¿≈ƒ»«¬«»¿ƒ¿≈∆«¿∆¿¬≈»»ƒ«
,˙BÏi‡k ˙Bl˜ eÈÏ‚¯Â ÌÈÓL È¯Lk ˙BNe¯Ù eÈ„ÈÂ Á¯iÎÂ LÓMk ˙B¯È‡Ó eÈÈÚÂ¿≈≈¿ƒ«∆∆¿«»≈«¿»≈¿¿ƒ¿≈»»ƒ¿«¿≈«»«»
Ï‡Ó ˙Á‡ ÏÚ ekÏÓ EÓL ˙‡ C¯·Ïe eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ˜ÈtÒÓ e‡ ÔÈ‡Û ≈»«¿ƒƒ¿¿¡…≈¿»≈∆ƒ¿«¿≈«««≈∆∆

ÌÈÙlÓ ,eÈ˙B·‡ ÌÚÂ enÚ ˙ÈNÚL ˙B·Bh‰ ÌÈÓÚt ˙B··¯ È··¯ ·¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡«¿≈¬»ƒ¿…ƒ¿≈¿»¿»ƒ«∆»ƒ»ƒ»¿ƒ¬≈ƒ¿»ƒ
ezÏkÏk Ú·N·e ezÊ ·Ú¯a e˙È„t ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ezÏ‡b ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»¡…≈ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»»«¿»¿»»ƒ¿«¿»



קמג zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'c iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Áãöék:mdilr mikxan oi`y zegixd ibeq md dn -ìL íéîNa ¥©§¨¦¤
äøæ äãBáò,dxf dcear iptl mze` minyy -äåøò ìòL íéîNáe £¨¨¨§¨¦¤©¤§¨
úBéøòä ïîoebk ,eilr dxeq`d dy` lr migpeny minya epiid - ¦¨£¨

,eizeaexwn zg`.ïäa çéøäì øeñàL éôì ,ïäéìò ïéëøáî ïéàíéîNa ¥§¨§¦£¥¤§¦¤¨§¨¦©¨¤§¨¦
íéúî ìL-z` xiardl ecrepy ¤¥¦

,znd ly rxd gixdìL íéîNáe§¨¦¤
àqkä úéaz` mixiarny - ¥©¦¥

,`qkd zia ly rxd gixdïîLå§¤¤
äîäfä úà øéáòäì éeNòä¤¨§©£¦¤©ª£¨

,miicidnéôì ,ïäéìò ïéëøáî ïéà¥§¨§¦£¥¤§¦
eNòpLickøéáòäìz`dòø çéø ¤©£§©£¦¥©©

.mda gixdl ick `leøîâîª§¨
y`d lr migpeny minya]

[mirp gix milrneBa ïéønânL¤§©§¦
íéãâaä úàå íéìkä úàminyy - ¤©¥¦§¤©§¨¦

ick xnbend lrn micbae milk
,aeh gix mda qpkiiyïéëøáî ïéà¥§¨§¦

çéøäì äNòð àlL éôì ,åéìò̈¨§¦¤Ÿ©£¨§¨¦©
øîâî ìL Bîöòaick `l` §©§¤ª§¨

.micbaae milka gixd qpkiiy
ïéøîânä íéãâáa çéønä ïëå- §¥©¥¦©¦§¨¦©ª§¨¦

minyad ly gixd z` elaiwy
Cøáî Bðéàly gixdy elit`e ¥§¨¥

,eze` egixiy ick dyrp micbadíNa øwò íL ïéàL éôì- §¦¤¥¨¦©Ÿ¤
,my mi`vnp mpi` mnvr minyadyøwò àìa çéø àlàgixy oeike ¤¨¥©§Ÿ¦¨

lr s` ,eilr mikxan oi` xwir el oi` m` ,jk lk sebd jxev epi`
.dpdpy it
.ËL íéîNami`vnpìL äañîa §¨¦¤¦§¦¨¤

íééBbmiayei miiebdy mewna - ¦
,zezyl e` lek`lïéëøáî ïéà¥§¨§¦

,íäéìòoeikíééBb úañî íúqL £¥¤¤§¨§¦©¦
.äøæ äãBáòìCøkì õeç Cläî äéä ©£¨¨¨¨¨§©¥©§©

[xir -]áBè çéø çéøäå`ede §¥¦©¥©
zaiqnn ribn gixd m` wteqn
`ny e` eilr mikxan oi`e miieb

,jxal jixve micedin ribn dfíà¦
áøiyp`øéòämdCøáî Bðéà ,íééBb Ÿ¨¦¦¥§¨¥

mihwepe aexd ixg` mikledy oeik
,miieb zaiqnn ribd gixdyíàå§¦

áømd xird iyp`Cøáî ,ìàøNé Ÿ¦§¨¥§¨¥
mdy aexd ixg` mikledy oeik
dyrp `l dfy mihwepe mil`xyi

.dxf dcearlïéëøánL çéø áøòúð¦§¨¥¥©¤§¨§¦
åéìò ïéëøáî ïéàL çéøa åéìòoebk ¨¨§¥©¤¥§¨§¦¨¨

dklda] lirl mixkfpdn cg`
[zncewd.áøä øçà ïéëìBä ,§¦©©¨Ÿ

.‡ È¯ÈNÚ ˜¯túBøçà úBëøaex`azpy oipdpd zekxa caln ∆∆«ƒƒ§¨£¥
,mincewd miwxtaåokíéøáczekxa mpi`y ,xnel mixg`ïéàL §§¨¦¤¥

äçéút ïäamda gzet epi`y - ¨¤§¦¨
zekxa oirk] jexaaoipdpd

,[zeevndeäîéúç àìåepi`y - §Ÿ£¦¨
zekxa oirk] jexaa mda miiqn

,[dxyr dpenyíéîëç eðwz¦§£¨¦
el` mixace zekxaçáL Cøc¤¤¤©

úBëøa Bîk ,ä''awäì äéãBäå§¨¨§©¨¨§¦§
älôzäbeq zgz zeqpkp ody - ©§¦¨

,dlitzdíeðáúk øákL.dlitz zekldaåzekxadelà íääðBaä : ¤§¨§©§§¥¥©¤
íéìk äðBwäå Lãç úéa[dlik`e yinyz ilk e` micba -],íéLãç ©¦¨¨§©¤¥¦£¨¦

ïéam`Bì Lédyexinïäa àöBik ¥¥©¥¨¤
milk e` zia xakn el yiy -

,eiykr dpwy dnl mineceïéa¥
m`Bì ïéà,dyexinCeøa ,Cøáî ¥§¨¥¨

íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
.äfä ïîfì eðòébäå eðîi÷å eðééçäL¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨©§©©¤
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dkld ipipt

ח  ערוה.:הלכה שעל ס"ק בשמים ריז (סי' ברורה ובמשנה
באשה  רק ולא בפנויה גם שאסרו מהאחרונים שיש הביא, טז)
שגם  שכתבו ויש שאסור, ודאי נידה ובפנויה עליו, ערוה שהיא

אסור  נידה אשתו של שיש .בבשמים יז), ס"ק (שם עוד וכתב
אלא  עליה, אינם כשהבשמים אפילו שאסור שכתבו, מהאחרונים

השולחן  על עליהן .מונחים מברכין אין וכו' מתים של בשמים
להעבי  שנעשו רע .לפי ריח  ס"ב),ר ריז סי' (או"ח השו"ע וכתב

עשויים  שהם המיטה מעל הנמצאים הבשמים על נאמר זה שדין
לפני  ששמים הבשמים על אבל המת, של הסירחון את להעביר
[כדי  החיים בשביל אותם ששמים כיון לברך, צריך המיטה

(סק"ט)] משנ"ב וייהנו. אין .שיריחו וכו' הכסא בית של בשמים
עליהם. מברכים מברכים שאין סק"י), (שם ברורה במשנה וכתב

להריח. ומתכוון הכסא לבית מחוץ הולך אם אפילו עליהם
עליו  מברכין אין הבגדים ואת הכלים את בו שמגמרין מוגמר

מוגמר. של בעצמו להריח נעשה שלא במשנה לפי וכתב

להריח  וגם כליו לגמר מתכוון הוא שאם יד), ס"ק (שם ברורה

לריח. גם עומד שזה כיון עליו, לברך צריך בו,

א  חדשים.:הלכה כלים והקונה חדש בית וכתב הבונה

שהם  אלא חדשים אינם אם שגם ס"ג) רכג סי' (או"ח השו"ע

עליהם  מברך מעולם, שלו אלו היו שלא אצלו, והקונה .חדשים
חשובים,כלים. כלים על אלא לברך שאין ס"ו) (שם השו"ע וכתב

לברך, אין וגרביים חלוק כגון כך, כל חשובים שאינם דברים ועל

עני  הוא אם שגם כתב והרמ"א יברך. בהם ושמח עני הוא ואם

עליהם  יברך לו..לא אין בין בהן כיוצא לו יש והוסיף בין

מברך  וקנה, וחזר אלו דברים כעין קנה אם שגם (שם), .השו"ע

פי  על אף הבגד קניית בשעת לברך שיש ס"ד), (שם השו"ע כתב

הרב  בשו"ע כתב וכדומה, תיקון טעון הבגד אם אך לובשו. שאינו

.çÏÚL ÌÈÓN·e ,‰¯Ê ‰„B·Ú ÏL ÌÈÓNa ,„ˆÈk≈«¿»ƒ∆¬»»»¿»ƒ∆«
¯eÒ‡L ÈÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú∆¿»ƒ»¬»≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»
˙Èa ÏL ÌÈÓN·e ÌÈ˙Ó ÏL ÌÈÓNa .Ô‰a ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«»∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ∆≈
ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÈeNÚ‰ ÔÓLÂ ‡qk‰«ƒ≈¿∆∆∆»¿«¬ƒ∆«À¬»≈¿»¿ƒ
¯Ó‚Ó .Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï eNÚpL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ∆«¬¿«¬ƒ≈««À¿»
ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÌÈ„‚a‰ ˙‡Â ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯n‚nL∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿»¿ƒ
ÔÎÂ .¯Ó‚Ó ÏL BÓˆÚa ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆…«¬»¿»ƒ«¿«¿∆À¿»¿≈
ÌL ÔÈ‡L ÈÙÏ C¯·Ó BÈ‡ ÔÈ¯Ó‚n‰ ÌÈ„‚·a ÁÈ¯n‰«≈ƒ«ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ∆≈»

.¯wÚ ‡Ïa ÁÈ¯ ‡l‡ ÌNa ¯wÚ.èÌÈÓNa ƒ«…∆∆»≈«¿…ƒ»¿»ƒ
Ì˙qL ,Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,ÌÈÈBb ÏL ‰aÒÓaL∆ƒ¿ƒ»∆ƒ≈¿»¿ƒ¬≈∆∆¿»
C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ .‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ÌÈÈBb ˙aÒÓ¿ƒ«ƒ«¬»»»»»¿«≈«¿«
Ì‡Â C¯·Ó BÈ‡ ÌÈÈBb ¯ÈÚ‰ ·¯ Ì‡ ,·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰Â¿≈ƒ«≈«ƒ…»ƒƒ≈¿»≈¿ƒ
ÁÈ¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÁÈ¯ ·¯Ú˙ .C¯·Ó Ï‡¯NÈ ·…̄ƒ¿»≈¿»≈ƒ¿»≈≈«∆¿»¿ƒ»»¿≈«

.·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÂÈÏÚ ,ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L∆≈¿»¿ƒ»»¿ƒ««»…

éøéNò ÷øt¤¤©¦¦
.à‡ÏÂ ‰ÁÈ˙t Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ˙B¯Á‡ ˙BÎ¯a¿»¬≈¿»ƒ∆≈»∆¿ƒ»¿…

‰''aw‰Ï ‰È„B‰Â Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz ,‰ÓÈ˙Á¬ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«¿»»¿«»»
‰Ba‰ ,el‡ Ì‰Â .Ìe·˙k ¯·kL ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a BÓk¿ƒ¿«¿ƒ»∆¿»¿«¿¿≈≈«∆

‰z‡ Ce¯a C¯·Ó BÏ ÔÈ‡ ÔÈa Ô‰a ‡ˆBik BÏ LÈ ÔÈa ,ÌÈL„Á ÌÈÏk ‰Bw‰Â L„Á ˙Èa«ƒ»»¿«∆≈ƒ¬»ƒ≈≈«≈»∆≈≈¿»≈»«»

ה'תשע"ה  ניסן ד' שלישי יום

zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'c iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.·Bøáç úà äàBøä ïëåìL øçàìíBé íéLeze` d`x `lyCøáî §¥¨¤¤£¥§©©§Ÿ¦§¨¥
eäàø íàå .eðééçäLexag z` -Lãç øNò íéðL øçàìd`x `ly ¤¤¡¨§¦¨¨§©©§¥¨¨Ÿ¤

,eze`.íéúnä äiçî íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa CøáîäàBøä §¨¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨§©¥©¥¦¨¤
éøtì äðMî LcçúnääðLlka miiwzn epi`y izper `ed ixtdy - §¦©¦§©¥¦¨¨§¨¨

,ely dpera ycgzn `l` dpyd
Búiàø úlçúadpey`xd mrta - ¦§¦©§¦¨
eze` d`exy'åëå Ceøa' êøáî¨

eðééçäLonfl epribde epniiwe ¤¤¡¨
.'dfd

.‚äáBè äòeîL òîLexyia - ¨©§¨¨
zgnynd dxeya elCeøa' Cøáî§¨¥¨

áBhä íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©
'áéènäå-aihine el aehd §©¥¦

.mixg`läòø äòeîL òîL- ¨©§¨¨¨
daivrnd dxeya el exyiaCøáî§¨¥

íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa'¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
ìò Cøáì íãà áiçå .'úîàä ïic©©¨¡¤§©¨¨¨§¨¥©

äòøäzn`d oiic jexaúáBèa ¨¨¨§©
Lôðytpd zgnya -Cøãk ¤¤§¤¤

,äçîNa äáBhä ìò CøánL¤§¨¥©©¨§¦§¨
øîàpLieeivn `ed jkl xewnd - ¤¤¡©
dxezd(ה ו, ä''(דברים úà záäàå§¨©§¨¥

éäìàELôð ìëáe Eááì ìëa E ¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§
Bæ äáäà ììëáe .'Eãàî ìëáe§¨§Ÿ¤¦§©©£¨

da eðéeèöpL äøúéä,df weqta ©§¥¨¤¦§©¦¨
Bì øöiL úòa elôàLzngn ¤£¦§¥¤¥©

ok it lr s` ,drxdçaLéå äãBé¤¦©©
'dl.äçîNa§¦§¨

.„äáBè åéìà äòébäel dxw - ¦¦¨¥¨¨
aeh xac,äáBè äòeîL òîML Bà¤¨©§¨¨

íéàøî íéøácäL ét ìò óà- ©©¦¤©§¨¦©§¦
xazqn mixacd ze`ivnny

Bæ äáBhLeiykr el dzyrpy ¤¨
Bì íøâzcizraáBhä Cøáî ,äòø ¦§Ÿ¨¨§¨¥©
.áéènäååéìà äòâð íà ïëå- §©¥¦§¥¦¨§¨¥¨

el dzxwyäòeîL òîL Bà äòø̈¨¨©§¨
,äòøïéàøî íéøácäL ét ìò óà- ¨¨©©¦¤©§¨¦©§¦

xazqn mixacd ze`ivnny
Bæ äòøLeiykr el dzyrpy ¤¨¨

Bì úîøBbcizra,äáBè.'úîàä ïic' Cøáîïéëøáî ïéàLzekxa z` ¤¤¨§¨¥©©¨¡¤¤¥§¨§¦
aihnde aehde zn`d oiicìòxacúBéäì ãéúòädnn jynda ©¤¨¦¦§

,eiykr dxwyàlàel` zekxa mikxan,äzò òøàL äî ìòokle ¤¨©¨¤¥©©¨
drx `ed eiykr m`e aihnde aehd jxan daeh `id eiykr m`
it lr s`e ,zn`d oiic jxan
mixacd ektdzi jynday
didz drxde drx didz daehde

daeh.
.‰Bì Lé íà ,íéaø íéîLb eãøé̈§§¨¦©¦¦¥

äãNminybdn zkxazn `idy ¨¤
äúéä íàå ,'eðééçäL' Cøáîdcyd §¨¥¤¤¡¨§¦¨§¨

íéøçà ìLå BlLzelraa - ¤§¤£¥¦
mixg` miyp`le el ztzeyn
Bì ïéà íàå .'áéènäå áBhä' Cøáî§¨¥©§©¥¦§¦¥
'ä Cì eðçðà íéãBî' Cøáî ,äãN̈¤§¨¥¦£©§¨
ätèå ätè ìk ìò eðéäìà¡Ÿ¥©¨¦¨§¦¨
äøéL àìî eðéô elàå ,eðì zãøBäL¤©§¨¨§¦¦¨¥¦¨

ìe íikåélb ïBîäk äpø eððBL ©¨§¥¦¨©£©¨
òé÷øä éáçøîk çáL eðéúBúôNå§¦§¥¤©§¤§£¥¨¨¦©
çøiëå LîMk úBøéàî eðéðéòå§¥¥§¦©¤¤§©¨¥©
íéîL éøLðk úBNeøô eðéãéå§¨¥§§¦§¥¨¨¦
eðà ïéà ,úBìiàk úBl÷ eðéìâøå§©§¥©¨©¨¥¨
eðéäìà 'ä Eì úBãBäì ïé÷étñî©§¦¦§§¡Ÿ¥
úçà ìò eðkìî EîL úà Cøáìe§¨¥¤¦§©§¥©©©
éááø áøå íéôìà éôìà óìàî¥¤¤©§¥£¨¦§Ÿ¦§¥
úéNòL úBáBhä íéîòt úBááø§¨§¨¦©¤¨¦¨
íéðôlî ,eðéúBáà íòå eðnò¦¨§¦£¥¦§¨¦
úéaî ,eðéäìà 'ä eðzìàb íéøönî¦¦§©¦§©§¨¡Ÿ¥¦¥
òáNáe eðzðæ áòøa ,eðúéãt íéãáò£¨¦§¦¨§¨¨©§¨§¨¨
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dkld ipipt

לובשו  כאשר שיברך ס"ד) פי"ב הנהנין ברכות וכו'.(סדר מברך
וכו'. וקיימנו לובש שהחיינו שכאשר הוסיף, ס"ד) (שם והשו"ע

ברכת  (סדר הרב בשו"ע וכתב ערומים'. 'מלביש יברך  הבגד את

ללבשו  וטוב ומלכות. שם בלא לברך שנכון ס"ו), פי"ב הנהנין

ערומים  מלביש בברכת אותו ולפטור השחר ברכות לפני בבוקר

השחר. שבברכות

ב  שהחיינו.:הלכה מברך וכו' חברו את הרואה וכתב וכן

הרבה  עליו חביב אם רק כן שמברך ס"א), רכה סי' (או"ח השו"ע

בראייתו  וכו'.ושמח מברך וכו' עשר שנים לאחר ראהו ואם
המתים. מברך מחיה אינו שאז סק"ד), (שם ברורה המשנה וכתב

לשנה..שהחיינו  משנה המתחדש פרי הרמ"א הרואה וכתב

ומבאר  מברך. אינו בקרקע השנה כל שעומד ירק שעל ס"ו) (שם

כל  בקרקע גדל אם בין מברך שאינו יח), (ס"ק ברורה המשנה

השנה  כל בקרקע נשמר אם ובין ס"ו).השנה (שם הרמ"א כתב

בשנה  פעמיים המתחדש פרי על שהחיינו לברך בתחלת .שיש 
האכילה ראייתו. בשעת לברך שנהגו ס"ג), (שם השו"ע .וכתב

שהחיינו. וכו' ברוך סק''ט),מברך (שם ברורה המשנה וכתב

שלא  להיזהר ראוי מקום שמכל והוסיף רשות, אלא חובה שאינו

לבטלה.

ג  טובה.:הלכה שמועה ברכות שמע (סדר הרב בשו"ע וכתב

אדם  על היא השמועה כאשר גם כן שמברך ס"ז) פי"ב  הנהנין

החביב  חברו או רבו או אביו [כגון בשמחתו שמח וליבו אחר

כנפשו]. עליו

ה  רבים.:הלכה גשמים כתב ירדו ס''אֿב) רכא (סי' השו"ע

המשנה  וכתב גשמים. עצירת מחמת בצער היו אם רק זו הלכה

eÚÈb‰Â eÓi˜Â eÈÈÁ‰L ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»
.‰f‰ ÔÓfÏ.áÌÈLÏL ¯Á‡Ï B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ «¿««∆¿≈»∆∆¬≈¿««¿…ƒ

¯NÚ ÌÈL ¯Á‡Ï e‰‡¯ Ì‡Â .eÈÈÁ‰L C¯·Ó ÌBÈ¿»≈∆∆¡»¿ƒ»»¿««¿≈»»
ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó L„Á…∆¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
‰LÏ ‰MÓ LcÁ˙n‰ È¯t ‰‡B¯‰ .ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ¿«≈«≈ƒ»∆¿ƒ«ƒ¿«≈ƒ»»¿»»

.eÈÈÁ‰L 'eÎÂ Ce¯a C¯·Ó B˙i‡¯ ˙lÁ˙a.âÚÓL ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈»¿∆∆¡»»«
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,‰·BË ‰ÚeÓL¿»»¿»≈»«»¡…≈∆∆
C¯·Ó ‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÚÓL .·ÈËn‰Â ·Bh‰ ÌÏBÚ‰»»«¿«≈ƒ»«¿»»»¿»≈
·iÁÂ .˙Ó‡‰ Ôic ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»««»¡∆¿«»
ÏÚ C¯·nL C¯„k LÙ ˙·BËa ‰Ú¯‰ ÏÚ C¯·Ï Ì„‡»»¿»≈«»»»¿«∆∆¿∆∆∆¿»≈«
ÏÎa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â ¯Ó‡pL .‰ÁÓNa ‰·Bh‰«»¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿»
BÊ ‰·‰‡ ÏÏÎ·e ,E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆ƒ¿««¬»
‰„BÈ BÏ ¯ˆiL ˙Úa elÙ‡L da eÈeËˆpL ‰¯˙È‰«¿≈»∆ƒ¿«ƒ»∆¬ƒ¿≈∆≈«∆

.‰ÁÓNa ÁaLÈÂ.ãÚÓML B‡ ‰·BË ÂÈÏ‡ ‰ÚÈb‰ ƒ««¿ƒ¿»ƒƒ»≈»»∆»«
‰·BhL ÌÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰·BË ‰ÚeÓL¿»»««ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒ∆»
Ì‡ ÔÎÂ .·ÈËn‰Â ·Bh‰ C¯·Ó ,‰Ú¯ BÏ Ì¯‚z BÊƒ¿…»»¿»≈«¿«≈ƒ¿≈ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÚÓL B‡ ‰Ú¯ ÂÈÏ‡ ‰Ú‚»¿»≈»»»»«¿»»»««ƒ
C¯·Ó ,‰·BË BÏ ˙Ó¯Bb BÊ ‰Ú¯L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒ«¿ƒ∆»»∆∆»¿»≈
ÏÚ ‡l‡ ˙BÈ‰Ï „È˙Ú‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L .˙Ó‡‰ Ôic««»¡∆∆≈¿»¿ƒ«∆»ƒƒ¿∆»«

.‰zÚ Ú¯‡L ‰Ó.äBÏ LÈ Ì‡ ,ÌÈa¯ ÌÈÓLb e„¯È »∆≈««»»¿¿»ƒ«ƒƒ≈
ÔÈ‡ Ì‡Â .·ÈËn‰Â ·Bh‰ C¯·Ó ÌÈ¯Á‡ ÏLÂ BlL ‰˙È‰ Ì‡Â .eÈÈÁ‰L C¯·Ó ‰„N»∆¿»≈∆∆¡»¿ƒ»¿»∆¿∆¬≈ƒ¿»≈«¿«≈ƒ¿ƒ≈
el‡Â eÏ z„¯B‰L ‰tËÂ ‰tË Ïk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ C¯·Ó ,‰„N BÏ»∆¿»≈ƒ¬«¿»¡…≈«»ƒ»¿ƒ»∆«¿»»¿ƒ
ÚÈ˜¯‰ È·Á¯Ók Á·L eÈ˙B˙ÙNÂ ÂÈlb ÔBÓ‰k ‰p¯ eBLÏe Ìik ‰¯ÈL ‡ÏÓ eÈÙƒ»≈ƒ»«»¿≈ƒ»«¬«»¿ƒ¿≈∆«¿∆¿¬≈»»ƒ«
,˙BÏi‡k ˙Bl˜ eÈÏ‚¯Â ÌÈÓL È¯Lk ˙BNe¯Ù eÈ„ÈÂ Á¯iÎÂ LÓMk ˙B¯È‡Ó eÈÈÚÂ¿≈≈¿ƒ«∆∆¿«»≈«¿»≈¿¿ƒ¿≈»»ƒ¿«¿≈«»«»
Ï‡Ó ˙Á‡ ÏÚ ekÏÓ EÓL ˙‡ C¯·Ïe eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ˜ÈtÒÓ e‡ ÔÈ‡Û ≈»«¿ƒƒ¿¿¡…≈¿»≈∆ƒ¿«¿≈«««≈∆∆

ÌÈÙlÓ ,eÈ˙B·‡ ÌÚÂ enÚ ˙ÈNÚL ˙B·Bh‰ ÌÈÓÚt ˙B··¯ È··¯ ·¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡«¿≈¬»ƒ¿…ƒ¿≈¿»¿»ƒ«∆»ƒ»ƒ»¿ƒ¬≈ƒ¿»ƒ
ezÏkÏk Ú·N·e ezÊ ·Ú¯a e˙È„t ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ezÏ‡b ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»¡…≈ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»»«¿»¿»»ƒ¿«¿»
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הרבה  בהן שיש בארצות גם זו ברכה שמברך (סק"ב), ברורה

ובביה"ל  סק''א (שם עוד וכתב גשמים]. עצירת היתה [אם גשמים

גם  גשמים] מספיק אין כלל [שבדרך ישראל שבארץ אם), ד"ה

הגשם  על לברך שצריך לומר מקום יש גשמים עצירת אין אם

שבארץ  שכיון מיוחדת, גשמים עצירת היתה כשלא גם הראשון

רחמים  צריך ותמיד גשמים הרבה ואין גדול יובש יש ישראל

שמברך  ומסיק בזמנו. הגשם כשבא שמח אחד כל גשמים, שיבואו

ומלכות  שם הטוב .בלא מברך אחרים ושל שלו היתה ואם
וילדים והמטיב. שאשה סק''ד), רכא (סי' ברורה המשנה וכתב

לשותפים. נחשבים

ז  האמת.:הלכה דיין וכו' אביו מת לו הרב אמרו בשו"ע וכתב

יש  אם מישראל אדם כל שעל ס"ח), פי"ב הנהנין ברכות (סדר

מברך  כן גם חשוב אדם על וכן שאוהבו] [וכגון במיתתו צער לו

מנהג  זה בגדר שאינו מישראל אדם כל על אך ומלכות, בשם

ברורה  והמשנה ומלכות. שם בלי האמת' דיין 'ברוך לומר העולם

שמצטער  כשר אדם כל על לברך שצריך כתב, סק''ח) רכג (סי'

נכון. זה ואין ומלכות, שם ללא לברך שנוהגים כתב אך עליו.

חכם  תלמיד ועל עליהם להתאבל שצריך קרוביו על מקום ומכל

ומלכות. בשם הברכה שיאמר ודאי שמת

ח  להודות.:הלכה צריכין ס"ט)ארבעה ריט (סי' ובשו"ע

ויש  לו, שאירעו נסים שאר על גם לברך שיש אומרים שיש הביא,

לברך  וטוב אלו, מקרים ארבעה על רק אלא לברך שאין הסוברים
הנהנין  ברכות (סדר הרב בשו"ע וכתב ומלכות. שם הזכרת בלא
סכנת  חשש בהם שהיה הנסים כל על לברך שנהגו ס"ז) פי"ג

שנתרפה..נפשות  מברך חולה שהחולה ס"ח), (שם בשו"ע וכתב
צריך  למטה עלה אם גם אלא במחלתו, סכנה היתה לא אם גם

לברך  שאין כתב הרמ"א אך סכנה.לברך. בה שיש מחלה על רק
משלושה  יותר למיטה שעלה שכל ס"ו) (שם הרב השו"ע ופסק

לברך  יש האסורים..ימים מבית שיצא הרב וחבוש בשו"ע וכתב
אם  וגם נפשות, עסקי על חבוש על רק  לברך שאין ס"ב), (שם

מברך  ברזל בכבלי מעונה היה אם ממון עסקי על והולכי .חבוש
ליישוב. כשיגיעו שבאשכנז דרכים ס"ז), (שם השו"ע וכתב

מצויה. שם שהסכנה במדבריות הלכו אם רק לברך נוהגים

סכנה. בחזקת הדרכים שכל הדרכים, כל על לברך נוהגים ובספרד
מקום  הוא כן אם אלא יברך לא מפרסה פחות הלך אם אך

ביותר  בסכנה עשרה..שמוחזק בפני להודות בירך וצריכין ואם
שיצא  האומרים שיש ס"ג) (שם השו"ע כתב עשרה, בפני שלא
בלי  עשרה בפני נוספת פעם שיברך וטוב יצא, שלא הסוברים ויש

ומלכות  חכמים..שם מהן לא ושנים שאם (שם), השו"ע וכתב
בלעדיהם  יברך חכמים שני ס"ד),.מצויים (שם הרב בשו"ע כתב

אם  אך הגומל, ברכת לברך יכול חברו בהצלת בליבו שמח שאם
השלום  מפני לברך רוצה ואם יברך. לא בכך בליבו שמח אינו
שנכון  כתב, יח) (ס"ק ברורה ובמשנה ומלכות. שם ללא יברך

בלבד. ורבו אביו על אלא חברו, הצלת על לברך ולא להיזהר

ÌÈÚ¯ ÌÈ‡ÏÁÓe ezËlÓ ¯·cÓe ezÏv‰ ·¯ÁÓe≈∆∆ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«¿»≈√»ƒ»ƒ
ee·ÊÚ ‡ÏÂ EÈÓÁ¯ ee¯ÊÚ ‰p‰ „ÚÂ ,e˙Èlc ÌÈa«̄ƒƒƒ»¿«≈»¬»«¬∆¿…¬»
‰ÓLe Áe¯Â ea z‚ltL ÌÈ¯·È‡ Ôk ÏÚ ,EÈ„ÒÁ¬»∆«≈≈»ƒ∆ƒ«¿»»¿«¿»»
e„BÈ Ô‰ Ô‰ eÈÙa zÓN ¯L‡ ÔBLÏÂ et‡a zÁÙpL∆»«¿»¿«≈¿»¬∆«¿»¿ƒ≈≈
·¯ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,eÈ‰Ï‡ '‰ EÓL ˙‡ eÎ¯·ÈÂƒ»¿∆ƒ¿¡…≈»«»…

.˙BÁaLz‰ Ï‡ ˙BÈ„B‰‰.åÏÚ ÔÈÎ¯·Ó È˙ÓÈ‡Ó «»≈«À¿»≈≈»«¿»¿ƒ«
eÏÚÈÂ ,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈn‰ ea¯iMÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ∆ƒ¿««ƒ«»»∆¿«¬
eÎÏÈÂ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ¯Ën‰ ÔÓ ˙BÚeaÚ·‡¬«¿ƒ«»»«¿≈««ƒ¿≈¿

.‰Ê ˙‡¯˜Ï ‰Ê ˙BÚeaÚ·‡‰.æÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ »¬«¿∆ƒ¿«∆»¿≈»ƒ
Ôic ‰lÁza C¯·Ó ÌÈÁ‡ BnÚ LÈ Ì‡ ,BzL¯ÈÂƒ«¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈«¿ƒ»««
BnÚ ÔÈ‡ Ì‡Â .·ÈËn‰Â ·Bh‰ C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,˙Ó‡‰»¡∆¿««»¿»≈«¿«≈ƒ¿ƒ≈ƒ
‰·BË ÏkL ,¯·c ÏL Baˆ˜ .eÈÈÁ‰L C¯·Ó ÌÈÁ‡«ƒ¿»≈∆∆¡»ƒ¿∆»»∆»»
‰·BËÂ ,·ÈËn‰Â ·Bh‰ C¯·Ó ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈«¿«≈ƒ¿»

.eÈÈÁ‰L C¯·Ó Bc·Ï BÏ ‡È‰L.çÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡ ∆ƒ¿«¿»≈∆∆¡»«¿»»¿ƒƒ
˙ÈaÓ ‡ˆiL Le·ÁÂ .‰t¯˙pL ‰ÏBÁ ˙B„B‰Ï¿∆∆ƒ¿«≈¿»∆»»ƒ≈
ÌÈÎ¯c ÈÎÏB‰Â .eÏÚiLk Ìi‰ È„¯BÈÂ .ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿¿≈«»¿∆«¬¿¿≈¿»ƒ
ÌÈLe ‰¯NÚ ÈÙa ˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .·eMÈÏ eÚÈbiLk¿∆«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¬»»¿«ƒ

,‰„BÓ „ˆÈÎÂ .e‰eÏÏ‰È ÌÈ˜Ê ·LBÓ·e ÌÚ Ï‰˜a e‰eÓÓB¯ÈÂ ¯Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ Ô‰Ó≈∆¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿ƒ¿«»¿«¿≈ƒ¿«¿¿≈«∆
˙B·BË ÔÈ·iÁÏ ÏÓBb‰ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,C¯·Óe Ô‰ÈÈa „ÓBÚ≈≈≈∆¿»≈»«»¡…≈∆∆»»«≈¿«»ƒ

zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'c iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.ËBa äNòpL íB÷î äàBøäxaraóeñ íé ïBâk ,ìàøNéì íéqð- ¨¤¨¤©£¨¦¦§¦§¨¥§©
,mid jeza exar l`xyiy mewndïcøiä úBøaòîemewnd z` - ©§§©©§¥

,ocxid z` ea exar l`xyiyCìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa' Cøáî§¨¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤
ïëå ,'äfä íB÷na eðéúBáàì íéqð äNòL íìBòäef dkxa jxal yi ¨¨¤¨¨¦¦©£¥©¨©¤§¥

lríéaøì ñð Ba äNòpL íB÷î ìk̈¨¤©£¨¥¨©¦
.l`xyi mr aexl -íB÷î ìáà£¨¨
ãéçiì ñð Ba äNòpLqpd did `le ¤©£¨¥©¨¦

,miaxlå ãéçiä BúBàokïáe Bða ©¨¦§§¤
Bðael rxi`y in ly [eckp -] §

qpdíB÷î BúBà äàBøLk Cøáî§¨¥§¤¤¨
qpd ea dyrpy'ä äzà Ceøa'¨©¨

ñð éì äNòL íìBòä Cìî eðéäìà¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨¨¦¥
ñð éáàì äNòL' Bà ,'äfä íB÷na©¨©¤¤¨¨§¨¦¥

'äfä íB÷naeckp e` epa m` ©¨©¤
.qpd mewn z` mi`exáb äàBøä̈¤Ÿ

úBéøàzeix`d xea z` - £¨
ekezl l`ipc qpkedyïLáëå§¦§©

Làäy` da dwqedy `neb -] ¨¥
eil` eltpy [ciql mipa` sexyl

,dixfre l`yin dippgCøáî§¨¥
íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa'¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
|.'äfä íB÷na íé÷écvì ñð äNòL¤¨¨¥©©¦¦©¨©¤
äãBáò Ba ïéãáBòL íB÷î äàBøä̈¤¨¤§¦£¨
eðéäìà 'ä äzà Ceøa' Cøáî ,äøæ̈¨§¨¥¨©¨¡Ÿ¥
íétà Cøà ïúpL íìBòä Cìî¤¤¨¨¤¨©¥¤©©¦

.'BðBöø éøáBòìd`exdíB÷î §§¥§¨
äøæ äãBáò epnî äø÷òpL,íà ¤¤§§¨¦¤£¨¨¨¦

dceard epnn dxwrpy mewnd
dxfCeøa' Cøáî ,àeä ìàøNé õøà¤¤¦§¨¥§¨¥¨

ø÷òL íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨©
íàå ,'eðöøàî äøæ äãBáòeze` £¨¨¨¥©§¥§¦

mewndCøáî ,àeä õøàì äöeç¨¨¨¤§¨¥
íB÷nä ïî äøæ äãBáò ø÷òL'¤¨©£¨¨¨¦©¨

ïäézLa øîBàå ,'äfäux`a mb - ©¤§¥¦§¥¤
,ux`l dvega mbe l`xyiíLk'§¥

ä ïî dzø÷òLCk äfä íB÷n ¤£©§¨¦©¨©¤¨
áì áLúå ,úBîB÷nä ìkî ø÷òz©£Ÿ¦¨©§§¨¥¥

.'Eãáòì ïäéãáBò§¥¤§¨§§
.ÈïáeMéa ìàøNé éza äàBøä- ¨¤¨¥¦§¨¥§¦¨

miayein l`xyi mr xy`k

,mvx`a'äðîìà ìeáb áévî íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa' Cøáî§¨¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©¦§©§¨¨
daxgy dpnl` dne`l jiiyd mewnd z` [enewna] cinrn -

.xtrl dgyeïðaøçaeaxgpy l`xyi iza d`exd -ïic' Cøáî §ª§¨¨§¨¥©©
|.'úîàäCìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa' Cøáî ,ìàøNé éøá÷ äàBøä ¨¡¤¨¤¦§¥¦§¨¥§¨¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤

ïæå ,ïéca íëúà øöé øLà íìBòä̈¨£¤¨©¤§¤©¦§¨
,ïéca íëúà ìkìëå ,ïéca íëúà¤§¤©¦§¦§¥¤§¤©¦
íé÷äì ãéúòå ,ïéca íëúà úéîäå§¥¦¤§¤©¦§¨¦§¨¦
,ïéca àaä íìBòä éiçì íëúà¤§¤§©¥¨¨©¨©¦

.'íéúnä äiçî 'ä äzà Ceøä©¨§©¥©¥¦
.‡Èéða óìà úBàî LL äàBøä̈¤¥¥¤¤§¥

ãçàk íãà,eicgi mze` d`xy - ¨¨§¤¨
íä íééBb íà,miyp`d mze` - ¦¦¥

øîBàweqtd z`(יב נ, (ירמיהו ¥
äøôç ãàî íënà äLBa'-] ¨¦§¤§Ÿ¨§¨

[dyean dipt z` d`iagd
íàå ,'Bâå íëzãìBémiyp`d mze` ©§§¤§§¦

å íä ìàøNémze` d`xõøàa ¦§¨¥¥§§¤¤
íëç 'ä äzà Ceøa' Cøáî ,ìàøNé¦§¨¥§¨¥¨©¨£©

.'íéæøäíìBòä úBnà éîëç äàBøä ¨¨¦¨¤©§¥ª¨¨
,miiebd iyp`n minkg -Cøáî§¨¥

íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa'¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
,íãå øNáì Búîëçî ïúpLéîëç ¤¨©¥¨§¨§¨¨¨¨©§¥

'ìàøNélecb mkg d`ex m`e - ¦§¨¥
l`xyin dxezaïúpL' Cøáî§¨¥¤¨©

úBnà éëìî .'åéàøéì Búîëçî¥¨§¨¦¥¨©§¥ª
íìBòäiklnn jln d`exd - ¨¨
miiebd'ä äzà Ceøa' Cøáî§¨¥¨©¨

BãBákî ïúpL íìBòä Cìî eðéäìà¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨©¦§
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ט  כמה :הלכה לו שנעשו שמי ס"ה) ריח סי' (או"ח השו"ע כתב

בברכה  יכליל מהנסים אחד לו שנעשה למקום מגיע  כאשר נסים

לו  שאירעו האחרים הנסים את מברך..גם בנו ובן וכתב ובנו

ברכות השו"ע  בסדר וכתב מברכים. ירכו יוצאי שכל ס"ד) (שם

לברך  להם יש הנס קודם נולדו אם שאפילו ס"א) (פי''ג .הנהנין

אלא  לברך שאין אומרים שיש זה, על הביא ס"ט) (שם השו"ע

נס  על גם לברך שיש האומרים ויש הטבע, מן שלמעלה נס על

להינצל  דרך לו הזמין וה' סכנה במקום שהיה הטבע, בדרך שהיה

ומלכות  שם הזכרת בלא לברך וטוב מקום .ממנה, הרואה
וכו'. מברך זרה עבודה בו ס"א)שעובדין רכד (סי' הרמ"א וכתב

(סק"ג) ברורה במשנה וביאר זו. ברכה מברכים אין שבימינו

תמיד. אותם ורואים ביניהם חיים שאנו כיון הוא שטעמו

י  בישובן.:הלכה ישראל בתי (סדר הרואה הרב בשו"ע וכתב
כנסת  בתי על רק זו ברכה לברך שנהגו סי"א) פי"ג הנהנין ברכות
שנהגו  כתב, יד) ס"ק רכד (סי' ברורה והמשנה בהם. שמתפללים
יש  הזה שבזמן עוד, וכתב ובתיקונם. ביופיים הם כאשר רק לברך

ומלכות. שם בלא לברכה

יא  מאו :הלכה שש הם הרואה ישראל ואם וכו' אלף ת
ישראל. רואה ובארץ אם בין חילק לא ס"ה) רכד (סי' ובשו"ע

המקומות  בשאר או ישראל שנתן .בארץ מברך ישראל חכמי
מכבודו  שנתן מברך ישראל מלכי וכו' ליראיו מחכמתו

מברך ליראיו. ישראל חכמי שעל פסק ס"וֿח) (שם ובשו"ע
אך  מכבודו. 'שחלק' מברך ישראל מלכי על וכן מחכמתו, 'שחלק'

'שנתן'. מברך העולם אומות וחכמי מלכי על

·BË EÏÓbL ,ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÚÓBM‰ ÏÎÂ .·BË ÈÏÓbL∆¿»«ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ∆¿»¿
.‰ÏÒ EÏÓ‚È ‡e‰.èBa ‰NÚpL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰ ƒ¿»¿∆»»∆»∆«¬»

C¯·Ó ,Ôc¯i‰ ˙B¯aÚÓe ÛeÒ ÌÈ ÔB‚k ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈqƒƒ¿ƒ¿»≈¿««¿¿««¿≈¿»≈
ÌÈq ‰NÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ
Ò Ba ‰NÚpL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .‰f‰ ÌB˜na eÈ˙B·‡Ï«¬≈«»«∆¿≈»»∆«¬»≈
B˙B‡ ,„ÈÁiÏ Ò Ba ‰NÚpL ÌB˜Ó Ï·‡ .ÌÈa¯Ï»«ƒ¬»»∆«¬»≈«»ƒ

Ó Ba Ô·e B·e „ÈÁi‰,ÌB˜Ó B˙B‡ ‰‡B¯Lk C¯· «»ƒ¿∆¿¿»≈¿∆∆»
Ò ÈÏ ‰NÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»∆»»ƒ≈
.‰f‰ ÌB˜na Ò È·‡Ï ‰NÚL B‡ ,‰f‰ ÌB˜na«»«∆∆»»¿»ƒ≈«»«∆
'‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,L‡‰ ÔL·ÎÂ ˙BÈ¯‡ ·b ‰‡B¯‰»∆…¬»¿ƒ¿«»≈¿»≈»«»
ÌB˜na ÌÈ˜ÈcvÏ Ò ‰NÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»≈««ƒƒ«»

|.‰f‰C¯·Ó ,‰¯Ê ‰„B·Ú Ba ÔÈ„·BÚL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰ «∆»∆»∆¿ƒ¬»»»¿»≈
ÌÈt‡ C¯‡ Ô˙pL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»∆»«≈∆««ƒ
Ì‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú epnÓ ‰¯˜ÚpL ÌB˜Ó .BBˆ¯ È¯·BÚÏ¿¿≈¿»∆∆¿¿»ƒ∆¬»»»ƒ
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,‡e‰ Ï‡¯NÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈∆∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Ì‡Â .eˆ¯‡Ó ‰¯Ê ‰„B·Ú ¯˜ÚL ÌÏBÚ‰»»∆»«¬»»»≈«¿≈¿ƒ»»»∆
.‰f‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú ¯˜ÚL C¯·Ó ,‡e‰¿»≈∆»«¬»»»ƒ«»«∆
Ck ,‰f‰ ÌB˜n‰ ÔÓ dz¯˜ÚL ÌLk Ô‰ÈzLa ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈∆¿≈∆¬«¿»ƒ«»«∆»
.E„·ÚÏ Ô‰È„·BÚ ·Ï ·L˙Â ˙BÓB˜n‰ ÏkÓ ¯˜Úz«¬…ƒ»«¿¿»≈≈¿≈∆¿»¿¿

.éÏe·b ·ÈvÓ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,Ô·eMÈa Ï‡¯NÈ Èza ‰‡B¯‰»∆»≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»≈»«»¡…≈∆∆»»«ƒ¿
|.˙Ó‡‰ Ôic C¯·Ó Ôa¯Áa ‰ÓÏ‡eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,Ï‡¯NÈ È¯·˜ ‰‡B¯‰ «¿»»¿À¿»»¿»≈««»¡∆»∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈

ÌÎ˙‡ ˙ÈÓ‰Â ,ÔÈca ÌÎ˙‡ ÏkÏÎÂ ÔÈca ÌÎ˙‡ ÔÊÂ ÔÈca ÌÎ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆»«∆¿∆«ƒ¿»∆¿∆«ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆«ƒ¿≈ƒ∆¿∆
.ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a ÔÈca ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÎ˙‡ ÌÈ˜‰Ï „È˙ÚÂ ÔÈca«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿∆¿«≈»»«»«ƒ»«»¿«≈«≈ƒ

.àéÌÎn‡ ‰LBa ,¯ÓB‡ Ì‰ ÌÈÈBb Ì‡ ,„Á‡k Ì„‡ Èa ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL ‰‡B¯‰»∆≈≈∆∆¿≈»»¿∆»ƒƒ≈≈»ƒ¿∆
'‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,Ï‡¯NÈ ı¯‡·e Ì‰ Ï‡¯NÈ Ì‡Â .'B‚Â ÌÎz„ÏBÈ ‰¯ÙÁ „‡Ó¿…»¿»«¿¿∆¿¿ƒƒ¿»≈≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»≈»«»
ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÈÓÎÁ ‰‡B¯‰ .ÌÈÊ¯‰ ÌÎÁ¬«»»ƒ»∆«¿≈À»»¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ .Ì„Â ¯N·Ï B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL∆»«≈»¿»¿»»»»«¿≈ƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

ÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙ÓÎÁÓ Ô˙pLÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó Ì ∆»«≈»¿»ƒ≈»«¿≈À»»¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
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.'úBçaLzä ìà úBéãBää©¨¥©ª§¨

.ÂíéîLbä ìò ïéëøáî éúîéàî¥¥¨©§¨§¦©©§¨¦
dklda ex`azpy zekxad z`

,zncewdõøàä ìò íénä eaøiMî¦¤¦§©©¦©¨¨¤
minybd zngnúBòeaòáà eìòéå§©££©§

íénä éðt ìò øènä ïîmindy - ¦©¨¨©§¥©©¦
eltii xy`ke zilelya evawzi
exveeii mybdn zetih mdilr

,zereara` zilelyaeëìéå§¥§
äæ úBòeaòáàääæ úàø÷ì- ¨£©§¤¦§©¤

zg` zereara`d eybtie
dzxaga.

.ÊBì eøîàmc`l -åéáà úî ¨§¥¨¦
BzLøéåzlaiw ezzin ici lre - ¦©§

,epnn dyexiíéçà Bnò Lé íà¦¥¦©¦
enr cgi dyexid z` miyxeid

'úîàä ïic' älçza Cøáîlr §¨¥©§¦¨©©¨¡¤
,eia` zzin ly drxd dxeyad

Ck øçàåoiic zkxa xg`l - §©©¨
zn`d'áéènäå áBhä' Cøáîlr §¨¥©§©¥¦

,eia`n laiwy dyexidïéà íàå§¦¥
eðééçäL Cøáî íéçà Bnòlr ¦©¦§¨¥¤¤¡¨

.dyexidBaö÷ellk -øác ìL- ¦§¤¨¨
,zeaeh zexeya lr zekxa ly

íéøçàìå Bì àéäL äáBè ìkLdzxwy daeha mitzey el eidy - ¤¨¨¤¦§©£¥¦
elBcáì Bì àéäL äáBèå ,áéènäå áBhä Cøáîmitzey enr oi`e §¨¥©§©¥¦§¨¤¦§©

ef daehl.eðééçäL Cøáî§¨¥¤¤¡¨
.ÁúBãBäì ïéëéøö äòaøà:diced zkxa jxal -ätøúpL äìBç ©§¨¨§¦¦§¤¤¦§©¥

`txzpy -,ezlgnnLeáçå-] §¨
[xiq`íéøeñàä úéaî àöiL- ¤¨¨¦¥¨£¦

,xdeqd zianíiä éãøBéåin -] §§¥©¨
[mia dpitqa biltdyeìòiLk- §¤©£

,dyail midníéëøc éëìBäåin - §§¥§¨¦
mewnl mewnn jldyeòébiLk§¤©¦

áeMéìmewn x`yl e` xirl - §¦
.aeyiiïéëéøöezrax` el` §¦¦

miyp`dúBãBäì'dläøNò éðôa §¦§¥£¨¨
miyp`ïäî íéðLejezn - §©¦¥¤

eidi dxyrdíéîëçicinlz -] £¨¦
,[minkgøîàpLjkl xewnde - ¤¤¡©

weqtdn `ed ,df cnrna dceiy
לב) קז, ìä÷a'(תהילים eäeîîBøéå¦§¦§©

ãöéëå .'eäeììäé íéð÷æ áLBîáe íò̈§©§¥¦§©§§¥©
ïäéðéa ãîBò ?äãBîoipn oia - ¤¥¥¥¤

miyp`d' Cøáîe'ä äzà Ceøa §¨¥¨©¨
ïéáiçì ìîBbä íìBòä Cìî eðéäìà¡Ÿ¥¤¤¨¨©¥§©¨¦
ìëå ,'áBè éðìîbL úBáBè¤§¨©¦§¨
áBè EìîbL' íéøîBà íéòîBMä©§¦§¦¤§¨§

'äìñ Eìîâé àeäaeh jlnby 'd - ¦§¨§¤¨
cinz aeh jze` lenbi `ed.
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הרבה  בהן שיש בארצות גם זו ברכה שמברך (סק"ב), ברורה

ובביה"ל  סק''א (שם עוד וכתב גשמים]. עצירת היתה [אם גשמים

גם  גשמים] מספיק אין כלל [שבדרך ישראל שבארץ אם), ד"ה

הגשם  על לברך שצריך לומר מקום יש גשמים עצירת אין אם

שבארץ  שכיון מיוחדת, גשמים עצירת היתה כשלא גם הראשון

רחמים  צריך ותמיד גשמים הרבה ואין גדול יובש יש ישראל

שמברך  ומסיק בזמנו. הגשם כשבא שמח אחד כל גשמים, שיבואו

ומלכות  שם הטוב .בלא מברך אחרים ושל שלו היתה ואם
וילדים והמטיב. שאשה סק''ד), רכא (סי' ברורה המשנה וכתב

לשותפים. נחשבים

ז  האמת.:הלכה דיין וכו' אביו מת לו הרב אמרו בשו"ע וכתב

יש  אם מישראל אדם כל שעל ס"ח), פי"ב הנהנין ברכות (סדר

מברך  כן גם חשוב אדם על וכן שאוהבו] [וכגון במיתתו צער לו

מנהג  זה בגדר שאינו מישראל אדם כל על אך ומלכות, בשם

ברורה  והמשנה ומלכות. שם בלי האמת' דיין 'ברוך לומר העולם

שמצטער  כשר אדם כל על לברך שצריך כתב, סק''ח) רכג (סי'

נכון. זה ואין ומלכות, שם ללא לברך שנוהגים כתב אך עליו.

חכם  תלמיד ועל עליהם להתאבל שצריך קרוביו על מקום ומכל

ומלכות. בשם הברכה שיאמר ודאי שמת

ח  להודות.:הלכה צריכין ס"ט)ארבעה ריט (סי' ובשו"ע

ויש  לו, שאירעו נסים שאר על גם לברך שיש אומרים שיש הביא,

לברך  וטוב אלו, מקרים ארבעה על רק אלא לברך שאין הסוברים
הנהנין  ברכות (סדר הרב בשו"ע וכתב ומלכות. שם הזכרת בלא
סכנת  חשש בהם שהיה הנסים כל על לברך שנהגו ס"ז) פי"ג

שנתרפה..נפשות  מברך חולה שהחולה ס"ח), (שם בשו"ע וכתב
צריך  למטה עלה אם גם אלא במחלתו, סכנה היתה לא אם גם

לברך  שאין כתב הרמ"א אך סכנה.לברך. בה שיש מחלה על רק
משלושה  יותר למיטה שעלה שכל ס"ו) (שם הרב השו"ע ופסק

לברך  יש האסורים..ימים מבית שיצא הרב וחבוש בשו"ע וכתב
אם  וגם נפשות, עסקי על חבוש על רק  לברך שאין ס"ב), (שם

מברך  ברזל בכבלי מעונה היה אם ממון עסקי על והולכי .חבוש
ליישוב. כשיגיעו שבאשכנז דרכים ס"ז), (שם השו"ע וכתב

מצויה. שם שהסכנה במדבריות הלכו אם רק לברך נוהגים

סכנה. בחזקת הדרכים שכל הדרכים, כל על לברך נוהגים ובספרד
מקום  הוא כן אם אלא יברך לא מפרסה פחות הלך אם אך

ביותר  בסכנה עשרה..שמוחזק בפני להודות בירך וצריכין ואם
שיצא  האומרים שיש ס"ג) (שם השו"ע כתב עשרה, בפני שלא
בלי  עשרה בפני נוספת פעם שיברך וטוב יצא, שלא הסוברים ויש

ומלכות  חכמים..שם מהן לא ושנים שאם (שם), השו"ע וכתב
בלעדיהם  יברך חכמים שני ס"ד),.מצויים (שם הרב בשו"ע כתב

אם  אך הגומל, ברכת לברך יכול חברו בהצלת בליבו שמח שאם
השלום  מפני לברך רוצה ואם יברך. לא בכך בליבו שמח אינו
שנכון  כתב, יח) (ס"ק ברורה ובמשנה ומלכות. שם ללא יברך

בלבד. ורבו אביו על אלא חברו, הצלת על לברך ולא להיזהר

ÌÈÚ¯ ÌÈ‡ÏÁÓe ezËlÓ ¯·cÓe ezÏv‰ ·¯ÁÓe≈∆∆ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«¿»≈√»ƒ»ƒ
ee·ÊÚ ‡ÏÂ EÈÓÁ¯ ee¯ÊÚ ‰p‰ „ÚÂ ,e˙Èlc ÌÈa«̄ƒƒƒ»¿«≈»¬»«¬∆¿…¬»
‰ÓLe Áe¯Â ea z‚ltL ÌÈ¯·È‡ Ôk ÏÚ ,EÈ„ÒÁ¬»∆«≈≈»ƒ∆ƒ«¿»»¿«¿»»
e„BÈ Ô‰ Ô‰ eÈÙa zÓN ¯L‡ ÔBLÏÂ et‡a zÁÙpL∆»«¿»¿«≈¿»¬∆«¿»¿ƒ≈≈
·¯ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,eÈ‰Ï‡ '‰ EÓL ˙‡ eÎ¯·ÈÂƒ»¿∆ƒ¿¡…≈»«»…

.˙BÁaLz‰ Ï‡ ˙BÈ„B‰‰.åÏÚ ÔÈÎ¯·Ó È˙ÓÈ‡Ó «»≈«À¿»≈≈»«¿»¿ƒ«
eÏÚÈÂ ,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈn‰ ea¯iMÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ∆ƒ¿««ƒ«»»∆¿«¬
eÎÏÈÂ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ¯Ën‰ ÔÓ ˙BÚeaÚ·‡¬«¿ƒ«»»«¿≈««ƒ¿≈¿

.‰Ê ˙‡¯˜Ï ‰Ê ˙BÚeaÚ·‡‰.æÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ »¬«¿∆ƒ¿«∆»¿≈»ƒ
Ôic ‰lÁza C¯·Ó ÌÈÁ‡ BnÚ LÈ Ì‡ ,BzL¯ÈÂƒ«¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈«¿ƒ»««
BnÚ ÔÈ‡ Ì‡Â .·ÈËn‰Â ·Bh‰ C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,˙Ó‡‰»¡∆¿««»¿»≈«¿«≈ƒ¿ƒ≈ƒ
‰·BË ÏkL ,¯·c ÏL Baˆ˜ .eÈÈÁ‰L C¯·Ó ÌÈÁ‡«ƒ¿»≈∆∆¡»ƒ¿∆»»∆»»
‰·BËÂ ,·ÈËn‰Â ·Bh‰ C¯·Ó ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈«¿«≈ƒ¿»

.eÈÈÁ‰L C¯·Ó Bc·Ï BÏ ‡È‰L.çÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡ ∆ƒ¿«¿»≈∆∆¡»«¿»»¿ƒƒ
˙ÈaÓ ‡ˆiL Le·ÁÂ .‰t¯˙pL ‰ÏBÁ ˙B„B‰Ï¿∆∆ƒ¿«≈¿»∆»»ƒ≈
ÌÈÎ¯c ÈÎÏB‰Â .eÏÚiLk Ìi‰ È„¯BÈÂ .ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿¿≈«»¿∆«¬¿¿≈¿»ƒ
ÌÈLe ‰¯NÚ ÈÙa ˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .·eMÈÏ eÚÈbiLk¿∆«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¬»»¿«ƒ

,‰„BÓ „ˆÈÎÂ .e‰eÏÏ‰È ÌÈ˜Ê ·LBÓ·e ÌÚ Ï‰˜a e‰eÓÓB¯ÈÂ ¯Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ Ô‰Ó≈∆¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿ƒ¿«»¿«¿≈ƒ¿«¿¿≈«∆
˙B·BË ÔÈ·iÁÏ ÏÓBb‰ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,C¯·Óe Ô‰ÈÈa „ÓBÚ≈≈≈∆¿»≈»«»¡…≈∆∆»»«≈¿«»ƒ

zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'c iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.ËBa äNòpL íB÷î äàBøäxaraóeñ íé ïBâk ,ìàøNéì íéqð- ¨¤¨¤©£¨¦¦§¦§¨¥§©
,mid jeza exar l`xyiy mewndïcøiä úBøaòîemewnd z` - ©§§©©§¥

,ocxid z` ea exar l`xyiyCìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa' Cøáî§¨¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤
ïëå ,'äfä íB÷na eðéúBáàì íéqð äNòL íìBòäef dkxa jxal yi ¨¨¤¨¨¦¦©£¥©¨©¤§¥

lríéaøì ñð Ba äNòpL íB÷î ìk̈¨¤©£¨¥¨©¦
.l`xyi mr aexl -íB÷î ìáà£¨¨
ãéçiì ñð Ba äNòpLqpd did `le ¤©£¨¥©¨¦

,miaxlå ãéçiä BúBàokïáe Bða ©¨¦§§¤
Bðael rxi`y in ly [eckp -] §

qpdíB÷î BúBà äàBøLk Cøáî§¨¥§¤¤¨
qpd ea dyrpy'ä äzà Ceøa'¨©¨

ñð éì äNòL íìBòä Cìî eðéäìà¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨¨¦¥
ñð éáàì äNòL' Bà ,'äfä íB÷na©¨©¤¤¨¨§¨¦¥

'äfä íB÷naeckp e` epa m` ©¨©¤
.qpd mewn z` mi`exáb äàBøä̈¤Ÿ

úBéøàzeix`d xea z` - £¨
ekezl l`ipc qpkedyïLáëå§¦§©

Làäy` da dwqedy `neb -] ¨¥
eil` eltpy [ciql mipa` sexyl

,dixfre l`yin dippgCøáî§¨¥
íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa'¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
|.'äfä íB÷na íé÷écvì ñð äNòL¤¨¨¥©©¦¦©¨©¤
äãBáò Ba ïéãáBòL íB÷î äàBøä̈¤¨¤§¦£¨
eðéäìà 'ä äzà Ceøa' Cøáî ,äøæ̈¨§¨¥¨©¨¡Ÿ¥
íétà Cøà ïúpL íìBòä Cìî¤¤¨¨¤¨©¥¤©©¦

.'BðBöø éøáBòìd`exdíB÷î §§¥§¨
äøæ äãBáò epnî äø÷òpL,íà ¤¤§§¨¦¤£¨¨¨¦

dceard epnn dxwrpy mewnd
dxfCeøa' Cøáî ,àeä ìàøNé õøà¤¤¦§¨¥§¨¥¨

ø÷òL íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨©
íàå ,'eðöøàî äøæ äãBáòeze` £¨¨¨¥©§¥§¦

mewndCøáî ,àeä õøàì äöeç¨¨¨¤§¨¥
íB÷nä ïî äøæ äãBáò ø÷òL'¤¨©£¨¨¨¦©¨

ïäézLa øîBàå ,'äfäux`a mb - ©¤§¥¦§¥¤
,ux`l dvega mbe l`xyiíLk'§¥

ä ïî dzø÷òLCk äfä íB÷n ¤£©§¨¦©¨©¤¨
áì áLúå ,úBîB÷nä ìkî ø÷òz©£Ÿ¦¨©§§¨¥¥

.'Eãáòì ïäéãáBò§¥¤§¨§§
.ÈïáeMéa ìàøNé éza äàBøä- ¨¤¨¥¦§¨¥§¦¨

miayein l`xyi mr xy`k

,mvx`a'äðîìà ìeáb áévî íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa' Cøáî§¨¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©¦§©§¨¨
daxgy dpnl` dne`l jiiyd mewnd z` [enewna] cinrn -

.xtrl dgyeïðaøçaeaxgpy l`xyi iza d`exd -ïic' Cøáî §ª§¨¨§¨¥©©
|.'úîàäCìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa' Cøáî ,ìàøNé éøá÷ äàBøä ¨¡¤¨¤¦§¥¦§¨¥§¨¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤

ïæå ,ïéca íëúà øöé øLà íìBòä̈¨£¤¨©¤§¤©¦§¨
,ïéca íëúà ìkìëå ,ïéca íëúà¤§¤©¦§¦§¥¤§¤©¦
íé÷äì ãéúòå ,ïéca íëúà úéîäå§¥¦¤§¤©¦§¨¦§¨¦
,ïéca àaä íìBòä éiçì íëúà¤§¤§©¥¨¨©¨©¦

.'íéúnä äiçî 'ä äzà Ceøä©¨§©¥©¥¦
.‡Èéða óìà úBàî LL äàBøä̈¤¥¥¤¤§¥

ãçàk íãà,eicgi mze` d`xy - ¨¨§¤¨
íä íééBb íà,miyp`d mze` - ¦¦¥

øîBàweqtd z`(יב נ, (ירמיהו ¥
äøôç ãàî íënà äLBa'-] ¨¦§¤§Ÿ¨§¨

[dyean dipt z` d`iagd
íàå ,'Bâå íëzãìBémiyp`d mze` ©§§¤§§¦

å íä ìàøNémze` d`xõøàa ¦§¨¥¥§§¤¤
íëç 'ä äzà Ceøa' Cøáî ,ìàøNé¦§¨¥§¨¥¨©¨£©

.'íéæøäíìBòä úBnà éîëç äàBøä ¨¨¦¨¤©§¥ª¨¨
,miiebd iyp`n minkg -Cøáî§¨¥

íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa'¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
,íãå øNáì Búîëçî ïúpLéîëç ¤¨©¥¨§¨§¨¨¨¨©§¥

'ìàøNélecb mkg d`ex m`e - ¦§¨¥
l`xyin dxezaïúpL' Cøáî§¨¥¤¨©

úBnà éëìî .'åéàøéì Búîëçî¥¨§¨¦¥¨©§¥ª
íìBòäiklnn jln d`exd - ¨¨
miiebd'ä äzà Ceøa' Cøáî§¨¥¨©¨

BãBákî ïúpL íìBòä Cìî eðéäìà¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨©¦§
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ט  כמה :הלכה לו שנעשו שמי ס"ה) ריח סי' (או"ח השו"ע כתב

בברכה  יכליל מהנסים אחד לו שנעשה למקום מגיע  כאשר נסים

לו  שאירעו האחרים הנסים את מברך..גם בנו ובן וכתב ובנו

ברכות השו"ע  בסדר וכתב מברכים. ירכו יוצאי שכל ס"ד) (שם

לברך  להם יש הנס קודם נולדו אם שאפילו ס"א) (פי''ג .הנהנין

אלא  לברך שאין אומרים שיש זה, על הביא ס"ט) (שם השו"ע

נס  על גם לברך שיש האומרים ויש הטבע, מן שלמעלה נס על

להינצל  דרך לו הזמין וה' סכנה במקום שהיה הטבע, בדרך שהיה

ומלכות  שם הזכרת בלא לברך וטוב מקום .ממנה, הרואה
וכו'. מברך זרה עבודה בו ס"א)שעובדין רכד (סי' הרמ"א וכתב

(סק"ג) ברורה במשנה וביאר זו. ברכה מברכים אין שבימינו

תמיד. אותם ורואים ביניהם חיים שאנו כיון הוא שטעמו

י  בישובן.:הלכה ישראל בתי (סדר הרואה הרב בשו"ע וכתב
כנסת  בתי על רק זו ברכה לברך שנהגו סי"א) פי"ג הנהנין ברכות
שנהגו  כתב, יד) ס"ק רכד (סי' ברורה והמשנה בהם. שמתפללים
יש  הזה שבזמן עוד, וכתב ובתיקונם. ביופיים הם כאשר רק לברך

ומלכות. שם בלא לברכה

יא  מאו :הלכה שש הם הרואה ישראל ואם וכו' אלף ת
ישראל. רואה ובארץ אם בין חילק לא ס"ה) רכד (סי' ובשו"ע

המקומות  בשאר או ישראל שנתן .בארץ מברך ישראל חכמי
מכבודו  שנתן מברך ישראל מלכי וכו' ליראיו מחכמתו

מברך ליראיו. ישראל חכמי שעל פסק ס"וֿח) (שם ובשו"ע
אך  מכבודו. 'שחלק' מברך ישראל מלכי על וכן מחכמתו, 'שחלק'

'שנתן'. מברך העולם אומות וחכמי מלכי על

·BË EÏÓbL ,ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÚÓBM‰ ÏÎÂ .·BË ÈÏÓbL∆¿»«ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ∆¿»¿
.‰ÏÒ EÏÓ‚È ‡e‰.èBa ‰NÚpL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰ ƒ¿»¿∆»»∆»∆«¬»

C¯·Ó ,Ôc¯i‰ ˙B¯aÚÓe ÛeÒ ÌÈ ÔB‚k ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈqƒƒ¿ƒ¿»≈¿««¿¿««¿≈¿»≈
ÌÈq ‰NÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ
Ò Ba ‰NÚpL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .‰f‰ ÌB˜na eÈ˙B·‡Ï«¬≈«»«∆¿≈»»∆«¬»≈
B˙B‡ ,„ÈÁiÏ Ò Ba ‰NÚpL ÌB˜Ó Ï·‡ .ÌÈa¯Ï»«ƒ¬»»∆«¬»≈«»ƒ

Ó Ba Ô·e B·e „ÈÁi‰,ÌB˜Ó B˙B‡ ‰‡B¯Lk C¯· «»ƒ¿∆¿¿»≈¿∆∆»
Ò ÈÏ ‰NÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»∆»»ƒ≈
.‰f‰ ÌB˜na Ò È·‡Ï ‰NÚL B‡ ,‰f‰ ÌB˜na«»«∆∆»»¿»ƒ≈«»«∆
'‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,L‡‰ ÔL·ÎÂ ˙BÈ¯‡ ·b ‰‡B¯‰»∆…¬»¿ƒ¿«»≈¿»≈»«»
ÌB˜na ÌÈ˜ÈcvÏ Ò ‰NÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»≈««ƒƒ«»

|.‰f‰C¯·Ó ,‰¯Ê ‰„B·Ú Ba ÔÈ„·BÚL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰ «∆»∆»∆¿ƒ¬»»»¿»≈
ÌÈt‡ C¯‡ Ô˙pL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»∆»«≈∆««ƒ
Ì‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú epnÓ ‰¯˜ÚpL ÌB˜Ó .BBˆ¯ È¯·BÚÏ¿¿≈¿»∆∆¿¿»ƒ∆¬»»»ƒ
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,‡e‰ Ï‡¯NÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈∆∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Ì‡Â .eˆ¯‡Ó ‰¯Ê ‰„B·Ú ¯˜ÚL ÌÏBÚ‰»»∆»«¬»»»≈«¿≈¿ƒ»»»∆
.‰f‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú ¯˜ÚL C¯·Ó ,‡e‰¿»≈∆»«¬»»»ƒ«»«∆
Ck ,‰f‰ ÌB˜n‰ ÔÓ dz¯˜ÚL ÌLk Ô‰ÈzLa ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈∆¿≈∆¬«¿»ƒ«»«∆»
.E„·ÚÏ Ô‰È„·BÚ ·Ï ·L˙Â ˙BÓB˜n‰ ÏkÓ ¯˜Úz«¬…ƒ»«¿¿»≈≈¿≈∆¿»¿¿

.éÏe·b ·ÈvÓ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,Ô·eMÈa Ï‡¯NÈ Èza ‰‡B¯‰»∆»≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»≈»«»¡…≈∆∆»»«ƒ¿
|.˙Ó‡‰ Ôic C¯·Ó Ôa¯Áa ‰ÓÏ‡eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,Ï‡¯NÈ È¯·˜ ‰‡B¯‰ «¿»»¿À¿»»¿»≈««»¡∆»∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈

ÌÎ˙‡ ˙ÈÓ‰Â ,ÔÈca ÌÎ˙‡ ÏkÏÎÂ ÔÈca ÌÎ˙‡ ÔÊÂ ÔÈca ÌÎ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆»«∆¿∆«ƒ¿»∆¿∆«ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆«ƒ¿≈ƒ∆¿∆
.ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a ÔÈca ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÎ˙‡ ÌÈ˜‰Ï „È˙ÚÂ ÔÈca«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿∆¿«≈»»«»«ƒ»«»¿«≈«≈ƒ

.àéÌÎn‡ ‰LBa ,¯ÓB‡ Ì‰ ÌÈÈBb Ì‡ ,„Á‡k Ì„‡ Èa ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL ‰‡B¯‰»∆≈≈∆∆¿≈»»¿∆»ƒƒ≈≈»ƒ¿∆
'‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,Ï‡¯NÈ ı¯‡·e Ì‰ Ï‡¯NÈ Ì‡Â .'B‚Â ÌÎz„ÏBÈ ‰¯ÙÁ „‡Ó¿…»¿»«¿¿∆¿¿ƒƒ¿»≈≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»≈»«»
ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÈÓÎÁ ‰‡B¯‰ .ÌÈÊ¯‰ ÌÎÁ¬«»»ƒ»∆«¿≈À»»¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ .Ì„Â ¯N·Ï B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL∆»«≈»¿»¿»»»»«¿≈ƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

ÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙ÓÎÁÓ Ô˙pLÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó Ì ∆»«≈»¿»ƒ≈»«¿≈À»»¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
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יב  הבריות.:הלכה משנה וכו' רכה הרואה (סי' השו"ע וכתב

והרמ"א  הראשונה, בפעם אותם רואה כאשר אלא לברך שאין ס"ט)

ברכות  בסדר ופסק יום. לשלושים משלושים כשרואה שמברך כתב

הראשונה  כהשיטה סי"ג) (פי"ג דיין .הנהנין וכו' סומה ראה
אם האמת. אלא כן לברך שאין אומרים שיש (שם) השו"ע וכתב

שנחלקו  הביא, כט) (ס"ק ברורה ובמשנה מומו. על מצטער

דעת  בזה שגם אומרים שיש האמת' 'דיין ברכת לגבי הפוסקים

כיון  שבזה אומרים ויש הראשונה, בפעם אלא לברך שאין השו"ע

קרוב  ראה אם עליו, שמצטער ואוהבו קרובו על אלא לברך שאין

שוב. לברך שיש מודה השו"ע וגם צערו גדל בוודאי כזה במצב אחר

יג  וכו'.:הלכה טובות בריות רכה הרואה (סי' השו"ע וכתב

(ס"ק  ברורה ובמשנה יברך. יפים ובהמה גוי הרואה שגם ס"י)

זו. ברכה לברך נהגו לא שהיום כתב, לב)

ניסן. ביומי ולגנות לשדות רכו היוצא (סי' ברורה המשנה וכתב

בפעם  הלבלוב שרואה כל אחרים בחדשים גם לברך שיש סק"א),

פורחות..הראשונה  אילנות (שם וראה ברורה המשנה וכתב

כתב, עוד סרק. אילני ולא פרי אילני על רק היא שהברכה סק"ב),

עלים  על ולא פרח יוצא כאשר רק (או"ח .שמברך השו"ע כתב

וכתב  ושנה, שנה בכל אחת פעם אלא מברך שאינו ס"א) רכו סי'

וכתב  יברך. לא אחר אילן רואה אם שגם (סק"ג), ברורה המשנה
(סק"ד) ובמשנ"ב יותר. יברך לא הפרי גדל שאם (שם), השו"ע
הפרי  שגדל ובאופן לברך. עדיין יכול כי שאומרים חולקים הביא
ברורה  המשנה כתב שהחיינו, עליו לברך שאפשר צורכו כל

יברך. שלא (סק"ד)

יד  בזעף.:הלכה שינשבו הרוחות ברורה על המשנה וכתב
'עושה  מברך בזעף שאינה גדולה רוח שעל סק"ד), רכז (סי'
מכיון  בראשית', מעשה 'עושה תמיד לברך וטוב בראשית', מעשה

זעף  מהו בקיאים אנו הברק .שאין הרעמים.ועל ועל וכתב ים
על  לברך שנהגו סט"ו), פי"ג הנהנין ברכות (סדר הרב בשו"ע
מלא  וגבורתו 'שכוחו רעמים ועל בראשית' מעשה 'עושה ברקים

נתפזרו .עולם' לא העננים שאם ס"ב) רכז סי' (או"ח השו"ע כתב 
לרעם  רעם בין או לברק ברק בין נתפזרו ואם אחת, בברכה נפטר
שמשמע  סק"ח), (שם ברורה במשנה וכתב ולברך. לחזור צריך
בכל  אחר ביום אבל היום, באותו דווקא הוא זה שדין בירושלמי

לברך. צריך מקרה

טו  הגדול.:הלכה הים את רכח הרואה סי' (או"ח ובשו"ע
שיש  הביא, (סק"ב) ברורה ובמשנה התיכון. ים שהוא כתב ס"א)

אוקיינוס. ים שהוא הסוברים

Ô˙pL C¯·Ó Ï‡¯NÈ ÈÎÏÓ ,Ì„Â ¯N·Ï B„B·kÓ Ô˙pL∆»«ƒ¿¿»»»»«¿≈ƒ¿»≈¿»≈∆»«
.ÂÈ‡¯ÈÏ B„B·kÓ.áé˙‡Â ÈLek‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ ƒ¿ƒ≈»»∆∆«ƒ¿∆

Ce¯a C¯·Ó ,Ì‰È¯·È‡a B‡ Ì‰Èt ˙¯eˆa ÔÈpLÓ‰«¿Àƒ¿«¿≈∆¿≈¿≈∆¿»≈»
‰‡¯ .˙Bi¯a‰ ‰pLÓ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¿«≈«¿ƒ»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈpw‰·e ÔÈÁL ÈkÓe Úh˜ B‡ ‡ÓeÒ»ƒ≈«À≈¿ƒ¿«ƒƒ¿«≈»∆
.˙Ó‡‰ Ôic ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó¿»≈»«»¡…≈∆∆»»««»¡∆
‰pLÓ Ce¯a C¯·Ó ,Ôn‡ ÈÚnÓ Ôk e„ÏB Ì‡Â¿ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈»¿«≈
Ce¯a C¯·Ó ,ÛBÙÈ˜Â ÛB˜Â ÏÈt‰ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ .˙Bi¯a‰«¿ƒ¿≈»∆«ƒ¿¿ƒ¿»≈»

.˙Bi¯a‰ ‰pLÓ.âé˙Bw˙Óe ˙B·BË ˙Bi¯a ‰‡B¯‰ ¿«≈«¿ƒ»∆¿ƒ¿À»
'‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,Ôk ˙B·BË ˙BÏÈ‡Â ¯˙BÈa¿≈¿ƒ»≈¿»≈»«»
‡ˆBi‰ .BÓÏBÚa BÏ ‰ÎkL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»¿»«≈
˙BÁ¯Bt ˙BÏÈ‡ ‰‡¯Â ÔÒÈ ÈÓBÈa ˙BpbÏÂ ˙B„OÏ«»¿«ƒ¿≈ƒ»¿»»ƒ»¿
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יז  וכו'.:הלכה הראשון בלילה עליו בירך לא והשו"ע ואם

שבעה  שיעברו עד עליה מברכין שאין כתב ס"ד) תכו סי' (או"ח

שרוב  הביא, (סק"כ) ברורה והמשנה הלבנה. מולד מאז ימים

מהמולד, שלמות יממות שלוש לאחר שזמנו סוברים האחרונים

שבת. למוצאי לחכות נכון השבוע באמצע זה זמן הגיע אם אך

מיד  יברך אלא שבת, למוצאי לחכות שאין הסוברים יש אמנם

על  לו יש בוודאי כן שהנוהג ברורה, המשנה וכתב הזמן. כשהגיע

לסמוך  הזמן,.מי בכלל אינו ט"ז שיום ס"ג), (שם השו"ע וכתב

יום  מכ"ט חצי הוא שהשיעור כתב והרמ"א לברך. אין זה ומיום

חלקים]. לתתר"פ מתחלקת שעה [כל חלקים ותשצ"ג שעות י"ב

בירך  לא אם שבדיעבד ולא), ד"ה (ביה"ל ברורה המשנה וכתב

ט"ו. יום כל לברך שיש אפשר הרמ"א של הזמן ועבר ט"ו יום עד

ומלכות. שם בלא יברך ט"ז ליל הגיע כבר ואם

יח  וכו'.:הלכה ניסן תקופת ביום החמה את וכתב הרואה

המשנה  וכתב בבוקר. לברך שיש ס "ב), רכט סי' (או"ח השו"ע

לברך  אפשר ובדיעבד לכתחילה, רק הוא זה שדין (סק"ח) ברורה,

שבדיעבד  האומרים עוד ויש היום, מתחילת שעות שלוש עד

היום  חצות עד לברך סק"ח),.אפשר (שם ברורה המשנה כתב

של  הברכה סדר את והביא העם. ברוב החמה ברכת לברך שטוב

מן  ה' את 'הללו מזמור אומרים מתחילה הוא, וכך סופר, החתם

מכן  לאחר בראשית', מעשה 'עושה ברכת מברכים השמים',

מזמור  הקודש', 'וחיות עד המעשים' כל על אדון 'אל פיוט אומרים

וקדיש  לשבח' 'עלינו אל', כבוד מספרים עוד .'השמים וראה

ומנהגי  סדר אודות קטז) סי' ח"א (או"ח ומנהג הלכה בשערי

'שהחיינו'. ברכת ואודות החמה, הלבנה ברכת כשתחזור וכן
כן.וכו'. נוהגים אין שהיום סק"ט), (שם ברורה המשנה וכתב

˙‡ ‰‡B¯‰ .˙ÈL‡¯a ‰NBÚ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»≈¿≈ƒ»∆∆
,¯˙È B‡ ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ÏB„b‰ Ìi‰«»«»ƒ¿…ƒƒ¿…ƒ»≈
˙‡ ‰NBÚ‰ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó¿»≈»«»¡…≈∆∆»»»∆∆

.ÏB„b‰ Ìi‰.æèCe¯a C¯·Ó ,ÔÚa ˙L˜ ‰‡B¯‰ «»«»»∆∆∆∆»»¿»≈»
ÔÓ‡ ˙È¯a‰ ¯ÎBÊ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»≈«¿ƒ∆¡»
,dLecÁa ‰·Ï ‰‡B¯‰ .B¯Ó‡Óa Ìi˜Â B˙È¯·aƒ¿ƒ¿«»¿«¬»»∆¿»»¿ƒ»
¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÔÓÊe ˜Á Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e ÌÈ˜ÁL ‡¯a B¯Ó‡Óa¿«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»…¿«
ÌÈÁÓNe ÌÈNN Ì„È˜Ùz ˙‡ epLÈ ‡lL Ì‰Ï Ô˙»«»∆∆…¿«∆«¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ
˙Ó‡ Ô˙lÚtL ˙Ó‡ ÈÏÚBt Ì‰ÈB˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ«¬¿≈∆¬≈¡∆∆¿À»»¡∆
˙¯‡Ùz ˙¯ËÚ ˙BÈ‰Ï LcÁ˙zL ¯Ó‡ ‰·lÏÂ¿«¿»»»«∆ƒ¿«≈ƒ¿¬∆∆ƒ¿∆∆
¯‡ÙÏe d˙BÓk LcÁ˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú Ô‰L ÔËa ÈÒeÓÚÏ«¬≈∆∆∆≈¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿»¿»≈
LcÁÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a .B˙eÎÏÓ „B·k ÏÚ Ì¯ˆBÈÏ¿¿»«¿«¿»«»¿«≈

.ÌÈL„Á.æéÏkL ,„nÚÓ BÊ ‰Î¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ √»ƒ¿»ƒ¿»≈¿»»¿À»∆»
.‰ÈÎL Èt ÏÈa˜‰ el‡k BpÓÊa L„Á‰ ÏÚ C¯·Ó‰«¿»≈««…∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»
ÂÈÏÚ C¯·Ï BÏ LÈ ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla ÂÈÏÚ C¯a ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈≈»»««¿»»ƒ≈¿»≈»»
.B˙Ó‚t ‡lÓ˙zL „Ú ,L„Áa ÌBÈ ¯NÚ ‰ML „Ú«ƒ»»»«…∆«∆ƒ¿«≈ƒ¿»

.çé˙lÁz ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z ÌBÈa ‰nÁ‰ ˙‡ ‰‡B¯‰»∆∆««»¿¿«ƒ»∆¿ƒ«
˙lÁ˙a ‰Ùe˜z‰L ,ÌÈ¯NÚÂ ‰BÓL ÏL ¯BÊÁn‰««¬∆¿»¿∆¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«
C¯·Ó ¯˜aa ÈÚÈ·¯ ÌBÈa d˙B‡ ‰‡B¯Lk ,ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ≈¿ƒƒ¿∆∆»¿¿ƒƒ«…∆¿»≈
ÏfÓ ˙lÁ˙Ï ‰·l‰ ¯ÊÁzLk ÔÎÂ .˙ÈL‡¯a ‰NBÚ≈¿≈ƒ¿≈¿∆«¬…«¿»»ƒ¿ƒ«««
‡ÏÂ ÔBÙvÏ ‡Ï ‰ËB ‰È‰z ‡ÏÂ L„Á‰ ˙lÁ˙a ‰ÏË»∆ƒ¿ƒ««…∆¿…ƒ¿∆»…«»¿…
˙LÓÁÓ ·ÎBÎÂ ·ÎBk Ïk e¯ÊÁiLk ÔÎÂ ,ÌB¯cÏ«»¿≈¿∆«¿¿»»¿»≈¬≈∆
‰È‰È ‡ÏÂ ‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ï ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«««»∆¿…ƒ¿∆
‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÎÂ .ÌB¯cÏ ‡ÏÂ ÔBÙvÏ ‡Ï ‰ËB∆…«»¿…«»¿≈¿»≈∆ƒ¿∆
el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ,Á¯Ên‰ ‰ˆwÓ ‰ÏBÚ ‰ÏË ÏfÓ««»∆∆ƒ¿≈«ƒ¿»«»∆»≈≈

.˙ÈL‡¯a ‰NBÚ C¯·Ó.èéÁqÈ ÌÈ‡b ˙Èa ¯ÓB‡ ,Ô·eMÈa ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ Èza ‰‡B¯‰ ¿»≈≈¿≈ƒ»∆»≈À»»¿ƒ»≈≈≈ƒƒ«
¯ÓB‡ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È¯·˜ ˙‡ ‰‡¯ .'eÎÂ ˙BÓ˜ Ï‡ '‰ ˙BÓ˜ Ï‡ ¯ÓB‡ Ôa¯Áa .'‰¿À¿»»≈≈¿»≈¿»¿»»∆ƒ¿≈À»»≈



קמז zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'c iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ìàøNé éëìî ,'íãå øNáìicedi jln d`ex m`e -ïúpL' Cøáî §¨¨¨¨©§¥¦§¨¥§¨¥¤¨©
.'åéàøéì BãBákî¦§¦¥¨

.·Èå ,éLekä úà äàBøäd`exd okBà íäéðt úøeöa ïépLîä úà ¨¤¤©¦¤©§ª¦§©§¥¤
íäéøáéàa.'úBiøaä äpLî íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa' Cøáî §¥§¥¤§¨¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨§©¤©§¦

äîeñ äàøeir -][xeòh÷ Bà-] ¨¨¨¦¥©
[eilbx e` eici erhwpyïéçL ékîeª¥§¦

[xer zlgn -]ïépwäáein -] §©¦¦
[zewc zecewpa xnepnyàöBiëå§©¥

ïäamiyp` x`y d`exd oke - ¨¤
,minen ilra'ä äzà Ceøa' Cøáî§¨¥¨©¨

,'úîàä ïic íìBòä Cìî eðéäìà¡Ÿ¥¤¤¨¨©©¨¡¤
eãìBð íàåmiyp` mze`¯ ïk §¦§¥

mnenaïnà éònî,mzcil f`n - ¦§¥¦¨
ïëå ,'úBiøaä äpLî Ceøa' Cøáî§¨¥¨§©¤©§¦§¥

äàBøäz`,óBôé÷å óB÷å ìétä ¨¤©¦§§¦
.'úBiøaä äpLî Ceøa' Cøáî§¨¥¨§©¤©§¦

.‚ÈúBáBè úBiøa äàBøäzeti - ¨¤§¦
ce`nøúBéa úBðwúîeeif d`xna §ª¨§¥

,mdipt xzqlwïk úBáBè úBðìéàå§¦¨¥
ok mb zeaeh zepli` d`exde -
miti mdy ,epxkfdy zeixad enk

,xzeia mipwezneCeøa' Cøáî§¨¥¨
íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
úBãOì àöBiä .'BîìBòa Bì äëkL¤¨¨§¨©¥©¨

ïñéð éîBéa úBpbìåúBðìéà äàøå §©¦§¥¦¨§¨¨¦¨
úBçøBtzepli`d mi`iveny - §
migxtíéðvðåzexitd ipvip - §¦¨¦
íéìBò,oli`a'ä äzà Ceøa' Cøáî ¦§¨¥¨©¨

øqç àlL íìBòä Cìî eðéäìà¡Ÿ¥¤¤¨¨¤Ÿ¦©
úBiøa Bá àøáe ,íeìk BîìBòa§¨§¨¨§¦
íäa úBàðúäì éãk úBàð úBáBè¨§¥§¦§¨¨¤

.'íãà éða§¥¨¨

.„Èóòæa eáLðiL úBçeøä ìò,zeievn opi`y zelecbd zexrqd - ©¨¤¦§§§©©
íé÷øaä ìòå,minrxd zriny iptl aex it lr mi`xpdìòå §©©§¨¦§©

õøàa òîMzL äøáää ìB÷ ìòå ,íéîòøäelew rnypyíéçø Bîk ¨§¨¦§©©£¨¨¤¦¨©¨¨¤§¥©¦
íéìBãb,dnc` zcirx yiyk rnypd ,mhi`l miaaeqyãéàä ìòå §¦§©¨¥

øéåàaL,xiee`a milerd mic`d - ¤¨£¦
eàøiL[mic`d ici lr] minya ¤¥¨

mi`xpd miwiwlgíä elàk§¦¥
ð íéáëBkíB÷nî íéöøå íéìôB ¨¦§¦§¨¦¦¨

íB÷îì,Bàmic`d ici lr e`xii §¨
íéáëBk Bîkmi`xpd zevevip - §¨¦

miakek enk minyaíäì LiL¤¥¨¤
elàî ãçà ìk ìò .áðæmixacd ¨¨©¨¤¨¥¥

d`xy'ä äzà Ceøa' Cøáî§¨¥¨©¨
àìî BçkL íìBòä Cìî eðéäìà¡Ÿ¥¤¤¨¨¤Ÿ¨¥
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יב  הבריות.:הלכה משנה וכו' רכה הרואה (סי' השו"ע וכתב

והרמ"א  הראשונה, בפעם אותם רואה כאשר אלא לברך שאין ס"ט)

ברכות  בסדר ופסק יום. לשלושים משלושים כשרואה שמברך כתב

הראשונה  כהשיטה סי"ג) (פי"ג דיין .הנהנין וכו' סומה ראה
אם האמת. אלא כן לברך שאין אומרים שיש (שם) השו"ע וכתב

שנחלקו  הביא, כט) (ס"ק ברורה ובמשנה מומו. על מצטער

דעת  בזה שגם אומרים שיש האמת' 'דיין ברכת לגבי הפוסקים

כיון  שבזה אומרים ויש הראשונה, בפעם אלא לברך שאין השו"ע

קרוב  ראה אם עליו, שמצטער ואוהבו קרובו על אלא לברך שאין

שוב. לברך שיש מודה השו"ע וגם צערו גדל בוודאי כזה במצב אחר

יג  וכו'.:הלכה טובות בריות רכה הרואה (סי' השו"ע וכתב

(ס"ק  ברורה ובמשנה יברך. יפים ובהמה גוי הרואה שגם ס"י)

זו. ברכה לברך נהגו לא שהיום כתב, לב)

ניסן. ביומי ולגנות לשדות רכו היוצא (סי' ברורה המשנה וכתב

בפעם  הלבלוב שרואה כל אחרים בחדשים גם לברך שיש סק"א),

פורחות..הראשונה  אילנות (שם וראה ברורה המשנה וכתב

כתב, עוד סרק. אילני ולא פרי אילני על רק היא שהברכה סק"ב),

עלים  על ולא פרח יוצא כאשר רק (או"ח .שמברך השו"ע כתב

וכתב  ושנה, שנה בכל אחת פעם אלא מברך שאינו ס"א) רכו סי'

וכתב  יברך. לא אחר אילן רואה אם שגם (סק"ג), ברורה המשנה
(סק"ד) ובמשנ"ב יותר. יברך לא הפרי גדל שאם (שם), השו"ע
הפרי  שגדל ובאופן לברך. עדיין יכול כי שאומרים חולקים הביא
ברורה  המשנה כתב שהחיינו, עליו לברך שאפשר צורכו כל

יברך. שלא (סק"ד)

יד  בזעף.:הלכה שינשבו הרוחות ברורה על המשנה וכתב
'עושה  מברך בזעף שאינה גדולה רוח שעל סק"ד), רכז (סי'
מכיון  בראשית', מעשה 'עושה תמיד לברך וטוב בראשית', מעשה

זעף  מהו בקיאים אנו הברק .שאין הרעמים.ועל ועל וכתב ים
על  לברך שנהגו סט"ו), פי"ג הנהנין ברכות (סדר הרב בשו"ע
מלא  וגבורתו 'שכוחו רעמים ועל בראשית' מעשה 'עושה ברקים

נתפזרו .עולם' לא העננים שאם ס"ב) רכז סי' (או"ח השו"ע כתב 
לרעם  רעם בין או לברק ברק בין נתפזרו ואם אחת, בברכה נפטר
שמשמע  סק"ח), (שם ברורה במשנה וכתב ולברך. לחזור צריך
בכל  אחר ביום אבל היום, באותו דווקא הוא זה שדין בירושלמי

לברך. צריך מקרה

טו  הגדול.:הלכה הים את רכח הרואה סי' (או"ח ובשו"ע
שיש  הביא, (סק"ב) ברורה ובמשנה התיכון. ים שהוא כתב ס"א)

אוקיינוס. ים שהוא הסוברים

Ô˙pL C¯·Ó Ï‡¯NÈ ÈÎÏÓ ,Ì„Â ¯N·Ï B„B·kÓ Ô˙pL∆»«ƒ¿¿»»»»«¿≈ƒ¿»≈¿»≈∆»«
.ÂÈ‡¯ÈÏ B„B·kÓ.áé˙‡Â ÈLek‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ ƒ¿ƒ≈»»∆∆«ƒ¿∆

Ce¯a C¯·Ó ,Ì‰È¯·È‡a B‡ Ì‰Èt ˙¯eˆa ÔÈpLÓ‰«¿Àƒ¿«¿≈∆¿≈¿≈∆¿»≈»
‰‡¯ .˙Bi¯a‰ ‰pLÓ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¿«≈«¿ƒ»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈpw‰·e ÔÈÁL ÈkÓe Úh˜ B‡ ‡ÓeÒ»ƒ≈«À≈¿ƒ¿«ƒƒ¿«≈»∆
.˙Ó‡‰ Ôic ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó¿»≈»«»¡…≈∆∆»»««»¡∆
‰pLÓ Ce¯a C¯·Ó ,Ôn‡ ÈÚnÓ Ôk e„ÏB Ì‡Â¿ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈»¿«≈
Ce¯a C¯·Ó ,ÛBÙÈ˜Â ÛB˜Â ÏÈt‰ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ .˙Bi¯a‰«¿ƒ¿≈»∆«ƒ¿¿ƒ¿»≈»

.˙Bi¯a‰ ‰pLÓ.âé˙Bw˙Óe ˙B·BË ˙Bi¯a ‰‡B¯‰ ¿«≈«¿ƒ»∆¿ƒ¿À»
'‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,Ôk ˙B·BË ˙BÏÈ‡Â ¯˙BÈa¿≈¿ƒ»≈¿»≈»«»
‡ˆBi‰ .BÓÏBÚa BÏ ‰ÎkL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»¿»«≈
˙BÁ¯Bt ˙BÏÈ‡ ‰‡¯Â ÔÒÈ ÈÓBÈa ˙BpbÏÂ ˙B„OÏ«»¿«ƒ¿≈ƒ»¿»»ƒ»¿
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,ÌÈÏBÚ ÌÈvÂ¿ƒ»ƒƒ¿»≈»«»¡…≈∆∆
˙Bi¯a B· ‡¯·e ÌeÏk BÓÏBÚa ¯qÁ ‡lL ÌÏBÚ‰»»∆…ƒ«¿»¿»»¿ƒ

.Ì„‡ Èa Ì‰a ˙B‡˙‰Ï È„k ˙B‡ ˙B·BË.ãéÏÚ »¿≈¿ƒ¿»»∆¿≈»»«
ı¯‡a ÚÓMzL ‰¯·‰‰ ÏB˜ ÏÚÂ ,ÌÈÓÚ¯‰ ÏÚÂ ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ ,ÛÚÊa e·LiL ˙BÁe¯‰»∆ƒ¿¿¿««¿««¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿««¬»»∆ƒ»«»»∆
ÌÈˆ¯Â ÌÈÏÙB ÌÈ·ÎBk Ì‰ el‡k e‡¯iL ¯ÈÂ‡aL „È‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÁ¯ BÓk¿≈«ƒ¿ƒ¿«»≈∆»¬ƒ∆≈»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ
‰z‡ Ce¯a C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ,·Ê Ì‰Ï LiL ÌÈ·ÎBk BÓk B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»¿»ƒ∆≈»∆»»«»∆»≈≈¿»≈»«»
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÌÏBÚ ‡ÏÓ BÁkL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»∆…»≈»¿ƒ»»¿»≈»«»¡…≈

.˙ÈL‡¯a ‰NBÚ ÌÏBÚ‰ CÏÓ.åèÏÚÂ ˙B¯a„n‰ ÏÚÂ ˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ∆∆»»≈¿≈ƒ«∆»ƒ¿««¿»¿««ƒ¿»¿«
'‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯ Ì‡ ,˙B¯‰p‰ ÏÚÂ ÌÈni‰««ƒ¿««¿»ƒ»»∆»≈∆««¿…ƒ¿»≈»«»
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יז  וכו'.:הלכה הראשון בלילה עליו בירך לא והשו"ע ואם

שבעה  שיעברו עד עליה מברכין שאין כתב ס"ד) תכו סי' (או"ח

שרוב  הביא, (סק"כ) ברורה והמשנה הלבנה. מולד מאז ימים

מהמולד, שלמות יממות שלוש לאחר שזמנו סוברים האחרונים

שבת. למוצאי לחכות נכון השבוע באמצע זה זמן הגיע אם אך

מיד  יברך אלא שבת, למוצאי לחכות שאין הסוברים יש אמנם

על  לו יש בוודאי כן שהנוהג ברורה, המשנה וכתב הזמן. כשהגיע

לסמוך  הזמן,.מי בכלל אינו ט"ז שיום ס"ג), (שם השו"ע וכתב

יום  מכ"ט חצי הוא שהשיעור כתב והרמ"א לברך. אין זה ומיום

חלקים]. לתתר"פ מתחלקת שעה [כל חלקים ותשצ"ג שעות י"ב

בירך  לא אם שבדיעבד ולא), ד"ה (ביה"ל ברורה המשנה וכתב

ט"ו. יום כל לברך שיש אפשר הרמ"א של הזמן ועבר ט"ו יום עד

ומלכות. שם בלא יברך ט"ז ליל הגיע כבר ואם

יח  וכו'.:הלכה ניסן תקופת ביום החמה את וכתב הרואה

המשנה  וכתב בבוקר. לברך שיש ס "ב), רכט סי' (או"ח השו"ע

לברך  אפשר ובדיעבד לכתחילה, רק הוא זה שדין (סק"ח) ברורה,

שבדיעבד  האומרים עוד ויש היום, מתחילת שעות שלוש עד

היום  חצות עד לברך סק"ח),.אפשר (שם ברורה המשנה כתב

של  הברכה סדר את והביא העם. ברוב החמה ברכת לברך שטוב

מן  ה' את 'הללו מזמור אומרים מתחילה הוא, וכך סופר, החתם

מכן  לאחר בראשית', מעשה 'עושה ברכת מברכים השמים',

מזמור  הקודש', 'וחיות עד המעשים' כל על אדון 'אל פיוט אומרים

וקדיש  לשבח' 'עלינו אל', כבוד מספרים עוד .'השמים וראה

ומנהגי  סדר אודות קטז) סי' ח"א (או"ח ומנהג הלכה בשערי

'שהחיינו'. ברכת ואודות החמה, הלבנה ברכת כשתחזור וכן
כן.וכו'. נוהגים אין שהיום סק"ט), (שם ברורה המשנה וכתב

˙‡ ‰‡B¯‰ .˙ÈL‡¯a ‰NBÚ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»≈¿≈ƒ»∆∆
,¯˙È B‡ ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ÏB„b‰ Ìi‰«»«»ƒ¿…ƒƒ¿…ƒ»≈
˙‡ ‰NBÚ‰ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó¿»≈»«»¡…≈∆∆»»»∆∆

.ÏB„b‰ Ìi‰.æèCe¯a C¯·Ó ,ÔÚa ˙L˜ ‰‡B¯‰ «»«»»∆∆∆∆»»¿»≈»
ÔÓ‡ ˙È¯a‰ ¯ÎBÊ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»≈«¿ƒ∆¡»
,dLecÁa ‰·Ï ‰‡B¯‰ .B¯Ó‡Óa Ìi˜Â B˙È¯·aƒ¿ƒ¿«»¿«¬»»∆¿»»¿ƒ»
¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a C¯·Ó¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÔÓÊe ˜Á Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e ÌÈ˜ÁL ‡¯a B¯Ó‡Óa¿«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»…¿«
ÌÈÁÓNe ÌÈNN Ì„È˜Ùz ˙‡ epLÈ ‡lL Ì‰Ï Ô˙»«»∆∆…¿«∆«¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ
˙Ó‡ Ô˙lÚtL ˙Ó‡ ÈÏÚBt Ì‰ÈB˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ«¬¿≈∆¬≈¡∆∆¿À»»¡∆
˙¯‡Ùz ˙¯ËÚ ˙BÈ‰Ï LcÁ˙zL ¯Ó‡ ‰·lÏÂ¿«¿»»»«∆ƒ¿«≈ƒ¿¬∆∆ƒ¿∆∆
¯‡ÙÏe d˙BÓk LcÁ˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú Ô‰L ÔËa ÈÒeÓÚÏ«¬≈∆∆∆≈¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿»¿»≈
LcÁÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a .B˙eÎÏÓ „B·k ÏÚ Ì¯ˆBÈÏ¿¿»«¿«¿»«»¿«≈

.ÌÈL„Á.æéÏkL ,„nÚÓ BÊ ‰Î¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ √»ƒ¿»ƒ¿»≈¿»»¿À»∆»
.‰ÈÎL Èt ÏÈa˜‰ el‡k BpÓÊa L„Á‰ ÏÚ C¯·Ó‰«¿»≈««…∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»
ÂÈÏÚ C¯·Ï BÏ LÈ ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla ÂÈÏÚ C¯a ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈≈»»««¿»»ƒ≈¿»≈»»
.B˙Ó‚t ‡lÓ˙zL „Ú ,L„Áa ÌBÈ ¯NÚ ‰ML „Ú«ƒ»»»«…∆«∆ƒ¿«≈ƒ¿»

.çé˙lÁz ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z ÌBÈa ‰nÁ‰ ˙‡ ‰‡B¯‰»∆∆««»¿¿«ƒ»∆¿ƒ«
˙lÁ˙a ‰Ùe˜z‰L ,ÌÈ¯NÚÂ ‰BÓL ÏL ¯BÊÁn‰««¬∆¿»¿∆¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«
C¯·Ó ¯˜aa ÈÚÈ·¯ ÌBÈa d˙B‡ ‰‡B¯Lk ,ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ≈¿ƒƒ¿∆∆»¿¿ƒƒ«…∆¿»≈
ÏfÓ ˙lÁ˙Ï ‰·l‰ ¯ÊÁzLk ÔÎÂ .˙ÈL‡¯a ‰NBÚ≈¿≈ƒ¿≈¿∆«¬…«¿»»ƒ¿ƒ«««
‡ÏÂ ÔBÙvÏ ‡Ï ‰ËB ‰È‰z ‡ÏÂ L„Á‰ ˙lÁ˙a ‰ÏË»∆ƒ¿ƒ««…∆¿…ƒ¿∆»…«»¿…
˙LÓÁÓ ·ÎBÎÂ ·ÎBk Ïk e¯ÊÁiLk ÔÎÂ ,ÌB¯cÏ«»¿≈¿∆«¿¿»»¿»≈¬≈∆
‰È‰È ‡ÏÂ ‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ï ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«««»∆¿…ƒ¿∆
‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÎÂ .ÌB¯cÏ ‡ÏÂ ÔBÙvÏ ‡Ï ‰ËB∆…«»¿…«»¿≈¿»≈∆ƒ¿∆
el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ,Á¯Ên‰ ‰ˆwÓ ‰ÏBÚ ‰ÏË ÏfÓ««»∆∆ƒ¿≈«ƒ¿»«»∆»≈≈

.˙ÈL‡¯a ‰NBÚ C¯·Ó.èéÁqÈ ÌÈ‡b ˙Èa ¯ÓB‡ ,Ô·eMÈa ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ Èza ‰‡B¯‰ ¿»≈≈¿≈ƒ»∆»≈À»»¿ƒ»≈≈≈ƒƒ«
¯ÓB‡ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È¯·˜ ˙‡ ‰‡¯ .'eÎÂ ˙BÓ˜ Ï‡ '‰ ˙BÓ˜ Ï‡ ¯ÓB‡ Ôa¯Áa .'‰¿À¿»»≈≈¿»≈¿»¿»»∆ƒ¿≈À»»≈



zekxaקמח zekld - dad` xtq - oqip 'c iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

íënà äLBa øîBà ,íìBòä úBnà éøá÷ úà äàø .'eëå úBî÷ð ìà 'ä¥§¨§¨¨¤¦§¥ª¨¨¥¨¦§¤
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àôBø Ceøa' øîBà àöiLëe ,'äzà©¨§¤¥¥¥¨¥
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zial miqpkp mpi`y miyp`
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àaä íìBòä éiçì õø éðàxkyl -] £¦¨§©¥¨¨©¨
[`ad mlera didiyíéöø íäå§¥¨¦
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כ  וכו'.:הלכה אומר למרחץ בר הנכנס המשנה (סי'וכתב ורה

זו. ברכה לברך נוהגים לא שבימינו סק"ה), רל

כא  וכו'.:הלכה דם להקיז (סי'הנכנס ברורה המשנה וכתב

זאת  לומר יש רפואות שאר על שגם סק"ו), אומר .רל וכשיצא
חיים'. רופא לומר 'ברוך שיש סק"ז), (שם ברורה המשנה וכתב

כן. נוהגים אין אך ומלכות, בשם

כב  שוא.:הלכה תפלת זו הרי לשעבר הצועק השו"ע וכל וכתב

עובר  על המתפלל [כגון העבר על מתפלל שאם ס"א), רל (סי'

שווא. תפילת זו הרי הוולד], מיצירת יום ארבעים לאחר זכר שיהיה

כג  המדרש.:הלכה לבית קי הנכנס (סי' ברורה המשנה כתב

חובה  הן המדרש מבית ויציאה בכניסה שהתפילות לו), .ס"ק

לומר  צריך ביחידות הלומד שאף ס"י), קי (סי' הרב בשו"ע וכתב

שכשלומד  אלא המדרש. מבית בצאתו התפילה את וכן זו, תפילה

חבריו  ישמחו ולא בתקלתם ישמח שלא להתפלל צריך בחבורה

בכניסה .בתקלתו  התפילה של אחר נוסח שהביא בדבריו וראה

לאומרו. שטוב המדרש לבית

כד  המדרש.:הלכה מבית  (סי'וביציאתו הרב בשו"ע וכתב

לימודו. גמר אחר בערב זאת יאמר היום כל לומד שאם ס"י), קי

כה  וכו'.:הלכה לכרך רל הנכנס (סי' ברורה המשנה וכתב

אך  כן, להתפלל צריך מכרך ויציאה כניסה על שרק סק"ב),

כשיוצא  אלא כן להתפלל צריך אינו קטנה מעיר והיוצא הנכנס

של  כעיבורה נחשבות יותר ומעט אמה [שבעים בדרך ומחזיק

משנה  זה. מרחק שעובר עד מתפלל ואין מהעיר, כחלק - עיר

המובאת  הדרך תפילת את רק אומר כט)], ס"ק קי (סי' ברורה

יציאתו  על הודיה ללא ס"דֿז), קי (סי' בשלום .בשו"ע יצא ואם
תוליכני  כך בשלום שהוצאתני וכשם וכו' אני מודה אומר

יציאתו וכו'. עם תיכף שאומרה סק"ג), (שם ברורה המשנה כתב

.'eÎÂ „‡Ó ÌÎn‡ ‰LBa.ëÓÏ ÒÎp‰¯ÓB‡ ,ıÁ¯ »ƒ¿∆¿…¿«ƒ¿»«∆¿»≈
ÌBÏLÏ ÈÒÈÎzL È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¡…«∆«¿ƒ≈ƒ¿»
„È˙ÚÏ Ba ‡ˆBikÓe ‰fÓ ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ È‡ÈˆB˙Â¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒƒ∆ƒ«≈∆»ƒ
EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ ,¯ÓB‡ ıÁ¯n‰ ÔÓ ‡ˆiLÎe .‡·Ï»…¿∆≈≈ƒ«∆¿»≈∆¬ƒ¿»∆

.¯e‡‰ ÔÓ ÈzÏv‰L È‰Ï‡ '‰.àëÊÈw‰Ï ÒÎp‰ ¡…«∆ƒ«¿»ƒƒ»«ƒ¿»¿«ƒ
˜ÒÚ ‰È‰iL È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ¯ÓB‡ ,Ìc»≈¿ƒ»ƒ¿»∆¡…«∆ƒ¿∆≈∆
¯ÓB‡ ‡ˆiLÎe .‰z‡ ÌpÁ ÏL ‡ÙB¯ Èk ‰‡eÙ¯Ï ‰Ê∆ƒ¿»ƒ≈∆ƒ»«»¿∆»»≈

.ÌÈiÁ ‡ÙB¯ Ce¯a.áë¯ÓB‡ ,B¯b ˙‡ „ÓÏ CÏB‰‰ »≈«ƒ«≈»…∆»¿≈
‰NÚÓa ‰Î¯a ÁÏLzL È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¡…«∆ƒ¿«¿»»¿«¬≈
È¯ka ‰Î¯a ÁÏBM‰ Ce¯a ¯ÓB‡ ,„ÓÏ ÏÈÁ˙‰ .È„È»«ƒ¿ƒ»…≈»«≈«¿»»«¿ƒ
.‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ ÌÈÓÁ¯ Lwa Ck ¯Á‡Â „„Ó .‰f‰«∆»«¿««»ƒ≈«¬ƒ¬≈¿ƒ«»¿

.‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ ¯·ÚLÏ ˜ÚBv‰ ÏÎÂ.âëÒÎp‰ ¿»«≈¿∆»«¬≈¿ƒ«»¿«ƒ¿»
È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ,¯ÓB‡ L¯„n‰ ˙ÈaÏ¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆¡…«
¯B‰Ë ‡ÓË ÏÚ ¯Ó‡ ‡lL ‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡lL∆…∆»≈ƒ¿«¬»»∆……««»≈»
Ï‡Â ¯zÓ ¯eÒ‡ ÏÚÂ ¯eÒ‡ ¯zÓ ÏÚÂ ‡ÓË ¯B‰Ë ÏÚÂ¿«»»≈¿«À»»¿«»À»¿«
eÏLkÈ Ï‡Â È¯·Á Èa eÁÓNÈÂ ‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡∆»≈ƒ¿«¬»»¿ƒ¿¿ƒ¬≈«¿«ƒ»¿

.Ì‰a ÁÓN‡Â ‰ÎÏ‰ ¯·„a È¯·Á.ãëB˙‡ÈˆÈ·e ¬≈«ƒ¿«¬»»¿∆¿«»∆ƒƒ»
L¯„n‰ ˙Èa È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓOL È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ ,¯ÓB‡ L¯„n‰ ˙ÈaÓƒ≈«ƒ¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«∆«¿»∆¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿»
È¯·„Ï ÌÈkLÓ È‡ ,ÔÈÓÈkLÓ Ì‰Â ÌÈkLÓ È‡L .˙B¯˜ È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓN ‡ÏÂ¿…«¿»∆¿ƒƒ¿≈¿»∆¬ƒ«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈
¯ÎN Ïa˜Óe ÏÓÚ È‡ ,ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ÏÓÚ È‡ .ÌÈÏËa ÌÈ¯·„Ï ÔÈÓÈkLÓ Ì‰Â ‰¯Bz»¿≈«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»≈¿≈¬≈ƒ¬ƒ»≈¿«≈»»
Ì‰Â ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ı¯ È‡ ,ÌÈˆ¯ Ì‰Â ı¯ È‡ .¯ÎN ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÌÈÏÓÚ Ì‰Â¿≈¬≈ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¬ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ»¿«≈»»«»¿≈

.˙ÁL ¯‡·Ï ÌÈˆ¯.äëÈÒÈÎzL È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ,¯ÓB‡ C¯kÏ ÒÎp‰ »ƒƒ¿≈«««ƒ¿»«¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆¡…«∆«¿ƒ≈ƒ
ÈzÒÎ‰L È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ ¯ÓB‡ ,ÌBÏLa ÒÎ Ì‡Â .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯ÎÏƒ¿«∆¿»¿ƒƒ¿«¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«∆ƒ¿«¿»ƒ
‰Ê C¯kÓ È‡ÈˆBzL È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÏ Lw·iLÎe .ÌBÏLa¿»¿∆¿«≈»≈≈¿ƒ»ƒ¿»∆¡…«∆ƒ≈ƒƒ¿«∆

Â .ÌBÏLa‰Ê C¯kÓ È˙‡ˆB‰L È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ ¯ÓB‡ ,ÌBÏLa ‡ˆÈ Ì‡ ¿»¿ƒ»»¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«∆≈»ƒƒ¿«∆

zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'd iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

éðà äãBî' øîBà ,íBìLa àöé íàå§¦¨¨§¨¥¤£¦
éðôìCøkî éðúàöBäL éäìà 'ä E §¨¤¡Ÿ©¤¥¨¦¦§©

ì äæéðúàöBäL íLëe ,íBìL ¤§¨§¥¤¥¨¦
ì éðëéìBz Ck ,íBìLaíBìL §¨¨¦¥¦§¨

ì éðëîñúåì éðãéòöúå íBìLíBìL §¦§§¥¦§¨§©§¦¥¦§¨
.'Cøca áøBàå áéBà ókî éðìévúå§©¦¥¦¦©¥§¥©¤¤

.ÂÎøác ìL Bììkzeywad lka §¨¤¨¨
,'d l`y÷òöé íìBòìywai - §¨¦§©

díãà'dnä ìòxacyàBáì ãéúò ¨¨©©¨¦¨
,[xard lr `le]Lwáéåjk lr ¦©¥

íéîçø.'dnäéãBä ïzéådceie - ©£¦§¦¥¨¨
'dlìòdnçaLéå äãBéå ,øáòL ©¤¨©§¤¦©©
'dlBçk éôk`edy itk - §¦Ÿ

,lbeqnúà úBãBäì äaønä ìëå§¨©©§¤§¤
ìe íMääæ éøä ,ãéîz BçaL ©¥§©§¨¦£¥¤

.çaLî§ª¨

.‡ ¯NÚ „Á‡ ˜¯t'Ceøa'a ïäa çúBt ïlk úBëøaä ìk- ∆∆««»»¨©§¨ª¨¥©¨¤§¨
jexa' zxin`a''eke 'd dz`äëøaî õeç ,'Ceøa'a ïäa íúBçå§¥¨¤§¨¦§¨¨

òîL úiø÷ ìL äðBøçàzn`'e ,zixgya 'aivie zn`' zkxa -] ©£¨¤§¦©§©
,[ziaxra 'dpen`eålk okdzøáçì äëeîqä äëøayiy dkxa - §§¨¨©§¨©£¤§¨

da minzegy zxg` dkxa diptl
,'jexa'aúBøtä úkøáezxn`pd] ¦§©©¥

[dlik` mcewdì äîBcäåoebk §©¨¨
,gixd zkxazekxa x`y oke

,oipdpdåokúBåönä úiNò úkøa §¦§©£¦©©¦§
iptl mikxany zekxad lk -

,devn ziiyråokúBëøaä elà §¥©§¨
eðøîàLlirl(י Cøc(פרק ïäL ¤¨©§¤¥¤¤

äéãBäå çáLjxal epwiz `ly -] ¤©§¨¨
zkxa enk ,dpdpy onfa oze`

` ,zexitddicede gay jxck `l
dpdp epi`y it lr s`y ,'dl
opic ,[dlitzd zekxa enk ,jxan

,el` zekxa lk lyïäî LiL¤¥¥¤
íúBç Bðéàå 'Ceøa'a çúBt àeäL¤¥©§¨§¥¥

exaaêzekxad ly oaex oebk]
lirl zexkfpd(י aex(פרק oke

,[xgyd zekxaàeäL ïäî Léå§¥¥¤¤
çúBt Bðéàå 'Ceøa'a íúBçjexaa ¥§¨§¥¥©

oi`y mc` jxany dkxad oebk]
,[myb cxeiy d`exyk dcy el
ziiyr zkxaay df llke
gayd zekxaae zeevnd
mbe dgizt mb oda oi` dicedde
aex iabl oekp ,'jexa'a dnizg
zekxa aexe zeevnd zekxa

,gaydúBåönä úkøaî èòî àlà¤¨§©¦¦§©©¦§
'zeevnd zekxa'n dnkn ueg -
llkn e`viy 'gayd zekxa'ne
mbe dgizt mb oda yie ,df

,'jexa'a dnizgøôñ úkøa ïBâk§¦§©¥¤
äøBzs`e ,dxezl dlerd jxany ¨

zniiqne zgzet z`f lka zeevnd ziiyr zkxa `idy it lr
,jexaaìàøNé éøá÷ äàBø ïBâëeoica mkz` xvi xy`' jxany §¤¦§¥¦§¨¥

`idy it lr s` ,''ekeelàîzekxad,äéãBäå çáL Cøc ïäLlk mr ¥¥¤¥¤¤¤©§¨¨
.jexaa zniiqne zgzet `id z`fàïlk úBåönä úBëøa øàL ìá £¨§¨¦§©¦§ª¨

.íúBç Bðéàå 'Ceøa'a ïäa çúBt¥©¨¤§¨§¥¥
.·ócøìå ìczLäì áiç íãàL äNò úåöî Légexhle ywal - ¥¦§©£¥¤¨¨©¨§¦§©¥§¦§Ÿ

ezleki lkkdúBà äNòiL ãò, ©¤©£¤¨
ïélôz ïBâklk gipdl aiig mc`y §§¦¦

meiäkñådxezdn aeig yiy §ª¨
,oey`xd dlila zifk da lek`l

áìeìåmeia lehil miaiigy §¨
,zekeqd bg ly oey`xøôBLå§¨

.dpyd y`xa renyl miaiigy
elàåepxn`y zeevndïéàø÷pä ïä §¥¥©¦§¨¦

íéðt ìk ìò áiç íãàL éôì ,äáBç¨§¦¤¨¨©¨©¨¨¦
,ïúBNòìmc`y zexyt` oi`e ©£¨

aiig epi`y avnl envr z` `iai
.devnd z` miiwlúBåöî Léå§¥¦§

äáBç ïðéàLote` lka `ly - ¤¥¨¨
,oze` miiwl miaiigïéîBc àlà¤¨¦

úeLøìmc` ly eciay oeik ¦§
devna aiigzdl m`d hilgdl

,`l e`ä÷òîe äæeæî ïBâkody §§¨©£¤
yiy mc`l wx zekiiyy zeevn

,zia elLixdì áiç íãà ïéàïkL ¤¥¨¨©¨¦§Ÿ
[xebl -]éãk äæeæîa áiçä úéáa§©¦©©¨¦§¨§¥

ì äöø íà àlà ,äæeæî äNòiLïkL ¤©£¤§¨¤¨¦¨¨¦§Ÿ
äðéôña Bà ìäàa åéîé ìk̈¨¨§Ÿ¤¦§¦¨
mpi`y oeik dfefnn mixehty

raw zxicl miieyr,áLéi`yx - ¥¥
,my xeblúéa úBðáì áiç Bðéà ïëå§¥¥©¨¦§©¦

.ä÷òî úBNòì éãkúåöî ìëå §¥©£©£¤§¨¦§©
Ceøa LBãwäì íãà ïéaL äNò£¥¤¥¨¨§©¨¨

àeä,exagl mc` oia dpi`eïéa¥
äåöî ïéa äáBç àéäL äåöî¦§¨¤¦¨¥¦§¨

äáBç dðéàL,lirl x`azdy itk ¤¥¨¨
dúiNòì íã÷ äéìò Cøáîjixv - §¨¥¨¤¨Ÿ¤©£¦¨¨

.devnd z` dyery iptl jxal
.‚íéøôBñ éøácî ïäL úBönä ìk ïëå,opaxcn -ïäL úBåöî ïéa §¥¨©¦§¤¥¦¦§¥§¦¥¦§¤¥

íäéøácî äáBçmdn xhtidl zexyt` mc`l oi`y -àø÷î ïBâk ¨¦¦§¥¤§¦§¨
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בדרך  שיחזיק לאחר רק לאומרה לחכות צריך ואינו מהכרך,

[כדלעיל]. מהעיר תוליכני ויתרחק כך בשלום שהוצאתני וכשם
בדרך. ואורב לחתום וכו' שיש פסק ס"א) רל סי' (או"ח ובשו"ע

תפילת  היא זו תפילה היא שזו והוסיף תפילה', שומע 'בא''י בה

סק"ג) רל (סי' ברורה במשנה [וראה ק"י בסימן שנתבארה הדרך

שבזה]. הדינים חילוקי את שכתב

ÈÎÈÏBz Ck ÌBÏLa È˙‡ˆB‰L ÌLÎe ,ÌBÏLÏ¿»¿≈∆≈»ƒ¿»»ƒ≈ƒ
ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ È„ÈÚˆ˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÓÒ˙Â ÌBÏLÏ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ

.C¯ca ·¯B‡Â ·ÈB‡ ÛkÓ.åëÌÏBÚÏ ,¯·c ÏL BÏÏk ƒ«≈¿≈«∆∆¿»∆»»¿»
ÔzÈÂ ,ÌÈÓÁ¯ Lw·ÈÂ ‡B·Ï „È˙Ú‰ ÏÚ Ì„‡ ˜ÚˆÈƒ¿«»»«∆»ƒ»ƒ«≈«¬ƒ¿ƒ≈
ÏÎÂ .BÁk ÈÙk ÁaLÈÂ ‰„BÈÂ ¯·ÚL ÏÚ ‰È„B‰»»«∆»«¿∆ƒ««¿ƒ…¿»
‰Ê È¯‰ „ÈÓz BÁaLÏe ÌM‰ ˙‡ ˙B„B‰Ï ‰a¯n‰««¿∆¿∆«≈¿«¿»ƒ¬≈∆

.ÁaLÓ¿À»

øNò ãçà ÷øt¤¤©©¨¨
.àÏkÔ‰a Ì˙BÁÂ Ce¯·a Ô‰a Á˙Bt ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ »«¿»À»≈«»∆¿»¿≈»∆

‰Î¯·e ,ÚÓL ˙i¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯aÓ ıeÁ .Ce¯·a¿»ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ«¿«¿»»
,dÏ ‰ÓBc‰Â ˙B¯t‰ ˙k¯·e ,dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓq‰«¿»«¬∆¿»ƒ¿««≈¿«»»
Ô‰L e¯Ó‡L ˙BÎ¯a‰ el‡Â .˙BÂˆn‰ ˙iNÚ ˙k¯·eƒ¿«¬ƒ««ƒ¿¿≈«¿»∆»«¿∆≈
Ce¯·a Á˙Bt ‡e‰L Ô‰Ó LiL ,‰È„B‰Â Á·L C¯c∆∆∆«¿»»∆≈≈∆∆≈«¿»
BÈ‡Â Ce¯·a Ì˙BÁ ‡e‰L Ô‰Ó LÈÂ ,Ì˙BÁ BÈ‡Â¿≈≈¿≈≈∆∆≈¿»¿≈
¯ÙÒ ˙k¯a ÔB‚k ,˙BÂˆn‰ ˙k¯aÓ ËÚÓ ‡l‡ .Á˙Bt≈«∆»¿«ƒƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«≈∆
Á·L C¯c Ô‰L el‡Ó Ï‡¯NÈ È¯·˜ ‰‡B¯ ÔB‚Îe ‰¯Bz»¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈≈≈∆≈∆∆∆«
Ô‰a Á˙Bt ,Ôlk ˙BÂˆn‰ ˙BÎ¯a ¯‡L Ï·‡ ,‰È„B‰Â¿»»¬»¿»ƒ¿«ƒ¿À»≈«»∆

.Ì˙BÁ BÈ‡Â Ce¯·a.á·iÁ Ì„‡L ‰NÚ ˙ÂˆÓ LÈ ¿»¿≈≈≈ƒ¿«¬≈∆»»«»
ÔÈlÙz ÔB‚k ,d˙B‡ ‰NÚiL „Ú Ûc¯ÏÂ ÏczL‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…«∆«¬∆»¿¿ƒƒ
ÈÙÏ ,‰·BÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .¯ÙBLÂ ·ÏeÏÂ ‰kÒÂ¿À»¿»¿»¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿ƒ
ÔÈ‡L ˙BÂˆÓ LÈÂ .Ô˙BNÚÏ ÌÈt Ïk ÏÚ ·iÁ Ì„‡L∆»»«»«»»ƒ«¬»¿≈ƒ¿∆≈»
ÔÈ‡L ,‰˜ÚÓe ‰ÊeÊÓ ÔB‚k ,˙eL¯Ï ÔÈÓBc ‡l‡ ‰·BÁ»∆»ƒƒ¿¿¿»«¬∆∆≈
‰NÚiL È„k ‰ÊeÊÓa ·iÁ‰ ˙È·a ÔkLÏ ·iÁ Ì„‡»»«»ƒ¿…¿«ƒ««»ƒ¿»¿≈∆«¬∆
B‡ Ï‰‡a ÂÈÓÈ Ïk ÔkLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ,‰ÊeÊÓ¿»∆»ƒ»»ƒ¿…»»»¿…∆
˙BNÚÏ È„k ˙Èa ˙B·Ï ·iÁ BÈ‡ ÔÎÂ .·LÈ ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»≈≈¿≈≈«»ƒ¿«ƒ¿≈«¬
Ce¯a LB„w‰Ï Ì„‡ ÔÈaL ‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .‰˜ÚÓ«¬∆¿»ƒ¿«¬≈∆≈»»¿«»»

a ‰·BÁ ‡È‰L ‰ÂˆÓ ÔÈa ,‡e‰‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÈ ≈ƒ¿»∆ƒ»≈ƒ¿»∆≈»»
.d˙iNÚÏ Ì„˜ ‰ÈÏÚ C¯·Ó.âÔ‰L ˙Bˆn‰ Ïk ÔÎÂ ¿»≈»∆»…∆«¬ƒ»»¿≈»«ƒ¿∆≈

,Ì‰È¯·cÓ ‰·BÁ Ô‰L ˙BÂˆÓ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿∆≈»ƒƒ¿≈∆
¯ ˙˜Ï„‰Â ˙aL ¯ ˙˜Ï„‰Â ‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÔB‚k¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«≈«»¿«¿»«≈

ה'תשע"ה  ניסן ה' רביעי יום



קמט zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'c iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

íënà äLBa øîBà ,íìBòä úBnà éøá÷ úà äàø .'eëå úBî÷ð ìà 'ä¥§¨§¨¨¤¦§¥ª¨¨¥¨¦§¤
.'eëå ãàî§Ÿ§

.Îì ñðëpäziadéðôlî ïBöø éäé' ,øîBà õçøîéðñéðëzL éäìà 'ä E ©¦§¨§¤§¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤©§¦¥¦
ìì éðàéöBúå íBìLíBìL-]epnn ip`iveze melyl ugxnl ipqipkz §¨§¦¥¦§¨

[melyläfî éðìévúåy`n -] §©¦¥¦¦¤
[ugxndãéúòì Ba àöBikîe¦©¥¤¨¦

,øîBà õçønä ïî àöiLëe ,'àáì̈Ÿ§¤¥¥¦©¤§¨¥
éðôì éðà äãBî'éäìà 'ä E ¤£¦§¨¤¡Ÿ©
øeàä ïî éðzìväL-]'[y`d on. ¤¦©§¨¦¦¨

.‡Îíc æéwäì ñðëpä`ivedl - ©¦§¨§©¦¨
mc etebn,d`etxléäé' ,øîBà¥§¦

éðôlî ïBöø÷ñò äéäiL éäìà 'ä E ¨¦§¨¤¡Ÿ©¤¦§¤¥¤
ípç ìL àôBø ék äàeôøì äæ¤¦§¨¦¥¤¦¨
àôBø Ceøa' øîBà àöiLëe ,'äzà©¨§¤¥¥¥¨¥

.'íéiç©¦
.·Îãîì CìBääcecnl -úà ©¥¨Ÿ¤
Bðøb,[d`eaz znixr -]øîBà ¨§¥

éðôlî ïBöø éäé'çìLzL éäìà 'ä E §¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤¦§©
ëøaãîì ìéçúä ,'éãé äNòîa ä- §¨¨§©£¥¨©¦§¦¨Ÿ

epxeb z` cecnlCeøa' øîBà¥¨
'äfä éøka äëøa çìBMäjexa - ©¥©§¨¨©§¦©¤

dkxae rty gelyl ecia xy`
,efd dnixraããîoxebd z` ¨©

íéîçø Lwa Ck øçàå`vniy §©©¨¦¥©£¦
,oxeba dkxaàåL úlôz Bæ éøä- £¥§¦©¨§

.zlrez `ll dlitzåokìk §¨
÷òBvä'd l`ìøáòLmixac lr - ©¥§¤¨©

erxi` xakyàåL úlôz Bæ éøä- £¥§¦©¨§
zlrez `ll dlitz.

.‚Îì ñðëpäa cenlLøãnä úéa ©¦§¨¦¥©¦§¨
éðôlî ïBöø éäé' øîBàéäìà 'ä E ¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ©

àlL ,äëìä øáãa ìLkà àlL¤Ÿ¤¨¥¦§©£¨¨¤Ÿ
øBäè ìòå øBäè àîè ìò øîàŸ©©¨¥¨§©¨
øeñà ìòå øeñà øzî ìòå ,àîè̈¥§©ª¨¨§©¨
äëìä øáãa ìLkà ìàå ,øzîª¨§©¤¨¥¦§©£¨¨

éøáç éa eçîNéåixag egnyie -] §¦§§¦£¥©

,[oelykd lr'íäa çîNàå äëìä øáãa éøáç eìLké ìàågny` -] §©¦¨§£¥©¦§©£¨¨§¤§©¨¤
[mpelyka.

.„Îéðôì éðà äãBî' øîBà Løãnä úéaî Búàéöéáeéäìà 'ä E ¦¦¨¦¥©¦§¨¥¤£¦§¨¤¡Ÿ©
úBðø÷ éáLBiî é÷ìç zîN àìå Løãnä úéa éáLBiî é÷ìç zîOL-] ¤©§¨¤§¦¦§¥¥©¦§¨§Ÿ©§¨¤§¦¦§¥§¨

zial miqpkp mpi`y miyp`
zepxwa miayei `l` yxcnd
,[dgiy ixaca miwqere xird

íékLî éðàL[meid mcew mw -] ¤£¦©§¦
éøáãì íékLî éðà ,ïéîékLî íäå§¥©§¦¦£¦©§¦§¦§¥
íéøáãì ïéîékLî íäå äøBz¨§¥©§¦¦¦§¨¦
éðà ,ïéìîò íäå ìîò éðà ,íéìèa§¥¦£¦¨¥§¥£¥¦£¦
ïéàå íéìîò íäå øëN ìa÷îe ìîò̈¥§©¥¨¨§¥£¥¦§¥
íéöø íäå õø éðà ,øëN ïéìa÷î§©§¦¨¨£¦¨§¥¨¦

àaä íìBòä éiçì õø éðàxkyl -] £¦¨§©¥¨¨©¨
[`ad mlera didiyíéöø íäå§¥¨¦

'úçL øàáì[mepidib -]. ¦§¥©©
.‰ÎCøkì ñðëpäxir -] ©¦§¨©§©

[miweey mr zifkxnéäé' øîBà¥§¦
éðôlî ïBöøéðñéðëzL éäìà 'ä E ¨¦§¨¤¡Ÿ©¤©§¦¥¦
ì äæ Cøëì'íBìLñðëð íàå .jxkl ¦§©¤§¨§¦¦§©

éðôì éðà äãBî' øîBà ,íBìLa'ä E §¨¥¤£¦§¨¤
.'íBìLa éðzñðëäL éäìà¡Ÿ©¤¦§©§¨¦§¨

LwáiLëedvxi xy`ke -úàöì §¤§©¥¨¥
jxkdnéðôlî ïBöø éäé' øîBà'ä E ¥§¦¨¦§¨¤

.'íBìLa äæ Cøkî éðàéöBzL éäìà¡Ÿ©¤¦¥¦¦§©¤§¨
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כ  וכו'.:הלכה אומר למרחץ בר הנכנס המשנה (סי'וכתב ורה

זו. ברכה לברך נוהגים לא שבימינו סק"ה), רל

כא  וכו'.:הלכה דם להקיז (סי'הנכנס ברורה המשנה וכתב

זאת  לומר יש רפואות שאר על שגם סק"ו), אומר .רל וכשיצא
חיים'. רופא לומר 'ברוך שיש סק"ז), (שם ברורה המשנה וכתב

כן. נוהגים אין אך ומלכות, בשם

כב  שוא.:הלכה תפלת זו הרי לשעבר הצועק השו"ע וכל וכתב

עובר  על המתפלל [כגון העבר על מתפלל שאם ס"א), רל (סי'

שווא. תפילת זו הרי הוולד], מיצירת יום ארבעים לאחר זכר שיהיה

כג  המדרש.:הלכה לבית קי הנכנס (סי' ברורה המשנה כתב

חובה  הן המדרש מבית ויציאה בכניסה שהתפילות לו), .ס"ק

לומר  צריך ביחידות הלומד שאף ס"י), קי (סי' הרב בשו"ע וכתב

שכשלומד  אלא המדרש. מבית בצאתו התפילה את וכן זו, תפילה

חבריו  ישמחו ולא בתקלתם ישמח שלא להתפלל צריך בחבורה

בכניסה .בתקלתו  התפילה של אחר נוסח שהביא בדבריו וראה

לאומרו. שטוב המדרש לבית

כד  המדרש.:הלכה מבית  (סי'וביציאתו הרב בשו"ע וכתב

לימודו. גמר אחר בערב זאת יאמר היום כל לומד שאם ס"י), קי

כה  וכו'.:הלכה לכרך רל הנכנס (סי' ברורה המשנה וכתב

אך  כן, להתפלל צריך מכרך ויציאה כניסה על שרק סק"ב),

כשיוצא  אלא כן להתפלל צריך אינו קטנה מעיר והיוצא הנכנס

של  כעיבורה נחשבות יותר ומעט אמה [שבעים בדרך ומחזיק

משנה  זה. מרחק שעובר עד מתפלל ואין מהעיר, כחלק - עיר

המובאת  הדרך תפילת את רק אומר כט)], ס"ק קי (סי' ברורה

יציאתו  על הודיה ללא ס"דֿז), קי (סי' בשלום .בשו"ע יצא ואם
תוליכני  כך בשלום שהוצאתני וכשם וכו' אני מודה אומר

יציאתו וכו'. עם תיכף שאומרה סק"ג), (שם ברורה המשנה כתב

.'eÎÂ „‡Ó ÌÎn‡ ‰LBa.ëÓÏ ÒÎp‰¯ÓB‡ ,ıÁ¯ »ƒ¿∆¿…¿«ƒ¿»«∆¿»≈
ÌBÏLÏ ÈÒÈÎzL È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¡…«∆«¿ƒ≈ƒ¿»
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בדרך  שיחזיק לאחר רק לאומרה לחכות צריך ואינו מהכרך,

[כדלעיל]. מהעיר תוליכני ויתרחק כך בשלום שהוצאתני וכשם
בדרך. ואורב לחתום וכו' שיש פסק ס"א) רל סי' (או"ח ובשו"ע

תפילת  היא זו תפילה היא שזו והוסיף תפילה', שומע 'בא''י בה

סק"ג) רל (סי' ברורה במשנה [וראה ק"י בסימן שנתבארה הדרך

שבזה]. הדינים חילוקי את שכתב

ÈÎÈÏBz Ck ÌBÏLa È˙‡ˆB‰L ÌLÎe ,ÌBÏLÏ¿»¿≈∆≈»ƒ¿»»ƒ≈ƒ
ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ È„ÈÚˆ˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÓÒ˙Â ÌBÏLÏ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ

.C¯ca ·¯B‡Â ·ÈB‡ ÛkÓ.åëÌÏBÚÏ ,¯·c ÏL BÏÏk ƒ«≈¿≈«∆∆¿»∆»»¿»
ÔzÈÂ ,ÌÈÓÁ¯ Lw·ÈÂ ‡B·Ï „È˙Ú‰ ÏÚ Ì„‡ ˜ÚˆÈƒ¿«»»«∆»ƒ»ƒ«≈«¬ƒ¿ƒ≈
ÏÎÂ .BÁk ÈÙk ÁaLÈÂ ‰„BÈÂ ¯·ÚL ÏÚ ‰È„B‰»»«∆»«¿∆ƒ««¿ƒ…¿»
‰Ê È¯‰ „ÈÓz BÁaLÏe ÌM‰ ˙‡ ˙B„B‰Ï ‰a¯n‰««¿∆¿∆«≈¿«¿»ƒ¬≈∆

.ÁaLÓ¿À»

øNò ãçà ÷øt¤¤©©¨¨
.àÏkÔ‰a Ì˙BÁÂ Ce¯·a Ô‰a Á˙Bt ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ »«¿»À»≈«»∆¿»¿≈»∆

‰Î¯·e ,ÚÓL ˙i¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯aÓ ıeÁ .Ce¯·a¿»ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ«¿«¿»»
,dÏ ‰ÓBc‰Â ˙B¯t‰ ˙k¯·e ,dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓq‰«¿»«¬∆¿»ƒ¿««≈¿«»»
Ô‰L e¯Ó‡L ˙BÎ¯a‰ el‡Â .˙BÂˆn‰ ˙iNÚ ˙k¯·eƒ¿«¬ƒ««ƒ¿¿≈«¿»∆»«¿∆≈
Ce¯·a Á˙Bt ‡e‰L Ô‰Ó LiL ,‰È„B‰Â Á·L C¯c∆∆∆«¿»»∆≈≈∆∆≈«¿»
BÈ‡Â Ce¯·a Ì˙BÁ ‡e‰L Ô‰Ó LÈÂ ,Ì˙BÁ BÈ‡Â¿≈≈¿≈≈∆∆≈¿»¿≈
¯ÙÒ ˙k¯a ÔB‚k ,˙BÂˆn‰ ˙k¯aÓ ËÚÓ ‡l‡ .Á˙Bt≈«∆»¿«ƒƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«≈∆
Á·L C¯c Ô‰L el‡Ó Ï‡¯NÈ È¯·˜ ‰‡B¯ ÔB‚Îe ‰¯Bz»¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈≈≈∆≈∆∆∆«
Ô‰a Á˙Bt ,Ôlk ˙BÂˆn‰ ˙BÎ¯a ¯‡L Ï·‡ ,‰È„B‰Â¿»»¬»¿»ƒ¿«ƒ¿À»≈«»∆

.Ì˙BÁ BÈ‡Â Ce¯·a.á·iÁ Ì„‡L ‰NÚ ˙ÂˆÓ LÈ ¿»¿≈≈≈ƒ¿«¬≈∆»»«»
ÔÈlÙz ÔB‚k ,d˙B‡ ‰NÚiL „Ú Ûc¯ÏÂ ÏczL‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…«∆«¬∆»¿¿ƒƒ
ÈÙÏ ,‰·BÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .¯ÙBLÂ ·ÏeÏÂ ‰kÒÂ¿À»¿»¿»¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿ƒ
ÔÈ‡L ˙BÂˆÓ LÈÂ .Ô˙BNÚÏ ÌÈt Ïk ÏÚ ·iÁ Ì„‡L∆»»«»«»»ƒ«¬»¿≈ƒ¿∆≈»
ÔÈ‡L ,‰˜ÚÓe ‰ÊeÊÓ ÔB‚k ,˙eL¯Ï ÔÈÓBc ‡l‡ ‰·BÁ»∆»ƒƒ¿¿¿»«¬∆∆≈
‰NÚiL È„k ‰ÊeÊÓa ·iÁ‰ ˙È·a ÔkLÏ ·iÁ Ì„‡»»«»ƒ¿…¿«ƒ««»ƒ¿»¿≈∆«¬∆
B‡ Ï‰‡a ÂÈÓÈ Ïk ÔkLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ,‰ÊeÊÓ¿»∆»ƒ»»ƒ¿…»»»¿…∆
˙BNÚÏ È„k ˙Èa ˙B·Ï ·iÁ BÈ‡ ÔÎÂ .·LÈ ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»≈≈¿≈≈«»ƒ¿«ƒ¿≈«¬
Ce¯a LB„w‰Ï Ì„‡ ÔÈaL ‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .‰˜ÚÓ«¬∆¿»ƒ¿«¬≈∆≈»»¿«»»

a ‰·BÁ ‡È‰L ‰ÂˆÓ ÔÈa ,‡e‰‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÈ ≈ƒ¿»∆ƒ»≈ƒ¿»∆≈»»
.d˙iNÚÏ Ì„˜ ‰ÈÏÚ C¯·Ó.âÔ‰L ˙Bˆn‰ Ïk ÔÎÂ ¿»≈»∆»…∆«¬ƒ»»¿≈»«ƒ¿∆≈

,Ì‰È¯·cÓ ‰·BÁ Ô‰L ˙BÂˆÓ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿∆≈»ƒƒ¿≈∆
¯ ˙˜Ï„‰Â ˙aL ¯ ˙˜Ï„‰Â ‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÔB‚k¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«≈«»¿«¿»«≈

ה'תשע"ה  ניסן ה' רביעי יום



zekxaקנ zekld - dad` xtq - oqip 'd iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

älâî,meiae dlila mixetaøð ú÷ìãäå,äkðç øð ú÷ìãäå ,úaL §¦¨§©§¨©¥©¨§©§¨©¥£ª¨
eäáBç ïðéàL úBöî ïéa,el`d zeevna aiig mc` ote` lka `ly - ¥¦§¤¥¨¨

áeøò ïBâk,mipky cer exvga yi m` wx jiiyy oic `edy ,zexvg §¥
úìéèðeíéãé.dcerq lek`l aiig epi` dvex epi` m`y ,dcerql §¦©¨©¦

ìkä ìò Cøáîibeq lk lr - §¨¥©©Ÿ
mixteq ixacn ody zeevndíã÷Ÿ¤

,ïúiNòì`ed dkxad gqepeøLà ©£¦¨¨£¤
úBNòì eðeöå åéúBöîa eðLc÷- ¦§¨§¦§¨§¦¨©£

.zipelt devn miiwl epeeiveïëéäå§¥¨
äøBza eðeöel` zeevny oeike - ¦¨©¨

xnel xyt` cvik opaxcn
?'epeeive'oeik `l`da áeúkL-] ¤¨¨
[dxeza'äNòz Eì eøîàé øLà'£¤Ÿ§§©£¤

יא) יז, devn(דברים lk okl
dxezdn aeig yi minkg epwizy

.dniiwlïòqäå íéøácä ïéðò àöîð¦§¨¦§©©§¨¦§¤¥¨
dxcqe dkxad yexit -,àeä Ck̈

'eke 'd dz` jexa'eðLc÷ øLà£¤¦§¨
åéúBöîaepze` yciwy - 'epeeive §¦§¨

dxeza zeaezkd zeevnaäevL¤¦¨
ì ïäaelàî òîL[minkgdn -] ¨¤¦§Ÿ©¥¥

Bà älânä úà úàø÷ì eevL¤¦¦§Ÿ¤©§¦¨
ìk øàL ïëå .äkðç ìL øð ÷éìãäì§©§¦¥¤£ª¨§¥§¨¨

íéøôBñ éøácnL úBönäjxany ©¦§¤¦¦§¥§¦
eizeevna epyciw xy`' odilr
epyciwy `id dpekd ,'epeeive
renyl oda deeivy el` zeevna

.mieevnd ixac
.„ð ìò ïéëøáî ïéà änìåúìéè §¨¨¥§¨§¦©§¦©

äðBøçàa íéãémin lr - ¨©¦¨©£¨
devn `id mb ixde ,mipexg`

?opaxcn`l`eáiç àlL éðtî¦§¥¤Ÿ¦§
äæ øáãa[mipexg` mina -]àlà §¨¨¤¤¨

äðkqä éðtîleahiy yygn - ¦§¥©©¨¨
jk xg`e zinecq glna eci z`
z` xeern df glne ,eipira rbii

.miipirdäðkñ íeMî ïäL íéøáãe§¨¦¤¥¦©¨¨
àä ,ïúiNò ìò ïéëøáî ïéà-] ¥§¨§¦©£¦¨¨¨

[ixdäîBc äf äîìly dpwzd] §©¤¤
[mipexg` min zlihpïpqL éîì ,§¦¤¦¥

äìéla äúL Ck øçàå íénä úà¤©©¦§©©¨¨¨©©§¨
ä÷eìò úðkñ éðtîepwize ,mc`l zpkeqne mina dievnd zrlez -] ¦§¥©¨©£¨

dwelr yiy yygn dlila dizyd iptl mind z` opql minkg
icil `eaie dze` dzyie dze` d`xi `l dkiygd iptne mina

[dpkqíénä úà ïpñì eðeöå Cøáî BðéàLiptn wx z`f epwizy oeik ¤¥§¨¥§¦¨§©¥¤©©¦

,dpkqdäæa àöBik ìk ïëåoi` dpkq meyn ody zeevnd lk - §¥¨©¥¨¤
odilr jxal.

.‰Cøa àìå äåöî äNBòä,dziiyr mcew,jk `ed epicíà`id ¨¤¦§¨§Ÿ¥¥¦
úîi÷ dúiNò ïéãòL äåöî,devnd ziiyr zkynp oiicry -Cøáî ¦§¨¤£©¦£¦¨¨©¤¤§¨¥

äiNò øçàjxany aygp oiicre ©©£¦¨
devnd meiwy oeik ,diyrd mcew

.dkxad xg` jynpøác íàå§¦¨¨
àeä øáòLdxnbp xaky - ¤¨©

,devnd ziiyrCøáî Bðéàoeik ¥§¨¥
ezkxae ,dzyrp xak devndy

.dlhal dkxa `idãöék- ¥©
oiicry devn ef ote` dfi`a

?zniiw dziiyróhòúpL éøä£¥¤¦§©¥
Bà ,ïélôz LálL Bà ,úéöéöa§¦¦¤¨©§¦¦
,älçz Cøa àìå äkña áLiL¤¨©§ª¨§Ÿ¥¥§¦¨
z` miiwl jiynn `ed oiicre

,devnd`ed ixdCøáîe øæBç¥§¨¥
óhòúpL øçàzilhaøLà' ©©¤¦§©¥£¤

óhòúäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨§¦§©¥
LálL øçà Cøáî ïëå ,'úéöéöa§¦¦§¥§¨¥©©¤¨©

' oilitzd z`eðLc÷ øLà£¤¦§¨
,'ïélôz çéðäì eðeöå åéúBåöîa§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

áLiL øçàåjxan dkeqaøLà' §©©¤¨©£¤
áLéì eðeöå åéúBåöîa eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨¥¥

elàa àöBik ìk ïëå ,'äkqalk - ©ª¨§¥¨©¥§¥
dilr jxal gky mc`y devn
z` zeyrl jiynn `ed oiicre
xg` jxan z`fd devnd

dziiyr ligzdy.
.Âäëøa àìa èçL íà ìáà£¨¦¨©§Ÿ§¨¨

`ly xkfp dhigyd xnby xg`e
,jxiaäèéçL øçà øæBç Bðéà¥¥©©§¦¨

åéúBåöîa eðLc÷ øLà' Cøáîe§¨¥£¤¦§¨§¦§¨
äqk íà ïëå ,'äèéçMä ìò eðeöå§¦¨©©§¦¨§¥¦¦¨

äëøa àìa ícä,Léøôä Bà ©¨§Ÿ§¨¨¦§¦
àìå ,ìáhL Bà ,úBøNòîe äîeøz§¨©©§¤¨©§Ÿ

Cøadevnd ziiyr mcewBðéà ¥¥¥
,äiNò øçà Cøáîe øæBçlky oeik ¥§¨¥©©£¦¨

o`yryk cin el` zeevn
oky oeike ,devnd dniizqd

,dlhal dkxa `id ezkxaìk ïëå§¥¨
elàa àöBikjxal gky m` ,oziiyr xnb xaky zeevnd lk - ©¥§¥

.diyrd xg` jxan epi` diyrd mcew
.Êàlà ,íìBòì dúiNò øçà äéìò ïéëøánL äåöî Eì ïéàcaln - ¥§¦§¨¤§¨§¦¨¤¨©©£¦¨¨§¨¤¨

øbä úìéáèoeik ,dliahd xg`l mikxanyøLà øîBì ìBëé BðéàL §¦©©¥¤¥¨©£¤
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ג  לעשייתן.:הלכה קודם הכל על מברך ידים ונטילת
ברכ  את שמברכים כתב סי"א) קנח (סי' 'על והשו"ע ת

ידיו  אין שמא שחוששים כיון הנטילה אחר ידים' נטילת

וכיון  ניגוב קודם עליהן לברך שיכול הרמ"א והוסיף נקיות.

עובר  כן גם נחשב זה לכן מהמצווה חלק גם הוא שהניגוב

לעשייתן.

ד  ונפש :הלכה גוף (שמירת הרב ובשו"ע המים. את שסינן למי

מים  אפילו בלילה לשתות אסור ואגמים שמנהרות כתב, ס"ד)

סכנה. משום מסוננים

ה  שלבש.:הלכה אחר וכו' שנתעטף אחר ומברך חוזר
לבישת  אחר מברך שאם כתב, ס"ג) ל וסי' ס"י ח (סי' והשו"ע

הרב  ובשו"ע לברך. כך ואחר למשמש צריך התפילין או הציצית

כאילו  הוא הרי שהממשמש כיון הוא שהטעם ביאר, ס"כ) (שם

לברך. יכול ולכן הציצית את מחדש עכשיו לובש

˙ÏÈËe ·e¯Ú ÔB‚k ‰·BÁ ÔÈ‡L ˙BˆÓ ÔÈa ,‰kÁ¬À»≈ƒ¿∆≈»»¿≈¿ƒ«
eLc˜ ¯L‡ Ô˙iNÚÏ Ì„˜ Ïk‰ ÏÚ C¯·Ó ,ÌÈ„È»«ƒ¿»≈««……∆«¬ƒ»»¬∆ƒ¿»
·e˙kL ‰¯Bza ,eeˆ ÔÎÈ‰Â .˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»«¬¿≈»ƒ»«»∆»
ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ‡ˆÓ .‰NÚz EÏ e¯Ó‡È ¯L‡,da»¬∆…¿¿«¬∆ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ
Ô‰a ‰evL ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,‡e‰ Ck ÔÚÈq‰Â¿∆≈»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ»»∆
˜ÈÏ„‰Ï B‡ ‰l‚n‰ ˙‡ ˙‡¯˜Ï eevL el‡Ó ÚÓLÏƒ¿…«≈≈∆ƒƒ¿…∆«¿ƒ»¿«¿ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .‰kÁ ÏL ¯≈∆¬À»¿≈¿»»«ƒ¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ

.ã,‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰nÏÂ¿»»≈¿»¿ƒ«¿ƒ«»«ƒ»«¬»
,‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„a e·iÁ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»∆∆»ƒ¿≈««»»
.Ô˙iNÚ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌeMÓ Ô‰L ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈ƒ«»»≈¿»¿ƒ«¬ƒ»»
Ck ¯Á‡Â ÌÈn‰ ˙‡ ÔpqL ÈÓÏ ,‰ÓBc ‰f ‰ÓÏ ‡‰»¿«∆∆¿ƒ∆ƒ≈∆««ƒ¿««»
eeˆÂ C¯·Ó BÈ‡L ,‰˜eÏÚ ˙kÒ ÈtÓ ‰ÏÈla ‰˙L»»««¿»ƒ¿≈«»«¬»∆≈¿»≈¿ƒ»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔpÒÏ.ä‰NBÚ‰ ¿«≈∆««ƒ¿≈»«≈»∆»∆
,˙Ói˜ d˙iNÚ ÔÈ„ÚL ‰ÂˆÓ Ì‡ ,C¯a ‡ÏÂ ‰ÂˆÓƒ¿»¿…≈≈ƒƒ¿»∆¬«ƒ¬ƒ»»«∆∆
.C¯·Ó BÈ‡ ‡e‰ ¯·ÚL ¯·c Ì‡Â .‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Ó¿»≈««¬ƒ»¿ƒ»»∆»«≈¿»≈
B‡ ÔÈlÙz L·lL B‡ ˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙pL È¯‰ ,„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ∆»«¿ƒƒ
¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ ,‰lÁz C¯a ‡ÏÂ ‰kÒa ·LiL∆»«¿À»¿…≈≈¿ƒ»≈¿»≈««
ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÛhÚ˙pL∆ƒ¿«≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈
eLc˜ ¯L‡ L·lL ¯Á‡ C¯·Ó ÔÎÂ .˙ÈˆÈˆa¿ƒƒ¿≈¿»≈««∆»«¬∆ƒ¿»
¯L‡ ·LiL ¯Á‡Â ,ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ¿««∆»«¬∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰kqa ·LÈÏ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈«À»¿≈»«≈

.el‡a.å¯Á‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ ,‰Î¯a ‡Ïa ËÁL Ì‡ Ï·‡ ¿≈¬»ƒ»«¿…¿»»≈≈««
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa eLc˜ ¯L‡ C¯·Óe ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«
LÈ¯Ù‰ B‡ ,‰Î¯a ‡Ïa Ìc‰ ‰qk Ì‡ ÔÎÂ .‰ËÈÁM‰«¿ƒ»¿≈ƒƒ»«»¿…¿»»ƒ¿ƒ
¯ÊBÁ BÈ‡ ,C¯a ‡ÏÂ Ï·hL B‡ ,˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z¿»««¿∆»«¿…≈≈≈≈

Ïk ÔÎÂ .‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Óe.el‡a ‡ˆBik.æEÏ ÔÈ‡ ¿»≈««¬ƒ»¿≈»«≈¿≈≈¿
‡l‡ ÌÏBÚÏ d˙iNÚ ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ‰ÂˆÓƒ¿»∆¿»¿ƒ»∆»««¬ƒ»»¿»∆»
,eeˆÂ eLc˜ ¯L‡ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L .¯b‰ ˙ÏÈ·Ë¿ƒ««≈∆≈»«¬∆ƒ¿»¿ƒ»

zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'd iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

eðLc÷'eke,eðeöåiptnLc÷úð àì ïéãòL,icedi didp `l -àìå ¦§¨§¦¨¤£©¦Ÿ¦§©¥§Ÿ
äeèöðxnel leki epi`e leahl ieeiv eilr oi`e ,dxezd zeevna ¦§©¨

'epeeive',ìaèiL ãò` wxe,l`xyi ipic lk eilr milg laehy ixg ©¤¦§Ÿ
xak `edy oeik ,epeeive eizeevna epyciw xy` jxal leki `ed f`e

.leahl deevn `ede icediCëéôì§¦¨
epi` oiicr dliahd mcewy oeik -

jkl ,jxal lekiìaèiL øçà©©¤¦§Ÿ
Cøáîepeeive ...epyciw xy`'ìò §¨¥©

,'äìéáhälekiy jkl mrhde ©§¦¨
,dliahd xg`l jxaläéäL éðtî¦§¥¤¨¨

Bøwòî éeçcdryay oeik - ¨¥¦¨
ieb did oiicr dkxal die`xdàìå§Ÿ

,äëøáì éeàø äéäxg`l okl ¨¨¨¦§¨¨
zaeg eilr dlg f`y dliahd
lk x`y la` ,jxal leki dkxad
ziiyr iptly oeik zeevnd
,dgcpe dkxal ie`x did devnd
ixg` jxal leki epi` okl

.devnd
.Áøîb àéä dúiNòL äåöî ìk̈¦§¨¤£¦¨¨¦§©

dáeiçjynd diyrd xg` oi`e ¦¨
,devnläiNò úòLa äéìò Cøáî§¨¥¨¤¨¦§©£¦¨

,devnd ziiyr mcewäåöî ìëå§¨¦§¨
øçà éeeö dúiNò øçà LiL¤¥©©£¦¨¨¦©¥

,devnl jyndkàlà Cøáî Bðéà¥§¨¥¤¨
.ïBøçàä éeevä äNBòL äòLa§¨¨¤¤©¦¨©£

äkñ äNBòä ,ãöékz` jkqnd - ¥©¨¤ª¨
,dkeqdáìeì Bàz` cbe`d - ¨

,daxrde qcdd mr aleldBà
øôBLxyk didiy xtey owznd ¨

,driwzl ie`xeúéöéö Bà- ¦¦
,cbal zivivd iheg z` xyewd

äæeæî Bà ïélôz Bàz` azekd - §¦¦§¨
,dfefnde oilitzd zeiyxtBðéà¥

äiNò úòLa Cøáîdpey`xd §¨¥¦§©£¦¨
eðeöå åéúBåöîa eðLc÷ øLà£¤¦§¨§¦§¨§¦¨
,ïélôz ázëì Bà ,äkñ úBNòì©£ª¨¦§Ÿ§¦¦
,øçà éeeö ïúiNò øçà LiL éðtî¦§¥¤¥©©£¦¨¨¦©¥
zgpde dkeqa daiyid oebk

.oilitzdCøáî éúîàåzeevn lr §¥¨©§¨¥
?el`ìB÷ òîLiLk Bà ,áìelä òðòðiLk Bà ,äkqa áLiL äòLa§¨¨¤¥¥©ª¨§¤§©§©©¨§¤¦§©

úòéá÷ úòLáe ,ïélôz úLéáì úòLáe ,úéöéöa óhòúiLk Bà ,øôBMä©¨§¤¦§©¥§¦¦¦§©§¦©§¦¦¦§©§¦©
äæeæî.devnd xwir `idy oeik ,ef diyr mcew jxai el` lkaìáà §¨£¨

ä÷òî äNò íà-,dwrn ea zeyrl jixvy zia el yiy mc`Cøáî ¦¨¨©£¤§¨¥
úòLadäiNòdwrnd lyúBNòì eðeöå åéúBåöîa eðLc÷ øLà' ¦§©£¦¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©£

,'ä÷òî.devnd xnbe xwir `id dwrnd ziiyry oeikàöBik ìk ïëå ©£¤§¥¨©¥

äæadiyr zrya odilr mikxan ef devnl zenecy zeevnd lk -. ¨¤
.Ëïîæì ïîfî àéäL äåöî ìkmrt wx `ed dze` miiwl aeigdy - ¨¦§¨¤¦¦§©¦§©

,dtewzaøôBL ïBâk,dpyd y`xaáìeìå äkñå,zekeqaàø÷îe §¨§ª¨§¨¦§¨
älâî,mixetaäkðç øðå,Bì ïéð÷ àéäL äåöî ìk ïëåzeevn - §¦¨§¥£ª¨§¥¨¦§¨¤¦¦§¨

iepwd mieqn utg ici lr miiwny
,eläæeæîe ïélôúe úéöéö ïBâk§¦¦§¦¦§¨

el yiyk wx `ed devnd meiwy
e` oilitzd e` zivivd z`

,dfefndådyerd okä÷òîbba §©£¤
,eziaäøéãz dðéàL äåöî ïëå§¥¦§¨¤¥¨§¦¨

úò ìëa äéeöî dðéàåwx `l` §¥¨§¨§¨¥
zllkp `id mb ,dtewza mrt
,onfl onfn ody zeevnd llka
àéäL äåöîì äîBc àéä éøäL¤£¥¦¨§¦§¨¤¦

ïîæì ïîfîopi` odizyy oeik ¦§©¦§©
zeevn `l` zeicinz zeevn

,zeievn opi`yBða úìéî ïBâk§¦©§
Bða ïBéãôeopi`y zeevn ody] ¦§§

,[ddeab zexicza zeidl zeleki
el` zeevnn devn lk lrCøáî§¨¥

äiNò úòLa äéìòdrya -] ¨¤¨¦§©£¦¨
e` dkeq oebk ,devnd ziiyr
,devnd ziiyr zligza e` ,alel
[epa oeicte epa zlin oebk

'eðîi÷å eðééçäL'.'ekeCøa àì íàå ¤¤¡¨§¦§¨§¦Ÿ¥¥
ïäa àöBiëå ,áìeìå äkñ ìò©ª¨§¨§©¥¨¤
odilr jxal jixvy zeevnn]
zrya `le ,devnd ziiyr zrya

[devnd meiwúòLa eðééçäL¤¤¡¨¦§©
äiNò[zpkd] ziiyr zligza - £¦¨

,devndeðééçäL ïäéìò Cøáî§¨¥£¥¤¤¤¡¨
ïäa BúáBç éãé àöiL äòLa- §¨¨¤¨¨§¥¨¨¤

oebke ,devnd meiw zrya
.alel rprpnyke dkeqa ayeiyk

äæa àöBik ìk ïëåzeevnd lk - §¥¨©¥¨¤
diyr oziiyr zligz xg` yiy
ziiyr zligza jxia `le ztqep
meiw zrya jxan ,devnd

devnd.
.ÈBîöòì äåöî äNBòä ãçà- ¤¨¨¤¦§¨§©§

,ezaeg ici da `viy ick devn dyery mc`a oiaãçàåäNBòä §¤¨¨¤
íéøçàì dúBàici mixg` `ivedl ick devn dyery mc`a oiae - ¨©£¥¦

,envr liaya `l la` daegel` mipte` ipyadúiNò íã÷ Cøáî§¨¥Ÿ¤£¦¨¨
úBNòì eðeöå eðLc÷ øLàlk ,devnd ziiyr lr jxan ,xnelk] £¤¦§¨§¦¨©£

.[dly gqepd itl dkxaìáàepiigdy jxal jixvy zeevnaBðéà £¨¥
Bîöòì äNòL äåöî ìò àlà eðééçäL Cøáî,devn dyeryk j` §¨¥¤¤¡¨¤¨©¦§¨¤¨¨§©§
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ט  שהחיינו.:הלכה עשיה בשעת עליה מברך וכו' ציצית
ציצית  בו שיש בגד קנה שאם כתב ס"א) כב (סי' הרב ובשו"ע
ציצית  בו לעשות שצריך בגד קנה ואם הקניה, בשעת מברך
אחר  מברך ציצית, בו שאין זמן כל מהבגד ליהנות יכול שאינו

הציצית  הטלת על גם הברכה שתעלה כדי (סי'.העשיה הרמ"א
כשמתעטף  יברך עשייה, בשעת בירך לא שאם הוסיף, ס"א) כב

הראשונה  שהחיינו..בפעם וכו' בנו מילת בהלכה כגון ראה
ה"ג) (פ"ג מילה הלכות להלן על .למעשה בירך לא ואם

וכו'. ולולב מברכים סוכה שאין פסק ס"א) תרמא (סי' ובשו"ע

בברכת  חובתו ידי יוצא אלא הסוכה, בניית בשעת שהחיינו

ס"ו). תרנא (סי' לולב אודות פסק וכן קידוש. של שהחיינו

י  לאחרים.:הלכה אותה העושה רע"ג ואחד (סי' הרב ובשו"ע

כבר  הוא אם בברכה לכתחילה אחרים להוציא שאין כתב, ס"ו)

לברך  יכול לברך יודע אינו השומע אם ורק  המצווה. את קיים

המצווה. את קיים כבר אם ואף בשבילו

CÎÈÙÏ .ÏaËiL „Ú ‰eËˆ ‡ÏÂ Lc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ¿«≈¿…ƒ¿«»«∆ƒ¿…¿ƒ»
ÈeÁc ‰È‰L ÈtÓ ,‰ÏÈ·h‰ ÏÚ C¯·Ó ÏaËiL ¯Á‡««∆ƒ¿…¿»≈««¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»

.‰Î¯·Ï Èe‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ B¯wÚÓ.ç‰ÂˆÓ Ïk ≈ƒ»¿…»»»ƒ¿»»»ƒ¿»
˙ÚLa ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,d·eiÁ ¯Ób ‡È‰ d˙iNÚL∆¬ƒ»»ƒ¿«ƒ»¿»≈»∆»ƒ¿«
BÈ‡ ,¯Á‡ Èeeˆ d˙iNÚ ¯Á‡ LiL ‰ÂˆÓ ÏÎÂ ,‰iNÚ¬ƒ»¿»ƒ¿»∆≈««¬ƒ»»ƒ«≈≈
,„ˆÈk .ÔB¯Á‡‰ Èeev‰ ‰NBÚL ‰ÚLa ‡l‡ C¯·Ó¿»≈∆»¿»»∆∆«ƒ»«¬≈«
ÔÈlÙz B‡ ˙ÈˆÈˆ B‡ ¯ÙBL B‡ ·ÏeÏ B‡ ‰kÒ ‰NBÚ‰»∆À»»»ƒƒ¿ƒƒ
eLc˜ ¯L‡ ‰iNÚ ˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡ ,‰ÊeÊÓ B‡¿»≈¿»≈ƒ¿«¬ƒ»¬∆ƒ¿»
ÈtÓ ,ÔÈlÙz ·zÎÏ B‡ ,‰kÒ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»«¬À»ƒ¿…¿ƒƒƒ¿≈
‰ÚLa C¯·Ó È˙Ó‡Â .¯Á‡ Èeeˆ Ô˙iNÚ ¯Á‡ LiL∆≈««¬ƒ»»ƒ«≈¿≈»«¿»≈¿»»
ÏB˜ ÚÓLiLk B‡ ·Ïel‰ ÚÚiLk B‡ ‰kqa ·LiL∆≈≈«À»¿∆¿«¿««»¿∆ƒ¿«
ÔÈlÙz ˙LÈ·Ï ˙ÚL·e ˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙iLk B‡ ¯ÙBM‰«»¿∆ƒ¿«≈¿ƒƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ
C¯·Ó ,‰˜ÚÓ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ .‰ÊeÊÓ ˙ÚÈ·˜ ˙ÚL·eƒ¿«¿ƒ«¿»¬»ƒ»»«¬∆¿»≈
˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa eLc˜ ¯L‡ ‰iNÚ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˜ÚÓ.è‡È‰L ‰ÂˆÓ Ïk «¬∆¿≈»«≈»∆»ƒ¿»∆ƒ
‰l‚Ó ‡¯˜Óe ·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL ÔB‚k ,ÔÓÊÏ ÔÓfÓƒ¿«ƒ¿«¿»¿À»¿»ƒ¿»¿ƒ»
˙ÈˆÈˆ ÔB‚k ,BÏ ÔÈ˜ ‡È‰L ‰ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ ,‰kÁ ¯Â¿≈¬À»¿≈»ƒ¿»∆ƒƒ¿»¿ƒƒ
‰¯È„z dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÎÂ ,‰˜ÚÓe ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e¿ƒƒ¿»«¬∆¿≈ƒ¿»∆≈»¿ƒ»
‰ÂˆÓÏ ‰ÓBc ‡È‰ È¯‰L ,˙Ú ÏÎa ‰ÈeˆÓ dÈ‡Â¿≈»¿»¿»≈∆¬≈ƒ»¿ƒ¿»
C¯·Ó ,Ba ÔBÈ„Ùe Ba ˙ÏÈÓ ÔB‚k ,ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿¿¿»≈
C¯a ‡Ï Ì‡Â .eÓi˜Â eÈÈÁ‰L ‰iNÚ ˙ÚLa ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿«¬ƒ»∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒ…≈≈
,‰iNÚ ˙ÚLa eÈÈÁ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·ÏeÏÂ ‰kÒ ÏÚ«À»¿»¿«≈»∆∆∆¡»ƒ¿«¬ƒ»
.Ô‰a B˙·BÁ È„È ‡ˆiL ‰ÚLa eÈÈÁ‰L Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó¿»≈¬≈∆∆∆¡»¿»»∆»»¿≈»»∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ.éBÓˆÚÏ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ „Á‡ ¿≈»«≈»∆∆»»∆ƒ¿»¿«¿
d˙iNÚ Ì„˜ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï d˙B‡ ‰NBÚ‰ „Á‡Â¿∆»»∆»«¬≈ƒ¿»≈…∆¬ƒ»»
eÈÈÁ‰L C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ .˙BNÚÏ eeˆÂ eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ»«¬¬»≈¿»≈∆∆¡»
˙BÂˆÓ ÂÈÙÏ eÈ‰ .BÓˆÚÏ ‰NÚL ‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¿»∆»»¿«¿»¿»»ƒ¿



קני zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'd iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

älâî,meiae dlila mixetaøð ú÷ìãäå,äkðç øð ú÷ìãäå ,úaL §¦¨§©§¨©¥©¨§©§¨©¥£ª¨
eäáBç ïðéàL úBöî ïéa,el`d zeevna aiig mc` ote` lka `ly - ¥¦§¤¥¨¨

áeøò ïBâk,mipky cer exvga yi m` wx jiiyy oic `edy ,zexvg §¥
úìéèðeíéãé.dcerq lek`l aiig epi` dvex epi` m`y ,dcerql §¦©¨©¦

ìkä ìò Cøáîibeq lk lr - §¨¥©©Ÿ
mixteq ixacn ody zeevndíã÷Ÿ¤

,ïúiNòì`ed dkxad gqepeøLà ©£¦¨¨£¤
úBNòì eðeöå åéúBöîa eðLc÷- ¦§¨§¦§¨§¦¨©£

.zipelt devn miiwl epeeiveïëéäå§¥¨
äøBza eðeöel` zeevny oeike - ¦¨©¨

xnel xyt` cvik opaxcn
?'epeeive'oeik `l`da áeúkL-] ¤¨¨
[dxeza'äNòz Eì eøîàé øLà'£¤Ÿ§§©£¤

יא) יז, devn(דברים lk okl
dxezdn aeig yi minkg epwizy

.dniiwlïòqäå íéøácä ïéðò àöîð¦§¨¦§©©§¨¦§¤¥¨
dxcqe dkxad yexit -,àeä Ck̈

'eke 'd dz` jexa'eðLc÷ øLà£¤¦§¨
åéúBöîaepze` yciwy - 'epeeive §¦§¨

dxeza zeaezkd zeevnaäevL¤¦¨
ì ïäaelàî òîL[minkgdn -] ¨¤¦§Ÿ©¥¥

Bà älânä úà úàø÷ì eevL¤¦¦§Ÿ¤©§¦¨
ìk øàL ïëå .äkðç ìL øð ÷éìãäì§©§¦¥¤£ª¨§¥§¨¨

íéøôBñ éøácnL úBönäjxany ©¦§¤¦¦§¥§¦
eizeevna epyciw xy`' odilr
epyciwy `id dpekd ,'epeeive
renyl oda deeivy el` zeevna

.mieevnd ixac
.„ð ìò ïéëøáî ïéà änìåúìéè §¨¨¥§¨§¦©§¦©

äðBøçàa íéãémin lr - ¨©¦¨©£¨
devn `id mb ixde ,mipexg`

?opaxcn`l`eáiç àlL éðtî¦§¥¤Ÿ¦§
äæ øáãa[mipexg` mina -]àlà §¨¨¤¤¨

äðkqä éðtîleahiy yygn - ¦§¥©©¨¨
jk xg`e zinecq glna eci z`
z` xeern df glne ,eipira rbii

.miipirdäðkñ íeMî ïäL íéøáãe§¨¦¤¥¦©¨¨
àä ,ïúiNò ìò ïéëøáî ïéà-] ¥§¨§¦©£¦¨¨¨

[ixdäîBc äf äîìly dpwzd] §©¤¤
[mipexg` min zlihpïpqL éîì ,§¦¤¦¥

äìéla äúL Ck øçàå íénä úà¤©©¦§©©¨¨¨©©§¨
ä÷eìò úðkñ éðtîepwize ,mc`l zpkeqne mina dievnd zrlez -] ¦§¥©¨©£¨

dwelr yiy yygn dlila dizyd iptl mind z` opql minkg
icil `eaie dze` dzyie dze` d`xi `l dkiygd iptne mina

[dpkqíénä úà ïpñì eðeöå Cøáî BðéàLiptn wx z`f epwizy oeik ¤¥§¨¥§¦¨§©¥¤©©¦

,dpkqdäæa àöBik ìk ïëåoi` dpkq meyn ody zeevnd lk - §¥¨©¥¨¤
odilr jxal.

.‰Cøa àìå äåöî äNBòä,dziiyr mcew,jk `ed epicíà`id ¨¤¦§¨§Ÿ¥¥¦
úîi÷ dúiNò ïéãòL äåöî,devnd ziiyr zkynp oiicry -Cøáî ¦§¨¤£©¦£¦¨¨©¤¤§¨¥

äiNò øçàjxany aygp oiicre ©©£¦¨
devnd meiwy oeik ,diyrd mcew

.dkxad xg` jynpøác íàå§¦¨¨
àeä øáòLdxnbp xaky - ¤¨©

,devnd ziiyrCøáî Bðéàoeik ¥§¨¥
ezkxae ,dzyrp xak devndy

.dlhal dkxa `idãöék- ¥©
oiicry devn ef ote` dfi`a

?zniiw dziiyróhòúpL éøä£¥¤¦§©¥
Bà ,ïélôz LálL Bà ,úéöéöa§¦¦¤¨©§¦¦
,älçz Cøa àìå äkña áLiL¤¨©§ª¨§Ÿ¥¥§¦¨
z` miiwl jiynn `ed oiicre

,devnd`ed ixdCøáîe øæBç¥§¨¥
óhòúpL øçàzilhaøLà' ©©¤¦§©¥£¤

óhòúäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨§¦§©¥
LálL øçà Cøáî ïëå ,'úéöéöa§¦¦§¥§¨¥©©¤¨©

' oilitzd z`eðLc÷ øLà£¤¦§¨
,'ïélôz çéðäì eðeöå åéúBåöîa§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

áLiL øçàåjxan dkeqaøLà' §©©¤¨©£¤
áLéì eðeöå åéúBåöîa eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨¥¥

elàa àöBik ìk ïëå ,'äkqalk - ©ª¨§¥¨©¥§¥
dilr jxal gky mc`y devn
z` zeyrl jiynn `ed oiicre
xg` jxan z`fd devnd

dziiyr ligzdy.
.Âäëøa àìa èçL íà ìáà£¨¦¨©§Ÿ§¨¨

`ly xkfp dhigyd xnby xg`e
,jxiaäèéçL øçà øæBç Bðéà¥¥©©§¦¨

åéúBåöîa eðLc÷ øLà' Cøáîe§¨¥£¤¦§¨§¦§¨
äqk íà ïëå ,'äèéçMä ìò eðeöå§¦¨©©§¦¨§¥¦¦¨

äëøa àìa ícä,Léøôä Bà ©¨§Ÿ§¨¨¦§¦
àìå ,ìáhL Bà ,úBøNòîe äîeøz§¨©©§¤¨©§Ÿ

Cøadevnd ziiyr mcewBðéà ¥¥¥
,äiNò øçà Cøáîe øæBçlky oeik ¥§¨¥©©£¦¨

o`yryk cin el` zeevn
oky oeike ,devnd dniizqd

,dlhal dkxa `id ezkxaìk ïëå§¥¨
elàa àöBikjxal gky m` ,oziiyr xnb xaky zeevnd lk - ©¥§¥

.diyrd xg` jxan epi` diyrd mcew
.Êàlà ,íìBòì dúiNò øçà äéìò ïéëøánL äåöî Eì ïéàcaln - ¥§¦§¨¤§¨§¦¨¤¨©©£¦¨¨§¨¤¨

øbä úìéáèoeik ,dliahd xg`l mikxanyøLà øîBì ìBëé BðéàL §¦©©¥¤¥¨©£¤
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ג  לעשייתן.:הלכה קודם הכל על מברך ידים ונטילת
ברכ  את שמברכים כתב סי"א) קנח (סי' 'על והשו"ע ת

ידיו  אין שמא שחוששים כיון הנטילה אחר ידים' נטילת

וכיון  ניגוב קודם עליהן לברך שיכול הרמ"א והוסיף נקיות.

עובר  כן גם נחשב זה לכן מהמצווה חלק גם הוא שהניגוב

לעשייתן.

ד  ונפש :הלכה גוף (שמירת הרב ובשו"ע המים. את שסינן למי

מים  אפילו בלילה לשתות אסור ואגמים שמנהרות כתב, ס"ד)

סכנה. משום מסוננים

ה  שלבש.:הלכה אחר וכו' שנתעטף אחר ומברך חוזר
לבישת  אחר מברך שאם כתב, ס"ג) ל וסי' ס"י ח (סי' והשו"ע

הרב  ובשו"ע לברך. כך ואחר למשמש צריך התפילין או הציצית

כאילו  הוא הרי שהממשמש כיון הוא שהטעם ביאר, ס"כ) (שם

לברך. יכול ולכן הציצית את מחדש עכשיו לובש

˙ÏÈËe ·e¯Ú ÔB‚k ‰·BÁ ÔÈ‡L ˙BˆÓ ÔÈa ,‰kÁ¬À»≈ƒ¿∆≈»»¿≈¿ƒ«
eLc˜ ¯L‡ Ô˙iNÚÏ Ì„˜ Ïk‰ ÏÚ C¯·Ó ,ÌÈ„È»«ƒ¿»≈««……∆«¬ƒ»»¬∆ƒ¿»
·e˙kL ‰¯Bza ,eeˆ ÔÎÈ‰Â .˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»«¬¿≈»ƒ»«»∆»
ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ‡ˆÓ .‰NÚz EÏ e¯Ó‡È ¯L‡,da»¬∆…¿¿«¬∆ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ
Ô‰a ‰evL ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,‡e‰ Ck ÔÚÈq‰Â¿∆≈»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ»»∆
˜ÈÏ„‰Ï B‡ ‰l‚n‰ ˙‡ ˙‡¯˜Ï eevL el‡Ó ÚÓLÏƒ¿…«≈≈∆ƒƒ¿…∆«¿ƒ»¿«¿ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .‰kÁ ÏL ¯≈∆¬À»¿≈¿»»«ƒ¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ

.ã,‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰nÏÂ¿»»≈¿»¿ƒ«¿ƒ«»«ƒ»«¬»
,‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„a e·iÁ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»∆∆»ƒ¿≈««»»
.Ô˙iNÚ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌeMÓ Ô‰L ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈ƒ«»»≈¿»¿ƒ«¬ƒ»»
Ck ¯Á‡Â ÌÈn‰ ˙‡ ÔpqL ÈÓÏ ,‰ÓBc ‰f ‰ÓÏ ‡‰»¿«∆∆¿ƒ∆ƒ≈∆««ƒ¿««»
eeˆÂ C¯·Ó BÈ‡L ,‰˜eÏÚ ˙kÒ ÈtÓ ‰ÏÈla ‰˙L»»««¿»ƒ¿≈«»«¬»∆≈¿»≈¿ƒ»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔpÒÏ.ä‰NBÚ‰ ¿«≈∆««ƒ¿≈»«≈»∆»∆
,˙Ói˜ d˙iNÚ ÔÈ„ÚL ‰ÂˆÓ Ì‡ ,C¯a ‡ÏÂ ‰ÂˆÓƒ¿»¿…≈≈ƒƒ¿»∆¬«ƒ¬ƒ»»«∆∆
.C¯·Ó BÈ‡ ‡e‰ ¯·ÚL ¯·c Ì‡Â .‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Ó¿»≈««¬ƒ»¿ƒ»»∆»«≈¿»≈
B‡ ÔÈlÙz L·lL B‡ ˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙pL È¯‰ ,„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ∆»«¿ƒƒ
¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ ,‰lÁz C¯a ‡ÏÂ ‰kÒa ·LiL∆»«¿À»¿…≈≈¿ƒ»≈¿»≈««
ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÛhÚ˙pL∆ƒ¿«≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈
eLc˜ ¯L‡ L·lL ¯Á‡ C¯·Ó ÔÎÂ .˙ÈˆÈˆa¿ƒƒ¿≈¿»≈««∆»«¬∆ƒ¿»
¯L‡ ·LiL ¯Á‡Â ,ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ¿««∆»«¬∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰kqa ·LÈÏ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈«À»¿≈»«≈

.el‡a.å¯Á‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ ,‰Î¯a ‡Ïa ËÁL Ì‡ Ï·‡ ¿≈¬»ƒ»«¿…¿»»≈≈««
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa eLc˜ ¯L‡ C¯·Óe ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«
LÈ¯Ù‰ B‡ ,‰Î¯a ‡Ïa Ìc‰ ‰qk Ì‡ ÔÎÂ .‰ËÈÁM‰«¿ƒ»¿≈ƒƒ»«»¿…¿»»ƒ¿ƒ
¯ÊBÁ BÈ‡ ,C¯a ‡ÏÂ Ï·hL B‡ ,˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z¿»««¿∆»«¿…≈≈≈≈

Ïk ÔÎÂ .‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Óe.el‡a ‡ˆBik.æEÏ ÔÈ‡ ¿»≈««¬ƒ»¿≈»«≈¿≈≈¿
‡l‡ ÌÏBÚÏ d˙iNÚ ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ‰ÂˆÓƒ¿»∆¿»¿ƒ»∆»««¬ƒ»»¿»∆»
,eeˆÂ eLc˜ ¯L‡ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L .¯b‰ ˙ÏÈ·Ë¿ƒ««≈∆≈»«¬∆ƒ¿»¿ƒ»

zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'd iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

eðLc÷'eke,eðeöåiptnLc÷úð àì ïéãòL,icedi didp `l -àìå ¦§¨§¦¨¤£©¦Ÿ¦§©¥§Ÿ
äeèöðxnel leki epi`e leahl ieeiv eilr oi`e ,dxezd zeevna ¦§©¨

'epeeive',ìaèiL ãò` wxe,l`xyi ipic lk eilr milg laehy ixg ©¤¦§Ÿ
xak `edy oeik ,epeeive eizeevna epyciw xy` jxal leki `ed f`e

.leahl deevn `ede icediCëéôì§¦¨
epi` oiicr dliahd mcewy oeik -

jkl ,jxal lekiìaèiL øçà©©¤¦§Ÿ
Cøáîepeeive ...epyciw xy`'ìò §¨¥©

,'äìéáhälekiy jkl mrhde ©§¦¨
,dliahd xg`l jxaläéäL éðtî¦§¥¤¨¨

Bøwòî éeçcdryay oeik - ¨¥¦¨
ieb did oiicr dkxal die`xdàìå§Ÿ

,äëøáì éeàø äéäxg`l okl ¨¨¨¦§¨¨
zaeg eilr dlg f`y dliahd
lk x`y la` ,jxal leki dkxad
ziiyr iptly oeik zeevnd
,dgcpe dkxal ie`x did devnd
ixg` jxal leki epi` okl

.devnd
.Áøîb àéä dúiNòL äåöî ìk̈¦§¨¤£¦¨¨¦§©

dáeiçjynd diyrd xg` oi`e ¦¨
,devnläiNò úòLa äéìò Cøáî§¨¥¨¤¨¦§©£¦¨

,devnd ziiyr mcewäåöî ìëå§¨¦§¨
øçà éeeö dúiNò øçà LiL¤¥©©£¦¨¨¦©¥

,devnl jyndkàlà Cøáî Bðéà¥§¨¥¤¨
.ïBøçàä éeevä äNBòL äòLa§¨¨¤¤©¦¨©£

äkñ äNBòä ,ãöékz` jkqnd - ¥©¨¤ª¨
,dkeqdáìeì Bàz` cbe`d - ¨

,daxrde qcdd mr aleldBà
øôBLxyk didiy xtey owznd ¨

,driwzl ie`xeúéöéö Bà- ¦¦
,cbal zivivd iheg z` xyewd

äæeæî Bà ïélôz Bàz` azekd - §¦¦§¨
,dfefnde oilitzd zeiyxtBðéà¥

äiNò úòLa Cøáîdpey`xd §¨¥¦§©£¦¨
eðeöå åéúBåöîa eðLc÷ øLà£¤¦§¨§¦§¨§¦¨
,ïélôz ázëì Bà ,äkñ úBNòì©£ª¨¦§Ÿ§¦¦
,øçà éeeö ïúiNò øçà LiL éðtî¦§¥¤¥©©£¦¨¨¦©¥
zgpde dkeqa daiyid oebk

.oilitzdCøáî éúîàåzeevn lr §¥¨©§¨¥
?el`ìB÷ òîLiLk Bà ,áìelä òðòðiLk Bà ,äkqa áLiL äòLa§¨¨¤¥¥©ª¨§¤§©§©©¨§¤¦§©

úòéá÷ úòLáe ,ïélôz úLéáì úòLáe ,úéöéöa óhòúiLk Bà ,øôBMä©¨§¤¦§©¥§¦¦¦§©§¦©§¦¦¦§©§¦©
äæeæî.devnd xwir `idy oeik ,ef diyr mcew jxai el` lkaìáà §¨£¨

ä÷òî äNò íà-,dwrn ea zeyrl jixvy zia el yiy mc`Cøáî ¦¨¨©£¤§¨¥
úòLadäiNòdwrnd lyúBNòì eðeöå åéúBåöîa eðLc÷ øLà' ¦§©£¦¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©£

,'ä÷òî.devnd xnbe xwir `id dwrnd ziiyry oeikàöBik ìk ïëå ©£¤§¥¨©¥

äæadiyr zrya odilr mikxan ef devnl zenecy zeevnd lk -. ¨¤
.Ëïîæì ïîfî àéäL äåöî ìkmrt wx `ed dze` miiwl aeigdy - ¨¦§¨¤¦¦§©¦§©

,dtewzaøôBL ïBâk,dpyd y`xaáìeìå äkñå,zekeqaàø÷îe §¨§ª¨§¨¦§¨
älâî,mixetaäkðç øðå,Bì ïéð÷ àéäL äåöî ìk ïëåzeevn - §¦¨§¥£ª¨§¥¨¦§¨¤¦¦§¨

iepwd mieqn utg ici lr miiwny
,eläæeæîe ïélôúe úéöéö ïBâk§¦¦§¦¦§¨

el yiyk wx `ed devnd meiwy
e` oilitzd e` zivivd z`

,dfefndådyerd okä÷òîbba §©£¤
,eziaäøéãz dðéàL äåöî ïëå§¥¦§¨¤¥¨§¦¨

úò ìëa äéeöî dðéàåwx `l` §¥¨§¨§¨¥
zllkp `id mb ,dtewza mrt
,onfl onfn ody zeevnd llka
àéäL äåöîì äîBc àéä éøäL¤£¥¦¨§¦§¨¤¦

ïîæì ïîfîopi` odizyy oeik ¦§©¦§©
zeevn `l` zeicinz zeevn

,zeievn opi`yBða úìéî ïBâk§¦©§
Bða ïBéãôeopi`y zeevn ody] ¦§§

,[ddeab zexicza zeidl zeleki
el` zeevnn devn lk lrCøáî§¨¥

äiNò úòLa äéìòdrya -] ¨¤¨¦§©£¦¨
e` dkeq oebk ,devnd ziiyr
,devnd ziiyr zligza e` ,alel
[epa oeicte epa zlin oebk

'eðîi÷å eðééçäL'.'ekeCøa àì íàå ¤¤¡¨§¦§¨§¦Ÿ¥¥
ïäa àöBiëå ,áìeìå äkñ ìò©ª¨§¨§©¥¨¤
odilr jxal jixvy zeevnn]
zrya `le ,devnd ziiyr zrya

[devnd meiwúòLa eðééçäL¤¤¡¨¦§©
äiNò[zpkd] ziiyr zligza - £¦¨

,devndeðééçäL ïäéìò Cøáî§¨¥£¥¤¤¤¡¨
ïäa BúáBç éãé àöiL äòLa- §¨¨¤¨¨§¥¨¨¤

oebke ,devnd meiw zrya
.alel rprpnyke dkeqa ayeiyk

äæa àöBik ìk ïëåzeevnd lk - §¥¨©¥¨¤
diyr oziiyr zligz xg` yiy
ziiyr zligza jxia `le ztqep
meiw zrya jxan ,devnd

devnd.
.ÈBîöòì äåöî äNBòä ãçà- ¤¨¨¤¦§¨§©§

,ezaeg ici da `viy ick devn dyery mc`a oiaãçàåäNBòä §¤¨¨¤
íéøçàì dúBàici mixg` `ivedl ick devn dyery mc`a oiae - ¨©£¥¦

,envr liaya `l la` daegel` mipte` ipyadúiNò íã÷ Cøáî§¨¥Ÿ¤£¦¨¨
úBNòì eðeöå eðLc÷ øLàlk ,devnd ziiyr lr jxan ,xnelk] £¤¦§¨§¦¨©£

.[dly gqepd itl dkxaìáàepiigdy jxal jixvy zeevnaBðéà £¨¥
Bîöòì äNòL äåöî ìò àlà eðééçäL Cøáî,devn dyeryk j` §¨¥¤¤¡¨¤¨©¦§¨¤¨¨§©§
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ט  שהחיינו.:הלכה עשיה בשעת עליה מברך וכו' ציצית
ציצית  בו שיש בגד קנה שאם כתב ס"א) כב (סי' הרב ובשו"ע
ציצית  בו לעשות שצריך בגד קנה ואם הקניה, בשעת מברך
אחר  מברך ציצית, בו שאין זמן כל מהבגד ליהנות יכול שאינו

הציצית  הטלת על גם הברכה שתעלה כדי (סי'.העשיה הרמ"א
כשמתעטף  יברך עשייה, בשעת בירך לא שאם הוסיף, ס"א) כב

הראשונה  שהחיינו..בפעם וכו' בנו מילת בהלכה כגון ראה
ה"ג) (פ"ג מילה הלכות להלן על .למעשה בירך לא ואם

וכו'. ולולב מברכים סוכה שאין פסק ס"א) תרמא (סי' ובשו"ע

בברכת  חובתו ידי יוצא אלא הסוכה, בניית בשעת שהחיינו

ס"ו). תרנא (סי' לולב אודות פסק וכן קידוש. של שהחיינו

י  לאחרים.:הלכה אותה העושה רע"ג ואחד (סי' הרב ובשו"ע

כבר  הוא אם בברכה לכתחילה אחרים להוציא שאין כתב, ס"ו)

לברך  יכול לברך יודע אינו השומע אם ורק  המצווה. את קיים

המצווה. את קיים כבר אם ואף בשבילו

CÎÈÙÏ .ÏaËiL „Ú ‰eËˆ ‡ÏÂ Lc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ¿«≈¿…ƒ¿«»«∆ƒ¿…¿ƒ»
ÈeÁc ‰È‰L ÈtÓ ,‰ÏÈ·h‰ ÏÚ C¯·Ó ÏaËiL ¯Á‡««∆ƒ¿…¿»≈««¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»

.‰Î¯·Ï Èe‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ B¯wÚÓ.ç‰ÂˆÓ Ïk ≈ƒ»¿…»»»ƒ¿»»»ƒ¿»
˙ÚLa ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,d·eiÁ ¯Ób ‡È‰ d˙iNÚL∆¬ƒ»»ƒ¿«ƒ»¿»≈»∆»ƒ¿«
BÈ‡ ,¯Á‡ Èeeˆ d˙iNÚ ¯Á‡ LiL ‰ÂˆÓ ÏÎÂ ,‰iNÚ¬ƒ»¿»ƒ¿»∆≈««¬ƒ»»ƒ«≈≈
,„ˆÈk .ÔB¯Á‡‰ Èeev‰ ‰NBÚL ‰ÚLa ‡l‡ C¯·Ó¿»≈∆»¿»»∆∆«ƒ»«¬≈«
ÔÈlÙz B‡ ˙ÈˆÈˆ B‡ ¯ÙBL B‡ ·ÏeÏ B‡ ‰kÒ ‰NBÚ‰»∆À»»»ƒƒ¿ƒƒ
eLc˜ ¯L‡ ‰iNÚ ˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡ ,‰ÊeÊÓ B‡¿»≈¿»≈ƒ¿«¬ƒ»¬∆ƒ¿»
ÈtÓ ,ÔÈlÙz ·zÎÏ B‡ ,‰kÒ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»«¬À»ƒ¿…¿ƒƒƒ¿≈
‰ÚLa C¯·Ó È˙Ó‡Â .¯Á‡ Èeeˆ Ô˙iNÚ ¯Á‡ LiL∆≈««¬ƒ»»ƒ«≈¿≈»«¿»≈¿»»
ÏB˜ ÚÓLiLk B‡ ·Ïel‰ ÚÚiLk B‡ ‰kqa ·LiL∆≈≈«À»¿∆¿«¿««»¿∆ƒ¿«
ÔÈlÙz ˙LÈ·Ï ˙ÚL·e ˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙iLk B‡ ¯ÙBM‰«»¿∆ƒ¿«≈¿ƒƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ
C¯·Ó ,‰˜ÚÓ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ .‰ÊeÊÓ ˙ÚÈ·˜ ˙ÚL·eƒ¿«¿ƒ«¿»¬»ƒ»»«¬∆¿»≈
˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa eLc˜ ¯L‡ ‰iNÚ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˜ÚÓ.è‡È‰L ‰ÂˆÓ Ïk «¬∆¿≈»«≈»∆»ƒ¿»∆ƒ
‰l‚Ó ‡¯˜Óe ·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL ÔB‚k ,ÔÓÊÏ ÔÓfÓƒ¿«ƒ¿«¿»¿À»¿»ƒ¿»¿ƒ»
˙ÈˆÈˆ ÔB‚k ,BÏ ÔÈ˜ ‡È‰L ‰ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ ,‰kÁ ¯Â¿≈¬À»¿≈»ƒ¿»∆ƒƒ¿»¿ƒƒ
‰¯È„z dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÎÂ ,‰˜ÚÓe ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e¿ƒƒ¿»«¬∆¿≈ƒ¿»∆≈»¿ƒ»
‰ÂˆÓÏ ‰ÓBc ‡È‰ È¯‰L ,˙Ú ÏÎa ‰ÈeˆÓ dÈ‡Â¿≈»¿»¿»≈∆¬≈ƒ»¿ƒ¿»
C¯·Ó ,Ba ÔBÈ„Ùe Ba ˙ÏÈÓ ÔB‚k ,ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿¿¿»≈
C¯a ‡Ï Ì‡Â .eÓi˜Â eÈÈÁ‰L ‰iNÚ ˙ÚLa ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿«¬ƒ»∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒ…≈≈
,‰iNÚ ˙ÚLa eÈÈÁ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·ÏeÏÂ ‰kÒ ÏÚ«À»¿»¿«≈»∆∆∆¡»ƒ¿«¬ƒ»
.Ô‰a B˙·BÁ È„È ‡ˆiL ‰ÚLa eÈÈÁ‰L Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó¿»≈¬≈∆∆∆¡»¿»»∆»»¿≈»»∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ.éBÓˆÚÏ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ „Á‡ ¿≈»«≈»∆∆»»∆ƒ¿»¿«¿
d˙iNÚ Ì„˜ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï d˙B‡ ‰NBÚ‰ „Á‡Â¿∆»»∆»«¬≈ƒ¿»≈…∆¬ƒ»»
eÈÈÁ‰L C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ .˙BNÚÏ eeˆÂ eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ»«¬¬»≈¿»≈∆∆¡»
˙BÂˆÓ ÂÈÙÏ eÈ‰ .BÓˆÚÏ ‰NÚL ‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¿»∆»»¿«¿»¿»»ƒ¿
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úBîeøz Léøôä ,'ä÷òî úBNòì-] ©£©£¤¦§¦§

[xyrn znexze dlecb dnexz
úBøNòîe,oey`x xyrn -] ©©§

[ipr xyrne ipy xyrnBîöòì- §©§
,ely zexit lr,'Léøôäì' Cøáî§¨¥§©§¦

Bða úà ìîldend did `ed m` - ¨¤§
epa ly,'ïaä úà ìeîì' Cøáî`ed m` okeèçLz` envrlBçñt §¨¥¨¤©¥¨©¦§

âçåì' Cøáî Búâé.'èçL ©£¦¨§¨¥¦§Ÿ
.‚Èíéøçàì äæeæî òá÷ íà ìáàmixg` ly ziaa -ìò' Cøáî £¨¦¨©§¨©£¥¦§¨¥©

,'äæeæî úòéá÷m` okeä÷òî ïäì äNòly bba dwrn dyr - §¦©§¨¨¨¨¤©£¤

mixg`,'ä÷òî úiNò ìò' Cøáîm` okeäîeøz ïäì Léøôäyixtd §¨¥©£¦©©£¤¦§¦¨¤§¨
mixg` ly zexita dnexz,'äîeøz úLøôä ìò' Cøáîm` okeìî §¨¥©©§¨©§¨¨
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יא  המצוות :הלכה שכל ס"ד) תלב (סי' הרב השו"ע כתב
לברך  שצריך מצוות וכן מצוות', 'על ובירך 'לעשות' לברך שצריך

חובתו. ידי יצא 'לעשות' ובירך מצוות' 'על

יב  תפילין.:הלכה מנהג להניח הביא ס"ה) כה (סי' והרמ"א
של  תפילין ועל 'להניח' יד של תפילין על שמברכים אשכנז בני

מצוות' 'על לומר .ראש שצריך כתב סט"ו) כה (סי' הרב בשו"ע
בפתח. ולא בקמץ, בציצית.'להניח' ח להתעטף (סי' והרמ"א ָ

מצוות' 'על מברך להתעטף בלי ציצית לובש שאם כתב .ס"ו)
בסוכה. לישב מברך בסוכה כתב,ישב ס"ח) תרלט (סי' והשו"ע

ישיבה  מספיק ולא בסוכה, אוכל אם רק מברכים לישב שברכת
ההלל..בסוכה  את כתב,לגמור ס"א) תפח (סי' והרמ"א

ההלל' את 'לקרוא וכו'..שמברכים בנו את רסה מל (סי' והרמ"א
המילה. על מברך הבן אבי שגם סוברים שיש מביא ס"ב)

טו  שיטול.:הלכה שמברך קודם כתב, ס"ה) תרנא (סי' והשו"ע
וכתב  חובה. ידי שיוצא קודם כשמברך גם לולב' נטילת 'על
את  שייטול או שיברך עד האתרוג ייטול ולא הלולב שייטול

העשיה. לפני תהיה שהברכה כדי הפוך האתרוג

ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa eLc˜ ¯L‡ C¯·Ó BÈ‡ ,‰a¯‰«¿≈≈¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«
.dÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó ‡l‡ ,˙BÂˆn‰«ƒ¿∆»¿»≈«»««¿««ƒ¿≈«¿»

.àéÔÈa ÂÈÏÚ ‰·BÁ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»≈∆»¿»»»»≈
.˙BNÚÏ C¯·Ó BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NÚ Ì‡ ,‰·BÁ dÈ‡L∆≈»»ƒ»»»¿«¿¿»≈«¬

.‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï d˙B‡ ‰NÚ.áé,„ˆÈk »»»«¬≈ƒ¿»≈«»¬ƒ»≈«
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙ .ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï C¯·Ó ÔÈlÙz L·Ï»«¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ¿«≈¿ƒƒ
ÔÎÂ .‰kqa ·LÈÏ C¯·Ó ‰kqa ·LÈ .ÛhÚ˙‰Ï C¯·Ó¿»≈¿ƒ¿«≈»««À»¿»≈≈≈«À»¿≈
ÔÎÂ .Ïl‰‰ ˙‡ ¯Ó‚ÏÂ ˙aL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï C¯·Ó ‡e‰¿»≈¿«¿ƒ≈«»¿ƒ¿…∆««≈¿≈
‰NÚ .‰ÊeÊÓ Úa˜Ï C¯·Ó B˙È·Ï ‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ƒ»«¿»¿≈¿»≈ƒ¿…«¿»»»
eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa eLc˜ ¯L‡ C¯·Ó Bb‚Ï ‰˜ÚÓ«¬∆¿«¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
BÓˆÚÏ ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯Ù‰ .‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ«¬«¬∆ƒ¿ƒ¿««¿¿«¿
.Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ C¯·Ó Ba ˙‡ ÏÓ .LÈ¯Ù‰Ï C¯·Ó¿»≈¿«¿ƒ»∆¿¿»≈»∆«≈

.ËÁLÏ C¯·Ó B˙‚È‚ÁÂ BÁÒt ËÁL.âéÌ‡ Ï·‡ »«ƒ¿«¬ƒ»¿»≈ƒ¿…¬»ƒ
‰NÚ .‰ÊeÊÓ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÊeÊÓ Ú·»̃«¿»«¬≈ƒ¿»≈«¿ƒ«¿»»»
Ô‰Ï LÈ¯Ù‰ .‰˜ÚÓ ˙iNÚ ÏÚ C¯·Ó ‰˜ÚÓ Ô‰Ï»∆«¬∆¿»≈«¬ƒ««¬∆ƒ¿ƒ»∆
B¯·Á Ôa ˙‡ ÏÓ .‰Óe¯z ˙L¯Ù‰ ÏÚ C¯·Ó ‰Óe¯z¿»¿»≈««¿»«¿»»∆∆¬≈

.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÏÈn‰ ÏÚ C¯·Ó.ãé‰NÚ ¿»≈««ƒ»¿≈»«≈¿≈»»
dÈ‡L ‰ÂˆÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡k ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿«¬≈ƒ¿∆»ƒ»¿»ƒ¿»∆≈»
ÏÚ C¯·Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó ,‰·BÁ»¿»≈«»¬ƒ»¿ƒ»¿»≈«
È„ÈÓ BÓˆÚ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Â ‰·BÁ ‰˙È‰ .·e¯Ú ˙ÂˆÓƒ¿«≈»¿»»¿ƒ¿«≈¿ƒ«¿ƒ≈
‡e‰ CÎÈÙÏ .˙BNÚÏ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ ‡ÈˆB‰Ïe ‰·BÁ»¿ƒ¬≈ƒ¿»≈«¬¿ƒ»

.¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ C¯·Ó.åèÏË·Ïel‰ ˙‡ ¿»≈ƒ¿…«»»«∆«»
È„È ‡ˆÈ B‰Èa‚‰L ÔÂÈkL .·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ C¯·Ó¿»≈«¿ƒ«»∆≈»∆ƒ¿ƒ»»¿≈
˙‡ ÏhÏ C¯·Ó ,ÏhiL Ì„˜ C¯a Ì‡ Ï·‡ .B˙·BÁ»¬»ƒ≈≈…∆∆ƒ…¿»≈ƒ…∆

el‰,„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓe .‰kqa ·LÈÏ BÓk ·Ï «»¿≈≈«À»ƒ»«»»≈
ÏÚ C¯·Ó ,‰Î¯a ‡Ïa ‰NÚL ¯Á‡ C¯·Ó‰L∆«¿»≈««∆»»¿…¿»»¿»≈«

dlin zekld - dad` xtq - oqip 'e iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

'äiNòä ìò'.'zeyrl' `leíéãé úìéèð ìáàdcerqläèéçLeìéàBä ©¨£¦¨£¨§¦©¨©¦§¦¨¦
ïä úeLøä éøáãëeaiigzdle mgl lek`l aiegn epi` mc` ixdy §¦§¥¨§¥

,dhigya aiigzdle xya lek`l aiegn epi` oke ,mici zlihpa
Cøáî Bîöòì èçL elôàhgeyyk'ícä éeqk ìò'å ,'äèéçMä ìò' £¦¨©§©§§¨¥©©§¦¨§©¦©¨

xg` xtra mcd z` dqknyk
,dhigy'íéãé úìéèð ìò'å§©§¦©¨©¦

oeyle] dcerql eici z` lhepyk
.['zeyrl' `le 'lr' `id dkxad

Cøáî àeä ïëåungd z` wceayk §¥§¨¥
oqip c"i lilaéa ,'õîç øeòa ìò'ï ©¦¨¥¥
Bîöòì ÷ãaLely ziad z`ïéa ¤¨©§©§¥

íéøçàì ÷ãaLgily dyrpy - ¤¨©©£¥¦
lr s`e ,mixg` ly zia wecal
jixv did envrl wceayky it

oeik ,'ung xral' jxalúònL¤¥¥
ìháì Baìa øîbLdryny ¤¨©§¦§©¥

z` dfa dlibe wecal jledy
ungd z` lhal dvexy ezrc
÷cáiL íã÷ øeòaä úåöî úéNòð©£¥¦§©©¦Ÿ¤¤¦§Ÿ
lehiad `ed xeriad xwiry oeik

alaBîB÷îa øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥¦§
dvne ung zeklda(ה"ב .(פ"ב

.ÊËâäðî àeäL øác ìk- ¨¨¨¤¦§¨
jky `l` ,minkg zpwz epi`y

,bedpl mrd z` ekixcdìò óà©©

àeä íéàéáð âäðnL ét,mi`iapdn `ed bdpnd ly exewny -ïBâk ¦¤¦§©§¦¦§
a äáøò úìéèðmeidâç ìL éòéáLlehil mibdep df meiay zekeqd §¦©£¨¨©§¦¦¤©

dixkf ibg mi`iapd bdpnn `ide ,rwxwd lr da heagle daxr
,ik`lneéøö ïéàåøîBì C`edy xac lr,íéîëç âäðîeidy §¥¨¦©¦§©£¨¦

,xzei zexge`n zetewzaïBâk§
Blçáe íéLãç éLàøa ìlä úàéø÷§¦©©¥§¨¥¢¨¦§ª

çñt ìLly crend legae - ¤¤©
,gqtåéìò íéëøáî ïéà`edy oeik ¥§¨§¦¨¨

.dpwz epi`e bdpnøác ìk ïëå§¥¨¨¨
øa ïeòè íà Eì ÷tzñiLBà äë ¤¦§©¥§¦¨§¨¨

åàìjxal jixv m`d wtq yiy - ¨
,eilr,äëøa àìa BúBà ïéNBòoeik ¦§Ÿ§¨¨

lr xaer dlhal dkxa jxandy
'd my z` `yz `l' ly e`l

'`eyl jidl`(ז כ, wtqae(שמות ,
.mixingn `ziixe`cøäfé íìBòìe§¨¦¨¥

äëéøö dðéàL äëøaî íãà`ly ¨¨¦§¨¨¤¥¨§¦¨
,'`yz `l' ly e`ld lr xeari

úBëéøvä úBëøáa äaøéåick §©§¤¦§¨©§¦
zekxa d`n mei lka milyiy

,miaeh minie zezaya hxtaeïëå§¥
jëøáà íBé ìëa' øîBà ãåc̈¦¥§¨£¨§¤¨

'ãòå íìBòì EîL äììäàå תהילים) ©£©§¨¦§§¨¨¤
ב) .קמה,

éøaïòééñc àðîçø C §¦©§¨¨§©§¨

dlin zFkld¦§¦¨
äåöî øeàáe ,éðéîMä íBia íéøëfä úà ìeîì àéäå úçà äNò úåöî¦§©£¥©©§¦¨¤©§¨¦©©§¦¦¥¦§¨

elà íé÷øôa Bæ¦§¨¦¥
.‡ ÔBL‡¯ ˜¯täìéî`id ledn zeidl mc`d lr devnd - ∆∆ƒ¦¨

úøk äéìò ïéáiçL äNò úåöî- ¦§©£¥¤©¨¦¨¤¨¨¥
eytp ,dlhane dilr xaerdy

,`ad mlerd on zzxkpøîàpL¤¤¡©
יד) יז, àì(בראשית øLà øëæ ìøòå'§¨¥¨¨£¤Ÿ

äúøëðå Búìøò øNa úà ìBné¦¤§©¨§¨§¦§§¨
''eëå àéää Lôpä.áàä ìò äåöîe ©¤¤©¦§¦§¨©¨¨
å ,Bða úà ìeîìdevn okáøä ìò ¨¤§§©¨©

[oec`d -],åéãáò ìk úà ìeîì̈¤¨£¨¨
oiaúéa ãéìé-dgtyn el clepy §¦©¦

dze` dpwy xg`l dxarzpy
,dgtyleoiaóñk úð÷îdpwy - ¦§©¤¤

dgty dpwy e` ,zxaern dgty
.cle mr cgiáàä øáòcifna`le ¨©¨¨

epa z` lnBàxaryàìå ïBãàä̈¨§Ÿ
ïúBà ìî,eicar z` -úåöî ìha ¨¨¦¥¦§©

,äNòe` a`d mixaer mdini lke £¥
.eleniy cr dyra oec`dBðéàå§¥

,úøk áiçmeynéeìz úøkä ïéàL ©¨¨¥¤¥©¨¥¨

[jiiy -]Bà ïaä BúBà úà ìeîì ïéåöî ïéc úéáe .Bîöò ìøòa àlà¤¨¤¨¥©§¥¦§ª¦¨¤©¥
ìøò eçépé àìå ,Bpîæa ãáòä,ledn epi`y mc` -àìå ìàøNéa àì ¨¤¤¦§©§Ÿ©¦¨¥Ÿ§¦§¨¥§Ÿ

.íäéãáòa§©§¥¤
.·ïéìBî ïéà[miln -]Bzòcî àlL íãà ìL Bða,eia` lyàlà ¥¦§¤¨¨¤Ÿ¦©§¤¨

øáò ïk íàeia`dpeekaòðîðå ¦¥¨©§¦§©
dvex epi`eL ,Bìeîìdf ote`a §¤

Bçøk ìòa BúBà ïéìî ïéc úéaly ¥¦¨¦§©¨§
.eia`ïéc úéaî ílòúðzia m` - ¦§©¥¦¥¦

ledn epi`y erci `l oicåoklàì §Ÿ
ìécâiLk ,BúBà eìîribiyk - ¨§¤©§¦

,xyr dyly liblìeîì áiç àeä©¨¨
øáòiL íBéå íBé ìëå .Bîöò úà¤©§§¨§¤©£Ÿ
,Bîöò úà ìeîé àìå ìécâiMî åéìò̈¨¦¤©§¦§Ÿ¨¤©§
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טז  שיסתפק.:הלכה דבר כל ברכת וכן שחיוב כיון ומברך חוזר המזון, ברכת בירך אם מסופק שאם ס"ד) קפד (סי' השו"ע וכתב

התורה. מן הוא המזון

È¯·„Îe ÏÈ‡B‰ ,‰ËÈÁLe ÌÈ„È ˙ÏÈË Ï·‡ .‰iNÚ‰»¬ƒ»¬»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿≈
‰ËÈÁM‰ ÏÚ C¯·Ó BÓˆÚÏ ËÁL elÙ‡ ,Ô‰ ˙eL¯‰»¿≈¬ƒ»«¿«¿¿»≈««¿ƒ»

ÔÎÂ .ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚÂ Ìc‰ Èeqk ÏÚÂÏÚ C¯·Ó ‡e‰ ¿«ƒ«»¿«¿ƒ«»«ƒ¿≈¿»≈«
,ÌÈ¯Á‡Ï ˜„aL ÔÈa BÓˆÚÏ ˜„aL ÔÈa ıÓÁ ¯eÚaƒ»≈≈∆»«¿«¿≈∆»««¬≈ƒ
Ì„˜ ¯eÚa‰ ˙ÂˆÓ ˙ÈNÚ Ïh·Ï BaÏa ¯ÓbL ˙ÚnL∆≈≈∆»«¿ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿««ƒ…∆

.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,˜c·iL∆ƒ¿…¿∆ƒ¿»≈ƒ¿
.æèÏk‚‰nL Èt ÏÚ Û‡ ,‚‰Ó ‡e‰L ¯·c »»»∆ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«

,‚Á ÏL ÈÚÈ·La ‰·¯Ú ˙ÏÈË ÔB‚k ,‡e‰ ÌÈ‡È·¿ƒƒ¿¿ƒ«¬»»«¿ƒƒ∆«
Ïl‰ ˙‡È¯˜ ÔB‚k ,ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ¿«¬»ƒ¿¿ƒ««≈
.ÂÈÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÁÒt ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ¿À∆∆«≈¿»¿ƒ»»
,Â‡Ï B‡ ‰Î¯a ÔeÚË Ì‡ EÏ ˜tzÒiL ¯·c Ïk ÔÎÂ¿≈»»»∆ƒ¿«≈¿ƒ»¿»»»
‰Î¯aÓ Ì„‡ ¯‰fÈ ÌÏBÚÏe .‰Î¯a ‡Ïa B˙B‡ ÔÈNBÚƒ¿…¿»»¿»ƒ»≈»»ƒ¿»»
„Âc ÔÎÂ .˙BÎÈ¯v‰ ˙BÎ¯·a ‰a¯ÈÂ ,‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L∆≈»¿ƒ»¿«¿∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈»ƒ
.„ÚÂ ÌÏBÚÏ EÓL ‰ÏÏ‰‡Â jÎ¯·‡ ÌBÈ ÏÎa ,¯ÓB‡≈¿»¬»¿∆»«¬«¿»ƒ¿¿»»∆

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¿»»¿«¿»

äìéî úBëìä¦§¦¨
ÌBia ÌÈ¯Îf‰ ˙‡ ÏeÓÏ ‡È‰Â ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ»∆«¿»ƒ«

el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e ,ÈÈÓM‰«¿ƒƒ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt¤¤¦
.à¯Ó‡pL ,˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‰ÏÈÓƒ»ƒ¿«¬≈∆«»ƒ»∆»»≈∆∆¡«

‰˙¯ÎÂ B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ ÏBnÈ ‡Ï ¯L‡ ¯ÎÊ Ï¯ÚÂ¿»≈»»¬∆…ƒ∆¿«»¿»¿ƒ¿¿»
,Ba ˙‡ ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓe .'eÎÂ ‡È‰‰ LÙp‰«∆∆«ƒ¿ƒ¿»«»»»∆¿

ÏÓ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ B‡ ·‡‰ ¯·Ú .ÛÒk ˙˜Óe ˙Èa „ÈÏÈ ,ÂÈ„·Ú Ïk ˙‡ ÏeÓÏ ·¯‰ ÏÚÂ¿«»«»∆»¬»»¿ƒ«ƒƒ¿«∆∆»«»»»»¿…»
˙È·e .BÓˆÚ Ï¯Úa ‡l‡ ÈeÏz ˙¯k‰ ÔÈ‡L ,˙¯k ·iÁ BÈ‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha ,Ô˙B‡»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈«»»≈∆≈«»≈»∆»∆»≈«¿≈

pÈ ‡ÏÂ ,BpÓÊa „·Ú‰ B‡ Ôa‰ B˙B‡ ˙‡ ÏeÓÏ ÔÈÂˆÓ ÔÈc‡ÏÂ Ï‡¯NÈa ‡Ï Ï¯Ú eÁÈ ƒ¿Àƒ»∆«≈»∆∆ƒ¿«¿…«ƒ»≈…¿ƒ¿»≈¿…
.Ì‰È„·Úa.á,BÏeÓÏ ÚÓÂ ¯·Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ BzÚcÓ ‡lL Ì„‡ ÏL Ba ÔÈÏBÓ ÔÈ‡ ¿«¿≈∆≈ƒ¿∆»»∆…ƒ«¿∆»ƒ≈»«¿ƒ¿«¿

ÌlÚ˙ .BÁ¯k ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈc ˙ÈaL‡e‰ ÏÈc‚iLk ,B˙B‡ eÏÓ ‡ÏÂ ÔÈc ˙ÈaÓ ∆≈ƒ»ƒ¿«»¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿…»¿∆«¿ƒ
È¯‰ ,BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÈ ‡ÏÂ ÏÈc‚iMÓ ÂÈÏÚ ¯·ÚiL ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ .BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÏ ·iÁ«»»∆«¿¿»¿∆«¬…»»ƒ∆«¿ƒ¿…»∆«¿¬≈

ה'תשע"ה  ניסן ו' חמישי יום
ספר אהבה -הלכות מילה 



קנג zekxa zekld - dad` xtq - oqip 'd iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.epiigdy jxan epi` mzaeg ici mixg` `ivedl ickðôì eéäåé ¨§¨¨
äaøä úBåöîshrzdle alel lehil jixve dkeql qpkpy in oebk , ¦§©§¥

,oilitz gipdle zivivaìò eðeöå åéúBåöîa eðLc÷ øLà Cøáî Bðéà¥§¨¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©
úBåönä,eiykr zeyrl jledy zeevnd lk z` lelkieCøáî àlà ©¦§¤¨§¨¥

úçàå úçà ìk ìòdevn lk lr - ©¨©©§©©
devnedîöò éðôadkxad z` ¦§¥©§¨

.dl zcgeiny
.‡Èïéa ,äåöî äNBòä ìk̈¨¤¦§¨¥

åéìò äáBç äúéäLdevn `idy - ¤¨§¨¨¨¨
ezleki lkk zeyrl aiig mc`y

,dze` miiwl ickedðéàL ïéa¥¤¥¨
äáBçaiig epi`y devn `idy - ¨

,miavnd lka dadúBà äNò íà¦¨¨¨
Bîöòìda `vii envr `edy ick §©§

daeg iciCøáîoeyla'úBNòì'- §¨¥©£
,devnd zlertl c"nl zncwda

m`eíéøçàì dúBà äNòick ¨¨¨©£¥¦
liaya `le daeg ici m`ivedl

envr'äiNòä ìò' Cøáîjxan - §¨¥©¨£¦¨
.'zevn lr' oeyla

.·Èãöékzekxad iwelig md ¥©
?zncewd dklda ex`azpyLáì̈©

ïélôzci lyçéðäì' Cøáî §¦¦§¨¥§¨¦©
Cøáî úéöéöa óhòúð ,'ïélôz§¦¦¦§©¥§¦¦§¨¥

óhòúäì','zivivaäkqa áLé §¦§©¥¨©©ª¨
'äkqa áLéì' Cøáîàeä ïëå , §¨¥¥¥©ª¨§¥

Cøáîzay axra xp wilcnyk §¨¥
å ,'úaL øð ÷éìãäì'`xewy iptl §©§¦¥©¨§

jxan lldìlää úà øîâì''ïëå , ¦§Ÿ¤©©¥§¥
Búéáì äæeæî òá÷ íàezia gzta ¦¨©§¨§¥

Cøáîdiyrd mcew,'äæeæî òa÷ì' §¨¥¦§Ÿ©§¨
m` okeCøáî Bbâì ä÷òî äNò̈¨©£¤§©§¨¥

eðeöå åéúBåöîa eðLc÷ øLà'£¤¦§¨§¦§¨§¦¨
úBîeøz Léøôä ,'ä÷òî úBNòì-] ©£©£¤¦§¦§

[xyrn znexze dlecb dnexz
úBøNòîe,oey`x xyrn -] ©©§

[ipr xyrne ipy xyrnBîöòì- §©§
,ely zexit lr,'Léøôäì' Cøáî§¨¥§©§¦

Bða úà ìîldend did `ed m` - ¨¤§
epa ly,'ïaä úà ìeîì' Cøáî`ed m` okeèçLz` envrlBçñt §¨¥¨¤©¥¨©¦§

âçåì' Cøáî Búâé.'èçL ©£¦¨§¨¥¦§Ÿ
.‚Èíéøçàì äæeæî òá÷ íà ìáàmixg` ly ziaa -ìò' Cøáî £¨¦¨©§¨©£¥¦§¨¥©

,'äæeæî úòéá÷m` okeä÷òî ïäì äNòly bba dwrn dyr - §¦©§¨¨¨¨¤©£¤

mixg`,'ä÷òî úiNò ìò' Cøáîm` okeäîeøz ïäì Léøôäyixtd §¨¥©£¦©©£¤¦§¦¨¤§¨
mixg` ly zexita dnexz,'äîeøz úLøôä ìò' Cøáîm` okeìî §¨¥©©§¨©§¨¨

elàa àöBik ìk ïëå ,'äìénä ìò' Cøáî Bøáç ïa úàdevn lk - ¤¤£¥§¨¥©©¦¨§¥¨©¥§¥
.'lr' oeyla dilr jxan mixg` liaya dyery

.„Èíéøçàìå Bì äåönä äNò̈¨©¦§¨§©£¥¦
ãçàk,exeara devn dyr m` - §¤¨

mb `iven devnd ziiyrae
,mixg`dðéàL äåöî äúéä íà¦¨§¨¦§¨¤¥¨

äáBçxyt`y devn `idy - ¨
,daeign xhtidlìò' Cøáî§¨¥©

'äiNòä,'zevn lr' oeyla - ¨£¦¨
Cëéôìaexir dyry inàeä §¦¨

'áeøò úåöî ìò' Cøáî.m` la` §¨¥©¦§©¥
äáBç äúéämc` lky devn - ¨§¨¨

dzeyrl aiegnïekúðåziiyra §¦§©¥
devndäáBç éãéî Bîöò àéöBäì§¦©§¦¥¨

åick mbCøáî ,íéøçà àéöBäì §§¦£¥¦§¨¥
'úBNòì'c"nl zncwda - ©£

dyeryk enke ,devnd zlertl
cal eliaya devnd z`,Cëéôì§¦¨

àeäxear xteya rwezd -]
[mixg` xear mbe envrCøáî§¨¥

ì'òîL'øôBL ìB÷`ivedl ick ¦§Ÿ©¨
.daeg ici mixg`d z`e envr z`

.ÂËáìelä úà ìèðz` diabd - ¨©¤©¨
ea z`vl ick aleldìò' Cøáî§¨¥©

'áìeì úìéèðz` lehil' `le §¦©¨
dyer mc`y devn lry] 'aleld
[ef oeyla dilr jxan envrl

BúáBç éãé àöé BäéaâäL ïåékL- ¤¥¨¤¦§¦¨¨§¥¨
aleld z` diabny dryay oeik
zaeg ici `vei dkxad iptl
`id dkxad ok m`e ,alel zlihp
lr' jxan okle ,devnd ixg`

.'lehil' `le 'zlihpCøa íà ìáà£¨¦¥¥
ìhiL íã÷diabd `ly oeike Ÿ¤¤¦Ÿ

z` miiw `l aleld z` oiicr
,devnd'áìelä úà ìhì' Cøáî§¨¥¦Ÿ¤©¨

'äkqa áLéì' Bîkayeidy enk §¥¥©ª¨
jxany oeik 'dkeq zaiyi lr' `le 'dkeqa ayil' jxan dkeqa

.'lehil' oeyla jxai alela jk ,diyrd mcewãîì äzà ïàkîe- ¦¨©¨¨¥
lr' oeyla jxany 'jxia jk xg`e aleld z` lhp' ly oicdn

,'zlihpäNòL øçà CøáîäLdevnd z`Cøáî ,äëøa àìaoeyla ¤©§¨¥©©¤¨¨§Ÿ§¨¨§¨¥
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יא  המצוות :הלכה שכל ס"ד) תלב (סי' הרב השו"ע כתב
לברך  שצריך מצוות וכן מצוות', 'על ובירך 'לעשות' לברך שצריך

חובתו. ידי יצא 'לעשות' ובירך מצוות' 'על

יב  תפילין.:הלכה מנהג להניח הביא ס"ה) כה (סי' והרמ"א
של  תפילין ועל 'להניח' יד של תפילין על שמברכים אשכנז בני

מצוות' 'על לומר .ראש שצריך כתב סט"ו) כה (סי' הרב בשו"ע
בפתח. ולא בקמץ, בציצית.'להניח' ח להתעטף (סי' והרמ"א ָ

מצוות' 'על מברך להתעטף בלי ציצית לובש שאם כתב .ס"ו)
בסוכה. לישב מברך בסוכה כתב,ישב ס"ח) תרלט (סי' והשו"ע

ישיבה  מספיק ולא בסוכה, אוכל אם רק מברכים לישב שברכת
ההלל..בסוכה  את כתב,לגמור ס"א) תפח (סי' והרמ"א

ההלל' את 'לקרוא וכו'..שמברכים בנו את רסה מל (סי' והרמ"א
המילה. על מברך הבן אבי שגם סוברים שיש מביא ס"ב)

טו  שיטול.:הלכה שמברך קודם כתב, ס"ה) תרנא (סי' והשו"ע
וכתב  חובה. ידי שיוצא קודם כשמברך גם לולב' נטילת 'על
את  שייטול או שיברך עד האתרוג ייטול ולא הלולב שייטול

העשיה. לפני תהיה שהברכה כדי הפוך האתרוג

ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa eLc˜ ¯L‡ C¯·Ó BÈ‡ ,‰a¯‰«¿≈≈¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«
.dÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó ‡l‡ ,˙BÂˆn‰«ƒ¿∆»¿»≈«»««¿««ƒ¿≈«¿»

.àéÔÈa ÂÈÏÚ ‰·BÁ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»≈∆»¿»»»»≈
.˙BNÚÏ C¯·Ó BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NÚ Ì‡ ,‰·BÁ dÈ‡L∆≈»»ƒ»»»¿«¿¿»≈«¬

.‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï d˙B‡ ‰NÚ.áé,„ˆÈk »»»«¬≈ƒ¿»≈«»¬ƒ»≈«
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙ .ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï C¯·Ó ÔÈlÙz L·Ï»«¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ¿«≈¿ƒƒ
ÔÎÂ .‰kqa ·LÈÏ C¯·Ó ‰kqa ·LÈ .ÛhÚ˙‰Ï C¯·Ó¿»≈¿ƒ¿«≈»««À»¿»≈≈≈«À»¿≈
ÔÎÂ .Ïl‰‰ ˙‡ ¯Ó‚ÏÂ ˙aL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï C¯·Ó ‡e‰¿»≈¿«¿ƒ≈«»¿ƒ¿…∆««≈¿≈
‰NÚ .‰ÊeÊÓ Úa˜Ï C¯·Ó B˙È·Ï ‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ƒ»«¿»¿≈¿»≈ƒ¿…«¿»»»
eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa eLc˜ ¯L‡ C¯·Ó Bb‚Ï ‰˜ÚÓ«¬∆¿«¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
BÓˆÚÏ ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯Ù‰ .‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ«¬«¬∆ƒ¿ƒ¿««¿¿«¿
.Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ C¯·Ó Ba ˙‡ ÏÓ .LÈ¯Ù‰Ï C¯·Ó¿»≈¿«¿ƒ»∆¿¿»≈»∆«≈

.ËÁLÏ C¯·Ó B˙‚È‚ÁÂ BÁÒt ËÁL.âéÌ‡ Ï·‡ »«ƒ¿«¬ƒ»¿»≈ƒ¿…¬»ƒ
‰NÚ .‰ÊeÊÓ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÊeÊÓ Ú·»̃«¿»«¬≈ƒ¿»≈«¿ƒ«¿»»»
Ô‰Ï LÈ¯Ù‰ .‰˜ÚÓ ˙iNÚ ÏÚ C¯·Ó ‰˜ÚÓ Ô‰Ï»∆«¬∆¿»≈«¬ƒ««¬∆ƒ¿ƒ»∆
B¯·Á Ôa ˙‡ ÏÓ .‰Óe¯z ˙L¯Ù‰ ÏÚ C¯·Ó ‰Óe¯z¿»¿»≈««¿»«¿»»∆∆¬≈

.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÏÈn‰ ÏÚ C¯·Ó.ãé‰NÚ ¿»≈««ƒ»¿≈»«≈¿≈»»
dÈ‡L ‰ÂˆÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡k ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿«¬≈ƒ¿∆»ƒ»¿»ƒ¿»∆≈»
ÏÚ C¯·Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó ,‰·BÁ»¿»≈«»¬ƒ»¿ƒ»¿»≈«
È„ÈÓ BÓˆÚ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Â ‰·BÁ ‰˙È‰ .·e¯Ú ˙ÂˆÓƒ¿«≈»¿»»¿ƒ¿«≈¿ƒ«¿ƒ≈
‡e‰ CÎÈÙÏ .˙BNÚÏ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ ‡ÈˆB‰Ïe ‰·BÁ»¿ƒ¬≈ƒ¿»≈«¬¿ƒ»

.¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ C¯·Ó.åèÏË·Ïel‰ ˙‡ ¿»≈ƒ¿…«»»«∆«»
È„È ‡ˆÈ B‰Èa‚‰L ÔÂÈkL .·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ C¯·Ó¿»≈«¿ƒ«»∆≈»∆ƒ¿ƒ»»¿≈
˙‡ ÏhÏ C¯·Ó ,ÏhiL Ì„˜ C¯a Ì‡ Ï·‡ .B˙·BÁ»¬»ƒ≈≈…∆∆ƒ…¿»≈ƒ…∆

el‰,„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓe .‰kqa ·LÈÏ BÓk ·Ï «»¿≈≈«À»ƒ»«»»≈
ÏÚ C¯·Ó ,‰Î¯a ‡Ïa ‰NÚL ¯Á‡ C¯·Ó‰L∆«¿»≈««∆»»¿…¿»»¿»≈«

dlin zekld - dad` xtq - oqip 'e iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

'äiNòä ìò'.'zeyrl' `leíéãé úìéèð ìáàdcerqläèéçLeìéàBä ©¨£¦¨£¨§¦©¨©¦§¦¨¦
ïä úeLøä éøáãëeaiigzdle mgl lek`l aiegn epi` mc` ixdy §¦§¥¨§¥

,dhigya aiigzdle xya lek`l aiegn epi` oke ,mici zlihpa
Cøáî Bîöòì èçL elôàhgeyyk'ícä éeqk ìò'å ,'äèéçMä ìò' £¦¨©§©§§¨¥©©§¦¨§©¦©¨

xg` xtra mcd z` dqknyk
,dhigy'íéãé úìéèð ìò'å§©§¦©¨©¦

oeyle] dcerql eici z` lhepyk
.['zeyrl' `le 'lr' `id dkxad

Cøáî àeä ïëåungd z` wceayk §¥§¨¥
oqip c"i lilaéa ,'õîç øeòa ìò'ï ©¦¨¥¥
Bîöòì ÷ãaLely ziad z`ïéa ¤¨©§©§¥

íéøçàì ÷ãaLgily dyrpy - ¤¨©©£¥¦
lr s`e ,mixg` ly zia wecal
jixv did envrl wceayky it

oeik ,'ung xral' jxalúònL¤¥¥
ìháì Baìa øîbLdryny ¤¨©§¦§©¥

z` dfa dlibe wecal jledy
ungd z` lhal dvexy ezrc
÷cáiL íã÷ øeòaä úåöî úéNòð©£¥¦§©©¦Ÿ¤¤¦§Ÿ
lehiad `ed xeriad xwiry oeik

alaBîB÷îa øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥¦§
dvne ung zeklda(ה"ב .(פ"ב

.ÊËâäðî àeäL øác ìk- ¨¨¨¤¦§¨
jky `l` ,minkg zpwz epi`y

,bedpl mrd z` ekixcdìò óà©©

àeä íéàéáð âäðnL ét,mi`iapdn `ed bdpnd ly exewny -ïBâk ¦¤¦§©§¦¦§
a äáøò úìéèðmeidâç ìL éòéáLlehil mibdep df meiay zekeqd §¦©£¨¨©§¦¦¤©

dixkf ibg mi`iapd bdpnn `ide ,rwxwd lr da heagle daxr
,ik`lneéøö ïéàåøîBì C`edy xac lr,íéîëç âäðîeidy §¥¨¦©¦§©£¨¦

,xzei zexge`n zetewzaïBâk§
Blçáe íéLãç éLàøa ìlä úàéø÷§¦©©¥§¨¥¢¨¦§ª

çñt ìLly crend legae - ¤¤©
,gqtåéìò íéëøáî ïéà`edy oeik ¥§¨§¦¨¨

.dpwz epi`e bdpnøác ìk ïëå§¥¨¨¨
øa ïeòè íà Eì ÷tzñiLBà äë ¤¦§©¥§¦¨§¨¨

åàìjxal jixv m`d wtq yiy - ¨
,eilr,äëøa àìa BúBà ïéNBòoeik ¦§Ÿ§¨¨

lr xaer dlhal dkxa jxandy
'd my z` `yz `l' ly e`l

'`eyl jidl`(ז כ, wtqae(שמות ,
.mixingn `ziixe`cøäfé íìBòìe§¨¦¨¥

äëéøö dðéàL äëøaî íãà`ly ¨¨¦§¨¨¤¥¨§¦¨
,'`yz `l' ly e`ld lr xeari

úBëéøvä úBëøáa äaøéåick §©§¤¦§¨©§¦
zekxa d`n mei lka milyiy

,miaeh minie zezaya hxtaeïëå§¥
jëøáà íBé ìëa' øîBà ãåc̈¦¥§¨£¨§¤¨

'ãòå íìBòì EîL äììäàå תהילים) ©£©§¨¦§§¨¨¤
ב) .קמה,

éøaïòééñc àðîçø C §¦©§¨¨§©§¨

dlin zFkld¦§¦¨
äåöî øeàáe ,éðéîMä íBia íéøëfä úà ìeîì àéäå úçà äNò úåöî¦§©£¥©©§¦¨¤©§¨¦©©§¦¦¥¦§¨

elà íé÷øôa Bæ¦§¨¦¥
.‡ ÔBL‡¯ ˜¯täìéî`id ledn zeidl mc`d lr devnd - ∆∆ƒ¦¨

úøk äéìò ïéáiçL äNò úåöî- ¦§©£¥¤©¨¦¨¤¨¨¥
eytp ,dlhane dilr xaerdy

,`ad mlerd on zzxkpøîàpL¤¤¡©
יד) יז, àì(בראשית øLà øëæ ìøòå'§¨¥¨¨£¤Ÿ

äúøëðå Búìøò øNa úà ìBné¦¤§©¨§¨§¦§§¨
''eëå àéää Lôpä.áàä ìò äåöîe ©¤¤©¦§¦§¨©¨¨
å ,Bða úà ìeîìdevn okáøä ìò ¨¤§§©¨©

[oec`d -],åéãáò ìk úà ìeîì̈¤¨£¨¨
oiaúéa ãéìé-dgtyn el clepy §¦©¦

dze` dpwy xg`l dxarzpy
,dgtyleoiaóñk úð÷îdpwy - ¦§©¤¤

dgty dpwy e` ,zxaern dgty
.cle mr cgiáàä øáòcifna`le ¨©¨¨

epa z` lnBàxaryàìå ïBãàä̈¨§Ÿ
ïúBà ìî,eicar z` -úåöî ìha ¨¨¦¥¦§©

,äNòe` a`d mixaer mdini lke £¥
.eleniy cr dyra oec`dBðéàå§¥

,úøk áiçmeynéeìz úøkä ïéàL ©¨¨¥¤¥©¨¥¨

[jiiy -]Bà ïaä BúBà úà ìeîì ïéåöî ïéc úéáe .Bîöò ìøòa àlà¤¨¤¨¥©§¥¦§ª¦¨¤©¥
ìøò eçépé àìå ,Bpîæa ãáòä,ledn epi`y mc` -àìå ìàøNéa àì ¨¤¤¦§©§Ÿ©¦¨¥Ÿ§¦§¨¥§Ÿ

.íäéãáòa§©§¥¤
.·ïéìBî ïéà[miln -]Bzòcî àlL íãà ìL Bða,eia` lyàlà ¥¦§¤¨¨¤Ÿ¦©§¤¨

øáò ïk íàeia`dpeekaòðîðå ¦¥¨©§¦§©
dvex epi`eL ,Bìeîìdf ote`a §¤

Bçøk ìòa BúBà ïéìî ïéc úéaly ¥¦¨¦§©¨§
.eia`ïéc úéaî ílòúðzia m` - ¦§©¥¦¥¦

ledn epi`y erci `l oicåoklàì §Ÿ
ìécâiLk ,BúBà eìîribiyk - ¨§¤©§¦

,xyr dyly liblìeîì áiç àeä©¨¨
øáòiL íBéå íBé ìëå .Bîöò úà¤©§§¨§¤©£Ÿ
,Bîöò úà ìeîé àìå ìécâiMî åéìò̈¨¦¤©§¦§Ÿ¨¤©§
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טז  שיסתפק.:הלכה דבר כל ברכת וכן שחיוב כיון ומברך חוזר המזון, ברכת בירך אם מסופק שאם ס"ד) קפד (סי' השו"ע וכתב

התורה. מן הוא המזון

È¯·„Îe ÏÈ‡B‰ ,‰ËÈÁLe ÌÈ„È ˙ÏÈË Ï·‡ .‰iNÚ‰»¬ƒ»¬»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿≈
‰ËÈÁM‰ ÏÚ C¯·Ó BÓˆÚÏ ËÁL elÙ‡ ,Ô‰ ˙eL¯‰»¿≈¬ƒ»«¿«¿¿»≈««¿ƒ»

ÔÎÂ .ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚÂ Ìc‰ Èeqk ÏÚÂÏÚ C¯·Ó ‡e‰ ¿«ƒ«»¿«¿ƒ«»«ƒ¿≈¿»≈«
,ÌÈ¯Á‡Ï ˜„aL ÔÈa BÓˆÚÏ ˜„aL ÔÈa ıÓÁ ¯eÚaƒ»≈≈∆»«¿«¿≈∆»««¬≈ƒ
Ì„˜ ¯eÚa‰ ˙ÂˆÓ ˙ÈNÚ Ïh·Ï BaÏa ¯ÓbL ˙ÚnL∆≈≈∆»«¿ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿««ƒ…∆

.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,˜c·iL∆ƒ¿…¿∆ƒ¿»≈ƒ¿
.æèÏk‚‰nL Èt ÏÚ Û‡ ,‚‰Ó ‡e‰L ¯·c »»»∆ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«

,‚Á ÏL ÈÚÈ·La ‰·¯Ú ˙ÏÈË ÔB‚k ,‡e‰ ÌÈ‡È·¿ƒƒ¿¿ƒ«¬»»«¿ƒƒ∆«
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‰Î¯aÓ Ì„‡ ¯‰fÈ ÌÏBÚÏe .‰Î¯a ‡Ïa B˙B‡ ÔÈNBÚƒ¿…¿»»¿»ƒ»≈»»ƒ¿»»
„Âc ÔÎÂ .˙BÎÈ¯v‰ ˙BÎ¯·a ‰a¯ÈÂ ,‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L∆≈»¿ƒ»¿«¿∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈»ƒ
.„ÚÂ ÌÏBÚÏ EÓL ‰ÏÏ‰‡Â jÎ¯·‡ ÌBÈ ÏÎa ,¯ÓB‡≈¿»¬»¿∆»«¬«¿»ƒ¿¿»»∆

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¿»»¿«¿»

äìéî úBëìä¦§¦¨
ÌBia ÌÈ¯Îf‰ ˙‡ ÏeÓÏ ‡È‰Â ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ»∆«¿»ƒ«

el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e ,ÈÈÓM‰«¿ƒƒ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt¤¤¦
.à¯Ó‡pL ,˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‰ÏÈÓƒ»ƒ¿«¬≈∆«»ƒ»∆»»≈∆∆¡«

‰˙¯ÎÂ B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ ÏBnÈ ‡Ï ¯L‡ ¯ÎÊ Ï¯ÚÂ¿»≈»»¬∆…ƒ∆¿«»¿»¿ƒ¿¿»
,Ba ˙‡ ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓe .'eÎÂ ‡È‰‰ LÙp‰«∆∆«ƒ¿ƒ¿»«»»»∆¿

ÏÓ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ B‡ ·‡‰ ¯·Ú .ÛÒk ˙˜Óe ˙Èa „ÈÏÈ ,ÂÈ„·Ú Ïk ˙‡ ÏeÓÏ ·¯‰ ÏÚÂ¿«»«»∆»¬»»¿ƒ«ƒƒ¿«∆∆»«»»»»¿…»
˙È·e .BÓˆÚ Ï¯Úa ‡l‡ ÈeÏz ˙¯k‰ ÔÈ‡L ,˙¯k ·iÁ BÈ‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha ,Ô˙B‡»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈«»»≈∆≈«»≈»∆»∆»≈«¿≈

pÈ ‡ÏÂ ,BpÓÊa „·Ú‰ B‡ Ôa‰ B˙B‡ ˙‡ ÏeÓÏ ÔÈÂˆÓ ÔÈc‡ÏÂ Ï‡¯NÈa ‡Ï Ï¯Ú eÁÈ ƒ¿Àƒ»∆«≈»∆∆ƒ¿«¿…«ƒ»≈…¿ƒ¿»≈¿…
.Ì‰È„·Úa.á,BÏeÓÏ ÚÓÂ ¯·Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ BzÚcÓ ‡lL Ì„‡ ÏL Ba ÔÈÏBÓ ÔÈ‡ ¿«¿≈∆≈ƒ¿∆»»∆…ƒ«¿∆»ƒ≈»«¿ƒ¿«¿

ÌlÚ˙ .BÁ¯k ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈc ˙ÈaL‡e‰ ÏÈc‚iLk ,B˙B‡ eÏÓ ‡ÏÂ ÔÈc ˙ÈaÓ ∆≈ƒ»ƒ¿«»¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿…»¿∆«¿ƒ
È¯‰ ,BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÈ ‡ÏÂ ÏÈc‚iMÓ ÂÈÏÚ ¯·ÚiL ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ .BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÏ ·iÁ«»»∆«¿¿»¿∆«¬…»»ƒ∆«¿ƒ¿…»∆«¿¬≈

ה'תשע"ה  ניסן ו' חמישי יום
ספר אהבה -הלכות מילה 



dlinקנד zekld - dad` xtq - oqip 'e iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

úøk áiç Bðéà ìáà ,äNò úåöî ìháî àeä éøäipy exvwziy -] £¥§©¥¦§©£¥£¨¥©¨¨¥
[eiigå úeîiL ãòoiicr,ãéæîa ìøò àeä`edyk zny df ote`ay ©¤¨©¨¥§¥¦

`ad mlerd on zzxkp eytp ,lxr,ezzin mcew envr ln m` la`
.zxk aiig epi`

.‚ãçà[oia -]ãáòiprpkãìBpL ¤¨¤¤¤©
ìàøNé úeLøaziprpk dgtyn ¦§¦§¨¥

,elyç÷ìpä ãáò ãçàådpwpd - §¤¨¤¤©¦§¨
áøä áiç ìkä ,íééBbä ïîoec`d - ¦©¦©Ÿ©¨¨©

àlà .ïìeîì,mdipia welig yi §¨¤¨
úéaä ãéìiLclepy card - ¤§¦©©¦

dgty dpwy ,epiidc ,eziaa
z`ian] eziaa dxarzpe ziprpk

dclie [oec`d carì ìBnðäðBîL ¦¦§¨
.ezcill ipinyd meia -úð÷îe¦§©

óñkclep `le dpwpy ine - ¤¤
,l`xyi ly eziaadpwy oebk

,cle mr cgi dgtyíBia ìBnð¦©
ç÷ìpL.eelôàm`Bç÷ìe`pw - ¤¦§¨£¦§¨

BîBéa ìBnð ,ãìBpL íBiameia - ©¤©¦§
.ezcil

.„óñk úð÷î Léiprpk car - ¥¦§©¤¤
l`xyil dpwpy ohwìBnpL¤¦

ìäðBîLmeia `id ezlin onfy - ¦§¨
,ezcill ipinydúéa ãéìé Léå- §¥§¦©¦

l`xyi ly eziaa clepy car
ãöék .ãìeiL íBia ìBnpLepivn ¤¦©¤¦¨¥¥©

lenip 'sqk zpwn'y ,el` mipic
meia lenip 'zia cili'e ,dpenyl

:ezcilç÷ìdpw -äçôL ¨©¦§¨
zxaernäãìéå ,dnò døaò ç÷ìå§¨©ª¨¨¦¨§¨§¨

,d`pwy xg`lìBnð äæ éøä£¥¤¦
ìøaòä ç÷lL ét ìò óàå .äðBîL ¦§¨§©©¦¤¨©¨ª¨

Bîöò éðôamr cgi e`pw `le ¦§¥©§
zcxtp dipwa e`pw `l` ,en`

,en` ziipwnBîöò øaòä éøäå©£¥¨ª¨©§
óñk úð÷îxaerdy `vnpe - ¦§©¤¤

ixdy ,clepy xg`l wx el dpwp
aygpe ,cleeiiyk ely didiy envr ipta xaerd lr mliy `ed

.sqk zpwnok it lr s`ãìzL íã÷ Bnà äð÷å ìéàBä`vnp xaerde ¦§¨¨¦Ÿ¤¤¥¥
,en` ly dipwd zrya en` irnaì ìBnðäðBîLzia cili oick. ¦¦§¨

.‰äéøaòì äçôL ç÷ì-oiprl wx ziprpk dgty dpw m` ¨©¦§¨§ª¨¤¨
dgtyn miclepy zecleed lky ,xnelk ,dpnn miclepy zecleed

,dgtyl dpw `l dnvra dze` j` ,ely eidi efç÷lL Bàdpwy - ¤¨©
úðî ìò äçôL[i`pza -]ì dìéaèäì àlLúeãáò íLaiigzdle ¦§¨©§¨¤Ÿ§©§¦¨§¥©§

,zeevnaãìBpL ét ìò óàxaerdBúeLøaoic el zeidl jixv dide ©©¦¤©¦§

,mini dpenyl lenipy zia cili lyãìeiL íBia ìBnð,xacd mrhe ¦©¤¦¨¥
`edBcáì óñk úð÷î àeä elàk äfä ãìBpä éøäLcar enk aygp - ¤£¥©¨©¤§¦¦§©¤¤§©

,en` ila ecal dpwpy 'sqk zpwn'Bàð÷ íBiä elàëemeia eli`k - §¦©§¨
,'sqk zpwn' oick mei eze`a lenip okle ,eze` dpw clepy df
zia cilil aygp epi` cleede

oeiknúçôL ììëa Bnà ïéàL¤¥¦¦§©¦§©
ìàøNéiepw dteb oi`y xg`ny - ¦§¨¥

dpic oi` dlah `l `idy e` el
,l`xyi zgtykdpi` okle

oec`d zia iyp`n zg`l zaygp
äéäiL éãkaygpïaäl.úéa ãéìé §¥¤¦§¤©¥§¦©¦

äãìiL øçà Bnà äìáè íàå- §¦¨§¨¦©©¤¨§¨
`ly zpn lr d`pwy elit`y
`id dcliy xg`l j` dliahdl

,dlahì ìBnð äæ éøä,äðBîL £¥¤¦¦§¨
l`xyi ly eziaa clepy oeiky
,oec`d zca dwifgne en` dlahe

.zia cili `ed ixd
.Âç÷ìdpw -ãáòiprpkìBãb ¨©¤¤¨

íééBbä ïî,ledn epi`eäöø àìå ¦©¦§Ÿ¨¨
Bnò ïéìbìâî ,ìeîì ãáòä- ¨¤¤¨§©§§¦¦

erpkyl miqpne eixg` mixfgn
leniiyøúé .Lãç øNò íéðL ìk̈§¥¨¨Ÿ¤¨¥
Ck ìòmipy eilr exar m`e - ©¨

dvex epi` oiicre miycg xyr
,lenlìøò àeäLk Bîi÷ì øeñà- ¨§©§§¤¨¥

epi`yk elv` exi`ydl xeq`
,ledn.íééBbì BøëBîe øæBç àlà¤¨¥§©¦

äðúä íàåcardälçzî åéìò §¦¦§¨¨¨¦§¦¨
éBbä Baø ìöà àeäådidyk - §¥¤©©

,iebd oec`d lv` oiicrìeîé àlL¤Ÿ¨
Bîi÷ì øzî ,BúBàexi`ydl -] ª¨§©§

[elv`ìøò àeäåepi`yk mb - §¨¥
.lednãáìáe[i`pzae -]ìa÷iL ¦§©¤§©¥

åéìòmiiwlúBåöî òáLeehvpy ¨¨¤©¦§
,gp ipaåf`äéäéepicáLBz øâk §¦§¤§¥¨

ceari `ly eilr laiwy iebk -
.l`xyi ux`a eaiyedl xzeny gp ipa zeevn x`ye dxf dcear
oiae ,yceg xyr mipy enr lblbny ote`a oia xn`p df i`pze

.enr dpzdy ote`aåéìò ìa÷ àì íà ìáàmiiwlúBåöî òáLipa £¨¦Ÿ¦¥¨¨¤©¦§
,gpãiî âøäémzlekiae zene`d lr mihley l`xyiy onfa ¥¨¥¦¨

.ebxedláLBz øb ïéìa÷î ïéàåxb zeidl dvexd ieby ,xnelk - §¥§©§¦¥¨
ayez xb ly miniieqn mipic eilr milg oi` ,ayezïîæa àlà¤¨¦§©

.âäBð ìáBiäL¤©¥¥
.ÊìàøNé ìä÷ì ñðëpL øbeilr lawl okene xiibzdl `ay ieb - ¥¤¦§©¦§©¦§¨¥
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ג  קנה :הלכה שאחד שבאופן ס"א) רסז סי' (יו"ד הרמ"א כתב

לידתו, ביום נימול הוא הרי העובר את קנה ואחד השפחה את

עמה. וולדה שפחה שלקח באופן שכן וכל

ד  וכו'.:הלכה עמה עוברה ולקח שפחה הש"ך לקח וכתב

אמו  טבלה שלא באופן שגם שמשמע סק"ג) רסז סי' (יו"ד

הרי  ישראל של בביתו שנולד שהיות לשמונה, נימול הוא הרי

בית. ליליד דומה הוא

ו  שאסור :הלכה אלו שבמדינות ס"ד) רסז סי' (יו"ד הרמ"א כתב

למולו, שלא עמו התנה כאילו נחשב זה הרי כוכבים, עובדי לגייר

שירצה  זמן כל לקיימו יכול שאם .והוא ס"ה) (שם השו"ע כתב

כלום, עשה לא עבדות, לשם כורחו בעל והטבילו עבדו את מל

יא) (ס"ק והש"ך מועיל. נחשב ואינו שזה פוסקים שיש הביא

לטבילה.

ז  ממנו :הלכה להטיף צריך מהול כשהוא שנולד קטן וכן

„Ú ˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ï·‡ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ó ‡e‰¿«≈ƒ¿«¬≈¬»≈«»»≈«
.„ÈÊÓa Ï¯Ú ‡e‰Â ˙eÓiL.â„ÏBpL „·Ú „Á‡ ∆»«»≈¿≈ƒ∆»∆∆∆«

Ïk‰ ,ÌÈÈBb‰ ÔÓ Á˜Ïp‰ „·Ú „Á‡Â Ï‡¯NÈ ˙eL¯aƒ¿ƒ¿»≈¿∆»∆∆«ƒ¿»ƒ«ƒ«…
,‰BÓLÏ ÏBn ˙Èa‰ „ÈÏiL ‡l‡ .ÔÏeÓÏ ·¯‰ ·iÁ«»»«¿»∆»∆¿ƒ««ƒƒƒ¿»
ÌBia BÁ˜Ï elÙ‡ ,Á˜ÏpL ÌBia ÏBn ÛÒk ˙˜Óeƒ¿«∆∆ƒ«∆ƒ¿»¬ƒ¿»«

.BÓBÈa ÏBn ,„ÏBpL.ãÏBnpL ÛÒk ˙˜Ó LÈ ∆«ƒ¿≈ƒ¿«∆∆∆ƒ
,„ˆÈk .„ÏeiL ÌBia ÏBnpL ˙Èa „ÈÏÈ LÈÂ ‰BÓLÏƒ¿»¿≈¿ƒ«ƒ∆ƒ«∆ƒ»≈≈«
ÏBn ‰Ê È¯‰ ,‰„ÏÈÂ dnÚ d¯aÚ Á˜ÏÂ ‰ÁÙL Á˜Ï»«ƒ¿»¿»«À»»ƒ»¿»¿»¬≈∆ƒ
È¯‰Â BÓˆÚ ÈÙa ¯aÚ‰ Á˜lL Èt ÏÚ Û‡Â .‰BÓLÏƒ¿»¿««ƒ∆»«»À»ƒ¿≈«¿«¬≈
Ì„˜ Bn‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÛÒk ˙˜Ó BÓˆÚ ¯aÚ‰»À»«¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»»ƒ…∆

.‰BÓLÏ ÏBn ,„ÏzL.äÁ˜ÏB‡ ‰È¯aÚÏ ‰ÁÙL ∆≈≈ƒƒ¿»»«ƒ¿»¿À»∆»
,˙e„·Ú ÌLÏ dÏÈaË‰Ï ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÁÙL Á˜lL∆»«ƒ¿»«¿»∆…¿«¿ƒ»¿≈«¿
È¯‰L ,„ÏeiL ÌBia ÏBn ,B˙eL¯a „ÏBpL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒ¿ƒ«∆ƒ»≈∆¬≈
ÌBi‰ el‡Îe Bc·Ï ÛÒk ˙˜Ó ‡e‰ el‡k ‰f‰ „ÏBp‰«»«∆¿ƒƒ¿«∆∆¿«¿ƒ«
‰È‰iL È„k Ï‡¯NÈ ˙ÁÙL ÏÏÎa Bn‡ ÔÈ‡L ,B‡¿̃»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿∆
‰Ê È¯‰ ‰„ÏiL ¯Á‡ Bn‡ ‰Ï·Ë Ì‡Â .˙Èa „ÈÏÈ Ôa‰«≈¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»ƒ««∆»¿»¬≈∆

.‰BÓLÏ ÏBn.åÁ˜Ï‡ÏÂ ÌÈÈBb‰ ÔÓ ÏB„b „·Ú ƒƒ¿»»«∆∆»ƒ«ƒ¿…
¯NÚ ÌÈL Ïk BnÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ,ÏeÓÏ „·Ú‰ ‰ˆ»̄»»∆∆»¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»
‡l‡ Ï¯Ú ‡e‰Lk BÓi˜Ï ¯eÒ‡ Ck ÏÚ ¯˙È .L„Á…∆»≈«»»¿«¿¿∆»≈∆»
‡e‰Â ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .ÌÈÈBbÏ B¯ÎBÓe ¯ÊBÁ≈¿«ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»¿
‡e‰Â BÓi˜Ï ¯zÓ ,B˙B‡ ÏeÓÈ ‡lL ÈBb‰ Ba¯ Ïˆ‡≈∆««∆…»À»¿«¿¿
¯‚k ‰È‰ÈÂ ˙BÂˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜iL „·Ï·e ,Ï¯Ú»≈ƒ¿«∆¿«≈»»∆«ƒ¿¿ƒ¿∆¿≈
‚¯‰È ,˙BÂˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .·LBz»¬»ƒ…ƒ≈»»∆«ƒ¿≈»≈

ÔÈ‡Â .„iÓÏ·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ ·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ƒ»¿≈¿«¿ƒ≈»∆»ƒ¿«∆«≈
.‚‰B.æ‰ÏÈÓ ·iÁ ,Ï‡¯NÈ Ï‰˜Ï ÒÎpL ¯b ≈≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»≈«»ƒ»

dlin zekld - dad` xtq - oqip 'e iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,zeevn lerälçz äìéî áiç-,icedi didpy mcewmry enk ©¨¦¨§¦¨
.dlin ici lr dpikyd itpk zgz eqpkp l`xyiìî íàåxak §¦¨

éøö ,éBb äéäLkéhäì Có`ivedl -úéøa íc epnîmewnn mcd -] §¤¨¨¨¦§©¦¦¤©§¦
cin [dlindøibúpLk.xiibzdl dvexyk -àeäLk ãìBpL ïè÷ ïëå §¤¦§©¥§¥¨¨¤©§¤

éøö ,ìeäîéhäì Cúéøa íc epnî ó ¨¨¦§©¦¦¤©§¦
éðéîMä íBia,ezcillmiyyeg ik ©©§¦¦

dlxr el yie ledn epi` zn`ay
,[zxzzqn -] dyeak `idy `l`
weac dlxrd ly xerdy ,xnelk

.xyale ,ñðéâøcðàeyexit,àeä ©§§Ÿ¦Ÿ
Bì LiL ãBìéäly xai`úeøëæ ©§¤¥©§

å øëækly xa`,äá÷ðk úeá÷ð §¨¨§©§¦§¥¨
`ed m`d minkg ea erixkd `le

,dawp e` xkféøöBúBà ìeîì C ¨¦¨
ameidéðéîLezcill.àöBé ïëå ©§¦¦§¥¥

ïôcoha gezip ici lr clepd - Ÿ¤
,m`dúBìøò ézL Bì LiL éîe- ¦¤¥§¥¨§

miqeknd oicib ipy el yiy
,zelxraa ïäézL úà ïéìîmei ¨¦¤§¥¤©

d.éðéîL§¦¦
.ÁïéìBî ïéà[miln -]íìBòì ¥¦§¨

LîMä úBìò øçà íBia àlà- ¤¨©©©£©¤¤
,dngd upd xg` ,xnelkíBia ïéa¥©

dpîæ àeäL éðéîMä,dlind ly ©§¦¦¤§©¨
eïéadlinaàeäL ,dpîæa àlL ¥¤Ÿ¦§©¨¤
îmeidøîàpL ,äàìäå éòéLz ¦§¦¦§¨§¨¤¤¡©

ג) יב, éðéîMä',(ויקרא íBiáeleni ©©§¦¦
,'ezlxr xyayiy jkn miyxece

elenlìî íàå .äìéla àìå íBia©§Ÿ©©§¨§¦¨
caricaøçMä ãenò äìòMî-] ¦¤¨¨©©©©

upd mcew dry ziyinge dry
[zeipnf zerya dngd,øLk̈¥

mc sihdle xefgl jixv epi`e
.zixad ziiyr mewnaíBiä ìëå§¨©

elekïë ét ìò óàå .äìéîì øLk̈¥§¦¨§©©¦¥
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השמיני. ביום ברית שיש דם כתב ס"ד) רסג סי' (יו"ד והשו"ע

לו  וממתינים מהול, כשהוא הנולד את כשמלים מאוד להיזהר

סכנה  לידי יביאוהו שלא השמיני ביום אותו מלים ואין .הרבה

מהול  כשהוא שנולד גר שגם ס"א) רסח סי' (יו"ד הרמ"א כתב

ברית  דם ממנו להטיף ס"ד).צריך רסג סי' (יו"ד השו"ע כתב

האם  עין במראית יפה יפה לבדקו צריך מהול כשהוא שהנולד

אינו  ובאמת לבשר], דבוק שהעור [כלומר, כבושה, ערלה לו אין

הש"ך  [ע"פ לו יזיק זה שמא ברזל ידי על יבדקו ולא מהול,

(סק"ה)].

ח  כשר.:הלכה השחר עמוד משעלה מל הרמ"א ואם וכתב

ולהטיף  לחזור צריך בלילה, ומל עבר שאם ס"א) רסב סי' (יו"ד

ברית  דם השמיני .ממנו היום קודם מלו שאם (שם) הרמ"א כתב

מילה. חובת ידי יצא ביום, זה היה אם ללידתו,

ט  שנימול :הלכה לאחר שאם ס"א) רסו סי' (יו"ד השו"ע כתב
צריך  ההלכה פי ועל מהול, נראה לא שהוא עד במילתו בשר גדל
הבשר, במקום צרעת] נגע -] בהרת יש אם לחתכו אסור לחתכו,
את  דוחה זה אין ולכך מדרבנן, אלא שוב למולו צריך שאין מכיון

צרעת. קציצת של תעשה' ה'לא

י  שילדה.:הלכה עד אמו טבלה שלא בית מיליד חוץ
טבלה  שלא כסף מקנת שאף הוסיף ס"ב) רסז סי' (יו"ד והשו"ע
את  דוחה אינו לשמונה נימול שהוא פי על אף שילדה, עד אמו
שטבלה  באופן שאפילו אומרים שיש כתב (סק"ו) והש"ך השבת.
לפי  השבת, את דוחה אינו בית] יליד [והיינו שילדה קודם אמו

יהודי. בשביל אלא שבת דוחה אינה שמילה

יא  ס"ו):הלכה שלא סי' (או"ח הרב ערוך בשולחן כתב
בשעה  רק [כלומר, הקישוי בשעת רק מהול נראה הוא אם שאפילו

Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï CÈ¯ˆ ,ÈBb ‰È‰Lk ÏÓ Ì‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿ƒ»¿∆»»»ƒ¿«ƒƒ∆«
CÈ¯ˆ ,Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜ ÔÎÂ .¯ib˙pLk ˙È¯a¿ƒ¿∆ƒ¿«≈¿≈»»∆«¿∆»»ƒ
,ÒÈ‚¯c‡ .ÈÈÓM‰ ÌBia ˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï¿«ƒƒ∆«¿ƒ««¿ƒƒ«¿¿…ƒ…
,‰·˜k ˙e·˜Â ¯ÎÊk ˙e¯ÎÊ BÏ LiL „BÏÈ‰ ‡e‰Â¿«¿∆≈«¿¿»»¿«¿ƒ¿≈»
LiL ÈÓe ÔÙc ‡ˆBÈ ÔÎÂ .ÈÈÓLa B˙B‡ ÏeÓÏ CÈ¯»̂ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈…∆ƒ∆≈

.ÈÈÓLa Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÏÓ ,˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ.çÔÈ‡ ¿≈»¿»ƒ∆¿≈∆«¿ƒƒ≈
ÔÈa ,LÓM‰ ˙BÏÚ ¯Á‡ ÌBia ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÏBÓƒ¿»∆»«««¬«∆∆≈
‡e‰L dpÓÊa ‡lL ÔÈa dpÓÊ ‡e‰L ÈÈÓM‰ ÌBia««¿ƒƒ∆¿«»≈∆…ƒ¿«»∆
‡ÏÂ ÌBia ,ÈÈÓM‰ ÌBi·e ¯Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÚÈLzÓƒ¿ƒƒ¿»¿»∆∆¡«««¿ƒƒ«¿…

.¯Lk ,¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ÏÓ Ì‡Â .‰ÏÈlaÏÎÂ ««¿»¿ƒ»ƒ∆»»««««»≈¿»
ÌÈc˜‰Ï ‰ÂˆÓ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÈÓÏ ¯Lk ÌBi‰«»≈¿ƒ»¿««ƒ≈ƒ¿»¿«¿ƒ

.˙BÂˆÓÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯Ê ,ÌBi‰ ˙lÁ˙a.è‰ÏÈÓ ƒ¿ƒ««¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
‰ÁBc dÈ‡ ,dpÓÊa ‡lLÂ ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc dpÓÊaƒ¿«»»∆««»¿∆…ƒ¿«»≈»»
ÔÈa dpÓÊa ÔÈ·e .·BË ÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡ ‡Ï…∆««»¿…∆≈ƒ¿«»≈
‰˙È‰ Ì‡L ,„ˆÈk .˙Ú¯v‰ ˙‡ ‰ÁBc ,dpÓÊa ‡lL∆…ƒ¿«»»∆«»««≈«∆ƒ»¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï¯Ú‰ ÌÚ BÎ˙BÁ ‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa ˙¯‰a«∆∆¿»»¿»¿ƒ»»¿»««ƒ
‰Á„ÈÂ ‰NÚ ‡B·È ,‰NÚz ‡Ïa ˙Ú¯v‰ Ú‚ ˙ˆÈˆwL∆¿ƒ«∆««»««¿…«¬∆»¬≈¿ƒ¿∆

.‰NÚz ‡Ï ˙‡.éÌLk˙‡ ‰ÁBc ÌÈa‰ ˙ÏÈnL ∆…«¬∆¿≈∆ƒ««»ƒ»∆
‰BÓLÏ ÔÈÏBn Ô‰L ÌÈ„·Ú‰ ˙ÏÈÓ Ck ,˙aM‰««»»ƒ«»¬»ƒ∆≈ƒƒƒ¿»
ıeÁ ,˙aLa Ô‰lL ÈÈÓL ÏÁ Ì‡ ˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc»∆««»ƒ»¿ƒƒ∆»∆¿«»
ÏÚ Û‡L ,‰„ÏiL „Ú Bn‡ ‰Ï·Ë ‡lL ˙Èa „ÈÏÈÓƒƒ«ƒ∆…»¿»ƒ«∆»¿»∆««
.,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc BÈ‡ ,‰BÓLÏ ÏBnpL Ètƒ∆ƒƒ¿»≈∆∆««»

.àé„ÏBpL ÈÓe ,Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜˘„Áa »»∆«¿∆»ƒ∆««…∆
ÏÙk ‡e‰L ,B˙i¯a ¯ÓbzL Ì„˜ B¯eaÚÏ ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈¿ƒ»∆¿≈∆



קנה dlin zekld - dad` xtq - oqip 'e iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd
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ג  קנה :הלכה שאחד שבאופן ס"א) רסז סי' (יו"ד הרמ"א כתב

לידתו, ביום נימול הוא הרי העובר את קנה ואחד השפחה את

עמה. וולדה שפחה שלקח באופן שכן וכל

ד  וכו'.:הלכה עמה עוברה ולקח שפחה הש"ך לקח וכתב

אמו  טבלה שלא באופן שגם שמשמע סק"ג) רסז סי' (יו"ד

הרי  ישראל של בביתו שנולד שהיות לשמונה, נימול הוא הרי

בית. ליליד דומה הוא

ו  שאסור :הלכה אלו שבמדינות ס"ד) רסז סי' (יו"ד הרמ"א כתב

למולו, שלא עמו התנה כאילו נחשב זה הרי כוכבים, עובדי לגייר

שירצה  זמן כל לקיימו יכול שאם .והוא ס"ה) (שם השו"ע כתב

כלום, עשה לא עבדות, לשם כורחו בעל והטבילו עבדו את מל

יא) (ס"ק והש"ך מועיל. נחשב ואינו שזה פוסקים שיש הביא

לטבילה.

ז  ממנו :הלכה להטיף צריך מהול כשהוא שנולד קטן וכן

„Ú ˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ï·‡ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ó ‡e‰¿«≈ƒ¿«¬≈¬»≈«»»≈«
.„ÈÊÓa Ï¯Ú ‡e‰Â ˙eÓiL.â„ÏBpL „·Ú „Á‡ ∆»«»≈¿≈ƒ∆»∆∆∆«

Ïk‰ ,ÌÈÈBb‰ ÔÓ Á˜Ïp‰ „·Ú „Á‡Â Ï‡¯NÈ ˙eL¯aƒ¿ƒ¿»≈¿∆»∆∆«ƒ¿»ƒ«ƒ«…
,‰BÓLÏ ÏBn ˙Èa‰ „ÈÏiL ‡l‡ .ÔÏeÓÏ ·¯‰ ·iÁ«»»«¿»∆»∆¿ƒ««ƒƒƒ¿»
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השמיני. ביום ברית שיש דם כתב ס"ד) רסג סי' (יו"ד והשו"ע

לו  וממתינים מהול, כשהוא הנולד את כשמלים מאוד להיזהר

סכנה  לידי יביאוהו שלא השמיני ביום אותו מלים ואין .הרבה

מהול  כשהוא שנולד גר שגם ס"א) רסח סי' (יו"ד הרמ"א כתב

ברית  דם ממנו להטיף ס"ד).צריך רסג סי' (יו"ד השו"ע כתב

האם  עין במראית יפה יפה לבדקו צריך מהול כשהוא שהנולד

אינו  ובאמת לבשר], דבוק שהעור [כלומר, כבושה, ערלה לו אין

הש"ך  [ע"פ לו יזיק זה שמא ברזל ידי על יבדקו ולא מהול,

(סק"ה)].

ח  כשר.:הלכה השחר עמוד משעלה מל הרמ"א ואם וכתב

ולהטיף  לחזור צריך בלילה, ומל עבר שאם ס"א) רסב סי' (יו"ד

ברית  דם השמיני .ממנו היום קודם מלו שאם (שם) הרמ"א כתב

מילה. חובת ידי יצא ביום, זה היה אם ללידתו,

ט  שנימול :הלכה לאחר שאם ס"א) רסו סי' (יו"ד השו"ע כתב
צריך  ההלכה פי ועל מהול, נראה לא שהוא עד במילתו בשר גדל
הבשר, במקום צרעת] נגע -] בהרת יש אם לחתכו אסור לחתכו,
את  דוחה זה אין ולכך מדרבנן, אלא שוב למולו צריך שאין מכיון

צרעת. קציצת של תעשה' ה'לא

י  שילדה.:הלכה עד אמו טבלה שלא בית מיליד חוץ
טבלה  שלא כסף מקנת שאף הוסיף ס"ב) רסז סי' (יו"ד והשו"ע
את  דוחה אינו לשמונה נימול שהוא פי על אף שילדה, עד אמו
שטבלה  באופן שאפילו אומרים שיש כתב (סק"ו) והש"ך השבת.
לפי  השבת, את דוחה אינו בית] יליד [והיינו שילדה קודם אמו

יהודי. בשביל אלא שבת דוחה אינה שמילה

יא  ס"ו):הלכה שלא סי' (או"ח הרב ערוך בשולחן כתב
בשעה  רק [כלומר, הקישוי בשעת רק מהול נראה הוא אם שאפילו

Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï CÈ¯ˆ ,ÈBb ‰È‰Lk ÏÓ Ì‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿ƒ»¿∆»»»ƒ¿«ƒƒ∆«
CÈ¯ˆ ,Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜ ÔÎÂ .¯ib˙pLk ˙È¯a¿ƒ¿∆ƒ¿«≈¿≈»»∆«¿∆»»ƒ
,ÒÈ‚¯c‡ .ÈÈÓM‰ ÌBia ˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï¿«ƒƒ∆«¿ƒ««¿ƒƒ«¿¿…ƒ…
,‰·˜k ˙e·˜Â ¯ÎÊk ˙e¯ÎÊ BÏ LiL „BÏÈ‰ ‡e‰Â¿«¿∆≈«¿¿»»¿«¿ƒ¿≈»
LiL ÈÓe ÔÙc ‡ˆBÈ ÔÎÂ .ÈÈÓLa B˙B‡ ÏeÓÏ CÈ¯»̂ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈…∆ƒ∆≈

.ÈÈÓLa Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÏÓ ,˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ.çÔÈ‡ ¿≈»¿»ƒ∆¿≈∆«¿ƒƒ≈
ÔÈa ,LÓM‰ ˙BÏÚ ¯Á‡ ÌBia ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÏBÓƒ¿»∆»«««¬«∆∆≈
‡e‰L dpÓÊa ‡lL ÔÈa dpÓÊ ‡e‰L ÈÈÓM‰ ÌBia««¿ƒƒ∆¿«»≈∆…ƒ¿«»∆
‡ÏÂ ÌBia ,ÈÈÓM‰ ÌBi·e ¯Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÚÈLzÓƒ¿ƒƒ¿»¿»∆∆¡«««¿ƒƒ«¿…

.¯Lk ,¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ÏÓ Ì‡Â .‰ÏÈlaÏÎÂ ««¿»¿ƒ»ƒ∆»»««««»≈¿»
ÌÈc˜‰Ï ‰ÂˆÓ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÈÓÏ ¯Lk ÌBi‰«»≈¿ƒ»¿««ƒ≈ƒ¿»¿«¿ƒ

.˙BÂˆÓÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯Ê ,ÌBi‰ ˙lÁ˙a.è‰ÏÈÓ ƒ¿ƒ««¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
‰ÁBc dÈ‡ ,dpÓÊa ‡lLÂ ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc dpÓÊaƒ¿«»»∆««»¿∆…ƒ¿«»≈»»
ÔÈa dpÓÊa ÔÈ·e .·BË ÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡ ‡Ï…∆««»¿…∆≈ƒ¿«»≈
‰˙È‰ Ì‡L ,„ˆÈk .˙Ú¯v‰ ˙‡ ‰ÁBc ,dpÓÊa ‡lL∆…ƒ¿«»»∆«»««≈«∆ƒ»¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï¯Ú‰ ÌÚ BÎ˙BÁ ‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa ˙¯‰a«∆∆¿»»¿»¿ƒ»»¿»««ƒ
‰Á„ÈÂ ‰NÚ ‡B·È ,‰NÚz ‡Ïa ˙Ú¯v‰ Ú‚ ˙ˆÈˆwL∆¿ƒ«∆««»««¿…«¬∆»¬≈¿ƒ¿∆

.‰NÚz ‡Ï ˙‡.éÌLk˙‡ ‰ÁBc ÌÈa‰ ˙ÏÈnL ∆…«¬∆¿≈∆ƒ««»ƒ»∆
‰BÓLÏ ÔÈÏBn Ô‰L ÌÈ„·Ú‰ ˙ÏÈÓ Ck ,˙aM‰««»»ƒ«»¬»ƒ∆≈ƒƒƒ¿»
ıeÁ ,˙aLa Ô‰lL ÈÈÓL ÏÁ Ì‡ ˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc»∆««»ƒ»¿ƒƒ∆»∆¿«»
ÏÚ Û‡L ,‰„ÏiL „Ú Bn‡ ‰Ï·Ë ‡lL ˙Èa „ÈÏÈÓƒƒ«ƒ∆…»¿»ƒ«∆»¿»∆««
.,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc BÈ‡ ,‰BÓLÏ ÏBnpL Ètƒ∆ƒƒ¿»≈∆∆««»

.àé„ÏBpL ÈÓe ,Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜˘„Áa »»∆«¿∆»ƒ∆««…∆
ÏÙk ‡e‰L ,B˙i¯a ¯ÓbzL Ì„˜ B¯eaÚÏ ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈¿ƒ»∆¿≈∆



dlinקנו zekld - dad` xtq - oqip 'e iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

Búiøa øîbzL íã÷ezxivi dnlyedy iptl -exryy mi`exe Ÿ¤¤¦¨¥§¦¨
,minly mpi` eipxetiveéç BðéàL éðtî ìôðk àeäLpl dnec -lt ¤§¥¤¦§¥¤¥©

,ax onfl zeig el oi`yïôc àöBéå,m`d oha gezipa clepd - §¥Ÿ¤
ñðéâøcðàåzeawp ly xai`e xkfk zexkf ly xai` el yiy celi - §©§§Ÿ¦Ÿ

,daiwpkúBìøò ézL Bì LiL éîe¦¤¥§¥¨§
,zelxra miqeknd micib ipy -
ipinyd meia milenip mdy elit`
ïéìBnð àlà ,úaMä úà ïéçBc ïðéà¥¨¦¤©©¨¤¨¦¦

úaLa ãçàa ïä,oey`x meia - ¥§¤¨§©¨
àeäLdíBédïäì éòéLz- ¤§¦¦¨¤

.mzcill
.·ÈúBLîMä ïéa ãìBpL éî- ¦¤©¥©§¨

z`vl driwyd oiay onfa
,miakekdezcily `vnpe÷ôñ̈¥

äìéla ÷ôñ íBiaoia lk enk ©¨¥©©§¨
wtq mei wtq `edy zeynyd

,dlilïéðBîdlind ini z`ïî ¦¦
a ìBnðå äìélämeidéòéLz ©©§¨§¦©§¦¦

,ezcilléðéîL ÷ôñ àeäLik ¤¨¥§¦¦
.dlil did xak clep `edyk ile`

ãìBð íàåaïéa úaL áøò §¦©¤¤©¨¥
úBLîMäiriyza elenl yiy ©§¨

,d`ad zaya `edyäçBc Bðéà¥¤
,úaMä úàãçàa ìBnð àlà ¤©©¨¤¨¦§¤¨

úaLamei `edy] oey`x meia - §©¨
,[ezcill ixiyrmeynïéàL¤¥
÷ôqî úaL ïéçBcmiyyeg ixdy ¦©¨¦¨¥

mcew ezlin onfe meia clep `ny
`ly dlin idef ok m`e ,zayd

.zay dgec dpi`e dpnfa
.‚ÈéðéîMä Lãça ãìBpL éî¦¤©©Ÿ¤©§¦¦

,en` dxarzdy onfläéä íà¦¨¨
ãìå äæ éøä ,åéðøtöáe BøòNa íìL̈¥¦§¨§¦¨§¨£¥¤¨¨

íìL,zeigl ie`xyäòáL ïáe ¨¥¤¦§¨
àeäycega cleeidl jixv dide -

exeairl iriaydääzLpL àlà,en` ohaaúaLa Bìèìèì øzîe ¤¨¤¦§©¨ª¨§©§§§©¨
ïáàk Bðéàå,jxev da oi`y meyn zaya dlhlhl xeq`yïéìBîe §¥§¤¤¦
[milne -]úaLa BúBà.cle lk oickée÷ì BøòNe ãìBð íà ìáà- §©¨£¨¦©§¨¨

,epewizk ieyr epi`ïúiøáa ïéîìL åéðøtö ïéàåoiicr eipxetive - §¥¦¨§¨§¥¦¦§¦¨¨
,ie`xk elcb `léeàø äéä àlL ,éàcå äðBîL ïa äæ éøäjixv - £¥¤¤§¨©©¤Ÿ¨¨¨

äòLúa àlà ãìeäìen` xeairl iriyzd ycega -íã÷ àöéå §¦¨¥¤¨§¦§¨§¨¨Ÿ¤

øîbiL,zeigl ie`x epi`eïáàk áeLç àeä Cëéôìejxev da oi`y ¤¦¨¥§¦¨¨§¤¤
,Bìèìèì øeñàå.elenl xeq` elhlhl xeq`y oeikneïë ét ìò óàå §¨§©§§§©©¦¥

,eipxetive eizexry exnbp `ly elit`e -ääL íàzeigl x`yp - ¦¨¨
ìLäîi÷ ìL ãìå àeä éøä ,íBé íéL,miiwzdle zeigl ie`xy - §Ÿ¦£¥¨¨¤©¨¨

cleeidl jixv didy mileze
ohaa ddzypy `l` iriaya

,en`íéãìBpä øàLk àeä éøäå©£¥¦§¨©¨¦
øác ìëìipic x`y oiprl - §¨¨¨

mc`a `l` exn`p `ly dxezd
meyn ,zeigl ie`xyääML ìkL¤¨¤¨¨

ìLíãàa íBé íéLzecleea -] §Ÿ¦¨¨¨
zeigl x`ype [mc`dBðéàaygp ¥

lìôð,[zeigl ie`x epi`y cle -] ¥¤
.libx mc` `ed ixd `l`

.„ÈéòéáMä Lãça ãìBpL éî¦¤©©Ÿ¤©§¦¦
Bøeaòì,en` dxarzdy onfl - §¦

íìL ãìBð íà,eixai`aäæ éøä ¦©¨¥£¥¤
äîi÷ ìL ãìåzeigl ie`xy - ¨¨¤©¨¨

,miiwzdleïéìBîe[milne -]BúBà ¦
úaLadgecy dpnfa dlin oick §©¨
.zay÷ôñcleed m`äòáL ïa- ¨¥¤¦§¨

exeairl iriayd ycega clep
,zay dgec ezlineïa ÷ôñ̈¥¤

äðBîLycega clep `edy e` - §¨
ezlin oi`e ,exeairl ipinyd
exnbp `ly meyn zay dgec

,eipxetive eizexryúaLa ìBnð¦§©¨
íéðt ìkî-`l `ed ote` lka ik ¦¨¨¦

ixdy ,zay xeqi` lr xaeríà¦
àeä íìLå àeä äòáL ïa¤¦§¨§¨¥

,eixai`aúaL äçãiL àeä ïéãa- §¦¤¦§¤©¨
zayd z` zegcl `ed jixv

,oicd xwirnclepd cinzy enk
`l m` s` zay dgec drayl

,eipxetive eizexry exnbpïa íàå§¦¤
àeä äðBîL,[zayd z` eilr millgn oi`e] zeigl ie`x epi`eäæ §¨¤

àeä øNa Czçîk ìnL,dxeag ziiyr ly `ziixe`c xeqi` ea oi`e ¤¨¦§©¥¨¨
äfL éôì`ed cleedìôðe`x epi`yoa clee epi` `ede] ,zeigl i §¦¤¤¥¤

,[dxeag ziiyr xeqi` ea yiy `niiwàeä íà`edy cvd itl - ¦
.äðBîL ïa¤§¨

.ÂËøaòä àéöBäz`BLàø[egvn aex -]nBnà éòîì õeç- ¦¨ª¨Ÿ¦§¥¦
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ס"ק  שלא (סי' ברורה ובמשנה שבת. דוחה אינו מתקשה] שהגיד
שלא  גם מהול כשנראה רק שבת דוחה מילתו שאין כתב טו)
דוחה  מילתו קישוי בשעת רק מהול נראה אם אבל קישוי, בשעת

שבת.

יב  את :הלכה דוחה אינו השמשות בין שבת בערב נולד ואם
'בין השבת. שזמן כתב ס"ה) שלא סי' (או"ח הרב ובשו"ע

בשקיעת  [ולא הכוכבים צאת לפני שעה כרבע מתחיל השמשות'
החמה, שקעה שכבר פי על אף לכן, קודם נולד ואם החמה],
שכמה  הביא יד) ס"ק (שם ברורה במשנה אמנם שישי. ביום נימול
מעינינו  החמה שנתכסה שמזמן וסוברים בזה מחמירים פוסקים
והביא  השמשות, בין בכלל הכל בינוניים כוכבים ג' יציאת עד

ישראל. ארץ ערי בכל המנהג נתפשט שכן יוסף הברכי בשם

יד  בשבת.:הלכה נימול שמונה בן ספק שבעה בן ספק
בן  שבספק פסק ס"ג) שלא סי' או"ח סי"א, רסו סי' (יו"ד ובשו"ע
נגמרו  כן אם אלא בשבת אותו מלים אין שמונה בן ספק שבעה
שלא  באופן שאף כתב שם) (יו"ד והרמ"א וציפורניו. שערותיו
מחללים  שאין אלא בשבת, אותו מלים וציפורניו שערותיו נגמרו
יא) ס"ק שלא (סי' ברורה ובמשנה דברים. בשאר השבת את עליו
רבה  האליה ודעת כשו"ע, לפסוק דעתם והט"ז שהב"ח כתב

מקומו. כמנהג ינהג אחד שכל וסיים ספקות. למול שהמנהג

טו  שני.:הלכה טוב יום את רסו ודוחה סי' (יו"ד השו"ע וכתב
של  שני טוב יום אף דוחה אינו השמשות בין שנולד שמי ס"ח)

גלויות.

BÏ LiL ÈÓe ,ÒÈ‚¯c‡Â ,ÔÙc ‡ˆBÈÂ ,ÈÁ BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈«¿≈…∆¿«¿¿…ƒ…ƒ∆≈
Ô‰ ÔÈÏBn ‡l‡ ,˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ ,˙BÏ¯Ú ÈzL¿≈»¿≈»ƒ∆««»∆»ƒƒ≈

.Ô‰Ï ÈÚÈLz ÌBÈ ‡e‰L ˙aLa „Á‡a.áé„ÏBpL ÈÓ ¿∆»¿«»∆¿ƒƒ»∆ƒ∆«
ÔÓ ÔÈBÓ ,‰ÏÈla ˜ÙÒ ÌBia ˜ÙÒ ˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»»≈«»≈««¿»ƒƒ
„ÏB Ì‡Â .ÈÈÓL ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÚÈLza ÏBnÂ ‰ÏÈl‰««¿»¿ƒ«¿ƒƒ∆»≈¿ƒƒ¿ƒ«
,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc BÈ‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙aL ·¯Ú∆∆«»≈«¿»≈∆∆««»
.˜ÙqÓ ˙aL ÔÈÁBc ÔÈ‡L ˙aLa „Á‡a ÏBn ‡l‡∆»ƒ¿∆»¿«»∆≈ƒ«»ƒ»≈

.âéB¯ÚNa ÌÏL ‰È‰ Ì‡ ÈÈÓM‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓƒ∆««…∆«¿ƒƒƒ»»»≈ƒ¿»
‡l‡ ‡e‰ ‰Ú·L Ô·e ÌÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈ¯tˆ·e¿ƒ»¿»¬≈∆»»»≈∆ƒ¿»∆»
ÔÈÏBÓe ,Ô·‡k BÈ‡Â ˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓe ,‰‰zLpL∆ƒ¿«»À»¿«¿¿¿«»¿≈¿∆∆ƒ
ÂÈ¯tˆ ÔÈ‡Â Èe˜Ï B¯ÚNe „ÏB Ì‡ Ï·‡ .˙aLa B˙B‡¿«»¬»ƒ«¿»»¿≈ƒ»¿»
‰È‰ ‡lL ,È‡cÂ ‰BÓL Ôa ‰Ê È¯‰ ,Ô˙i¯·a ÔÈÓÏL¿≈ƒƒ¿ƒ»»¬≈∆∆¿»««∆…»»
,¯ÓbiL Ì„˜ ‡ˆÈÂ ‰ÚL˙a ‡l‡ „Ïe‰Ï Èe‡»̄¿ƒ»≈∆»¿ƒ¿»¿»»…∆∆ƒ»≈
ÏÚ Û‡Â ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â Ô·‡k ·eLÁ ‡e‰ CÎÈÙÏe¿ƒ»»¿∆∆¿»¿«¿¿¿««
‰Ói˜ ÏL „ÏÂ ‡e‰ È¯‰ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L Ì‡ ÔÎ Ètƒ≈ƒ»»¿…ƒ¬≈»»∆«»»
‰‰ML ÏkL ,¯·c ÏÎÏ ÌÈ„ÏBp‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»«»ƒ¿»»»∆»∆»»

.ÏÙ BÈ‡ Ì„‡a ÌBÈ ÌÈLÏL.ãéL„Áa „ÏBpL ÈÓ ¿…ƒ»»»≈≈∆ƒ∆««…∆
ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ÌÏL „ÏB Ì‡ ,B¯eaÚÏ ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿ƒƒ«»≈¬≈∆»»∆

.˙aLa B˙B‡ ÔÈÏBÓe ‰Ói˜Ôa ˜ÙÒ ‰Ú·L Ôa ˜ÙÒ «»»ƒ¿«»»≈∆ƒ¿»»≈∆
‡e‰ ‰Ú·L Ôa Ì‡ ,ÌÈt ÏkÓ ˙aLa ÏBn ,‰BÓL¿»ƒ¿«»ƒ»»ƒƒ∆ƒ¿»
‰BÓL Ôa Ì‡Â ,˙aL ‰Á„iL ‡e‰ ÔÈ„a ‡e‰ ÌÏLÂ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿∆«»¿ƒ∆¿»
Ì‡ ÏÙ ‰fL ÈÙÏ ,‡e‰ ¯Na CzÁÓk ÏnL ‰Ê ,‡e‰∆∆»ƒ¿«≈»»¿ƒ∆∆≈∆ƒ

.‰BÓL Ôa ‡e‰.åèÈÚÓÏ ıeÁ BL‡¯ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ ∆¿»ƒ»À»…ƒ¿≈

dlin zekld - dad` xtq - oqip 'e iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

a ,mlerd xiee`l uivde ey`x `viy ,xnelkúBLîMä ïéaaxr ly ¥©§¨
oia lk ik ,dlila e` meia clep cleed m`d wtq yiy `vnpe ,zay

,dlil wtq mei wtq `ed zeynydàlà Blk àöé àlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ¨¨ª¤¨
ïéìBî ïéà ,úaL éìéìa[miln -]úaLa BúBàz` `ivedy dryn ik §¥¥©¨¥¦§©¨

,celil aygp `ed ixd ey`x
ey`x `ivedy dryay okziie
axr oiicr did zeynyd oiaa
`id zaya ezliny `vnpe ,zay
dgec dpi`e dpnfa `ly dlin

.zayúà äçBc BðéàL éî ìëå§¨¦¤¥¤¤
úaMäoi`y in lk ,xnelk - ©©¨

zngn zayd z` dgec ezlin
,wtqáBè íBé úà äçBc Bðéà¥¤¤

déðL áBè íBé úà äçBãå ,ïBLàø¦§¤¤¥¦
lb ly.zeieìL íéáBè íéîé éðLáe¦§¥¨¦¦¤

äðMä Làømeil miaygp mdy Ÿ©¨¨
jex` cg` aehúà àì äçBc Bðéà¥¤Ÿ¤

ämeidä úà àìå ïBLàømeid.éðL ©¦§Ÿ¤©¥¦
dpîæa àlL äìéî ïëåx`azpy §¥¦¨¤Ÿ¦§©¨

lirl(ט zay(הלכה dgec dpi`y
y `id dpeekd ,aeh meiedðéà¥¨

äçBcmeid z` s`dLàø ìL éðL ¨¥¦¤Ÿ
.äðMä©¨¨

.ÊËïéìBî ïéà ,äìBç[miln -] ¤¥¦
ïéðBîe .àéøáiL ãò BúBà- ©¤©§¦¦

mixteqeéçiL úòî Bì`txziy - ¥¥¤§¦
Béìçîzyleg epnn xearze ¥¨§

,ilegdúòì úòî íéîé úòáL- ¦§©¨¦¥¥§¥
,epiidc] ,minly mini zray
dze`l ribi `ed iriayd meiay

d meia `ixady dry,[oey`x
åwxäna .BúBà ïéìBî Ck øçà §©©¨¦©¤

íéøeîà íéøácote` dfi`a - §¨¦£¦
dray el oizndl oicd xen`

.zrl zrn miniänç BzöìçLa§¤£©§©¨
beq -] zgcwd ileg efg` m` -

,[mg eteby ilegäæ éìça àöBiëå§©¥§Ÿ¦¤
.eteb lka `edy df ilegl dnec `edy xg` ileg eze` swzy e` -

åéðéò Bì eáàk íà ìáà,eipir e`txziy cr mipiznneúòa £¨¦¨£¥¨§¥
åéðéò eçztúiLãiî BúBà ïéìBî eàôøéådray oizndl jixv oi`e ¤¦§©§¥¨§¥¨§¦¦¨

.miniäæa àöBik ìk ïëåepi`y dfd ilegl dnec `edy ileg lk - §¥¨©¥¨¤
xg`l mini dray oizndl jixv oi` ,cg` xai`a `l` eteb lka

.`txzpy
.ÊÈa àöîpL ïè÷meidBlL éðéîL[ezcill -]eteb ravyk÷øé ¨¨¤¦§¨©§¦¦¤¨Ÿ

øúBéalv` libxdn xzei - §¥
,mi`ixa miphwel oi`y oniq dfe

,mc witqnïéìBî ïéà[miln -] ¥¦
ìtiL ãò ,BúBà[sqeeziy -]Ba ©¤¦Ÿ

íépèwä äàøîk åéàøî eøæçéå ,íc̈§©§§©§¨§©§¥©§©¦
íéàéøaäd`xii eteb rave - ©§¦¦

.mi`ixa micli ly sebd ravk
øúBéa íãà äéä íà ïëålibxdn §¥¦¨¨¨Ÿ§¥

d`xp `edeBòáöL éîkmc`k - §¦¤¨§
oniq edfe ,mec`a eze` eravy
`l` mixai`a rlap `l ency

,xyal xerd oia `edïéìBî ïéà¥¦
Ba òìaiL ãò ,BúBà[mixai`a -] ©¤¦¨©

,íépè÷ øàLk åéàøî eøæçéå Bîc̈§©§§©§¨¦§¨§©¦
edf oizndl jixvy dneéðtî¦§¥

éìç äfLdcleza rah df oi`e ¤¤Ÿ¦
.jk ze`xidl dfd wepizd ly

éøöåelà íéøáãa øäfäì C- §¨¦§¦¨¥¦§¨¦¥
ilegd ly zeyygaïéàå ,äaøä©§¥§¥

íL Ba ïéàL ãìé àlà ïéìBî-] ¦¤¨¤¤¤¥¥
[meyL ,éìçixdúBLôð úðkñ Ÿ¦¤©¨©§¨

å ,ìkä úà äçBcxizdl yi ok ¨¤©Ÿ§
y oeiknïîæ øçàì ìeîì øLôà¤§¨¨§©©§©

,ilegd xeariykøLôà éàå§¦¤§¨
.íìBòì ìàøNiî ãçà Lôð øéæçäì§©£¦¤¤¤¨¦¦§¨¥§¨

.ÁÈäìnL äMàz`dða ¦¨¤¨¨§¨
d,äìénä úîçî úîe ïBLàø¦¥¥£©©¦¨

äìéLëäLdlindBçk úà- ¤¦§¦¨¤Ÿ
`le zn dlind zngny ,xnelk

,xg` ileg el didäìî ïëåz` §¥¨¨
dpaúîe éðMämbúîçî ïk ©¥¦¥¥¥£©

äìénä,xg` ileg zngn `leïéa ©¦¨¥
clep ipyd cleedy ote`aìòaî¦©©

äæoey`xd cleed epnn clepy lra eze`n -eïéa`edy ote`a ¤¥
Bpîæa éLéìMä úà ìeîz àì Bæ éøä ,øçà ìòaî,ipinyd meia - ¦©©©¥£¥Ÿ¨¤©§¦¦¦§©

Bì ïéðézîî àlàelenln -å èòî ìcâiL ãòf`.Bçk ÷fçúé ¤¨©§¦¦©¤¦§©§©§¦§©¥Ÿ
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טז  מיד.:הלכה אותו מלים וכו' עיניו לו כאבו אם אבל
גדול  כאב עיניו לו כאבו שאם כתב ס"ב) רסב סי' (יו"ד והרמ"א

ימים]. ז' [וממתינים הגוף שבכל כחולי הוי

יח  וכו'.:הלכה ראשון בנה שמלה (יו"ד אשה השו"ע והוסיף
בניו  שני את מל אחד איש אם הדין שהוא ס"ב) רסג סי'
בין  השלישי את מל שאינו המילה, מחמת ומתו הראשונים
אחרת. מאשה מהילדים אחד שכל ובין אחת, מאשה ששניהם

באיש  נאמר לא זה שדין וסוברים חולקים שיש הביא והרמ"א
למול  ואין להקל יש נפשות ספק שזה שמכיון וסיים באשה, אלא

בניו  שני שמתו באיש שאם .גם ס"ג) רסג סי' (יו"ד השו"ע כתב
את  מלה אחותה וגם המילה, מחמת ומת בנה את מלה אשה
שיגדלו  עד בנם את למול להם אסור המילה, מחמת ומת בנה

האחיות. שאר של הדין וכן כוחם, ויתחזק

‡l‡ Blk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa Bn‡ƒ≈«¿»««ƒ∆…»»À∆»
BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏBÓ ÔÈ‡ ,˙aL ÈÏÈÏa¿≈≈«»≈ƒ¿«»¿»ƒ∆≈
,ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈ ˙‡ ‰ÁBc BÈ‡ ˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc∆∆««»≈∆∆ƒ
ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL·e .ÈL ·BË ÌBÈ ˙‡ ‰ÁB„Â¿∆∆≈ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ‰ÁBc BÈ‡ ‰M‰ L‡…̄«»»≈∆…∆»ƒ¿…∆

ÏÈÓ ÔÎÂ .ÈL‰ÏL ÈL ‰ÁBc dÈ‡ dpÓÊa ‡lL ‰ «≈ƒ¿≈ƒ»∆…ƒ¿«»≈»»≈ƒ∆
.‰M‰ L‡¯.æè„Ú B˙B‡ ÔÈÏBÓ ÔÈ‡ ‰ÏBÁ …«»»∆≈ƒ«

ÌÈÓÈ ˙Ú·L BÈÏÁÓ ÈÁiL ˙ÚÓ BÏ ÔÈBÓe .‡È¯·iL∆«¿ƒƒ≈≈∆¿ƒ≈»¿ƒ¿«»ƒ
ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡ ÔÈÏBÓ Ck ¯Á‡Â ˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈¿««»ƒ«∆¿»ƒ
Ï·‡ ,‰Ê ÈÏÁa ‡ˆBiÎÂ ‰nÁ BzˆÏÁLa ,ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆¬«¿«»¿«≈¿…ƒ∆¬»

Ì‡e‡Ù¯ÈÂ ÂÈÈÚ eÁzt˙iL ˙Úa ,ÂÈÈÚ BÏ e·‡k ƒ»¬≈»¿≈∆ƒ¿«¿≈»¿≈»¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„iÓ B˙B‡ ÔÈÏBÓ.æéÔË˜ ƒƒ»¿≈»«≈»∆»»

„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏBÓ ÔÈ‡ ¯˙BÈa ˜¯È BlL ÈÈÓLa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«¿ƒƒ∆»…¿≈≈ƒ«
ÌÈpËw‰ ‰‡¯Ók ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ ,Ìc Ba ÏtiL∆ƒ…»¿«¿¿«¿»¿«¿≈«¿«ƒ
ÔÈ‡ ,BÚ·ˆL ÈÓk ¯˙BÈa Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a‰«¿ƒƒ¿≈ƒ»»»…¿≈¿ƒ∆»¿≈
¯‡Lk ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ BÓc Ba ÚÏaiL „Ú ,B˙B‡ ÔÈÏBÓƒ«∆ƒ»«»¿«¿¿«¿»ƒ¿»
el‡ ÌÈ¯·„a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÈÏÁ ‰fL ÈtÓ ,ÌÈpË¿̃«ƒƒ¿≈∆∆…ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ≈
,ÈÏÁ ÌL Ba ÔÈ‡L „ÏÈ ‡l‡ ÔÈÏBÓ ÔÈ‡Â ,‰a¯‰«¿≈¿≈ƒ∆»∆∆∆≈≈…ƒ
¯Á‡Ï ÏeÓÏ ¯LÙ‡Â ,Ïk‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˙kÒL∆«»«¿»»∆«…¿∆¿»»¿««
.ÌÏBÚÏ Ï‡¯NiÓ „Á‡ LÙ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÔÓÊ¿«¿ƒ∆¿»¿«¬ƒ∆∆∆»ƒƒ¿»≈¿»

.çé‰ÏÈn‰ ˙ÓÁÓ ˙Óe ÔBL‡¯ da ‰ÏnL ‰M‡ƒ»∆»»¿»ƒ≈≈¬««ƒ»
˙ÓÁÓ Ôk ˙Óe ÈM‰ ‰ÏÓ ÔÎÂ ,BÁk ˙‡ ‰ÏÈLÎ‰L∆ƒ¿ƒ»∆…¿≈»»«≈ƒ≈≈≈¬«
‡Ï BÊ È¯‰ ,¯Á‡ ÏÚaÓ ÔÈa ‰Ê ÏÚaÓ ÔÈa ,‰ÏÈn‰«ƒ»≈ƒ««∆≈ƒ«««≈¬≈…
„Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ ‡l‡ ,BpÓÊa ÈLÈÏM‰ ˙‡ ÏeÓz»∆«¿ƒƒƒ¿«∆»«¿ƒƒ«

.BÁk ˜fÁ˙ÈÂ ËÚÓ Ïc‚iL∆ƒ¿«¿«¿ƒ¿«≈…



קנז dlin zekld - dad` xtq - oqip 'e iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

Búiøa øîbzL íã÷ezxivi dnlyedy iptl -exryy mi`exe Ÿ¤¤¦¨¥§¦¨
,minly mpi` eipxetiveéç BðéàL éðtî ìôðk àeäLpl dnec -lt ¤§¥¤¦§¥¤¥©

,ax onfl zeig el oi`yïôc àöBéå,m`d oha gezipa clepd - §¥Ÿ¤
ñðéâøcðàåzeawp ly xai`e xkfk zexkf ly xai` el yiy celi - §©§§Ÿ¦Ÿ

,daiwpkúBìøò ézL Bì LiL éîe¦¤¥§¥¨§
,zelxra miqeknd micib ipy -
ipinyd meia milenip mdy elit`
ïéìBnð àlà ,úaMä úà ïéçBc ïðéà¥¨¦¤©©¨¤¨¦¦

úaLa ãçàa ïä,oey`x meia - ¥§¤¨§©¨
àeäLdíBédïäì éòéLz- ¤§¦¦¨¤

.mzcill
.·ÈúBLîMä ïéa ãìBpL éî- ¦¤©¥©§¨

z`vl driwyd oiay onfa
,miakekdezcily `vnpe÷ôñ̈¥

äìéla ÷ôñ íBiaoia lk enk ©¨¥©©§¨
wtq mei wtq `edy zeynyd

,dlilïéðBîdlind ini z`ïî ¦¦
a ìBnðå äìélämeidéòéLz ©©§¨§¦©§¦¦

,ezcilléðéîL ÷ôñ àeäLik ¤¨¥§¦¦
.dlil did xak clep `edyk ile`

ãìBð íàåaïéa úaL áøò §¦©¤¤©¨¥
úBLîMäiriyza elenl yiy ©§¨

,d`ad zaya `edyäçBc Bðéà¥¤
,úaMä úàãçàa ìBnð àlà ¤©©¨¤¨¦§¤¨

úaLamei `edy] oey`x meia - §©¨
,[ezcill ixiyrmeynïéàL¤¥
÷ôqî úaL ïéçBcmiyyeg ixdy ¦©¨¦¨¥

mcew ezlin onfe meia clep `ny
`ly dlin idef ok m`e ,zayd

.zay dgec dpi`e dpnfa
.‚ÈéðéîMä Lãça ãìBpL éî¦¤©©Ÿ¤©§¦¦

,en` dxarzdy onfläéä íà¦¨¨
ãìå äæ éøä ,åéðøtöáe BøòNa íìL̈¥¦§¨§¦¨§¨£¥¤¨¨

íìL,zeigl ie`xyäòáL ïáe ¨¥¤¦§¨
àeäycega cleeidl jixv dide -

exeairl iriaydääzLpL àlà,en` ohaaúaLa Bìèìèì øzîe ¤¨¤¦§©¨ª¨§©§§§©¨
ïáàk Bðéàå,jxev da oi`y meyn zaya dlhlhl xeq`yïéìBîe §¥§¤¤¦
[milne -]úaLa BúBà.cle lk oickée÷ì BøòNe ãìBð íà ìáà- §©¨£¨¦©§¨¨

,epewizk ieyr epi`ïúiøáa ïéîìL åéðøtö ïéàåoiicr eipxetive - §¥¦¨§¨§¥¦¦§¦¨¨
,ie`xk elcb `léeàø äéä àlL ,éàcå äðBîL ïa äæ éøäjixv - £¥¤¤§¨©©¤Ÿ¨¨¨

äòLúa àlà ãìeäìen` xeairl iriyzd ycega -íã÷ àöéå §¦¨¥¤¨§¦§¨§¨¨Ÿ¤

øîbiL,zeigl ie`x epi`eïáàk áeLç àeä Cëéôìejxev da oi`y ¤¦¨¥§¦¨¨§¤¤
,Bìèìèì øeñàå.elenl xeq` elhlhl xeq`y oeikneïë ét ìò óàå §¨§©§§§©©¦¥

,eipxetive eizexry exnbp `ly elit`e -ääL íàzeigl x`yp - ¦¨¨
ìLäîi÷ ìL ãìå àeä éøä ,íBé íéL,miiwzdle zeigl ie`xy - §Ÿ¦£¥¨¨¤©¨¨

cleeidl jixv didy mileze
ohaa ddzypy `l` iriaya

,en`íéãìBpä øàLk àeä éøäå©£¥¦§¨©¨¦
øác ìëìipic x`y oiprl - §¨¨¨

mc`a `l` exn`p `ly dxezd
meyn ,zeigl ie`xyääML ìkL¤¨¤¨¨

ìLíãàa íBé íéLzecleea -] §Ÿ¦¨¨¨
zeigl x`ype [mc`dBðéàaygp ¥

lìôð,[zeigl ie`x epi`y cle -] ¥¤
.libx mc` `ed ixd `l`

.„ÈéòéáMä Lãça ãìBpL éî¦¤©©Ÿ¤©§¦¦
Bøeaòì,en` dxarzdy onfl - §¦

íìL ãìBð íà,eixai`aäæ éøä ¦©¨¥£¥¤
äîi÷ ìL ãìåzeigl ie`xy - ¨¨¤©¨¨

,miiwzdleïéìBîe[milne -]BúBà ¦
úaLadgecy dpnfa dlin oick §©¨
.zay÷ôñcleed m`äòáL ïa- ¨¥¤¦§¨

exeairl iriayd ycega clep
,zay dgec ezlineïa ÷ôñ̈¥¤

äðBîLycega clep `edy e` - §¨
ezlin oi`e ,exeairl ipinyd
exnbp `ly meyn zay dgec

,eipxetive eizexryúaLa ìBnð¦§©¨
íéðt ìkî-`l `ed ote` lka ik ¦¨¨¦

ixdy ,zay xeqi` lr xaeríà¦
àeä íìLå àeä äòáL ïa¤¦§¨§¨¥

,eixai`aúaL äçãiL àeä ïéãa- §¦¤¦§¤©¨
zayd z` zegcl `ed jixv

,oicd xwirnclepd cinzy enk
`l m` s` zay dgec drayl

,eipxetive eizexry exnbpïa íàå§¦¤
àeä äðBîL,[zayd z` eilr millgn oi`e] zeigl ie`x epi`eäæ §¨¤

àeä øNa Czçîk ìnL,dxeag ziiyr ly `ziixe`c xeqi` ea oi`e ¤¨¦§©¥¨¨
äfL éôì`ed cleedìôðe`x epi`yoa clee epi` `ede] ,zeigl i §¦¤¤¥¤

,[dxeag ziiyr xeqi` ea yiy `niiwàeä íà`edy cvd itl - ¦
.äðBîL ïa¤§¨

.ÂËøaòä àéöBäz`BLàø[egvn aex -]nBnà éòîì õeç- ¦¨ª¨Ÿ¦§¥¦
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dkld ipipt

ס"ק  שלא (סי' ברורה ובמשנה שבת. דוחה אינו מתקשה] שהגיד
שלא  גם מהול כשנראה רק שבת דוחה מילתו שאין כתב טו)
דוחה  מילתו קישוי בשעת רק מהול נראה אם אבל קישוי, בשעת

שבת.

יב  את :הלכה דוחה אינו השמשות בין שבת בערב נולד ואם
'בין השבת. שזמן כתב ס"ה) שלא סי' (או"ח הרב ובשו"ע

בשקיעת  [ולא הכוכבים צאת לפני שעה כרבע מתחיל השמשות'
החמה, שקעה שכבר פי על אף לכן, קודם נולד ואם החמה],
שכמה  הביא יד) ס"ק (שם ברורה במשנה אמנם שישי. ביום נימול
מעינינו  החמה שנתכסה שמזמן וסוברים בזה מחמירים פוסקים
והביא  השמשות, בין בכלל הכל בינוניים כוכבים ג' יציאת עד

ישראל. ארץ ערי בכל המנהג נתפשט שכן יוסף הברכי בשם

יד  בשבת.:הלכה נימול שמונה בן ספק שבעה בן ספק
בן  שבספק פסק ס"ג) שלא סי' או"ח סי"א, רסו סי' (יו"ד ובשו"ע
נגמרו  כן אם אלא בשבת אותו מלים אין שמונה בן ספק שבעה
שלא  באופן שאף כתב שם) (יו"ד והרמ"א וציפורניו. שערותיו
מחללים  שאין אלא בשבת, אותו מלים וציפורניו שערותיו נגמרו
יא) ס"ק שלא (סי' ברורה ובמשנה דברים. בשאר השבת את עליו
רבה  האליה ודעת כשו"ע, לפסוק דעתם והט"ז שהב"ח כתב

מקומו. כמנהג ינהג אחד שכל וסיים ספקות. למול שהמנהג

טו  שני.:הלכה טוב יום את רסו ודוחה סי' (יו"ד השו"ע וכתב
של  שני טוב יום אף דוחה אינו השמשות בין שנולד שמי ס"ח)

גלויות.

BÏ LiL ÈÓe ,ÒÈ‚¯c‡Â ,ÔÙc ‡ˆBÈÂ ,ÈÁ BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈«¿≈…∆¿«¿¿…ƒ…ƒ∆≈
Ô‰ ÔÈÏBn ‡l‡ ,˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ ,˙BÏ¯Ú ÈzL¿≈»¿≈»ƒ∆««»∆»ƒƒ≈

.Ô‰Ï ÈÚÈLz ÌBÈ ‡e‰L ˙aLa „Á‡a.áé„ÏBpL ÈÓ ¿∆»¿«»∆¿ƒƒ»∆ƒ∆«
ÔÓ ÔÈBÓ ,‰ÏÈla ˜ÙÒ ÌBia ˜ÙÒ ˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»»≈«»≈««¿»ƒƒ
„ÏB Ì‡Â .ÈÈÓL ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÚÈLza ÏBnÂ ‰ÏÈl‰««¿»¿ƒ«¿ƒƒ∆»≈¿ƒƒ¿ƒ«
,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc BÈ‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙aL ·¯Ú∆∆«»≈«¿»≈∆∆««»
.˜ÙqÓ ˙aL ÔÈÁBc ÔÈ‡L ˙aLa „Á‡a ÏBn ‡l‡∆»ƒ¿∆»¿«»∆≈ƒ«»ƒ»≈

.âéB¯ÚNa ÌÏL ‰È‰ Ì‡ ÈÈÓM‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓƒ∆««…∆«¿ƒƒƒ»»»≈ƒ¿»
‡l‡ ‡e‰ ‰Ú·L Ô·e ÌÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈ¯tˆ·e¿ƒ»¿»¬≈∆»»»≈∆ƒ¿»∆»
ÔÈÏBÓe ,Ô·‡k BÈ‡Â ˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓe ,‰‰zLpL∆ƒ¿«»À»¿«¿¿¿«»¿≈¿∆∆ƒ
ÂÈ¯tˆ ÔÈ‡Â Èe˜Ï B¯ÚNe „ÏB Ì‡ Ï·‡ .˙aLa B˙B‡¿«»¬»ƒ«¿»»¿≈ƒ»¿»
‰È‰ ‡lL ,È‡cÂ ‰BÓL Ôa ‰Ê È¯‰ ,Ô˙i¯·a ÔÈÓÏL¿≈ƒƒ¿ƒ»»¬≈∆∆¿»««∆…»»
,¯ÓbiL Ì„˜ ‡ˆÈÂ ‰ÚL˙a ‡l‡ „Ïe‰Ï Èe‡»̄¿ƒ»≈∆»¿ƒ¿»¿»»…∆∆ƒ»≈
ÏÚ Û‡Â ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â Ô·‡k ·eLÁ ‡e‰ CÎÈÙÏe¿ƒ»»¿∆∆¿»¿«¿¿¿««
‰Ói˜ ÏL „ÏÂ ‡e‰ È¯‰ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L Ì‡ ÔÎ Ètƒ≈ƒ»»¿…ƒ¬≈»»∆«»»
‰‰ML ÏkL ,¯·c ÏÎÏ ÌÈ„ÏBp‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»«»ƒ¿»»»∆»∆»»

.ÏÙ BÈ‡ Ì„‡a ÌBÈ ÌÈLÏL.ãéL„Áa „ÏBpL ÈÓ ¿…ƒ»»»≈≈∆ƒ∆««…∆
ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ÌÏL „ÏB Ì‡ ,B¯eaÚÏ ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿ƒƒ«»≈¬≈∆»»∆

.˙aLa B˙B‡ ÔÈÏBÓe ‰Ói˜Ôa ˜ÙÒ ‰Ú·L Ôa ˜ÙÒ «»»ƒ¿«»»≈∆ƒ¿»»≈∆
‡e‰ ‰Ú·L Ôa Ì‡ ,ÌÈt ÏkÓ ˙aLa ÏBn ,‰BÓL¿»ƒ¿«»ƒ»»ƒƒ∆ƒ¿»
‰BÓL Ôa Ì‡Â ,˙aL ‰Á„iL ‡e‰ ÔÈ„a ‡e‰ ÌÏLÂ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿∆«»¿ƒ∆¿»
Ì‡ ÏÙ ‰fL ÈÙÏ ,‡e‰ ¯Na CzÁÓk ÏnL ‰Ê ,‡e‰∆∆»ƒ¿«≈»»¿ƒ∆∆≈∆ƒ

.‰BÓL Ôa ‡e‰.åèÈÚÓÏ ıeÁ BL‡¯ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ ∆¿»ƒ»À»…ƒ¿≈

dlin zekld - dad` xtq - oqip 'e iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

a ,mlerd xiee`l uivde ey`x `viy ,xnelkúBLîMä ïéaaxr ly ¥©§¨
oia lk ik ,dlila e` meia clep cleed m`d wtq yiy `vnpe ,zay

,dlil wtq mei wtq `ed zeynydàlà Blk àöé àlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ¨¨ª¤¨
ïéìBî ïéà ,úaL éìéìa[miln -]úaLa BúBàz` `ivedy dryn ik §¥¥©¨¥¦§©¨

,celil aygp `ed ixd ey`x
ey`x `ivedy dryay okziie
axr oiicr did zeynyd oiaa
`id zaya ezliny `vnpe ,zay
dgec dpi`e dpnfa `ly dlin

.zayúà äçBc BðéàL éî ìëå§¨¦¤¥¤¤
úaMäoi`y in lk ,xnelk - ©©¨

zngn zayd z` dgec ezlin
,wtqáBè íBé úà äçBc Bðéà¥¤¤

déðL áBè íBé úà äçBãå ,ïBLàø¦§¤¤¥¦
lb ly.zeieìL íéáBè íéîé éðLáe¦§¥¨¦¦¤

äðMä Làømeil miaygp mdy Ÿ©¨¨
jex` cg` aehúà àì äçBc Bðéà¥¤Ÿ¤

ämeidä úà àìå ïBLàømeid.éðL ©¦§Ÿ¤©¥¦
dpîæa àlL äìéî ïëåx`azpy §¥¦¨¤Ÿ¦§©¨

lirl(ט zay(הלכה dgec dpi`y
y `id dpeekd ,aeh meiedðéà¥¨

äçBcmeid z` s`dLàø ìL éðL ¨¥¦¤Ÿ
.äðMä©¨¨

.ÊËïéìBî ïéà ,äìBç[miln -] ¤¥¦
ïéðBîe .àéøáiL ãò BúBà- ©¤©§¦¦

mixteqeéçiL úòî Bì`txziy - ¥¥¤§¦
Béìçîzyleg epnn xearze ¥¨§

,ilegdúòì úòî íéîé úòáL- ¦§©¨¦¥¥§¥
,epiidc] ,minly mini zray
dze`l ribi `ed iriayd meiay

d meia `ixady dry,[oey`x
åwxäna .BúBà ïéìBî Ck øçà §©©¨¦©¤

íéøeîà íéøácote` dfi`a - §¨¦£¦
dray el oizndl oicd xen`

.zrl zrn miniänç BzöìçLa§¤£©§©¨
beq -] zgcwd ileg efg` m` -

,[mg eteby ilegäæ éìça àöBiëå§©¥§Ÿ¦¤
.eteb lka `edy df ilegl dnec `edy xg` ileg eze` swzy e` -

åéðéò Bì eáàk íà ìáà,eipir e`txziy cr mipiznneúòa £¨¦¨£¥¨§¥
åéðéò eçztúiLãiî BúBà ïéìBî eàôøéådray oizndl jixv oi`e ¤¦§©§¥¨§¥¨§¦¦¨

.miniäæa àöBik ìk ïëåepi`y dfd ilegl dnec `edy ileg lk - §¥¨©¥¨¤
xg`l mini dray oizndl jixv oi` ,cg` xai`a `l` eteb lka

.`txzpy
.ÊÈa àöîpL ïè÷meidBlL éðéîL[ezcill -]eteb ravyk÷øé ¨¨¤¦§¨©§¦¦¤¨Ÿ

øúBéalv` libxdn xzei - §¥
,mi`ixa miphwel oi`y oniq dfe

,mc witqnïéìBî ïéà[miln -] ¥¦
ìtiL ãò ,BúBà[sqeeziy -]Ba ©¤¦Ÿ

íépèwä äàøîk åéàøî eøæçéå ,íc̈§©§§©§¨§©§¥©§©¦
íéàéøaäd`xii eteb rave - ©§¦¦

.mi`ixa micli ly sebd ravk
øúBéa íãà äéä íà ïëålibxdn §¥¦¨¨¨Ÿ§¥

d`xp `edeBòáöL éîkmc`k - §¦¤¨§
oniq edfe ,mec`a eze` eravy
`l` mixai`a rlap `l ency

,xyal xerd oia `edïéìBî ïéà¥¦
Ba òìaiL ãò ,BúBà[mixai`a -] ©¤¦¨©

,íépè÷ øàLk åéàøî eøæçéå Bîc̈§©§§©§¨¦§¨§©¦
edf oizndl jixvy dneéðtî¦§¥

éìç äfLdcleza rah df oi`e ¤¤Ÿ¦
.jk ze`xidl dfd wepizd ly

éøöåelà íéøáãa øäfäì C- §¨¦§¦¨¥¦§¨¦¥
ilegd ly zeyygaïéàå ,äaøä©§¥§¥

íL Ba ïéàL ãìé àlà ïéìBî-] ¦¤¨¤¤¤¥¥
[meyL ,éìçixdúBLôð úðkñ Ÿ¦¤©¨©§¨

å ,ìkä úà äçBcxizdl yi ok ¨¤©Ÿ§
y oeiknïîæ øçàì ìeîì øLôà¤§¨¨§©©§©

,ilegd xeariykøLôà éàå§¦¤§¨
.íìBòì ìàøNiî ãçà Lôð øéæçäì§©£¦¤¤¤¨¦¦§¨¥§¨

.ÁÈäìnL äMàz`dða ¦¨¤¨¨§¨
d,äìénä úîçî úîe ïBLàø¦¥¥£©©¦¨

äìéLëäLdlindBçk úà- ¤¦§¦¨¤Ÿ
`le zn dlind zngny ,xnelk

,xg` ileg el didäìî ïëåz` §¥¨¨
dpaúîe éðMämbúîçî ïk ©¥¦¥¥¥£©

äìénä,xg` ileg zngn `leïéa ©¦¨¥
clep ipyd cleedy ote`aìòaî¦©©

äæoey`xd cleed epnn clepy lra eze`n -eïéa`edy ote`a ¤¥
Bpîæa éLéìMä úà ìeîz àì Bæ éøä ,øçà ìòaî,ipinyd meia - ¦©©©¥£¥Ÿ¨¤©§¦¦¦§©

Bì ïéðézîî àlàelenln -å èòî ìcâiL ãòf`.Bçk ÷fçúé ¤¨©§¦¦©¤¦§©§©§¦§©¥Ÿ
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טז  מיד.:הלכה אותו מלים וכו' עיניו לו כאבו אם אבל
גדול  כאב עיניו לו כאבו שאם כתב ס"ב) רסב סי' (יו"ד והרמ"א

ימים]. ז' [וממתינים הגוף שבכל כחולי הוי

יח  וכו'.:הלכה ראשון בנה שמלה (יו"ד אשה השו"ע והוסיף
בניו  שני את מל אחד איש אם הדין שהוא ס"ב) רסג סי'
בין  השלישי את מל שאינו המילה, מחמת ומתו הראשונים
אחרת. מאשה מהילדים אחד שכל ובין אחת, מאשה ששניהם

באיש  נאמר לא זה שדין וסוברים חולקים שיש הביא והרמ"א
למול  ואין להקל יש נפשות ספק שזה שמכיון וסיים באשה, אלא

בניו  שני שמתו באיש שאם .גם ס"ג) רסג סי' (יו"ד השו"ע כתב
את  מלה אחותה וגם המילה, מחמת ומת בנה את מלה אשה
שיגדלו  עד בנם את למול להם אסור המילה, מחמת ומת בנה

האחיות. שאר של הדין וכן כוחם, ויתחזק

‡l‡ Blk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa Bn‡ƒ≈«¿»««ƒ∆…»»À∆»
BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏBÓ ÔÈ‡ ,˙aL ÈÏÈÏa¿≈≈«»≈ƒ¿«»¿»ƒ∆≈
,ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈ ˙‡ ‰ÁBc BÈ‡ ˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc∆∆««»≈∆∆ƒ
ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL·e .ÈL ·BË ÌBÈ ˙‡ ‰ÁB„Â¿∆∆≈ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ‰ÁBc BÈ‡ ‰M‰ L‡…̄«»»≈∆…∆»ƒ¿…∆

ÏÈÓ ÔÎÂ .ÈL‰ÏL ÈL ‰ÁBc dÈ‡ dpÓÊa ‡lL ‰ «≈ƒ¿≈ƒ»∆…ƒ¿«»≈»»≈ƒ∆
.‰M‰ L‡¯.æè„Ú B˙B‡ ÔÈÏBÓ ÔÈ‡ ‰ÏBÁ …«»»∆≈ƒ«

ÌÈÓÈ ˙Ú·L BÈÏÁÓ ÈÁiL ˙ÚÓ BÏ ÔÈBÓe .‡È¯·iL∆«¿ƒƒ≈≈∆¿ƒ≈»¿ƒ¿«»ƒ
ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡ ÔÈÏBÓ Ck ¯Á‡Â ˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈¿««»ƒ«∆¿»ƒ
Ï·‡ ,‰Ê ÈÏÁa ‡ˆBiÎÂ ‰nÁ BzˆÏÁLa ,ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆¬«¿«»¿«≈¿…ƒ∆¬»

Ì‡e‡Ù¯ÈÂ ÂÈÈÚ eÁzt˙iL ˙Úa ,ÂÈÈÚ BÏ e·‡k ƒ»¬≈»¿≈∆ƒ¿«¿≈»¿≈»¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„iÓ B˙B‡ ÔÈÏBÓ.æéÔË˜ ƒƒ»¿≈»«≈»∆»»

„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏBÓ ÔÈ‡ ¯˙BÈa ˜¯È BlL ÈÈÓLa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«¿ƒƒ∆»…¿≈≈ƒ«
ÌÈpËw‰ ‰‡¯Ók ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ ,Ìc Ba ÏtiL∆ƒ…»¿«¿¿«¿»¿«¿≈«¿«ƒ
ÔÈ‡ ,BÚ·ˆL ÈÓk ¯˙BÈa Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a‰«¿ƒƒ¿≈ƒ»»»…¿≈¿ƒ∆»¿≈
¯‡Lk ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ BÓc Ba ÚÏaiL „Ú ,B˙B‡ ÔÈÏBÓƒ«∆ƒ»«»¿«¿¿«¿»ƒ¿»
el‡ ÌÈ¯·„a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÈÏÁ ‰fL ÈtÓ ,ÌÈpË¿̃«ƒƒ¿≈∆∆…ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ≈
,ÈÏÁ ÌL Ba ÔÈ‡L „ÏÈ ‡l‡ ÔÈÏBÓ ÔÈ‡Â ,‰a¯‰«¿≈¿≈ƒ∆»∆∆∆≈≈…ƒ
¯Á‡Ï ÏeÓÏ ¯LÙ‡Â ,Ïk‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˙kÒL∆«»«¿»»∆«…¿∆¿»»¿««
.ÌÏBÚÏ Ï‡¯NiÓ „Á‡ LÙ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÔÓÊ¿«¿ƒ∆¿»¿«¬ƒ∆∆∆»ƒƒ¿»≈¿»

.çé‰ÏÈn‰ ˙ÓÁÓ ˙Óe ÔBL‡¯ da ‰ÏnL ‰M‡ƒ»∆»»¿»ƒ≈≈¬««ƒ»
˙ÓÁÓ Ôk ˙Óe ÈM‰ ‰ÏÓ ÔÎÂ ,BÁk ˙‡ ‰ÏÈLÎ‰L∆ƒ¿ƒ»∆…¿≈»»«≈ƒ≈≈≈¬«
‡Ï BÊ È¯‰ ,¯Á‡ ÏÚaÓ ÔÈa ‰Ê ÏÚaÓ ÔÈa ,‰ÏÈn‰«ƒ»≈ƒ««∆≈ƒ«««≈¬≈…
„Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ ‡l‡ ,BpÓÊa ÈLÈÏM‰ ˙‡ ÏeÓz»∆«¿ƒƒƒ¿«∆»«¿ƒƒ«

.BÁk ˜fÁ˙ÈÂ ËÚÓ Ïc‚iL∆ƒ¿«¿«¿ƒ¿«≈…



dlinקנח zekld - dad` xtq - oqip 'f iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy

.‡ ÈL ˜¯tìøòä elôàå ,ìeîì íéøLk ìkäepi`y icedi -] ∆∆≈ƒ©Ÿ§¥¦¨©£¦¤¨¥
,[lednãáòå,iprpkå ,äMàåcliïéìBî ,ïè÷lenl mileki -íB÷îa §¤¤§¦¨§¨¨¦§¨

Léà ïéàL.dlind zepne`a iway ledn lecb l`xyi oi`y -ìáà ¤¥¦£¨
éBbledn `ed m` elit`,ììk ìeîé àì,xnelkoi`y mewna elit` Ÿ¨§¨

,lenl rceiy l`xyiíàåxar §¦
eéøö Bðéà ,ìîäiðL Bìeîìe øæçì C ¨¥¨¦©£Ÿ§§¦¨

sihdle xefgl jixv `l ,xnelk -
.zixad ziiyr mewna mc epnn

ïéìBî ìkáelka lenl xyt`e - ©Ÿ¦
,mixacd ibeqøeöa elôàoa` -] £¦§

[zccegne dywìëáe ,úéëeëæáe¦§¦§¨
úøBkL øác.jzegy -ìeîé àìå ¨¨¤¥§Ÿ¨

úéîeø÷arlv -][äð÷ ìLly ¦§¦¤¨¤
,uräðkqä éðtî.dfa yiy ¦§¥©©¨¨

ìæøáa ìeîì øçánä ïî äåöîe- ¦§¨¦©ª§¨¨§©§¤
,lfxan ieyrd xacaïékña ïéa¥§©¦

lfxan ieyryeíéøtñîa ïéa¥§¦§¨©¦
.lfxan miieyrdìàøNé ìk eâäðå§¨£¨¦§¨¥
lenl.ïékña§©¦

.·ìk úà ïéëúBç ?ïéìäBî ãöék¥©£¦§¦¤¨
äôBçä øBòädqknd -úà ¨©¤¤

äøèòäcib ly oeilrd wlgd - ¨£¨¨
,dtik oink d`xpd ,xkfdãò©

Ck øçàå .äøèòä ìk älbúzL¤¦§©¤¨¨£¨¨§©©¨
ïéòøBtmirxew -Cøä íeøwä úà §¦¤©§¨©

xerd ly dkxd dakyd -
øBòä ïî ähîlLz` dqiky] ¤§©¨¦¨

[dxhrdBøéæçîe ,ïøtvaefifne - ©¦Ÿ¤©£¦
øNa äàøiL ãò ïàëìe ïàëì§¨§¨©¤¥¨¤§©

õöBî Ck øçàå .äøèòäz` eita ¨£¨¨§©©¨¥
mewnäìénädwfegaàöiL ãò ©¦¨©¤¥¥

î ícädúBîB÷îdíé÷Bçøjezay ©¨¥§§¦
cibd,äðkñ éãéì àBáé àlL éãk§¥¤Ÿ¨¦¥©¨¨

dzigtn dvivnde ,zegitp ly
.zegitpd z`ìî ìëålden -] §¨¨

[reawBúBà ïéøéáòî ,õöBî BðéàL¤¥¥©£¦¦
.dlind zcearn eze` miwlqn -

äéìò ïúBð ,õöBnL øçàågipn - §©©¤¥¥¨¤¨
dlind mewn lrúéðìtñàBà ©§§¨¦

äièø[zeyeagz ipin -]àöBiëå §¦¨§©¥
.ïää¤

.‚ïéöéö Léxg`l ex`ypy ,cibd y`x z` zeqknd xya zeevw - ¥¦¦
,dlind ziiyryäìénä úà ïéákòîznbet mzex`yidy - §©§¦¤©¦¨

,dlind zexykaïéákòî ïðéàL ïéöéö Léå.dlind zexyk z`ãöék §¥¦¦¤¥¨§©§¦¥©
:miakrn mpi`y oivive miakrn oiviv epivnøBòî øàLð íà¦¦§©¥

äìøòäzra mikzeg eze`y ¨¨§¨
ly xeriy ,dlindäôBçä øBò-] ©¤

[dqkndäøèò ìL däáb áø úà¤Ÿ¨§¨¤£¨¨
d`xpd cibd ly oeilrd wlgd -

k oink,dtiäæ éøälenipdx`yp £¥¤
ìøòledn epi`y mc` -úBîk ¨¥§

äéäL,dlind mcewàeä øBòä äæå ¤¨¨§¤¨
epnî øàLð àì íàå .ákòîä õéö¦©§©¥§¦Ÿ¦§©¦¤
dxhrd z` dqkny xerdn -
däáb áø äôBç BðéàL èòî àlà¤¨§©¤¥¤Ÿ¨§¨
BðéàL õéö àeä äæ ,äøèò ìL¤£¨¨¤¦¤¥

.ákòî§©¥
.„ìnälega÷ñBòL ïîæ ìk ©¨¨§©¤¥

äìéîadlindn eici wliq `le, §¦¨
øæBçjezgle xefgl eilr daeg - ¥

ïéöéö ìò ïéaïéákòîäm` oia - ¥©¦¦©§©§¦
z` miakrnd xya zeevw ex`yp
mzex`yidy xnelk ,dlind

,dlind zexyka znbetìò ïéáe¥©
ïéákòî ïéàL ïéöéöm` oiae - ¦¦¤¥§©§¦

mpi`y xya zeevw ex`yp
.dlind z` miakrnLøtm`e - ¥¥

,dlindn eici z` wliqïéöéö ìò©¦¦
ïéákòîä,ex`ypyçøæBdaeg - ©§©§¦¥

,mkzegle xefgl eilrïéöéö ìòå§©¦¦
ïéákòî ïéàL,ex`ypyøæBç Bðéà ¤¥§©§¦¥¥

.mkzegle xefgl daeg eilr oi` -
äìénä úà òøt àìå ,ìî`le - ¨§Ÿ¨©¤©¦¨

dqkny dkxd dakyd z` rxw
jezig xg`l dlxrd mewn z`

,dlxrd xer,ìî àì elàkxfege §¦Ÿ¨
.dlind z` rextl

.‰ìcìãîe Cø BøNaL ïè÷- ¨¨¤§¨©§ª§¨
,ietxøNa ìòa äéäL Bàmc` - ¤¨¨©©¨¨

ieaix zngn ietx exyay ony
,exyaìeäî Bðéà elàk äàøiL ãò©¤¥¨¤§¦¥¨

z` dqkn ietxd xyady zngn
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א  הערל.:הלכה ואפילו וכו' כשרים (יו"ד הכל השו"ע וכתב

וכתב  מילה, מחמת אחיו שמתו בערל שמדובר ס"א), רסד סי'
מל  שלא ישראל אבל למול, כשר זה ערל שדווקא (סק"א) הש"ך

כשר  אינו ברית, להפר מתכוון שהוא מחמת בכוונה עצמו את
אומרים ואשה.למול. שיש כתב, ס"א) רסד סי' (יו"ד והרמ"א

איש  אחר לחפש נוהגים וכן למול, כשרה אינה מל .שאשה ואם
שניה. ולמולו לחזור צריך שיש אינו כתב, (שם) והרמ"א

עיקר. שכן וסיים ברית, דם ממנו ולהטיף לחזור שחייבים אומרים
האריך  אריה שאגת שבשו"ת הביא, סק"ו) (שם תשובה ובפתחי

ברית. דם ולהטיף לחזור צריך שאין הפוסקים כדעת להוכיח

ד  חוזר.:הלכה אין מעכבין שאין ציצין (יו"ד ועל והרמ"א

צריך  חול ביום מל אם מקום שמכל כתב, ס"ה) רסד סי'

מעכבים  שאין אף הגדולים הציצין את ולהסיר לחזור לכתחילה

המילה. את

ה  קשויו.:הלכה בשעת גלויה העטרה שתראה וכתב עד

תיראה  העטרה שרוב צריך שלא ס"ו), רסד סי' (יו"ד הרמ"א

גלויה  תהיה העטרה שמיעוט מספיק אלא הגיד, שמתקשה בשעה

שימשוך  ידי על זאת יתקן אופן בכל אבל מתקשה, שהגיד בשעה

שם. ויקשרנו לאחוריו, אותו וידחוק העור את

éðL ÷øt¤¤¥¦
.à‰M‡Â „·ÚÂ Ï¯Ú‰ elÙ‡Â ,ÏeÓÏ ÌÈ¯Lk Ïk‰«…¿≈ƒ»«¬ƒ∆»≈¿∆∆¿ƒ»

ÏeÓÈ ‡Ï ÈBb Ï·‡ .LÈ‡ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔÈÏBÓ ÔË˜Â¿»»ƒ¿»∆≈ƒ¬»…»
Ïk·e .‰iL BÏeÓÏe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÏÓ Ì‡Â .ÏÏk¿»¿ƒ»≈»ƒ«¬…¿¿ƒ»«…
‡ÏÂ .˙¯BkL ¯·c ÏÎ·e ˙ÈÎeÎÊ·e ¯eˆa elÙ‡ ,ÔÈÏBÓƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»»∆≈¿…
ÔÓ ‰ÂˆÓe .‰kq‰ ÈtÓ ‰˜ ÏL ˙ÈÓe¯˜a ÏeÓÈ»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ¿≈««»»ƒ¿»ƒ
.ÌÈ¯tÒÓa ÔÈa ÔÈkÒa ÔÈa ,ÏÊ¯·a ÏeÓÏ ¯Á·n‰«À¿»»¿«¿∆≈¿«ƒ≈¿ƒ¿»«ƒ

Ïk e‚‰Â.ÔÈkÒa Ï‡¯NÈ.áÔÈÎ˙BÁ ,ÔÈÏ‰BÓ „ˆÈk ¿»¬»ƒ¿»≈¿«ƒ≈«¬ƒ¿ƒ
Ïk ‰lb˙zL „Ú ‰¯ËÚ‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯BÚ‰ Ïk ˙‡∆»»«∆∆»¬»»«∆ƒ¿«∆»
‰hÓlL C¯‰ Ìe¯w‰ ˙‡ ÔÈÚ¯Bt Ck ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰»¬»»¿««»¿ƒ∆«¿»«∆¿«»
‰‡¯iL „Ú Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ B¯ÈÊÁÓe ,Ô¯tva ¯BÚ‰ ÔÓƒ»«ƒ…∆«¬ƒ¿»¿»«∆≈»∆
Ìc‰ ‡ˆiL „Ú ‰ÏÈn‰ ıˆBÓ Ck ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰ ¯Na¿«»¬»»¿««»≈«ƒ»«∆≈≈«»
ÏÓ ÏÎÂ ‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ÌÈ˜BÁ¯ ˙BÓB˜ÓÓ≈¿¿ƒ¿≈∆…»ƒ≈«»»¿»»
Ô˙B ,ıˆBnL ¯Á‡Â .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ,ıˆBÓ BÈ‡L∆≈≈«¬ƒƒ¿««∆≈≈

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰iË¯ B‡ ˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ.âÔÈˆÈˆ LÈ »∆»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆≈ƒƒ
,„ˆÈk .ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ LÈÂ ‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ¿«¿ƒ∆«ƒ»¿≈ƒƒ∆≈»¿«¿ƒ≈«
d‰·b ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯BÚ ‰Ï¯Ú‰ ¯BÚÓ ¯‡L Ì‡ƒƒ¿«≈»»¿»«∆∆…»¿»
‡e‰ ¯BÚ‰ ‰ÊÂ .‰È‰L ˙BÓk Ï¯Ú ‰Ê È¯‰ ,‰¯ËÚ ÏL∆¬»»¬≈∆»≈¿∆»»¿∆»
BÈ‡L ËÚÓ ‡l‡ epnÓ ¯‡L ‡Ï Ì‡Â .·kÚÓ‰ ıÈƒ̂«¿«≈¿ƒ…ƒ¿«ƒ∆∆»¿«∆≈
BÈ‡L ıÈˆ ‡e‰ ‰Ê ,‰¯ËÚ ÏL d‰·b ·¯ ‰ÙBÁ∆…»¿»∆¬»»∆ƒ∆≈

.·kÚÓ.ãÔÈa ¯ÊBÁ ,‰ÏÈÓa ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ,Ïn‰ ¿«≈«»»¿«∆≈¿ƒ»≈≈
.ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ÔÈ·e ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ«ƒƒ«¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ
ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚÂ ,¯ÊBÁ ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ ,L¯t≈≈«ƒƒ«¿«¿ƒ≈¿«ƒƒ∆≈
el‡k ,‰ÏÈn‰ ˙‡ Ú¯t ‡ÏÂ ÏÓ .¯ÊBÁ BÈ‡ ÔÈ·kÚÓ¿«¿ƒ≈≈»¿…»«∆«ƒ»¿ƒ

.ÏÓ ‡Ï.ä‰È‰L B‡ ,ÏcÏ„Óe C¯ B¯NaL ÔË˜ …»»»∆¿»«¿À¿»∆»»
B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ,Ïe‰Ó BÈ‡ el‡k ‰‡¯iL „Ú ¯Na ÏÚa««»»«∆≈»∆¿ƒ≈»ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ ÏBn ‡e‰L ‰‡¯ Ì‡ ,‰M˜˙iL ˙Úa¿≈∆ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆ƒ≈»ƒ

ה'תשע"ה  ניסן ז' שישי יום

dlin zekld - dad` xtq - oqip 'f iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,dlind mewnäM÷úiL úòa BúBà ïéàBøhytzi exyae ,cibd ¦§¥¤¦§©¤
,ieyiwd ici lr epeitxníàieyiwd zryaBðéà ,ìBnð àeäL äàøð ¦¦§¤¤¦¥

éøöíeìk C,sqep jezig mey zeyrl jixv `l -éøöåøNaä ïwúì C ¨¦§§¨¦§©¥©¨¨
ïàkîe ïàkîeixeg`l ecia xerd z` wegcl jixv ,xnelk - ¦¨¦¨

cr cibd aiaq eze` xeywle
ledn d`xiiyïéòä úéàøî éðtî¦§¥©§¦¨©¦

`l eze` e`xiy miyp`y ick -
.ledn `l `edy eaygiíàåmb §¦

úòaonfa -äM÷úiLcibdàì §¥¤¦§©¤Ÿ
ïéööB÷å ïéøæBç ,ìBnð àeäL äàøé¥¨¤¤¦§¦§§¦

mikzege -ìcìãîä øNaä ïî¦©¨¨©§ª§¨
äøèòä äàøzL ãò ïàkîe ïàkî¦¨¦¨©¤¥¨¤¨£¨¨

äéeìbzegtlBéeM÷ úòadrya - §¨§¥¦
.dywzn cibdyäæ øáãåyiy - §¨¨¤

`ed lxr d`xii `ly owzl
íéøôBñ éøácî,opaxcn -ïî ìáà ¦¦§¥§¦£¨¦

äàøð àeäL ét ìò óà äøBzä©¨©©¦¤¦§¤
ìøòk,ledn epi`y mc`k - §¨¥

ìîe ìéàBäezkldkéøö BðéàC ¦¨¥¨¦
xefgle.äiðL íòt ìeîì̈©©§¦¨

.ÂïéNBòz` zeyrl xzen -ìk ¦¨
éëøödïéìBî ,úaLa äìéî- ¨§¥¦¨§©¨¦

,dlxrd xer z` mikzegïéòøBôe§¦
xerd zaky z` mirxewe -
jezig xg`l zx`ypy dkxd

,dlxrd xerïéööBîez` dta §¦
zenewndn mcd `viy ick cibd

,miwegxdïéöéö ìò øæBçå§¥©¦¦
ïéákòîä,xnelk -x`yp m`y ©§©§¦

ly ddaeb aex z` dqkny xya
d`xpy cibd y`x ,epiidc] dxhr

,[dtik oinkxefgl ldend lr
mkzegleLøtL ét ìò óà- ©©¦¤¥¥

,lenl miiqyåokïéàL ïéöéö ìò §©¦¦¤¥
ïéákòîwx edf j` ,dlind z` §©§¦

Løt àlL ïîæ ìk,dlind on ¨§©¤Ÿ¥¥
ïúBðåäéìògipdl xzene -lr §¥¨¤¨

jezigd mewnúéðìtñà- ©§§¨¦
.onya dgexn zyeagzìáà£¨

äìéî éøéLëîmpi`y mixac - ©§¦¥¦¨
md la` dnvr dlind sebn

dlinl mikxvpúà ïéçBc ïðéà¥¨¦¤
ãöék .úaMädlin ixiykn epivn ©©¨¥©

:zayd z` migec mpi`yïékñ eàöî àlL éøä,ea lenlïéNBò ïéà £¥¤Ÿ¨§©¦¥¦
mixviin -BúBà íéàéáî àìå ,úaLa ïékñ[oikqd z` -]íB÷nî ©¦§©¨§Ÿ§¦¦¦¨

íB÷îì,zaya zeyxl zeyxn d`vede lehlh xeqi` meynelôàå §¨©£¦
áøòî BðéàL éBáîamezqe mizae zexvg eil` migezty aegx - §¨¤¥§Ÿ̈

wx `ed ea lehlhd xeqi`y ,aexir ea eyr `le miccv dyelyn
ok mb ,opaxcnøöçì øöçî BúBà íéàéáî ïéàdid oikqdy ote`a ¥§¦¦¥¨¥§¨¥
xvgay ziaa,ïéàådíäéøáãc áeøòopaxcn exeqi`y aexird - §¥¥§¦§¥¤

éðtî äçãðliaya -áøòî Bàéáäì øLôàå ìéàBä ,ïékqä úàáä ¦§¤¦§¥£¨©©©¦¦§¤§¨©£¦¥¤¤
.úaL©¨

.Êïé÷çBL ïéà ïëådìdlind jxevl mipgeh oi` -ïéðîîñ-] §¥¥£¦¨©§¨¦
,[ietix jxevl mipey mipilazn dieyrd dwa`ïénçî ïéàå-] §¥§¦¦

[minngndìohwd jxevl - ¨
ïénç-eteb zvigxl ming min ©¦

,eze`txl zpn lr wepizd ly
,úéðìtñà dì ïéNBò ïéàåïéàå §¥¦¨¦§§¨¦§¥

íéôøBèmiaaxrn -ïîLå ïéé §¦©¦§¤¤
dlind mewn lr miydl liaya

.ez`etx jxevl÷çL àì-] Ÿ¨©
oilazd z` dlind jxevl [ogh

`xwpyñòBì ,úaL áøòî ïîk©Ÿ¥¤¤©¨¥
åépLaoenkd z` jk ogeheïúBðå §¦¨§¥

lind mewn lr gipne -.dàìŸ
óøè[aaxr -]dìjxevl - ¨©¨

dlindïúBð ,ïîLå ïééxzen - ©¦§¤¤¥
gipdl ellr onyde oiid z`

dkndBîöòì äæå Bîöòì äæila ¤§©§§¤§©§
.eicgi maaxrlìk :ììkä äæ¤©§¨¨

xacáøòî BúBNòì øLôàL¤¤§¨©£¥¤¤
,úaMä úà äçBc Bðéà ,úaL©¨¥¤¤©©¨

àlà`ed oicdyàìå eçëL íà ¤¨¦¨§§Ÿ
eðéëäz`ïéøéLënämixac -] ¥¦©©§¦¦

axrn [dlind sebn mpi`y
,zayì äìénä äçczmei ¦¨¤©¦¨©

déòéLz,zayd z` dgec dpi`e §¦¦
z` oikdl xyt` didy oeikn

zay axra oixiyknd.
.Áøçàå ,úaLa ïèwä úà eìî̈¤©¨¨§©¨§©©

ïénçä eëtLð Ck[ming min -] ¨¦§§©©¦
jxevl zay axrn engedy
zaya engedy e` ohwd zvigx

,ekxvl mnnigy ieb ici lrBà
ïéðnqä eøftúðjxevl miieyrd ¦§©§©©¨¦

,ietixúaLa ìkä Bì ïéNBò- ¦©Ÿ§©¨
min mngl xyt`oikdl e`

,zaya oipnqàéä äðkqL éðtî¦§¥¤©¨¨¦
Bìdf ixde ,lenipy xg`l eiykr

.zayd z` dgece ytp gewit
ïèwä úà õéçøäì ïkøcL íB÷î̈¤©§¨§©§¦¤©¨¨
okeqn df ixd edevgxi `l m`e

,elenlíBéa úaLa BúBà ïéöéçøî©§¦¦§©¨§
äìénääìénä éðôì ïéae` ,zay axra engedy ming mina ©¦¨¥¦§¥©¦¨

,envr jxevl mnnigy ieb ici lr zaya engedyäìénä øçàì ïéa¥§©©©¦¨
,zay axra engedy mind ektyp m` zaya engedy mina elit`

äìéî ìL éLéìLa Bàdlind xg`ly iyilyd meia -úBéäì ìçL ¦§¦¦¤¦¨¤¨¦§
,úaLaeze` oivigxnBôeb ìk úöéçø ïéaeäìéî úöéçø ïéamewn - §©¨¥§¦©¨¥§¦©¦¨

`id iyilyd meia dvigxde ,dlind jezigeîçeäL ïénça ïéa¥§©¦¤£
úaL áøòîeïénçnL ïénça ïéaminngny -Bì[ekxevl -],úaLa ¥¤¤©¨¥§©¦¤§¦¦§©¨
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ח  וכו'.:הלכה להרחיץ שדרכן סי'מקום (או"ח שלא והשו"ע

את  מרחיצין היו לא שאם הגמרא חכמי בזמן היה שזה כתב, ס"ט)

[שנשתנו  בזמננו אבל מסוכן, היה המילה ואחר קודם הקטן

הוא  ואם כלל, ברחיצה נהגו לא לא)] (ס"ק ברורה משנה הטבעים.

כתב  והרמ"א אדם. כל רחיצת כדין דינו בשבת לרוחצו רוצה

חמים  במים בשבת המילה קודם לרחצו נוהגים אלו שבמדינות

אמנם  שבת. במוצאי אותו רוחצים המילה ולאחר מאתמול, שהוחמו

סכנה. בו שיש חולה כל כמו לרחצו אפשר סכנה חשש בזה יש אם

˙È‡¯Ó ÈtÓ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯Na‰ Ôw˙Ï CÈ¯ˆÂ ,ÌeÏk¿¿»ƒ¿«≈«»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ
,ÏBn ‡e‰L ‰‡¯È ‡Ï ‰M˜˙iL ˙Úa Ì‡Â .ÔÈÚ‰»«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…≈»∆∆ƒ
„Ú Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯Na‰ ÔÓ ÔÈˆˆB˜Â ÔÈ¯ÊBÁ¿ƒ¿¿ƒƒ«»»«¿À¿»ƒ»ƒ»«
È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â .BÈeM˜ ˙Úa ‰ÈeÏb ‰¯ËÚ‰ ‰‡¯zL∆≈»∆»¬»»¿»¿≈ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈
‰‡¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¬»ƒ«»««ƒ∆ƒ¿∆
.‰iL ÌÚt ÏeÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ÏÓe ÏÈ‡B‰ ,Ï¯Úk¿»≈ƒ»≈»ƒ»««¿ƒ»

.åÔÈÚ¯BÙe ÔÈÏBÓ ,˙aLa ‰ÏÈÓ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚƒ»»¿≈ƒ»¿«»ƒ¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ ¯ÊBÁÂ .ÔÈˆˆBÓe¿ƒ¿≈«ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ

ÓÊ Ïk ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚÂ ,L¯tL.L¯t ‡lL Ô ∆≈≈¿«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ»¿«∆…≈≈
ÔÈ‡ ‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ Ï·‡ .˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¬»«¿ƒ≈ƒ»≈»
ÔÈ‡ ,ÔÈkÒ e‡ˆÓ ‡lL È¯‰ '„ˆÈk .˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»≈«¬≈∆…»¿«ƒ≈
ÌB˜nÓ B˙B‡ ÌÈ‡È·Ó ‡ÏÂ ,˙aLa ÔÈkÒ ÔÈNBÚƒ«ƒ¿«»¿…¿ƒƒƒ»
ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ·¯ÚÓ BÈ‡L ÈB·Óa elÙ‡Â ,ÌB˜ÓÏ¿»«¬ƒ¿»∆≈¿…»≈¿ƒƒ
ÈtÓ ‰Á„ Ì‰È¯·„c ·e¯Ú ÔÈ‡Â .¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ B˙B‡≈»≈¿»≈¿≈≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈
.˙aL ·¯ÚÓ B‡È·‰Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈkq‰ ˙‡·‰¬»«««ƒƒ¿∆¿»«¬ƒ≈∆∆«»

.ædÏ ÔÈnÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÓÒ dÏ ÔÈ˜ÁBL ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¬ƒ»«¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»
ÔÈÈ ÌÈÙ¯BË ÔÈ‡Â ,˙ÈÏtÒ‡ dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,ÔÈnÁ«ƒ¿≈ƒ»ƒ¿¿»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ
.Ô˙BÂ ÂÈpLa ÒÚBÏ ,˙aL ·¯ÚÓ ÔÓk ˜ÁL ‡Ï .ÔÓLÂ¿∆∆…»««…≈∆∆«»≈¿ƒ»¿≈
.BÓˆÚÏ ‰ÊÂ BÓˆÚÏ ‰Ê Ô˙B ,ÔÓLÂ ÔÈÈ dÏ Û¯Ë ‡Ï…»«»«ƒ¿∆∆≈∆¿«¿¿∆¿«¿
BÈ‡ ˙aL ·¯ÚÓ B˙BNÚÏ ¯LÙ‡L Ïk ,ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»∆∆¿»«¬≈∆∆«»≈
eÈÎ‰ ‡ÏÂ eÁÎL Ì‡ ‡l‡ ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc∆∆««»∆»ƒ»¿¿…≈ƒ

.ÈÚÈLzÏ ‰ÏÈn‰ ‰Ácz ÔÈ¯ÈLÎn‰.ç˙‡ eÏÓ ««¿ƒƒƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ»∆
e¯ft˙ B‡ ÔÈnÁ‰ eÎtL Ck ¯Á‡Â ,˙aLa ÔËw‰«»»¿«»¿««»ƒ¿¿««ƒƒ¿«¿

˙aLa Ïk‰ BÏ ÔÈNBÚ ,ÔÈnq‰‡È‰ ‰kqL ÈtÓ ««»ƒƒ«…¿«»ƒ¿≈∆«»»ƒ
ÌB˜Ó .BÏB˙B‡ ÔÈˆÈÁ¯Ó ,ÔËw‰ ˙‡ ıÈÁ¯‰Ï Ôk¯cL »∆«¿»¿«¿ƒ∆«»»«¿ƒƒ

¯Á‡Ï ÔÈa ‰ÏÈn‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏÈn‰ ÌBÈa ˙aLa¿«»¿«ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ»≈¿««
,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰ÏÈÓ ÏL ÈLÈÏLa B‡ .‰ÏÈn‰«ƒ»ƒ¿ƒƒ∆ƒ»∆»ƒ¿¿«»
ÔÈnÁa ÔÈa ,‰ÏÈÓ ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa BÙeb Ïk ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa≈¿ƒ«»≈¿ƒ«ƒ»≈¿«ƒ
,˙aLa BÏ ÔÈnÁnL ÔÈnÁa ÔÈa ˙aL ·¯ÚÓ eÓÁe‰L∆¬≈∆∆«»≈¿«ƒ∆¿ƒƒ¿«»



קנט dlin zekld - dad` xtq - oqip 'f iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy

.‡ ÈL ˜¯tìøòä elôàå ,ìeîì íéøLk ìkäepi`y icedi -] ∆∆≈ƒ©Ÿ§¥¦¨©£¦¤¨¥
,[lednãáòå,iprpkå ,äMàåcliïéìBî ,ïè÷lenl mileki -íB÷îa §¤¤§¦¨§¨¨¦§¨

Léà ïéàL.dlind zepne`a iway ledn lecb l`xyi oi`y -ìáà ¤¥¦£¨
éBbledn `ed m` elit`,ììk ìeîé àì,xnelkoi`y mewna elit` Ÿ¨§¨

,lenl rceiy l`xyiíàåxar §¦
eéøö Bðéà ,ìîäiðL Bìeîìe øæçì C ¨¥¨¦©£Ÿ§§¦¨

sihdle xefgl jixv `l ,xnelk -
.zixad ziiyr mewna mc epnn

ïéìBî ìkáelka lenl xyt`e - ©Ÿ¦
,mixacd ibeqøeöa elôàoa` -] £¦§

[zccegne dywìëáe ,úéëeëæáe¦§¦§¨
úøBkL øác.jzegy -ìeîé àìå ¨¨¤¥§Ÿ¨

úéîeø÷arlv -][äð÷ ìLly ¦§¦¤¨¤
,uräðkqä éðtî.dfa yiy ¦§¥©©¨¨

ìæøáa ìeîì øçánä ïî äåöîe- ¦§¨¦©ª§¨¨§©§¤
,lfxan ieyrd xacaïékña ïéa¥§©¦

lfxan ieyryeíéøtñîa ïéa¥§¦§¨©¦
.lfxan miieyrdìàøNé ìk eâäðå§¨£¨¦§¨¥
lenl.ïékña§©¦

.·ìk úà ïéëúBç ?ïéìäBî ãöék¥©£¦§¦¤¨
äôBçä øBòädqknd -úà ¨©¤¤

äøèòäcib ly oeilrd wlgd - ¨£¨¨
,dtik oink d`xpd ,xkfdãò©

Ck øçàå .äøèòä ìk älbúzL¤¦§©¤¨¨£¨¨§©©¨
ïéòøBtmirxew -Cøä íeøwä úà §¦¤©§¨©

xerd ly dkxd dakyd -
øBòä ïî ähîlLz` dqiky] ¤§©¨¦¨

[dxhrdBøéæçîe ,ïøtvaefifne - ©¦Ÿ¤©£¦
øNa äàøiL ãò ïàëìe ïàëì§¨§¨©¤¥¨¤§©

õöBî Ck øçàå .äøèòäz` eita ¨£¨¨§©©¨¥
mewnäìénädwfegaàöiL ãò ©¦¨©¤¥¥

î ícädúBîB÷îdíé÷Bçøjezay ©¨¥§§¦
cibd,äðkñ éãéì àBáé àlL éãk§¥¤Ÿ¨¦¥©¨¨

dzigtn dvivnde ,zegitp ly
.zegitpd z`ìî ìëålden -] §¨¨

[reawBúBà ïéøéáòî ,õöBî BðéàL¤¥¥©£¦¦
.dlind zcearn eze` miwlqn -

äéìò ïúBð ,õöBnL øçàågipn - §©©¤¥¥¨¤¨
dlind mewn lrúéðìtñàBà ©§§¨¦

äièø[zeyeagz ipin -]àöBiëå §¦¨§©¥
.ïää¤

.‚ïéöéö Léxg`l ex`ypy ,cibd y`x z` zeqknd xya zeevw - ¥¦¦
,dlind ziiyryäìénä úà ïéákòîznbet mzex`yidy - §©§¦¤©¦¨

,dlind zexykaïéákòî ïðéàL ïéöéö Léå.dlind zexyk z`ãöék §¥¦¦¤¥¨§©§¦¥©
:miakrn mpi`y oivive miakrn oiviv epivnøBòî øàLð íà¦¦§©¥

äìøòäzra mikzeg eze`y ¨¨§¨
ly xeriy ,dlindäôBçä øBò-] ©¤

[dqkndäøèò ìL däáb áø úà¤Ÿ¨§¨¤£¨¨
d`xpd cibd ly oeilrd wlgd -

k oink,dtiäæ éøälenipdx`yp £¥¤
ìøòledn epi`y mc` -úBîk ¨¥§

äéäL,dlind mcewàeä øBòä äæå ¤¨¨§¤¨
epnî øàLð àì íàå .ákòîä õéö¦©§©¥§¦Ÿ¦§©¦¤
dxhrd z` dqkny xerdn -
däáb áø äôBç BðéàL èòî àlà¤¨§©¤¥¤Ÿ¨§¨
BðéàL õéö àeä äæ ,äøèò ìL¤£¨¨¤¦¤¥

.ákòî§©¥
.„ìnälega÷ñBòL ïîæ ìk ©¨¨§©¤¥

äìéîadlindn eici wliq `le, §¦¨
øæBçjezgle xefgl eilr daeg - ¥

ïéöéö ìò ïéaïéákòîäm` oia - ¥©¦¦©§©§¦
z` miakrnd xya zeevw ex`yp
mzex`yidy xnelk ,dlind

,dlind zexyka znbetìò ïéáe¥©
ïéákòî ïéàL ïéöéöm` oiae - ¦¦¤¥§©§¦

mpi`y xya zeevw ex`yp
.dlind z` miakrnLøtm`e - ¥¥

,dlindn eici z` wliqïéöéö ìò©¦¦
ïéákòîä,ex`ypyçøæBdaeg - ©§©§¦¥

,mkzegle xefgl eilrïéöéö ìòå§©¦¦
ïéákòî ïéàL,ex`ypyøæBç Bðéà ¤¥§©§¦¥¥

.mkzegle xefgl daeg eilr oi` -
äìénä úà òøt àìå ,ìî`le - ¨§Ÿ¨©¤©¦¨

dqkny dkxd dakyd z` rxw
jezig xg`l dlxrd mewn z`

,dlxrd xer,ìî àì elàkxfege §¦Ÿ¨
.dlind z` rextl

.‰ìcìãîe Cø BøNaL ïè÷- ¨¨¤§¨©§ª§¨
,ietxøNa ìòa äéäL Bàmc` - ¤¨¨©©¨¨

ieaix zngn ietx exyay ony
,exyaìeäî Bðéà elàk äàøiL ãò©¤¥¨¤§¦¥¨

z` dqkn ietxd xyady zngn
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א  הערל.:הלכה ואפילו וכו' כשרים (יו"ד הכל השו"ע וכתב

וכתב  מילה, מחמת אחיו שמתו בערל שמדובר ס"א), רסד סי'
מל  שלא ישראל אבל למול, כשר זה ערל שדווקא (סק"א) הש"ך

כשר  אינו ברית, להפר מתכוון שהוא מחמת בכוונה עצמו את
אומרים ואשה.למול. שיש כתב, ס"א) רסד סי' (יו"ד והרמ"א

איש  אחר לחפש נוהגים וכן למול, כשרה אינה מל .שאשה ואם
שניה. ולמולו לחזור צריך שיש אינו כתב, (שם) והרמ"א

עיקר. שכן וסיים ברית, דם ממנו ולהטיף לחזור שחייבים אומרים
האריך  אריה שאגת שבשו"ת הביא, סק"ו) (שם תשובה ובפתחי

ברית. דם ולהטיף לחזור צריך שאין הפוסקים כדעת להוכיח

ד  חוזר.:הלכה אין מעכבין שאין ציצין (יו"ד ועל והרמ"א

צריך  חול ביום מל אם מקום שמכל כתב, ס"ה) רסד סי'

מעכבים  שאין אף הגדולים הציצין את ולהסיר לחזור לכתחילה

המילה. את

ה  קשויו.:הלכה בשעת גלויה העטרה שתראה וכתב עד

תיראה  העטרה שרוב צריך שלא ס"ו), רסד סי' (יו"ד הרמ"א

גלויה  תהיה העטרה שמיעוט מספיק אלא הגיד, שמתקשה בשעה

שימשוך  ידי על זאת יתקן אופן בכל אבל מתקשה, שהגיד בשעה

שם. ויקשרנו לאחוריו, אותו וידחוק העור את

éðL ÷øt¤¤¥¦
.à‰M‡Â „·ÚÂ Ï¯Ú‰ elÙ‡Â ,ÏeÓÏ ÌÈ¯Lk Ïk‰«…¿≈ƒ»«¬ƒ∆»≈¿∆∆¿ƒ»

ÏeÓÈ ‡Ï ÈBb Ï·‡ .LÈ‡ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔÈÏBÓ ÔË˜Â¿»»ƒ¿»∆≈ƒ¬»…»
Ïk·e .‰iL BÏeÓÏe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÏÓ Ì‡Â .ÏÏk¿»¿ƒ»≈»ƒ«¬…¿¿ƒ»«…
‡ÏÂ .˙¯BkL ¯·c ÏÎ·e ˙ÈÎeÎÊ·e ¯eˆa elÙ‡ ,ÔÈÏBÓƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»»∆≈¿…
ÔÓ ‰ÂˆÓe .‰kq‰ ÈtÓ ‰˜ ÏL ˙ÈÓe¯˜a ÏeÓÈ»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ¿≈««»»ƒ¿»ƒ
.ÌÈ¯tÒÓa ÔÈa ÔÈkÒa ÔÈa ,ÏÊ¯·a ÏeÓÏ ¯Á·n‰«À¿»»¿«¿∆≈¿«ƒ≈¿ƒ¿»«ƒ

Ïk e‚‰Â.ÔÈkÒa Ï‡¯NÈ.áÔÈÎ˙BÁ ,ÔÈÏ‰BÓ „ˆÈk ¿»¬»ƒ¿»≈¿«ƒ≈«¬ƒ¿ƒ
Ïk ‰lb˙zL „Ú ‰¯ËÚ‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯BÚ‰ Ïk ˙‡∆»»«∆∆»¬»»«∆ƒ¿«∆»
‰hÓlL C¯‰ Ìe¯w‰ ˙‡ ÔÈÚ¯Bt Ck ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰»¬»»¿««»¿ƒ∆«¿»«∆¿«»
‰‡¯iL „Ú Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ B¯ÈÊÁÓe ,Ô¯tva ¯BÚ‰ ÔÓƒ»«ƒ…∆«¬ƒ¿»¿»«∆≈»∆
Ìc‰ ‡ˆiL „Ú ‰ÏÈn‰ ıˆBÓ Ck ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰ ¯Na¿«»¬»»¿««»≈«ƒ»«∆≈≈«»
ÏÓ ÏÎÂ ‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ÌÈ˜BÁ¯ ˙BÓB˜ÓÓ≈¿¿ƒ¿≈∆…»ƒ≈«»»¿»»
Ô˙B ,ıˆBnL ¯Á‡Â .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ,ıˆBÓ BÈ‡L∆≈≈«¬ƒƒ¿««∆≈≈

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰iË¯ B‡ ˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ.âÔÈˆÈˆ LÈ »∆»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆≈ƒƒ
,„ˆÈk .ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ LÈÂ ‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ¿«¿ƒ∆«ƒ»¿≈ƒƒ∆≈»¿«¿ƒ≈«
d‰·b ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯BÚ ‰Ï¯Ú‰ ¯BÚÓ ¯‡L Ì‡ƒƒ¿«≈»»¿»«∆∆…»¿»
‡e‰ ¯BÚ‰ ‰ÊÂ .‰È‰L ˙BÓk Ï¯Ú ‰Ê È¯‰ ,‰¯ËÚ ÏL∆¬»»¬≈∆»≈¿∆»»¿∆»
BÈ‡L ËÚÓ ‡l‡ epnÓ ¯‡L ‡Ï Ì‡Â .·kÚÓ‰ ıÈƒ̂«¿«≈¿ƒ…ƒ¿«ƒ∆∆»¿«∆≈
BÈ‡L ıÈˆ ‡e‰ ‰Ê ,‰¯ËÚ ÏL d‰·b ·¯ ‰ÙBÁ∆…»¿»∆¬»»∆ƒ∆≈

.·kÚÓ.ãÔÈa ¯ÊBÁ ,‰ÏÈÓa ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ,Ïn‰ ¿«≈«»»¿«∆≈¿ƒ»≈≈
.ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ÔÈ·e ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ«ƒƒ«¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ
ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚÂ ,¯ÊBÁ ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ ,L¯t≈≈«ƒƒ«¿«¿ƒ≈¿«ƒƒ∆≈
el‡k ,‰ÏÈn‰ ˙‡ Ú¯t ‡ÏÂ ÏÓ .¯ÊBÁ BÈ‡ ÔÈ·kÚÓ¿«¿ƒ≈≈»¿…»«∆«ƒ»¿ƒ

.ÏÓ ‡Ï.ä‰È‰L B‡ ,ÏcÏ„Óe C¯ B¯NaL ÔË˜ …»»»∆¿»«¿À¿»∆»»
B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ,Ïe‰Ó BÈ‡ el‡k ‰‡¯iL „Ú ¯Na ÏÚa««»»«∆≈»∆¿ƒ≈»ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ ÏBn ‡e‰L ‰‡¯ Ì‡ ,‰M˜˙iL ˙Úa¿≈∆ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆ƒ≈»ƒ

ה'תשע"ה  ניסן ז' שישי יום

dlin zekld - dad` xtq - oqip 'f iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,dlind mewnäM÷úiL úòa BúBà ïéàBøhytzi exyae ,cibd ¦§¥¤¦§©¤
,ieyiwd ici lr epeitxníàieyiwd zryaBðéà ,ìBnð àeäL äàøð ¦¦§¤¤¦¥

éøöíeìk C,sqep jezig mey zeyrl jixv `l -éøöåøNaä ïwúì C ¨¦§§¨¦§©¥©¨¨
ïàkîe ïàkîeixeg`l ecia xerd z` wegcl jixv ,xnelk - ¦¨¦¨

cr cibd aiaq eze` xeywle
ledn d`xiiyïéòä úéàøî éðtî¦§¥©§¦¨©¦

`l eze` e`xiy miyp`y ick -
.ledn `l `edy eaygiíàåmb §¦

úòaonfa -äM÷úiLcibdàì §¥¤¦§©¤Ÿ
ïéööB÷å ïéøæBç ,ìBnð àeäL äàøé¥¨¤¤¦§¦§§¦

mikzege -ìcìãîä øNaä ïî¦©¨¨©§ª§¨
äøèòä äàøzL ãò ïàkîe ïàkî¦¨¦¨©¤¥¨¤¨£¨¨

äéeìbzegtlBéeM÷ úòadrya - §¨§¥¦
.dywzn cibdyäæ øáãåyiy - §¨¨¤

`ed lxr d`xii `ly owzl
íéøôBñ éøácî,opaxcn -ïî ìáà ¦¦§¥§¦£¨¦

äàøð àeäL ét ìò óà äøBzä©¨©©¦¤¦§¤
ìøòk,ledn epi`y mc`k - §¨¥

ìîe ìéàBäezkldkéøö BðéàC ¦¨¥¨¦
xefgle.äiðL íòt ìeîì̈©©§¦¨

.ÂïéNBòz` zeyrl xzen -ìk ¦¨
éëøödïéìBî ,úaLa äìéî- ¨§¥¦¨§©¨¦

,dlxrd xer z` mikzegïéòøBôe§¦
xerd zaky z` mirxewe -
jezig xg`l zx`ypy dkxd

,dlxrd xerïéööBîez` dta §¦
zenewndn mcd `viy ick cibd

,miwegxdïéöéö ìò øæBçå§¥©¦¦
ïéákòîä,xnelk -x`yp m`y ©§©§¦

ly ddaeb aex z` dqkny xya
d`xpy cibd y`x ,epiidc] dxhr

,[dtik oinkxefgl ldend lr
mkzegleLøtL ét ìò óà- ©©¦¤¥¥

,lenl miiqyåokïéàL ïéöéö ìò §©¦¦¤¥
ïéákòîwx edf j` ,dlind z` §©§¦

Løt àlL ïîæ ìk,dlind on ¨§©¤Ÿ¥¥
ïúBðåäéìògipdl xzene -lr §¥¨¤¨

jezigd mewnúéðìtñà- ©§§¨¦
.onya dgexn zyeagzìáà£¨

äìéî éøéLëîmpi`y mixac - ©§¦¥¦¨
md la` dnvr dlind sebn

dlinl mikxvpúà ïéçBc ïðéà¥¨¦¤
ãöék .úaMädlin ixiykn epivn ©©¨¥©

:zayd z` migec mpi`yïékñ eàöî àlL éøä,ea lenlïéNBò ïéà £¥¤Ÿ¨§©¦¥¦
mixviin -BúBà íéàéáî àìå ,úaLa ïékñ[oikqd z` -]íB÷nî ©¦§©¨§Ÿ§¦¦¦¨

íB÷îì,zaya zeyxl zeyxn d`vede lehlh xeqi` meynelôàå §¨©£¦
áøòî BðéàL éBáîamezqe mizae zexvg eil` migezty aegx - §¨¤¥§Ÿ̈

wx `ed ea lehlhd xeqi`y ,aexir ea eyr `le miccv dyelyn
ok mb ,opaxcnøöçì øöçî BúBà íéàéáî ïéàdid oikqdy ote`a ¥§¦¦¥¨¥§¨¥
xvgay ziaa,ïéàådíäéøáãc áeøòopaxcn exeqi`y aexird - §¥¥§¦§¥¤

éðtî äçãðliaya -áøòî Bàéáäì øLôàå ìéàBä ,ïékqä úàáä ¦§¤¦§¥£¨©©©¦¦§¤§¨©£¦¥¤¤
.úaL©¨

.Êïé÷çBL ïéà ïëådìdlind jxevl mipgeh oi` -ïéðîîñ-] §¥¥£¦¨©§¨¦
,[ietix jxevl mipey mipilazn dieyrd dwa`ïénçî ïéàå-] §¥§¦¦

[minngndìohwd jxevl - ¨
ïénç-eteb zvigxl ming min ©¦

,eze`txl zpn lr wepizd ly
,úéðìtñà dì ïéNBò ïéàåïéàå §¥¦¨¦§§¨¦§¥

íéôøBèmiaaxrn -ïîLå ïéé §¦©¦§¤¤
dlind mewn lr miydl liaya

.ez`etx jxevl÷çL àì-] Ÿ¨©
oilazd z` dlind jxevl [ogh

`xwpyñòBì ,úaL áøòî ïîk©Ÿ¥¤¤©¨¥
åépLaoenkd z` jk ogeheïúBðå §¦¨§¥

lind mewn lr gipne -.dàìŸ
óøè[aaxr -]dìjxevl - ¨©¨

dlindïúBð ,ïîLå ïééxzen - ©¦§¤¤¥
gipdl ellr onyde oiid z`

dkndBîöòì äæå Bîöòì äæila ¤§©§§¤§©§
.eicgi maaxrlìk :ììkä äæ¤©§¨¨

xacáøòî BúBNòì øLôàL¤¤§¨©£¥¤¤
,úaMä úà äçBc Bðéà ,úaL©¨¥¤¤©©¨

àlà`ed oicdyàìå eçëL íà ¤¨¦¨§§Ÿ
eðéëäz`ïéøéLënämixac -] ¥¦©©§¦¦

axrn [dlind sebn mpi`y
,zayì äìénä äçczmei ¦¨¤©¦¨©

déòéLz,zayd z` dgec dpi`e §¦¦
z` oikdl xyt` didy oeikn

zay axra oixiyknd.
.Áøçàå ,úaLa ïèwä úà eìî̈¤©¨¨§©¨§©©

ïénçä eëtLð Ck[ming min -] ¨¦§§©©¦
jxevl zay axrn engedy
zaya engedy e` ohwd zvigx

,ekxvl mnnigy ieb ici lrBà
ïéðnqä eøftúðjxevl miieyrd ¦§©§©©¨¦

,ietixúaLa ìkä Bì ïéNBò- ¦©Ÿ§©¨
min mngl xyt`oikdl e`

,zaya oipnqàéä äðkqL éðtî¦§¥¤©¨¨¦
Bìdf ixde ,lenipy xg`l eiykr

.zayd z` dgece ytp gewit
ïèwä úà õéçøäì ïkøcL íB÷î̈¤©§¨§©§¦¤©¨¨
okeqn df ixd edevgxi `l m`e

,elenlíBéa úaLa BúBà ïéöéçøî©§¦¦§©¨§
äìénääìénä éðôì ïéae` ,zay axra engedy ming mina ©¦¨¥¦§¥©¦¨

,envr jxevl mnnigy ieb ici lr zaya engedyäìénä øçàì ïéa¥§©©©¦¨
,zay axra engedy mind ektyp m` zaya engedy mina elit`

äìéî ìL éLéìLa Bàdlind xg`ly iyilyd meia -úBéäì ìçL ¦§¦¦¤¦¨¤¨¦§
,úaLaeze` oivigxnBôeb ìk úöéçø ïéaeäìéî úöéçø ïéamewn - §©¨¥§¦©¨¥§¦©¦¨

`id iyilyd meia dvigxde ,dlind jezigeîçeäL ïénça ïéa¥§©¦¤£
úaL áøòîeïénçnL ïénça ïéaminngny -Bì[ekxevl -],úaLa ¥¤¤©¨¥§©¦¤§¦¦§©¨
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ח  וכו'.:הלכה להרחיץ שדרכן סי'מקום (או"ח שלא והשו"ע

את  מרחיצין היו לא שאם הגמרא חכמי בזמן היה שזה כתב, ס"ט)

[שנשתנו  בזמננו אבל מסוכן, היה המילה ואחר קודם הקטן

הוא  ואם כלל, ברחיצה נהגו לא לא)] (ס"ק ברורה משנה הטבעים.

כתב  והרמ"א אדם. כל רחיצת כדין דינו בשבת לרוחצו רוצה

חמים  במים בשבת המילה קודם לרחצו נוהגים אלו שבמדינות

אמנם  שבת. במוצאי אותו רוחצים המילה ולאחר מאתמול, שהוחמו

סכנה. בו שיש חולה כל כמו לרחצו אפשר סכנה חשש בזה יש אם

˙È‡¯Ó ÈtÓ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯Na‰ Ôw˙Ï CÈ¯ˆÂ ,ÌeÏk¿¿»ƒ¿«≈«»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ
,ÏBn ‡e‰L ‰‡¯È ‡Ï ‰M˜˙iL ˙Úa Ì‡Â .ÔÈÚ‰»«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…≈»∆∆ƒ
„Ú Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯Na‰ ÔÓ ÔÈˆˆB˜Â ÔÈ¯ÊBÁ¿ƒ¿¿ƒƒ«»»«¿À¿»ƒ»ƒ»«
È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â .BÈeM˜ ˙Úa ‰ÈeÏb ‰¯ËÚ‰ ‰‡¯zL∆≈»∆»¬»»¿»¿≈ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈
‰‡¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¬»ƒ«»««ƒ∆ƒ¿∆
.‰iL ÌÚt ÏeÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ÏÓe ÏÈ‡B‰ ,Ï¯Úk¿»≈ƒ»≈»ƒ»««¿ƒ»

.åÔÈÚ¯BÙe ÔÈÏBÓ ,˙aLa ‰ÏÈÓ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚƒ»»¿≈ƒ»¿«»ƒ¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ ¯ÊBÁÂ .ÔÈˆˆBÓe¿ƒ¿≈«ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ

ÓÊ Ïk ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚÂ ,L¯tL.L¯t ‡lL Ô ∆≈≈¿«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ»¿«∆…≈≈
ÔÈ‡ ‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ Ï·‡ .˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¬»«¿ƒ≈ƒ»≈»
ÔÈ‡ ,ÔÈkÒ e‡ˆÓ ‡lL È¯‰ '„ˆÈk .˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»≈«¬≈∆…»¿«ƒ≈
ÌB˜nÓ B˙B‡ ÌÈ‡È·Ó ‡ÏÂ ,˙aLa ÔÈkÒ ÔÈNBÚƒ«ƒ¿«»¿…¿ƒƒƒ»
ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ·¯ÚÓ BÈ‡L ÈB·Óa elÙ‡Â ,ÌB˜ÓÏ¿»«¬ƒ¿»∆≈¿…»≈¿ƒƒ
ÈtÓ ‰Á„ Ì‰È¯·„c ·e¯Ú ÔÈ‡Â .¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ B˙B‡≈»≈¿»≈¿≈≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈
.˙aL ·¯ÚÓ B‡È·‰Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈkq‰ ˙‡·‰¬»«««ƒƒ¿∆¿»«¬ƒ≈∆∆«»

.ædÏ ÔÈnÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÓÒ dÏ ÔÈ˜ÁBL ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¬ƒ»«¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»
ÔÈÈ ÌÈÙ¯BË ÔÈ‡Â ,˙ÈÏtÒ‡ dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,ÔÈnÁ«ƒ¿≈ƒ»ƒ¿¿»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ
.Ô˙BÂ ÂÈpLa ÒÚBÏ ,˙aL ·¯ÚÓ ÔÓk ˜ÁL ‡Ï .ÔÓLÂ¿∆∆…»««…≈∆∆«»≈¿ƒ»¿≈
.BÓˆÚÏ ‰ÊÂ BÓˆÚÏ ‰Ê Ô˙B ,ÔÓLÂ ÔÈÈ dÏ Û¯Ë ‡Ï…»«»«ƒ¿∆∆≈∆¿«¿¿∆¿«¿
BÈ‡ ˙aL ·¯ÚÓ B˙BNÚÏ ¯LÙ‡L Ïk ,ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»∆∆¿»«¬≈∆∆«»≈
eÈÎ‰ ‡ÏÂ eÁÎL Ì‡ ‡l‡ ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc∆∆««»∆»ƒ»¿¿…≈ƒ

.ÈÚÈLzÏ ‰ÏÈn‰ ‰Ácz ÔÈ¯ÈLÎn‰.ç˙‡ eÏÓ ««¿ƒƒƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ»∆
e¯ft˙ B‡ ÔÈnÁ‰ eÎtL Ck ¯Á‡Â ,˙aLa ÔËw‰«»»¿«»¿««»ƒ¿¿««ƒƒ¿«¿

˙aLa Ïk‰ BÏ ÔÈNBÚ ,ÔÈnq‰‡È‰ ‰kqL ÈtÓ ««»ƒƒ«…¿«»ƒ¿≈∆«»»ƒ
ÌB˜Ó .BÏB˙B‡ ÔÈˆÈÁ¯Ó ,ÔËw‰ ˙‡ ıÈÁ¯‰Ï Ôk¯cL »∆«¿»¿«¿ƒ∆«»»«¿ƒƒ

¯Á‡Ï ÔÈa ‰ÏÈn‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏÈn‰ ÌBÈa ˙aLa¿«»¿«ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ»≈¿««
,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰ÏÈÓ ÏL ÈLÈÏLa B‡ .‰ÏÈn‰«ƒ»ƒ¿ƒƒ∆ƒ»∆»ƒ¿¿«»
ÔÈnÁa ÔÈa ,‰ÏÈÓ ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa BÙeb Ïk ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa≈¿ƒ«»≈¿ƒ«ƒ»≈¿«ƒ
,˙aLa BÏ ÔÈnÁnL ÔÈnÁa ÔÈa ˙aL ·¯ÚÓ eÓÁe‰L∆¬≈∆∆«»≈¿«ƒ∆¿ƒƒ¿«»



dlinקס zekld - dad` xtq - oqip 'g ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

Bì àéä äðkqL éðtîdaxzne zexbip zegild iyilyd meiay llba ¦§¥¤©¨¨¦
.ea`k

.Ëeàéáä àìå eçëLz`dïékñdlind jxevl,úaL áøòîoi`e ¨§§Ÿ¥¦©¦¥¤¤©¨
d`ved' xeqi` iptn my wepizdy zial oikq `iadl mileki

,zaya 'zeyxl zeyxnïéøîBà§¦
úaLa ïékñ àéáäì éBâìxzen - §§¨¦©¦§©¨

iebl xneloikqd z` `iaiy
opaxcn xeq`y elit`e ,zaya
dk`ln dyriy iebl xnel

,zayaBúBà àéáé àlL ãáìáe- ¦§©¤Ÿ¨¦
oikqd z`,íéaøä úeLø Cøc¤¤§¨©¦

on lehlh xeqi` my yiy
`l` ,dxezde`iaiiean jxc

,miccv dyelyn mezqy aegx]
eyr `ly [zexvge miza ea yie
`ivedl opaxcn xeq`e aexir ea

.epnnøác ìk ,øác ìL Bììk§¨¤¨¨¨¨¨
eðéìò äøeñà úaLa BúiNòL¤£¦¨§©¨£¨¨¥

úeáL íeMî,opaxc xeqi` -øzî ¦§ª¨
éãk BúBà úBNòì éBâì øîBì eðì̈©§©£§¥
øáãå ,dpîæa äåöî úBNòì©£¦§¨¦§©¨§¨¨
íeMî eðéìò äøeñà BúiNòL¤£¦¨£¨¨¥¦

xeqi`äëàìî,dxezd onúaLa BúBNòì éBâì øîBì eðì øeñà §¨¨¨¨©§©£§©¨
xnel xeqi`dy elit`e ,dpnfa dlin zeevn zeyrl liaya elit`

paxcn xeqi` wx `ed zaya icedi jxevl dk`ln zeyrl iebl.o
.Èäìéî éøéLëîsebn mpi`e dlinl mikxvpd mixac ziiyr - ©§¦¥¦¨

dxezd on aeh meia dzeyrl xeq`y dk`ln ici lr dlindoebk]
lirl x`eank ,zeyxl zeyxn elehlh e` oikq ziiyr(ב ],(הלכה

elôàziyrpd dlinadpîæa,ipinyd meia -íBé úà ïéçBc ïðéà £¦¦§©¨¥¨¦¤
íéøácä øîçå ì÷å .áBè íBé áøòî ïúBNòì øLôàå ìéàBä ,áBè- ¦§¤§¨©£¨¥¤¤§©¨Ÿ¤©§¨¦

zeyrl xeq`y cenll yie
lw oicn aeh meia dlin ixiykn

,xnegeäìéî éøéLëî eçc àì íà¦Ÿ¨©§¦¥¦¨
íäéøácî àeäL úeáLxeq`y - §¤¦¦§¥¤

xvgl xvgn dlinl oikq `iadl
aexir my oi`y לעיל (כמבואר

ו) ìL,הלכה äNòz àì eçãé Càéä¥©¦§Ÿ©£¤¤
äøBzixiykn egci cvik - ¨

dxezd on dk`ln xeqi` dlind
ici lr miyrpyk aeh meia
oi`y cenll yi jkne ,l`xyi
.aeh mei migec dlin ixiykn

ïéðnñ äì ïé÷çBL ìáàxzen -] £¨£¦¨©¨¦
mipilaz dlind jxevl oeghl

[d`etxl miieyrdáBè íBéa§
,dlind iptl elit`eìéàBä¦

äøã÷ì ïééeàøexyt`y meyn - §¦¦§¥¨
mb mipilaz mze`a ynzydl
jxevl mdy mixace ,dxicwa lyaznd lk`n lazl liaya

,aeh meia mzeyrl xzen dlik`ïéôøBèåmiaaxrne -dìjxevl - §§¦¨
dlindïîLå ïééliaya dlind jezig mewn lr gipdl ick ©¦§¤¤

.eze`txl

.‡ ÈLÈÏL ˜¯tìnä- ∆∆¿ƒƒ©¨
ldendCeøa' :ìeîiL íã÷ Cøáî§¨¥Ÿ¤¤¨¨

øLà íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤
,'äìénä ìò eðeöå åéúBåöîa eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨©©¦¨

jxany dkxad idefeìî äéä íà¦¨¨¨
z`ìî íàå .Bøáç ïaz`Bða ¤£¥§¦¨§

,eilr zlhen devndyCøáî- §¨¥
:jk dkxad z` miiqneðeöå'§¦¨

,'ïaä úà ìeîìdevn lky meyn ¨¤©¥
`le envr xear dyer `edy
jxal el yi ,mixg` xear
`le ['lenl'] 'l ze`d zncwda

.['dlind lr'] 'lr' oeylaéáàå©£¦
Cøáî ïaäxg`l] dlind iptl ©¥§¨¥

[dlind zkxaúøçà äëøa- §¨¨©¤¤
:ztqepCìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa'¨©¨¡Ÿ¥¤¤

åéúBåöîa eðLc÷ øLà íìBòä̈¨£¤¦§¨§¦§¨
íäøáà ìL Búéøáa Bñéðëäì eðeöå§¦¨§©§¦¦§¦¤©§¨¨

,'eðéáàa`l etiqedy daiqde ¨¦
meyn `id ef dkxaìò äåönL¤¦§¨©

ìò øúé ,Bða úà ìeîì áàä̈¨¨¤§¨¥©
äåönädevnd on xzei -ïéeönL ©¦§¨¤§ª¦

ìøò ìk eìeîiL ìàøNé ìkmc` - ¨¦§¨¥¤¨¨¨¥
ledn epi`yL`vnp.ïäéðéa ¤¥¥¤

Cëéôì`id ef dkxay meyne - §¦¨
lr yiy zcgeind devnd lr

epa z` lenl a`díL ïéà íà¦¥¨
åéáà`l wepizd ly eia` m` - ¨¦

,zixaa `vnpíéøçà ïéëøáî ïéà¥§¨§¦£¥¦
,Bæ äëøa`l ef dkxa ixdy §¨¨

mdilr oi`y oeikn mda zkiiy
lr yiy zcgeind devnd z`
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ט  לעשותו :הלכה לגוי לומר לנו אסור וכו' שעשייתו ודבר
שסוברות בשבת. דעות שיש הביא ס"ה) שז סי' (או"ח והרמ"א

שאסור  מלאכה אפילו מצוה לצורך לעשות לגוי לומר שמותר
כב) ס"ק שלא (סי' ברורה והמשנה מדאורייתא. בשבת לעשותה
הפסיד. לא אלו פוסקים על וסומך שמקל מי מילה שלענין כתב
לא  והכנסה הוצאה לענין עליהם שהסומך שכן שכל והוסיף,
רשות  הזה בזמן לנו אין פוסקים הרבה שלדעת מכיון הפסיד,

הרבים.

א  הבן.:הלכה את למול וציונו מברך בנו מל והרמ"א ואם

הבן  כשאבי שגם וסוברים חולקים שיש הביא ס"ב) רסה סי' (יו"ד

נוהגים  שכן וסיים, המילה'. על 'וציונו מברך הוא הרי ואבי .מל
אחרת. ברכה מברך לברך הבן שיש ס"א) (שם השו"ע וכתב

לפריעה. הערלה חתיכת בין זו ברכה

.BÏ ‡È‰ ‰kqL ÈtÓ.èÔÈkÒ e‡È·‰ ‡ÏÂ eÁÎL ƒ¿≈∆«»»ƒ»¿¿…≈ƒ«ƒ
„·Ï·e ,˙aLa ÔÈkÒ ‡È·‰Ï ÈB‚Ï ÔÈ¯ÓB‡ ,˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»¿ƒ¿¿»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿«
,¯·c ÏL BÏÏk .ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯c B˙B‡ ‡È·È ‡lL∆…»ƒ∆∆¿»«ƒ¿»∆»»
˙e·L ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙aLa B˙iNÚL ¯·c Ïk»»»∆¬ƒ»¿«»¬»»≈ƒ¿
‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ È„k B˙B‡ ˙BNÚÏ ÈB‚Ï ¯ÓBÏ eÏ ¯zÓÀ»»«¿«¬¿≈«¬ƒ¿»
‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙iNÚL ¯·„Â ,dpÓÊaƒ¿«»¿»»∆¬ƒ»¬»»≈ƒ¿»»

˙aLa B˙BNÚÏ ÈB‚Ï ¯ÓBÏ eÏ ¯eÒ‡.éÈ¯ÈLÎÓ »»«¿«¬¿«»«¿ƒ≈
ÏÈ‡B‰ ,·BË ÌBÈ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ dpÓÊa elÙ‡ ‰ÏÈÓƒ»¬ƒƒ¿«»≈»ƒ∆ƒ
,ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡Â¿∆¿»«¬»≈∆∆¿«»…∆«¿»ƒ
,Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ˙e·L ‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ eÁc ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿ƒ≈ƒ»¿∆ƒƒ¿≈∆
‰Ï ÔÈ˜ÁBL Ï·‡ .‰¯Bz ÏL ‰NÚz ‡Ï eÁ„È C‡È‰≈«ƒ¿…«¬∆∆»¬»¬ƒ»
dÏ ÔÈÙ¯BËÂ ,‰¯„˜Ï ÔÈÈe‡¯e ÏÈ‡B‰ ·BË ÌBÈa ÔÈnÒ«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈»¿¿ƒ»

.ÔÓLÂ ÔÈÈ«ƒ¿∆∆

éLéìL ÷øt¤¤§¦¦
.àeÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,ÏeÓiL Ì„˜ C¯·Ó ,Ïn‰«»¿»≈…∆∆»»«»¡…≈

ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«
C¯·Ó ,Ba ÏÓ Ì‡Â .B¯·Á Ôa ÏÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰ÏÈn‰«ƒ»ƒ»»»∆¬≈¿ƒ»¿¿»≈

È·‡Â .Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ eeˆÂ,˙¯Á‡ ‰Î¯a C¯·Ó Ôa‰ ¿ƒ»»∆«≈«¬ƒ«≈¿»≈¿»»«∆∆
eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÏL B˙È¯·a BÒÈÎ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ∆«¿»»»ƒ
‰Âˆn‰ ÏÚ ¯˙È ,Ba ˙‡ ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»«»»»∆¿»≈««ƒ¿»
.Ô‰ÈÈaL Ï¯Ú Ïk eÏeÓiL Ï‡¯NÈ Ïk ÔÈeˆnL∆¿Àƒ»ƒ¿»≈∆»»»≈∆≈≈∆
‰Î¯a ÌÈ¯Á‡ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,ÂÈ·‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»»ƒ≈¿»¿ƒ¬≈ƒ¿»»
„Á‡ B‡ ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÎ¯·iL ‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .BÊ¿≈ƒ∆»∆¿»¿»≈ƒ∆»

ה'תשע"ה  ניסן ח' קודש שבת יום

dlin zekld - dad` xtq - oqip 'g ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.a`d,äøBäL éî Léå,`vnp `l wepizd ly eia`y ote`ayeëøáiL §¥¦¤¨¤§¨§
dúBà'eqipkdl' zkxa z` -íòä ïî ãçà Bà ïéc úéameyn ¨¥¦¤¨¦¨¨

.a`l `weec zkiiy dpi` ef dkxay.Ck úBNòì éeàø ïéàå§¥¨©£¨
.·ïéãîBò íL eéä íàå,wcpqde ldend caln mitqep miyp` - §¦¨¨§¦

ïéøîBàly zekxad xg`l §¦
,a`de ldendBzñðëäL íLk'§¥¤¦§©§

ätçìe äøBúì Bñéðëz Ck ,úéøaì©§¦¨©§¦§¨§ª¨
.'íéáBè íéNòîìe§©£¦¦

.‚Bà ,ïaä éáà Cøáî Ck øçàå§©©¨§¨¥£¦©¥
ìnä,ldend -ïî ãçà Bà ©¨¤¨¦

äzà Ceøa' :Bæ äëøa ,íL ïéãîBòä̈§¦¨§¨¨¨©¨
Lc÷ øLà íìBòä Cìî eðéäìà 'ä¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦©

ïèaî ãéãé`xwpy epia` wgvi -] §¦¦¤¤
zeevnl en` ohan ycwzpe cici

[dlindíN BøàLa ÷çåmUe -] §Ÿ¦§¥¨¨
[dlind weg z` exyaaåéàöàöå§¤¡¨¨
Lã÷ úéøa úBàa íúçmzge -] ¨©§§¦Ÿ¤

ly efd ze`a eixg` erxf z`
,[zixadúàæ øëNa ïk ìò-] ©¥¦§©Ÿ

mler `xea dlind zeevn zekfa
[`edãòì eð÷ìç éç ìà-] ¥©¤§¥¨©

[:milltzne miywan ep` ,mlerl
eðøeödavgp epnny d"awd -] ¥

[epznypúéeök äeöxy`k -] ©¥§¦¦¨
[zieeivúeãéãé ìéväì ,íéLBã÷ì¦§¦§©¦§¦
eðøàL,epytp z` livdl -] §¥¥

[dzeaiag llba cici z`xwpd
úçMî,[mepdib ly dpicn -] ¦©©

.'úéøaä úøBk 'ä äzà Ceøaéáàå ¨©¨¥©§¦©£¦
ïaädid `l `ed m` elit`] ©¥

[ldendCøáîjxiay xg`l §¨¥
zkxa 'eke eqipkdl,eðééçäL¤¤¡¨

dievn dpi` ef devny oeikny
d`ay devn enk `id ixd ,cinz
dilr jxal yiy onfl onfn

.epiigdy

.„øLà íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa' :Cøáî ,íéøbä úà ìnä©¨¤©¥¦§¨¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤
éhäìe íéøbä úà ìeîì eðeöå åéúBåöîa eðLc÷úéøa íc íäî ó-] ¦§¨§¦§¨§¦¨¨¤©¥¦§©¦¥¤©§¦

[miledn xak md m` zixad ziiyr mewna mc mdn `ivedle
éìîìàL[did `l m`y -]øîàpL ,õøàå íéîL eîi÷úð àì úéøa íc ¤¦§¨¥©§¦Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤¤¤¡©

כה) לג, íîBé(ירמיה éúéøá àì íà'¦Ÿ§¦¦¨
àì õøàå íéîL úBwç äìéìå̈¨§¨ª¨©¦¨¨¤Ÿ

''ézîN. ¨§¦
.‰ìnäln oec`d m` -úà ©¨¤

Bcáòiprpkdäzà Ceøa' :Cøáî ©§§¨¥¨©¨
øLà íìBòä Cìî eðéäìà 'ä¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤
úà ìeîì eðeöå åéúBåöîa eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨¨¤

éhäìe íéãáòä,úéøa íc íäî ó ¨£¨¦§©¦¥¤©§¦
eîi÷úð àì úéøa íc àìîìàL¤¦§¨¥©§¦Ÿ¦§©§

øîàpL ,õøàå íéîL(כה לג, (ירמיה ¨©¦¨¨¤¤¤¡©
.''eëå äìéìå íîBé éúéøá àì íà'¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨§

íàåmc`,íéøçà ìL ãáò ìî §¦¨¤¤¤£¥¦
:Cøáîjln epidl` 'd dz` jexa' §¨¥

eizeevna epyciw xy` mlerd
epeeive.'íéãáòä úìéî ìòìnäå ©¦©¨£¨¦§©¨

éøö ,ìBãb íãàúBqëì Cz` cbaa ¨¨¨¨¦§©
Búåøòdlind mewn -lecbd ly ¤§¨

[dp`xi `ly liaya]ãòxg`l ©
Ck øçàå ,CøáiLxg`le - ¤§¨¥§©©¨

jxanyeälâîz` cixen - §©¥
mc`d zeexr lry ieqikdìîe¨

.BúBà
.Âïè÷å ,øibúiL íã÷ ìnL øb¥¤¨Ÿ¤¤¦§©¥§¨¨

ãìBpL`edykìeäîjixve ¤¨¨
x`eank] zixa mc mdn sihdl

lirl(ה"ז ïäî],(פ"א ïéôéhnLk§¤©¦¦¥¤
äëøa íéëéøö ïðéà ,úéøa ícllk ©§¦¥¨§¦¦§¨¨

eqipkdl' zkxa elit` ,xnelk]
oi` ''eke yciw xy`' zkxae ''eke

,[jxal jixvjixvy dny meyn
zngn edf zixa mc mdn sihdl
.dkxa miperh mpi` okle ,wtq
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ב  וכו'.:הלכה תכניסהו כך לברית שהכנסתו והש"ך כשם

ב) קלז, (שבת בגמרא שהגירסא כתב סק"ג) רסה סי' (יו"ד

וכתב, וכו', לברית שנכנס 'כשם היא י) סי' פי"ט (שם וברא"ש

(שם  והט"ז ריא). (עמ' הרב בסידור כתוב וכן לומר. נוהגים שכך

'כשם  אומר האב את שרואה שמי לחלק, שיש כתב סק"ב)

וכו'. שנכנס 'כשם אומר האב את רואה שאינו ומי וכו', שהכנסתו

ג  וכו'.:הלכה מברך כך בש ואחר ס"א)כתב רסה סי' (יו"ד ו"ע

הכוס  על זו ברכה לומר וכו'..שיש לעד חלקנו חי ובסידור אל

חי' 'אל מהמילים הברכה בנוסח שינויים כמה יש ריב) (עמ' הרב

ידידות  להציל צוה צורנו חלקנו חי 'אל הנוסח: הוא וכך ִָוהלאה,

בש"ך  וראה וגו''. בבשרינו שם אשר בריתו למען משחת שארינו

לומר  שיש וכתב צוה לומר שכתב במה עליו שחולק סק"ה) ִָ(שם

ותחינה  בקשה מלשון שהוא ברכת .צוה, מברך הבן ואבי ֵַ

כשאבי שהחיינו. שרק אומרים שיש הביא ס"ז) (שם והשו"ע

ישראל  מלכות בכל שנהגו וכתב שהחיינו. מברך המוהל הוא הבן

גם  שהחיינו מברך שהאב מצרים ומלכות וסביבותיה וסוריא

נוהגים  אלו שבמדינות כתב והרמ"א המוהל. הוא אחר כשאדם

זה  אם ורק מוהל, הוא עצמו כשהאב אפילו שהחיינו לברך שלא
בשעת  שהחיינו מברך שהאב נהגו הבן בפדיון שחייב בכור בן
שאין  כתב יז) (ס"ק והש"ך הבן. בפדיון לברך במקום הברית

הבכור]. הבן במילת [אפילו כלל שהחיינו לברך

ד  וכו'.:הלכה מברך הגרים את רסח המל סי' (יו"ד ובשו"ע
'למול  בתחילה ברכות, שתי מברך הגרים את שהמל  כתב ס"ה)

רבינו  שכתב הברכה את כך ואחר הגרים', שמים .את חוקות
שמתי. לא 'ברוך וארץ לחתום שיש כתב יב) ס"ק (שם ובט"ז

הברית'. כורת ה' אתה

ה  וכו'.:הלכה מברך עבדו את רסז המל סי' (יו"ד ובשו"ע
שהמל כתב 'למול סי"ב) בתחילה ברכות, שתי מברך העבדים את

של  עבד מל שהוא באופן העבדים' מילת 'על [או העבדים' את
לסיים  שיש וכתב רבינו. שכתב הברכה את כך ואחר אחרים],

הברית'. כורת ה' אתה 'ברוך זו בברכה

ו  וכו'.:הלכה שיתגייר קודם שמל רסח גר סי' (יו"ד והרמ"א
מהול. שנולד בגר אף הדין שכן הוסיף, ס"א)

.Ck ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ÔÓ.áÌL eÈ‰ Ì‡Â ƒ»»¿≈»«¬»¿ƒ»»
BÒÈÎz Ck ,˙È¯aÏ BzÒÎ‰L ÌLk ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿«¿ƒ»«¿ƒ

;ÌÈ·BË ÌÈNÚÓÏe ‰tÁÏe ‰¯B˙Ï.âCk ¯Á‡Â ¿»¿À»¿«¬ƒƒ¿««»
ÌL ÔÈ„ÓBÚ‰ ÔÓ „Á‡ B‡ Ïn‰ B‡ Ôa‰ È·‡ C¯·Ó¿»≈¬ƒ«≈«»∆»ƒ»¿ƒ»
¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,BÊ ‰Î¯a¿»»»«»¡…≈∆∆»»¬∆
Ì˙Á ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ ÌN B¯‡La ˜ÁÂ ÔËaÓ „È„È Lcƒ̃«¿ƒƒ∆∆¿…ƒ¿≈»¿∆¡»»»«
e˜ÏÁ ÈÁ Ï‡ ˙‡Ê ¯ÎNa Ôk ÏÚ ,L„˜ ˙È¯a ˙B‡a¿¿ƒ…∆«≈ƒ¿«…≈«∆¿≈
˙e„È„È ÏÈv‰Ï ÌÈLB„˜Ï ˙Èeˆk ‰eˆ e¯eˆ „ÚÏ»«≈«≈¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
È·‡Â .˙È¯a‰ ˙¯Bk '‰ ‰z‡ Ce¯a ,˙ÁMÓ e¯‡L¿≈≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«¬ƒ

.eÈÈÁ‰L C¯·Ó Ôa‰.ã,C¯·Ó ÌÈ¯b‰ ˙‡ Ïn‰ «≈¿»≈∆∆¡»«»∆«≈ƒ¿»≈
eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
Ìc Ì‰Ó ÛÈh‰Ïe ÌÈ¯b‰ ˙‡ ÏeÓÏ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»»∆«≈ƒ¿«ƒ≈∆«

˜˙ ‡Ï ˙È¯a Ìc ÈÏÓÏ‡L ,˙È¯aı¯‡Â ÌÈÓL eÓi ¿ƒ∆ƒ¿»≈«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆
ÌÈÓL ˙BwÁ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È˙È¯· ‡Ï Ì‡ ¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…¿ƒƒ»»»¿»À»«ƒ

.ÈzÓN ‡Ï ı¯‡Â.äCe¯a ,C¯·Ó Bc·Ú ˙‡ Ïn‰ »»∆…»¿ƒ«»∆«¿¿»≈»
eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
Ì‰Ó ÛÈh‰Ïe ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÏeÓÏ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»»∆»¬»ƒ¿«ƒ≈∆
ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙È¯a Ìc ‡ÏÓÏ‡L ,˙È¯a Ìc«¿ƒ∆ƒ¿»≈«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ
.'eÎÂ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È˙È¯· ‡Ï Ì‡ ¯Ó‡pL ı¯‡Â»»∆∆∆¡«ƒ…¿ƒƒ»»»¿»¿

C¯·Ó ÌÈ¯Á‡ ÏL „·Ú ÏÓ Ì‡Â.ÌÈ„·Ú‰ ˙ÏÈÓ ÏÚ ¿ƒ»∆∆∆¬≈ƒ¿»≈«ƒ«»¬»ƒ
,C¯·iL „Ú B˙Â¯Ú ˙BqÎÏ CÈ¯ˆ ÏB„b Ì„‡ Ïn‰Â¿«»»»»»ƒ¿«∆¿»«∆¿»≈

.B˙B‡ ÏÓe e‰l‚Ó Ck ¯Á‡Â.åÌ„˜ ÏnL ¯b ¿««»¿«≈»≈∆»…∆
Ìc Ô‰Ó ÔÈÙÈhnLk ,Ïe‰Ó „ÏBpL ÔË˜Â ¯ib˙iL∆ƒ¿«≈¿»»∆»»¿∆«ƒƒ≈∆«

ÔÎÂ .‰Î¯a ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙È¯aÔÈ‡ ÒBÈ‚B¯c‡ ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿»»¿≈«¿¿ƒ≈



קסי dlin zekld - dad` xtq - oqip 'g ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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Bì àéä äðkqL éðtîdaxzne zexbip zegild iyilyd meiay llba ¦§¥¤©¨¨¦
.ea`k

.Ëeàéáä àìå eçëLz`dïékñdlind jxevl,úaL áøòîoi`e ¨§§Ÿ¥¦©¦¥¤¤©¨
d`ved' xeqi` iptn my wepizdy zial oikq `iadl mileki

,zaya 'zeyxl zeyxnïéøîBà§¦
úaLa ïékñ àéáäì éBâìxzen - §§¨¦©¦§©¨

iebl xneloikqd z` `iaiy
opaxcn xeq`y elit`e ,zaya
dk`ln dyriy iebl xnel

,zayaBúBà àéáé àlL ãáìáe- ¦§©¤Ÿ¨¦
oikqd z`,íéaøä úeLø Cøc¤¤§¨©¦

on lehlh xeqi` my yiy
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eðéìò äøeñà úaLa BúiNòL¤£¦¨§©¨£¨¨¥

úeáL íeMî,opaxc xeqi` -øzî ¦§ª¨
éãk BúBà úBNòì éBâì øîBì eðì̈©§©£§¥
øáãå ,dpîæa äåöî úBNòì©£¦§¨¦§©¨§¨¨
íeMî eðéìò äøeñà BúiNòL¤£¦¨£¨¨¥¦

xeqi`äëàìî,dxezd onúaLa BúBNòì éBâì øîBì eðì øeñà §¨¨¨¨©§©£§©¨
xnel xeqi`dy elit`e ,dpnfa dlin zeevn zeyrl liaya elit`

paxcn xeqi` wx `ed zaya icedi jxevl dk`ln zeyrl iebl.o
.Èäìéî éøéLëîsebn mpi`e dlinl mikxvpd mixac ziiyr - ©§¦¥¦¨

dxezd on aeh meia dzeyrl xeq`y dk`ln ici lr dlindoebk]
lirl x`eank ,zeyxl zeyxn elehlh e` oikq ziiyr(ב ],(הלכה

elôàziyrpd dlinadpîæa,ipinyd meia -íBé úà ïéçBc ïðéà £¦¦§©¨¥¨¦¤
íéøácä øîçå ì÷å .áBè íBé áøòî ïúBNòì øLôàå ìéàBä ,áBè- ¦§¤§¨©£¨¥¤¤§©¨Ÿ¤©§¨¦

zeyrl xeq`y cenll yie
lw oicn aeh meia dlin ixiykn

,xnegeäìéî éøéLëî eçc àì íà¦Ÿ¨©§¦¥¦¨
íäéøácî àeäL úeáLxeq`y - §¤¦¦§¥¤

xvgl xvgn dlinl oikq `iadl
aexir my oi`y לעיל (כמבואר

ו) ìL,הלכה äNòz àì eçãé Càéä¥©¦§Ÿ©£¤¤
äøBzixiykn egci cvik - ¨

dxezd on dk`ln xeqi` dlind
ici lr miyrpyk aeh meia
oi`y cenll yi jkne ,l`xyi
.aeh mei migec dlin ixiykn

ïéðnñ äì ïé÷çBL ìáàxzen -] £¨£¦¨©¨¦
mipilaz dlind jxevl oeghl

[d`etxl miieyrdáBè íBéa§
,dlind iptl elit`eìéàBä¦

äøã÷ì ïééeàøexyt`y meyn - §¦¦§¥¨
mb mipilaz mze`a ynzydl
jxevl mdy mixace ,dxicwa lyaznd lk`n lazl liaya

,aeh meia mzeyrl xzen dlik`ïéôøBèåmiaaxrne -dìjxevl - §§¦¨
dlindïîLå ïééliaya dlind jezig mewn lr gipdl ick ©¦§¤¤

.eze`txl

.‡ ÈLÈÏL ˜¯tìnä- ∆∆¿ƒƒ©¨
ldendCeøa' :ìeîiL íã÷ Cøáî§¨¥Ÿ¤¤¨¨

øLà íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤
,'äìénä ìò eðeöå åéúBåöîa eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨©©¦¨

jxany dkxad idefeìî äéä íà¦¨¨¨
z`ìî íàå .Bøáç ïaz`Bða ¤£¥§¦¨§

,eilr zlhen devndyCøáî- §¨¥
:jk dkxad z` miiqneðeöå'§¦¨

,'ïaä úà ìeîìdevn lky meyn ¨¤©¥
`le envr xear dyer `edy
jxal el yi ,mixg` xear
`le ['lenl'] 'l ze`d zncwda

.['dlind lr'] 'lr' oeylaéáàå©£¦
Cøáî ïaäxg`l] dlind iptl ©¥§¨¥

[dlind zkxaúøçà äëøa- §¨¨©¤¤
:ztqepCìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa'¨©¨¡Ÿ¥¤¤

åéúBåöîa eðLc÷ øLà íìBòä̈¨£¤¦§¨§¦§¨
íäøáà ìL Búéøáa Bñéðëäì eðeöå§¦¨§©§¦¦§¦¤©§¨¨

,'eðéáàa`l etiqedy daiqde ¨¦
meyn `id ef dkxaìò äåönL¤¦§¨©

ìò øúé ,Bða úà ìeîì áàä̈¨¨¤§¨¥©
äåönädevnd on xzei -ïéeönL ©¦§¨¤§ª¦

ìøò ìk eìeîiL ìàøNé ìkmc` - ¨¦§¨¥¤¨¨¨¥
ledn epi`yL`vnp.ïäéðéa ¤¥¥¤

Cëéôì`id ef dkxay meyne - §¦¨
lr yiy zcgeind devnd lr

epa z` lenl a`díL ïéà íà¦¥¨
åéáà`l wepizd ly eia` m` - ¨¦

,zixaa `vnpíéøçà ïéëøáî ïéà¥§¨§¦£¥¦
,Bæ äëøa`l ef dkxa ixdy §¨¨

mdilr oi`y oeikn mda zkiiy
lr yiy zcgeind devnd z`
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ט  לעשותו :הלכה לגוי לומר לנו אסור וכו' שעשייתו ודבר
שסוברות בשבת. דעות שיש הביא ס"ה) שז סי' (או"ח והרמ"א

שאסור  מלאכה אפילו מצוה לצורך לעשות לגוי לומר שמותר
כב) ס"ק שלא (סי' ברורה והמשנה מדאורייתא. בשבת לעשותה
הפסיד. לא אלו פוסקים על וסומך שמקל מי מילה שלענין כתב
לא  והכנסה הוצאה לענין עליהם שהסומך שכן שכל והוסיף,
רשות  הזה בזמן לנו אין פוסקים הרבה שלדעת מכיון הפסיד,

הרבים.

א  הבן.:הלכה את למול וציונו מברך בנו מל והרמ"א ואם

הבן  כשאבי שגם וסוברים חולקים שיש הביא ס"ב) רסה סי' (יו"ד

נוהגים  שכן וסיים, המילה'. על 'וציונו מברך הוא הרי ואבי .מל
אחרת. ברכה מברך לברך הבן שיש ס"א) (שם השו"ע וכתב

לפריעה. הערלה חתיכת בין זו ברכה

.BÏ ‡È‰ ‰kqL ÈtÓ.èÔÈkÒ e‡È·‰ ‡ÏÂ eÁÎL ƒ¿≈∆«»»ƒ»¿¿…≈ƒ«ƒ
„·Ï·e ,˙aLa ÔÈkÒ ‡È·‰Ï ÈB‚Ï ÔÈ¯ÓB‡ ,˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»¿ƒ¿¿»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿«
,¯·c ÏL BÏÏk .ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯c B˙B‡ ‡È·È ‡lL∆…»ƒ∆∆¿»«ƒ¿»∆»»
˙e·L ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙aLa B˙iNÚL ¯·c Ïk»»»∆¬ƒ»¿«»¬»»≈ƒ¿
‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ È„k B˙B‡ ˙BNÚÏ ÈB‚Ï ¯ÓBÏ eÏ ¯zÓÀ»»«¿«¬¿≈«¬ƒ¿»
‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙iNÚL ¯·„Â ,dpÓÊaƒ¿«»¿»»∆¬ƒ»¬»»≈ƒ¿»»

˙aLa B˙BNÚÏ ÈB‚Ï ¯ÓBÏ eÏ ¯eÒ‡.éÈ¯ÈLÎÓ »»«¿«¬¿«»«¿ƒ≈
ÏÈ‡B‰ ,·BË ÌBÈ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ dpÓÊa elÙ‡ ‰ÏÈÓƒ»¬ƒƒ¿«»≈»ƒ∆ƒ
,ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡Â¿∆¿»«¬»≈∆∆¿«»…∆«¿»ƒ
,Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ˙e·L ‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ eÁc ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿ƒ≈ƒ»¿∆ƒƒ¿≈∆
‰Ï ÔÈ˜ÁBL Ï·‡ .‰¯Bz ÏL ‰NÚz ‡Ï eÁ„È C‡È‰≈«ƒ¿…«¬∆∆»¬»¬ƒ»
dÏ ÔÈÙ¯BËÂ ,‰¯„˜Ï ÔÈÈe‡¯e ÏÈ‡B‰ ·BË ÌBÈa ÔÈnÒ«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈»¿¿ƒ»

.ÔÓLÂ ÔÈÈ«ƒ¿∆∆

éLéìL ÷øt¤¤§¦¦
.àeÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,ÏeÓiL Ì„˜ C¯·Ó ,Ïn‰«»¿»≈…∆∆»»«»¡…≈

ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«
C¯·Ó ,Ba ÏÓ Ì‡Â .B¯·Á Ôa ÏÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰ÏÈn‰«ƒ»ƒ»»»∆¬≈¿ƒ»¿¿»≈

È·‡Â .Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ eeˆÂ,˙¯Á‡ ‰Î¯a C¯·Ó Ôa‰ ¿ƒ»»∆«≈«¬ƒ«≈¿»≈¿»»«∆∆
eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÏL B˙È¯·a BÒÈÎ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ∆«¿»»»ƒ
‰Âˆn‰ ÏÚ ¯˙È ,Ba ˙‡ ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»«»»»∆¿»≈««ƒ¿»
.Ô‰ÈÈaL Ï¯Ú Ïk eÏeÓiL Ï‡¯NÈ Ïk ÔÈeˆnL∆¿Àƒ»ƒ¿»≈∆»»»≈∆≈≈∆
‰Î¯a ÌÈ¯Á‡ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,ÂÈ·‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»»ƒ≈¿»¿ƒ¬≈ƒ¿»»
„Á‡ B‡ ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÎ¯·iL ‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .BÊ¿≈ƒ∆»∆¿»¿»≈ƒ∆»

ה'תשע"ה  ניסן ח' קודש שבת יום

dlin zekld - dad` xtq - oqip 'g ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.a`d,äøBäL éî Léå,`vnp `l wepizd ly eia`y ote`ayeëøáiL §¥¦¤¨¤§¨§
dúBà'eqipkdl' zkxa z` -íòä ïî ãçà Bà ïéc úéameyn ¨¥¦¤¨¦¨¨

.a`l `weec zkiiy dpi` ef dkxay.Ck úBNòì éeàø ïéàå§¥¨©£¨
.·ïéãîBò íL eéä íàå,wcpqde ldend caln mitqep miyp` - §¦¨¨§¦

ïéøîBàly zekxad xg`l §¦
,a`de ldendBzñðëäL íLk'§¥¤¦§©§

ätçìe äøBúì Bñéðëz Ck ,úéøaì©§¦¨©§¦§¨§ª¨
.'íéáBè íéNòîìe§©£¦¦

.‚Bà ,ïaä éáà Cøáî Ck øçàå§©©¨§¨¥£¦©¥
ìnä,ldend -ïî ãçà Bà ©¨¤¨¦

äzà Ceøa' :Bæ äëøa ,íL ïéãîBòä̈§¦¨§¨¨¨©¨
Lc÷ øLà íìBòä Cìî eðéäìà 'ä¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦©

ïèaî ãéãé`xwpy epia` wgvi -] §¦¦¤¤
zeevnl en` ohan ycwzpe cici

[dlindíN BøàLa ÷çåmUe -] §Ÿ¦§¥¨¨
[dlind weg z` exyaaåéàöàöå§¤¡¨¨
Lã÷ úéøa úBàa íúçmzge -] ¨©§§¦Ÿ¤

ly efd ze`a eixg` erxf z`
,[zixadúàæ øëNa ïk ìò-] ©¥¦§©Ÿ

mler `xea dlind zeevn zekfa
[`edãòì eð÷ìç éç ìà-] ¥©¤§¥¨©

[:milltzne miywan ep` ,mlerl
eðøeödavgp epnny d"awd -] ¥

[epznypúéeök äeöxy`k -] ©¥§¦¦¨
[zieeivúeãéãé ìéväì ,íéLBã÷ì¦§¦§©¦§¦
eðøàL,epytp z` livdl -] §¥¥

[dzeaiag llba cici z`xwpd
úçMî,[mepdib ly dpicn -] ¦©©

.'úéøaä úøBk 'ä äzà Ceøaéáàå ¨©¨¥©§¦©£¦
ïaädid `l `ed m` elit`] ©¥
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dievn dpi` ef devny oeikny
d`ay devn enk `id ixd ,cinz
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.epiigdy
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''ézîN. ¨§¦
.‰ìnäln oec`d m` -úà ©¨¤
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ב  וכו'.:הלכה תכניסהו כך לברית שהכנסתו והש"ך כשם

ב) קלז, (שבת בגמרא שהגירסא כתב סק"ג) רסה סי' (יו"ד

וכתב, וכו', לברית שנכנס 'כשם היא י) סי' פי"ט (שם וברא"ש

(שם  והט"ז ריא). (עמ' הרב בסידור כתוב וכן לומר. נוהגים שכך

'כשם  אומר האב את שרואה שמי לחלק, שיש כתב סק"ב)

וכו'. שנכנס 'כשם אומר האב את רואה שאינו ומי וכו', שהכנסתו

ג  וכו'.:הלכה מברך כך בש ואחר ס"א)כתב רסה סי' (יו"ד ו"ע

הכוס  על זו ברכה לומר וכו'..שיש לעד חלקנו חי ובסידור אל

חי' 'אל מהמילים הברכה בנוסח שינויים כמה יש ריב) (עמ' הרב

ידידות  להציל צוה צורנו חלקנו חי 'אל הנוסח: הוא וכך ִָוהלאה,

בש"ך  וראה וגו''. בבשרינו שם אשר בריתו למען משחת שארינו

לומר  שיש וכתב צוה לומר שכתב במה עליו שחולק סק"ה) ִָ(שם

ותחינה  בקשה מלשון שהוא ברכת .צוה, מברך הבן ואבי ֵַ

כשאבי שהחיינו. שרק אומרים שיש הביא ס"ז) (שם והשו"ע

ישראל  מלכות בכל שנהגו וכתב שהחיינו. מברך המוהל הוא הבן

גם  שהחיינו מברך שהאב מצרים ומלכות וסביבותיה וסוריא

נוהגים  אלו שבמדינות כתב והרמ"א המוהל. הוא אחר כשאדם

זה  אם ורק מוהל, הוא עצמו כשהאב אפילו שהחיינו לברך שלא
בשעת  שהחיינו מברך שהאב נהגו הבן בפדיון שחייב בכור בן
שאין  כתב יז) (ס"ק והש"ך הבן. בפדיון לברך במקום הברית

הבכור]. הבן במילת [אפילו כלל שהחיינו לברך

ד  וכו'.:הלכה מברך הגרים את רסח המל סי' (יו"ד ובשו"ע
'למול  בתחילה ברכות, שתי מברך הגרים את שהמל  כתב ס"ה)

רבינו  שכתב הברכה את כך ואחר הגרים', שמים .את חוקות
שמתי. לא 'ברוך וארץ לחתום שיש כתב יב) ס"ק (שם ובט"ז

הברית'. כורת ה' אתה

ה  וכו'.:הלכה מברך עבדו את רסז המל סי' (יו"ד ובשו"ע
שהמל כתב 'למול סי"ב) בתחילה ברכות, שתי מברך העבדים את

של  עבד מל שהוא באופן העבדים' מילת 'על [או העבדים' את
לסיים  שיש וכתב רבינו. שכתב הברכה את כך ואחר אחרים],

הברית'. כורת ה' אתה 'ברוך זו בברכה

ו  וכו'.:הלכה שיתגייר קודם שמל רסח גר סי' (יו"ד והרמ"א
מהול. שנולד בגר אף הדין שכן הוסיף, ס"א)

.Ck ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ÔÓ.áÌL eÈ‰ Ì‡Â ƒ»»¿≈»«¬»¿ƒ»»
BÒÈÎz Ck ,˙È¯aÏ BzÒÎ‰L ÌLk ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿«¿ƒ»«¿ƒ

;ÌÈ·BË ÌÈNÚÓÏe ‰tÁÏe ‰¯B˙Ï.âCk ¯Á‡Â ¿»¿À»¿«¬ƒƒ¿««»
ÌL ÔÈ„ÓBÚ‰ ÔÓ „Á‡ B‡ Ïn‰ B‡ Ôa‰ È·‡ C¯·Ó¿»≈¬ƒ«≈«»∆»ƒ»¿ƒ»
¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,BÊ ‰Î¯a¿»»»«»¡…≈∆∆»»¬∆
Ì˙Á ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ ÌN B¯‡La ˜ÁÂ ÔËaÓ „È„È Lcƒ̃«¿ƒƒ∆∆¿…ƒ¿≈»¿∆¡»»»«
e˜ÏÁ ÈÁ Ï‡ ˙‡Ê ¯ÎNa Ôk ÏÚ ,L„˜ ˙È¯a ˙B‡a¿¿ƒ…∆«≈ƒ¿«…≈«∆¿≈
˙e„È„È ÏÈv‰Ï ÌÈLB„˜Ï ˙Èeˆk ‰eˆ e¯eˆ „ÚÏ»«≈«≈¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
È·‡Â .˙È¯a‰ ˙¯Bk '‰ ‰z‡ Ce¯a ,˙ÁMÓ e¯‡L¿≈≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«¬ƒ

.eÈÈÁ‰L C¯·Ó Ôa‰.ã,C¯·Ó ÌÈ¯b‰ ˙‡ Ïn‰ «≈¿»≈∆∆¡»«»∆«≈ƒ¿»≈
eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
Ìc Ì‰Ó ÛÈh‰Ïe ÌÈ¯b‰ ˙‡ ÏeÓÏ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»»∆«≈ƒ¿«ƒ≈∆«

˜˙ ‡Ï ˙È¯a Ìc ÈÏÓÏ‡L ,˙È¯aı¯‡Â ÌÈÓL eÓi ¿ƒ∆ƒ¿»≈«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆
ÌÈÓL ˙BwÁ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È˙È¯· ‡Ï Ì‡ ¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…¿ƒƒ»»»¿»À»«ƒ

.ÈzÓN ‡Ï ı¯‡Â.äCe¯a ,C¯·Ó Bc·Ú ˙‡ Ïn‰ »»∆…»¿ƒ«»∆«¿¿»≈»
eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
Ì‰Ó ÛÈh‰Ïe ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÏeÓÏ eeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»»∆»¬»ƒ¿«ƒ≈∆
ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙È¯a Ìc ‡ÏÓÏ‡L ,˙È¯a Ìc«¿ƒ∆ƒ¿»≈«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ
.'eÎÂ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È˙È¯· ‡Ï Ì‡ ¯Ó‡pL ı¯‡Â»»∆∆∆¡«ƒ…¿ƒƒ»»»¿»¿

C¯·Ó ÌÈ¯Á‡ ÏL „·Ú ÏÓ Ì‡Â.ÌÈ„·Ú‰ ˙ÏÈÓ ÏÚ ¿ƒ»∆∆∆¬≈ƒ¿»≈«ƒ«»¬»ƒ
,C¯·iL „Ú B˙Â¯Ú ˙BqÎÏ CÈ¯ˆ ÏB„b Ì„‡ Ïn‰Â¿«»»»»»ƒ¿«∆¿»«∆¿»≈

.B˙B‡ ÏÓe e‰l‚Ó Ck ¯Á‡Â.åÌ„˜ ÏnL ¯b ¿««»¿«≈»≈∆»…∆
Ìc Ô‰Ó ÔÈÙÈhnLk ,Ïe‰Ó „ÏBpL ÔË˜Â ¯ib˙iL∆ƒ¿«≈¿»»∆»»¿∆«ƒƒ≈∆«

ÔÎÂ .‰Î¯a ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙È¯aÔÈ‡ ÒBÈ‚B¯c‡ ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿»»¿≈«¿¿ƒ≈
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ז  אסור :הלכה וכו' מכה מפני ערלתו לחתוך שצריך גוי
אותה. לו לחתוך ס"ה),לישראל רסג סי' (יו"ד הרמ"א כתב

[אפילו  ענין בכל למולו מותר גוי, לרפאות שמותר שבמקום

ס"ק  רסח סי' (שם בש"ך עוד וראה למצוה. נתכוון לא אם

שהתיר  כה) סי' יו"ד (ח"ד, פעלים רב בשו"ת ועיין יט).

זרה]. עבודה עובד שאינו גוי ברפואת לעסוק

.È‡cÂ BÈ‡L ÈtÓ ,B˙ÏÈÓ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó.æCÈ¯vL ÈBb ¿»¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈∆≈««∆»ƒ
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ה'תשע"ה  ניסן ב' ראשון יום

.·Ù˜ .‡Ù˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ù˜ .‰Ù˜ .„Ù˜

- הקפ"א אתֿהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
תאכלּו"הּטרפ לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ה, ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

(l ,ak zeny)ּבּמכלּתא ֿ ּׁשהזּכירּו ּבמה הּוא הּכתּוב ּפׁשט ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ
(my mihtyn zyxt)ּבהוה הּכתּוב "ּדּבר אמרם: והּוא ,ְְִֵֶַַָָָֹ

(xzeia ize`ivnd `edy iptn "dcy" azk)ׁשרב מקֹום ,ְֶֹ
ּבקּבלה(mkxc)הּבהמֹות ּבא אבל gq.)להּטרף": oileg) ְְְֲִֵֵַַָָָָָ

ּבאּור ּגם זה לפסּוק zizkld)ׁשּיׁש zernyn lra)וכ ְְֵֵֶֶַָָ
ּתאכלּנּו. לא ּולפיכ - הּוא טרפה" ּבּׂשדה "ּובׂשר ְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹהּוא:
נעׂשה למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ֿ ּבׂשר ׁשּכל ּבזה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכּונתם
לעזרה, חּוץ יצא אם קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָּכטרפה,
ּבׂשר אֹו לחֹומה, חּוץ יצא אם קּלים קדׁשים ּבׂשר ְְִִִַַַַָָָָָאֹו
העּבר הֹוציא אם אֹו לחבּורה, חּוץ יצא אם ֲִִִֶַַַָָָָָֻהּפסח

מחּלין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ֿ ידֹו, ֿ סּוגי(gq.)את ׁשּכל - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
לֹוקה ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבׂשר
והאֹוכלֹו טרפה נקרא: ֿ החי מן ּבׂשר ּגם וכן ֿ הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמן

חּלין ּובגמרא לֹוקה. -(:aw)טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרּו: ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
ּוכבר ֿ הּטרפה". מן ּובׂשר ֿ החי מן ּבׂשר זה - תאכלּו ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹלא

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה הּלאו tw)נכּפל dyrz `l)ּגם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
יאכל לא ּוטרפה "נבלה ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹֹֹּבּכהנים,

ֿ בּה" g)לטמאה ,ak `xwie)מּפני זה, לאו ּבהם וכפל , ְְְְִֵֶֶַָָָָָָ
הּמליקה והיא העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהּכתּוב

(oxetva dy`x wlnpy)אינּה ּבחּלין ספק ּבלי והּמליקה ,ְְְִִִֵֵַַָָָֻ
להם ׁשּמּתרת ּבדעּתנּו עֹולה והיה נבלה; אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשחיטה
ֿ ׁשחיטה לכל הּדין והּוא ּבחּלין אפּלּו הּמליקה ְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָֻאכילת
ּבאזהרה יׂשראל ּבכלל נׁשארים ׁשהם ּבאר לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּפסּולה,
ּדין על נֹוסף חכמים ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָמּלאכֹול
זה מאמרנּו מענין ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחר

an:)להזּכירֹו dcpae :w oilega d`neh iabl mitqep mipic). ְְִַ
הּטרפֹות אחת ּבהן ׁשּנֹולדּו החּיה אֹו הּבהמה ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָאבל

הּמּדֹות ּבאחת opaxc)ׁשּנלמדּו dtxhe ,oda zyxcp dxezdy) ְְְִִֶַַַ
והּׁשֹוחטּה ּכראּוי, נׁשחטה אפּלּו אסּורה, אכילתּה ְְֲֲֲֲֲֲִִִֵַָָָָָָָהרי

מּדרּבנן לֹוקה - מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה eaׁשחיטה xfge) ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
(cid xtqa m"anxd'ג ּבפרק הּטרפֹות ל נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִֵֶֶַָָ

א' ּובפרק ּדמּכֹות אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻמחּלין.
למצוה ׁשּקדמּו אּלּו מצות ּתׁשע ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹמּבכֹורֹות

twÎ`rw`)זֹו dyrz `l).

- הקפ"ב מןהּמצוה אבר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא ונאכל(mly)החי, חי ּכׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ּכברּיתֹו האבר -מאֹותֹו zenvre micib mb likn `edyk) ְִִֵֵֶָָ

(xyal mitxhvn `l mixeqi` x`yay zexnlואפּלּו ְֲִִַַּכזית,
על והאזהרה לֹוקה. האֹוכלֹו - ֿ ׁשהּוא ּכל ּבׂשר ּבֹו ְְְֶֶַַָָָָָָָָָהיה

ֿ הּבׂשר" עם הּנפׁש ֿ תאכל "ולא אמרֹו: היא ּכ,ai mixac) ְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ
(bkספרי ּולׁשֹון ,(my d`x zyxt)הּנפׁש ֿ תאכל "לא : ְְִֵֶֶַַֹֹ

חּלין ּבגמרא נתּבאר וכ ֿ החי". מן אבר זה - ֿ הּבׂשר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻעם
(:aw)- ֿ החי מן ּובׂשר ֿ החי מן אבר "אכל אמרּו: וׁשם ,ְְִִֵֶַַַַַָָָָָ

האחד: הּלאו לאוין. ׁשני ׁשהם לפי ּפרּוׁשֹו: ׁשּתים". ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּיב
והּלאו האבר, אּסּור ׁשהּוא ֿ הּבׂשר" עם הּנפׁש ֿ תאכל ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"לא
אּסּור ׁשהּוא תאכלּו" לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהּׁשני:

ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ החי, מן tw`)ּבׂשר dyrz `l)נכּפל ּוכבר . ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
לנח יתעּלה אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּלאו
לא ּדמֹו ּבנפׁשֹו ֿ ּבׂשר א" ֿ החי: מן אבר עליו ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹּבאסרֹו

c)תאכלּו" ,h ziy`xa). ֵֹ

- הקפ"ד אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
תאכלּו" לא ֿ ּדם "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא (xwie`הּדם, ְְְְְִֶַַָָָָֹֹ

(ek ,fׁשהּוא ּופרׁש ּפעמים. ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר .ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
יּכרת" ֿ אכליו "ּכל ואמר: ci)ּבכרת ,fi my)הּוא אם . ְְְִִֵֵַָָָָָֹ

ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא - ׁשֹוגג הּוא ואם ְְְִִִֵֵֵַָָָמזיד:
מּכרתֹות. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָנתּבארּו

- הקפ"ה חלביהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
לא ועז וכׂשב ׁשֹור ֿ חלב "ּכל יתעּלה: אמר טהֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהמה

bk)תאכלּו" ,f my)ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש הּלאו נכּפל ּבזה וגם , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָּכרת
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב -ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מחּלין .(bv.)ז'
יום ראשון ֿ שני ב 'ֿ ג 'ניסן 

ִֵֻ

- הקפ"ג ּגידהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ יׂשראל ּבני יאכלּו לא ֿ ּכן "על אמרֹו: והּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשה,

הּנׁשה" ֿ ּגיד bl)את ,al ziy`xa)ואפּלּו ּכּלֹו, והאֹוכלֹו : ְְֲִִֶֶַַָָֻ
ּוכבר לֹוקה. - ּכזית מּמּנּו ׁשאכל אֹו ֿ ׁשהּוא, ּכל ְְִִֶֶֶֶַַָָָהּוא

מחּלין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

ה'תשע"ה  ניסן ג' שני יום

.ÂÙ˜ .ÊÙ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·ˆ˜ .‡ˆ˜ .ˆ˜ .ËÙ˜

- הקפ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא bk)ּבחלב, zenyl sqepa)תבּׁשל ֿ "לא : ְְְְֵַָָָֹ

אּמֹו" ּבחלב fk)ּגדי ,cl zeny)ּבֹו ׁשהּכּונה - ׁשנּיה ּבפעם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
חּלין ּובגמרא האכילה. ּבחלב(ciw.)אּסּור ּבׂשר אמרּו: ְְְֲִִִִָָָָָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על ולֹוקה ּבּׁשּולֹו על (k`:)לֹוקה ְְֲִִִֶֶַַַָָָ
ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד "המבּׁשל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאמרּו:
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ז  אסור :הלכה וכו' מכה מפני ערלתו לחתוך שצריך גוי
אותה. לו לחתוך ס"ה),לישראל רסג סי' (יו"ד הרמ"א כתב

[אפילו  ענין בכל למולו מותר גוי, לרפאות שמותר שבמקום

ס"ק  רסח סי' (שם בש"ך עוד וראה למצוה. נתכוון לא אם

שהתיר  כה) סי' יו"ד (ח"ד, פעלים רב בשו"ת ועיין יט).

זרה]. עבודה עובד שאינו גוי ברפואת לעסוק

.È‡cÂ BÈ‡L ÈtÓ ,B˙ÏÈÓ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó.æCÈ¯vL ÈBb ¿»¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈∆≈««∆»ƒ
¯eÒ‡ ,da „ÏBpL ÔÈÁL B‡ ‰kÓ ÈtÓ B˙Ï¯Ú CzÁÏ«¿…»¿»ƒ¿≈«»¿ƒ∆«»»
Ô˙B‡ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ÌÈÈBb‰L ,d˙B‡ BÏ CzÁÏ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¿…»∆«ƒ…«¬ƒ»
Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ÈÏ‡ Ô˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ‰˙ÈÓ È„ÈÓƒ≈ƒ»¿…ƒƒ»≈∆»¿««ƒ
.‰ÂˆÓÏ Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,BÊ ‰‡eÙ¯a ‰ÂˆÓ ˙ÈNÚpL∆«¬≈ƒ¿»ƒ¿»∆¬≈…ƒ¿«≈¿ƒ¿»
ÏeÓÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ ‰ÏÈÓÏ ÈBb‰ Ôek˙ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ¿«≈«¿ƒ»À»¿ƒ¿»≈»

.B˙B‡.çda epb˙pL ‰Ï¯Ú‰ ‡È‰ ‰Òe‡Ó¿»ƒ»»¿»∆ƒ¿«»
‡È‰ ‰ÏB„‚e .ÌÈÏ¯Ú ÌÈBb‰ ÏÎ Èk ¯Ó‡pL ,ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ¿»ƒ
,ÏnL „Ú ÌÏL eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡¯˜ ‡lL ‰ÏÈÓƒ»∆…ƒ¿»«¿»»»ƒ»≈«∆»
ÈÈa È˙È¯· ‰z‡Â ÌÈÓ˙ ‰È‰Â ÈÙÏ Cl‰˙‰ ¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«≈¿»«∆¿≈»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ≈ƒ
ÁÈp‰Â eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÏL B˙È¯a ¯Ùn‰ ÏÎÂ .EÈ·e≈∆¿»«≈≈¿ƒ∆«¿»»»ƒ¿ƒƒ«
ÌÈNÚÓ B„Èa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,dÎLÓ B‡ B˙Ï¯Ú»¿»¿»»««ƒ∆≈¿»«¬ƒ

.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,‰a¯‰ ÌÈ·BË.è‡Ba ƒ«¿≈≈≈∆»»«»
ea¯ ‰LÓÏ ‰Ï˙ ‡lL ,‰ÏÈÓ ‰¯eÓÁ ‰nk ‰‡¯e¿≈«»¬»ƒ»∆…ƒ¿»¿…∆«≈
˙BÂˆÓ ÏÎÂ .C¯ca eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡¬ƒ»»««««ƒ∆»«∆∆¿»ƒ¿
¯Ó‡pL ,„·Ïa ˙B˙È¯a LÏL Ô‰ÈÏÚ e˙¯Î ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿¬≈∆»…¿ƒƒ¿«∆∆¡«
Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓ 'eÎÂ ˙È¯a‰ È¯·„ ‰l‡≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»
E¯·ÚÏ 'eÎÂ ÌÈ·v Ìz‡ ¯ÓB‡ ‡e‰ ÌLÂ ,·¯Áa¿…≈¿»≈«∆ƒ»ƒ¿¿»¿¿
‰ÏÈn‰ ÏÚÂ .˙B˙È¯a LÏL È¯‰ ,EÈ‰Ï‡ '‰ ˙È¯·aƒ¿ƒ¡…∆¬≈»…¿ƒ¿««ƒ»
,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÌÚ ˙B˙È¯a ‰¯NÚ LÏL e˙¯Îƒ¿¿¿…∆¿≈¿ƒƒ«¿»»»ƒ
È˙È¯· ‰p‰ È‡ ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯· ‰z‡Â ¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿»¿ƒƒ≈ƒ≈∆¬ƒƒ≈¿ƒƒ
,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â ,Cz‡ƒ»«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ»
,˙È¯a ˙B‡Ï ‰È‰Â ,È˙È¯a ˙‡Ê ,¯ÓL˙ È˙È¯a ˙‡∆¿ƒƒƒ¿……¿ƒƒ¿»»¿¿ƒ
È˙Ó˜‰Â ,¯Ù‰ È˙È¯a ˙‡ ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,È˙È¯· ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒƒƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ≈««¬ƒ…ƒ
˙‡ ÌÈ˜‡ È˙È¯a ˙‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,Bz‡ È˙È¯a ˙‡∆¿ƒƒƒƒ¿ƒ»¿∆¿ƒƒ»ƒ∆

.˜ÁˆÈƒ¿»
ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¿»»¿«¿»

oqip 'bÎ'a ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd oqip 'gÎ'a -

ה'תשע"ה  ניסן ב' ראשון יום

.·Ù˜ .‡Ù˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ù˜ .‰Ù˜ .„Ù˜

- הקפ"א אתֿהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
תאכלּו"הּטרפ לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ה, ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

(l ,ak zeny)ּבּמכלּתא ֿ ּׁשהזּכירּו ּבמה הּוא הּכתּוב ּפׁשט ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ
(my mihtyn zyxt)ּבהוה הּכתּוב "ּדּבר אמרם: והּוא ,ְְִֵֶַַָָָֹ

(xzeia ize`ivnd `edy iptn "dcy" azk)ׁשרב מקֹום ,ְֶֹ
ּבקּבלה(mkxc)הּבהמֹות ּבא אבל gq.)להּטרף": oileg) ְְְֲִֵֵַַָָָָָ

ּבאּור ּגם זה לפסּוק zizkld)ׁשּיׁש zernyn lra)וכ ְְֵֵֶֶַָָ
ּתאכלּנּו. לא ּולפיכ - הּוא טרפה" ּבּׂשדה "ּובׂשר ְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹהּוא:
נעׂשה למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ֿ ּבׂשר ׁשּכל ּבזה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכּונתם
לעזרה, חּוץ יצא אם קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָּכטרפה,
ּבׂשר אֹו לחֹומה, חּוץ יצא אם קּלים קדׁשים ּבׂשר ְְִִִַַַַָָָָָאֹו
העּבר הֹוציא אם אֹו לחבּורה, חּוץ יצא אם ֲִִִֶַַַָָָָָֻהּפסח

מחּלין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ֿ ידֹו, ֿ סּוגי(gq.)את ׁשּכל - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
לֹוקה ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבׂשר
והאֹוכלֹו טרפה נקרא: ֿ החי מן ּבׂשר ּגם וכן ֿ הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמן

חּלין ּובגמרא לֹוקה. -(:aw)טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרּו: ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
ּוכבר ֿ הּטרפה". מן ּובׂשר ֿ החי מן ּבׂשר זה - תאכלּו ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹלא

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה הּלאו tw)נכּפל dyrz `l)ּגם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
יאכל לא ּוטרפה "נבלה ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹֹֹּבּכהנים,

ֿ בּה" g)לטמאה ,ak `xwie)מּפני זה, לאו ּבהם וכפל , ְְְְִֵֶֶַָָָָָָ
הּמליקה והיא העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהּכתּוב

(oxetva dy`x wlnpy)אינּה ּבחּלין ספק ּבלי והּמליקה ,ְְְִִִֵֵַַָָָֻ
להם ׁשּמּתרת ּבדעּתנּו עֹולה והיה נבלה; אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשחיטה
ֿ ׁשחיטה לכל הּדין והּוא ּבחּלין אפּלּו הּמליקה ְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָֻאכילת
ּבאזהרה יׂשראל ּבכלל נׁשארים ׁשהם ּבאר לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּפסּולה,
ּדין על נֹוסף חכמים ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָמּלאכֹול
זה מאמרנּו מענין ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחר

an:)להזּכירֹו dcpae :w oilega d`neh iabl mitqep mipic). ְְִַ
הּטרפֹות אחת ּבהן ׁשּנֹולדּו החּיה אֹו הּבהמה ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָאבל

הּמּדֹות ּבאחת opaxc)ׁשּנלמדּו dtxhe ,oda zyxcp dxezdy) ְְְִִֶַַַ
והּׁשֹוחטּה ּכראּוי, נׁשחטה אפּלּו אסּורה, אכילתּה ְְֲֲֲֲֲֲִִִֵַָָָָָָָהרי

מּדרּבנן לֹוקה - מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה eaׁשחיטה xfge) ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
(cid xtqa m"anxd'ג ּבפרק הּטרפֹות ל נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִֵֶֶַָָ

א' ּובפרק ּדמּכֹות אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻמחּלין.
למצוה ׁשּקדמּו אּלּו מצות ּתׁשע ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹמּבכֹורֹות

twÎ`rw`)זֹו dyrz `l).

- הקפ"ב מןהּמצוה אבר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא ונאכל(mly)החי, חי ּכׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ּכברּיתֹו האבר -מאֹותֹו zenvre micib mb likn `edyk) ְִִֵֵֶָָ

(xyal mitxhvn `l mixeqi` x`yay zexnlואפּלּו ְֲִִַַּכזית,
על והאזהרה לֹוקה. האֹוכלֹו - ֿ ׁשהּוא ּכל ּבׂשר ּבֹו ְְְֶֶַַָָָָָָָָָהיה

ֿ הּבׂשר" עם הּנפׁש ֿ תאכל "ולא אמרֹו: היא ּכ,ai mixac) ְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ
(bkספרי ּולׁשֹון ,(my d`x zyxt)הּנפׁש ֿ תאכל "לא : ְְִֵֶֶַַֹֹ

חּלין ּבגמרא נתּבאר וכ ֿ החי". מן אבר זה - ֿ הּבׂשר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻעם
(:aw)- ֿ החי מן ּובׂשר ֿ החי מן אבר "אכל אמרּו: וׁשם ,ְְִִֵֶַַַַַָָָָָ

האחד: הּלאו לאוין. ׁשני ׁשהם לפי ּפרּוׁשֹו: ׁשּתים". ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּיב
והּלאו האבר, אּסּור ׁשהּוא ֿ הּבׂשר" עם הּנפׁש ֿ תאכל ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"לא
אּסּור ׁשהּוא תאכלּו" לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהּׁשני:

ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ החי, מן tw`)ּבׂשר dyrz `l)נכּפל ּוכבר . ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
לנח יתעּלה אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּלאו
לא ּדמֹו ּבנפׁשֹו ֿ ּבׂשר א" ֿ החי: מן אבר עליו ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹּבאסרֹו

c)תאכלּו" ,h ziy`xa). ֵֹ

- הקפ"ד אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
תאכלּו" לא ֿ ּדם "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא (xwie`הּדם, ְְְְְִֶַַָָָָֹֹ

(ek ,fׁשהּוא ּופרׁש ּפעמים. ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר .ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
יּכרת" ֿ אכליו "ּכל ואמר: ci)ּבכרת ,fi my)הּוא אם . ְְְִִֵֵַָָָָָֹ

ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא - ׁשֹוגג הּוא ואם ְְְִִִֵֵֵַָָָמזיד:
מּכרתֹות. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָנתּבארּו

- הקפ"ה חלביהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
לא ועז וכׂשב ׁשֹור ֿ חלב "ּכל יתעּלה: אמר טהֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהמה

bk)תאכלּו" ,f my)ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש הּלאו נכּפל ּבזה וגם , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָּכרת
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב -ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מחּלין .(bv.)ז'
יום ראשון ֿ שני ב 'ֿ ג 'ניסן 

ִֵֻ

- הקפ"ג ּגידהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ יׂשראל ּבני יאכלּו לא ֿ ּכן "על אמרֹו: והּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשה,

הּנׁשה" ֿ ּגיד bl)את ,al ziy`xa)ואפּלּו ּכּלֹו, והאֹוכלֹו : ְְֲִִֶֶַַָָֻ
ּוכבר לֹוקה. - ּכזית מּמּנּו ׁשאכל אֹו ֿ ׁשהּוא, ּכל ְְִִֶֶֶֶַַָָָהּוא

מחּלין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

ה'תשע"ה  ניסן ג' שני יום

.ÂÙ˜ .ÊÙ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·ˆ˜ .‡ˆ˜ .ˆ˜ .ËÙ˜

- הקפ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא bk)ּבחלב, zenyl sqepa)תבּׁשל ֿ "לא : ְְְְֵַָָָֹ

אּמֹו" ּבחלב fk)ּגדי ,cl zeny)ּבֹו ׁשהּכּונה - ׁשנּיה ּבפעם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
חּלין ּובגמרא האכילה. ּבחלב(ciw.)אּסּור ּבׂשר אמרּו: ְְְֲִִִִָָָָָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על ולֹוקה ּבּׁשּולֹו על (k`:)לֹוקה ְְֲִִִֶֶַַַָָָ
ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד "המבּׁשל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאמרּו:
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oqipקסד 'b ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ולֹוקה ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש לֹוקה -ְְִִֵֵֶֶֶַָֻ
ּגיד מבּׁשל ly`מּׁשּום leya df ixde - dlik`a xeq`y) ְִִֵַ

(aehÎmeia jxevlולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר מבּׁשל מּׁשּום ולֹוקה ,ְְְְִֵֶֶַָָָָ
וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר אֹוכל ְְְְִִֵֶַָָָָָָָמּׁשּום

"אּפיק oipnd)אמרּו: on ,hnyd)ועּיל sxvהבערה ,qpkde) ְְְֵֵַַַָָָ
(oipnlואׁשריהם" מהכא: ואזהרּתיּה הקּדׁש", ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצי

אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׁשּון לא ּבאׁש ai,ּתׂשרפּון mixac) ְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹ
(cÎbחּלין ּובגמרא .(my)רחמנא אּפקּה "להכי אמרּו: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ

ּבּׁשּול ּבלׁשֹון xeq`aלאכילה dxezd d`hazd jkl) ְֲִִִַָ
(leya ly oeyla dlik`dאאכילה לקי ּדאּבּׁשּול היכי ּכי ,ְֲִִִֵֵֵַַָָ

לקי" lrנּמי dwel jk leyiad lr dwely myky cnll) ִֵַָ
(dlik`dמּפסחים ב' ּובפרק .(.dk):ּבחלב ּבׂשר על אמרּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָ

ּבגּופֹו אכילה רחמנא ּביּה ּכתב לא z`f"להכי micnele) ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָ
(xg` mewnnלמימרא .(epcnll)ׁשּלא אפּלּו עליו ׁשּלֹוקין ְְֲִִֵֶֶָָָֹ

ּכלל על להעיר לי ראּוי וכאן זאת. ּוזכֹור הנאתֹו". ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹּדר
"לאֿ יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, הזּכרּתיו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּגדֹול

ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל אּמֹו" ּבחלב ּגדי (zenyתבּׁשל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ
(`k ,ci mixac .ek ,cl .hi ,ckהּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵַַָָ

ּבֹו יׁש מהם ֿ לאו אמרּו(rnyn)ׁשּכל נפרד. לענין ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
(mihtyn zyxt `zlikn)לאּסּור וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְְֲִִִַַָ

עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". לאּסּור וחד ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהנאה
אּסּור מנית לּמה ׁשּתיולֹומר: ּבּׁשּולֹו ואּסּור אכילתֹו ְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

ידע ׁשליׁשית? מצוה הנאתֹו אּסּור מנית ולא ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹמצות
ּבפני מצוה למנֹותֹו ראּוי אין הנאה ׁשאּסּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמקׁשה
ּכיון אחד ענין אכילה ואּסּור ׁשהּוא לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָעצמּה,

מּמיני מין ikxcn)ׁשהאכילה cg`)ׁשאמרֹו לפי ההנאה. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו יאכל ׁשּלא ּדבר ּבאיזה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻיתעּלה
ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו נהנין ׁשאין והּכּונה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹההנאה,

אמרם k`:)והּוא migqt),ּתאכל לא ׁשּנאמר: ֿ מקֹום "ּכל ְְֱֶֶַַָָָָֹֹ
הנאה אּסּור ואחד אכילה אּסּור אחד - ּתאכלּו ְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹלא

הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד d`pda)ּבמׁשמע, xzeny)ּכדר ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָ
אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה הּתר ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּפרט

לנכרי" מכר אֹו ואכלּה ּתּתנּנה ּבׁשערי ֿ אׁשר (my"לּגר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
(`k ,ciאכילה אּסּור למנֹות ראּוי אין הּזה הּכלל ּולפי .ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

מצות ׁשּתי אֹותם מנינּו ואּלּו מצות, ׁשּתי הנאה ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָֹֹואּסּור
ּבחמץ ּגם ּכן לעׂשֹות חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבבׂשר
ארּבע מאּלּו ֿ אחד ּבכל ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובערלה
ּבאּלּו ׁשּנפל וכיון עצמּה. ּבפני מצוה הנאה אּסּור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּמצות,
ּובכלל ּבלבד אכילתם ּבאּסּור ׁשּבא הּלאו אּלא נמנה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹולא
ּבבׂשר ּגם נפל ּכ - ׁשאמרנּו העּקר ּכפי הנאה אּסּור ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָזה
ׁשאפׁשר והיא, ּבלבד אחת ׁשאלה ּכאן נׁשארה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחלב.
אכילה מאּסּור מּובן הנאה ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: ֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָלאֹומר
הּכתּוב הצר לּמה ּכן אם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכמֹו
ּכמֹו הנאתֹו, לאסֹור ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ְְְְְְֱֲִִֵֶָָָָָָָללאו
נאמר ׁשּלא ּכיון לכ ׁשהצר לזה: הּתׁשּובה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּבארנּו?
האכילה ּתאסר ׁשּמּמּנּו ּתאכל" "לא לׁשֹון ּבחלב ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבבׂשר

הנאה. לאּסּור אחד לאו לכּפֹול הצר ּולפיכ ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֻוההנאה,
אכילה רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹּוכבר
חּיב אינֹו אכילה ּבֹו ּׁשּנזּכר ֿ מה ׁשּכל לפי ּבחלב, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבבׂשר
אחד ּובלע ּפיו ּפתח אם אבל ּבאכילתֹו: ׁשּיהנה ֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעד
ּגרֹונֹו ׁשּיּכוה עד וׂשֹורף חם ּכׁשהּוא ׁשאכלֹו אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָהאּסּורין
ּפטּור. זה הרי - ּבזה: וכּיֹוצא ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּומכאיבֹו
לא ואפּלּו אכילתֹו על חּיב ׁשהּוא ּבחלב, ּבבׂשר ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָֹזּולתי

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּבֹו, dk:)נהנה migqt)ּכמֹו הּכרם, ּכלאי וכן , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָ
לקּמן w)ׁשּנבאר xeriy - bvw dyrz `l)ּֿכל והבן , ְְְֵֵֶַָָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכללים
מחּלין. ח' ְִֵֶֶֻּבפרק

- הקפ"ו ּבׂשרהּמצוה מּלבּׁשל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי ֿ תבּׁשל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבחלב,

(hi ,bk zeny),אכלֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לֹוקה - והמבּׁשלֹו ,ְְְֲִֶֶַַַַָֹ
ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֶַַַָָּכמֹו

העׂשּויהּמצוההקפ"ט- האזהרהׁשהזהרנּומּלאכֹוללחם ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה, (f`yמּתבּואה ְְֲֲִִִֶָָָָָָָֹ

(dycgd d`eazdn xnerd z` miaixwn:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
תאכלּו" לא וכרמל וקלי ci)"ולחם ,bk `xwie)מּמּנּו והאֹוכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

לֹוקה. - ְִֶַּכזית

- ותׁשעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
קלי מּלאכֹול `dlik)ׁשהזהרנּו jxevl dielw d`eaz) ְְֱִִֶֶַָֻ

והּוא ּבניסן, עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה ְְְֲֲִִֶָָָָָָָֹּתבּואה
והאֹוכל תאכלּו". לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמרֹו

לֹוקה. - ּכזית ְִִֶֶַמּמּנּו

- הקצ"א ּכרמלהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
(dixibxba d`ln ;da`a `idyk dielw ,zleaiy ixbxb)

dycg)החדׁש d`eazn),ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם ְֲִִֶֶָָָָָָֹ
תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
ּבאמרם לׁשֹונם לנּו קדם ּוכבר הּזה". הּיֹום ֿ עצם ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָעד

(.d zezixk)אחד ֿ ּכל על חּיב - וכרמל קלי לחם "אכל :ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית ֿ זה את ּובארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואחד".

ֿ הּכללים למאמר(miyxeyd)מן עּין(xtql)ׁשהקּדמנּו זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעליו

(.r)וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית מקֹומֹות `ּובכּמה wxt) ְְְְְִִִַַַַָָ
(` dpyn.

- הקצ"ב אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
zepey`xd)הערלה eizepy ylya oli`d zexit)והּוא , ְְָָָ

יאכל" לא ערלים לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש hi,אמרֹו: my) ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ
(bkמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. - ּכזית מּמּנּו והאֹוכל ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לארץ ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ערלה. ּבמּסכת ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָזֹו
ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: למׁשה ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָֹהלכה

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל
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- הקצ"ג ּכלאיהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

miptb)הּכרם cvl erxfpy d`eaz ipin) "e`lkp"y),ּבלבד ( ְִֶֶַָ
הּזרע" המלאה ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּבהם: יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּוא

(h ,ak mixac)ּבקּבלה ּובא ,(.ehw oileg)ּת ֿ "ּפן :- קּדׁש ְְִֶַַָָָ
קדם ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ּכלֹומר: אׁש", ֿ ּתּוקד ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפן

ל(g llk seqa xak epncwd):ׁשּנאמר ֿ מקֹום ּכל הּכלל: ְְֱֶֶַַָָָ
ב' ּובפרק לאֿתעׂשה. מצות אּלא אינֹו - ואל ּפן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׁשמר,

לֹוקין(ck:)מּפסחים אין ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין "ּכל ּכׁשאמרּו: , ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
ׁשּנאסרה ֿ ּדבר ּכל ּכלֹומר: - הנאתן" ּדר אּלא ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעליהן
- ּבכ נהנה אם אּלא אכילתֹו על יתחּיב לא ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאכילתֹו
הּכרם ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :ּכ ֿ אחר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאמרּו
ּדלא טעמא? מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹוקין
אׁש". ּתּוקד ּפן - ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָּכתיב
היא וגם ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר
ארץ ׁשל הּכרם ּבכלאי אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאינּה

ְִֵָיׂשראל.

- הקנ"ג הּטבל,הּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר ְְְְְְִֶֶַַַָָָֹֻוהּוא
את יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את יחּללּו "ולא יתעּלה: ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאמרֹו

לה'" ֿ ירימּו eh)אׁשר ,ak `xwie):ּכלֹומר זה, על העֹובר , ְֲִֵֶֶַַַָָ
מּמה ּכ על הרמז ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב - טבל ִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹוכל
ּבּתרּומֹות: ואמר ֿ קדׁשי", את יחּללּו "ולא ּכאן: ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹּׁשאמר

תמּותּו" ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל בני ֿ קדׁשי (xacna"ואת ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ
(al ,giויליף ,("deey dxfb"a micnel)מּתרּומה חּלּול חּלּול ְְִִִֵָָ

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון ׁשּבארנּו. ּכמֹו מיתה, עון ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהיא
(.bt)ֿולא" ׁשּנאמר: ּבמיתה? ׁשהּוא טבל לאֹוכל "מּנין :ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

- לה' ֿ ירימּו אׁשר את יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיחּללּו
לּתרם laha)ּבעתידים ,xnelk)וילף מדּבר" הּכתּוב , ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ּכאּלּו לּתרם" "ּבעתידים ּבאמרם רצּו מּתרּומה. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָחּלּול
לה', אֹותם להרים עתידים ׁשהם קדׁשים יחּללּו לא ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמר:
עתיד, ּבלׁשֹון לה'" ֿ ירימּו אׁשר "את יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָוהּוא
ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם "והּׂשיאּו אמר: זה ּפסּוק ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹואחרי

ak,אתֿקדׁשיהם" `xwie)(fhמּכֹות ּובגמרא ,(:fh):אמרּו ְְְִֵֶֶַָָָָ
מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על אּלא חּיבין יהיּו לא ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ"יכֹול
מּמּנּו נּטלה ולא ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו נּטלה ֿ עּקר; ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹּכל
ואפּלּו ׁשני מעׂשר ולא ראׁשֹון מעׂשר מעׂשר, ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַֹּתרּומת

מּנין? עני ֿ תּוכל(miaiigy)מעׂשר "לא לֹומר: ּתלמּוד ְֲִִִֵַַַַַָֹ
וגֹו'" ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac):אֹומר הּוא ּולהּלן , ְְְֱִֵֶֶַָָֹ

וׂשבעּו" בׁשערי ai)"ואכלּו ,ek my)מעׂשר ּלהּלן מה , ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָ
לאכל". ּתּוכל לא רחמנא: ואמר עני, מעׂשר ּכאן אף ְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹעני
ּבתרּומה אּלא אינֹו מיתה עון אּולם למלקּות. ֿ זה ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹאבל
קדם ראׁשֹון מעׂשר ׁשהאֹוכל לפי מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּגדֹולה

אמרֹו והּוא מיתה, חּיב - מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשּתפרׁש
ֿ הּמעׂשר מן מעׂשר להפריׁש אֹותם ּבצּותֹו ללוּים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹיתעּלה

(xyrn znexz)ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל בני ֿ קדׁשי "ואת :ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָֹֹ
ּבטבלֹו. ראׁשֹון מעׂשר אכילת על לאו ׁשּזה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָתמּותּו",
ּדמאי. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּולפיכ
מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם טבל ׁשהאֹוכל ֿ זה: מּכל ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻהּיֹוצא
ואזהרּתיּה מיתה, חּיב - מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָּתרּומה
ּכמֹו יׂשראל", בני ֿ קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמּמה
הּתרּומֹות הפרׁשת אחר טבל והאֹוכל זֹו; ּבמצוה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבארנּו
ואזהרּתיּה מלקּות. חּיב - ֿ הּמעׂשרֹות ּכל הפרׁשת ְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָֹקדם
ואל זה ּוזכֹור ."ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹמ"ּלא
מקֹומֹות ּבכּמה הּטבל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּתטעה

מעׂשרֹות. ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ְְְְֶֶֶֶַַַַַּבמּסכת

- הקצ"ד ייןהּמצוה מּלׁשּתֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
נאמר אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ,ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנס
יין יׁשּתּו יאכלּו זבחימֹו חלב "אׁשר זרה: ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבעבֹודה

gl)נסיכם" ,al my)ואּתה אסּור. יין אף אסּור זבח מה . ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשמפרסם ּכמֹו עליו, ולֹוקין ּבהנאה אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻיֹודע
מאּסּורי נס יין היֹות על והראיה ֿ הּתלמּוד. ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכל
אמרם ֿ תעׂשה, לא מצות מּכלל נמנה וׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּדאֹוריתא

זרה עבֹודה ּדאמרי(br:)ּבגמרא לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ
`mixne)ּתרויהּו mdipy)ּבין ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין ּכל : ְְִִֵֶַַַָָ

(eaxrzpy)- ּבמינן ׁשּלא ּבין zaexrzd)ּבמינן dxq`p) ְְִִֵֶָָֹ
טעם zaexrza)ּבנֹותן enrh ozp xeqi`dyk)מּטבל חּוץ , ְִֵֶֶַַ

ּבנֹותן - ּבמינן וׁשּלא ֿ ּׁשהּוא, ּבמה - ּדבמינן נס ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויין
ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה זֹו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטעם".

ּבספרי `)וגם ,`k xacna)התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
נכנס "והּוא אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָיׂשראל
נאסר לא ועדין - העּמֹונים מּיין אצלּה יין מלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹוהּצרצּור
וגֹו'". ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה - ליׂשראל ּגֹוים ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָיין
ׁשאחרֿ ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא "ועדין ׁשאמר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּומּמה

אמרם אבל נאסר. ּכ(:fi zay)ּדבר עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶַַָָָָָָָָָֹ
יינם(minkg)ׁשּגזרּו miieb)ׁשּמּכללם oii epn df llkay)וכן , ְְְִֵֵֶֶָָָָ

אמרם aq:)ּגם dxf dcear)ּביּה ּדאחמרּו נס יין "ׁשאני : ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָ
wxרּבנן" xeqi` `edy ,dxe`kl ,rnyn el` zenewnny) ַָָ

(opaxcnיינם סתם ּבזה ּכּונתם הרי -mb miieb ly oii mzq) ְֲֵֵֶַַָָָָָ
(dxf dcearl jqpp `l m`נס יין אבל עצמֹו: נס יין לא ,ְֲֵֵֶֶֶֶַָֹ

אמרם ידעּת והרי ֿ הּתֹורה: מן אסּור הּוא (dcearעצמֹו ְְְֲִֵַַַַָָָָָָ
(:l dxfׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות(mixeq`)נתּבארּו ּוכבר הם". ְְְֲִֵֵָָָֹ

זרה. ּדעבֹודה האחרֹונים ּבּפרקים זֹו מצוה ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָּדיני

- הקמ"ו חּיההּמצוה ּבהמה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
אּלא הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ּכ ֿ ואחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועֹוף
מּבקר "וזבחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשחיטה

"צּוית ּכאׁשר וגֹו' ּומּצאנ(`k ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְֲִִִִִֵֶַֹ
(d`x zyxt)חּלין אף ּבׁשחיטה מקּדׁשין מה - "וזבחּת :ְְְְִִִִַַָָָָָֻֻ
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קסה oqip 'b ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ולֹוקה ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש לֹוקה -ְְִִֵֵֶֶֶַָֻ
ּגיד מבּׁשל ly`מּׁשּום leya df ixde - dlik`a xeq`y) ְִִֵַ

(aehÎmeia jxevlולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר מבּׁשל מּׁשּום ולֹוקה ,ְְְְִֵֶֶַָָָָ
וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר אֹוכל ְְְְִִֵֶַָָָָָָָמּׁשּום

"אּפיק oipnd)אמרּו: on ,hnyd)ועּיל sxvהבערה ,qpkde) ְְְֵֵַַַָָָ
(oipnlואׁשריהם" מהכא: ואזהרּתיּה הקּדׁש", ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצי

אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׁשּון לא ּבאׁש ai,ּתׂשרפּון mixac) ְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹ
(cÎbחּלין ּובגמרא .(my)רחמנא אּפקּה "להכי אמרּו: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ

ּבּׁשּול ּבלׁשֹון xeq`aלאכילה dxezd d`hazd jkl) ְֲִִִַָ
(leya ly oeyla dlik`dאאכילה לקי ּדאּבּׁשּול היכי ּכי ,ְֲִִִֵֵֵַַָָ

לקי" lrנּמי dwel jk leyiad lr dwely myky cnll) ִֵַָ
(dlik`dמּפסחים ב' ּובפרק .(.dk):ּבחלב ּבׂשר על אמרּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָ

ּבגּופֹו אכילה רחמנא ּביּה ּכתב לא z`f"להכי micnele) ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָ
(xg` mewnnלמימרא .(epcnll)ׁשּלא אפּלּו עליו ׁשּלֹוקין ְְֲִִֵֶֶָָָֹ

ּכלל על להעיר לי ראּוי וכאן זאת. ּוזכֹור הנאתֹו". ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹּדר
"לאֿ יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, הזּכרּתיו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּגדֹול

ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל אּמֹו" ּבחלב ּגדי (zenyתבּׁשל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ
(`k ,ci mixac .ek ,cl .hi ,ckהּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵַַָָ

ּבֹו יׁש מהם ֿ לאו אמרּו(rnyn)ׁשּכל נפרד. לענין ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
(mihtyn zyxt `zlikn)לאּסּור וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְְֲִִִַַָ

עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". לאּסּור וחד ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהנאה
אּסּור מנית לּמה ׁשּתיולֹומר: ּבּׁשּולֹו ואּסּור אכילתֹו ְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

ידע ׁשליׁשית? מצוה הנאתֹו אּסּור מנית ולא ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹמצות
ּבפני מצוה למנֹותֹו ראּוי אין הנאה ׁשאּסּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמקׁשה
ּכיון אחד ענין אכילה ואּסּור ׁשהּוא לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָעצמּה,

מּמיני מין ikxcn)ׁשהאכילה cg`)ׁשאמרֹו לפי ההנאה. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו יאכל ׁשּלא ּדבר ּבאיזה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻיתעּלה
ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו נהנין ׁשאין והּכּונה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹההנאה,

אמרם k`:)והּוא migqt),ּתאכל לא ׁשּנאמר: ֿ מקֹום "ּכל ְְֱֶֶַַָָָָֹֹ
הנאה אּסּור ואחד אכילה אּסּור אחד - ּתאכלּו ְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹלא

הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד d`pda)ּבמׁשמע, xzeny)ּכדר ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָ
אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה הּתר ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּפרט

לנכרי" מכר אֹו ואכלּה ּתּתנּנה ּבׁשערי ֿ אׁשר (my"לּגר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
(`k ,ciאכילה אּסּור למנֹות ראּוי אין הּזה הּכלל ּולפי .ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

מצות ׁשּתי אֹותם מנינּו ואּלּו מצות, ׁשּתי הנאה ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָֹֹואּסּור
ּבחמץ ּגם ּכן לעׂשֹות חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבבׂשר
ארּבע מאּלּו ֿ אחד ּבכל ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובערלה
ּבאּלּו ׁשּנפל וכיון עצמּה. ּבפני מצוה הנאה אּסּור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּמצות,
ּובכלל ּבלבד אכילתם ּבאּסּור ׁשּבא הּלאו אּלא נמנה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹולא
ּבבׂשר ּגם נפל ּכ - ׁשאמרנּו העּקר ּכפי הנאה אּסּור ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָזה
ׁשאפׁשר והיא, ּבלבד אחת ׁשאלה ּכאן נׁשארה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחלב.
אכילה מאּסּור מּובן הנאה ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: ֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָלאֹומר
הּכתּוב הצר לּמה ּכן אם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכמֹו
ּכמֹו הנאתֹו, לאסֹור ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ְְְְְְֱֲִִֵֶָָָָָָָללאו
נאמר ׁשּלא ּכיון לכ ׁשהצר לזה: הּתׁשּובה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּבארנּו?
האכילה ּתאסר ׁשּמּמּנּו ּתאכל" "לא לׁשֹון ּבחלב ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבבׂשר

הנאה. לאּסּור אחד לאו לכּפֹול הצר ּולפיכ ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֻוההנאה,
אכילה רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹּוכבר
חּיב אינֹו אכילה ּבֹו ּׁשּנזּכר ֿ מה ׁשּכל לפי ּבחלב, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבבׂשר
אחד ּובלע ּפיו ּפתח אם אבל ּבאכילתֹו: ׁשּיהנה ֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעד
ּגרֹונֹו ׁשּיּכוה עד וׂשֹורף חם ּכׁשהּוא ׁשאכלֹו אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָהאּסּורין
ּפטּור. זה הרי - ּבזה: וכּיֹוצא ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּומכאיבֹו
לא ואפּלּו אכילתֹו על חּיב ׁשהּוא ּבחלב, ּבבׂשר ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָֹזּולתי

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּבֹו, dk:)נהנה migqt)ּכמֹו הּכרם, ּכלאי וכן , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָ
לקּמן w)ׁשּנבאר xeriy - bvw dyrz `l)ּֿכל והבן , ְְְֵֵֶַָָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכללים
מחּלין. ח' ְִֵֶֶֻּבפרק

- הקפ"ו ּבׂשרהּמצוה מּלבּׁשל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי ֿ תבּׁשל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבחלב,

(hi ,bk zeny),אכלֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לֹוקה - והמבּׁשלֹו ,ְְְֲִֶֶַַַַָֹ
ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֶַַַָָּכמֹו

העׂשּויהּמצוההקפ"ט- האזהרהׁשהזהרנּומּלאכֹוללחם ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה, (f`yמּתבּואה ְְֲֲִִִֶָָָָָָָֹ

(dycgd d`eazdn xnerd z` miaixwn:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
תאכלּו" לא וכרמל וקלי ci)"ולחם ,bk `xwie)מּמּנּו והאֹוכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

לֹוקה. - ְִֶַּכזית

- ותׁשעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
קלי מּלאכֹול `dlik)ׁשהזהרנּו jxevl dielw d`eaz) ְְֱִִֶֶַָֻ

והּוא ּבניסן, עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה ְְְֲֲִִֶָָָָָָָֹּתבּואה
והאֹוכל תאכלּו". לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמרֹו

לֹוקה. - ּכזית ְִִֶֶַמּמּנּו

- הקצ"א ּכרמלהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
(dixibxba d`ln ;da`a `idyk dielw ,zleaiy ixbxb)

dycg)החדׁש d`eazn),ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם ְֲִִֶֶָָָָָָֹ
תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
ּבאמרם לׁשֹונם לנּו קדם ּוכבר הּזה". הּיֹום ֿ עצם ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָעד

(.d zezixk)אחד ֿ ּכל על חּיב - וכרמל קלי לחם "אכל :ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית ֿ זה את ּובארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואחד".

ֿ הּכללים למאמר(miyxeyd)מן עּין(xtql)ׁשהקּדמנּו זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעליו

(.r)וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית מקֹומֹות `ּובכּמה wxt) ְְְְְִִִַַַַָָ
(` dpyn.

- הקצ"ב אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
zepey`xd)הערלה eizepy ylya oli`d zexit)והּוא , ְְָָָ

יאכל" לא ערלים לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש hi,אמרֹו: my) ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ
(bkמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. - ּכזית מּמּנּו והאֹוכל ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לארץ ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ערלה. ּבמּסכת ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָזֹו
ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: למׁשה ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָֹהלכה

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל
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- הקצ"ג ּכלאיהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

miptb)הּכרם cvl erxfpy d`eaz ipin) "e`lkp"y),ּבלבד ( ְִֶֶַָ
הּזרע" המלאה ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּבהם: יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּוא

(h ,ak mixac)ּבקּבלה ּובא ,(.ehw oileg)ּת ֿ "ּפן :- קּדׁש ְְִֶַַָָָ
קדם ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ּכלֹומר: אׁש", ֿ ּתּוקד ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפן

ל(g llk seqa xak epncwd):ׁשּנאמר ֿ מקֹום ּכל הּכלל: ְְֱֶֶַַָָָ
ב' ּובפרק לאֿתעׂשה. מצות אּלא אינֹו - ואל ּפן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׁשמר,

לֹוקין(ck:)מּפסחים אין ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין "ּכל ּכׁשאמרּו: , ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
ׁשּנאסרה ֿ ּדבר ּכל ּכלֹומר: - הנאתן" ּדר אּלא ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעליהן
- ּבכ נהנה אם אּלא אכילתֹו על יתחּיב לא ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאכילתֹו
הּכרם ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :ּכ ֿ אחר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאמרּו
ּדלא טעמא? מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹוקין
אׁש". ּתּוקד ּפן - ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָּכתיב
היא וגם ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר
ארץ ׁשל הּכרם ּבכלאי אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאינּה

ְִֵָיׂשראל.

- הקנ"ג הּטבל,הּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר ְְְְְְִֶֶַַַָָָֹֻוהּוא
את יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את יחּללּו "ולא יתעּלה: ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאמרֹו

לה'" ֿ ירימּו eh)אׁשר ,ak `xwie):ּכלֹומר זה, על העֹובר , ְֲִֵֶֶַַַָָ
מּמה ּכ על הרמז ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב - טבל ִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹוכל
ּבּתרּומֹות: ואמר ֿ קדׁשי", את יחּללּו "ולא ּכאן: ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹּׁשאמר

תמּותּו" ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל בני ֿ קדׁשי (xacna"ואת ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ
(al ,giויליף ,("deey dxfb"a micnel)מּתרּומה חּלּול חּלּול ְְִִִֵָָ

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון ׁשּבארנּו. ּכמֹו מיתה, עון ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהיא
(.bt)ֿולא" ׁשּנאמר: ּבמיתה? ׁשהּוא טבל לאֹוכל "מּנין :ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

- לה' ֿ ירימּו אׁשר את יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיחּללּו
לּתרם laha)ּבעתידים ,xnelk)וילף מדּבר" הּכתּוב , ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ּכאּלּו לּתרם" "ּבעתידים ּבאמרם רצּו מּתרּומה. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָחּלּול
לה', אֹותם להרים עתידים ׁשהם קדׁשים יחּללּו לא ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמר:
עתיד, ּבלׁשֹון לה'" ֿ ירימּו אׁשר "את יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָוהּוא
ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם "והּׂשיאּו אמר: זה ּפסּוק ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹואחרי

ak,אתֿקדׁשיהם" `xwie)(fhמּכֹות ּובגמרא ,(:fh):אמרּו ְְְִֵֶֶַָָָָ
מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על אּלא חּיבין יהיּו לא ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ"יכֹול
מּמּנּו נּטלה ולא ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו נּטלה ֿ עּקר; ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹּכל
ואפּלּו ׁשני מעׂשר ולא ראׁשֹון מעׂשר מעׂשר, ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַֹּתרּומת

מּנין? עני ֿ תּוכל(miaiigy)מעׂשר "לא לֹומר: ּתלמּוד ְֲִִִֵַַַַַָֹ
וגֹו'" ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac):אֹומר הּוא ּולהּלן , ְְְֱִֵֶֶַָָֹ

וׂשבעּו" בׁשערי ai)"ואכלּו ,ek my)מעׂשר ּלהּלן מה , ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָ
לאכל". ּתּוכל לא רחמנא: ואמר עני, מעׂשר ּכאן אף ְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹעני
ּבתרּומה אּלא אינֹו מיתה עון אּולם למלקּות. ֿ זה ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹאבל
קדם ראׁשֹון מעׂשר ׁשהאֹוכל לפי מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּגדֹולה

אמרֹו והּוא מיתה, חּיב - מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשּתפרׁש
ֿ הּמעׂשר מן מעׂשר להפריׁש אֹותם ּבצּותֹו ללוּים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹיתעּלה

(xyrn znexz)ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל בני ֿ קדׁשי "ואת :ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָֹֹ
ּבטבלֹו. ראׁשֹון מעׂשר אכילת על לאו ׁשּזה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָתמּותּו",
ּדמאי. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּולפיכ
מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם טבל ׁשהאֹוכל ֿ זה: מּכל ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻהּיֹוצא
ואזהרּתיּה מיתה, חּיב - מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָּתרּומה
ּכמֹו יׂשראל", בני ֿ קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמּמה
הּתרּומֹות הפרׁשת אחר טבל והאֹוכל זֹו; ּבמצוה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבארנּו
ואזהרּתיּה מלקּות. חּיב - ֿ הּמעׂשרֹות ּכל הפרׁשת ְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָֹקדם
ואל זה ּוזכֹור ."ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹמ"ּלא
מקֹומֹות ּבכּמה הּטבל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּתטעה

מעׂשרֹות. ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ְְְְֶֶֶֶַַַַַּבמּסכת

- הקצ"ד ייןהּמצוה מּלׁשּתֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
נאמר אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ,ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנס
יין יׁשּתּו יאכלּו זבחימֹו חלב "אׁשר זרה: ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבעבֹודה

gl)נסיכם" ,al my)ואּתה אסּור. יין אף אסּור זבח מה . ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשמפרסם ּכמֹו עליו, ולֹוקין ּבהנאה אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻיֹודע
מאּסּורי נס יין היֹות על והראיה ֿ הּתלמּוד. ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכל
אמרם ֿ תעׂשה, לא מצות מּכלל נמנה וׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּדאֹוריתא

זרה עבֹודה ּדאמרי(br:)ּבגמרא לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ
`mixne)ּתרויהּו mdipy)ּבין ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין ּכל : ְְִִֵֶַַַָָ

(eaxrzpy)- ּבמינן ׁשּלא ּבין zaexrzd)ּבמינן dxq`p) ְְִִֵֶָָֹ
טעם zaexrza)ּבנֹותן enrh ozp xeqi`dyk)מּטבל חּוץ , ְִֵֶֶַַ

ּבנֹותן - ּבמינן וׁשּלא ֿ ּׁשהּוא, ּבמה - ּדבמינן נס ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויין
ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה זֹו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטעם".

ּבספרי `)וגם ,`k xacna)התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
נכנס "והּוא אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָיׂשראל
נאסר לא ועדין - העּמֹונים מּיין אצלּה יין מלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹוהּצרצּור
וגֹו'". ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה - ליׂשראל ּגֹוים ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָיין
ׁשאחרֿ ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא "ועדין ׁשאמר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּומּמה

אמרם אבל נאסר. ּכ(:fi zay)ּדבר עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶַַָָָָָָָָָֹ
יינם(minkg)ׁשּגזרּו miieb)ׁשּמּכללם oii epn df llkay)וכן , ְְְִֵֵֶֶָָָָ

אמרם aq:)ּגם dxf dcear)ּביּה ּדאחמרּו נס יין "ׁשאני : ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָ
wxרּבנן" xeqi` `edy ,dxe`kl ,rnyn el` zenewnny) ַָָ

(opaxcnיינם סתם ּבזה ּכּונתם הרי -mb miieb ly oii mzq) ְֲֵֵֶַַָָָָָ
(dxf dcearl jqpp `l m`נס יין אבל עצמֹו: נס יין לא ,ְֲֵֵֶֶֶֶַָֹ

אמרם ידעּת והרי ֿ הּתֹורה: מן אסּור הּוא (dcearעצמֹו ְְְֲִֵַַַַָָָָָָ
(:l dxfׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות(mixeq`)נתּבארּו ּוכבר הם". ְְְֲִֵֵָָָֹ

זרה. ּדעבֹודה האחרֹונים ּבּפרקים זֹו מצוה ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָּדיני

- הקמ"ו חּיההּמצוה ּבהמה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
אּלא הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ּכ ֿ ואחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועֹוף
מּבקר "וזבחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשחיטה

"צּוית ּכאׁשר וגֹו' ּומּצאנ(`k ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְֲִִִִִֵֶַֹ
(d`x zyxt)חּלין אף ּבׁשחיטה מקּדׁשין מה - "וזבחּת :ְְְְִִִִַַָָָָָֻֻ
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oqipקסו 'gÎ'd ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּקנה על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד - צּוית ּכאׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבׁשחיטה.
(dniypd xepv)הּוׁשט oefnd)ועל xepv)ּבעֹוף אחד רב ועל ְְְֵֶֶַַַָֹ

ּבּבהמה" ׁשנים רב sera,ועל mdn cg`d aex hgy m`y) ְְְִֵַַַָֹ
(dlik`l exzed - dndaa mdipy aex e`ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְֲִִֵָָ

ּכלֹומר: לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא ֿ הלכֹותיה וכל זֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמצוה
חּלין. מּסכת
יום רביעי ֿ שבת קודש ה 'ֿ ח 'ניסן 

ִֶֶַֻ

ה'תשע"ה  ניסן ה' רביעי יום

.‡˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- הק"א ּבהמההּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֻּובנּה
אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ֿ ּבנֹו ואת "אתֹו (xwie`יתעּלה: ְְְְְֲִִֶֶֶַָֹֹ

(dk ,akּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. - וׁשחט ׁשעבר ּומי .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
מחּלין. ה' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו ְְְִִִֵֵֶֶָֻמצוה

ה'תשע"ה  ניסן ו' חמישי יום

.ÊÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הקמ"ז ּבעתהּמצוה הּדם ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וׁשפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשחיטת

ּבעפר" וכּסהּו ֿ ּדמֹו bi)את ,fi `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ
מחּלין. ו' ּבפרק זֹו ְְִִֵֶֶָֻמצוה

ה'תשע"ה  ניסן ז' שישי יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- הש"ו ּבׁשעתהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, ֿ העֹוף קן את ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻציד
ֿ הּבנים" על האם ֿ תּקח "לא e)יתעּלה: ,ak mixac)ולאו . ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ֿ האם" את ּתׁשּלח "ׁשּלח אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק (myזה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
(fׁשּבּה עׂשה קּים ולא יׁשּלח ׁשּלא ֿ זמן וכל .avn xvepy) ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

(miiwl lkei `ly- ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר glw)לֹוקה. scn). ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻ

ה'תשע"ה  ניסן ח' קודש שבת יום

.ÁÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הקמ"ח והּואהּמצוה הּקן, ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ּתּקח ֿ הּבנים ואת ֿ האם את ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאמרֹו
"ל(f ,ak mixac)ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מחּלין. אחרֹון ְֲִֵֶֶַֻּבפרק
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.‡Â‰‰ ÌÂÈ· הנואפות (·) תכשיטי נוי שיכלו לאחר
נוי  צבי עוד תסולה) לא (ס''א תכלה לא והנבלות

באלה: ‰'.כבודם ÁÓˆ ‰È‰È:לנוי È·ˆÏלכם
.„Â·ÎÏÂ תלמידי והחכמים בם הנשארים הצדיקים הם

כבודם: צבי את יתלו בהם ‰‡¯ı.התורה È¯ÙÂ הם
ולתפארת  לגאון יהיו הם חיים עץ פרי הצדיקים בני

ישראל: פליטת ויתהללו יתפארו בהם הוא ˆ·È.אשר
בו: חפץ שיש צביון דבר ‰˘‡¯.נוי ‰È‰Â בהם (‚)

יתיישבו: בירושלים:Â‰Â˙¯.בציון ישכנו מקום בכל
.ÂÏ ¯Ó‡È ˘Â„˜ צדיקים וא''ת צדיקים יהיו כולם

הכתוב  כל ת''ל כבודם אבד היום אותו לפני המתים
כת''י: בירושלים יהיו העוה''ב ¯ıÁ.לחיי Ì‡ כי („)

וכן כי בלשון כן משמש אם יש ח)רחץ. אם (איוב
לשתות כלו אם עד יבלענו, כי ממקומו (בראשית יבלענו

ע''י ˆÂ‡˙.:כד) עונם העביר כלומר כתרגומו תגאלת
העולם: מן וביעור משנה ÁÈ„È.יסורין בל' רחיצה ל'

העולה את ידיחו ושם מ)ובמקרא ·¯ÁÂ:(יחזקאל
.ËÙ˘Ó רוחו על שיעלה בלע''ז טלנ''ט יסורין ע''י

אותם: ·Ú¯.לשפוט ÁÂ¯·Â בער העולם. מן לבערם
הלוך: פעול ל' בלע''ז דישקומבמ''ט לבער כמו

.‰È‡¯˜Ó ÏÚÂ בתוכה:(‰) Ô˘ÚÂ.הקרואים ÌÓÂÈ ÔÚ
העכום: מן עליהם Â·Î„.להגין ÏÎ ÏÚ ÈÎ האמור

ושבע  עליהם שכינתי שתחופף החופה תהא להם
שכינה: חופה להבה אש נוגה ועשן ענן כאן יש חופות

.'Â‚Â ÏˆÏ ‰È‰˙ ‰ÎÂÒÂ (Â) יום מלהט להגין מחורב .
הבא היום אותם ולהט ברשעים שנאמר ג)הבא (מלאכי

עליהם: ומקדרה מנרתקה חמה מוציא שהקב''ה
.‰ÒÁÓÏÂ:כיסוי בה:Â˙ÒÓÏÂ¯.ל' אש Ì¯ÊÓ.להסתר

על  שנאמר בגיהנם הרשעים על דינור מנהר המקלחת
יחול רשעים כג)ראש חגיגה:(ירמיה מטר ËÓÓÂ¯.במס'

פחים  רשעים על ימטר שנאמר כענין הרשעי' על היורד
יא) :(תהלים

cec zcevn
(·).‡Â‰‰ ÌÂÈ·בקושי ישראל עון שיתמרק אחר  ר ''ל 

להדר ה ' צמח  ויהיה שלמה גאולה  תהיה  אז היסורים  ובמרבית
והקימותי כמש''ה צמח  הנקרא דוד בן משיח  והוא ולכבוד 

כג): (ירמיה צדיק  צמח ‰‡¯ı.לדוד È¯ÙÂ המשיח על  זה  גם
Ï‡¯˘È.יאמר: ˙ËÏÙÏועמדו במקום שחסו להנשארים

·ˆÔÂÈ.(‚)באמונתם : ¯‡˘‰,בציון ישב מישראל  הנשאר 
במ ''ש : הדבר  וכפל בירושלים ישכון מהם ÂÏ.והנותר ¯Ó‡È

קדוש : שהוא  עליו  יאמר  הנשאר כל  ‰Â˙Î·.על  ÏÎמי כל 
בירושלים: ישכון  הנצחי בעולם חי  להיות בספר („)שכתוב 

.'„‡ ıÁ¯ Ì‡צואת את  ה' ירחץ  כאשר יהיה הזה הדבר ר ''ל 
העון: לכלוכי מהם  כשיסיר ר''ל ÌÈÏ˘Â¯È.וכו' ÈÓ„הנקי דם

בה: ËÙ˘Ó.הנשפך  ÁÂ¯·:העון לחלוחית היסורין ימרקו כן הלחלוחית  את מייבש  הזה הרוח כמו  ור''ל יסורין משפט  בחוזק
.¯Ú· ÁÂ¯·Â: העולם מן  החטאים  יבער ÂÎÂ'.(‰)ביסורין ‡¯·Âהמוכן מקומות כל  על  ביום  שוכן להיות חדש ענן  ה' יברא אז 

ציון: בהר המה אשר  È‡¯˜Ó‰.לשבת ÏÚÂ: בהמה לבוא הקרואים האנשים  ÂÎÂ':על  Ô˘ÚÂ.‰ÏÈÏ:בלילה עליהם ישכנו אלה כל 
.‰·‰Ï ˘‡ ‰‚Â: אש להבת ÂÎÂ'.הארת ÏÎ ÏÚ ÈÎ:האומות מן  להגן עליהם  לחופף אלה כל  יהיו אז  להם שיהיה  הכבוד מלבד 

(Â).‰È‰˙ ‰ÎÂÒÂ: השמש ושרב מחורב להציל ביום לצל להיות עליה  לסוכך יהיה  הזה  דרך Ì¯ÊÓ.הענן והוא  המים משטיפת
: האויב יד תשיגם לבל  עליהם שיגין לומר משל

oeiv zcevn
(·).È·ˆÏ:(ז (יחזקאל עדיו וצבי כמו ויופי ÔÂ‡‚Ï.להדר

טז): (משלי  גאון שבר לפני וכן רב  ËÈÏÙÏ˙.לממשל 
היובל ‡Ì.(„)לשארית : יהיה ואם וכן  כאשר כמו ענינו

לו ): מגונות:ˆÂ‡˙.(במדבר  עבירות על  ויאמר  צואה מל '
.ÁÈ„È:ושטיפה הדחה כמו·Ú¯.מלשון העולם  מן הפנוי ענין

י''ו ): (מ ''א בעשא אחרי מבעיר הכנה:ÔÂÎÓ.(‰)הנני מל '
.‰È‡¯˜Ó:בה לבוא והמזומנים  הארהÂÂ‚‰.הקרואים
מכסה:ÙÂÁ‰.וזריחה: כמוÂÁÓ¯·.(Â)ענין יובש ענין 

המביא וחום משרב ור ''ל  ל ) (יחזקאל  חרבה  יאורים  ונתתי
:Ì¯ÊÓ.היובש: המים ומרוצת  שטיפת  ענין

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

שיקוימו  עד  העבודה  בהתחלת  שלחכות  ופשוט  מובן  הנה  דאדר..  מכ"ח  מכתבו  על  במענה 

התנאים שכותב אודותם. א( שתהי' אחדות גמורה בין וכו'. ב( שיהיו אנ"ש ומוסדותיהם כפופים כו' - 

ה"ז, במלות אחרות, להתיאש אפילו מהתחלת עבודה. והאמת ניתן להאמר שעדיין לא מצאתי תקופה 

אפילו בשנות נשיאות כ"ק מו"ח אדמו"ר - שבה שררה אחדות גמורה ושאנ"ש ומוסדות היו כפופים 

למי שהוא )מלבד חלק חשוב מהם - בהנוגע להנשיא הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר(.

ופתרון המצב הוא - לאו דוקא בתנאים הנ"ל )שהם הלכתא למשיחא שאז נאמר ומלאה הארץ 

דיעה את ה', ובמילא לא יהי' זמן פנוי לענינים של כו'( אלא חלוקת העבודה, רצוני לאמר שכל אחד 

ואחד יקח על עצמו ענין מסוים ומפורט, מובן שצ"ל מתאים ליכולתו, ושיעבוד בזה בכל המרץ ובענין 

זה יהי' הוא הראש, ומתפקידו יהי' ג"כ להתייעץ בזה עם שאר חברי ועד הפועל, וההחלטה ברוב דיעות 

כנהוג, ובענינים חשובים ביותר ע"י שאלה במכתב ולחכות עד קבלת מענה. ומובן שישנם כמה ענינים 

וכו', אבל כיון  שאין ביכולת איש אחד למלאותם, ובדוגמא כשצריך לבקר בתור ב"כ במלאכות כו' 

שיהי' לכל אחד אבנא דהוא מתגושש בו ויראה בזה הצלחה - קל יהי' לפעול ההכנעה בענינים הנ"ל...

בברכה לחג הפסח כשר ושמח - לו ולכל ב"ב שיחיו, ושמיכלא דמהימנותא ומיכלא דאסוותא 

יפעלו פעולתם בכ"א מהם במילואם בבריאות הגשמי והרוחני גם יחד.

מ. שניאורסאהן 



קסז oqip 'gÎ'd ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּקנה על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד - צּוית ּכאׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבׁשחיטה.
(dniypd xepv)הּוׁשט oefnd)ועל xepv)ּבעֹוף אחד רב ועל ְְְֵֶֶַַַָֹ

ּבּבהמה" ׁשנים רב sera,ועל mdn cg`d aex hgy m`y) ְְְִֵַַַָֹ
(dlik`l exzed - dndaa mdipy aex e`ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְֲִִֵָָ

ּכלֹומר: לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא ֿ הלכֹותיה וכל זֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמצוה
חּלין. מּסכת
יום רביעי ֿ שבת קודש ה 'ֿ ח 'ניסן 

ִֶֶַֻ

ה'תשע"ה  ניסן ה' רביעי יום

.‡˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- הק"א ּבהמההּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֻּובנּה
אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ֿ ּבנֹו ואת "אתֹו (xwie`יתעּלה: ְְְְְֲִִֶֶֶַָֹֹ

(dk ,akּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. - וׁשחט ׁשעבר ּומי .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
מחּלין. ה' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו ְְְִִִֵֵֶֶָֻמצוה

ה'תשע"ה  ניסן ו' חמישי יום

.ÊÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הקמ"ז ּבעתהּמצוה הּדם ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וׁשפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשחיטת

ּבעפר" וכּסהּו ֿ ּדמֹו bi)את ,fi `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ
מחּלין. ו' ּבפרק זֹו ְְִִֵֶֶָֻמצוה

ה'תשע"ה  ניסן ז' שישי יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- הש"ו ּבׁשעתהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, ֿ העֹוף קן את ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻציד
ֿ הּבנים" על האם ֿ תּקח "לא e)יתעּלה: ,ak mixac)ולאו . ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ֿ האם" את ּתׁשּלח "ׁשּלח אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק (myזה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
(fׁשּבּה עׂשה קּים ולא יׁשּלח ׁשּלא ֿ זמן וכל .avn xvepy) ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

(miiwl lkei `ly- ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר glw)לֹוקה. scn). ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻ

ה'תשע"ה  ניסן ח' קודש שבת יום

.ÁÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הקמ"ח והּואהּמצוה הּקן, ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ּתּקח ֿ הּבנים ואת ֿ האם את ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאמרֹו
"ל(f ,ak mixac)ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מחּלין. אחרֹון ְֲִֵֶֶַֻּבפרק
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:øòa çeøáe ètLî çeøa daøwî çéãé íìLeøé éîc-úàå ïBiö-úBða úàöäïBëî-ìk ìò äåäé àøáe Ÿ©´§¦½§¤§¥¬§¨©−¦¨¦´©¦¦§¨®§¬©¦§−̈§¬©¨¥«¨¨´§¿̈©Á¨§¸
:ätç ãBák¯ìk-ìò ék äìéì äáäì Là dâðå ïLòå íîBé | ïðò äàø÷î-ìòå ïBiö-øäåäéäz äkñå ©¦¹§©¦§¨¤À¨¨³̈¨Æ§¨½̈§²Ÿ©¥¬¤¨−̈¨®§¨¦¬©¨¨−ª¨«§ª¨²¦§¤¬

:øènîe íøfî øBzñîìe äñçîìe áøçî íîBé-ìöì(ô) §¥−̈¥®Ÿ¤§©§¤Æ§¦§½¦¤−¤¦¨¨«
i"yx

.‡Â‰‰ ÌÂÈ· הנואפות (·) תכשיטי נוי שיכלו לאחר
נוי  צבי עוד תסולה) לא (ס''א תכלה לא והנבלות

באלה: ‰'.כבודם ÁÓˆ ‰È‰È:לנוי È·ˆÏלכם
.„Â·ÎÏÂ תלמידי והחכמים בם הנשארים הצדיקים הם

כבודם: צבי את יתלו בהם ‰‡¯ı.התורה È¯ÙÂ הם
ולתפארת  לגאון יהיו הם חיים עץ פרי הצדיקים בני

ישראל: פליטת ויתהללו יתפארו בהם הוא ˆ·È.אשר
בו: חפץ שיש צביון דבר ‰˘‡¯.נוי ‰È‰Â בהם (‚)

יתיישבו: בירושלים:Â‰Â˙¯.בציון ישכנו מקום בכל
.ÂÏ ¯Ó‡È ˘Â„˜ צדיקים וא''ת צדיקים יהיו כולם

הכתוב  כל ת''ל כבודם אבד היום אותו לפני המתים
כת''י: בירושלים יהיו העוה''ב ¯ıÁ.לחיי Ì‡ כי („)

וכן כי בלשון כן משמש אם יש ח)רחץ. אם (איוב
לשתות כלו אם עד יבלענו, כי ממקומו (בראשית יבלענו

ע''י ˆÂ‡˙.:כד) עונם העביר כלומר כתרגומו תגאלת
העולם: מן וביעור משנה ÁÈ„È.יסורין בל' רחיצה ל'

העולה את ידיחו ושם מ)ובמקרא ·¯ÁÂ:(יחזקאל
.ËÙ˘Ó רוחו על שיעלה בלע''ז טלנ''ט יסורין ע''י

אותם: ·Ú¯.לשפוט ÁÂ¯·Â בער העולם. מן לבערם
הלוך: פעול ל' בלע''ז דישקומבמ''ט לבער כמו

.‰È‡¯˜Ó ÏÚÂ בתוכה:(‰) Ô˘ÚÂ.הקרואים ÌÓÂÈ ÔÚ
העכום: מן עליהם Â·Î„.להגין ÏÎ ÏÚ ÈÎ האמור

ושבע  עליהם שכינתי שתחופף החופה תהא להם
שכינה: חופה להבה אש נוגה ועשן ענן כאן יש חופות

.'Â‚Â ÏˆÏ ‰È‰˙ ‰ÎÂÒÂ (Â) יום מלהט להגין מחורב .
הבא היום אותם ולהט ברשעים שנאמר ג)הבא (מלאכי

עליהם: ומקדרה מנרתקה חמה מוציא שהקב''ה
.‰ÒÁÓÏÂ:כיסוי בה:Â˙ÒÓÏÂ¯.ל' אש Ì¯ÊÓ.להסתר

על  שנאמר בגיהנם הרשעים על דינור מנהר המקלחת
יחול רשעים כג)ראש חגיגה:(ירמיה מטר ËÓÓÂ¯.במס'

פחים  רשעים על ימטר שנאמר כענין הרשעי' על היורד
יא) :(תהלים

cec zcevn
(·).‡Â‰‰ ÌÂÈ·בקושי ישראל עון שיתמרק אחר  ר ''ל 

להדר ה ' צמח  ויהיה שלמה גאולה  תהיה  אז היסורים  ובמרבית
והקימותי כמש''ה צמח  הנקרא דוד בן משיח  והוא ולכבוד 

כג): (ירמיה צדיק  צמח ‰‡¯ı.לדוד È¯ÙÂ המשיח על  זה  גם
Ï‡¯˘È.יאמר: ˙ËÏÙÏועמדו במקום שחסו להנשארים

·ˆÔÂÈ.(‚)באמונתם : ¯‡˘‰,בציון ישב מישראל  הנשאר 
במ ''ש : הדבר  וכפל בירושלים ישכון מהם ÂÏ.והנותר ¯Ó‡È

קדוש : שהוא  עליו  יאמר  הנשאר כל  ‰Â˙Î·.על  ÏÎמי כל 
בירושלים: ישכון  הנצחי בעולם חי  להיות בספר („)שכתוב 

.'„‡ ıÁ¯ Ì‡צואת את  ה' ירחץ  כאשר יהיה הזה הדבר ר ''ל 
העון: לכלוכי מהם  כשיסיר ר''ל ÌÈÏ˘Â¯È.וכו' ÈÓ„הנקי דם

בה: ËÙ˘Ó.הנשפך  ÁÂ¯·:העון לחלוחית היסורין ימרקו כן הלחלוחית  את מייבש  הזה הרוח כמו  ור''ל יסורין משפט  בחוזק
.¯Ú· ÁÂ¯·Â: העולם מן  החטאים  יבער ÂÎÂ'.(‰)ביסורין ‡¯·Âהמוכן מקומות כל  על  ביום  שוכן להיות חדש ענן  ה' יברא אז 

ציון: בהר המה אשר  È‡¯˜Ó‰.לשבת ÏÚÂ: בהמה לבוא הקרואים האנשים  ÂÎÂ':על  Ô˘ÚÂ.‰ÏÈÏ:בלילה עליהם ישכנו אלה כל 
.‰·‰Ï ˘‡ ‰‚Â: אש להבת ÂÎÂ'.הארת ÏÎ ÏÚ ÈÎ:האומות מן  להגן עליהם  לחופף אלה כל  יהיו אז  להם שיהיה  הכבוד מלבד 

(Â).‰È‰˙ ‰ÎÂÒÂ: השמש ושרב מחורב להציל ביום לצל להיות עליה  לסוכך יהיה  הזה  דרך Ì¯ÊÓ.הענן והוא  המים משטיפת
: האויב יד תשיגם לבל  עליהם שיגין לומר משל

oeiv zcevn
(·).È·ˆÏ:(ז (יחזקאל עדיו וצבי כמו ויופי ÔÂ‡‚Ï.להדר

טז): (משלי  גאון שבר לפני וכן רב  ËÈÏÙÏ˙.לממשל 
היובל ‡Ì.(„)לשארית : יהיה ואם וכן  כאשר כמו ענינו

לו ): מגונות:ˆÂ‡˙.(במדבר  עבירות על  ויאמר  צואה מל '
.ÁÈ„È:ושטיפה הדחה כמו·Ú¯.מלשון העולם  מן הפנוי ענין

י''ו ): (מ ''א בעשא אחרי מבעיר הכנה:ÔÂÎÓ.(‰)הנני מל '
.‰È‡¯˜Ó:בה לבוא והמזומנים  הארהÂÂ‚‰.הקרואים
מכסה:ÙÂÁ‰.וזריחה: כמוÂÁÓ¯·.(Â)ענין יובש ענין 

המביא וחום משרב ור ''ל  ל ) (יחזקאל  חרבה  יאורים  ונתתי
:Ì¯ÊÓ.היובש: המים ומרוצת  שטיפת  ענין
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:éúàðN úBëtäú éôe òø Cøãå |ãéiLeúå äöò-éì:äøeáâ éì äðéá éðà äåèíéðæBøå eëìîé íéëìî éa §¤´¤−̈¦̧©§ªÄ¨¥«¦¦«¥−¨§¦¨®£¦¬¦¹À̈¦´§¨«¦ −§¨¦´¦§®Ÿ§¹§¦À
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çé:ä÷ãöe ÷úò ïBä ézà ãBáëå-øLòèé:øçáð óñkî éúàeáúe ætîe õeøçî ééøt áBè «Ÿ¤§¨¬¦¦®¬¹̈¥À§¨¨«´¦ −§¦¥¨´¦¨®¹§¨¦À¦¤¬¤¦§¨«
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(‡)‡¯˜˙ ‰ÓÎÁ ‡Ï‰ אליכם מכרזת התורה הלא .
בענין: למטה האמורים ˜¯˙.(‚)דברים ÈÙÏ תקרה

עליה: ויושבים השער על תזעקנה ˙¯Â‰.הנתונה
אומרת: היא אקרא:‡ÌÎÈÏ.(„)ומה אישים

(Â).¯·„‡ ÌÈ„È‚ ÈÎ ÂÚÓ˘ נגידות דברי
ÚÂ˜˘.(Á)וחשיבות: Ï˙Ù:עקמומיות

(È).ıÂ¯ÁÓ:הוא הזהב ÌÈÈÙÓ.(È‡)ממיני
·‰.מרגליות: ÂÂ˘È ‡Ï:לשויה ידמו לא

(·È).‰Ó¯Ú È˙Î˘ אדם שלמד שכיון ערמה, אצל
דבר: כל של ערמימות בו נכנס È¯‡˙(È‚)תורה

.Ú¯ ˙‡˘ לבריות:‰' מכרזת שהחכמה המוסר זהו
(ÂË).ÂÎÂÏÓÈ ÌÈÎÏÓ È· אני והמשפטים שהדינים

אאהב:‡‰·.(ÊÈ)מלמדם: אהביה ‡‰·È.כמו
זו כ  אהב תורה של אהביה אני הקב''ה אמר תיב

נתן: רבי בשם אהרן מרבי נו''ן È‡ˆÓÈ.שמעתי
אמציאנו: בינה שערי חמשים יתירה

cec zcevn
(‡).‡¯˜˙ ‰ÓÎÁ ‡Ï‰מפאת נכרת הלא החכמה  מעלות ר ''ל

אחריה : להמשך אמריה תאמר היא וכאלו ·¯‡˘(·)עצמה
.ÌÈÓÂ¯Óקולה להשמיע הרמים ההרים בראש  עומדת כאלו
„¯Í.למרחוק: ÈÏÚממנו יתפרשו מקום דרך אצל נצבה 

ושבים: עוברים רבים אנשים שם ומצויים רבות נתיבות 
(‚).ÌÈ¯Ú˘ „ÈÏ לפתח אשר  השערים מקום  אל  היא וסמוך

ÌÈÁ˙Ù.הקריה : ‡Â·Óכי בפתחיה  לבוא המה עשויים  ר ''ל
ויוצאים נכנסים רבים ולזה ועומדים פתוחים ההמה השערים

עניןש˙¯Â‰.בהם: הוא  וכ ''ז  אמריה את  החכמה מכרזת מה 
רב: בפרסום  מכרזת  וכאלו ידוע  שבחה  הלא לומר מליצה 

(„).ÌÎÈÏ‡:' וגו אישים אליכם אמריה  Ó¯Ú‰.(‰)ואלה 
הפתיות: להסיר להערים  ותחבולות  Ï·.התחכמות ÂÈ·‰:הלב אל  בינה ונכבדים:ÌÈ„È‚.(Â)תנו חשובים דברים Á˙ÙÓÂר ''ל 

.È˙Ù˘:במ''ש הדבר וכפל  מישרים  דברים המה  לדבר  פותחים  ששפתי Â‚Â'.(Ê)מה ˙·ÚÂ˙Âשפתי מתעבות רשע דברי
ÈÙ.(Á)מלדברם: È¯Ó‡ ÏÎ בצדק:·ˆ„˜ אמריה:ÔÈ·ÓÏ.(Ë)נאמרים להבין  בינה לו שיש  ÛÒÎ.(È)למי Ï‡Âרוצים היו ר ''ל 

הכסף : את מלקחת  תוכחתי  מוסר ÌÈˆÙÁ.(È‡)לקחת  ÏÎÂ: אליה ידמו לא  בהם ורוצה חפץ שאדם  הדברים  ˘È˙Î(È·)כל 
.‰Ó¯Ú:התורה חכמת  בזולת המסית היצה''ר מיד להנצל  להערים תחבולות לעשות  א ''א ר''ל  בערמה  שוכן אניÚ„Â˙.אני

שונות: במלות הדבר וכפל  המסית היצה ''ר מיד  הצלה  על  העוזרים  מחשבות  להודיע  ‰'.(È‚)ממציא  ˙‡¯Èהיא ה' יראת תוכן
לבו: ממחשבות פיו אמרי והמהפך  עבירה  ודרכי  הגאות  והם  הרע את  אני:˘È˙‡.לשנוא  גם  שנאתי אלה כל את  ÈÏ(È„)ר ''ל 

.‰ˆÚ: המסית הרע היצר מיד  להנצל עצה  ימצא  הרע :È˘Â˙Â‰.בי  היצר  כח יותש ידי על  ·È‰.ר''ל È‡בינה הנותן  אני 
למולו: ‚·Â¯‰.להלחם  ÈÏ:הענין ולחזוק המליצה כדרך  הרבה פעמים  הדבר וכפל עליו  יתגבר ידי ÂÎÂÏÓÈ.(ÂË)על  ÌÈÎÏÓ È·

התורה : במשפט יתנהגו אם מלכותם תתקיים  ידי  ˆ„˜.על  Â˜˜ÂÁÈ: וישרים צודקים  חוקים עשו  ידי ˘¯ÌÈ.(ÊË)על  È· על
ממשלתם : תמשך התורה בחוקות ילכו  כאשר כי השופטים  שבכל והנדיבים  השרים  ממשלת תתקיים  ‡‰·.(ÊÈ)ידי È·‰Â‡

אותי: האוהבים  את אני הרבה:È¯Á˘ÓÂ.אוהב טעמים בי  ימצאו אמרי להבין  וכבוד :‡˙È.(ÁÈ)הדורשים עושר  ישיג ידי  על
.‰˜„ˆÂ ˜˙Ú ÔÂ‰: שהשיג ההון בעבור לעוה''ב  תורתו שכר יקופח  לא  כי מה' לו  תנתן ובצדקה רב  חזק הון  ÈÈ¯Ù.(ËÈ)ישיג

התורה: שכר במ ''ש:È˙‡Â·˙Â.מתן הדבר  וכפל  ומעולה  נבחר מכסף טוב ותבואתי לומר  טוב מלת על  מוסב

oeiv zcevn
(·).˙È·:מקום(‚).„ÈÏ:למקום.˙¯˜ ÈÙÏ:העיר לפתח 

.‰Â¯˙תרונה בחוץ  כמו הכרזה א):ענין ‡ÌÈ˘È.(„)(לעיל
וחשובים :ÌÈ„È‚.(Â)אנשים : ידבר:È‰‚‰.(Ê)שרים 

(Á).Ï˙Ù תתפתל עקש ועם כמו י''עקמימות  ח):(תהלים

(Ë).ÌÈÁÂÎ נכוחה עשות כמו יושר  ג):ענין  ıÂ¯ÁÓ.(È)(עמוס
טוב: זהב ÔÂ‡‚Â.(È‚)מחשבות:ÂÓÊÓ˙.(È·)מין ‰‡‚

גאוה: ענין הכח :È˘Â˙Â‰.(È„)שניהם  ÌÈÊÂ¯Â.(ÂË)תשות 
וגזרה :Â˜˜ÂÁÈ.שרים : חוק  שררהÂ¯Â˘È.(ÊË)מל ' יעשו

אאהב:‡‰·.(ÊÈ)וממשל : יביעוÚ˙˜.(ÁÈ)כמו  כמו חוזק
עתק צד):ידברו (תהלים
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:òLø éúôN úáòBúå ékçç:Lwòå ìzôð íäa ïéà éô-éøîà-ìk ÷ãöaèíéøLéå ïéánì íéçëð ílk ¦¦®§£©−§¨©´¤«©§¤¬¤¨¦§¥¦®¥¬¹̈¤À¦§¨¬§¦¥«ª¨´§−Ÿ¦©¥¦®¦«¹¨¦À

:úòã éàöîìé:øçáð õeøçî úòãå óñk-ìàå éøñeî-eç÷àéíéöôç-ìëå íéðéðtî äîëç äáBè-ék §´Ÿ§¥¨«©§«¨¦¬§©¨®¤§¹©À©¥¨¬¦§¨«¦«¨´¨ −§¨¦§¦¦®§¨£¹¨¦À
:dá-eåLé àìáé:àöîà úBnæî úòãå äîøò ézðëL äîëç-éðàâéïBàâå äàb òø úàðN äåäé úàøé ´Ÿ¦«§¨«£«¦¨ −§¨¨©´§¦¨§¨®§©−©§¦´¤§¨«¦«§©´§¨»§«ÅŸ¨¬¥»¨³§¨¸

:éúàðN úBëtäú éôe òø Cøãå |ãéiLeúå äöò-éì:äøeáâ éì äðéá éðà äåèíéðæBøå eëìîé íéëìî éa §¤´¤−̈¦̧©§ªÄ¨¥«¦¦«¥−¨§¦¨®£¦¬¦¹À̈¦´§¨«¦ −§¨¦´¦§®Ÿ§¹§¦À
:÷ãö e÷÷çéæè:÷ãö éèôL-ìk íéáéãðe eøNé íéøN éaæé:éððàöîé éøçLîe áäà éáäà (äéáäà) éðà §´Ÿ§¤«¤¦ −¨¦´¨®Ÿ¹§¦¦À¨¬Ÿ§¥¤«¤£−¦Ÿ£©´¥¨®¹§©£©À¦§¨ª«§¦

çé:ä÷ãöe ÷úò ïBä ézà ãBáëå-øLòèé:øçáð óñkî éúàeáúe ætîe õeøçî ééøt áBè «Ÿ¤§¨¬¦¦®¬¹̈¥À§¨¨«´¦ −§¦¥¨´¦¨®¹§¨¦À¦¤¬¤¦§¨«
i"yx

(‡)‡¯˜˙ ‰ÓÎÁ ‡Ï‰ אליכם מכרזת התורה הלא .
בענין: למטה האמורים ˜¯˙.(‚)דברים ÈÙÏ תקרה

עליה: ויושבים השער על תזעקנה ˙¯Â‰.הנתונה
אומרת: היא אקרא:‡ÌÎÈÏ.(„)ומה אישים

(Â).¯·„‡ ÌÈ„È‚ ÈÎ ÂÚÓ˘ נגידות דברי
ÚÂ˜˘.(Á)וחשיבות: Ï˙Ù:עקמומיות

(È).ıÂ¯ÁÓ:הוא הזהב ÌÈÈÙÓ.(È‡)ממיני
·‰.מרגליות: ÂÂ˘È ‡Ï:לשויה ידמו לא

(·È).‰Ó¯Ú È˙Î˘ אדם שלמד שכיון ערמה, אצל
דבר: כל של ערמימות בו נכנס È¯‡˙(È‚)תורה

.Ú¯ ˙‡˘ לבריות:‰' מכרזת שהחכמה המוסר זהו
(ÂË).ÂÎÂÏÓÈ ÌÈÎÏÓ È· אני והמשפטים שהדינים

אאהב:‡‰·.(ÊÈ)מלמדם: אהביה ‡‰·È.כמו
זו כ  אהב תורה של אהביה אני הקב''ה אמר תיב

נתן: רבי בשם אהרן מרבי נו''ן È‡ˆÓÈ.שמעתי
אמציאנו: בינה שערי חמשים יתירה

cec zcevn
(‡).‡¯˜˙ ‰ÓÎÁ ‡Ï‰מפאת נכרת הלא החכמה  מעלות ר ''ל

אחריה : להמשך אמריה תאמר היא וכאלו ·¯‡˘(·)עצמה
.ÌÈÓÂ¯Óקולה להשמיע הרמים ההרים בראש  עומדת כאלו
„¯Í.למרחוק: ÈÏÚממנו יתפרשו מקום דרך אצל נצבה 

ושבים: עוברים רבים אנשים שם ומצויים רבות נתיבות 
(‚).ÌÈ¯Ú˘ „ÈÏ לפתח אשר  השערים מקום  אל  היא וסמוך

ÌÈÁ˙Ù.הקריה : ‡Â·Óכי בפתחיה  לבוא המה עשויים  ר ''ל
ויוצאים נכנסים רבים ולזה ועומדים פתוחים ההמה השערים

עניןש˙¯Â‰.בהם: הוא  וכ ''ז  אמריה את  החכמה מכרזת מה 
רב: בפרסום  מכרזת  וכאלו ידוע  שבחה  הלא לומר מליצה 

(„).ÌÎÈÏ‡:' וגו אישים אליכם אמריה  Ó¯Ú‰.(‰)ואלה 
הפתיות: להסיר להערים  ותחבולות  Ï·.התחכמות ÂÈ·‰:הלב אל  בינה ונכבדים:ÌÈ„È‚.(Â)תנו חשובים דברים Á˙ÙÓÂר ''ל 

.È˙Ù˘:במ''ש הדבר וכפל  מישרים  דברים המה  לדבר  פותחים  ששפתי Â‚Â'.(Ê)מה ˙·ÚÂ˙Âשפתי מתעבות רשע דברי
ÈÙ.(Á)מלדברם: È¯Ó‡ ÏÎ בצדק:·ˆ„˜ אמריה:ÔÈ·ÓÏ.(Ë)נאמרים להבין  בינה לו שיש  ÛÒÎ.(È)למי Ï‡Âרוצים היו ר ''ל 

הכסף : את מלקחת  תוכחתי  מוסר ÌÈˆÙÁ.(È‡)לקחת  ÏÎÂ: אליה ידמו לא  בהם ורוצה חפץ שאדם  הדברים  ˘È˙Î(È·)כל 
.‰Ó¯Ú:התורה חכמת  בזולת המסית היצה''ר מיד להנצל  להערים תחבולות לעשות  א ''א ר''ל  בערמה  שוכן אניÚ„Â˙.אני

שונות: במלות הדבר וכפל  המסית היצה ''ר מיד  הצלה  על  העוזרים  מחשבות  להודיע  ‰'.(È‚)ממציא  ˙‡¯Èהיא ה' יראת תוכן
לבו: ממחשבות פיו אמרי והמהפך  עבירה  ודרכי  הגאות  והם  הרע את  אני:˘È˙‡.לשנוא  גם  שנאתי אלה כל את  ÈÏ(È„)ר ''ל 

.‰ˆÚ: המסית הרע היצר מיד  להנצל עצה  ימצא  הרע :È˘Â˙Â‰.בי  היצר  כח יותש ידי על  ·È‰.ר''ל È‡בינה הנותן  אני 
למולו: ‚·Â¯‰.להלחם  ÈÏ:הענין ולחזוק המליצה כדרך  הרבה פעמים  הדבר וכפל עליו  יתגבר ידי ÂÎÂÏÓÈ.(ÂË)על  ÌÈÎÏÓ È·

התורה : במשפט יתנהגו אם מלכותם תתקיים  ידי  ˆ„˜.על  Â˜˜ÂÁÈ: וישרים צודקים  חוקים עשו  ידי ˘¯ÌÈ.(ÊË)על  È· על
ממשלתם : תמשך התורה בחוקות ילכו  כאשר כי השופטים  שבכל והנדיבים  השרים  ממשלת תתקיים  ‡‰·.(ÊÈ)ידי È·‰Â‡

אותי: האוהבים  את אני הרבה:È¯Á˘ÓÂ.אוהב טעמים בי  ימצאו אמרי להבין  וכבוד :‡˙È.(ÁÈ)הדורשים עושר  ישיג ידי  על
.‰˜„ˆÂ ˜˙Ú ÔÂ‰: שהשיג ההון בעבור לעוה''ב  תורתו שכר יקופח  לא  כי מה' לו  תנתן ובצדקה רב  חזק הון  ÈÈ¯Ù.(ËÈ)ישיג

התורה: שכר במ ''ש:È˙‡Â·˙Â.מתן הדבר  וכפל  ומעולה  נבחר מכסף טוב ותבואתי לומר  טוב מלת על  מוסב

oeiv zcevn
(·).˙È·:מקום(‚).„ÈÏ:למקום.˙¯˜ ÈÙÏ:העיר לפתח 

.‰Â¯˙תרונה בחוץ  כמו הכרזה א):ענין ‡ÌÈ˘È.(„)(לעיל
וחשובים :ÌÈ„È‚.(Â)אנשים : ידבר:È‰‚‰.(Ê)שרים 

(Á).Ï˙Ù תתפתל עקש ועם כמו י''עקמימות  ח):(תהלים

(Ë).ÌÈÁÂÎ נכוחה עשות כמו יושר  ג):ענין  ıÂ¯ÁÓ.(È)(עמוס
טוב: זהב ÔÂ‡‚Â.(È‚)מחשבות:ÂÓÊÓ˙.(È·)מין ‰‡‚

גאוה: ענין הכח :È˘Â˙Â‰.(È„)שניהם  ÌÈÊÂ¯Â.(ÂË)תשות 
וגזרה :Â˜˜ÂÁÈ.שרים : חוק  שררהÂ¯Â˘È.(ÊË)מל ' יעשו

אאהב:‡‰·.(ÊÈ)וממשל : יביעוÚ˙˜.(ÁÈ)כמו  כמו חוזק
עתק צד):ידברו (תהלים
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc zeaezk(iyiy meil)

hb dkixve ,dfne dfn `vz ,dlra `a jk xg`e ,zqipe ,jilra
m`e ,'eke daezk dl oi`e ,dfne dfnäúî,dy`däæ ìL ïéLøBé ïéà ¥¨¥§¦¤¤

äæ ìL ïéLøBé ïéàåipyd iyxei `le oey`xd iyxei `l -ïéLøBéz` §¥§¦¤¤§¦
da ïðéeäå .dúaeúk,ef dpyn xe`iaa epzpe ep`ype -éàî dúaeúk §¨¨§©¦¨¨§¨¨©

dzãéáòxak ixde ,miyxei dipa oi`y daezkd ly dpipr dn - £¦§¨
,daezk dl oi`y dpynd zligza exn`àtt áø øîàådpeekdy §¨©©¨¨

la úaeúk,ïéøëc ïéðmilrad ipy iiga dzn m` ,dpynd zpeek jke §©§¦¦§¦
dl yiy mipad mi`ayk ixd ,milrad ezn jk xg`e ,deyxi mde
,oixkc oipa zaezk oilhep mpi` ,mdia` iqkpa welgl dfne dfn
,on` zaezk oilhep md ,dxyk zxg` dy`n mipa el yi m` `l`

.deya oiwleg x`ydeå,dywéànàzaezk milawn mpi` recn - §©©
ifefy mixne` ep` dzaezk z` dxkn m`y myk ixde ,oixkc oipa

,oixkc oipa zaezk dciqtn dpi`e deqp`dñðà øöé àîéì énð àëä̈¨©¦¥¨¥¤©§¨
okle ,xg`l `ypdl dqp` lral dzee`ze dxviy xn`p o`k mb -

.dzaezk ciqtz `le ,dlra zny crd ixac lr dknq
:`xnbd zvxzníúämiyxei dipa oi`y dpyna my exn`y dn - ¨¨

,oixkc oipa zaezkïðaø äeñð÷c àeä àñð÷deqpwy qpw edf - §¨¨§©§¨©¨¨
zxkend j` ,`l e` dlra zn ok` m` ahid dxxia `ly ,minkg
dzidy oeike ,minkg deqpw `le xeqi` lk dzyr `ly dzaezk

.dzaezk miyxei dipa ,ef dxikna dqep`

* * *
mixg` mipic iabl ,dzaezk zlgena oecl dkiynn `xnbd
daezkd i`pzn cg`y dpyna x`azd .dzaezk i`pzl mirbepd
`ypzy cr ezen xg`l lrad iqkpn zpefip dy`d `dzy ,`ed

:dzaezk dlgny ote`a df oipra o`k dpc `xnbd ,xg`láéúé̈¦
[ayi-]àcñç áøc dén÷ àðéðç øa ïéáø,`cqg ax iptl -áéúéå ¨¦©£¦¨©¥§©¦§¨§¨¦
øîà÷åxn`e `pipg xa oiax ayie -,øæòìà éaøc déîMîdy` §¨¨©¦§¥§©¦¤§¨¨

y,dìòáì dúaeúk úìçBîdl ozi `l dpyxbi e` zeni m`y ¤¤§¨¨§©§¨
,dzaezkúBðBæî dì ïéàzepefndy itl ,dzepnl`a minezid on ¥¨§

daezkd lr dzlignae ,daezkd i`pzn md zlawn dpnl`y
minezid aeig mllkae ,dzaezka miielzd miaeigd lk elgnp

.dzepnl`a dpefl
déì øîà,`cqg axàaø àøáâc déîMî éì zøîà÷c åàì éàm` - ¨©¥¦¨§¨¨§©§¦¦§¥§©§¨©¨

iax mya epiide ,lecb mc` ly enyn z`f il xne` ziidy `l
,xfrl`Cì àðéîà äåäiziidy ,zepefn dl yiy jl xne` iziid - £¨£¦¨¨

weqtd z` mdilr `xew(bi fi ilyn)Leîú àì äáBè úçz äòø áéLî'¥¦¨¨©©¨Ÿ¨
[xeqz `l-],'Búéaî äòødlral daeh dy`d dzyr o`k s`e ¨¨¦¥

drx dl eaiyi ok zngny ie`x oi`e ,dzaezk z` el dlgny

.zepefn dl yiy xnel ie`x did `l` ,dizepefn z` dl eciqtie
dxeaw aeig lhen in lr xxazn ea ,sqep dyrn d`ian `xnbd

:dqex` lyáéúé[ayi-]áéúéå ,étt áø øa éîéáàå àìeòå ïîçð áø ¨¦©©§¨§¨©£¦¦©©©¦§¨¦
eäééab énà øa àéiç áø,mdnr -Búñeøà àáéëLc àøáb àeää àúà ©¦¨©©¦©©§¨¨©©§¨¦§¦¨£¨

aiig `ed m`d l`ye ,ezqex` dzny mc` mdiptl `a -
.ezy` z` xeawl aiig mc`y daezkd i`pzn ixdy ,dzxeawa

déì éøîà,el eaiyd -dúaeúk dì áä Bà øá÷ ìéæxeawe jl - ¨§¥¥¦§Ÿ©¨§¨¨
epwze ,daezk dqex`l yi ixd ,xnelk .dzaezk dl oz e` ,dze`
`ed dzxeaw aeigy exaq mde ,dzaezk zgz dzxeaw minkg

.eiiga dzny xg`n ,dl zzln xhtpy miz`n e` dpn mewna
àéiç áø eäì øîà,in` xaàðéðzepnny ,df oic `ziixaa epipy - ¨©§©¦¨¨¦¨

,dzxeawa aiig epi`y gikedl ozipäñeøà BzLà,dznyïðBà àì ¦§£¨Ÿ¥
,d`eypd ezy` dzny mc`] miycwa xq`il 'ope`' dyrp epi` -

miycwa xeq`e dzxeawl cr 'ope`' oic el yi(:br zenai).[å`ed m` §
,odk,dì ànhéî àìxn`py(a `k `xwie)eil` axTd Fx`Wl m` iM' Ÿ¦©¥¨¦¦¦§¥©¨Ÿ¥¨

la` ,dl `nhdl xzeny ,ezy` ef 'ex`y'e ,'`OHi Dl 'ebe¨¦©¨
.dl `nhdl el xeq`e 'ex`y'k zaygp dpi` ezqex`ïëåm` - §¥

,qex`d znàéä,ezqex` -úððBà àì,miycwa dxeq` zeidl - ¦Ÿ¤¤
Bì äànhéî àìåm`e ,el `nhdl zaiig dpi` -dLøBé Bðéà ,äúî §Ÿ¦©§¨¥¨¥§¨

yxei lrady epwz `ly ,dia` zia ziipecp z` yxei lrad oi` -
.lrad igelyl xqnz e` dtegl qpkzy onfn `l` ezy` z`

m`eàeä úî,ezqex` iiga qex`d -äáBbz` eiyxeindúaeúk- ¥¨§¨¨
:ezii`x z` `iig ax miiqn .dl azk m` ztqeze miz`n e` dpn

c ,'`ed zn' oeyldn wiicl yiàeä úîc àîòèote`a wx - ©§¨§¥
,dzaezk daeb ,zn qex`dyàäm` la` -àéä äúî,eiigaïéà ¨¥¨¦¥

dìoic,äaeúkxeawln xeht qex`dy gkene ,dxaewl aiig epi`e ¨§¨
.ezqex` z`

:`xnbd zxxan .dxaewl aeig oi` zn`a recn zxxan `xnbd
àîòè éàî`ly s` ixde ,ezqex` zxeawn qex`d xeht recn - ©©§¨

dpnd aeig z` dpnn yxi mewn lkn ,dziipecp z` yxi
.dxaewl eaiigp df zxenze ,dl mlyln xhtpy ,miz`nde

:`xnbd zx`an,àéòLBä áø øîàitlda àøB÷ éðà ïéàLoi` - ¨©©©§¨¤¥£¦¥¨
,dzaezk xhya miazeky dn da miiwzdl lekiéàNpzLëì'¦§¤¦¨§¦

,'éëéì áeúkM äî éìhz øçàì`ypdl dleki dpi`e dzn ixdy §©¥¦§¦©¤¨¦¦
oi`e ,miiz`ne dpn ly daezkd aeig llk lg `l `linne ,xg`l

.dzxeawa aiigzn epi` `linne ,dpnn eyxiy aygp df
ïéáø àúà ék,laal l`xyi ux`n oiax `ayk -øîàmyaLéø ¦¨¨¨¦¨©¥

déì éøîà eìéæ ,éiaà eäì øîà .äaeúk dì ïéà ,äúnL äñeøà ,Lé÷ì̈¦£¨¤¥¨¥¨§¨¨©§©©¥¦¨§¥¥
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שישי עמ' א

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד עד øîBìדף CLôð íàå אחרת ראיה אביא זו, דרשה לדחות רצונך ואם - §¦©§¨©

שכן ושתיה, מאכילה הוא הכפורים ביום øîBàשהעינוי àeä éøä ביום מלאכה בעושה £¥¥
ל)הכפורים כג àåää',(ויקרא Lôpä úà ézãáàäå'נאמר כז)ובסמוך כג (שם §©£©§¦¤©¤¤©¦

התורה שאסרה ללמד נפׁשתיכם' את Lôpä'ועּניתם úãéáà àeäL éepò לא שאם - ְְִִֵֶֶֶַֹ¦¤£¥©©¤¤
ימות, רב זמן äæיאכל ,äæ äæ éàå מ äiúLe.העינוי äìéëà §¥¤¤¤£¦¨§¦¨

הגמרא: øîBìמבררת CLôð íàå éàî נאמרה שלכן הדרשה, על להשיב יתכן כיצד - ©§¦©§¨©
הגמרא: מבארת נוספת. ÷àøדרשה éòzLéî à÷ úBéøòa àîéz éëå תרצה שאם - §¦¥¨©£¨¨¦§¨¥§¨

בעריות, אחר, במקום כרת חייב בו שאף המטה, מתשמיש לעינוי התורה שכוונת לומר

ש  כן, הדבר שאין ראיה להביא לי 'ézãáàäåיש øîBà àeä éøäאת'Lôpä ללמדנו £¥¥§©£©§¦©¤¤
בדברéepòשה  äiúLe.הוא äìéëà äæ ,äæ äæ éàå ,Lôð úãéáà Ba LiL ¦¤¥£¥©¤¤§¥¤¤¤£¦¨§¦¨

ושתיה: מאכילה היא עינוי שמצות הדורשת נוספת àðz,ברייתא ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥¨¨
ïàk øîàðהכפורים ביום -ïläì øîàðå ,'éepò'המן אכילת ג)לגבי ח (דברים ¤¡©¨¦§¤¡©§©¨

וּירעבéepò','',לשון ויעּנ'ïBáòø éepò ïläl äî,מאכילה מניעה -éepò ïàk óà ¦ְְְִֶַַַַ©§©¨¦§¨©¨¦
.ïBáòø§¨

הגמרא: שוהóìéðåמקשה גזירה ונלמד -î ליעקב לבן באזהרת שנאמר 'íàמה §¥©¦¦
'éúða úà äpòz(נ לא ביום (בראשית העינוי שאף ונאמר תשמיש, למניעת שהכוונה §©¤¤§Ÿ©

הגמרא: משיבה בכך. הוא íéaøcהכפורים éepò ïéðc לכל האמור הכפורים יום עינוי - ¨¦¦§©¦
íéaøcישראל, éepòî,ישראל לכל שהיה המן, באכילת האמור מעינוי -ïéðc ïéàå ¥¦§©¦§¥¨¦

ãéçéc éepòî íéaøc éepò:הגמרא מקשה יעקב. נשות יחידים, על האמור -óìéðå ¦§©¦¥¦§¨¦§¥©
íéøöîc éepòî,במצרים ישראל לכל שהיה -áéúëc(ז כו úà(דברים àøiå' ¥¦§¦§©¦¦§¦©©§¤

õøà Cøc úeLéøt Bæ ïðéøîàå 'eðéðò יום עינוי שאף ונאמר תשמיש, מניעת - ¨§¥§©§¦¨§¦¤¤¨¤
הגמרא: משיבה בכך. הוא éepòהכפורים ïéðc àlàשהוא הכפורים íéîLיום éãéa ¤¨¨¦¦¦¥¨©¦

ה', במצות -íéîL éãéa éepòî,במן éepòîהאמור íéîL éãéa éepò ïéðc ïéàå ¥¦¦¥¨©¦§¥¨¦¦¦¥¨©¦¥¦
,íãà éãéa.הם אדם ביד ובמצרים יעקב בנשות האמור תשמיש ועינוי ¦¥¨¨

נאמר  באכילתו: העינוי היה מה הגמרא מבארת המן, שבאכילת העינוי הזכרת אגב

טז)בתורה ח Eúpò',(דברים ïòîì øaãna ïî Eìëànä' המן שאכילת ומבואר ©©£¦§¨©¦§¨§©©©Ÿ§
לעינוי, éqàנחשבת éaøå énà éaø.הדבר בביאור øîà,נחלקו ãç ש Blñaלפי út Bì LiL éî äîBc Bðéà,מחר לצורך ©¦©¦§©¦©¦©¨©¥¤¦¤¥©§©

בנחת, אוכל הוא Blñaולפיכך út Bì ïéàL éîì.למחרת ממנו לשייר עליהם נאסר הרי ובמן לאכול, לו יהא לא מחר שמא ודואג §¦¤¥©§©
,ìëBàå äàBø BðéàL éîì ,ìëBàå äàBøL éî äîBc Bðéà ,øîà ãçå ראו שלא כיון אך הטעמים, כל במן שטעמו שאף §©¨©¥¤¦¤¤§¥§¦¤¥¤§¥

לגמרי. שבעו לא ïéòáN,אותם ïéàå ïéìëBàL ïéîeñì æîø ïàkî ,óñBé áø øîà.המאכל את רואים שאינם לפי ¨©©¥¦¨¤¤§¦¤§¦§¥§¥¦
Ckìä ,éiaà øîà,שבע אינו מאכלו את רואה שאינו ומי מאחר -àîîéa àlà dìëéì àì àúãeòñ déì úéàc ïàî- ¨©©©¥¦§¨©§¦¥§§¨Ÿ¥§¨¤¨¦¨¨

שישבע. כדי אור, כשיש ביום אלא יאכל לא לסעוד, לו שיש ÷àøמי éàî ,àøéæ éaø øîà,זה דבר נרמז בו הפסוק מהו - ¨©©¦¥¨©§¨
ט)שנאמר ו Lôð'(קהלת Cìäî íéðéò äàøî áBè'.בלבד בנפש אותו מרגיש שהוא מדבר עדיף בעיניו רואה שאדם דבר - ©§¥¥©¦¥£¨¨¤

פסוק: באותו  נוסף äNòîביאור ìL Bôebî øúBé äMàa íéðéò äàøî áBè ,Lé÷ì Léø øîà בראיית אדם נהנה יותר - ¨©¥¨¦©§¥¥©¦§¦¨¥¦¤©£¤
מכך, מאוד להיזהר עליו ולפיכך עצמה, בעבירה מאשר Lôð'.עיניו Cìäî íéðéò äàøî áBè' øîàpL¤¤¡©©§¥¥©¦¥£¨¨¤

i"yx
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc zeaezk(iyiy meil)

hb dkixve ,dfne dfn `vz ,dlra `a jk xg`e ,zqipe ,jilra
m`e ,'eke daezk dl oi`e ,dfne dfnäúî,dy`däæ ìL ïéLøBé ïéà ¥¨¥§¦¤¤

äæ ìL ïéLøBé ïéàåipyd iyxei `le oey`xd iyxei `l -ïéLøBéz` §¥§¦¤¤§¦
da ïðéeäå .dúaeúk,ef dpyn xe`iaa epzpe ep`ype -éàî dúaeúk §¨¨§©¦¨¨§¨¨©

dzãéáòxak ixde ,miyxei dipa oi`y daezkd ly dpipr dn - £¦§¨
,daezk dl oi`y dpynd zligza exn`àtt áø øîàådpeekdy §¨©©¨¨

la úaeúk,ïéøëc ïéðmilrad ipy iiga dzn m` ,dpynd zpeek jke §©§¦¦§¦
dl yiy mipad mi`ayk ixd ,milrad ezn jk xg`e ,deyxi mde
,oixkc oipa zaezk oilhep mpi` ,mdia` iqkpa welgl dfne dfn
,on` zaezk oilhep md ,dxyk zxg` dy`n mipa el yi m` `l`

.deya oiwleg x`ydeå,dywéànàzaezk milawn mpi` recn - §©©
ifefy mixne` ep` dzaezk z` dxkn m`y myk ixde ,oixkc oipa

,oixkc oipa zaezk dciqtn dpi`e deqp`dñðà øöé àîéì énð àëä̈¨©¦¥¨¥¤©§¨
okle ,xg`l `ypdl dqp` lral dzee`ze dxviy xn`p o`k mb -

.dzaezk ciqtz `le ,dlra zny crd ixac lr dknq
:`xnbd zvxzníúämiyxei dipa oi`y dpyna my exn`y dn - ¨¨

,oixkc oipa zaezkïðaø äeñð÷c àeä àñð÷deqpwy qpw edf - §¨¨§©§¨©¨¨
zxkend j` ,`l e` dlra zn ok` m` ahid dxxia `ly ,minkg
dzidy oeike ,minkg deqpw `le xeqi` lk dzyr `ly dzaezk

.dzaezk miyxei dipa ,ef dxikna dqep`

* * *
mixg` mipic iabl ,dzaezk zlgena oecl dkiynn `xnbd
daezkd i`pzn cg`y dpyna x`azd .dzaezk i`pzl mirbepd
`ypzy cr ezen xg`l lrad iqkpn zpefip dy`d `dzy ,`ed

:dzaezk dlgny ote`a df oipra o`k dpc `xnbd ,xg`láéúé̈¦
[ayi-]àcñç áøc dén÷ àðéðç øa ïéáø,`cqg ax iptl -áéúéå ¨¦©£¦¨©¥§©¦§¨§¨¦
øîà÷åxn`e `pipg xa oiax ayie -,øæòìà éaøc déîMîdy` §¨¨©¦§¥§©¦¤§¨¨

y,dìòáì dúaeúk úìçBîdl ozi `l dpyxbi e` zeni m`y ¤¤§¨¨§©§¨
,dzaezkúBðBæî dì ïéàzepefndy itl ,dzepnl`a minezid on ¥¨§

daezkd lr dzlignae ,daezkd i`pzn md zlawn dpnl`y
minezid aeig mllkae ,dzaezka miielzd miaeigd lk elgnp

.dzepnl`a dpefl
déì øîà,`cqg axàaø àøáâc déîMî éì zøîà÷c åàì éàm` - ¨©¥¦¨§¨¨§©§¦¦§¥§©§¨©¨

iax mya epiide ,lecb mc` ly enyn z`f il xne` ziidy `l
,xfrl`Cì àðéîà äåäiziidy ,zepefn dl yiy jl xne` iziid - £¨£¦¨¨

weqtd z` mdilr `xew(bi fi ilyn)Leîú àì äáBè úçz äòø áéLî'¥¦¨¨©©¨Ÿ¨
[xeqz `l-],'Búéaî äòødlral daeh dy`d dzyr o`k s`e ¨¨¦¥

drx dl eaiyi ok zngny ie`x oi`e ,dzaezk z` el dlgny

.zepefn dl yiy xnel ie`x did `l` ,dizepefn z` dl eciqtie
dxeaw aeig lhen in lr xxazn ea ,sqep dyrn d`ian `xnbd

:dqex` lyáéúé[ayi-]áéúéå ,étt áø øa éîéáàå àìeòå ïîçð áø ¨¦©©§¨§¨©£¦¦©©©¦§¨¦
eäééab énà øa àéiç áø,mdnr -Búñeøà àáéëLc àøáb àeää àúà ©¦¨©©¦©©§¨¨©©§¨¦§¦¨£¨

aiig `ed m`d l`ye ,ezqex` dzny mc` mdiptl `a -
.ezy` z` xeawl aiig mc`y daezkd i`pzn ixdy ,dzxeawa

déì éøîà,el eaiyd -dúaeúk dì áä Bà øá÷ ìéæxeawe jl - ¨§¥¥¦§Ÿ©¨§¨¨
epwze ,daezk dqex`l yi ixd ,xnelk .dzaezk dl oz e` ,dze`
`ed dzxeaw aeigy exaq mde ,dzaezk zgz dzxeaw minkg

.eiiga dzny xg`n ,dl zzln xhtpy miz`n e` dpn mewna
àéiç áø eäì øîà,in` xaàðéðzepnny ,df oic `ziixaa epipy - ¨©§©¦¨¨¦¨

,dzxeawa aiig epi`y gikedl ozipäñeøà BzLà,dznyïðBà àì ¦§£¨Ÿ¥
,d`eypd ezy` dzny mc`] miycwa xq`il 'ope`' dyrp epi` -

miycwa xeq`e dzxeawl cr 'ope`' oic el yi(:br zenai).[å`ed m` §
,odk,dì ànhéî àìxn`py(a `k `xwie)eil` axTd Fx`Wl m` iM' Ÿ¦©¥¨¦¦¦§¥©¨Ÿ¥¨

la` ,dl `nhdl xzeny ,ezy` ef 'ex`y'e ,'`OHi Dl 'ebe¨¦©¨
.dl `nhdl el xeq`e 'ex`y'k zaygp dpi` ezqex`ïëåm` - §¥

,qex`d znàéä,ezqex` -úððBà àì,miycwa dxeq` zeidl - ¦Ÿ¤¤
Bì äànhéî àìåm`e ,el `nhdl zaiig dpi` -dLøBé Bðéà ,äúî §Ÿ¦©§¨¥¨¥§¨

yxei lrady epwz `ly ,dia` zia ziipecp z` yxei lrad oi` -
.lrad igelyl xqnz e` dtegl qpkzy onfn `l` ezy` z`

m`eàeä úî,ezqex` iiga qex`d -äáBbz` eiyxeindúaeúk- ¥¨§¨¨
:ezii`x z` `iig ax miiqn .dl azk m` ztqeze miz`n e` dpn

c ,'`ed zn' oeyldn wiicl yiàeä úîc àîòèote`a wx - ©§¨§¥
,dzaezk daeb ,zn qex`dyàäm` la` -àéä äúî,eiigaïéà ¨¥¨¦¥

dìoic,äaeúkxeawln xeht qex`dy gkene ,dxaewl aiig epi`e ¨§¨
.ezqex` z`

:`xnbd zxxan .dxaewl aeig oi` zn`a recn zxxan `xnbd
àîòè éàî`ly s` ixde ,ezqex` zxeawn qex`d xeht recn - ©©§¨

dpnd aeig z` dpnn yxi mewn lkn ,dziipecp z` yxi
.dxaewl eaiigp df zxenze ,dl mlyln xhtpy ,miz`nde

:`xnbd zx`an,àéòLBä áø øîàitlda àøB÷ éðà ïéàLoi` - ¨©©©§¨¤¥£¦¥¨
,dzaezk xhya miazeky dn da miiwzdl lekiéàNpzLëì'¦§¤¦¨§¦

,'éëéì áeúkM äî éìhz øçàì`ypdl dleki dpi`e dzn ixdy §©¥¦§¦©¤¨¦¦
oi`e ,miiz`ne dpn ly daezkd aeig llk lg `l `linne ,xg`l

.dzxeawa aiigzn epi` `linne ,dpnn eyxiy aygp df
ïéáø àúà ék,laal l`xyi ux`n oiax `ayk -øîàmyaLéø ¦¨¨¨¦¨©¥

déì éøîà eìéæ ,éiaà eäì øîà .äaeúk dì ïéà ,äúnL äñeøà ,Lé÷ì̈¦£¨¤¥¨¥¨§¨¨©§©©¥¦¨§¥¥
,oiaxl exn`e ekl -
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ב: עמוד עד øîBìדף CLôð íàå אחרת ראיה אביא זו, דרשה לדחות רצונך ואם - §¦©§¨©

שכן ושתיה, מאכילה הוא הכפורים ביום øîBàשהעינוי àeä éøä ביום מלאכה בעושה £¥¥
ל)הכפורים כג àåää',(ויקרא Lôpä úà ézãáàäå'נאמר כז)ובסמוך כג (שם §©£©§¦¤©¤¤©¦

התורה שאסרה ללמד נפׁשתיכם' את Lôpä'ועּניתם úãéáà àeäL éepò לא שאם - ְְִִֵֶֶֶַֹ¦¤£¥©©¤¤
ימות, רב זמן äæיאכל ,äæ äæ éàå מ äiúLe.העינוי äìéëà §¥¤¤¤£¦¨§¦¨

הגמרא: øîBìמבררת CLôð íàå éàî נאמרה שלכן הדרשה, על להשיב יתכן כיצד - ©§¦©§¨©
הגמרא: מבארת נוספת. ÷àøדרשה éòzLéî à÷ úBéøòa àîéz éëå תרצה שאם - §¦¥¨©£¨¨¦§¨¥§¨

בעריות, אחר, במקום כרת חייב בו שאף המטה, מתשמיש לעינוי התורה שכוונת לומר

ש  כן, הדבר שאין ראיה להביא לי 'ézãáàäåיש øîBà àeä éøäאת'Lôpä ללמדנו £¥¥§©£©§¦©¤¤
בדברéepòשה  äiúLe.הוא äìéëà äæ ,äæ äæ éàå ,Lôð úãéáà Ba LiL ¦¤¥£¥©¤¤§¥¤¤¤£¦¨§¦¨

ושתיה: מאכילה היא עינוי שמצות הדורשת נוספת àðz,ברייתא ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥¨¨
ïàk øîàðהכפורים ביום -ïläì øîàðå ,'éepò'המן אכילת ג)לגבי ח (דברים ¤¡©¨¦§¤¡©§©¨

וּירעבéepò','',לשון ויעּנ'ïBáòø éepò ïläl äî,מאכילה מניעה -éepò ïàk óà ¦ְְְִֶַַַַ©§©¨¦§¨©¨¦
.ïBáòø§¨

הגמרא: שוהóìéðåמקשה גזירה ונלמד -î ליעקב לבן באזהרת שנאמר 'íàמה §¥©¦¦
'éúða úà äpòz(נ לא ביום (בראשית העינוי שאף ונאמר תשמיש, למניעת שהכוונה §©¤¤§Ÿ©

הגמרא: משיבה בכך. הוא íéaøcהכפורים éepò ïéðc לכל האמור הכפורים יום עינוי - ¨¦¦§©¦
íéaøcישראל, éepòî,ישראל לכל שהיה המן, באכילת האמור מעינוי -ïéðc ïéàå ¥¦§©¦§¥¨¦

ãéçéc éepòî íéaøc éepò:הגמרא מקשה יעקב. נשות יחידים, על האמור -óìéðå ¦§©¦¥¦§¨¦§¥©
íéøöîc éepòî,במצרים ישראל לכל שהיה -áéúëc(ז כו úà(דברים àøiå' ¥¦§¦§©¦¦§¦©©§¤

õøà Cøc úeLéøt Bæ ïðéøîàå 'eðéðò יום עינוי שאף ונאמר תשמיש, מניעת - ¨§¥§©§¦¨§¦¤¤¨¤
הגמרא: משיבה בכך. הוא éepòהכפורים ïéðc àlàשהוא הכפורים íéîLיום éãéa ¤¨¨¦¦¦¥¨©¦

ה', במצות -íéîL éãéa éepòî,במן éepòîהאמור íéîL éãéa éepò ïéðc ïéàå ¥¦¦¥¨©¦§¥¨¦¦¦¥¨©¦¥¦
,íãà éãéa.הם אדם ביד ובמצרים יעקב בנשות האמור תשמיש ועינוי ¦¥¨¨

נאמר  באכילתו: העינוי היה מה הגמרא מבארת המן, שבאכילת העינוי הזכרת אגב

טז)בתורה ח Eúpò',(דברים ïòîì øaãna ïî Eìëànä' המן שאכילת ומבואר ©©£¦§¨©¦§¨§©©©Ÿ§
לעינוי, éqàנחשבת éaøå énà éaø.הדבר בביאור øîà,נחלקו ãç ש Blñaלפי út Bì LiL éî äîBc Bðéà,מחר לצורך ©¦©¦§©¦©¦©¨©¥¤¦¤¥©§©

בנחת, אוכל הוא Blñaולפיכך út Bì ïéàL éîì.למחרת ממנו לשייר עליהם נאסר הרי ובמן לאכול, לו יהא לא מחר שמא ודואג §¦¤¥©§©
,ìëBàå äàBø BðéàL éîì ,ìëBàå äàBøL éî äîBc Bðéà ,øîà ãçå ראו שלא כיון אך הטעמים, כל במן שטעמו שאף §©¨©¥¤¦¤¤§¥§¦¤¥¤§¥

לגמרי. שבעו לא ïéòáN,אותם ïéàå ïéìëBàL ïéîeñì æîø ïàkî ,óñBé áø øîà.המאכל את רואים שאינם לפי ¨©©¥¦¨¤¤§¦¤§¦§¥§¥¦
Ckìä ,éiaà øîà,שבע אינו מאכלו את רואה שאינו ומי מאחר -àîîéa àlà dìëéì àì àúãeòñ déì úéàc ïàî- ¨©©©¥¦§¨©§¦¥§§¨Ÿ¥§¨¤¨¦¨¨

שישבע. כדי אור, כשיש ביום אלא יאכל לא לסעוד, לו שיש ÷àøמי éàî ,àøéæ éaø øîà,זה דבר נרמז בו הפסוק מהו - ¨©©¦¥¨©§¨
ט)שנאמר ו Lôð'(קהלת Cìäî íéðéò äàøî áBè'.בלבד בנפש אותו מרגיש שהוא מדבר עדיף בעיניו רואה שאדם דבר - ©§¥¥©¦¥£¨¨¤

פסוק: באותו  נוסף äNòîביאור ìL Bôebî øúBé äMàa íéðéò äàøî áBè ,Lé÷ì Léø øîà בראיית אדם נהנה יותר - ¨©¥¨¦©§¥¥©¦§¦¨¥¦¤©£¤
מכך, מאוד להיזהר עליו ולפיכך עצמה, בעבירה מאשר Lôð'.עיניו Cìäî íéðéò äàøî áBè' øîàpL¤¤¡©©§¥¥©¦¥£¨¨¤
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc zeaezk(oey`x meil)

:ziyily drc d`ian `ziixad,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaølk ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
'dzeqk' zaize ,micba ezy`l zzl lrad aeiga wqer weqtd

,dixg`le diptl zyxcpdúeñk ïz døàL íeôì ,'dúeñk døàL'§¥¨§¨§§¥¨¥§¨
,micba dl oz dteb beq itl -àì dì ïzé àlLmicbaäcìé ìL ¤Ÿ¦¥¨Ÿ¤©§¨

[dxirv-],äcìéì äðé÷æ ìL àìå ,äðé÷æìyeall dxirv jxcy ¦§¥¨§Ÿ¤§¥¨§©§¨
mpi`y micba yeall dpiwf jxce ,mda ze`pzdl miagx micba

.`ynd dilr dywi `ly ,miagxïz dúðBò íeôì ,'dúðBòå dúeñk'§¨§¨¨§¨¨¥
dúeñk,micba dl ozi dpyd zeper itl -ïzé àlLmicba dl §¨¤Ÿ¦¥

,änçä úBîéa íéLãç,minngn miycgdy oeikíé÷çL àìå- £¨¦¦©©¨§Ÿ§¨¦
,jk lk minngn mpi`y ,miwegye mipyi.íéîLbä úBîéa¦©§¨¦

:xg` ote`a 'Dx`W' z` zyxtny `ziixa d`ian `xnbdáø éðz §¥¨¨¥©
øNa áeø÷ Bæ ,'døàL' ,óñBé,yinyz zraâäðî da âäðé àlL ¥§¥¨¥¨¨¤Ÿ¦§©¨¦§©
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,xya aexiwa `leäaeúk ïúBðå àéöBéezy` z` yxbl aiig - ¦§¥§¨
epi`y meyn ,zeripv myl ok dyery s`e ,dzaezk dl zzle

.daig jxc jka oi`e ,ezy`l dper zaeg z` miiwn

* * *
:dpyna epipy'eëå ìàøNéaL éðò eléôà ,øîBà äãeäé éaøzegti `l ©¦§¨¥£¦¨¦¤§¦§¨¥§

.zppewne oililg ipyn`pz ly mzwelgn z` zx`an `xnbd
dcedi iax ixac jezn :`xnbd dywn .df oipra dcedi iaxe `nw

,zppewne oililg ipy xekyl lrad z` aiignyììkîrnyn - ¦§¨
àì éðä ,øáñ àn÷ àpúc,dxeawd seba wx `l` ,jka aiig epi`y - §©¨©¨¨©¨¥Ÿ

xxal yieéîc éëéä,ewlgp dxwn dfi`a -dçøBàc éàjxc m` - ¥¦¨¥¦§§¨
,zppewne oililg ipya ozxeawa z`vl dzgtyn zepaàîòè éàî©©§¨

càì øîàc àn÷ àpúaiig lrad oi`y `nw `pz xaeq recn - §©¨©¨§¨©Ÿ
zrc lr z`f dyer ,efk dgtynn dy` `yepd lk ixde ,jka

,dzgtyna bedpk dzena dcakl aiigziydçøBà åàìc éàå- §¦§¨§¨
,jka dzgtyn zepa jxc oi` m`eäãeäé éaøc àîòè éàîeaiigny ©©§¨§©¦§¨

.ok zeyrl
:`xnbd zvxzndãéc dçøBà åàìå déãéc déçøBàc ïBâk ,àëéøö àìŸ§¦¨§§§¥¦¥§¨§¨¦¨
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ïðéøîà ék ,øáñ àn÷dy`dy `ziixaaBnò äìBò,lrad mr - ©¨¨©¦©§¦¨¨¦
,ezenk zexiyra bdpzdlBnò úãøBé dðéàå,zeipra ezenk bedpl §¥¨¤¤¦

íéiçî éléî éðä,dy`d iiga -àì ,äúéî øçàì ìáàmixne` oi` - ¨¥¦¥¥©¦£¨§©©¦¨Ÿ
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éaøk.äãeäé §©¦§¨

* * *
`xnbd d`ian ,`awer xn mya `cqg ax ixac e`aedy ab`

:enya ztqep dkld,ähzLpL éî ,àá÷eò øî øîà àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨¨©©§¨¦¤¦§©¨
,eiclie ezy` z` qpxtl leki epi`eåéñëðì ïéãøBé ïéc úéamixkene ¥¦§¦¦§¨¨

,ezrcn `ly mze`ïéðæå[zepefn mipzep-]ïéñðøôîeyeal mipzep-] §¨¦§©§§¦
[zeqkeåéúBðáe åéðáe BzLà úà,el` zernnåxear zern mipzep ok ¤¦§¨¨§¨§

,'øçà øáã'.`ed dn x`eai oldle ¨¨©¥
:`xnbd dywnàðL éàî ,éMà áøì àðéáø déì øîàdpey dna - ¨©¥¨¦¨§©©¦©§¨

,eiqkpl micxeiy ,dhzypy mc` ly df oicàéðúc àäî,`ziixaa ¥¨§©§¨
BzLàå ,íiä úðéãîì CìäL éîdnewna dx`ypy,úBðBæî úòáBz ¦¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©§
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z` oiqpxtne,åéúBðáe åéða,odizepefna aiig epi`y meyn epiide ¨¨§¨

àìåjxevl eiqkpn mi`iven.'øçà øác' §Ÿ¨¨©¥
:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` axCì éðàL àìåwelig oi` ike - ¨©¥§Ÿ©¦¨

jipiraïéad mc`úòãì àöBé,mid zpicnl epevxne ezrcn - ¥¥§©©

oeike ,eicli z` qpxtl dvex epi`y gken ok deiv `ly oeiky
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,[jkl eiqkp ecarzype daezkd gkn oefl aiig ezy`ìd oiaàöBé §¥
úòãì àlLone ,mqpxtl zeevl leki did `ly ,dhzydy mc` - ¤Ÿ§©©

.eicli z` eiqkpn qpxtl epevx mzqd
jld m`y ,`ziixaa xkfedy 'xg` xac' edn zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .eiqkpn eze` milhep oi` mid zpicnløác éàî©¨¨
.øçà:`xnbd zx`anèéLëz äæ ,øîà àcñç áøminya - ©¥©¦§¨¨©¤©§¦

ezy`l z`f mipzep oi`y ,mda zenyazne zehywzn miypdy
.eiqkpn,øîà óñBé áødf,ä÷ãö,xird ipa lr dwcv oiwqet m`y ©¥¨©§¨¨

ly oecipa cg` lk xeaqi dn `xnbd zx`an .eiqkpn oiwqet oi`
:exiagøîàc ïàîjxevl eiqkpn oi`iven oi`yïkL ìk ,èéLëz ©§¨©©§¦¨¤¥

l eiqkpn oilhep oi`y.ä÷ãöj`øîàc ïàîjxevl oigwel oi`y §¨¨©§¨©
ìáà ,ä÷ãömewn lkndì ïðéáäé èéLëzmeyn ,ezy`l mipzep - §¨¨£¨©§¦©£¦¨¨

ìåeðéúc déì àçéð àìcdleki dpi`y jka dpbzzy epevx oi` - §Ÿ¦¨¥§¦©©
.hywzdl

* * *
zepefn iabl mid zpicnl jldy ina zwqerd `ziixad ab`
zxeaw iabl oipr eze`a `xnin `xnbd d`ian ,eiclie ezy`

:mid zpicna ezeida dzn m` ezy`øîà ,ïéáà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©¨¦¨©
åéñëðì ïéãøBé ïéc úéa ,BzLà äúîe íiä úðéãîì CìäL éî ,àðeä áø©¨¦¤¨©¦§¦©©¨¥¨¦§¥¦§¦¦§¨¨

BãBák éôì dúBà ïéøáB÷å.lrad ly ezlrne §§¦¨§¦§
wx dze` oixaew ike :`xnbd dywn,dãBák éôì àìå ,BãBák éôì§¦§§Ÿ§¦§¨

zepan xzei lecb ceak bedpl dzgtyn zepa jxc m`y i`ce ixde
:`xnbd zvxzn .dzgtyn zepa jxc ixg` mikledy ,ezgtyn

,àîéàdze` oixaew,BãBák éôì óàezgtyn zepa jxc m` epiide ¥¨©§¦§
e .ezy`a jk mibdep ,dzgtynn ceaka xzei bdpzdlà÷ àä̈¨

,ïì òîLîdy`dyøçàì eléôàå ,Bnò úãøBé dðéàå ,Bnò äìBò ©§©¨¨¦§¥¨¤¤¦©£¦§©©
,äúéî.`xnba lirl x`azdy itk ,epizpyna dcedi iax zrcke ¦¨

s` ,dzgtyn bdpne dceak itl dze` oixaewy xnel jixv oi`e
.jka zebdep dlra zgtyn zepa oi`y mixaca

* * *
:dy`d zxeaw oipra ztqep dkld d`ian `xnbd,äðúî áø øîà̈©©©§¨

lraøîBàä,ezzin zryaäúî íàizy`åéñëpî äeøa÷z àì ¨¥¦¥¨Ÿ¦§§¨¦§¨¨
,[iqkpn-],Bì ïéòîBLlrad lr lhen dy`d zxeaw aeigy oeik §¦

epi` ,dyxei epi`e diptl zny oeike ,yxei `edy dziipecp zxenz
.dzxeawa miaiigd md dziipecp z` miyxeid `l` ,dxaewl aiig

:`xnbd ddnzøîà ék àðL éàîxn`y df ote`a mrhd dn - ©§¨¦¨©
meyn edf ixd ,el mirneyy ,eiqkpn ezy` z` exawi `ly lrad

éîúé én÷ éñëð éìôðcmiaiig mpi`e ,eiqkp z` miyxei eipa - §¨§¥¦§¥©¥©§¥
dziipecp z` miyxeid diyxei `l` ,mdia` zpnl` zxeawa

,jka miaiigeîø éîúé én÷ éñëð énð øîà àì ékepi`yk s` - ¦Ÿ¨©©¦¦§¥©¥©§¥§
mixeht mde ,eiyxei iptl micnere milhen eiqkp ixd ok xne`

.dzxeawn
:xg` ote`a ef `xnin d`ian `xnbdàlàmc` ,dpzn ax xn` jk ¤¨

àeä úî íà øîBàä[xne` envr lr-],åéñëpî eäeøa÷z àì`l` ¨¥¦¥Ÿ¦§§¦§¨¨
,dwcvd on,Bì ïéòîBL ïéày meynepîéä ìk åàìdf xac oi` - ¥§¦¨¨¥¤

,ezeyxaåéða úà øéLòiLlr oenn `ivedl ekxhvi `ly jka ¤©£¦¤¨¨
,ezxeaw.øeaévä ìò Bîöò ìétéå§©¦©§©©¦
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lrad zeyxa dpi` oke ,lirl dpyna zexkfend zeiekfd lk
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.jixv `l xn`c Ðäéçøåàezgtyn zepal Ð

.ok oiyeråîò úãøåé äðéàå åîò äìåòÐ

eziilra :ol `wtp "lra zlera"n`le ,lra ly

ezcixia.(`,my) "it lr s`" wxta ,lra lyéðä
íééçî éìééîdpa z` wipdl xne` `ed :oebk Ð

dzgtyn zepa jxce ,wipdl `ly zxne` `ide

ezgtyn jxc `le ,mdipa wipdl.øçà øáãåÐ

.yxtn onwlïéðæ.zepefn Ðïéñðøôîyeal Ð

.zeqkeåéúåðáå åéðá àì ìáàaiig epi`y Ð

odizepefna.eiiga'åë êì éðàù àìåon `vei Ð

eipa zepefn lr zeevl ecia did ,zrcl mewnd

dev `le ,ezy`e eizepaeÐepi`y ezrc dlib

i`pza dl aiiginc ezy` ,jklid .opefl dvex

daezkÐcearzy`eizepae eipa ;diqkipÐ

zrcl `ly mlerd on `vic ,dhzyp la` .`l

Ðepefiy dil `gip `nzqn.elyn eizepae eipa

èéùëúly minya Ðzwa`miypdy ,lkex

.mda zehywznèéùëú øîàã ïàî`l Ð

zeyrl epilr oi`y oky lk ,ezy`l opiadi

.eiqkpn dwcv`zipzn`e.iniiwäéì àçéð àì
ìååðéúãezkla dev `ly it lr s` ÐÐ

nc`c d`xp ile .opicarx:xn`c ,iniiw `awer

dhzypy in'ek oipfe eiqkpl oicxei.xg` xace

dwcv xn`c o`n :opiqxb `kti`eÐoky lk

hiykz xn`c o`ne ,hiykzÐ.`l dwcv la`

.leepizc dil `gip `lc ,`nrh epiid mzdéôì
äãåáë éôì àìå åãåáëdgxe`c icin :dinza Ð

dl carinl ira `l in digxe` e`le?i`ce `d !

dler dil zilc o`nl elit`e !enr zcxei dpi`

dzin xg`l enrÐ.dil zi` zcxei dpi`

øîåàä.ezzin zrya Ð'åë åúùà äúî íà
åì ïéòîåùdaeb `ide ,diiga zn `edc oeikc Ð

dzaezkÐaiig epi`dxaewlzeaezk) opzc ,

oiaiig ,dzaezk iyxei ,diyxei :(a,dv

.dzxeawaåîø éîúé éî÷ éñëðoi`c `hiyte Ð

.mdilr dzxeawåäåøá÷ú ìàåéñëðî`l` Ð

.dwcvd onäðùîáàä úåùøá àéä íìåòì
`id odkl dqxe`n l`xyi za m`e ÐÐdpi`

.ezaa a` zekf lkk da i`kfe ,dnexza zlke`
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éáøiaxc :m"ayx yxit Ð 'ek dzeqk oz dx`y metl dzeqk dx`y xne` awri oa xfril`

oipn zepefn :`ziixac `tiq `ipzn ikdc ,`ziixe`c zepefnc inp xaq awri oa xfril`

zg` lr ,ytp meiw oda yiy mixac ,jk ytp meiw oda oi`y mixac dne :xnege lw zxn` Ð

,dligzkl mdilr z`yip `ly mixac dne :xnege lw zxn` Ð oipn ux` jxc .dnke dnk

mdilr z`yipy mixac ,dpnn repnl i`yx epi`

.dpnn repnl i`yx epi`y oic epi` Ð dligzkl

epwiz :ipzwc ,lirlc `ziixa dniz df itle

,opaxc zepefnc rnync ,dici dyrn zgz zepefn

!`iz` o`nkäéçøåàãdgxe` e`le dicic

zepaa digxe`c :qxhpewa yxit Ð dcic

:dywe .dzgtyn zepaa jxc oi` la` ,ezgtyn

dil ded ?zg` zppewne oililg ipy hwp i`n`c

:mz epiax xne`e ?ekxcn dl zegti `l hwpinl

l`xyiay iprl elit` epiid Ð dicic digxe`c

zeaiwpl la` .zppewne oililg ipyn oizget oi`

zegti `l dcedi iax xn`we .oizgety yi Ð

eid `ny z`yip `l m`c ab lr s` ,oililg ipyn

enk ,dl zegti `l z`yipc oeik Ð dl oizget

oebk :xn`wc ,wegc oeyld ,edine .el oizget oi`y

digxe` e`lc `ki`c rnyn Ð dicic digxe`c

!ikda

àìå`ly `veil zrcl `vei oia jl ip`y

iwenc (`,fw) `xza wxta onwl Ð zrcl

dxydyk mid zpicnl jldy inc `idd dl

rnyn ,eizepae eipa `l la` ,yily ici lr ezy`

did m` la` ,mze` dxyn did `l `viy mcewc

oeik ,mze` oipf epiid ep` mb Ð mze` dxyn

inc `idd ,xnel jixv df itle .dil `gipc

did `l elit` Ð eizepae eipa oipfc dhzypy

:wgvi epiaxl d`xp oi`e .dlgzn mze` dxyn

`le yily ici lr dlgzn mze` dxyd `l m`c

ixii` i`ce `l` ?mze` oiqpxtn i`n` Ð mqpxit

jldy inc `idd oke .mcew mqpxtn didyk

.dhzypc `idd` dpin jixtcn ,mid zpicnl

ici lr ezy` dxyna dl iwenc `xza wxtae

jldy drya :epiid Ð eizepae eipa `l la` yily

gipd `le ,ezy` qpxtl yily cia zern gipd

oipefip mlek eid jldy mcew la` .eipa qpxtl

.elynéëäÐ xg` xac `le i`n :opiqxb

hiykz la` Ð dwcv xn`c o`ne :inp opiqxbe

inc `idd`c .leepizc dil `gip `lc ,dl opiadi

zeaezk) `xza wxta `icda da ebilti` jldy

.(`,fw

èéùëú"xicnd" wxta xn`c `de Ð

oiheyiw oiwqet (a,`r zeaezk)

dpbzz `ly ,dnr `edy onf lk epiid Ð dy`l

.eilréîmixtq zi` Ð 'ek mid zpicnl jldy

,oi` dceak itl .dceak itl dze` oixaew :iqxbc

oi`e .dceak itl s` :`ni` !?`l Ð eceak itl

?mid zpicnl jldy in hwp i`n`c ,`cg :d`xp

dlv` `edyk elit`c `zeax ied ith ,daxc`

:cere .dlv` epi`yk oky lke ,enr zcxei dpi`c

la` .dcedi iaxl `l` ied `lc ,ith `zeax ied eceak itl ,daxc` Ð dceak itl s` `ni` xn`wc :cere !dzin xg`ln miigna `zeax ied ith ,daxc` ?xn`wc dzin xg`l elit` i`n

dze` oixaew :opiqxbc mz epiaxl d`xpe !`ed `hiytc `zlinc rnyn ?`nw `pzc `nrh i`n Ð dgxe`c i` :jixt lirl `dc !i`d ilek `zeax ied `l Ð enr zcxei dpi`c ,dceak itl

eceak itl hwpc dizrc `wlq i`n` ?dceak itl `le eceak itl dnznw i`n`c :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw la` .eceak itl s` :`ni` ?!`l Ð dceak itl ,oi` eceak itl ,eceak itl

?dceak itl `le `wecíìåòì.`xnba gkenck ,lrad igelyl a`d xeqniy cr rnyn ded ok m`c Ð lrad zeyxl qpkzy cr opiqxb `le Ð opiqxb dtegl qpkzy cr a`d zeyxa `id

`zaeiz `ied ok m` .dpey`x dpynn iwet`l ,dnexz oiprl `xnba dl opinwen `kdc oizipzne .`nlra lrad zeyxl 'ek yi` zy` lr `ad `pipz inp op` s` :wgvi xa ongp ax xn`wc

:ipzwc ,`kd la` .xqn elit` dil rnyn jkl ,'ek dqpkpy oeik ipzpwcn epiid Ð `xnba wgvi xa ongp ax wiicc `dc :xnel yi ,edine .dnexzln ueg lkl dzxiqn :`xnba xn`c ,axc

.dtegl qpkzy cr epiidc xity rnyn ,lrad zeyxl qpkzy cr a`d zeyxa `id mlerl
iwet`l
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc zeaezk(oey`x meil)

:ziyily drc d`ian `ziixad,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaølk ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
'dzeqk' zaize ,micba ezy`l zzl lrad aeiga wqer weqtd

,dixg`le diptl zyxcpdúeñk ïz døàL íeôì ,'dúeñk døàL'§¥¨§¨§§¥¨¥§¨
,micba dl oz dteb beq itl -àì dì ïzé àlLmicbaäcìé ìL ¤Ÿ¦¥¨Ÿ¤©§¨

[dxirv-],äcìéì äðé÷æ ìL àìå ,äðé÷æìyeall dxirv jxcy ¦§¥¨§Ÿ¤§¥¨§©§¨
mpi`y micba yeall dpiwf jxce ,mda ze`pzdl miagx micba

.`ynd dilr dywi `ly ,miagxïz dúðBò íeôì ,'dúðBòå dúeñk'§¨§¨¨§¨¨¥
dúeñk,micba dl ozi dpyd zeper itl -ïzé àlLmicba dl §¨¤Ÿ¦¥

,änçä úBîéa íéLãç,minngn miycgdy oeikíé÷çL àìå- £¨¦¦©©¨§Ÿ§¨¦
,jk lk minngn mpi`y ,miwegye mipyi.íéîLbä úBîéa¦©§¨¦

:xg` ote`a 'Dx`W' z` zyxtny `ziixa d`ian `xnbdáø éðz §¥¨¨¥©
øNa áeø÷ Bæ ,'døàL' ,óñBé,yinyz zraâäðî da âäðé àlL ¥§¥¨¥¨¨¤Ÿ¦§©¨¦§©

øîàc ,àðeä áøì déì òéiñî .ïäéLeáìa ïäéúBhî ïéLnLnL ,íéiñøt©§¦¦¤§©§¦¦¥¤¦§¥¤§©©¥§©¨§¨©
,àðeä áølraéLôà éà øîBàäynyl,dcâáa àéäå écâáa éðà àlà ©¨¨¥¦¤§¦¤¨£¦§¦§¦§¦§¦§¨

,xya aexiwa `leäaeúk ïúBðå àéöBéezy` z` yxbl aiig - ¦§¥§¨
epi`y meyn ,zeripv myl ok dyery s`e ,dzaezk dl zzle

.daig jxc jka oi`e ,ezy`l dper zaeg z` miiwn

* * *
:dpyna epipy'eëå ìàøNéaL éðò eléôà ,øîBà äãeäé éaøzegti `l ©¦§¨¥£¦¨¦¤§¦§¨¥§

.zppewne oililg ipyn`pz ly mzwelgn z` zx`an `xnbd
dcedi iax ixac jezn :`xnbd dywn .df oipra dcedi iaxe `nw

,zppewne oililg ipy xekyl lrad z` aiignyììkîrnyn - ¦§¨
àì éðä ,øáñ àn÷ àpúc,dxeawd seba wx `l` ,jka aiig epi`y - §©¨©¨¨©¨¥Ÿ

xxal yieéîc éëéä,ewlgp dxwn dfi`a -dçøBàc éàjxc m` - ¥¦¨¥¦§§¨
,zppewne oililg ipya ozxeawa z`vl dzgtyn zepaàîòè éàî©©§¨

càì øîàc àn÷ àpúaiig lrad oi`y `nw `pz xaeq recn - §©¨©¨§¨©Ÿ
zrc lr z`f dyer ,efk dgtynn dy` `yepd lk ixde ,jka

,dzgtyna bedpk dzena dcakl aiigziydçøBà åàìc éàå- §¦§¨§¨
,jka dzgtyn zepa jxc oi` m`eäãeäé éaøc àîòè éàîeaiigny ©©§¨§©¦§¨

.ok zeyrl
:`xnbd zvxzndãéc dçøBà åàìå déãéc déçøBàc ïBâk ,àëéøö àìŸ§¦¨§§§¥¦¥§¨§¨¦¨

z`vl lrad ly ezgtyn zepa jxcy ote`a dpyna xaecn -
,ewlgp z`fae ,jka z`vl dzgtyn zepa jxc oi`e ,jkaàpz©¨

ïðéøîà ék ,øáñ àn÷dy`dy `ziixaaBnò äìBò,lrad mr - ©¨¨©¦©§¦¨¨¦
,ezenk zexiyra bdpzdlBnò úãøBé dðéàå,zeipra ezenk bedpl §¥¨¤¤¦

íéiçî éléî éðä,dy`d iiga -àì ,äúéî øçàì ìáàmixne` oi` - ¨¥¦¥¥©¦£¨§©©¦¨Ÿ
dzgtyn zepa jxc oi`y oeike ,ezlrnk bdpzdl enr dlery

.ezgtyn zepak dfa bedpl enr dler dpi` ,jka,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©
äúéî øçàì eléôàmililg ipy dl `iadl eilre ,enr dler £¦§©©¦¨

.ezgtyn zepa bdpnk ,zppewne
:dkldd z` `xnbd zwqetäëìä ,àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©§¨£¨¨

éaøk.äãeäé §©¦§¨

* * *
`xnbd d`ian ,`awer xn mya `cqg ax ixac e`aedy ab`

:enya ztqep dkld,ähzLpL éî ,àá÷eò øî øîà àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨¨©©§¨¦¤¦§©¨
,eiclie ezy` z` qpxtl leki epi`eåéñëðì ïéãøBé ïéc úéamixkene ¥¦§¦¦§¨¨

,ezrcn `ly mze`ïéðæå[zepefn mipzep-]ïéñðøôîeyeal mipzep-] §¨¦§©§§¦
[zeqkeåéúBðáe åéðáe BzLà úà,el` zernnåxear zern mipzep ok ¤¦§¨¨§¨§

,'øçà øáã'.`ed dn x`eai oldle ¨¨©¥
:`xnbd dywnàðL éàî ,éMà áøì àðéáø déì øîàdpey dna - ¨©¥¨¦¨§©©¦©§¨

,eiqkpl micxeiy ,dhzypy mc` ly df oicàéðúc àäî,`ziixaa ¥¨§©§¨
BzLàå ,íiä úðéãîì CìäL éîdnewna dx`ypy,úBðBæî úòáBz ¦¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©§

àì ìáà ,BzLà úà ïéñðøôîe ïéðæå åéñëðì ïéãøBé ïéc úéaoipf ¥¦§¦¦§¨¨§¨¦§©§§¦¤¦§£¨Ÿ
z` oiqpxtne,åéúBðáe åéða,odizepefna aiig epi`y meyn epiide ¨¨§¨

àìåjxevl eiqkpn mi`iven.'øçà øác' §Ÿ¨¨©¥
:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` axCì éðàL àìåwelig oi` ike - ¨©¥§Ÿ©¦¨

jipiraïéad mc`úòãì àöBé,mid zpicnl epevxne ezrcn - ¥¥§©©

oeike ,eicli z` qpxtl dvex epi`y gken ok deiv `ly oeiky
t` i` oicd cvn jka aiig epi`yz` la`] z`f lr etekl xy

,[jkl eiqkp ecarzype daezkd gkn oefl aiig ezy`ìd oiaàöBé §¥
úòãì àlLone ,mqpxtl zeevl leki did `ly ,dhzydy mc` - ¤Ÿ§©©

.eicli z` eiqkpn qpxtl epevx mzqd
jld m`y ,`ziixaa xkfedy 'xg` xac' edn zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .eiqkpn eze` milhep oi` mid zpicnløác éàî©¨¨
.øçà:`xnbd zx`anèéLëz äæ ,øîà àcñç áøminya - ©¥©¦§¨¨©¤©§¦

ezy`l z`f mipzep oi`y ,mda zenyazne zehywzn miypdy
.eiqkpn,øîà óñBé áødf,ä÷ãö,xird ipa lr dwcv oiwqet m`y ©¥¨©§¨¨

ly oecipa cg` lk xeaqi dn `xnbd zx`an .eiqkpn oiwqet oi`
:exiagøîàc ïàîjxevl eiqkpn oi`iven oi`yïkL ìk ,èéLëz ©§¨©©§¦¨¤¥

l eiqkpn oilhep oi`y.ä÷ãöj`øîàc ïàîjxevl oigwel oi`y §¨¨©§¨©
ìáà ,ä÷ãömewn lkndì ïðéáäé èéLëzmeyn ,ezy`l mipzep - §¨¨£¨©§¦©£¦¨¨

ìåeðéúc déì àçéð àìcdleki dpi`y jka dpbzzy epevx oi` - §Ÿ¦¨¥§¦©©
.hywzdl

* * *
zepefn iabl mid zpicnl jldy ina zwqerd `ziixad ab`
zxeaw iabl oipr eze`a `xnin `xnbd d`ian ,eiclie ezy`

:mid zpicna ezeida dzn m` ezy`øîà ,ïéáà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©¨¦¨©
åéñëðì ïéãøBé ïéc úéa ,BzLà äúîe íiä úðéãîì CìäL éî ,àðeä áø©¨¦¤¨©¦§¦©©¨¥¨¦§¥¦§¦¦§¨¨

BãBák éôì dúBà ïéøáB÷å.lrad ly ezlrne §§¦¨§¦§
wx dze` oixaew ike :`xnbd dywn,dãBák éôì àìå ,BãBák éôì§¦§§Ÿ§¦§¨

zepan xzei lecb ceak bedpl dzgtyn zepa jxc m`y i`ce ixde
:`xnbd zvxzn .dzgtyn zepa jxc ixg` mikledy ,ezgtyn

,àîéàdze` oixaew,BãBák éôì óàezgtyn zepa jxc m` epiide ¥¨©§¦§
e .ezy`a jk mibdep ,dzgtynn ceaka xzei bdpzdlà÷ àä̈¨

,ïì òîLîdy`dyøçàì eléôàå ,Bnò úãøBé dðéàå ,Bnò äìBò ©§©¨¨¦§¥¨¤¤¦©£¦§©©
,äúéî.`xnba lirl x`azdy itk ,epizpyna dcedi iax zrcke ¦¨

s` ,dzgtyn bdpne dceak itl dze` oixaewy xnel jixv oi`e
.jka zebdep dlra zgtyn zepa oi`y mixaca

* * *
:dy`d zxeaw oipra ztqep dkld d`ian `xnbd,äðúî áø øîà̈©©©§¨

lraøîBàä,ezzin zryaäúî íàizy`åéñëpî äeøa÷z àì ¨¥¦¥¨Ÿ¦§§¨¦§¨¨
,[iqkpn-],Bì ïéòîBLlrad lr lhen dy`d zxeaw aeigy oeik §¦

epi` ,dyxei epi`e diptl zny oeike ,yxei `edy dziipecp zxenz
.dzxeawa miaiigd md dziipecp z` miyxeid `l` ,dxaewl aiig

:`xnbd ddnzøîà ék àðL éàîxn`y df ote`a mrhd dn - ©§¨¦¨©
meyn edf ixd ,el mirneyy ,eiqkpn ezy` z` exawi `ly lrad

éîúé én÷ éñëð éìôðcmiaiig mpi`e ,eiqkp z` miyxei eipa - §¨§¥¦§¥©¥©§¥
dziipecp z` miyxeid diyxei `l` ,mdia` zpnl` zxeawa

,jka miaiigeîø éîúé én÷ éñëð énð øîà àì ékepi`yk s` - ¦Ÿ¨©©¦¦§¥©¥©§¥§
mixeht mde ,eiyxei iptl micnere milhen eiqkp ixd ok xne`

.dzxeawn
:xg` ote`a ef `xnin d`ian `xnbdàlàmc` ,dpzn ax xn` jk ¤¨

àeä úî íà øîBàä[xne` envr lr-],åéñëpî eäeøa÷z àì`l` ¨¥¦¥Ÿ¦§§¦§¨¨
,dwcvd on,Bì ïéòîBL ïéày meynepîéä ìk åàìdf xac oi` - ¥§¦¨¨¥¤

,ezeyxaåéða úà øéLòiLlr oenn `ivedl ekxhvi `ly jka ¤©£¦¤¨¨
,ezxeaw.øeaévä ìò Bîöò ìétéå§©¦©§©©¦

äðùî
zncewd dpyna(:en)cr a`d zeyxa zcner dxrpe dphwy epipy

epizpyn .lrad zeyxa `id zcner di`eyip xg`le ,`ypizy
zx`anzeyxl a`d zeyxn zad zxaer eay oi`eyipd onf edn

:lradàéä íìBòìdxrpd e` dphwd -,áàä úeLøaz` a`l yie §¨¦¦§¨¨
lrad zeyxa dpi` oke ,lirl dpyna zexkfend zeiekfd lk

,odk `ed m` s` dnexza lek`lñðkzL ãò©¤¦¨¥
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miwxt dyelya` cenr gn sc ± iriax wxtzeaezk
äøåúá äøåîàä äðåò.dper `id zni` opz (a,`q) onwle .yinyz zper dxn`p o`k Ð

äøàù íåôìdkixv dclie ,miagx micba leaql dleki dpi`e ,ie`yn dl dyw dpiwf Ð

.mda ze`pzdl miagx micbaäúðåò íåôì.dpv m` dng m` ,zrd itl ÐíéùãçÐ

.miwgyd on xzei md mingäçøåàã.jka dzgtyn zepa jxc Ðàî÷ àðúã àîòè éàî
.jixv `l xn`c Ðäéçøåàezgtyn zepal Ð

.ok oiyeråîò úãøåé äðéàå åîò äìåòÐ

eziilra :ol `wtp "lra zlera"n`le ,lra ly

ezcixia.(`,my) "it lr s`" wxta ,lra lyéðä
íééçî éìééîdpa z` wipdl xne` `ed :oebk Ð

dzgtyn zepa jxce ,wipdl `ly zxne` `ide

ezgtyn jxc `le ,mdipa wipdl.øçà øáãåÐ

.yxtn onwlïéðæ.zepefn Ðïéñðøôîyeal Ð

.zeqkeåéúåðáå åéðá àì ìáàaiig epi`y Ð

odizepefna.eiiga'åë êì éðàù àìåon `vei Ð

eipa zepefn lr zeevl ecia did ,zrcl mewnd

dev `le ,ezy`e eizepaeÐepi`y ezrc dlib

i`pza dl aiiginc ezy` ,jklid .opefl dvex

daezkÐcearzy`eizepae eipa ;diqkipÐ

zrcl `ly mlerd on `vic ,dhzyp la` .`l

Ðepefiy dil `gip `nzqn.elyn eizepae eipa

èéùëúly minya Ðzwa`miypdy ,lkex

.mda zehywznèéùëú øîàã ïàî`l Ð

zeyrl epilr oi`y oky lk ,ezy`l opiadi

.eiqkpn dwcv`zipzn`e.iniiwäéì àçéð àì
ìååðéúãezkla dev `ly it lr s` ÐÐ

nc`c d`xp ile .opicarx:xn`c ,iniiw `awer

dhzypy in'ek oipfe eiqkpl oicxei.xg` xace

dwcv xn`c o`n :opiqxb `kti`eÐoky lk

hiykz xn`c o`ne ,hiykzÐ.`l dwcv la`

.leepizc dil `gip `lc ,`nrh epiid mzdéôì
äãåáë éôì àìå åãåáëdgxe`c icin :dinza Ð

dl carinl ira `l in digxe` e`le?i`ce `d !

dler dil zilc o`nl elit`e !enr zcxei dpi`

dzin xg`l enrÐ.dil zi` zcxei dpi`

øîåàä.ezzin zrya Ð'åë åúùà äúî íà
åì ïéòîåùdaeb `ide ,diiga zn `edc oeikc Ð

dzaezkÐaiig epi`dxaewlzeaezk) opzc ,

oiaiig ,dzaezk iyxei ,diyxei :(a,dv

.dzxeawaåîø éîúé éî÷ éñëðoi`c `hiyte Ð

.mdilr dzxeawåäåøá÷ú ìàåéñëðî`l` Ð

.dwcvd onäðùîáàä úåùøá àéä íìåòì
`id odkl dqxe`n l`xyi za m`e ÐÐdpi`

.ezaa a` zekf lkk da i`kfe ,dnexza zlke`
úåùøì
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éáøiaxc :m"ayx yxit Ð 'ek dzeqk oz dx`y metl dzeqk dx`y xne` awri oa xfril`

oipn zepefn :`ziixac `tiq `ipzn ikdc ,`ziixe`c zepefnc inp xaq awri oa xfril`

zg` lr ,ytp meiw oda yiy mixac ,jk ytp meiw oda oi`y mixac dne :xnege lw zxn` Ð

,dligzkl mdilr z`yip `ly mixac dne :xnege lw zxn` Ð oipn ux` jxc .dnke dnk

mdilr z`yipy mixac ,dpnn repnl i`yx epi`

.dpnn repnl i`yx epi`y oic epi` Ð dligzkl

epwiz :ipzwc ,lirlc `ziixa dniz df itle

,opaxc zepefnc rnync ,dici dyrn zgz zepefn

!`iz` o`nkäéçøåàãdgxe` e`le dicic

zepaa digxe`c :qxhpewa yxit Ð dcic

:dywe .dzgtyn zepaa jxc oi` la` ,ezgtyn

dil ded ?zg` zppewne oililg ipy hwp i`n`c

:mz epiax xne`e ?ekxcn dl zegti `l hwpinl

l`xyiay iprl elit` epiid Ð dicic digxe`c

zeaiwpl la` .zppewne oililg ipyn oizget oi`

zegti `l dcedi iax xn`we .oizgety yi Ð

eid `ny z`yip `l m`c ab lr s` ,oililg ipyn

enk ,dl zegti `l z`yipc oeik Ð dl oizget

oebk :xn`wc ,wegc oeyld ,edine .el oizget oi`y

digxe` e`lc `ki`c rnyn Ð dicic digxe`c

!ikda

àìå`ly `veil zrcl `vei oia jl ip`y

iwenc (`,fw) `xza wxta onwl Ð zrcl

dxydyk mid zpicnl jldy inc `idd dl

rnyn ,eizepae eipa `l la` ,yily ici lr ezy`

did m` la` ,mze` dxyn did `l `viy mcewc

oeik ,mze` oipf epiid ep` mb Ð mze` dxyn

inc `idd ,xnel jixv df itle .dil `gipc

did `l elit` Ð eizepae eipa oipfc dhzypy

:wgvi epiaxl d`xp oi`e .dlgzn mze` dxyn

`le yily ici lr dlgzn mze` dxyd `l m`c

ixii` i`ce `l` ?mze` oiqpxtn i`n` Ð mqpxit

jldy inc `idd oke .mcew mqpxtn didyk

.dhzypc `idd` dpin jixtcn ,mid zpicnl

ici lr ezy` dxyna dl iwenc `xza wxtae

jldy drya :epiid Ð eizepae eipa `l la` yily

gipd `le ,ezy` qpxtl yily cia zern gipd

oipefip mlek eid jldy mcew la` .eipa qpxtl

.elynéëäÐ xg` xac `le i`n :opiqxb

hiykz la` Ð dwcv xn`c o`ne :inp opiqxbe

inc `idd`c .leepizc dil `gip `lc ,dl opiadi

zeaezk) `xza wxta `icda da ebilti` jldy

.(`,fw

èéùëú"xicnd" wxta xn`c `de Ð

oiheyiw oiwqet (a,`r zeaezk)

dpbzz `ly ,dnr `edy onf lk epiid Ð dy`l

.eilréîmixtq zi` Ð 'ek mid zpicnl jldy

,oi` dceak itl .dceak itl dze` oixaew :iqxbc

oi`e .dceak itl s` :`ni` !?`l Ð eceak itl

?mid zpicnl jldy in hwp i`n`c ,`cg :d`xp

dlv` `edyk elit`c `zeax ied ith ,daxc`

:cere .dlv` epi`yk oky lke ,enr zcxei dpi`c

la` .dcedi iaxl `l` ied `lc ,ith `zeax ied eceak itl ,daxc` Ð dceak itl s` `ni` xn`wc :cere !dzin xg`ln miigna `zeax ied ith ,daxc` ?xn`wc dzin xg`l elit` i`n

dze` oixaew :opiqxbc mz epiaxl d`xpe !`ed `hiytc `zlinc rnyn ?`nw `pzc `nrh i`n Ð dgxe`c i` :jixt lirl `dc !i`d ilek `zeax ied `l Ð enr zcxei dpi`c ,dceak itl

eceak itl hwpc dizrc `wlq i`n` ?dceak itl `le eceak itl dnznw i`n`c :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw la` .eceak itl s` :`ni` ?!`l Ð dceak itl ,oi` eceak itl ,eceak itl

?dceak itl `le `wecíìåòì.`xnba gkenck ,lrad igelyl a`d xeqniy cr rnyn ded ok m`c Ð lrad zeyxl qpkzy cr opiqxb `le Ð opiqxb dtegl qpkzy cr a`d zeyxa `id

`zaeiz `ied ok m` .dpey`x dpynn iwet`l ,dnexz oiprl `xnba dl opinwen `kdc oizipzne .`nlra lrad zeyxl 'ek yi` zy` lr `ad `pipz inp op` s` :wgvi xa ongp ax xn`wc

:ipzwc ,`kd la` .xqn elit` dil rnyn jkl ,'ek dqpkpy oeik ipzpwcn epiid Ð `xnba wgvi xa ongp ax wiicc `dc :xnel yi ,edine .dnexzln ueg lkl dzxiqn :`xnba xn`c ,axc

.dtegl qpkzy cr epiidc xity rnyn ,lrad zeyxl qpkzy cr a`d zeyxa `id mlerl
iwet`l
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änçä úBîéa íéLãç ïzé àlL ,dúeñk ïz dúðBò¨¨¤§¨¤Ÿ¦¥£¨¦¦©©¨
døàL" :óñBé áø éðz .íéîLbä úBîéa íé÷çL àìå" §Ÿ§¨¦¦©§¨¦¨¥©¥§¥¨

¯,íéiñøt âäðî da âäðé àlL ,øNa áeø÷ Bæ¥¨¨¤Ÿ¦§©¨¦§©©§¦¦
,àðeä áøì déì òéiñî .ïäéLeáìa ïäéúBhî ïéLnLnL¤§©§¦¦¥¤¦§¥¤§©©¥§©¨
éãâáa éðà àlà éLôà éà" øîBàä :àðeä áø øîàc§¨©©¨¨¥¦¤§¦¤¨£¦§¦§¦

dãâáa àéäå"¯äãeäé éaø" .äaeúk ïúBðå àéöBé §¦§¦§¨¦§¥§¨©¦§¨
'åëå ìàøNéaL éðò eléôà :øîBààn÷ àpzc ììkî ." ¥£¦¨¦¤§¦§¨¥¦§¨§©¨©¨

dçøBàc éà ?éîc éëéä .àì éðä øáñ¯àîòè éàî ¨©¨¥¨¥¦¨¥¦§§¨©©£¨
äçøBà åàìc éàå ?àì øîàc àn÷ àpúc¯éàî §©¨©¨§¨©¨§¦§¨§¨©

déãéc déçøBàc ïBâk ,àëéøö àì ?äãeäé éaøc àîòè©£¨§©¦§¨¨§¦¨§§§¥¦¥
äìBò ïðéøîà ék :øáñ àn÷ àpz .dãéc dçøBà åàìå§¨§¨¦¨©¨©¨¨©¦¨§¦©¨

Bnò úãøBé dðéàå Bnò¯øçàì ìáà ,íéiçî éléî éðä ¦§¥¨¤¤¦¨¥¦¥¥©¦£¨§©©
äúéî¯.äúéî øçàì eléôà :øáñ äãeäé éaøå .àì ¦¨¨§©¦§¨¨©£¦§©©¦¨

.äãeäé éaøk äëìä :àá÷eò øî øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©¨§¨£¨¨§©¦§¨
ähzLpL éî :àá÷eò øî øîà àcñç áø øîàå¯ §¨©©¦§¨¨©¨§¨¦¤¦§©¨

åéðáe BzLà úà ïéñðøôîe ïéðæå ,åéñëðì ïéãøBé ïéc úéa¥¦§¦¦§¨¨§¨¦§©§§¦¤¦§¨¨
éàî .éLà áøì àðéáø déì øîà .øçà øáãå åéúBðáe§¨§¨¨©¥£©¥¨¦¨§©©¦©
BzLàå íiä úðéãîì CìäL éî :àéðúc àäî àðL§¨¥¨§©§¨¦¤¨©¦§¦©©¨§¦§

úBðBæî úòáBz¯ïéñðøôîe ïéðæå åéñëðì ïéãøBé ïéc úéa ©©§¥¦§¦¦§¨¨§¨¦§©§§¦
!øçà øác àìå ,åéúBðáe åéða àì ìáà ,BzLà úà¤¦§£¨Ÿ¨¨§¨§Ÿ¨¨©¥
àlL àöBéì úòãì àöBé ïéa Cì éðàL àìå :déì øîà£©¥§¨¨¥¨¥¥§©©§¥¤Ÿ

äæ :øîà àcñç áø ?øçà øác éàî ?úòãì.èéLëz §©©©¨¨©¥©¦§¨¨©¤©§¦
èéLëz øîàc ïàî .ä÷ãö :øîà óñBé áø¯ïkL ìk ©¥¨©§¨¨©©£©©§¦¨¤¥

ä÷ãö øîàc ïàî ,ä÷ãö¯,dì ïðéáäé èéLëz ìáà §¨¨©©£©§¨¨£¨©§¦¨£¦©¨
øîà ïéáà øa àéiç áø øîà .ìåepéúc déì àçéð àìc§¨¦¨¥§¦©¨¨©©¦¨©¨¦¨©

BzLà äúîe íiä úðéãîì CìäL éî :àðeä áø¯ ©¨¦¤¨©¦§¦©©¨¥¨¦§
.BãBák éôì dúBà ïéøáB÷å ,åéñëðì ïéãøBé ïéc úéa¥¦§¦¦§¨¨§§¦¨§¦§
.BãBáë éôì óà :àîéà !?dãBák éôì àìå BãBák éôì§¦§§Ÿ§¦§¨¥¨©§¦§
,Bnò úãøBé dðéàå Bnò äìBò :ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨¨¦§¥¨¤¤¦

åéñëpî äeøa÷z àì äúî íà" øîBàä :äðzî áø øîà .äúéî øçàì eléôàå"¯ïéòîBL ©£¦§©©¦¨¨©©©¨¨¨¥¦¥¨Ÿ¦§§¨¦§¨¨§¦
øîà ék àðL éàî .Bì¯éîð øîà àì ék ,éîúé én÷ éñëð éìôðc¯éîúé én÷ éñëð ©§¨¦¨©§¨§¦¦§¥©¥©§¥¦¨¨©©¦¦§¥©¥©§¥

åéñëpî eäeøa÷z àì àeä úî íà" øîBàä ,àlà !eîø"¯epîéä ìk åàì ,Bì ïéòîBL ïéà §¤¨¨¥¦¥Ÿ¦§§¦§¨¨¥§¦¨¨¥¤
.øeaévä ìò Bîöò ìétéå ,åéða úà øéLòiLäðùîñðkzL ãò áàä úeLøa àéä íìBòì ¤©£¦¤¨¨§©¦©§©©¦§¨¦¦§¨¨©¤¦¨¥

úåùøì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

כתובות. נערה שנתפתתה - פרק רביעי דף מח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קפ
miwxt dyelyaa cenr gn sc ± iriax wxtzeaezk

ïéàåùðì ìòáä úåùøìzeyxl dxeqn `dzy ,oi`eyp myl dtegl qpkzy ,xnelk Ð

.lradáàä éçåìù åøñîlrad igelya erbte ,eigely ici lr el dglyn a`d didy Ð

.mdl dexqneàøîâäðåùàø äðùîî."it lr s`" wxta Ðïîæ òéâäxyr mipy Ð

.mei miyly dpnl`le ,oi`eypl dnvr oikdl lrad drazyn ,dlezal ycgåàùéð àìå
akry oebk Ð.ely qpe` e` ,ozgdúåìëåàå

äîåøúá.`id odkl zqxe`n l`xyi za m` Ð

ìëì äúøéñî,dyxeil Ð`nhiledyrnle ,dl

dy`a yi` xac lkle ,diciÐzxiqn `niiw

.dteg mewna migelyäîåøú úìéëàî õåçÐ

meyn dcic `nrhcs`" wxta onwlck ,oetniq

`ny ,ikdl yginl `ki` izk`e .(a,fp) "it lr

diyeciw eidie ,oinen da e`vni.zerh di`eyipe

äîåøúì óà øîà éñà áøåxen`c `d :xaqw Ð

dnexza lk`z `l dqex` opaxÐ`ny meyn

dig`l dwyze dia` ziaa qek dl ebfni

,dizeig`ledizeig`e dig` oi`c `zyde

dlv`Ð.ixyáàä úåùøá àéä íìåòìÐ

dnexz zlik` meyn mlerl i`dc `pniwe`e

.dtegl qpkzy cr :ipzwe ,dl hwpáø åäì øîà
ecinlzl Ð.epaeåìæéú àìàëôéà øúá`l Ð

dpynn yxcnd ziaa eaiyzzktdpdipyl

lkeiy ,miccvuxzndxg` drnyn uxzl

.eixacäúùåøéì øîà ìàåîù`ipdnc `ed Ð

jxca dzn m`y ,dxiqnÐyxei lra

.dziipecp:(`,bp zeaezk) xn xn`c ab lr s`c

dzn ,dqex` ezy`Ðoeik ,`kd .dyxei epi`

dxqncÐzngn ,`zydn a` lig` ileg`

dixcp zxtdle ,dnexzl la` .oi`eyip aexiw

,zetzeya `lymeyn `l` dpi`c dz`ivnle

ikdl yginl `kil izk`e dai`Ð`ipdn `l

.dteg ik dxiqnäúáåúëì`ipdnc `ed Ð

.dizlinl `cenlz ira `w `zyde .dxiqnéàî
úéøé äúî íàã àéäwqty `ipecpd z` lra Ð

.a`d dläðî øçàî äúáåúë øîåìdiieyl Ð

minkg dl epwiz `ly ,oi`eypd on dpnl`

.ok ixg` dqpekd on dpn `l`'åë áàä êìäÐ

.dxiqn ezxiqn oi`åîò äñðëðådlra mr Ð

myl `le ,`nlra jxca dpil x`yk ,oell

.oi`eypäúáåúëùdia` cgiiy oilhlhn Ð

.dziipecplíéøåîà íéøáã äîádzxiqny Ð

.oi`eyp eed migelyläùøåéì`zlin `dl Ð

.oi`eyp `iedc `ed `ceglåäìåëã àúáåéúÐ

.l`enyc` ibiltc jpdàîúñ àädqpkp m` Ð

`id efe ,edpip oi`eyp :opixn` ,mzq enr dzdye

dlrap `ly it lr s`e ,dzteg zqipkÐied

.oi`eypéðú÷ éîúñ éîúñdqpkp ipzwc `d Ð

oell enrÐ`le zqpkp ip` oell" dyxity `l

oi`eypl enr dqpkp ipzwc `de ,"oi`eyp myl

efe ef ,`l` ."zqpkp ip` oi`eypl" dyxity `l

xvgc `kidc ,xn`wc `ed `pze .mzq dqpkpy

dlyÐ`l` od oi`eypl `l dzqipk mzq

ely xvgc `kide ,oellÐmyl dzqipk mzq

.oi`eyp÷ðçá åæ éøädliwqa `le ,d`eypk Ð

.dqex`kèøô àîéàåäñðëðùëìàìå äôåçì
äìòáð`niz `lc ,ef oebk zhrin m` jiic Ð

izk` `de ,dliwq iab aizk dleza dxrp

dqpkp `l dtegl s`y ,ef la` .i`ed dlezaÐ

`pixw "dia` zia" izk`e ,aezkd dhrin `l

.diaäôåçi`d jixhvi` ike ,`id dliwqa e`lc `aizk `icda dlira `la Ð.dxiqnl

ùîî äàåùð àîéìéàdtegl dqpkpy Ð.dlrape
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é÷åôàìÐ dpey`x dpynnef :(`,fp zeaezk) "it lr s`" wxta `icda opzc ab lr s`

eprinydl mi`pzd jxc ok Ð 'ek exn` mdixg` ly oic zia ,dpey`x dpyn

.(`,a) zekxa yixa `ki` `peeb i`dke .xg` mewna eprinyd xakc ab lr s` xvewa

áøza dqex` oi`c `nrhc iq` ax xaqwc :qxhpewa yxit Ð dnexzl s` xn` iq`

`ny ,`lerck Ð dnexza zlke` l`xyi

.yginl `kil ez Ð dxqny oeike .qek dl ebfni

`nrh yxtnc `ler elit`c :wgvi epiaxl dywe

dpynl Ð qek dl ebfni `ny dpey`x dpync

jgxk lre .oetniq meyn `nrhc dcen dpexg`

oizipzn`c ,dpexg` dpyn itl ixii` iq` ax

ipzwcn ,dpey`x dpynn oizipzn dwtne ,i`w

`le ,onwlc `ziixan azezi`c :cere !"mlerl"

:wgvi epiaxl d`xpe !dpexg` dpynk `idd ipyn

ez Ð dxqnyne ,oetniq meyn iq` axc `nrhc

iq` axc :dywe .dl iwca `nzqnc ,yginl `kil

a`d xqnan ith onf zrbda oetniql yiig

(`,gp zeaezk) "it lr s`" wxtae ,lrad igelyl

o`nl oia ,ediipia i`n :xn`wc ,`kti` opixn`

`ny meyn xn`c o`nl oia oetniq meyn xn`c

:yexit .jlde xqn laiw ediipia `ki` ?dwyz

meyn xn`c o`nlc ,lrad igelyl a`d xqn

`l onf ribdac ab lr s` ,`ki` Ð oetniq

epiax xne`e !dpey`x dpynl oetniql opiyiig

dpexg` dpynac `ed `xaq i`cec :wgvi

xqna oky lk Ð onf zrbda oetniql opiyiigc

oizipzn iq` ax `kd la` .mzd opixn`ck

Ð "lrad zeyxa `id ixd" ipzwc ,dizwgc

epiax xne` cere .dnexzl elit` ,ixnbl rnync

xn`c o`nl ediipia `ki`c yxtl epivnc :wgvi

o`nle ,oetniql opiyiig `l xqnac ,`kil oetniq

dwyz `ny opiyiigc ,`ki` Ð ebfni `ny xn`c

.ok mzd yxit `l Ð qxhpewae .lrad igelyl

ìàåîùåiwet`l `z` `l Ð dzyexil xn`

iax iac `pz `dc Ð mixcp zxtd

zxtdl lrad zeyxa `iedc jenqa l`rnyi

oicd `edc d`xpe .a`d zeyxn dzvie ,dixcp

,wpgl dliwqn `pngx dwt`c oeik ,dl `nhin

.iz` dnexz ihernl `l` .ilin lkl sili mzdnc

dl `nhil `irain `lc `zeaxl hwp dzyexie

elit` `l` ,dtegk dxiqn `iedc dixcp zxtdle

lrad zyexic oeik jzrc `wlq dedc .dyxeil

i` .oewz `l Ð xqna `kd ,`id opaxc `zpwz

cr ezal dkfn a`d oi`c jzrc `wlq :inp

s` :inp i` .dyxei ikd elit` Ð dtegl qpkzy

nl `z` yiwl yixc daezkinp yiwl yixe .iher

`l` ihernl `z` `le ,xn`w `irain `l

`nrhn ,dzyexi inp hrnn :inp i` .dnexz

.ziyixtc

àúáåéú`l` ,edlekc `weec e`l Ð edlekc

oiprke .dnexzl s` ixn`c edpdl

iab (a,hkw `xza `aa) "oilgep yi"a epivn df

ab lr s` ,"edlekc `zaeiz" eit lr eiqkp wlgn

.cgl `l` `zaeiz ied `lc

åðééä`ni` :xn`z m`e Ð dlera `le dleza

dlrape dtegl dqpkpy d`eyp `le

opixn`ck ,`id dleza izk`c ,dkxck `ly

dxyr dilr e`a :(a,h) oiyecwc `nw wxta

:xnel yie !dliwqa olek Ð dleza `id oiicre

.dkxck `ly dlera dze` dyer lrac mzd xn` `dc
`ni`e
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כתובות. נערה שנתפתתה - פרק רביעי דף מח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zeaezk(oey`x meil)

ìòaä úeLøìdtegl -ìmy,ïéàeOðzeyxl zqpkp `id dfay ¦§©©©§¦¦
.lrad

:mipey mipte`a oicd z` d`ian dpyndáàä øñîeza z` ¨©¨¨
dxrpd e` dphwdì,ìòaä éçeìLeil` d`iadl eci lr eglypy ¦§¥©©©

,dp`yiy ick,ìòaä úeLøa àéä éøäigelyl dzxiqny oeik £¥¦¦§©©©
m` la` .oi`eyipl envr lral dzxiqnk zaygp lradáàä Cìä̈©¨¨

ìòaä éçeìL íò,eza z` migweldíò áàä éçeìL eëìäL Bà ¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨¦
,ìòaä éçeìLoi`y ixd ,lrad igely cia dcal dxi`yd `le §¥©©©

e ,oiicr dxqenl a`d zpeekáàä úeLøa àéä éøäqpkizy cr £¥¦¦§¨¨
.ynn dlra zial

migily gly lrad mbe ,migily ici lr eza z` a`d gly
jxcae ,zad z` eil` e`iaiyáàä éçeìL eøñîzad z`ìéçeìL ¨§§¥¨¨¦§¥
ìòaä úeLøa àéä éøä ,ìòaä.dzxiqn zrya cin ©©©£¥¦¦§©©©

* * *

àøîâ
zeyxl qpkizy cr a`d zeyxa `id mlerl' :dpyna epipy

:`xnbd zxxan .'oi`eyipl lrad'íìBòì' éàîsiqed recn - ©§¨
cr a`d zeyxa `idy wx xn` `le ,'mlerl' xn`e `pzd

an .oi`eyipl lrad zeyxl qpkizy`a `pzd :`xnbd zx`
é÷etàì[hrnle `ivedl-]îay minkg zrcäðBLàø äðLn- §©¥¦¦§¨¦¨

zexecd dilr ewlgpe ,mincew zexeca dzpypy dpynd
,mipexg`dïðúcoldl dpyna(.fp)y zeqex` ,òébädïîæreawd ¦§©¦¦©§©

,oi`eyipl odleàOéð àìå,lrad ly aekir zngnBlMî úBìëBà §Ÿ¦§§¦¤
,ezy` z` oefl lrad aiig oi`eyipd xg` ixdy ,lrad iqkpn -
,zepefn ciqtdl zekixv opi` ,oi`eyipd z` akrnd `edy oeike

å,odk `ed m`úBìëBàezngn,äîeøúadpynay my `aede §§¦§¨
e ,dtegl qpkizy cr dnexza zlke` dpi`y exn` dpexg`à÷̈

ïì òîLîy azky dna epizpyna `pzd'íìBòì'zeyxa `id ©§©¨§¨
y ,my z`aend dpexg`d dpynd zrck dkldy ,dia`zwleg

.dtegl qpkizy cr dnexza zlke` dpi`y zxne`e

* * *
:dpyna epipyì áàä øñî.'eëå ìòaä úeLøa àéä éøä ìòaä éçeìL ¨©¨¨¦§¥©©©£¥¦¦§©©©§

lrad igelyl a`d zxiqn dliren mipic eli` iabl dpc `xnbd
:d`eypk daiygdldúøéñî ,áø øîà,lrad igelyl a`d ici lr ¨©©§¦¨¨

dtegk `id ixdìkì,dipic lkl -î õeçzlik`,äîeøzony s`y ©Ÿ¥§¨
lek`l minkg dilr exq` ,dnexza zlke` dqex` dxezd
oick oiyeciwd z` lhaie men lrad da `vni `ypizyky yygn
jiiy df yyge ,oick `ly dnexza dlk`y `vnpe ,'zerh gwn'

.lrad igelyl dxqnpyk s`éqà áøåe wlg,øîàdzxiqn §©©¦¨©
dtegk zaygp lrad igelylì óàa dzlik` oipr,äîeøúoeik ©§§¨

yygn `ed dnexz lek`l dqex` lr minkg exq`y mrhdy
,dia` ziaa dnr mi`vnpy dizeig`e dig`l dnexzdn ozzy
yyg jiiy `l lrad igelyl dexqnyke ,dnexza mixeq` mde

.df
:iq` ax ixac lr epizpynn dywn `xnbdáøì àðeä áø déáéúéà¥¦¥©¨§©

dì éøîàå ,éqàok dywdy mixne` yi -,éqà áøì áø øa àéiç ©¦§¨§¥¨¦¨©©§©©¦
,dpyna epipy,äteçì ñðkzL ãò áàä úeLøa àéä íìBòìx`azde §¨¦¦§¨¨©¤¦¨¥©¨

zlke` dpi`y 'mlerl' oeyla ycgl `pzd zpeeky lirl
xne`d iq` ax ixack `ly epiide ,dtegl qpkizy cr dnexza

.dnexza lek`l dzxizn lrad igelyl a`d zxiqny
áø eäì øîà,epa `iigle ecinlz `ped axleëì àðéîà åàìike - ¨©§©¨£¦¨§

c ,mkl izxn` `løúa eìæéz àìàëtéàdpynn eywz `l - Ÿ¥§¨©¦§¨
o`k s` ixdy ,miccv ipyl dyexit z` jetdl xyt`yìBëéax ¨

iq`ìeëì ééepLy ,eixack dpynd ixac z` mkl uxzl -dúøéñî §©¥§§¦¨¨
lrad igelyläteçì dúñéðk àéä Bæ`id jkle ,dnexz oiprl ¦§¦¨¨©¨

.dnexza zlke`

igelyl dzxiqn dliren dn iabl zetqep zehiy d`ian `xnbd
zlik`n ueg lkl dliren dzxiqny ax zrc caln] a`d
:[dnexza lek`l s` dliren dzxiqny iq` ax zrce ,dnexz

,øîà ìàeîLewx dliren lrad igelyl zad zxiqn,dúLeøéì §¥¨©¦¨¨
dl ozp dia`y dipecpd z` yxei lrad ,jxca dzn m`y
zxtd ,dnexz zlik` oebk ,mixacd x`y iabl j` ,di`eyipl
cr a`d zeyxa zad zx`yp ,dz`ivne dici dyrn ,mixcp

e .dtegl qpkizy,øîà Lé÷ì Léødliren lrad igelyl dzxiqn ¥¨¦¨©
wx.dúaeúëì¦§¨¨

:`xnbd zxxan,'dúaeúk',dlra zeyxa zad diably.àéä éàî §¨¨©¦
`ide ,daezkd xhya zazkpd dipecpl dpeekdy xn`z m`

oiprl ezeyxadì úéøé äúî éàc,dyxei lrad ,jxca dzn m`y - §¦¥¨¨¦¨
ixdìàeîLc eðééä`l` :`xnbd zx`an .l`eny ixac el` -øîà ©§¦§¥¨©

,àðéáøyiwl yix zpeek,øîBìigely mr jxca dzeida m`y ¨¦¨©
,lrad zn ,lradäðî ,øçàî dúaeúkjk xg` `ypiz m` - §¨¨¥©¥¨¤

fef miz`n `le ,oi`eyipd on dpnl` oick ,dpn dzaezk ,xg`l
.oiqexi`d on dpnl`k

:iq` axk mixaeqd mi`xen` d`ian `xnbdàðéðç éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦£¦¨
eäééåøz éøîàc,df xac mdipy exn` -dúøéñîlrad igelyl §¨§¥©§©§§¦¨¨

d`eypk daiygdl dlirenìkìe ,dipic lkl -.äîeøzì óà ©Ÿ©¦§¨
caln ,lirl mi`aend mi`xen`d lk zrc lr dywn `xnbd

:dzyexi oiprl dliren dzxiqny xaeqd l`eny,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaaáàä éçeìL eëìäL Bà ,ìòaä éçeìL íò áàä Cìä̈©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨

ezegilyadì äúéäL Bà ,ìòaä éçeìL íòdy`l,Cøca øöç ¦§¥©©©¤¨§¨¨¨¥©¤¤
elrad mr eigely e` a`d jldy dryaäñðëðdlkdïéìì Bnò ¦§§¨¦¨¦

,oi`eyip myl `ly cgidúaeúkL ét ìò óàozpy oilhlhnd - ©©¦¤§¨¨
mi`vnp dziipecpl dia` dl,dìòa úéáam` mewn lknäúî §¥©§¨¥¨

,dtegl dqpkpy mcew,dLøBé äéáà,dipecpd z` yxei lrad oi`e ¨¦¨§¨
dxiqn o`k oi` dnr mikled eigely e` a`dy onf lky oeik

m` la` .dteglì áàä øñîLáàä éçeìL eøñnL Bà ,ìòaä éçeì ¨©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨
ììòaä éçeìL,eigely e` a`d mdnr ekld `leBì äúéäL Bà ¦§¥©©©¤¨§¨

lrale ,Cøca øöçeigely e` a`d enr ekldy onfaBnò äñðëð ¨¥©¤¤¦§§¨¦
xvgl dlkdìdúaeúkL ét ìò óà ,ïéàeOéð íeL[dziipecp-]úéáa §¦¦©©¦¤§¨¨§¥

,äéáàm` ,lral oiicr dxqnp `le,dLøBé dìòa äúî`ly s`e ¨¦¨¥¨©§¨§¨
:`ziixad zx`an .dtegl dqpkp,íéøeîà íéøác änadzxiqny ©¤§¨¦£¦
,oi`eyipk zaygp lrad igelylìoiprdúMeøéyxei lrady - §§¨¨

,dziipecp z`ñðkzL ãò äîeøúa úìëBà äMà ïéà ,äîeøzì ìáà£¨§§¨¥¦¨¤¤¦§¨©¤¦¨¥
.äteçìwx dliren dzxiqny ,l`eny ixack `ziixaa x`eane ©¨

:`xnbd zniiqn .mixac x`yle dnexzl `le ,dzyexi oiprl
àzáeéz eäleëc àzáeézlk lr dyw ef `ziixan ok` - §§¨§§§§¨

.l`eny lr miwlegd mi`xen`d

* * *
dqpkp oia zwlgnd `ziixad ixac z` x`al dzr zxaer `xnbd

kp oial oell enr:`xnbd dywn .oi`eyip myl enr dqpàôeb àä̈¨
àéL÷ixdy ,`tiql `yixdn xzqpe ,dyw `ziixad ixac seb - ©§¨
zøîàe lrad igely mr eigely e` a`d jld m`y `yixaäñðëð ¨§©§¦§§¨

,ïéìì Bnò,rnyne .dyxei dlra oi`ïéììc àîòèoi`y mrhd - ¦¨¦©§¨§¨¦
,cala dpill enr dqpkpy oeik `ed dyxei dlraàäm` la` - ¨

a enr dqpkp,àîúñdf ixd ,melk dyxity `laì,ïéàeOéð íL §¨¨§¥¦¦
ok m`e .dyxei dlra dzn m`eBnò äñðëð ,àôéñ àîéàxvgl ¥¨¥¨¦§§¨¦

ìïéàeOéð íLdzqipky dyxit m` wx edfy rnyne ,dyxei dlra §¥¦¦
,oi`eyip myl `id enràäa enr dqpkp m`,àîúñmiyxtn ep` ¨§¨¨

`id dzqipkyïéìì.dyxei epi`e ,cala ¨¦
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà'oi`eyip myl'e 'oill' oeyl ¨©©©¦

`l` ,ok dyxit dy`dy dpeekd oi` ,`ziixaa zeiepydéîúñ§¨¥
éðz÷ éîúñweligde ,mzqa xvgl eqpkpy xaecn mixwnd ipya - §¨¥¨¨¥

y `edíúñl dqipkdãéc øöç`id ,`yixa enk ,[dly-],ïéìì §¨¨¥¦¨¨¦
eíúñl dqipkdéãéc øöç`id `tiqa enk ,[ely-].ïéàeOðì §¨¨¥¦¥§¦¦
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קפי
miwxt dyelyaa cenr gn sc ± iriax wxtzeaezk

ïéàåùðì ìòáä úåùøìzeyxl dxeqn `dzy ,oi`eyp myl dtegl qpkzy ,xnelk Ð

.lradáàä éçåìù åøñîlrad igelya erbte ,eigely ici lr el dglyn a`d didy Ð

.mdl dexqneàøîâäðåùàø äðùîî."it lr s`" wxta Ðïîæ òéâäxyr mipy Ð

.mei miyly dpnl`le ,oi`eypl dnvr oikdl lrad drazyn ,dlezal ycgåàùéð àìå
akry oebk Ð.ely qpe` e` ,ozgdúåìëåàå

äîåøúá.`id odkl zqxe`n l`xyi za m` Ð

ìëì äúøéñî,dyxeil Ð`nhiledyrnle ,dl

dy`a yi` xac lkle ,diciÐzxiqn `niiw

.dteg mewna migelyäîåøú úìéëàî õåçÐ

meyn dcic `nrhcs`" wxta onwlck ,oetniq

`ny ,ikdl yginl `ki` izk`e .(a,fp) "it lr

diyeciw eidie ,oinen da e`vni.zerh di`eyipe

äîåøúì óà øîà éñà áøåxen`c `d :xaqw Ð

dnexza lk`z `l dqex` opaxÐ`ny meyn

dig`l dwyze dia` ziaa qek dl ebfni

,dizeig`ledizeig`e dig` oi`c `zyde

dlv`Ð.ixyáàä úåùøá àéä íìåòìÐ

dnexz zlik` meyn mlerl i`dc `pniwe`e

.dtegl qpkzy cr :ipzwe ,dl hwpáø åäì øîà
ecinlzl Ð.epaeåìæéú àìàëôéà øúá`l Ð

dpynn yxcnd ziaa eaiyzzktdpdipyl

lkeiy ,miccvuxzndxg` drnyn uxzl

.eixacäúùåøéì øîà ìàåîù`ipdnc `ed Ð

jxca dzn m`y ,dxiqnÐyxei lra

.dziipecp:(`,bp zeaezk) xn xn`c ab lr s`c

dzn ,dqex` ezy`Ðoeik ,`kd .dyxei epi`

dxqncÐzngn ,`zydn a` lig` ileg`

dixcp zxtdle ,dnexzl la` .oi`eyip aexiw

,zetzeya `lymeyn `l` dpi`c dz`ivnle

ikdl yginl `kil izk`e dai`Ð`ipdn `l

.dteg ik dxiqnäúáåúëì`ipdnc `ed Ð

.dizlinl `cenlz ira `w `zyde .dxiqnéàî
úéøé äúî íàã àéäwqty `ipecpd z` lra Ð

.a`d dläðî øçàî äúáåúë øîåìdiieyl Ð

minkg dl epwiz `ly ,oi`eypd on dpnl`

.ok ixg` dqpekd on dpn `l`'åë áàä êìäÐ

.dxiqn ezxiqn oi`åîò äñðëðådlra mr Ð

myl `le ,`nlra jxca dpil x`yk ,oell

.oi`eypäúáåúëùdia` cgiiy oilhlhn Ð

.dziipecplíéøåîà íéøáã äîádzxiqny Ð

.oi`eyp eed migelyläùøåéì`zlin `dl Ð

.oi`eyp `iedc `ed `ceglåäìåëã àúáåéúÐ

.l`enyc` ibiltc jpdàîúñ àädqpkp m` Ð

`id efe ,edpip oi`eyp :opixn` ,mzq enr dzdye

dlrap `ly it lr s`e ,dzteg zqipkÐied

.oi`eypéðú÷ éîúñ éîúñdqpkp ipzwc `d Ð

oell enrÐ`le zqpkp ip` oell" dyxity `l

oi`eypl enr dqpkp ipzwc `de ,"oi`eyp myl

efe ef ,`l` ."zqpkp ip` oi`eypl" dyxity `l

xvgc `kidc ,xn`wc `ed `pze .mzq dqpkpy

dlyÐ`l` od oi`eypl `l dzqipk mzq

ely xvgc `kide ,oellÐmyl dzqipk mzq

.oi`eyp÷ðçá åæ éøädliwqa `le ,d`eypk Ð

.dqex`kèøô àîéàåäñðëðùëìàìå äôåçì
äìòáð`niz `lc ,ef oebk zhrin m` jiic Ð

izk` `de ,dliwq iab aizk dleza dxrp

dqpkp `l dtegl s`y ,ef la` .i`ed dlezaÐ

`pixw "dia` zia" izk`e ,aezkd dhrin `l

.diaäôåçi`d jixhvi` ike ,`id dliwqa e`lc `aizk `icda dlira `la Ð.dxiqnl

ùîî äàåùð àîéìéàdtegl dqpkpy Ð.dlrape
éëä
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é÷åôàìÐ dpey`x dpynnef :(`,fp zeaezk) "it lr s`" wxta `icda opzc ab lr s`

eprinydl mi`pzd jxc ok Ð 'ek exn` mdixg` ly oic zia ,dpey`x dpyn

.(`,a) zekxa yixa `ki` `peeb i`dke .xg` mewna eprinyd xakc ab lr s` xvewa

áøza dqex` oi`c `nrhc iq` ax xaqwc :qxhpewa yxit Ð dnexzl s` xn` iq`

`ny ,`lerck Ð dnexza zlke` l`xyi

.yginl `kil ez Ð dxqny oeike .qek dl ebfni

`nrh yxtnc `ler elit`c :wgvi epiaxl dywe

dpynl Ð qek dl ebfni `ny dpey`x dpync

jgxk lre .oetniq meyn `nrhc dcen dpexg`

oizipzn`c ,dpexg` dpyn itl ixii` iq` ax

ipzwcn ,dpey`x dpynn oizipzn dwtne ,i`w

`le ,onwlc `ziixan azezi`c :cere !"mlerl"

:wgvi epiaxl d`xpe !dpexg` dpynk `idd ipyn

ez Ð dxqnyne ,oetniq meyn iq` axc `nrhc

iq` axc :dywe .dl iwca `nzqnc ,yginl `kil

a`d xqnan ith onf zrbda oetniql yiig

(`,gp zeaezk) "it lr s`" wxtae ,lrad igelyl

o`nl oia ,ediipia i`n :xn`wc ,`kti` opixn`

`ny meyn xn`c o`nl oia oetniq meyn xn`c

:yexit .jlde xqn laiw ediipia `ki` ?dwyz

meyn xn`c o`nlc ,lrad igelyl a`d xqn

`l onf ribdac ab lr s` ,`ki` Ð oetniq

epiax xne`e !dpey`x dpynl oetniql opiyiig

dpexg` dpynac `ed `xaq i`cec :wgvi

xqna oky lk Ð onf zrbda oetniql opiyiigc

oizipzn iq` ax `kd la` .mzd opixn`ck

Ð "lrad zeyxa `id ixd" ipzwc ,dizwgc

epiax xne` cere .dnexzl elit` ,ixnbl rnync

xn`c o`nl ediipia `ki`c yxtl epivnc :wgvi

o`nle ,oetniql opiyiig `l xqnac ,`kil oetniq

dwyz `ny opiyiigc ,`ki` Ð ebfni `ny xn`c

.ok mzd yxit `l Ð qxhpewae .lrad igelyl

ìàåîùåiwet`l `z` `l Ð dzyexil xn`

iax iac `pz `dc Ð mixcp zxtd

zxtdl lrad zeyxa `iedc jenqa l`rnyi

oicd `edc d`xpe .a`d zeyxn dzvie ,dixcp

,wpgl dliwqn `pngx dwt`c oeik ,dl `nhin

.iz` dnexz ihernl `l` .ilin lkl sili mzdnc

dl `nhil `irain `lc `zeaxl hwp dzyexie

elit` `l` ,dtegk dxiqn `iedc dixcp zxtdle

lrad zyexic oeik jzrc `wlq dedc .dyxeil

i` .oewz `l Ð xqna `kd ,`id opaxc `zpwz

cr ezal dkfn a`d oi`c jzrc `wlq :inp

s` :inp i` .dyxei ikd elit` Ð dtegl qpkzy

nl `z` yiwl yixc daezkinp yiwl yixe .iher

`l` ihernl `z` `le ,xn`w `irain `l

`nrhn ,dzyexi inp hrnn :inp i` .dnexz

.ziyixtc

àúáåéú`l` ,edlekc `weec e`l Ð edlekc

oiprke .dnexzl s` ixn`c edpdl

iab (a,hkw `xza `aa) "oilgep yi"a epivn df

ab lr s` ,"edlekc `zaeiz" eit lr eiqkp wlgn

.cgl `l` `zaeiz ied `lc

åðééä`ni` :xn`z m`e Ð dlera `le dleza

dlrape dtegl dqpkpy d`eyp `le

opixn`ck ,`id dleza izk`c ,dkxck `ly

dxyr dilr e`a :(a,h) oiyecwc `nw wxta

:xnel yie !dliwqa olek Ð dleza `id oiicre

.dkxck `ly dlera dze` dyer lrac mzd xn` `dc
`ni`e
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ì áàä øñî .ïéàeOðì ìòaä úeLøììòaä éçeìL¯ ¦§©©©§¦¦¨©¨¨¦§¥©©©
,ìòaä éçeìL íò áàä Cìä .ìòaä úeLøa àéä éøä£¥¦¦§©©©¨©¨¨¦§¥©©©

ìòaä éçeìL íò áàä éçeìL eëìäL Bà¯éøä ¤¨§§¥¨¨¦§¥©©©£¥
ì áàä éçeìL eøñî .áàä úeLøa àéäìòaä éçeìL ¦¦§¨¨¨§§¥¨¨¦§¥©©©

¯.ìòaä úeLøa àéä éøäàøîâ?íìBòì éàî £¥¦¦§©©©©§¨
eàOéð àìå ïîæ òébä :ïðúc .äðBLàø äðLnî é÷etàì§©¥¦¦§¨¦¨¦§©¦¦©§©§Ÿ¦§

¯Bàå BlMî úBìëBà:ïì òîLî à÷ .äîeøúa úBìë §¦¤§§¦§¨¨©§©¨
ì áàä øñî" .íìBòìúeLøa àéä éøä ìòaä éçeìL §¨¨©¨¨¦§¥©©©£¥¦¦§

'åëå ìòaä.äîeøzî õeç ,ìkì dúøéñî :áø øîà ." ©©©¨©©§¦¨¨©Ÿ¦§¨
áøì àðeä áø déáéúéà .äîeøúì óà :øîà éñà áøå§©©¦¨©©¦§¨¥¦¥©¨§©
àéä íìBòì :éñà áøì áø øa àéiç dì éøîàå ,éñà©¦§¨§¦¨¦¨©©§©©¦§¨¦
åàì :áø eäì øîà !äteçì ñðkzL ãò ,áàä úeLøa¦§¨¨©¤¦¨¥©¨£©§©¨

ì ìBëé !?àëôéà øúa eìæéz àì :eëì àðéîàééepL ¨¦¨§¨¥§¨©¦§¨¨§©¥
:øîà ìàeîLe .äteçì dúñéðk àéä Bæ dúøéñî :eëì§§¦¨¨¦§¦¨¨©¨§¥¨©
éàî dúaeúk .dúaeúëì :øîà Lé÷ì Léø .dúLeøéì¦¨¨¥¨¦¨©¦§¨¨§¨¨©

àéä¯øîà !ìàeîLc eðééä ,dì úéøé äúî éàc ¦§¦¥¨¨¥¨©§¦§¥¨©
øçàî dúaeúk øîBì :àðéáø¯éaøå ïðçBé éaø .äðî ¨¦¨©§¨¨¥©¥¨¤©¦¨¨§©¦

.äîeøúì óà ,ìkì dúøéñî :eäééåøz éøîàc àðéðç£¦¨§¨§¦©§©§§¦¨¨©Ÿ©¦§¨
eëìäL Bà ,ìòaä éçeìL íò áàä Cìä :éáéúéî¥¦¥¨©¨¨¦§¥©©©¤¨§
øöç dì äúéäL Bà ,ìòaä éçeìL íò áàä éçeìL§¥¨¨¦§¥©©©¤¨§¨¨¨¥

,ïéìì Bnò äñðëðå Cøcaét ìò óàúéáa dúaeúkL ©¤¤§¦§§¨¦¨¦©©¦¤§¨¨§¥
äúî ,dìòa¯ì áàä øñî .dLøBé äéáàéçeìL ©§¨¥¨¨¦¨§¨¨©¨¨¦§¥

ì áàä éçeìL eøñnL Bà ,ìòaäBà ,ìòaä éçeìL ©©©¤¨§§¥¨¨¦§¥©©©
ì Bnò äñðëðå Cøca øöç Bì äúéäL,ïéàeOéð íeLóà ¤¨§¨¨¥©¤¤§¦§§¨¦§¦¦©

ét ìòäúî ,äéáà úéáa dúaeúkL¯.dLøBé dìòa ©¦¤§¨¨§¥¨¦¨¥¨©§¨§¨
íéøeîà íéøác äna¯äîeøúì ìáà .dúLeøéì¯ïéà ©¤§¨¦£¦¦¨¨£¨¦§¨¥

àzáeéz .äteçì ñðkzL ãò äîeøúa úìëBà äMà¦¨¤¤¦§¨©¤¦¨¥©¨§§¨
äñðëð :zøîà :àéL÷ àôeb àä .àzáeéz !eäleëc§§§§¨¨¨©§¨¨§©§¦§§¨

àîúñ àä ,ïéììc àîòè .ïéìì Bnò¯ì;ïéàeOéð íL ¦¨¦©£¨§¨¦¨§¨¨§¥¦¦
ì Bnò äñðëð :àôéñ àîéààîúñ àä ,ïéàeOéð íL¯ ¥¨¥¨¦§§¨¦§¥¦¦¨§¨¨

øöç íúñ ;éðú÷ éîúñ éîúñ :éLà áø øîà !ïéìì̈¦¨©©©¦§¨¥§¨¥¨¨¥§¨¨¥
dãéc¯déãéc øöç íúñ ,ïéìì¯:àðz .ïéàeOðì ¦¨¨¦§¨¨¥¦¥§¦¦¨¨

ì áàä øñîäúpéæå ìòaä éçeìL¯.÷ðça Bæ éøä ¨©¨¨¦§¥©©©§¦§¨£¥§¤¤
:àø÷ øîà :àîç øa éîà áø øîà ?éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥£©©©¦©¨¨¨©§¨

äéáà úéa úBðæì""¯ì èøtì áàä øñnLéçeìL ¦§¥¨¦¨§¨§¤¨©¨¨¦§¥
øîà !äìòáð àìå äteçì äñðëpL èøt àîéàå .ìòaä©©©§¥¨§¨¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨£©
äéäé ék" àáéúk àéãäa äteç :éîà éì øîà ,àáø̈¨£©¦©¦¨§¤§¨§¦¨¦¦§¤

äøòð" ,"Léàì äNøBàî äìeúa äøòð"¯,úøâBa àìå ©£¨§¨§¨¨§¦©£¨§Ÿ¤¤
äìeúa""¯äNøBàî" ,äìeòa àìå"¯.äàeNð àìå §¨§Ÿ§¨§¨¨§Ÿ§¨

Lnî äàeNð àîéìéà ?äàeNð éàî¯äìeúa eðééä ©§¨¦¥¨§¨©¨©§§¨
åàì àlà .äìeòa àìå¯.äìòáð àìå äteçì äñðëpL §Ÿ§¨¤¨¨¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zeaezk(oey`x meil)

ìòaä úeLøìdtegl -ìmy,ïéàeOðzeyxl zqpkp `id dfay ¦§©©©§¦¦
.lrad

:mipey mipte`a oicd z` d`ian dpyndáàä øñîeza z` ¨©¨¨
dxrpd e` dphwdì,ìòaä éçeìLeil` d`iadl eci lr eglypy ¦§¥©©©

,dp`yiy ick,ìòaä úeLøa àéä éøäigelyl dzxiqny oeik £¥¦¦§©©©
m` la` .oi`eyipl envr lral dzxiqnk zaygp lradáàä Cìä̈©¨¨

ìòaä éçeìL íò,eza z` migweldíò áàä éçeìL eëìäL Bà ¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨¦
,ìòaä éçeìLoi`y ixd ,lrad igely cia dcal dxi`yd `le §¥©©©

e ,oiicr dxqenl a`d zpeekáàä úeLøa àéä éøäqpkizy cr £¥¦¦§¨¨
.ynn dlra zial

migily gly lrad mbe ,migily ici lr eza z` a`d gly
jxcae ,zad z` eil` e`iaiyáàä éçeìL eøñîzad z`ìéçeìL ¨§§¥¨¨¦§¥
ìòaä úeLøa àéä éøä ,ìòaä.dzxiqn zrya cin ©©©£¥¦¦§©©©

* * *

àøîâ
zeyxl qpkizy cr a`d zeyxa `id mlerl' :dpyna epipy

:`xnbd zxxan .'oi`eyipl lrad'íìBòì' éàîsiqed recn - ©§¨
cr a`d zeyxa `idy wx xn` `le ,'mlerl' xn`e `pzd

an .oi`eyipl lrad zeyxl qpkizy`a `pzd :`xnbd zx`
é÷etàì[hrnle `ivedl-]îay minkg zrcäðBLàø äðLn- §©¥¦¦§¨¦¨

zexecd dilr ewlgpe ,mincew zexeca dzpypy dpynd
,mipexg`dïðúcoldl dpyna(.fp)y zeqex` ,òébädïîæreawd ¦§©¦¦©§©

,oi`eyipl odleàOéð àìå,lrad ly aekir zngnBlMî úBìëBà §Ÿ¦§§¦¤
,ezy` z` oefl lrad aiig oi`eyipd xg` ixdy ,lrad iqkpn -
,zepefn ciqtdl zekixv opi` ,oi`eyipd z` akrnd `edy oeike

å,odk `ed m`úBìëBàezngn,äîeøúadpynay my `aede §§¦§¨
e ,dtegl qpkizy cr dnexza zlke` dpi`y exn` dpexg`à÷̈

ïì òîLîy azky dna epizpyna `pzd'íìBòì'zeyxa `id ©§©¨§¨
y ,my z`aend dpexg`d dpynd zrck dkldy ,dia`zwleg

.dtegl qpkizy cr dnexza zlke` dpi`y zxne`e

* * *
:dpyna epipyì áàä øñî.'eëå ìòaä úeLøa àéä éøä ìòaä éçeìL ¨©¨¨¦§¥©©©£¥¦¦§©©©§

lrad igelyl a`d zxiqn dliren mipic eli` iabl dpc `xnbd
:d`eypk daiygdldúøéñî ,áø øîà,lrad igelyl a`d ici lr ¨©©§¦¨¨

dtegk `id ixdìkì,dipic lkl -î õeçzlik`,äîeøzony s`y ©Ÿ¥§¨
lek`l minkg dilr exq` ,dnexza zlke` dqex` dxezd
oick oiyeciwd z` lhaie men lrad da `vni `ypizyky yygn
jiiy df yyge ,oick `ly dnexza dlk`y `vnpe ,'zerh gwn'

.lrad igelyl dxqnpyk s`éqà áøåe wlg,øîàdzxiqn §©©¦¨©
dtegk zaygp lrad igelylì óàa dzlik` oipr,äîeøúoeik ©§§¨

yygn `ed dnexz lek`l dqex` lr minkg exq`y mrhdy
,dia` ziaa dnr mi`vnpy dizeig`e dig`l dnexzdn ozzy
yyg jiiy `l lrad igelyl dexqnyke ,dnexza mixeq` mde

.df
:iq` ax ixac lr epizpynn dywn `xnbdáøì àðeä áø déáéúéà¥¦¥©¨§©

dì éøîàå ,éqàok dywdy mixne` yi -,éqà áøì áø øa àéiç ©¦§¨§¥¨¦¨©©§©©¦
,dpyna epipy,äteçì ñðkzL ãò áàä úeLøa àéä íìBòìx`azde §¨¦¦§¨¨©¤¦¨¥©¨

zlke` dpi`y 'mlerl' oeyla ycgl `pzd zpeeky lirl
xne`d iq` ax ixack `ly epiide ,dtegl qpkizy cr dnexza

.dnexza lek`l dzxizn lrad igelyl a`d zxiqny
áø eäì øîà,epa `iigle ecinlz `ped axleëì àðéîà åàìike - ¨©§©¨£¦¨§

c ,mkl izxn` `løúa eìæéz àìàëtéàdpynn eywz `l - Ÿ¥§¨©¦§¨
o`k s` ixdy ,miccv ipyl dyexit z` jetdl xyt`yìBëéax ¨

iq`ìeëì ééepLy ,eixack dpynd ixac z` mkl uxzl -dúøéñî §©¥§§¦¨¨
lrad igelyläteçì dúñéðk àéä Bæ`id jkle ,dnexz oiprl ¦§¦¨¨©¨

.dnexza zlke`

igelyl dzxiqn dliren dn iabl zetqep zehiy d`ian `xnbd
zlik`n ueg lkl dliren dzxiqny ax zrc caln] a`d
:[dnexza lek`l s` dliren dzxiqny iq` ax zrce ,dnexz

,øîà ìàeîLewx dliren lrad igelyl zad zxiqn,dúLeøéì §¥¨©¦¨¨
dl ozp dia`y dipecpd z` yxei lrad ,jxca dzn m`y
zxtd ,dnexz zlik` oebk ,mixacd x`y iabl j` ,di`eyipl
cr a`d zeyxa zad zx`yp ,dz`ivne dici dyrn ,mixcp

e .dtegl qpkizy,øîà Lé÷ì Léødliren lrad igelyl dzxiqn ¥¨¦¨©
wx.dúaeúëì¦§¨¨

:`xnbd zxxan,'dúaeúk',dlra zeyxa zad diably.àéä éàî §¨¨©¦
`ide ,daezkd xhya zazkpd dipecpl dpeekdy xn`z m`

oiprl ezeyxadì úéøé äúî éàc,dyxei lrad ,jxca dzn m`y - §¦¥¨¨¦¨
ixdìàeîLc eðééä`l` :`xnbd zx`an .l`eny ixac el` -øîà ©§¦§¥¨©

,àðéáøyiwl yix zpeek,øîBìigely mr jxca dzeida m`y ¨¦¨©
,lrad zn ,lradäðî ,øçàî dúaeúkjk xg` `ypiz m` - §¨¨¥©¥¨¤

fef miz`n `le ,oi`eyipd on dpnl` oick ,dpn dzaezk ,xg`l
.oiqexi`d on dpnl`k

:iq` axk mixaeqd mi`xen` d`ian `xnbdàðéðç éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦£¦¨
eäééåøz éøîàc,df xac mdipy exn` -dúøéñîlrad igelyl §¨§¥©§©§§¦¨¨

d`eypk daiygdl dlirenìkìe ,dipic lkl -.äîeøzì óà ©Ÿ©¦§¨
caln ,lirl mi`aend mi`xen`d lk zrc lr dywn `xnbd

:dzyexi oiprl dliren dzxiqny xaeqd l`eny,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaaáàä éçeìL eëìäL Bà ,ìòaä éçeìL íò áàä Cìä̈©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨

ezegilyadì äúéäL Bà ,ìòaä éçeìL íòdy`l,Cøca øöç ¦§¥©©©¤¨§¨¨¨¥©¤¤
elrad mr eigely e` a`d jldy dryaäñðëðdlkdïéìì Bnò ¦§§¨¦¨¦

,oi`eyip myl `ly cgidúaeúkL ét ìò óàozpy oilhlhnd - ©©¦¤§¨¨
mi`vnp dziipecpl dia` dl,dìòa úéáam` mewn lknäúî §¥©§¨¥¨

,dtegl dqpkpy mcew,dLøBé äéáà,dipecpd z` yxei lrad oi`e ¨¦¨§¨
dxiqn o`k oi` dnr mikled eigely e` a`dy onf lky oeik

m` la` .dteglì áàä øñîLáàä éçeìL eøñnL Bà ,ìòaä éçeì ¨©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨
ììòaä éçeìL,eigely e` a`d mdnr ekld `leBì äúéäL Bà ¦§¥©©©¤¨§¨

lrale ,Cøca øöçeigely e` a`d enr ekldy onfaBnò äñðëð ¨¥©¤¤¦§§¨¦
xvgl dlkdìdúaeúkL ét ìò óà ,ïéàeOéð íeL[dziipecp-]úéáa §¦¦©©¦¤§¨¨§¥

,äéáàm` ,lral oiicr dxqnp `le,dLøBé dìòa äúî`ly s`e ¨¦¨¥¨©§¨§¨
:`ziixad zx`an .dtegl dqpkp,íéøeîà íéøác änadzxiqny ©¤§¨¦£¦
,oi`eyipk zaygp lrad igelylìoiprdúMeøéyxei lrady - §§¨¨

,dziipecp z`ñðkzL ãò äîeøúa úìëBà äMà ïéà ,äîeøzì ìáà£¨§§¨¥¦¨¤¤¦§¨©¤¦¨¥
.äteçìwx dliren dzxiqny ,l`eny ixack `ziixaa x`eane ©¨

:`xnbd zniiqn .mixac x`yle dnexzl `le ,dzyexi oiprl
àzáeéz eäleëc àzáeézlk lr dyw ef `ziixan ok` - §§¨§§§§¨

.l`eny lr miwlegd mi`xen`d

* * *
dqpkp oia zwlgnd `ziixad ixac z` x`al dzr zxaer `xnbd

kp oial oell enr:`xnbd dywn .oi`eyip myl enr dqpàôeb àä̈¨
àéL÷ixdy ,`tiql `yixdn xzqpe ,dyw `ziixad ixac seb - ©§¨
zøîàe lrad igely mr eigely e` a`d jld m`y `yixaäñðëð ¨§©§¦§§¨

,ïéìì Bnò,rnyne .dyxei dlra oi`ïéììc àîòèoi`y mrhd - ¦¨¦©§¨§¨¦
,cala dpill enr dqpkpy oeik `ed dyxei dlraàäm` la` - ¨

a enr dqpkp,àîúñdf ixd ,melk dyxity `laì,ïéàeOéð íL §¨¨§¥¦¦
ok m`e .dyxei dlra dzn m`eBnò äñðëð ,àôéñ àîéàxvgl ¥¨¥¨¦§§¨¦

ìïéàeOéð íLdzqipky dyxit m` wx edfy rnyne ,dyxei dlra §¥¦¦
,oi`eyip myl `id enràäa enr dqpkp m`,àîúñmiyxtn ep` ¨§¨¨

`id dzqipkyïéìì.dyxei epi`e ,cala ¨¦
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà'oi`eyip myl'e 'oill' oeyl ¨©©©¦

`l` ,ok dyxit dy`dy dpeekd oi` ,`ziixaa zeiepydéîúñ§¨¥
éðz÷ éîúñweligde ,mzqa xvgl eqpkpy xaecn mixwnd ipya - §¨¥¨¨¥

y `edíúñl dqipkdãéc øöç`id ,`yixa enk ,[dly-],ïéìì §¨¨¥¦¨¨¦
eíúñl dqipkdéãéc øöç`id `tiqa enk ,[ely-].ïéàeOðì §¨¨¥¦¥§¦¦
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc zeaezk(ipy meil)

dzzin z` dpyn lrad igelyl zad zxiqny x`azdy xg`l
.aey zepzydl leki dpic m`d `xnbd zxxan ,wpgl dliwqn

:`xnbd zwtzqnàîéàådqxe`nd dxrpy ,xn`p m`d - §¥¨
,dzpif m` ,wpga aiigzdl dpic dpzyde lrad igelyl dxqnpy

àLð éáì àøãäc àëéädxqnpy xg` dia` zial dxfgy ote`a - ¥¨§¨§¨§¥¨¨
,dlra cil dexqny mcew ,lrad igelylúéén÷ àúléîì àøãäà ¨§¨§¦§¨©©§¨

xn`py e` ,dliwq zaiig dzpif m`y ,oey`xd dpicl zxfeg -
.d`eypk ,wpg oica zx`yp `idy

:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdàeää ,àáø øîà,df wtq - ¨©¨¨©
d÷ñt øákrixkd xak -éaø éác àpúc ,ìàòîLé éaø éác àðz §¨©§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥§©¨§¥©¦

,ìàòîLémixcp zxtd zyxta dxeza xn`p(i l xacna)øãðå' ¦§¨¥§¥¤
,'äéìò íe÷é dLôð ìò äøñà øLà ìk äLeøâe äðîìàoi` ,xnelk ©§¨¨§¨Ÿ£¤¨§¨©©§¨¨¨¤¨

,le`yl yie .dixcp xtdl lekiy inøîBì ãeîìz äîrecn - ©©§©
,z`f aezkl dxezd dkxvedàìäåef dy`áà ììkî úàöeî ©£Ÿ¥¦§©¨

ìòa ììkî úàöeîe,dia` zeyxn d`vi z`yipyk - ¥¦§©©©
oi`y heyte ,dlra zeyxn mb d`vi dpnl`zd e` dyxbzdyke

.dixcp z` xtdl lekiy inàlà,df ote` eprinydl weqtd `a ¤¨
áàä øñnL éøäeza z`ìeøñnL Bà ,ìòaä éçeìLdze`éçeìL £¥¤¨©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥

ì áàä,ìòaä éçeìL,jxca dxcpeäLøbúð Bà Cøca äìîøàúðå ¨¨¦§¥©©©§¦§©§§¨©¤¤¦§¨§¨
,jxcada àøB÷ éðà Càéä,dry dze`a dxcb dn wtzqdl yi - ¥©£¦¥¨

Bæ ìL 'dìòa úéa' Bà ,Bæ ìL 'äéáà úéa'dxrpk zaygp `id m`d - ¥¨¦¨¤¥©§¨¤
e ,dlra ziaa dxrpk e` dia` ziaa.dxcp z` xtn inàlàlr - ¤¨

weqtd `a df ote`áàä úeLøî úçà äòL äàöiL ïåék ,Eì øîBì©§¥¨¤¨§¨¨¨©©¥§¨¨
,lrad igelyl dxqnpykøôäì ìBëé Bðéà áeLm` s` ,dixcp ¥¨§¨¥

yi ef `ziixane .dia` zeyxl dxfge dyxbzp e` dpnl`zp
dxqnpy oeiky ,zepf lr dzin aeig iabl wtqd z` s` heytl
elit`e ,d`eypk wpga dpic ,dia` zeyxn d`vie lrad igelyl

.dia` zial dxfgy xg` dzpif m`

* * *
lirl d`aedy `ziixad ixac xwirl zxfeg `xnbd(:gn)dxrpy ,

zriiqne ,d`eypk wpga dpic ,dzpife lrad igelyl dxqnpy
:dpynn dflàðéðz énð ïðà óà ,àtt áø øîàepipy dpyna s` - ¨©©¨¨©£©©¦¨¦¨

epipy jky ,`ziixaa xen`d oick(:eq oixcdpq),äøòð ìò àaä'©¨©©£¨
áéiç Bðéà ,äñøBàîädliwq,äñøBàî ,äìeúa ,äøòð àäzL ãò ©§¨¨¥©¨©¤§¥©£¨§¨§¨¨

,'äéáà úéáa àéäå,dpynd oeyl z` wiicl yieàîìLaoaen - §¦§¥¨¦¨¦§¨¨
aezkl dpynd dkxved recn,'äøòð'hrnl ick.úøâBa àìåoke ©£¨§Ÿ¤¤

.äàeNð àìå ,'äñøBàî' .äìeòa àìå ,'äìeúa'zeaiig opi` el` lky §¨§Ÿ§¨§¨¨§Ÿ§¨
`pzd dpyy dn `l` .dliwqéàî éèeòîì ,'äéáà úéáa'`a dn - §¥¨¦¨§©¥©

,`id dia` ziaa dqex` lk ixde ,hrnlåàìoi` m`d -ezpeek ¨
éèeòîìepiide ,dia` ziaa `le dlra ziaa `l dpi`y ote` §©¥

ykì áàä øñî,ìòaä éçeìLmewn lkn ,ynn d`eyp dpi`y s`y ¨©¨¨¦§¥©©©
.wpga `l` dliwqa dpi` dia` ziaa dpi`y oeik

:ztqep dpynn df oicl zriiqn `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
àðéðz énð ïðà óàoixcdpqa dpyna(.ht),ïåék ,Léà úLà ìò àaä' ©£©©¦¨¦¨©¨©¥¤¦¥¨

äéìò àaä ,äìòáð àlL ét ìò óà ïéàeOðì ìòaä úeLøì äñðëpL¤¦§§¨¦§©©©§¦¦©©¦¤Ÿ¦§£¨©¨¨¤¨
,'÷ðça äæ éøäoeyl dhwpy dpynd oeyln wiicl yieäñðëð' £¥¤§¤¤¦§§¨

,àîìòa 'ìòaä úeLøìzeaxl epiide ,'dtegl dqpkpy' dxn` `le ¦§©©©§¨§¨
`le wpga dzziny ,lrad igelyl a`d dxqny ote` s`

:`xnbd zniiqn .dliwqadpéî òîL.ok gken ok` - §©¦¨

äðùî
:eizepa z` oefl a`d aeiga zwqer epizpynáéiç Bðéà áàä̈¨¥©¨

Bza úBðBæîa.ig eceraäéøæò ïa øæòìà éaø Løc Løãî äæmeia ¦§¦¤¦§¨¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨
`iyp zeidl edepiny'äðáéa íøë'a íéîëç éðôìminkgd eidyk - ¦§¥£¨¦§¤¤§©§¤

oic zia epwiz zepwz izy ,mxkk zexey zexey miayeie ,dpaia
`ed df aeige ,el clzy miclid z` oefl ezy`l lrad aeig oipra
aiigzn `ed jke ,dy` `yepd mc` lk aiignd 'daezk i`pz'

if` ,dzaezk z` dabz `le dixg` zeni m`y ,ezy`líéðaä©¨¦
epnn dl ecleeiyeLøéédziipecpa el dqipkdy miqkpd z` ¦§

,[zexg` miypn ,mig`d x`y mr eyxiiy dyexia mwlg caln]
eðBfé úBðaäåzencle cenll yie .e`ypi e` exbaziy cr eiqkpn §©¨¦

,dfl df miaeigd z`ïéLøBé ïðéà íéðaä äîmn` zaezk z`àlà ©©¨¦¥¨§¦¤¨
,áàä úúéî øçàìwx jiiy daezka aezkd dyexi oeyl oky §©©¦©¨¨

,dzin xg`lúBðBféð ïéà úBðaä óàa`d iqkpnúúéî øçàì àlà ©©¨¥¦¤¨§©©¦©
,ïäéáà.mqpxtl aiig epi` ig ecera la` £¦¤

* * *

àøîâ
epipy .eizepae eipa zepefna a`d iaeig ixcb z` zxxan `xnbd

:`xnbd zwiicn .'eza zepefna aiig epi` a`d' :dpynaúBðBæîa¦§
àä ,áéiç Bðéàc àeä Bzala` -.áéiç ,Bða úBðBæîa`xnbd dtiqen ¦§¥©¨¨¦§§©¨

:zwiicneénð Bza,eza zepefna s` -àkéìc àeä äáBçdxn` - ¦©¦¨§¥¨
,'aiig epi`'y wx dpyndàkéà äåöî àädevn eilr zlhen la` - ¨¦§¨¦¨

:`xnbd dywn df itle .dpeflïéúéðúî épîdiepy in zrck - ©¦©§¦¦
ixde ,epzpynàìkøéàî éaø,`idàìkàìå ,äãeäé éaøkïðçBé éaø Ÿ©¦¥¦Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¨¨

.à÷Bøa ïa¤§¨
,elld mi`pzd zerc zeiepy da `ziixad z` `xnbd d`ian

:mzenk xeaql dleki epizpyn oi` recn zx`aneàéðúc§©§¨
,`ziixaaäåöîa`d lr,úBðaä úà ïeæìeíéðaì øîBçå ì÷- ¦§¨¨¤©¨©¨¤©¨¦

oeik ,mpefl eilr devnyäãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,äøBza é÷ñòc§¨§¥©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨
àúeìéæ íeMî ,úBðaì øîBçå ì÷å ,íéðaä úà ïeæì äåöî ,øîBà- ¥¦§¨¨¤©¨¦§©¨¤©¨¦¦¨

.migztd lr xfgl odl `ed i`pbe leflfyà÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨
,ïäéáà úúéî øçàì úBðaä úà ïeæì äáBç ,øîBài`pzn `ed oky ¥¨¨¤©¨§©©¦©£¦¤

,daezkdelàå elà ,ïäéáà éiça ìáà,zepade mipad -,ïéðBféð ïðéà £¨§©¥£¦¤¥§¥¥¨¦¦
,dyw dzrne .xaca oi` devn elit`eïéúéðúî épîin zrck - ©¦©§¦¦

,epizpyn zxaeqéàkøîà àä ,øéàî éaøayíéðayiäåöî,mpefl ¦©¦¥¦¨¨©¨¦¦§¨
.mipad z` oefl `id daegy wiecn epizpynn eli`e ,daeg ef oi`e

éàkénð íéða øîà àä ,äãeäé éaøwxäåöîef oi`e ,mpefl `id ¦©¦§¨¨¨©¨¦©¦¦§¨
e .daeg,à÷Bøa ïa ïðçBé éaø éày xaeq `ed ixdénð äåöî eléôà ¦©¦¨¨¤§¨£¦¦§¨©¦

àkéìeli`e ,zepad z` `le mipad z` `l oefl llk devn oi` - ¥¨
devne mipad z` oefl daeg yiy rnyn epizpyna `pzd ixacn

.zepad z` oefl
cg` lk zrck dpynd z` cinrdl ozipy zvxzn `xnbd

:`xnbd zvxzn .mi`pzdnàîéà úéòaéàxen` dvxz m` - ¦¨¥¥¨
k epizpynyøéàî éaøe ,`idäãeäé éaø àîéà úéòaéàe ,`idúéòaéà ©¦¥¦¦¨¥¥¨©¦§¨¦¨¥

à÷Bøa ïa ïðçBé éaø àîéà.`id ¥¨©¦¨¨¤§¨
:dixac z` `xnbd zx`anàîéà úéòaéàk epizpynøéàî éaø ¦¨¥¥¨©¦¥¦

,mipal xnege lwe zepad z` oefl devn yiy xaeqd ,`idéëäå§¨¦
øîà÷,epizpyna `pzdïécä àeäå ,'Bza úBðBæîa áéiç Bðéà áàä' ¨¨©¨¨¥©¨¦§¦§©¦
,Bðáì,wiicl yie ,epefl aeig oi`y `pzd xaeqyBzáa äåöî àä ¦§¨¦§¨§¦
àkéàe ,zepad z` oefl devn yi la` -íéðaì øîBçå ì÷devny ¦¨©¨¤©¨¦

xi`n iax ixacke ,dxeza miwqer mdy meyn ,mpefl a`d lr
.`ziixaaéðz÷c éàäåepizpyna `pzd hwpy mrhde -,'Bza'oi` §©§¨¨¥¦

`l` ,dpey oicd 'epa'ay ezpeekïì òîLî à÷ àä`a df xac - ¨¨©§©¨
,eprinydl `pzd
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miwxt dyelya` cenr hn sc ± iriax wxtzeaezk
:opiqxb ikdøãäú àùð éáì àøãäã àëéä àîéàåàúééî÷ àúìéîì`ly ink `ied in Ð

zeyxa `id ixd oizipzn ipzwc `l` ,jk lk `iyew dpi`e ,`id `nlra `ira .dxqnp

`lc oeike ,a`d zeyxn d`vi xak dia` zial jxcd on dxfg elit`e rnyne ,lrad

`xcdc `kid `ni` ,"dia` zia"c `xizi `xwn `l` oigely zxiqn ol `wtpÐzia

.dliwqa `dz dzpif m`e ,dia opixw dia`øáë
ìàòîùé éáø éáã àðú ä÷ñô`xcd `lc Ð

.dxqnp `ly ink iedinl ,`ziinw `zlinläî
øîåì ãåîìúmewi" aezkl jxved dnl Ð

dl xti in ike ,"dilr?exn`p `l `ldemixitn

dlrae ,zqip `ly cr ezaa dia` `l`

dlnx`zpy efe .zqipynzqipynÐz`ven

.lra llkne a` llkn'åë øñîù éøä àìàÐ

dpnl`l aezkd `a `l ,xnelkdyexbleon

oi`eypÐdxcp dyi` zia m`" da aizk `dc

"epxiti dyi`Ð`l` .miiw dyi` oi` ixde

dpnl`leiykr cry .oigely zxiqn ici lr

ziaa zxcep htyn `l` miaezkd jl eyxit `l

dxcpy efe ,dyi` ziaa zxcep htyne dia`

jxcadexqnynoigelylÐj`id rcei ip` oi`

,"dyi` zia" m` "dia` zia" m` ,da `xew ip`

zia" dl `xwz `ly jcnle df aezk `a jkitl

zeyx dpwexzp `le ,"dyi` zia" `l` "dia`

.xtdl leki epi` aeye ,lra ly ezzina a`l

eli`c ,`ziinw `zlinl `xcd `l :`nl`

dxqnp `ly cr oiqexi`d on dlnx`zp

oigelylÐlrad zn :(`,r) mixcp zkqna opz

Ð.i`xwn dl opitlie .a`l zeyx dpwexzpóà
àðéðú éîð ïðà`ziixa `idd ik ,oizipzna Ð

."wpga ef ixd" lirl `ipzcäàåùð àìå äñøåàî
i`c .dlrap `ly it lr s`e ,dtegl dqpkp Ð

dlrapÐ.dleza dil `pz `dúåùøì äñðëð
àîìòá ìòáä" da opz `le ,opz Ðdqpkp

."dtegläðùîåúá úåðåæîá áééç åðéà áàä
.eza hwp i`n` yxtn `xnbae .eiiga Ðäæ

äéøæò ïá øæòìà éáø ùøã ùøãîmeia Ð

edepny.`iypäðáéá íøëáeidy my lr Ð

.mxkk zexey zexey oiayeiåùøéé íéðáä
åðåæé úåðáäåi`pza oic zia epwz zepwz izy Ð

opzc ,oixkc oipa zaezk eyxii mipad :daezk

oiiedic oixkc oipa" :(a,ap zeaezk) oizipzna

lr xzi jzaezk sqk oezxi oepi` ,i`pin ikil

eyxii mipad epiide ."oedeg` mrc oedwlegÐ

dl opiyxtn oizrnya onwle .oixkc oipa zaezk

.`id i`nåðåæé úåðáäåic oawep opa" Ðoiieedi

opfzine iziaa oazi oieedi oepi` ,i`pin ikil

oexbaizc cr iqkpn."oixaebl oegwlzc cr e`

ïéùøåé ïéà íéðáä äîxg`l `l` on` zaezk Ð

ikde ,opz "oezxi oepi`" `dc ,odia` zzin

eyxii mipad i`dc ,"oilgep yi"a dl yxtnÐ

zaezk`.i`w oixkc oipaàøîâïåæì äáåç
úåðáä.`ed daezk i`pz Ðïéðåæð ïéàelit` Ð

.o`k oi` devnäåöî éîð íéðá øîàä`le Ð

.daegàëéì äåöî åìéôà`le mipaa `l Ð

.zepaa'åë øîà÷ éëäå øéàî éáø àîéà úéòáéà
,aiig epa `d wcinl e`l hwpc eza ,xnelk Ð

hwp i` ,epa dil sicr xi`n iaxc meyn `l`

"epa zepefna aiig epi`"Ð`ed epa :`pin` ded

"ezaa aiig epi`" `pz ikdl .`kil devn elit` eza la` ,`ki` devn `kil daegcÐ

epal oicd `ede .`ki` `din devnc `xninlÐ.`kil `din daegc
åìéôàã
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àîéàåolpn :jixt ikdc wgvi epiaxl d`xp Ð `yp ial `xcd `lc `kid ilin ipd

ikixv ediiexz `nlc ?lrad igelyl a`d xqn ihernl "dia` zia" xzii`c

`xcd `lc `kid ilin ipd `pin` ded Ð cg `l` azk `l i`c .dlrap `le dtegl dqpkpl

`xw jixhvi` ikdl ,`ziinw `zlnl xcdzc `ni` Ð `yp ial `xcd la` ,`yp ial

`kidc ab lr s`e ?olpn xqn izk`e ,`pixg`

meyn epiid Ð `xcd `lc ol miw dlrapc

dleza izk`c dlrap `l la` ,`teb ipzy`c

`pz dwqt xak :`ax xn` .xcdzc `ni` Ð `id

epiide .`xcd `lc opireny`e ,l`rnyi iax iac

ilbe .dlrap `le dtegl dqpkpyk zegtd lkl

ok m` .mewn lka oicd `ede Ð mixcpa `xw

,lrad igelyl a`d xqnl i`xw jpdn cg xzii`

`xcd `lc `pgky`e li`ed ,dliwqn dxhtnl

`lc `ed `xaq Ð l`rnyi iax iac `pzcn

.xqn oebk ,dliwqn hirn`c jpd lka `xcd

l`rnyi iax iac `pzc dizlna hwp ikdle

opitli ikidc :df yexitl dyw ,edine ."xqn"

iabc idp ?`ziinw `zlinl `xcd `lc mixcpn

`xw ol ilbc meyn epiid Ð `xcd `l mixcp

oi` aey Ð zg` dry a`d zeyxn d`vic oeikc

jiiy ikid dliwq oiprl mewn lkn ,da gk el

,dtegl dqpkpy it lr s`c ?`xcd `lc xnel

dxfge ,dyxbzp e` dpnl`zpe dlrap `ly oeik

`idy oeik ,dliwqa didz `l dnl Ð dqx`zpe

zeyxn d`vic ab lr s`e ?dqxe`n dleza dxrp

y dnezi enk `dz mewn lkn Ð a`d,a` dl oi`

!oizipznc zxeiba `pgky`ck .dliwqa `iedc

dpi`y d`eypc dil `hiyt `dc :xnel yie

oi`eypc ,llk welig oi`e ,dlerak daeyg dlera

dlerac ikid ike .xac lkl dlerak dl eeyn

Ð xac lkl `ziinw `zlinl `xcd `lc `hiyt

`pzc dyxc jixhv` `le .dlera dpi`y inp ikd

oeik `nip `lc opireny`l `l` l`rnyi iax iac

edl elha Ð dyxbzp e` dpnl`zpe dlrap `lc

oeike .mlern z`yp `lk iede ,dpin oi`eyp my

zepnl` ici lrc ,mixcp zxtda `xw ol ilbc

Ð eed `l eli`k oi`eypd elhazp `l oiyexbe

Ð elhazp `lc oeike .dliwq oiprl oicd `ed

daeygc ,`ziinw `zlinl `xcd `lc `hiyt

opiqxb `lc qxhpewd yxity dne .dlerak ynn

inp yxite ,`id `iyew e`lc ,ilin ipd

ira `w oizipzn` i`c :dyw ira `w oizipzn`c

inp yic ,ilin ipd wgen mpgae :jk lk oiznd dnl

.`ni`e enk `ira oeyla eyxtl

êàéäqxhpewd yexit jezn Ð da `xew ip`

`id m` xnbnl dil jixhvi`c rnyn

epiaxl dywe .jxca `idyk e`l m` a`d zeyxa

opixnbe ,`wtp "dia` zia zepfl"n `dc :wgvi

dlnx`zpyk dxfg oiprlc d`xpe !mzdn mixcp

.`kdn slinl jixhvi` dyxbzp e`

øãðåÐ xnel cenlz dn dyexbe dpnl`

`xza wxta opiyxcckl ,jixhvi`c :dniz

.(a,gt) mixcpc

ì÷onwle Ð `ziixe`a iwqrc mipal xnege

:jixtc oenc` iab ,(a,gw) `xza wxta

`l `ziixe`a wiqr `lc ,zixi `ziixe`a wiqrc

`ki` i`ce Ð `ziixe`c dyexi oiprl ?zixi

eze`a opixngn `lc xn`w `kd la` .dxez el dzkify dn el lefbl epl oi`c ,jxtinl

.dxeza weqriy ick dil opiqpxtne ,dxeza wqery
mdyk
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àLð éáì àøãäc àëéä :àîéàå¯àúléîì àøãä §¥¨¥¨§¨§¨§¥¨¨¨§¨§¦§¨
éaø éác àpz d÷ñt øák àeää :àáø øîà !àúéén÷©©§¨¨©¨¨©§¨§¨¨©¨§¥©¦
äðîìà øãðå" :ìàòîLé éaø éác àðúc .ìàòîLé¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¥¤©§¨¨
äî ,"äéìò íe÷é dLôð ìò äøñà øLà ìk äLeøâe§¨Ÿ£¤¨§¨©©§¨¨¨¤¨©
ììkî úàöeîe áà ììkî úàöeî àìäå ?øîBì ãeîìz©§©©£Ÿ¥¦§©¨¥¦§©

ì áàä øñnL éøä ,àlà !ìòaBà ,ìòaä éçeìL ©©¤¨£¥¤¨©¨¨¦§¥©©©
ì áàä éçeìL eøñnLCøca äìîøàúðå ,ìòaä éçeìL ¤¨§§¥¨¨¦§¥©©©§¦§©§§¨©¤¤

äLøbúð Bà¯Bæ ìL äéáà úéa ,da àøB÷ éðà Càéä ¦§¨§¨¥©£¦¥¨¥¨¦¨¤
äàöiL ïåék :Eì øîBì àlà ?Bæ ìL dìòa úéa Bà¥©§¨¤¤¨©§¥¨¤¨§¨

áàä úeLøî úçà äòL¯øîà .øôäì ìBëé Bðéà áeL ¨¨©©¥§¨¨¥¨§¨¥¨©
äøòð ìò àaä :àðéðz éîð ïðà óà :àtt áø©©¨©£©©¦¨¥¨©¨©©£¨

äñøBàîä¯äìeúa äøòð àäzL ãò áéiç Bðéà ©§¨¨¥©¨©¤§¥©£¨§¨
äøòð àîìLa .äéáà úéáa àéäå ,äñøBàî¯àìå §¨¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨©£¨§Ÿ

äìeúa ,úøâBa¯äñøBàî ,äìeòa àìå¯,äàeNð àìå ¤¤§¨§Ÿ§¨§¨¨§Ÿ§¨
éàî éèeòîì "äéáà úéáa"¯áàä øñî éèeòîì åàì §¥¨¦¨§©¥©¨§©¥¨©¨¨

ìéîð ïðà óà :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?ìòaä éçeìL ¦§¥©©©¨©©©§¨©¦§¨©£©©¦
úeLøì äñðëpL ïåék ,Léà úLà ìò àaä :àðéðz̈¥¨©¨©¥¤¦¥¨¤¦§§¨¦§

äìòáð àlL ét ìò óà ,ïéàeOðì ìòaä¯äéìò àaä ©©©§¦¦©©¦¤Ÿ¦§£¨©¨¨¤¨
àîìòa ìòaä úeLøì äñðëð .÷ðça äæ éøä¯òîL £¥¤§¤¤¦§§¨¦§©©©§¨§¨§©

.dpéîäðùîLøãî äæ .Bza úBðBæîa áéiç Bðéà áàä ¦¨¨¨¥©¨¦§¦¤¦§¨
:äðáéa íøëa íéîëç éðôì äéøæò ïa øæòìà éaø Løc̈©©¦¤§¨¨¤£©§¨¦§¥£¨¦§¤¤§©§¤

äïéLøBé ïðéà íéðaä äî .eðBfé úBðaäå ,eLøéé íéða¯ ©¨¦¦§§©¨¦©©¨¦¥¨§¦
úBðBféð ïéà úBðaä óà ,áàä úúéî øçàì àlà¯àlà ¤¨§©©¦©¨¨©©¨¥¦¤¨

.ïäéáà úúéî øçàìàøîâBza úBðBæîa¯àeä §©©¦©£¦¤¦§¦
Bða úBðBæîa àä ,áéiç Bðéàc¯äáBç ,éîð Bza .áéiç §¥©¨¨¦§§©¨¦©¦¨

äåöî àä ,àkéìc àeä¯éaø àì ?ïéúéðúî épî ,àkéà §¥¨¨¦§¨¦¨©¦©§¦¦¨©¦
.à÷Bøa ïa ïðçBé éaø àìå ,äãeäé éaø àì ,øéàî¥¦¨©¦§¨§¨©¦¨¨¤§¨
,íéðaì øîBçå ì÷ ,úBðaä úà ïeæì äåöî :àéðúc§©§¨¦§¨¨¤©¨©¨¤©¨¦
:øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,äøBza é÷ñòc§¨§¥©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
íeMî ,úBðaì øîBçå ì÷å ,íéðaä úà ïeæì äåöî¦§¨¨¤©¨¦§©¨¤©¨¦
úà ïeæì äáBç :øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø .àúeìéæ¦¨©¦¨¨¤§¨¥¨¨¤

ïäéáà éiça ìáà ,ïäéáà úúéî øçàì úBðaä¯elà ©¨§©©¦©£¦¤£¨§©¥£¦¤¥
øéàî éaø éà ?ïéúéðúî épî .ïéðBféð ïðéà elàå¯àä §¥¥¨¦¦©¦©§¦¦¦©¦¥¦¨

äãeäé éaø éà ,äåöî íéða øîà¯éîð íéða øîà àä ¨©¨¦¦§¨¦©¦§¨¨¨©¨¦©¦
à÷Bøa ïa ïðçBé éaø éà ,äåöî¯éîð äåöî eléôà ¦§¨¦©¦¨¨¤§¨£¦¦§¨©¦

éaø àîéà úéòaéà ,øéàî éaø àîéà úéòaéà !àkéì¥¨¦¨¥¥¨©¦¥¦¦¨¥¥¨©¦
úéòaéà ,äãeäéúéòaéà .à÷Bøa ïa ïðçBé éaø àîéà §¨¦¨¥¥¨©¦¨¨¤§¨¦¨¥

úBðBæîa áéiç Bðéà áàä :øîà÷ éëäå ,øéàî éaø àîéà¥¨©¦¥¦§¨¦¨¨©¨¨¥©¨¦§
Bzáa äåöî àä .Bðáì ïécä àeäå ,Bza¯ì÷ ,àkéà ¦§©¦¦§¨¦§¨§¦¦¨©

Bza éðú÷c éàäå .íéðaì øîBçå¯:ïì òîLî à÷ àä ¨¤©¨¦§©§¨¨¥¦¨¨©§©¨
åìéôàã
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc zeaezk(ipy meil)

dzzin z` dpyn lrad igelyl zad zxiqny x`azdy xg`l
.aey zepzydl leki dpic m`d `xnbd zxxan ,wpgl dliwqn

:`xnbd zwtzqnàîéàådqxe`nd dxrpy ,xn`p m`d - §¥¨
,dzpif m` ,wpga aiigzdl dpic dpzyde lrad igelyl dxqnpy

àLð éáì àøãäc àëéädxqnpy xg` dia` zial dxfgy ote`a - ¥¨§¨§¨§¥¨¨
,dlra cil dexqny mcew ,lrad igelylúéén÷ àúléîì àøãäà ¨§¨§¦§¨©©§¨

xn`py e` ,dliwq zaiig dzpif m`y ,oey`xd dpicl zxfeg -
.d`eypk ,wpg oica zx`yp `idy

:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdàeää ,àáø øîà,df wtq - ¨©¨¨©
d÷ñt øákrixkd xak -éaø éác àpúc ,ìàòîLé éaø éác àðz §¨©§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥§©¨§¥©¦

,ìàòîLémixcp zxtd zyxta dxeza xn`p(i l xacna)øãðå' ¦§¨¥§¥¤
,'äéìò íe÷é dLôð ìò äøñà øLà ìk äLeøâe äðîìàoi` ,xnelk ©§¨¨§¨Ÿ£¤¨§¨©©§¨¨¨¤¨

,le`yl yie .dixcp xtdl lekiy inøîBì ãeîìz äîrecn - ©©§©
,z`f aezkl dxezd dkxvedàìäåef dy`áà ììkî úàöeî ©£Ÿ¥¦§©¨

ìòa ììkî úàöeîe,dia` zeyxn d`vi z`yipyk - ¥¦§©©©
oi`y heyte ,dlra zeyxn mb d`vi dpnl`zd e` dyxbzdyke

.dixcp z` xtdl lekiy inàlà,df ote` eprinydl weqtd `a ¤¨
áàä øñnL éøäeza z`ìeøñnL Bà ,ìòaä éçeìLdze`éçeìL £¥¤¨©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥

ì áàä,ìòaä éçeìL,jxca dxcpeäLøbúð Bà Cøca äìîøàúðå ¨¨¦§¥©©©§¦§©§§¨©¤¤¦§¨§¨
,jxcada àøB÷ éðà Càéä,dry dze`a dxcb dn wtzqdl yi - ¥©£¦¥¨

Bæ ìL 'dìòa úéa' Bà ,Bæ ìL 'äéáà úéa'dxrpk zaygp `id m`d - ¥¨¦¨¤¥©§¨¤
e ,dlra ziaa dxrpk e` dia` ziaa.dxcp z` xtn inàlàlr - ¤¨

weqtd `a df ote`áàä úeLøî úçà äòL äàöiL ïåék ,Eì øîBì©§¥¨¤¨§¨¨¨©©¥§¨¨
,lrad igelyl dxqnpykøôäì ìBëé Bðéà áeLm` s` ,dixcp ¥¨§¨¥

yi ef `ziixane .dia` zeyxl dxfge dyxbzp e` dpnl`zp
dxqnpy oeiky ,zepf lr dzin aeig iabl wtqd z` s` heytl
elit`e ,d`eypk wpga dpic ,dia` zeyxn d`vie lrad igelyl

.dia` zial dxfgy xg` dzpif m`

* * *
lirl d`aedy `ziixad ixac xwirl zxfeg `xnbd(:gn)dxrpy ,

zriiqne ,d`eypk wpga dpic ,dzpife lrad igelyl dxqnpy
:dpynn dflàðéðz énð ïðà óà ,àtt áø øîàepipy dpyna s` - ¨©©¨¨©£©©¦¨¦¨

epipy jky ,`ziixaa xen`d oick(:eq oixcdpq),äøòð ìò àaä'©¨©©£¨
áéiç Bðéà ,äñøBàîädliwq,äñøBàî ,äìeúa ,äøòð àäzL ãò ©§¨¨¥©¨©¤§¥©£¨§¨§¨¨

,'äéáà úéáa àéäå,dpynd oeyl z` wiicl yieàîìLaoaen - §¦§¥¨¦¨¦§¨¨
aezkl dpynd dkxved recn,'äøòð'hrnl ick.úøâBa àìåoke ©£¨§Ÿ¤¤

.äàeNð àìå ,'äñøBàî' .äìeòa àìå ,'äìeúa'zeaiig opi` el` lky §¨§Ÿ§¨§¨¨§Ÿ§¨
`pzd dpyy dn `l` .dliwqéàî éèeòîì ,'äéáà úéáa'`a dn - §¥¨¦¨§©¥©

,`id dia` ziaa dqex` lk ixde ,hrnlåàìoi` m`d -ezpeek ¨
éèeòîìepiide ,dia` ziaa `le dlra ziaa `l dpi`y ote` §©¥

ykì áàä øñî,ìòaä éçeìLmewn lkn ,ynn d`eyp dpi`y s`y ¨©¨¨¦§¥©©©
.wpga `l` dliwqa dpi` dia` ziaa dpi`y oeik

:ztqep dpynn df oicl zriiqn `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
àðéðz énð ïðà óàoixcdpqa dpyna(.ht),ïåék ,Léà úLà ìò àaä' ©£©©¦¨¦¨©¨©¥¤¦¥¨

äéìò àaä ,äìòáð àlL ét ìò óà ïéàeOðì ìòaä úeLøì äñðëpL¤¦§§¨¦§©©©§¦¦©©¦¤Ÿ¦§£¨©¨¨¤¨
,'÷ðça äæ éøäoeyl dhwpy dpynd oeyln wiicl yieäñðëð' £¥¤§¤¤¦§§¨

,àîìòa 'ìòaä úeLøìzeaxl epiide ,'dtegl dqpkpy' dxn` `le ¦§©©©§¨§¨
`le wpga dzziny ,lrad igelyl a`d dxqny ote` s`

:`xnbd zniiqn .dliwqadpéî òîL.ok gken ok` - §©¦¨

äðùî
:eizepa z` oefl a`d aeiga zwqer epizpynáéiç Bðéà áàä̈¨¥©¨

Bza úBðBæîa.ig eceraäéøæò ïa øæòìà éaø Løc Løãî äæmeia ¦§¦¤¦§¨¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨
`iyp zeidl edepiny'äðáéa íøë'a íéîëç éðôìminkgd eidyk - ¦§¥£¨¦§¤¤§©§¤

oic zia epwiz zepwz izy ,mxkk zexey zexey miayeie ,dpaia
`ed df aeige ,el clzy miclid z` oefl ezy`l lrad aeig oipra
aiigzn `ed jke ,dy` `yepd mc` lk aiignd 'daezk i`pz'

if` ,dzaezk z` dabz `le dixg` zeni m`y ,ezy`líéðaä©¨¦
epnn dl ecleeiyeLøéédziipecpa el dqipkdy miqkpd z` ¦§

,[zexg` miypn ,mig`d x`y mr eyxiiy dyexia mwlg caln]
eðBfé úBðaäåzencle cenll yie .e`ypi e` exbaziy cr eiqkpn §©¨¦

,dfl df miaeigd z`ïéLøBé ïðéà íéðaä äîmn` zaezk z`àlà ©©¨¦¥¨§¦¤¨
,áàä úúéî øçàìwx jiiy daezka aezkd dyexi oeyl oky §©©¦©¨¨

,dzin xg`lúBðBféð ïéà úBðaä óàa`d iqkpnúúéî øçàì àlà ©©¨¥¦¤¨§©©¦©
,ïäéáà.mqpxtl aiig epi` ig ecera la` £¦¤

* * *

àøîâ
epipy .eizepae eipa zepefna a`d iaeig ixcb z` zxxan `xnbd

:`xnbd zwiicn .'eza zepefna aiig epi` a`d' :dpynaúBðBæîa¦§
àä ,áéiç Bðéàc àeä Bzala` -.áéiç ,Bða úBðBæîa`xnbd dtiqen ¦§¥©¨¨¦§§©¨

:zwiicneénð Bza,eza zepefna s` -àkéìc àeä äáBçdxn` - ¦©¦¨§¥¨
,'aiig epi`'y wx dpyndàkéà äåöî àädevn eilr zlhen la` - ¨¦§¨¦¨

:`xnbd dywn df itle .dpeflïéúéðúî épîdiepy in zrck - ©¦©§¦¦
ixde ,epzpynàìkøéàî éaø,`idàìkàìå ,äãeäé éaøkïðçBé éaø Ÿ©¦¥¦Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¨¨

.à÷Bøa ïa¤§¨
,elld mi`pzd zerc zeiepy da `ziixad z` `xnbd d`ian

:mzenk xeaql dleki epizpyn oi` recn zx`aneàéðúc§©§¨
,`ziixaaäåöîa`d lr,úBðaä úà ïeæìeíéðaì øîBçå ì÷- ¦§¨¨¤©¨©¨¤©¨¦

oeik ,mpefl eilr devnyäãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,äøBza é÷ñòc§¨§¥©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨
àúeìéæ íeMî ,úBðaì øîBçå ì÷å ,íéðaä úà ïeæì äåöî ,øîBà- ¥¦§¨¨¤©¨¦§©¨¤©¨¦¦¨

.migztd lr xfgl odl `ed i`pbe leflfyà÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨
,ïäéáà úúéî øçàì úBðaä úà ïeæì äáBç ,øîBài`pzn `ed oky ¥¨¨¤©¨§©©¦©£¦¤

,daezkdelàå elà ,ïäéáà éiça ìáà,zepade mipad -,ïéðBféð ïðéà £¨§©¥£¦¤¥§¥¥¨¦¦
,dyw dzrne .xaca oi` devn elit`eïéúéðúî épîin zrck - ©¦©§¦¦

,epizpyn zxaeqéàkøîà àä ,øéàî éaøayíéðayiäåöî,mpefl ¦©¦¥¦¨¨©¨¦¦§¨
.mipad z` oefl `id daegy wiecn epizpynn eli`e ,daeg ef oi`e

éàkénð íéða øîà àä ,äãeäé éaøwxäåöîef oi`e ,mpefl `id ¦©¦§¨¨¨©¨¦©¦¦§¨
e .daeg,à÷Bøa ïa ïðçBé éaø éày xaeq `ed ixdénð äåöî eléôà ¦©¦¨¨¤§¨£¦¦§¨©¦

àkéìeli`e ,zepad z` `le mipad z` `l oefl llk devn oi` - ¥¨
devne mipad z` oefl daeg yiy rnyn epizpyna `pzd ixacn

.zepad z` oefl
cg` lk zrck dpynd z` cinrdl ozipy zvxzn `xnbd

:`xnbd zvxzn .mi`pzdnàîéà úéòaéàxen` dvxz m` - ¦¨¥¥¨
k epizpynyøéàî éaøe ,`idäãeäé éaø àîéà úéòaéàe ,`idúéòaéà ©¦¥¦¦¨¥¥¨©¦§¨¦¨¥

à÷Bøa ïa ïðçBé éaø àîéà.`id ¥¨©¦¨¨¤§¨
:dixac z` `xnbd zx`anàîéà úéòaéàk epizpynøéàî éaø ¦¨¥¥¨©¦¥¦

,mipal xnege lwe zepad z` oefl devn yiy xaeqd ,`idéëäå§¨¦
øîà÷,epizpyna `pzdïécä àeäå ,'Bza úBðBæîa áéiç Bðéà áàä' ¨¨©¨¨¥©¨¦§¦§©¦
,Bðáì,wiicl yie ,epefl aeig oi`y `pzd xaeqyBzáa äåöî àä ¦§¨¦§¨§¦
àkéàe ,zepad z` oefl devn yi la` -íéðaì øîBçå ì÷devny ¦¨©¨¤©¨¦

xi`n iax ixacke ,dxeza miwqer mdy meyn ,mpefl a`d lr
.`ziixaaéðz÷c éàäåepizpyna `pzd hwpy mrhde -,'Bza'oi` §©§¨¨¥¦

`l` ,dpey oicd 'epa'ay ezpeekïì òîLî à÷ àä`a df xac - ¨¨©§©¨
,eprinydl `pzd
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miwxt dyelya` cenr hn sc ± iriax wxtzeaezk
:opiqxb ikdøãäú àùð éáì àøãäã àëéä àîéàåàúééî÷ àúìéîì`ly ink `ied in Ð

zeyxa `id ixd oizipzn ipzwc `l` ,jk lk `iyew dpi`e ,`id `nlra `ira .dxqnp

`lc oeike ,a`d zeyxn d`vi xak dia` zial jxcd on dxfg elit`e rnyne ,lrad

`xcdc `kid `ni` ,"dia` zia"c `xizi `xwn `l` oigely zxiqn ol `wtpÐzia

.dliwqa `dz dzpif m`e ,dia opixw dia`øáë
ìàòîùé éáø éáã àðú ä÷ñô`xcd `lc Ð

.dxqnp `ly ink iedinl ,`ziinw `zlinläî
øîåì ãåîìúmewi" aezkl jxved dnl Ð

dl xti in ike ,"dilr?exn`p `l `ldemixitn

dlrae ,zqip `ly cr ezaa dia` `l`

dlnx`zpy efe .zqipynzqipynÐz`ven

.lra llkne a` llkn'åë øñîù éøä àìàÐ

dpnl`l aezkd `a `l ,xnelkdyexbleon

oi`eypÐdxcp dyi` zia m`" da aizk `dc

"epxiti dyi`Ð`l` .miiw dyi` oi` ixde

dpnl`leiykr cry .oigely zxiqn ici lr

ziaa zxcep htyn `l` miaezkd jl eyxit `l

dxcpy efe ,dyi` ziaa zxcep htyne dia`

jxcadexqnynoigelylÐj`id rcei ip` oi`

,"dyi` zia" m` "dia` zia" m` ,da `xew ip`

zia" dl `xwz `ly jcnle df aezk `a jkitl

zeyx dpwexzp `le ,"dyi` zia" `l` "dia`

.xtdl leki epi` aeye ,lra ly ezzina a`l

eli`c ,`ziinw `zlinl `xcd `l :`nl`

dxqnp `ly cr oiqexi`d on dlnx`zp

oigelylÐlrad zn :(`,r) mixcp zkqna opz

Ð.i`xwn dl opitlie .a`l zeyx dpwexzpóà
àðéðú éîð ïðà`ziixa `idd ik ,oizipzna Ð

."wpga ef ixd" lirl `ipzcäàåùð àìå äñøåàî
i`c .dlrap `ly it lr s`e ,dtegl dqpkp Ð

dlrapÐ.dleza dil `pz `dúåùøì äñðëð
àîìòá ìòáä" da opz `le ,opz Ðdqpkp

."dtegläðùîåúá úåðåæîá áééç åðéà áàä
.eza hwp i`n` yxtn `xnbae .eiiga Ðäæ

äéøæò ïá øæòìà éáø ùøã ùøãîmeia Ð

edepny.`iypäðáéá íøëáeidy my lr Ð

.mxkk zexey zexey oiayeiåùøéé íéðáä
åðåæé úåðáäåi`pza oic zia epwz zepwz izy Ð

opzc ,oixkc oipa zaezk eyxii mipad :daezk

oiiedic oixkc oipa" :(a,ap zeaezk) oizipzna

lr xzi jzaezk sqk oezxi oepi` ,i`pin ikil

eyxii mipad epiide ."oedeg` mrc oedwlegÐ

dl opiyxtn oizrnya onwle .oixkc oipa zaezk

.`id i`nåðåæé úåðáäåic oawep opa" Ðoiieedi

opfzine iziaa oazi oieedi oepi` ,i`pin ikil

oexbaizc cr iqkpn."oixaebl oegwlzc cr e`

ïéùøåé ïéà íéðáä äîxg`l `l` on` zaezk Ð

ikde ,opz "oezxi oepi`" `dc ,odia` zzin

eyxii mipad i`dc ,"oilgep yi"a dl yxtnÐ

zaezk`.i`w oixkc oipaàøîâïåæì äáåç
úåðáä.`ed daezk i`pz Ðïéðåæð ïéàelit` Ð

.o`k oi` devnäåöî éîð íéðá øîàä`le Ð

.daegàëéì äåöî åìéôà`le mipaa `l Ð

.zepaa'åë øîà÷ éëäå øéàî éáø àîéà úéòáéà
,aiig epa `d wcinl e`l hwpc eza ,xnelk Ð

hwp i` ,epa dil sicr xi`n iaxc meyn `l`

"epa zepefna aiig epi`"Ð`ed epa :`pin` ded

"ezaa aiig epi`" `pz ikdl .`kil devn elit` eza la` ,`ki` devn `kil daegcÐ

epal oicd `ede .`ki` `din devnc `xninlÐ.`kil `din daegc
åìéôàã
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àîéàåolpn :jixt ikdc wgvi epiaxl d`xp Ð `yp ial `xcd `lc `kid ilin ipd

ikixv ediiexz `nlc ?lrad igelyl a`d xqn ihernl "dia` zia" xzii`c

`xcd `lc `kid ilin ipd `pin` ded Ð cg `l` azk `l i`c .dlrap `le dtegl dqpkpl

`xw jixhvi` ikdl ,`ziinw `zlnl xcdzc `ni` Ð `yp ial `xcd la` ,`yp ial

`kidc ab lr s`e ?olpn xqn izk`e ,`pixg`

meyn epiid Ð `xcd `lc ol miw dlrapc

dleza izk`c dlrap `l la` ,`teb ipzy`c

`pz dwqt xak :`ax xn` .xcdzc `ni` Ð `id

epiide .`xcd `lc opireny`e ,l`rnyi iax iac

ilbe .dlrap `le dtegl dqpkpyk zegtd lkl

ok m` .mewn lka oicd `ede Ð mixcpa `xw

,lrad igelyl a`d xqnl i`xw jpdn cg xzii`

`xcd `lc `pgky`e li`ed ,dliwqn dxhtnl

`lc `ed `xaq Ð l`rnyi iax iac `pzcn

.xqn oebk ,dliwqn hirn`c jpd lka `xcd

l`rnyi iax iac `pzc dizlna hwp ikdle

opitli ikidc :df yexitl dyw ,edine ."xqn"

iabc idp ?`ziinw `zlinl `xcd `lc mixcpn

`xw ol ilbc meyn epiid Ð `xcd `l mixcp

oi` aey Ð zg` dry a`d zeyxn d`vic oeikc

jiiy ikid dliwq oiprl mewn lkn ,da gk el

,dtegl dqpkpy it lr s`c ?`xcd `lc xnel

dxfge ,dyxbzp e` dpnl`zpe dlrap `ly oeik

`idy oeik ,dliwqa didz `l dnl Ð dqx`zpe

zeyxn d`vic ab lr s`e ?dqxe`n dleza dxrp

y dnezi enk `dz mewn lkn Ð a`d,a` dl oi`

!oizipznc zxeiba `pgky`ck .dliwqa `iedc

dpi`y d`eypc dil `hiyt `dc :xnel yie

oi`eypc ,llk welig oi`e ,dlerak daeyg dlera

dlerac ikid ike .xac lkl dlerak dl eeyn

Ð xac lkl `ziinw `zlinl `xcd `lc `hiyt

`pzc dyxc jixhv` `le .dlera dpi`y inp ikd

oeik `nip `lc opireny`l `l` l`rnyi iax iac

edl elha Ð dyxbzp e` dpnl`zpe dlrap `lc

oeike .mlern z`yp `lk iede ,dpin oi`eyp my

zepnl` ici lrc ,mixcp zxtda `xw ol ilbc

Ð eed `l eli`k oi`eypd elhazp `l oiyexbe

Ð elhazp `lc oeike .dliwq oiprl oicd `ed

daeygc ,`ziinw `zlinl `xcd `lc `hiyt

opiqxb `lc qxhpewd yxity dne .dlerak ynn

inp yxite ,`id `iyew e`lc ,ilin ipd

ira `w oizipzn` i`c :dyw ira `w oizipzn`c

inp yic ,ilin ipd wgen mpgae :jk lk oiznd dnl

.`ni`e enk `ira oeyla eyxtl

êàéäqxhpewd yexit jezn Ð da `xew ip`

`id m` xnbnl dil jixhvi`c rnyn

epiaxl dywe .jxca `idyk e`l m` a`d zeyxa

opixnbe ,`wtp "dia` zia zepfl"n `dc :wgvi

dlnx`zpyk dxfg oiprlc d`xpe !mzdn mixcp

.`kdn slinl jixhvi` dyxbzp e`

øãðåÐ xnel cenlz dn dyexbe dpnl`

`xza wxta opiyxcckl ,jixhvi`c :dniz

.(a,gt) mixcpc

ì÷onwle Ð `ziixe`a iwqrc mipal xnege

:jixtc oenc` iab ,(a,gw) `xza wxta

`l `ziixe`a wiqr `lc ,zixi `ziixe`a wiqrc

`ki` i`ce Ð `ziixe`c dyexi oiprl ?zixi

eze`a opixngn `lc xn`w `kd la` .dxez el dzkify dn el lefbl epl oi`c ,jxtinl

.dxeza weqriy ick dil opiqpxtne ,dxeza wqery
mdyk
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àLð éáì àøãäc àëéä :àîéàå¯àúléîì àøãä §¥¨¥¨§¨§¨§¥¨¨¨§¨§¦§¨
éaø éác àpz d÷ñt øák àeää :àáø øîà !àúéén÷©©§¨¨©¨¨©§¨§¨¨©¨§¥©¦
äðîìà øãðå" :ìàòîLé éaø éác àðúc .ìàòîLé¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¥¤©§¨¨
äî ,"äéìò íe÷é dLôð ìò äøñà øLà ìk äLeøâe§¨Ÿ£¤¨§¨©©§¨¨¨¤¨©
ììkî úàöeîe áà ììkî úàöeî àìäå ?øîBì ãeîìz©§©©£Ÿ¥¦§©¨¥¦§©

ì áàä øñnL éøä ,àlà !ìòaBà ,ìòaä éçeìL ©©¤¨£¥¤¨©¨¨¦§¥©©©
ì áàä éçeìL eøñnLCøca äìîøàúðå ,ìòaä éçeìL ¤¨§§¥¨¨¦§¥©©©§¦§©§§¨©¤¤

äLøbúð Bà¯Bæ ìL äéáà úéa ,da àøB÷ éðà Càéä ¦§¨§¨¥©£¦¥¨¥¨¦¨¤
äàöiL ïåék :Eì øîBì àlà ?Bæ ìL dìòa úéa Bà¥©§¨¤¤¨©§¥¨¤¨§¨

áàä úeLøî úçà äòL¯øîà .øôäì ìBëé Bðéà áeL ¨¨©©¥§¨¨¥¨§¨¥¨©
äøòð ìò àaä :àðéðz éîð ïðà óà :àtt áø©©¨©£©©¦¨¥¨©¨©©£¨

äñøBàîä¯äìeúa äøòð àäzL ãò áéiç Bðéà ©§¨¨¥©¨©¤§¥©£¨§¨
äøòð àîìLa .äéáà úéáa àéäå ,äñøBàî¯àìå §¨¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨©£¨§Ÿ

äìeúa ,úøâBa¯äñøBàî ,äìeòa àìå¯,äàeNð àìå ¤¤§¨§Ÿ§¨§¨¨§Ÿ§¨
éàî éèeòîì "äéáà úéáa"¯áàä øñî éèeòîì åàì §¥¨¦¨§©¥©¨§©¥¨©¨¨

ìéîð ïðà óà :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?ìòaä éçeìL ¦§¥©©©¨©©©§¨©¦§¨©£©©¦
úeLøì äñðëpL ïåék ,Léà úLà ìò àaä :àðéðz̈¥¨©¨©¥¤¦¥¨¤¦§§¨¦§

äìòáð àlL ét ìò óà ,ïéàeOðì ìòaä¯äéìò àaä ©©©§¦¦©©¦¤Ÿ¦§£¨©¨¨¤¨
àîìòa ìòaä úeLøì äñðëð .÷ðça äæ éøä¯òîL £¥¤§¤¤¦§§¨¦§©©©§¨§¨§©

.dpéîäðùîLøãî äæ .Bza úBðBæîa áéiç Bðéà áàä ¦¨¨¨¥©¨¦§¦¤¦§¨
:äðáéa íøëa íéîëç éðôì äéøæò ïa øæòìà éaø Løc̈©©¦¤§¨¨¤£©§¨¦§¥£¨¦§¤¤§©§¤

äïéLøBé ïðéà íéðaä äî .eðBfé úBðaäå ,eLøéé íéða¯ ©¨¦¦§§©¨¦©©¨¦¥¨§¦
úBðBféð ïéà úBðaä óà ,áàä úúéî øçàì àlà¯àlà ¤¨§©©¦©¨¨©©¨¥¦¤¨

.ïäéáà úúéî øçàìàøîâBza úBðBæîa¯àeä §©©¦©£¦¤¦§¦
Bða úBðBæîa àä ,áéiç Bðéàc¯äáBç ,éîð Bza .áéiç §¥©¨¨¦§§©¨¦©¦¨
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קפד
miwxt dyelyaa cenr hn sc ± iriax wxtzeaezk

åúá åìéôàã,`liwc Ð.`ziixe`a `wqr `lc'åë úåðá àðúã éãééàå,`pzc opiqxb `l Ð

`l` .oizipzna dil ipz `l `dc.'ek daeg odia` zzin xg`l zepac icii`e :opiqxb ikd

åðé÷úä àùåàáixcdpq eayiyk Ðzifbzg` `idy ,`ye`axyrndzlby zeilb

.(`,`l) dpyd y`xa xn`ck ,oixcdpqíéðè÷ ïäùë.zexry e`iaiy cr Ðòîù àúÐ

,dil opixn` xnin `l` ,dizeek `zkld zilc

ile`emlklki,oefieskin la`Ð.opitiik `l

ãåøàé" .oipz Ðoernedinxi) "mipz(h

.eipa lr ixfk` `ede .oicex`i xecn opinbxzn

àéãù àúî éðáàå äãìé ãåøàéoipzd Ðciled

,eizeclez.xird ipa lr ozqpxt lihdeäéì åôë
àúéñàlr df cenrie ,dit lr zyzkn etk Ð

lr fixkie ,elew ernyiy ,daeba diley ab

`axerc ,miaxerd on rx `edy envripa ira

gily :iyxtnc zi`e .ipa ira `l `xab `edde

.yi`d eze` lr ok xn`ie dilr cenri xeav

åàø÷é øùà áøåò éðáì.edl oiif `l `nl` Ð

éîëåà,xigyn lcbyk Ðm`dea`deoiade`

ozligzn la` .oze`Ð,mipaloi`peye.oze`

ïøîà àìå.opitk `lc Ðãéîà àìã àìàÐ

.xiyr epi`yåçøë ìòádwcv `l` `di `l Ð

.eipa opi` elit`e ,`nlraäééôë àáøã àä éë
.dwcvd lr Ðïäî ïéðåæð åúùàå àåäelit`e Ð

minkg zpwz `l` ,oicd on `le .eiykrn oazk

.`idåøîà åæî äìåãâoebk .exn` efn dlecba Ð

,zn `edy it lr s`y .zad zqipe ,zae dpnl`

lra oebk ,opaxc gwell ecarzyp miqkpde

) ol `niiwe ,ezy` iqkpaoi` :(a,gn oihib

micareyn miqkpn dy`d oefnl oi`ivenÐ

yginl `kilc `kid ,ikd elit`oewizl,mlerd

zern `ived `ly gwel i`d ik oebkÐedeiey

,yxeik opaxoefz :ixn`e.dlra iqkpn dpnl`d

úáä úñéð 'åë äéúøâéàá ïéáø çìùã àä éëÐ

gwel ezy` iqkpa lra opax xen`c ab lr s`

dy`d oefnl oi`iven oi` :ol `niiwe ,ied

micareyn miqkpnÐ,yxeik opax edeiey `kd

yi"a yxetn ikde .dpnl`c `ciqt meyn

."oilgepåúùàå àåäeipa el`e ,miiw `edy Ð

.`nlra dpzn `l` ,zern e`ived `le ,md

àéòáéîxknk dpznc ab lr s`e Ðoiprl

dil ciarc e`l i`c `ed mzd ,ceary`gip

diytplÐepa la` .dpzn dil aidi `lÐ

.ikd xninl `kilúáä äúî.dyxei dlrae Ð

åúðîìà.zad ia` ly Ðåéñëðî úðåæéð`le Ð

a` ly eyxei epi`e df `ed ixkp yi` opixn`

oi`e ,inc `nlra gwelke ezy` ly `l`

.oicareyn miqkpn dy`d oefnl oi`iveníúä
äî÷ çøèã àëéìã àåäikdl ,dlra zny Ð

.`zpwz opax cearàëä ìáà,edi` i`wc Ð

.ol rnynw ,dcicle dicicl gxhpàúëìä
äéúååë.i`w `rli` iaxc` Ðäéòøëàlr Ð

.elbx
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íäùëzeaezk) "it lr s`" seqa xn`ck ,aiig `nlr ilekl miphw iphw la` Ð miphw

.(a,dqàä,xegy cg`e oal cg` ,yi miaxer ipin ipy Ð inke`a `d ixeeiga

:yxtne ,iwnrd axer daxnc ,zeter ipniq iab (`,bq oileg) "zetixh el`" wxta gkenck

d`xnk Ð iwnrd.oal :yexit ,lvd on dwenry dngd

äééôëàdtk j`id :xn`z m`e Ð 'ek `ax

ozn aizkde ?dwcv liaya eze`

xacd llba] (ornl)???" aizkc ,dcva dxky

oileg) "xyad lk" wxta opixn`e ,"jkxai ???[dfd

oi` Ð dcva dxky ozny dyr zevn lk :(a,iw

:xnel yie !dilr oixdfen dhn ly oic zia

xird ipa odipia eavw :inp i` .mixaca diitk`c

opixn`ck ,diitk` jkld ,ycgl jke jk zzl

xird ipa oi`yxc (a,g) `xza `aac `nw wxta

izxz `ki` dwcvac :cere .ozviw lr riqdl

.(eh mixac) "uetwz `l"e "un`z `l" :ie`l

àåäÐ xg`l `d :rnyn Ð mdn mipefp ezy`e

.qxhpewa yxitck ,xknk `ied dpznc ,oipefp oi`

aidi ded `l Ð diytpl `gip dil carc `l i`c

miqkpn zepade dy`d oefnl oi`iven oi`e .dil

oi`y itl e` ,oiaevw oi`y itl ,micareyn

,edine .(a,p oihib) "oiwfpd"a xn`ck ,oiaezk

Ð epa hwpc xninl `ki`c ,zegcl yi `kdn

la` ,oilhlhnn elit` oipefpc ixii`c meyn

oi`y enk ,oilhlhnn oipefp eid `l Ð xg`l

meyn :inp i` oiyxeic oilhlhnn zpefp dpnl`

la` ,`ed oefip did `l Ð xg`l azk i`c ,`ed

ab lr s` ,dpznn zpefpc `ni` mlerl Ð `id

"oilgep yi"a ,edine .zegewld on `txh `lc

lawnn `txh `lc rnyn (`,blw `xza `aa)

ezpnl` `ziixe`c dyexi `zyd :xn`wc ,dpzn

lk `l opaxc rxn aiky zpzn Ð eiqkpn zpefip

dpi` `ziixe`c `ixa zpznnc rnyn !oky

.oiyxeid on `pfzinc ab lr s` ,eiqkpn zpefip

`l oky lkc idp ,`ziixe`c dpznnc xnel oi`e

dpzn gk mil` `lc ,ied `din oicd `ed ,ied

dpzn lawn gk mil` jigxk lrc .miyxei gkn

`rivn `aac `nw wxta opiwqnc ,miyxei gkn

,xifgi `l Ð miqkp zeixg` ea yiy xhyc (`,bi)

.`ipepwle oerxtl opiyiigc ,dcen aiig elit`

iab `lc ,xifgi Ð miqkp zeixg` ea oi`y xhye

`l` ?xifgi i`n` Ð dpznn iab i`e .icarynn

opiwqt `dc ,iab oiyxeid on eli`e .iab `lc i`ce

:`zkld (`,erw `xza `aa) "heyt hb" seqa

oi`c d`xp ok lr .oiyxeid on daeb dt lr deln

weligyic ab lr s` ,df oiprl xknl dpzn oia

enk ,xknl dpzn oia wlgl `ed `xaqy zenewn

(a,cn `xza `aa) exkne iwizet` exey dyra

daeb eaeg lra Ð epzp la` ,exkn `weec d`xpc

oirxtp oi` iab (a,p oihib) "oiwfpd"a oke .epnn

oixeg ipa miqkp yiy mewna oicareyn miqkpn

Ð j`id dpzna ol `iran ,zixeaif od elit`e

`kd la` ,ol `ira`c `ed `zlin `dl `weec

"dy`d z`ivn" wxta opixn`c `de .wlgl oi`

exkna dil `iranc `iig iaxe] .dqpxtl oi`iven exkna elit`c opireny`l Ð exkn hwpc `de ,epzp oicd `ed .zepefnl oi`iven oi`e ,dqpxtl oi`iven Ð epkyn e` exkn :(`,hq zeaezk)

mipe`bd epwzy dn itle .oicareyn miqkpn zepade dy`d oefnl oi`iven oi` :(a,gn oihib) "oiwfpd"a opzck ,epzp elit` oi`iven oi`c dil `hiyt zepefnl la` [dqpxtl epiid Ð epkyn e`

`xza `aa) "oilgep yi"a opixn` `peeb i`dkac ,opaxc rxn aiky zpznc ilhlhnn `iabc oky lk Ð `ziixe`c `ied dyexic ab lr s` ,inzic ilhlhnn zepefne dzaezk daeb dy`c

elit` `l` ,`ed ozp `iran `le .opiyxtck ,zegewln `iab `lc ikid ik ,irwxwnn elit` `iab `l zepefne .dzaezk `iab `l Ð `ziixe`c `iedc ,`ixa zpznc ilhlhn la` .(`,blw

.miqkpd ecarzyp znyn xaky ab lr s` ,minezi epzpåúðîìàdpnl` oefne ,yixen `edy dn `l` yxil oileki opi` mzdc ,inc `lc ab lr s` Ð `iran ezy`e `ed eiqkpn zpefp

ol zi` inp ikd Ð xg` gweln daeb dzid `lc ab lr s` ,daeb gwelk `l` yxeik epi`y lrad on s`y ,dcic `cearyl opax denl`e li`ed ,ikd iziin mewn lkn Ð mcewn aiig `ed

.odn oipefp ezy`e `ed `diy epal azeka ipewzl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc zeaezk(ipy meil)

,Bza eléôàczwqer dpi` ixdy ,dpefl ekixvdl xazqn zegty ©£¦¦
mewn lkn ,dxezaàkéìc àeä äáBç,dpefl a`d lr oi` aeig wx - ¨§¥¨

àkéà äåöî àäoic azek `pzd did m`e .dpefl devn el yi j` - ¨¦§¨¦¨
aeig wxy miwiicn epiid mpn` ,eizepefnn xeht a`dy ,epaa df
wqery ,epaa wx edfy mixeaq epiid j` ,epefl devn yi la` ,oi`
diabl s`y wiicpy ick ,eza iabl dpynd ok dazk okle .dxeza

.mipal oky lke ,devn yi
,àîéà úéòaéàåk epizpynäãeäé éaømipad z` oefl devny ,`id §¦¨¥¥¨©¦§¨

,zepal xnege lweøîà÷ éëäå,dpyna `pzdáéiç Bðéà áàä §¨¦¨¨©¨¨¥©¨
,Bza úBðBæîa,migztd lr xfgz ok zngny s`Bðáì ïkL ìëå ¦§¦§¨¤¥¦§

,epefl aiig epi`y,äåöî àäs`àkéà Bðáa,dpyi -øîBçå ì÷å ¨¦§¨¦§¦¨§©¨¤
,úBðaì.opefl devnyéðz÷c àäådpyna,'Bza'oi` epaa mby s` ©¨§¨§¨¨¥¦

,devn `l` aeigBza eléôàc ,ïì òîLî à÷ àäxazqn xzeiy ¨¨©§©¨©£¦¦
,dpefl ekixvdlàkéì äáBç.devn wx `l` ,dpefl eilr aeig oi` - ¨¥¨
,àîéà úéòaéàåk epizpynà÷Bøa ïa ïðçBé éaølr devn oi`y ,`id §¦¨¥¥¨©¦¨¨¤§¨

,eizepae eipa z` oefl a`døîà÷ éëäåa`d ,dpyna `pzdBðéà §¨¦¨¨©¥
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àkéì énð äåöî eléôàc,mpefl devn elit` oi` mdipyae -åoi` ©£¦¦§¨©¦¥¨§
,yi devn la` oi` aeig wxy 'aiig epi`' dpynd oeyln wiicl

`l` ,lirl `xnbd dwiicy enkeïäéáà úúéî øçàì úBðác éãéià©§¦§¨§©©¦©£¦¤
äáBçxkfend ,ezzin xg`l zepal zepefn aeigy jk ab` - ¨

,a`d lr aeig `ed ,`tiqaénð àðzonfd iabl `pzd mb dpy - ¨¨©¦
,dketd oeyl ig a`dy,'áéiç Bðéà'oi` devn elit` zn`a j` ¥©¨

.jka
:df oipra ztqep `xnin d`ian `xnbdLéø øîà ,àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¥

àLeàa ,àðéðç øa äãeäé éaø íeMî ,Lé÷ìoixcdpqd eayiyk - ¨¦¦©¦§¨©£¦¨§¨
,`ye` xiraïæ íãà àäiL eðé÷úä[oefl aiig-]åéúBða úàå åéða úà ¦§¦¤§¥¨¨¨¤¨¨§¤§¨
.íépè÷ ïäLk§¤¥§©¦

:`xnbd zwtzqnàúëìä ïéà Bà déúååk àúëìä ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦§§¨§¨¥¥¦§§¨
déúååk.`l e` ,ezenk dkld m`d - §¨¥

heytl ozip mdn ,mi`xen`d lv` eidy miyrn d`ian `xnbd
:df wtqäãeäé áøc dén÷ì eúà äåä ék ,òîL àze`a xy`k - ¨§©¦£¨¨§©¥§©§¨

,miphwd mdipa z` oefl eaxiqy miyp` dcedi ax iptl,eäì øîà̈©§
àéãL àúî éðaàå ,äãìé ãBøàéxird ipa lre ,eizecle ciled oYd - ¨¨§¨§©§¥¨¨©§¨©©

mdipa mr mibdep mdy ,xnelk ,`ed lyn ,mzqpxt ikxv lihd
iax mgikedy s`y gkene .eipa lr mgxn epi`y oYM zeixfk`a§©

mze` dpibe dcedi.jk lr mze` dtk `l mewn lkn ,
:sqep dyrneúà äåä ékel` miyp` mi`a eidyk -áøc dén÷ì ¦£¨¨§©¥§©

eäì øîà ,àcñç,`cqg axàøeaöa àúéñà déì eôkegipd - ¦§¨¨©§§¥£¦¨§¦¨
,`vnp xeaivdy mewna dit lr dketd zyzknàîéìå íe÷éìå- §¥§¥¨

,xn`ie ,lkd edernyie deab didiy ick mc` eze` dilr cenrie
déða éòa àì àøáb àeääå déða éòa àáøBò`edy ,axerd elit` - §¨¨¥§¥§©©§¨Ÿ¨¥§¥

ozep epi`e ,eipaa dvex epi` df mc`e ,mze` ofe eipaa dvex ,ixfk`
.jk lr eze` dtk `ly gken o`k s`e .zepefn mdl

oeyl z` `xnbd zxxan ,df oecipa `xnbd jiynzy mcew
:`xnbd zl`ey .dfxkdddéða éòa àáøBòåz` of axerd ike - §§¨¨¥§¥

,eipaáéúëäå(a fnw mildz)Dngl dndal ozFp'øLà áøò éðáì §¨§¦¥¦§¥¨©§¨¦§¥Ÿ¥£¤
,'eàø÷éiptn ,mlik`iy in oi`y axerd ipa z` of 'd ,xnelk ¦§¨

zvxzn .eipa z` of epi` axerdy ixd ,eipa lr ixfk` axerdy
:`xnbdéøeéça àä ,àéL÷ àì,mipal miaxer lr xn`p weqtd - Ÿ©§¨¨§¦¨¥

mixegy mpi`y mi`ex m`de a`dy oeiky ,mzephwa epiide
i`pey mzenk,mze` mipf mpi`e mze` méîkeàa àäax eli`e - ¨§¨¥

a`d f`y ,exigyde elcby xg`l ,mixegy miaxera xaic `cqg
.mze` mipfe mze` miade` m`de

:df oipra sqep dyrn d`iane `xnbd dkiynndén÷ì éúà äåä ék¦£¨¨¥§©¥
déì øîà ,àáøc,a` eze`l `axéða éðæzéîc Cì àçéðä÷ãvî C- §¨¨¨©¥¦¨¨§¦©§¥§¨¦§¨¨

elld miyrnd lkne .dwcvd on mipefip jipa eidiy jl gep m`d
ixack `ly mixaeq mdy ixd ,jk lr a`d z` mitek oi`y gken
eipa z` oefl aiig a`d `diy epiwzd `ye`ay ,`rli` iax

.miphwd
eipa z` oefl a`d z` miteky mipte` yiy zx`an `xnbd

:miphwdïøîà àìåoefl a`d z` mitek oi`y ,df oic epxn` `l - §Ÿ£¨¨
,miphwd eipa z`ãéîà àìc àlà,xiyr a`d oi`yk wx -ìáàm` ¤¨§Ÿ£¦£¨

`eddéçøk ìò déì ïðéôk ,ãéîàoitek ixdy ,mpefl eze` mitek - £¦¨¦¨¥©¨§¥
lr diitk ly dyrn `xnbd d`iane .dwcvd lr mc` lk

:dwcvdàä ékdf dyrnk -dééôk àáøce`tk -,énà øa ïúð áøì ¦¨§¨¨©§¥§©¨¨©©¦
dépéî ÷étàåegxk lra epnn `ivede -.ä÷ãöì éæeæ äàî òaøà §©¦¦¥©§©¥¨¥¦§¨¨

* * *
iax ly ztqep `xnin `xnbd d`ian ,zncewd `xnind ab`

:`ye`a epiwzdy dpwz oipra `rli`Léø øîà ,àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¥
,eðé÷úä àLeàa ,Lé÷ìmc`áúBkä[ig ecera] eiykrny xhya ¨¦§¨¦§¦©¥

eidi,åéðáì åéñëð ìkmiqkpa ezekf z` cai` oicd ony it lr s` ¨§¨¨§¨¨
y minkg epwiz mewn lkn ,xenb oipwa mda ekf eipaeBzLàå àeä§¦§

eidiíäî íéðBfð.miqkp mze`n - ¦¦¥¤
:`xnbd dywné÷úîàîéúéàå ,àøéæ éaø dì ómixne` yie - ©§¦¨©¦¥¨§¦¥¨

ok dywdy,éðîçð øa ìàeîL éaø,ef zcgein dpwzl ekxved ike ©¦§¥©©§¨¦
`ldeeøîà Bfî äìBãb,minkg exn` xzei lecb yecig -Búðîìà §¨¦¨§©§§¨

,åéñëpî úðBfðz` zyxei eza ,zae dy` gipde zny mc` ,xnelk ¦¤¦§¨¨
dkef zad z`yip m`e .dzaezk i`pzk mdn zpefip ezy`e eiqkp
lkez `ly xnel ie`x dide ,'gwel'k epice diqkp zexita dlra
dy` oi`y `ed oicd ixdy ,miqkpdn zpefip zeidl dpnl`d
minkg epwiz ok it lr s`e ,zegewld ciay dlra iqkpn zipefip
exn`y dn lky oeik ,jkl mrhde .eiqkpn zpefip dy`d `dzy
iptn `ed zegewl iqkpn dizepefn daeb dy`d oi`y minkg
lr enliyy sqkd z` zegewld eciqti `ly ,'mlerd oewiz'
,lraa jiiy epi` df mrhe ,miqkp yekxl mc` ipa eyygie ,dcyd
zra `linn mlaiw `l` ezy` iqkp lr zn`a mliy `ly
dizepefn zeabl dpnl`dn minkg erpn `l dfae ,d`ypy
iqkpa 'yxei'k lrad oic `di df iably exn` `l` ,el` miqkpn
iax dywd ,jky oeike .miyxei iqkpn zepefn daeb dpnl`e ,ezy`
eipal eiqkp z` ozepd mc`y `ye` zpwza yecigd dn ,`xif
miqkp lr oenn e`ived `l eipa mb ixde ,miqkpdn zpefip ezy`
exn` dpnl`d zepefn iabl m`e ,mdilr 'miyxei'k mpecl yie el`

,dza lra iqkpn daeb `idyBzLàå àeäoiicr ezy`e a`dyk - §¦§
,miigàéòaéîdy`d `dzy zcgein dpwz owzl jxev yi ike - ¦©§¨

ixde ,dizepefnl micareyn eidy ,eipal azky miqkpdn zpefip
mabl jiiy oi`e 'miyxei'k `l` 'zegewl'k mpi` el` mipay oeik
eidy ,el` miqkpn qpxtzdl ezy` dleki ,mlerd oewiz

.dizepefnl micareyn
s` zad iqkpn zpefip dpnl` ok`y epl oipn `xnbd zx`an

:miqkpa dlra dkfe z`yipy xg`lïéáø çìLcdf oicdézøbéàa §¨©¨¦§¦©§¥
,ezxb`a -,åéñëpî úðBféð Búðîìà ,úáe äðîìà çépäå únL éî¦¤¥§¦¦©©§¨¨©©§§¨¦¤¦§¨¨

m` s`e .daezkd i`pzkäúî .åéñëpî úðBféð Búðîìà ,úaä úàOéð¦¥©©©§§¨¦¤¦§¨¨¥¨
,úaädl eltpy el` miqkp mllkae ,diqkp lk z` dlra yxie ©©

lehil dpnl`d jiynz m`d oecl yi dzrne ,dia`n dyexia
,mda zekf dl yie e`a a`d zyexiny oeik ,miqkpdn dizepefnl
zngn miqkpl `a ixdy `ed ixkp yi`k lrady xn`py e`
`le ,dpnl`d itlk gwelk `l` `ed oi`e ,a`d zngn `le ezy`
,zegewld ciay miqkpd x`yn zlhep dpi`y myk mdn lehiz
äNòî äéä éãé ìò ,àðéðç øa éñBé éaø ìL BúBçà ïa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¤£¤©¦¥©£¦¨©¨¦¨¨©£¤

,dfk dyrn icil `a -eøîàådf ote`a s`y ,minkgBúðîìà §¨§©§§¨
.åéñëpî úðBféðzpefip ezpnl`y x`eany oeik ,dyw mipt lk lre ¦¤¦§¨¨

,i`pz lkaBzLàå àeä,eiigaàéòaéîdidzy owzl jixv ike - §¦§¦©§¨
.mdn zpefip dy`d

,`ye` zpwz ilel :`xnbd zvxznàîéúc eäîyiy xne` iziid - ©§¥¨
wxe ,mixwnd oia welig,íúä,dpnl`aàeäzpefip `dzy exn`y ¨¨

meyn ,zad dzny ixg` s`e ,d`yipy xg` s` dza iqkpn
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קפה miwxt dyelyaa cenr hn sc ± iriax wxtzeaezk
åúá åìéôàã,`liwc Ð.`ziixe`a `wqr `lc'åë úåðá àðúã éãééàå,`pzc opiqxb `l Ð

`l` .oizipzna dil ipz `l `dc.'ek daeg odia` zzin xg`l zepac icii`e :opiqxb ikd

åðé÷úä àùåàáixcdpq eayiyk Ðzifbzg` `idy ,`ye`axyrndzlby zeilb

.(`,`l) dpyd y`xa xn`ck ,oixcdpqíéðè÷ ïäùë.zexry e`iaiy cr Ðòîù àúÐ

,dil opixn` xnin `l` ,dizeek `zkld zilc

ile`emlklki,oefieskin la`Ð.opitiik `l

ãåøàé" .oipz Ðoernedinxi) "mipz(h

.eipa lr ixfk` `ede .oicex`i xecn opinbxzn

àéãù àúî éðáàå äãìé ãåøàéoipzd Ðciled

,eizeclez.xird ipa lr ozqpxt lihdeäéì åôë
àúéñàlr df cenrie ,dit lr zyzkn etk Ð

lr fixkie ,elew ernyiy ,daeba diley ab

`axerc ,miaxerd on rx `edy envripa ira

gily :iyxtnc zi`e .ipa ira `l `xab `edde

.yi`d eze` lr ok xn`ie dilr cenri xeav

åàø÷é øùà áøåò éðáì.edl oiif `l `nl` Ð

éîëåà,xigyn lcbyk Ðm`dea`deoiade`

ozligzn la` .oze`Ð,mipaloi`peye.oze`

ïøîà àìå.opitk `lc Ðãéîà àìã àìàÐ

.xiyr epi`yåçøë ìòádwcv `l` `di `l Ð

.eipa opi` elit`e ,`nlraäééôë àáøã àä éë
.dwcvd lr Ðïäî ïéðåæð åúùàå àåäelit`e Ð

minkg zpwz `l` ,oicd on `le .eiykrn oazk

.`idåøîà åæî äìåãâoebk .exn` efn dlecba Ð

,zn `edy it lr s`y .zad zqipe ,zae dpnl`

lra oebk ,opaxc gwell ecarzyp miqkpde

) ol `niiwe ,ezy` iqkpaoi` :(a,gn oihib

micareyn miqkpn dy`d oefnl oi`ivenÐ

yginl `kilc `kid ,ikd elit`oewizl,mlerd

zern `ived `ly gwel i`d ik oebkÐedeiey

,yxeik opaxoefz :ixn`e.dlra iqkpn dpnl`d

úáä úñéð 'åë äéúøâéàá ïéáø çìùã àä éëÐ

gwel ezy` iqkpa lra opax xen`c ab lr s`

dy`d oefnl oi`iven oi` :ol `niiwe ,ied

micareyn miqkpnÐ,yxeik opax edeiey `kd

yi"a yxetn ikde .dpnl`c `ciqt meyn

."oilgepåúùàå àåäeipa el`e ,miiw `edy Ð

.`nlra dpzn `l` ,zern e`ived `le ,md

àéòáéîxknk dpznc ab lr s`e Ðoiprl

dil ciarc e`l i`c `ed mzd ,ceary`gip

diytplÐepa la` .dpzn dil aidi `lÐ

.ikd xninl `kilúáä äúî.dyxei dlrae Ð

åúðîìà.zad ia` ly Ðåéñëðî úðåæéð`le Ð

a` ly eyxei epi`e df `ed ixkp yi` opixn`

oi`e ,inc `nlra gwelke ezy` ly `l`

.oicareyn miqkpn dy`d oefnl oi`iveníúä
äî÷ çøèã àëéìã àåäikdl ,dlra zny Ð

.`zpwz opax cearàëä ìáà,edi` i`wc Ð

.ol rnynw ,dcicle dicicl gxhpàúëìä
äéúååë.i`w `rli` iaxc` Ðäéòøëàlr Ð

.elbx
åäðéúéùòå
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íäùëzeaezk) "it lr s`" seqa xn`ck ,aiig `nlr ilekl miphw iphw la` Ð miphw

.(a,dqàä,xegy cg`e oal cg` ,yi miaxer ipin ipy Ð inke`a `d ixeeiga

:yxtne ,iwnrd axer daxnc ,zeter ipniq iab (`,bq oileg) "zetixh el`" wxta gkenck

d`xnk Ð iwnrd.oal :yexit ,lvd on dwenry dngd

äééôëàdtk j`id :xn`z m`e Ð 'ek `ax

ozn aizkde ?dwcv liaya eze`

xacd llba] (ornl)???" aizkc ,dcva dxky

oileg) "xyad lk" wxta opixn`e ,"jkxai ???[dfd

oi` Ð dcva dxky ozny dyr zevn lk :(a,iw

:xnel yie !dilr oixdfen dhn ly oic zia

xird ipa odipia eavw :inp i` .mixaca diitk`c

opixn`ck ,diitk` jkld ,ycgl jke jk zzl

xird ipa oi`yxc (a,g) `xza `aac `nw wxta

izxz `ki` dwcvac :cere .ozviw lr riqdl

.(eh mixac) "uetwz `l"e "un`z `l" :ie`l

àåäÐ xg`l `d :rnyn Ð mdn mipefp ezy`e

.qxhpewa yxitck ,xknk `ied dpznc ,oipefp oi`

aidi ded `l Ð diytpl `gip dil carc `l i`c

miqkpn zepade dy`d oefnl oi`iven oi`e .dil

oi`y itl e` ,oiaevw oi`y itl ,micareyn

,edine .(a,p oihib) "oiwfpd"a xn`ck ,oiaezk

Ð epa hwpc xninl `ki`c ,zegcl yi `kdn

la` ,oilhlhnn elit` oipefpc ixii`c meyn

oi`y enk ,oilhlhnn oipefp eid `l Ð xg`l

meyn :inp i` oiyxeic oilhlhnn zpefp dpnl`

la` ,`ed oefip did `l Ð xg`l azk i`c ,`ed

ab lr s` ,dpznn zpefpc `ni` mlerl Ð `id

"oilgep yi"a ,edine .zegewld on `txh `lc

lawnn `txh `lc rnyn (`,blw `xza `aa)

ezpnl` `ziixe`c dyexi `zyd :xn`wc ,dpzn

lk `l opaxc rxn aiky zpzn Ð eiqkpn zpefip

dpi` `ziixe`c `ixa zpznnc rnyn !oky

.oiyxeid on `pfzinc ab lr s` ,eiqkpn zpefip

`l oky lkc idp ,`ziixe`c dpznnc xnel oi`e

dpzn gk mil` `lc ,ied `din oicd `ed ,ied

dpzn lawn gk mil` jigxk lrc .miyxei gkn

`rivn `aac `nw wxta opiwqnc ,miyxei gkn

,xifgi `l Ð miqkp zeixg` ea yiy xhyc (`,bi)

.`ipepwle oerxtl opiyiigc ,dcen aiig elit`

iab `lc ,xifgi Ð miqkp zeixg` ea oi`y xhye

`l` ?xifgi i`n` Ð dpznn iab i`e .icarynn

opiwqt `dc ,iab oiyxeid on eli`e .iab `lc i`ce

:`zkld (`,erw `xza `aa) "heyt hb" seqa

oi`c d`xp ok lr .oiyxeid on daeb dt lr deln

weligyic ab lr s` ,df oiprl xknl dpzn oia

enk ,xknl dpzn oia wlgl `ed `xaqy zenewn

(a,cn `xza `aa) exkne iwizet` exey dyra

daeb eaeg lra Ð epzp la` ,exkn `weec d`xpc

oirxtp oi` iab (a,p oihib) "oiwfpd"a oke .epnn

oixeg ipa miqkp yiy mewna oicareyn miqkpn

Ð j`id dpzna ol `iran ,zixeaif od elit`e

`kd la` ,ol `ira`c `ed `zlin `dl `weec

"dy`d z`ivn" wxta opixn`c `de .wlgl oi`

exkna dil `iranc `iig iaxe] .dqpxtl oi`iven exkna elit`c opireny`l Ð exkn hwpc `de ,epzp oicd `ed .zepefnl oi`iven oi`e ,dqpxtl oi`iven Ð epkyn e` exkn :(`,hq zeaezk)

mipe`bd epwzy dn itle .oicareyn miqkpn zepade dy`d oefnl oi`iven oi` :(a,gn oihib) "oiwfpd"a opzck ,epzp elit` oi`iven oi`c dil `hiyt zepefnl la` [dqpxtl epiid Ð epkyn e`

`xza `aa) "oilgep yi"a opixn` `peeb i`dkac ,opaxc rxn aiky zpznc ilhlhnn `iabc oky lk Ð `ziixe`c `ied dyexic ab lr s` ,inzic ilhlhnn zepefne dzaezk daeb dy`c

elit` `l` ,`ed ozp `iran `le .opiyxtck ,zegewln `iab `lc ikid ik ,irwxwnn elit` `iab `l zepefne .dzaezk `iab `l Ð `ziixe`c `iedc ,`ixa zpznc ilhlhn la` .(`,blw

.miqkpd ecarzyp znyn xaky ab lr s` ,minezi epzpåúðîìàdpnl` oefne ,yixen `edy dn `l` yxil oileki opi` mzdc ,inc `lc ab lr s` Ð `iran ezy`e `ed eiqkpn zpefp

ol zi` inp ikd Ð xg` gweln daeb dzid `lc ab lr s` ,daeb gwelk `l` yxeik epi`y lrad on s`y ,dcic `cearyl opax denl`e li`ed ,ikd iziin mewn lkn Ð mcewn aiig `ed

.odn oipefp ezy`e `ed `diy epal azeka ipewzl
edpiziyr
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äåöî àä ,àkéìc àeä äáBç ,Bza eléôàc¯.àkéà ©£¦¦¨§¥¨¨¦§¨¦¨
Bðéà áàä :øîà÷ éëäå ,äãeäé éaø àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨©¦§¨§¨¦¨¨©¨¨¥

Bðáa äåöî àä .Bðáì ïkL ìëå ,Bza úBðBæîa áéiç¯ ©¨¦§¦§¨¤¥¦§¨¦§¨¦§
Bza éðú÷c àäå .úBðaì øîBçå ì÷å ,àkéà¯à÷ àä ¦¨§©¨¤©¨§¨§¨¨¥¦¨¨

àîéà úéòaéàå .àkéì äáBç Bza eléôàc :ïì òîLî©§©¨©£¦¦¨¥¨§¦¨¥¥¨
úBðBæîa áéiç Bðéà :øîà÷ éëäå ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨§¨¦¨¨©¥©¨¦§
éîð äåöî eléôàc ïécä àeäå .Bðáì ïécä àeäå ,Bza¦§©¦¦§§©¦©£¦¦§¨©¦

äáBç ïäéáà úúéî øçàì úBðác éãéiàå ,àkéì¯àðz ¥¨§©§¥§¨§©©¦©£¦¤¨¨¨
Lé÷ì Léø øîà àòìéà éaø øîà .áéiç Bðéà éîð©¦¥©¨¨©©¦¤§¨¨©¥¨¦
àäiL eðé÷úä àLeàa :àðéðç øa äãeäé éaø íeMî¦©¦§¨©£¦¨§¨¦§¦¤§¥
àéòaéà .íépè÷ ïäLk åéúBða úàå åéða úà ïæ íãà̈¨¨¤¨¨§¤§¨§¤¥§©¦¦©£¨
àz ?déúååk àúëìä ïéà Bà déúååk àúëìä :eäì§¦§§¨§¨¥¥¦§§¨§¨¥¨
:eäì øîà ,äãeäé áøc dén÷ì eúà äåä ék :òîL§©¦£¨¨§©¥§©§¨£©§
dén÷ì eúà äåä ék !?àéãL àúî éðaàå äãìé ãBøàé̈¨§¨§©§¥¨¨©§¨¦£¨¨§©¥
,àøeaöa àúéñà déì eôk :eäì øîà ,àcñç áøc§©¦§¨£©§§¥¨¦¨§¦¨
àì àøáb àeääå ,déða éòa àáøeò :àîéìå íe÷éìå§¥§¥¨§¨¨¥§¥§©©§¨¨
áøBò éðáì" :áéúëäå ?déða éòa àáøeòå .déða éòä¥§¥§§¨¨¥§¥§¨§¦¦§¥¥

àä ,àéL÷ àì !"eàø÷é øLà¯àä ,éøeéça¯.éîkeàa £¤¦§¨¨©§¨¨§¦¨¥¨§¨¥
Cì àçéð :déì øîà ,àáøc dén÷ì éúà äåä ék¦£¨¨¥§©¥§¨¨£©¥¦¨¨

éða éðfzéîc,ãéîà àìc àlà ïøîà àìå ?ä÷ãvî E §¦©§¥¨¤¦§¨¨§¨£¨©¤¨§¨£¦
ãéîà ìáà¯àáøc àä ék .déçøk ìò déì ïðéôk £¨£¦¨¥©¥©¨§¥¦¨§¨¨

éæeæ äàî òaøà dépéî ÷étàå éîà øa ïúð áøì dééôk̈§¥§©¨¨©©¦§©¥¦¥©§©¥¨¥
àLeàa :Lé÷ì Léø øîà àòìéà éaø øîà .ä÷ãöì¦§¨¨¨©©¦¤§¨¨©¥¨¦§¨

åéðáì åéñëð ìk áúBkä :eðé÷úä¯íéðBfð BzLàå àeä ¦§¦©¥¨§¨¨§¨¨§¦§¦¦
é÷úî .íäîøa ìàeîL éaø àîézéàå àøéæ éaø dì ó ¥¤©§¦¨©¦¥¨§¦¥¨©¦§¥©

àeä ,åéñëpî úðBfð Búðîìà :eøîà Bfî äìBãb :éðîçð©§¨¦§¨¦¨§©§§¨¦¤¦§¨¨
únL éî :dézøbéàa ïéáø çìLc !?àéòaéî BzLàå§¦§¦¨£¨§¨©¨¦§¦©§¥¦¤¥

úáe äðîìà çépäå¯úàOéð ,åéñëpî úðBféð Búðîìà §¦¦©©§¨¨©©§§¨¦¤¦§¨¨¦¥
úaä¯éaø øîà ,úaä äúî ,åéñëpî úðBféð Búðîìà ©©©§§¨¦¤¦§¨¨¥¨©©¨©©¦

äéä éãé ìò :àðéðç øa éñBé éaø ìL BúBçà ïa äãeäé§¨¤£¤©¦¥©£¦¨©¨¦¨¨
åéñëpî úðBféð Búðîìà :eøîàå ,äNòî¯BzLàå àeä ©£¤§¨§©§§¨¦¤¦§¨¨§¦§

ìáà ,çøèc àkéìc àeä íúä :àîéúc eäî !?àéòaéî¦¨£¨©§¥¨¨¨§¥¨§¨©£¨
àëä¯àéòaéà .ïì òîLî à÷ ,dãéãìe déãéãì çøèð ¨¨¦§©§¦¥§¦¨¨©§©¨¦©£¨

àz ?déúååk àúëìä úéì Bà déúååk àúëìä :eäì§¦§§¨§¨¥¥¦§§¨§¨¥¨
àeää àúà ,éîéé÷ eåä ïúðBé éaøå àðéðç éaøc ,òîL§©§©¦£¦¨§©¦¨¨¨¨§¥£¨©
éaø déì øîà .déòøkà ïúðBé éaøì dé÷Lðe ïéçb ,àøáb©§¨¨¦§©¥§©¦¨¨©©§¥£©¥©¦
,àeä åéðáì åéñëð áúBk :déì øîà ?éàä éàî :àðéðç£¦¨©©£©¥¥§¨¨§¨¨

åäðéúéùòå
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,Bza eléôàczwqer dpi` ixdy ,dpefl ekixvdl xazqn zegty ©£¦¦
mewn lkn ,dxezaàkéìc àeä äáBç,dpefl a`d lr oi` aeig wx - ¨§¥¨

àkéà äåöî àäoic azek `pzd did m`e .dpefl devn el yi j` - ¨¦§¨¦¨
aeig wxy miwiicn epiid mpn` ,eizepefnn xeht a`dy ,epaa df
wqery ,epaa wx edfy mixeaq epiid j` ,epefl devn yi la` ,oi`
diabl s`y wiicpy ick ,eza iabl dpynd ok dazk okle .dxeza

.mipal oky lke ,devn yi
,àîéà úéòaéàåk epizpynäãeäé éaømipad z` oefl devny ,`id §¦¨¥¥¨©¦§¨

,zepal xnege lweøîà÷ éëäå,dpyna `pzdáéiç Bðéà áàä §¨¦¨¨©¨¨¥©¨
,Bza úBðBæîa,migztd lr xfgz ok zngny s`Bðáì ïkL ìëå ¦§¦§¨¤¥¦§

,epefl aiig epi`y,äåöî àäs`àkéà Bðáa,dpyi -øîBçå ì÷å ¨¦§¨¦§¦¨§©¨¤
,úBðaì.opefl devnyéðz÷c àäådpyna,'Bza'oi` epaa mby s` ©¨§¨§¨¨¥¦

,devn `l` aeigBza eléôàc ,ïì òîLî à÷ àäxazqn xzeiy ¨¨©§©¨©£¦¦
,dpefl ekixvdlàkéì äáBç.devn wx `l` ,dpefl eilr aeig oi` - ¨¥¨
,àîéà úéòaéàåk epizpynà÷Bøa ïa ïðçBé éaølr devn oi`y ,`id §¦¨¥¥¨©¦¨¨¤§¨

,eizepae eipa z` oefl a`døîà÷ éëäåa`d ,dpyna `pzdBðéà §¨¦¨¨©¥
,Bðáì ïécä àeäå ,Bza úBðBæîa áéiç,epefl aiig epi`yïécä àeäå ©¨¦§¦§©¦¦§§©¦

àkéì énð äåöî eléôàc,mpefl devn elit` oi` mdipyae -åoi` ©£¦¦§¨©¦¥¨§
,yi devn la` oi` aeig wxy 'aiig epi`' dpynd oeyln wiicl

`l` ,lirl `xnbd dwiicy enkeïäéáà úúéî øçàì úBðác éãéià©§¦§¨§©©¦©£¦¤
äáBçxkfend ,ezzin xg`l zepal zepefn aeigy jk ab` - ¨

,a`d lr aeig `ed ,`tiqaénð àðzonfd iabl `pzd mb dpy - ¨¨©¦
,dketd oeyl ig a`dy,'áéiç Bðéà'oi` devn elit` zn`a j` ¥©¨

.jka
:df oipra ztqep `xnin d`ian `xnbdLéø øîà ,àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¥

àLeàa ,àðéðç øa äãeäé éaø íeMî ,Lé÷ìoixcdpqd eayiyk - ¨¦¦©¦§¨©£¦¨§¨
,`ye` xiraïæ íãà àäiL eðé÷úä[oefl aiig-]åéúBða úàå åéða úà ¦§¦¤§¥¨¨¨¤¨¨§¤§¨
.íépè÷ ïäLk§¤¥§©¦

:`xnbd zwtzqnàúëìä ïéà Bà déúååk àúëìä ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦§§¨§¨¥¥¦§§¨
déúååk.`l e` ,ezenk dkld m`d - §¨¥

heytl ozip mdn ,mi`xen`d lv` eidy miyrn d`ian `xnbd
:df wtqäãeäé áøc dén÷ì eúà äåä ék ,òîL àze`a xy`k - ¨§©¦£¨¨§©¥§©§¨

,miphwd mdipa z` oefl eaxiqy miyp` dcedi ax iptl,eäì øîà̈©§
àéãL àúî éðaàå ,äãìé ãBøàéxird ipa lre ,eizecle ciled oYd - ¨¨§¨§©§¥¨¨©§¨©©

mdipa mr mibdep mdy ,xnelk ,`ed lyn ,mzqpxt ikxv lihd
iax mgikedy s`y gkene .eipa lr mgxn epi`y oYM zeixfk`a§©

mze` dpibe dcedi.jk lr mze` dtk `l mewn lkn ,
:sqep dyrneúà äåä ékel` miyp` mi`a eidyk -áøc dén÷ì ¦£¨¨§©¥§©

eäì øîà ,àcñç,`cqg axàøeaöa àúéñà déì eôkegipd - ¦§¨¨©§§¥£¦¨§¦¨
,`vnp xeaivdy mewna dit lr dketd zyzknàîéìå íe÷éìå- §¥§¥¨

,xn`ie ,lkd edernyie deab didiy ick mc` eze` dilr cenrie
déða éòa àì àøáb àeääå déða éòa àáøBò`edy ,axerd elit` - §¨¨¥§¥§©©§¨Ÿ¨¥§¥

ozep epi`e ,eipaa dvex epi` df mc`e ,mze` ofe eipaa dvex ,ixfk`
.jk lr eze` dtk `ly gken o`k s`e .zepefn mdl

oeyl z` `xnbd zxxan ,df oecipa `xnbd jiynzy mcew
:`xnbd zl`ey .dfxkdddéða éòa àáøBòåz` of axerd ike - §§¨¨¥§¥

,eipaáéúëäå(a fnw mildz)Dngl dndal ozFp'øLà áøò éðáì §¨§¦¥¦§¥¨©§¨¦§¥Ÿ¥£¤
,'eàø÷éiptn ,mlik`iy in oi`y axerd ipa z` of 'd ,xnelk ¦§¨

zvxzn .eipa z` of epi` axerdy ixd ,eipa lr ixfk` axerdy
:`xnbdéøeéça àä ,àéL÷ àì,mipal miaxer lr xn`p weqtd - Ÿ©§¨¨§¦¨¥

mixegy mpi`y mi`ex m`de a`dy oeiky ,mzephwa epiide
i`pey mzenk,mze` mipf mpi`e mze` méîkeàa àäax eli`e - ¨§¨¥

a`d f`y ,exigyde elcby xg`l ,mixegy miaxera xaic `cqg
.mze` mipfe mze` miade` m`de

:df oipra sqep dyrn d`iane `xnbd dkiynndén÷ì éúà äåä ék¦£¨¨¥§©¥
déì øîà ,àáøc,a` eze`l `axéða éðæzéîc Cì àçéðä÷ãvî C- §¨¨¨©¥¦¨¨§¦©§¥§¨¦§¨¨

elld miyrnd lkne .dwcvd on mipefip jipa eidiy jl gep m`d
ixack `ly mixaeq mdy ixd ,jk lr a`d z` mitek oi`y gken
eipa z` oefl aiig a`d `diy epiwzd `ye`ay ,`rli` iax

.miphwd
eipa z` oefl a`d z` miteky mipte` yiy zx`an `xnbd

:miphwdïøîà àìåoefl a`d z` mitek oi`y ,df oic epxn` `l - §Ÿ£¨¨
,miphwd eipa z`ãéîà àìc àlà,xiyr a`d oi`yk wx -ìáàm` ¤¨§Ÿ£¦£¨

`eddéçøk ìò déì ïðéôk ,ãéîàoitek ixdy ,mpefl eze` mitek - £¦¨¦¨¥©¨§¥
lr diitk ly dyrn `xnbd d`iane .dwcvd lr mc` lk

:dwcvdàä ékdf dyrnk -dééôk àáøce`tk -,énà øa ïúð áøì ¦¨§¨¨©§¥§©¨¨©©¦
dépéî ÷étàåegxk lra epnn `ivede -.ä÷ãöì éæeæ äàî òaøà §©¦¦¥©§©¥¨¥¦§¨¨

* * *
iax ly ztqep `xnin `xnbd d`ian ,zncewd `xnind ab`

:`ye`a epiwzdy dpwz oipra `rli`Léø øîà ,àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¥
,eðé÷úä àLeàa ,Lé÷ìmc`áúBkä[ig ecera] eiykrny xhya ¨¦§¨¦§¦©¥

eidi,åéðáì åéñëð ìkmiqkpa ezekf z` cai` oicd ony it lr s` ¨§¨¨§¨¨
y minkg epwiz mewn lkn ,xenb oipwa mda ekf eipaeBzLàå àeä§¦§

eidiíäî íéðBfð.miqkp mze`n - ¦¦¥¤
:`xnbd dywné÷úîàîéúéàå ,àøéæ éaø dì ómixne` yie - ©§¦¨©¦¥¨§¦¥¨

ok dywdy,éðîçð øa ìàeîL éaø,ef zcgein dpwzl ekxved ike ©¦§¥©©§¨¦
`ldeeøîà Bfî äìBãb,minkg exn` xzei lecb yecig -Búðîìà §¨¦¨§©§§¨

,åéñëpî úðBfðz` zyxei eza ,zae dy` gipde zny mc` ,xnelk ¦¤¦§¨¨
dkef zad z`yip m`e .dzaezk i`pzk mdn zpefip ezy`e eiqkp
lkez `ly xnel ie`x dide ,'gwel'k epice diqkp zexita dlra
dy` oi`y `ed oicd ixdy ,miqkpdn zpefip zeidl dpnl`d
minkg epwiz ok it lr s`e ,zegewld ciay dlra iqkpn zipefip
exn`y dn lky oeik ,jkl mrhde .eiqkpn zpefip dy`d `dzy
iptn `ed zegewl iqkpn dizepefn daeb dy`d oi`y minkg
lr enliyy sqkd z` zegewld eciqti `ly ,'mlerd oewiz'
,lraa jiiy epi` df mrhe ,miqkp yekxl mc` ipa eyygie ,dcyd
zra `linn mlaiw `l` ezy` iqkp lr zn`a mliy `ly
dizepefn zeabl dpnl`dn minkg erpn `l dfae ,d`ypy
iqkpa 'yxei'k lrad oic `di df iably exn` `l` ,el` miqkpn
iax dywd ,jky oeike .miyxei iqkpn zepefn daeb dpnl`e ,ezy`
eipal eiqkp z` ozepd mc`y `ye` zpwza yecigd dn ,`xif
miqkp lr oenn e`ived `l eipa mb ixde ,miqkpdn zpefip ezy`
exn` dpnl`d zepefn iabl m`e ,mdilr 'miyxei'k mpecl yie el`

,dza lra iqkpn daeb `idyBzLàå àeäoiicr ezy`e a`dyk - §¦§
,miigàéòaéîdy`d `dzy zcgein dpwz owzl jxev yi ike - ¦©§¨

ixde ,dizepefnl micareyn eidy ,eipal azky miqkpdn zpefip
mabl jiiy oi`e 'miyxei'k `l` 'zegewl'k mpi` el` mipay oeik
eidy ,el` miqkpn qpxtzdl ezy` dleki ,mlerd oewiz

.dizepefnl micareyn
s` zad iqkpn zpefip dpnl` ok`y epl oipn `xnbd zx`an

:miqkpa dlra dkfe z`yipy xg`lïéáø çìLcdf oicdézøbéàa §¨©¨¦§¦©§¥
,ezxb`a -,åéñëpî úðBféð Búðîìà ,úáe äðîìà çépäå únL éî¦¤¥§¦¦©©§¨¨©©§§¨¦¤¦§¨¨

m` s`e .daezkd i`pzkäúî .åéñëpî úðBféð Búðîìà ,úaä úàOéð¦¥©©©§§¨¦¤¦§¨¨¥¨
,úaädl eltpy el` miqkp mllkae ,diqkp lk z` dlra yxie ©©

lehil dpnl`d jiynz m`d oecl yi dzrne ,dia`n dyexia
,mda zekf dl yie e`a a`d zyexiny oeik ,miqkpdn dizepefnl
zngn miqkpl `a ixdy `ed ixkp yi`k lrady xn`py e`
`le ,dpnl`d itlk gwelk `l` `ed oi`e ,a`d zngn `le ezy`
,zegewld ciay miqkpd x`yn zlhep dpi`y myk mdn lehiz
äNòî äéä éãé ìò ,àðéðç øa éñBé éaø ìL BúBçà ïa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¤£¤©¦¥©£¦¨©¨¦¨¨©£¤

,dfk dyrn icil `a -eøîàådf ote`a s`y ,minkgBúðîìà §¨§©§§¨
.åéñëpî úðBféðzpefip ezpnl`y x`eany oeik ,dyw mipt lk lre ¦¤¦§¨¨

,i`pz lkaBzLàå àeä,eiigaàéòaéîdidzy owzl jixv ike - §¦§¦©§¨
.mdn zpefip dy`d

,`ye` zpwz ilel :`xnbd zvxznàîéúc eäîyiy xne` iziid - ©§¥¨
wxe ,mixwnd oia welig,íúä,dpnl`aàeäzpefip `dzy exn`y ¨¨

meyn ,zad dzny ixg` s`e ,d`yipy xg` s` dza iqkpn
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déðæì eäðéúéOòåz` `xnbd zniiqn .eze` oefl eipa z` izitke - §©¦¦§§¨¥
:dgkeddàðéc åàì àîìLa zøîà éàxn`p m` xacd oaen - ¦¨§©§¦§¨¨©¦¨

,epefl miaiig mipad oi` oicd cvnyeäðééOò éëä íeMîzngn - ¦¨¦©§¦§
miptl el riiqy ,daeh dld el wifgd okle ,epefl mtekl jxved ok

.oicd zxeynàðéc zøîà éà àlàeid oicd cvny xn`z m` - ¤¨¦¨§©§¦¨
,epefl miaiigéòa eäðééOò,mzetkl ozpei iax lr lhen did ixd - ©§¦§¨¥

mc` eze` el wifgd recne ,oicl axqnd lk z` miteky enk
iaxk dkld oi`y gkene .zn` hetyl `ed aiig ixd ,jk lr daeh
.mdn mipefip ezy`e a`d oi` eipal eiqkp lk azekd `l` ,`rli`

* * *
:`ye`a epiwzdy ztqep dpwz `rli` iax mya d`ian `xnbd

æaæánä ,eðé÷úä àLeàa ,àòìéà éaø øîà,miiprl eizernæaæáé ìà ¨©©¦¦§¨§¨¦§¦©§©§¥©§©§¥
eiqkpn.LîBçî øúBé¥¥¤

:`ziixan df oicl `xnbd zriiqnæaæáé ìà ,æaæánä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©§©§¥©§©§¥
ànL ,LîBçî øúBée eiqkpn cxiãçàa äNòîe .úBiøaì Cøèöé ¥¥¤¤¨¦§¨¥©§¦©£¤§¤¨

æaæáì LwaLmiiprl eizernn.Bøéáç Bì çépä àìå ,[LîBçî øúBé] ¤¦¥§©§¥¥¥¤§Ÿ¦¦©£¥
epîe,eakiry xag eze` did ine -dì éøîàå .ááLé éaøyie - ©©¦§¥¨§¨§¦¨

did fafal ywiay iny mixne`epîe ,Bøéáç Bçépä àìå ,ááLé éaø©¦§¥¨§Ÿ¦¦£¥©
g `ed ine -,exia.àáé÷ò éaø©¦£¦¨

àîéúéàå ,ïîçð áø øîàz`f xn`y mixne` yie -øa àçà áø ¨©©©§¨§¦¥¨©©¨©
àø÷ éàî ,á÷òéawri xn`y ,yneg zpizp lr fnexd weqtd edn - ©£Ÿ©§¨

epia`(ak gk ziy`xa),'Cì epøOòà øOò éì ïzz øLà ìëå'ltke §Ÿ£¤¦¤¦©¥£©§¤¨
ipy miqkpdn yixtdl ie`xy cnll `a xeyir ly oeyld

.yneg md eicgiy ,mixeyir
,cg` xyrn yixtny `id weqtd oeyl zernyn :`xnbd zl`ey

,sqep xyrn yixtn jk xg`eå,dyw ok m`àøeOéò éîc àì àä §¨Ÿ¨¥¦¨
àn÷ àøeOéòì àøúaxyrnd mekql dey ipyd xyrnd oi` ixd - ©§¨§¦¨©¨

exzepe xyiry ixg`e ,d`nn dxyr ozep dligza ixdy ,oey`xd
ok m`e ,miwlg dryz `edy xyrn mdn yixtn ,miryz mcia
hrn `l` ,yneg df oi`e ,d`nn dxyr ryz yixtdy `vnp

.zegt
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîàxyr` xyr' awri xn` `ly jkn ¨©©©¦

`l` 'jl,'epøOòà'xeriy eze` z` aey yixtiy yexcl yi £©§¤
oziy epiide ,yixtd xaky xyrnàøúáìoexg`d xyrnl -ék §©§¨¦
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,Cìéàå ïàkî,cenll axqn oiicr m`Bnò ãøBéa`dåéiçìedwln - ¦¨§¥¨¥¦§©¨
.cnliy cr ,lk`n epnn rpene drevxa

:`xnbd zl`eyéðéà,oicd `ed jk ike -áøì áø déì øîà àäå ¥¦§¨¨©¥©§©
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המשך בעמוד רו

miwxt dyelya` cenr p sc ± iriax wxtzeaezk
åäðéúéùòåizitk Ðizgxhy iptne .dwfga mze`oicd zxeyn miptl el qpkil eilrÐ

.ipiaagnàåä àðéã éàåhetyi egxk lry ,daeh el wifgdl daeh zelinb o`k oi` Ð

.zn`æáæáîä.miiprl Ðùîåçî.zeixal jxhvi `ly ,eiqkpay Ðåðøùòà øùòipy Ð

,oixeyiryneg edl eed.àî÷ì àøúá éîã àì àäå,dryz edl eyt `nwl zlwy ikc Ð

edcic xyrn zilcn zxcd ikeÐ`nw ik e`l

.mdipya yneg o`k oi`e ,`edåðøùòà`lcn Ð

xyr aizkxyr`jlÐepxyr` :xn`w ikd

,oey`xk.oey`xk `di ipy xyrn :xnelk

åììä úåòåîù.`ye` zpwza `rli` iaxc Ð

úåëìåäå úåèòîúî.mi`xen`n Ðdpey`xdÐ

xn` `rli` iax xn`iqei axc meyn yiwl yix
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ziyily .yiwlÐ.dicegl `rli` iaxêéðîéñå
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.mikx mixacae zgpaåééçì åîò ãøåéezecxl Ð
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äéããe"hyee oixewy ,dic ly dxn Ð.äééôùð
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.gwtzny itlâåìî éñëðá äøëîù.oxwd Ð
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"crl zcner ezwcve" ,"eziaaÐgxhy lr
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc zeaezk(iyily meil)

déðæì eäðéúéOòåz` `xnbd zniiqn .eze` oefl eipa z` izitke - §©¦¦§§¨¥
:dgkeddàðéc åàì àîìLa zøîà éàxn`p m` xacd oaen - ¦¨§©§¦§¨¨©¦¨

,epefl miaiig mipad oi` oicd cvnyeäðééOò éëä íeMîzngn - ¦¨¦©§¦§
miptl el riiqy ,daeh dld el wifgd okle ,epefl mtekl jxved ok

.oicd zxeynàðéc zøîà éà àlàeid oicd cvny xn`z m` - ¤¨¦¨§©§¦¨
,epefl miaiigéòa eäðééOò,mzetkl ozpei iax lr lhen did ixd - ©§¦§¨¥

mc` eze` el wifgd recne ,oicl axqnd lk z` miteky enk
iaxk dkld oi`y gkene .zn` hetyl `ed aiig ixd ,jk lr daeh
.mdn mipefip ezy`e a`d oi` eipal eiqkp lk azekd `l` ,`rli`

* * *
:`ye`a epiwzdy ztqep dpwz `rli` iax mya d`ian `xnbd

æaæánä ,eðé÷úä àLeàa ,àòìéà éaø øîà,miiprl eizernæaæáé ìà ¨©©¦¦§¨§¨¦§¦©§©§¥©§©§¥
eiqkpn.LîBçî øúBé¥¥¤

:`ziixan df oicl `xnbd zriiqnæaæáé ìà ,æaæánä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©§©§¥©§©§¥
ànL ,LîBçî øúBée eiqkpn cxiãçàa äNòîe .úBiøaì Cøèöé ¥¥¤¤¨¦§¨¥©§¦©£¤§¤¨

æaæáì LwaLmiiprl eizernn.Bøéáç Bì çépä àìå ,[LîBçî øúBé] ¤¦¥§©§¥¥¥¤§Ÿ¦¦©£¥
epîe,eakiry xag eze` did ine -dì éøîàå .ááLé éaøyie - ©©¦§¥¨§¨§¦¨

did fafal ywiay iny mixne`epîe ,Bøéáç Bçépä àìå ,ááLé éaø©¦§¥¨§Ÿ¦¦£¥©
g `ed ine -,exia.àáé÷ò éaø©¦£¦¨

àîéúéàå ,ïîçð áø øîàz`f xn`y mixne` yie -øa àçà áø ¨©©©§¨§¦¥¨©©¨©
àø÷ éàî ,á÷òéawri xn`y ,yneg zpizp lr fnexd weqtd edn - ©£Ÿ©§¨

epia`(ak gk ziy`xa),'Cì epøOòà øOò éì ïzz øLà ìëå'ltke §Ÿ£¤¦¤¦©¥£©§¤¨
ipy miqkpdn yixtdl ie`xy cnll `a xeyir ly oeyld

.yneg md eicgiy ,mixeyir
,cg` xyrn yixtny `id weqtd oeyl zernyn :`xnbd zl`ey

,sqep xyrn yixtn jk xg`eå,dyw ok m`àøeOéò éîc àì àä §¨Ÿ¨¥¦¨
àn÷ àøeOéòì àøúaxyrnd mekql dey ipyd xyrnd oi` ixd - ©§¨§¦¨©¨

exzepe xyiry ixg`e ,d`nn dxyr ozep dligza ixdy ,oey`xd
ok m`e ,miwlg dryz `edy xyrn mdn yixtn ,miryz mcia
hrn `l` ,yneg df oi`e ,d`nn dxyr ryz yixtdy `vnp

.zegt
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîàxyr` xyr' awri xn` `ly jkn ¨©©©¦

`l` 'jl,'epøOòà'xeriy eze` z` aey yixtiy yexcl yi £©§¤
oziy epiide ,yixtd xaky xyrnàøúáìoexg`d xyrnl -ék §©§¨¦

àn÷zixiyrn xzei hrn edfy s` ,oey`xd xyrnd xeriyk - ©¨
dnnizyy `vnpe ,oey`xd xyrnd zyxtd xg`l x`ypy

.yneg md cgi zexyrnd
`rli` iax xn`y mixacd zyly oexkfl oniq d`ian `xnbd

:`ye`a epiwzdyeìlä úBòeîLe ,éMà øa éîéL áø øîàly - ¨©©¦¦©©¦§©¨
,`rli` iax xn`y `ye` zepwzúBëìBäå úBèòîúîdpwz lka - ¦§©£§§

dxn`p mnyay mi`xen`d zeny mihrnzn ,xn`y ztqep
iax mya ,yiwl yix mya xn` dpey`xd dpwzd z`y ,dpwzd
z`e .cal yiwl yix mya xn` dipyd z` .`pipg xa iqei

.sqep `xen` ly my `ll envrn xn` ziyilydéðîéñåConiq - §¦¨¨
zeny ehrnzp mdn el`a zrcl ,zekldd xcq lr jcia `di

,xcqd itl mi`xen`d'íépè÷'mdyk eipa z` oefl mc` aiig - §©¦
.miphw'eáúk'.mdn oipefip ezy`e `ed eipal eiqkp lk azekd - ¨§
'eæaæáe'xcql oniq yiy oeike .ynegn xzei fafai l` fafand - ¦§§

mya xekfl ozip ,mihrnzn mi`xen`d zenyy oniqe ,zekldd
.dpwz lk dxn`p in

* * *
:`ye`a epwzy ztqep dpwz d`ian `xnbd,÷çöé áø øîà̈©©¦§¨

ìbìbúî íãà àäiL eðé÷úä àLeàamikx mixacae zgpa bdpzn - §¨¦§¦¤§¥¨¨¦§©§¥
Bða íò,dxez cenll axqndãòlibl oad ribiy,äðL äøNò íézL ¦§©§¥¤§¥¨¨

,Cìéàå ïàkî,cenll axqn oiicr m`Bnò ãøBéa`dåéiçìedwln - ¦¨§¥¨¥¦§©¨
.cnliy cr ,lk`n epnn rpene drevxa

:`xnbd zl`eyéðéà,oicd `ed jk ike -áøì áø déì øîà àäå ¥¦§¨¨©¥©§©
,úìéL øa ìàeîL,zewepiz cnln didyúéL øaî øéöacli - §¥©¦©§¦¦©¦

,yy libn zegtìéa÷z àì.dxez ecnll jil`úéL øaoa cli - Ÿ§©¥©¦
,yyìéa÷,dxez ecnll jlv`àøBúk déì éôñedxeza eqinrde - ©¥§¥¥§¨

mby gkene .egxk lra lk`na eze` miqae`e mihirlny xeyk
ixac clid lr gka qinrdl ie`x ,dxyr mizy libn zegta

.dxez
:`xnbd zvxznïéà,ok` -àøBúk déì éôñxeyk edqinrd - ¦§¥¥§¨

,cenll epevxyk wx edf j` ,yy liba elit` dxez ixacaeäéî- ¦
,cenll axqn m` mle`äøNò íézL øçàì ãò åéiçì Bnò ãøBé Bðéà¥¥¦§©¨©§©©§¥¤§¥

.äðL:sqep uexizàîéà úéòaéàåixac zn`ay ,xen` dvxz m` - ¨¨§¦¨¥¥¨
lra s` epiid xeyk eqinrdl yiy zliy xa l`eny axl ax

e ,egxkàø÷îì àä ,àéL÷ àìepiid egxk lra ecnll yiy dn - Ÿ©§¨¨§¦§¨
e ,azkay dxezàäcr zgpa enir lblbl yiy wgvi ax ixac - ¨

exn`p ,dxyr mizy libìd cenil iab.äðLî §¦§¨
:df welig `xnbd dgikeníà éì äøîà ,éiaà øîàc,izpne` - §¨©©©¥¨§¨¦¥

,m`k ipzlcibyúéL øaie`x mipy yy oa cli -ìcenil.àø÷î ©¦§¦§¨
øñéìz øa .äðLîì ,øNò øa,dxyr ylyd zpyl ezqipka - ©¤¤§¦§¨©§¥©

,cg` meie dpy dxyr mizy oa dyrpyk xnelkúòî àúéðòúì§©£¦¨¥¥
úòì.jepig meyn ,mly mei mixetkd meia zeprzdl aiig - §¥

ú÷Bðéúáezcnel dpi`y iptn xzei leaql gk dl yiy ,zaa - §¦¤
,ylgp dteb oi`e dxezøñéøz úamizyd zpyl dzqipkn - ©§¥©

lk zeprzdl dilr ,cg` meie dxyr zg` za ziyrpy ,dxyr
.mixetkd mei

* * *
oipra ,ezpne` mya iia` xn`y mitqep mixac d`ian `xnbd

:micliúéL øa éàä ,íà éì äøîà ,éiaà øîàyy oa cli eze` - ¨©©©¥¨§¨¦¥©©¦
,mipyúéL íìLéîc àîBéa àaø÷ò déì à÷øècaxwr eze` jypy - §©§¨¥©§©¨§¨§¦§©¦

,mipy yy el mlypy meiaééç àìeyriy `ll zeigl leki epi` - Ÿ¨¥
,dweca d`etx eldéúeñà éàî,ez`etx idne -äiãc àzøøî ©¨¥§¦§¨§©¨

àøëéLa ,àzøeéçaxern [ser oin-] dpal dIc ly dxnd xa` - ¦©§¨§¦§¨¨¨©¨
,xkiyadéétLð,eteb lr z`f geynl yi -déé÷Lðåezewydle - ¦§§¥§©§§¥

.xkiya zaxern `idyk dpnn
:dnec oipra sqep xn`nàzL øa éàä,dpy oa cli -déì ÷éøèc ©©©¨§¨¦¥

àøeaéædrxv ezkypy -àzL íìLéîc àîBéamlypy meia - ¦¨§¨§¦§©©¨
,dpey`xd ezpyééç àìe ,dweca d`etx el eyriy `lléàî Ÿ¨¥©

àiîa àì÷éãc àúåöà ,déúeñàd aiaq lcbd aiq -iexy lwc ¨¥©§¨¨§¦§¨§©¨
,minadéétLð,eteb lr z`f geynl yi -déé÷Lðåezewydle - ¦§§¥§©§§¥
.dpnn

* * *
:miphwl dxez cenil oipra xn`n d`ian `xnbd,àðéè÷ áø øîà̈©©§¦¨

Bða úà ñéðënä ìk`edyk dxez cenllåéøçà õø ,LL ïaî úBçt ¨©©§¦¤§¨¦¤¥¨©£¨
,digiy ick ewfgle e`ixadl eixg` uexl jxhviy eteq -Bðéàå§¥

Bòébî.zenl okeqne ylg x`yiy ,ecia dlri `le -éøîàc àkéà ©¦¦¨§¨§¥
y ,mixne` yie -åéøçà ïéöø åéøéáç,ezenk dxeza mikgdlïéàå £¥¨¨¦©£¨§¥

BúBà ïéòébîliba cenll ligzdy iptn ,edenk dxeza biydl - ©¦¦
.mcwen

:`xnbd zxne`å`l` ,miwleg zepeyld oi`eäðúéà eäééåøú- §©§©§¦§§
didi cli eze`y ,mipekp mixacd ipyLéìç,eteba yelg -øéîâå £¦§¨¦

zepeyld izy oi`y jkl sqep xe`ia .dxezd cenila gwt -
:miwlegà,àîéà úéòaé,xg` clia zwqer oeyl lkLéçëc àä- ¦¨¥¥¨¨¦§¦

epqipki m` ok zngny ,ylg cli lr dxaic dpey`xd oeyld
e .e`ixadl eixg` uexl jxhvi yy lib mcew cenllàädn - ¨

,dxeza mkgi clidy exn`yàéøác.wfge `ixa eteby clia - §©§¨

* * *
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miwxt dyelya` cenr p sc ± iriax wxtzeaezk
åäðéúéùòåizitk Ðizgxhy iptne .dwfga mze`oicd zxeyn miptl el qpkil eilrÐ

.ipiaagnàåä àðéã éàåhetyi egxk lry ,daeh el wifgdl daeh zelinb o`k oi` Ð

.zn`æáæáîä.miiprl Ðùîåçî.zeixal jxhvi `ly ,eiqkpay Ðåðøùòà øùòipy Ð

,oixeyiryneg edl eed.àî÷ì àøúá éîã àì àäå,dryz edl eyt `nwl zlwy ikc Ð

edcic xyrn zilcn zxcd ikeÐ`nw ik e`l

.mdipya yneg o`k oi`e ,`edåðøùòà`lcn Ð

xyr aizkxyr`jlÐepxyr` :xn`w ikd

,oey`xk.oey`xk `di ipy xyrn :xnelk

åììä úåòåîù.`ye` zpwza `rli` iaxc Ð

úåëìåäå úåèòîúî.mi`xen`n Ðdpey`xdÐ

xn` `rli` iax xn`iqei axc meyn yiwl yix

dipyd .`pipg xaÐyix xn` `rli` iax

ziyily .yiwlÐ.dicegl `rli` iaxêéðîéñå
.oherin xcq rcz eae ,zekldd xcqa Ðíéðè÷

åæáæáå åáúëazek ,miphw odyk eizepae eipa Ð

silgz `l dzrne .fafai l` fafand ,eiqkp

.cg` efi`ae mipy efi`ae dyly efi`aìâìâî
åðá íòaxqn m` ÐcenllnÐenr lblbi

.mikx mixacae zgpaåééçì åîò ãøåéezecxl Ð

xqegae drevxa.mglúìéù øá ìàåîù áøÐ

.did zewepiz cnlnéôñåàøåú éë äéìÐ

xeyk ,dxez edhirlddz`yehirlneqae`e

.lk`núòì úòî àúéðòúìlk zeprzdl Ð

.meid`kepige,miizpy okl mcewn ,zeryl

.(`,at) `neia opixn`ckú÷åðéúáå`idy Ð

dpi`y ,gk `iadl zxdnnzyzncenila gk

xn`wc ixq izxze .dxezÐdxyr mizy zpy

cg` meie dxyr mizy za i`c .xn`w `tebÐ

zae ,zexry izy d`iany ,`id `ziixe`c

cenll epl jxev oi`e ,miyperezwipnnly

.iia`ééç àìd`etxa `l m` Ð.dwecaàúøøî
äéããe"hyee oixewy ,dic ly dxn Ð.äééôùð

äéé÷ùðåepgynz Ð.xkya epnn epwyze ,epnn

àì÷éãã àúåöà,xnez lwc aiaq lcby aiq Ð

jxeky d"cliiee oirk.otbd ur z`úà ñéðëîä
åðá.dxez cenll Ðåéøçà õøezexadl Ð

.ezeigdleåòéâî ïéàåaexn zenl `ed okeqn Ð

.eylegåéøçà ïéöø åéøéáçoigwt zeidl Ð

.ezenk dxezaùéçëã àä,epqipki l` Ð

yilgi ot `ed okeqny.zenieàéøáãepqipki Ð

.gwtzny itlâåìî éñëðá äøëîù.oxwd Ð

àéöåî ìòáäedeieyc Ð`ede ,gwelk opax

] :oey`x gwelàñåìëåàá.[mc` ipa ztiq` Ð

äéðéî àðú.`ed dxn `pipg xa iqei iaxc Ðäæ
íéðè÷ åéúåðáå åéðá ïæäcinzy Ðod dlile mei

.mda eilr aeig epi`y ,dwcv `ide ,eilrïåä
åúéáá øùåòåit lr s`e ,dlk oennd oi`y Ð

okÐ.crl zcner ezwcväøåú ãîåìä äæ
äãîìîåxyere oed" ixd ,ea zniiwzn Ð

"crl zcner ezwcve" ,"eziaaÐgxhy lr

.micinlzl cnll'åë áúåëä äæmixtqd Ð

.crl zcner ezwcve ,milk mpi`y ,el miniiw

ééåöðéàì.dlgpa mcewe aexw in Ð
ùååà
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åäðéúéùòi`lrn :(`,bp) onwlc `edd ik ,mixaca epiidc xnel jixv ieyr i`d Ð ira

oicd on m`c "!?ira edpiziyr" xn`c xity iz` `zyde .ieyr epiid Ð icic

yxit oke .eze` epefiy cr mtekle mzewldl el did ?mixaca mzeyrl el did dn Ð did

.(`,fr zeaezk) zeleqtl `l` oiyrn oi` :oebk ,mixaca `ly "ieyr" epivn edine .mz epiax

ìàa yxtn Ð ynegn xzei fafaiinlyexi

o`kne ,yneg fafal leki dpey`x mrty

.geixd yneg ozi dpye dpy lka jli`e

àäéùdxyr mizy cr epa mr lblbn mc`

wxt) zea` zkqna opzc `de Ð dpy

`l` ,eiigl enr cxiy `l Ð dpynl xyr oa :(d

.lblbl

éôñåcr eiigl enr cxi `le Ð `xez ik dil

zkqna opzc `de .dpy xyr mizy

`le ,lblbl epiid Ð `xwnl mipy yng oa :zea`

.dil itqinl

øá,cg` meie ziy xa epiid Ð `xwnl ziy

meie xyr xa iedc dpynl xyr xac `inec

xyr xa ied mzdc zea` zkqnc `edd ik ,cg`

.zevnl dxyr yly oac `inec ,cg` meie

oac `inec ied `l `xwnl ziy xa i`d `zyde

itqinl epiid Ð `xwnl ziy xac ,dpynl xyr

,dil itqinl `l dpynl xyr xae ,`xez ik dil

.dpy dxyr mizy cr lblbl `l`

úáåzpy :qxhpewa yxit Ð `ziprzl xqixz

wgvi epiaxle .jepig meyne ,dxyr mizy

,xn`w cg` meie dpy dxyr mizy zac :d`xp

ol zilc opirny`e .ziyixtck ,xyr xac `inec

`neic `xza wxta opgei iaxk ,opaxc dnlyd

`idy zwepiza qxhpewa inp yxitc `de .(`,at)

,ok yxtl jixv did `l Ð gk `iadl zxdnn

epiidc ,dzelcb iptl dpy dly jepigy `l`

ekepigy wepiz enk ,cg` meie dpy dxyr mizy

.ezelcb iptl dpy

éàîå.epkyi `ly :mz epiax yxit Ð dizeq`

,ekypy xg`l yxtl d`xp oi` la`

zlren d`etx oi`c rnyn Ð iig `lc xn` `dc

.el

ìòáäiaxc `ail` Ð zegewld cin `iven

inc sebd oipwk zexit oipw :xn`c opgei

.yiwl yixl `l` ,`ye` zpwzl `kixv `l Ð

"laegd" wxta dl wiqn yiwl yixc `ail`e

,jixhv` inp opgei iaxl ,inp i` .(a,gt `nw `aa)

lke` lrad oi`e dzpwy ezy`l dpzn ozep oebk

il oi` mixace oic :dl azkc ,inp i` .zexit

p zexitaoic :dl azkc xnel oi` la` .jiiqk

opz `dc Ð mdizexitae jiiqkpa il oi` mixace

dpzpe dxkn m`c (`,bt zeaezk) "azekd" wxta

.miiw Ð
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קפח
miwxt dyelyaa cenr p sc ± iriax wxtzeaezk

ùååààîìò éìåë äéìòmipac yxit `l `ede Ð,`id oixkic oipa zaezk ,xn`wc oiyxei

mixeaqe.oilhlhn oiyxei mipad oi`y ,xn`w dyexi mzqyïéøëéã ïéðá úáåúë àîìã
øî øîà÷daezk i`pza minkg epwzy elld zepwz izyy itl Ðzecnel,efn ef

oixkc oipa zaezkaeon ziabp oi`c ,(`,`v zeaezk) "ieyp didy in" wxta ,opz

yi elit` ,xne` oerny iax :opzc .oilhlhnd

zeixg` mdl oi`y miqkp myÐcr ,melk opi`

lr xzen zeixg` odl yiy miqkp my `diy

`zklidl yxtn mzde .xpic zeaezkd izy

izy ieyp didy in :opzc .oixkic oipa zaezk

,`ed zn jk xg`e ,ezne miypoinezielk ly

zg`d zaezky oebk ,on` zaezk oiywan zg`

zeey odizy m` e` ,daexnÐipay minrt

oze`e ,oihren zg`d ipae miax zg`doihrend

on` zaezk miywanipae ,odipia dewlgl

oi`ae .odipia on` zaezk z` ewlgi dipyd

:da aezky ,on` zaezk i`pz gkn mdilr

oepi` ,i`pin ikil oieedic oixkc oipa zaezk"

lr xpic xzen yi m` .'ek "jizaezk sqk oezxi

`ziixe`c dlgp ea miiwzzy ,zeaezkd izyÐ

zaezk oilhep el`e ,on` zaezk oilhep el`

e`l m`e ;on`Ðleb oipnl deya oiwleg.mzelb

`xwrinc mewnac`ziixe`c dlgpÐoewz `l

.opaxòãé àåä äáø àøáâã øîcenll oi`y Ð

zepa oefnzyexinzaezk zyexin `l` ,mipa

.dzenk daezk i`pz gkn d`ay ,oixkc oipaáø
äééìòã éèéçî ïæeiptl e`a zenezi Ðzeraeze

,odia`c ihign zepefnzerwxw my eid `ly

.mdl ozpe ,oilhlhn `l`éàåä äñðøô`l Ð

`idde ,`ypil `ipecp zqpxt `l` ,eid zepefn

`iab.ilhlhnnäñðøôì øîàã ìàåîùãëå
áàá ïéîùitl oicne` Ðezepxzeee` ,a` ly

itlezepvnwmiiw did m` ;Ðozep did jke jk

cne`c oeike .elld miqkpn mdlopiniiy ezrc

Ð.jka miey ilhlhne irwxwnàééåìéòîáàã
.ezepxzee zrc ielir cne` itl Ðàîìã åà

ùîî éðåæîdaezk i`pzc ab lr s`e Ð

ziabp oi`e ,daezkk`zknq` lkc ,ilhlhnn

oira zecnery itl ,`id zerwxw` ixhycÐ

ihign xn`wc epiide ,diilr zpwzk dl xaq ax

.diilrcìéæïåæ.zepad z` Ðïåãå àãáåò äåä
éðééã.oilhlhnd on oefl Ðàéãåá ìòã éøîúî

.oilhlhn ody Ðàéãåáoipzepy zelvgn Ð

zgzoilwcdoixcebyk.mixnzdáåç ìòá åìéà
äåädtiy aeg lra elit` xnelk Ðsexhl egk

,oicareynndaeb epi`lv` ogk rxedy zepad oefnl dabz efe ,minezi ly oilhlhnn

micareyn?àéãåáì åæçã.zexaegn oiicre xecbl zeaexwd Ð
íåúé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

áéúé`nw wxtae ,`pepnd axn ohw did sqei axc rnyn Ð `pepnd axc dinw sqei ax

`ziifpc iaq iab ,did `cqg ax ly ecinlz `pepnd axc rnyn (`,dk) oiyeciwc

ax ly exiag sqei axe .edpirpv lif :`pepnd axl dil xn` ,`cqg axc diwxitl ez` `lc

:eed `pepnd ax ixzc xnel jixv `l` !did `cqg

éàîåwxta onwl Ð a`c `iielirn diilr

epiax yxit (`,gq) "dy`d z`ivn"

`l Ð a`a oiny l`eny xn`c `dc :l`ppg

m` miqkp xeyrn xzei dl ozil ,zad gk zetil

dl ozile ,dgk rexbl `l` Ð oxzee did a`d

.oxvr `edy oircei ep` m` ,miqkp xeyrn zegt

,`zerixbl `l` ,`iielrl `ney epivn `lc

dyrn :(my) "dy`d z`ivn" wxta opixn`ck

(a,ap) onwle ,miqkpa xyr mipy cr iax dl ozpe

,opax exy miqkp xeyir cr `wecc rnyn inp

in :jixtc .`zpqg` ixear `ki` Ð ith la`

`l `zxa zexil `xa xn` `pngxc icin `ki`

rnyn ,dnk cr wiqne ?'ek opax ipwzne ,zexiz

ixearl incc ab lr s` opax exy dnk cr Ð

rnyn `kd ,edine .miqkp xeyir cr Ð `zpqg`

:xnel yie .xn`w `iielrl l`enyc a`c `iielr

oinyc oeikc .`iielrl ied `wec ilhlhn oiprlc

oiprl la` .ilhlhnn inp `iab Ð a`d zrca

`ly ,`zerixbl ied Ð ozil a`d zrca dnk

:xn`z m`e .zegtl `l` ,xeyir lr siqedl

dcedi iax :opz (my) "dy`d z`ivn" wxtac

jxck dipyl ozpi dpey`xd za `iyd m` :xne`

dpey`xl ozp elit` ,rnyn .dpey`xl ozpy

:opax dil ixcdn `wcn ,miqkp xeyirn xzer

zrca xiyr :yexit .iprde xiyr mc`y minrt

.dpey`xl ozpy enk z`fl ozi `le ,zrca iprde

`le epzi miqkp xeyire ,miqkpd z` oiny `l`

dcedi iaxk Ð a`a oiny xn`c l`enye ,xzei

xn`w `l mlerlc :wgvi epiax xne`e !dil `xiaq

,dpey`xl ozpy jxck dipyl ozpi dcedi iax

e` miqkp xeyir dpey`xl ozpyk `weec `l`

ezrc xg` zkll oi`c dil excdn opaxe .zegt

jklid Ð dpzyn mc`d zrcy oeik ,dpey`xd

iaxc ,di`x `iadl yie .miqkp xeyir epzi mlerl

z`ivn" wxta dcedi iaxk `icda dil zi`

`zzrny `idda iax xn`we ,(my) "dy`d

itl ,zepefn `le icarynn `txh dqpxtc

oihib) "oiwfipd"a opixn`ck ,miaevw opi` zepefny

m`e .mzd xn`ck `viiw uwin dqpxte ,(`,`p

,a`a oiny inp miqkp xeyir lr siqedlc `zi`

s` ,`gip Ð miqkp xeyirn zegtl `l` oiny oi` m` la` ?daevw dpi` inp dqpxt ok m`

xdfil zegewld oileki Ð davw dl yi `din dlrnlc oeik ,dhnl davw dl oi`y it lr

davw yi inp `nrh i`dn Ð ok m`c ,di`x oi` edine .miqkp xeyir ick ixg ipan gipdle

xninl `ki` mzdc xnel oi`e .xba cr dlrnl davw yi `dc ,mig`d ecariyyk zepefnl

zpefip `ide :ipzwc ,davw dl yi Ð ezy` za mipy yng oefl wqt (my) "oiwfipd"a aiyg `dc Ð zepefn llka `id davw dl oi`y d`etxc oiwxta opixn`e ,d`etx jxhvze dwlz `ny

xxal zegewll xyt`y ,davw dl yi dqpxt la` .oiaevw iaiyg `l Ð mcew `ypzy xyt`c ,dhnl oiaevw oi`y oeik ,xba cr dlrnl miaevwy it lr s` i`ce `l` ,micareyn miqkpn

.dhnl oia dlrnl oia a` ly ezrc meyle ,oic zia ici lr mixacd

øîàå`le .dipin iziin ,`caer ciar l`enyc meyn :xnel yie ?dizeek ax xaq i` ol `iranc ,sqei xa wgvi axc `iddn xzei l`enyc `d dinle` i`ne :xn`z m`e Ð 'ek oef lif dil

ied zepad zepefnc ipzwc ,dpynd lr ax welgiy xninl dil `gip `lc meyn dil `iranc `l` ,zepefn epiid of axc rnyn ikd e`la `dc ,l`enyc` bilt axc dil xazqn

xn`c l`enyc `zlin rnyn ikide :xn`z m`e .dpwzd epiy ok ixg`c ixaqe .ax ofc `pyil rnynck ax xaq ivn inp ikde ,`caer ciarc l`enyn dii`x iziine ,oixkic oipa zyexik

xninl `ki` jklid ,irhinl `kilc oeyla weqtl el yi Ð d`xed wqety drya ,`ed `xaqc :xnel yie ?"of ax" xn`wc sqei xa `iig iaxc dizlinn xzei Ð xn`w ynn zepefnc "oef lif"

.epeyla wcwcn jk lk did `le ,ezlaw dpey did sqei xa `iig iax la` .xn`w ynn oef lifc ith

øîàoireh Ð 'ek excd` elif edl.excd` elif :edl xn`w jkl ,oipiicl enk el oirney eid `l oipic ilray `l` ,oicd xifgdl leki did envra `ede ,ongp ax edl aiyg dpyn xaca
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øîà .àðæéa øa àðç áø éaâàå àúéãaîeôa ,àòcøäðc¦§©§§¨§§§¦¨§©§¥©¨¨©¦§¨£©

àì éàå ,eøãäà eìéæ :ïîçð áø eäì¯eëì àðéaâî §©©§¨¦£©§§¦¨©§¥¨§
ïæéîì øeáñ éñà éaøå éîà éaø .eëéépéî eëééðãtàì§©©§©§¦©§©¦©¦§©¦©¦§§¥¨
éaøc àúléî :éãéà øa á÷òé éaø eäì øîà .éìèìhnî¦¦©§§¥£©§©¦©£Ÿ©¦¦¦§¨§©¦

,àãáeò da eãáò àì Lé÷ì Léøå ïðçBéda ïéãáò ïezà ¨¨§¥¨¦¨¨§¨§¨©¨§¦¨
åéðôì øîà ,ïéìèìhnî ïæéîì øáñ øæòìà éaø !?àãáeò§¨©¦¤§¨¨¨©§¥¨¦¦©§§¦¨©§¨¨
úcî ïéàL Ea éðà òãBé ,éaø :íé÷éìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¦©¦¥©£¦§¤¥¦©
eàøé ànL ,àlà ,úeðîçø úcî àlà äNBò äzà ïécä©¦©¨¤¤¨¦©©§¨¤¨¤¨¦§
dén÷ì àúàc àeää .úBøBãì äëìä eòa÷éå íéãéîìzä©©§¦¦§¦§§£¨¨§©©£¨§©¥
.àéãea ìòc éøîzî dì eáä :eäì øîà ,óñBé áøc§©¥£©§£¨¦©§¥§©§¨
éî àðååb éàä ék ,äåä áBç ìòa eléà :ééaà déì øîà£©¥©©¥¦©©£¨¦©©§¨¦
.àðéîà÷ àéãeáì àééæçc :déì øîà ?øî déì áéäé äåä£¨¨¥¥¨£©¥§©§¨§§¨¨¨¦¨
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תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc zeaezk(iyily meil)

zpwzl zepad zpwz ly ywiddn cnlpy oic cer d`ian `xnbd
:mipadàðeðîä áøc dén÷ óñBé áø áéúéax iptl sqei ax ayi - ¨¦©¥©¥§©©§¨

,`pepndïî àlà ïéLøBé íéðaä ïéàL íLk ,øîà÷å àðeðîä áø áéúéå§¨¦©©§¨§¨¨©§¥¤¥©¨¦§¦¤¨¦
úBðBféð úBðaä ïéà Ck ,ò÷øwäezen xg`lò÷øwä ïî àlà ©©§©¨¥©¨¦¤¨¦©©§©

.oilhlhnn `le ,yixedy
àîìò élek déìò Lååàoi`y' xn`y dn lr ,mlek eilr eyrxp - ¨©£¥¥¨§¨

dyexil ezpeeky epiady meyn ,'rwxwd on `l` miyxei mipad
in ike ,ednze ,dlibxàòøà ÷éáLc,rwxw gipdy -déì éúøéc àeä §¨¦©§¨§¨§¥¥

déðae ,eipa miyxei eze` wx -déða déì éúøé àì àòøà ÷éáL àìc §¥§Ÿ¨¦©§¨Ÿ¨§¥¥§¥
,ok xacd oi` ixde ,eze` miyxei eipa oi` rwxw gipd `ly ine -
.oilhlhn oiae zerwxw oia ,mdia` iqkp lk z` miyxei mipa `l`

óñBé áø déì øîà,`pepnd axløîà÷ 'ïéøëc ïéða úaeúk' àîìãå ¨©¥©¥§¦§¨§©§¦¦§¦¨¨©
øîdn iabl `l` ,dlibx dyexil jzpeek dzid `l `ny - ©

`ed daezkd i`pzny ,mn` zaezk z` mixkfd mipad miyxeiy
d azekyz` dabz `le eiptl `id zenz m`y ezy`l lra

z` eyxii el dcliy mixkfd mipad ezzin xg`l if` ,dzaezk
eipa mr dyexia mwlg caln] el dqipkn `idy dipecpd iqkp
ef dyexiy myky `pepnd ax xn` df lre ,[zexg` miypn
oldl x`eank ,rwxwd on `l` ziabp dpi` `id minkg zpwzny

(.`v)zepefip opi` ,daezk i`pzn a`d iqkpn zepefipy zepad jk ,
.rwxwd on `l`

déì øîà,`pepnd axàeä àaø àøáâc ,øî,`ed lecb mc`y -òãé ¨©¥©§©§¨©¨¨©
àðéîà÷ éàîdyexin cenll oi` i`ce ixdy ,izpeek z` oiad - ©¨£¦¨

minkg zpwz `edy zepad oefn oic z` ,`ziixe`c oic `idy
ef s`y 'oixkc oipa zaezk'n dcnell yi `l` ,daezk i`pzn

.dzxagl zg` dpwz zencl yie ,daezk i`pzn minkg zpwz
:oilhlhnd on zenezil daby ,axn dyrn `xnbd d`ianøîà̈©

,óñBé øa àéiç éaøodia` odl gipd `le zepefn erazy zenezi ©¦¦¨©¥
,rwxwáødidïæoze`äéiìòc éhéçî.diilrd ly mihigdn - ©¨¥¦¥©£¦¨

:df dyrna sqei xa `iig iax zpeek z` `xnbd zxxanàéòaéà¦©§¨
eäì,zepad erazy dn m`d ,daiyid ipa ewtzqd -àéåä äñðøt §©§¨¨©§¨

minkg zpwzy ,odly dipecpd zqpxt jxevl zern el` eid -
odi`eyip zrya ,ze`eyp opi`y zepa gipde a`d zn m`y `id
dabd df z`e ,oziipecp jxevl dyexid iqkpn zixiyr zelhep

,oilhlhnn ax mdléàîec ihig' oeyla dpeekd dne -,'äéiìò ©£¦¨
odl epziy epiidáàc àééeléòîly ezrc ielir xryl yiy itk - ¥¦¨§¨

ddidy e` ezpizpa al agexa bdep did m`d ,ig did eli` a`
,unwnìàeîLãëe,l`eny dxedy itke -äñðøôì ,ìàeîL øîàc §¦§¥§¨©§¥§©§¨¨

,odi`eyip ikxvl zepad zqpxtl -áàa ïéîLdid dnk micne` - ¨¦§¨
oeike .dyexidn zrk odl mipzep jke ,ig did eli` ezal ozep a`d
iqkp ceary oicn `le ,a`d zrc cne` itl `id dpizpdy

.oilhlhnn s` zeabl ozip ,daezkd
,àîìc Bàzepad erazy dn,äåä Lnî éðBæîi`pzd gkn ¦§¨§¥©¨£¨

daezk i`pzy s`e ,dyexid iqkpn zepefp eidiy on` zaezkay
mewn lkn ,rwxwd on `l` ziabp dpi`y dnvr daezkk `ed ixd
,oldl z`aend dpwzk xaeqy iptn ,oilhlhndn elhiy ax dxed

äéiìò éàîexnel ,ax xn`y 'diilr' idn df yexit itl - ©£¦¨
`id ez`xedyîmze` gkíéøácdäéiìòa eøîàpL íéáBèueawa - ¦§¨¦¦¤¤¤§©£¦¨

,bbd ziilra didy minkgäéiìòa ,óñBé øa ÷çöé áø øîàc§¨©©¦§¨©¥©£¦¨
úBða eäiL ,eðé÷úäodizepefn lehil ze`adúBðBféðs`ïî ¦§¦¤§¨¦¦

.ïéìèìhnä©¦©§§¦
:dqpxt `le ,ynn zepefn el` eidy heytl dqpn `xnbdàz̈

òîL,didy dyrnneåä àaà øa àéiç éaøc deçà éàpa éaøc déãéa §©¦¥§©¦©©£©§©¦¦¨©©¨£
éîúéc ïéìèìhîeid `a` xa `iig iax ly eig` i`pa iax icia - ¦©§§¦§©§¥

,mdia` mdl yixedy minezi ly oilhlhn micwtendén÷ì eúà̈§©¥
ìàeîLcgipdy oilhlhnd xac lr l`eny iptl zenezid e`a - ¦§¥
,mdia`déì øîà,i`pa iaxl l`enyïBæ ìéæzepad z` oefze jl - ¨©¥¦

.jciay oilhlhndnéðBæîì åàì éàîl`eny oeekzd `l m`d - ©¨¦§¥
,zepefnd xear oziy,déì àøéáñ óñBé øa ÷çöé áøãëåxn`y §¦§©¦§¨©¥§¦¨¥

.oilhlhnn s` zepad epefiy epiwzd diilray
:ef dgked `xnbd dgecàì`l` ,jixackíúäl`eny dxedyk - Ÿ¨¨

,oilhlhnd on zzléàåä äñðøôì,dqpxt jxevl df did -ìàeîLe §©§¨¨£©§¥
déîòèì,dxed ezhiyl -áàa ïéîL äñðøôì ,ìàeîL øîàc- §©§¥§¨©§¥§©§¨¨¨¦§¨

zrcd ocne`a ielz dqpxt oicy oeike ,a`d zrc z` micne`
.oilhlhnn s` miaeb ,daezkl miqkpd ceariy oicn epi`e

zepefn ziiab oipra mi`xen` dnkn miyrn dzr d`ian `xnbd
:oilhlhnnàcáeò äåädyrn did -,àòcøäða`le mc` zny £¨§¨¦§©§§¨

,odizepefn zepad eraze ,rwxw yixedïeãå[epce-]àòcøäðc éðéic §©¨¥¦§©§§¨
dyrn did oke .oilhlhndn odl zzléaâàå ,àúéãaîeôadabe - §§§¦¨§©§¥

àðæéa øa àðç áø.minezid ly oilhlhndn zepad zepefn z` ©¨¨©¦§¨
ïîçð áø eäì øîà,mipiicd mze`leøcäà eìéæz` exifgde ekl - ¨©§©©§¨¦©§§

,oilhlhnd z` minezil exifgde ,oicdàì éàå,mdl exifgz §¦Ÿ
eëéépéî eëééðãtàì eëì àðéaâîick mitid mkiza z` mkn dab` - ©§¦¨§§©©§©§¦©§

xaeq ongp axy oeik epiide ,miyxeil oilhlhnd z` mdn aiydl
.rwxwdn `l` zepad oefnl miaeb oi`y `pepnd axk

øeáñ éqà éaøå énà éaø[eayg-]ïæéîìzepal,éìèìhnîax ixack ©¦©¦§©¦©¦¨§¥©¦¦©§§¥
,diilra epwizy sqei xa wgviàúléî ,éãéà øa á÷òé éaø eäì øîà̈©§©¦©£Ÿ©¦¦¦§¨

àcáeò da eãáò àì Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøcopgei iaxy ,df xac - §©¦¨¨§¥¨¦Ÿ¨§¨§¨
erpnp [l`xyi ux` ly miaeygd mi`xen`dn eidy] yiwl yixe

,oilhlhnn zepal eabd `le ,dyrn ea zeyrlnda ïéãáò ïezà©¨§¦¨
àcáeò.dyrn ea eyrz mz` ike - §¨

:sqep dyrnøáñ øæòìà éaø[ayg-]ïæéîìzenezi oefl - ©¦¤§¨¨¨©§¥©
ïéàL Ea éðà òãBé ,éaø ,íé÷éìà ïa ïBòîL éaø åéðôì øîà ,ïéìèìhnî¦¦©§§¦¨©§¨¨©¦¦§¤¤§¨¦©¦¥©£¦§¤¥

äNBò äzà ïécä úcî,dkldd `ed jky xaeq dz` oi`e -àlà ¦©©¦©¨¤¤¨
úeðîçø úcî,arxa ezeni `ly ,zepaa bdep dz`,àlàmewn lkn ¦©©£¨¤¨

yeygl yiy meyn ,ok zexedl oi`eòa÷éå ,íéãéîìzä eàøé ànL¤¨¦§©©§¦¦§¦§§
d z` jk,úBøBãì äëìäoefnl zzl yiy xaeq dz`y xnel erhiy £¨¨§

.oilhlhnd on s` zepad
:sqep dyrnàúàc àeääoicl,óñBé áøc dén÷ìdnezi xac lr ©§¨¨§©¥§©¥

,rwxw mdia` gipd `le ,mig`dn dizepefn drazyeäì øîàax ¨©§
,minezil sqeiàéãea ìòc éøîzî dì eáäzepefnl dl e`iad - ¨¨¦©§¥§©§¨

zgpend zlvgnd lr migpene ,mivrdn ehwlpy mixnzdn
.mixnzd seqi`läåä áBç ìòa eléà ,éiaà déì øîàelit` ixd - ¨©¥©©¥¦©©£¨

eaeg zrixtl miqkp `ivedl egek dtiy ,aeg lra raezd did m`
mewn lkn ,a`dn miqkp epwy zegewld cin s`àðååb éàä ék- ¦©©§¨

,oilhlhna epiid ,df oebkaøî déì áéäé äåä éîozep ziid m`d - ¦£¨¨¦¥©
eidy zerwxwd on `l` daeb aeg lra oi`y `id dkldd ixde ,el
daeb dpi`y ,dgek rxedy zady oky lke .oilhlhnn `le ,dell
`le rwxwd on `l` dabz `ly ,zegewld ciay miqkpdn

.miyxeid ly oilhlhnn
déì øîàmixnzn zepefn dl epziy izpeek dzid `l ,sqei ax ¨©¥

`l` ,zlvgnd lr mi`vnpd ,ynn miyelzàéãeáì àééæçc§©§¨§§¨
àðéîà÷miie`xe ,mleyia xnbpy mixnzd on dl epziy izixed - ¨£¦¨

` ,zlvgnl ribdl.rwxwk mpice ,url mixaegn oiicr md j
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קפט
miwxt dyelyaa cenr p sc ± iriax wxtzeaezk

ùååààîìò éìåë äéìòmipac yxit `l `ede Ð,`id oixkic oipa zaezk ,xn`wc oiyxei

mixeaqe.oilhlhn oiyxei mipad oi`y ,xn`w dyexi mzqyïéøëéã ïéðá úáåúë àîìã
øî øîà÷daezk i`pza minkg epwzy elld zepwz izyy itl Ðzecnel,efn ef

oixkc oipa zaezkaeon ziabp oi`c ,(`,`v zeaezk) "ieyp didy in" wxta ,opz

yi elit` ,xne` oerny iax :opzc .oilhlhnd

zeixg` mdl oi`y miqkp myÐcr ,melk opi`

lr xzen zeixg` odl yiy miqkp my `diy

`zklidl yxtn mzde .xpic zeaezkd izy

izy ieyp didy in :opzc .oixkic oipa zaezk

,`ed zn jk xg`e ,ezne miypoinezielk ly

zg`d zaezky oebk ,on` zaezk oiywan zg`

zeey odizy m` e` ,daexnÐipay minrt

oze`e ,oihren zg`d ipae miax zg`doihrend

on` zaezk miywanipae ,odipia dewlgl

oi`ae .odipia on` zaezk z` ewlgi dipyd

:da aezky ,on` zaezk i`pz gkn mdilr

oepi` ,i`pin ikil oieedic oixkc oipa zaezk"

lr xpic xzen yi m` .'ek "jizaezk sqk oezxi

`ziixe`c dlgp ea miiwzzy ,zeaezkd izyÐ

zaezk oilhep el`e ,on` zaezk oilhep el`

e`l m`e ;on`Ðleb oipnl deya oiwleg.mzelb

`xwrinc mewnac`ziixe`c dlgpÐoewz `l

.opaxòãé àåä äáø àøáâã øîcenll oi`y Ð

zepa oefnzyexinzaezk zyexin `l` ,mipa

.dzenk daezk i`pz gkn d`ay ,oixkc oipaáø
äééìòã éèéçî ïæeiptl e`a zenezi Ðzeraeze

,odia`c ihign zepefnzerwxw my eid `ly

.mdl ozpe ,oilhlhn `l`éàåä äñðøô`l Ð

`idde ,`ypil `ipecp zqpxt `l` ,eid zepefn

`iab.ilhlhnnäñðøôì øîàã ìàåîùãëå
áàá ïéîùitl oicne` Ðezepxzeee` ,a` ly

itlezepvnwmiiw did m` ;Ðozep did jke jk

cne`c oeike .elld miqkpn mdlopiniiy ezrc

Ð.jka miey ilhlhne irwxwnàééåìéòîáàã
.ezepxzee zrc ielir cne` itl Ðàîìã åà

ùîî éðåæîdaezk i`pzc ab lr s`e Ð

ziabp oi`e ,daezkk`zknq` lkc ,ilhlhnn

oira zecnery itl ,`id zerwxw` ixhycÐ

ihign xn`wc epiide ,diilr zpwzk dl xaq ax

.diilrcìéæïåæ.zepad z` Ðïåãå àãáåò äåä
éðééã.oilhlhnd on oefl Ðàéãåá ìòã éøîúî

.oilhlhn ody Ðàéãåáoipzepy zelvgn Ð

zgzoilwcdoixcebyk.mixnzdáåç ìòá åìéà
äåädtiy aeg lra elit` xnelk Ðsexhl egk

,oicareynndaeb epi`lv` ogk rxedy zepad oefnl dabz efe ,minezi ly oilhlhnn

micareyn?àéãåáì åæçã.zexaegn oiicre xecbl zeaexwd Ð
íåúé
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áéúé`nw wxtae ,`pepnd axn ohw did sqei axc rnyn Ð `pepnd axc dinw sqei ax

`ziifpc iaq iab ,did `cqg ax ly ecinlz `pepnd axc rnyn (`,dk) oiyeciwc

ax ly exiag sqei axe .edpirpv lif :`pepnd axl dil xn` ,`cqg axc diwxitl ez` `lc

:eed `pepnd ax ixzc xnel jixv `l` !did `cqg

éàîåwxta onwl Ð a`c `iielirn diilr

epiax yxit (`,gq) "dy`d z`ivn"

`l Ð a`a oiny l`eny xn`c `dc :l`ppg

m` miqkp xeyrn xzei dl ozil ,zad gk zetil

dl ozile ,dgk rexbl `l` Ð oxzee did a`d

.oxvr `edy oircei ep` m` ,miqkp xeyrn zegt

,`zerixbl `l` ,`iielrl `ney epivn `lc

dyrn :(my) "dy`d z`ivn" wxta opixn`ck

(a,ap) onwle ,miqkpa xyr mipy cr iax dl ozpe

,opax exy miqkp xeyir cr `wecc rnyn inp

in :jixtc .`zpqg` ixear `ki` Ð ith la`

`l `zxa zexil `xa xn` `pngxc icin `ki`

rnyn ,dnk cr wiqne ?'ek opax ipwzne ,zexiz

ixearl incc ab lr s` opax exy dnk cr Ð

rnyn `kd ,edine .miqkp xeyir cr Ð `zpqg`

:xnel yie .xn`w `iielrl l`enyc a`c `iielr

oinyc oeikc .`iielrl ied `wec ilhlhn oiprlc

oiprl la` .ilhlhnn inp `iab Ð a`d zrca

`ly ,`zerixbl ied Ð ozil a`d zrca dnk

:xn`z m`e .zegtl `l` ,xeyir lr siqedl

dcedi iax :opz (my) "dy`d z`ivn" wxtac

jxck dipyl ozpi dpey`xd za `iyd m` :xne`

dpey`xl ozp elit` ,rnyn .dpey`xl ozpy

:opax dil ixcdn `wcn ,miqkp xeyirn xzer

zrca xiyr :yexit .iprde xiyr mc`y minrt

.dpey`xl ozpy enk z`fl ozi `le ,zrca iprde

`le epzi miqkp xeyire ,miqkpd z` oiny `l`

dcedi iaxk Ð a`a oiny xn`c l`enye ,xzei

xn`w `l mlerlc :wgvi epiax xne`e !dil `xiaq

,dpey`xl ozpy jxck dipyl ozpi dcedi iax

e` miqkp xeyir dpey`xl ozpyk `weec `l`

ezrc xg` zkll oi`c dil excdn opaxe .zegt

jklid Ð dpzyn mc`d zrcy oeik ,dpey`xd

iaxc ,di`x `iadl yie .miqkp xeyir epzi mlerl

z`ivn" wxta dcedi iaxk `icda dil zi`

`zzrny `idda iax xn`we ,(my) "dy`d

itl ,zepefn `le icarynn `txh dqpxtc

oihib) "oiwfipd"a opixn`ck ,miaevw opi` zepefny

m`e .mzd xn`ck `viiw uwin dqpxte ,(`,`p

,a`a oiny inp miqkp xeyir lr siqedlc `zi`

s` ,`gip Ð miqkp xeyirn zegtl `l` oiny oi` m` la` ?daevw dpi` inp dqpxt ok m`

xdfil zegewld oileki Ð davw dl yi `din dlrnlc oeik ,dhnl davw dl oi`y it lr

davw yi inp `nrh i`dn Ð ok m`c ,di`x oi` edine .miqkp xeyir ick ixg ipan gipdle

xninl `ki` mzdc xnel oi`e .xba cr dlrnl davw yi `dc ,mig`d ecariyyk zepefnl

zpefip `ide :ipzwc ,davw dl yi Ð ezy` za mipy yng oefl wqt (my) "oiwfipd"a aiyg `dc Ð zepefn llka `id davw dl oi`y d`etxc oiwxta opixn`e ,d`etx jxhvze dwlz `ny

xxal zegewll xyt`y ,davw dl yi dqpxt la` .oiaevw iaiyg `l Ð mcew `ypzy xyt`c ,dhnl oiaevw oi`y oeik ,xba cr dlrnl miaevwy it lr s` i`ce `l` ,micareyn miqkpn

.dhnl oia dlrnl oia a` ly ezrc meyle ,oic zia ici lr mixacd

øîàå`le .dipin iziin ,`caer ciar l`enyc meyn :xnel yie ?dizeek ax xaq i` ol `iranc ,sqei xa wgvi axc `iddn xzei l`enyc `d dinle` i`ne :xn`z m`e Ð 'ek oef lif dil

ied zepad zepefnc ipzwc ,dpynd lr ax welgiy xninl dil `gip `lc meyn dil `iranc `l` ,zepefn epiid of axc rnyn ikd e`la `dc ,l`enyc` bilt axc dil xazqn

xn`c l`enyc `zlin rnyn ikide :xn`z m`e .dpwzd epiy ok ixg`c ixaqe .ax ofc `pyil rnynck ax xaq ivn inp ikde ,`caer ciarc l`enyn dii`x iziine ,oixkic oipa zyexik

xninl `ki` jklid ,irhinl `kilc oeyla weqtl el yi Ð d`xed wqety drya ,`ed `xaqc :xnel yie ?"of ax" xn`wc sqei xa `iig iaxc dizlinn xzei Ð xn`w ynn zepefnc "oef lif"

.epeyla wcwcn jk lk did `le ,ezlaw dpey did sqei xa `iig iax la` .xn`w ynn oef lifc ith

øîàoireh Ð 'ek excd` elif edl.excd` elif :edl xn`w jkl ,oipiicl enk el oirney eid `l oipic ilray `l` ,oicd xifgdl leki did envra `ede ,ongp ax edl aiyg dpyn xaca
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,`pepndïî àlà ïéLøBé íéðaä ïéàL íLk ,øîà÷å àðeðîä áø áéúéå§¨¦©©§¨§¨¨©§¥¤¥©¨¦§¦¤¨¦
úBðBféð úBðaä ïéà Ck ,ò÷øwäezen xg`lò÷øwä ïî àlà ©©§©¨¥©¨¦¤¨¦©©§©

.oilhlhnn `le ,yixedy
àîìò élek déìò Lååàoi`y' xn`y dn lr ,mlek eilr eyrxp - ¨©£¥¥¨§¨
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,ok xacd oi` ixde ,eze` miyxei eipa oi` rwxw gipd `ly ine -
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`ed daezkd i`pzny ,mn` zaezk z` mixkfd mipad miyxeiy
d azekyz` dabz `le eiptl `id zenz m`y ezy`l lra

z` eyxii el dcliy mixkfd mipad ezzin xg`l if` ,dzaezk
eipa mr dyexia mwlg caln] el dqipkn `idy dipecpd iqkp
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.rwxwd on `l`
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.dzxagl zg` dpwz zencl yie ,daezk i`pzn minkg zpwz
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odi`eyip zrya ,ze`eyp opi`y zepa gipde a`d zn m`y `id
dabd df z`e ,oziipecp jxevl dyexid iqkpn zixiyr zelhep
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.oilhlhnn s` zeabl ozip ,daezkd
,àîìc Bàzepad erazy dn,äåä Lnî éðBæîi`pzd gkn ¦§¨§¥©¨£¨

daezk i`pzy s`e ,dyexid iqkpn zepefp eidiy on` zaezkay
mewn lkn ,rwxwd on `l` ziabp dpi`y dnvr daezkk `ed ixd
,oldl z`aend dpwzk xaeqy iptn ,oilhlhndn elhiy ax dxed

äéiìò éàîexnel ,ax xn`y 'diilr' idn df yexit itl - ©£¦¨
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:dqpxt `le ,ynn zepefn el` eidy heytl dqpn `xnbdàz̈

òîL,didy dyrnneåä àaà øa àéiç éaøc deçà éàpa éaøc déãéa §©¦¥§©¦©©£©§©¦¦¨©©¨£
éîúéc ïéìèìhîeid `a` xa `iig iax ly eig` i`pa iax icia - ¦©§§¦§©§¥

,mdia` mdl yixedy minezi ly oilhlhn micwtendén÷ì eúà̈§©¥
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zrcd ocne`a ielz dqpxt oicy oeike ,a`d zrc z` micne`
.oilhlhnn s` miaeb ,daezkl miqkpd ceariy oicn epi`e

zepefn ziiab oipra mi`xen` dnkn miyrn dzr d`ian `xnbd
:oilhlhnnàcáeò äåädyrn did -,àòcøäða`le mc` zny £¨§¨¦§©§§¨

,odizepefn zepad eraze ,rwxw yixedïeãå[epce-]àòcøäðc éðéic §©¨¥¦§©§§¨
dyrn did oke .oilhlhndn odl zzléaâàå ,àúéãaîeôadabe - §§§¦¨§©§¥
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,oilhlhnd z` minezil exifgde ,oicdàì éàå,mdl exifgz §¦Ÿ
eëéépéî eëééðãtàì eëì àðéaâîick mitid mkiza z` mkn dab` - ©§¦¨§§©©§©§¦©§

xaeq ongp axy oeik epiide ,miyxeil oilhlhnd z` mdn aiydl
.rwxwdn `l` zepad oefnl miaeb oi`y `pepnd axk
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:sqep dyrnøáñ øæòìà éaø[ayg-]ïæéîìzenezi oefl - ©¦¤§¨¨¨©§¥©
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äNBò äzà ïécä úcî,dkldd `ed jky xaeq dz` oi`e -àlà ¦©©¦©¨¤¤¨
úeðîçø úcî,arxa ezeni `ly ,zepaa bdep dz`,àlàmewn lkn ¦©©£¨¤¨

yeygl yiy meyn ,ok zexedl oi`eòa÷éå ,íéãéîìzä eàøé ànL¤¨¦§©©§¦¦§¦§§
d z` jk,úBøBãì äëìäoefnl zzl yiy xaeq dz`y xnel erhiy £¨¨§

.oilhlhnd on s` zepad
:sqep dyrnàúàc àeääoicl,óñBé áøc dén÷ìdnezi xac lr ©§¨¨§©¥§©¥

,rwxw mdia` gipd `le ,mig`dn dizepefn drazyeäì øîàax ¨©§
,minezil sqeiàéãea ìòc éøîzî dì eáäzepefnl dl e`iad - ¨¨¦©§¥§©§¨

zgpend zlvgnd lr migpene ,mivrdn ehwlpy mixnzdn
.mixnzd seqi`läåä áBç ìòa eléà ,éiaà déì øîàelit` ixd - ¨©¥©©¥¦©©£¨

eaeg zrixtl miqkp `ivedl egek dtiy ,aeg lra raezd did m`
mewn lkn ,a`dn miqkp epwy zegewld cin s`àðååb éàä ék- ¦©©§¨

,oilhlhna epiid ,df oebkaøî déì áéäé äåä éîozep ziid m`d - ¦£¨¨¦¥©
eidy zerwxwd on `l` daeb aeg lra oi`y `id dkldd ixde ,el
daeb dpi`y ,dgek rxedy zady oky lke .oilhlhnn `le ,dell
`le rwxwd on `l` dabz `ly ,zegewld ciay miqkpdn

.miyxeid ly oilhlhnn
déì øîàmixnzn zepefn dl epziy izpeek dzid `l ,sqei ax ¨©¥

`l` ,zlvgnd lr mi`vnpd ,ynn miyelzàéãeáì àééæçc§©§¨§§¨
àðéîà÷miie`xe ,mleyia xnbpy mixnzd on dl epziy izixed - ¨£¦¨
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:sqei axl zeywdl iia` jiyndæBæâì ãîBòä ìk ,óBñ óBñzexit - ¨¨¥¦§
,[ylzil] ffbdl xak miie`xe mleyia xnbpyéîc æeæâkmiaygp - §¨¨¥

ji`e ,oilhlhnk `l` rwxwk mixnzd oic oi` ok m`e ,miyelzk
:sqei ax el aiyd .zepad oefnl mdn eabiàðéîà÷ àì÷éãì àëéøöc¦§¦¨§¦§¨¨£¦¨

oiicr mikixvd mixnzn dizepefnl dl epziy dzid izpeek -
.rwxwk mpic ,rwxwl mikixv mdy oeiky ,lwcd zwipil

:sqep dyrn d`ian `xnbdàeääa dyrn -,äîBúéå íBúégipdy ©¨¦¨
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.ezeg`
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:`xnbd zvxzneäì øîàeizepefna eaxiy izpeek dzid `l ,`ax ¨©§
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,eikxvn wlg df ixde ,el ozep qetexhet`d did `làëä ïkL ìk̈¤¥¨¨
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didiy mb ,exear zeaeh izy dfa yiy ,epynyzy ezeg` z` oefl
el gep i`ceae ezeg` `idy cere ,eikxvl b`cze eynyzy in el

.zpefip `dzy
zepad ikxv ziiab oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:oilhlhnnúeéøçà ïäì LiL íéñëð ãçà ,ïðaø eðz,zerwxw - ¨©¨¨¤¨§¨¦¤¥¨¤©£¨
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,dyexia mwlg xear ,miphwdíéðaä ïî.mda ewifgdy milecbd ¦©¨¦

eel` miqkp mi`iven izn,íéðaì,dxezd on miyxeid mdyïî ©¨¦¦
úBðaä`weec ,mda ewifgdy zelecbdïéaeøî íéñëðaxi`ydy - ©¨¦§¨¦§¦

f`y ,exbaiy cr zepade mipad oefn wetq ick oenn ic eixg` a`d
m`e ,dxezdn miyxeid mdy mipal mikiiy miqkpdy `ed oicd
,mipad xear ocin mze` mi`iven ,mda ewifgd zelecbd zepad
zpwzk ,oziipecp zqpxte odizepefn jxevl zepal mipzep mde

.minkgàì ìáàmiqkpd z` mi`iveníéñëða ,úBðaä ïî íéðaì £¨Ÿ©¨¦¦©¨¦§¨¦
ïéèòeîcr zepade mipad oefn xear dyexid iqkpa ic oi` xy`k - ¨¦
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äðùî
dixg`ly dpynde ef dpyn(:ap),daezkd i`pza zewqer

,lrad z` minkg mda eaiigy daezka mi`pz yiy zex`ane
:mda aiige ,eazkpy ink md ixd daezka mazk `l m` s` okle

dì áúk àìezy`l lradäaeúkoenn dl yi ok it lr s` ,llk Ÿ¨©¨§¨
dzid m`y ,daezkäìeúa,dyxbzp e` dpnl`zpe ,di`eyipa §¨

íéúàî äáBb,fefådzid m`äðîìàdaeb ,d`yipy dryaäðî ¨¨©¦§©§¨¨¨¤
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`l ,dl carzyz dpn deyd ef dcy wxy epevx `l` ,minkg
`l` ,ezaizk dliredáéiçdpnl`zd e` dyxbzdyk dl rextl ©¨

iptn ,eiqkp lkn fef miz`n,ïéc úéa éàðz àeäLeiqkp lk eidiy ¤§©¥¦
.fef miz`n mze`l micareyn

m` :oic zia i`pzn `edy sqep aeig d`ian dpynddì áúk àìŸ¨©¨
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,zpdkl miazeky minkg epwzy dn z` dl azk `l ,dxifgdl
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.dpeicta aiigzpe el d`eyp dzid
iaeign cg`n xhtdl leki lrady ote` dzr d`ian dpynd
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,éàMømc` oi`y myke ,dizepefn aeig enk `ed dietix aeigy itl ©©
.dze`txl aiig epi` jk ,ezyexb z` oefl aiig
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dilr `ay,úeðæ úìéòa Bæ éøä,daezk `ll ezy` lr `ay ink £¥§¦©§

mewn lkn ,dzaezka aiig `ede e`pz lired `l zn`ay s`e
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mlerly x`ean epizpyna eli`e ,dzaezkn wlg lr legnl
ozlign oi`y rnyne ,dpn dpnl`d lye miz`n dlezad zaezk
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m` ,`tiqd z` x`ae xen`dì áúkdlezalúçz äðî äåL äãN ¨©¨¨¤¨¤¨¤©©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

המשך בעמוד עה

miwxt dyelya` cenr `p sc ± iriax wxtzeaezk
äîåúéå íåúézeg`e g` Ðmdiqkpe.qetexhet` ciaäîåúé ìéáùá íåúéì åìòäelrd Ð

oefizy ,mixizi zepefn mezil.enr ezeg`éúøú àëéàã.epynyze ,ezeg` ÐïéàéöåîÐ

.minezid onïéàéöåîúåðáìíéðáä ïî.dqpxtle zepefnl Ðúåðáä ïî úåðáìåzephwl Ð

miqkpa zelecb ewifgde ,zepa `l` my oi` m` .zelecbd onÐzewlege mcin oi`iven

on zepefp zepad oi`y ,ipefn `kil `kde .deya

.dyexia zeey oleky itl ,zepadïî íéðáìå
íéðáä.deya welgl milecbd on miphwl Ð

ïéèòåî íéñëðá úåðáä ïî íéðáì àì ìáàÐ

,exbaiy cr el`e el` oefl ick oda oi`yixn`c

.migztd lr el`yi mipade ,epefi zepad :opax

äñðøôì.`ipecpl Ðäðùîìë äì áúë àìå
'åë íéñëðoi`xg` miqkpd lk zeidl aiig Ð

dcy `l` jil oi` :dl xnel leki `le ,dl

.jizaezk xhya jl daezkdúðäëáåepi`y Ð

dniiwl leki,ziaypynjpiwxt` :dl azek

jpixcd`edxeq` odk zy`y itl .jzpicnl

dqp`p m` dlral.éàùø åðéàaiigzp xaky Ð

.ziaypyn dpeictaäúåàôøì áééçÐ

.zepefnk d`etxdyéàùøaiig mc` oi`y Ð

.ezyexb oeflàøîâéáøå øéàî éáøã àúâåìô
äãåäé."it lr s`" wxta Ðúáúåë àéäå

'åë éúìá÷úä`l elit`e ,xaey oeyl Ð

legnl dleki dpi` xi`n iaxle .dlawzp

dl azk `l ipzwc ,inp oizipzne .eizgz dcera

daezkÐ`wlq `w ,dnily dzaezk daeb

.dlgn elit`e jzrcáééç êéúáåúëì ïéàøçà
ecarzypy Ð,jzrc `wlq `we .eiqkp

jeza azkp eli`k ceary oic lka ecarzyp

sexhz eiqkp xekni m`e ,xhyd.zegewlïàúà
äãåäé éáøìea azkp `ly xhy :xn`c Ð

zeixg`Ðxteq `l` ,dyrp delnd zrcn `l

,azkpy ink `ed ixde ,drhsxeheon

.micareynd
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óåñwxta `id opaxe xi`n iaxc `zbeltc ab lr s` Ð inc fefbk fefbl cnerd lk seq

zexevak xaq xi`n iaxc ,xvail micnerd miapra (`,bn zereay) "oipiicd zreay"

enk ,inc fefbkc zehiyta `kd jixt mewn lkn Ð oiinc zexevak e`l ixaq opaxe oiinc

:mzd xn`wc .ikd ol `niiw (a,hp `nw `aa) "qpekd" wxtc `iddnc l`ppg epiax yxity

znlyn Ð oixenb zexit dlk` xne` oerny iax

Ð miz`q m` ,d`q Ð d`q m` ,oixenb zexit

mzd opiwqte .miyelzk edl opiaygc ,miz`q

i`c edpdac xnel oi` la` .oerny iaxk dkld

,oiinc zexevakc `nlr ilek ecen iygkn iniiw

oixcdpqc `nw wxtae (`,hl oihib) "gleyd"ac

.ibilt inp `dac rnyn (`,eh)

éò÷ø÷îîoia zepefnl oia ilhlhnn `le

,`axc` `axc `iyw :xn`z m`e Ð dqpxtl

wiqt (`,gq zeaezk) "dy`d z`ivn" wxtac

jxck dipyl ozpi :xn`c ,dcedi iaxk dkld `ax

iaxk l`enyc mzd opixn`e ,dpey`xl ozpy

,a`a oinyc `ax xaq `nl` .dil `xiaq dcedi

!oizrnya opixn`ck ,ilhlhnn `iab ok m`e

`cqg axc dinyn `ax mzdc xninl `kile

`idda mzd `dc ,dil `xiaq `l dile ,dl xn`w

`w `le ,diteb `axc dizlin` dpin jixt `ibeq

`kd `ax xn`c `dc :xnel yie !ikd ipyn

.dipcin` `lca epiid Ð ilhlhnn `le irwxwnn

l`enye dcedi iaxk mzd `ax xaqc `de

i`dke .ilhlhnn dabzy ezrcy ,dipcin`ca

dfd onfac d`xpe .mzd `cenlz biltn `peeb

zpwzn zepefne daezk ,ilhlhnn iab edlekc

mc` ipa lky icdq op` inp dqpxte ,mipe`bd

enk aiyge ,ilhlhnn mdizepa `iydl milibx

.dcedi iaxk `ax wiqtc dipcin`a

éðîÐ 'ek zgetd lk xn`c `id xi`n iax

lk :wiic (a,ep zeaezk) "it lr s`" wxta

,lha e`pzc xaq `nl` ,i`pza elit` Ð zgetd

,dzrc dknq `l Ð dl zil xn`c oeike .dl zi`e

oa dcedi epiax yxite .zepf zlira ezlira iede

d oi`e dl zi`c mewn lkac ,ozpea dgeha dy`

ezlira `diy minkg epwz Ð dzrc dknq `lc

zilc oeik ,miiw e`pz did m` la` .zepf zlira

it lr s` ,dpnl`e .zepf zlira ezlira oi`Ð dl

lkc ,lha e`pz `kd Ð miiw e`pz opaxcac

epiaxl dywe .oewz `ziixe`c oirk Ð opax oewzc

rnyn (`,ht `nw `aa) "laegd" wxtac :wgvi

zlira xi`n iaxl ied dl zilc `kid elit`c

!d`ivedl eipira dlw `dz `ly meyn ,zepf

dlraa dlagy dy` iab cenlzd mzd jixtc

dzaezkl oiafz ?i`n`e ,dzaezk dciqtd `l

iax Ð ipn `d :ipyne !'ek dlral d`pd zaeha

zilc `kid `iran `l :xn`w `iran `l xi`n iaxc d`xp ok lr !d`ivedl eipira dlw `dz `ly Ð `nrh i`n ,daezk `la zg` dry ezy` mr `dyiy mc`l xeq` :xn`c ,`id xi`n

,miz`n dl oi`y dleza lk ipzw `lcn wiice .zepf zlira ezlira `ied Ð dzrc dknq `lc oeik ,dl zi` elit` `l` ,d`ivedl eipira dlwc meyn ,zepf zlira ezlira `iedc Ð dl

zgetd lkc ol `pnc :wgvi epiaxl dywe .zepf zlira `ied Ð dl zi`e lha e`pzc ab lr s` :xnel `ay rnyn ,zgetd lk :hwp `l` .zepf zlira `id ixd dpn Ð dl oi`y dpnl`e

yie !zlgen dpi`c (`,fp zeaezk) "it lr s`" wxta opixn`c ,d`ia seqa epiid ,dl yiy oipr eze`a elit`c rnync zgetd lkc ,miiw e`pzc xi`n iax dcen i`pza `nlc ?i`pza elit`e

:xn`z m`e .wiic `w "lk" hwpcn ,inp i` .d`pza `l` zgt oeyl jiiy `le ,dnvrl zzget `id `l` ,dl zegtl leki epi` d`ia seqae ,dl zget `edy rnyn Ð zgetd lk oeylc :xnel

,zlgen dpi` dt lra `wecc :onwl qxhpewd yxitck xnel yie !legnle xeknl dlekiy rnyn (`,ht `nw `aa) "laegd"ae ,zlgen dpi` lkd ixacl d`ia seqac xn` "it lr s`" wxtac

,legnl dleki dpi` inp dcedi iaxlc "it lr s`" wxta rnyn `d ,`id xi`n iax ipn `d :xn`w i`ne :xn`z m`e .xaey dazk ok m` `l` ,dzkf xakc oeik ,`id melk e`l dzxin`c

ol `pne :xn`z m`e ."izlawzd" dil dazka mzd ,dcedi iax `ni` zira i`e :xn`wc ,oizrnyc `pwqnd itl ixiin mzdc :xnel yie !xn`w "izlawzd" el zazeka `weece .lha e`pzc

lra elit` `l` .zepf zlira `iedc ,dlgn ivnc xn`w "izlawzd"a `iran `l xi`n iax `nlc ?`id xi`n iax ipn xn`wc dlgn ivn `l "izlawzd" dil dazka elit` xi`n iaxlc

zk `ll dazk oia wlgl el d`xp oi` `zydc :xnel yie !zepf zlira `ied Ð lha e`pzc ,dt.daéðîdpzdy itl epiid Ð dl azk `lc oizipzn dil rnyn `zyd Ð `id xi`n iax

.dnrïàúàxteq zerh e`l zeixg` xn` `d Ð xi`n iax i` !ipn :wcwcl ivn ded `yix `la `tiq` .dcedi iax `tiq xi`n iax `yix `ed xteq zerh zeixg` xn`c dcedi iaxl

"dxik" wxta yi df oiprke .wcinl ivnc dnk lk `yixn wcwcnc cenlzd jxc `l` !legnl dleki dcedi iaxl `de ?aiig i`n` miz`na dpn dey dcy dl azk Ð dcedi iax i` !`ed

.dvigna zecn dyly z`vnp iab (`,fh) oiaexirc `nw wxtae ,`ixah iyp` eyry dyrn iab (a,hl zay)
dyng
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ïéàL íéñëð .ïéèòeî íéñëða úBðaä ïî íéðaì àìŸ©¨¦¦©¨¦§¨¦¨¦§¨¦¤¥

úeéøçà ïäì¯ïî úBðaìå ,íéðaä ïî íéðaì ïéàéöBî ¨¤©£¨¦¦©¨¦¦©¨¦§©¨¦
.íéðaä ïî úBðaì àì ìáà ,úBðaä ïî íéðaìå ,úBðaä©¨§©¨¦¦©¨£¨Ÿ©¨¦©¨¦

ïì àîéé÷c áb ìò óàBøéáçî éaøk äëìä¯àëä ©©©§©§¨¨£¨¨§©¦¥£¥¨¨
;àúëìä :àáø øîàc .øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨§¨©¨¨¦§§¨
ïéa éðBæîì ïéa äaeúëì ïéa ,éìèìhnî àìå éò÷ø÷nî¦§©§§¥§¨¦¦©§§¥¥¦§¨¥¦§¥¥

.äñðøôìäðùîäaeúk dì áúk àì¯äáBb äìeúa §©§¨¨Ÿ¨©¨§¨§¨¨
.ïéc úéa éàðz àeäL éðtî ,äðî äðîìàå ,íéúàî̈©¦§©§¨¨¨¤¦§¥¤§©¥¦
áúk àìå .æeæ íéúàî úçz äðî äåL äãN dì áúk̈©¨¨¤¨¤¨¤©©¨©¦§Ÿ¨©

éúaeúëì ïéàøçà éì úéàc íéñëð ìk" dìC"¯.áéiç ¨¨§¨¦§¦¦©£¨¦¦§¨¥©¨
éàazLz íà" dì áúk àì .ïéc úéa éàðz àeäL¤§©¥¦Ÿ¨©¨¦¦§©©

ðé÷øôàðéáúBàå Cðéøãäà" úðäëáe "ezðéàì éì CCúðéãîì C"¯.ïéc úéa éàðz àeäL ,áéiç ¤§§¦¥§§¦¥¦§¦§§Ÿ¤¤£©§¦¨¦§¦¨¥©¨¤§©¥¦
úéaLð¯dîöò úà äcôúå ,dúaeúëe dhéb éøä" :øîà íàå .dúBcôì áéiç"¯.éàMø Bðéà ¦§¥©¨¦§¨§¦¨©£¥¦¨§¨¨§¦§¤¤©§¨¥©©
äú÷ì¯dîöò úà àtøz ,dúaeúëe dhéb éøä" øîà .dúBàtøì áéiç"¯.éàMøàøîâ ¨§¨©¨§©§¨¨©£¥¦¨§¨¨§©¥¤©§¨©©

îìàìe íéúànî äìeúáì úçBtä ìk :øîàc ,àéä øéàî éaø ?épîäpnî äð¯úìéòa Bæ éøä ©¦©¦¥¦¦§¨©¨©¥¦§¨¦¨©¦§©§¨¨¦¤¨£¥§¦©
äãeäé éaø éàc .úeðæ¯äöø :øîàä¯úáúBk àéäå ,íéúàî ìL øèL äìeúáì áúBk §§¦©¦§¨¨¨©¨¨¥¦§¨§¨¤¨©¦§¦¤¤

àîéà ."æeæ íéMîç Enî ézìa÷úä" úáúBk àéäå ,äðî äðîìàìe ,"äðî Enî ézìa÷úä"¦§©©§¦¦§¨¤§©§¨¨¨¤§¦¤¤¦§©©§¦¦§£¦¦¥¨
ïéàøçà éì úéàc íéñëð ìk" dì áúk àìå ,æeæ íéúàî úçz äðî äåL äãN dì áúk :àôéñ¥¨¨©¨¨¤¨¤¨¤©©¨©¦§Ÿ¨©¨¨§¨¦§¦¦©£¨¦

éúaeúëìC"¯úeéøçà :øîàc ,äãeäé éaøì ïàúà .ïéc úéa éàðz àeäL ,áéiç¯øôBñ úeòè ¦§¨¥©¨¤§©¥¦£¨©§©¦§¨§¨©©£¨¨¥
øéàî éaø éàc .àeä¯íà ,áBç éøèL àöî :ïðúc .àeä øôBñ úeòè åàì úeéøçà :øîàä §¦©¦¥¦¨¨©©£¨¨¨¥¦§©¨¨¦§¥¦
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc zeaezk(iriax meil)

:sqei axl zeywdl iia` jiyndæBæâì ãîBòä ìk ,óBñ óBñzexit - ¨¨¥¦§
,[ylzil] ffbdl xak miie`xe mleyia xnbpyéîc æeæâkmiaygp - §¨¨¥

ji`e ,oilhlhnk `l` rwxwk mixnzd oic oi` ok m`e ,miyelzk
:sqei ax el aiyd .zepad oefnl mdn eabiàðéîà÷ àì÷éãì àëéøöc¦§¦¨§¦§¨¨£¦¨

oiicr mikixvd mixnzn dizepefnl dl epziy dzid izpeek -
.rwxwk mpic ,rwxwl mikixv mdy oeiky ,lwcd zwipil

:sqep dyrn d`ian `xnbdàeääa dyrn -,äîBúéå íBúégipdy ©¨¦¨
cr mdiqkp lr dpenn qetexhet` dide ,oilhlhn mdia` mdl

,elcbiyàáøc dén÷ì eúàcixdy ,dnezid z` oefl cvik dxeiy §¨§©¥§¨¨
.oilhlhnn dpefl xyt` i`ìéáLa íBúéì eìòä ,àáø eäì øîà̈©§¨¨©£§¨¦§¦

äîBúézepefnl mb ic ea didiy ick ,mezil ozipd oefna eaxd - §¨
.ezeg`

:`xnbd dywnéò÷ø÷nî øîàc àeä øî àäå ,àáøì ïðaø déì éøîà̈§¥¥©¨¨§¨¨§¨©§¨©¦§©§§¥
éìèìhnî àìå`le zerwxwn wx zeabl yiy zxn` dz` ixde - §Ÿ¦¦©§§¥

,oilhlhnnéðBæîì ïéa,zepad zepefnl -äaeúëì ïéady`l - ¥¦§¥¥¦§¨
,dzaezk daebdäñðøôì ïéáejka eli`e ,zepad ziipecp ikxvl - ¥§©§¨¨

.oilhlhnn zipefip `idy `vnp dnezid xear mezil milrny
:`xnbd zvxzneäì øîàeizepefna eaxiy izpeek dzid `l ,`ax ¨©§

,miqkpa oad zeiekf iptn `l` ,el` miqkpa zekf zal yiy zngn
ixdyäöø eléàmezidäçôLickìdéì ïðéáäé àì éî ,BLnLike - ¦¨¨¦§¨§©§¦Ÿ¨£¦¨¥

,eikxvn wlg df ixde ,el ozep qetexhet`d did `làëä ïkL ìk̈¤¥¨¨
ézøz àkéàclkeiy zepefn el mipzepy ici lry ,o`k oky lk - §¦¨©§¥

didiy mb ,exear zeaeh izy dfa yiy ,epynyzy ezeg` z` oefl
el gep i`ceae ezeg` `idy cere ,eikxvl b`cze eynyzy in el

.zpefip `dzy
zepad ikxv ziiab oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:oilhlhnnúeéøçà ïäì LiL íéñëð ãçà ,ïðaø eðz,zerwxw - ¨©¨¨¤¨§¨¦¤¥¨¤©£¨
úeéøçà ïäì ïéàL íéñëð ãçàå,oilhlhn -ïéàéöBîmze` §¤¨§¨¦¤¥¨¤©£¨¦¦

minezidnïBæîìdøæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác ,úBðaìå äMà ¦§¦¨§©¨¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨
úeéøçà ïäì LiL íéñëð ,øîBà,[zerwxw-]ì ïéàéöBîjxevdúBða ¥§¨¦¤¥¨¤©£¨¦¦§¨

íéðaä ïî,dqpxte zepefnl ,miyxeidåel` miqkp mi`iven ok ¦©¨¦§
úBðaì,dyexia owlg z` odl welgl ,zephwdúBðaä ïîzelecbd ©¨¦©¨

,eyxeil zepa wx znd xi`yd m` ,mda ewifgdyemi`iveníéðaì©¨¦
,dyexia mwlg xear ,miphwdíéðaä ïî.mda ewifgdy milecbd ¦©¨¦

eel` miqkp mi`iven izn,íéðaì,dxezd on miyxeid mdyïî ©¨¦¦
úBðaä`weec ,mda ewifgdy zelecbdïéaeøî íéñëðaxi`ydy - ©¨¦§¨¦§¦

f`y ,exbaiy cr zepade mipad oefn wetq ick oenn ic eixg` a`d
m`e ,dxezdn miyxeid mdy mipal mikiiy miqkpdy `ed oicd
,mipad xear ocin mze` mi`iven ,mda ewifgd zelecbd zepad
zpwzk ,oziipecp zqpxte odizepefn jxevl zepal mipzep mde

.minkgàì ìáàmiqkpd z` mi`iveníéñëða ,úBðaä ïî íéðaì £¨Ÿ©¨¦¦©¨¦§¨¦
ïéèòeîcr zepade mipad oefn xear dyexid iqkpa ic oi` xy`k - ¨¦

lr exfgi mipade ,miqkpd on epefi zepad dfk ote`a `l` ,elcbiy
.zerwxwd oic z` xfrl` oa oerny iax x`ia o`k cr .migztd

:oilhlhnd oic z` x`an dzrúeéøçà ïäì ïéàL íéñëð§¨¦¤¥¨¤©£¨
,[oilhlhn-]ïéàéöBîmze`íéðaì,miphwdíéðaä ïîmilecbd ¦¦©¨¦¦©¨¦

.mda ewifgdyåokúBðaìzephwdúBðaä ïîewifgdy zelecbd §©¨¦©¨
.mdaåokíéðaì,dxezdn miyxeid mdyïîúBðaäzelecbd §©¨¦¦©¨

.zerwxwk oilhlhnd oic dfae ,mda ewifgdyàì ìáàoi` - £¨Ÿ
el` oilhlhn mi`ivenúBðaì,mziipecp zqpxte odizepefn xear - ©¨

.íéðaä ïîxn`y iax lr xfrl` oa oerny iax wleg df oicae ¦©¨¦
.oilhlhnn mb zepad oefnl mi`iveny

:dkldd z` `xnbd zwqetïì àîéé÷c áb ìò óàmewn lka ©©©§©§¨¨
y,Bøéáçî éaøk äëìä,xg` `pz mr iax wlgpy zwelgn lkay £¨¨§©¦¥£¥

,iaxk dkld,àáø øîàc .øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ,àëä̈¨£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨§¨©¨¨
,àúëìäzeabl yiyïéa ,äaeúëì ïéa ,éìèìhnî àìå éò÷ø÷nî ¦§§¨¦§©§§¥§Ÿ¦¦©§§¥¥¦§¨¥

éðBæîìe ,zepad zepefnl -äñðøôì ïéa.zepad ziipecp ikxvl - ¦§¥¥§©§¨¨

äðùî
dixg`ly dpynde ef dpyn(:ap),daezkd i`pza zewqer

,lrad z` minkg mda eaiigy daezka mi`pz yiy zex`ane
:mda aiige ,eazkpy ink md ixd daezka mazk `l m` s` okle

dì áúk àìezy`l lradäaeúkoenn dl yi ok it lr s` ,llk Ÿ¨©¨§¨
dzid m`y ,daezkäìeúa,dyxbzp e` dpnl`zpe ,di`eyipa §¨

íéúàî äáBb,fefådzid m`äðîìàdaeb ,d`yipy dryaäðî ¨¨©¦§©§¨¨¨¤
d`n-],[fefL éðtîdf aeig.ïéc úéa éàðz àeä ¦§¥¤§©¥¦

j` ,dlezal daezk azk m` :sqep oicdì áúklräãNdäåLwx ¨©¨¨¤¨¤
,äðîdl zcareyn didz `idyúçz[mewna-]æeæ íéúàî`edy ¨¤©©¨©¦

,dzaezka aiigdì áúk àìåef dcy calnyéì úéàc íéñëð ìk' §Ÿ¨©¨¨§¨¦§¦¦
éúaeúëì ïéàøçà'Czpwzk ,jzaezkl micareyn eidi iiqkp lk - ©£¨¦¦§¨¥

`l ,dl carzyz dpn deyd ef dcy wxy epevx `l` ,minkg
`l` ,ezaizk dliredáéiçdpnl`zd e` dyxbzdyk dl rextl ©¨

iptn ,eiqkp lkn fef miz`n,ïéc úéa éàðz àeäLeiqkp lk eidiy ¤§©¥¦
.fef miz`n mze`l micareyn

m` :oic zia i`pzn `edy sqep aeig d`ian dpynddì áúk àìŸ¨©¨
,aezkiy minkg epwzy dn z`z íà'ðé÷øôà ,éàazLðéáúBàå CC ¦¦§©©¤§§¦¨§§¦¨

'ezðéàì éì,izy` zeidl jxifg`e jct` ,mihql jze` EAWi m` - ¦§¦§¦§
úðäëáeleki epi`e eilr zxq`p ziayp m`y ,odk zy` - §Ÿ¤¤

,zpdkl miazeky minkg epwzy dn z` dl azk `l ,dxifgdl
epiideðéøãäà''Cúðéãîì C,jia` ziale jzpicnl jaiy`e jct` - £©§¦¨¦§¦¨¥

ok it lr s`áéiçiptn ,dy`l dniiwl s` zil`xyiae ,dzectl ©¨
Ldf aeig.ïéc úéa éàðz àeä ¤§©¥¦

ok` m` :dziict aeig oipra sqep oicíàå ,dúBcôì áéiç ,úéaLð¦§¥©¨¦§¨§¦
øîà`l` ,dzectl dvex ipi` lradå dhéb éøäsqk,dúaeúk ¨©£¥¦¨§§¨¨

aeign xht`e ,dzaezk z` dl ozepe dyxbn ipixd ,xnelk
,dpeictäcôúå`id,éàMø Bðéà ,dîöò úàdzaypy dryay iptn §¦§¤¤©§¨¥©©

.dpeicta aiigzpe el d`eyp dzid
iaeign cg`n xhtdl leki lrady ote` dzr d`ian dpynd

:daezkdäú÷ì,dy`d dzlgp -,dúBàtøì áéiçaiigy myk ¨§¨©¨§©§¨
m` j` ,dizepefna,dúaeúëe dhéb éøä øîàe,dîöò úà àtøz ¨©£¥¦¨§¨¨§©¥¤©§¨

,éàMømc` oi`y myke ,dizepefn aeig enk `ed dietix aeigy itl ©©
.dze`txl aiig epi` jk ,ezyexb z` oefl aiig

* * *

àøîâ
dpnl`e miz`n daeb dleza ,daezk dl azk `l' :dpyna epipy

:`xnbd zxxan .'dpnépî,df oica epizpyn zxaeq in zrck - ©¦
k i`ceøîàc ,àéä øéàî éaø(:cp oldl),íéúànî äìeúáì úçBtä ìk ©¦¥¦¦§¨©¨©¥¦§¨¦¨©¦

åzgetd ok,äðnî äðîìàìd`ia lk ,dzrcn ok dyer m` elit` §§©§¨¨¦¨¤
dilr `ay,úeðæ úìéòa Bæ éøä,daezk `ll ezy` lr `ay ink £¥§¦©§

mewn lkn ,dzaezka aiig `ede e`pz lired `l zn`ay s`e
.jk lr dzrc zkneq dpi`éàck epizpynøîàä ,äãeäé éaøm`y §¦©¦§¨¨¨©

äöø,jkl dnikqn `ide ,daezkd incn dl zegtl lradáúBk ¨¨¥
øèL äìeúáìdaezkúáúBk àéäå ,íéúàî ìLea aezky xaey el ¦§¨§¨¤¨©¦§¦¤¤

,äðî Enî ézìa÷úä`l dzrne ,epnn dlaiw `l zn`ay s` ¦§©©§¦¦§¨¤
.dpn `l` eraezl lkezåazek okäðîìàìly daezk,äðî §§©§¨¨¨¤

,dpickúáúBk àéäåea aezky xaey el,æeæ íéMîç Enî ézìa÷úä §¦¤¤¦§©©§¦¦§£¦¦
.epnn dlaiw `ly s`dleki dy`dy dcedi iax ixaca x`eane

mlerly x`ean epizpyna eli`e ,dzaezkn wlg lr legnl
ozlign oi`y rnyne ,dpn dpnl`d lye miz`n dlezad zaezk

.dliren
,xi`n iaxk epizpyn m` :`xnbd dywn df itlàôéñ àîéà- ¥¨¥¨

m` ,`tiqd z` x`ae xen`dì áúkdlezalúçz äðî äåL äãN ¨©¨¨¤¨¤¨¤©©
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miwxt dyelya` cenr `p sc ± iriax wxtzeaezk
äîåúéå íåúézeg`e g` Ðmdiqkpe.qetexhet` ciaäîåúé ìéáùá íåúéì åìòäelrd Ð

oefizy ,mixizi zepefn mezil.enr ezeg`éúøú àëéàã.epynyze ,ezeg` ÐïéàéöåîÐ

.minezid onïéàéöåîúåðáìíéðáä ïî.dqpxtle zepefnl Ðúåðáä ïî úåðáìåzephwl Ð

miqkpa zelecb ewifgde ,zepa `l` my oi` m` .zelecbd onÐzewlege mcin oi`iven

on zepefp zepad oi`y ,ipefn `kil `kde .deya

.dyexia zeey oleky itl ,zepadïî íéðáìå
íéðáä.deya welgl milecbd on miphwl Ð

ïéèòåî íéñëðá úåðáä ïî íéðáì àì ìáàÐ

,exbaiy cr el`e el` oefl ick oda oi`yixn`c

.migztd lr el`yi mipade ,epefi zepad :opax

äñðøôì.`ipecpl Ðäðùîìë äì áúë àìå
'åë íéñëðoi`xg` miqkpd lk zeidl aiig Ð

dcy `l` jil oi` :dl xnel leki `le ,dl

.jizaezk xhya jl daezkdúðäëáåepi`y Ð

dniiwl leki,ziaypynjpiwxt` :dl azek

jpixcd`edxeq` odk zy`y itl .jzpicnl

dqp`p m` dlral.éàùø åðéàaiigzp xaky Ð

.ziaypyn dpeictaäúåàôøì áééçÐ

.zepefnk d`etxdyéàùøaiig mc` oi`y Ð

.ezyexb oeflàøîâéáøå øéàî éáøã àúâåìô
äãåäé."it lr s`" wxta Ðúáúåë àéäå

'åë éúìá÷úä`l elit`e ,xaey oeyl Ð

legnl dleki dpi` xi`n iaxle .dlawzp

dl azk `l ipzwc ,inp oizipzne .eizgz dcera

daezkÐ`wlq `w ,dnily dzaezk daeb

.dlgn elit`e jzrcáééç êéúáåúëì ïéàøçà
ecarzypy Ð,jzrc `wlq `we .eiqkp

jeza azkp eli`k ceary oic lka ecarzyp

sexhz eiqkp xekni m`e ,xhyd.zegewlïàúà
äãåäé éáøìea azkp `ly xhy :xn`c Ð

zeixg`Ðxteq `l` ,dyrp delnd zrcn `l

,azkpy ink `ed ixde ,drhsxeheon

.micareynd
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óåñwxta `id opaxe xi`n iaxc `zbeltc ab lr s` Ð inc fefbk fefbl cnerd lk seq

zexevak xaq xi`n iaxc ,xvail micnerd miapra (`,bn zereay) "oipiicd zreay"

enk ,inc fefbkc zehiyta `kd jixt mewn lkn Ð oiinc zexevak e`l ixaq opaxe oiinc

:mzd xn`wc .ikd ol `niiw (a,hp `nw `aa) "qpekd" wxtc `iddnc l`ppg epiax yxity

znlyn Ð oixenb zexit dlk` xne` oerny iax

Ð miz`q m` ,d`q Ð d`q m` ,oixenb zexit

mzd opiwqte .miyelzk edl opiaygc ,miz`q

i`c edpdac xnel oi` la` .oerny iaxk dkld

,oiinc zexevakc `nlr ilek ecen iygkn iniiw

oixcdpqc `nw wxtae (`,hl oihib) "gleyd"ac

.ibilt inp `dac rnyn (`,eh)

éò÷ø÷îîoia zepefnl oia ilhlhnn `le

,`axc` `axc `iyw :xn`z m`e Ð dqpxtl

wiqt (`,gq zeaezk) "dy`d z`ivn" wxtac

jxck dipyl ozpi :xn`c ,dcedi iaxk dkld `ax

iaxk l`enyc mzd opixn`e ,dpey`xl ozpy

,a`a oinyc `ax xaq `nl` .dil `xiaq dcedi

!oizrnya opixn`ck ,ilhlhnn `iab ok m`e

`cqg axc dinyn `ax mzdc xninl `kile

`idda mzd `dc ,dil `xiaq `l dile ,dl xn`w

`w `le ,diteb `axc dizlin` dpin jixt `ibeq

`kd `ax xn`c `dc :xnel yie !ikd ipyn

.dipcin` `lca epiid Ð ilhlhnn `le irwxwnn

l`enye dcedi iaxk mzd `ax xaqc `de

i`dke .ilhlhnn dabzy ezrcy ,dipcin`ca

dfd onfac d`xpe .mzd `cenlz biltn `peeb

zpwzn zepefne daezk ,ilhlhnn iab edlekc

mc` ipa lky icdq op` inp dqpxte ,mipe`bd

enk aiyge ,ilhlhnn mdizepa `iydl milibx

.dcedi iaxk `ax wiqtc dipcin`a

éðîÐ 'ek zgetd lk xn`c `id xi`n iax

lk :wiic (a,ep zeaezk) "it lr s`" wxta

,lha e`pzc xaq `nl` ,i`pza elit` Ð zgetd

,dzrc dknq `l Ð dl zil xn`c oeike .dl zi`e

oa dcedi epiax yxite .zepf zlira ezlira iede

d oi`e dl zi`c mewn lkac ,ozpea dgeha dy`

ezlira `diy minkg epwz Ð dzrc dknq `lc

zilc oeik ,miiw e`pz did m` la` .zepf zlira

it lr s` ,dpnl`e .zepf zlira ezlira oi`Ð dl

lkc ,lha e`pz `kd Ð miiw e`pz opaxcac

epiaxl dywe .oewz `ziixe`c oirk Ð opax oewzc

rnyn (`,ht `nw `aa) "laegd" wxtac :wgvi

zlira xi`n iaxl ied dl zilc `kid elit`c

!d`ivedl eipira dlw `dz `ly meyn ,zepf

dlraa dlagy dy` iab cenlzd mzd jixtc

dzaezkl oiafz ?i`n`e ,dzaezk dciqtd `l

iax Ð ipn `d :ipyne !'ek dlral d`pd zaeha

zilc `kid `iran `l :xn`w `iran `l xi`n iaxc d`xp ok lr !d`ivedl eipira dlw `dz `ly Ð `nrh i`n ,daezk `la zg` dry ezy` mr `dyiy mc`l xeq` :xn`c ,`id xi`n

,miz`n dl oi`y dleza lk ipzw `lcn wiice .zepf zlira ezlira `ied Ð dzrc dknq `lc oeik ,dl zi` elit` `l` ,d`ivedl eipira dlwc meyn ,zepf zlira ezlira `iedc Ð dl

zgetd lkc ol `pnc :wgvi epiaxl dywe .zepf zlira `ied Ð dl zi`e lha e`pzc ab lr s` :xnel `ay rnyn ,zgetd lk :hwp `l` .zepf zlira `id ixd dpn Ð dl oi`y dpnl`e

yie !zlgen dpi`c (`,fp zeaezk) "it lr s`" wxta opixn`c ,d`ia seqa epiid ,dl yiy oipr eze`a elit`c rnync zgetd lkc ,miiw e`pzc xi`n iax dcen i`pza `nlc ?i`pza elit`e

:xn`z m`e .wiic `w "lk" hwpcn ,inp i` .d`pza `l` zgt oeyl jiiy `le ,dnvrl zzget `id `l` ,dl zegtl leki epi` d`ia seqae ,dl zget `edy rnyn Ð zgetd lk oeylc :xnel

,zlgen dpi` dt lra `wecc :onwl qxhpewd yxitck xnel yie !legnle xeknl dlekiy rnyn (`,ht `nw `aa) "laegd"ae ,zlgen dpi` lkd ixacl d`ia seqac xn` "it lr s`" wxtac

,legnl dleki dpi` inp dcedi iaxlc "it lr s`" wxta rnyn `d ,`id xi`n iax ipn `d :xn`w i`ne :xn`z m`e .xaey dazk ok m` `l` ,dzkf xakc oeik ,`id melk e`l dzxin`c

ol `pne :xn`z m`e ."izlawzd" dil dazka mzd ,dcedi iax `ni` zira i`e :xn`wc ,oizrnyc `pwqnd itl ixiin mzdc :xnel yie !xn`w "izlawzd" el zazeka `weece .lha e`pzc

lra elit` `l` .zepf zlira `iedc ,dlgn ivnc xn`w "izlawzd"a `iran `l xi`n iax `nlc ?`id xi`n iax ipn xn`wc dlgn ivn `l "izlawzd" dil dazka elit` xi`n iaxlc

zk `ll dazk oia wlgl el d`xp oi` `zydc :xnel yie !zepf zlira `ied Ð lha e`pzc ,dt.daéðîdpzdy itl epiid Ð dl azk `lc oizipzn dil rnyn `zyd Ð `id xi`n iax

.dnrïàúàxteq zerh e`l zeixg` xn` `d Ð xi`n iax i` !ipn :wcwcl ivn ded `yix `la `tiq` .dcedi iax `tiq xi`n iax `yix `ed xteq zerh zeixg` xn`c dcedi iaxl

"dxik" wxta yi df oiprke .wcinl ivnc dnk lk `yixn wcwcnc cenlzd jxc `l` !legnl dleki dcedi iaxl `de ?aiig i`n` miz`na dpn dey dcy dl azk Ð dcedi iax i` !`ed

.dvigna zecn dyly z`vnp iab (`,fh) oiaexirc `nw wxtae ,`ixah iyp` eyry dyrn iab (a,hl zay)
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íéñëð úåéøçà ïäá ùécariyy Ð,delnl e`ven epxifgi `l ,deln dze`l eiqkp del

dfe ,ltp deld one ,erxt `ny opiyiigc mzd yxtne .el aiig `edy dcen deld elit`e

dcen `edyÐ,zegewl sexhl mdipia `id `ipepw zvrewlgie.mdipiaíéøîåà íéîëçå
'åëiaxc dizbelt ipae ,zegewl icqtne icarynn sixhe ,`ed xteq zerh zeixg`c Ð

.did execay ,ediicda ded dcedi iax xi`n

'åë äéì éðàùådaezkac Ðzeixg` :dil zi`

.`ed xteq zerhïéøøåçîä ïîmiqkp yi m` Ð

aiigd lv` oixeg ipaÐ,oiabpe`l m`eÐoi`

on oiabp.oicareyndúåøéô çáùå úåøéôÐ

oi`iven oi` :(a,gn) oihib zkqna opzck

miqkpn zerwxw gayle zexit zlik`l

,micareynoifge` mipy"ae .mlerd oewiz iptn

`rivn `aa) "zilhazlik`l :yxtn (a,ci

cvik zerwxw gayle zexit?Ðlfby ixd

`id ixde ,dgiayde xg`l dxkne exiagn dcy

giaydy gay mr gweld ci zgzn oica d`vei

lafa gweldlfbpdy ,day zexit mre xipae

dxkny xkend lr xfeg `edyk ,epnn dtxeh

zeixg`a elÐ,oicareyn miqkpn oxw daeb

,oicareynd on `le oixeg ipa miqkpn gaye

oi`e ,oiaevw oi`y itl ,mlerd oewiz iptn

.xdfdl dnka rcei gweldïá ïåæì åéìò ìá÷îäå
åúùà úáå åúùàon daeb oi` `ed s` Ð

.miaezk oi`e oiaevw oi`y itl ,micareynd

:"`yepd"a opzc `demiqkpn zipefp `ide

aeg lrak `idy iptn ,oicareynÐopinwen

oipw mzqc ,ecin dl epwya (a,aw) mzd dl

.cner daizkláåç èâåoi`xwp zexhy lk Ð

.hbéúìá÷úä äéì äáúë àì àëäopirny`e Ð

`l ,daezk dl azk `ly it lr s`c ,oizipzn

lr dknq :opixn` `l` ,dlr el dlgn opixn`

`yepdy oircei lkdy oic zia zpwzyi dy`

.daezk dlïéøøåçîä ïî éðú÷ã éîð áééç éàî
zia i`pz ,zeixg` dl azk `ly it lr s` Ð

mcera dl oi`xg` eiqkp lk zeidl `ed oic

dpi` mxkn m` la` .eiptlztxeh,zegewl

zeixg` opixn` `le ,xhya azkp `le li`ed

.`ed xteq zerhñðåàá äúìçúly dzlgz Ð

.dliraäôåñå:jixt dinwle .dlira ly Ð

dl zgkyn ikid `pngx `ixyc qpe`?äéåáùá
åìé÷äedi` xn`w ike ,dlrapy depi`x `ly Ð

.dlrapaäùáìà øöézlgzay .qpe` df mbe Ð

.xvi lread dyiald ,qpe`a `idy ,dlira

àéäådy` mzqa ,xnelk .`ed `herin Ð

,"dytzp `l"a ielz xeqi`d mrh jl izxn`

it lr s`y dy` yie ,zxzen dytzp `d

oevxayÐ.'ek ef efi`e ,zxzenúåòè éùåãé÷Ð

eizgz dzpif m` ,i`pzd miiwzp `le ,i`pz lr

diept `l` ezy` dpi`y itl ,el zxzen

`id `nlra.éáðâ åáðâã éùð éðämihqly Ð

oiapeb.odilra zgznåäééøáâì ïééøùitl Ð

.odilr oi`a md qpe`ayåäì ïéèîî à÷ àäå
àîäðzekilen olv` oceray mi`ex ep` ixde Ð
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ùåøåùçà úåëìîádzlirae ,dp`yi `ly zrceie ,`ed lecb jlny itl ,oiieayk od Ð.qpe`aïáøöð,did mihql Ðckledicicae .mihql y`x dyrpe ,mdilr jlne zexiir:opz

.oevxa zlrape ,dl aiqp `w aqpin :dxaqc .odilral zexeq`e ,oiieayk opi` zekln iieay'åë úåèñéìà úåèñéìoaa Ðxvpzy` ipixde ,il aiqp aqpin :dxaqc ,opixn`ck ,zexeq`

.jlnàîìòã íéèñéìelit` Ðmigewl.dqep` `l` dpi` jkitl ,dl oiyw elyàåä íéèñì ùåøåùçà éáâìyexeyg` zeklna ixiinc `ziinw oizipzn jkld ÐÐoal ixwxvp

iaepbc `kti` opzc `ziixae .zehqil iaepboal ixw ,`nlrc mihqila ixii` zehqilxvp.zekln iieayìåãâ ïäëì äðîìàdl yi (a,w) "zipefip dpnl`" wxta onwl ol `niiw Ð

lwyinlc ,daezk i`pze daezkd`etxe zepefn oebk ,dinw mwinlc daezk i`pz la` .i`w wtinleÐ) "zexzen yi" wxta ,dl zilc zenaia opixn`,iia` opirny` `kde .(`,dt
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`de .micareyn miqkpn zepade dy`d oefnl oi`iven oi` :(a,gn oihib) "oiwfipd"

:'ek dy`a ylye yi`a yly mdl oiwiprn drax` iab (a,fh) oiyeciwc `nw wxta jixtc

drax` xnel leki dz` i`e :ipzwc meyn epiid !?xiiye `pz zxn` z`e drax` ipz `pz
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èâåiywz :xn`z m`e Ð zeixg` ea oi`y aeg

`aac `nw wxta xn`c ,l`enyl `kdn

ea oi`y xhy xi`n iax did xne` :(`,bi) `rivn

`le oicareyn miqkpn `l daeb epi` Ð zeixg`

ipan iabc `icda rnyn `kde ,oixeg ipa miqkpn

mzd l`eny azezi` ikd e`la ,edine ?ixg
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ea oi`y aeg hbc ,igcinl ivn ded `kdnc

dia iabinl `lc ea yxetny epiid Ð zeixg`
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.iaeg xhy ca` xn`e `ay in iab (a,gqw `xza

meyn epiid Ð xi`n iaxk `kd dl iwenc `de
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc zeaezk(iriax meil)

,íéñëð úeéøçà ïäa Lélkeiy ,eiqkp z` delnl deld caryy ¥¨¤©£¨§¨¦
,zegewln s` mzeabløéæçé àìiptn ,delnl `vend mze`úéaL Ÿ©£¦¤¥

øôð ïécïäî ïéò,rext aegd zn`ay yeygl yie ,zegewldn - ¦¦§¨¦¥¤
xn`ie deld xwyiy ,zegewld lr delnd mr `ipepw deld dyre
oick `ly delnd dabi miqkp dell oi`y oeike ,rxt `ly

m` la` .el` miqkpa ewlgie ,zegewldn,íéñëð úeéøçà ïäa ïéà¥¨¤©£¨§¨¦
øéæçéiptn ,delnl xhyd z` `vendïäî ïéòøôð ïéc úéa ïéàL- ©£¦¤¥¥¦¦§¨¦¥¤

dcen ixd `ede ,envr deldn wx `l` ,zegewld ciay miqkpn
,rext aegd oi`yãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨

äæ,zeixg` ea oi`y xhy oiae ,zeixg` ea yiy xhy oia -àì ¤Ÿ
øéæçéiptn ,delnl `vendïäî ïéòøôð ïéc úéaLmiaeb - ©£¦¤¥¦¦§¨¦¥¤

,xteq zerh ef zeixg` xhya aezk `ly dny oeik ,zegewldn
.xi`n iax lr miwlegd ,el` minkg llka dcedi iax s`e

dy ok m` `vnp :dziiyew z` `xnbd zniiqnàLéøepizpyn ly ¥¨
zrckøéàî éaø,dy`d zlign dliren `ly ,`idåd eli`àôéñ ©¦¥¦§¥¨
zrck,äãeäé éaøazk `lyk s`e ,`id xteq zerh zeixg`y ©¦§¨

.micareyn miqkpn daeb dzaezka zeixg`
:ayiil `xnbd dqpnàîéz éëåc xnele ayiil dvxz m`e -dlek §¦¥¨¨

k dpynd lk -å ,àéä øéàî éaø`tiqa dpynd dxn` ok it lr s` ©¦¥¦¦§
c meyn epiide ,zeixg` azk `ly s` micareyn miqkpdyéðàL©¦

øéàî éaøì déìzeixg` oica wlgn xi`n iaxy -äaeúk ïéa ¥§©¦¥¦¥§¨
ìéøèL`ed daezka miqkpd cearyy oeikc ,zexhy x`yl - ¦§¨¥

zerh zeixg` dfa mixne`y xi`n iax dcen ,oic zia i`pzn
:`xnbd dgec .`id xi`n iaxk `tiqd s` ok m`e ,xteqéðàL éîe¦©¦

déì,ok wlgn xi`n iax ike -äMîç ,àéðúäåy ,md miaeigïéáBb ¥§¨©§¨£¦¨¦
wx mze`ïéøøBçnä ïî,micareynn `le ,oixeg ipa miqkpn -elàå ¦©§¨¦§¥

,ïä.`,úBøét.a,úBøét çáLe,xg`l dxkne dcy lfebd ,xnelk ¥¥§©¥
,zexit da ginvde drxf s`e rwxwd seb z` giayd gwel eze`e
gweld leki ,gweld on dizexit mr oica d`ivede lfbpd `ae
gay z`e zexitd inc z` el dxkny olfbdn reazle xefgl
`le ,envr olfbd ciay miqkpn wx df oenn daeb mpn` ,rwxwd

.b .mixg`l xkny dnnåokúáe BzLà ïa úà ïeæì åéìò ìa÷îä §©§©¥¨¨¨¤¤¦§©
BzLà.c .ezeyxay miqkpn `l` mipefip mpi`y ,mcewd dlran ¦§

åokèâxhy -.úeéøçà Ba ïéàL áBç.dåokàL äMà úaeúkda ïé §¥¤¥©£¨§§©¦¨¤¥¨
.úeéøçàixd :dzgked z` `xnbd zniiqndéì zòîL ïàîdfi` - ©£¨©¨§©§¥

eprny `pzøîàcy,àeä øôBñ úeòè åàì úeéøçàedf ixdéaø §¨©©£¨¨¨¥©¦
,øéàîzeixg` ea dazkp `ly xhyy zxaeqd ef `ziixa ok m`e ¥¦

,`id ezhiya ,oixeg ipan wx daebéðz÷åmb da,äMà úaeúkm`y §¨¨¥§©¦¨
`iyewd zxfeg ok m`e .micareynn daeb dpi` zeixg` da oi`
lr legnl dleki dy`d oi`y xi`n iaxk `yixdy ,epizpyn lr

.`id xteq zerh zeixg`y ,dcedi iaxk `tiqde ,dzaezk
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéàepizpyn lky xen` dvxz m` - ¦¨¥¥¨

køéàî éaø,`idàîéà úéòaéàåk epizpyn lkyäãeäé éaø.`id ©¦¥¦§¦¨¥¥¨©¦§¨
:dixac z` `xnbd zx`aneàîéà úéòaéàk epizpynyäãeäé éaø ¦¨¥¥¨©¦§¨

micareynn daeb okle ,`id xteq zerh zeixg`y xaeqy ,`id
kp lky dl azk `l m` s`zernynk ,dzaezkl mi`xg` eiq

daezk dl azk `l m` s`y `yixa x`eany dn mpn` ,`tiqd
legnl dy`d dlekiy ezrcl dxizq ef oi` ,miz`ne dpn dl yi

oky ,dzaezk lr,íúäy xaecn'ézìa÷úä' déì äáúkel dlgne ¨¨¨§¨¥¦§©©§¦
eli`e ,dliren dzligne ,yexita,àëäixd ,epizpynaäáúk àì ¨¨Ÿ¨§¨

ézìa÷úä déìepwizy itk dl zzl aiig jkitle ,el dlgn `le ¥¦§©©§¦
.minkg

e,àîéà úéòaéàk epizpyn lkøéàî éaø`ly s` `yixa okle ,`id ¦¨¥¥¨©¦¥¦
e ,dliren dy`d zlign oi`y oeik ,xhtp epi` daezk dl azkéàî©

oeyléðz÷c 'áéiç'`ly s`y rnyny epiywd dpnny ,`tiqa ©¨§¨¨¥
aiigy dpeekd oi` ,dl rextl aiig miqkp zeixg` dl azk
zerh e`l zeixg`y xaeq xi`n iax ixdy ,micareynn drxetl

daeb `l` ,`id xteqïéøøBçnä ïîzeyxay oixeg ipa miqkpn - ¦©§¨¦
.micareynn `le ,lrad

* * *
:dpyna epipy'åëå dì áúk àì',ezpi`l il jpiaze`e jpiwxt` Ÿ¨©¨

dywne ,`xnin d`ian `xnbd .'aiig ,jzpicnl jpixcd` zpdkae
:epizpynn dilr,äñðàpL ìàøNé úLà ,ìàeîLc äeáà øîà̈©£¨¦§¥¥¤¦§¨¥¤¤¤§¨

.dìòáì äøeñà,l`xyi zy`a zxqe` dpi` qpe` z`iay s`e £¨§©§¨
ïðéLééçmiyyeg ep` -ànLwxdúlçzdzid d`iad ly,ñðBàa ©§¦¨¤¨§¦¨¨§¤

åmle`dôBñdid,ïBöøaxg`l dpevxn zlrapd l`xyi zy`e §¨§¨
.dlra lr zxq`p

déáéúéà[dywd-],ìàeîLc äeáàì áøepwzy dpyna epipy ¥¦¥©©£¨¦§¥
dzaezka ezy`l mc` aezkiy minkgðé÷øôà ,éàazLz íà'C ¦¦§©©¤§§¦¨

ðéáúBàå'ezðéàì éì Cjze` dct` ,mihql jze` eayi m` - §§¦¨¦§¦§
s`e ,dqep` zwfga `id ixd dieayde ,dy`l il zeidl jxifg`e
.dzvxzp seqal `ny eyyg `le ,minkg el dexizd ok it lr

÷ézLéà.eaiyd `le ,l`eny ly eia` wzzyd -déìò áø éø÷ ¦§¦¨¥©£¥
ìàeîLc äeáàcweqtd z` l`eny ly eia` lr ax `xw -íéøN' ©£¨¦§¥¨¦

eøöò[erpnp-]'íäéôì eîéNé óëå ,íélîá(h hk aei`)envr rpny , ¨§§¦¦§©¨¦§¦¤
.zeprl dn el didy s` aiydln

:`xnbd zl`eyøîéîì déì úéà éàîl`enyc dea` did dn - ©¦¥§¥©
did :`xnbd daiyn .dpyndn `iyewd z` uxzl ick xnel leki

`wecy aiydl lekielé÷ä äéeáLaiptn ,dlral dexizde minkg ¦§¨¥¥
oiprl ,dqp`py miyyeg ep`y s`e ,mdl dlrapy micr oi`y
dlrap m` s`e ,dlrap m` wtq ,`witq wtq wx o`k yi dxeqi`
wx epic z` xn` l`eny ly eia` eli`e ,seqa dzvxzd m` wtq
,seqal dzvxzd `ny ,cg` wtq yie ,dlrapy micr yiy ote`a

.zxq`p okle
:`xnbd zl`eyéëéä àðîçø àéøLc ñðBà ,ìàeîLc äeáàìå§©£¨¦§¥¤§©§¨©£¨¨¥¦

ì úçkLîdji` ,l`xyid dlral dxezd dxizdy dqep` oic - ©§©©¨
.oevxa did dteqy miyyeg ep` dqep` lka ixd ,z`f `ven dz`

edf :`xnbd daiynäçååvL ,íéãò éøîà÷c ïBâkdaxqe dqep`d §§¨¨§¥¥¦¤¨§¨
,óBñ ãòå älçzî.dlral zxzen `id dfk ote`ae ¦§¦¨§©

:l`enyc dea` lr wlegd zrc z` `xnbd d`ianådea` §
l`enycàâéìteixac lr wleg -ìk ,àáø øîàc ,àáøcyi` zy` §¦¨§¨¨§¨©¨¨¨

,xfl zlrapd,ïBöøa óBñå ñðBàa dúlçzL`l` cer `leeléôà ¤§¦¨¨§¤§§¨£¦
úøîBà àéä,eicin dlivdl mi`alBì eçépä,lreal -àìîìàL ¦¤¤©¦¤¦§¨¥

dì ÷÷æð (àì)dzid dqpe`làéädnvrBzøëBN,dplraiyúøzeî Ÿ¦§©¨¦©§¤¤
e .dlraldLaìà øöé ,àîòè éàîda yiald dlirad zligza - ©©§¨¥¤©§§¨

df oevxy ,dlv` qpe`l lkd aygp ok lre ,dfl oevxe xvi lread
.dgxk lra ,qpe`d zngn dl `a

:`ziixan `axl zriiqn `xnbd,àáøc déúååk àéðzdxeza xn`p ©§¨§¨¥§¨¨
dheq zyxta(bi d xacna),'äNtúð àì àéäå'dqtz `ly xnelk §¦Ÿ¦§¨¨

dxez dxn` df ote`ae ,el dlrap oevxn `l` ,dwfga lread
`idyäøeñàdlral,rney dz` o`kne ,äNtúð àälra eci lr £¨¨¦§§¨

,dgxkúøzeîxn`py dnn :zwiicne `ziixad dkiynn .dlral ¤¤
oia dxezd dwlig dy` mzqa `wecy wiicl yi dqtzp `l '`ide'

,oevxl qpe`åmle`Eì Lédy`,äNtúð àlL ét ìò óàL ,úøçà §¥§©¤¤¤©©¦¤Ÿ¦§§¨
,oevxn dlrap `l`dôBñå ñðBàa dúlçzL ìk ,Bæ Bæéàå ,úøzeî¤¤§¥¨¤§¦¨¨§¤§¨

,ïBöøalread da yialdy ,`ax ixack `ed zxzen `idy mrhde §¨
.qpe` my dlirad lr x`yp j` ,jka zevxl dl mxbe xvi

oi` `linne ,xg` oic weqtdn zyxecd `ziixa d`ian `xnbd
'`id' oeyld xezii z` yexci `ed cvik l`enyc dea` lr `iyew

:weqtay,'äNtúð àì àéäå' ,Cãéà àéðz,dpevxn dlrap `l` ©§¨¦¨§¦Ÿ¦§¨¨
äøeñà,rney dz` o`kne .dlraläNtúð àä,dgxk lraúøzeî £¨¨¦§§¨¤¤

dwlig dy` mzqa `wecy '`ide' zaizn miwiicne .dlral
,oevxl qpe` oia dxezdåmle`Eì Lé`dyét ìò óàL ,úøçà §¥§©¤¤¤©©¦

äNtúpL,qpe`a dlrapeäøeñà,dlral.ïäk úLà Bæ ,Bæéàå ¤¦§§¨£¨§¥¥¤Ÿ¥
:'`ide' zaiz xeziin ztqep dyxc,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥

,'äNtúð àì àåäå' ,ìàòîLé éaø íeMî,oevxn dlrap `l`äøeñà ¦©¦¦§¨¥§¦Ÿ¦§¨¨£¨
,rney dz` o`kne .dlraläNtúð àä,qpe`a.úøzeîmiwiicne ¨¦§§¨¤¤

,oevxl qpe` oia dxezd dwlig dy` mzqa `wecy '`ide' zaizn
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קצג miwxt dyelyaa cenr `p sc ± iriax wxtzeaezk
íéñëð úåéøçà ïäá ùécariyy Ð,delnl e`ven epxifgi `l ,deln dze`l eiqkp del

dfe ,ltp deld one ,erxt `ny opiyiigc mzd yxtne .el aiig `edy dcen deld elit`e

dcen `edyÐ,zegewl sexhl mdipia `id `ipepw zvrewlgie.mdipiaíéøîåà íéîëçå
'åëiaxc dizbelt ipae ,zegewl icqtne icarynn sixhe ,`ed xteq zerh zeixg`c Ð

.did execay ,ediicda ded dcedi iax xi`n

'åë äéì éðàùådaezkac Ðzeixg` :dil zi`

.`ed xteq zerhïéøøåçîä ïîmiqkp yi m` Ð

aiigd lv` oixeg ipaÐ,oiabpe`l m`eÐoi`

on oiabp.oicareyndúåøéô çáùå úåøéôÐ

oi`iven oi` :(a,gn) oihib zkqna opzck

miqkpn zerwxw gayle zexit zlik`l

,micareynoifge` mipy"ae .mlerd oewiz iptn

`rivn `aa) "zilhazlik`l :yxtn (a,ci

cvik zerwxw gayle zexit?Ðlfby ixd

`id ixde ,dgiayde xg`l dxkne exiagn dcy

giaydy gay mr gweld ci zgzn oica d`vei

lafa gweldlfbpdy ,day zexit mre xipae

dxkny xkend lr xfeg `edyk ,epnn dtxeh

zeixg`a elÐ,oicareyn miqkpn oxw daeb

,oicareynd on `le oixeg ipa miqkpn gaye

oi`e ,oiaevw oi`y itl ,mlerd oewiz iptn

.xdfdl dnka rcei gweldïá ïåæì åéìò ìá÷îäå
åúùà úáå åúùàon daeb oi` `ed s` Ð

.miaezk oi`e oiaevw oi`y itl ,micareynd

:"`yepd"a opzc `demiqkpn zipefp `ide

aeg lrak `idy iptn ,oicareynÐopinwen

oipw mzqc ,ecin dl epwya (a,aw) mzd dl

.cner daizkláåç èâåoi`xwp zexhy lk Ð

.hbéúìá÷úä äéì äáúë àì àëäopirny`e Ð

`l ,daezk dl azk `ly it lr s`c ,oizipzn

lr dknq :opixn` `l` ,dlr el dlgn opixn`

`yepdy oircei lkdy oic zia zpwzyi dy`

.daezk dlïéøøåçîä ïî éðú÷ã éîð áééç éàî
zia i`pz ,zeixg` dl azk `ly it lr s` Ð

mcera dl oi`xg` eiqkp lk zeidl `ed oic

dpi` mxkn m` la` .eiptlztxeh,zegewl

zeixg` opixn` `le ,xhya azkp `le li`ed

.`ed xteq zerhñðåàá äúìçúly dzlgz Ð

.dliraäôåñå:jixt dinwle .dlira ly Ð

dl zgkyn ikid `pngx `ixyc qpe`?äéåáùá
åìé÷äedi` xn`w ike ,dlrapy depi`x `ly Ð

.dlrapaäùáìà øöézlgzay .qpe` df mbe Ð

.xvi lread dyiald ,qpe`a `idy ,dlira

àéäådy` mzqa ,xnelk .`ed `herin Ð

,"dytzp `l"a ielz xeqi`d mrh jl izxn`

it lr s`y dy` yie ,zxzen dytzp `d

oevxayÐ.'ek ef efi`e ,zxzenúåòè éùåãé÷Ð

eizgz dzpif m` ,i`pzd miiwzp `le ,i`pz lr

diept `l` ezy` dpi`y itl ,el zxzen

`id `nlra.éáðâ åáðâã éùð éðämihqly Ð

oiapeb.odilra zgznåäééøáâì ïééøùitl Ð

.odilr oi`a md qpe`ayåäì ïéèîî à÷ àäå
àîäðzekilen olv` oceray mi`ex ep` ixde Ð

.cearc `ed d`xi zngn :ipyne !`ed oevx `nl` ,oefne mgl miapb oze`l odléøéâ åäì ïçìùî à÷ àäå.zexil mivig mdl zehiyene zepnfn ,oinglpyk Ðåäðé÷áù éà éàãåÐ

miapbd l` ediiytpn olf` oepi`e ,odilra l` zkll miapbÐ.oxiq`úåëìî ééåáù.yinyzl jlnd dayy miyp Ðïééåáùë ïä éøä.ezpi`l il jpiaze`e :opzck ,odilral oixzene Ð

ùåøåùçà úåëìîádzlirae ,dp`yi `ly zrceie ,`ed lecb jlny itl ,oiieayk od Ð.qpe`aïáøöð,did mihql Ðckledicicae .mihql y`x dyrpe ,mdilr jlne zexiir:opz

.oevxa zlrape ,dl aiqp `w aqpin :dxaqc .odilral zexeq`e ,oiieayk opi` zekln iieay'åë úåèñéìà úåèñéìoaa Ðxvpzy` ipixde ,il aiqp aqpin :dxaqc ,opixn`ck ,zexeq`

.jlnàîìòã íéèñéìelit` Ðmigewl.dqep` `l` dpi` jkitl ,dl oiyw elyàåä íéèñì ùåøåùçà éáâìyexeyg` zeklna ixiinc `ziinw oizipzn jkld ÐÐoal ixwxvp

iaepbc `kti` opzc `ziixae .zehqil iaepboal ixw ,`nlrc mihqila ixii` zehqilxvp.zekln iieayìåãâ ïäëì äðîìàdl yi (a,w) "zipefip dpnl`" wxta onwl ol `niiw Ð

lwyinlc ,daezk i`pze daezkd`etxe zepefn oebk ,dinw mwinlc daezk i`pz la` .i`w wtinleÐ) "zexzen yi" wxta ,dl zilc zenaia opixn`,iia` opirny` `kde .(`,dt

`xwirnc ,dl zi` dpewxitc daezk i`pzccarzyi`s` ixdy ,dldxykljpiaze`e" dpzn did `l"ezpi`linp i`pz i`de .ikd da opixw inp `de ,"jzpicnl jpixcd`" `l`

.i`w wtine lwyinl
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äùîçwxta opzc `d xiiye `pz Ð `piipn ipzwc ab lr s` Ð oixxegnd on oiaeb

`de .micareyn miqkpn zepade dy`d oefnl oi`iven oi` :(a,gn oihib) "oiwfipd"

:'ek dy`a ylye yi`a yly mdl oiwiprn drax` iab (a,fh) oiyeciwc `nw wxta jixtc

drax` xnel leki dz` i`e :ipzwc meyn epiid !?xiiye `pz zxn` z`e drax` ipz `pz

.mdn cg`a

èâåiywz :xn`z m`e Ð zeixg` ea oi`y aeg

`aac `nw wxta xn`c ,l`enyl `kdn

ea oi`y xhy xi`n iax did xne` :(`,bi) `rivn

`le oicareyn miqkpn `l daeb epi` Ð zeixg`

ipan iabc `icda rnyn `kde ,oixeg ipa miqkpn

mzd l`eny azezi` ikd e`la ,edine ?ixg

:xne` mdxa` oa oeyny epiaxe .`ziixan

ea oi`y aeg hbc ,igcinl ivn ded `kdnc

dia iabinl `lc ea yxetny epiid Ð zeixg`

`aa) "heyt hb" wxta epivn df oirke ,icarynn

.iaeg xhy ca` xn`e `ay in iab (a,gqw `xza

meyn epiid Ð xi`n iaxk `kd dl iwenc `de

dpin jixt ded i` la` ,`iz` dizeek dxe`klc

.ziyixtck ,igcinl ivn ded Ð l`enyl

äøåñàxzq`n zeywdl oi` Ð dlralzedc

zwcvc Ð (a,bi dlibn) ikcxnl `ixy

.dzid dxenb

ñðåàs` Ð 'ek dl zgkyn ikid `pngx ixyc

,xn`w "opiyiig" l`enyc dea`c ab lr

Ð opaxcn i`c ,xn`w `ziixe`cnc dil rnyn

.jk lr dlran dze` oi`iven ied `l
zxfnn
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íéñëð úeéøçà ïäa Lé¯ïéòøôð ïéc úéaL ,øéæçé àì ¥¨¤©£¨§¨¦Ÿ©£¦¤¥¦¦§¨¦
íéñëð úeéøçà ïäa ïéà .ïäî¯úéa ïéàL ,øéæçé ¥¤¥¨¤©£¨§¨¦©£¦¤¥¥

:íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,ïäî ïéòøôð ïéc¦¦§¨¦¥¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
.ïäî ïéòøôð ïéc úéaL ,øéæçé àì äæ ãçàå äæ ãçà¤¨¤§¤¨¤Ÿ©£¦¤¥¦¦§¨¦¥¤
dlek :àîéz éëå !äãeäé éaø àôéñå øéàî éaø àLéø¥¨©¦¥¦§¥¨©¦§¨§¦¥¨¨
äaeúk ïéa øéàî éaøì déì éðàLå ,àéä øéàî éaø©¦¥¦¦§¨¥¥§©¦¥¦¥§¨

ìéøèL¯ïî ïéáBb äMîç :àéðúäå ?déì éðàL éîe ¦§¨¥¦¨¥¥§¨©§¨£¦¨¦¦
ìa÷îäå ,úBøét çáLe ,úBøét :ïä elàå ,ïéøøBçîä©§¨¦§¥¥¥§©¥§©§©¥
ïéàL áBç èâå ,BzLà úáe BzLà ïa úà ïeæì åéìò̈¨¨¤¤¦§©¦§§¥¤¥
ïàî ,úeéøçà da ïéàL äMà úaeúëe ,úeéøçà Ba©£¨§©¦¨¤¥¨©£¨©

àeä øôBñ úeòè åàì úeéøçà øîàc déì zòîL¯ ¨§©§¥§¨©©£¨¨¨¥
éaø àîéà úéòaéà !äMà úaeúk :éðú÷å ,øéàî éaø©¦¥¦§¨¨¥§©¦¨¦¨¥¥¨©¦
éaø àîéà úéòaéà ;äãeäé éaø àîéà úéòaéàå ,øéàî¥¦§¦¨¥¥¨©¦§¨¦¨¥¥¨©¦

íúä :äãeäé¯àëä ."ézìa÷úä" déì äáúk¯àì §¨¨¨¨§¨¥¦§©©§¦¨¨Ÿ
:øéàî éaø àîéà úéòaéà ."ézìa÷úä" déì äáúk̈§¨¥¦§©©§¦¦¨¥¥¨©¦¥¦

éðú÷c áéiç éàî¯" .ïéøøBçîä ïî'åëå dì áúk àì." ©©¨§¨¨¥¦©§¨¦Ÿ¨©¨
äñðàpL ìàøNé úLà :ìàeîLc deáà øîà¯äøeñà ¨©£¦§¥¥¤¦§¨¥¤¤¤§¨£¨

.ïBöøa dôBñå ñðBàa dúlçz ànL ïðéLééç ,dìòáì§©§¨¨§¦©¤¨§¦¨¨§¤§¨§¨
ðé÷øôà éàazLz íà" :ìàeîLc deáàì áø déáéúéàðéáúBàå Céø÷ .÷ézLéà !"ezðéàì éì C ¥¦¥©©£¦§¥¦¦§©¨¦¤§§¦¥§§¦¥¦§¦§¦§¦¨¥

øîéîì déì úéà éàî ."íäéôì eîéNé óëå íélîá eøöò íéøN" :ìàeîLc deáàc déìò áø©£¥©£¦§¥¨¦¨§§¦¦§©¨¦§¦¤©¦¥§¥©
¯éøîà÷c ïBâk ?dì zçkLî éëéä àðîçø àéøLc ñðBà ,ìàeîLc deáàìå .eìé÷ä äéeáLa¦§¨¥¥§©£¦§¥¤§©§¨©£¨¨¥¦©§©©§¨§§¨¨§¦

óBñå ñðBàa dúlçzL ìk :àáø øîàc ,àáøc àâéìôe .óBñ ãòå älçzî äçååvL íéãò¥¦¤¨§¨¦§¦¨§©§¦¨§¨¨§¨©¨¨¨¤§¦¨¨§¤§
BzøëBN àéä dì ÷÷æð (àì) àìîìàL ,Bì eçépä :úøîBà àéä eléôà ïBöøa¯éàî ,úøzeî §¨£¦¦¤¤©¦¤¦§¨¥Ÿ¦§©¨¦©§¤¤©

àîòè¯äNtúð àì àéäå" :àáøc déúååk àéðz .dLaìà øöé"¯äNtúð àä .äøeñà¯ ©£¨¥¤©§¨¨©§¨§¨¥§¨¨§¦Ÿ¦§¨¨£¨¨¦§§¨
L úøçà Eì Léå .úøzeîét ìò óàäNtúð àlL¯Bæéàå .úøzeî¯ñðBàa dúlçzL ìk Bæ ¤¤§¥§©¤¤¤©©¦¤Ÿ¦§§¨¤¤§¥¨¤§¦¨¨§¤

äNtúð àì àéäå" :Cãéà àéðz .ïBöøa dôBñå"¯äNtúð àä ,äøeñà¯Eì Léå .úøzeî §¨§¨©§¨¦¨§¦Ÿ¦§¨¨£¨¨¦§§¨¤¤§¥§
L úøçàét ìò óàBæéàå ,äøeñà äNtúpL¯ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .ïäk úLà Bæ ©¤¤¤©©¦¤¦§§¨£¨§¥¥¤Ÿ¥¨©©§¨¨©§¥

:ìàòîLé éaø íeMîäNtúð àì àéäå""¯äNtúð àä ,äøeñà¯úøçà dì Léå ,úøzeî ¦©¦¦§¨¥§¦Ÿ¦§¨¨£¨¨¦§§¨¤¤§¥¨©¤¤
Lét ìò óàBæéàå ,úøzeî äNtúð àlL¯ákøeî dða eléôàL ,úeòè éLec÷ äéLecéwL Bæ ¤©©¦¤Ÿ¦§§¨¤¤§¥¤¦¤¨¦¥¨¤£¦§¨§¨

éápb eáðâc éLð éðä :äãeäé áø øîà .dì úëìBäå úðàîî dôéúk ìò¯.eäééøáeâì ïééøL ©§¥¨§¨¤¤§¤¤¨¨©©§¨¨¥¨¥§¨§©¨¥©§¨§§©§
eäì ïçlLî à÷ àäå .äàøé úîçî !àîäð eäì ïàéèîî à÷ àäå :äãeäé áøì ïðaø déì éøîà̈§¦¥©¨©§©§¨§¨¨©§¦¨§©£¨¥£©¦§¨§¨¨§©§¨§

eäééLôpî ïìæàå eäðé÷áL ,éàcå .äàøé úîçî !éøéb¯úeëìî ééeáL :ïðaø eðz .ïøéñà¯éøä ¦¥¥£©¦§¨©©§©¦§§¨§¨¦©§©§£¦¨¨©¨©§¥©§£¥
úeèñéì éáeðb ,ïééeáLk ïä¯!àëtéà àéðúäå .ïééeáLk ïðéààä ;àéL÷ àì úeëìnà úeëìî¯ ¥¦§¦§¥¦§¥¨¦§¦§¨©§¨¦§¨©§©©§¨©§¨¨

àä ,LBøåLçà úeëìîa¯àä ;àéL÷ àì úeèñélà úeèñéì .øöð ïa úeëìîa¯àä ,øöð ïáa §©§£©§¥¨§©§¤¤¤¦§©¦§¨©§¨¨§¤¤¤¨
¯LBøåLçà éab ,ïéà !íéèñì déì éø÷ àëäå Cìî déì éø÷ íúä ,øöð ïáe .àîìòc íéèñéìa§¦§¦§¨§¨¤¤¤¨¨¨¥¥¤¤§¨¨¨¥¥¦§¦¦©¥£©§¥
¯àîìòc íéèñì éab ,àeä íéèñì¯ðéøãäà úðäëáe" .àeä Cìî'åëå Cúðéãîì Cøîà ." ¦§¦©¥¦§¦§¨§¨¤¤§Ÿ¤¤£©§¦¨¦§¦¨¥¨©

ìBãb ïäëì äðîìà :ééaà¯ðéøãäà úðäëáe" da àøB÷ éðàL ,dúBcôì áéiç."Cúðéãîì C ©©¥©§¨¨§Ÿ¥¨©¨¦§¨¤£¦¥¨§Ÿ¤¤£©§¦¨¦§¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc zeaezk(iriax meil)

,íéñëð úeéøçà ïäa Lélkeiy ,eiqkp z` delnl deld caryy ¥¨¤©£¨§¨¦
,zegewln s` mzeabløéæçé àìiptn ,delnl `vend mze`úéaL Ÿ©£¦¤¥

øôð ïécïäî ïéò,rext aegd zn`ay yeygl yie ,zegewldn - ¦¦§¨¦¥¤
xn`ie deld xwyiy ,zegewld lr delnd mr `ipepw deld dyre
oick `ly delnd dabi miqkp dell oi`y oeike ,rxt `ly

m` la` .el` miqkpa ewlgie ,zegewldn,íéñëð úeéøçà ïäa ïéà¥¨¤©£¨§¨¦
øéæçéiptn ,delnl xhyd z` `vendïäî ïéòøôð ïéc úéa ïéàL- ©£¦¤¥¥¦¦§¨¦¥¤

dcen ixd `ede ,envr deldn wx `l` ,zegewld ciay miqkpn
,rext aegd oi`yãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨

äæ,zeixg` ea oi`y xhy oiae ,zeixg` ea yiy xhy oia -àì ¤Ÿ
øéæçéiptn ,delnl `vendïäî ïéòøôð ïéc úéaLmiaeb - ©£¦¤¥¦¦§¨¦¥¤

,xteq zerh ef zeixg` xhya aezk `ly dny oeik ,zegewldn
.xi`n iax lr miwlegd ,el` minkg llka dcedi iax s`e

dy ok m` `vnp :dziiyew z` `xnbd zniiqnàLéøepizpyn ly ¥¨
zrckøéàî éaø,dy`d zlign dliren `ly ,`idåd eli`àôéñ ©¦¥¦§¥¨
zrck,äãeäé éaøazk `lyk s`e ,`id xteq zerh zeixg`y ©¦§¨

.micareyn miqkpn daeb dzaezka zeixg`
:ayiil `xnbd dqpnàîéz éëåc xnele ayiil dvxz m`e -dlek §¦¥¨¨

k dpynd lk -å ,àéä øéàî éaø`tiqa dpynd dxn` ok it lr s` ©¦¥¦¦§
c meyn epiide ,zeixg` azk `ly s` micareyn miqkpdyéðàL©¦

øéàî éaøì déìzeixg` oica wlgn xi`n iaxy -äaeúk ïéa ¥§©¦¥¦¥§¨
ìéøèL`ed daezka miqkpd cearyy oeikc ,zexhy x`yl - ¦§¨¥

zerh zeixg` dfa mixne`y xi`n iax dcen ,oic zia i`pzn
:`xnbd dgec .`id xi`n iaxk `tiqd s` ok m`e ,xteqéðàL éîe¦©¦

déì,ok wlgn xi`n iax ike -äMîç ,àéðúäåy ,md miaeigïéáBb ¥§¨©§¨£¦¨¦
wx mze`ïéøøBçnä ïî,micareynn `le ,oixeg ipa miqkpn -elàå ¦©§¨¦§¥

,ïä.`,úBøét.a,úBøét çáLe,xg`l dxkne dcy lfebd ,xnelk ¥¥§©¥
,zexit da ginvde drxf s`e rwxwd seb z` giayd gwel eze`e
gweld leki ,gweld on dizexit mr oica d`ivede lfbpd `ae
gay z`e zexitd inc z` el dxkny olfbdn reazle xefgl
`le ,envr olfbd ciay miqkpn wx df oenn daeb mpn` ,rwxwd

.b .mixg`l xkny dnnåokúáe BzLà ïa úà ïeæì åéìò ìa÷îä §©§©¥¨¨¨¤¤¦§©
BzLà.c .ezeyxay miqkpn `l` mipefip mpi`y ,mcewd dlran ¦§

åokèâxhy -.úeéøçà Ba ïéàL áBç.dåokàL äMà úaeúkda ïé §¥¤¥©£¨§§©¦¨¤¥¨
.úeéøçàixd :dzgked z` `xnbd zniiqndéì zòîL ïàîdfi` - ©£¨©¨§©§¥

eprny `pzøîàcy,àeä øôBñ úeòè åàì úeéøçàedf ixdéaø §¨©©£¨¨¨¥©¦
,øéàîzeixg` ea dazkp `ly xhyy zxaeqd ef `ziixa ok m`e ¥¦

,`id ezhiya ,oixeg ipan wx daebéðz÷åmb da,äMà úaeúkm`y §¨¨¥§©¦¨
`iyewd zxfeg ok m`e .micareynn daeb dpi` zeixg` da oi`
lr legnl dleki dy`d oi`y xi`n iaxk `yixdy ,epizpyn lr

.`id xteq zerh zeixg`y ,dcedi iaxk `tiqde ,dzaezk
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéàepizpyn lky xen` dvxz m` - ¦¨¥¥¨

køéàî éaø,`idàîéà úéòaéàåk epizpyn lkyäãeäé éaø.`id ©¦¥¦§¦¨¥¥¨©¦§¨
:dixac z` `xnbd zx`aneàîéà úéòaéàk epizpynyäãeäé éaø ¦¨¥¥¨©¦§¨

micareynn daeb okle ,`id xteq zerh zeixg`y xaeqy ,`id
kp lky dl azk `l m` s`zernynk ,dzaezkl mi`xg` eiq

daezk dl azk `l m` s`y `yixa x`eany dn mpn` ,`tiqd
legnl dy`d dlekiy ezrcl dxizq ef oi` ,miz`ne dpn dl yi

oky ,dzaezk lr,íúäy xaecn'ézìa÷úä' déì äáúkel dlgne ¨¨¨§¨¥¦§©©§¦
eli`e ,dliren dzligne ,yexita,àëäixd ,epizpynaäáúk àì ¨¨Ÿ¨§¨

ézìa÷úä déìepwizy itk dl zzl aiig jkitle ,el dlgn `le ¥¦§©©§¦
.minkg

e,àîéà úéòaéàk epizpyn lkøéàî éaø`ly s` `yixa okle ,`id ¦¨¥¥¨©¦¥¦
e ,dliren dy`d zlign oi`y oeik ,xhtp epi` daezk dl azkéàî©

oeyléðz÷c 'áéiç'`ly s`y rnyny epiywd dpnny ,`tiqa ©¨§¨¨¥
aiigy dpeekd oi` ,dl rextl aiig miqkp zeixg` dl azk
zerh e`l zeixg`y xaeq xi`n iax ixdy ,micareynn drxetl

daeb `l` ,`id xteqïéøøBçnä ïîzeyxay oixeg ipa miqkpn - ¦©§¨¦
.micareynn `le ,lrad

* * *
:dpyna epipy'åëå dì áúk àì',ezpi`l il jpiaze`e jpiwxt` Ÿ¨©¨

dywne ,`xnin d`ian `xnbd .'aiig ,jzpicnl jpixcd` zpdkae
:epizpynn dilr,äñðàpL ìàøNé úLà ,ìàeîLc äeáà øîà̈©£¨¦§¥¥¤¦§¨¥¤¤¤§¨

.dìòáì äøeñà,l`xyi zy`a zxqe` dpi` qpe` z`iay s`e £¨§©§¨
ïðéLééçmiyyeg ep` -ànLwxdúlçzdzid d`iad ly,ñðBàa ©§¦¨¤¨§¦¨¨§¤

åmle`dôBñdid,ïBöøaxg`l dpevxn zlrapd l`xyi zy`e §¨§¨
.dlra lr zxq`p

déáéúéà[dywd-],ìàeîLc äeáàì áøepwzy dpyna epipy ¥¦¥©©£¨¦§¥
dzaezka ezy`l mc` aezkiy minkgðé÷øôà ,éàazLz íà'C ¦¦§©©¤§§¦¨

ðéáúBàå'ezðéàì éì Cjze` dct` ,mihql jze` eayi m` - §§¦¨¦§¦§
s`e ,dqep` zwfga `id ixd dieayde ,dy`l il zeidl jxifg`e
.dzvxzp seqal `ny eyyg `le ,minkg el dexizd ok it lr

÷ézLéà.eaiyd `le ,l`eny ly eia` wzzyd -déìò áø éø÷ ¦§¦¨¥©£¥
ìàeîLc äeáàcweqtd z` l`eny ly eia` lr ax `xw -íéøN' ©£¨¦§¥¨¦

eøöò[erpnp-]'íäéôì eîéNé óëå ,íélîá(h hk aei`)envr rpny , ¨§§¦¦§©¨¦§¦¤
.zeprl dn el didy s` aiydln

:`xnbd zl`eyøîéîì déì úéà éàîl`enyc dea` did dn - ©¦¥§¥©
did :`xnbd daiyn .dpyndn `iyewd z` uxzl ick xnel leki

`wecy aiydl lekielé÷ä äéeáLaiptn ,dlral dexizde minkg ¦§¨¥¥
oiprl ,dqp`py miyyeg ep`y s`e ,mdl dlrapy micr oi`y
dlrap m` s`e ,dlrap m` wtq ,`witq wtq wx o`k yi dxeqi`
wx epic z` xn` l`eny ly eia` eli`e ,seqa dzvxzd m` wtq
,seqal dzvxzd `ny ,cg` wtq yie ,dlrapy micr yiy ote`a

.zxq`p okle
:`xnbd zl`eyéëéä àðîçø àéøLc ñðBà ,ìàeîLc äeáàìå§©£¨¦§¥¤§©§¨©£¨¨¥¦

ì úçkLîdji` ,l`xyid dlral dxezd dxizdy dqep` oic - ©§©©¨
.oevxa did dteqy miyyeg ep` dqep` lka ixd ,z`f `ven dz`

edf :`xnbd daiynäçååvL ,íéãò éøîà÷c ïBâkdaxqe dqep`d §§¨¨§¥¥¦¤¨§¨
,óBñ ãòå älçzî.dlral zxzen `id dfk ote`ae ¦§¦¨§©

:l`enyc dea` lr wlegd zrc z` `xnbd d`ianådea` §
l`enycàâéìteixac lr wleg -ìk ,àáø øîàc ,àáøcyi` zy` §¦¨§¨¨§¨©¨¨¨

,xfl zlrapd,ïBöøa óBñå ñðBàa dúlçzL`l` cer `leeléôà ¤§¦¨¨§¤§§¨£¦
úøîBà àéä,eicin dlivdl mi`alBì eçépä,lreal -àìîìàL ¦¤¤©¦¤¦§¨¥

dì ÷÷æð (àì)dzid dqpe`làéädnvrBzøëBN,dplraiyúøzeî Ÿ¦§©¨¦©§¤¤
e .dlraldLaìà øöé ,àîòè éàîda yiald dlirad zligza - ©©§¨¥¤©§§¨

df oevxy ,dlv` qpe`l lkd aygp ok lre ,dfl oevxe xvi lread
.dgxk lra ,qpe`d zngn dl `a

:`ziixan `axl zriiqn `xnbd,àáøc déúååk àéðzdxeza xn`p ©§¨§¨¥§¨¨
dheq zyxta(bi d xacna),'äNtúð àì àéäå'dqtz `ly xnelk §¦Ÿ¦§¨¨

dxez dxn` df ote`ae ,el dlrap oevxn `l` ,dwfga lread
`idyäøeñàdlral,rney dz` o`kne ,äNtúð àälra eci lr £¨¨¦§§¨

,dgxkúøzeîxn`py dnn :zwiicne `ziixad dkiynn .dlral ¤¤
oia dxezd dwlig dy` mzqa `wecy wiicl yi dqtzp `l '`ide'

,oevxl qpe`åmle`Eì Lédy`,äNtúð àlL ét ìò óàL ,úøçà §¥§©¤¤¤©©¦¤Ÿ¦§§¨
,oevxn dlrap `l`dôBñå ñðBàa dúlçzL ìk ,Bæ Bæéàå ,úøzeî¤¤§¥¨¤§¦¨¨§¤§¨

,ïBöøalread da yialdy ,`ax ixack `ed zxzen `idy mrhde §¨
.qpe` my dlirad lr x`yp j` ,jka zevxl dl mxbe xvi

oi` `linne ,xg` oic weqtdn zyxecd `ziixa d`ian `xnbd
'`id' oeyld xezii z` yexci `ed cvik l`enyc dea` lr `iyew

:weqtay,'äNtúð àì àéäå' ,Cãéà àéðz,dpevxn dlrap `l` ©§¨¦¨§¦Ÿ¦§¨¨
äøeñà,rney dz` o`kne .dlraläNtúð àä,dgxk lraúøzeî £¨¨¦§§¨¤¤

dwlig dy` mzqa `wecy '`ide' zaizn miwiicne .dlral
,oevxl qpe` oia dxezdåmle`Eì Lé`dyét ìò óàL ,úøçà §¥§©¤¤¤©©¦

äNtúpL,qpe`a dlrapeäøeñà,dlral.ïäk úLà Bæ ,Bæéàå ¤¦§§¨£¨§¥¥¤Ÿ¥
:'`ide' zaiz xeziin ztqep dyxc,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥

,'äNtúð àì àåäå' ,ìàòîLé éaø íeMî,oevxn dlrap `l`äøeñà ¦©¦¦§¨¥§¦Ÿ¦§¨¨£¨
,rney dz` o`kne .dlraläNtúð àä,qpe`a.úøzeîmiwiicne ¨¦§§¨¤¤

,oevxl qpe` oia dxezd dwlig dy` mzqa `wecy '`ide' zaizn
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc zeaezk(iying meil)

la`äðéúðe úøæîîxeqi`a d`eypddúBcôì áéiç Bðéà ,ìàøNéì ©§¤¤§¦¨§¦§¨¥¥©¨¦§¨
iptn ,ziayp m`da àøB÷ éðà ïéàLzy` ly daezkd i`pz z` ¤¥£¦¥¨

l`xyiðéáúBàå''ezðàì éì Cixdy ,izy` zeidl jze` aiy`e - §§¦¨¦§¦§
`l dligzklne ,df i`pz miiwl leki epi`e eilr dxeq` `id
daezkd inc z` zlawn ef dy`y it lr s`e .dpeicta aiigzp

.dz`ivia dy`l mipzipd daezkd i`pz z`e
:wlegd zrc z` d`ian `xnbd,øîà àáø,odk zy`a s` ¨¨¨©

wx ,eilr dxeq` `idy zexnl dzectl aiig lradyøeqéàL ìk̈¤¦
dééáLd `eddì íøBbdlra lr xq`zy,dúBcôì áéiçm` j` ¦§¨¥¨©¨¦§¨
øeqéàlydì íøBb øçà øácdzid `l m` s` ,eilr xq`zy ¦¨¨©¥¥¨

,dieay,dúBcôì áéiç Bðéàlecb odkl d`eypd dpnl` okle ¥©¨¦§¨
aiig epi` ,eilr dxeq` `id iayd `ll s`y oeik ,ziaype

.dzectl
zl`ey .mi`pz zwelgna ielz df oecip m`d `xnbd zxxan

:`xnbdéàpúk àîéì,ef zwelgna mi`pz ewlgpy xn`p `ny - ¥¨§©¨¥
,`ziixaa epipy ixdyBzLà úà øécnäxcpa envr lr xqe`d - ©©¦¤¦§

e ,ezy` ly dyinyz z`pd z`,dyxbl aiig `ed ixdåmcew §
,dyxiby,øîBà øæòéìà éaø .úéaLð,excp iptn dyxbl jixvy s` ¦§¥©¦¡¦¤¤¥

mewn lknäãBtdyxbn jk xg`e ,okl mcew.dúaeúk dì ïúBðå ¤¨§¥¨§¨¨
,øîBà òLBäé éaøe dyxbnéaø øîà .äãBt Bðéàå ,dúaeúk dì ïúBð ©¦§ª©¥¥¨§¨¨§¥¤¨¨©©¦

,ñeëîeñ úà ézìàL ,ïúðm`ddúaeúk dì ïúBð òLBäé éaø øîàLk ¨¨¨©§¦¤§§¤¨©©¦§ª©¥¨§¨¨
,äãBt Bðéàå`weec `edúéaLð óBqáìe døécäLkxcpd mcwy - §¥¤¨§¤¦¦¨§©¦§¥

,dpeict zaegn xhtidl ick dxicdy yyg oi`e ,dziiaylBàs`
,døécä óBqáìe úéaLðaick wx dze` xicd `ny yeygl yiy §¦§¥§©¦¦¨

.ryedi iax exht mewn lkne ,dpeict zaegn xhtidléì øîàå§¨©¦
,qekneqézòîL àì,izeaxn df xacemewn lknïéàøðdíéøác Ÿ¨©§¦¦§¦§¨¦

Lyk `l` ryedi iax xht `l,úéaLð óBqáìe døécämeynéàc ¤¦¦¨§©¦§¥§¦
zøîàa s`ydøécä óBqáìe úéaLðok m` ,dzectl aiig epi`éúà ¨§©§¦§¥§©¦¦¨¨¥

éîeøòéàìdcera d`pd ezy` z` xicdle mixrdl lrad `eai - §¦£¥
.dpeict aeign xhtidl ick ,iaya

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ ïäk úLà øécîa åàì éàî`l m`d - ©¨§©¦¥¤Ÿ¥¨¦§§¥
dzaezk i`pzay oeiky ,ezy` z` xicdy odka `weec ewlgp
s` dzectl aiig ,dy`l dniiwl leki epi`y s` dzectl aiigzn
lkd ixacl l`xyi zy`a la` .dyxbl eilre d`pd dxicdyk
aiigzdy oeik ,d`pd epnn zxcen `idyk dzectl aiig epi`
ixdy ,z`f miiwl leki epi`e ,ezy` zeidl daiydl dzaezka

.dyxbl eilrå,ok m`éiaà`ed,øæòéìà éaøk øîàcaiig odkdy §©©¥§¨©§©¦¡¦¤¤
oebk ,dniiwl leki epi` xg` xeqi` zngnyk mb ezy` z` zectl

,d`pd epnn zxcen e` ,lecb odkl dpnl`åeli`àáø`edøîàc §¨¨§¨©
,òLBäé éaøk`id xy`k ezy` z` zectl daeg odkd lr oi`y §©¦§ª©

dnvr diaydy xeqi`d caln ,xeqi` cer zngn eilr dxeq`
.dl znxeb

:`xnbd dgecàìs` `l` ,odk zy`a `weec mzwelgn oi` - Ÿ
eil` daiydl `id ezeaiigzdy ,dlra dxicdy l`xyi zy`a
epi`y s` dzectl aiigy okzi eay ote` yi mewn lkne ,dy`l

c ,dy`l el dxifgdl lekiéäéà äøãpL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§¤¨§¨¦¦
,dlra z`pd dilr xq`zy ,[dy`d-]àeä dì íéi÷åmiiw lrad - §¦¥¨

,mzwelgn mrh dfe .dxcp z`àeä ,øáñ øæòéìà éaøink aygp ©¦¡¦¤¤¨©
yäépéL ïéa òaöà ïúðjxhviy mxb `edy ,xnelk ,dci lr jypil ¨©¤§©¥¦¤¨

,dl xtd `ly ici lr ,dy`l dniiwle xefgl lkei `le dyxbl
z` miiwl lkei `ly s` dzectl daegd eilr zlhen jkitle

,lhaziy i`pzl mxb `edy oeik ,eil` dxifgdle i`pzdéaøå§©¦
äéàéä ,øáñ òLBy z`fäépéL ïéa òaöà äðúðjkay ,dzkype §ª©¨©¦¨§¨¤§©¥¦¤¨

epi`e ,dzaezkay i`pzd lhaziy dnvrl dnxb `id dxcpy
.dzectl aiig

:`xnbd dywnéày ryedi iax ly ezxaqïéa òaöà äðúð àéä ¦¦¨§¨¤§©¥
,äépéLok m` ,dziictn xeht dlra okledzãéáò éàî äaeúk- ¦¤¨§¨©£¦§¨

ozepy ryedi iax xn` recn ,xnelk ,o`kl daezk ly dpiipr dn

.daezk dl oi` oiyexibl dnxb `idy oeik `ld ,dzaezk dleúå§
,epipy `ziixad jynday ,dyw cer -úà ézìàL ,ïúð éaø øîà̈©©¦¨¨¨©§¦¤

,ñeëîeñm`d,äãBt Bðéàå dúaeúk dì ïúBð òLBäé éaø øîàLk §§¤¨©©¦§ª©¥¨§¨¨§¥¤¨
wx epiidBà ,úéaLð óBqáìe døécäLks`,døécä óBqáìe úéaLða §¤¦¦¨§©¦§¥§¦§¥§©¦¦¨

,dziictn xhtidl ick dxicdl mixrdy miyyeg oi`eøîàå§¨©
qekneqå .ézòîL àì,dywéàxaecndøécä él äî ,éäéà äøãðc Ÿ¨©§¦§¦§¨§¨¦¦©¦¦¦¨

,døécä óBqáìe úéaLð él äî úéaLð óBqáìe,dxcpy ef `id ixde §©¦§¥©¦¦§¥§©¦¦¨
.lrad cvn dnxrd o`k oi`e

.mcewd xaqdl daye df uexiz `xnbd dgec el` zeiyew zngn
:`xnbd zvxzníìBòì àlàxaecneäéà døcàclrady - ¤¨§¨§©§¨¦

,dxicdåiia` ly mzwelgna ewlgpy gxkd oi` ok it lr s` §
`l` ,`axedéîòèì õøúî àáøå ,déîòèì õøúî éiaàcg` lk - ©©¥§¨¥§©§¥§¨¨§¨¥§©§¥

.ezhiyk mixaeq mleky ote`a mzwelgn z` cinrnõøúî éiaà©©¥§¨¥
,déîòèìiablyéâéìt àì àîìò élek ìBãb ïäëì äðîìàlkd - §©§¥©§¨¨§Ÿ¥¨¥¨§¨Ÿ§¦¥

mixaeq,dúBcôì áéiçcoeyla oi`y iptn ,eilr dxeq` `idy s` §©¨¦§¨
did df i`pze ,dzpicnl dpxifgiy `l` dy`l dpniiwiy e`pz
eilre ,ziaypy ixg` dzr mbe ,d`ypyk mb miiwzdl leki

iable .eniiwlBðéàc éâéìt àì àîìò élek ,ìàøNéì äðéúðe úøæîî©§¤¤§¦¨§¦§¨¥¥¨§¨Ÿ§¦¥§¥
,dúBcôì áéiçel zeidl dpxifgie dpctiy `ed e`pz oeyly iptn ©¨¦§¨

,dzr mbe d`ypyk mb eilr dxeq` dzid ef dy` eli`e ,dy`l
ae .dzectln xeht `ed okleàì àîìò élek énð ,ïäk úLà øécî©¦¥¤Ÿ¥©¦¥¨§¨Ÿ

éâéìtmixaeq lkd ok mb -eðééäc ,dúBcôì áéiçcdpic ixdy - §¦¥§©¨¦§¨§©§
l dnec,[ìBãb ïäëì] äðîìàdaiydl wx aiigzn odky oeikc ©§¨¨§Ÿ¥¨

.dxicdy xg`l mb miiwzdl lekiy i`pz df ixd ,dzpicnlék¦
éâéìt,ryedi iaxe xfril` iax ewlgp df xacae -úLà øécîa §¦¥§©¦¥¤

,ìàøNé,dy`l el zeidl dpxifgiy `ed dzaezk i`pz oeyly ¦§¨¥
c ,mzwelgn mrhe ,df i`pz miiwl leki epi` dxicdy xg`eéaø©¦

àøwéòî øúa ìéæà øæòéìà,i`pzd zlgzd xg` df oica jled - ¡¦¤¤¨¦¨©¥¦¨¨
dide el zxzen dzid dry dze`ay oeike ,oi`eyipd zrya epiide
xcpd zngn dzry s`e ,mlerl ea aiigzd ,df i`pz miiwl leki

.dy`l dniiwl leki epi`åeli`óBqa øúa ìéæà òLBäé éaø-xg` §©¦§ª©¨¦¨©©
,dyxbl eilre epnn zxcen `id eiykry oeike ,i`pzd meiw zry

.dzectln xeht
e,déîòèì õøúî àáøoiaìBãb ïäëì äðîìàoiaeäðéúðe úøæîî ¨¨§¨¥§©§¥©§¨¨§Ÿ¥¨©§¤¤§¦¨

,dúBcôì áéiç Bðéàc éâéìt àì àîìò élek ,ìàøNéìodk s`y oeik §¦§¨¥¥¨§¨Ÿ§¦¥§¥©¨¦§¨
zngn epi`y xeqi`a eilr dxeq`d dy` zectl aiig epi`

,eilr dxeq`d dy` ziictn xeht l`xyiy enke ,diaydéâéìt ék¦§¦¥
`id mzwelgne -øécîa,ezy` z`úLà ïéáe ïäk úLà ïéa §©¦¥¥¤Ÿ¥¥¥¤

,ìàøNéc ,mzwelgn mrhe,àøwéòî øúa ìéæà øæòéìà éaøepiide ¦§¨¥©¦¡¦¤¤¨¦¨©¥¦¨¨
dzide zxcen dzid `l onf eze`ay oeike ,oi`eyipd zry xg`

,dzectl aiig zxcen `idy dzr s` ,dlral zxzenòLBäé éaøå§©¦§ª©
,óBqa øúa ìéæàdxeq` `id dzry oeike ,i`pzd z` miiwl `ayk ¨¦¨©©

elit` ,xcpd zngn `l` iayd zngn epi` df xeqi`e ,dlra lr
xeht ,dzpicnl dxifgdl wx `ed e`pzy ,odk dlra m`

.iayd zngn epi` eilr dxeqi`y oeik ,dziictn

* * *
:dpyna epipy.'eëå 'dúBcôì áéiç ,úéaLð'bdz` zxxan `xn ¦§¥©¨¦§¨§

:dzectl witqdy mcew lrad zny ote`a oicdúéaLð ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§¥
dìòa úî Ck øçàå ,dìòa éiça,`ed oicd ,dzectl witqdy mcew §©¥©§¨§©©¨¥©§¨

m`ydìòa da øékäd ,zny mcew ziaypy el rcep -ïéLøBély ¦¦¨©§¨§¦
lrad,dúBcôì ïéáéiçecarzype ,dpeicta mdia` aiigzp xaky ©¨¦¦§¨

m` j` .jkl eiqkp lkdìòa da øékä àì,eiigaïéáéiç ïéLøBé ïéà Ÿ¦¦¨©§¨¥§¦©¨¦
.dúBcôì¦§¨

:df oicl rbepa dyrn `xnbd d`ianék àcáeò ãáòéîì øáñ éåì¥¦¨©§¤¡©§¨¦
àúéðúî àäaiigle ,ef `ziixak dyrnl dkld weqtl ayg iel - ¨©§¦¨

.dieay `idy eiiga lral rcepyk ,dy`d ziicta miyxeid z`
áø déì øîà,ielléáéáç øîà éëä,`iig iax icec -àúëìä úéì ¨©¥©¨¦¨©£¦¦¥¦§§¨
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המשך בעמוד עה

miwxt dyelya` cenr ap sc ± iriax wxtzeaezk
ìàøùéì äðéúðå úøæîî,wtine lwynlc daezk i`pze daezk dl zi`c ab lr s` Ð

.dl carzy` `l `xwirnc ,dpewxtc daezk i`pz dl zilêðéáúåàå äá àøå÷ éðà ïéàù
åúðéàìdaezk i`pz edfy Ð.zil`xyil'åë øîà àáø`xiaq iia`k dpizpe zxfnna Ð

`l `xwirn xn`e ,dilr bilt lecb odkl dpnl`a la` .dl carzy` `lc ,dil

" zpdkl carzy`jpixcd`e`l` "jzpicnl

la` ,eilr dieayd dxq`y zngndxq`pl

xg` xac zngnÐi`pzc ,carzyp `ldaezk

dnr dpzn odkdy `l` ,oiey odke l`xyic

dziiay zngn eilr xq`z elit`yÐ`l

.dpewxt zaezk ciqtzåúùà úà øéãîäÐ

.el zepdilnäãåôdyxbl eteqy it lr s`e Ð

.xcp zngnäãåô åðéàå.dinrh yxtn onwl Ð

äøéãä óåñáìå úéáùðá åàelit` e` :xnelk] Ð

ab lr s`e ,xn` inp [dxicd seqale ziaypyk

on xhtdl `l` dxicd `l xninl `ki`c

.oeictdïäë úùà øéãîá åàì éàîodka Ð

l`xyia i`c .ezy` z` xicdyÐiax xn` `l

i`pz da `xew ip` oi` ixdy ,dcet xfril`

`l` ."ezpi`l il jpiaze`e" l`xyi zaezk

" da `xew ip`y meyne ,opiniiw odkajpixcd`e

ab lr s`e ,dcet xfril` iax xn`w "jzpicnl

iia`e .eilr xq`il] dl mxb xg` xac xeqi`c

epi` xn`c ryedi iaxk `axe ,xfril` iaxk

.[dl mxb xg` xac xeqi`e li`ed ,dcetàëä
'åë ïðé÷ñò éàîáxfril` iax mlerl xnelk Ð

.ibilt `axe iia`c `zbelta e`l ryedi iaxe

inp i` ,xcp ici lr `ly xg` xac xeqi`a i`e

zpdkaxcp ici lrÐi` iia`k i` `nlr ilekc

,`ed dl miiwe `id dxcpy oebk `kde .`axk

xtd `le yixgd e` ,"miiwzi" xn`ymeia

,ryedi iaxc `nrhe .ibilt l`xyiae ,erny

dipiy oia rav` dpzp `id :xaqwc,ezkyepe

oi`y ,d`pz lhal dnvrl dnxb `id :xnelk

."ezpi`l jpiaze`e" l`xyia zexwl leki ip`

dipiy oia drav` ozp `ed :xaq xfril` iaxe

,jypil.dl xtd `lyóåñáìå äøéãä éì äî
úéáùð`id ixdy ,icin mixrd `l `d Ð

.xcpa dligzdäéîòèì õøúî ééáàåxninl Ð

.iniiw izeek `nlr ilekc `l` ,`id i`pz e`l

.dinrhl uxzn `ax okeäúåãôì áééçãÐ

seqa oia i`pzd zlgza oia da `xew ip` ixdy

" eneiwjpixcd`exeqi`c ab lr s`e ,"jzpicnl

dl mxb xg` xacÐ.`ed jzpicnl jpixcd`

äúåãôì áééç ïéà ìàøùéì äðéúðå úøæîîÐ

eteqa `le i`pzd zrya `l da `xew ip` oi`y

."ezpi`l il jpiaze`e"éîð ïäë úùà øéãîÐ

oey`xd i`pzy ,inp ezy` z` xicdy odk

"jpixcd`elegl el xyt`e ,`ed "jzpicnl

eteqa eniiwl el xyt`e i`pzd zryaÐaiig

.lecb odkl dpnl`k epiid ,dzectléâéìô éë
åúùà úà øéãäù ìàøùéáe`pzy Ðoey`xd

eteqa la` ,legl ie`x did "ezpi`l jpiaze`e"

.eniiwl xyt` i`xza lf` xfril` iax

.'ek `xwirnäúåãôì áééç åðéàãdpnl` Ð

zngn "jzpicnl jpixcd`" da `xew ip` oi`y

zxfnne .xg` xac zngn `l` ,diiayoi`y

dligza `l "ezpi`l jpiaze`e" da `xew ip`

.seqa `leïäë úùà ïéá øéãîá éâéìô éëÐ

" dia opixw i`pzd zrya `xwirnc"jpixcd`e

oke .xg` xac xeqi` `ki` seqae ,diiay zngn

da opixw `xwirn ,l`xyi zy` xicna

.ikd da opixw `l seqae ,"ezpi`l jpiaze`e"

äìòá äá øéëädpewxta aiigzpe ,ziaypy el rcep zn `ly cr Ð.eiigaéáéáç.eia` ig` ecec `edy ,`iig iax Ðäãåô åðéà äöøepiwz `lc Ð.oeict cg `l` opax da
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úøæîî`d ,`axl oia iia`l oia :xn`z m`e Ð dzectl aiig epi` l`xyil dpizpe

dpizpe zxfnn 'ek lecb odkl dpnl` :(`,dt zenai) "zexzen yi" wxta opixn`

!zexit zgz dpewxtc ,dpewxt epiid Ð zexite .ze`lae ,zexit ,daezk odl yi Ð l`xyil

m` la` ,odlyn lrad lke`y zexit odl yic qxhpewa yxit mzdc :wgvi epiax xne`e

,zeipy la` .dicicn edl wixt `l Ð eln `l

lk`y dn elit` Ð zexit mdl oi`c mzd ipzwc

iia` yxtn lecb odkl dpnl`e ,xifgi `l lrad

la` .dzectl aiigy ,zexit oic ixnbl dl yic

zexit oze`e .lk`y enk ,ynn zexit yxtn `ax

i`c .ziayp ok m` `l` lrad ozi `l onvr

lke ,zxkyp dzid ok m` Ð ziayp `l elit`

zexitd eidie ecti `ly jka zevex eid miypd

dl sicr dpewxtc lirl xn`c ab lr s` ,odly

.zexitn ith

ïåâëdil ded ith Ð `ed dl miiwe `id dxcpy

`xwirn xza lif` xnc ,ibiltc xninl

`gipc `l` .onwl wiqnck ,seqa xza lif` xne

,dipiy oia rav` ozepa ediizbelt inewe`l dil

zeaezk) "xicnd" wxta i`pz da ibiltc ogky`c

.(`,`r

åéäåmrt dinca dxyr cr dpnn oiywan

irac `de :xn`z m`e Ð dcet dpey`x

oicet oi` opzc `d` (`,dn oihib) "gleyd" wxta

,mlerd oewiz iptn odinc ickn xzei oiieayd z`

`lc meyn e` ,`ed `xeaivc `wgec meyn i`

`wgec meync `kdn heytz Ð ith eda exbil

yie !dinca dxyr cr dcetc ipzwc ,`xeaivc

`l ,ith ezile exbil `lc `nrhl elit`c :xnel

ickn xzei envr z` mc` zectl lkei `ly epiwz

cozi yi`l xy` lke xer cra xer" ixdy ,ein

irac `de .etebk ezy` `kde (a aei`) "eytp cra

cr dizxal diwxt ielc `dn hytinl mzd

.etebk eza oi`c meyn epiid Ð ixpic itl` xqilz

äöøepiwz `lc :qxhpewa yxit Ð dcet epi`

eyexit jezn rnyn .oeict cg `l` opax

elit` llk dcet epi`c Ð zipy mrt ziayp m`c

ievn epwz :opiwqn (a,fn) lirlc ,dywe .dinca

xzei oiievn oewxte zexitc rnync .ievnl

zg` mrt `l` mpi` el`y itl ,dxeawe daezkn

dnk zeidl xyt` Ð oewxte zexit la` ,dini lk

zexit ,daxc`c eyexitl xnel jixve !minrt

itl ,ievn `aiyg dxeaw la` ,ievn epi` oewxte

xn`ck ,miyp`d on zenl zexdnn miypdy

l`ppg epiaxe .`ed ievn daezk oke .inlyexia

la` ,dinc ickn xzei Ð dcet epi` dvxc :yxit

oa oeyny epiaxl dnize .dcet Ð dinc ick

oewxt` oewxt iywiz inp opaxl ok m`c :mdxa`

,dzaezk lr xzei Ð dinc ickc ab lr s` ,ipy

lr xzei dcet oi`c rnyn zxg` `ziixae

edl zi` ilew ixz iiepyl jxhvie ,dzaezk

`l` ikd iiepyl jixv `lc rnyne ,ipy oewxta

.l`ilnb oa oerny oaxl
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ìàøNéì äðéúðe úøæîî¯ïéàL ,dúBcôì áéiç Bðéà ©§¤¤§¦¨§¦§¨¥¥©¨¦§¨¤¥
ðéáúBàå" da àøB÷ éðàìk :øîà àáø ."ezðàì éì C £¦¥¨§§¦¥¦§¦§¨¨¨©¨

dì íøBb dééáL øeqéàL¯øeqéà ,dúBcôì áéiç ¤¦¦§¨¥¨©¨¦§¨¦
dì íøBb øçà øác¯àîéì .dúBcôì áéiç Bðéà ¨¨©¥¥¨¥©¨¦§¨¥¨

:øîBà øæòéìà éaø ,úéaLðå BzLà úà øécnä :éàpúk§©¨¥©©¦¤¦§§¦§¥©¦¡¦¤¤¥
ïúBð :øîBà òLBäé éaø ,dúaeúk dì ïúBðå äãBt¤§¥¨§¨¨©¦§ª©¥¥
ézìàL ,ïúð éaø øîà .äãBt Bðéàå ,dúaeúk dì̈§¨¨§¥¤¨©©¦¨¨¨©§¦
dúaeúk dì ïúBð òLBäé éaø øîàLk :ñBëîeñ úà¤¨§¤¨©©¦§ª©¥¨§¨¨

äãBt Bðéàå¯LkúéaLða Bà ,úéaLð óBqáìe døécä §¥¤§¤¦¦¨§©¦§¥§¦§¥
íéøác ïéàøðå ,ézòîL àì :éì øîàå ?døécä óBqáìe§©¦¦¨§¨©¦Ÿ¨©§¦§¦§¦§¨¦
óBqáìe úéaLð zøîà éàc .úéaLð óBqáìe døécäL¤¦¦¨§©¦§¥§¦¨§©§¦§¥§©

døécä¯ïäk úLà øécîa åàì éàî .éîeøòéàì éúà ¦¦¨¨¥§¦£¥©¨§©¦¥¤Ÿ¥
øîàc àáøå ,øæòéìà éaøk øîàc ééaàå ,éâìtéî÷̈¦©§¦§©©¥§¨©§©¦¡¦¤¤§¨¨§¨©

ïðé÷ñò éàîa àëä ,àì ?òLBäé éaøk¯äøãpL ïBâk §©¦§ª©¨¨¨§©¨§¦©§¤¨§¨
ïúBð àeä :øáñ øæòéìà éaø .àeä dì íéi÷å éäéà¦¦§¦¥¨©¦¡¦¤¤¨©¥
òaöà äðúð àéä :øáñ òLBäé éaøå ,äépéL ïéa òaöà¤§©¥¦¤¨§©¦§ª©¨©¦¨§¨¤§©

äépéL ïéa òaöà äðúð àéä éà .äépéL ïéa¯äaeúk ¥¦¤¨¦¦¨§¨¤§©¥¦¤¨§¨
úà ézìàL :ïúð éaø øîàå ,eúå ?äzãéáò éàî©£¦§¨§§¨©©¦¨¨¨©§¦¤
Bðéàå dúaeúk dì ïúBð òLBäé éaø øîàLk :ñBëîeñ¨§¤¨©©¦§ª©¥¨§¨¨§¥

äãBt¯úéaLpLa Bà ,úéaLð óBqáìe døécäLk ¤§¤¦¦¨§©¦§¥§¤¦§¥
éäéà äøãðc éàå .ézòîL àì :øîàå ?døécä óBqáìe§©¦¦¨§¨©Ÿ¨©§¦§¦§¨§¨¦¦

¯úéaLð él äî ,úéaLð óBqáìe døécä él äî©¦¦¦¨§©¦§¥©¦¦§¥
ééaàå ,eäéà døcàc íìBòì àlà ?døécä óBqáìe§©¦¦¨¤¨§¨§©§¨¦§©©¥
õøúî ééaà .déîòèì õøúî àáøå ,déîòèì õøúî§¨¥§©£¥§¨¨§¨¥§©£¥©©¥§¨¥

ìBãb ïäëì äðîìà :déîòèì¯éâéìt àì àîìò élek §©£¥©§¨¨§Ÿ¥¨¥¨§¨¨§¦¦
ìàøNéì äðéúðe úøæîî ,dúBcôì áéiçc¯àîìò élek §©¨¦§¨©§¤¤§¦¨§¦§¨¥¥¨§¨

ïäk úLà øécî ,dúBcôì áéiç Bðéàc éâéìt àì̈§¦¦§¥©¨¦§¨©¦¥¤Ÿ¥
éîð¯eðééäc ,dúBcôì áéiçc éâéìt àì àîìò élek ©¦¥¨§¨¨§¦¦§©¨¦§¨§©§

éâéìt ék .ìBãb ïäëì äðîìà¯.ìàøNé úLà øécîa ©§¨¨§Ÿ¥¨¦§¦¦§©¦¥¤¦§¨¥
ìéæà òLBäé éaøå ,àøwéòî øúa ìéæà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨¥¨©¥¦¨¨§©¦§ª©¨¥
,ìBãb ïäëì äðîìà :déîòèì õøúî àáø .óBqa øúä©©¨¨§¨¥§©£¥©§¨¨§Ÿ¥¨

ìàøNéì äðéúðe úøæîî¯Bðéàc éâéìt àì àîìò élek ©§¤¤§¦¨§¦§¨¥¥¨§¨¨§¦¦§¥
éâéìt ék ,dúBcôì áéiç¯ïäk úLà ïéa øécîa ©¨¦§¨¦§¦¦§©¦¥¥¤Ÿ¥

øNé úLà ïéáe,àøwéòî øúa ìéæà øæòéìà éaø .ìà ¥¥¤¦§¨¥©¦¡¦¤¤¨¥¨©¥¦¨¨
dúBcôì áéiç úéaLð" .óBqa øúa ìéæà òLBäé éaøå§©¦§ª©¨¥¨©©¦§¥©¨¦§¨

'åëåúî Ck øçàå dìòá éiça úéaLð :ïðaø eðz ."¨©¨©¦§¥§©¥©§¨§©©¨¥
dìòa da øékä ,dìòa¯,dúBcôì ïéáéiç ïéLøBé ©§¨¦¦¨©§¨§¦©¨¦¦§¨

dìòa da øékä àì¯.dúBcôì ïéáéiç ïéLøBé ïéà Ÿ¦¦¨©§¨¥§¦©¨¦¦§¨
déì øîà .àúéðúî àä ék àãáeò ãáòéîì øáñ éåì¥¦¨©§¤£©§¨¦¨©§¦¨£©¥

øçàì úéaLð :àéðúc àä ék àlà ,àúéðúî àä ék àúëìä úéì :éáéáç øîà éëä :áø©¨¦£©£¦¦¥¦§§¨¦¨©§¦¨¤¨¦¨§©§¨¦§¥§©©
dìòa úúéî¯dìòá éiça úéaLð eléôà àlà ,ãBò àìå .dúBcôì ïéáéiç ïéîBúiä ïéà ¦©©§¨¥©§¦©¨¦¦§¨§Ÿ¤¨£¦¦§¥§©¥©§¨

dìòa úî Ck øçàå¯ðéáúBàå" da àøB÷ éðà ïéàL ,dúBcôì ïéáéiç ïéîBúiä ïéàC §©©¨¥©§¨¥©§¦©¨¦¦§¨¤¥£¦¥¨§§¦¥
äðBLàø íòt ,äéîãa äøNò ãò epnî ïéLwáî eéäå úéaLð :ïðaø eðz ."ezðéàì¯ §¦§¨©¨©¦§¥§¨§©§¦¦¤©£¨¨§¨¤¨©©¦¨

äöø ,Cìéàå ïàkî ,äãBt¯äöø ,äãBt¯:øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .äãBt Bðéà ¤¦¨§¥¨¨¨¤¨¨¥¤©¨¦§¤©§¦¥¥
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc zeaezk(iying meil)

la`äðéúðe úøæîîxeqi`a d`eypddúBcôì áéiç Bðéà ,ìàøNéì ©§¤¤§¦¨§¦§¨¥¥©¨¦§¨
iptn ,ziayp m`da àøB÷ éðà ïéàLzy` ly daezkd i`pz z` ¤¥£¦¥¨

l`xyiðéáúBàå''ezðàì éì Cixdy ,izy` zeidl jze` aiy`e - §§¦¨¦§¦§
`l dligzklne ,df i`pz miiwl leki epi`e eilr dxeq` `id
daezkd inc z` zlawn ef dy`y it lr s`e .dpeicta aiigzp

.dz`ivia dy`l mipzipd daezkd i`pz z`e
:wlegd zrc z` d`ian `xnbd,øîà àáø,odk zy`a s` ¨¨¨©

wx ,eilr dxeq` `idy zexnl dzectl aiig lradyøeqéàL ìk̈¤¦
dééáLd `eddì íøBbdlra lr xq`zy,dúBcôì áéiçm` j` ¦§¨¥¨©¨¦§¨
øeqéàlydì íøBb øçà øácdzid `l m` s` ,eilr xq`zy ¦¨¨©¥¥¨

,dieay,dúBcôì áéiç Bðéàlecb odkl d`eypd dpnl` okle ¥©¨¦§¨
aiig epi` ,eilr dxeq` `id iayd `ll s`y oeik ,ziaype

.dzectl
zl`ey .mi`pz zwelgna ielz df oecip m`d `xnbd zxxan

:`xnbdéàpúk àîéì,ef zwelgna mi`pz ewlgpy xn`p `ny - ¥¨§©¨¥
,`ziixaa epipy ixdyBzLà úà øécnäxcpa envr lr xqe`d - ©©¦¤¦§

e ,ezy` ly dyinyz z`pd z`,dyxbl aiig `ed ixdåmcew §
,dyxiby,øîBà øæòéìà éaø .úéaLð,excp iptn dyxbl jixvy s` ¦§¥©¦¡¦¤¤¥

mewn lknäãBtdyxbn jk xg`e ,okl mcew.dúaeúk dì ïúBðå ¤¨§¥¨§¨¨
,øîBà òLBäé éaøe dyxbnéaø øîà .äãBt Bðéàå ,dúaeúk dì ïúBð ©¦§ª©¥¥¨§¨¨§¥¤¨¨©©¦

,ñeëîeñ úà ézìàL ,ïúðm`ddúaeúk dì ïúBð òLBäé éaø øîàLk ¨¨¨©§¦¤§§¤¨©©¦§ª©¥¨§¨¨
,äãBt Bðéàå`weec `edúéaLð óBqáìe døécäLkxcpd mcwy - §¥¤¨§¤¦¦¨§©¦§¥

,dpeict zaegn xhtidl ick dxicdy yyg oi`e ,dziiaylBàs`
,døécä óBqáìe úéaLðaick wx dze` xicd `ny yeygl yiy §¦§¥§©¦¦¨

.ryedi iax exht mewn lkne ,dpeict zaegn xhtidléì øîàå§¨©¦
,qekneqézòîL àì,izeaxn df xacemewn lknïéàøðdíéøác Ÿ¨©§¦¦§¦§¨¦

Lyk `l` ryedi iax xht `l,úéaLð óBqáìe døécämeynéàc ¤¦¦¨§©¦§¥§¦
zøîàa s`ydøécä óBqáìe úéaLðok m` ,dzectl aiig epi`éúà ¨§©§¦§¥§©¦¦¨¨¥

éîeøòéàìdcera d`pd ezy` z` xicdle mixrdl lrad `eai - §¦£¥
.dpeict aeign xhtidl ick ,iaya

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ ïäk úLà øécîa åàì éàî`l m`d - ©¨§©¦¥¤Ÿ¥¨¦§§¥
dzaezk i`pzay oeiky ,ezy` z` xicdy odka `weec ewlgp
s` dzectl aiig ,dy`l dniiwl leki epi`y s` dzectl aiigzn
lkd ixacl l`xyi zy`a la` .dyxbl eilre d`pd dxicdyk
aiigzdy oeik ,d`pd epnn zxcen `idyk dzectl aiig epi`
ixdy ,z`f miiwl leki epi`e ,ezy` zeidl daiydl dzaezka

.dyxbl eilrå,ok m`éiaà`ed,øæòéìà éaøk øîàcaiig odkdy §©©¥§¨©§©¦¡¦¤¤
oebk ,dniiwl leki epi` xg` xeqi` zngnyk mb ezy` z` zectl

,d`pd epnn zxcen e` ,lecb odkl dpnl`åeli`àáø`edøîàc §¨¨§¨©
,òLBäé éaøk`id xy`k ezy` z` zectl daeg odkd lr oi`y §©¦§ª©

dnvr diaydy xeqi`d caln ,xeqi` cer zngn eilr dxeq`
.dl znxeb

:`xnbd dgecàìs` `l` ,odk zy`a `weec mzwelgn oi` - Ÿ
eil` daiydl `id ezeaiigzdy ,dlra dxicdy l`xyi zy`a
epi`y s` dzectl aiigy okzi eay ote` yi mewn lkne ,dy`l

c ,dy`l el dxifgdl lekiéäéà äøãpL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§¤¨§¨¦¦
,dlra z`pd dilr xq`zy ,[dy`d-]àeä dì íéi÷åmiiw lrad - §¦¥¨

,mzwelgn mrh dfe .dxcp z`àeä ,øáñ øæòéìà éaøink aygp ©¦¡¦¤¤¨©
yäépéL ïéa òaöà ïúðjxhviy mxb `edy ,xnelk ,dci lr jypil ¨©¤§©¥¦¤¨

,dl xtd `ly ici lr ,dy`l dniiwle xefgl lkei `le dyxbl
z` miiwl lkei `ly s` dzectl daegd eilr zlhen jkitle

,lhaziy i`pzl mxb `edy oeik ,eil` dxifgdle i`pzdéaøå§©¦
äéàéä ,øáñ òLBy z`fäépéL ïéa òaöà äðúðjkay ,dzkype §ª©¨©¦¨§¨¤§©¥¦¤¨

epi`e ,dzaezkay i`pzd lhaziy dnvrl dnxb `id dxcpy
.dzectl aiig

:`xnbd dywnéày ryedi iax ly ezxaqïéa òaöà äðúð àéä ¦¦¨§¨¤§©¥
,äépéLok m` ,dziictn xeht dlra okledzãéáò éàî äaeúk- ¦¤¨§¨©£¦§¨

ozepy ryedi iax xn` recn ,xnelk ,o`kl daezk ly dpiipr dn

.daezk dl oi` oiyexibl dnxb `idy oeik `ld ,dzaezk dleúå§
,epipy `ziixad jynday ,dyw cer -úà ézìàL ,ïúð éaø øîà̈©©¦¨¨¨©§¦¤

,ñeëîeñm`d,äãBt Bðéàå dúaeúk dì ïúBð òLBäé éaø øîàLk §§¤¨©©¦§ª©¥¨§¨¨§¥¤¨
wx epiidBà ,úéaLð óBqáìe døécäLks`,døécä óBqáìe úéaLða §¤¦¦¨§©¦§¥§¦§¥§©¦¦¨

,dziictn xhtidl ick dxicdl mixrdy miyyeg oi`eøîàå§¨©
qekneqå .ézòîL àì,dywéàxaecndøécä él äî ,éäéà äøãðc Ÿ¨©§¦§¦§¨§¨¦¦©¦¦¦¨

,døécä óBqáìe úéaLð él äî úéaLð óBqáìe,dxcpy ef `id ixde §©¦§¥©¦¦§¥§©¦¦¨
.lrad cvn dnxrd o`k oi`e

.mcewd xaqdl daye df uexiz `xnbd dgec el` zeiyew zngn
:`xnbd zvxzníìBòì àlàxaecneäéà døcàclrady - ¤¨§¨§©§¨¦

,dxicdåiia` ly mzwelgna ewlgpy gxkd oi` ok it lr s` §
`l` ,`axedéîòèì õøúî àáøå ,déîòèì õøúî éiaàcg` lk - ©©¥§¨¥§©§¥§¨¨§¨¥§©§¥

.ezhiyk mixaeq mleky ote`a mzwelgn z` cinrnõøúî éiaà©©¥§¨¥
,déîòèìiablyéâéìt àì àîìò élek ìBãb ïäëì äðîìàlkd - §©§¥©§¨¨§Ÿ¥¨¥¨§¨Ÿ§¦¥

mixaeq,dúBcôì áéiçcoeyla oi`y iptn ,eilr dxeq` `idy s` §©¨¦§¨
did df i`pze ,dzpicnl dpxifgiy `l` dy`l dpniiwiy e`pz
eilre ,ziaypy ixg` dzr mbe ,d`ypyk mb miiwzdl leki

iable .eniiwlBðéàc éâéìt àì àîìò élek ,ìàøNéì äðéúðe úøæîî©§¤¤§¦¨§¦§¨¥¥¨§¨Ÿ§¦¥§¥
,dúBcôì áéiçel zeidl dpxifgie dpctiy `ed e`pz oeyly iptn ©¨¦§¨

,dzr mbe d`ypyk mb eilr dxeq` dzid ef dy` eli`e ,dy`l
ae .dzectln xeht `ed okleàì àîìò élek énð ,ïäk úLà øécî©¦¥¤Ÿ¥©¦¥¨§¨Ÿ

éâéìtmixaeq lkd ok mb -eðééäc ,dúBcôì áéiçcdpic ixdy - §¦¥§©¨¦§¨§©§
l dnec,[ìBãb ïäëì] äðîìàdaiydl wx aiigzn odky oeikc ©§¨¨§Ÿ¥¨

.dxicdy xg`l mb miiwzdl lekiy i`pz df ixd ,dzpicnlék¦
éâéìt,ryedi iaxe xfril` iax ewlgp df xacae -úLà øécîa §¦¥§©¦¥¤

,ìàøNé,dy`l el zeidl dpxifgiy `ed dzaezk i`pz oeyly ¦§¨¥
c ,mzwelgn mrhe ,df i`pz miiwl leki epi` dxicdy xg`eéaø©¦

àøwéòî øúa ìéæà øæòéìà,i`pzd zlgzd xg` df oica jled - ¡¦¤¤¨¦¨©¥¦¨¨
dide el zxzen dzid dry dze`ay oeike ,oi`eyipd zrya epiide
xcpd zngn dzry s`e ,mlerl ea aiigzd ,df i`pz miiwl leki

.dy`l dniiwl leki epi`åeli`óBqa øúa ìéæà òLBäé éaø-xg` §©¦§ª©¨¦¨©©
,dyxbl eilre epnn zxcen `id eiykry oeike ,i`pzd meiw zry

.dzectln xeht
e,déîòèì õøúî àáøoiaìBãb ïäëì äðîìàoiaeäðéúðe úøæîî ¨¨§¨¥§©§¥©§¨¨§Ÿ¥¨©§¤¤§¦¨

,dúBcôì áéiç Bðéàc éâéìt àì àîìò élek ,ìàøNéìodk s`y oeik §¦§¨¥¥¨§¨Ÿ§¦¥§¥©¨¦§¨
zngn epi`y xeqi`a eilr dxeq`d dy` zectl aiig epi`

,eilr dxeq`d dy` ziictn xeht l`xyiy enke ,diaydéâéìt ék¦§¦¥
`id mzwelgne -øécîa,ezy` z`úLà ïéáe ïäk úLà ïéa §©¦¥¥¤Ÿ¥¥¥¤

,ìàøNéc ,mzwelgn mrhe,àøwéòî øúa ìéæà øæòéìà éaøepiide ¦§¨¥©¦¡¦¤¤¨¦¨©¥¦¨¨
dzide zxcen dzid `l onf eze`ay oeike ,oi`eyipd zry xg`

,dzectl aiig zxcen `idy dzr s` ,dlral zxzenòLBäé éaøå§©¦§ª©
,óBqa øúa ìéæàdxeq` `id dzry oeike ,i`pzd z` miiwl `ayk ¨¦¨©©

elit` ,xcpd zngn `l` iayd zngn epi` df xeqi`e ,dlra lr
xeht ,dzpicnl dxifgdl wx `ed e`pzy ,odk dlra m`

.iayd zngn epi` eilr dxeqi`y oeik ,dziictn

* * *
:dpyna epipy.'eëå 'dúBcôì áéiç ,úéaLð'bdz` zxxan `xn ¦§¥©¨¦§¨§

:dzectl witqdy mcew lrad zny ote`a oicdúéaLð ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§¥
dìòa úî Ck øçàå ,dìòa éiça,`ed oicd ,dzectl witqdy mcew §©¥©§¨§©©¨¥©§¨

m`ydìòa da øékäd ,zny mcew ziaypy el rcep -ïéLøBély ¦¦¨©§¨§¦
lrad,dúBcôì ïéáéiçecarzype ,dpeicta mdia` aiigzp xaky ©¨¦¦§¨

m` j` .jkl eiqkp lkdìòa da øékä àì,eiigaïéáéiç ïéLøBé ïéà Ÿ¦¦¨©§¨¥§¦©¨¦
.dúBcôì¦§¨

:df oicl rbepa dyrn `xnbd d`ianék àcáeò ãáòéîì øáñ éåì¥¦¨©§¤¡©§¨¦
àúéðúî àäaiigle ,ef `ziixak dyrnl dkld weqtl ayg iel - ¨©§¦¨

.dieay `idy eiiga lral rcepyk ,dy`d ziicta miyxeid z`
áø déì øîà,ielléáéáç øîà éëä,`iig iax icec -àúëìä úéì ¨©¥©¨¦¨©£¦¦¥¦§§¨
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miwxt dyelya` cenr ap sc ± iriax wxtzeaezk
ìàøùéì äðéúðå úøæîî,wtine lwynlc daezk i`pze daezk dl zi`c ab lr s` Ð

.dl carzy` `l `xwirnc ,dpewxtc daezk i`pz dl zilêðéáúåàå äá àøå÷ éðà ïéàù
åúðéàìdaezk i`pz edfy Ð.zil`xyil'åë øîà àáø`xiaq iia`k dpizpe zxfnna Ð

`l `xwirn xn`e ,dilr bilt lecb odkl dpnl`a la` .dl carzy` `lc ,dil

" zpdkl carzy`jpixcd`e`l` "jzpicnl

la` ,eilr dieayd dxq`y zngndxq`pl

xg` xac zngnÐi`pzc ,carzyp `ldaezk

dnr dpzn odkdy `l` ,oiey odke l`xyic

dziiay zngn eilr xq`z elit`yÐ`l

.dpewxt zaezk ciqtzåúùà úà øéãîäÐ

.el zepdilnäãåôdyxbl eteqy it lr s`e Ð

.xcp zngnäãåô åðéàå.dinrh yxtn onwl Ð

äøéãä óåñáìå úéáùðá åàelit` e` :xnelk] Ð

ab lr s`e ,xn` inp [dxicd seqale ziaypyk

on xhtdl `l` dxicd `l xninl `ki`c

.oeictdïäë úùà øéãîá åàì éàîodka Ð

l`xyia i`c .ezy` z` xicdyÐiax xn` `l

i`pz da `xew ip` oi` ixdy ,dcet xfril`

`l` ."ezpi`l il jpiaze`e" l`xyi zaezk

" da `xew ip`y meyne ,opiniiw odkajpixcd`e

ab lr s`e ,dcet xfril` iax xn`w "jzpicnl

iia`e .eilr xq`il] dl mxb xg` xac xeqi`c

epi` xn`c ryedi iaxk `axe ,xfril` iaxk

.[dl mxb xg` xac xeqi`e li`ed ,dcetàëä
'åë ïðé÷ñò éàîáxfril` iax mlerl xnelk Ð

.ibilt `axe iia`c `zbelta e`l ryedi iaxe

inp i` ,xcp ici lr `ly xg` xac xeqi`a i`e

zpdkaxcp ici lrÐi` iia`k i` `nlr ilekc

,`ed dl miiwe `id dxcpy oebk `kde .`axk

xtd `le yixgd e` ,"miiwzi" xn`ymeia

,ryedi iaxc `nrhe .ibilt l`xyiae ,erny

dipiy oia rav` dpzp `id :xaqwc,ezkyepe

oi`y ,d`pz lhal dnvrl dnxb `id :xnelk

."ezpi`l jpiaze`e" l`xyia zexwl leki ip`

dipiy oia drav` ozp `ed :xaq xfril` iaxe

,jypil.dl xtd `lyóåñáìå äøéãä éì äî
úéáùð`id ixdy ,icin mixrd `l `d Ð

.xcpa dligzdäéîòèì õøúî ééáàåxninl Ð

.iniiw izeek `nlr ilekc `l` ,`id i`pz e`l

.dinrhl uxzn `ax okeäúåãôì áééçãÐ

seqa oia i`pzd zlgza oia da `xew ip` ixdy

" eneiwjpixcd`exeqi`c ab lr s`e ,"jzpicnl

dl mxb xg` xacÐ.`ed jzpicnl jpixcd`

äúåãôì áééç ïéà ìàøùéì äðéúðå úøæîîÐ

eteqa `le i`pzd zrya `l da `xew ip` oi`y

."ezpi`l il jpiaze`e"éîð ïäë úùà øéãîÐ

oey`xd i`pzy ,inp ezy` z` xicdy odk

"jpixcd`elegl el xyt`e ,`ed "jzpicnl

eteqa eniiwl el xyt`e i`pzd zryaÐaiig

.lecb odkl dpnl`k epiid ,dzectléâéìô éë
åúùà úà øéãäù ìàøùéáe`pzy Ðoey`xd

eteqa la` ,legl ie`x did "ezpi`l jpiaze`e"

.eniiwl xyt` i`xza lf` xfril` iax

.'ek `xwirnäúåãôì áééç åðéàãdpnl` Ð

zngn "jzpicnl jpixcd`" da `xew ip` oi`y

zxfnne .xg` xac zngn `l` ,diiayoi`y

dligza `l "ezpi`l jpiaze`e" da `xew ip`

.seqa `leïäë úùà ïéá øéãîá éâéìô éëÐ

" dia opixw i`pzd zrya `xwirnc"jpixcd`e

oke .xg` xac xeqi` `ki` seqae ,diiay zngn

da opixw `xwirn ,l`xyi zy` xicna

.ikd da opixw `l seqae ,"ezpi`l jpiaze`e"

äìòá äá øéëädpewxta aiigzpe ,ziaypy el rcep zn `ly cr Ð.eiigaéáéáç.eia` ig` ecec `edy ,`iig iax Ðäãåô åðéà äöøepiwz `lc Ð.oeict cg `l` opax da
éðôî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

úøæîî`d ,`axl oia iia`l oia :xn`z m`e Ð dzectl aiig epi` l`xyil dpizpe

dpizpe zxfnn 'ek lecb odkl dpnl` :(`,dt zenai) "zexzen yi" wxta opixn`

!zexit zgz dpewxtc ,dpewxt epiid Ð zexite .ze`lae ,zexit ,daezk odl yi Ð l`xyil

m` la` ,odlyn lrad lke`y zexit odl yic qxhpewa yxit mzdc :wgvi epiax xne`e

,zeipy la` .dicicn edl wixt `l Ð eln `l

lk`y dn elit` Ð zexit mdl oi`c mzd ipzwc

iia` yxtn lecb odkl dpnl`e ,xifgi `l lrad

la` .dzectl aiigy ,zexit oic ixnbl dl yic

zexit oze`e .lk`y enk ,ynn zexit yxtn `ax

i`c .ziayp ok m` `l` lrad ozi `l onvr

lke ,zxkyp dzid ok m` Ð ziayp `l elit`

zexitd eidie ecti `ly jka zevex eid miypd

dl sicr dpewxtc lirl xn`c ab lr s` ,odly

.zexitn ith

ïåâëdil ded ith Ð `ed dl miiwe `id dxcpy

`xwirn xza lif` xnc ,ibiltc xninl

`gipc `l` .onwl wiqnck ,seqa xza lif` xne

,dipiy oia rav` ozepa ediizbelt inewe`l dil

zeaezk) "xicnd" wxta i`pz da ibiltc ogky`c

.(`,`r

åéäåmrt dinca dxyr cr dpnn oiywan

irac `de :xn`z m`e Ð dcet dpey`x

oicet oi` opzc `d` (`,dn oihib) "gleyd" wxta

,mlerd oewiz iptn odinc ickn xzei oiieayd z`

`lc meyn e` ,`ed `xeaivc `wgec meyn i`

`wgec meync `kdn heytz Ð ith eda exbil

yie !dinca dxyr cr dcetc ipzwc ,`xeaivc

`l ,ith ezile exbil `lc `nrhl elit`c :xnel

ickn xzei envr z` mc` zectl lkei `ly epiwz

cozi yi`l xy` lke xer cra xer" ixdy ,ein

irac `de .etebk ezy` `kde (a aei`) "eytp cra

cr dizxal diwxt ielc `dn hytinl mzd

.etebk eza oi`c meyn epiid Ð ixpic itl` xqilz

äöøepiwz `lc :qxhpewa yxit Ð dcet epi`

eyexit jezn rnyn .oeict cg `l` opax

elit` llk dcet epi`c Ð zipy mrt ziayp m`c

ievn epwz :opiwqn (a,fn) lirlc ,dywe .dinca

xzei oiievn oewxte zexitc rnync .ievnl

zg` mrt `l` mpi` el`y itl ,dxeawe daezkn

dnk zeidl xyt` Ð oewxte zexit la` ,dini lk

zexit ,daxc`c eyexitl xnel jixve !minrt

itl ,ievn `aiyg dxeaw la` ,ievn epi` oewxte

xn`ck ,miyp`d on zenl zexdnn miypdy

l`ppg epiaxe .`ed ievn daezk oke .inlyexia

la` ,dinc ickn xzei Ð dcet epi` dvxc :yxit

oa oeyny epiaxl dnize .dcet Ð dinc ick

oewxt` oewxt iywiz inp opaxl ok m`c :mdxa`

,dzaezk lr xzei Ð dinc ickc ab lr s` ,ipy

lr xzei dcet oi`c rnyn zxg` `ziixae

edl zi` ilew ixz iiepyl jxhvie ,dzaezk

`l` ikd iiepyl jixv `lc rnyne ,ipy oewxta

.l`ilnb oa oerny oaxl
oi`
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ìàøNéì äðéúðe úøæîî¯ïéàL ,dúBcôì áéiç Bðéà ©§¤¤§¦¨§¦§¨¥¥©¨¦§¨¤¥
ðéáúBàå" da àøB÷ éðàìk :øîà àáø ."ezðàì éì C £¦¥¨§§¦¥¦§¦§¨¨¨©¨

dì íøBb dééáL øeqéàL¯øeqéà ,dúBcôì áéiç ¤¦¦§¨¥¨©¨¦§¨¦
dì íøBb øçà øác¯àîéì .dúBcôì áéiç Bðéà ¨¨©¥¥¨¥©¨¦§¨¥¨

:øîBà øæòéìà éaø ,úéaLðå BzLà úà øécnä :éàpúk§©¨¥©©¦¤¦§§¦§¥©¦¡¦¤¤¥
ïúBð :øîBà òLBäé éaø ,dúaeúk dì ïúBðå äãBt¤§¥¨§¨¨©¦§ª©¥¥
ézìàL ,ïúð éaø øîà .äãBt Bðéàå ,dúaeúk dì̈§¨¨§¥¤¨©©¦¨¨¨©§¦
dúaeúk dì ïúBð òLBäé éaø øîàLk :ñBëîeñ úà¤¨§¤¨©©¦§ª©¥¨§¨¨

äãBt Bðéàå¯LkúéaLða Bà ,úéaLð óBqáìe døécä §¥¤§¤¦¦¨§©¦§¥§¦§¥
íéøác ïéàøðå ,ézòîL àì :éì øîàå ?døécä óBqáìe§©¦¦¨§¨©¦Ÿ¨©§¦§¦§¦§¨¦
óBqáìe úéaLð zøîà éàc .úéaLð óBqáìe døécäL¤¦¦¨§©¦§¥§¦¨§©§¦§¥§©

døécä¯ïäk úLà øécîa åàì éàî .éîeøòéàì éúà ¦¦¨¨¥§¦£¥©¨§©¦¥¤Ÿ¥
øîàc àáøå ,øæòéìà éaøk øîàc ééaàå ,éâìtéî÷̈¦©§¦§©©¥§¨©§©¦¡¦¤¤§¨¨§¨©

ïðé÷ñò éàîa àëä ,àì ?òLBäé éaøk¯äøãpL ïBâk §©¦§ª©¨¨¨§©¨§¦©§¤¨§¨
ïúBð àeä :øáñ øæòéìà éaø .àeä dì íéi÷å éäéà¦¦§¦¥¨©¦¡¦¤¤¨©¥
òaöà äðúð àéä :øáñ òLBäé éaøå ,äépéL ïéa òaöà¤§©¥¦¤¨§©¦§ª©¨©¦¨§¨¤§©

äépéL ïéa òaöà äðúð àéä éà .äépéL ïéa¯äaeúk ¥¦¤¨¦¦¨§¨¤§©¥¦¤¨§¨
úà ézìàL :ïúð éaø øîàå ,eúå ?äzãéáò éàî©£¦§¨§§¨©©¦¨¨¨©§¦¤
Bðéàå dúaeúk dì ïúBð òLBäé éaø øîàLk :ñBëîeñ¨§¤¨©©¦§ª©¥¨§¨¨§¥

äãBt¯úéaLpLa Bà ,úéaLð óBqáìe døécäLk ¤§¤¦¦¨§©¦§¥§¤¦§¥
éäéà äøãðc éàå .ézòîL àì :øîàå ?døécä óBqáìe§©¦¦¨§¨©Ÿ¨©§¦§¦§¨§¨¦¦

¯úéaLð él äî ,úéaLð óBqáìe døécä él äî©¦¦¦¨§©¦§¥©¦¦§¥
ééaàå ,eäéà døcàc íìBòì àlà ?døécä óBqáìe§©¦¦¨¤¨§¨§©§¨¦§©©¥
õøúî ééaà .déîòèì õøúî àáøå ,déîòèì õøúî§¨¥§©£¥§¨¨§¨¥§©£¥©©¥§¨¥

ìBãb ïäëì äðîìà :déîòèì¯éâéìt àì àîìò élek §©£¥©§¨¨§Ÿ¥¨¥¨§¨¨§¦¦
ìàøNéì äðéúðe úøæîî ,dúBcôì áéiçc¯àîìò élek §©¨¦§¨©§¤¤§¦¨§¦§¨¥¥¨§¨

ïäk úLà øécî ,dúBcôì áéiç Bðéàc éâéìt àì̈§¦¦§¥©¨¦§¨©¦¥¤Ÿ¥
éîð¯eðééäc ,dúBcôì áéiçc éâéìt àì àîìò élek ©¦¥¨§¨¨§¦¦§©¨¦§¨§©§

éâéìt ék .ìBãb ïäëì äðîìà¯.ìàøNé úLà øécîa ©§¨¨§Ÿ¥¨¦§¦¦§©¦¥¤¦§¨¥
ìéæà òLBäé éaøå ,àøwéòî øúa ìéæà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨¥¨©¥¦¨¨§©¦§ª©¨¥
,ìBãb ïäëì äðîìà :déîòèì õøúî àáø .óBqa øúä©©¨¨§¨¥§©£¥©§¨¨§Ÿ¥¨

ìàøNéì äðéúðe úøæîî¯Bðéàc éâéìt àì àîìò élek ©§¤¤§¦¨§¦§¨¥¥¨§¨¨§¦¦§¥
éâéìt ék ,dúBcôì áéiç¯ïäk úLà ïéa øécîa ©¨¦§¨¦§¦¦§©¦¥¥¤Ÿ¥

øNé úLà ïéáe,àøwéòî øúa ìéæà øæòéìà éaø .ìà ¥¥¤¦§¨¥©¦¡¦¤¤¨¥¨©¥¦¨¨
dúBcôì áéiç úéaLð" .óBqa øúa ìéæà òLBäé éaøå§©¦§ª©¨¥¨©©¦§¥©¨¦§¨

'åëåúî Ck øçàå dìòá éiça úéaLð :ïðaø eðz ."¨©¨©¦§¥§©¥©§¨§©©¨¥
dìòa da øékä ,dìòa¯,dúBcôì ïéáéiç ïéLøBé ©§¨¦¦¨©§¨§¦©¨¦¦§¨

dìòa da øékä àì¯.dúBcôì ïéáéiç ïéLøBé ïéà Ÿ¦¦¨©§¨¥§¦©¨¦¦§¨
déì øîà .àúéðúî àä ék àãáeò ãáòéîì øáñ éåì¥¦¨©§¤£©§¨¦¨©§¦¨£©¥

øçàì úéaLð :àéðúc àä ék àlà ,àúéðúî àä ék àúëìä úéì :éáéáç øîà éëä :áø©¨¦£©£¦¦¥¦§§¨¦¨©§¦¨¤¨¦¨§©§¨¦§¥§©©
dìòa úúéî¯dìòá éiça úéaLð eléôà àlà ,ãBò àìå .dúBcôì ïéáéiç ïéîBúiä ïéà ¦©©§¨¥©§¦©¨¦¦§¨§Ÿ¤¨£¦¦§¥§©¥©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc zeaezk(iying meil)

íäéîc éãk ìò øúBé ïééeáMä úà ïéãBt ïéàxzei mzectl xeq` - ¥¦¤©§¦¥©§¥§¥¤
,micark xkndl izin`d miieeyn,íìBòä ïewz éðtîelbxzi m`y ¦§¥¦¨¨

s` okle ,mitqep micedi zeayl evn`zi ,ax oenn lawl mi`ayd
.dinc ickn xzei ezy` lr lrad mlyi `l dpey`xd mrta

oax ixacn rnyn :l`ilnb oa oerny oax ixac lr dywn `xnbd
,dze` dcet dlra oi` dinc ickn xzeia wxy l`ilnb oa oerny

àäla` -ïéãBt ,ïäéîc éãëa,dzectl lrad aiig -áb ìò óà ¨¦§¥§¥¤¦©©©
dðB÷øôcmiaexn dpeict inc -dúaeúk ìò øúBémiz`n e` dpn - §¦§¨¥©§¨¨

.daezka dl aiigzdyéäðéîøe-epipyy dnn jk lr dywe §¦§¦
,l`ilnb oa oerny oax ixaca zxg` `ziixaaúéaLð,ezy`eéäå ¦§¥§¨

äøNò ãò epnî ïéL÷áîminrtainc,äãBt äðBLàø íòt ,dúaeúë §©§¦¦¤©£¨¨¦§¨¨©©¦¨¤¨
,Cìéàå ïàkîm`,äãBt äöøm`e,äãBt Bðéà äöøcg` oeict wxy ¦¨§¥¨¨¨¤¨¨¨¥¤¨

.minkg dl epwizdðB÷øt äéä íà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨¨¦§¨
[dpeict-],åàì íà ,äãBt dúaeúk ãâðkincn xzei did `l` §¤¤§¨¨¤¨¦¨
,dzaezk,äãBt Bðéàon xeng lth didi `ly ,`id `xaqy meyn ¥¤¨

aeyg didi ,daezk i`pz `edy dpeict aeigy okzi `le ,xwird
.dnvr daezkd on

oeik ,mdipia dxizq oi`e zepekp zeziixad izy :`xnbd zvxzn
ydéì úéà éìe÷ éøz ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøel yi zelew izy - ©¨¦§¤©§¦¥§¥¥¦¥

,diey incn xzeia dzectl aiig lrad oi`y ,zg`d ,df oecipa
epi` diey inca s`y ,ztqep `lewe ,dpey`xd `ziixaa x`eank

.dzaezk incn xzeia dze` dcet

* * *
:dpyna epipyäú÷ì',ezy`'dúåàtøì áéiçinc mlyl - ¨§¨©¨§©Ÿ¨

,i`yx ,dnvr z` `txze dzaezke dhib ixd xn` m`e .dz`etx
oefl aiig mc` oi`e ,zepefn aeigk `ed d`etxd inc aeigy oeik
dy`d z`etx ze`ved oipra `ziixa d`ian `xnbd .ezyexb z`

:lrad zzin xg`lpî úðBféð dðîìà ,ïðaø eðz,ïéîBúé éñëi`pzk ¨©¨¨©§¨¨¦¤¦¦§¥§¦
dzlg m`e ,dzaezk,úBðBæîk àéä éøä ,äàeôø äëéøöeipyy §¦¨§¨£¥¦¦§

.mda miaiig minezide ,zeigl ick mikxvp mixacdïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤
äáö÷ dì LiL äàeôø ,øîBà ìàéìîbaevw d`etxd mekqy - ©§¦¥¥§¨¤¥¨¦§¨

dziict aeigl dnec df aeigy oeik ,da miaiig minezid oi` ,recie
mixeht minezide ,zg` zaa ax oenn zzl mikixvy ,iaydn

okle ,epnndúaeúkî úàtøúðzernn d`etxd inc z` zlhep - ¦§©¥¦§¨¨
d`etx eli`e .df jq dl ezgti dzaezk z` dabzyke ,dzaezk

,äáö÷ dì ïéàL,mdl dwewf `id meie mei lk `l`àéä éøä ¤¥¨¦§¨£¥¦
,úBðBæîk,mei lk dl mipzip `l` davw mdl oi` zepefnd s`y ¦§
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íäéîc éãk ìò øúBé ïééeáMä úà ïéãBt ïéàxzei mzectl xeq` - ¥¦¤©§¦¥©§¥§¥¤
,micark xkndl izin`d miieeyn,íìBòä ïewz éðtîelbxzi m`y ¦§¥¦¨¨

s` okle ,mitqep micedi zeayl evn`zi ,ax oenn lawl mi`ayd
.dinc ickn xzei ezy` lr lrad mlyi `l dpey`xd mrta

oax ixacn rnyn :l`ilnb oa oerny oax ixac lr dywn `xnbd
,dze` dcet dlra oi` dinc ickn xzeia wxy l`ilnb oa oerny

àäla` -ïéãBt ,ïäéîc éãëa,dzectl lrad aiig -áb ìò óà ¨¦§¥§¥¤¦©©©
dðB÷øôcmiaexn dpeict inc -dúaeúk ìò øúBémiz`n e` dpn - §¦§¨¥©§¨¨

.daezka dl aiigzdyéäðéîøe-epipyy dnn jk lr dywe §¦§¦
,l`ilnb oa oerny oax ixaca zxg` `ziixaaúéaLð,ezy`eéäå ¦§¥§¨

äøNò ãò epnî ïéL÷áîminrtainc,äãBt äðBLàø íòt ,dúaeúë §©§¦¦¤©£¨¨¦§¨¨©©¦¨¤¨
,Cìéàå ïàkîm`,äãBt äöøm`e,äãBt Bðéà äöøcg` oeict wxy ¦¨§¥¨¨¨¤¨¨¨¥¤¨

.minkg dl epwizdðB÷øt äéä íà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨¨¦§¨
[dpeict-],åàì íà ,äãBt dúaeúk ãâðkincn xzei did `l` §¤¤§¨¨¤¨¦¨
,dzaezk,äãBt Bðéàon xeng lth didi `ly ,`id `xaqy meyn ¥¤¨

aeyg didi ,daezk i`pz `edy dpeict aeigy okzi `le ,xwird
.dnvr daezkd on

oeik ,mdipia dxizq oi`e zepekp zeziixad izy :`xnbd zvxzn
ydéì úéà éìe÷ éøz ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøel yi zelew izy - ©¨¦§¤©§¦¥§¥¥¦¥

,diey incn xzeia dzectl aiig lrad oi`y ,zg`d ,df oecipa
epi` diey inca s`y ,ztqep `lewe ,dpey`xd `ziixaa x`eank

.dzaezk incn xzeia dze` dcet

* * *
:dpyna epipyäú÷ì',ezy`'dúåàtøì áéiçinc mlyl - ¨§¨©¨§©Ÿ¨

,i`yx ,dnvr z` `txze dzaezke dhib ixd xn` m`e .dz`etx
oefl aiig mc` oi`e ,zepefn aeigk `ed d`etxd inc aeigy oeik
dy`d z`etx ze`ved oipra `ziixa d`ian `xnbd .ezyexb z`

:lrad zzin xg`lpî úðBféð dðîìà ,ïðaø eðz,ïéîBúé éñëi`pzk ¨©¨¨©§¨¨¦¤¦¦§¥§¦
dzlg m`e ,dzaezk,úBðBæîk àéä éøä ,äàeôø äëéøöeipyy §¦¨§¨£¥¦¦§

.mda miaiig minezide ,zeigl ick mikxvp mixacdïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤
äáö÷ dì LiL äàeôø ,øîBà ìàéìîbaevw d`etxd mekqy - ©§¦¥¥§¨¤¥¨¦§¨

dziict aeigl dnec df aeigy oeik ,da miaiig minezid oi` ,recie
mixeht minezide ,zg` zaa ax oenn zzl mikixvy ,iaydn

okle ,epnndúaeúkî úàtøúðzernn d`etxd inc z` zlhep - ¦§©¥¦§¨¨
d`etx eli`e .df jq dl ezgti dzaezk z` dabzyke ,dzaezk

,äáö÷ dì ïéàL,mdl dwewf `id meie mei lk `l`àéä éøä ¤¥¨¦§¨£¥¦
,úBðBæîk,mei lk dl mipzip `l` davw mdl oi` zepefnd s`y ¦§

.mda miaiig minezide
:df oipra sqep oiceNò ,ïðçBé éaø øîàinc z` minkgíc úæwä ¨©©¦¨¨¨©¨©¨

,äáö÷ dì ïéàL äàeôøk ìàøNé õøàaeid l`xyi ux`ay itl §¤¤¦§¨¥¦§¨¤¥¨¦§¨
oi`y zenewna la` .zepefnk df ixde xicz mc fiwdl milibx
dnk recie ,dpya yly e` miinrt `l` ,xicz mc mifiwn
minezide ,davw dl yiy d`etx ef ixd ,jkl zkxvpd d`vedd

.dpnn mixeht
:dpnl`d z`etx oipra dyrn d`ian `xnbddéáéø÷eiaexw - §¥¥

eôø äëéøö úåäc àaà úzéà eäì äåä ,ïðçBé éaøcàîBé ìk äà- §©¦¨¨£¨§¦©©¨©£©§¦¨§¨¨¨
mei lk dkixv dzide ,dpefl mdia` zy` mdilr zlhen dzid
eid davw mdl oi`y ze`ved el` eidy oeike ,dz`etxl ze`ved

,dl mnlyl miaiigïðçBé éaøc dén÷ì eúàopgei iax iptl e`a - ¨§©¥§©¦¨¨
,mpic z` xxaleäì øîà,dvr opgei iaxéãéî déì eöB÷ eìéæéà ¨©§¥¦¥¦¦

àôBøìweqri ezxenzy mieqn mekq `texl eaviwe ekl - §¥
ze`vedl daviw didz df ici lre ,diig ini lk dz`etxa

,ok mdl uriy xg`l .mnlyln exhtize ,dz`etx,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
ïéðéicä éëøBòk eðéîöò eðéNòiaexw zaehl izb`c ef d`xeda - ¨¦©§¥§§¥©©¨¦

izbdpe ,mdia` zy` z`etx ze`vedn mze` xehtl izgtyn
oiicl eizeprh xcqne oic zial enr ribny ,oic lra ade` jxck

:`xnbd dywn .zekfl epic z` dhne jxereàøwéòî,dligza - ¥¦¨¨
ef dvr mdl ozpykóBqáìe ,øáñ éàîjk lr hxgzpyk.øáñ éàî ©¨©§©©¨©

:`xnbd zyxtn'ílòúú àì EøNaîe' ,øáñ àøwéòî(f gp diryi), ¥¦¨¨¨©¦§¨§Ÿ¦§©¨
.daeh dvr m`iydle eiaexwl be`cl eilr jk meyneóBqáìe§©

,øáñj` ,ok bedpl el ie`x mc` mzq mpn`éðàL áeLç íãà- ¨©¨¨¨©¦
s` ok eyriy yeygl yie ,epnn micnl mc` ipay oeik ,`ed dpey

.miaexw mpi`yl

äðùî
minkg epwizy daezkd i`pzn dnk x`al dkiynn epizpyn
lrad m` :dzaezka ok dl azk `l m` s` ,ezy`l lrad aiigy

dì áúk àìm`y ,minkg edeaiigy df xac dzaezka ezy`l Ÿ¨©¨
dnkn mipa gipie zeniy drya if` ,dpyxii `ede eiptl zenz `id

,miypéàpéî éëéì eåäéc ïéøëc ïéðajl ecleeiy mixkfd mipad - §¦¦§¦§¤¡¦¦¦©
,ipnnéúaeúk óñk ïeúøé ïeðéàCedfe ,jzaezk sqk z` eyxii md - ¦¦§¤¤§¨¥

dipecpa el dqipkdy miqkpd oke ,dl aiigzdy miz`nd e` dpnd
,daezka eazkpeïBäeçà íòc ïBä÷ìeç ìò øúéwlgd lr sqep - ¨¥©§§§¦£

,zexg` miypn il yiy mdig` x`y mr eyxii eze`y iqkp lka
ok it lr s`áéiçitl ,dzaezk z` miyxei dipae ,df i`pz miiwl ©¨

.ïéc úéa éàðz àeäL¤§©¥¦
,df xac dl azk `l m` okeéàpéî éëéì ïéåäéc ïá÷eð ïðazepad - §¨§¨§¤¤§¨¦¦¦©

,ipnn jl ecleeiy zeawpdéñëpî ïðæzéîe éúéáa ïáúé ïéåäéeidi - ¤¤§¨¨§¨§¥¦¦©§¨¦¦§©
,iiqkpn zepefipe iziaa zeayeiïéøáeâì ïeç÷lúc ãòe`ypiy cr - ©§¦©§§§¦

,miyp`láéiçitl ,jka.ïéc úéa éàðz àeäL ©¨¤§©¥¦
dl azk `l m` okeéñëpî àðæzéîe éúéáa àáúé àäz zàz` - ©§§¥©§¨§¥¦¦©§¨¦¦§©

,iiqkpn zpefipe iziaa zayei iidzéúeðîìà øâéî éîé ìkéúéáa C- ¨§¥¥©©§§¥§¥¦
,jzepnl` jyn ini lkáéiçitl ,jka.ïéc úéa éàðz àeäL ©¨¤§©¥¦

eïéáúBk íéìLeøé éLðà eéä Ckdpnl`d xebzy ,df i`pz ,daezka ¨¨©§¥§¨©¦§¦
oke ,eiqkpn zpefip `dze eziaaéLðàdéLðàk ïéáúBk eéä ìéìb ©§¥¨¦¨§¦§©§¥

.íéìLeøéaeigne zepefn aeign xhtidl mileki miyxeid eid `le §¨©¦
.dzaezk z` dnvrn zraez dzid ok m` `l` ,dy`d ixebn

la`ïéáúBk eéä äãeäé éLðàdxce zpefip dy`d `dzy daezka ©§¥§¨¨§¦
eziaaéúaeúk Cì ïzéì ïéLøBiä eöøiL ãòeöø íà ,Cëéôì .C ©¤¦§©§¦¦¥¨§¨¥§¦¨¦¨

d,ïéLøBémd ixddì ïéðúBðz`,dúBà ïéøèBôe dúaeúkmpi`e §¦§¦¨§¨¨§¦¨
.dizepefna xzei miaiig

* * *

àøîâ
:oixkc oipa zaezk zpwz epwizy mrhd z` zx`an `xnbdøîà̈©

eðé÷úä äî éðtî ,éàçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaøminkg ©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥¨¦§¦
ezy`l azek lrady,ïéøëc ïéða úaeúkz` dipal yixene §©§¦¦§¦

.dxez oick lrad dyxie dzny xg` ,dziipecpõBt÷iL éãk§¥¤¦§
[xdni-]Bzáì áBzëéå íãàdti dipecpBðák,epal yixeny jxck - ¨¨§¦§§¦¦§

eyxii dlra zeniyke ,dlra dpyxii zenzy xg`y yeygi `le
z` dipa eyxiiy rci `l` ,dl ozpy ef dipecp zxg` dy`n eipa

,dziipecp.epak eilr aiag eza oae
:`xnbd dywnéãéî àkéà éîe,dfk xac yi ike -øîà àðîçøc- ¦¦¨¦¦§©£¨¨¨©

,dxn` dxezdyúeøéz àì àzøa ,úeøéì àøazae yxei oay - §¨¥§©¨Ÿ¥
xn`py ,zyxei dpi`(g fk xacna)Fl oi` oaE zEni iM Wi`'¦¦¨¥¥

eza oi` ,oa el yi m`y rnyne ,'FYal Fzlgp z` mYxarde§©£©§¤¤©£¨§¦
,zyxeiàzøa úeøéúc éðwúîe ïðaø eúàåepwize minkg e`ae - §¨©¨¨§©§¥§¥§©¨

oevxk `ly ,yxil oiie`x eid eipay epenn z` ezal a`d oziy
.dxezd

:`xnbd zvxznàeä àúééøBàc énð àäozep a`dy df xac s` - ¨©¦§¨§¨
,dxezd on devn ef ,dze` `yil mc` ipa evxiy ick miqkp ezal

,dlaw ixacn,áéúëc(e hk dinxi)exec iyp`l dinxi xn`yeç÷' ¦§¦§
eðz íëéúBða úàå íéLð íëéðáì eç÷e úBðáe íéða eãéìBäå íéLð̈¦§¦¨¦¨§¦§¥¤¨¦§¤§¥¤§

'íéLðàì,dyw dxe`kle ,àîìLad iabl,íéðaaezkd ieeiv oaen ©£¨¦¦§¨¨¨¦
eik ,'miWp mkipal EgwE'df xacy oéîéé÷ déãéaa`d ly ecia - §¦§¥¤¨¦¦¥©§¥
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dééæç`tt ax d`x -déì àçéð äåä àìcxa dcedil gep oi`y - ©§¥§Ÿ£¨¦¨¥
.enr qpkdl xnixndéì øîà,`tt axézòc éàîCoi` recn - ¨©¥©©§¥

m`d ,jkn dgep jzrcàðpéL ,äãeäé áøì ìàeîL déì øîàc íeMî¦§¨©¥§¥§©§¨¦¨¨
,sixge oepy -àzðñçà éøeaòa éåäéz àìcre szey didz l` - Ÿ¤¡¥§¦¥©§©§¨¥

,dlgp zxard cnrnaáì àLéa àøaî eléôààáè àøm` elit`e - £¦¦§¨¦¨¦§¨¨¨
oeik ,aehd epal exiarne rxd epan dyexid z` lhep a`dàìc§Ÿ

dépéî ÷éôð àòøæ éàî àòéãéoal eidi mipa el` zrcl xyt` i`y - §¦¨©©§¨¨¦¦¥
,yxil miie`xe miwicv eidi eipay okzi rx `edy s`y ,rxdìëå§¨

ïkLdlgp xiardl oi`yàzøáì àøaîzad oi` ixdy ,zal oan - ¤¥¦§¨¦§©¨
a`dn `ipecpd zaezky `id jzrc `nye .oa yiy mewna zyxei

y oeik ,jkl yeygl jl oi` ,dlgp zxardk zaygp zalénð éàä©©¦
,z`ypyk zal `ipecp aezkl ,df xac s` -,àéä ïðaøc àzðwz©©§¨§©¨¨¦

enkeéçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàcick ok epwizy §¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
leki dlgp zxard ef oi`y oeike ,epak ezal ozie mc` uetwiy

.inr qpkdl jpd
déì øîàj` ,ok epwz minkg mpn` ,`tt axl xnixn xa dcedi ¨©¥

dézòcî éléî éðä,epevxne ezrcn ozepyk wx edf -énð dééeOòì ¨¥¦¥¦©§¥§©¥©¦
.jk lr etekl s` xyt`y exn` ike -

déì øîà,`tt axdééOòå ìeòc Cì àðéîà÷ éî eèàizxn` ike - ¨©¥¨¦¨£¦¨¨§§©§¥
,dziipecpa siqedl edtkze inr qpkzy jldééOòz àìå ìeò§Ÿ§©§¥

àðéîà÷.ezetkl `la ,ezial inr qpkzy `l` jl izxn` `l - ¨£¦¨
déì øîà,xnixn xa dcedidééOò eðééä ,éãéc éàìòîizqipk mvr - ¨©¥¥£©¦¦©§©§¥

,iceak xear weqtl daxiy oeik ,diitkk zaygp ,ezial jnr
.daxd ozil eizgxkd eli`k df ixde ,iptn yiiazny

déétëàici lr ,enr qpkdl xnixn xa dcedi z` `tt ax dtk - ©§§¥
,el axql yea dide ,mixaca ea xivtdyìeòåitle .enr qpkpe - §

,d`xeq `a` z` zetkl dvx `lyáéúéå ÷ézLéàxa dcedi ayi - ¦§¦§¨¦
,wzye xnixnøáñc oeik `id ezwizyy ,d`xeq `a`àeää ¨©©

çúø çzøéî`ipecpd jq oi`y ,eilr qrek xnixn xa dcediy - ¦§©¨©
okle ,eipira oebddéì äåäc éàî ìëì déáúkd`xeq `a` siqed - ©§¥§¨©©£¨¥

,eiqkp lk z` dzaezka dl weqtlóBñìoiicre weqtl miiqyk - §
,xnixn xa dcedi wzydéì øîà,d`xeq `a`àì énð àzLä ¨©¥©§¨©¦Ÿ

øî éòzLéîdgep jzrc oi` oiicry ,inr xacn jpi` dzr s` - ¦§¨¥©
,izwqty daezkdnøîc éiçc ipec` iiga ip` rayp -é÷éáL àì ©¥§©¦Ÿ§¦¦

éàLôðì éãéîlk izwqty ,melk iqkpn invrl izx`yd `l - ¦¦§©§©
.izal iqkp

déì øîà,xnixn xa dcediéãéc éàpéî éàipnn lhep ziid m` - ¨©¥¦¦©¦¦
,dligzn dvrzáúëc énð éàä eléôàzazk xaky dn s` - £¦©©¦§¨©§§

dligznéì àçéð àìdzid xak dpey`xd jzwiqty ,il gep epi` - Ÿ¦¨¦
.icn daexn

déì øîà,ok m` ,d`xeq `a`éa øcäà énð àzLäzrk s` - ¨©¥©§¨©¦¤§©¦
.jzngn `l` izwqt `l ixdy ,izwqty dnn ia xefg`déì øîà̈©¥

,xnixn xa dcediàðéîà÷ àì àðøãä CLôð dééeLdzid `l - ©§¥©§¨©§¨¨Ÿ¨£¦¨
did `l dligzny `l` ,zaiigzd xaky dnn ja xefgzy izpeek

.ja xefgl jl oi` ,zwqt xaky xg` j` ,weqtl jl

* * *
:oixkic oipa zaezk zeklda zewitq dnk d`ian `xnbdàòä¨

dépéî[l`y-],ïîçð áøî àáñ øîéé áøy dy`äøëîz`dúaeúk ¦¥©¥©¨¨¥©©§¨¨§¨§¨¨
,dìòáìm`d,ïéøëc ïéða úaeúk dì Léjk xg`e dligz dzn m`e §©§¨¥¨§©§¦¦§¦

,dzaezk z` miyxei dipa ,dlra znBàyïéða úaeúk dì ïéà¥¨§©§¦
,ïéøëc`l` ,dyexi zxeza dlral d`a `l dzaezky oeik ¦§¦

`l` ,daezkd oenn z` dipa eyxiiy epwiz `l dfae ,gwn zxeza
.zxg` dy`ny el` s`e ,eipa lk da ewlgi

àáø déì øîà,zxkena wtzqn dz` recn ,`aq xnii axléòaúå ¨©¥¨¨§¦¨¥
úìçBî Cìdzaezk lr dlgny dy` oica wtzqdl jl yi - ¨¤¤

zaezk dipal yi m`d ,dxiknd on ievn xzei xac `edy ,dlral

milawn dipay jl heyt zlgenay xn`z m`e .oixkc oipa
l`ey jpi`e ,dcil d`pd dlaiw `ly meyn ,oixkc oipa zaezk
xear dlaiwy oennd epiidc dcil d`pd dlaiwy zxkena `l`
zaezk dipal oi` zlgena s` `ny xxal yi mewn lkn ,dxiknd

.diiga dzekf drwty meyn oixkc oipa
déì øîàzxkena ily wtqd mrhy xaeq jpd ike ,`aq xnii ax ¨©¥

okzi `linne ,dzekf drwt diiga dcil d`pd d`ay oeiky `ed
okle] dzekf rwtz `l d`pd dcil d`a `ly dzaezk zlgenay
,daxc` `l` ,ok xacd oi` ,[zlgena mb yexita wtzqdl il did

e ,dzekf rwtz `l zxkenay xazqn xzeiúøëBî ,àzLä©§¨¤¤
éì àéòaéî÷zaezk dipal yi m` wtzqn ip` zxken iabl elit` - ¨¦©§¨¦
,oixkc oipaäeñðà éæeæ øîéîì àkéàc áb ìò óàcxyt`y s`y - §©©©§¦¨§¥©¥©§¨

df ixde ,zern dkixv dzidy meyn `l` dxkn `ly xnel
,xaca dqp`p eli`kàðéîàc`idy ,xne` ip`y -eçî à÷c ïàîk ©£¦¨§©§¨¨

àìëeòa éìëeò äàî dìdekdy ici lr xeknl deaiig eli`k - ¨¥¨§¥§§¨
xaeq ip` ok it lr s`e ,lfxa dy`xa yiy drevxa zewln d`n
iabl ok m` ,dzaezk miyxei dipa oi`e dzekf drwty okziy

,úìçBî,dzaezk lr dxzie dpevxn `l` ,dqep` dpi`yàéòaéî ¤¤¦©§¨
s`y i`ce ixde ,wtzqn ip`y yexita xnel jixv ip` ike -

.oixkc oipa zaezk dipal oi`e dzekf drwty okzi zlgena
:daezk zxikn oipra mitqep mipic d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

éì àèéLtdy ,ilv` heyt df xac -ì dúaeúk úøëBîmc` ipa §¦¨¦¤¤§¨¨¦
,íéøçàe` onl`zz m`y df oiprl `id dxiknde ,dlral `le £¥¦

bzzdzne ,dlra dpyxi zenz m` j` ,zegewld delhi yx
,dlra dyxie,ïéøëc ïéða úaeúk dì Léxaky mixne` oi`e ¥¨§©§¦¦§¦

`id oixkc oipa zaezk xwir ixdy ,dze` dxkny jka dzciqtd
o`k s`e ,daezka mlern dzkf `le dlra iiga dzny ote`a wx
dlra `l` ,dzaezk z` zegewld eab `le dlra iiga dzn ixd

.dzaezk z` dipa miyxei lrad znyky `ed oicde ,dyxiéàî©
àîòèdipira lwedy dgiken dxiknd mvry xnel oi` recne - ©§¨

c meyn ,dpyxbi e` dlra zeni m` dipa z` ciqtdle dxkenléæeæ¥
äeñðà,dzaezk z` xeknle ok zeyrl dgixkd zerna jxevd - ©§¨

.dipa ciqtdl dipira lwedy zngn `le
la` :xne`e `ax siqen,dìòáì dúaeúk úìçBîe` zenz m`y ¤¤§¨¨§©§¨

,dzaezk dl zzln xeht `di yxbzz.ïéøëc ïéða úaeúk dì ïéà¥¨§©§¦¦§¦
,àîòè éàîc oeikàzìéçà éìeçàdzaezk z` el dlgny oeiky - ©©§¨©¥©¦§¨

epwz `le ,mpg dzaezkn dipa ciqtdl dipira lwpy ixd ,mpg
.oixkc oipa zaezk elawi dipay df ote`a

zlgenae ,dciqtd `l i`ce mixg`l zxkenay `ax xn`y xg`
:dlral zxkena `ax wtzqn ,dciqtd i`ce dlral,àáø éòä¥¨¨

d dy`dìòáì dúaeúk úøëBîm`y df oiprl ,hren xac zxenz ¤¤§¨¨§©§¨
,dlra dyxie ,dzne ,eiqkpn daezk dabz `l dpyxbi e` zeni

m`dBîkéîc íéøçàì úøëoipa zaezk dl yiy ,dnec `id - §¤¤©£¥¦¨¥
dzn ixdy ,dzxikn dlired `l xac ly eteqay itl ,oixkic
oeike ,dyxi dlra `l` dzaezk oerxt onf ribd `le dlra iiga
df ixd dxikn gkn `le dyexi gkn dzaezka dlra dkfy
dipay lirl `ax xn`y ,dlra dyxie mixg`l dzxkn eli`k
,dzxikna dqep`k zaygp `idy oeik ,oixkc oipa zaezk milawn

.zernl dwewf dzidy zngnBà`nyúìçBîkdzaezkdìòáì §¤¤§©§¨
éîcdzaezke li`ed ,oixkc oipa zaezk dl oi`y lirl x`azpy ¨¥

.ixnbl dlral dxkenle dzaezka lflfl dipira lwed ecia
àèLt øãä àéòác øúaz` hyt xaca `ax wtzqdy xg` - ¨©§¨£¨¨©©§¨

,wtqdéîc íéøçàì úøëBîk ,dìòáì äaeúk úøëBîdl yie - ¤¤§¨§©§¨§¤¤©£¥¦¨¥
.oixkc oipa zaezk

,daezkd zxikna dqep` `idyky exn`y dn lr dywn `xnbd
:oixkic oipa zaezk dl yi,ïéáà øa éãéà áø áéúîdpyna epipy ¨¦©¦¦©¨¦

(:ft zenai)zn cg` cr dl xn`e mid zpicnl dlra jldy dy`d ,
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המשך בעמוד ועו

miwxt dyelya` cenr bp sc ± iriax wxtzeaezk
àæç.lrinl dcedil dil `gip `lc `tt ax Ðàúøáì àøáî ïëù ìëåixeari` `kde Ð

.eipal yixedl ie`x didy dn ezal azek dfy ,`ed `zpqg`ïðçåé éáø øîàã,lirl Ð

.`xwn dl silie ,ezal ozie mc` uetwiyéîð äééåùòì.dinza Ðéàìòîééåùò åðééä éãéã
izqipk Ð.iceak liaya weqtl daxiy ,ieyr edf jnräééôëàdcedil `tt ax Ð

.lre ,mixacaåäéà øáñi`d ,d`xeq `a` Ð

dcedi wizycÐoi`y ,gzx gzxn`ipecpd

.eipira zpbedéãéã éàðéî éàipnn zlhp m` Ð

.dvräì ïéà åàdxknc oeik opixn` in Ð

dia` zyexi zxez dl drwt dlralyixedln

ixdy ,eza ipal ely `ipecplk oi`e ,dzxkn

dyexidlrad gkn `l` eiykrn d`aÐ

.eiyp izy ipa deya eipa lk ewlgieéòáéúåêì
úìçåîon ievn xac `edy Ðmeyn i`e .xknd

dcil d`pd `hn `lcÐdrwt mewn lkn

dzekf.diigaéì àéòáî úøëåî àúùäÐ

dcil `hnc d`pd meync zxaq in ,xnelk

drwtc i`zrc` wqiz.dzekfúøëåî àúùäÐ

dzekf drwtc i`zrc` `wlq ,`id dqep`c

`iraine.dqep` `lc zlgen oky lk ,ilåçî
àìëåòá éìëåò äàî äìd`n dze` oikn Ð

dy`xay drevxa zeknzlewyn oink ,lfxa

dnyy dphw.`lkeríéøçàì äúáåúë úøëåî
dyxbzp e` dlnx`zp m`y ,d`pd zaeha Ð

Ðdzn m`e ,zegewl delhiÐdlra dpyxi

dznedyxie.dlraïéðá úáåúë äéðáì ùé
ïéøëã,lra dl zixi inp dzpiaf `l ik `dc Ð

zxkena lra iabl inp `zyd .opax dl oewze

dipira lwedc meyn i`e ,dzekf drwt `l

ciqtdle dxkenle` dlnx`zp m` dipa z`

dyxbzpÐ.mdl dkxvedy ,deqp` ifeféìåçà
äúìéçàlwpe Ðdipa ciqtdl dipira

.mpg dzaezknäìòáì úøëåîzaeh inp Ð

dzn m` ixdy ,hren xac `nlra d`pdÐ

`ed zn m`y `l` ,dpnn gwel epi`e ,dyxei

Ðdyexi icil `ae ,zn `l ixde .dabz `lÐ

.inc mixg`l zxkenk jkldúìçåîë åà
éîã äìòáì,daezkd eciae li`ed Ðlwede

dipira.dhilgdl'åë äæ ìù ïéùøåé ïéàÐ

dlra jldy dy`d :zenaia `id dpyn

,"jilra zn" cg` cr dl xn`e ,mid zpicnl

,`ypil dexizde,z`yipedlra `a jk xg`eÐ

`le dfn `l daezk dl oi`e ,dfne dfn `vz

dzn m`e .dfnÐmipa ,dfe df ly oiyxei oi`

.dzaezk oiyxei dfne dfn dl yiyäá ïðéåäå
äúãéáò éàî äúáåúëdl oi` zxn` `d Ð

.daezkïéøëã ïéðá úáåúë àôô áø øîàåÐ

mdipy iiga `id dzn :xn`w ikdemd deyxie

Ðzaezk oilhep dfne dfn dl yiy mipa oi`

oi`ayk ,oixkc oipak on`,mdia` iqkpa welgl

.deya oiwleg `l`éàîàåik opixn`c oeik Ð

`l `qip``cqtn.oixkc oipa zaezkøöé àîéð
äñðà.lral de`zn dzidy Ðàñð÷meyn Ð

.aeqpizc inwn ,dlra zny xity `wiic `lc

úåðåæî äì ïéài`pzc ,dzepnl`a Ðdaezk

.daezkkäáåúë äì áä åàepwzc Ðdzxeaw

miz`n dpn zgz :xninl xaqe .dzaezk zgz

.minkg dl epwzyàðéðú.dxeaw epiidc daezk htyn dzny dqex`l oi`y dpey ip` Ðïðåà àì.miycwa xq`il Ðäì àîèéî àìå.`id ex`y e`lc ,`ed odk m` Ðäàîèéî àìå
åì`xwie) mipdk zyxta mixen`d devn izn dyya wqrzdl devny it lr s`e ,el `nhil zaiig dpi` Ð"`nhi dl" aizkc ,(`kÐla` .`id ex`y e`lc ,mdn dpi` ef ,devn

`nhil `id dvex m`Ð.oxd` zepa `le ,aizk "oxd` ipa"c ,zpdk elit` ,`nhiln zxdfen dpi`äùøåé åðéàziipecp Ðe` ,dtegl qpkzy cr lrad zyexi oewz `lc .dia` zia

xqnzy.migelylàåä úî.diiga Ðäúáåúë äáåâ.dl azk m` ztqeze ,miz`n dpn Ðäáåúë äì ïéàlirl `ipzc dzaezk zgz dzxeawe .daezk oic ÐÐzgze ,`ipz d`eypa

dyxei epi` dzn ikc oeik ,`kd la` .dyxei `edy dia` zia ziipecpÐ.dxaewl aiigzp `l `ed s`àîòè éàîdpn liaya xawz ,daezk zriaz dl oi` eiiga dzn ik opixn`c Ð

.yxei `edy miz`n'åë àøå÷ éðà ïéàùdyxbzp `le zn `ly onf lk ,jkld .dzaezk xhya oiazek eid jke ÐÐ.melk dpnn yxei `le ,dl carzyp `l
àìé÷ù
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àúùäecnrc `kid epiid Ð dxin`a mipwpd mixac od odc ab lr s` Ð ia xcd` inp

okl mcew eyciw xak `kd :inp i` .eycw `l oiicr xefgl dvxyk `kde ,eycwe

.jk xg` eyciwyk `l` dxin`a mipwpd mixac od od opixn` `le ,azk jk xg`e

éòáúågikyc ,zlgena jziira hwpnl jl dedc yxtl wgvi epiaxl d`xp Ð zlgen jl

zxken `zyd ,wiqne .qxhpewa yxitck ,ith

dhep izrc ikd elit` ,deqp` ifef xninl `ki`c

?`irain zlgen ,dciqtd Ð dxkne li`ed xnel

`peeb i`dke .oixkc oipa zaezk dl zilc `hiytc

zay) "ripvnd" idliya l`ppg epiax yxit

.ezxdh icka awip iab (a,dv

ïéàùilhz xg`l i`ypzykl da `xew ip`

lirl `ipzc `de Ð ikil aezky dn

ziipecp epiid Ð dzaezk zgz dzxeaw :(a,fn)

yxei `edy d`eyp `wec epiide ,dzaezk

xn`ck ,daezk `ipecp z`xwpy epivne .dziipecp

it lr s` oell enr dqpkp :(a,gn) lirl

yxcn `de :xn`z m`e .dlra ziaa dzaezky

opixn`ck ,i`ny zia `l` iyxc `l daezk

dy`d :opzc ,(a,fhw zenai) "mely dy`d" wxta

`ypz mixne` i`ny zia ,ilra zn dxn`y

`le `ypz :mixne` lld ziae ,daezk lehze

zial i`ny zia mdl exn` .'ek daezk lehz

dl azek ixdy ,cnlp daezk xtqn `lde :lld

:mzd ipzwc ab lr s`e .'ek xg`l i`ypzykl

meyn `l Ð i`ny ziak zexedl lld zia exfg

lwn `l` .eda ixcd daezk yxcn edl zi`c

dexrd mzxzd :i`ny zia edl exn`y ,xnege

wxta xn` `dc ?lwd oenn xizp `l ,dxengd

edl zrny o`n (`,`t zeaezk) "eltpy dy`d"

.rnyn i`ny zia Ð daezk yxcn edl zi`c

`l` ,daezk yxcn meyn lld zia exfg `lc

xtck ,xnege lwn`kd iz` ikid ok m`e .ziyi

.(`,`p) lirl iyxcc `axe iia` ,eze ?i`ny ziak

l`enye ,ezpi`l jpiaze`e jzpicnl jpixcd`e

`rivn `aac `nw wxta xhyd oeyl inp yixcc

:gayd z` daeb aeg lra xn`c `d iab ,(`,eh)

eh` "'ek ityi`e mewi` `p`e" el azek jky rcz

zia mewna i`ny zia `de ?i`ny ziak edlek

ziak dkld `dac ,d`xpe !dpyn dpi` lld

i`pz dnk `pgky`c meyn ,i`ny
iniiwc
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äñeøà¯àéä ïëå ,dì ànhéî àìå ïðBà àì¯äúî ,Bì äànhéî àìå úððBà àì¯,dLøBé Bðéà £¨Ÿ¥§Ÿ¦©¥¨§¥¦Ÿ¤¤§Ÿ¦©§¨¥¨¥§¨

àeä úî¯àîòè .dúaeúk äáBb¯àéä äúî àä ,àeä úîc¯?àîòè éàî .äaeúk dì ïéà ¥¨§¨¨©£¨§¥¨¥¨¦¥¨§¨©©£¨
àúà ék ."éëéì áeúkM äî éìhz øçàì éàNpzLëì" da àøB÷ éðà ïéàL :àéòLBä áø øîà̈©©©£¨¤¥£¦¥¨¦§¤¦¨§¦§©¥¦§¦©¤¨¥¦¦£¨

äúnL äñeøà :Lé÷ì Léø øîà ïéáø¯:déì éøîà eìéæ :ééaà eäì øîà .äaeúk dì ïéà ¨¦£©¥¨¦£¨¤¥¨¥¨§¨£©§©©¥¦¨§¦¥
àìé÷ù
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc zeaezk(iyiy meil)

dééæç`tt ax d`x -déì àçéð äåä àìcxa dcedil gep oi`y - ©§¥§Ÿ£¨¦¨¥
.enr qpkdl xnixndéì øîà,`tt axézòc éàîCoi` recn - ¨©¥©©§¥

m`d ,jkn dgep jzrcàðpéL ,äãeäé áøì ìàeîL déì øîàc íeMî¦§¨©¥§¥§©§¨¦¨¨
,sixge oepy -àzðñçà éøeaòa éåäéz àìcre szey didz l` - Ÿ¤¡¥§¦¥©§©§¨¥

,dlgp zxard cnrnaáì àLéa àøaî eléôààáè àøm` elit`e - £¦¦§¨¦¨¦§¨¨¨
oeik ,aehd epal exiarne rxd epan dyexid z` lhep a`dàìc§Ÿ

dépéî ÷éôð àòøæ éàî àòéãéoal eidi mipa el` zrcl xyt` i`y - §¦¨©©§¨¨¦¦¥
,yxil miie`xe miwicv eidi eipay okzi rx `edy s`y ,rxdìëå§¨

ïkLdlgp xiardl oi`yàzøáì àøaîzad oi` ixdy ,zal oan - ¤¥¦§¨¦§©¨
a`dn `ipecpd zaezky `id jzrc `nye .oa yiy mewna zyxei

y oeik ,jkl yeygl jl oi` ,dlgp zxardk zaygp zalénð éàä©©¦
,z`ypyk zal `ipecp aezkl ,df xac s` -,àéä ïðaøc àzðwz©©§¨§©¨¨¦

enkeéçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàcick ok epwizy §¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
leki dlgp zxard ef oi`y oeike ,epak ezal ozie mc` uetwiy

.inr qpkdl jpd
déì øîàj` ,ok epwz minkg mpn` ,`tt axl xnixn xa dcedi ¨©¥

dézòcî éléî éðä,epevxne ezrcn ozepyk wx edf -énð dééeOòì ¨¥¦¥¦©§¥§©¥©¦
.jk lr etekl s` xyt`y exn` ike -

déì øîà,`tt axdééOòå ìeòc Cì àðéîà÷ éî eèàizxn` ike - ¨©¥¨¦¨£¦¨¨§§©§¥
,dziipecpa siqedl edtkze inr qpkzy jldééOòz àìå ìeò§Ÿ§©§¥

àðéîà÷.ezetkl `la ,ezial inr qpkzy `l` jl izxn` `l - ¨£¦¨
déì øîà,xnixn xa dcedidééOò eðééä ,éãéc éàìòîizqipk mvr - ¨©¥¥£©¦¦©§©§¥

,iceak xear weqtl daxiy oeik ,diitkk zaygp ,ezial jnr
.daxd ozil eizgxkd eli`k df ixde ,iptn yiiazny

déétëàici lr ,enr qpkdl xnixn xa dcedi z` `tt ax dtk - ©§§¥
,el axql yea dide ,mixaca ea xivtdyìeòåitle .enr qpkpe - §

,d`xeq `a` z` zetkl dvx `lyáéúéå ÷ézLéàxa dcedi ayi - ¦§¦§¨¦
,wzye xnixnøáñc oeik `id ezwizyy ,d`xeq `a`àeää ¨©©

çúø çzøéî`ipecpd jq oi`y ,eilr qrek xnixn xa dcediy - ¦§©¨©
okle ,eipira oebddéì äåäc éàî ìëì déáúkd`xeq `a` siqed - ©§¥§¨©©£¨¥

,eiqkp lk z` dzaezka dl weqtlóBñìoiicre weqtl miiqyk - §
,xnixn xa dcedi wzydéì øîà,d`xeq `a`àì énð àzLä ¨©¥©§¨©¦Ÿ

øî éòzLéîdgep jzrc oi` oiicry ,inr xacn jpi` dzr s` - ¦§¨¥©
,izwqty daezkdnøîc éiçc ipec` iiga ip` rayp -é÷éáL àì ©¥§©¦Ÿ§¦¦

éàLôðì éãéîlk izwqty ,melk iqkpn invrl izx`yd `l - ¦¦§©§©
.izal iqkp

déì øîà,xnixn xa dcediéãéc éàpéî éàipnn lhep ziid m` - ¨©¥¦¦©¦¦
,dligzn dvrzáúëc énð éàä eléôàzazk xaky dn s` - £¦©©¦§¨©§§

dligznéì àçéð àìdzid xak dpey`xd jzwiqty ,il gep epi` - Ÿ¦¨¦
.icn daexn

déì øîà,ok m` ,d`xeq `a`éa øcäà énð àzLäzrk s` - ¨©¥©§¨©¦¤§©¦
.jzngn `l` izwqt `l ixdy ,izwqty dnn ia xefg`déì øîà̈©¥

,xnixn xa dcediàðéîà÷ àì àðøãä CLôð dééeLdzid `l - ©§¥©§¨©§¨¨Ÿ¨£¦¨
did `l dligzny `l` ,zaiigzd xaky dnn ja xefgzy izpeek

.ja xefgl jl oi` ,zwqt xaky xg` j` ,weqtl jl

* * *
:oixkic oipa zaezk zeklda zewitq dnk d`ian `xnbdàòä¨

dépéî[l`y-],ïîçð áøî àáñ øîéé áøy dy`äøëîz`dúaeúk ¦¥©¥©¨¨¥©©§¨¨§¨§¨¨
,dìòáìm`d,ïéøëc ïéða úaeúk dì Léjk xg`e dligz dzn m`e §©§¨¥¨§©§¦¦§¦

,dzaezk z` miyxei dipa ,dlra znBàyïéða úaeúk dì ïéà¥¨§©§¦
,ïéøëc`l` ,dyexi zxeza dlral d`a `l dzaezky oeik ¦§¦

`l` ,daezkd oenn z` dipa eyxiiy epwiz `l dfae ,gwn zxeza
.zxg` dy`ny el` s`e ,eipa lk da ewlgi

àáø déì øîà,zxkena wtzqn dz` recn ,`aq xnii axléòaúå ¨©¥¨¨§¦¨¥
úìçBî Cìdzaezk lr dlgny dy` oica wtzqdl jl yi - ¨¤¤

zaezk dipal yi m`d ,dxiknd on ievn xzei xac `edy ,dlral

milawn dipay jl heyt zlgenay xn`z m`e .oixkc oipa
l`ey jpi`e ,dcil d`pd dlaiw `ly meyn ,oixkc oipa zaezk
xear dlaiwy oennd epiidc dcil d`pd dlaiwy zxkena `l`
zaezk dipal oi` zlgena s` `ny xxal yi mewn lkn ,dxiknd

.diiga dzekf drwty meyn oixkc oipa
déì øîàzxkena ily wtqd mrhy xaeq jpd ike ,`aq xnii ax ¨©¥

okzi `linne ,dzekf drwt diiga dcil d`pd d`ay oeiky `ed
okle] dzekf rwtz `l d`pd dcil d`a `ly dzaezk zlgenay
,daxc` `l` ,ok xacd oi` ,[zlgena mb yexita wtzqdl il did

e ,dzekf rwtz `l zxkenay xazqn xzeiúøëBî ,àzLä©§¨¤¤
éì àéòaéî÷zaezk dipal yi m` wtzqn ip` zxken iabl elit` - ¨¦©§¨¦
,oixkc oipaäeñðà éæeæ øîéîì àkéàc áb ìò óàcxyt`y s`y - §©©©§¦¨§¥©¥©§¨

df ixde ,zern dkixv dzidy meyn `l` dxkn `ly xnel
,xaca dqp`p eli`kàðéîàc`idy ,xne` ip`y -eçî à÷c ïàîk ©£¦¨§©§¨¨

àìëeòa éìëeò äàî dìdekdy ici lr xeknl deaiig eli`k - ¨¥¨§¥§§¨
xaeq ip` ok it lr s`e ,lfxa dy`xa yiy drevxa zewln d`n
iabl ok m` ,dzaezk miyxei dipa oi`e dzekf drwty okziy

,úìçBî,dzaezk lr dxzie dpevxn `l` ,dqep` dpi`yàéòaéî ¤¤¦©§¨
s`y i`ce ixde ,wtzqn ip`y yexita xnel jixv ip` ike -

.oixkc oipa zaezk dipal oi`e dzekf drwty okzi zlgena
:daezk zxikn oipra mitqep mipic d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

éì àèéLtdy ,ilv` heyt df xac -ì dúaeúk úøëBîmc` ipa §¦¨¦¤¤§¨¨¦
,íéøçàe` onl`zz m`y df oiprl `id dxiknde ,dlral `le £¥¦

bzzdzne ,dlra dpyxi zenz m` j` ,zegewld delhi yx
,dlra dyxie,ïéøëc ïéða úaeúk dì Léxaky mixne` oi`e ¥¨§©§¦¦§¦

`id oixkc oipa zaezk xwir ixdy ,dze` dxkny jka dzciqtd
o`k s`e ,daezka mlern dzkf `le dlra iiga dzny ote`a wx
dlra `l` ,dzaezk z` zegewld eab `le dlra iiga dzn ixd

.dzaezk z` dipa miyxei lrad znyky `ed oicde ,dyxiéàî©
àîòèdipira lwedy dgiken dxiknd mvry xnel oi` recne - ©§¨

c meyn ,dpyxbi e` dlra zeni m` dipa z` ciqtdle dxkenléæeæ¥
äeñðà,dzaezk z` xeknle ok zeyrl dgixkd zerna jxevd - ©§¨

.dipa ciqtdl dipira lwedy zngn `le
la` :xne`e `ax siqen,dìòáì dúaeúk úìçBîe` zenz m`y ¤¤§¨¨§©§¨

,dzaezk dl zzln xeht `di yxbzz.ïéøëc ïéða úaeúk dì ïéà¥¨§©§¦¦§¦
,àîòè éàîc oeikàzìéçà éìeçàdzaezk z` el dlgny oeiky - ©©§¨©¥©¦§¨

epwz `le ,mpg dzaezkn dipa ciqtdl dipira lwpy ixd ,mpg
.oixkc oipa zaezk elawi dipay df ote`a

zlgenae ,dciqtd `l i`ce mixg`l zxkenay `ax xn`y xg`
:dlral zxkena `ax wtzqn ,dciqtd i`ce dlral,àáø éòä¥¨¨

d dy`dìòáì dúaeúk úøëBîm`y df oiprl ,hren xac zxenz ¤¤§¨¨§©§¨
,dlra dyxie ,dzne ,eiqkpn daezk dabz `l dpyxbi e` zeni

m`dBîkéîc íéøçàì úøëoipa zaezk dl yiy ,dnec `id - §¤¤©£¥¦¨¥
dzn ixdy ,dzxikn dlired `l xac ly eteqay itl ,oixkic
oeike ,dyxi dlra `l` dzaezk oerxt onf ribd `le dlra iiga
df ixd dxikn gkn `le dyexi gkn dzaezka dlra dkfy
dipay lirl `ax xn`y ,dlra dyxie mixg`l dzxkn eli`k
,dzxikna dqep`k zaygp `idy oeik ,oixkc oipa zaezk milawn

.zernl dwewf dzidy zngnBà`nyúìçBîkdzaezkdìòáì §¤¤§©§¨
éîcdzaezke li`ed ,oixkc oipa zaezk dl oi`y lirl x`azpy ¨¥

.ixnbl dlral dxkenle dzaezka lflfl dipira lwed ecia
àèLt øãä àéòác øúaz` hyt xaca `ax wtzqdy xg` - ¨©§¨£¨¨©©§¨

,wtqdéîc íéøçàì úøëBîk ,dìòáì äaeúk úøëBîdl yie - ¤¤§¨§©§¨§¤¤©£¥¦¨¥
.oixkc oipa zaezk

,daezkd zxikna dqep` `idyky exn`y dn lr dywn `xnbd
:oixkic oipa zaezk dl yi,ïéáà øa éãéà áø áéúîdpyna epipy ¨¦©¦¦©¨¦

(:ft zenai)zn cg` cr dl xn`e mid zpicnl dlra jldy dy`d ,
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miwxt dyelya` cenr bp sc ± iriax wxtzeaezk
àæç.lrinl dcedil dil `gip `lc `tt ax Ðàúøáì àøáî ïëù ìëåixeari` `kde Ð

.eipal yixedl ie`x didy dn ezal azek dfy ,`ed `zpqg`ïðçåé éáø øîàã,lirl Ð

.`xwn dl silie ,ezal ozie mc` uetwiyéîð äééåùòì.dinza Ðéàìòîééåùò åðééä éãéã
izqipk Ð.iceak liaya weqtl daxiy ,ieyr edf jnräééôëàdcedil `tt ax Ð

.lre ,mixacaåäéà øáñi`d ,d`xeq `a` Ð

dcedi wizycÐoi`y ,gzx gzxn`ipecpd

.eipira zpbedéãéã éàðéî éàipnn zlhp m` Ð

.dvräì ïéà åàdxknc oeik opixn` in Ð

dia` zyexi zxez dl drwt dlralyixedln

ixdy ,eza ipal ely `ipecplk oi`e ,dzxkn

dyexidlrad gkn `l` eiykrn d`aÐ

.eiyp izy ipa deya eipa lk ewlgieéòáéúåêì
úìçåîon ievn xac `edy Ðmeyn i`e .xknd

dcil d`pd `hn `lcÐdrwt mewn lkn

dzekf.diigaéì àéòáî úøëåî àúùäÐ

dcil `hnc d`pd meync zxaq in ,xnelk

drwtc i`zrc` wqiz.dzekfúøëåî àúùäÐ

dzekf drwtc i`zrc` `wlq ,`id dqep`c

`iraine.dqep` `lc zlgen oky lk ,ilåçî
àìëåòá éìëåò äàî äìd`n dze` oikn Ð

dy`xay drevxa zeknzlewyn oink ,lfxa

dnyy dphw.`lkeríéøçàì äúáåúë úøëåî
dyxbzp e` dlnx`zp m`y ,d`pd zaeha Ð

Ðdzn m`e ,zegewl delhiÐdlra dpyxi

dznedyxie.dlraïéðá úáåúë äéðáì ùé
ïéøëã,lra dl zixi inp dzpiaf `l ik `dc Ð

zxkena lra iabl inp `zyd .opax dl oewze

dipira lwedc meyn i`e ,dzekf drwt `l

ciqtdle dxkenle` dlnx`zp m` dipa z`

dyxbzpÐ.mdl dkxvedy ,deqp` ifeféìåçà
äúìéçàlwpe Ðdipa ciqtdl dipira

.mpg dzaezknäìòáì úøëåîzaeh inp Ð

dzn m` ixdy ,hren xac `nlra d`pdÐ

`ed zn m`y `l` ,dpnn gwel epi`e ,dyxei

Ðdyexi icil `ae ,zn `l ixde .dabz `lÐ

.inc mixg`l zxkenk jkldúìçåîë åà
éîã äìòáì,daezkd eciae li`ed Ðlwede

dipira.dhilgdl'åë äæ ìù ïéùøåé ïéàÐ

dlra jldy dy`d :zenaia `id dpyn

,"jilra zn" cg` cr dl xn`e ,mid zpicnl

,`ypil dexizde,z`yipedlra `a jk xg`eÐ

`le dfn `l daezk dl oi`e ,dfne dfn `vz

dzn m`e .dfnÐmipa ,dfe df ly oiyxei oi`

.dzaezk oiyxei dfne dfn dl yiyäá ïðéåäå
äúãéáò éàî äúáåúëdl oi` zxn` `d Ð

.daezkïéøëã ïéðá úáåúë àôô áø øîàåÐ

mdipy iiga `id dzn :xn`w ikdemd deyxie

Ðzaezk oilhep dfne dfn dl yiy mipa oi`

oi`ayk ,oixkc oipak on`,mdia` iqkpa welgl

.deya oiwleg `l`éàîàåik opixn`c oeik Ð

`l `qip``cqtn.oixkc oipa zaezkøöé àîéð
äñðà.lral de`zn dzidy Ðàñð÷meyn Ð

.aeqpizc inwn ,dlra zny xity `wiic `lc

úåðåæî äì ïéài`pzc ,dzepnl`a Ðdaezk

.daezkkäáåúë äì áä åàepwzc Ðdzxeaw

miz`n dpn zgz :xninl xaqe .dzaezk zgz

.minkg dl epwzyàðéðú.dxeaw epiidc daezk htyn dzny dqex`l oi`y dpey ip` Ðïðåà àì.miycwa xq`il Ðäì àîèéî àìå.`id ex`y e`lc ,`ed odk m` Ðäàîèéî àìå
åì`xwie) mipdk zyxta mixen`d devn izn dyya wqrzdl devny it lr s`e ,el `nhil zaiig dpi` Ð"`nhi dl" aizkc ,(`kÐla` .`id ex`y e`lc ,mdn dpi` ef ,devn

`nhil `id dvex m`Ð.oxd` zepa `le ,aizk "oxd` ipa"c ,zpdk elit` ,`nhiln zxdfen dpi`äùøåé åðéàziipecp Ðe` ,dtegl qpkzy cr lrad zyexi oewz `lc .dia` zia

xqnzy.migelylàåä úî.diiga Ðäúáåúë äáåâ.dl azk m` ztqeze ,miz`n dpn Ðäáåúë äì ïéàlirl `ipzc dzaezk zgz dzxeawe .daezk oic ÐÐzgze ,`ipz d`eypa

dyxei epi` dzn ikc oeik ,`kd la` .dyxei `edy dia` zia ziipecpÐ.dxaewl aiigzp `l `ed s`àîòè éàîdpn liaya xawz ,daezk zriaz dl oi` eiiga dzn ik opixn`c Ð

.yxei `edy miz`n'åë àøå÷ éðà ïéàùdyxbzp `le zn `ly onf lk ,jkld .dzaezk xhya oiazek eid jke ÐÐ.melk dpnn yxei `le ,dl carzyp `l
àìé÷ù
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àúùäecnrc `kid epiid Ð dxin`a mipwpd mixac od odc ab lr s` Ð ia xcd` inp

okl mcew eyciw xak `kd :inp i` .eycw `l oiicr xefgl dvxyk `kde ,eycwe

.jk xg` eyciwyk `l` dxin`a mipwpd mixac od od opixn` `le ,azk jk xg`e

éòáúågikyc ,zlgena jziira hwpnl jl dedc yxtl wgvi epiaxl d`xp Ð zlgen jl

zxken `zyd ,wiqne .qxhpewa yxitck ,ith

dhep izrc ikd elit` ,deqp` ifef xninl `ki`c

?`irain zlgen ,dciqtd Ð dxkne li`ed xnel

`peeb i`dke .oixkc oipa zaezk dl zilc `hiytc

zay) "ripvnd" idliya l`ppg epiax yxit

.ezxdh icka awip iab (a,dv

ïéàùilhz xg`l i`ypzykl da `xew ip`

lirl `ipzc `de Ð ikil aezky dn

ziipecp epiid Ð dzaezk zgz dzxeaw :(a,fn)

yxei `edy d`eyp `wec epiide ,dzaezk

xn`ck ,daezk `ipecp z`xwpy epivne .dziipecp

it lr s` oell enr dqpkp :(a,gn) lirl

yxcn `de :xn`z m`e .dlra ziaa dzaezky

opixn`ck ,i`ny zia `l` iyxc `l daezk

dy`d :opzc ,(a,fhw zenai) "mely dy`d" wxta

`ypz mixne` i`ny zia ,ilra zn dxn`y

`le `ypz :mixne` lld ziae ,daezk lehze

zial i`ny zia mdl exn` .'ek daezk lehz

dl azek ixdy ,cnlp daezk xtqn `lde :lld

:mzd ipzwc ab lr s`e .'ek xg`l i`ypzykl

meyn `l Ð i`ny ziak zexedl lld zia exfg

lwn `l` .eda ixcd daezk yxcn edl zi`c

dexrd mzxzd :i`ny zia edl exn`y ,xnege

wxta xn` `dc ?lwd oenn xizp `l ,dxengd

edl zrny o`n (`,`t zeaezk) "eltpy dy`d"

.rnyn i`ny zia Ð daezk yxcn edl zi`c

`l` ,daezk yxcn meyn lld zia exfg `lc
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miwxtר dyelyaa cenr bp sc ± iriax wxtzeaezk
àìé÷ùêéúåáéèwifgpy xeaq dz`y ,jizeaeh wefig Ðefa daeh jlÐjnn `id dlehp

zlhenelr.milexgdøâáã áâ ìò óà áøì,a` zeyxn d`iven zexba `lde ,dinza Ð

oefiz dnleezian?z`ivn" wxta xaca ewlgpy oerny iaxa xfrl` iaxl oia iaxl oiae

xeyira (a,gq zeaezk) "dy`dexba oia e`yp oiac ,zepefna micen ,miqkpÐeca`

.zepefnäñåøàá éâéìô éëcr" :xn` ax Ð

"ogwlzcÐ.xba `l elit`e ,oiqexi`c dgiw

oxbaz e` iellea` zeyxn e`vie e`ypi e`

.zexba ik ixnbläéúéðúîá éåì éðú ïëåielc Ð

iaxke `iig iaxk ,mixcq dyy `ziixa xciq

.`irye`éúøú.dinza Ðïåäéðîæ éèîåribd Ð

drazyn ,dlezal yceg xyr mipy onf,lrad

"it lr s`"a onwlck.(`,fp)äì ùé äñåøà
úåðåæîon zepefn dl yi dnezi dqex` Ð

:opiqxb ikd .`l e` ,oig`dïåéë äì úéì àøáñî
ìéæúéúã äéì àçéð àì äñøéàãip` `xaqn Ð

`nrh i`nc .oig`d on zepefn dl oi`y xne`

a`d iqkpn zal zepefn opax oewzÐikid ik

lifziz `lcyginl `kil `kd .migztd lr

`lfznc qex` ifg ikc .ikdlÐedi` dl oiif

oeikc .dpefl aiegn epi`y it lr s`e ,dicicn

dqxi`cÐ.lifzizc dil `gip `léà äéì øîà
êì òéîù àì òîùî.`icda Ðäì úéà àøáñî

`l qex`c ,mig`d on zpefpy xnel jl yi Ð

.dl oiifäåâá äéì íé÷ àìã ïåéë`ypiz m` Ð

.icka ifef icy `l ,men da `vni `ny ,el

úðàîî,dig` de`iydy dnezi dphw Ð

.mlv` dxfge ,dlraa dp`ineúåðåæî äì ùéÐ

`l e` ,xbazy cr?opixn` inedpizxwr

i`eyiple` ,zqip `ly ink dl `iede ,oxwirn

.a` zeyxn d`vie zqip `d `nlcúéáá äðîìà
äéáàoi`eypd on i`c .oiqexi`d on ,xnelk Ð

Ð"ogwlzc cr"c ,zepefn dl yi opixn` `l

iell elit`e ,opzÐ.dcen oi`eypaàî÷ àðú
äì úéà úðàîî øáñdpnl` :xn`w ikde Ð

oicd `ede 'ek dia` ziaa,zp`nnlo`k oi`c

dcedi iax `z`e .edpizxwr `dc ,oi`eyp

dzvi `ly ,dzlgza dia` ziaa dcer :xninl

oi`eypa mynÐla` ,zepefn dl yid`viyn

oi`eyipaÐ.dl oi`äîáé úáz` qpekd Ð

za el dclie eznaiÐxg`l zepefn dl yi

`l e` ,dia` iqkpn ,oig`d on ,a`d zzin?ïåéë
øî øîàãi`pz ,mai iqkp lr dpi` dzaezk Ð

.`ed eiqkp lr e`l inp dlc daezkàîìã åà
miqkp dil zil i` :mzd opixn`c oeik Ð

oey`xlÐ`dz `ly ick ,ipyn opax dl epiwz

.d`ivedl eipira dlwäì úéài`pz inp Ð

.zpefp eza zeidl ,daezkäéðù úá`ypy in Ð

wxta onwl opax ixn`c ,mixteq ixacn dipy

`le daezk dl oi` dipyd :(a,w) "dpnl`"

.zne el dcliy dza .zepefnúåðåæî äì ùéÐ

`l e` ,eiqkpn?
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ebdpy heicd oeyl iyxcc oeike .iqei iaxe ,dgxw oa ryedi iaxe ,owfd llde ,dcedi

oewz `edy daezk i`pz oky lk Ð mingk epwz `ly it lr s` ,zexhya aezkl zeheicdd

!owfd lld` lld zian dyw ,edine .`zkld ikdc gken (my) "lawnd"a mzde .minkg

owfd lld icinlz md lld ziac ab lr s` ,`nye

lld zial edl zil ik :inp i` .dilr ibilt Ð

zetiil la` ,dgk rxbl epiid Ð daezk yxcn

zecedl lld zia exfg ikdle .edl zi` Ð dgk

`le ,dgk zetil ied mzdc ,zenaia i`ny zial

.mzdc oizipzn gkenck ,mzdc xnege lw meyn

didy ici lrc ,dgk zetiil inp "lawnd"c `idde

il ied dtegl iqpkzykl" on` zaezka aezk

dxfg xzae .mixfnn dipa dyr `l Ð "ezpi`l

edl zi` i`ny zia ,edine ,owfd lld dxn`

ol `niiwe ,dgk rxbl elit` daezk yxcn

.`ed dgk rxbl oizrnya `kd `dc ,ediizeek

äéåä`kil `kd Ð oi`eypc died e` oiqexi`c

,xbac ab lr s` `id oi`eypc died i` jxtinl

mzdc ."ogwlzc cr" ipzc axl lirl jixtck

la` ielcn iwet`l `z`c rnync meyn jixt

,dytp it`a `ziixa ipz sqei ax Ð `kd

oicd `ede ,dphw `idyk z`yip ol rnynwe

.aiqpi` `le xbai`l

äñåøà`l Ð zepefn dl oi` e` zepefn dl yi

i` .lirlc i`pzc `zbelt dil riny

.`zkld ikid dil `irane ,dil riny ,inp

äðîìàepiidc qxhpewa yxit Ð dia` ziaa

zil `nlr ilekl Ð oi`eypd onc ,oiqexi`d on

aey Ð zepefnn zg` dry drwtpy oeikc ,dl

:xaqwc ,irwt `l oiqexi`d on la` .dl oi`

i`n` ok m` :xn`z m`e .zepefn dl yi dqex`

dl yi dpnl`zp `l elit`c oeik ?dpnl` hwp

:xnel yie !zepefn,oi`eypd on la` opireny`l

opireny`l :inp i` .dl oi` Ð dpnl`zp elit`

Ð oi`eypd on ,dl yi oiqexi`d on dpnl` `wec

zi` Ð z`ypc ab lr s` zp`nn la` ,dl oi`
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izk` dyxbzp e` dpnl`zpyk li`ed Ð zepefn

`le ,zepefn aeig onf `a `le ,a`d zn `l

zian `nw `pzl zp`nnc wiice .icin ciqtin

xninl ,iiethl dcedi iax `z`cnc ,`wtp dia`

`nw `pzc llkn Ð opira dia` ziaa dcerc

.da zeyx a`l oi`c .zepefn dl oi` aey Ð z`ypc oeikc ,d`xp oi`e .mlern z`yp `l eli`k `id ixde i`nw oi`eypl edpizxwrc ,dp`inc `peeb i`dka epiide .dzvi elit` dia` ziac
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dipin e`l i`de "oiazi oepi` i`pin ikil oiiedic oawep opa" `l` dl azk `l `ed ixdy ,dl zil i`ce oey`xnc .dil `irain ezaa ,izyxitck dil zil oia dil zi` oia ,zepefn dl zi`c

mdn zpefp dpi`y oeik ,oey`xl dil zi`c ab lr s` ,zad zepefn oiprle .oilhen ipyd lr eidi i`pz lkc ,ipyn dl epiwz Ð oey`xn dl zil i`c oeik ,dl zi` `nlc Ð ipyd on la` .`id

kc oipa zaezk oiprl inp irainl ivn ded i` oeir jixve .dl zil inp ipyn `nlc e` ,ipyn opax dl epiwze ,inc dil zilc o`nk Ð`ki` `nlc e` ,zixi eig`n `dc ,dl zil `nlcc ,oix
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za

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

áø àîbøz øák ,éøæéçà àéãL Cúeáéè àìé÷L§¦¨¦¨©§¨©¦§¥§¨©§§¨©
ì àéòLBäézòîLéëéì ïééåäéc ïá÷eð ïða" .ìááa C ©£¨¦§©§¥§¨¤§¨§¨§¤¡§¨¥¦
'åëå éàpéî:éðz éåìå ,ïéøáeâì ïç÷lúc ãò :éðz áø ." ¦©©¨¥©§¦¨§¨§§¦§¥¦¨¥

áøì .ïøâaúc ãò¯éåìå ,øâác áb ìò óà¯ìò óà ©§¦¨§¨§©©©©§¨©§¥¦©©
àìå áéñðéà ,áéñðéà àìå øâa ,àlà ?áéñðéàc áb©§¦§¦¤¨¨©§¨¦§¦¦§¦§¨

øâa¯éâéìt ék .éâéìt àì àîìò éleëc¯äñeøàa ¨©§¥¨§¨¨§¦¦¦§¦¦©£¨
éèîéå ïøâaúc ãò :déúéðúîa éåì éðz ïëå .øâa àìå§¨¨©§¥¨¥¥¦§©§¦¥©§¦¨§¨§¦§¥
éèîé Bà ,ïøâaz Bà :àlà !?ézøz .ïáqðéàc ïBäéðîæ¦§¥§¦©§¨©§¥¤¨¦¨§¨¦§¥

:éàpúk .àáqðúéàì ïBäéðîæúéðBfð úaä éúî ãò¯ãò ¦§¥§¦§©§¨§©¨¥©¨©©©¦¥©
éðz .øâazL ãò :eøîà øæòìà éaø íeMî .ñøàzL¤¥¨¥¦©¦¤§¨¨¨§©¤¦¨¥¨¥
,ïéñeøéàc äéåä :eäì àéòaéà .ïééååäéc ãò :óñBé áø©¥©§¤¡§¨¦©£¨§£¨¨§¥¦
áøì àcñç áø déì øîà .e÷éz ?ïéàeOéðc äéåä Bà£¨¨§¦¦¥£©¥©¦§¨§©
Lé äñeøà ,äãeäé áøc dépéî Cì òéîL éî :óñBé¥¦§¦©¨¦¥§©§¨£¨¥
àì òîLî :déì øîà ?úBðBæî dì ïéà Bà úBðBæî dì̈§¥¨§£©¥¦§©¨

dñøéàc ïåék .dì úéì àøáqî àlà ,éì òéîL¯àì §¦©¦¤¨¦§¨¨¥¨¥¨§¥§¨¨
òéîL àì òîLî íà :déì øîà .ìéæúéúc déì àçéð¦¨¥§¦§¦£©¥¦¦§©¨§¦©

Cì¯deâa déì íé÷ àìc ïåék ,dì úéà àøáqî¯àì ¨¦§¨¨¦¨¥¨§¨¦¥§©¨¨
àì òîLî :déì øîà ,éøîàc àkéàå .éãëa éæeæ éãL§¥¥¦§¦§¦¨§¨§¦£©¥¦§©¨

deâa déì íé÷ àìc ïåék ,dì úéà àøáqî ,éì òéîL¯ §¦©¦¦§¨¨¦¨¥¨§¨¦¥§©¨
.éãëa éæeæ éãL àì¯òéîL àì òîLî éà :déì øîà ¨§¥¥¦§¦£©¥¦¦§©¨§¦©

Cì¯dñøéàc ïåék ,dì úéì àøáqî¯déì àçéð àì ¨¦§¨¨¥¨¥¨§¥§¨¨¦¨¥
äéðù äîáéå äðàî ,óøæ ÷ù :éøáâc ïîéñ .ìéæúéúc§¦§¦¦¨§©§¥
Lé úðàîî :úLL áøî dépéî eòa .äñðàå äñåøà¨¦¥¥©¥¤§¨¤¤¥
,úLL áø eäì øîà ?úBðBæî dì ïéà Bà úBðBæî dì̈§¥¨§£©§©¥¤
,äéáà úéáa dLeøâe ,äéáà úéáa äðîìà :äeúéðz§¥¨©§¨¨§¥¨¦¨§¨§¥¨¦¨

äéáà úéáa íáé úøîBLå¯äãeäé éaø .úBðBæî dì Lé §¤¤¨¨§¥¨¦¨¥¨§©¦§¨
äéáà úéáa dãBò :øîBà¯dðéà ,úBðBæî dì Lé ¥¨§¥¨¦¨¥¨§¥¨

äéáà úéáa¯àðz eðééä äãeäé éaø .úBðBæî dì ïéà §¥¨¦¨¥¨§©¦§¨©§©¨
åàì àlà !àn÷¯àn÷ àpúc ,eäééðéa àkéà úðàîî ©¨¤¨¨§¨¤¤¦¨¥©§§©¨©¨

Léø éòa ,dì úéì :øáñ äãeäé éaøå ,dì úéà :øáñ̈©¦¨§©¦§¨¨©¥¨¨¥¥
?úBðBæî dì ïéà Bà úBðBæî dì Lé äîáé úa :Lé÷ì̈¦©§¨¨¥¨§¥¨§
ïBLàøä dìòa éñëð ìò dúaeúk :øî øîàc ïåék¥¨§¨©¨§¨¨©¦§¥©§¨¨¦

¯ïBLàøî dì úéì éàc ïåék àîìc Bà ,dì úéì¥¨¦§¨¥¨§¦¥¨¥¦
¯.e÷éz ?dì úéà ,éðMî ïðaø dì eðéwzéaø éòa ©¦¨©¨©¦¥¦¦¨¥¨¥©¦

?úBðBæî dì ïéà Bà ,úBðBæî dì Lé äiðL úa :øæòìà¤§¨¨©§¦¨¥¨§¥¨§
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כתובות. נערה שנתפתתה - פרק רביעי דף נג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zeaezk(iyiy meil)

éøæéçà àéãL Cúeáéè àìé÷Llr zlhene jzaeh `id dlehp - §¦¨¦¨©§¨©¦§¥
z`ady lr daeh jl wifgpy xeaq dz`y dn ,xnelk ,mivewd

y oeik ,jixacl miwewf eppi`y ,jnn ef daeh dlehp ,ef `xninøák§¨
ì àéòLBä áø àîbøzîLdézòyxit xak `iryed ax ixdy - ¦§§¨©©§¨¦§©§¥

o`k ef dreny,ìááa`xew ip` oi`y itl daezk dqex`l oi`y §¨¤
x`azdy itke ,'ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl' da

.lirl

* * *
dpyna epipy(:ap):'eëå éàpéî éëéì ïééåäéc ïá÷eð ïða'oazi oiedi §¨§¨§¤¤§¨¦¦¦©§

zia i`pz `edy ,aiig ,oixaebl oegwlzc cr iqkpn opfzine iziaa
zepefip ef dy`n eizepa eidiy `ed daezkd i`pzny epiide .'oic
izn cr zwelgn d`ian `xnbd .e`ypiy cr ,ezen xg`l eiqkpn

:eiqkpn zepefip eizepaéðz áøeiqkpn zepefip eidiy dpyna qxb - ©¨¥
'ïéøáeâì ïç÷lúc ãò',miyp`l egwliy cr -éðz éåìåqxb - ©§¦©§¨§§¦§¥¦¨¥

,dpyna'ïøbaúc ãò'.exbaziy cr - ©§¦©§¨
ike :`xnbd ddnzìzrc,áø,e`ypiy cr eiqkpn zepefip zepad §©

eøâác áb ìò óàzexba ixde ,e`yipy iptl exba xak m` s`e - ©©©§¨©
.eiqkpn oefil odl oi` exbay oeike ,a`d zeyxn d`ivenåok,éåìì §§¥¦

n zepefip zepad ikee exbaziy cr eiqkpáéñpéàc áb ìò óàs`e - ©©©§¦§¦
.a`d zeyxn mi`iven oi`eyip ixde ,e`yip xak m`

:`xnbd zvxzn,àlày ote`aáéñpéà àìå øâae`øâa àìå áéñpéà ¤¨¨©§Ÿ¦§¦¦§¦§Ÿ¨©
,dxba `le z`ypy e` z`yp `le dxbay -éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¥

mi`iven oi`eyip e` zexbay oeik ,zpefip dpi` lkd ixacl -
.a`d zeyxn dze`éâéìt ék`id mzwelgne -øâa àìå äñeøàa ¦§¦¥©£¨§Ÿ¨©

oeik ,zepefn dl oi` ax zrcl ,dxba `l oiicre dqx`zpy zaa -
s`e ,'oixaebl ogwlzc cr' epefi zepady ezy`l azek lrady
,zepefn dl yi ielle .dxba `l oiicry s` ,'dgiw' miiexw oiqexi`
`le ,a` zeyxn zad z` mi`iven oi`eyip e` zexba wxy oeik

.oiqexi`
zpefip dqx`zp m` s`y ,iel zrc `id oky `xnbd dgiken

:eiqkpndéúéðúîa éåì éðz ïëåzady ,ely `ziixaa iel dpy jke - §¥¨¥¥¦§©§¦¥
a`d iqkpn zpefip'ïáñpéàc ïBäéðîæ éèîéå ïøbaúc ãò'cr - ©§¦©§¨§¦§¥¦§¥§¦©§¨

xyr mipy epiid 'oi`eyipd onf'e ,`ypdl dpnf ribie xbazzy
oikdl ,el `ypdl lrad drazy dryn dlezal mipzepy ycg
dia` iqkpn zpefip oiicr dqx`zpy s`y x`eane ,dztegl dnvr

,dyw dxe`kle .`ypdl dpnf ribie xbazzy crézøzike - ©§¥
mbe xbazzy mb ,cgi mixacd ipy eidiy jxev yi iel zrcl

y,`ypdl dpnf ribiàlàiel dpy jkBà'c crBà ,ïøbazc créèîé ¤¨¦©§¨¦§¥
'àáqðúéàì ïBäéðîæ.`ypdl dpnf ribiy e` xbazzy e` - ¦§¥§¦§©§¨

:ef zwelgna mi`pz ewlgpy zx`an `xnbdéàpúkewlgp - §©¨¥
,`ziixaa epipyy ,df oica mi`pzúaä éúî ãòdxba `lyúéðBfð ©¨©©©¦¥

,a`d iqkpn,ñøàzL ãò.ax xaeq jke,eøîà øæòìà éaø íeMîs` ©¤¥¨¥¦©¦¤§¨¨¨§
zpefip `id dqx`zp m`,øbazL ãò.iel xaeq jke ©¤¦¨¥

:dzpeeka zwtzqne ,`ziixa d`ian `xnbdóñBé áø éðz`ziixa ¨¥©¥
iqkpn opfzine' ,ezy`l aiigzn lrady ,efïééååäéc ãò,'oixaebl ©§¤¤§¨

:`xnbd zwtzqn .miyp`l eidiy cr xnelkeäì àéòaéà- ¦©§¨§
dpeekd m`d ,'oiieedic' oeyld zpeek xe`iaa daiyid ipa ewtzqd

l,ïéñeøéàc äéåä.eiqkpn zpefip dpi` oiqexi`d xg`eBàdpeekdy £¨¨§¥¦
lïéàeOéðc äéåä.`ypzy cr ,oiqexi`d xg` s` zpefipy -e÷éz- £¨¨§¦¦¥

.`ziixad zpeek dn ,wtqa ef dl`y cenrz
:df oipra mi`xen`d zrc z` `iadl dkiynn `xnbddéì øîà̈©¥

äãeäé áøc dépéî Cì òéîL éî ,óñBé áøì àcñç áøzrny m`d - ©¦§¨§©¥¦§¦©¨¦¥§©§¨
dnezi ,dcedi axn df oic,äñeøàm`dúBðBæî dì Lé,dig`nBà £¨¥¨§

ydéì øîà .úBðBæî dì ïéà,sqei axéì òéîL àì òîLî`l - ¥¨§¨©¥¦§©Ÿ§¦©¦
,dcedi axn df xac izrnyàøáqî àlày d`xpdì úéìoi`y - ¤¨¦§¨¨¥¨

iqkpn zal zepefn epwizy minkg ly mnrhy itl ,zepefn dl
jiiy `l df mrhe ,migztd lr xfgl dfazz `ly ick `ed a`d

c ,dqex`adéì àçéð àì ,dñøéàc ïåékqex`lìéfzéúcdfazzy - ¥¨§¥§¨Ÿ¦¨¥§¦©¦
yegl oi`y oeike ,jka aiig epi`y s` dze` oefi `ede ,ezqex`

.a`d iqkpn zepefn dl oi` ,dfazzy

déì øîà,`cqg ax,Cì òéîL àì òîLî íà,`xaqn dfa oc dz`e ¨©¥¦¦§©Ÿ§¦©¨
,daxc` ok m`dì úéà àøáqî,mig`d on zepefn dl yi -ïåék ¦§¨¨¦¨¥¨

deâa déì íé÷ àìc`ny yyegy ,egwna geha qex`d oi`y itl - §Ÿ¦¥§©¨
,men da `vni el `ypzykéãëa éæeæ éãL àìepenn ozep epi` - Ÿ¨¥¥¦§¦

.mig`d on zpefip `id ixd jky oeike ,wtqn dze` of epi`e ,mpga
:sqei axe `cqg ax ixac z` ektdy yiy d`ian `xnbdàkéàå§¦¨

éøîàc,jk exn`y yi -déì øîà,`cqg axl sqei axàì òîLî §¨§¥¨©¥¦§©Ÿ
,éì òéîLj`éæeæ éãL àì deâa déì íé÷ àìc ïåék ,dì úéà àøáqî §¦©¦¦§¨¨¦¨¥¨§Ÿ¦¥§©¨Ÿ¨¥¥

,éãëa.dpefl mig`d lredéì øîà,`cqg axòéîL àì òîLî éà ¦§¦¨©¥¦¦§©Ÿ§¦©
dì úéì àøáqî ,Cìc ,zepefndéì àçéð àì ,dñøéàc ïåékqex`l ¨¦§¨¨¥¨¥¨§¥§¨Ÿ¦¨¥

ìéfzéúc.a`d iqkpn zpefip dpi`e ,dze` of `ede §¦©¦

* * *
:mxkefl oniq zpzepe ,zewitq dyng d`ian `xnbdéøáâc ïîéñ- ¦¨§©§¥

`ed ewtzqdy mi`xen`d zeny itl oniqd,'óøæ ÷L'ax epiide ¨¨©
ùl yix ,zy÷rl` iax ,yiæ,xøax ,`aôl oniqe .`toipr

`ed ewtzqdyäðàî,zp`nn za -åza,äîáéza,äiðLza ¥£¨§§¨¨§¦¨
å äñeøàza.äñðà £¨§£ª¨

:oey`x wtqúðàîî ,úLL áøî dépéî eòadphw dnezi - ¨¦¥¥©¥¤§¨¤¤
dlraa o`nl dlekie opaxcn wx diyeciwy ,dig` de`iydy

m`d ,dp`ine ,hb `la z`vleúBðBæî dì Léoeik ,xbazzy cr ¥¨§
`ly dphw lkk `id ixde rxtnl oi`eyipd z` xwer dpe`iny

,zepefn dl yiy ,mlern d`yipBàd`vie z`yp xaky oeiky
,a` zeyxn.úBðBæî dì ïéà¥¨§

äeúéðz ,úLL áø eäì øîà,`ziixaa df oic epipy -úéáa äðîìà ¨©§©¥¤§¦¨©§¨¨§¥
å ,äéáàok,äéáà úéáa äLeøâon dyxbzd e` dpnl`zpy ¨¦¨§§¨§¥¨¦¨

,oiqexi`dåokíáé úøîBLmipa `ll dlra zny dqex` - §¤¤¨¨
z`vnpy ,dlra ig`n meail dpiznneúBðBæî dì Lé ,äéáà úéáa§¥¨¦¨¥¨§

epiide ,a` zeyxn d`vi `le z`yp `l oiicry oeik ,dia` iqkpn
.a`d zeyxn mi`iven oiqexi` oi`ydãBò ,øîBà äãeäé éaø- ©¦§¨¥¨

oiicr `idykúBðBæî dì Lé ,äéáà úéáam` j` ,eiqkpnúéáa dðéà §¥¨¦¨¥¨§¥¨§¥
äéáà,a` zeyxn d`vie z`yp xak `l`.úBðBæî dì ïéàzxxane ¨¦¨¥¨§

dxe`kl ixd ,`xnbdàn÷ àpz eðééä äãeäé éaømdipy ixdy - ©¦§¨©§©¨©¨
z`yp m` la` ,zepefn dl yi dia` ziaa `idyk wxy mixaeq

.zepefn dl oi`åàì àlài`ce -eäééðéa àkéà úðàîîewlgp - ¤¨¨§¨¤¤¦¨¥©§
zial dxfge dp`ine ,dn`e dig` ici lr z`ypy dphw dnezia

,dia`øáñ àn÷ àpúccdì úéàxn` okle ,zepefn dl yi - §©¨©¨¨©¦¨
myky ,zp`nnl oicd oke 'zepefn dl yi dia` ziaa dpnl`'
ok enk ,z`yp `le dia` ziaa `idy oeik zepefn yi dpnl`ly

,mzxwr ixdy oi`eyip o`k oi`y oeik ,zp`nnl zepefn yiéaøå§©¦
dì úéì ,øáñ äãeäéziaa dcera' wxy xn` okle ,zepefn dl oi` - §¨¨©¥¨

`ly ,dzligzn dia` ziaa dcera epiide ,'zepefn dl yi dia`
s` zepefn dl oi` oi`eyipa d`viyn la` ,oi`eyipa myn d`vi

.dp`iny xg`
:ipy wtqäîáé úa ,Lé÷ì Léø éòael dclie eznai z` qpekd - ¨¥¥¨¦©§¨¨

m`d ,zne ,zaúBðBæî dì Lé,maid iqkpn oig`d ondì ïéà Bà ¥¨§¥¨
.úBðBæî,md wtqd iccveøî øîàc ïåék(.gl zenai),dúaeúkly §¥¨§¨©©§¨¨

zlhen `l` ,maid iqkpn ziabp dpi` dnaiddìòa éñëð ìò©¦§¥©§¨
,ïBLàøä`nydì úéìmyky ,maid iqkpn zepefn ezal oi` - ¨¦¥¨

lr lhen epi` daezkd i`pz jk eiqkpn ziabp dpi` daezkdy
.znd eig` iqkp lr `l` ,eiqkpïåék ,àîìc Bàmy exn`yéàc ¦§¨¥¨§¦

ìïBLàøî dì úéoi`e miqkp oey`xd dlra xi`yd `l m`y - ¥¨¥¦
,eiqkpn zeabl zexyt` dnailïðaø dì eðéwzdzaezk dabzy ©¦¨©¨¨

îd dlra,éðM,d`ivedl eipira dlw `dz `ly ick ,maidn epiide ¦¥¦
e ,daezkk `ed daezkd i`pz s` ok m`dì úéàzepefn ezal ¦¨

:`xnbd zxne` .maid dia` iqkpne÷éz,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly
:iyily wtq'äiðL' úa ,øæòìà éaø éòamc`l dclepy za - ¨¥©¦¤§¨¨©§¦¨

,mixteq ixacn eilr dxeq` ,xnelk ,'zeixrl dipy' `idy dy`n
m`d ,zne ,za el dclie ,en` m` oebkúBðBæî dì Lé,eiqkpnBà ¥¨§

.úBðBæî dì ïéà,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane ¥¨§
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רי miwxt dyelyaa cenr bp sc ± iriax wxtzeaezk
àìé÷ùêéúåáéèwifgpy xeaq dz`y ,jizeaeh wefig Ðefa daeh jlÐjnn `id dlehp

zlhenelr.milexgdøâáã áâ ìò óà áøì,a` zeyxn d`iven zexba `lde ,dinza Ð

oefiz dnleezian?z`ivn" wxta xaca ewlgpy oerny iaxa xfrl` iaxl oia iaxl oiae

xeyira (a,gq zeaezk) "dy`dexba oia e`yp oiac ,zepefna micen ,miqkpÐeca`

.zepefnäñåøàá éâéìô éëcr" :xn` ax Ð

"ogwlzcÐ.xba `l elit`e ,oiqexi`c dgiw

oxbaz e` iellea` zeyxn e`vie e`ypi e`

.zexba ik ixnbläéúéðúîá éåì éðú ïëåielc Ð

iaxke `iig iaxk ,mixcq dyy `ziixa xciq

.`irye`éúøú.dinza Ðïåäéðîæ éèîåribd Ð

drazyn ,dlezal yceg xyr mipy onf,lrad

"it lr s`"a onwlck.(`,fp)äì ùé äñåøà
úåðåæîon zepefn dl yi dnezi dqex` Ð

:opiqxb ikd .`l e` ,oig`dïåéë äì úéì àøáñî
ìéæúéúã äéì àçéð àì äñøéàãip` `xaqn Ð

`nrh i`nc .oig`d on zepefn dl oi`y xne`

a`d iqkpn zal zepefn opax oewzÐikid ik

lifziz `lcyginl `kil `kd .migztd lr

`lfznc qex` ifg ikc .ikdlÐedi` dl oiif

oeikc .dpefl aiegn epi`y it lr s`e ,dicicn

dqxi`cÐ.lifzizc dil `gip `léà äéì øîà
êì òéîù àì òîùî.`icda Ðäì úéà àøáñî

`l qex`c ,mig`d on zpefpy xnel jl yi Ð

.dl oiifäåâá äéì íé÷ àìã ïåéë`ypiz m` Ð

.icka ifef icy `l ,men da `vni `ny ,el

úðàîî,dig` de`iydy dnezi dphw Ð

.mlv` dxfge ,dlraa dp`ineúåðåæî äì ùéÐ

`l e` ,xbazy cr?opixn` inedpizxwr

i`eyiple` ,zqip `ly ink dl `iede ,oxwirn

.a` zeyxn d`vie zqip `d `nlcúéáá äðîìà
äéáàoi`eypd on i`c .oiqexi`d on ,xnelk Ð

Ð"ogwlzc cr"c ,zepefn dl yi opixn` `l

iell elit`e ,opzÐ.dcen oi`eypaàî÷ àðú
äì úéà úðàîî øáñdpnl` :xn`w ikde Ð

oicd `ede 'ek dia` ziaa,zp`nnlo`k oi`c

dcedi iax `z`e .edpizxwr `dc ,oi`eyp

dzvi `ly ,dzlgza dia` ziaa dcer :xninl

oi`eypa mynÐla` ,zepefn dl yid`viyn

oi`eyipaÐ.dl oi`äîáé úáz` qpekd Ð

za el dclie eznaiÐxg`l zepefn dl yi

`l e` ,dia` iqkpn ,oig`d on ,a`d zzin?ïåéë
øî øîàãi`pz ,mai iqkp lr dpi` dzaezk Ð

.`ed eiqkp lr e`l inp dlc daezkàîìã åà
miqkp dil zil i` :mzd opixn`c oeik Ð

oey`xlÐ`dz `ly ick ,ipyn opax dl epiwz

.d`ivedl eipira dlwäì úéài`pz inp Ð

.zpefp eza zeidl ,daezkäéðù úá`ypy in Ð

wxta onwl opax ixn`c ,mixteq ixacn dipy

`le daezk dl oi` dipyd :(a,w) "dpnl`"

.zne el dcliy dza .zepefnúåðåæî äì ùéÐ

`l e` ,eiqkpn?
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iaxe ,xi`n iax :heicd oeyl iyxcc (`,cw `rivn `aa) "lawnd" yixa dizeek iniiwc

ebdpy heicd oeyl iyxcc oeike .iqei iaxe ,dgxw oa ryedi iaxe ,owfd llde ,dcedi

oewz `edy daezk i`pz oky lk Ð mingk epwz `ly it lr s` ,zexhya aezkl zeheicdd

!owfd lld` lld zian dyw ,edine .`zkld ikdc gken (my) "lawnd"a mzde .minkg

owfd lld icinlz md lld ziac ab lr s` ,`nye

lld zial edl zil ik :inp i` .dilr ibilt Ð

zetiil la` ,dgk rxbl epiid Ð daezk yxcn

zecedl lld zia exfg ikdle .edl zi` Ð dgk

`le ,dgk zetil ied mzdc ,zenaia i`ny zial

.mzdc oizipzn gkenck ,mzdc xnege lw meyn

didy ici lrc ,dgk zetiil inp "lawnd"c `idde

il ied dtegl iqpkzykl" on` zaezka aezk

dxfg xzae .mixfnn dipa dyr `l Ð "ezpi`l

edl zi` i`ny zia ,edine ,owfd lld dxn`

ol `niiwe ,dgk rxbl elit` daezk yxcn

.`ed dgk rxbl oizrnya `kd `dc ,ediizeek

äéåä`kil `kd Ð oi`eypc died e` oiqexi`c

,xbac ab lr s` `id oi`eypc died i` jxtinl

mzdc ."ogwlzc cr" ipzc axl lirl jixtck

la` ielcn iwet`l `z`c rnync meyn jixt

,dytp it`a `ziixa ipz sqei ax Ð `kd

oicd `ede ,dphw `idyk z`yip ol rnynwe

.aiqpi` `le xbai`l

äñåøà`l Ð zepefn dl oi` e` zepefn dl yi

i` .lirlc i`pzc `zbelt dil riny

.`zkld ikid dil `irane ,dil riny ,inp

äðîìàepiidc qxhpewa yxit Ð dia` ziaa

zil `nlr ilekl Ð oi`eypd onc ,oiqexi`d on

aey Ð zepefnn zg` dry drwtpy oeikc ,dl

:xaqwc ,irwt `l oiqexi`d on la` .dl oi`

i`n` ok m` :xn`z m`e .zepefn dl yi dqex`

dl yi dpnl`zp `l elit`c oeik ?dpnl` hwp

:xnel yie !zepefn,oi`eypd on la` opireny`l

opireny`l :inp i` .dl oi` Ð dpnl`zp elit`

Ð oi`eypd on ,dl yi oiqexi`d on dpnl` `wec

zi` Ð z`ypc ab lr s` zp`nn la` ,dl oi`

.ediipia `ki` zp`nn xn`c `d xity iz`e .dl

?opireny`l `z` i`n mai zxneyae :xn`z m`e

oi`eyipd on la` oiqexi`d on `wec wcinl i`c

dpnl` elit` ?mai zxney `ixi` i`n Ð `l

hwpc :xnel yie !dl oi` inp mail dwewf dpi`y

izk`c dqex` `irain `lc ,`zeaxl mai zxney

mai zxney elit` `l` ,dtegl dxiqn `xqgin

Ð dgxk lra dilr `al lekiy ,`xqgin `lc

:yxtn mz epiaxe .zepefn dl yi ikd elit`

dpnl`zpe d`eyp dzidy Ð dia` ziaa dpnl`

dl yi dia` ziaa epiide .dia` iiga dyxbzp e`

izk` dyxbzp e` dpnl`zpyk li`ed Ð zepefn

`le ,zepefn aeig onf `a `le ,a`d zn `l

zian `nw `pzl zp`nnc wiice .icin ciqtin

xninl ,iiethl dcedi iax `z`cnc ,`wtp dia`

`nw `pzc llkn Ð opira dia` ziaa dcerc

.da zeyx a`l oi`c .zepefn dl oi` aey Ð z`ypc oeikc ,d`xp oi`e .mlern z`yp `l eli`k `id ixde i`nw oi`eypl edpizxwrc ,dp`inc `peeb i`dka epiide .dzvi elit` dia` ziac

.xwir d`xp qxhpewd yexiteúáoey`xl dil zil ike ,daezkk daezk i`pz opixn` dcic iabc ,zepefn dl yic dil `hiyt dnvr dnaic d`xp Ð zepefn dl oi` e` zepefn dl yi dnai

`ira dlf` `peeb i`dkae .`iab jytp dnn Ð dil zi` i`c ,oey`xl dil zilc oebke .daezkk daezk i`pz iednl dzenk `nil` i` ,dil `irain za la` .ipyn zepefn mb dl epiwz Ð

`hiyt dciclc ab lr s` ,iraw oey`xl dil zi`ca s`c :miyxtn yie .ol `irain za iab la` ,daezkk daezk i`pz ied dcic iablc ,dl zil dnvr dipyc dil `hiytc ,dipy zac

dipin e`l i`de "oiazi oepi` i`pin ikil oiiedic oawep opa" `l` dl azk `l `ed ixdy ,dl zil i`ce oey`xnc .dil `irain ezaa ,izyxitck dil zil oia dil zi` oia ,zepefn dl zi`c

mdn zpefp dpi`y oeik ,oey`xl dil zi`c ab lr s` ,zad zepefn oiprle .oilhen ipyd lr eidi i`pz lkc ,ipyn dl epiwz Ð oey`xn dl zil i`c oeik ,dl zi` `nlc Ð ipyd on la` .`id

kc oipa zaezk oiprl inp irainl ivn ded i` oeir jixve .dl zil inp ipyn `nlc e` ,ipyn opax dl epiwze ,inc dil zilc o`nk Ð`ki` `nlc e` ,zixi eig`n `dc ,dl zil `nlcc ,oix

.dqex` `idy onf lk icin a` dl aidi `l `dc ,oixkc oipa zaezk oiprl irainl ivn ded `lc d`xp dqex`` ,edine .mai dinw dl dltp `nlc yiigc ,aidi `le a`d rpnin `nlc yginl
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áø àîbøz øák ,éøæéçà àéãL Cúeáéè àìé÷L§¦¨¦¨©§¨©¦§¥§¨©§§¨©
ì àéòLBäézòîLéëéì ïééåäéc ïá÷eð ïða" .ìááa C ©£¨¦§©§¥§¨¤§¨§¨§¤¡§¨¥¦
'åëå éàpéî:éðz éåìå ,ïéøáeâì ïç÷lúc ãò :éðz áø ." ¦©©¨¥©§¦¨§¨§§¦§¥¦¨¥

áøì .ïøâaúc ãò¯éåìå ,øâác áb ìò óà¯ìò óà ©§¦¨§¨§©©©©§¨©§¥¦©©
àìå áéñðéà ,áéñðéà àìå øâa ,àlà ?áéñðéàc áb©§¦§¦¤¨¨©§¨¦§¦¦§¦§¨

øâa¯éâéìt ék .éâéìt àì àîìò éleëc¯äñeøàa ¨©§¥¨§¨¨§¦¦¦§¦¦©£¨
éèîéå ïøâaúc ãò :déúéðúîa éåì éðz ïëå .øâa àìå§¨¨©§¥¨¥¥¦§©§¦¥©§¦¨§¨§¦§¥
éèîé Bà ,ïøâaz Bà :àlà !?ézøz .ïáqðéàc ïBäéðîæ¦§¥§¦©§¨©§¥¤¨¦¨§¨¦§¥

:éàpúk .àáqðúéàì ïBäéðîæúéðBfð úaä éúî ãò¯ãò ¦§¥§¦§©§¨§©¨¥©¨©©©¦¥©
éðz .øâazL ãò :eøîà øæòìà éaø íeMî .ñøàzL¤¥¨¥¦©¦¤§¨¨¨§©¤¦¨¥¨¥
,ïéñeøéàc äéåä :eäì àéòaéà .ïééååäéc ãò :óñBé áø©¥©§¤¡§¨¦©£¨§£¨¨§¥¦
áøì àcñç áø déì øîà .e÷éz ?ïéàeOéðc äéåä Bà£¨¨§¦¦¥£©¥©¦§¨§©
Lé äñeøà ,äãeäé áøc dépéî Cì òéîL éî :óñBé¥¦§¦©¨¦¥§©§¨£¨¥
àì òîLî :déì øîà ?úBðBæî dì ïéà Bà úBðBæî dì̈§¥¨§£©¥¦§©¨

dñøéàc ïåék .dì úéì àøáqî àlà ,éì òéîL¯àì §¦©¦¤¨¦§¨¨¥¨¥¨§¥§¨¨
òéîL àì òîLî íà :déì øîà .ìéæúéúc déì àçéð¦¨¥§¦§¦£©¥¦¦§©¨§¦©

Cì¯deâa déì íé÷ àìc ïåék ,dì úéà àøáqî¯àì ¨¦§¨¨¦¨¥¨§¨¦¥§©¨¨
àì òîLî :déì øîà ,éøîàc àkéàå .éãëa éæeæ éãL§¥¥¦§¦§¦¨§¨§¦£©¥¦§©¨

deâa déì íé÷ àìc ïåék ,dì úéà àøáqî ,éì òéîL¯ §¦©¦¦§¨¨¦¨¥¨§¨¦¥§©¨
.éãëa éæeæ éãL àì¯òéîL àì òîLî éà :déì øîà ¨§¥¥¦§¦£©¥¦¦§©¨§¦©

Cì¯dñøéàc ïåék ,dì úéì àøáqî¯déì àçéð àì ¨¦§¨¨¥¨¥¨§¥§¨¨¦¨¥
äéðù äîáéå äðàî ,óøæ ÷ù :éøáâc ïîéñ .ìéæúéúc§¦§¦¦¨§©§¥
Lé úðàîî :úLL áøî dépéî eòa .äñðàå äñåøà¨¦¥¥©¥¤§¨¤¤¥
,úLL áø eäì øîà ?úBðBæî dì ïéà Bà úBðBæî dì̈§¥¨§£©§©¥¤
,äéáà úéáa dLeøâe ,äéáà úéáa äðîìà :äeúéðz§¥¨©§¨¨§¥¨¦¨§¨§¥¨¦¨

äéáà úéáa íáé úøîBLå¯äãeäé éaø .úBðBæî dì Lé §¤¤¨¨§¥¨¦¨¥¨§©¦§¨
äéáà úéáa dãBò :øîBà¯dðéà ,úBðBæî dì Lé ¥¨§¥¨¦¨¥¨§¥¨

äéáà úéáa¯àðz eðééä äãeäé éaø .úBðBæî dì ïéà §¥¨¦¨¥¨§©¦§¨©§©¨
åàì àlà !àn÷¯àn÷ àpúc ,eäééðéa àkéà úðàîî ©¨¤¨¨§¨¤¤¦¨¥©§§©¨©¨

Léø éòa ,dì úéì :øáñ äãeäé éaøå ,dì úéà :øáñ̈©¦¨§©¦§¨¨©¥¨¨¥¥
?úBðBæî dì ïéà Bà úBðBæî dì Lé äîáé úa :Lé÷ì̈¦©§¨¨¥¨§¥¨§
ïBLàøä dìòa éñëð ìò dúaeúk :øî øîàc ïåék¥¨§¨©¨§¨¨©¦§¥©§¨¨¦

¯ïBLàøî dì úéì éàc ïåék àîìc Bà ,dì úéì¥¨¦§¨¥¨§¦¥¨¥¦
¯.e÷éz ?dì úéà ,éðMî ïðaø dì eðéwzéaø éòa ©¦¨©¨©¦¥¦¦¨¥¨¥©¦

?úBðBæî dì ïéà Bà ,úBðBæî dì Lé äiðL úa :øæòìà¤§¨¨©§¦¨¥¨§¥¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zeaezk(iyiy meil)

éøæéçà àéãL Cúeáéè àìé÷Llr zlhene jzaeh `id dlehp - §¦¨¦¨©§¨©¦§¥
z`ady lr daeh jl wifgpy xeaq dz`y dn ,xnelk ,mivewd

y oeik ,jixacl miwewf eppi`y ,jnn ef daeh dlehp ,ef `xninøák§¨
ì àéòLBä áø àîbøzîLdézòyxit xak `iryed ax ixdy - ¦§§¨©©§¨¦§©§¥

o`k ef dreny,ìááa`xew ip` oi`y itl daezk dqex`l oi`y §¨¤
x`azdy itke ,'ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl' da

.lirl

* * *
dpyna epipy(:ap):'eëå éàpéî éëéì ïééåäéc ïá÷eð ïða'oazi oiedi §¨§¨§¤¤§¨¦¦¦©§

zia i`pz `edy ,aiig ,oixaebl oegwlzc cr iqkpn opfzine iziaa
zepefip ef dy`n eizepa eidiy `ed daezkd i`pzny epiide .'oic
izn cr zwelgn d`ian `xnbd .e`ypiy cr ,ezen xg`l eiqkpn

:eiqkpn zepefip eizepaéðz áøeiqkpn zepefip eidiy dpyna qxb - ©¨¥
'ïéøáeâì ïç÷lúc ãò',miyp`l egwliy cr -éðz éåìåqxb - ©§¦©§¨§§¦§¥¦¨¥

,dpyna'ïøbaúc ãò'.exbaziy cr - ©§¦©§¨
ike :`xnbd ddnzìzrc,áø,e`ypiy cr eiqkpn zepefip zepad §©

eøâác áb ìò óàzexba ixde ,e`yipy iptl exba xak m` s`e - ©©©§¨©
.eiqkpn oefil odl oi` exbay oeike ,a`d zeyxn d`ivenåok,éåìì §§¥¦

n zepefip zepad ikee exbaziy cr eiqkpáéñpéàc áb ìò óàs`e - ©©©§¦§¦
.a`d zeyxn mi`iven oi`eyip ixde ,e`yip xak m`

:`xnbd zvxzn,àlày ote`aáéñpéà àìå øâae`øâa àìå áéñpéà ¤¨¨©§Ÿ¦§¦¦§¦§Ÿ¨©
,dxba `le z`ypy e` z`yp `le dxbay -éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¥

mi`iven oi`eyip e` zexbay oeik ,zpefip dpi` lkd ixacl -
.a`d zeyxn dze`éâéìt ék`id mzwelgne -øâa àìå äñeøàa ¦§¦¥©£¨§Ÿ¨©

oeik ,zepefn dl oi` ax zrcl ,dxba `l oiicre dqx`zpy zaa -
s`e ,'oixaebl ogwlzc cr' epefi zepady ezy`l azek lrady
,zepefn dl yi ielle .dxba `l oiicry s` ,'dgiw' miiexw oiqexi`
`le ,a` zeyxn zad z` mi`iven oi`eyip e` zexba wxy oeik

.oiqexi`
zpefip dqx`zp m` s`y ,iel zrc `id oky `xnbd dgiken

:eiqkpndéúéðúîa éåì éðz ïëåzady ,ely `ziixaa iel dpy jke - §¥¨¥¥¦§©§¦¥
a`d iqkpn zpefip'ïáñpéàc ïBäéðîæ éèîéå ïøbaúc ãò'cr - ©§¦©§¨§¦§¥¦§¥§¦©§¨

xyr mipy epiid 'oi`eyipd onf'e ,`ypdl dpnf ribie xbazzy
oikdl ,el `ypdl lrad drazy dryn dlezal mipzepy ycg
dia` iqkpn zpefip oiicr dqx`zpy s`y x`eane ,dztegl dnvr

,dyw dxe`kle .`ypdl dpnf ribie xbazzy crézøzike - ©§¥
mbe xbazzy mb ,cgi mixacd ipy eidiy jxev yi iel zrcl

y,`ypdl dpnf ribiàlàiel dpy jkBà'c crBà ,ïøbazc créèîé ¤¨¦©§¨¦§¥
'àáqðúéàì ïBäéðîæ.`ypdl dpnf ribiy e` xbazzy e` - ¦§¥§¦§©§¨

:ef zwelgna mi`pz ewlgpy zx`an `xnbdéàpúkewlgp - §©¨¥
,`ziixaa epipyy ,df oica mi`pzúaä éúî ãòdxba `lyúéðBfð ©¨©©©¦¥

,a`d iqkpn,ñøàzL ãò.ax xaeq jke,eøîà øæòìà éaø íeMîs` ©¤¥¨¥¦©¦¤§¨¨¨§
zpefip `id dqx`zp m`,øbazL ãò.iel xaeq jke ©¤¦¨¥

:dzpeeka zwtzqne ,`ziixa d`ian `xnbdóñBé áø éðz`ziixa ¨¥©¥
iqkpn opfzine' ,ezy`l aiigzn lrady ,efïééååäéc ãò,'oixaebl ©§¤¤§¨

:`xnbd zwtzqn .miyp`l eidiy cr xnelkeäì àéòaéà- ¦©§¨§
dpeekd m`d ,'oiieedic' oeyld zpeek xe`iaa daiyid ipa ewtzqd

l,ïéñeøéàc äéåä.eiqkpn zpefip dpi` oiqexi`d xg`eBàdpeekdy £¨¨§¥¦
lïéàeOéðc äéåä.`ypzy cr ,oiqexi`d xg` s` zpefipy -e÷éz- £¨¨§¦¦¥

.`ziixad zpeek dn ,wtqa ef dl`y cenrz
:df oipra mi`xen`d zrc z` `iadl dkiynn `xnbddéì øîà̈©¥

äãeäé áøc dépéî Cì òéîL éî ,óñBé áøì àcñç áøzrny m`d - ©¦§¨§©¥¦§¦©¨¦¥§©§¨
dnezi ,dcedi axn df oic,äñeøàm`dúBðBæî dì Lé,dig`nBà £¨¥¨§

ydéì øîà .úBðBæî dì ïéà,sqei axéì òéîL àì òîLî`l - ¥¨§¨©¥¦§©Ÿ§¦©¦
,dcedi axn df xac izrnyàøáqî àlày d`xpdì úéìoi`y - ¤¨¦§¨¨¥¨

iqkpn zal zepefn epwizy minkg ly mnrhy itl ,zepefn dl
jiiy `l df mrhe ,migztd lr xfgl dfazz `ly ick `ed a`d

c ,dqex`adéì àçéð àì ,dñøéàc ïåékqex`lìéfzéúcdfazzy - ¥¨§¥§¨Ÿ¦¨¥§¦©¦
yegl oi`y oeike ,jka aiig epi`y s` dze` oefi `ede ,ezqex`

.a`d iqkpn zepefn dl oi` ,dfazzy

déì øîà,`cqg ax,Cì òéîL àì òîLî íà,`xaqn dfa oc dz`e ¨©¥¦¦§©Ÿ§¦©¨
,daxc` ok m`dì úéà àøáqî,mig`d on zepefn dl yi -ïåék ¦§¨¨¦¨¥¨

deâa déì íé÷ àìc`ny yyegy ,egwna geha qex`d oi`y itl - §Ÿ¦¥§©¨
,men da `vni el `ypzykéãëa éæeæ éãL àìepenn ozep epi` - Ÿ¨¥¥¦§¦

.mig`d on zpefip `id ixd jky oeike ,wtqn dze` of epi`e ,mpga
:sqei axe `cqg ax ixac z` ektdy yiy d`ian `xnbdàkéàå§¦¨

éøîàc,jk exn`y yi -déì øîà,`cqg axl sqei axàì òîLî §¨§¥¨©¥¦§©Ÿ
,éì òéîLj`éæeæ éãL àì deâa déì íé÷ àìc ïåék ,dì úéà àøáqî §¦©¦¦§¨¨¦¨¥¨§Ÿ¦¥§©¨Ÿ¨¥¥

,éãëa.dpefl mig`d lredéì øîà,`cqg axòéîL àì òîLî éà ¦§¦¨©¥¦¦§©Ÿ§¦©
dì úéì àøáqî ,Cìc ,zepefndéì àçéð àì ,dñøéàc ïåékqex`l ¨¦§¨¨¥¨¥¨§¥§¨Ÿ¦¨¥

ìéfzéúc.a`d iqkpn zpefip dpi`e ,dze` of `ede §¦©¦

* * *
:mxkefl oniq zpzepe ,zewitq dyng d`ian `xnbdéøáâc ïîéñ- ¦¨§©§¥

`ed ewtzqdy mi`xen`d zeny itl oniqd,'óøæ ÷L'ax epiide ¨¨©
ùl yix ,zy÷rl` iax ,yiæ,xøax ,`aôl oniqe .`toipr

`ed ewtzqdyäðàî,zp`nn za -åza,äîáéza,äiðLza ¥£¨§§¨¨§¦¨
å äñeøàza.äñðà £¨§£ª¨

:oey`x wtqúðàîî ,úLL áøî dépéî eòadphw dnezi - ¨¦¥¥©¥¤§¨¤¤
dlraa o`nl dlekie opaxcn wx diyeciwy ,dig` de`iydy

m`d ,dp`ine ,hb `la z`vleúBðBæî dì Léoeik ,xbazzy cr ¥¨§
`ly dphw lkk `id ixde rxtnl oi`eyipd z` xwer dpe`iny

,zepefn dl yiy ,mlern d`yipBàd`vie z`yp xaky oeiky
,a` zeyxn.úBðBæî dì ïéà¥¨§

äeúéðz ,úLL áø eäì øîà,`ziixaa df oic epipy -úéáa äðîìà ¨©§©¥¤§¦¨©§¨¨§¥
å ,äéáàok,äéáà úéáa äLeøâon dyxbzd e` dpnl`zpy ¨¦¨§§¨§¥¨¦¨

,oiqexi`dåokíáé úøîBLmipa `ll dlra zny dqex` - §¤¤¨¨
z`vnpy ,dlra ig`n meail dpiznneúBðBæî dì Lé ,äéáà úéáa§¥¨¦¨¥¨§

epiide ,a` zeyxn d`vi `le z`yp `l oiicry oeik ,dia` iqkpn
.a`d zeyxn mi`iven oiqexi` oi`ydãBò ,øîBà äãeäé éaø- ©¦§¨¥¨

oiicr `idykúBðBæî dì Lé ,äéáà úéáam` j` ,eiqkpnúéáa dðéà §¥¨¦¨¥¨§¥¨§¥
äéáà,a` zeyxn d`vie z`yp xak `l`.úBðBæî dì ïéàzxxane ¨¦¨¥¨§

dxe`kl ixd ,`xnbdàn÷ àpz eðééä äãeäé éaømdipy ixdy - ©¦§¨©§©¨©¨
z`yp m` la` ,zepefn dl yi dia` ziaa `idyk wxy mixaeq

.zepefn dl oi`åàì àlài`ce -eäééðéa àkéà úðàîîewlgp - ¤¨¨§¨¤¤¦¨¥©§
zial dxfge dp`ine ,dn`e dig` ici lr z`ypy dphw dnezia

,dia`øáñ àn÷ àpúccdì úéàxn` okle ,zepefn dl yi - §©¨©¨¨©¦¨
myky ,zp`nnl oicd oke 'zepefn dl yi dia` ziaa dpnl`'
ok enk ,z`yp `le dia` ziaa `idy oeik zepefn yi dpnl`ly

,mzxwr ixdy oi`eyip o`k oi`y oeik ,zp`nnl zepefn yiéaøå§©¦
dì úéì ,øáñ äãeäéziaa dcera' wxy xn` okle ,zepefn dl oi` - §¨¨©¥¨

`ly ,dzligzn dia` ziaa dcera epiide ,'zepefn dl yi dia`
s` zepefn dl oi` oi`eyipa d`viyn la` ,oi`eyipa myn d`vi

.dp`iny xg`
:ipy wtqäîáé úa ,Lé÷ì Léø éòael dclie eznai z` qpekd - ¨¥¥¨¦©§¨¨

m`d ,zne ,zaúBðBæî dì Lé,maid iqkpn oig`d ondì ïéà Bà ¥¨§¥¨
.úBðBæî,md wtqd iccveøî øîàc ïåék(.gl zenai),dúaeúkly §¥¨§¨©©§¨¨

zlhen `l` ,maid iqkpn ziabp dpi` dnaiddìòa éñëð ìò©¦§¥©§¨
,ïBLàøä`nydì úéìmyky ,maid iqkpn zepefn ezal oi` - ¨¦¥¨

lr lhen epi` daezkd i`pz jk eiqkpn ziabp dpi` daezkdy
.znd eig` iqkp lr `l` ,eiqkpïåék ,àîìc Bàmy exn`yéàc ¦§¨¥¨§¦

ìïBLàøî dì úéoi`e miqkp oey`xd dlra xi`yd `l m`y - ¥¨¥¦
,eiqkpn zeabl zexyt` dnailïðaø dì eðéwzdzaezk dabzy ©¦¨©¨¨

îd dlra,éðM,d`ivedl eipira dlw `dz `ly ick ,maidn epiide ¦¥¦
e ,daezkk `ed daezkd i`pz s` ok m`dì úéàzepefn ezal ¦¨

:`xnbd zxne` .maid dia` iqkpne÷éz,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly
:iyily wtq'äiðL' úa ,øæòìà éaø éòamc`l dclepy za - ¨¥©¦¤§¨¨©§¦¨

,mixteq ixacn eilr dxeq` ,xnelk ,'zeixrl dipy' `idy dy`n
m`d ,zne ,za el dclie ,en` m` oebkúBðBæî dì Lé,eiqkpnBà ¥¨§

.úBðBæî dì ïéà,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane ¥¨§
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc zeaezk(ycew zay meil)

m`dc ïåékdnvr dipyldì úéìdl oi` -,äaeúkoldl x`eank ¥¨§¥¨§¨
(:w),dì úéìdzal oi` -,éðBæî,daezkk daezk i`pzc oeikBà ¥¨§¥

àîìcwxy iptn ,zepefn dl yiyàøeqéà àãáòc ,dnàdzyry - ¦§¨¦¨§¨§¨¦¨
,el d`yipy jka xeqi`ïðaø äeñð÷la` ,daezk dl oi`y exn`e ©§¨©¨¨

éäéà,dza -,ïðaø äeñð÷ àì ,àøeqéà àãáò àìciqkpn zpefipe ¦¦§Ÿ¨§¨¦¨Ÿ©§¨©¨¨
.dia`.e÷éz¥

:iriax wtqdñeøà úa ,àáø éòa,za el dclie ,ezqex` lr `ad - ¨¥¨¨©£¨
m`d ,zxg` dy`n mipa el yie ,znedì LézalúBðBæîiqkpn ¥¨§

a`d.úBðBæî dì ïéà Bàm`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`aneïåék ¥¨§¥¨
dì úéàcdqex`l,äaeúkm` ,daezk lehz dpyxbi e` zeni m`y §¦¨§¨

okdì úéà.daezkk daezk i`pzy ,zepefn dzalïåék ,àîìc Bà ¦¨¦§¨¥¨
ïðaø eðéwz àìcaezkläaeúkdy`l,ïéàeOéð úòL ãòxnel yi §Ÿ©¦©¨¨§¨©§©¦¦

cdì úéìjk ,dqex`l daezk aezkl epwiz `ly myky ,zepefn ¥¨
.daezk i`pz dl epwiz `l.e÷éz¥

:iying wtqäñeðà úa ,àtt áø éòaok ixg`e dxrp qp`y mc` - ¨¥©¨¨©£¨
m`d ,zne ,za el dclie d`ypdì Léza dze`lúBðBæî,oig`d on ¥¨§

.úBðBæî dì ïéà Bà,`xnbd zx`ane,äãeäé éaøa éñBé éaøc àaélà ¥¨§©¦¨§©¦¥§©¦§¨
Cì éòaéz àìoeik ,df wtql mewn oi` -øîàcqpe`d zn m`y Ÿ¦¨¥¨§¨©
d`ypy xg`dì Lédqep`l,äðî äaeúkzepefna s` aiig ok m`e ¥¨§¨¨¤

.daezk i`pz edfy ,zadCì éòaéz ékwx `ed wtqde -àaélà ¦¦¨¥¨©¦¨
dúaeúëa dñð÷ óñk àöé ,éøîàc ,ïðaøcz` dia`l mliyy oeik - §©¨¨§¨§¥¨¨¤¤§¨¨¦§¨¨

,wtzqdl yi mdixacle ,daezk dl oi` aey ,dqpw sqkéàîdn - ©
m`d ,md wtqd iccve .dza zepefna oicddì úéìc ïåékdqep`l ¥¨§¥¨

dì úéì ,äaeúkdzal,éðBæî.daezkk daezk i`pzy,àîìc Bà §¨¥¨§¥¦§¨
ixdäaeúk,dnvréàî àîòè,dy`l minkg depwiz recn -éãk §¨©§¨©§¥

dàéöBäì åéðéòa äl÷ àäz àlLjxhviy rceiy oeik ,dyxbl - ¤Ÿ§¥©¨§¥¨§¦¨
,dzaezk dl ozilàäådqep` ixde -dì ÷étî éöî àìlrad oi` - §¨Ÿ¨¥©¦¨

xn`py ,dyxbl leki(hk ak mixac)okle ,'eini lM DgNW lkEi `l'Ÿ©©§¨¨¨¨
i`pz la` ,daezkd seb iabl wx edf la` ,daezk dl epwiz `l
,dl epwiz `ny ,df mrhn epi`y ,zal zepefn aeig oebk daezk

.zepefn dl yie.e÷éz¥

* * *
,`ed daezkd i`pzn cg`y :dpyna epipyéúéáa àáúé àäz zà'©§§¥©§¨§¥¦

'åëåz` ,xnelk .'iziaa jizepnl` xbin ini lk iqkpn `pfzine
`xnbd .iziaa jizepnl` ini lk iqkpn zpefipe iziaa zayei iidz

:ef oeyl xe`iaa `ziixa d`ianóñBé áø éðzcenll yi ,`ziixaa ¨¥©¥
,jk oeyld z`'éúéáa'dl ie`xd lecb zia el yi m` wx - §¥¦

,dceak itl ea xebl dl gipdl miyxeid miaiig ,ea xecl miyxeile
,my dze` oefle dia` zial dglyl mileki mpi`e'éz÷éáa' àìå- §Ÿ§¦§¦

my oi`e `zwia gipd m`y ,wegce xv sixv edfy ,`zwiaa `le
`l` ,my xecl dl zzl miaiig mpi` ,geixa dle miyxeil mewn

.mlv`n dglyl mileki
,eziaa dxc dpi`y s` :sqei ax siqendì úéà éðBæî ìáàmikixv - £¨§¥¦¨

wx `ed dpefl eaeigy mixne` oi`e ,dziaa dze` oefl miyxeid
.eziaa `idykmpn`,øîà éMà áø øa øîyúéì énð éðBæî eléôà ©©©©¦¨©£¦§¥©¦¥

dìz` dpzdy oeik ,eziaa dxc dpi`yk ,dl oi` zepefn s` - ¨
.zpefip dpi` eziaa dpi`y oeike ,eziaa ayzy jka zepefnd

:dkldd z` `xnbd zwqetàúëìä úéìådkld oi` -áø øa øîk §¥¦§§¨§©©©
,éMàdl yi ,ohw eziay zngn eziaa dxc dpi`yk s` `l` ©¦

.zepefn

* * *
dciqtn `id izn ,dpnl` oipra zepey zexnin d`ian `xnbd

:dizepefn z`,ìàeîL øîà ïîçð áø øîày dpnl`äeòázeywa - ¨©©©§¨¨©§¥§¨¨
dpnnäñéitúðå ,àNpäì,d`yip `l oiicr m` s` ,dnikqde -ïéà §¦¨¥§¦§©§¨¥

úBðBæî dìlk eiqkpn oefizy dl azk lrady itl ,dlra iqkpn ¨§
`le dzepnl`a jynzy onf lk xnelk ,'jizepnl` xbin' ini

xbin' o`k oi` xg`l `ypdl dzvxzpy oeike ,eceak zngn `ypz
.'jizepnl`

`ypdl dqiitzd m` wxy l`eny ixacn rnyn :`xnbd ddnz
,zepefn dl oi`àäm` la` -,úBðBæî dì Lé ,äñéitúð àìm` s`e ¨Ÿ¦§©§¨¥¨§

zngn `l` ,dlra ceak zngn epi` `ypdln drpnpy dn
dl yi recn ,dywe ,dl oebd did `l dp`yil dvxy mc` eze`y
.dlra ceak zngn epi` z`yp dpi`y mrhd ixde ,zepefn

:`xnbd zvxznìàeîL øîc dépéî éì àLøtî éãéãì ,ïðò áø øîà̈©©¨¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§©§¥
m` wx ok`y ,l`eny ly eitn df xac yexit izrny ip` -äøîà̈§¨

`ypdl dvex dpi`yúîçîceak,éìòa éðBìtf`,úBðBæî dì Lé ¥£©§¦©§¦¥¨§
`ypdl dqiitzp `l m` j`úîçîel` eidyïðéàL íãà éða ¥£©§¥¨¨¤¥¨
úBðBæî dì ïéà ,dì ïéðbeäîzrpnp dpi`y itl ,dlra iqkpn §¨¦¨¥¨§

xbin ini lk' da `xew ip` oi`e ,dlra ceak zngn `ypdln
.'jizepnl`

:df oipra sqep oic,àcñç áø øîày dpnl`úBðBæî dì ïéà ,äúpéæ ¨©©¦§¨¦§¨¥¨§
zxfgn `l` dlra ceak lr zxney dpi` ixdy ,dlra iqkpn

.mixg` miyp` ixg`
:sqep oic,óñBé áø øîày dpnl`äñkøéôe äìçékick ,dhywzd - ¨©©¥¦£¨¦§§¨

` ipay,da evxi mc,úBðBæî dì ïéàmrhdy dzrc dzliby itl ¥¨§
d`vn `l oiicry `l` ,dlra ceak zngn epi` z`yp dpi`y

.dl oebd mc`
:`xnbd zx`anøîàc ïàîm`y xn`y `cqg ax -äúpéædl oi` ©§¨©¦§¨

,`ypdl dvexy yexita dzrc dzlib `ly s` ,zepefnïkL ìk̈¤¥
m`y xaeqyäñkøéôe äìçékj` .zepefn dl oi`øîàc ïàîax - ¦£¨¦§§¨©§¨©

m`y xn`y sqeiäñkøéôe äìçékote`a wx epiid ,zepefn dl oi` ¦£¨¦§§¨
,dfìáàm`dì úéà ,äúpéæ,zepefn dl yi -,àîòè éàîokziy oeik £¨¦§¨¦¨©©§¨

y oeik epiid dzpfy dne ,`ypdl dvex dpi` zn`aydñðà øöé- ¥¤¨§¨
.ok dzyr lral dzee`z zngn

:elld zexnind lka dkldd z` zwqet `xnbdìëk àúëìä úéìå§¥¦§§¨§¨
àúzòîL éðäm` s` `l` ,el`d zerenyd lkk dkldd oi` - ¨¥§©§¨¨

dl yi ,dqkxite dlgik e` ,dzpif e` ,dqiitzpe `ypdl deraz
dizepefn dciqtny exn` `le .zepefnàä ék àlàenk -áø øîàc ¤¨¦¨§¨©©

,ïéc úéáa dúaeúk úòáBzä ,ìàeîL øîà äãeäé`idy di`x efy §¨¨©§¥©©©§¨¨§¥¦
,zernl dwewfe `ypdl dvex,úBðBæî dì ïéàlk' llka dpi`y itl ¥¨§

.eceak liaya dpnl` dpi` ixdy ,'iziaa jizepnl` xbin ini
:`xnbd dywnàìådl oi` oic ziaa dzaezk zraezd ike - §Ÿ

,zepefnàéðúäå,`ziixaadúaeúk äøëîz` md elawiy ,mixg`l §¨©§¨¨§¨§¨¨
,dzaezk sqkåm` okäðkLîz`dúaeúkrwxwd z` dpzpy - §¦§§¨§¨¨

e` ,daeg ilral oekynk dzaezkl zcgeindäúNòrwxwd z` ¨§¨
l zcgeindì 'é÷éúBtà' dúaeúkmc`øçà,oenn el zaiig dzidy §¨¨©¦¦§©¥

,ef rwxwn eaeg z` dabiy,úBðBæî dì ïéàixd ,ok dzyry oeiky ¥¨§
`ziixadn rnyne .zepefn dl oi` aeye ,dzaezk dzab eli`k df

wxyéðä,el` miyrn -ïéàz` ciqtdl dl minxeb ok` - ¨¥¦
,daezkd ziiabk miaygp mdy itl ,dizepefnìáàwxy dy` £¨

úòáBz,dze` dzab `l oiicre ,oic ziaa dzaezkàì`id oi` - ©©Ÿ
.zepefn dl oi`y l`eny xn` ji`e ,dizepefn dciqtn

dy`d oi` cal driazay `ziixadn wiicl oi` :`xnbd zvxzn
,wiicl yi jk `l` ,dciqtnéðä,`ziixaa exkfedy el` mipte` - ¨¥

ïéaok dzyr m`ïéc úéáaeïéaok dzyr m`,ïéc úéáa àlLoi` ¥§¥¦¥¤Ÿ§¥¦
a ok oi`y dn ,zepefn dlúòáBz,`ziixaa dxkfed `ly dzaezk ©©

ok dzyr m` wxïéà ,ïéc úéáam` la` ,zepefn dl oi` ok` - §¥¦¦
dzaezk drazàì ,ïéc úéáa àlL.dizepefn dciqtn dpi` - ¤Ÿ§¥¦Ÿ

* * *
:dpyna epipy'eëå íéìLeøé éLðà eéä Cëå`azi `dz z`] oiazek §¨¨©§¥§¨©¦§

lilbd iyp` ,[iziaa jizepnl` xbin ini lk iqkpn `pfzine iziaa
evxiy cr oiazek eid dcedi iyp` .milyexi iyp`k oiazek eid
dl oipzep oiyxei evx m` jkitl ,jizaezk jl ozil oiyxeid
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המשך בעמוד רח

miwxt dyelya` cenr cp sc ± iriax wxtzeaezk
äáåúë äì úéìã ïåéë.`ed daezk i`pz `dc .zac ipefn dl zil ,m`l Ðäñåøà úáÐ

`l e` ,eiqkpn zepefn dl yi ,mipa ele zne ,el dclie ezqex` lr `ad?äì úéàã ïåéë
äáåúë.dqex`l inp oewz opax ,inp i` .oiqexi`d on dl azky oebk Ðïåéë àîìã åà

ïðáø ïå÷ú àìã.liig `l ikd inwn inp daezk i`pz ,oi`eyp zry cr azknl Ðúá
äñåðà,ok ixg` d`ype dxrpd z` qp` Ð

,zne za el dclie ,"dy`l didz ele" aizkck

`l e` oig`d on zepefn dl yi?äáåúë äì ùé
.eiqkpn Ðäðîozp xaky ab lr s`e ,zn m` Ð

.dia`l dqpw sqkäúáåúëá äñð÷ óñë àöéÐ

.daezk dl oi`eéàîi`pz ody zad zepefn Ð

`l e` ,ikda irwt daezk?zilc oeik :opixn` in

.'ek dlàîòè åðééä äáåúë àîìã åà`lc Ð

meyn dy` zaezk lkc meyn ,opax dl oewz

.depwz d`ivedl eipira dlw `dz `lyàäå
÷éôî éöî àì."dglyl lkei `l" aizkck Ð

`kilc oewz `lc ,`ed iwet` meync daezk

yginlÐ,daezk i`pz x`y la` .dl zil

dlw `dz `ly meyn e`lcoewzi`Ð.dl zi`

éú÷éáá àìå éúéááz` oitek zia el yi m` Ð

oiyxeidoileki oi`e ,dceak itl xecn dl zzl

.my jze` oipf ep`e jia` zial ikl :dl xnel

xv sixv ,`nlra `zwia `l` zia el oi` la`

`zwia oeyle .ohweÐia`zwrzay).(a,fr

ikl :xnel oileki,eplv`n`azi `dz z`"c

.izwiaa `le ,jl azk "iziaaäì úéà éðåæî ìáà
`lc oeik opixn` `le ,eiqkpn dia` ziaa Ð

da opixw `l "iziaa `azi `dz z`e" da opixw

,yixc `xizi "iziaa" sqei axe ."iqkpn `pfzne"

`dz z`e" ,ipnif ixz "iziaa" azknl oewzc

:"iziaa jizelnx` xbin ini lk iziaa `azi

]äñééôúðåxbin" da opixw `l ez Ð

.["jizepnl`äì ùé äñééôúð àì àä,dinza Ð

oi` elit`edakrd`l` ,dlra ceak zngn

draez did `lydl oebd?äñëøéôå äìçéëÐ

zakrn dlra ceak zngn `lc dzrc `ilb

.`ypilé÷éúåôà äúáåúë äúùòrwxw Ð

aeg lral iwizet` dzyr ,dzaezkl zcgeind

.dlyïéà éðäla` ,daezk ieaib ody itl Ð

driazÐ.`làäãååøô.dl mikenqd mikxk Ð

àæåçîiceextn Ð.laaàòãøäðã àá÷ éâñãÐ

oicceny mewn lk.`rcxdp aw zcna d`eaz

äéìòù äî ïéîùoiabnyk Ðoic zia dl

oerxta dicba oiny ,dzaezk.daezkèé÷ìáÐ

ziad lra el gwle ,ziad lra ziaa xby xiky

`veiyk ,micbaepnnÐexkya micba oze` my

.oiny oi` :xn` axe ,l`enylèé÷ìá ïëåÐ

.oiny oi` l`enyle ,oiny axläá çðîåax Ð

.dizlina `pniq÷åôå çìù àúìîøàå àîúéÐ

.`ve odicba hytdàîúé.hiwl Ðïðúã
ïéúéðúîájda Ð.oikxrcåéñëð ùéã÷îä ãçà

åîöò êéøòîä ãçàå 'åëxafbde Ðepkynl `a

`l xafbl el oi` ,dyxta aevwd ekxr lr

.'ek ezy` zeqkaïîùìravy micba Ðmyl

`ly it lr s`e ,eipa myle ezy`meyal.oiicr

.l`enyk ,dly dicba `nl`ìàåîùë äøåàëì
àèäéødpynd zernyn zvexn me`zt Ð

da zpiirn ik la` ,l`enykÐ`riiqn `l

.eizgz `idy onf lk dly ediy dl ipwn ikdc `zrc`e ,ezian d`vei dpi`e ,`niiw dinw `dc .l`enylåäì øîàã àåää.rxn aiky z`ev Ðúøáì àéðåãðmiaevw Ðihiykz eid

jke jk ,zepad.miyealéîúéì àðøåôinc dl aizip :opixn` `le .minezil geixd Ð`ipecpdmeik.d`eevd
òáøà
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úá.iraiz dteb dqep`c :dniz Ð edn dqep`éúéáám` ik odl oi`yk Ð izwiaa `le

`id Ð miaeh miza mdl yiae .dyxbl oileki `nlr ileklc ,zcqtn `id Ð izwia

opixn`ck .dlra iiga dynzypy jxck xecna zynzyny ,iziac `pyil i`da zgeexn

.ea `veikl elit` `ny e` ,epnn rexbl dl silgdl oi`e ,(`,bw zeaezk) "`yepd"a

úéìedlek`] Ð `zzrny ipd lkk `zkld

i`c .`ticr `eddc ,`ypil derazn xa ,[i`w

m` Ð `ypil deraz` inp i`we ,`wec ipd lkk

xn`c ,opr axl l`enyc` l`enyc `iyw ok

.'ek l`eny xnc dipin il `yxtn icicl :lirl

:(`,nw zay) "oilez" wxta `ki` `peeb i`dke

.`wec e`lc ,`zzrny ipd lkk `zkld zil

ìàåîùåyxit Ð lilb iyp`k dkld xn`

xg` ekli Ð bdpn yiy mewnae :l`ppg epiax

,l`enyk eyri Ð bdpn oi`y mewnae ,bdpnd

okid cr jenqa irac `de .dizeek `zkldc

`l` ,l`enyk dkld oi`c meyn e`l Ð `rcxdp

`iddn dywc `de .axk bedp laa x`yc .meyn

zxfra yxt` my Ð (a,dv zeaezk) "dpnl`"c

.myd
rax`
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äaeúk dì úéìc ïåék¯dnà :àîìc Bà ,éðBæî dì úéì ¥¨§¥¨§¨¥¨§¥¦§¨¦¨
àøeqéà àãáòc¯àãáò àìc éäéà ,ïðaø äeñð÷ §¨§¨¦¨§¨¨©¨©¦¦§¨¨§¨

àøeqéà¯úa :àáø éòa .e÷éz ?ïðaø äeñð÷ àì ¦¨¨§¨¨©¨©¥¨¥¨¨©
úéàc ïåék ?úBðBæî dì ïéà Bà úBðBæî dì Lé ,äñeøà£¨¥¨§¥¨§¥¨§¦

äaeúk dì¯ïðaø eðéwz àìc ïåék :àîìc Bà ,dì úéà ¨§¨¦¨¦§¨¥¨§¨©¦©¨©
ïéàeOéð úòL ãò äaeúk¯áø éòa .e÷éz ?dì úéì §¨©§©¦¦¥¨¥¨¥©

?úBðBæî dì ïéà Bà úBðBæî dì Lé ,äñeðà úa :àtt©¨©£¨¥¨§¥¨§
äãeäé éaøa éñBé éaøc àaélà¯:øîàc ,Cì éòaéz àì ©¦¨§©¦¥§©¦§¨¨¦¨¥¨§¨©

Cì éòaéz ék .äðî äaeúk dì Lé¯,ïðaøc àaélà ¥¨§¨¨¤¦¦¨¥¨©¦¨§©¨©
dúaeúëa dñð÷ óñk àöé :éøîàc¯úéìc ïåék ?éàî §¨§¦¨¨¤¤§¨¨¦§¨¨©¥¨§¥

äaeúk dì¯àîòè äaeúk :àîìc Bà ,éðBæî dì úéì ¨§¨¥¨§¥¦§¨§¨©£¨
àäå ,dàéöBäì åéðéòa äl÷ àäz àlL éãk ?éàî¯ ©§¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨§¦¨§¨

éúéáa àáúé àäz zà" .e÷éz ?dì ÷étî éöî àì̈¨¥©¥¨¥©§§¥¨§¨§¥¦
'åëåéðBæî ìáà .éú÷éáa àìå éúéáa :óñBé áø éðz ."¯eléôà :øîà éLà áø øa øî .dì úéà ¨¥©¥§¥¦§Ÿ§¦¨¦£¨§¥¦¨¨©©©¦¨©£¦

àNpäì äeòáz :ìàeîL øîà ïîçð áø øîà .éLà áø øa øîk àúëìä úéìå .dì úéì éîð éðBæî§¥©¦¥¨§¥¦§§¨§¨©©©¦¨©©©§¨¨©§¥§¨¨§¦¨¥
äñéitúðå¯äñéitúð àì àä ,úBðBæî dì ïéà¯àLøtî éãéãì :ïðò áø øîà ?úBðBæî dì Lé §¦§©§¨¥¨§¨Ÿ¦§©§¨¥¨§¨©©¨¨§¦¦¦¨§¨
dépéî éìéìòa éðBìt úîçî" äøîà :ìàeîL øîc"¯ïðéàL íãà éða úîçî" ,úBðBæî dì Lé ¦¦¥§¨§¥¨§¨¥£©§¦©§¦¥¨§¥£©§¥¨¨¤¥¨

dì ïéðbeäî"¯äúpéæ :àcñç áø øîà .úBðBæî dì ïéà¯äìçék :óñBé áø øîà .úBðBæî dì ïéà §¨¦¨¥¨§¨©©¦§¨¦§¨¥¨§¨©©¥¦£¨
äñkøéôe¯äúpéæ øîàc ïàî .úBðBæî dì ïéà¯äìçék øîàc ïàî .äñkøéôe äìçék ïkL ìk ¦§§¨¥¨§©§¨©¦§¨¨¤¥¦£¨¦§§¨©§¨©¦£¨

äúpéæ ìáà ,äñkøéôe¯àîòè éàî ,dì úéà¯,àúzòîL éðä ìëk àúëìä úéìå .dñðà øöé ¦§§¨£¨¦§¨¦¨©©£¨¥¤£¨¨§¥¦§§¨§¨¨¥§©§§¨
ïéc úéáa dúaeúk úòáBzä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc àä ék àlà¯.úBðBæî dì ïéà ¤¨¦¨§¨©©§¨¨©§¥©©©§¨¨§¥¦¥¨§

øçàì é÷éúBtà dúaeúk äúNò ,dúaeúk äðkLîe ,dúaeúk äøëî :àéðúäå ?àìå¯dì ïéà §Ÿ§¨©§¨¨§¨§¨¨¦§§¨§¨¨¨§¨§¨¨©¥¥§©¥¥¨
éðä .úBðBæî¯úòáBz ìáà ,ïéà¯éðä !àì¯úéáa ,úòáBz .ïéc úéáa àlL ïéa ,ïéc úéáa ïéa §¨¥¦£¨©©¨¨¥¥§¥¦¥¤Ÿ§¥¦©©§¥

ïéc¯ïéc úéáa àlL ,ïéà¯'åëå íéìLeøé éLðà eéä Cëå" .àìéLðàk äëìä :øîà áø ,øîzà ." ¦¦¤Ÿ§¥¦¨§¨¨©§¥§¨©¦¦§©©¨©£¨¨§©§¥
àäãååøt ìëå àòcøäð ,áøk âeäð àäãååøt ìëå ìáa .ìéìâ éLðàk äëìä øîà ìàeîLe ,äãeäé§¨§¥¨©£¨¨§©§¥¨¦¨¤§¨©§¨¨¨§§©§©§§¨§¨©§¨¨¨
dì÷ì dòîL ,ïîçð áøc dén÷ì eúà ,àòcøäðì àáéñð úåäc àæBçî úa àéää .ìàeîLk âeäð§¦§¥©¦©§¨©£©§¦¨¦§©§§¨¨§©¥§©©§¨§¨¨§¨¨
!àáéñð àòcøäðì àäå :déì eøîà .áøk âeäð àäãååøt ìëå ìáa :eäì øîà .àéä àæBçî úác§©§¨¦£©§¨¤§¨©§¨¨¨§§©¨§¥§¨¦§©§§¨§¦¨

éëä éà :eäì øîà¯àòcøäð àëéä ãòå .ìàeîLk âeäð àäãååøt ìëå àòcøäð¯àëéä ãò £©§¦¨¦§©§§¨§¨©§¨¨¨§¦§¥§©¥¨§©§§¨©¥¨
ïéîL ïéà :øîà ìàeîLe ,äéìòM äî ïéîL :øîà áø ,äðîìà :øîzéà .àòcøäðc àa÷ éâñc§¨¥©¨¦§©§§¨¦§©©§¨¨©¨©¨¦©¤¨¤¨§¥¨©¥¨¦

úî àðäk áø .èé÷ìa dôeléçå :ïéáà øa àéiç áø øîà .äéìòM äîda çpîe ,èé÷ìa ïëå :éð ©¤¨¤¨¨©©¦¨©¨¦§¦¨§¨¦©¨£¨©§¥§¥§¨¦©©¨
déúååk ïéúéðúîa ïðúc áb ìò óà :ïîçð áø øîà ."÷Bôe çlL àzìîøàå àîúé" :àðîéñ¦¨¨©§¨§©§©§¨©©¨©©©§¨©©©¦§©§©§¦¦§¨¥

ìàeîLc¯éøònä ãçàå ,åéñëð Léc÷nä ãçà :ïðúc .áøc déúååk àúëìäBîöò úà C¯ïéà ¦§¥¦§§¨§¨¥§©¦§©¤¨©©§¦§¨¨§¤¨©©£¦¤©§¥
ì òávL òáöa àìå ,åéða úeñëa àìå ,BzLà úeñëa àì Bìç÷lL íéLãç íéìcðña àìå ,ïîL Ÿ¦§¦§§Ÿ¦§¨¨§Ÿ§¤©¤¨©¦§¨§Ÿ§©§¨¦£¨¦¤¨©

ìàúëìä éànà ,ìàeîLc déúååk ïéúéðúî ïðúc øçàî éëå :ïîçð áøì àáø déì øîà .ïîL ¦§¨£©¥¨¨§©©§¨§¦¥©©¦§©©§¦¦§¨¥¦§¥©©¦§§¨
da zðéiòî ék ,àèéäø ìàeîLk äøBàëì :déì øîà ?áøc déúååk¯.áøc déúååk àúëìä §¨¥§©£©¥¦§¨¦§¥§¦¨¦§©©§§¨¦§§¨§¨¥§©

dì éð÷à ék ?àîòè éàî¯÷téîìe ì÷Lîì àzòcà ,dén÷ í÷éîì àzòcà¯.dì éð÷à àì ©©£¨¦©§¥¨©©§¨§¥©©¥©©§¨§¦§¨§¥©¨©§¥¨
:éøîà ,àðéã éáì eäì éèîî à÷ äåä .éîúiî dúaeúk äòáz à÷ äåä áéLéìà øa éác àúìk©§¨§¥©¤§¨¦£¨¨¨§¨§¨¨¦¨§¥£¨¨©§¥§§¥¦¨¨§¦
,àðéáøc dén÷ì eúà .àðî déleëì eäðézñkéàå eäðézLéáì àìæà .éëä éìæéúc àúléî ïì àìéæ¦¨¨¦§¨§¥§¦¨¦¨§¨§¦§¦§§¦©§¦§§¥¨¨¨§©¥§¨¦¨
àéðeãð :eäì øîàc àeää .äéìòM äî ïéîL äðîìà :øîàc ,áøc déúååk àúëìä :eäì øîà£©§¦§§¨§¨¥§©§¨©©§¨¨¨¦©¤¨¤¨©©£©§§§¨
:eäì øîàc àeää .éîúéì àðøet :ïéáà øa éãéà áø øîà .àéðeãð ìæ .úøáì¦§¨©§§¨£©©¦¦©¨¦§¨§¨§¥©©£©§
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc zeaezk(ycew zay meil)

m`dc ïåékdnvr dipyldì úéìdl oi` -,äaeúkoldl x`eank ¥¨§¥¨§¨
(:w),dì úéìdzal oi` -,éðBæî,daezkk daezk i`pzc oeikBà ¥¨§¥

àîìcwxy iptn ,zepefn dl yiyàøeqéà àãáòc ,dnàdzyry - ¦§¨¦¨§¨§¨¦¨
,el d`yipy jka xeqi`ïðaø äeñð÷la` ,daezk dl oi`y exn`e ©§¨©¨¨

éäéà,dza -,ïðaø äeñð÷ àì ,àøeqéà àãáò àìciqkpn zpefipe ¦¦§Ÿ¨§¨¦¨Ÿ©§¨©¨¨
.dia`.e÷éz¥

:iriax wtqdñeøà úa ,àáø éòa,za el dclie ,ezqex` lr `ad - ¨¥¨¨©£¨
m`d ,zxg` dy`n mipa el yie ,znedì LézalúBðBæîiqkpn ¥¨§

a`d.úBðBæî dì ïéà Bàm`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`aneïåék ¥¨§¥¨
dì úéàcdqex`l,äaeúkm` ,daezk lehz dpyxbi e` zeni m`y §¦¨§¨

okdì úéà.daezkk daezk i`pzy ,zepefn dzalïåék ,àîìc Bà ¦¨¦§¨¥¨
ïðaø eðéwz àìcaezkläaeúkdy`l,ïéàeOéð úòL ãòxnel yi §Ÿ©¦©¨¨§¨©§©¦¦

cdì úéìjk ,dqex`l daezk aezkl epwiz `ly myky ,zepefn ¥¨
.daezk i`pz dl epwiz `l.e÷éz¥

:iying wtqäñeðà úa ,àtt áø éòaok ixg`e dxrp qp`y mc` - ¨¥©¨¨©£¨
m`d ,zne ,za el dclie d`ypdì Léza dze`lúBðBæî,oig`d on ¥¨§

.úBðBæî dì ïéà Bà,`xnbd zx`ane,äãeäé éaøa éñBé éaøc àaélà ¥¨§©¦¨§©¦¥§©¦§¨
Cì éòaéz àìoeik ,df wtql mewn oi` -øîàcqpe`d zn m`y Ÿ¦¨¥¨§¨©
d`ypy xg`dì Lédqep`l,äðî äaeúkzepefna s` aiig ok m`e ¥¨§¨¨¤

.daezk i`pz edfy ,zadCì éòaéz ékwx `ed wtqde -àaélà ¦¦¨¥¨©¦¨
dúaeúëa dñð÷ óñk àöé ,éøîàc ,ïðaøcz` dia`l mliyy oeik - §©¨¨§¨§¥¨¨¤¤§¨¨¦§¨¨

,wtzqdl yi mdixacle ,daezk dl oi` aey ,dqpw sqkéàîdn - ©
m`d ,md wtqd iccve .dza zepefna oicddì úéìc ïåékdqep`l ¥¨§¥¨

dì úéì ,äaeúkdzal,éðBæî.daezkk daezk i`pzy,àîìc Bà §¨¥¨§¥¦§¨
ixdäaeúk,dnvréàî àîòè,dy`l minkg depwiz recn -éãk §¨©§¨©§¥

dàéöBäì åéðéòa äl÷ àäz àlLjxhviy rceiy oeik ,dyxbl - ¤Ÿ§¥©¨§¥¨§¦¨
,dzaezk dl ozilàäådqep` ixde -dì ÷étî éöî àìlrad oi` - §¨Ÿ¨¥©¦¨

xn`py ,dyxbl leki(hk ak mixac)okle ,'eini lM DgNW lkEi `l'Ÿ©©§¨¨¨¨
i`pz la` ,daezkd seb iabl wx edf la` ,daezk dl epwiz `l
,dl epwiz `ny ,df mrhn epi`y ,zal zepefn aeig oebk daezk

.zepefn dl yie.e÷éz¥

* * *
,`ed daezkd i`pzn cg`y :dpyna epipyéúéáa àáúé àäz zà'©§§¥©§¨§¥¦

'åëåz` ,xnelk .'iziaa jizepnl` xbin ini lk iqkpn `pfzine
`xnbd .iziaa jizepnl` ini lk iqkpn zpefipe iziaa zayei iidz

:ef oeyl xe`iaa `ziixa d`ianóñBé áø éðzcenll yi ,`ziixaa ¨¥©¥
,jk oeyld z`'éúéáa'dl ie`xd lecb zia el yi m` wx - §¥¦

,dceak itl ea xebl dl gipdl miyxeid miaiig ,ea xecl miyxeile
,my dze` oefle dia` zial dglyl mileki mpi`e'éz÷éáa' àìå- §Ÿ§¦§¦

my oi`e `zwia gipd m`y ,wegce xv sixv edfy ,`zwiaa `le
`l` ,my xecl dl zzl miaiig mpi` ,geixa dle miyxeil mewn

.mlv`n dglyl mileki
,eziaa dxc dpi`y s` :sqei ax siqendì úéà éðBæî ìáàmikixv - £¨§¥¦¨

wx `ed dpefl eaeigy mixne` oi`e ,dziaa dze` oefl miyxeid
.eziaa `idykmpn`,øîà éMà áø øa øîyúéì énð éðBæî eléôà ©©©©¦¨©£¦§¥©¦¥

dìz` dpzdy oeik ,eziaa dxc dpi`yk ,dl oi` zepefn s` - ¨
.zpefip dpi` eziaa dpi`y oeike ,eziaa ayzy jka zepefnd

:dkldd z` `xnbd zwqetàúëìä úéìådkld oi` -áø øa øîk §¥¦§§¨§©©©
,éMàdl yi ,ohw eziay zngn eziaa dxc dpi`yk s` `l` ©¦

.zepefn

* * *
dciqtn `id izn ,dpnl` oipra zepey zexnin d`ian `xnbd

:dizepefn z`,ìàeîL øîà ïîçð áø øîày dpnl`äeòázeywa - ¨©©©§¨¨©§¥§¨¨
dpnnäñéitúðå ,àNpäì,d`yip `l oiicr m` s` ,dnikqde -ïéà §¦¨¥§¦§©§¨¥

úBðBæî dìlk eiqkpn oefizy dl azk lrady itl ,dlra iqkpn ¨§
`le dzepnl`a jynzy onf lk xnelk ,'jizepnl` xbin' ini

xbin' o`k oi` xg`l `ypdl dzvxzpy oeike ,eceak zngn `ypz
.'jizepnl`

`ypdl dqiitzd m` wxy l`eny ixacn rnyn :`xnbd ddnz
,zepefn dl oi`àäm` la` -,úBðBæî dì Lé ,äñéitúð àìm` s`e ¨Ÿ¦§©§¨¥¨§

zngn `l` ,dlra ceak zngn epi` `ypdln drpnpy dn
dl yi recn ,dywe ,dl oebd did `l dp`yil dvxy mc` eze`y
.dlra ceak zngn epi` z`yp dpi`y mrhd ixde ,zepefn

:`xnbd zvxznìàeîL øîc dépéî éì àLøtî éãéãì ,ïðò áø øîà̈©©¨¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§©§¥
m` wx ok`y ,l`eny ly eitn df xac yexit izrny ip` -äøîà̈§¨

`ypdl dvex dpi`yúîçîceak,éìòa éðBìtf`,úBðBæî dì Lé ¥£©§¦©§¦¥¨§
`ypdl dqiitzp `l m` j`úîçîel` eidyïðéàL íãà éða ¥£©§¥¨¨¤¥¨
úBðBæî dì ïéà ,dì ïéðbeäîzrpnp dpi`y itl ,dlra iqkpn §¨¦¨¥¨§

xbin ini lk' da `xew ip` oi`e ,dlra ceak zngn `ypdln
.'jizepnl`

:df oipra sqep oic,àcñç áø øîày dpnl`úBðBæî dì ïéà ,äúpéæ ¨©©¦§¨¦§¨¥¨§
zxfgn `l` dlra ceak lr zxney dpi` ixdy ,dlra iqkpn

.mixg` miyp` ixg`
:sqep oic,óñBé áø øîày dpnl`äñkøéôe äìçékick ,dhywzd - ¨©©¥¦£¨¦§§¨

` ipay,da evxi mc,úBðBæî dì ïéàmrhdy dzrc dzliby itl ¥¨§
d`vn `l oiicry `l` ,dlra ceak zngn epi` z`yp dpi`y

.dl oebd mc`
:`xnbd zx`anøîàc ïàîm`y xn`y `cqg ax -äúpéædl oi` ©§¨©¦§¨

,`ypdl dvexy yexita dzrc dzlib `ly s` ,zepefnïkL ìk̈¤¥
m`y xaeqyäñkøéôe äìçékj` .zepefn dl oi`øîàc ïàîax - ¦£¨¦§§¨©§¨©

m`y xn`y sqeiäñkøéôe äìçékote`a wx epiid ,zepefn dl oi` ¦£¨¦§§¨
,dfìáàm`dì úéà ,äúpéæ,zepefn dl yi -,àîòè éàîokziy oeik £¨¦§¨¦¨©©§¨

y oeik epiid dzpfy dne ,`ypdl dvex dpi` zn`aydñðà øöé- ¥¤¨§¨
.ok dzyr lral dzee`z zngn

:elld zexnind lka dkldd z` zwqet `xnbdìëk àúëìä úéìå§¥¦§§¨§¨
àúzòîL éðäm` s` `l` ,el`d zerenyd lkk dkldd oi` - ¨¥§©§¨¨

dl yi ,dqkxite dlgik e` ,dzpif e` ,dqiitzpe `ypdl deraz
dizepefn dciqtny exn` `le .zepefnàä ék àlàenk -áø øîàc ¤¨¦¨§¨©©

,ïéc úéáa dúaeúk úòáBzä ,ìàeîL øîà äãeäé`idy di`x efy §¨¨©§¥©©©§¨¨§¥¦
,zernl dwewfe `ypdl dvex,úBðBæî dì ïéàlk' llka dpi`y itl ¥¨§

.eceak liaya dpnl` dpi` ixdy ,'iziaa jizepnl` xbin ini
:`xnbd dywnàìådl oi` oic ziaa dzaezk zraezd ike - §Ÿ

,zepefnàéðúäå,`ziixaadúaeúk äøëîz` md elawiy ,mixg`l §¨©§¨¨§¨§¨¨
,dzaezk sqkåm` okäðkLîz`dúaeúkrwxwd z` dpzpy - §¦§§¨§¨¨

e` ,daeg ilral oekynk dzaezkl zcgeindäúNòrwxwd z` ¨§¨
l zcgeindì 'é÷éúBtà' dúaeúkmc`øçà,oenn el zaiig dzidy §¨¨©¦¦§©¥

,ef rwxwn eaeg z` dabiy,úBðBæî dì ïéàixd ,ok dzyry oeiky ¥¨§
`ziixadn rnyne .zepefn dl oi` aeye ,dzaezk dzab eli`k df

wxyéðä,el` miyrn -ïéàz` ciqtdl dl minxeb ok` - ¨¥¦
,daezkd ziiabk miaygp mdy itl ,dizepefnìáàwxy dy` £¨

úòáBz,dze` dzab `l oiicre ,oic ziaa dzaezkàì`id oi` - ©©Ÿ
.zepefn dl oi`y l`eny xn` ji`e ,dizepefn dciqtn

dy`d oi` cal driazay `ziixadn wiicl oi` :`xnbd zvxzn
,wiicl yi jk `l` ,dciqtnéðä,`ziixaa exkfedy el` mipte` - ¨¥

ïéaok dzyr m`ïéc úéáaeïéaok dzyr m`,ïéc úéáa àlLoi` ¥§¥¦¥¤Ÿ§¥¦
a ok oi`y dn ,zepefn dlúòáBz,`ziixaa dxkfed `ly dzaezk ©©

ok dzyr m` wxïéà ,ïéc úéáam` la` ,zepefn dl oi` ok` - §¥¦¦
dzaezk drazàì ,ïéc úéáa àlL.dizepefn dciqtn dpi` - ¤Ÿ§¥¦Ÿ

* * *
:dpyna epipy'eëå íéìLeøé éLðà eéä Cëå`azi `dz z`] oiazek §¨¨©§¥§¨©¦§

lilbd iyp` ,[iziaa jizepnl` xbin ini lk iqkpn `pfzine iziaa
evxiy cr oiazek eid dcedi iyp` .milyexi iyp`k oiazek eid
dl oipzep oiyxei evx m` jkitl ,jizaezk jl ozil oiyxeid
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miwxt dyelya` cenr cp sc ± iriax wxtzeaezk
äáåúë äì úéìã ïåéë.`ed daezk i`pz `dc .zac ipefn dl zil ,m`l Ðäñåøà úáÐ

`l e` ,eiqkpn zepefn dl yi ,mipa ele zne ,el dclie ezqex` lr `ad?äì úéàã ïåéë
äáåúë.dqex`l inp oewz opax ,inp i` .oiqexi`d on dl azky oebk Ðïåéë àîìã åà

ïðáø ïå÷ú àìã.liig `l ikd inwn inp daezk i`pz ,oi`eyp zry cr azknl Ðúá
äñåðà,ok ixg` d`ype dxrpd z` qp` Ð

,zne za el dclie ,"dy`l didz ele" aizkck

`l e` oig`d on zepefn dl yi?äáåúë äì ùé
.eiqkpn Ðäðîozp xaky ab lr s`e ,zn m` Ð

.dia`l dqpw sqkäúáåúëá äñð÷ óñë àöéÐ

.daezk dl oi`eéàîi`pz ody zad zepefn Ð

`l e` ,ikda irwt daezk?zilc oeik :opixn` in

.'ek dlàîòè åðééä äáåúë àîìã åà`lc Ð

meyn dy` zaezk lkc meyn ,opax dl oewz

.depwz d`ivedl eipira dlw `dz `lyàäå
÷éôî éöî àì."dglyl lkei `l" aizkck Ð

`kilc oewz `lc ,`ed iwet` meync daezk

yginlÐ,daezk i`pz x`y la` .dl zil

dlw `dz `ly meyn e`lcoewzi`Ð.dl zi`

éú÷éáá àìå éúéááz` oitek zia el yi m` Ð

oiyxeidoileki oi`e ,dceak itl xecn dl zzl

.my jze` oipf ep`e jia` zial ikl :dl xnel

xv sixv ,`nlra `zwia `l` zia el oi` la`

`zwia oeyle .ohweÐia`zwrzay).(a,fr

ikl :xnel oileki,eplv`n`azi `dz z`"c

.izwiaa `le ,jl azk "iziaaäì úéà éðåæî ìáà
`lc oeik opixn` `le ,eiqkpn dia` ziaa Ð

da opixw `l "iziaa `azi `dz z`e" da opixw

,yixc `xizi "iziaa" sqei axe ."iqkpn `pfzne"

`dz z`e" ,ipnif ixz "iziaa" azknl oewzc

:"iziaa jizelnx` xbin ini lk iziaa `azi

]äñééôúðåxbin" da opixw `l ez Ð

.["jizepnl`äì ùé äñééôúð àì àä,dinza Ð

oi` elit`edakrd`l` ,dlra ceak zngn

draez did `lydl oebd?äñëøéôå äìçéëÐ

zakrn dlra ceak zngn `lc dzrc `ilb

.`ypilé÷éúåôà äúáåúë äúùòrwxw Ð

aeg lral iwizet` dzyr ,dzaezkl zcgeind

.dlyïéà éðäla` ,daezk ieaib ody itl Ð

driazÐ.`làäãååøô.dl mikenqd mikxk Ð

àæåçîiceextn Ð.laaàòãøäðã àá÷ éâñãÐ

oicceny mewn lk.`rcxdp aw zcna d`eaz

äéìòù äî ïéîùoiabnyk Ðoic zia dl

oerxta dicba oiny ,dzaezk.daezkèé÷ìáÐ

ziad lra el gwle ,ziad lra ziaa xby xiky

`veiyk ,micbaepnnÐexkya micba oze` my

.oiny oi` :xn` axe ,l`enylèé÷ìá ïëåÐ

.oiny oi` l`enyle ,oiny axläá çðîåax Ð

.dizlina `pniq÷åôå çìù àúìîøàå àîúéÐ

.`ve odicba hytdàîúé.hiwl Ðïðúã
ïéúéðúîájda Ð.oikxrcåéñëð ùéã÷îä ãçà

åîöò êéøòîä ãçàå 'åëxafbde Ðepkynl `a

`l xafbl el oi` ,dyxta aevwd ekxr lr

.'ek ezy` zeqkaïîùìravy micba Ðmyl

`ly it lr s`e ,eipa myle ezy`meyal.oiicr

.l`enyk ,dly dicba `nl`ìàåîùë äøåàëì
àèäéødpynd zernyn zvexn me`zt Ð

da zpiirn ik la` ,l`enykÐ`riiqn `l

.eizgz `idy onf lk dly ediy dl ipwn ikdc `zrc`e ,ezian d`vei dpi`e ,`niiw dinw `dc .l`enylåäì øîàã àåää.rxn aiky z`ev Ðúøáì àéðåãðmiaevw Ðihiykz eid

jke jk ,zepad.miyealéîúéì àðøåôinc dl aizip :opixn` `le .minezil geixd Ð`ipecpdmeik.d`eevd
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úá.iraiz dteb dqep`c :dniz Ð edn dqep`éúéáám` ik odl oi`yk Ð izwiaa `le

`id Ð miaeh miza mdl yiae .dyxbl oileki `nlr ileklc ,zcqtn `id Ð izwia

opixn`ck .dlra iiga dynzypy jxck xecna zynzyny ,iziac `pyil i`da zgeexn

.ea `veikl elit` `ny e` ,epnn rexbl dl silgdl oi`e ,(`,bw zeaezk) "`yepd"a

úéìedlek`] Ð `zzrny ipd lkk `zkld

i`c .`ticr `eddc ,`ypil derazn xa ,[i`w

m` Ð `ypil deraz` inp i`we ,`wec ipd lkk

xn`c ,opr axl l`enyc` l`enyc `iyw ok

.'ek l`eny xnc dipin il `yxtn icicl :lirl

:(`,nw zay) "oilez" wxta `ki` `peeb i`dke

.`wec e`lc ,`zzrny ipd lkk `zkld zil

ìàåîùåyxit Ð lilb iyp`k dkld xn`

xg` ekli Ð bdpn yiy mewnae :l`ppg epiax

,l`enyk eyri Ð bdpn oi`y mewnae ,bdpnd

okid cr jenqa irac `de .dizeek `zkldc

`l` ,l`enyk dkld oi`c meyn e`l Ð `rcxdp

`iddn dywc `de .axk bedp laa x`yc .meyn

zxfra yxt` my Ð (a,dv zeaezk) "dpnl`"c

.myd
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äaeúk dì úéìc ïåék¯dnà :àîìc Bà ,éðBæî dì úéì ¥¨§¥¨§¨¥¨§¥¦§¨¦¨
àøeqéà àãáòc¯àãáò àìc éäéà ,ïðaø äeñð÷ §¨§¨¦¨§¨¨©¨©¦¦§¨¨§¨

àøeqéà¯úa :àáø éòa .e÷éz ?ïðaø äeñð÷ àì ¦¨¨§¨¨©¨©¥¨¥¨¨©
úéàc ïåék ?úBðBæî dì ïéà Bà úBðBæî dì Lé ,äñeøà£¨¥¨§¥¨§¥¨§¦

äaeúk dì¯ïðaø eðéwz àìc ïåék :àîìc Bà ,dì úéà ¨§¨¦¨¦§¨¥¨§¨©¦©¨©
ïéàeOéð úòL ãò äaeúk¯áø éòa .e÷éz ?dì úéì §¨©§©¦¦¥¨¥¨¥©

?úBðBæî dì ïéà Bà úBðBæî dì Lé ,äñeðà úa :àtt©¨©£¨¥¨§¥¨§
äãeäé éaøa éñBé éaøc àaélà¯:øîàc ,Cì éòaéz àì ©¦¨§©¦¥§©¦§¨¨¦¨¥¨§¨©

Cì éòaéz ék .äðî äaeúk dì Lé¯,ïðaøc àaélà ¥¨§¨¨¤¦¦¨¥¨©¦¨§©¨©
dúaeúëa dñð÷ óñk àöé :éøîàc¯úéìc ïåék ?éàî §¨§¦¨¨¤¤§¨¨¦§¨¨©¥¨§¥

äaeúk dì¯àîòè äaeúk :àîìc Bà ,éðBæî dì úéì ¨§¨¥¨§¥¦§¨§¨©£¨
àäå ,dàéöBäì åéðéòa äl÷ àäz àlL éãk ?éàî¯ ©§¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨§¦¨§¨

éúéáa àáúé àäz zà" .e÷éz ?dì ÷étî éöî àì̈¨¥©¥¨¥©§§¥¨§¨§¥¦
'åëåéðBæî ìáà .éú÷éáa àìå éúéáa :óñBé áø éðz ."¯eléôà :øîà éLà áø øa øî .dì úéà ¨¥©¥§¥¦§Ÿ§¦¨¦£¨§¥¦¨¨©©©¦¨©£¦

àNpäì äeòáz :ìàeîL øîà ïîçð áø øîà .éLà áø øa øîk àúëìä úéìå .dì úéì éîð éðBæî§¥©¦¥¨§¥¦§§¨§¨©©©¦¨©©©§¨¨©§¥§¨¨§¦¨¥
äñéitúðå¯äñéitúð àì àä ,úBðBæî dì ïéà¯àLøtî éãéãì :ïðò áø øîà ?úBðBæî dì Lé §¦§©§¨¥¨§¨Ÿ¦§©§¨¥¨§¨©©¨¨§¦¦¦¨§¨
dépéî éìéìòa éðBìt úîçî" äøîà :ìàeîL øîc"¯ïðéàL íãà éða úîçî" ,úBðBæî dì Lé ¦¦¥§¨§¥¨§¨¥£©§¦©§¦¥¨§¥£©§¥¨¨¤¥¨

dì ïéðbeäî"¯äúpéæ :àcñç áø øîà .úBðBæî dì ïéà¯äìçék :óñBé áø øîà .úBðBæî dì ïéà §¨¦¨¥¨§¨©©¦§¨¦§¨¥¨§¨©©¥¦£¨
äñkøéôe¯äúpéæ øîàc ïàî .úBðBæî dì ïéà¯äìçék øîàc ïàî .äñkøéôe äìçék ïkL ìk ¦§§¨¥¨§©§¨©¦§¨¨¤¥¦£¨¦§§¨©§¨©¦£¨

äúpéæ ìáà ,äñkøéôe¯àîòè éàî ,dì úéà¯,àúzòîL éðä ìëk àúëìä úéìå .dñðà øöé ¦§§¨£¨¦§¨¦¨©©£¨¥¤£¨¨§¥¦§§¨§¨¨¥§©§§¨
ïéc úéáa dúaeúk úòáBzä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc àä ék àlà¯.úBðBæî dì ïéà ¤¨¦¨§¨©©§¨¨©§¥©©©§¨¨§¥¦¥¨§

øçàì é÷éúBtà dúaeúk äúNò ,dúaeúk äðkLîe ,dúaeúk äøëî :àéðúäå ?àìå¯dì ïéà §Ÿ§¨©§¨¨§¨§¨¨¦§§¨§¨¨¨§¨§¨¨©¥¥§©¥¥¨
éðä .úBðBæî¯úòáBz ìáà ,ïéà¯éðä !àì¯úéáa ,úòáBz .ïéc úéáa àlL ïéa ,ïéc úéáa ïéa §¨¥¦£¨©©¨¨¥¥§¥¦¥¤Ÿ§¥¦©©§¥

ïéc¯ïéc úéáa àlL ,ïéà¯'åëå íéìLeøé éLðà eéä Cëå" .àìéLðàk äëìä :øîà áø ,øîzà ." ¦¦¤Ÿ§¥¦¨§¨¨©§¥§¨©¦¦§©©¨©£¨¨§©§¥
àäãååøt ìëå àòcøäð ,áøk âeäð àäãååøt ìëå ìáa .ìéìâ éLðàk äëìä øîà ìàeîLe ,äãeäé§¨§¥¨©£¨¨§©§¥¨¦¨¤§¨©§¨¨¨§§©§©§§¨§¨©§¨¨¨
dì÷ì dòîL ,ïîçð áøc dén÷ì eúà ,àòcøäðì àáéñð úåäc àæBçî úa àéää .ìàeîLk âeäð§¦§¥©¦©§¨©£©§¦¨¦§©§§¨¨§©¥§©©§¨§¨¨§¨¨
!àáéñð àòcøäðì àäå :déì eøîà .áøk âeäð àäãååøt ìëå ìáa :eäì øîà .àéä àæBçî úác§©§¨¦£©§¨¤§¨©§¨¨¨§§©¨§¥§¨¦§©§§¨§¦¨

éëä éà :eäì øîà¯àòcøäð àëéä ãòå .ìàeîLk âeäð àäãååøt ìëå àòcøäð¯àëéä ãò £©§¦¨¦§©§§¨§¨©§¨¨¨§¦§¥§©¥¨§©§§¨©¥¨
ïéîL ïéà :øîà ìàeîLe ,äéìòM äî ïéîL :øîà áø ,äðîìà :øîzéà .àòcøäðc àa÷ éâñc§¨¥©¨¦§©§§¨¦§©©§¨¨©¨©¨¦©¤¨¤¨§¥¨©¥¨¦

úî àðäk áø .èé÷ìa dôeléçå :ïéáà øa àéiç áø øîà .äéìòM äîda çpîe ,èé÷ìa ïëå :éð ©¤¨¤¨¨©©¦¨©¨¦§¦¨§¨¦©¨£¨©§¥§¥§¨¦©©¨
déúååk ïéúéðúîa ïðúc áb ìò óà :ïîçð áø øîà ."÷Bôe çlL àzìîøàå àîúé" :àðîéñ¦¨¨©§¨§©§©§¨©©¨©©©§¨©©©¦§©§©§¦¦§¨¥

ìàeîLc¯éøònä ãçàå ,åéñëð Léc÷nä ãçà :ïðúc .áøc déúååk àúëìäBîöò úà C¯ïéà ¦§¥¦§§¨§¨¥§©¦§©¤¨©©§¦§¨¨§¤¨©©£¦¤©§¥
ì òávL òáöa àìå ,åéða úeñëa àìå ,BzLà úeñëa àì Bìç÷lL íéLãç íéìcðña àìå ,ïîL Ÿ¦§¦§§Ÿ¦§¨¨§Ÿ§¤©¤¨©¦§¨§Ÿ§©§¨¦£¨¦¤¨©

ìàúëìä éànà ,ìàeîLc déúååk ïéúéðúî ïðúc øçàî éëå :ïîçð áøì àáø déì øîà .ïîL ¦§¨£©¥¨¨§©©§¨§¦¥©©¦§©©§¦¦§¨¥¦§¥©©¦§§¨
da zðéiòî ék ,àèéäø ìàeîLk äøBàëì :déì øîà ?áøc déúååk¯.áøc déúååk àúëìä §¨¥§©£©¥¦§¨¦§¥§¦¨¦§©©§§¨¦§§¨§¨¥§©

dì éð÷à ék ?àîòè éàî¯÷téîìe ì÷Lîì àzòcà ,dén÷ í÷éîì àzòcà¯.dì éð÷à àì ©©£¨¦©§¥¨©©§¨§¥©©¥©©§¨§¦§¨§¥©¨©§¥¨
:éøîà ,àðéã éáì eäì éèîî à÷ äåä .éîúiî dúaeúk äòáz à÷ äåä áéLéìà øa éác àúìk©§¨§¥©¤§¨¦£¨¨¨§¨§¨¨¦¨§¥£¨¨©§¥§§¥¦¨¨§¦
,àðéáøc dén÷ì eúà .àðî déleëì eäðézñkéàå eäðézLéáì àìæà .éëä éìæéúc àúléî ïì àìéæ¦¨¨¦§¨§¥§¦¨¦¨§¨§¦§¦§§¦©§¦§§¥¨¨¨§©¥§¨¦¨
àéðeãð :eäì øîàc àeää .äéìòM äî ïéîL äðîìà :øîàc ,áøc déúååk àúëìä :eäì øîà£©§¦§§¨§¨¥§©§¨©©§¨¨¨¦©¤¨¤¨©©£©§§§¨
:eäì øîàc àeää .éîúéì àðøet :ïéáà øa éãéà áø øîà .àéðeãð ìæ .úøáì¦§¨©§§¨£©©¦¦©¨¦§¨§¨§¥©©£©§
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כתובות. נערה שנתפתתה - פרק רביעי דף נד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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רד
miwxt dyelyaa cenr cp sc ± iriax wxtzeaezk

àøîç ïî éæåæ äàî òáøàxn` `l envr oiid la` ,jkl careyn `di oii eze` :rnyn Ð

einck dl ozil.d`eevd mei lyäãñôîéðåæî.lek`l daxn Ðäì ãçééðãz`eeva Ð

d`t) opz daezk iab elit`c .dilr lawz ile` ,micrae ,rxn aikyb wxt:(f dpyn

`edy lk rwxw ezy`l azke eipal eiqkp lk azekdÐxne` iqei iax dzaezk dca`

`pyil dl azk `ly it lr s` dilr dlaw m`

wlgnk dil iedc `pixg`ozpe eit lr eiqkp

oi`e icaryn edl dede eipal miqkpd x`y

.icarynn zepefip dy`de zepadïëù ìë
úåðåæî äì äáéøùef rwxw xn` m` Ð

zepefn jil epzi `l m` `l` df oi` jizepefnl

migeexn`l`dtcrdl ef rwxw ilh minvnevn

i`cdcaryleiqkp lk ixd dizepefnl

.jkl micareynéãâðëùikxrk yep` Ðie`xe

.ilr welglúåðåæîájil yiy zepefn aega Ð

.jkl oerxt `dz efy rnyn ilr

äøòð êìò ïøãä

äðùîéô ìò óàÐäöø íà:jixt `xnba Ð

.`hiytäì áúë àìù,ezrcnc ztqez Ð`l`

.dqpekl zpn lrúáúåë àéäåit lr s` Ð

.xaey oeyla zazeke ,zlgen ,dlawzp `ly

àøîâéðú÷ àì áåúëì äöø`pz i` Ð

ztqezd didiy dpin opirny ded `l ,"aezkl"

my oi`e ,ezrcn dpznk `l` ,daezk iexw

"siqedl" opzc `zyd .eilr daezkÐrnyn

daezk mye ,minkg epwzy daezkd lr sqep

.'ek dil riiqn `ed mb ,eilräáåúë éàðúÐ

lke ,zepefn oke ,dl siqedl dpzn `edy ztqez

.lirlc oiwxta opzc jpdúìçåîìå úøëåîìÐ

dzaezk zlgen e` dzaezk zxkenÐdlgn

`le ,daezk iexw lkdy itl ,lkd z` dxkne

.miz`n dpn `l` daezk ixwin `l opixn`

úãøåîì:(`,bq zeaezk) oiwxta opzc Ð

dlra lr zcxendÐ.'ek dzaezkn dl oizget

zget `ed izn crÐ`l .dzaezk cbpk cr

s` `l` ,ediicegl miz`n dpn cbpk `niz

.oiklede oizget ztqezdúîâåôìåwxta Ð

dzaezk znbetd :opz (`,ft my) "azekd"Ð

,inp ztqez dnbt m` .dreaya `l` rxtz `l

zetqezd oerxt myl dxn`yxpic izlawzd

Ðdlra oreh m`e ,`id dzaezk znbet ef s`

jizaezk lk zlawzdÐ`l` rxtz `l

.dreayaúòáåúìzraezd :minkg exn`y Ð

oic ziaa dzaezkÐzraez .zepefn dl oi`

ztqezÐ.zepefn dl oi` inpúã ìò úøáåòÐ

`vz :dilr exn`y (`,ar my) "xicnd" wxta

,miz`n dpn zaezk `niz `l .daezka `ly

.dciqtd `l `ed `nlra dpzn ztqez la`
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òáøà`aipb iab (a,dq oihib) "lawzd" wxtac :xn`z m`e Ð zxal `xng on ifef d`n

.`iptxdc `xngn `pia` iaxl ifef d`n rax` ead :xn` wtp ik ,ded xlewa `vei

`l` !xn`w `l `xng inc ,xn`w `l `xngc ,`pia` iax dpw `lc (`,eq) mzd xn`we

wiqn inp mzdc :xnel yie ."`xng on"l "`xngn" oia wlgl `xaq oi`e !xn`w `xngn

.egk z` zetiil Ð `xngnãçééðã`rx` dl

Ð dpefnliax hxgzp (a,ap) lirlc ab lr s`

oeik ,i`pb oi` `kd ,dvr o`iydy dn lr opgei

.lawl dvxz m` ielz dzrcac

úåðåæîìwxtac :dniz Ð 'ek zepefn dl daix

`py `lc wiqn (a,cw `rivn `aa) "lawnd"

Ð "dzaezka" xn` `py `l "dzaezkl" xn`

rax` dl ead" iab ,oz`n oepi`c ifef d`n rax`

itl ,`weec `kdc :xnel yie !"zxal ifef d`n

daix Ð zepefnl :opixn` zepefna zwfgen `idy

:inp i` .zwfgen zad oi` Ð mzd la` .zepefn dl

rax` dl ead `l` xninl dil ded `l mzd

ly mrc rnyn ,dzaezkl xn`wcne ,ifef d`n

`kd la` ,ifef d`n rax` iedilc xn`w lra

.wlgl yi zepefnl yxtl jixvc

äøòð êìò ïøãä

óàdpn d`n elit` siqedl dvx m` Ð it lr

ozg azeky ebdp eiykrc :dniz .siqen

dhext dey el oi`y it lr s` ,oixhil d`n dlkl

dfl eiqkp caryn `ed Ð el yiyk `nlyac

miqkpd el` eca`p elit` ,aiigzpe li`ede .aegd

oi`y it lr s` ,micarzyn md Ð mixg` dpwe

mc` mewn lkn ,mlerl `a `ly xac dpwn mc`

cizrce" azkc oeik ,mlerl `a `ly xac caryn

`xza `aa) "zny in"a opixn`ck "ipwinl `p`

carzyi j`id Ð el oi`y eze` la` .(`,fpw

Ð dl aiigzp `ly oeik ?ok ixg` dpwiy eiqkp

wgvi epiax l`ye !mlerl `a `ly xac epiid

wxta df oiprk epivnc :el aiyde ,edil` iaxl

,(`,cv `rivn `aa) "milretd z` xkeyd"

:jixte .l`eyk zeidl mpg xney dpzn :`ipzc

lka rnyn .ecin epwya :ipyne ?mixaca Ð i`na

`l` ,miqkp mey el dpwn oi`y it lr s` ,oipr

el eidiykle ,dzrn aegd dfl eteb caryny

mixac oipw df oi`e .dzrn eceary lg miqkp

yixc `iddk `l` ied `l mixac oipwc ,`nlra

da oi`y xvg welgl mcin epwy (`,b) `xza `aa

aiigzdl eteb caryny dn la` .dwelg oic

mixac oipw df oi`e ,carzyn Ð df xacl

eidiy `nzq azekc oeikc :miyxtn yie .`nlra

dced ixd ?aiigzp `l dnl oi`xg` eiqkp lk

el oi`y mircei ep`y it lr s`e !miqkp el yiy

lra z`ced Ðze`yxda oiazeky :mz epiax xne` df mrhne .inc micr d`nk oic

dcenc oeik ,rwxw el oi`y mircei ep`y it lr s` "ixvga rwxw zen` rax` el izipwde"

.inc micr d`nk oic lra z`ced Ð el yiy

úãøåîìdaebe xfeg xg` mewnn dyexi dl dltp m`y ,jlede zget mlerl oizipzna onwl xn` `dc .dl zget Ð daezkk daezk i`pz ied `l elit`c ,jixhvi` `l iqei iaxc `ail`

.daezkk inp ztqezc .daezk `l` zget epi`y ,jixhvi` opaxl `l` .dpnnúîâåôìådzid elit` ,dreaya `l` ztqezd mb dabz `l dzaezk dnbt m`c ,jixhvi`

.xg` xhya ztqezde cg` xhya daezkdúòáåúìådpkyn :(a,fv) dpnl` wxta onwl ixn`c ,opaxc `ail` eyexit okzi `le .zepefn dl oi`y Ð ztqez draz m`y :qxhpewa yxit

zvwn m` ik draz `l ixd Ð daezkk daezk i`pzc oeik ,zepefn dl yic ,ztqez dxiiye miz`n dpn draz m`y Ð zraezle :yxtl yi `l` !zepefn dl yi Ð dzaezk zvwn dpzp e`

.daezkúøáåòìå,dlgznc `nrh epiid mzd ,ztqez odl yie daezk odl oi` zipelii`e dipye zp`nnac ab lr s`e .ztqez inp dciqtd Ð dzaezk dciqtde li`edc Ð zc lr

ztqez ,inp zipelii`e .llk daezkl `kiiy `le ,dl azk `nlra dpzn Ð dl azkc ztqez ,jkld .daezk dipye zp`nnl oi`y rcei `dc ,dl azk daezkc `zrc` e`l ,ztqez azkyk

enk `l` dazekl ezrc oi` Ð ezaizka dielz dpi`e li`ed ,dnvr daezkd la` .yxit `le li`ed ,zipelii` `vnz elit`e ,dpey`xd dlil zaig zngn ,`nlra dpzn Ð dl azkc

.ztqeza mb deqpw Ð daezka deqpwyk ,dl azk daezkc `zrc` ztqez `xwirnc ,zc lr zxaer la` .zipelii` dpi` m` ,minkg edeaiigy
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øîà .àøîç ø÷éià .úøáì àøîç ïî éæeæ äàî òaøà©§©¥¨¥¦©§¨¦§¨¦©©©§¨£©
eäì äåä ïðçBé éaøc déáéø÷ .éîúéì àçååø :óñBé áø©¥©§¨§¨§¥§¥¥§©¦¨¨£¨§
éaøc dén÷ì eúà .éðBæî äãñôî÷ äåäc àaà úzéà¦©©¨©£¨¨©§§¨§¥£§©¥§©¦
ãçééðc ïBëeáàì déì eøîàå eìéæéà :eäì øîà .ïðçBé¨¨£©§¥¦§¦§¥©£¦§©¥

æîì àòøà dì:eäì øîà ,Lé÷ì Léøc dén÷ì eúà .dðB ¨©§¨¦§¨¨§©¥§¥¨¦£©§
ïðçBé éaø àäå :déì eøîà !úBðBæî dì äaéøL ïkL ìk̈¤¥¤¦¨¨§¨§¥§¨©¦¨¨

àì éàå ,dì eáä eìéæ :eäì øîà !éëä øîà àì¯ ¨£©¨¦£©§¦£¨§¦¨
éaøc dén÷ì eúà .eëééðeàî ïðçBé éaø eëì àð÷étî©¥§¨§©¦¨¨¥©§£§©¥§©¦
øîà .éìò ÷eìç écâðkL ?äNòà äî :eäì øîà .ïðçBé¨¨£©§¨¤¡¤¤§¤§¦¨¨©¨©
øîà :ïðçBé éaøc dépéî éì àLøtî éãéãì ,eäaà éaø©¦©¨§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©¦¨¨¨©

úBðBæîì""¯úBðBæîa" øîà ,úBðBæî dì äaéø"¯õö÷ ¦§¦¨¨§¨©¦§¨©
.úBðBæî dì̈§

äøòð êìò ïøãä

óàìòäðîìàå íéúàî äáBb äìeúa eøîàL ét ©©¦¤¨§§¨¨¨©¦§©§¨¨
éñBäì äöø íà ,äðîäðî äàî eléôà ,ó¯ ¨¤¦¨¨§¦£¦¥¨¨¤

éñBéïî ïéa ïéñeøàä ïî ïéa ,äLøbúð Bà äìîøàúð .ó ¦¦§©§§¨¦§¨§¨¥¦¨¥¦¥¦
ïéàeOpä¯:øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø .ìkä úà äáBb ©¦¦¨¤©Ÿ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥

ïéàeOpä ïî¯äìeúa ,ïéñeøéàä ïî ,ìkä úà äáBb¯ ¦©¦¦¨¤©Ÿ¦¨¥¦§¨
ìò àlà dì áúk àlL ,äðî äðîìàå íéúàî äáBb¨¨©¦§©§¨¨¨¤¤Ÿ¨©¨¤¨©

äöø íà :øîBà äãeäé éaø .dñðBëì úðî¯áúBk §¨§§¨©¦§¨¥¦¨¨¥
ézìa÷úä" úáúBk àéäå ,íéúàî ìL øèL äìeúáì¦§¨§¨¤¨©¦§¦¤¤¦§©©§¦
ézìa÷úä" úáúBk àéäå ,äðî äðîìàìe ,"äðî Enî¦§¨¤§©§¨¨¨¤§¦¤¤¦§©©§¦
úçBtä ìk :øîBà øéàî éaø ."æeæ íéMîç Enî¦§£¦¦©¦¥¦¥¨©¥

äðnî äðîìàìe íéúànî äìeúáì¯úìéòa Bæ éøä ¦§¨¦¨©¦§©§¨¨¦¨¤£¥§¦©
.úeðæàøîâeãáò àúevé÷ :àîéúc eäî !àèéLt §§¦¨©§¥¨¦¨¨§

Bì ïéàL éî úà Léiáì àlL ,ïðaø¯.ïì òîLî à÷ ©¨©¤Ÿ§©¥¤¦¤¥¨©§©¨
"éñBäì äöø íà'åë ódì áBzëì äöø" .""¯,éðú÷ àì ¦¨¨§¦¨¨¦§¨¨¨¨¥

éñBäì äöø" àlàéaø øîà eáéà éaøì déì òéiñî ."ó ¤¨¨¨§¦§©©¥§©¦©§¨©©¦
äaeúk éàðz :éàpé éaø øîà eáéà éaø øîàc .éàpé©©§¨©©¦©§¨©©¦©©§©§¨
,úìçBîìe ,úøëBîì dpéî à÷ôð .éîc äaeúëk¦§¨¨¥¨§¨¦¨§¤¤§¤¤
,úc ìò úøáBòìe ,úòáBúì ,úîâBôìe ,úãøBîì§¤¤§¤¤§©©§¤¤©¨

çáùì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

כתובות. נערה שנתפתתה - פרק רביעי דף נד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc zeaezk(ycew zay meil)

úøáì àøîç ïî éæeæ äàî òaøàiqkpay oiidn fef ze`n rax` - ©§©§¨¥¦©§¨¦§¨
seqale ,dzipecpl izal didiàøîç øwéià,oiid xwiizd -áø øîà ¦©©©§¨¨©©

éîúéì àçååø ,óñBéwx minezil mipzep xnelk ,minezil geexd - ¥©§¨§©§¥
oiidn ezal ozil mikixv mpi`e ,oiid incn fef ze`n rax`
xzei edfy ,d`eevd meia fef ze`n rax` dey didy xeriyk
oiid z` epziy a`d oeekzd `ly oeik ,dzr fef ze`n rax`n
fef ze`n rax` dl epziy `l` ,fef ze`n rax` ieeya envr

.jkl oiid z` carye ,cala

* * *
:dpnl`d zepefn oipra zwelgn d`ian `xnbdïðçBé éaøc déáéø÷§¥¥§©¦¨¨

,opgei iax ly eiaexw -àaà úzéà eäì äåädy` dzid - £¨§¦©©¨
,mdia`léðBæî äãñôî÷ äåäc,zelibxdn xzei zlke` dzidy - ©£¨¨©§§¨§¥

xg`l s` ok dyrz `ny mipad eyyg zenl mdia` cnryke
,mdiqkpn mdl ciqtze ,a`d zzinïðçBé éaøc dén÷ì eúàe`a - ¨§©¥§©¦¨¨

.dnr zeyrl dn dvr opgei iax z` le`yleäì øîà,opgei iax ¨©§
ïBëeáàì déì eøîàå eìéæéà,mkia`l exn`e ekl -àòøà dì ãçééðc ¥¦§¦§¥©£¦§©¥¨©§¨

dðBæîì,dizepefnl rwxw micrae rxn aiky z`eeva dl cgiiy - ¦§¨
cgiiy rwxwd xeriyk `l` zepefn lawz `l jka dvxzz m`e

e ,mdia` zn ok` onf xg`l .eyr jke ,dizepefnlLéøc dén÷ì eúà̈§©¥§¥
Lé÷ì,oicl yiwl yix iptl e`a -à,eäì øîrwxw dl cgiiy oeik ¨¦¨©§

,dizepefnldì äaéøL ïkL ìkl zekf dl sqeezpy -,úBðBæîoi`y ¨¤¥¤¦¨¨§
m`y ,daxc` `l` ,ef rwxwn wx qpxtzzy ezpeek z` miyxtn
lkez ,minvnevn `l` migeexn zepefn miyxeid dl epzi `l
`weec caryl ezpeek oi` la` ,mitqep zepefn rwxwdn lehil

.jkl micareyn eiqkp lk ixdy ,dizepefnl ef rwxwdéì eøîà̈§¥
,yiwl yixl miyxeid,éëä øîà àì ïðçBé éaø àäå,daxc` `l` §¨©¦¨¨Ÿ¨©¨¦

.dizepefn aeign epxhetl ick ef dvr epl ozpeäì øîà,yiwl yix ¨©§
e ,izrc lr cner ip`dì eáä eìéæ,dizepefn dl epze ekl -àì éàå ¦¨¨§¦Ÿ

,dl epzzeëééðeàî ïðçBé éaø eëì àð÷étîixac z` mkl `ive` - ©¦§¨§©¦¨¨¥§§
.mkz` dcp` ,xnelk ,mkipfe`n opgei iaxeúàmiyxeid e`a - ¨

ïðçBé éaøc dén÷ì,yiwl yix ixac z` el exn`eeäì øîàiax §©¥§©¦¨¨¨©§
,opgeiéìò ÷eìç éãâðkL ,äNòà äîlecb mc` `edy yiwl yix - ¨¤¡¤¤§¤§¦¨¨©

.eixack eyr okle ,ilr wleg ,ilr welgl ie`xe ikxrk
:xaca welig yi opgei iaxl s`y zx`an `xnbd,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨

ïðçBé éaøc dépéî éì àLøtî éãéãìdf xac yexit izrny ip` - §¦¦¦©§¨¦¦¥§©¦¨¨
,dizepefnl rwxwd z` dl cgiiy ote`a welig yiy ,opgei iaxn

m`øîàef rwxw cgiinyðBæîì','úBy rnyn,úBðBæî dì äaéø ¨©¦§¦¨¨§
m` j` ,efd rwxwdn lehil lkez zepefn witqn dl eidi `l m`y

øîàrwxw dl cgiiny,'úBðBæîa'y rnyn,úBðBæî dì õö÷eli`ke ¨©¦§¨©¨§
`le ,dil` el yiy zepefnd aega dl daevw `dz ef rwxwy xn`

.zexg` zerwxwn dabz
dzztzpy dxrp jlr oxcd

it lr s` - iying wxt
dy`d lre lrad lr milhend miaeiga wqer epiptly wxtd
daezkd xwir melyz aeiga ,oi`eyipd e` oiqexi`d zngn
dy`dy zek`lna ok enke .dpere zepefn aeiga ,daezk ztqeze
mipzepy onfd df wxta x`eai cer .dlra xear zeyrl zaiig
dy` e` lra oic oke ,oi`eyipl mnvr oikdl dy`le lral

.dfa df ecxny

äðùî
oey`x wxtay dpyna(:i lirl)dzaezk dleza `yepdy x`azd

wx edfy zx`an epizpyne ,dpn dzaezk dpnl` `yepde ,miz`n
siqedl zexyt` lral yi j` ,minkg edeaiigy 'daezk xwir'

:el` miaeig lreøîàL ét ìò óàz`yipdy minkgäáBb ,äìeúa ©©¦¤¨§§¨¨
íéúàî,dyxib e` zn m` ,dlran fefåz`yipdäðîìàdaeb,äðî ¨©¦§©§¨¨¨¤

mewn lknäöø íàlradéñBäìó,dzaezka ezy`läàî eléôà ¦¨¨§¦£¦¥¨

éñBé ,äðîó,dzaezka dl siqedy ,dfk ote`ae .siqedl i`yx - ¨¤¦
eäìîøàúð[dpnl`zp-]Bàyïéa ,äLøbúðok rxi` m`,ïéñeøàä ïî ¦§©§§¨¦§¨§¨¥¦¨¥¦

e ,d`ypy mcew,ïéàeOpä ïî ïéa,d`ypy xg`l,ìkä úà äáBboia ¥¦©¦¦¨¤©Ÿ
on daezk dl azkyky oeik ,ztqezd z` oiae daezkd xwir z`

.dl azky ztqeza mb cin dkfzy ezpeek dzid oiqexi`déaø©¦
äéøæò ïa øæòìàe wleg,øîBàwx,ìkä úà äáBb ïéàeOpä ïîla` ¤§¨¨¤£©§¨¥¦©¦¦¨¤©Ÿ

dyxbzd e` dpnl`zd m`,íéúàî äáBb äìeúa ,ïéñeøéàä ïî¦¨¥¦§¨¨¨©¦
äðîìàådaeb,äðîmeyn ,jkl mrhde .ztqez daeb dpi`e §©§¨¨¨¤

,ezrc z` micne`ydì áúk àlLef ztqez dlraúðî ìò àlà ¤Ÿ¨©¨¤¨©§¨
dñðBëìon ef ztqeza aiigzdl oeekzpe ,dp`yiy dzaig meyn - §§¨

`ed ,oiqexi`d zra ztqezd z` dl azky dne ,jli`e oi`eyipd
,seqal d`yp `ly oeike ,dl aezkl cizr `ed dnk rczy ick

.ztqezd on xeht
:dzaezk xwir lr dlral legnl dleki dy` m` dpc dpynd

äöø íà ,øîBà äãeäé éaøepwizy daezkd mekqn zegtl lrad ©¦§¨¥¦¨¨
zpwz lhal leki epi` mpn` ,jkl dnikqn dy`de ,minkg dl
zeyrl leki j` ,daezk xhy llk dl aezkl `le ixnbl minkg

,eyri jke ,dleagz ici lr okøèL äìeúáì áúBkdaezkìL ¥¦§¨§¨¤
íéúàî,dpick fefúáúBk àéäåxaeya el,äðî Enî ézìa÷úäs` ¨©¦§¦¤¤¦§©©§¦¦§¨¤

.dlaiw `l zn`ayåok,äðîìàìly daezk azekàéäå ,äðî §§©§¨¨¨¤§¦
úáúBkxaeya el,æeæ íéMîç Enî ézìa÷úä,dlaiw `ly s`e ¤¤¦§©©§¦¦§£¦¦

ivg erxtpy eced ixdy ,zivgn wx eabi zeabl opnf ribiyke
.daezkøéàî éaøe wlegíéúànî äìeúáì úçBtä ìk ,øîBà ©¦¥¦¥¨©¥¦§¨¦¨©¦

,äðnî äðîìàìe,mdl yiy daezk xwir edfy,úeðæ úìéòa Bæ éøä §©§¨¨¦¨¤£¥§¦©§
.l`xyie dyn zck oiyeciwe dtega `ly dlirak xnelk

* * *

àøîâ
dywn .'siqei dpn d`n elit` siqedl dvx m`' :dpyna epipy

:`xnbdàèéLtdne ,dvxiy dnk ezy`l aiigzdl leki lrady §¦¨
:`xnbd zvxzn .epizpyn dycigïðaø eãáò àúeöé÷ àîéúc eäî©§¥¨¦¨¨§©¨¨

e` dpnl daezkd mekq z` minkg eavwy xnel mixeaq epiid -
ick ,lrad jk lr siqei `ly ecitwde ,`weca miz`nLéiáì àlL¤Ÿ§©¥

Bì ïéàL éî úà,ezaezka siqedlïì òîLî à÷,jkl eyyg `ly ¤¦¤¥¨©§©¨
.epevxk siqedl i`yx `l`

* * *
]:dpyna epipyéñBäì äöø íà'eë ósiqei dpn d`n elit`.[ ¦¨¨§¦

:`xnbd zwiicn .daezkk daezkd ztqez oicy zx`an `xnbd
m`'dì áBzëì äöø'aezki dpn d`n elit`éðz÷ àìf`y ,dpyna ¨¨¦§¨Ÿ¨¨¥

wlg df oi`e ,dnvr ipta dpzn dl azek lrady rnyn did
,dzaezknàlàm`' `pzd hwpéñBäì äöø,'ódtqed ezernyny ¤¨¨¨§¦

xwirk daezk ztqez oicy jkn epcnle ,daezkd xwirl xeaige
df weice .daezkdì déì òéiñîc eixac,éàpé éaø øîà eáéà éaø §©©¥§©¦©§¨©©¦©©

éîc äaeúëk äaeúk éàðz ,éàpé éaø øîà ,eáéà éaø øîàcaeig - §¨©©¦©§¨©©¦©©§©§¨¦§¨¨¥
,daezkd xwirn epi`e dzaezk ici lr ezy`l lrad aiigzpy
minkg edeaiigy miaeigd e` ,lrad dl siqedy ztqezd oebk

.dnvr daezk oick mpic ,[mcewd wxta miiepyd]
e :`xnbd zx`andpéî à÷ôð,daezkk daezk i`pz oicy jkn ©§¨¦¨

.` :mipic xyr drax` iablìd dy`úøëBîe` dlral dzaezk §¤¤
ztqezd s`y ,dizgz da dkfi yxbzz e` onl`zz m`y ,xg`l

dxiknd llka,daezkd xwir z` wx dxkny xnel dleki dpi`e ,
.a .'daezk' dpekn daezkd ztqez s`y oeikúìçBîìelr §¤¤

.b .dlegn ztqezd s`y ,miyxeil e` dlral dzaezkúãøBîì§¤¤
oldl epipyy ,yinyzn dlraa(.bq)dzaezkn dl oizgety

dyxbn jk xg`e ,dzaezk lk ciqtzy cr ,reayl oixpic dray
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רה
miwxt dyelyaa cenr cp sc ± iriax wxtzeaezk

àøîç ïî éæåæ äàî òáøàxn` `l envr oiid la` ,jkl careyn `di oii eze` :rnyn Ð

einck dl ozil.d`eevd mei lyäãñôîéðåæî.lek`l daxn Ðäì ãçééðãz`eeva Ð

d`t) opz daezk iab elit`c .dilr lawz ile` ,micrae ,rxn aikyb wxt:(f dpyn

`edy lk rwxw ezy`l azke eipal eiqkp lk azekdÐxne` iqei iax dzaezk dca`

`pyil dl azk `ly it lr s` dilr dlaw m`

wlgnk dil iedc `pixg`ozpe eit lr eiqkp

oi`e icaryn edl dede eipal miqkpd x`y

.icarynn zepefip dy`de zepadïëù ìë
úåðåæî äì äáéøùef rwxw xn` m` Ð

zepefn jil epzi `l m` `l` df oi` jizepefnl

migeexn`l`dtcrdl ef rwxw ilh minvnevn

i`cdcaryleiqkp lk ixd dizepefnl

.jkl micareynéãâðëùikxrk yep` Ðie`xe

.ilr welglúåðåæîájil yiy zepefn aega Ð

.jkl oerxt `dz efy rnyn ilr

äøòð êìò ïøãä

äðùîéô ìò óàÐäöø íà:jixt `xnba Ð

.`hiytäì áúë àìù,ezrcnc ztqez Ð`l`

.dqpekl zpn lrúáúåë àéäåit lr s` Ð

.xaey oeyla zazeke ,zlgen ,dlawzp `ly

àøîâéðú÷ àì áåúëì äöø`pz i` Ð

ztqezd didiy dpin opirny ded `l ,"aezkl"

my oi`e ,ezrcn dpznk `l` ,daezk iexw

"siqedl" opzc `zyd .eilr daezkÐrnyn

daezk mye ,minkg epwzy daezkd lr sqep

.'ek dil riiqn `ed mb ,eilräáåúë éàðúÐ

lke ,zepefn oke ,dl siqedl dpzn `edy ztqez

.lirlc oiwxta opzc jpdúìçåîìå úøëåîìÐ

dzaezk zlgen e` dzaezk zxkenÐdlgn

`le ,daezk iexw lkdy itl ,lkd z` dxkne

.miz`n dpn `l` daezk ixwin `l opixn`

úãøåîì:(`,bq zeaezk) oiwxta opzc Ð

dlra lr zcxendÐ.'ek dzaezkn dl oizget

zget `ed izn crÐ`l .dzaezk cbpk cr

s` `l` ,ediicegl miz`n dpn cbpk `niz

.oiklede oizget ztqezdúîâåôìåwxta Ð

dzaezk znbetd :opz (`,ft my) "azekd"Ð

,inp ztqez dnbt m` .dreaya `l` rxtz `l

zetqezd oerxt myl dxn`yxpic izlawzd

Ðdlra oreh m`e ,`id dzaezk znbet ef s`

jizaezk lk zlawzdÐ`l` rxtz `l

.dreayaúòáåúìzraezd :minkg exn`y Ð

oic ziaa dzaezkÐzraez .zepefn dl oi`

ztqezÐ.zepefn dl oi` inpúã ìò úøáåòÐ

`vz :dilr exn`y (`,ar my) "xicnd" wxta

,miz`n dpn zaezk `niz `l .daezka `ly

.dciqtd `l `ed `nlra dpzn ztqez la`
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òáøà`aipb iab (a,dq oihib) "lawzd" wxtac :xn`z m`e Ð zxal `xng on ifef d`n

.`iptxdc `xngn `pia` iaxl ifef d`n rax` ead :xn` wtp ik ,ded xlewa `vei

`l` !xn`w `l `xng inc ,xn`w `l `xngc ,`pia` iax dpw `lc (`,eq) mzd xn`we

wiqn inp mzdc :xnel yie ."`xng on"l "`xngn" oia wlgl `xaq oi`e !xn`w `xngn

.egk z` zetiil Ð `xngnãçééðã`rx` dl

Ð dpefnliax hxgzp (a,ap) lirlc ab lr s`

oeik ,i`pb oi` `kd ,dvr o`iydy dn lr opgei

.lawl dvxz m` ielz dzrcac

úåðåæîìwxtac :dniz Ð 'ek zepefn dl daix

`py `lc wiqn (a,cw `rivn `aa) "lawnd"

Ð "dzaezka" xn` `py `l "dzaezkl" xn`

rax` dl ead" iab ,oz`n oepi`c ifef d`n rax`

itl ,`weec `kdc :xnel yie !"zxal ifef d`n

daix Ð zepefnl :opixn` zepefna zwfgen `idy

:inp i` .zwfgen zad oi` Ð mzd la` .zepefn dl

rax` dl ead `l` xninl dil ded `l mzd

ly mrc rnyn ,dzaezkl xn`wcne ,ifef d`n

`kd la` ,ifef d`n rax` iedilc xn`w lra

.wlgl yi zepefnl yxtl jixvc

äøòð êìò ïøãä

óàdpn d`n elit` siqedl dvx m` Ð it lr

ozg azeky ebdp eiykrc :dniz .siqen

dhext dey el oi`y it lr s` ,oixhil d`n dlkl

dfl eiqkp caryn `ed Ð el yiyk `nlyac

miqkpd el` eca`p elit` ,aiigzpe li`ede .aegd

oi`y it lr s` ,micarzyn md Ð mixg` dpwe

mc` mewn lkn ,mlerl `a `ly xac dpwn mc`

cizrce" azkc oeik ,mlerl `a `ly xac caryn

`xza `aa) "zny in"a opixn`ck "ipwinl `p`

carzyi j`id Ð el oi`y eze` la` .(`,fpw

Ð dl aiigzp `ly oeik ?ok ixg` dpwiy eiqkp

wgvi epiax l`ye !mlerl `a `ly xac epiid

wxta df oiprk epivnc :el aiyde ,edil` iaxl

,(`,cv `rivn `aa) "milretd z` xkeyd"

:jixte .l`eyk zeidl mpg xney dpzn :`ipzc

lka rnyn .ecin epwya :ipyne ?mixaca Ð i`na

`l` ,miqkp mey el dpwn oi`y it lr s` ,oipr

el eidiykle ,dzrn aegd dfl eteb caryny

mixac oipw df oi`e .dzrn eceary lg miqkp

yixc `iddk `l` ied `l mixac oipwc ,`nlra

da oi`y xvg welgl mcin epwy (`,b) `xza `aa

aiigzdl eteb caryny dn la` .dwelg oic

mixac oipw df oi`e ,carzyn Ð df xacl

eidiy `nzq azekc oeikc :miyxtn yie .`nlra

dced ixd ?aiigzp `l dnl oi`xg` eiqkp lk

el oi`y mircei ep`y it lr s`e !miqkp el yiy

lra z`ced Ðze`yxda oiazeky :mz epiax xne` df mrhne .inc micr d`nk oic

dcenc oeik ,rwxw el oi`y mircei ep`y it lr s` "ixvga rwxw zen` rax` el izipwde"

.inc micr d`nk oic lra z`ced Ð el yiy

úãøåîìdaebe xfeg xg` mewnn dyexi dl dltp m`y ,jlede zget mlerl oizipzna onwl xn` `dc .dl zget Ð daezkk daezk i`pz ied `l elit`c ,jixhvi` `l iqei iaxc `ail`

.daezkk inp ztqezc .daezk `l` zget epi`y ,jixhvi` opaxl `l` .dpnnúîâåôìådzid elit` ,dreaya `l` ztqezd mb dabz `l dzaezk dnbt m`c ,jixhvi`

.xg` xhya ztqezde cg` xhya daezkdúòáåúìådpkyn :(a,fv) dpnl` wxta onwl ixn`c ,opaxc `ail` eyexit okzi `le .zepefn dl oi`y Ð ztqez draz m`y :qxhpewa yxit

zvwn m` ik draz `l ixd Ð daezkk daezk i`pzc oeik ,zepefn dl yic ,ztqez dxiiye miz`n dpn draz m`y Ð zraezle :yxtl yi `l` !zepefn dl yi Ð dzaezk zvwn dpzp e`

.daezkúøáåòìå,dlgznc `nrh epiid mzd ,ztqez odl yie daezk odl oi` zipelii`e dipye zp`nnac ab lr s`e .ztqez inp dciqtd Ð dzaezk dciqtde li`edc Ð zc lr

ztqez ,inp zipelii`e .llk daezkl `kiiy `le ,dl azk `nlra dpzn Ð dl azkc ztqez ,jkld .daezk dipye zp`nnl oi`y rcei `dc ,dl azk daezkc `zrc` e`l ,ztqez azkyk

enk `l` dazekl ezrc oi` Ð ezaizka dielz dpi`e li`ed ,dnvr daezkd la` .yxit `le li`ed ,zipelii` `vnz elit`e ,dpey`xd dlil zaig zngn ,`nlra dpzn Ð dl azkc

.ztqeza mb deqpw Ð daezka deqpwyk ,dl azk daezkc `zrc` ztqez `xwirnc ,zc lr zxaer la` .zipelii` dpi` m` ,minkg edeaiigy
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eäì äåä ïðçBé éaøc déáéø÷ .éîúéì àçååø :óñBé áø©¥©§¨§¨§¥§¥¥§©¦¨¨£¨§
éaøc dén÷ì eúà .éðBæî äãñôî÷ äåäc àaà úzéà¦©©¨©£¨¨©§§¨§¥£§©¥§©¦
ãçééðc ïBëeáàì déì eøîàå eìéæéà :eäì øîà .ïðçBé¨¨£©§¥¦§¦§¥©£¦§©¥

æîì àòøà dì:eäì øîà ,Lé÷ì Léøc dén÷ì eúà .dðB ¨©§¨¦§¨¨§©¥§¥¨¦£©§
ïðçBé éaø àäå :déì eøîà !úBðBæî dì äaéøL ïkL ìk̈¤¥¤¦¨¨§¨§¥§¨©¦¨¨

àì éàå ,dì eáä eìéæ :eäì øîà !éëä øîà àì¯ ¨£©¨¦£©§¦£¨§¦¨
éaøc dén÷ì eúà .eëééðeàî ïðçBé éaø eëì àð÷étî©¥§¨§©¦¨¨¥©§£§©¥§©¦
øîà .éìò ÷eìç écâðkL ?äNòà äî :eäì øîà .ïðçBé¨¨£©§¨¤¡¤¤§¤§¦¨¨©¨©
øîà :ïðçBé éaøc dépéî éì àLøtî éãéãì ,eäaà éaø©¦©¨§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©¦¨¨¨©

úBðBæîì""¯úBðBæîa" øîà ,úBðBæî dì äaéø"¯õö÷ ¦§¦¨¨§¨©¦§¨©
.úBðBæî dì̈§

äøòð êìò ïøãä

óàìòäðîìàå íéúàî äáBb äìeúa eøîàL ét ©©¦¤¨§§¨¨¨©¦§©§¨¨
éñBäì äöø íà ,äðîäðî äàî eléôà ,ó¯ ¨¤¦¨¨§¦£¦¥¨¨¤

éñBéïî ïéa ïéñeøàä ïî ïéa ,äLøbúð Bà äìîøàúð .ó ¦¦§©§§¨¦§¨§¨¥¦¨¥¦¥¦
ïéàeOpä¯:øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø .ìkä úà äáBb ©¦¦¨¤©Ÿ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥

ïéàeOpä ïî¯äìeúa ,ïéñeøéàä ïî ,ìkä úà äáBb¯ ¦©¦¦¨¤©Ÿ¦¨¥¦§¨
ìò àlà dì áúk àlL ,äðî äðîìàå íéúàî äáBb¨¨©¦§©§¨¨¨¤¤Ÿ¨©¨¤¨©

äöø íà :øîBà äãeäé éaø .dñðBëì úðî¯áúBk §¨§§¨©¦§¨¥¦¨¨¥
ézìa÷úä" úáúBk àéäå ,íéúàî ìL øèL äìeúáì¦§¨§¨¤¨©¦§¦¤¤¦§©©§¦
ézìa÷úä" úáúBk àéäå ,äðî äðîìàìe ,"äðî Enî¦§¨¤§©§¨¨¨¤§¦¤¤¦§©©§¦
úçBtä ìk :øîBà øéàî éaø ."æeæ íéMîç Enî¦§£¦¦©¦¥¦¥¨©¥

äðnî äðîìàìe íéúànî äìeúáì¯úìéòa Bæ éøä ¦§¨¦¨©¦§©§¨¨¦¨¤£¥§¦©
.úeðæàøîâeãáò àúevé÷ :àîéúc eäî !àèéLt §§¦¨©§¥¨¦¨¨§

Bì ïéàL éî úà Léiáì àlL ,ïðaø¯.ïì òîLî à÷ ©¨©¤Ÿ§©¥¤¦¤¥¨©§©¨
"éñBäì äöø íà'åë ódì áBzëì äöø" .""¯,éðú÷ àì ¦¨¨§¦¨¨¦§¨¨¨¨¥

éñBäì äöø" àlàéaø øîà eáéà éaøì déì òéiñî ."ó ¤¨¨¨§¦§©©¥§©¦©§¨©©¦
äaeúk éàðz :éàpé éaø øîà eáéà éaø øîàc .éàpé©©§¨©©¦©§¨©©¦©©§©§¨
,úìçBîìe ,úøëBîì dpéî à÷ôð .éîc äaeúëk¦§¨¨¥¨§¨¦¨§¤¤§¤¤
,úc ìò úøáBòìe ,úòáBúì ,úîâBôìe ,úãøBîì§¤¤§¤¤§©©§¤¤©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc zeaezk(ycew zay meil)

úøáì àøîç ïî éæeæ äàî òaøàiqkpay oiidn fef ze`n rax` - ©§©§¨¥¦©§¨¦§¨
seqale ,dzipecpl izal didiàøîç øwéià,oiid xwiizd -áø øîà ¦©©©§¨¨©©

éîúéì àçååø ,óñBéwx minezil mipzep xnelk ,minezil geexd - ¥©§¨§©§¥
oiidn ezal ozil mikixv mpi`e ,oiid incn fef ze`n rax`
xzei edfy ,d`eevd meia fef ze`n rax` dey didy xeriyk
oiid z` epziy a`d oeekzd `ly oeik ,dzr fef ze`n rax`n
fef ze`n rax` dl epziy `l` ,fef ze`n rax` ieeya envr

.jkl oiid z` carye ,cala

* * *
:dpnl`d zepefn oipra zwelgn d`ian `xnbdïðçBé éaøc déáéø÷§¥¥§©¦¨¨

,opgei iax ly eiaexw -àaà úzéà eäì äåädy` dzid - £¨§¦©©¨
,mdia`léðBæî äãñôî÷ äåäc,zelibxdn xzei zlke` dzidy - ©£¨¨©§§¨§¥

xg`l s` ok dyrz `ny mipad eyyg zenl mdia` cnryke
,mdiqkpn mdl ciqtze ,a`d zzinïðçBé éaøc dén÷ì eúàe`a - ¨§©¥§©¦¨¨

.dnr zeyrl dn dvr opgei iax z` le`yleäì øîà,opgei iax ¨©§
ïBëeáàì déì eøîàå eìéæéà,mkia`l exn`e ekl -àòøà dì ãçééðc ¥¦§¦§¥©£¦§©¥¨©§¨

dðBæîì,dizepefnl rwxw micrae rxn aiky z`eeva dl cgiiy - ¦§¨
cgiiy rwxwd xeriyk `l` zepefn lawz `l jka dvxzz m`e

e ,mdia` zn ok` onf xg`l .eyr jke ,dizepefnlLéøc dén÷ì eúà̈§©¥§¥
Lé÷ì,oicl yiwl yix iptl e`a -à,eäì øîrwxw dl cgiiy oeik ¨¦¨©§

,dizepefnldì äaéøL ïkL ìkl zekf dl sqeezpy -,úBðBæîoi`y ¨¤¥¤¦¨¨§
m`y ,daxc` `l` ,ef rwxwn wx qpxtzzy ezpeek z` miyxtn
lkez ,minvnevn `l` migeexn zepefn miyxeid dl epzi `l
`weec caryl ezpeek oi` la` ,mitqep zepefn rwxwdn lehil

.jkl micareyn eiqkp lk ixdy ,dizepefnl ef rwxwdéì eøîà̈§¥
,yiwl yixl miyxeid,éëä øîà àì ïðçBé éaø àäå,daxc` `l` §¨©¦¨¨Ÿ¨©¨¦

.dizepefn aeign epxhetl ick ef dvr epl ozpeäì øîà,yiwl yix ¨©§
e ,izrc lr cner ip`dì eáä eìéæ,dizepefn dl epze ekl -àì éàå ¦¨¨§¦Ÿ

,dl epzzeëééðeàî ïðçBé éaø eëì àð÷étîixac z` mkl `ive` - ©¦§¨§©¦¨¨¥§§
.mkz` dcp` ,xnelk ,mkipfe`n opgei iaxeúàmiyxeid e`a - ¨

ïðçBé éaøc dén÷ì,yiwl yix ixac z` el exn`eeäì øîàiax §©¥§©¦¨¨¨©§
,opgeiéìò ÷eìç éãâðkL ,äNòà äîlecb mc` `edy yiwl yix - ¨¤¡¤¤§¤§¦¨¨©

.eixack eyr okle ,ilr wleg ,ilr welgl ie`xe ikxrk
:xaca welig yi opgei iaxl s`y zx`an `xnbd,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨

ïðçBé éaøc dépéî éì àLøtî éãéãìdf xac yexit izrny ip` - §¦¦¦©§¨¦¦¥§©¦¨¨
,dizepefnl rwxwd z` dl cgiiy ote`a welig yiy ,opgei iaxn

m`øîàef rwxw cgiinyðBæîì','úBy rnyn,úBðBæî dì äaéø ¨©¦§¦¨¨§
m` j` ,efd rwxwdn lehil lkez zepefn witqn dl eidi `l m`y

øîàrwxw dl cgiiny,'úBðBæîa'y rnyn,úBðBæî dì õö÷eli`ke ¨©¦§¨©¨§
`le ,dil` el yiy zepefnd aega dl daevw `dz ef rwxwy xn`

.zexg` zerwxwn dabz
dzztzpy dxrp jlr oxcd

it lr s` - iying wxt
dy`d lre lrad lr milhend miaeiga wqer epiptly wxtd
daezkd xwir melyz aeiga ,oi`eyipd e` oiqexi`d zngn
dy`dy zek`lna ok enke .dpere zepefn aeiga ,daezk ztqeze
mipzepy onfd df wxta x`eai cer .dlra xear zeyrl zaiig
dy` e` lra oic oke ,oi`eyipl mnvr oikdl dy`le lral

.dfa df ecxny

äðùî
oey`x wxtay dpyna(:i lirl)dzaezk dleza `yepdy x`azd

wx edfy zx`an epizpyne ,dpn dzaezk dpnl` `yepde ,miz`n
siqedl zexyt` lral yi j` ,minkg edeaiigy 'daezk xwir'

:el` miaeig lreøîàL ét ìò óàz`yipdy minkgäáBb ,äìeúa ©©¦¤¨§§¨¨
íéúàî,dyxib e` zn m` ,dlran fefåz`yipdäðîìàdaeb,äðî ¨©¦§©§¨¨¨¤

mewn lknäöø íàlradéñBäìó,dzaezka ezy`läàî eléôà ¦¨¨§¦£¦¥¨

éñBé ,äðîó,dzaezka dl siqedy ,dfk ote`ae .siqedl i`yx - ¨¤¦
eäìîøàúð[dpnl`zp-]Bàyïéa ,äLøbúðok rxi` m`,ïéñeøàä ïî ¦§©§§¨¦§¨§¨¥¦¨¥¦

e ,d`ypy mcew,ïéàeOpä ïî ïéa,d`ypy xg`l,ìkä úà äáBboia ¥¦©¦¦¨¤©Ÿ
on daezk dl azkyky oeik ,ztqezd z` oiae daezkd xwir z`

.dl azky ztqeza mb cin dkfzy ezpeek dzid oiqexi`déaø©¦
äéøæò ïa øæòìàe wleg,øîBàwx,ìkä úà äáBb ïéàeOpä ïîla` ¤§¨¨¤£©§¨¥¦©¦¦¨¤©Ÿ

dyxbzd e` dpnl`zd m`,íéúàî äáBb äìeúa ,ïéñeøéàä ïî¦¨¥¦§¨¨¨©¦
äðîìàådaeb,äðîmeyn ,jkl mrhde .ztqez daeb dpi`e §©§¨¨¨¤

,ezrc z` micne`ydì áúk àlLef ztqez dlraúðî ìò àlà ¤Ÿ¨©¨¤¨©§¨
dñðBëìon ef ztqeza aiigzdl oeekzpe ,dp`yiy dzaig meyn - §§¨

`ed ,oiqexi`d zra ztqezd z` dl azky dne ,jli`e oi`eyipd
,seqal d`yp `ly oeike ,dl aezkl cizr `ed dnk rczy ick

.ztqezd on xeht
:dzaezk xwir lr dlral legnl dleki dy` m` dpc dpynd

äöø íà ,øîBà äãeäé éaøepwizy daezkd mekqn zegtl lrad ©¦§¨¥¦¨¨
zpwz lhal leki epi` mpn` ,jkl dnikqn dy`de ,minkg dl
zeyrl leki j` ,daezk xhy llk dl aezkl `le ixnbl minkg

,eyri jke ,dleagz ici lr okøèL äìeúáì áúBkdaezkìL ¥¦§¨§¨¤
íéúàî,dpick fefúáúBk àéäåxaeya el,äðî Enî ézìa÷úäs` ¨©¦§¦¤¤¦§©©§¦¦§¨¤

.dlaiw `l zn`ayåok,äðîìàìly daezk azekàéäå ,äðî §§©§¨¨¨¤§¦
úáúBkxaeya el,æeæ íéMîç Enî ézìa÷úä,dlaiw `ly s`e ¤¤¦§©©§¦¦§£¦¦

ivg erxtpy eced ixdy ,zivgn wx eabi zeabl opnf ribiyke
.daezkøéàî éaøe wlegíéúànî äìeúáì úçBtä ìk ,øîBà ©¦¥¦¥¨©¥¦§¨¦¨©¦

,äðnî äðîìàìe,mdl yiy daezk xwir edfy,úeðæ úìéòa Bæ éøä §©§¨¨¦¨¤£¥§¦©§
.l`xyie dyn zck oiyeciwe dtega `ly dlirak xnelk

* * *

àøîâ
dywn .'siqei dpn d`n elit` siqedl dvx m`' :dpyna epipy

:`xnbdàèéLtdne ,dvxiy dnk ezy`l aiigzdl leki lrady §¦¨
:`xnbd zvxzn .epizpyn dycigïðaø eãáò àúeöé÷ àîéúc eäî©§¥¨¦¨¨§©¨¨

e` dpnl daezkd mekq z` minkg eavwy xnel mixeaq epiid -
ick ,lrad jk lr siqei `ly ecitwde ,`weca miz`nLéiáì àlL¤Ÿ§©¥

Bì ïéàL éî úà,ezaezka siqedlïì òîLî à÷,jkl eyyg `ly ¤¦¤¥¨©§©¨
.epevxk siqedl i`yx `l`

* * *
]:dpyna epipyéñBäì äöø íà'eë ósiqei dpn d`n elit`.[ ¦¨¨§¦

:`xnbd zwiicn .daezkk daezkd ztqez oicy zx`an `xnbd
m`'dì áBzëì äöø'aezki dpn d`n elit`éðz÷ àìf`y ,dpyna ¨¨¦§¨Ÿ¨¨¥

wlg df oi`e ,dnvr ipta dpzn dl azek lrady rnyn did
,dzaezknàlàm`' `pzd hwpéñBäì äöø,'ódtqed ezernyny ¤¨¨¨§¦

xwirk daezk ztqez oicy jkn epcnle ,daezkd xwirl xeaige
df weice .daezkdì déì òéiñîc eixac,éàpé éaø øîà eáéà éaø §©©¥§©¦©§¨©©¦©©

éîc äaeúëk äaeúk éàðz ,éàpé éaø øîà ,eáéà éaø øîàcaeig - §¨©©¦©§¨©©¦©©§©§¨¦§¨¨¥
,daezkd xwirn epi`e dzaezk ici lr ezy`l lrad aiigzpy
minkg edeaiigy miaeigd e` ,lrad dl siqedy ztqezd oebk

.dnvr daezk oick mpic ,[mcewd wxta miiepyd]
e :`xnbd zx`andpéî à÷ôð,daezkk daezk i`pz oicy jkn ©§¨¦¨

.` :mipic xyr drax` iablìd dy`úøëBîe` dlral dzaezk §¤¤
ztqezd s`y ,dizgz da dkfi yxbzz e` onl`zz m`y ,xg`l

dxiknd llka,daezkd xwir z` wx dxkny xnel dleki dpi`e ,
.a .'daezk' dpekn daezkd ztqez s`y oeikúìçBîìelr §¤¤

.b .dlegn ztqezd s`y ,miyxeil e` dlral dzaezkúãøBîì§¤¤
oldl epipyy ,yinyzn dlraa(.bq)dzaezkn dl oizgety

dyxbn jk xg`e ,dzaezk lk ciqtzy cr ,reayl oixpic dray

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

המשך בעמוד רר



רו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc zeaezk(ipy meil)

çøèc àkéìc,dpnl`d ly dikxva gxhiy in oi`y -àëä ìáà §¥¨§¨©£¨¨¨
,o`k -c mixne` epiid ,ig dlraydãéãìe déãéãì çøèðgxhi - ¦§©§¦¥§¦¨

,miqkpdn elhi `le ,mdizepefn jxevl ezy` xeare exear lrad
ïì òîLî à÷lrad iiga mby `ye`a minkg epwizy `rli` iax ¨©§©¨

.miqkpdn mdizepefn ezy`e `ed elhi
:`xnbd zwtzqnàúëìä úéì Bà ,déúååk àúëìä ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦§§¨§¨¥¥¦§§¨

déúååkoefip eipal eiqkp ozepdy ,`rli` iaxk dkldd m`d - §¨¥

.eixack dkld oi`y e` ,ezy`e `ed mdn
:ezenk dkld oi`y `xnbd dgikenéaøå àðéðç éaøc ,òîL àz̈§©§©¦£¦¨§©¦

éîéé÷ eåä ïúðBé,cgi ecnr -éaøì dé÷Lðå ïéçb àøáb àeää àúà ¨¨£¨§¥¨¨©©§¨¨¦§©§¥§©¦
déòøkà ïúðBé,eilbxa ozpei iaxl ewype stekzd ,cg` mc` `a - ¨¨©©§¥

àðéðç éaø déì øîàozpei iaxléàä éàî,df mc` ly epipr dn - ¨©¥©¦£¦¨©©
déì øîàdf mc` ,ozpei iaxàeä åéðáì åéñëð áúBklk z` azk - ¨©¥¥§¨¨§¨¨

,eipal eiqkp
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc zeaezk(iyily meil)

md 'beln iqkp' :`ye`a epwzpy zepwzdn `iadl zxfeg `xnbd
dyexia e` dpzna ,di`eyip xg`l dy`d dlaiwy miqkp
lrad zn m`e ,zexit lke` lrade dl jiiy sebdy ,dnecke

.dyxei dlra dy`d dzn m`e ,dzwfga miqkpd mix`ypøîà̈©
éiça âBìî éñëða äøënL äMàä ,eðé÷úä àLeàa ,àðéðç øa éñBé éaø©¦¥©£¦¨§¨¦§¦¨¦¨¤¨§¨§¦§¥§§©¥

àéöBî ìòaä ,äúîe ,dìòamiqkpd z`,úBçB÷lä ãiîepwzy oeik ©§¨¥¨©©©¦¦©©¨
miqkpd z` dpw eli`ke ,ezy` iqkpa 'gwel'k `diy minkg
mze` epwy zegewll mcew `ed dzzin xg`le ,d`ypy drya

.diiga
:`ye` zepwz oipra dyrn `xnbd d`iandéçkLàe`vn -áø ©§§¥©

àLeàc àñeìëeàa éà÷ äåäc ,eäaà éaøì óñBé øa ÷çöédidy - ¦§¨©¥§©¦©¨©£¨¨¥§§¨§¨
.`ye` xira mc` ipa ztiq` mewna cnerdéì øîàax el`y - ¨©¥

,sqei xa wgviàLeàc àzòîLc døî ïàîdrenyd lra edin - ©¨¨¦§©§¨§¨
.ef `ye` zpwz lydéì øîà,eda` iaxàðéðç øa éñBé éaø.`ed ¨©¥©¦¥©£¦¨

ïéðîéæ ïéòaøà dépéî àðzmirax` sqei xa wgvi ax z`f dpy - ¨¨¦¥©§§¦¦§¦
,z`fd drenyd lra `ed `pipg xa iqei iaxy ,minrtdéì éîãå- §¨¥¥

,oepiyd aex zngn ,ef drici eipira dzncedéì àçðîc ïàîk§©§©§¨¥
dézñéëa.eqika dxenye zgpen `id eli`k - §¦§¥

* * *
dxn`p .miphwd eipa z` ofd mc` oipra dyxc d`ian `xnb

:weqta'úò ìëá ä÷ãö äNò ètLî éøîL éøLà'(b ew mildz)yie , ©§¥Ÿ§¥¦§¨Ÿ¥§¨¨§¨¥
,zeywdløLôà éëåmc`l,úò ìëa ä÷ãö úBNòì`l`eLøc §¦¤§¨©£§¨¨§¨¥¨§

dì éøîàå ,äðáéaL eðéúBaøz`f yxcy mixne` yie -,øæòéìà éaø ©¥¤§©§¤§¨§¥¨©¦¡¦¤¤
,zr lka dwcv dyerd `ed inïfä äæz`ïäLk åéúBðáe åéða ¤©¨¨¨§¨§¤¥

,íépè÷df xace ,eilr mdizepefn ikxv dlilde meid zery lkay §©¦
.mpefl aiig mc` oi`y lirl `xnbd zpwqn oky ,`ed dwcvéaø©¦

,Búéa CBúa äîBúéå íBúé ìcâîä äæ ,øîà éðîçð øa ìàeîLcinzy §¥©©§¨¦¨©¤©§©¥¨¦¨§¥

,eilr mdikxv.ïàéOîe©¦¨
:weqta xn`p .dwcv oipra ztqep dyxc `xnbd d`ianøLòå ïBä'¨Ÿ¤

'ãòì úãîò Bú÷ãöå ,Búéáa(b aiw my)zcnery dwcv yi ,xnelk , §¥§¦§¨Ÿ¤¤¨©
n dzngn xqgzn epi`e ,crl mc`l elxyerde oedd `l` ,oen

ewlgpe ,eziaa mix`ypàcñç áøå àðeä áø,ef dwcv `id dnãç ©¨§©¦§¨©
dãnìîe äøBz ãîBlä äæ ,øîàzcner ezwcvy s`y ,mixg`l ¨©¤©¥¨§©§¨

.melk epnn xqgp `l ,mixg`l cnily dna crläæ ,øîà ãçå§©¨©¤
áúBkäixtq,íéøçàì ïìéàLîe ,íéáeúëe íéàéáð ,äøBzmixtqdy ©¥¨§¦¦§¦©§¦¨©£¥¦

,mli`yny mnr dyery dwcvde ,milk mpi`e ezelraa mixzep
.crl el zcner

:weqta xn`p .ztqep dyxc `xnbd d`ianéðáì íéðá äàøe'E §¥¨¦§¨¤
'ìàøNé ìò íBìL(e gkw my),,éåì ïa òLBäé éaø øîàyxcp jk ¨©¦§¨¥¨©©¦§ª©¤¥¦

,weqtdïåékzikfyLeclepéðáì íéða,Edidi `linnìò íBìL ¥¨¤¨¦§¨¤¨©
,ìàøNémeyn,íeaéå äöéìç éãéì éúà àìcmipa oi`y onf lky ¦§¨¥§Ÿ¨¥¦¥£¦¨§¦

maiizdl ezy` jxhvz mipa `ll mdn cg` zeni m` ,jipal
icil e`eai `l mipa mdl eclepy xg` j` ,el uelgl e` ,eig`l

.jk
:df weqt lr zxg` dyxcïåék ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaødkfzy ©¦§¥©©§¨¦¨©¥¨

Leidiéðáì íéða,Edidi `linnéúà àìc ,ìàøNé éðéic ìò íBìL ¤¨¦§¨¤¨©©¨¥¦§¨¥§Ÿ¨¥
ééeöpéàìmcew in mdipta aixl miaexwd x`y e`eai `ly - §¦§¥
.dyexia

* * *
:dpyna epipy'eë íéîëç éðôì øæòìà éaø Løc Løãî äæ'mipad ¤¦§¨¨©©¦¤§¨¨¦§¥£¨¦

zzin xg`l `l` miyxei mpi` mipad dn ,epefi zepade eyxii
l` zepefip mpi` zepad s` a`dx`eane .'a`d zzin xg`l `

.efl ef zepwzd z` dnice yiwdy ici lr xfril` iax ok yxcy
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שלישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zeaezk(oey`x meil)

d:lrad igelyl a`d zxiqn oipra `ziixa d`ian `xnb,àðz̈¨
áàä øñîeza z`ìe ,ìòaä éçeìLjxca dceraBæ éøä ,äúpéæ ¨©¨¨¦§¥©©©¦§¨£¥

,÷ðçadqxe`nd dxrp oick dliwqa `le ,dzpify d`eyp oick §¤¤
.dzpify

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîdzxiqn xg`y ,df oic epl oipn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`an .dzpify d`eypk dpic lrad igelyláø øîà̈©©

àø÷ øîà ,àîç øa énàiWp` dElwqE' dzpify dqxe`nd dxrpa ©¦©¨¨¨©§¨§¨¨©§¥
l`xUiA dlap dzUr iM dzne mipa`A Dxir'äéáà úéa úBðæì ¦¨¨£¨¦¨¥¨¦¨§¨§¨¨§¦§¨¥¦§¥¨¦¨

(`k ak mixac)zia'a dzeida wx `ed dliwq aeigy yexcl yie ,¥
,'dia`ì èøtote`øñnLdze`ì áàä,ìòaä éçeìLdpi`y oeikc ¨¦¨§©§¤¨©¨¨¦§¥©©©

.dzpify d`eypk ,wpga `l` dliwqa dpic oi` ,dia` ziaa
igelyl dxqnpy dxrp hrnn weqtdy oipn :`xnbd dywn

,lradàîéàåhrnl `a 'dia` ziA'y xn`p `ny -èøtinl §¥¨¥¨¦¨§¨
å äteçì äñðëpLoiicr,äìòáð àìmewn lkn dleza `idy s`y ¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨

.d`eypk ,wpga dpic dtegl dqpkpy oeik

:`xnbd zvxznà ,àáø øîà,énà éì øîdxezd d`ay okzi `l ¨©¨¨¨©¦©¦
l dqpkpy ef ixdy ,dlrap `le dtegl dqpkpy in hrnl,äteç¨

àáéúk àéãäadqxe`nd dxrp zyxtn dhrnzd yexita - §¤§¨§¦¨
weqta xn`p ,`ziixaa epipyy enke ,zlwqpd(ck-bk ak mixac)ék'¦

Léàì äNøàî äìeúá äøòð äéäé,DOr akWe xirA Wi` D`vnE ¦§¤©£¨§¨§Ÿ̈¨§¦§¨¨¦¨¦§¨©¦¨
mipa`A mz` mYlwqE `edd xird xrW l` mdipW z` mz`vFde§¥¤¤§¥¤¤©©¨¦©¦§©§¤Ÿ¨¨£¨¦

,yexcl yie ,'Ezne.äìeòa àìå ,'äìeúa' .úøâBa àìå ,'äøòð' ¨¥©£¨§Ÿ¤¤§¨§Ÿ§¨
.äàeNð àìå ,'äNøBàî'xxal yieéàîdze` ly daih dn - §¨¨§Ÿ§¨©

'äàeNð',dhrnzdyàîéìéàefy xn`p m` -,Lnî äàeNð §¨¦¥¨§¨©¨
,dlrape dtegl dqpkpy,'äìeòa àìå äìeúa' eðééäjxev yi recne ©§§¨§Ÿ§¨

.sqep herinaåàì àlàhrnl 'd`eyp'a `ziixad zpeek i`ce - ¤¨¨
ef z`,äìòáð àìå äteçì äñðëpLef dhrnzd 'dyxe`n'ny oeike ¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨

ef dhrnzd 'dia` ziA'ny jgxk lr ,dlrap `le dtegl dqpkpy¥¨¦¨
`l` ,dqxe`nd dxrpk zlwqp dpi`y ,lrad igelyl dxqnpy

.wpga ,d`eypk dpic
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xcde"המשך ביאור למסכת כתובות ליום ראשון עמ' ב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc zeaezk(iying meil)

.dy` xg` xfgl yi` ly ekxc ixdy ,dy` epal ywal ,`edàlà¤¨
,dyw ,'miWp`l EpY mkizFpA z`e' xn`py dnïîéé÷ éî ,déúða §¤§¥¤§©£¨¦§¨¥¦©§¨

déãéao`iydl lkeiy ecia zeniiw mc`d ly eizepa ike - ¦¥
`l` .yi` xg` xfgl dy` jxc oi` ixde ,miyp`lòîLî à÷ àä̈¨©§©

ïìa`d lr devn yiy ,weqtd eprinyd df xac -dqëéðå dLaìðc ¨§©§§¨§¦©¨
éãéî dì áéúéðå,dipecp dl ozie dpqkie eza z` yialiy -éëéä ék §¥¦¨¦¦¦¥¦

dì éáñð eúàå dìò éöô÷c`ypidl miyp` dilr evtwiy ick - §¨§¥£¨§¨¨§¥¨
,ezal dipecp zzl dlaw ixacn devn yiy ixd ,ok zngn dnr
mc`d aevwiy ick ,oixkc oipa zaezk epwize minkg etiqed okle

.dziipecpl ax oenn ezal
:`xnbd zxxanänk ãòå.dziipecpa ezal ozil mc` jixv eiqkpn §©©¨

eäééåøz éøîàc àáøå éiaà,mdipy exn` -éñëð øeOòì ãòcr - ©©¥§¨¨§¨§¥©§©§©§¦¦§¥
.eiqkpn zixiyr

:`xnbd dywnàîéàåminkg epwizy mrhdy oeik ,xn`p `ny - §¥¨
,ok m` ,ezal dipecp aezki a`dy ick `ed ,oixkic oipa zaezk

miqkpd z` wxy xnel epl yiáàcdipecpk dqipkd dy`dy - §¨
,dia`núeøéìmiqkpd z` la` ,mdia` zen xg`l dipa eyxii - ¥

,ìòáclrady ztqeze miz`n dpn oebk ,daezkd x`y epiide §©©
y xn`p ,dpyxbi e` zenz m` dl zzl aiigznúeøéì àì`l - Ÿ¥

mc` uetwiy mrhd dfa jiiy `l ixdy ,dzaezk z` dipa eyxii
mb miyxei dipay exn` recne .ezal aezkiedzaezk sqk z`

:`xnbd zvxzn .dlra dl azkyïk íàeyxii `ly xn`p m` - ¦¥
,daezkd x`y z`áúk àìå òðnéî énð áà`le rpni ok mb a`d - ¨©¦¦§©§Ÿ¨©

citwn lrady oeik ,xne`y iptn ,d`iynyk miqkp ezal aezki
zeaxdln ici jeyn` ip` s` ,iza ipal myixedln ely eiqkp lr

.dipecp el
:`xnbd dywnàîéàåminkg epwizy mrhdy oeik ,xn`p `ny - §¥¨

ick `ed ,ezy`l lrad ly daezkd aeig z` mipad eyxiiy
wxy xnel epl yi ok m` ,ezal dipecp aezkln rpni `l a`dy

àëéäote`a -áà áúëc,ezal dipecpìòa áBzëìmb aiigzi - ¥¨§¨©¨¦§©©
la` ,dl aiigzn `edy miz`n e` dpnd z` dipa eyxiiy lrad

áà áúk àìc àëéä,ezal dipecp.ìòa áBzëì àì ¥¨§Ÿ¨©¨Ÿ¦§©©
:`xnbd zvxznïðaø âelt àìmzpwza wlgl minkg evx `l - Ÿ¨©¨¨

lka okle ,dipecp oda yi zeaezkd aexy itl ,daezkl daezk oia
mb ,oixkic oipa zaezka lrad s` aiigziy minkg epwiz ote`

.dipecp ezy` dqipkd `ly mewna
ick `ed minkg ok epwizy mrhd m` :dywne `xnbd dkiynn
mipal wx z`f epwiz dnl ok m` ,ezal dipecp aezki a`dy

y exn` `l recne ,mixkfúeøéz énð íéðaä ïéa úa`l m` s` - ©¥©¨¦©¦¥
xn`p ,zxg` dy`n mipa el yie ,za wx `l` ef ezy`l mipa eid
dipecp zzln a`d rpni ok `l m`y ,dn` zaezk zad lehizy
ipal eiqkp exarie ,cala zepa xi`yze zenzy yygn ,ezal

zxg` dy`n epzg.
,ef dpwz :`xnbd zvxznïðaø äeéeL äìçðkminkg depwz - §©£¨©§¨©¨¨

zad oi`e ,dyexi oeyl efy ,'oezxi' dl azek `ed ixdy ,'dyexi'k
.mipad oia zyxei

lkn ,dyexik `ed daezkd oic m` s` :dywne `xnbd dkiynn
,mewnúeøéz úBðaä ïéa úael yie ,za wx ezy` dxi`yd m` - ©¥©¨¥

dfk ote`ay ,llk mipa el oi` j` ,zxg` dy`n zetqep zepa
z` zad lehizy xn`p `l recn ,eiqkp lk z` zeyxei eizepa

dwlgn xzei ,dn` ia` ozpy dipecpd z` yxize dn` zaezk
.zexg` miypn dizeig` x`y mry dyexia

:`xnbd zvxznïðaø âelt àìzaezk oica wlgl minkg evx `l - Ÿ¨©¨¨
,lehiz zepad oia zae lehiz `l mipad oia zay xnel oixkc oipa
mipaa `l` oixkc oipa zaezk oi`y exn`e mdizecin eeyd `l`

.zepaa `le
,oixkic oipa zaezk minkg epwizy mrhdy ok m` :`xnbd dywn

exn` recn ,ezal dipecp a`d aezkiy ick `ed(:p lirl)oi`y
,rwxwd on `l` oixkc oipa zaezka miyxei mipadéaâéúå§¦§¥

éìèìènî,mrh eze`n ,oilhlhnn s` eabiy owzl epl yi `lde - ¦§©§§¥
:`xnbd zvxzn .ezial dipecp a`d aezkiyïðaø äeéeL äaeúëk¦§¨©§¨©¨¨

,dy` zaezk oick oixkc oipa zaezk zpwz z` eyr minkg -
rwxwd on wx `l` ,minezid ly oilhlhnn dze` miaeb oi`y
xhy gkn ziabp oixkc oipa zaezk s`y oeik ,mdia`n eyxiy

.daezkd
,aeg xhyk `ede ,daezkk minkg de`yry ok m` :`xnbd dywn

ok m`éãaòLnî óBøèzezka dipa elhi -s` oixkc oipa za ¦§¦§©§§¥
oldl eli`e ,micareyn miqkpn(.dp)miaeb m`d mi`xen` ewlgp

.micareynn miaeb oi`y xaeqd ly enrh dne ,micareynn
ok cnel micareynn miaeb oi`y xn`c o`n :`xnbd zvxzn

oeyly jkn,ïðz 'ïeúøé'zazkp oixkc oipa zaezk eixacl xnelk ¦§§©
dyexi oi`e ,df oenn eyxii mipady ,'dyexi' oeyla daezka

.micareyn miqkpa
oldl x`ean :dywne `xnbd dtiqen(.`v)'oixkc oipa zaezk'y

zeaezk ieey caln sqep oenn eipal a`d yixedy ote`a wx ziabp
dyexi oic miiwzi df xpicay ick ,xpic ieeya zegtl ,odizen`
mipad miyxeiy minkg zpwz miiwzz oennd x`yae ,`ziixe`c
ick `ed oixkic oipa zaezk ly mrhd m`e .on` zaezk z`

,ezal aezkie mc` uetwiyàîéàådipa elhiy xn`p `l recn - §¥¨
oixkc oipa zaezkøðéc øúBî àkéìc áb ìò óàxpic oi`yk s` - ©©©§¥¨©¦¨

minkg epwiz `l sqep xpic oi` m` recne ,zeaezkd izy lr sqep
:`xnbd zvxzn .oixkic oipa zaezkäìçð àø÷òéî à÷c íB÷îa§¨§¨¦©§¨©£¨

ïðaø eðéwz àì ,àúééøBàczaezk dipa elhiy epwiz `l minkg - §¨§¨Ÿ©¦©¨¨
,`ziixe`c dyexid ixnbl lhazz ok zngny mewna oixkc oipa
zegtl yiyk wxe ,deya dyexia oiwleg mipad dxez oicn ixdy
dyexi miiwzze deya ewlgi eay ,zeaezkd lr sqep xpic

.oixkc oipa zaezk minkg epwiz ,`ziixe`c

* * *
:ezal a`d azeky dipecp oipra dyrn d`ian `xnbdàtt áø©¨¨

äàøeñ àaà éa déøáì déì ÷ñòéàepa i`eyipa wqr `tt ax - ¦£©¥¦§¥¥©¨¨¨
,d`xeq `a` ly ezalìéæàdxrpd ia` zial `tt ax jld - ¨¦

dúaeúk dì ázëéîìdl aezkie ,ezy`l daezk epa aezki myy - §¦§©¨§¨¨
.dziipecp dia`øîéøî øa äãeäé òîL,mewn eze`l `a `tt axy ¨©§¨©§¥©

déì éæçúéà àúà ÷ôð`tt ax z`xwl xnixn xa dcedi `vi - ¨©¨¨¦§£¥¥
.eceak iptn ,eiptl d`xzdeàçúéôì eèî ékmdipy eribdyk - ¦¨§¦§¨

,d`xeq `a` ly ezia gztldépéî øhtî à÷ äåädcedi did - £¨¨¦§©¦¥
.eixeg`l xefgl `tt axn zeyx lhpe epnn cxtp xnixn xaøîà̈©

déì,`tt axéàãäa øî ìeòéð.d`xeq `a` zial inr qpkid - ¥¥©©£©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc zeaezk(ycew zay meil)

ztqez ly mekqdn s` dl mizgety ,daezk zlawn dpi`e
.c .daezkdúîâBôìedlrae ,dzaezk zraeze dyxbzdy dy` - §¤¤

zvwn wx drxtpy zxne` `ide ,dzaezk lk z` rxty oreh
oldl epipye ,dzaezkn dxiqgne znbet `id jkay ,dzaezkn

(.ft)drxtp `ly ,dreaya `l` dzaezk x`y z` zrxtp dpi`y
wlg dlaiwy dxn`y ,ztqeza dnbt m` s` `ed df oice ,dlek
`l` daezkd xwir z` s` daeb dpi`y ,daezkd ztqezn

.d .dreayaúòáBúìoicdy ,oic ziaa dzaezk drazy dpnl` - §©©

x`eank ,minezid iqkpn zpefip zeidl dzekf z` dciqtny `ed
lirl(`"r)dciqtdy ,daezk ztqez zraez m` oicd `ede ,

.e .dizepefnúc ìò úøáBòìemixacd z` zniiwn dpi`y dy` - §¤¤©¨
oldl minkg epny(.ar),dxezd on mxeqi`y ,'dyn zc' mi`xwpd

,'zicedi zc' e` ,xyern epi`y lke` dlra z` dlik`ny oebk
dy`xe z`veiy oebk ,l`xyi zepa mda ebdpy mixac eli`e
s` dciqtne ,daezk zlawn dpi`e dyxbn dlray dpic ,rext

.ztqezd z`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc zeaezk(ipy meil)

çøèc àkéìc,dpnl`d ly dikxva gxhiy in oi`y -àëä ìáà §¥¨§¨©£¨¨¨
,o`k -c mixne` epiid ,ig dlraydãéãìe déãéãì çøèðgxhi - ¦§©§¦¥§¦¨

,miqkpdn elhi `le ,mdizepefn jxevl ezy` xeare exear lrad
ïì òîLî à÷lrad iiga mby `ye`a minkg epwizy `rli` iax ¨©§©¨

.miqkpdn mdizepefn ezy`e `ed elhi
:`xnbd zwtzqnàúëìä úéì Bà ,déúååk àúëìä ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦§§¨§¨¥¥¦§§¨

déúååkoefip eipal eiqkp ozepdy ,`rli` iaxk dkldd m`d - §¨¥

.eixack dkld oi`y e` ,ezy`e `ed mdn
:ezenk dkld oi`y `xnbd dgikenéaøå àðéðç éaøc ,òîL àz̈§©§©¦£¦¨§©¦

éîéé÷ eåä ïúðBé,cgi ecnr -éaøì dé÷Lðå ïéçb àøáb àeää àúà ¨¨£¨§¥¨¨©©§¨¨¦§©§¥§©¦
déòøkà ïúðBé,eilbxa ozpei iaxl ewype stekzd ,cg` mc` `a - ¨¨©©§¥

àðéðç éaø déì øîàozpei iaxléàä éàî,df mc` ly epipr dn - ¨©¥©¦£¦¨©©
déì øîàdf mc` ,ozpei iaxàeä åéðáì åéñëð áúBklk z` azk - ¨©¥¥§¨¨§¨¨

,eipal eiqkp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc zeaezk(iyily meil)

md 'beln iqkp' :`ye`a epwzpy zepwzdn `iadl zxfeg `xnbd
dyexia e` dpzna ,di`eyip xg`l dy`d dlaiwy miqkp
lrad zn m`e ,zexit lke` lrade dl jiiy sebdy ,dnecke

.dyxei dlra dy`d dzn m`e ,dzwfga miqkpd mix`ypøîà̈©
éiça âBìî éñëða äøënL äMàä ,eðé÷úä àLeàa ,àðéðç øa éñBé éaø©¦¥©£¦¨§¨¦§¦¨¦¨¤¨§¨§¦§¥§§©¥

àéöBî ìòaä ,äúîe ,dìòamiqkpd z`,úBçB÷lä ãiîepwzy oeik ©§¨¥¨©©©¦¦©©¨
miqkpd z` dpw eli`ke ,ezy` iqkpa 'gwel'k `diy minkg
mze` epwy zegewll mcew `ed dzzin xg`le ,d`ypy drya

.diiga
:`ye` zepwz oipra dyrn `xnbd d`iandéçkLàe`vn -áø ©§§¥©

àLeàc àñeìëeàa éà÷ äåäc ,eäaà éaøì óñBé øa ÷çöédidy - ¦§¨©¥§©¦©¨©£¨¨¥§§¨§¨
.`ye` xira mc` ipa ztiq` mewna cnerdéì øîàax el`y - ¨©¥

,sqei xa wgviàLeàc àzòîLc døî ïàîdrenyd lra edin - ©¨¨¦§©§¨§¨
.ef `ye` zpwz lydéì øîà,eda` iaxàðéðç øa éñBé éaø.`ed ¨©¥©¦¥©£¦¨

ïéðîéæ ïéòaøà dépéî àðzmirax` sqei xa wgvi ax z`f dpy - ¨¨¦¥©§§¦¦§¦
,z`fd drenyd lra `ed `pipg xa iqei iaxy ,minrtdéì éîãå- §¨¥¥

,oepiyd aex zngn ,ef drici eipira dzncedéì àçðîc ïàîk§©§©§¨¥
dézñéëa.eqika dxenye zgpen `id eli`k - §¦§¥

* * *
dxn`p .miphwd eipa z` ofd mc` oipra dyxc d`ian `xnb

:weqta'úò ìëá ä÷ãö äNò ètLî éøîL éøLà'(b ew mildz)yie , ©§¥Ÿ§¥¦§¨Ÿ¥§¨¨§¨¥
,zeywdløLôà éëåmc`l,úò ìëa ä÷ãö úBNòì`l`eLøc §¦¤§¨©£§¨¨§¨¥¨§

dì éøîàå ,äðáéaL eðéúBaøz`f yxcy mixne` yie -,øæòéìà éaø ©¥¤§©§¤§¨§¥¨©¦¡¦¤¤
,zr lka dwcv dyerd `ed inïfä äæz`ïäLk åéúBðáe åéða ¤©¨¨¨§¨§¤¥

,íépè÷df xace ,eilr mdizepefn ikxv dlilde meid zery lkay §©¦
.mpefl aiig mc` oi`y lirl `xnbd zpwqn oky ,`ed dwcvéaø©¦

,Búéa CBúa äîBúéå íBúé ìcâîä äæ ,øîà éðîçð øa ìàeîLcinzy §¥©©§¨¦¨©¤©§©¥¨¦¨§¥

,eilr mdikxv.ïàéOîe©¦¨
:weqta xn`p .dwcv oipra ztqep dyxc `xnbd d`ianøLòå ïBä'¨Ÿ¤

'ãòì úãîò Bú÷ãöå ,Búéáa(b aiw my)zcnery dwcv yi ,xnelk , §¥§¦§¨Ÿ¤¤¨©
n dzngn xqgzn epi`e ,crl mc`l elxyerde oedd `l` ,oen

ewlgpe ,eziaa mix`ypàcñç áøå àðeä áø,ef dwcv `id dnãç ©¨§©¦§¨©
dãnìîe äøBz ãîBlä äæ ,øîàzcner ezwcvy s`y ,mixg`l ¨©¤©¥¨§©§¨

.melk epnn xqgp `l ,mixg`l cnily dna crläæ ,øîà ãçå§©¨©¤
áúBkäixtq,íéøçàì ïìéàLîe ,íéáeúëe íéàéáð ,äøBzmixtqdy ©¥¨§¦¦§¦©§¦¨©£¥¦

,mli`yny mnr dyery dwcvde ,milk mpi`e ezelraa mixzep
.crl el zcner

:weqta xn`p .ztqep dyxc `xnbd d`ianéðáì íéðá äàøe'E §¥¨¦§¨¤
'ìàøNé ìò íBìL(e gkw my),,éåì ïa òLBäé éaø øîàyxcp jk ¨©¦§¨¥¨©©¦§ª©¤¥¦

,weqtdïåékzikfyLeclepéðáì íéða,Edidi `linnìò íBìL ¥¨¤¨¦§¨¤¨©
,ìàøNémeyn,íeaéå äöéìç éãéì éúà àìcmipa oi`y onf lky ¦§¨¥§Ÿ¨¥¦¥£¦¨§¦

maiizdl ezy` jxhvz mipa `ll mdn cg` zeni m` ,jipal
icil e`eai `l mipa mdl eclepy xg` j` ,el uelgl e` ,eig`l

.jk
:df weqt lr zxg` dyxcïåék ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaødkfzy ©¦§¥©©§¨¦¨©¥¨

Leidiéðáì íéða,Edidi `linnéúà àìc ,ìàøNé éðéic ìò íBìL ¤¨¦§¨¤¨©©¨¥¦§¨¥§Ÿ¨¥
ééeöpéàìmcew in mdipta aixl miaexwd x`y e`eai `ly - §¦§¥
.dyexia

* * *
:dpyna epipy'eë íéîëç éðôì øæòìà éaø Løc Løãî äæ'mipad ¤¦§¨¨©©¦¤§¨¨¦§¥£¨¦

zzin xg`l `l` miyxei mpi` mipad dn ,epefi zepade eyxii
l` zepefip mpi` zepad s` a`dx`eane .'a`d zzin xg`l `

.efl ef zepwzd z` dnice yiwdy ici lr xfril` iax ok yxcy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zeaezk(oey`x meil)

d:lrad igelyl a`d zxiqn oipra `ziixa d`ian `xnb,àðz̈¨
áàä øñîeza z`ìe ,ìòaä éçeìLjxca dceraBæ éøä ,äúpéæ ¨©¨¨¦§¥©©©¦§¨£¥

,÷ðçadqxe`nd dxrp oick dliwqa `le ,dzpify d`eyp oick §¤¤
.dzpify

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîdzxiqn xg`y ,df oic epl oipn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`an .dzpify d`eypk dpic lrad igelyláø øîà̈©©

àø÷ øîà ,àîç øa énàiWp` dElwqE' dzpify dqxe`nd dxrpa ©¦©¨¨¨©§¨§¨¨©§¥
l`xUiA dlap dzUr iM dzne mipa`A Dxir'äéáà úéa úBðæì ¦¨¨£¨¦¨¥¨¦¨§¨§¨¨§¦§¨¥¦§¥¨¦¨

(`k ak mixac)zia'a dzeida wx `ed dliwq aeigy yexcl yie ,¥
,'dia`ì èøtote`øñnLdze`ì áàä,ìòaä éçeìLdpi`y oeikc ¨¦¨§©§¤¨©¨¨¦§¥©©©

.dzpify d`eypk ,wpga `l` dliwqa dpic oi` ,dia` ziaa
igelyl dxqnpy dxrp hrnn weqtdy oipn :`xnbd dywn

,lradàîéàåhrnl `a 'dia` ziA'y xn`p `ny -èøtinl §¥¨¥¨¦¨§¨
å äteçì äñðëpLoiicr,äìòáð àìmewn lkn dleza `idy s`y ¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨

.d`eypk ,wpga dpic dtegl dqpkpy oeik

:`xnbd zvxznà ,àáø øîà,énà éì øîdxezd d`ay okzi `l ¨©¨¨¨©¦©¦
l dqpkpy ef ixdy ,dlrap `le dtegl dqpkpy in hrnl,äteç¨

àáéúk àéãäadqxe`nd dxrp zyxtn dhrnzd yexita - §¤§¨§¦¨
weqta xn`p ,`ziixaa epipyy enke ,zlwqpd(ck-bk ak mixac)ék'¦

Léàì äNøàî äìeúá äøòð äéäé,DOr akWe xirA Wi` D`vnE ¦§¤©£¨§¨§Ÿ̈¨§¦§¨¨¦¨¦§¨©¦¨
mipa`A mz` mYlwqE `edd xird xrW l` mdipW z` mz`vFde§¥¤¤§¥¤¤©©¨¦©¦§©§¤Ÿ¨¨£¨¦

,yexcl yie ,'Ezne.äìeòa àìå ,'äìeúa' .úøâBa àìå ,'äøòð' ¨¥©£¨§Ÿ¤¤§¨§Ÿ§¨
.äàeNð àìå ,'äNøBàî'xxal yieéàîdze` ly daih dn - §¨¨§Ÿ§¨©

'äàeNð',dhrnzdyàîéìéàefy xn`p m` -,Lnî äàeNð §¨¦¥¨§¨©¨
,dlrape dtegl dqpkpy,'äìeòa àìå äìeúa' eðééäjxev yi recne ©§§¨§Ÿ§¨

.sqep herinaåàì àlàhrnl 'd`eyp'a `ziixad zpeek i`ce - ¤¨¨
ef z`,äìòáð àìå äteçì äñðëpLef dhrnzd 'dyxe`n'ny oeike ¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨

ef dhrnzd 'dia` ziA'ny jgxk lr ,dlrap `le dtegl dqpkpy¥¨¦¨
`l` ,dqxe`nd dxrpk zlwqp dpi`y ,lrad igelyl dxqnpy

.wpga ,d`eypk dpic
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc zeaezk(iying meil)

.dy` xg` xfgl yi` ly ekxc ixdy ,dy` epal ywal ,`edàlà¤¨
,dyw ,'miWp`l EpY mkizFpA z`e' xn`py dnïîéé÷ éî ,déúða §¤§¥¤§©£¨¦§¨¥¦©§¨

déãéao`iydl lkeiy ecia zeniiw mc`d ly eizepa ike - ¦¥
`l` .yi` xg` xfgl dy` jxc oi` ixde ,miyp`lòîLî à÷ àä̈¨©§©

ïìa`d lr devn yiy ,weqtd eprinyd df xac -dqëéðå dLaìðc ¨§©§§¨§¦©¨
éãéî dì áéúéðå,dipecp dl ozie dpqkie eza z` yialiy -éëéä ék §¥¦¨¦¦¦¥¦

dì éáñð eúàå dìò éöô÷c`ypidl miyp` dilr evtwiy ick - §¨§¥£¨§¨¨§¥¨
,ezal dipecp zzl dlaw ixacn devn yiy ixd ,ok zngn dnr
mc`d aevwiy ick ,oixkc oipa zaezk epwize minkg etiqed okle

.dziipecpl ax oenn ezal
:`xnbd zxxanänk ãòå.dziipecpa ezal ozil mc` jixv eiqkpn §©©¨

eäééåøz éøîàc àáøå éiaà,mdipy exn` -éñëð øeOòì ãòcr - ©©¥§¨¨§¨§¥©§©§©§¦¦§¥
.eiqkpn zixiyr

:`xnbd dywnàîéàåminkg epwizy mrhdy oeik ,xn`p `ny - §¥¨
,ok m` ,ezal dipecp aezki a`dy ick `ed ,oixkic oipa zaezk

miqkpd z` wxy xnel epl yiáàcdipecpk dqipkd dy`dy - §¨
,dia`núeøéìmiqkpd z` la` ,mdia` zen xg`l dipa eyxii - ¥

,ìòáclrady ztqeze miz`n dpn oebk ,daezkd x`y epiide §©©
y xn`p ,dpyxbi e` zenz m` dl zzl aiigznúeøéì àì`l - Ÿ¥

mc` uetwiy mrhd dfa jiiy `l ixdy ,dzaezk z` dipa eyxii
mb miyxei dipay exn` recne .ezal aezkiedzaezk sqk z`

:`xnbd zvxzn .dlra dl azkyïk íàeyxii `ly xn`p m` - ¦¥
,daezkd x`y z`áúk àìå òðnéî énð áà`le rpni ok mb a`d - ¨©¦¦§©§Ÿ¨©

citwn lrady oeik ,xne`y iptn ,d`iynyk miqkp ezal aezki
zeaxdln ici jeyn` ip` s` ,iza ipal myixedln ely eiqkp lr

.dipecp el
:`xnbd dywnàîéàåminkg epwizy mrhdy oeik ,xn`p `ny - §¥¨

ick `ed ,ezy`l lrad ly daezkd aeig z` mipad eyxiiy
wxy xnel epl yi ok m` ,ezal dipecp aezkln rpni `l a`dy

àëéäote`a -áà áúëc,ezal dipecpìòa áBzëìmb aiigzi - ¥¨§¨©¨¦§©©
la` ,dl aiigzn `edy miz`n e` dpnd z` dipa eyxiiy lrad

áà áúk àìc àëéä,ezal dipecp.ìòa áBzëì àì ¥¨§Ÿ¨©¨Ÿ¦§©©
:`xnbd zvxznïðaø âelt àìmzpwza wlgl minkg evx `l - Ÿ¨©¨¨

lka okle ,dipecp oda yi zeaezkd aexy itl ,daezkl daezk oia
mb ,oixkic oipa zaezka lrad s` aiigziy minkg epwiz ote`

.dipecp ezy` dqipkd `ly mewna
ick `ed minkg ok epwizy mrhd m` :dywne `xnbd dkiynn
mipal wx z`f epwiz dnl ok m` ,ezal dipecp aezki a`dy

y exn` `l recne ,mixkfúeøéz énð íéðaä ïéa úa`l m` s` - ©¥©¨¦©¦¥
xn`p ,zxg` dy`n mipa el yie ,za wx `l` ef ezy`l mipa eid
dipecp zzln a`d rpni ok `l m`y ,dn` zaezk zad lehizy
ipal eiqkp exarie ,cala zepa xi`yze zenzy yygn ,ezal

zxg` dy`n epzg.
,ef dpwz :`xnbd zvxznïðaø äeéeL äìçðkminkg depwz - §©£¨©§¨©¨¨

zad oi`e ,dyexi oeyl efy ,'oezxi' dl azek `ed ixdy ,'dyexi'k
.mipad oia zyxei

lkn ,dyexik `ed daezkd oic m` s` :dywne `xnbd dkiynn
,mewnúeøéz úBðaä ïéa úael yie ,za wx ezy` dxi`yd m` - ©¥©¨¥

dfk ote`ay ,llk mipa el oi` j` ,zxg` dy`n zetqep zepa
z` zad lehizy xn`p `l recn ,eiqkp lk z` zeyxei eizepa

dwlgn xzei ,dn` ia` ozpy dipecpd z` yxize dn` zaezk
.zexg` miypn dizeig` x`y mry dyexia

:`xnbd zvxznïðaø âelt àìzaezk oica wlgl minkg evx `l - Ÿ¨©¨¨
,lehiz zepad oia zae lehiz `l mipad oia zay xnel oixkc oipa
mipaa `l` oixkc oipa zaezk oi`y exn`e mdizecin eeyd `l`

.zepaa `le
,oixkic oipa zaezk minkg epwizy mrhdy ok m` :`xnbd dywn

exn` recn ,ezal dipecp a`d aezkiy ick `ed(:p lirl)oi`y
,rwxwd on `l` oixkc oipa zaezka miyxei mipadéaâéúå§¦§¥

éìèìènî,mrh eze`n ,oilhlhnn s` eabiy owzl epl yi `lde - ¦§©§§¥
:`xnbd zvxzn .ezial dipecp a`d aezkiyïðaø äeéeL äaeúëk¦§¨©§¨©¨¨

,dy` zaezk oick oixkc oipa zaezk zpwz z` eyr minkg -
rwxwd on wx `l` ,minezid ly oilhlhnn dze` miaeb oi`y
xhy gkn ziabp oixkc oipa zaezk s`y oeik ,mdia`n eyxiy

.daezkd
,aeg xhyk `ede ,daezkk minkg de`yry ok m` :`xnbd dywn

ok m`éãaòLnî óBøèzezka dipa elhi -s` oixkc oipa za ¦§¦§©§§¥
oldl eli`e ,micareyn miqkpn(.dp)miaeb m`d mi`xen` ewlgp

.micareynn miaeb oi`y xaeqd ly enrh dne ,micareynn
ok cnel micareynn miaeb oi`y xn`c o`n :`xnbd zvxzn

oeyly jkn,ïðz 'ïeúøé'zazkp oixkc oipa zaezk eixacl xnelk ¦§§©
dyexi oi`e ,df oenn eyxii mipady ,'dyexi' oeyla daezka

.micareyn miqkpa
oldl x`ean :dywne `xnbd dtiqen(.`v)'oixkc oipa zaezk'y

zeaezk ieey caln sqep oenn eipal a`d yixedy ote`a wx ziabp
dyexi oic miiwzi df xpicay ick ,xpic ieeya zegtl ,odizen`
mipad miyxeiy minkg zpwz miiwzz oennd x`yae ,`ziixe`c
ick `ed oixkic oipa zaezk ly mrhd m`e .on` zaezk z`

,ezal aezkie mc` uetwiyàîéàådipa elhiy xn`p `l recn - §¥¨
oixkc oipa zaezkøðéc øúBî àkéìc áb ìò óàxpic oi`yk s` - ©©©§¥¨©¦¨

minkg epwiz `l sqep xpic oi` m` recne ,zeaezkd izy lr sqep
:`xnbd zvxzn .oixkic oipa zaezkäìçð àø÷òéî à÷c íB÷îa§¨§¨¦©§¨©£¨

ïðaø eðéwz àì ,àúééøBàczaezk dipa elhiy epwiz `l minkg - §¨§¨Ÿ©¦©¨¨
,`ziixe`c dyexid ixnbl lhazz ok zngny mewna oixkc oipa
zegtl yiyk wxe ,deya dyexia oiwleg mipad dxez oicn ixdy
dyexi miiwzze deya ewlgi eay ,zeaezkd lr sqep xpic

.oixkc oipa zaezk minkg epwiz ,`ziixe`c

* * *
:ezal a`d azeky dipecp oipra dyrn d`ian `xnbdàtt áø©¨¨

äàøeñ àaà éa déøáì déì ÷ñòéàepa i`eyipa wqr `tt ax - ¦£©¥¦§¥¥©¨¨¨
,d`xeq `a` ly ezalìéæàdxrpd ia` zial `tt ax jld - ¨¦

dúaeúk dì ázëéîìdl aezkie ,ezy`l daezk epa aezki myy - §¦§©¨§¨¨
.dziipecp dia`øîéøî øa äãeäé òîL,mewn eze`l `a `tt axy ¨©§¨©§¥©

déì éæçúéà àúà ÷ôð`tt ax z`xwl xnixn xa dcedi `vi - ¨©¨¨¦§£¥¥
.eceak iptn ,eiptl d`xzdeàçúéôì eèî ékmdipy eribdyk - ¦¨§¦§¨

,d`xeq `a` ly ezia gztldépéî øhtî à÷ äåädcedi did - £¨¨¦§©¦¥
.eixeg`l xefgl `tt axn zeyx lhpe epnn cxtp xnixn xaøîà̈©

déì,`tt axéàãäa øî ìeòéð.d`xeq `a` zial inr qpkid - ¥¥©©£©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc zeaezk(ycew zay meil)

ztqez ly mekqdn s` dl mizgety ,daezk zlawn dpi`e
.c .daezkdúîâBôìedlrae ,dzaezk zraeze dyxbzdy dy` - §¤¤

zvwn wx drxtpy zxne` `ide ,dzaezk lk z` rxty oreh
oldl epipye ,dzaezkn dxiqgne znbet `id jkay ,dzaezkn

(.ft)drxtp `ly ,dreaya `l` dzaezk x`y z` zrxtp dpi`y
wlg dlaiwy dxn`y ,ztqeza dnbt m` s` `ed df oice ,dlek
`l` daezkd xwir z` s` daeb dpi`y ,daezkd ztqezn

.d .dreayaúòáBúìoicdy ,oic ziaa dzaezk drazy dpnl` - §©©

x`eank ,minezid iqkpn zpefip zeidl dzekf z` dciqtny `ed
lirl(`"r)dciqtdy ,daezk ztqez zraez m` oicd `ede ,

.e .dizepefnúc ìò úøáBòìemixacd z` zniiwn dpi`y dy` - §¤¤©¨
oldl minkg epny(.ar),dxezd on mxeqi`y ,'dyn zc' mi`xwpd

,'zicedi zc' e` ,xyern epi`y lke` dlra z` dlik`ny oebk
dy`xe z`veiy oebk ,l`xyi zepa mda ebdpy mixac eli`e
s` dciqtne ,daezk zlawn dpi`e dyxbn dlray dpic ,rext

.ztqezd z`
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רח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc zeaezk(ycew zay meil)

:dkldd in enk dpc `xnbd .dze` oixhete dzaezkáø ,øîzà¦§©©
,äãeäé éLðàk äëìä ,øîàmivex m`e ,oiyxeia ielz xacdy ¨©£¨¨§©§¥§¨

.zepefndn mixehte dzaezk rextl milekiäëìä ,øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¨
,ìéìb éLðàkdl rextl mileki oi`e ,dpnl`a ielz xacdy §©§¥¨¦

ebdp ok` jky `xnbd d`iane .dpevxn `ly dzaezk
a :mdizenewnaàäãååøt ìëå ìáa,dl mikenqd mikxkd lke - ¨¤§¨©§¨¨¨

áøk âeäða ,dcedi iyp`k weqtlàäãååøt ìëå àòcøäðlke - ¨§©§©§§¨§¨©§¨¨¨
,dl mikenqd mikxkdìàeîLk âeäðmilyexi iyp`k weqtl ¨¦§¥

.lilbde
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàæBçî úa àéäädy`a dyrn - ©¦©§¨

,`fegn xirdn,laal mikenqd mikxka dzidyàáéñð úåäc- ©£©§¦¨
d`eyp dzidyìoa,àòcøäð,dlra znedén÷ì eúàoicl e`a - §§©§§¨¨§©¥

eiptl,ïîçð áøclawl dtekl xyt` m`d ,bedpl cvik xxal §©©§¨
.`l e` ,laa iyp`k ,dizepefnn xhtdle dzaezkdì÷ì dòîL©§¨§¨¨

àéä àæBçî úácxikde ,dy`d ly dlew z` ongp ax rny - §©§¨¦
okle ,`fegn zepan `idy,áøk âeäð àäãååøt ìëå ìáa ,eäì øîà̈©§¨¤§¨©§¨¨¨¨§©

.dzaezk lawl dtekl xyt`eàáéñð àòcøäðì àäå ,déì eøîà- ¨§¥§¨¦§©§§¨§¦¨
.`rcxdp oal d`eyp dzid ixdeéëä éà ,eäì øîàixd ok m` - ¨©§¦¨¦

,ìàeîLk âeäð àäãååøt ìëå àòcøäðlawl dtekl mileki mpi`y §©§§¨§¨©§¨¨¨¨¦§¥
mileki miyxeid oi`e ,dlra mewn bdpnk da bedpl yie ,daezk

.dizepefn ciqtdle dzaezk lawl dtekl
:`xnbd zxxanàòcøäð àëéä ãòåmewnd aygp mewn dfi` cr - §©¥¨§©§§¨

zx`an .`rcxdp bdpnk my bedpl yiy ,`rcxdp iceextk
:`xnbdàòcøäðc àa÷ éâñc àëéä ãòd`eaz oicceny mewn cr - ©¥¨§¨¥©¨¦§©§§¨

.`rcxdpa oicceny awd zcna

* * *
dl mikpn m`d ,dpnl` ici lr daezk ziiab oica dpc `xnbd

:dlra oennn mdy oeik ,dicba z` dzaezk mekqn,øîzéà¦§©
äðîìà,dzaezk zeabl oic zial d`ayïéîL ,øîà áøoerxta ©§¨¨©¨©¨¦

dzaezkz`äéìòM äî.oldl x`eaiy mrhke ,dicba z` - ©¤¨¤¨
ïéîL ïéà ,øîà ìàeîLez`,äéìòM äîdicba z` zlhep `l` §¥¨©¥¨¦©¤¨¤¨

.dzaezk oerxta daeby dn caln dnr
:l`enye ax ewlgpy dnec zwelgn d`ian `xnbdàéiç áø øîà̈©©¦¨

èé÷ìa dôeléçå ,ïéáà øalra z`eaz z` hweld xiky iable - ©¨¦§¦¨§¨¦
lv` xby xikya epiide ,mdizehiy z` l`enye ax etilgd ,ziad
exky ziad lra el avw `le ,ezk`ln dyere ziad lra
meiq xg`le ,micba ziad lra el ozp onf eze` jezae ,dligzn
z` meyl ziad lra dvex exky z` aevwl mi`ayk ezk`ln
micbad inc z` el mikpn oi` ax zrcly ,exky llka micbad
zrc lr el mpzp micbad z` el ozpy dryay oeik ,exkyn
ok oi`y dn] mlerl eziaa x`yi `ly rci ixdy ,enr mlhiy
l`eny zrcle .[diiga zeniy rci `l m`pwy dryay ,dpnl`a
i`ceae ,eyialdl aiig epi`y oeik ,exkya micbad z` miny
ok oi`y dn] exkya milelk eidi micbad incy ezpeek dzid

.[dyialdl aiig did ixdy ,dpnl`a
mpn`àðäk áøe oia` xa `iig ax lr wlegéðúîdpeye -ïëå' ©©£¨©§¥§¥

,'èé÷ìazrcl ,dpnl`a mzwelgnk `id hiwla mzwelgn xnelk §¨¦
siqede .miny oi` l`enyle ,exkya eilry micbad z` miny ax

,xn`e `pdk axàðnéñ da çpîe,eixacl oniq ax ozpe -àîúé ©©¨¦¨¨©§¨
àzìîøàå,dpnl`e [hiwl epiide] mezi -÷ete çìLhytd - §©§©§¨§©

.mdicba z` s` minyy ,mzial mze` glye odicba
:l`enye ax zwelgna dkldd z` zxxan `xnbd,ïîçð áø øîà̈©©©§¨

ìàeîLc déúååk ïéúéðúîa ïðúc áb ìò óàdpyna epipyy s` - ©©©¦§©§©§¦¦§¨¥¦§¥
,dilry dn oiny oi` dzaezk daebd dpnl`y ,l`eny ixack

mewn lkn ,x`aziy itkeáøc déúååk àúëìä,axk dkld - ¦§§¨§¨¥§©
ixack dpyna x`ean okid `xnbd zx`an .dilry dn oinyy

,l`enyïðúcdpyna(.ck oikxr),Léc÷nä ãçàlk z`åéñëðwcal ¦§©¤¨©©§¦§¨¨
,ziadéøònä ãçàåBîöò úà Cmlyl aiige ,ilr ikxr xne`y - §¤¨©©£¦¤©§

aevwd ekxr z` eiqkpn epkynl xafbd `ae ,ycwdl ekxr inc
dyxta(fk `xwie),Bì ïéàepkynl zekf xafblàìå ,BzLà úeñëa àì ¥Ÿ¦§¦§§Ÿ

ì òávL òáöa àìå ,åéða úeñëaïîLezy` xear ravy micba - ¦§¨¨§Ÿ§¤©¤¨©¦§¨
,eipaeì ç÷lL íéLãç íéìcðña àìåïîLgkene ,mxear dpwy - §Ÿ§©§¨¦£¨¦¤¨©¦§¨

jk meyne ,dlra ly `le dly zaygp dy`d zeqky ef dpynn
,l`eny ixack epiide ,lrad aeg xear mpkynl leki xafbd oi`
dl mikiiy mdy oeik ,dpnl`d ly micbad z` miny oi`y

.ixnblixack dpynd zernyny s`y ongp ax xn` df lre
.axk dkld ,l`eny

ìàeîLc déúååk ïéúéðúî ïðúc øçàî éëå ,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨§¦¥©©¦§©©§¦¦§¨¥¦§¥
y xg`n -,l`eny ixack dpyna epipyáøc déúååk àúëìä éànà©©¦§§¨§¨¥§©

.axk dkldy xne` jpd recn -déì øîàok` ,ongp axäøBàëì ¨©¥¦§¨
àèéäø ìàeîLk`idy el d`xp dvexna dpynd z` dpeyd - ¦§¥§¦¨

j` ,l`eny ixackda zðéiòî ékoi`y oiaz ,df oica oiirzykl - ¦§©§©§¨
,daxc`e ,l`enyl zriiqn dpyndáøc déúååk àúëìäoinyy ¦§§¨§¨¥§©

e .dilry dn z` s`dì éð÷à ék ,àîòè éàîdpwn lrady dn - ©©§¨¦©§¥¨
epiid ,oikxra dpyna x`eank ,ezy`l micbad z`àzòcà©©§¨

dén÷ í÷éîìmikiiy ig ecera okle ,eiptl cenrzy ok zrc lr - §¥©©¥
la` ,mpkynl leki xafbd oi`e ,dl micbadì÷Lîì àzòcà©©§¨§¦§©

÷téîìe`vze mlhzy zrc lr -äì éð÷à àìoiekzd `l - §¥©Ÿ©§¥¨
dy`k `id ixd daezk zeabl d`ayk ezzina okle ,dl zepwdl

.dicba z` oinye ,dlran z`veiy
:df oipra dyrn d`ian `xnbdáéLéìà øa éác àúlkly ezlk - ©§¨§¥©¤§¨¦

e ,dlra zn ,aiyil` zgtyn ipan cg`dúaeúk äòáz à÷ äåä£¨¨¨§¨§¨¨
éîúiîezk z` draze -,minezid on dzaéáì eäì éèîî à÷ äåä ¦©§¥£¨¨©§¥§§¥

àðéce`xiy minezid evx .oic zial minezid z` dpinfde - ¦¨
mze` ekpie mze` eneyiy ick ,dilry micbad lk z` mipiicd

okle ,dzaezkaéøîà,dl exn` -éëä éìæéúc àúléî ïì àìéæ- ¨§¥¦¨¨¦§¨§¥§¦¨¦
,dfky heyt yeala oic zial epnr iklzy epixear `ed leflf

àðî déleëì eäðézñkéàå eäðézLéáì àìæàdyale dkld - ©§¨§¦§¦§§¦©§¦§§¥¨¨
,dicba lka dzqkzdeàðéáøc dén÷ì eúàlv` oicl dnr e`a - ¨§©¥§¨¦¨

,`piaxäî ïéîL äðîìà øîàc ,áøc déúååk àúëìä eäì øîà̈©§¦§§¨§¨¥§©§¨©©§¨¨¨¦©
äéìòM.dzaezka dyaly dicba lk z` meyl yie - ¤¨¤¨

* * *
d`ad zal a`d iqkpn `ipecp ziiab oipra miyrn d`ian `xnbd

:`ypdleäì øîàc àeääz`eeva eipal xn`y mc`a dyrn - ©§¨©§
,ezen iptl rxn aikyúøáì àéðeãðizepal mihiykze micba epz - §§¨¦§¨

e ,mihiykzde micbad miaevw eide ,`ipecpkàéðeãð ìælfede - ©§§¨
,lfede miieqn mekq dey did `ipecpd z` avwyky ,`ipecpdøîà̈©

,ïéáà øa éãéà áømeik `ipecpd inc z` zepal ozipy mixne` oi` ©¦¦©¨¦
e ,zrk miiey itk `ipecpd inc z` dl mipzep `l` ,d`eevdàðøet§¨

éîúéì`ipecpd dzidy dnn zegt minlyny ,minezil geixde - §©§¥
.d`eevd zra dey

:df oipra sqep dyrneäì øîàc àeääxn`y mc`a dyrn - ©§¨©§
,ezen iptl rxn aiky z`eeva eipal
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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

.ãòébäMî äçðnä úlôz íã÷ íòèì øznL Bîk ïéôñenä úlôz íã÷ úéøçL úlôz øçà íòèì øzîª¨¦§Ÿ©©§¦©©£¦Ÿ¤§¦©©¨¦§¤ª¨¦§ŸŸ¤§¦©©¦§¨¦¤¦¦©
äaøä elôà úBøt úìéëà eðéäc dpîæ18øúBé àìå äöéak úôe álä ãòñì éãk19ïîéña øàaúpL Bîk §©¨§©§£¦©¥£¦©§¥§¥¦§Ÿ©¥©©¥¨§Ÿ¥§¤¦§¨¥§¦¨

á"ìø20äìçzî Lc÷iL ãáìáe21[biÎaiïéðéîä úLîçî úéæk ìëàé Bà ïéé úéòéáø äzLéå[ciãiî Lecwä øçà ¦§©¤§©¥¦§¦¨§¦§¤§¦¦©¦Ÿ©§©¦¥£¥¤©¦¦©©©¦¦¨
â"òø ïîéña øàaúpL Bîk25: §¤¦§¨¥§¦¨

ד  סעיף בשבת מוסף תפילת דיני רפו סימן

1

2

3

4

`zax `zkld
äìçúî ùã÷éù [áé קודם שחרית לאחר המקדש -

מוסף  לאחר שוב לקדש צריך אינו .22מוסף,
äìçúî ùã÷éù [âé ללא לטעום להקל שאין משמע -

ואין  לבו חלש אם אמנם הדחק, בשעת ואפילו קידוש
פירות  לאכול רשאי - עליהם לקדש ופת יין כעת לו

.23ומזונות 
ïéðéîä úùîçî [ãé יכול אבל מכזית, לפחות אין -

כדי  עד - מכביצה יותר אפילו מזונות באכילת להרבות
סעודה  קביעת .24שיעור

zetqede mipeiv
ÈÒ"‡עד"ז18) ËÏ¯˙ 'ÈÒ·:(לסוכה מחוץ אכילה (לענין

או  המינים מחמשת העשויה בפת אמורים דברים במה
מאכלים  מיני שאר אבל המינים מחמשת העשוי בתבשיל
ואפילו  הרבה מהם אוכל אפילו פירות מיני לומר צריך ואין
שקביעת  לפי לסוכה חוץ לאכלן מותר סעודתו עליהן קובע

פת. של עראי כאכילת אלא חשובה אינה אלו מינים
נחשבת 19) - שביעה כדי בה שיש אף ממש כביצה אבל

ס"א). רצא (סי' בלבד עראי כסעודת
לידינו.20) הגיע לא בשוע"ר זה סי'

המנחה  בשעת לעשותם שאסור בדברים עוסק רלב סימן
ועפי"ז  להתפלל, וישכח ימשך שמא מחשש שיתפלל קודם
המנין  כל אם וכן להתפלל, לו שיזכיר שומר מעמיד אם
לאכול  רשאים בשמחתֿתורה כמו מוסף קודם קידוש עושים

סי"ד). פנ"ב (שש"כ מכביצה יותר פת אפילו
קודם 21) לטעום ואין היין על ביום לקדש חכמים תקנו

שם  וראה ס"ב רפט (סי' הלילה בקידוש כמו שחרית קידוש
הדחק). בשעת הדין

שאוכל 22) זה בקידוש שדי משמע הלשון מסתימת
שוב  לקדש צריך ואין רביעית, שותה או מזונות לאחריו
ס"ק  יוסף בברכי כמ"ש דלא הפת, כשאוכל או מוסף לאחר

סט"ז. פנ"ב בשש"כ בזה וראה ז,
אע"פ 23) זה בקידוש להקל שיש משמע לא משוע"ר

דאפילו  להקל יש הדחק בשעת אמנם מוסף, קודם שהוא
ללא  לאכול שמותר ס"ב רפט בסי' נתבאר מוסף לאחר
- עליהם לקדש מדינה) חמר (או ופת יין לו כשאין קידוש
בזה). הא"ר להיתר זקוקים (ואין זמן אחר לו יביאו אפילו

הערה 24) פנ"ב בשש"כ הוא וכן ח, ס"ק במשנ"ב כתב כן
שמקדשים  בשמחתֿתורה המנהג וכן הגרשז"א, בשם נב
אלא  מכביצה, יותר אפילו מזונות ואוכלים שחרית לאחר
מ"מ  ובס' סעודה, קביעות לשיעור להגיע לא שיזהרו
יותר  לאכול שלא נוסף טעם הוסיף אדה"ז לשו"ע וציונים
דבר  שום מלאכול להמנע שמצוה משום - מזונות מכזית
שבת  סעודת עיקר אכילת קודם סעודה קביעות בלא אפילו

ס"י). רמט (סי' לתיאבון שיאכלנה כדי הלחם, דהיינו
אחר 25) לאלתר הקידוש במקום לאכול צריך ה: סעיף

ידי  יצא לא - זמן לאחר עד אכל לא אם אבל הקידוש,
בס"ז  ושם שיאכל, קודם ולקדש לחזור וצריך - חובתו
מזונות, מיני בורא עליו שמברכים כזית שיאכל שדי נתבאר

הקידוש. כוס מלבד יין רביעית שישתה או

•
zay zekld - jexr ogley

‰Î ממונו הפסד משום הדליקה לכבות לנכרי לומר אסור
אינה  לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים אפילו
שאינה  מלאכה היא והכיבוי סופרים מדברי אלא אסורה
יש  גדול הפסד ובמקום רע"ח בסי' כמ"ש לגופה צריכה
מדברי  אלא לישראל אסור שאינו בדבר לנכרי אמירה להתיר
שהדבר  בדליקה כאן מקום מכל ש"ז בסי' כמ"ש סופרים
נתיר  ואם עליו לבו ואין ממונו להציל מאד הוא ונחפז בהול
לכבות  ויבא לשיעורים דבריו יתן לא הוא אף כלום לו
בבית  נכרי ע"י להציל ג"כ אסור זה (ומטעם בעצמו
לו  הצריכים תשמישו וכלי סעודות מג' יותר בו שהדליקה

ספרים  מפני לכבות לו לומר מותר אבל למעלה) כמ"ש היום
אחר: בענין אפשר אי אם

ÂÎ לפי בידו למחות צריך אין מעצמו לכבות שבא נכרי
ראוי  שכך בדעתו ששוקל הדעת שקול לו יש שהנכרי
ולהנאת  זמן לאחר או עכשיו בו שישתכר מפני לעשות לו
אין  לזמן לו המושכר עבדו הוא ואפילו מתכוין הוא עצמו

רמ"ד. בסי' שנתבאר מטעם בו למחות צריך

הגיע  לא אפילו בידו למחות צריך לכבות שבא קטן אבל
שקול  לו אין שהקטן לפי שם אביו אין ואפילו לחינוך
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רט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc zeaezk(ycew zay meil)

:dkldd in enk dpc `xnbd .dze` oixhete dzaezkáø ,øîzà¦§©©
,äãeäé éLðàk äëìä ,øîàmivex m`e ,oiyxeia ielz xacdy ¨©£¨¨§©§¥§¨

.zepefndn mixehte dzaezk rextl milekiäëìä ,øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¨
,ìéìb éLðàkdl rextl mileki oi`e ,dpnl`a ielz xacdy §©§¥¨¦

ebdp ok` jky `xnbd d`iane .dpevxn `ly dzaezk
a :mdizenewnaàäãååøt ìëå ìáa,dl mikenqd mikxkd lke - ¨¤§¨©§¨¨¨

áøk âeäða ,dcedi iyp`k weqtlàäãååøt ìëå àòcøäðlke - ¨§©§©§§¨§¨©§¨¨¨
,dl mikenqd mikxkdìàeîLk âeäðmilyexi iyp`k weqtl ¨¦§¥

.lilbde
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàæBçî úa àéäädy`a dyrn - ©¦©§¨

,`fegn xirdn,laal mikenqd mikxka dzidyàáéñð úåäc- ©£©§¦¨
d`eyp dzidyìoa,àòcøäð,dlra znedén÷ì eúàoicl e`a - §§©§§¨¨§©¥

eiptl,ïîçð áøclawl dtekl xyt` m`d ,bedpl cvik xxal §©©§¨
.`l e` ,laa iyp`k ,dizepefnn xhtdle dzaezkdì÷ì dòîL©§¨§¨¨

àéä àæBçî úácxikde ,dy`d ly dlew z` ongp ax rny - §©§¨¦
okle ,`fegn zepan `idy,áøk âeäð àäãååøt ìëå ìáa ,eäì øîà̈©§¨¤§¨©§¨¨¨¨§©

.dzaezk lawl dtekl xyt`eàáéñð àòcøäðì àäå ,déì eøîà- ¨§¥§¨¦§©§§¨§¦¨
.`rcxdp oal d`eyp dzid ixdeéëä éà ,eäì øîàixd ok m` - ¨©§¦¨¦

,ìàeîLk âeäð àäãååøt ìëå àòcøäðlawl dtekl mileki mpi`y §©§§¨§¨©§¨¨¨¨¦§¥
mileki miyxeid oi`e ,dlra mewn bdpnk da bedpl yie ,daezk

.dizepefn ciqtdle dzaezk lawl dtekl
:`xnbd zxxanàòcøäð àëéä ãòåmewnd aygp mewn dfi` cr - §©¥¨§©§§¨

zx`an .`rcxdp bdpnk my bedpl yiy ,`rcxdp iceextk
:`xnbdàòcøäðc àa÷ éâñc àëéä ãòd`eaz oicceny mewn cr - ©¥¨§¨¥©¨¦§©§§¨

.`rcxdpa oicceny awd zcna

* * *
dl mikpn m`d ,dpnl` ici lr daezk ziiab oica dpc `xnbd

:dlra oennn mdy oeik ,dicba z` dzaezk mekqn,øîzéà¦§©
äðîìà,dzaezk zeabl oic zial d`ayïéîL ,øîà áøoerxta ©§¨¨©¨©¨¦

dzaezkz`äéìòM äî.oldl x`eaiy mrhke ,dicba z` - ©¤¨¤¨
ïéîL ïéà ,øîà ìàeîLez`,äéìòM äîdicba z` zlhep `l` §¥¨©¥¨¦©¤¨¤¨

.dzaezk oerxta daeby dn caln dnr
:l`enye ax ewlgpy dnec zwelgn d`ian `xnbdàéiç áø øîà̈©©¦¨

èé÷ìa dôeléçå ,ïéáà øalra z`eaz z` hweld xiky iable - ©¨¦§¦¨§¨¦
lv` xby xikya epiide ,mdizehiy z` l`enye ax etilgd ,ziad
exky ziad lra el avw `le ,ezk`ln dyere ziad lra
meiq xg`le ,micba ziad lra el ozp onf eze` jezae ,dligzn
z` meyl ziad lra dvex exky z` aevwl mi`ayk ezk`ln
micbad inc z` el mikpn oi` ax zrcly ,exky llka micbad
zrc lr el mpzp micbad z` el ozpy dryay oeik ,exkyn
ok oi`y dn] mlerl eziaa x`yi `ly rci ixdy ,enr mlhiy
l`eny zrcle .[diiga zeniy rci `l m`pwy dryay ,dpnl`a
i`ceae ,eyialdl aiig epi`y oeik ,exkya micbad z` miny
ok oi`y dn] exkya milelk eidi micbad incy ezpeek dzid

.[dyialdl aiig did ixdy ,dpnl`a
mpn`àðäk áøe oia` xa `iig ax lr wlegéðúîdpeye -ïëå' ©©£¨©§¥§¥

,'èé÷ìazrcl ,dpnl`a mzwelgnk `id hiwla mzwelgn xnelk §¨¦
siqede .miny oi` l`enyle ,exkya eilry micbad z` miny ax

,xn`e `pdk axàðnéñ da çpîe,eixacl oniq ax ozpe -àîúé ©©¨¦¨¨©§¨
àzìîøàå,dpnl`e [hiwl epiide] mezi -÷ete çìLhytd - §©§©§¨§©

.mdicba z` s` minyy ,mzial mze` glye odicba
:l`enye ax zwelgna dkldd z` zxxan `xnbd,ïîçð áø øîà̈©©©§¨

ìàeîLc déúååk ïéúéðúîa ïðúc áb ìò óàdpyna epipyy s` - ©©©¦§©§©§¦¦§¨¥¦§¥
,dilry dn oiny oi` dzaezk daebd dpnl`y ,l`eny ixack

mewn lkn ,x`aziy itkeáøc déúååk àúëìä,axk dkld - ¦§§¨§¨¥§©
ixack dpyna x`ean okid `xnbd zx`an .dilry dn oinyy

,l`enyïðúcdpyna(.ck oikxr),Léc÷nä ãçàlk z`åéñëðwcal ¦§©¤¨©©§¦§¨¨
,ziadéøònä ãçàåBîöò úà Cmlyl aiige ,ilr ikxr xne`y - §¤¨©©£¦¤©§

aevwd ekxr z` eiqkpn epkynl xafbd `ae ,ycwdl ekxr inc
dyxta(fk `xwie),Bì ïéàepkynl zekf xafblàìå ,BzLà úeñëa àì ¥Ÿ¦§¦§§Ÿ

ì òávL òáöa àìå ,åéða úeñëaïîLezy` xear ravy micba - ¦§¨¨§Ÿ§¤©¤¨©¦§¨
,eipaeì ç÷lL íéLãç íéìcðña àìåïîLgkene ,mxear dpwy - §Ÿ§©§¨¦£¨¦¤¨©¦§¨

jk meyne ,dlra ly `le dly zaygp dy`d zeqky ef dpynn
,l`eny ixack epiide ,lrad aeg xear mpkynl leki xafbd oi`
dl mikiiy mdy oeik ,dpnl`d ly micbad z` miny oi`y

.ixnblixack dpynd zernyny s`y ongp ax xn` df lre
.axk dkld ,l`eny

ìàeîLc déúååk ïéúéðúî ïðúc øçàî éëå ,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨§¦¥©©¦§©©§¦¦§¨¥¦§¥
y xg`n -,l`eny ixack dpyna epipyáøc déúååk àúëìä éànà©©¦§§¨§¨¥§©

.axk dkldy xne` jpd recn -déì øîàok` ,ongp axäøBàëì ¨©¥¦§¨
àèéäø ìàeîLk`idy el d`xp dvexna dpynd z` dpeyd - ¦§¥§¦¨

j` ,l`eny ixackda zðéiòî ékoi`y oiaz ,df oica oiirzykl - ¦§©§©§¨
,daxc`e ,l`enyl zriiqn dpyndáøc déúååk àúëìäoinyy ¦§§¨§¨¥§©

e .dilry dn z` s`dì éð÷à ék ,àîòè éàîdpwn lrady dn - ©©§¨¦©§¥¨
epiid ,oikxra dpyna x`eank ,ezy`l micbad z`àzòcà©©§¨

dén÷ í÷éîìmikiiy ig ecera okle ,eiptl cenrzy ok zrc lr - §¥©©¥
la` ,mpkynl leki xafbd oi`e ,dl micbadì÷Lîì àzòcà©©§¨§¦§©

÷téîìe`vze mlhzy zrc lr -äì éð÷à àìoiekzd `l - §¥©Ÿ©§¥¨
dy`k `id ixd daezk zeabl d`ayk ezzina okle ,dl zepwdl

.dicba z` oinye ,dlran z`veiy
:df oipra dyrn d`ian `xnbdáéLéìà øa éác àúlkly ezlk - ©§¨§¥©¤§¨¦

e ,dlra zn ,aiyil` zgtyn ipan cg`dúaeúk äòáz à÷ äåä£¨¨¨§¨§¨¨
éîúiîezk z` draze -,minezid on dzaéáì eäì éèîî à÷ äåä ¦©§¥£¨¨©§¥§§¥

àðéce`xiy minezid evx .oic zial minezid z` dpinfde - ¦¨
mze` ekpie mze` eneyiy ick ,dilry micbad lk z` mipiicd

okle ,dzaezkaéøîà,dl exn` -éëä éìæéúc àúléî ïì àìéæ- ¨§¥¦¨¨¦§¨§¥§¦¨¦
,dfky heyt yeala oic zial epnr iklzy epixear `ed leflf

àðî déleëì eäðézñkéàå eäðézLéáì àìæàdyale dkld - ©§¨§¦§¦§§¦©§¦§§¥¨¨
,dicba lka dzqkzdeàðéáøc dén÷ì eúàlv` oicl dnr e`a - ¨§©¥§¨¦¨

,`piaxäî ïéîL äðîìà øîàc ,áøc déúååk àúëìä eäì øîà̈©§¦§§¨§¨¥§©§¨©©§¨¨¨¦©
äéìòM.dzaezka dyaly dicba lk z` meyl yie - ¤¨¤¨

* * *
d`ad zal a`d iqkpn `ipecp ziiab oipra miyrn d`ian `xnbd

:`ypdleäì øîàc àeääz`eeva eipal xn`y mc`a dyrn - ©§¨©§
,ezen iptl rxn aikyúøáì àéðeãðizepal mihiykze micba epz - §§¨¦§¨

e ,mihiykzde micbad miaevw eide ,`ipecpkàéðeãð ìælfede - ©§§¨
,lfede miieqn mekq dey did `ipecpd z` avwyky ,`ipecpdøîà̈©

,ïéáà øa éãéà áømeik `ipecpd inc z` zepal ozipy mixne` oi` ©¦¦©¨¦
e ,zrk miiey itk `ipecpd inc z` dl mipzep `l` ,d`eevdàðøet§¨

éîúéì`ipecpd dzidy dnn zegt minlyny ,minezil geixde - §©§¥
.d`eevd zra dey

:df oipra sqep dyrneäì øîàc àeääxn`y mc`a dyrn - ©§¨©§
,ezen iptl rxn aiky z`eeva eipal
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ãòébäMî äçðnä úlôz íã÷ íòèì øznL Bîk ïéôñenä úlôz íã÷ úéøçL úlôz øçà íòèì øzîª¨¦§Ÿ©©§¦©©£¦Ÿ¤§¦©©¨¦§¤ª¨¦§ŸŸ¤§¦©©¦§¨¦¤¦¦©
äaøä elôà úBøt úìéëà eðéäc dpîæ18øúBé àìå äöéak úôe álä ãòñì éãk19ïîéña øàaúpL Bîk §©¨§©§£¦©¥£¦©§¥§¥¦§Ÿ©¥©©¥¨§Ÿ¥§¤¦§¨¥§¦¨

á"ìø20äìçzî Lc÷iL ãáìáe21[biÎaiïéðéîä úLîçî úéæk ìëàé Bà ïéé úéòéáø äzLéå[ciãiî Lecwä øçà ¦§©¤§©¥¦§¦¨§¦§¤§¦¦©¦Ÿ©§©¦¥£¥¤©¦¦©©©¦¦¨
â"òø ïîéña øàaúpL Bîk25: §¤¦§¨¥§¦¨

ד  סעיף בשבת מוסף תפילת דיני רפו סימן

1

2

3

4

`zax `zkld
äìçúî ùã÷éù [áé קודם שחרית לאחר המקדש -

מוסף  לאחר שוב לקדש צריך אינו .22מוסף,
äìçúî ùã÷éù [âé ללא לטעום להקל שאין משמע -

ואין  לבו חלש אם אמנם הדחק, בשעת ואפילו קידוש
פירות  לאכול רשאי - עליהם לקדש ופת יין כעת לו

.23ומזונות 
ïéðéîä úùîçî [ãé יכול אבל מכזית, לפחות אין -

כדי  עד - מכביצה יותר אפילו מזונות באכילת להרבות
סעודה  קביעת .24שיעור

zetqede mipeiv
ÈÒ"‡עד"ז18) ËÏ¯˙ 'ÈÒ·:(לסוכה מחוץ אכילה (לענין

או  המינים מחמשת העשויה בפת אמורים דברים במה
מאכלים  מיני שאר אבל המינים מחמשת העשוי בתבשיל
ואפילו  הרבה מהם אוכל אפילו פירות מיני לומר צריך ואין
שקביעת  לפי לסוכה חוץ לאכלן מותר סעודתו עליהן קובע

פת. של עראי כאכילת אלא חשובה אינה אלו מינים
נחשבת 19) - שביעה כדי בה שיש אף ממש כביצה אבל

ס"א). רצא (סי' בלבד עראי כסעודת
לידינו.20) הגיע לא בשוע"ר זה סי'

המנחה  בשעת לעשותם שאסור בדברים עוסק רלב סימן
ועפי"ז  להתפלל, וישכח ימשך שמא מחשש שיתפלל קודם
המנין  כל אם וכן להתפלל, לו שיזכיר שומר מעמיד אם
לאכול  רשאים בשמחתֿתורה כמו מוסף קודם קידוש עושים

סי"ד). פנ"ב (שש"כ מכביצה יותר פת אפילו
קודם 21) לטעום ואין היין על ביום לקדש חכמים תקנו

שם  וראה ס"ב רפט (סי' הלילה בקידוש כמו שחרית קידוש
הדחק). בשעת הדין

שאוכל 22) זה בקידוש שדי משמע הלשון מסתימת
שוב  לקדש צריך ואין רביעית, שותה או מזונות לאחריו
ס"ק  יוסף בברכי כמ"ש דלא הפת, כשאוכל או מוסף לאחר

סט"ז. פנ"ב בשש"כ בזה וראה ז,
אע"פ 23) זה בקידוש להקל שיש משמע לא משוע"ר

דאפילו  להקל יש הדחק בשעת אמנם מוסף, קודם שהוא
ללא  לאכול שמותר ס"ב רפט בסי' נתבאר מוסף לאחר
- עליהם לקדש מדינה) חמר (או ופת יין לו כשאין קידוש
בזה). הא"ר להיתר זקוקים (ואין זמן אחר לו יביאו אפילו

הערה 24) פנ"ב בשש"כ הוא וכן ח, ס"ק במשנ"ב כתב כן
שמקדשים  בשמחתֿתורה המנהג וכן הגרשז"א, בשם נב
אלא  מכביצה, יותר אפילו מזונות ואוכלים שחרית לאחר
מ"מ  ובס' סעודה, קביעות לשיעור להגיע לא שיזהרו
יותר  לאכול שלא נוסף טעם הוסיף אדה"ז לשו"ע וציונים
דבר  שום מלאכול להמנע שמצוה משום - מזונות מכזית
שבת  סעודת עיקר אכילת קודם סעודה קביעות בלא אפילו

ס"י). רמט (סי' לתיאבון שיאכלנה כדי הלחם, דהיינו
אחר 25) לאלתר הקידוש במקום לאכול צריך ה: סעיף

ידי  יצא לא - זמן לאחר עד אכל לא אם אבל הקידוש,
בס"ז  ושם שיאכל, קודם ולקדש לחזור וצריך - חובתו
מזונות, מיני בורא עליו שמברכים כזית שיאכל שדי נתבאר

הקידוש. כוס מלבד יין רביעית שישתה או

•
zay zekld - jexr ogley

‰Î ממונו הפסד משום הדליקה לכבות לנכרי לומר אסור
אינה  לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים אפילו
שאינה  מלאכה היא והכיבוי סופרים מדברי אלא אסורה
יש  גדול הפסד ובמקום רע"ח בסי' כמ"ש לגופה צריכה
מדברי  אלא לישראל אסור שאינו בדבר לנכרי אמירה להתיר
שהדבר  בדליקה כאן מקום מכל ש"ז בסי' כמ"ש סופרים
נתיר  ואם עליו לבו ואין ממונו להציל מאד הוא ונחפז בהול
לכבות  ויבא לשיעורים דבריו יתן לא הוא אף כלום לו
בבית  נכרי ע"י להציל ג"כ אסור זה (ומטעם בעצמו
לו  הצריכים תשמישו וכלי סעודות מג' יותר בו שהדליקה

ספרים  מפני לכבות לו לומר מותר אבל למעלה) כמ"ש היום
אחר: בענין אפשר אי אם

ÂÎ לפי בידו למחות צריך אין מעצמו לכבות שבא נכרי
ראוי  שכך בדעתו ששוקל הדעת שקול לו יש שהנכרי
ולהנאת  זמן לאחר או עכשיו בו שישתכר מפני לעשות לו
אין  לזמן לו המושכר עבדו הוא ואפילו מתכוין הוא עצמו

רמ"ד. בסי' שנתבאר מטעם בו למחות צריך

הגיע  לא אפילו בידו למחות צריך לכבות שבא קטן אבל
שקול  לו אין שהקטן לפי שם אביו אין ואפילו לחינוך
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זו  שדליקה שיודע כיון אלא עצמו להנאת שיתכוין הדעת
מן  מכבה הוא הרי אחר) לישראל (או לאביו הפסד היא
המחלל  קטן אבל רוח נחת לו לעשות כדי בשבילו הסתם
אם  בלבד אביו אלא בו למחות צריך אין עצמו להנאת שבת

לחינוך  שמ"ג:הגיע בסי' כמ"ש

ÊÎ אינו המכבה כל הנכרי בפני לומר התירו בדליקה
כן  ולומר לכאן לקרותו יכול כאן אינו ואם מפסיד

ש"ז: בסי' כמ"ש בפניו

ÁÎ אסרו לא בדליקה חכמים שאסרו מה שכל אומרים יש
ואפילו  הנכרים בין שרויים היו שלא בימיהם אלא
אותם  הזה בזמן אבל לעצמם מקומות להם היו בגלותם
כשהדליקה  נפשות סכנת חשש ויש הנכרים בין ששרוים
עצמו  מעמיד וכשאדם ושוללים חוטפים הם שאז מתגברת
בשבת  הדליקה לכבות מותר אותו להרוג יבאו ממונו על
תתגבר  פן לחוש יש כי נכרי בבית היא הדליקה אפילו
הרי  לכבות הזריז וכל ולהרוג ולשלול לחטוף ויבאו הדליקה
בטוחים  הם שאם הענין לפי הכל מקום ומכל משובח זה
בחשש  אבל לכבות אסור בדבר סכנה להם יהיה שלא בודאי

נוהגין. וכן לכבות מותר נפשות סכנת ספק

מלאכה  שהיא הדליקה בכיבוי אלא הקילו לא מקום ומכל
אבל  יכבה לא אם סכנה חשש ויש לגופה צריכה שאינה
במלאכה  אפילו שבת לחלל אסור ממונו הצלת משום
סופרים  מדברי שעיקרו בדבר ואפילו לגופה צריכה שאינה

תחומין. איסור כגון

האחרונים  הסכימו והכפרה כפרה צריך וחילל עבר ואם
יאכל  ולא וה' ב' אלא רצופים שאינן אע"פ יום מ' שיתענה
פשוטים  י"ח ויתן התענית שאחר בלילה יין ישתה ולא בשר
של  סלע שיעור והוא בה נתחייב אם חטאת במקום לצדקה
סי' בי"ד יתבאר שלנו במטבעות סלע שיעור וכמה תורה
לערך  יום כל בעד יתן התענית לפדות ירצה ואם ע"ש ש"ה
עשרו  לפי הכל יותר יתן והעשיר לו אפשר אם פשוטים י"ב
התענית  צער כנגד הממון צער ששקול הפדיון טעם שהרי
לדחות  יוכל ואם לעני פרוטה כדין מנה מאה דין ובעשיר

תקס"[ח]. בסי' יתבאר החורף לימות התענית

המכבין  אבל ממון הצלת בשביל שבת במחלל זה וכל
ורוצים  בדליקה סכנה חשש שם שיש במקומות הדליקה
אותם  מניחין אין זה על תשובה ולעשות עצמן על להחמיר

מלכבות: ימנעו שלא כדי

ËÎ הואיל התורה מן כיבוי בה שייך לא מתכת של  גחלת
ואם  סופרים מדברי לכבותה אסור אבל בוערת ואינה
לכבותה  מותר בה ניזוקים שרבים במקום מונחת היא
עץ  של גחלת אבל גזרו לא רבים של  הגוף היזק שבמקום
ניזוקים  שרבים במקום מונחת היא אם ואף כיבוי בה שייך
לגופה  צריכה שאינה מלאכה להמחייבים לכבותה אסור בה
נפש  פיקוח במקום אלא לעולם הותר לא תורה של שאיסור
אינה  לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים אבל בלבד
של  גחלת אפילו לכבות מותר סופרים מדברי אלא אסורה
הגוף  היזק שבמקום בה ניזוקים שרבים במקום המונחת עץ

עיקר  וכן ממון הפסד במקום שגזרו פי על אף גזרו לא
לעצמו): להחמיר לו יש נפש בעל כל (ואעפ"כ

כהֿכט  סעיפים בשבת דליקה דיני שלד סימן ב חלק

יציל ‡ שלא חכמים גזרו שנשברה שמן או יין של חבית
נשברה  אם כגון בלבד שבת אותה לצורך אלא ממנה
ובשחרית  סעודות לג' ממנה מציל אכילה קודם שבת בליל
לו  מותר יהיה שאם אחת לסעודה ובמנחה סעודות לשתי
שהוא  ההצלה טרדת מחמת שמא לחוש יש הרבה להציל
דרך  כלים ויביא שבת שהיום ישכח להציל ונחפז בהול
אומרים  שיש עכשיו ואף מהחבית בהם להציל הרבים רשות
מחמת  שמא לחוש יש כי להקל אין הרבים רשות לנו שאין

החבית. לתקן יבא שבת שכחת

לא  לארץ היין ונשפך לגמרי החבית נשברה כבר אם ואף
יספוג  שמא גזרה השבת מלצורך יותר הארץ מן יקלוט
ודבר  בכלי ולהטיפו לחזור הנשפך ביין ספוג שישים דהיינו
שאין  אחיזה בית לספוג יש אם אף סופרים מדברי אסור זה
 ֿ מכל ידו אחיזת במקום רישיה בפסיק לסחיטה בו לחוש
יעשה  אם לחוש יש וגם לשבת וזלזול הוא חול מעשה מקום
הספוג  לסחוט יבא שמא בחול עושה שהוא כדרך בשבת
לצורך  שמציל במה אף כן לעשות אסרו ולכן במתכוין
ידו  להכניס דהיינו בשמן לטפח זה מטעם אסרו וכן השבת
עושה  שהוא כדרך יעשה שלא הכלי בשפת ולקנחה בשמן

בחול.

אבל  הרבה בכלים אלא סעודות מג' יותר להציל אסרו ולא
שהכל  סעודות ק' אפילו להציל יכול אחת בפעם אחד בכלי
לומר  ויכול דליקה לענין של"ד בסי' כמ"ש היא אחת הצלה
שיודע  אע"פ סעודות ג' אחד כל לכם והצילו בואו לאחרים

שם. כמ"ש לו שיחזירו בהם

אבל  להציל ונחפז בהול שהוא החבית כשנשברה זה וכל
אין  כך כל בהול שאינו טיף טיף עושה והיין נסדקה אם
הרבה. בכלים אפילו כולו להציל ומותר שבת שישכח לחוש

בהולכת  רב טורח כאן שיש לחצר מחצר להציל זה וכל
לתקן  ויבא השבת ישכח כן ידי שעל לחוש ויש הרבה  כלים
יכול  כך כל טורח כאן שאין עצמה זו לחצר אבל החבית
של"ד  בסי' (כמ"ש הרבה בכלים אפילו שירצה כמו להציל
בזה  להחמיר יש ששם ואף דליקה גבי כן מקילין שיש
חכמים  גזרת ועיקר הואיל בזה להקל יש כאן מכלֿמקום
ועכשיו  הרבים רשות דרך כלי יביא שמא משום היתה בזה

כלל): הרבים רשות לנו שאין אומרים יש

ובלבד · תחתיה ומניח כלי מביא גגו בראש נשברה אם
הקילוח  מן לקבל ויקלוט אחר כלי יביא באויר שלא

לראש  אותו ויצרף אחר כלי יביא ולא הגג מן שירד לאחר
רשות  דרך כלי יביא שמא גזרה לכלי הגג מן היין שיזוב הגג
או  קולט אפילו מציל בלבד אחד בכלי מציל ואם הרבים
לחוש  אין אחד כלי אלא לו התירו שלא שכיון מצרף

הרבים: רשות דרך כלי ויביא השבת שישכח

אֿב  סעיפים שנשברה חבית דין שלה סימן ב חלק
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ש  לעיל, נתבאר דשבת עליית "[והנה העולמות "

" תתאה (אפילו האדם,"שבת מעבודת תוצאה אינה (

ע  מלמעלה, באה היא העולם."אלא של החיות עליית י

בכל  שוה להיות צריכה העלי' היתה זה ולפי

אחרים, מענינים ומושפע תלוי שאינו כיון בחינותיו,

- בשבת בביטול בחינות שתי זאת בכל שמצאנו ומהו

והתקרבות  ומלאכה) מעשי' (שביתה בלבד היש ביטול

" בבחינת אמיתי לאלקות ?"ביטול

ב  הבחינות שתי דסיבת מובן, מזה "ביטול "אשר

מדריגות  שתי באמת שיש לפי היא, השבת דיום

בשבת.חיות "עליית "ב  ומקורה לשרשה הנבראים

ומבאר:] שהולך וזהו

äøåúá øîàðù åðéöî äðäã ,àåä ïéðòä øåàéáå
.úåðåùì 'á úáù éáâ

åúëàìî ìëî éòéáùä íåéá úåáùéå ù"îë 'àä
øùà" ìëî äééìòäå úáùä àåäù ,äùò øùà

.äééùò úðéçáî åðééäã ,"äùò

øùà åúëàìî ìëî úáù åá éë ë"çà ù"î 'áä
úðéçáî íâ äééìòå úáù úðéçá àåäù ,àøá

.äàéøá
נאמר  דתחילה הכתובים, בשני הלשון משינוי

אשר מלאכתו מכל גו' ואח"כ עשה "וישבות ,"
אשר מלאכתו מכל "שבת מוכח,ברא נאמר ,"

שונים. ענינים שני הם עשה" ו"אשר ברא" ד"אשר

בריאת  הוא ד"ברא" בפשטות, גם שהוא וכפי
ל' - ו"עשה" ה"יש", עצם בריאת היינו מאין, יש
שהוא  עד ליש, מסויימת צורה נתינת הוא - תיקון

לגמרי. ונגמר מתוקן

הם  ו"עשה" "ברא" הענינים, פנימיות פי ועל
ויש  עשי' שנקראים עולמות דיש עולמות, סוגי שני
וביום  בסמוך), שימשיך (כפי בריאה שנקראים

שביתה יש העולמות,ועלי'השבת סוגי בשני
העולמות  שעי"ז עשה" אשר "מכל השביתה דישנה

מבחינת למעלה עולים עשי' וישנה עשי'שבבחינת ,
למעלה  שעולים ברא", אשר "מכל השביתה

.בריאה מבחינת

åúåéä íò[בריאה úðéçáî[בחינת äìòîì
,úåùòì íé÷ìà àøá øùà ù"îëå ,äééùò

ë"çà äæî úåéäì øå÷î ÷ø àåä äàéøáäù
úðéçáî ë"â úáù úáùáå ,äééùò úðéçá

.'åë àøá øùà åúëàìî
ברא" מ"אשר גם שובת שהקב"ה בכך החידוש
אלא  ואינה מעשי' למעלה היא שבריאה לפי הוא,

לעשי'. מקור

לעשות" אלקים ברא "אשר הכתוב פירוש דזהו
- לכאורה הבנה לה אין כאן "לעשות" דתיבת -
הבריאה  כי היטב, מובן הענינים פנימיות ע"פ אך

"אשר וזהו עשי', לבחינת מקור רק ברא היא

לעשות" מזה] ישתלשל שאח"כ [כדי אלקים
עשי']. [בחינת

אינה  ברא" ש"אשר דאע"פ הרבותא, וזוהי
שובת  מכלֿמקום אלי', מקור רק אלא העשי'

מזה. גם הקב"ה

.äàìéò úáùå äàúú úáù úåðéçá ïä ïäå
מבחי' והעלי' השביתה היא תתאה עשי'שבת

ביטול  בחינת בנבראים נמשך זו, שביתה (שמצד
מבחי'היש  והעלי' השביתה היא עילאה ושבת ;(

בנבראים).הבריאה  אמיתי ביטול נמשך (שעי"ז

"äùò øùà" úðéçáî úåáùéå äðä éëåðééä
ììëá íéàø÷ðù ,íéðåúçúä úåîìåò úåéìò

'úé åìöà "äééùò" úðéçá["עשה ,["אשר
.äééùò úðéçáî äìòîì íéìòúî íä úáùáå

מציאות  שהם ועשי', יצירה בריאה העולמות
נקראים  מאלקות, נפרד דבר הם ובהרגשתם "יש"
שבאדם  דכמו הקב"ה, לגבי "עשי'" (בכללות)
מלובשים  שכוחותיו אף בידיו, מלאכה העושה
שלו  המעשה כח מכלֿמקום בו, שעוסק בחפץ
אלה  עולמות כך ממנו, נפרד שהוא בדבר עוסק
בחינת  והם מאלקות, נפרדים עצמם את מרגישים

הקב"ה. לגבי עשי'

עשה", אשר "מכל (והעלי') השביתה ענין וזהו
האצילות  עולם למדריגת מתעלים אלה שעולמות
אלקות  עם שמאוחד "עשי'", מבחינת שלמעלה
עולם  כמו באלקות בטלים הם גם להיות בתכלית,

האצילות.

åäæå[בכתובים הסמיכות רמז áåè[ביאור äðäå"
ãàî['גו]."'åë íéîùä åìåëéå ,
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ריי c"ag i`iyp epizeax zxezn

זו  שדליקה שיודע כיון אלא עצמו להנאת שיתכוין הדעת
מן  מכבה הוא הרי אחר) לישראל (או לאביו הפסד היא
המחלל  קטן אבל רוח נחת לו לעשות כדי בשבילו הסתם
אם  בלבד אביו אלא בו למחות צריך אין עצמו להנאת שבת

לחינוך  שמ"ג:הגיע בסי' כמ"ש

ÊÎ אינו המכבה כל הנכרי בפני לומר התירו בדליקה
כן  ולומר לכאן לקרותו יכול כאן אינו ואם מפסיד

ש"ז: בסי' כמ"ש בפניו

ÁÎ אסרו לא בדליקה חכמים שאסרו מה שכל אומרים יש
ואפילו  הנכרים בין שרויים היו שלא בימיהם אלא
אותם  הזה בזמן אבל לעצמם מקומות להם היו בגלותם
כשהדליקה  נפשות סכנת חשש ויש הנכרים בין ששרוים
עצמו  מעמיד וכשאדם ושוללים חוטפים הם שאז מתגברת
בשבת  הדליקה לכבות מותר אותו להרוג יבאו ממונו על
תתגבר  פן לחוש יש כי נכרי בבית היא הדליקה אפילו
הרי  לכבות הזריז וכל ולהרוג ולשלול לחטוף ויבאו הדליקה
בטוחים  הם שאם הענין לפי הכל מקום ומכל משובח זה
בחשש  אבל לכבות אסור בדבר סכנה להם יהיה שלא בודאי

נוהגין. וכן לכבות מותר נפשות סכנת ספק

מלאכה  שהיא הדליקה בכיבוי אלא הקילו לא מקום ומכל
אבל  יכבה לא אם סכנה חשש ויש לגופה צריכה שאינה
במלאכה  אפילו שבת לחלל אסור ממונו הצלת משום
סופרים  מדברי שעיקרו בדבר ואפילו לגופה צריכה שאינה

תחומין. איסור כגון

האחרונים  הסכימו והכפרה כפרה צריך וחילל עבר ואם
יאכל  ולא וה' ב' אלא רצופים שאינן אע"פ יום מ' שיתענה
פשוטים  י"ח ויתן התענית שאחר בלילה יין ישתה ולא בשר
של  סלע שיעור והוא בה נתחייב אם חטאת במקום לצדקה
סי' בי"ד יתבאר שלנו במטבעות סלע שיעור וכמה תורה
לערך  יום כל בעד יתן התענית לפדות ירצה ואם ע"ש ש"ה
עשרו  לפי הכל יותר יתן והעשיר לו אפשר אם פשוטים י"ב
התענית  צער כנגד הממון צער ששקול הפדיון טעם שהרי
לדחות  יוכל ואם לעני פרוטה כדין מנה מאה דין ובעשיר

תקס"[ח]. בסי' יתבאר החורף לימות התענית

המכבין  אבל ממון הצלת בשביל שבת במחלל זה וכל
ורוצים  בדליקה סכנה חשש שם שיש במקומות הדליקה
אותם  מניחין אין זה על תשובה ולעשות עצמן על להחמיר

מלכבות: ימנעו שלא כדי

ËÎ הואיל התורה מן כיבוי בה שייך לא מתכת של  גחלת
ואם  סופרים מדברי לכבותה אסור אבל בוערת ואינה
לכבותה  מותר בה ניזוקים שרבים במקום מונחת היא
עץ  של גחלת אבל גזרו לא רבים של  הגוף היזק שבמקום
ניזוקים  שרבים במקום מונחת היא אם ואף כיבוי בה שייך
לגופה  צריכה שאינה מלאכה להמחייבים לכבותה אסור בה
נפש  פיקוח במקום אלא לעולם הותר לא תורה של שאיסור
אינה  לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים אבל בלבד
של  גחלת אפילו לכבות מותר סופרים מדברי אלא אסורה
הגוף  היזק שבמקום בה ניזוקים שרבים במקום המונחת עץ

עיקר  וכן ממון הפסד במקום שגזרו פי על אף גזרו לא
לעצמו): להחמיר לו יש נפש בעל כל (ואעפ"כ

כהֿכט  סעיפים בשבת דליקה דיני שלד סימן ב חלק

יציל ‡ שלא חכמים גזרו שנשברה שמן או יין של חבית
נשברה  אם כגון בלבד שבת אותה לצורך אלא ממנה
ובשחרית  סעודות לג' ממנה מציל אכילה קודם שבת בליל
לו  מותר יהיה שאם אחת לסעודה ובמנחה סעודות לשתי
שהוא  ההצלה טרדת מחמת שמא לחוש יש הרבה להציל
דרך  כלים ויביא שבת שהיום ישכח להציל ונחפז בהול
אומרים  שיש עכשיו ואף מהחבית בהם להציל הרבים רשות
מחמת  שמא לחוש יש כי להקל אין הרבים רשות לנו שאין

החבית. לתקן יבא שבת שכחת

לא  לארץ היין ונשפך לגמרי החבית נשברה כבר אם ואף
יספוג  שמא גזרה השבת מלצורך יותר הארץ מן יקלוט
ודבר  בכלי ולהטיפו לחזור הנשפך ביין ספוג שישים דהיינו
שאין  אחיזה בית לספוג יש אם אף סופרים מדברי אסור זה
 ֿ מכל ידו אחיזת במקום רישיה בפסיק לסחיטה בו לחוש
יעשה  אם לחוש יש וגם לשבת וזלזול הוא חול מעשה מקום
הספוג  לסחוט יבא שמא בחול עושה שהוא כדרך בשבת
לצורך  שמציל במה אף כן לעשות אסרו ולכן במתכוין
ידו  להכניס דהיינו בשמן לטפח זה מטעם אסרו וכן השבת
עושה  שהוא כדרך יעשה שלא הכלי בשפת ולקנחה בשמן

בחול.

אבל  הרבה בכלים אלא סעודות מג' יותר להציל אסרו ולא
שהכל  סעודות ק' אפילו להציל יכול אחת בפעם אחד בכלי
לומר  ויכול דליקה לענין של"ד בסי' כמ"ש היא אחת הצלה
שיודע  אע"פ סעודות ג' אחד כל לכם והצילו בואו לאחרים

שם. כמ"ש לו שיחזירו בהם

אבל  להציל ונחפז בהול שהוא החבית כשנשברה זה וכל
אין  כך כל בהול שאינו טיף טיף עושה והיין נסדקה אם
הרבה. בכלים אפילו כולו להציל ומותר שבת שישכח לחוש

בהולכת  רב טורח כאן שיש לחצר מחצר להציל זה וכל
לתקן  ויבא השבת ישכח כן ידי שעל לחוש ויש הרבה  כלים
יכול  כך כל טורח כאן שאין עצמה זו לחצר אבל החבית
של"ד  בסי' (כמ"ש הרבה בכלים אפילו שירצה כמו להציל
בזה  להחמיר יש ששם ואף דליקה גבי כן מקילין שיש
חכמים  גזרת ועיקר הואיל בזה להקל יש כאן מכלֿמקום
ועכשיו  הרבים רשות דרך כלי יביא שמא משום היתה בזה

כלל): הרבים רשות לנו שאין אומרים יש

ובלבד · תחתיה ומניח כלי מביא גגו בראש נשברה אם
הקילוח  מן לקבל ויקלוט אחר כלי יביא באויר שלא

לראש  אותו ויצרף אחר כלי יביא ולא הגג מן שירד לאחר
רשות  דרך כלי יביא שמא גזרה לכלי הגג מן היין שיזוב הגג
או  קולט אפילו מציל בלבד אחד בכלי מציל ואם הרבים
לחוש  אין אחד כלי אלא לו התירו שלא שכיון מצרף

הרבים: רשות דרך כלי ויביא השבת שישכח

אֿב  סעיפים שנשברה חבית דין שלה סימן ב חלק
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

dxez ihewl

ש  לעיל, נתבאר דשבת עליית "[והנה העולמות "

" תתאה (אפילו האדם,"שבת מעבודת תוצאה אינה (

ע  מלמעלה, באה היא העולם."אלא של החיות עליית י

בכל  שוה להיות צריכה העלי' היתה זה ולפי

אחרים, מענינים ומושפע תלוי שאינו כיון בחינותיו,

- בשבת בביטול בחינות שתי זאת בכל שמצאנו ומהו

והתקרבות  ומלאכה) מעשי' (שביתה בלבד היש ביטול

" בבחינת אמיתי לאלקות ?"ביטול

ב  הבחינות שתי דסיבת מובן, מזה "ביטול "אשר

מדריגות  שתי באמת שיש לפי היא, השבת דיום

בשבת.חיות "עליית "ב  ומקורה לשרשה הנבראים

ומבאר:] שהולך וזהו

äøåúá øîàðù åðéöî äðäã ,àåä ïéðòä øåàéáå
.úåðåùì 'á úáù éáâ

åúëàìî ìëî éòéáùä íåéá úåáùéå ù"îë 'àä
øùà" ìëî äééìòäå úáùä àåäù ,äùò øùà

.äééùò úðéçáî åðééäã ,"äùò

øùà åúëàìî ìëî úáù åá éë ë"çà ù"î 'áä
úðéçáî íâ äééìòå úáù úðéçá àåäù ,àøá

.äàéøá
נאמר  דתחילה הכתובים, בשני הלשון משינוי

אשר מלאכתו מכל גו' ואח"כ עשה "וישבות ,"
אשר מלאכתו מכל "שבת מוכח,ברא נאמר ,"

שונים. ענינים שני הם עשה" ו"אשר ברא" ד"אשר

בריאת  הוא ד"ברא" בפשטות, גם שהוא וכפי
ל' - ו"עשה" ה"יש", עצם בריאת היינו מאין, יש
שהוא  עד ליש, מסויימת צורה נתינת הוא - תיקון

לגמרי. ונגמר מתוקן

הם  ו"עשה" "ברא" הענינים, פנימיות פי ועל
ויש  עשי' שנקראים עולמות דיש עולמות, סוגי שני
וביום  בסמוך), שימשיך (כפי בריאה שנקראים

שביתה יש העולמות,ועלי'השבת סוגי בשני
העולמות  שעי"ז עשה" אשר "מכל השביתה דישנה

מבחינת למעלה עולים עשי' וישנה עשי'שבבחינת ,
למעלה  שעולים ברא", אשר "מכל השביתה

.בריאה מבחינת

åúåéä íò[בריאה úðéçáî[בחינת äìòîì
,úåùòì íé÷ìà àøá øùà ù"îëå ,äééùò

ë"çà äæî úåéäì øå÷î ÷ø àåä äàéøáäù
úðéçáî ë"â úáù úáùáå ,äééùò úðéçá

.'åë àøá øùà åúëàìî
ברא" מ"אשר גם שובת שהקב"ה בכך החידוש
אלא  ואינה מעשי' למעלה היא שבריאה לפי הוא,

לעשי'. מקור

לעשות" אלקים ברא "אשר הכתוב פירוש דזהו
- לכאורה הבנה לה אין כאן "לעשות" דתיבת -
הבריאה  כי היטב, מובן הענינים פנימיות ע"פ אך

"אשר וזהו עשי', לבחינת מקור רק ברא היא

לעשות" מזה] ישתלשל שאח"כ [כדי אלקים
עשי']. [בחינת

אינה  ברא" ש"אשר דאע"פ הרבותא, וזוהי
שובת  מכלֿמקום אלי', מקור רק אלא העשי'

מזה. גם הקב"ה

.äàìéò úáùå äàúú úáù úåðéçá ïä ïäå
מבחי' והעלי' השביתה היא תתאה עשי'שבת

ביטול  בחינת בנבראים נמשך זו, שביתה (שמצד
מבחי'היש  והעלי' השביתה היא עילאה ושבת ;(

בנבראים).הבריאה  אמיתי ביטול נמשך (שעי"ז

"äùò øùà" úðéçáî úåáùéå äðä éëåðééä
ììëá íéàø÷ðù ,íéðåúçúä úåîìåò úåéìò

'úé åìöà "äééùò" úðéçá["עשה ,["אשר
.äééùò úðéçáî äìòîì íéìòúî íä úáùáå

מציאות  שהם ועשי', יצירה בריאה העולמות
נקראים  מאלקות, נפרד דבר הם ובהרגשתם "יש"
שבאדם  דכמו הקב"ה, לגבי "עשי'" (בכללות)
מלובשים  שכוחותיו אף בידיו, מלאכה העושה
שלו  המעשה כח מכלֿמקום בו, שעוסק בחפץ
אלה  עולמות כך ממנו, נפרד שהוא בדבר עוסק
בחינת  והם מאלקות, נפרדים עצמם את מרגישים

הקב"ה. לגבי עשי'

עשה", אשר "מכל (והעלי') השביתה ענין וזהו
האצילות  עולם למדריגת מתעלים אלה שעולמות
אלקות  עם שמאוחד "עשי'", מבחינת שלמעלה
עולם  כמו באלקות בטלים הם גם להיות בתכלית,

האצילות.

åäæå[בכתובים הסמיכות רמז áåè[ביאור äðäå"
ãàî['גו]."'åë íéîùä åìåëéå ,
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יתברך  לפניו מאד טוב הי' גופא שזה דמשמע,
גו'". השמים "ויכולו אשר

øãñ åéðéòá øùëåäå áèåäù ,ùåøéô
ïåùì ,"åìåëéå" ïôåà ìò åùòðù úåìùìúùää
úåéäì åìëåéù ïéðòá åùòðù ,[ùôðä úåìë

.äìòîì äèîìî ùôðä úåìë úðéçáá
בראשית  ימי דששת השבת יום בוא קודם עוד

בבריאה שנמשך קודם היינו השביתה בפועל - ענין
הנפש  כלות - והארץ" השמים (ד"ויכולו והביטול
ית' בעיניו הוטב כבר - העולמות) ועליית וביטול

זה באופן נבראו לידי שיכולים שהעולמות לבוא
היינו  שלהם), החיות עליית (ע"י הנפש" "כלות
יכולים  עצמו, בפני ודבר ל"יש" עשייתם ש"אחר

לקדמותם". אח"כ לחזור

.áåùå àåöø úðéçáá
רצוא  "והחיות כתיב יחזקאל מרכבת במעשה
פשוטו  לפי ושוב' 'רצוא הבזק". כמראה ושוב
הענינים  ברוחניות ושוב. הלוך והנה, הנה משמעו
המלאכים  שהם שבפסוק, שה"חיות" מבואר,
'רצוא  של כפולה בתנועה תמיד הם העליונים,
למקורם  נמשכים שהם משמעו, "רצוא" ושוב',

השגתם ומשתוקק  מחמת במקורם להתכלל ים
שבים  שהם משמעו, ו"שוב" הקב"ה, בגדלות

ושליחותם. פקודתם למלא כדי למקומם

- ריצה מלשון - "רצוא" האדם: בעבודת וכן
הגוף  ממיצר "לברוח" והתשוקה האהבה היא
ולהתכלל  העולם הגדרות וכבלי הבהמית והנפש
וביטול  (כליון הנפש" "כלות בבחינת בהקב"ה,
העולם  אל לשוב משמעו "שוב" ואילו הישות);
תכלית  את הזה בעולם לקיים יצרה", "לשבת הזה,
בתחתונים  דירה ית' לו לעשות הבריאה כוונת

דוקא.

השבת  דביום לחול, שבת בין החילוק וזהו
ברגשי  מתעורר כשאדם "רצוא", של זמן הוא
ששת  במשך ואח"כ לאלקות; ועלי' הנפש" "כלות
לעסוק  ש"יורד" "שוב", בבחינת הוא המעשה ימי
הקב"ה  את לעבוד - דחול עובדין עוה"ז, בענייני
שמים". לשם יהיו מעשיך "כל הגשמיים, בעניניו

והברואים, העולמות בכללות הוא [וכן
בבחינת  הם הרי העולמות", "עליות שיש שבשבת
ימי  ובששת לאלקות; והתקרבות ועלי' "רצוא",

הקודמת, למדריגתם וחוזרים יורדים הם המעשה
"שוב"]. בבחינת

שהוטב  גו'", ויכולו מאד, טוב "והנה וזהו
המעשה, ימי דששת ה"שוב" אחרי שגם ית', לפניו
ה"רצוא" בעצמו ולעורר לחזור האדם יוכל
חוזר  דשבת ה"רצוא" ואחר השבת; ביום לאלקות
בחיות  המעשה, ימי בששת "שוב" לבחינת
זו  עלי' שעלֿידי "לפי ית', בעבודתו מחודשת

וחיות אור מקבלים הם החיים ממקור [דשבת] חיי
הירידה ב"ה בימי אח"כ החול].להשפיע [דימות "

íúééìò ãò àåä åììä úåéìòä úåðéçá ìëå
.úåìùìúùää úéùàø àéäù ,äîëç úðéçáá

ההשתלשלות". "ראשית היא ה"חכמה"

פירוש:

העולמות  לכל תואר הוא "השתלשלות" השם
היא  והחכמה שבהם, המדריגות פרטי כל עם
היא  כי ההשתלשלות, סדר של הראשונה המדריגה
קדושות  ספירות מעשר הראשונה ה"ספירה"
נעלה  והיותר הראשון (העולם האצילות שבעולם

ההשתלשלות"). "סדר של

הן  תתאה") "שבת (דבחינת הנ"ל העליות וכל
החכמה. בחינת עד רק

ההבדל  אודות כאן המבוארים הענינים [להבנת

" תתאה בין ל שבת עילאה "" להקדים:שבת יש - "

אמיתי' ל'ביטול היש' 'ביטול בין ההבדל נקודת

האדם) ב (אצל היש "היא: לאחרי "ביטול גם הרי ,

הוא ביטול לידי בא ומציאות נשאר שהאדם יש בגדר

להקב  ישותו את ומכניע שמבטל משא "אלא כ "ה;

אמיתי " האלקי ביטול האור בנפשו מאיר כאשר הוא "

אין  ובמילא בלעדו, באמת מציאות שום אין שמחמתו

(בלי  באלקות ודביקות יתברך עבודתו אלא אז בעולמו

עצמו). מציאות של הרגש שום

ב  אלו בחינות שתי הנפעלות ביטול "וסיבת - "

ע  השבת ביום ממילא ""בדרך העולמות י (כנ עליות ל)""

העולמות: חיות של העלי' באופן תלוי' -

בבחינת  ומקורה שרשה עד עולה שהחיות ידי על

הנ חכמה " (וכמשל דאצילות ממלאכת "" הנח מאדם ל

מלובשים  שהיו שכלו שכוחות חכמה, דבר כתיבת

" של בענין ומצומצמים חוזרים מעשה ועסוקים "

לשרשם לאלקות.במוחו ועולים הנבראים מתבטלים ,(
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חלק  היא החכמה שגם להיות מכלֿמקום, אך

השתלשלות "מ  בחינת "סדר זוהי סוףֿסוף הרי ,

הנבראים "מציאות " מציאות את לגמרי שוללת ואינה ,

היא החכמה -ראשית (ואדרבה, ומקור -

מ  ולפיכך, נמשך עלי'"ההשתלשלות). השבת, דיום זו "

" רק האדם ובנפש שישנו "היש ביטולבעולמות היינו ,

זה יש " וביטול - לאלקות שמתבטל אלא ומציאות, "

תתאה; שבת הנקרא הוא

עליית "משא  מצד היא עילאה שבת בחינת כ

למעלה  שהוא כפי עלמין, כל הסובב לאור החיות

ל  שייך ולא ההשתלשלות גדר מכל "התלבשות "לגמרי

" בבחינת אפילו בעולמות, כמשל חכמה כלל (והוא "

עד  עולים כולם שהכוחות השינה, בעת המנוחה

""הנפש עצמות "ל  ומצד "עלי')). נפעל - זו ביטול "

אלקות.אמיתי  אלא אינה מציאותם שכל בנבראים, "

ומבאר:] שהולך וזהו

àáà éë[חכמה בחינת -]àåäù ,úåìéöàá ïð÷î
ë"àùî .ä"î çë àéä äîëç ,ìåèéá úðéçá

'éùò äøéöé äàéøáá[יש מציאות ïéà[שהם
äîëç úðéçá äìâúî[דאצילות øîàîëå[ביטול ,

àîéà דאציל àééñøåëáות][בינה àðð÷î עולם]
הבריאה] עולם - .הכסא

שהם  - האצילות דעולם עליונות ספירות עשר
את  מחי' הקב"ה שעלֿידם האלקיים הכוחות

השפע מקור הם - ומנהיגם לכל העולמות

שספירת העולמות  ב'תיקונים' איתא זה ועל כולם.
("מקנן") שוכנת אב) "אבא", (הנקראת החכמה
(הנקראת  דאצילות הבינה וספירת האצילות, בעולם
הבריאה  בעולם (מקננא) שוכנת אם) "אימא",
"עולם  הנקרא השתלשלות", מ"סדר השני [העולם
כסא  של מקומו שהוא ("כורסייא"), הכסא"

הכבוד].

של השפע עיקר האצילות כללות כלומר: עולם
של החיות ושפע החכמה, מספירת כללות הוא

מספירת  (בעיקר) ומקורו שרשו הבריאה עולם
חיות  מקבל היצירה עולם - [וכן דאצילות הבינה
ועולם  דאצילות, יסוד) עד (מחסד המדות משש

דאצילות]. המלכות מספירת - העשי'

יש  ועולם עולם שבכל לכך שנוסף ונמצא,
הוא  שמקורן מלכות), עד (מחכמה ספירות עשר
החכמה  מספירת לדוגמא: דאצילות, ספירות מעשר
בעולם  חכמה של כח משתלשל - דאצילות
מלבד  הנה והעשי'. היצירה לעולם ואח"כ הבריאה,
לספירות  ועולם עולם כל בין מיוחד קשר יש זה,
שהתכונה  היינו האצילות, עולם של מיוחדות

לספירה הכללית  שייכת ועולם עולם כל של
שייך  האצילות עולם האצילות: דעולם מיוחדת
הבינה, לספירת הבריאה עולם החכמה; לספירת
לספירת  העשי' ועולם המדות, לששת היצירה עולם

המלכות.

האצילות  עולם כללות בין השייכות הסברת
בקיצור: - החכמה לספירת

"הוא  האצילות שעולם לעיל, הובא כבר
לפי  האחדות" "עולם ג"כ ונקרא ממש", אלקות
לשון  גם וזהו אלקות. עם בתכלית מאוחד שהוא
מן  "ואצלתי כמו "האצלה" לשון - "אצילות"
רק  אלא נפרדת, בריאה כאן אין כי הרוח",
והתגלות  הפרשת (היינו האלקי האור מן "האצלה"

ב"ה); האיןֿסוף מן אלקיים כוחות

ונפרד  נברא עולם הוא הבריאה עולם משא"כ
מלאכים  של מקומם הוא שם שלכן עצמו, בפני
בפני  "דבר הם שבהרגשתם ונשמות, עליונים

עצמאית. מציאות בעל עצמו"
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מ"ש Â‰ÊÂ(יב) דהנה המלך עליו רכב אשר וסוס
סוס  מיני ב' הן סוסיך על תרכב כי במ"ת
והב' מעלה למעלה בעליה או"ח בבחינת א' הנ"ל
לשנים  שנחלקו וזהו מטה מטה בירידה או"י בבחינת

בבחינת  הוא שרשם שרש אך כנ"ל התו"מ בענין במ"ת
בחינת  מן שנמשך דהיינו המלך עליו רכב אשר א' סוס
לבש  גאות מלך ה' כמ"ש דקדושה דמל' התנשאות
ממש  העצמות התנשאות הוא מל' לבוש יביאו והיינו
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יתברך  לפניו מאד טוב הי' גופא שזה דמשמע,
גו'". השמים "ויכולו אשר

øãñ åéðéòá øùëåäå áèåäù ,ùåøéô
ïåùì ,"åìåëéå" ïôåà ìò åùòðù úåìùìúùää
úåéäì åìëåéù ïéðòá åùòðù ,[ùôðä úåìë

.äìòîì äèîìî ùôðä úåìë úðéçáá
בראשית  ימי דששת השבת יום בוא קודם עוד

בבריאה שנמשך קודם היינו השביתה בפועל - ענין
הנפש  כלות - והארץ" השמים (ד"ויכולו והביטול
ית' בעיניו הוטב כבר - העולמות) ועליית וביטול

זה באופן נבראו לידי שיכולים שהעולמות לבוא
היינו  שלהם), החיות עליית (ע"י הנפש" "כלות
יכולים  עצמו, בפני ודבר ל"יש" עשייתם ש"אחר

לקדמותם". אח"כ לחזור

.áåùå àåöø úðéçáá
רצוא  "והחיות כתיב יחזקאל מרכבת במעשה
פשוטו  לפי ושוב' 'רצוא הבזק". כמראה ושוב
הענינים  ברוחניות ושוב. הלוך והנה, הנה משמעו
המלאכים  שהם שבפסוק, שה"חיות" מבואר,
'רצוא  של כפולה בתנועה תמיד הם העליונים,
למקורם  נמשכים שהם משמעו, "רצוא" ושוב',

השגתם ומשתוקק  מחמת במקורם להתכלל ים
שבים  שהם משמעו, ו"שוב" הקב"ה, בגדלות

ושליחותם. פקודתם למלא כדי למקומם

- ריצה מלשון - "רצוא" האדם: בעבודת וכן
הגוף  ממיצר "לברוח" והתשוקה האהבה היא
ולהתכלל  העולם הגדרות וכבלי הבהמית והנפש
וביטול  (כליון הנפש" "כלות בבחינת בהקב"ה,
העולם  אל לשוב משמעו "שוב" ואילו הישות);
תכלית  את הזה בעולם לקיים יצרה", "לשבת הזה,
בתחתונים  דירה ית' לו לעשות הבריאה כוונת

דוקא.

השבת  דביום לחול, שבת בין החילוק וזהו
ברגשי  מתעורר כשאדם "רצוא", של זמן הוא
ששת  במשך ואח"כ לאלקות; ועלי' הנפש" "כלות
לעסוק  ש"יורד" "שוב", בבחינת הוא המעשה ימי
הקב"ה  את לעבוד - דחול עובדין עוה"ז, בענייני
שמים". לשם יהיו מעשיך "כל הגשמיים, בעניניו

והברואים, העולמות בכללות הוא [וכן
בבחינת  הם הרי העולמות", "עליות שיש שבשבת
ימי  ובששת לאלקות; והתקרבות ועלי' "רצוא",

הקודמת, למדריגתם וחוזרים יורדים הם המעשה
"שוב"]. בבחינת

שהוטב  גו'", ויכולו מאד, טוב "והנה וזהו
המעשה, ימי דששת ה"שוב" אחרי שגם ית', לפניו
ה"רצוא" בעצמו ולעורר לחזור האדם יוכל
חוזר  דשבת ה"רצוא" ואחר השבת; ביום לאלקות
בחיות  המעשה, ימי בששת "שוב" לבחינת
זו  עלי' שעלֿידי "לפי ית', בעבודתו מחודשת

וחיות אור מקבלים הם החיים ממקור [דשבת] חיי
הירידה ב"ה בימי אח"כ החול].להשפיע [דימות "

íúééìò ãò àåä åììä úåéìòä úåðéçá ìëå
.úåìùìúùää úéùàø àéäù ,äîëç úðéçáá

ההשתלשלות". "ראשית היא ה"חכמה"

פירוש:

העולמות  לכל תואר הוא "השתלשלות" השם
היא  והחכמה שבהם, המדריגות פרטי כל עם
היא  כי ההשתלשלות, סדר של הראשונה המדריגה
קדושות  ספירות מעשר הראשונה ה"ספירה"
נעלה  והיותר הראשון (העולם האצילות שבעולם

ההשתלשלות"). "סדר של

הן  תתאה") "שבת (דבחינת הנ"ל העליות וכל
החכמה. בחינת עד רק

ההבדל  אודות כאן המבוארים הענינים [להבנת

" תתאה בין ל שבת עילאה "" להקדים:שבת יש - "

אמיתי' ל'ביטול היש' 'ביטול בין ההבדל נקודת

האדם) ב (אצל היש "היא: לאחרי "ביטול גם הרי ,

הוא ביטול לידי בא ומציאות נשאר שהאדם יש בגדר

להקב  ישותו את ומכניע שמבטל משא "אלא כ "ה;

אמיתי " האלקי ביטול האור בנפשו מאיר כאשר הוא "

אין  ובמילא בלעדו, באמת מציאות שום אין שמחמתו

(בלי  באלקות ודביקות יתברך עבודתו אלא אז בעולמו

עצמו). מציאות של הרגש שום

ב  אלו בחינות שתי הנפעלות ביטול "וסיבת - "

ע  השבת ביום ממילא ""בדרך העולמות י (כנ עליות ל)""

העולמות: חיות של העלי' באופן תלוי' -

בבחינת  ומקורה שרשה עד עולה שהחיות ידי על

הנ חכמה " (וכמשל דאצילות ממלאכת "" הנח מאדם ל

מלובשים  שהיו שכלו שכוחות חכמה, דבר כתיבת

" של בענין ומצומצמים חוזרים מעשה ועסוקים "

לשרשם לאלקות.במוחו ועולים הנבראים מתבטלים ,(
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חלק  היא החכמה שגם להיות מכלֿמקום, אך

השתלשלות "מ  בחינת "סדר זוהי סוףֿסוף הרי ,

הנבראים "מציאות " מציאות את לגמרי שוללת ואינה ,

היא החכמה -ראשית (ואדרבה, ומקור -

מ  ולפיכך, נמשך עלי'"ההשתלשלות). השבת, דיום זו "

" רק האדם ובנפש שישנו "היש ביטולבעולמות היינו ,

זה יש " וביטול - לאלקות שמתבטל אלא ומציאות, "

תתאה; שבת הנקרא הוא

עליית "משא  מצד היא עילאה שבת בחינת כ

למעלה  שהוא כפי עלמין, כל הסובב לאור החיות

ל  שייך ולא ההשתלשלות גדר מכל "התלבשות "לגמרי

" בבחינת אפילו בעולמות, כמשל חכמה כלל (והוא "

עד  עולים כולם שהכוחות השינה, בעת המנוחה

""הנפש עצמות "ל  ומצד "עלי')). נפעל - זו ביטול "

אלקות.אמיתי  אלא אינה מציאותם שכל בנבראים, "

ומבאר:] שהולך וזהו

àáà éë[חכמה בחינת -]àåäù ,úåìéöàá ïð÷î
ë"àùî .ä"î çë àéä äîëç ,ìåèéá úðéçá

'éùò äøéöé äàéøáá[יש מציאות ïéà[שהם
äîëç úðéçá äìâúî[דאצילות øîàîëå[ביטול ,

àîéà דאציל àééñøåëáות][בינה àðð÷î עולם]
הבריאה] עולם - .הכסא

שהם  - האצילות דעולם עליונות ספירות עשר
את  מחי' הקב"ה שעלֿידם האלקיים הכוחות

השפע מקור הם - ומנהיגם לכל העולמות

שספירת העולמות  ב'תיקונים' איתא זה ועל כולם.
("מקנן") שוכנת אב) "אבא", (הנקראת החכמה
(הנקראת  דאצילות הבינה וספירת האצילות, בעולם
הבריאה  בעולם (מקננא) שוכנת אם) "אימא",
"עולם  הנקרא השתלשלות", מ"סדר השני [העולם
כסא  של מקומו שהוא ("כורסייא"), הכסא"

הכבוד].

של השפע עיקר האצילות כללות כלומר: עולם
של החיות ושפע החכמה, מספירת כללות הוא

מספירת  (בעיקר) ומקורו שרשו הבריאה עולם
חיות  מקבל היצירה עולם - [וכן דאצילות הבינה
ועולם  דאצילות, יסוד) עד (מחסד המדות משש

דאצילות]. המלכות מספירת - העשי'

יש  ועולם עולם שבכל לכך שנוסף ונמצא,
הוא  שמקורן מלכות), עד (מחכמה ספירות עשר
החכמה  מספירת לדוגמא: דאצילות, ספירות מעשר
בעולם  חכמה של כח משתלשל - דאצילות
מלבד  הנה והעשי'. היצירה לעולם ואח"כ הבריאה,
לספירות  ועולם עולם כל בין מיוחד קשר יש זה,
שהתכונה  היינו האצילות, עולם של מיוחדות

לספירה הכללית  שייכת ועולם עולם כל של
שייך  האצילות עולם האצילות: דעולם מיוחדת
הבינה, לספירת הבריאה עולם החכמה; לספירת
לספירת  העשי' ועולם המדות, לששת היצירה עולם

המלכות.

האצילות  עולם כללות בין השייכות הסברת
בקיצור: - החכמה לספירת

"הוא  האצילות שעולם לעיל, הובא כבר
לפי  האחדות" "עולם ג"כ ונקרא ממש", אלקות
לשון  גם וזהו אלקות. עם בתכלית מאוחד שהוא
מן  "ואצלתי כמו "האצלה" לשון - "אצילות"
רק  אלא נפרדת, בריאה כאן אין כי הרוח",
והתגלות  הפרשת (היינו האלקי האור מן "האצלה"

ב"ה); האיןֿסוף מן אלקיים כוחות

ונפרד  נברא עולם הוא הבריאה עולם משא"כ
מלאכים  של מקומם הוא שם שלכן עצמו, בפני
בפני  "דבר הם שבהרגשתם ונשמות, עליונים

עצמאית. מציאות בעל עצמו"
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מ"ש Â‰ÊÂ(יב) דהנה המלך עליו רכב אשר וסוס
סוס  מיני ב' הן סוסיך על תרכב כי במ"ת
והב' מעלה למעלה בעליה או"ח בבחינת א' הנ"ל
לשנים  שנחלקו וזהו מטה מטה בירידה או"י בבחינת

בבחינת  הוא שרשם שרש אך כנ"ל התו"מ בענין במ"ת
בחינת  מן שנמשך דהיינו המלך עליו רכב אשר א' סוס
לבש  גאות מלך ה' כמ"ש דקדושה דמל' התנשאות
ממש  העצמות התנשאות הוא מל' לבוש יביאו והיינו

1
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על  גאה גאה גאה הוא העצמות רוממות שמצד מה אך
דקדושה  ס"ג בחינת זהו גאים להשפיל דוקא גיוותניא
שהוא  הא' הסוס של המשל כמו והוא גס בחינת שהוא
שמצד  ומה דוקא או"ח בבחינת שהוא כו' בגובה רץ
בשפלים  לשכון יורד הוא דוקא וההתנשאות הרוממות
כמשל  שהוא הב' הסוס בחינת זהו כנ"ל ולהגביהם
או"י  דבחינת הב' ס"ג בחינת והוא כו' לעמק היורד
וע"כ  כנ"ל ממש תליא בהא דהא לאחדים היו ושניהם
וזהו  כנ"ל ס"ג ב"פ שהוא א' בסוס שניהם נכללו
אשר  הסוס שהוא כו' ומיצל רץ שהסוס מה כל שאז"ל
כו' שפלים ולהגביה גאים להשפיל המלך עליו רכב

ואו" דאו"י סוס מיני ב' ממילא נמשך שבתו"מ שמזה ח
הא' דבסוס סוסיך על תרכב כי מ"ת בשעת אמר שע"ז
לעכו"ם  שנאה שירדה מפני כו' לך יהיה לא מ"ש הוא
שכולל  דאנכי או"י בבחינת הב' וסוס גאים להשפיל

בענין  הנ"ל ומטעם כו' שפלים להגביה כדי מ"ע רמ"ח
מיני  ב' שכולל וסוס דוקא כאן אמר ע"כ כו' וקבל
ורוכבו  סוס אמר שבקי"ס (וזהו וד"ל שבמ"ת סוסים
רוממות  ל' רמה דקליפה ג"ס ב"פ סוס שהן בים רמה
והוא  כא' והפוכו דבר והיינו במ"א כמ"ש השלכה ול'
בתחלה  אותם ומרומם גאים להשפיל ה' ירצה כאשר
מתנשא  גאה גאה ואז כו' ומתנשאים גאים להיות
וכמו  ונבוכדנצר בסנחרב וכמו להשפילם עליהם
דור  בכל הוא ממש וכמו"כ רבים בכתובים שמצינו
שהוא  דקליפה דס"ג גאים שלהשפיל ומה ממש ודור
הנ"ל  גוים כל על רם להיות רמה תחל' ורוכבו סוס
וזהו  כו' זה דאת משום להשפיל' השלכ' ואח"כ
היה  שפרעה שכמו רעיתי דמיתיך פרעה ברכבי לסוסתי
ס"ג  ב"פ בבחינת עמהם נלחם כן ורוכבו סוס

דקדושה):
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ÔÈÚ‰Â דברו עושי כח גבורי ע"פ משרז"ל ע"פ
דהנה  מדבר, הכתוב שביעית בשומרי
הוא  הפשוט והפי' ברכתי את וצויתי ג"כ כתיב בשביעית
מלחרוש  שמתאפק גבורה בחי' הוא שביעית דשומרי
כלי  בעצמו עושה שאינו דהיינו ה' על ובוטח ולזרוע
וגם  הכלי חלק שיעשה ה' על שבוטח רק לפרנסתו
ברכה  בחי' ממשיכין ועי"ז כח, גבורי וזהו כו', השפע
הוא, בזה הענין אך מסוכ"ע. המשכה ברכתי את וצויתי
צריך  למה ולכאורה ציווי, ל' תעבוד ימים ששת דכתיב
הפי' אך עבודה, בלא האדם נברא לא ולמה ע"ז, לצוות

ר  הגשמי', עבודה על הציווי קאי עבודת שלא על ק
דהפי' האדמה את לעבוד באדה"ר וכמ"ש הבירורים
עורות  ל' הוא עבודה דהנה הבירורים, עבודת הוא
וזהו  נה"ב, בחי' הבהמה עור ולברר לתקן עבודין,
בע' עור כתנות בחי' דיש נה"ב, מקור האדמה את לעבוד
כי  אלקים עובד וזהו"ע באלף, אור כתנות שיהי' וצריך
שמצד  הטבע על למשול שצריך הטבע, בגימט' אלקים
בחי' שהוא לפי העבודה שאסור ובשביעית נה"ב,
בכל  בחי' כח גבורי נק' לכן הבירורים מעבודת שלמע'

בחי' דברו דברו עושי הוא ועי"ז יתיר, בחילא מאדך
כמו  הוא דברו ועושי המקום, בחי' המהוה חיות ה' דבר
בחי' וכמו"כ ברכתי בחי' ממשיכין ועי"ז רש"מ, עושין

מאדך. ובכל ע"י רק הוא זרים ועמדו
‰Ê·Â'הא שבפ' דק"ש, פ' שבב' השינוי ענין עוד יובן

מצות, ואח"כ תורה ואח"כ תחלה מאדך בכל
ב' שיש הוא הענין תורה. ואח"כ תחלה מצות ב' ובפ'
הוא  הא' ובפ' ומלמטלמ"ע, מלמעלמ"ט עבודה בחי'
יראה  יו"ד י"ה כסדרן הוי' שם בחי' וזהו מלמעלמ"ט
בחי' הם ושניהם אה"ר, וה' במציאות וביטול עילאה
ששה  ילדה ולאה בחי' הוא הוא"ו ואח"כ מאדך, ובכל
אחרונה  וה' יעקב, קול הקל דתו' המשכה ו' וגם בנים
הוא  הב' בפ' אבל המצות, מעשה בחי' הוא
השמרו  סו"מ ומתחלה מצות, הקדים לכן מלמטלמ"ע
ג"כ  הוא ובתורה תורה ואח"כ וע"ט ואח"כ לכם,
לשונה  פעמים ק' פרקו שונה דומה אינו עבודה בבחי'
לפי  השמרו הזכיר לא הא' בפ' ולכן פעמים, ק"א
רק  הרע שמירת כלל שייך לא מלמעלמ"ט שבבחי'

כו'. שייך שם מלמטלמ"ע בבחי'
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שהיא ‰Â‰ד) דאצי' מל' בבחי' הנ"ל כל כדוגמת
יובן  כנ"ל, לבי"ע אצי' בין ממוצע בחי'
שהוא  ממש עליון כתר בבחי' מעלה למעלה עוד כמו"כ
ידוע  להיות לנאצלים, המאציל בין ממוצע בחי' ג"כ
בבחי' הוא העליון המאציל מבחי' הנמשך א"ס שבחי'
לגבי  כלל בערך ואינו הפשיטות בתכלית הפשוט א"ס
ונק' פרטים, נאצלים בבחי' שהן דנאצלים הי"ס בחי'
כנ"ל, הפשוט אוא"ס בחי' ערך לגבי ממש מוגבלים
הממוצע  ע"י לא אם אליהם השפע שתרד א"א ע"כ
א"ס  הארת מתעלם שבו עליון כתר בחי' והיינו ביניהם,
מבחי' הוא הכתר פנימי' שבחי' כנודע ממש, הפשוט
וע"י  ממש, שבמאציל התחתונה בחי' שהוא דא"ס מל'
דוקא  ע"י בפנימיותה כתר בבחי' השפע שמתעלם
ונמצא  כו', לנאצלים ומקור שרש בחי' אח"כ נעשה
פנימי' שבחי' כנודע כו', משניהם היא כלולה שג"כ
להיות  ממש שבמאציל התחתונה מבחי' עדיין הכתר
שמבחי' הפשוט אא"ס הארת ומתלבש מתעלם שבו
שבה  החיצוני' בחי' משא"כ כנ"ל, ממש דא"ס מל'
מקור  בבחי' שנחשב ולמטה שבכתר חכ' מבחי' שהוא
אלו  בחי' ב' שג"כ מזה מובן ונמצא לנאצלים. וראש
הוי' ג"כ ונק' וגילוי, העלם בחי' שהם וארץ ים ג"כ נק'
שמעלים  פנימי' שבחי' דהיינו וממלא, וסובב ואלקי'
ים  בחי' נק' כנ"ל ממש הפשוט אוא"ס הארת לבחי'
מדריגה  סוף להיות סוף ונק' ההעלם, בחי' שהוא
סוכ"ע  בחי' שהוא הוי' ונק' כנ"ל, שבמאציל התחתונה
משא"כ  כנ"ל, כו' הנאצלים מהשתל' למעלה להיותו
הנאצלים  בבחי' ממש שמתלבש הכתר חיצוני' בחי'
שהוא  אלקי' ובחי' ארץ בחי' נק' ממש הגילוי בבחי'
כנ"ל. כו' מדריגות בהשתל' הגילוי בבחי' ממלא בחי'
דא"ס  מל' בבחי' מעלה למעלה עוד יובן הנה וכמו"כ
המאציל  עצמיות בחי' בין ממוצע בחי' ג"כ שנק' עצמו
כלולה  שג"כ הנאצלים, ובין האמיתי) יש (שנק' ממש

וממלא, סובב וגילוי, העלם וארץ, ים בחי' מב' היא
דוקא  ומקו"פ הצמצום בחי' שע"י וכנודע ואלקים, הוי'
בחי' נמשך דוקא אח"כ ממש העצמי העלם בחי' שהוא
ההשתל', כל ושרש מקור שממנו והחוט הקו הארת
בחי' נק' ממש המאציל מעצמות ההשתל' כללות ולגבי
וע"כ  הגילוי, בחי' שהוא ממכ"ע בבחי' הקו"ח הארת
העלם  בחי' משא"כ אלקי', ובחי' ארץ זו בחי' נק'
להעלים  העצמי העלם בחי' שהוא ומק"פ הצמצום
בכללות  נק' החלל כל את הממלא אוא"ס לבחי'
ים  נק' וע"כ מהשתל', שמובדל סוכ"ע בבחי' ההשתל'

כו'. סובב שהוא הוי' ונק' העלם בחי' שהוא סוף
‰‰Â רום עד מעלה למעלה וארץ ים בבחי' הנ"ל כל

מעצמות  האור כשנמשך הוא כ"ז המעלות,
ההשתל' כדרך לנבראים ומנאצלים לנאצלים המאציל
בו  השפע שמתעלם ממוצע ע"י כ"א א"א שאז דוקא,
ז' בליל אמנם וארץ. ים נק' שלזאת כנ"ל כו' בתחלה
ממש  המאציל עצמיות בבחי' אז מאיר שהוא פסח של
מקור  מלהיות מעלה שלמעלה האמיתי) יש (והיינו
שהם  וגילוי העלם ומטה מעלה ושם להשתל', ושרש
כו', יחשיך לא חשך גם כי ממש שוים וארץ ים בחי'
הלילה  כל עזה קדים ברוח לפניהם הולך וה' וכמ"ש
עולם  של קדמונו מבחי' שהוא קדים ברוח פי'
הקו"ח  נמשך שממנו ומקו"פ הצמצום מבחי' שלמעלה
המים  ויבקעו ממילא ואזי כנ"ל, בכלל עולם שנק'
דהיינו  ממש, ליבשה הים ונהפך ממש נד כמו ונצבו
השפע  בבחי' הן ממש, גילוי נעשה העלם שמבחי'
שבכולם  לבי"ע נאצלים מבחי' הן לנאצלים, שממאציל
והיינו  כלל, ממוצע ע"י שלא ליבשה עצמו הים נהפך
אז, נתגלה העצמי העלם שבחי' להיות הנ"ל מטעם
סילוק  בחי' דהיינו הים שנקרע דהיינו קרי"ס נק' ולכן
לבחי' שמעלים הממוצע בחי' שהוא לגמרי הפרסא

ממש. המשפיע של שפע
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רטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

על  גאה גאה גאה הוא העצמות רוממות שמצד מה אך
דקדושה  ס"ג בחינת זהו גאים להשפיל דוקא גיוותניא
שהוא  הא' הסוס של המשל כמו והוא גס בחינת שהוא
שמצד  ומה דוקא או"ח בבחינת שהוא כו' בגובה רץ
בשפלים  לשכון יורד הוא דוקא וההתנשאות הרוממות
כמשל  שהוא הב' הסוס בחינת זהו כנ"ל ולהגביהם
או"י  דבחינת הב' ס"ג בחינת והוא כו' לעמק היורד
וע"כ  כנ"ל ממש תליא בהא דהא לאחדים היו ושניהם
וזהו  כנ"ל ס"ג ב"פ שהוא א' בסוס שניהם נכללו
אשר  הסוס שהוא כו' ומיצל רץ שהסוס מה כל שאז"ל
כו' שפלים ולהגביה גאים להשפיל המלך עליו רכב

ואו" דאו"י סוס מיני ב' ממילא נמשך שבתו"מ שמזה ח
הא' דבסוס סוסיך על תרכב כי מ"ת בשעת אמר שע"ז
לעכו"ם  שנאה שירדה מפני כו' לך יהיה לא מ"ש הוא
שכולל  דאנכי או"י בבחינת הב' וסוס גאים להשפיל

בענין  הנ"ל ומטעם כו' שפלים להגביה כדי מ"ע רמ"ח
מיני  ב' שכולל וסוס דוקא כאן אמר ע"כ כו' וקבל
ורוכבו  סוס אמר שבקי"ס (וזהו וד"ל שבמ"ת סוסים
רוממות  ל' רמה דקליפה ג"ס ב"פ סוס שהן בים רמה
והוא  כא' והפוכו דבר והיינו במ"א כמ"ש השלכה ול'
בתחלה  אותם ומרומם גאים להשפיל ה' ירצה כאשר
מתנשא  גאה גאה ואז כו' ומתנשאים גאים להיות
וכמו  ונבוכדנצר בסנחרב וכמו להשפילם עליהם
דור  בכל הוא ממש וכמו"כ רבים בכתובים שמצינו
שהוא  דקליפה דס"ג גאים שלהשפיל ומה ממש ודור
הנ"ל  גוים כל על רם להיות רמה תחל' ורוכבו סוס
וזהו  כו' זה דאת משום להשפיל' השלכ' ואח"כ
היה  שפרעה שכמו רעיתי דמיתיך פרעה ברכבי לסוסתי
ס"ג  ב"פ בבחינת עמהם נלחם כן ורוכבו סוס

דקדושה):
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈÚ‰Â דברו עושי כח גבורי ע"פ משרז"ל ע"פ
דהנה  מדבר, הכתוב שביעית בשומרי
הוא  הפשוט והפי' ברכתי את וצויתי ג"כ כתיב בשביעית
מלחרוש  שמתאפק גבורה בחי' הוא שביעית דשומרי
כלי  בעצמו עושה שאינו דהיינו ה' על ובוטח ולזרוע
וגם  הכלי חלק שיעשה ה' על שבוטח רק לפרנסתו
ברכה  בחי' ממשיכין ועי"ז כח, גבורי וזהו כו', השפע
הוא, בזה הענין אך מסוכ"ע. המשכה ברכתי את וצויתי
צריך  למה ולכאורה ציווי, ל' תעבוד ימים ששת דכתיב
הפי' אך עבודה, בלא האדם נברא לא ולמה ע"ז, לצוות

ר  הגשמי', עבודה על הציווי קאי עבודת שלא על ק
דהפי' האדמה את לעבוד באדה"ר וכמ"ש הבירורים
עורות  ל' הוא עבודה דהנה הבירורים, עבודת הוא
וזהו  נה"ב, בחי' הבהמה עור ולברר לתקן עבודין,
בע' עור כתנות בחי' דיש נה"ב, מקור האדמה את לעבוד
כי  אלקים עובד וזהו"ע באלף, אור כתנות שיהי' וצריך
שמצד  הטבע על למשול שצריך הטבע, בגימט' אלקים
בחי' שהוא לפי העבודה שאסור ובשביעית נה"ב,
בכל  בחי' כח גבורי נק' לכן הבירורים מעבודת שלמע'

בחי' דברו דברו עושי הוא ועי"ז יתיר, בחילא מאדך
כמו  הוא דברו ועושי המקום, בחי' המהוה חיות ה' דבר
בחי' וכמו"כ ברכתי בחי' ממשיכין ועי"ז רש"מ, עושין

מאדך. ובכל ע"י רק הוא זרים ועמדו
‰Ê·Â'הא שבפ' דק"ש, פ' שבב' השינוי ענין עוד יובן

מצות, ואח"כ תורה ואח"כ תחלה מאדך בכל
ב' שיש הוא הענין תורה. ואח"כ תחלה מצות ב' ובפ'
הוא  הא' ובפ' ומלמטלמ"ע, מלמעלמ"ט עבודה בחי'
יראה  יו"ד י"ה כסדרן הוי' שם בחי' וזהו מלמעלמ"ט
בחי' הם ושניהם אה"ר, וה' במציאות וביטול עילאה
ששה  ילדה ולאה בחי' הוא הוא"ו ואח"כ מאדך, ובכל
אחרונה  וה' יעקב, קול הקל דתו' המשכה ו' וגם בנים
הוא  הב' בפ' אבל המצות, מעשה בחי' הוא
השמרו  סו"מ ומתחלה מצות, הקדים לכן מלמטלמ"ע
ג"כ  הוא ובתורה תורה ואח"כ וע"ט ואח"כ לכם,
לשונה  פעמים ק' פרקו שונה דומה אינו עבודה בבחי'
לפי  השמרו הזכיר לא הא' בפ' ולכן פעמים, ק"א
רק  הרע שמירת כלל שייך לא מלמעלמ"ט שבבחי'

כו'. שייך שם מלמטלמ"ע בבחי'
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a"lxz - l`eny zxez

שהיא ‰Â‰ד) דאצי' מל' בבחי' הנ"ל כל כדוגמת
יובן  כנ"ל, לבי"ע אצי' בין ממוצע בחי'
שהוא  ממש עליון כתר בבחי' מעלה למעלה עוד כמו"כ
ידוע  להיות לנאצלים, המאציל בין ממוצע בחי' ג"כ
בבחי' הוא העליון המאציל מבחי' הנמשך א"ס שבחי'
לגבי  כלל בערך ואינו הפשיטות בתכלית הפשוט א"ס
ונק' פרטים, נאצלים בבחי' שהן דנאצלים הי"ס בחי'
כנ"ל, הפשוט אוא"ס בחי' ערך לגבי ממש מוגבלים
הממוצע  ע"י לא אם אליהם השפע שתרד א"א ע"כ
א"ס  הארת מתעלם שבו עליון כתר בחי' והיינו ביניהם,
מבחי' הוא הכתר פנימי' שבחי' כנודע ממש, הפשוט
וע"י  ממש, שבמאציל התחתונה בחי' שהוא דא"ס מל'
דוקא  ע"י בפנימיותה כתר בבחי' השפע שמתעלם
ונמצא  כו', לנאצלים ומקור שרש בחי' אח"כ נעשה
פנימי' שבחי' כנודע כו', משניהם היא כלולה שג"כ
להיות  ממש שבמאציל התחתונה מבחי' עדיין הכתר
שמבחי' הפשוט אא"ס הארת ומתלבש מתעלם שבו
שבה  החיצוני' בחי' משא"כ כנ"ל, ממש דא"ס מל'
מקור  בבחי' שנחשב ולמטה שבכתר חכ' מבחי' שהוא
אלו  בחי' ב' שג"כ מזה מובן ונמצא לנאצלים. וראש
הוי' ג"כ ונק' וגילוי, העלם בחי' שהם וארץ ים ג"כ נק'
שמעלים  פנימי' שבחי' דהיינו וממלא, וסובב ואלקי'
ים  בחי' נק' כנ"ל ממש הפשוט אוא"ס הארת לבחי'
מדריגה  סוף להיות סוף ונק' ההעלם, בחי' שהוא
סוכ"ע  בחי' שהוא הוי' ונק' כנ"ל, שבמאציל התחתונה
משא"כ  כנ"ל, כו' הנאצלים מהשתל' למעלה להיותו
הנאצלים  בבחי' ממש שמתלבש הכתר חיצוני' בחי'
שהוא  אלקי' ובחי' ארץ בחי' נק' ממש הגילוי בבחי'
כנ"ל. כו' מדריגות בהשתל' הגילוי בבחי' ממלא בחי'
דא"ס  מל' בבחי' מעלה למעלה עוד יובן הנה וכמו"כ
המאציל  עצמיות בחי' בין ממוצע בחי' ג"כ שנק' עצמו
כלולה  שג"כ הנאצלים, ובין האמיתי) יש (שנק' ממש

וממלא, סובב וגילוי, העלם וארץ, ים בחי' מב' היא
דוקא  ומקו"פ הצמצום בחי' שע"י וכנודע ואלקים, הוי'
בחי' נמשך דוקא אח"כ ממש העצמי העלם בחי' שהוא
ההשתל', כל ושרש מקור שממנו והחוט הקו הארת
בחי' נק' ממש המאציל מעצמות ההשתל' כללות ולגבי
וע"כ  הגילוי, בחי' שהוא ממכ"ע בבחי' הקו"ח הארת
העלם  בחי' משא"כ אלקי', ובחי' ארץ זו בחי' נק'
להעלים  העצמי העלם בחי' שהוא ומק"פ הצמצום
בכללות  נק' החלל כל את הממלא אוא"ס לבחי'
ים  נק' וע"כ מהשתל', שמובדל סוכ"ע בבחי' ההשתל'

כו'. סובב שהוא הוי' ונק' העלם בחי' שהוא סוף
‰‰Â רום עד מעלה למעלה וארץ ים בבחי' הנ"ל כל

מעצמות  האור כשנמשך הוא כ"ז המעלות,
ההשתל' כדרך לנבראים ומנאצלים לנאצלים המאציל
בו  השפע שמתעלם ממוצע ע"י כ"א א"א שאז דוקא,
ז' בליל אמנם וארץ. ים נק' שלזאת כנ"ל כו' בתחלה
ממש  המאציל עצמיות בבחי' אז מאיר שהוא פסח של
מקור  מלהיות מעלה שלמעלה האמיתי) יש (והיינו
שהם  וגילוי העלם ומטה מעלה ושם להשתל', ושרש
כו', יחשיך לא חשך גם כי ממש שוים וארץ ים בחי'
הלילה  כל עזה קדים ברוח לפניהם הולך וה' וכמ"ש
עולם  של קדמונו מבחי' שהוא קדים ברוח פי'
הקו"ח  נמשך שממנו ומקו"פ הצמצום מבחי' שלמעלה
המים  ויבקעו ממילא ואזי כנ"ל, בכלל עולם שנק'
דהיינו  ממש, ליבשה הים ונהפך ממש נד כמו ונצבו
השפע  בבחי' הן ממש, גילוי נעשה העלם שמבחי'
שבכולם  לבי"ע נאצלים מבחי' הן לנאצלים, שממאציל
והיינו  כלל, ממוצע ע"י שלא ליבשה עצמו הים נהפך
אז, נתגלה העצמי העלם שבחי' להיות הנ"ל מטעם
סילוק  בחי' דהיינו הים שנקרע דהיינו קרי"ס נק' ולכן
לבחי' שמעלים הממוצע בחי' שהוא לגמרי הפרסא

ממש. המשפיע של שפע
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c"agרטז i`iyp epizeax zxezn

,'åë åì òéôùîù òôùä øåàá àáהדיבורים כלומר -
הנקרא בלבד, החיצוניות רק זה הרי מהרב, ששומע
מגלה הרי  פניו, ראיית ידי  על ודוקא עצם. ולא "הארה"

ה"עצמיות". את בזה éáøלו øîàù åäæå22יהודה רבי  -
éàøáçîהנשיא, éôè àðããçîã àäמחודד שאני  זה –

מחברי øéàîיותר éáøì éúéàøù éðôî מאחוריו.'åë
חזיתיה ואילו  שם : וממשיך תורתו. דברי שמיעת בשעת

ה מאחוריו ) רק ולא מלפניו, ראיתיו (ואילו והמקמיה
דכתיב יותר) מחודד (הייתי  טפי , עיניך23מחדדנא והיו

מוריך. את רואות
éîìùåøéá åøîà ïëìå24äòåîù øîåàä ìë(תורה דבר  ֿ )

,'åë åéðôì ãîåò åìàë äòåîùä ìòá äàåø àäé åøéáçî
אלא השמועה? את  אמר מי  משנה זה מה ìòùולכאורה

äæ éãéהרב פני  את úåîöòשרואה úðéçáî ìá÷î
.øçà íå÷îá øàåáîù åîëå 'åë òéôùîä ìù äîëçä

íéðô äàøî ïéðòã äîëçá øîåì ùé ïë åîëå שהאור
וכנ"ל לחכמה, מקום  בקירוב עצמו את מראה איןֿסוף

פנים, ומראה למישהו מתקרב כשהחכם åðééäבמשל
.'åë úåéîöòäå úåéîéðôä éåìéâ
÷åñô ìò áåúëù äî ïééòå25êéìà åéðô 'ä øàé

כהנים) בברכת ìò(שאומרים äáø ùøãîá àúéàãפסוק
øîàã åîë äæעל לנו ? יגלה הוא אור איזה כלומר –

הפסוק את המדרש מביא חיים26זה מקור עמך כי  –
øåà äàøð êøåàáשל האור הוא שנראה שהאור –

נ"ע: הרבי  מפרש זה ועל àåä"באורך", êøåàá ùåøéôã
,'åë éîöòä øåà

העצמי , האור הוא "באורך" שהפירוש נ"ע הרבי ומוכיח
äìçú øîàðù äîãהפסוק בתחילת –øå÷î êîò éë

úåîìåòä êøåöì äëùîðù äøàää úðéçá àéä íééç
êîò éë øîà äæ ìòù ,'åë úåìùìúùä úðéçáá äàáù

,'åë äúà àìå- תמוה עמך" "כי הלשון  àìäåדלכאורה 
áéúë ìëä êîî27,'åë êîò ïéðò åäîåשיש שמשמע

"עמך", אלא אתה לא שהוא אליך, נוסף åäæמשהו  êà
úåøåäìבלבד הארה בחינה éôìעל êì ìèáå ìôè àåäù

.'åë ãáì äøàä ÷ø àåäùתחילת של הפירוש וזה
כל של החיים שמקור חיים" מקור עמך "כי  הפסוק

העצמיות. ולא  בעלמא, הארה רק היא הבריאה 
ìáàהפסוק בהמשך שנאמר àåäמה øåà äàøð êøåàá

øîåà äæ ìòå 'åë éîöò øåà úðéçá28êéìà åéðô 'ä øàé
'åë úéîöòä úðéçá êùîðù àåä íéðô úøàä ïéðòã ,'åë,

העצמיות. גילוי  זה  הפנים שהארת שהתבאר כפי 
êùîðå, העצמי האור הפנים, äøåúäהארת éãé ìò

התפילה åë'29כנוסח íééç úøåú åðì úúð êéðô øåàáã
ú÷ôð äîëçî àúééøåàãמבחינת נמשכה התורה  –

åë'.החכמה , éîöòä øåàä íù øéàîù
àúéà 'á ãåîò â"ì÷ óã äáø àøãàáå30שהפסוקøåàá

ïéçåôú ïéøú ïä íééç êìî éðô,הלחיים שתי כלומר –
את רואים ושם תפוחים, שתי וכמראה זקן , ללא שהם

העצמיות, שהוא ממש , æä'הפנים ïå÷éú åäæùי "ג מתוך
"ואמת", תיקון שהוא הרחמים , úøàäמידות  àø÷ðù

äìàã øåàéáäá 'äøåú éèå÷ì'á áåúëù åîëå íéðô
éòñî31íãà úîëçã äîëçä úåéîéðô úðéçá àåäå ,

'ä øàé áåúëù äîã äáø àøãàá íùå .'åë åéðô øéàú
êéìà åéðôפנים הארת אותה של המשכה שיש כלומר

øéàîùëלתחתון  àåäהעצמיות.('åë ïéôðà øéòæá
שהחכם שמה להסביר המוסגר, מאמר היה זה  כאן  עד
שמגלה זה הרי  הפשוט , לאיש פניו את מראה הגדול

שלו. העצמיות  את
,äæì äæ íúòãá íéáåø÷ù àåä áåøé÷ä ïéðò øúåéáå שזהו

לחכמה ֿ סוף אין האור קירוב של השני  øîåìהמשל ùéå
äéá àñéôú äáùçî úéìã óåñ-ïéà øåàäù äî åäæù

בו) שתופסת  מחשבה äîëçä(שאין úðéçáá øéàî
íöòá äéàøä àéäù äîëçã äéàøä úðéçá ïéðò åäæù

,'åë øáãä úåäîåאנשים משני הב' המשל כלומר -
– שבחכמה העליונה הבחינה כנגד זה בדעתם, השווים
ולא ממש, בעצמיות דבוק שבזה – ממש הראיה בחינת

ומקבל. משפיע  של באופן רק
.äðéááå äîëçá äèîå äìòî ïéðò åäæåנ "ע הרבי  כאן  –

ובינה, בחכמה והמטה המעלה  מהו  הביאור, את מסיים
בעצם שחלוקים אלא  אור, ומיעוט ריבוי רק זה שאין

באריכות. זאת שביאר כפי  מדריגתם,
ììëá úåãîå ïéçåîá ïë åîëå" מעלה" הם שהמוחין
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ב.22. יג, עירובין

כ.23. ל, ישעיהו

הפסח 24. חג ב' ליל שיחת וראה ב. הלכה א' פרק שבת
זה ידי שעל drenyd".תשי"ב, lra z` mikiynn"

כה.25. ו, במדבר

י.26. לו, תהילים

יד.27. כט, א, הימים דברי

כה.28. ו, במדבר

העמידה.29. בתפילת שלום" "שים ברכת נוסח

טו.30. טז, משלי

שם:31. לשונו וזה א. צג, iriaydדף oewiza ik oiprd j`

`xc`a y"nke zexry zpigac mevnv i"r `ly q"gd xe` dlbzne jynp
oigetz oixz oifgz`e `xry wiqt d`riay `pewiz ('a b"lwe 'r `"lw)
mey oi` miptay enk epiid `xry wiqt 'it ,miig jln ipt xe`a c"dd 'ek
`edy enk zn`d ielib epiid zn`e ef zpiga `xwp k"re zexry zginv
y"nke dinxba dln 'wpy dnkgd zbxcn `id efe ezlef oi`e `ed ecal
dlbzne jynp ef dpigae y"r 'ek ixenn izrny d"bda d"lt a"yqa
k"`yn .zexryd mevnv i"r `ly q"gd xe` xi`n eay oeik 'fd oewiza
axe zepeilr xzeid zecn mdy s` zecnd zpiga mdy mipewiz x`ya
dnkg zeinvr ielib mda oi` oinlr zpigal mikiiyy oeik n"n 'ek cqg
itl epiide llk cer oi`e zn`d cg` `ed ecal `edy enk `edy d`nizq

,l"pk zexry zpiga i"r wx dkynddy.הדברים המשך שם עיין

c"ag i`iyp epizeax zxezn

"מטה", שהן למידות äèîåביחס  äìòîä ïéðòשבהם
éàù éåìéâá øåàä éåáéø øéàî ïéçåîáù øåàä éåáéøá àåä
íéøéàî ïéçåîäùë ïëìå ,'åë úåãîá ììë øéàäì øùôà

,úåãîä úåàéöî úåéäì øùôà éà éåìéâáשהשכל כיון
בנפש, שונות תנועות הם äâéøãîäîוהמידות ÷øå

ïéçåîáù äðåúçúä,בלבד והמסקנה ה"בכן" -åäæù
.'åë úåãîä úðéçá íéååäúî øåàä èåòéî úðéçá

äèîå äìòîä íâåאלא האור ומיעוט בריבוי  רק לא הוא
äìòîì àåä ïéçåîä úâéøãîå úåäîã ïúâéøãî íöòá
úå÷ìà úâùäå úòéãé ïéðò ïä ïéçåîäã ,úåãîäî äáøä

,'åë é÷ìà úåìòôúä ÷ø ïä úåãîäåוהתפעלות והשגה -
במהותן , השונות  מדריגות שתי  úðéçááהם ïä ïéçåîäå

úå÷éáãïéðòäá ÷áãðå øù÷úîù éãé ìò àéä äâùä ìëã
úåãçàúäå úå÷éáã úðéçáá äùòð äâùää éãé ìòå ,'åë

,'åë âùåîä øáãä íò
ìë éøä úåìòôúä àåä ïø÷éòã úåãîä ïë-ïéàù-äî

,'åë íöòì õåç àåä úåìòôúäשל המושג  כל -
ש"מתרגש " אדם וכמו מהעצם , שיוצא הוא  התפעלות
התפעלות של המושג  שכל וודאי הרי  לבית, לבוא
כאשר  שהרי לבית , מחוץ שהיה בגלל הוא והתרגשות
הוא שהרי  מזה, להתרגש  מה לו אין  הבית בתוך הוא

שם.
ìò ìòôúîù éãé-ìòù íâäåטובäùòð àåä éøä øáãä

äæ ïéà ,('åë áåøé÷ úðéçá àéä äáäàã) áåøé÷ úðéçáá
øáãäá ùîî ãçàúîù ïéçåîä åîë ùîî áåøé÷ úðéçáá

.'åë,במידות ואילו  ממש , כאחד והדבר הוא בהשגה  –
לגמרי . מתאחד לא אך לענין , מתקרב אמנם הוא 

éäåîøâì éäåéç ïéá ùøôää òãåðëå המוחין כנגד הן
íúåéäוהמידות , íòãש,ãç íäéðù הזוהר כדברי  -32

חד" וגרמוהי  איהו חד וחיוהי éäåéçã"איהו ãåçéä äðä
éðù åîë àåä éäåîøâã ãåçéäå ,ùîî ãçà øáã åîë àåä

.'åë íéãçééúîä íéøáãוחיוהי 'איהו אומרים  לא ולכן
לשניים. זאת מחלקים אלא חד' àåäוגרמוהי  ïëå

úðéçáá àåä ïéçåîã áåøé÷äã úåãîì ïéçåî ïéá ùøôää
ùîî áåøé÷ úðéçáá åðéà úåãîã áåøé÷äå ùîî úå÷éáã

.'åë
áéúëã íâä äìòîì àåä ïëå33äìåãâä 'ä êìוהגבורה

וההוד והנצח העליונות,åë'והתפארת המידות  שהן  ,
"לך", בבחינת åë',והם  ãåçé úðéçáá ïä úåãîäù

òåãéëå ïéçåîä åîë ùîî ãåçé úðéçáá íðéà íå÷î-ìëî

.'åë éäåîøâå éäåéç àø÷ðùלמה ראשון  ביאור וזה
מדריגתן. בעצם והמידות המוחין חלוקים 

íâå,נוסף ביאור –úìåæ éìá íâã ïîöòì ïä ïéçåîä
,ïéçåîä ïéðò íéëééùלהתבודד יכול אדם שהרי

המ "אור נקראים המוחין  ולכן השכלות, איר ולהשכיל
à÷åã,לעצמו", úìåæä ìà íéëééù úåãîä ïë-ïéàù-äî

באהבה אליו  להתעורר שייך זולת יש כאשר שרק -
áéúëãויראה, äìòîì àåä ïë åîëã34êéîçø øåëæ

äîä íìåòî éë êéãñçå כלומר,'åë úåîìåòä êøåöì ïäù
àì íà íâù úåîìåòì íéëééù íðéà ïéçåîä ïë-ïéàù-äî
êåîñáå) 'åë ïéçåîä úðéçá ïë íâ äéä úåîìåò åéä

øàáúé35íå÷î-ìëîãוהבינה החכמה êøåöìגם ïä
.('åë úåìùìúùää

åðééäå- המסקנה –äìòî úðéçáá ïä úåãîå ïéçåîù
íéèøôä éúùá äèîå(ובבינה בחכמה  שראינו ïä(כפי

ïúâéøãîå íúåäî íöòá ïäå øåàä èåòéîå éåáéø úðéçáá
,'åë

äìòîã úå÷ìçúä úðéçáá ïä úåøéôñ øùòä ìë ïëå
úåìéöàã ïéâøã ìëã àôéñ úåëìîä úðéçá ãò äèîå–

האצילות, שבעולם  התחתונה úðéçáîהדרגה àéäù
,äèîäמבחינת היא ואף העליונות, המידות מול אל

האלו: הפרטים בב' מטה,
éåìéâäå øåàä úðéçáá ïä 36וכהלשוןäì úéì àøäéñã

¯ ,'åë íåìë äéîøâîלספירת המשל שהיא הלבנה,
היא לה שיש מה  וכל עצמה, משל אור לה  אין  המלכות,
אורה את מקבלת המלכות בנמשל וכך מהשמש, מקבלת 

שמעליה. äúâéøãîåמהמידות äúåäî íöòá ïäåהיא
מהמידות, úìåæä"מטה" ìò àåä äëåìîä ïéðò úåììëã

- עם " בלא מלך "אין –úìåæä ìò àåä úåàùðúäã
åîöòì õåç úðéçáá àåä äëåìîä ïéðò ìëã åðééäå ,à÷åã

'åëיכולות הן אבל לזולת, יחס הן המידות כלומר –
ע האדם בתוך אבללהתעורר לזולת), (ביחס צמו

הזולת , על התנשאות עניינה, כל øàåáîùהמלכות  åîëå
.øçà íå÷îá

íìåë úåøéôñ øùòäã åäæå המוחין והבינה, החכמה  –
והמלכות, המידות úå÷ìçúäוהמידות, úðéçáá íä

.'åë äèîå äìòîã
.øåöé÷

éåáéø åðééäã áåøé÷á óåñ-ïéà øåà øéàî äîëçáã åäæå
éðô úééàøá åîëå (äçðää ïéðò àåäå) øåàä íöòå ,øåàä
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זוהר.32. התקוני הקדמת אליהו, פתח

יא.33. כט, הימים דברי
ו.4.3 כה, תהלים

ואילך.35. מז פרק

ב.36. עמוד סוף קלה, תולדות ב. לג, בראשית זהר ראה
מאמרי  ב. קיג, בחוקותי א. רטו, ויקהל ב. רמט, ב. רלו, ויחי

שפג. ע' הקצרים אדה"ז
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,'åë åì òéôùîù òôùä øåàá àáהדיבורים כלומר -
הנקרא בלבד, החיצוניות רק זה הרי מהרב, ששומע
מגלה הרי  פניו, ראיית ידי  על ודוקא עצם. ולא "הארה"

ה"עצמיות". את בזה éáøלו øîàù åäæå22יהודה רבי  -
éàøáçîהנשיא, éôè àðããçîã àäמחודד שאני  זה –

מחברי øéàîיותר éáøì éúéàøù éðôî מאחוריו.'åë
חזיתיה ואילו  שם : וממשיך תורתו. דברי שמיעת בשעת

ה מאחוריו ) רק ולא מלפניו, ראיתיו (ואילו והמקמיה
דכתיב יותר) מחודד (הייתי  טפי , עיניך23מחדדנא והיו

מוריך. את רואות
éîìùåøéá åøîà ïëìå24äòåîù øîåàä ìë(תורה דבר  ֿ )

,'åë åéðôì ãîåò åìàë äòåîùä ìòá äàåø àäé åøéáçî
אלא השמועה? את  אמר מי  משנה זה מה ìòùולכאורה

äæ éãéהרב פני  את úåîöòשרואה úðéçáî ìá÷î
.øçà íå÷îá øàåáîù åîëå 'åë òéôùîä ìù äîëçä

íéðô äàøî ïéðòã äîëçá øîåì ùé ïë åîëå שהאור
וכנ"ל לחכמה, מקום  בקירוב עצמו את מראה איןֿסוף

פנים, ומראה למישהו מתקרב כשהחכם åðééäבמשל
.'åë úåéîöòäå úåéîéðôä éåìéâ
÷åñô ìò áåúëù äî ïééòå25êéìà åéðô 'ä øàé

כהנים) בברכת ìò(שאומרים äáø ùøãîá àúéàãפסוק
øîàã åîë äæעל לנו ? יגלה הוא אור איזה כלומר –

הפסוק את המדרש מביא חיים26זה מקור עמך כי  –
øåà äàøð êøåàáשל האור הוא שנראה שהאור –

נ"ע: הרבי  מפרש זה ועל àåä"באורך", êøåàá ùåøéôã
,'åë éîöòä øåà

העצמי , האור הוא "באורך" שהפירוש נ"ע הרבי ומוכיח
äìçú øîàðù äîãהפסוק בתחילת –øå÷î êîò éë

úåîìåòä êøåöì äëùîðù äøàää úðéçá àéä íééç
êîò éë øîà äæ ìòù ,'åë úåìùìúùä úðéçáá äàáù

,'åë äúà àìå- תמוה עמך" "כי הלשון  àìäåדלכאורה 
áéúë ìëä êîî27,'åë êîò ïéðò åäîåשיש שמשמע

"עמך", אלא אתה לא שהוא אליך, נוסף åäæמשהו  êà
úåøåäìבלבד הארה בחינה éôìעל êì ìèáå ìôè àåäù

.'åë ãáì äøàä ÷ø àåäùתחילת של הפירוש וזה
כל של החיים שמקור חיים" מקור עמך "כי  הפסוק

העצמיות. ולא  בעלמא, הארה רק היא הבריאה 
ìáàהפסוק בהמשך שנאמר àåäמה øåà äàøð êøåàá

øîåà äæ ìòå 'åë éîöò øåà úðéçá28êéìà åéðô 'ä øàé
'åë úéîöòä úðéçá êùîðù àåä íéðô úøàä ïéðòã ,'åë,

העצמיות. גילוי  זה  הפנים שהארת שהתבאר כפי 
êùîðå, העצמי האור הפנים, äøåúäהארת éãé ìò

התפילה åë'29כנוסח íééç úøåú åðì úúð êéðô øåàáã
ú÷ôð äîëçî àúééøåàãמבחינת נמשכה התורה  –

åë'.החכמה , éîöòä øåàä íù øéàîù
àúéà 'á ãåîò â"ì÷ óã äáø àøãàáå30שהפסוקøåàá

ïéçåôú ïéøú ïä íééç êìî éðô,הלחיים שתי כלומר –
את רואים ושם תפוחים, שתי וכמראה זקן , ללא שהם

העצמיות, שהוא ממש , æä'הפנים ïå÷éú åäæùי "ג מתוך
"ואמת", תיקון שהוא הרחמים , úøàäמידות  àø÷ðù

äìàã øåàéáäá 'äøåú éèå÷ì'á áåúëù åîëå íéðô
éòñî31íãà úîëçã äîëçä úåéîéðô úðéçá àåäå ,

'ä øàé áåúëù äîã äáø àøãàá íùå .'åë åéðô øéàú
êéìà åéðôפנים הארת אותה של המשכה שיש כלומר

øéàîùëלתחתון  àåäהעצמיות.('åë ïéôðà øéòæá
שהחכם שמה להסביר המוסגר, מאמר היה זה  כאן  עד
שמגלה זה הרי  הפשוט , לאיש פניו את מראה הגדול

שלו. העצמיות  את
,äæì äæ íúòãá íéáåø÷ù àåä áåøé÷ä ïéðò øúåéáå שזהו

לחכמה ֿ סוף אין האור קירוב של השני  øîåìהמשל ùéå
äéá àñéôú äáùçî úéìã óåñ-ïéà øåàäù äî åäæù

בו) שתופסת  מחשבה äîëçä(שאין úðéçáá øéàî
íöòá äéàøä àéäù äîëçã äéàøä úðéçá ïéðò åäæù

,'åë øáãä úåäîåאנשים משני הב' המשל כלומר -
– שבחכמה העליונה הבחינה כנגד זה בדעתם, השווים
ולא ממש, בעצמיות דבוק שבזה – ממש הראיה בחינת

ומקבל. משפיע  של באופן רק
.äðéááå äîëçá äèîå äìòî ïéðò åäæåנ "ע הרבי  כאן  –

ובינה, בחכמה והמטה המעלה  מהו  הביאור, את מסיים
בעצם שחלוקים אלא  אור, ומיעוט ריבוי רק זה שאין

באריכות. זאת שביאר כפי  מדריגתם,
ììëá úåãîå ïéçåîá ïë åîëå" מעלה" הם שהמוחין
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ב.22. יג, עירובין

כ.23. ל, ישעיהו

הפסח 24. חג ב' ליל שיחת וראה ב. הלכה א' פרק שבת
זה ידי שעל drenyd".תשי"ב, lra z` mikiynn"

כה.25. ו, במדבר

י.26. לו, תהילים

יד.27. כט, א, הימים דברי

כה.28. ו, במדבר

העמידה.29. בתפילת שלום" "שים ברכת נוסח

טו.30. טז, משלי

שם:31. לשונו וזה א. צג, iriaydדף oewiza ik oiprd j`

`xc`a y"nke zexry zpigac mevnv i"r `ly q"gd xe` dlbzne jynp
oigetz oixz oifgz`e `xry wiqt d`riay `pewiz ('a b"lwe 'r `"lw)
mey oi` miptay enk epiid `xry wiqt 'it ,miig jln ipt xe`a c"dd 'ek
`edy enk zn`d ielib epiid zn`e ef zpiga `xwp k"re zexry zginv
y"nke dinxba dln 'wpy dnkgd zbxcn `id efe ezlef oi`e `ed ecal
dlbzne jynp ef dpigae y"r 'ek ixenn izrny d"bda d"lt a"yqa
k"`yn .zexryd mevnv i"r `ly q"gd xe` xi`n eay oeik 'fd oewiza
axe zepeilr xzeid zecn mdy s` zecnd zpiga mdy mipewiz x`ya
dnkg zeinvr ielib mda oi` oinlr zpigal mikiiyy oeik n"n 'ek cqg
itl epiide llk cer oi`e zn`d cg` `ed ecal `edy enk `edy d`nizq

,l"pk zexry zpiga i"r wx dkynddy.הדברים המשך שם עיין

c"ag i`iyp epizeax zxezn

"מטה", שהן למידות äèîåביחס  äìòîä ïéðòשבהם
éàù éåìéâá øåàä éåáéø øéàî ïéçåîáù øåàä éåáéøá àåä
íéøéàî ïéçåîäùë ïëìå ,'åë úåãîá ììë øéàäì øùôà

,úåãîä úåàéöî úåéäì øùôà éà éåìéâáשהשכל כיון
בנפש, שונות תנועות הם äâéøãîäîוהמידות ÷øå

ïéçåîáù äðåúçúä,בלבד והמסקנה ה"בכן" -åäæù
.'åë úåãîä úðéçá íéååäúî øåàä èåòéî úðéçá

äèîå äìòîä íâåאלא האור ומיעוט בריבוי  רק לא הוא
äìòîì àåä ïéçåîä úâéøãîå úåäîã ïúâéøãî íöòá
úå÷ìà úâùäå úòéãé ïéðò ïä ïéçåîäã ,úåãîäî äáøä

,'åë é÷ìà úåìòôúä ÷ø ïä úåãîäåוהתפעלות והשגה -
במהותן , השונות  מדריגות שתי  úðéçááהם ïä ïéçåîäå

úå÷éáãïéðòäá ÷áãðå øù÷úîù éãé ìò àéä äâùä ìëã
úåãçàúäå úå÷éáã úðéçáá äùòð äâùää éãé ìòå ,'åë

,'åë âùåîä øáãä íò
ìë éøä úåìòôúä àåä ïø÷éòã úåãîä ïë-ïéàù-äî

,'åë íöòì õåç àåä úåìòôúäשל המושג  כל -
ש"מתרגש " אדם וכמו מהעצם , שיוצא הוא  התפעלות
התפעלות של המושג  שכל וודאי הרי  לבית, לבוא
כאשר  שהרי לבית , מחוץ שהיה בגלל הוא והתרגשות
הוא שהרי  מזה, להתרגש  מה לו אין  הבית בתוך הוא

שם.
ìò ìòôúîù éãé-ìòù íâäåטובäùòð àåä éøä øáãä

äæ ïéà ,('åë áåøé÷ úðéçá àéä äáäàã) áåøé÷ úðéçáá
øáãäá ùîî ãçàúîù ïéçåîä åîë ùîî áåøé÷ úðéçáá

.'åë,במידות ואילו  ממש , כאחד והדבר הוא בהשגה  –
לגמרי . מתאחד לא אך לענין , מתקרב אמנם הוא 

éäåîøâì éäåéç ïéá ùøôää òãåðëå המוחין כנגד הן
íúåéäוהמידות , íòãש,ãç íäéðù הזוהר כדברי  -32

חד" וגרמוהי  איהו חד וחיוהי éäåéçã"איהו ãåçéä äðä
éðù åîë àåä éäåîøâã ãåçéäå ,ùîî ãçà øáã åîë àåä

.'åë íéãçééúîä íéøáãוחיוהי 'איהו אומרים  לא ולכן
לשניים. זאת מחלקים אלא חד' àåäוגרמוהי  ïëå

úðéçáá àåä ïéçåîã áåøé÷äã úåãîì ïéçåî ïéá ùøôää
ùîî áåøé÷ úðéçáá åðéà úåãîã áåøé÷äå ùîî úå÷éáã

.'åë
áéúëã íâä äìòîì àåä ïëå33äìåãâä 'ä êìוהגבורה

וההוד והנצח העליונות,åë'והתפארת המידות  שהן  ,
"לך", בבחינת åë',והם  ãåçé úðéçáá ïä úåãîäù

òåãéëå ïéçåîä åîë ùîî ãåçé úðéçáá íðéà íå÷î-ìëî

.'åë éäåîøâå éäåéç àø÷ðùלמה ראשון  ביאור וזה
מדריגתן. בעצם והמידות המוחין חלוקים 

íâå,נוסף ביאור –úìåæ éìá íâã ïîöòì ïä ïéçåîä
,ïéçåîä ïéðò íéëééùלהתבודד יכול אדם שהרי

המ "אור נקראים המוחין  ולכן השכלות, איר ולהשכיל
à÷åã,לעצמו", úìåæä ìà íéëééù úåãîä ïë-ïéàù-äî

באהבה אליו  להתעורר שייך זולת יש כאשר שרק -
áéúëãויראה, äìòîì àåä ïë åîëã34êéîçø øåëæ

äîä íìåòî éë êéãñçå כלומר,'åë úåîìåòä êøåöì ïäù
àì íà íâù úåîìåòì íéëééù íðéà ïéçåîä ïë-ïéàù-äî
êåîñáå) 'åë ïéçåîä úðéçá ïë íâ äéä úåîìåò åéä

øàáúé35íå÷î-ìëîãוהבינה החכמה êøåöìגם ïä
.('åë úåìùìúùää

åðééäå- המסקנה –äìòî úðéçáá ïä úåãîå ïéçåîù
íéèøôä éúùá äèîå(ובבינה בחכמה  שראינו ïä(כפי

ïúâéøãîå íúåäî íöòá ïäå øåàä èåòéîå éåáéø úðéçáá
,'åë

äìòîã úå÷ìçúä úðéçáá ïä úåøéôñ øùòä ìë ïëå
úåìéöàã ïéâøã ìëã àôéñ úåëìîä úðéçá ãò äèîå–

האצילות, שבעולם  התחתונה úðéçáîהדרגה àéäù
,äèîäמבחינת היא ואף העליונות, המידות מול אל

האלו: הפרטים בב' מטה,
éåìéâäå øåàä úðéçáá ïä 36וכהלשוןäì úéì àøäéñã

¯ ,'åë íåìë äéîøâîלספירת המשל שהיא הלבנה,
היא לה שיש מה  וכל עצמה, משל אור לה  אין  המלכות,
אורה את מקבלת המלכות בנמשל וכך מהשמש, מקבלת 

שמעליה. äúâéøãîåמהמידות äúåäî íöòá ïäåהיא
מהמידות, úìåæä"מטה" ìò àåä äëåìîä ïéðò úåììëã

- עם " בלא מלך "אין –úìåæä ìò àåä úåàùðúäã
åîöòì õåç úðéçáá àåä äëåìîä ïéðò ìëã åðééäå ,à÷åã

'åëיכולות הן אבל לזולת, יחס הן המידות כלומר –
ע האדם בתוך אבללהתעורר לזולת), (ביחס צמו

הזולת , על התנשאות עניינה, כל øàåáîùהמלכות  åîëå
.øçà íå÷îá

íìåë úåøéôñ øùòäã åäæå המוחין והבינה, החכמה  –
והמלכות, המידות úå÷ìçúäוהמידות, úðéçáá íä

.'åë äèîå äìòîã
.øåöé÷

éåáéø åðééäã áåøé÷á óåñ-ïéà øåà øéàî äîëçáã åäæå
éðô úééàøá åîëå (äçðää ïéðò àåäå) øåàä íöòå ,øåàä
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זוהר.32. התקוני הקדמת אליהו, פתח

יא.33. כט, הימים דברי
ו.4.3 כה, תהלים

ואילך.35. מז פרק

ב.36. עמוד סוף קלה, תולדות ב. לג, בראשית זהר ראה
מאמרי  ב. קיג, בחוקותי א. רטו, ויקהל ב. רמט, ב. רלו, ויחי

שפג. ע' הקצרים אדה"ז



c"agריח i`iyp epizeax zxezn

ïéðò úàæ ãåòå ,éìëùä íöò äæá ìá÷îù òéôùîä
úðéçá åðééäå óåñ-ïéà øåàä ìà äååúùî äîëçã áåøé÷ä
ïééòå) äîëçã äéàø úðéçáá øéàîä óåñ-ïéà øåà úåäî
ä"î úðéçá ïéðòá æ"ìø äëëå ùåøãá áåúëù äî

äîëçã37,('åë

úåãî éáâì ïúâéøãî íöòá äìòî úðéçá ïä ïéçåîä ïëå
íâäå ,íöòì õåçù úåìòôúä úåãîå úå÷éáãå äâùä ïäù
,éäåîøâå éäåéç êøã-ìò äæ éøä ,ãåçé úðéçáá ïäù

.äúâéøãî íöòáå éåìéâäá äèî úðéçá àéä úåëìîå

a"xrz mixac zyxt zay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

לשונו:37. וזה לב, פרק שם שנתבאר למה הכוונה dpdeאולי
mewn aexiw 'igaa k"b xi`i 'kga ok ,mewn aexw 'igaa xi`n xzkay enk
'iga `id 'kgay d"n 'igay l"zpy ,d"n g"k z"x `id 'kgdy itl epiide
lehiad 'iga `ed d"n dpde ,'ek xzkd l` dzewaczde dzeaxwzd
'iga llke llk mewn qtez epi`y 'iga `ed dn ik epiide ,ixnbl ze`ivna
jtid zexgy 'iga `edy l"zpy `ed mke` oiprke .ixnbl `qitzd xcrd
ep`y x`ezd oipr ik 'kgd 'iga x`zl llk `"` df cvny ixnbl ielibd

ezednn dx`d ielib dfi` mipiane mircei ep`y i"r edf xac dfi` 'ix`zn
ielib lr xe`n e` xewn `ed df jynp epnny xacdy 'ix`zn ep` f"ire
mbde .'ek ex`zl `"` k"` llk dlbzn epi`y mke` `edyk la` ,dfld
cvn zn`a mpn` ,r"dr 'iga cbp mke` `id 'kgdy epiid `ed mke` 'itc
ixdy ,'kgd 'iga biyn epi` 'kgdn dhnly 'igady y"k `ed envr df
`"` k"r mke` 'iga `id 'kgd 'iga mvry epiid zexgy 'iga mke` oipr

,epnid dhnlyl dpnn xi`ie llk dlbziy.הביאור המשך שם עיין

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

'a wlg - miqxhpew mixn`n

גם  יהיה הנשמה, לעצם חיבורה וע"י ודעת, טעם ע"פ – ויראה באהבה הנשמה עבודת
– דבר מתוך התבוננות ע"י סוכ"ע, – דבר להבין פי' ודעת. מטעם שלמעלה הרגש בה

הנשמה  עצם לגילוי כלי נעשה ממכ"ע,

‰·‰‡c היא ּדכ ודעת, טעם ּפי על הם זֹו ויראה ¿«¬»ְְְְִִִֵַַַַַָָ
ׁשהיא  ׁשּבּגּוף הּנׁשמה הארת ּבעבֹודת ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּמּדה
טעם  ּפי ׁשעל ויראה האהבה הם אבל ויראה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבאהבה
ּומּצבּה מעמדּה הרי הּנׁשמה ועצם ּבׁשרׁש אבל ְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹודעת.
מּטעם  ׁשּלמעלה ּודבקּות ּדאחדּות ּונתינה ּבמסירה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּוא
ענין  ׁשּנּתן זה הינּו ּתבינם, עלֿידּה ורק ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָודעת,
אלקי, ענין ּולהּׂשיג להׂשּכיל ׁשּתּוכל והּׂשגה ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָָֹההׂשּכלה
ּגּוף  עם הּנׁשמה הארת התחּברּות נעׂשה זה ידי על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנה
הּדעת  יהיה הּנׁשמה ּבהארת ּגם אׁשר הּנׁשמה, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָועצם
הּנׁשמה, ׁשּבעצם עצמּיים ההּׂשגֹות ּבאֹותם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוההרּגׁש
הּנׁשמה, ּבהארת הּמּׂשג ודעת מּטעם למעלה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻׁשהם
הרי  זאת ּבכל אלקּה, חלק היֹותּה עם הּנׁשמה ְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּדהארת
ּבהגּבלת  ּבהגּבלה הּוא ׁשּבּנׁשמה ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָהחכמהּֿבינהּֿדעת
נׁשמה  הארת ּדאין מגּבלת היא הּנׁשמה ּדהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻעצמּה,
ּבאלּיהּו מצינּו הּנה ּדלכן ּגּופים, ּבׁשני מתלּבׁשת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחת

חדא  ּבׁשעּתא ׁשהּוא יׂשראל ה הּנביא ּבני ּבּתי ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
לפי  אחד, ּבזמן ׁשהּוא מילה ּבבריתי וכן ּפסח, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבלילי
לכ ּבּגּוף, ּבהתלּבׁשּות ּבא ּׁשאינֹו מה הארה ּגּלּוי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּדזה
ּבמקֹום  אבל מקֹומֹות. ּבכּמה אחד ּבזמן להיֹות ְְְְְֲִִֶַַָָָָָיכֹול
להיֹות  יכֹולה היא ּבגּוף, ּבהתלּבׁשּות ּבאה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָׁשהּנׁשמה

ּדמצינּו ּוכהא אחד, ּבגּוף אלּיהּוו רק ּבא לא ּפעם אׁשר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
אלּיהּו ּוכׁשּבא הּלּמּוד, אל יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלרּבי
הׁשיבֹו ּבא, לא מה מּפני יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְֱִִִִִֵַַָָָָֹׁשאלֹו
סבא, המנּונא רב את להּציל טרּוד היה ּכי ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאלּיהּו
צרי היה סבא המנּונא רב את להּציל ּכי ְְְִִִִֶַַַָָָָָָּובהיֹות
ׁשמעֹון  הרּבי אצל להיֹות ּבׁשביל וכן ּבגּוף, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָלהתלּבׁש
אי  אחת ּונׁשמה ּבגּוף, להיֹות צרי היה יֹוחאי ְְְִִִִַַַָָָָָָּבר
לפי  הּוא זה ּדכל ּכאחד, ּגּופים ּבׁשני להתלּבׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָאפׁשר
היא  והּׂשגתּה הׂשּכלתּה ּגם הּנה לכן מגּבלת, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻׁשהּנׁשמה

ׁשּד "נׁשמת הּנה ועז מגּבלת, ּכח נּתן הּנה ּתבינם", י ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֻ
עצמית  הּׂשגה להּׂשיג ׁשּתּוכל ׁשּבּגּוף הּנׁשמה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהארת
ּבלּבנּו "ותן וזהּו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּדעצם
ּדבר, מּתֹו ּדבר להבין ּדזהּו ּולהׂשּכיל", להבין ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָּבינה

עלמין  ּכל ממּלא ּבחינת ּדבר ּבחינת ז ּתֹו היא ודבר , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ
עלמין  ּכל ידי ח סֹובב ּדעל ּדבר, מּתֹו ּדבר ּולהבין , ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

עלמין  ּכל ממּלא ּדבר ּתֹו ּבבחינת וההּׂשגה ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָההׂשּכלה
ּומּובן  ׁשּמּׂשג אּלה", ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּד"ׂשאּו
ּבבחינת  ּכן ּגם יתּבֹונן זה ידי על הּנה היטב, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַאצלֹו
עצם  לגּלּוי ּכלי נעׂשה זה ידי ּדעל עלמין, ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָסֹובב

ְַָָהּנׁשמה.
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הרועים  ידי על – פנו בריגא התמימים" ("אחות
אותן.2שלהם  שיקבל הרבי אל בבקשה –

שש  בשעה – קטן פורים – ו') ליום (אור ה' יום
הרבי). קבלן בערב 

הדוחו"ת  כל ששמורים הרבי להן אמר בתחילה
והוא  אחות־תמימים, אודות לו נותנים שהרועים
רצון  שבע ומאד אחות־תמימים מצב על היטב מדווח

העתיד. על בעזה"י חזקה ותקוותו מההווה,
כתה  מכל אחת שתלמידה הרבי ביקש מכן לאחר

לאחרונה. שלמדו החסידות מאמר תוכן על תחזור
בלינער  מרת התלמידה אמרה הגבוהה (מהכתה
הקטנה  מהכתה לתבה". תעשה "צהר המאמר תוכן
תוכן  קראמינקאוו מרת התלמידה אמרה יותר

לך" "לך .3המאמר
אחו"ת  אל הרבי פנה מכן בדברים 4לאחר

הבאים):
ובהיר  ברור באופן לדעת צריכה מאחו"ת אחת כל

בעזה"י. בחיים, ולבצעה אחו"ת מטרת
שמירת  – אחו"ת של הפנימי והתוכן המטרה
ידי  על הבא נכון, רגש מתוך מעשיות מצוות קיום

החסידות. לימוד
המוח, שעבוד על להשפיע צריך החסידות לימוד
הלב . שעבוד שיכריח עד כך, כל הראש את שיעסיק
בצורה  באים הלב ", ושעבוד המוח "שעבוד ושניהם,
למוסר. חסידות בין ההבדל שזה והמשכה, קירוב של
הצורה  הרי הלב , שעבוד עיקרו שמוסר מה על נוסף
שבירה, של באופן באה מוסר ידי על הלב  שעבוד של
והלב  המוח שעבוד ואלו סיגופים. הרצונות, שבירת
קירוב  של בצורה רק הוא חסידות ידי על הבא

והמשכה.
מההרגלים  לצאת הרעות, המדות את לדחות כדי
טובים, והרגלים טובות מדות ולרכוש הרעים,
בכל  היה כך מסויימים. מוסר ספרי ללמוד מוכרחים
חסידי. ברגש הידועים המוסר ספרי שלמדו הזמנים,

חסיד" הארץ עם ש"לא לזכור, צריכים 5נחוץ .

התו  דיני לדעת יום.ומוכרחים היום לחיי הנוגעים רה
כדי  לא הוא החסידות בלימוד אחו"ת מטרת
בדיני  ההלכה לימוד ובפרט המוסר, לימוד את להמיר

לדעת. ומוכרח צריך יהודי ילד שכל התורה
בנות  את בעזה"י, להביא, היא אחו"ת מטרת
הנכון  לבסיס בפרט חסידיות ובנות בכלל, ישראל
היהודית  לבת ולתת לעמוד. ישראל בת צריכה עליו
להכחיד  המאיימת החיידקים מגפת נגד הגנה אמצעי

אברהם  אלקי עם את – תהיה לא הי' ושלום, חס –6.
סיבות  בגלל ר"ל. מגפה של זמן הוא הנוכחי הזמן
כיום  נמשך כך, על לדבר הזמן כעת שלא שונות,
איפול  על רבות המשפיע דבר רעות, לסביבות הנוער
המצוות  ששמירת לדבר מה ואין האמונה, רגשי

נחלשת. המעשיות
לפני  הרבי שאמר תוכנית אימרה לכם אספר
הורים  על כשדיבר התוועדות, בשעת שנים הרבה

הבנות. חינוך אודות
הוא: האמורים, הקודש דברי קיצור

ויראת  הטובה היהודית לאשה קורא המלך שלמה
חיל" "אשת בתואר לה 7השמים שיש אשה כלומר ,

ובהנהגת  הבית בהנהגת ניכר האשה של כוחה כוח.
בעלה" עטרת חיל "אשת ולכן וילדיה. לא 8בעלה –

העטרה  גם אלא המחונכים, ילדיה של העטרה רק
בעלה. של

החן  "שקר המלך שלמה אומר חיל" "אשת בפרק
תתהלל" היא ה' יראת אשה היופי ומסיים 9והבל ,10

מעשי'". בשערים ויהללוה ידי' מפרי לה "תנו
מסויים  במובן לפרש יכולים החן" "שקר הפסוק

רע. מחינוך לבוא ח"ו שעלול מסויים, זמן על
יהיה  שלשקר זמן, יבוא – היופי" והבל החן "שקר
נתון  יהיה החן כלומר, ל"יופי". יהפך והבל "חן"

הבלים. בדברי נתון יהיה והיופי בשקר,
בין  משקלה את חלילה תאבד היהודית החברה
היא  ה' יראת "אשה הנשים. בין וביחוד האנשים
יהדות, על שתשמור אשה תימצא אם – תתהלל"
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בריגא 1) שנוסדה חב"ד חסידי מבנות אגודה – תמימים" "אחות
במאמרי  חסידות בדברי לימוד ביניהן "לסדר לערך) תרצ"ז (בשנת
ע"ז  ונתמנו קפז). ע' ח"ד (אגרותֿקודש התועדות עניני וגם עבודה,
ר"מ  אשעראוו, שו"ב רא"א הרב ומדריכים): (משפיעים "רועים". שלשה
ראה  עדכ"ז – קעא). ע' שם (אגרותֿקודש אלטהויז ורא"ח חפץ, שו"ב

וש"נ. .13ֿ10 ע' ח"ד לאגרותֿקודש "מבוא" בפרטיות
הקודמת.2) הערה ראה
צהר 3) ד"ה וביניהם באידית, מאמרים כמה נדפסו (ה'ש"ת) זו בשנה

כאן. שנזכרים לך וד"ה
אחותֿתמימים.4)
ב.5) רכב, ב. לג, זח"ג ג. כו, אדר"נ ה. ב, אבות
י.6) מז, תהלים
י.7) לא, ד. יב, משלי
שם.8) לא, משלי
ל.9) שם,

לא.10) שם,
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ïéðò úàæ ãåòå ,éìëùä íöò äæá ìá÷îù òéôùîä
úðéçá åðééäå óåñ-ïéà øåàä ìà äååúùî äîëçã áåøé÷ä
ïééòå) äîëçã äéàø úðéçáá øéàîä óåñ-ïéà øåà úåäî
ä"î úðéçá ïéðòá æ"ìø äëëå ùåøãá áåúëù äî

äîëçã37,('åë

úåãî éáâì ïúâéøãî íöòá äìòî úðéçá ïä ïéçåîä ïëå
íâäå ,íöòì õåçù úåìòôúä úåãîå úå÷éáãå äâùä ïäù
,éäåîøâå éäåéç êøã-ìò äæ éøä ,ãåçé úðéçáá ïäù

.äúâéøãî íöòáå éåìéâäá äèî úðéçá àéä úåëìîå
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לשונו:37. וזה לב, פרק שם שנתבאר למה הכוונה dpdeאולי
mewn aexiw 'igaa k"b xi`i 'kga ok ,mewn aexw 'igaa xi`n xzkay enk
'iga `id 'kgay d"n 'igay l"zpy ,d"n g"k z"x `id 'kgdy itl epiide
lehiad 'iga `ed d"n dpde ,'ek xzkd l` dzewaczde dzeaxwzd
'iga llke llk mewn qtez epi`y 'iga `ed dn ik epiide ,ixnbl ze`ivna
jtid zexgy 'iga `edy l"zpy `ed mke` oiprke .ixnbl `qitzd xcrd
ep`y x`ezd oipr ik 'kgd 'iga x`zl llk `"` df cvny ixnbl ielibd

ezednn dx`d ielib dfi` mipiane mircei ep`y i"r edf xac dfi` 'ix`zn
ielib lr xe`n e` xewn `ed df jynp epnny xacdy 'ix`zn ep` f"ire
mbde .'ek ex`zl `"` k"` llk dlbzn epi`y mke` `edyk la` ,dfld
cvn zn`a mpn` ,r"dr 'iga cbp mke` `id 'kgdy epiid `ed mke` 'itc
ixdy ,'kgd 'iga biyn epi` 'kgdn dhnly 'igady y"k `ed envr df
`"` k"r mke` 'iga `id 'kgd 'iga mvry epiid zexgy 'iga mke` oipr

,epnid dhnlyl dpnn xi`ie llk dlbziy.הביאור המשך שם עיין

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

'a wlg - miqxhpew mixn`n

גם  יהיה הנשמה, לעצם חיבורה וע"י ודעת, טעם ע"פ – ויראה באהבה הנשמה עבודת
– דבר מתוך התבוננות ע"י סוכ"ע, – דבר להבין פי' ודעת. מטעם שלמעלה הרגש בה

הנשמה  עצם לגילוי כלי נעשה ממכ"ע,

‰·‰‡c היא ּדכ ודעת, טעם ּפי על הם זֹו ויראה ¿«¬»ְְְְִִִֵַַַַַָָ
ׁשהיא  ׁשּבּגּוף הּנׁשמה הארת ּבעבֹודת ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּמּדה
טעם  ּפי ׁשעל ויראה האהבה הם אבל ויראה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבאהבה
ּומּצבּה מעמדּה הרי הּנׁשמה ועצם ּבׁשרׁש אבל ְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹודעת.
מּטעם  ׁשּלמעלה ּודבקּות ּדאחדּות ּונתינה ּבמסירה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּוא
ענין  ׁשּנּתן זה הינּו ּתבינם, עלֿידּה ורק ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָודעת,
אלקי, ענין ּולהּׂשיג להׂשּכיל ׁשּתּוכל והּׂשגה ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָָֹההׂשּכלה
ּגּוף  עם הּנׁשמה הארת התחּברּות נעׂשה זה ידי על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנה
הּדעת  יהיה הּנׁשמה ּבהארת ּגם אׁשר הּנׁשמה, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָועצם
הּנׁשמה, ׁשּבעצם עצמּיים ההּׂשגֹות ּבאֹותם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוההרּגׁש
הּנׁשמה, ּבהארת הּמּׂשג ודעת מּטעם למעלה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻׁשהם
הרי  זאת ּבכל אלקּה, חלק היֹותּה עם הּנׁשמה ְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּדהארת
ּבהגּבלת  ּבהגּבלה הּוא ׁשּבּנׁשמה ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָהחכמהּֿבינהּֿדעת
נׁשמה  הארת ּדאין מגּבלת היא הּנׁשמה ּדהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻעצמּה,
ּבאלּיהּו מצינּו הּנה ּדלכן ּגּופים, ּבׁשני מתלּבׁשת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחת

חדא  ּבׁשעּתא ׁשהּוא יׂשראל ה הּנביא ּבני ּבּתי ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
לפי  אחד, ּבזמן ׁשהּוא מילה ּבבריתי וכן ּפסח, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבלילי
לכ ּבּגּוף, ּבהתלּבׁשּות ּבא ּׁשאינֹו מה הארה ּגּלּוי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּדזה
ּבמקֹום  אבל מקֹומֹות. ּבכּמה אחד ּבזמן להיֹות ְְְְְֲִִֶַַָָָָָיכֹול
להיֹות  יכֹולה היא ּבגּוף, ּבהתלּבׁשּות ּבאה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָׁשהּנׁשמה

ּדמצינּו ּוכהא אחד, ּבגּוף אלּיהּוו רק ּבא לא ּפעם אׁשר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
אלּיהּו ּוכׁשּבא הּלּמּוד, אל יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלרּבי
הׁשיבֹו ּבא, לא מה מּפני יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְֱִִִִִֵַַָָָָֹׁשאלֹו
סבא, המנּונא רב את להּציל טרּוד היה ּכי ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאלּיהּו
צרי היה סבא המנּונא רב את להּציל ּכי ְְְִִִִֶַַַָָָָָָּובהיֹות
ׁשמעֹון  הרּבי אצל להיֹות ּבׁשביל וכן ּבגּוף, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָלהתלּבׁש
אי  אחת ּונׁשמה ּבגּוף, להיֹות צרי היה יֹוחאי ְְְִִִִַַַָָָָָָּבר
לפי  הּוא זה ּדכל ּכאחד, ּגּופים ּבׁשני להתלּבׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָאפׁשר
היא  והּׂשגתּה הׂשּכלתּה ּגם הּנה לכן מגּבלת, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻׁשהּנׁשמה

ׁשּד "נׁשמת הּנה ועז מגּבלת, ּכח נּתן הּנה ּתבינם", י ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֻ
עצמית  הּׂשגה להּׂשיג ׁשּתּוכל ׁשּבּגּוף הּנׁשמה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהארת
ּבלּבנּו "ותן וזהּו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּדעצם
ּדבר, מּתֹו ּדבר להבין ּדזהּו ּולהׂשּכיל", להבין ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָּבינה

עלמין  ּכל ממּלא ּבחינת ּדבר ּבחינת ז ּתֹו היא ודבר , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ
עלמין  ּכל ידי ח סֹובב ּדעל ּדבר, מּתֹו ּדבר ּולהבין , ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

עלמין  ּכל ממּלא ּדבר ּתֹו ּבבחינת וההּׂשגה ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָההׂשּכלה
ּומּובן  ׁשּמּׂשג אּלה", ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּד"ׂשאּו
ּבבחינת  ּכן ּגם יתּבֹונן זה ידי על הּנה היטב, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַאצלֹו
עצם  לגּלּוי ּכלי נעׂשה זה ידי ּדעל עלמין, ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָסֹובב

ְַָָהּנׁשמה.
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הרועים  ידי על – פנו בריגא התמימים" ("אחות
אותן.2שלהם  שיקבל הרבי אל בבקשה –

שש  בשעה – קטן פורים – ו') ליום (אור ה' יום
הרבי). קבלן בערב 

הדוחו"ת  כל ששמורים הרבי להן אמר בתחילה
והוא  אחות־תמימים, אודות לו נותנים שהרועים
רצון  שבע ומאד אחות־תמימים מצב על היטב מדווח

העתיד. על בעזה"י חזקה ותקוותו מההווה,
כתה  מכל אחת שתלמידה הרבי ביקש מכן לאחר

לאחרונה. שלמדו החסידות מאמר תוכן על תחזור
בלינער  מרת התלמידה אמרה הגבוהה (מהכתה
הקטנה  מהכתה לתבה". תעשה "צהר המאמר תוכן
תוכן  קראמינקאוו מרת התלמידה אמרה יותר

לך" "לך .3המאמר
אחו"ת  אל הרבי פנה מכן בדברים 4לאחר

הבאים):
ובהיר  ברור באופן לדעת צריכה מאחו"ת אחת כל

בעזה"י. בחיים, ולבצעה אחו"ת מטרת
שמירת  – אחו"ת של הפנימי והתוכן המטרה
ידי  על הבא נכון, רגש מתוך מעשיות מצוות קיום

החסידות. לימוד
המוח, שעבוד על להשפיע צריך החסידות לימוד
הלב . שעבוד שיכריח עד כך, כל הראש את שיעסיק
בצורה  באים הלב ", ושעבוד המוח "שעבוד ושניהם,
למוסר. חסידות בין ההבדל שזה והמשכה, קירוב של
הצורה  הרי הלב , שעבוד עיקרו שמוסר מה על נוסף
שבירה, של באופן באה מוסר ידי על הלב  שעבוד של
והלב  המוח שעבוד ואלו סיגופים. הרצונות, שבירת
קירוב  של בצורה רק הוא חסידות ידי על הבא

והמשכה.
מההרגלים  לצאת הרעות, המדות את לדחות כדי
טובים, והרגלים טובות מדות ולרכוש הרעים,
בכל  היה כך מסויימים. מוסר ספרי ללמוד מוכרחים
חסידי. ברגש הידועים המוסר ספרי שלמדו הזמנים,

חסיד" הארץ עם ש"לא לזכור, צריכים 5נחוץ .

התו  דיני לדעת יום.ומוכרחים היום לחיי הנוגעים רה
כדי  לא הוא החסידות בלימוד אחו"ת מטרת
בדיני  ההלכה לימוד ובפרט המוסר, לימוד את להמיר

לדעת. ומוכרח צריך יהודי ילד שכל התורה
בנות  את בעזה"י, להביא, היא אחו"ת מטרת
הנכון  לבסיס בפרט חסידיות ובנות בכלל, ישראל
היהודית  לבת ולתת לעמוד. ישראל בת צריכה עליו
להכחיד  המאיימת החיידקים מגפת נגד הגנה אמצעי

אברהם  אלקי עם את – תהיה לא הי' ושלום, חס –6.
סיבות  בגלל ר"ל. מגפה של זמן הוא הנוכחי הזמן
כיום  נמשך כך, על לדבר הזמן כעת שלא שונות,
איפול  על רבות המשפיע דבר רעות, לסביבות הנוער
המצוות  ששמירת לדבר מה ואין האמונה, רגשי

נחלשת. המעשיות
לפני  הרבי שאמר תוכנית אימרה לכם אספר
הורים  על כשדיבר התוועדות, בשעת שנים הרבה

הבנות. חינוך אודות
הוא: האמורים, הקודש דברי קיצור

ויראת  הטובה היהודית לאשה קורא המלך שלמה
חיל" "אשת בתואר לה 7השמים שיש אשה כלומר ,

ובהנהגת  הבית בהנהגת ניכר האשה של כוחה כוח.
בעלה" עטרת חיל "אשת ולכן וילדיה. לא 8בעלה –

העטרה  גם אלא המחונכים, ילדיה של העטרה רק
בעלה. של

החן  "שקר המלך שלמה אומר חיל" "אשת בפרק
תתהלל" היא ה' יראת אשה היופי ומסיים 9והבל ,10

מעשי'". בשערים ויהללוה ידי' מפרי לה "תנו
מסויים  במובן לפרש יכולים החן" "שקר הפסוק

רע. מחינוך לבוא ח"ו שעלול מסויים, זמן על
יהיה  שלשקר זמן, יבוא – היופי" והבל החן "שקר
נתון  יהיה החן כלומר, ל"יופי". יהפך והבל "חן"

הבלים. בדברי נתון יהיה והיופי בשקר,
בין  משקלה את חלילה תאבד היהודית החברה
היא  ה' יראת "אשה הנשים. בין וביחוד האנשים
יהדות, על שתשמור אשה תימצא אם – תתהלל"
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בריגא 1) שנוסדה חב"ד חסידי מבנות אגודה – תמימים" "אחות
במאמרי  חסידות בדברי לימוד ביניהן "לסדר לערך) תרצ"ז (בשנת
ע"ז  ונתמנו קפז). ע' ח"ד (אגרותֿקודש התועדות עניני וגם עבודה,
ר"מ  אשעראוו, שו"ב רא"א הרב ומדריכים): (משפיעים "רועים". שלשה
ראה  עדכ"ז – קעא). ע' שם (אגרותֿקודש אלטהויז ורא"ח חפץ, שו"ב

וש"נ. .13ֿ10 ע' ח"ד לאגרותֿקודש "מבוא" בפרטיות
הקודמת.2) הערה ראה
צהר 3) ד"ה וביניהם באידית, מאמרים כמה נדפסו (ה'ש"ת) זו בשנה

כאן. שנזכרים לך וד"ה
אחותֿתמימים.4)
ב.5) רכב, ב. לג, זח"ג ג. כו, אדר"נ ה. ב, אבות
י.6) מז, תהלים
י.7) לא, ד. יב, משלי
שם.8) לא, משלי
ל.9) שם,

לא.10) שם,
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יצחקו  כלומר, הוללות, מכך כפועל 11יעשו וזאת מכך,
והמזיק. הרע מהחינוך יוצא

חיל" "אשת הפרק את מסיים המלך שלמה
מעשי'". בשערים ויהללוה ידי' מפרי לה "תנו בפסוק
לנכון  לדעת מוכרחים הבנות. בחינוך תזלזלו אל

יהו  תודות שהנהגה היא יהודי, בבית וישרה טובה דית
והמדריכה  הילדים של המחנכת שהיא הבית, לעקרת

הבית. של
תנו  – ידי'" מפרי לה "תנו המלים משמעות זה
המלים  לה. המגיע האמיתי הכבוד שבח את לאשה

"zנוlהnפריi" תיבות ראשי הן יהודי milzדי'" את ,"
האשה. רק מחנכת האמיתית האמונה בעל התהלים
רוח  את היהודית בבת לעורר אחו"ת: מטרת זוהי
השקרי  החן את להשמיד הפנימית, היהודית החיים
עליו  הנכון, לגובה להגיע ולשאוף הבל, של היופי ואת

לעמוד. יהודית בת על
זקוק  היהודי הנוער מאד. מר הוא הזמן כאמור,
החסידות  שלימוד לקוות ויש עמוקה, רוחנית לעזרה

זו. עזרה ויביא יתן
לימוד  גם כך מסויים. חוזק נותן מדע כל
הוא  החסידי התוקף מסויים. תוקף נותן החסידות

רע" בלא טוב "אין הרי אך האמיתי. לפעמים 12הטוב .
ביטול  של רגש או המלמד, כלפי המשמעת העדר יש

העיקריים  יסודותיה את נוגד זה אך ההורים. כלפי
של  חברות בין כך קורה אם החסידות. תורת של
מיד. זאת לתקן ומבקש מאד אותי מכאיב  זה אחו"ת,
את  לחזק צריכים טוב, במצב להיות שרוצים אלה

מורים. בקול המשמעת
שתהיו  מכן, אחת כל מברך אני הלב  מעומק
למוריכן  טובות תלמידות להוריכן, טובות ילדות
הקדוש, אחו"ת דגל של נאמנות  ונושאות ולמורותיכן
הבית  את ולבנות היהודי הרחוב את להאיר כדי

לתורה  אתכן יגדלו הוריכן ומעשים 13היהודי. חופה
טובים.

בשם  מודה, סקאבאלא מינא מרת (התלמידה
פירות  כבר שהביאה אחו"ת, יסוד על לרבי אחו"ת,
אחו"ת, למטרת להגיע טובות תקוות ונותנת טובים
ושתהיה  לרבי שלימה רפואה השי"ת ישלח זה ובזכות

מאושרת  נסיעה ).14לו
הרבי: אמר מכן לאחר

יעזור  וברוחניות. בגשמיות בריאות כולכן היו
יחסכן  ממני, ואתן מכן טובות בשורות לשמוע השי"ת
מחשיב  הנני שכן, הוריהם, אל ילדים כשל יהיה אלי
השי"ת  יצליח כילדי. – אלי הקשורים אלה כל את

וברוחניות. בגשמיות לכולנו
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אפלאכן.11) – הוללות מלשון תתהלל
א).12) פז, ח"א (לקו"ד ס"ו תרצ"ד כסלו י"ט שיחת ראה

ע. ע' ח"ג אגרותֿקודש
לתורה 13) צ"ל בת על שגם מהורש"ב אדמו"ר כ"ק ממכתב להעיר

זכיין  במאי נשי א) יז, (ברכות שארז"ל מה ע"פ טובים) ומעשים (ולחופה
ח"ג  רי. ע' ח"א שלו (אגרותֿקודש כו' ונטרין כו' ובאתנוי כו' באיקרוי

אב). מנחם כה יום" "היום נה. ע'
הברית.14) לארצות בדרך ריגא את רבנו עזב לאח"ז וחצי כשבוע

•
ycew zexb`

[תרפ"ד] טבת ט"ז ב' ב"ה

שי' אפרים מו"ה

רוח  אשר העבר, כסלו מי"ג ממכתבו נהניתי מאד

חפץ  כי בהם וניכר מכתביו, ראיתי וכבר בו, מנשב אהבה

הק', רבותינו אבותינו כ"ק הוד ידרשו אשר בכל הנהו

ידידינו  המה הן דשמעין, אודנין על שמדבר לאיש ואשרי

אל  ופנימי אמיתי בהתקשרות הקשורים שי' אנ"ש

הק'. רבותינו אבותינו כ"ק של ופקודותיהם הק' רצונותיו

אשר  צדק צמח הביהכ"נ כי דבריו על לבבי שמח ומאד

עליהם  ד' נועם יהי והישרה, הטובה בדרך מתנהג במחנו

עולם. ועד מעתה

בידיעתו  לענגיני להאריך לו שהי' במקום אמנם

וחפצי  מאד, קיצר בפרטיות, ביהכ"נ הנהגת ע"ד הטובה

הלימודים  ע"ד כן שי'. אנ"ש משלום בפרטיות לדעת

והן  נגלה בלימודי הן שלהם, בהביהכ"נ אשר ברבים

כן  יחיו. הילדים עבור חדרים להם יש אם דא"ח, בלימודי

יש  ואם שי' נערים עבור אולפנא בית להם יש אם

אחת  נפש אפילו לקיים האדם כל זה כי בזה, המתעסקים

מד' וכתי' והמצוה, התורה ברכי על ולהגדילו להדריכו

גזירת  כי שלמה באמונה להאמין ועלינו כוננו, גבר מצעדי

אנ"ש  ידידינו ובכן ולברכה. לטובה היא העליונה ההשגחה

כי  לדעת עליהם ברוח, וקרובים במקום הרחוקי' שי'

להאיר  היא ד' מאת נסיבה כזו רחוקה בדרך מסעם

ואחד  אחד כל ועל העבודה, וזיו התורה באור ארץ מחשכי

תעודתו  למלאות יוכל יכול ומה איך בנפשו עצות לשית
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ברוכה. ארץ עלי

העשי' עולם ונקרא ותחתון שפל עולם הוא העוה"ז

כח  הוא המעשה כח הרי האדם נפש בכחות וכמו כנודע.

רוחני  כח שהוא הדיבור לכח בדומה ואינו אחרון, היותר

שאינו  וההשכלה החכמה כח ובפרט המח', לכח ומכש"כ

נסיון, כבעל חכם אין אמרו מפורש הלא ומ"מ כלל, בערך

את  ומקיים מאמת והמעשה בפו"מ, מעשה הוא נסיון

גדולה, המצאה איזה הממציא אחד עד"מ וכמו החכמה,

(וכמו  בפו"מ דבר נעשה שלו ההמצאה ע"י כאשר הנה

המעשה) בחכמת האחרונים בעתים שנתחדשו דברים כמה

דכח  היות ו[ע]ם החכמה. את מאמת ממש הפועל אז

דוקא, ידו על הנה זה בכל האחרון, כח הוא המעשה

העולמות, בענין הוא וכן עליון. היותר הכח מתאמת

רשעים, בו ויש השפל, עולם שהוא התחתון דעוה"ז

וכן  ולהאדירה, תורה מלהגדיל ומעכבים מונעים והרשעים

המעשה  עולם הוא זה בעולם דוקא הנה דברים, בשארי

חיי  מכל בעוה"ז ומע"ט בתשו' א' שעה ויפה והפועל,

לארץ  ולעשותה ולשמרה לעבדה האדם כל וזה העוה"ב,

הטובות. מדות וקנין תורה באור בכל, ברוכה

ידידנו  את בכתובים לבוא במאד לי ויקר נעים והנה

אאמו"ר  כ"ק הוד מאת נצטויתי כן כי ובפרט שי', אנ"ש

של  בטובתן להשתדל זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

המועילים  מן להיות בחיים חלקי וזה שי' אנ"ש ידידינו

של  בטובתן ולראות ברו"ג ישראל לבית טוב ומשפיעים

קבוצה  לכל בארוכה לבוא במאד הדבר וכבד ישראל,

ד' יוסף הברכה ויקויים יחיו עליהם ד' בפרט, וקבוצה

בהגדלת  עוסקים בנים ובני בבנים פעמים אלף ככם עליכם

ידידינו  עם בכתובי' באתי ע"כ אשר הקדש, וחיבת התורה

שי' אליעזר משה ור' שיפרין, שי' דוד ר' אלי', ר' הרב

התאגדות  ע"ד שי' אנ"ש ידידינו את יעוררו אשר קרעמער,

מכתבי  העתק אליהם גם יגיע ובטח שי', אנ"ש ידידינו

להשתתף  לעוררם בזה הנני ע"כ ואשר והפרטי, הכללי

בעזרם. יהי' והשי"ת זה, בענין

טרם  עוד הנה דאללער, שמונים בסך שילוחם וע"ד

שם  רשום יהי' אם הדבר ספק יגיעו כאשר וגם הגיעו,

ההיא  דעיר מהבאנק דפה הבאנק ע"י מגיע (כי המשלח

לשלוח  יותר טוב וע"כ המשלח), שם שם, נזכר ואין

אנו  ידו על אשר זאלמאנאוו שי' רש"פ לידידינו לווארשא

לבוא  נא ויואיל ומשלח, משלח כל שם בבירור יודעים

בזה  שיפרין.בכתובי' שי' ר"ד ידידינו עם הענינים, ובכל

בביהמ"ד  אשר שי' אנ"ש ידידינו בשלום גיני נא יפרוש

ועד  מנפש ומשולשת כפולה בברכה השי"ת ויברכם שלהם,

בשר.
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יצחקו  כלומר, הוללות, מכך כפועל 11יעשו וזאת מכך,
והמזיק. הרע מהחינוך יוצא

חיל" "אשת הפרק את מסיים המלך שלמה
מעשי'". בשערים ויהללוה ידי' מפרי לה "תנו בפסוק
לנכון  לדעת מוכרחים הבנות. בחינוך תזלזלו אל

יהו  תודות שהנהגה היא יהודי, בבית וישרה טובה דית
והמדריכה  הילדים של המחנכת שהיא הבית, לעקרת

הבית. של
תנו  – ידי'" מפרי לה "תנו המלים משמעות זה
המלים  לה. המגיע האמיתי הכבוד שבח את לאשה

"zנוlהnפריi" תיבות ראשי הן יהודי milzדי'" את ,"
האשה. רק מחנכת האמיתית האמונה בעל התהלים
רוח  את היהודית בבת לעורר אחו"ת: מטרת זוהי
השקרי  החן את להשמיד הפנימית, היהודית החיים
עליו  הנכון, לגובה להגיע ולשאוף הבל, של היופי ואת

לעמוד. יהודית בת על
זקוק  היהודי הנוער מאד. מר הוא הזמן כאמור,
החסידות  שלימוד לקוות ויש עמוקה, רוחנית לעזרה

זו. עזרה ויביא יתן
לימוד  גם כך מסויים. חוזק נותן מדע כל
הוא  החסידי התוקף מסויים. תוקף נותן החסידות

רע" בלא טוב "אין הרי אך האמיתי. לפעמים 12הטוב .
ביטול  של רגש או המלמד, כלפי המשמעת העדר יש

העיקריים  יסודותיה את נוגד זה אך ההורים. כלפי
של  חברות בין כך קורה אם החסידות. תורת של
מיד. זאת לתקן ומבקש מאד אותי מכאיב  זה אחו"ת,
את  לחזק צריכים טוב, במצב להיות שרוצים אלה

מורים. בקול המשמעת
שתהיו  מכן, אחת כל מברך אני הלב  מעומק
למוריכן  טובות תלמידות להוריכן, טובות ילדות
הקדוש, אחו"ת דגל של נאמנות  ונושאות ולמורותיכן
הבית  את ולבנות היהודי הרחוב את להאיר כדי

לתורה  אתכן יגדלו הוריכן ומעשים 13היהודי. חופה
טובים.

בשם  מודה, סקאבאלא מינא מרת (התלמידה
פירות  כבר שהביאה אחו"ת, יסוד על לרבי אחו"ת,
אחו"ת, למטרת להגיע טובות תקוות ונותנת טובים
ושתהיה  לרבי שלימה רפואה השי"ת ישלח זה ובזכות

מאושרת  נסיעה ).14לו
הרבי: אמר מכן לאחר

יעזור  וברוחניות. בגשמיות בריאות כולכן היו
יחסכן  ממני, ואתן מכן טובות בשורות לשמוע השי"ת
מחשיב  הנני שכן, הוריהם, אל ילדים כשל יהיה אלי
השי"ת  יצליח כילדי. – אלי הקשורים אלה כל את

וברוחניות. בגשמיות לכולנו
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אפלאכן.11) – הוללות מלשון תתהלל
א).12) פז, ח"א (לקו"ד ס"ו תרצ"ד כסלו י"ט שיחת ראה

ע. ע' ח"ג אגרותֿקודש
לתורה 13) צ"ל בת על שגם מהורש"ב אדמו"ר כ"ק ממכתב להעיר

זכיין  במאי נשי א) יז, (ברכות שארז"ל מה ע"פ טובים) ומעשים (ולחופה
ח"ג  רי. ע' ח"א שלו (אגרותֿקודש כו' ונטרין כו' ובאתנוי כו' באיקרוי

אב). מנחם כה יום" "היום נה. ע'
הברית.14) לארצות בדרך ריגא את רבנו עזב לאח"ז וחצי כשבוע

•
ycew zexb`

[תרפ"ד] טבת ט"ז ב' ב"ה

שי' אפרים מו"ה

רוח  אשר העבר, כסלו מי"ג ממכתבו נהניתי מאד

חפץ  כי בהם וניכר מכתביו, ראיתי וכבר בו, מנשב אהבה

הק', רבותינו אבותינו כ"ק הוד ידרשו אשר בכל הנהו

ידידינו  המה הן דשמעין, אודנין על שמדבר לאיש ואשרי

אל  ופנימי אמיתי בהתקשרות הקשורים שי' אנ"ש

הק'. רבותינו אבותינו כ"ק של ופקודותיהם הק' רצונותיו

אשר  צדק צמח הביהכ"נ כי דבריו על לבבי שמח ומאד

עליהם  ד' נועם יהי והישרה, הטובה בדרך מתנהג במחנו

עולם. ועד מעתה

בידיעתו  לענגיני להאריך לו שהי' במקום אמנם

וחפצי  מאד, קיצר בפרטיות, ביהכ"נ הנהגת ע"ד הטובה

הלימודים  ע"ד כן שי'. אנ"ש משלום בפרטיות לדעת

והן  נגלה בלימודי הן שלהם, בהביהכ"נ אשר ברבים

כן  יחיו. הילדים עבור חדרים להם יש אם דא"ח, בלימודי

יש  ואם שי' נערים עבור אולפנא בית להם יש אם

אחת  נפש אפילו לקיים האדם כל זה כי בזה, המתעסקים

מד' וכתי' והמצוה, התורה ברכי על ולהגדילו להדריכו

גזירת  כי שלמה באמונה להאמין ועלינו כוננו, גבר מצעדי

אנ"ש  ידידינו ובכן ולברכה. לטובה היא העליונה ההשגחה

כי  לדעת עליהם ברוח, וקרובים במקום הרחוקי' שי'

להאיר  היא ד' מאת נסיבה כזו רחוקה בדרך מסעם

ואחד  אחד כל ועל העבודה, וזיו התורה באור ארץ מחשכי

תעודתו  למלאות יוכל יכול ומה איך בנפשו עצות לשית
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ברוכה. ארץ עלי

העשי' עולם ונקרא ותחתון שפל עולם הוא העוה"ז

כח  הוא המעשה כח הרי האדם נפש בכחות וכמו כנודע.

רוחני  כח שהוא הדיבור לכח בדומה ואינו אחרון, היותר

שאינו  וההשכלה החכמה כח ובפרט המח', לכח ומכש"כ

נסיון, כבעל חכם אין אמרו מפורש הלא ומ"מ כלל, בערך

את  ומקיים מאמת והמעשה בפו"מ, מעשה הוא נסיון

גדולה, המצאה איזה הממציא אחד עד"מ וכמו החכמה,

(וכמו  בפו"מ דבר נעשה שלו ההמצאה ע"י כאשר הנה

המעשה) בחכמת האחרונים בעתים שנתחדשו דברים כמה

דכח  היות ו[ע]ם החכמה. את מאמת ממש הפועל אז

דוקא, ידו על הנה זה בכל האחרון, כח הוא המעשה

העולמות, בענין הוא וכן עליון. היותר הכח מתאמת

רשעים, בו ויש השפל, עולם שהוא התחתון דעוה"ז

וכן  ולהאדירה, תורה מלהגדיל ומעכבים מונעים והרשעים

המעשה  עולם הוא זה בעולם דוקא הנה דברים, בשארי

חיי  מכל בעוה"ז ומע"ט בתשו' א' שעה ויפה והפועל,

לארץ  ולעשותה ולשמרה לעבדה האדם כל וזה העוה"ב,

הטובות. מדות וקנין תורה באור בכל, ברוכה

ידידנו  את בכתובים לבוא במאד לי ויקר נעים והנה

אאמו"ר  כ"ק הוד מאת נצטויתי כן כי ובפרט שי', אנ"ש

של  בטובתן להשתדל זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

המועילים  מן להיות בחיים חלקי וזה שי' אנ"ש ידידינו

של  בטובתן ולראות ברו"ג ישראל לבית טוב ומשפיעים

קבוצה  לכל בארוכה לבוא במאד הדבר וכבד ישראל,

ד' יוסף הברכה ויקויים יחיו עליהם ד' בפרט, וקבוצה

בהגדלת  עוסקים בנים ובני בבנים פעמים אלף ככם עליכם

ידידינו  עם בכתובי' באתי ע"כ אשר הקדש, וחיבת התורה

שי' אליעזר משה ור' שיפרין, שי' דוד ר' אלי', ר' הרב

התאגדות  ע"ד שי' אנ"ש ידידינו את יעוררו אשר קרעמער,

מכתבי  העתק אליהם גם יגיע ובטח שי', אנ"ש ידידינו

להשתתף  לעוררם בזה הנני ע"כ ואשר והפרטי, הכללי

בעזרם. יהי' והשי"ת זה, בענין

טרם  עוד הנה דאללער, שמונים בסך שילוחם וע"ד

שם  רשום יהי' אם הדבר ספק יגיעו כאשר וגם הגיעו,

ההיא  דעיר מהבאנק דפה הבאנק ע"י מגיע (כי המשלח

לשלוח  יותר טוב וע"כ המשלח), שם שם, נזכר ואין

אנו  ידו על אשר זאלמאנאוו שי' רש"פ לידידינו לווארשא

לבוא  נא ויואיל ומשלח, משלח כל שם בבירור יודעים

בזה  שיפרין.בכתובי' שי' ר"ד ידידינו עם הענינים, ובכל

בביהמ"ד  אשר שי' אנ"ש ידידינו בשלום גיני נא יפרוש

ועד  מנפש ומשולשת כפולה בברכה השי"ת ויברכם שלהם,

בשר.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מד' ניסן.

פליאה בעיני מה שכפי השמועה פסק לאכול בבקר, כי מלבד שאינני מבין היסוד להנהגה כזו, 

אינני מבין ג"כ ההיתר להנהגה זו, והרי אין לנו אלא הוראת נשיאנו הק' וכבר ידוע תורת הבעש"ט 

גו' עזב תעזוב עמו ולא על ידי תעניות וסיגופים, ובפרט שבדורנו  על הפסוק כי תראה חמור שונאך 

דור חלוש זה כשהגוף מבלבל מפני שרעב הוא וכיו"ב, הנה לכל לראש עושה זה רושם בעבודת התפלה 

לימוד התורה וכיו"ב, אף אם אפילו הי' בזה שכר הנה צריך לברר אם לא יצא שכרו בהפסדו, ואם 

לדעתי ישמע הנה ינהג בהנהגה הידועה אז עס איז בעסער עסען צוליב דאוונען איידער דאוונען צוליבן 

עסען.

ולקראת חג הפסח הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנה יחוגו אותו בכשרות ובשמחה ויוכלו 

לבשר ממילוי משאלות לבבם לטובה.

בברכת החג.



ipyרכב ,oey`x - f ,e - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åö úùøô
åïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö-úà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³¤
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ïLcä-úà àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³¤©¤¸¤Æ

:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìàäLàäå ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«§¨¥̧
äéìr øráe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìr©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧¨¤¯¨
äìòä äéìr Cørå ø÷aa ø÷aa íéör ïäkä©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈

:íéîìMä éáìç äéìr øéè÷äååãéîz Là §¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬©§¨¦«¥À¨¦²
:äaëú àì çaænä-ìr ã÷ezñ(ìàøùé)æúàæå ©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«§¬Ÿ

éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´
:çaænä éðt-ìà ýåýéçBöî÷a epnî íéøäå §Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©§¥¦¸¦¤¹§ª§À

øLà äðálä-ìk úàå dðîMîe äçðnä úìqî¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−
dúøkæà ççéð çéø çaænä øéè÷äå äçðnä-ìr©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈

:ýåýéìèåéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®
ãrBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa ìëàz úBvî©³¥«¨¥Æ§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−

:äeìëàéédúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì «Ÿ§«¨³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷ Lã÷ éMàî¥«¦¨®³Ÿ¤¨«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

àéíìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ
íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−

:Lc÷éô ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'r a"kg zegiyÎihewl)

‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê(ב (ו, …«»»
Ôa¯˜ ÔÈ‡Â Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,EÚÈ„B‰Â¿ƒ¬∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿≈»¿»
‰È‰ ‡Ï - ˙Ba¯w‰ ¯„Òa ÔÈ¯BwL ˙B˜BÈz‰ ÈÏel‡ ,‚‰B≈ƒ≈«ƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»…»»
‰ÏBÚ ˙L¯Ùa ÌÈ¯B˜Â ÌÈ˜ÒBÚ Ìz‡ Ì‡ . . „ÓBÚ ÌÏBÚ‰»»≈ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»
Ìz‡ el‡k ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ - ˙Ba¯˜ ˙L¯Ùa ÔÈBLÂ¿ƒ¿»»«»¿»«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ«∆
"‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê" ¯Ó‡pL ,ÈÙÏ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿«»¿»«∆∆¡«…«»»

(תנחומא)

הּקרּבנֹות, הקרבת ׁשל ׁשּמעלתּה החסידּות, ּבתֹורת ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֻמסּבר

ּגׁשמית  ּפעּלה ׁשהיא ּדוקא אּלא הרּוחנית, ּבעבֹודה לא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻהיא

את  מבּטא ׁשּזה הּמזּבח. ע"ג ּגׁשמית ּבהמה ׁשחיטת -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

הרּוחנּיֹות  מעלֹותיהם מּצד לא ּביׂשראל, הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבחירתֹו

מעׂשה  לכן הּקּב"ה. ׁשל החפׁשי רצֹונֹו מּפני אּלא יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ליׂשראל. הּקּב"ה ּבין העמק הּקׁשר את מּביע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגׁשמי

ׁש'אילּולי  אֹומר הּמדרׁש מּדּוע להבין נּוכל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעלּֿפיֿזה

˙B˜BÈz‰,'עֹומד העֹולם היה לא - הּקרּבנֹות ּבסדר ׁשּקֹורין «ƒְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּוא  הּדגׁש עּקר הּקרּבנֹות, ּתֹורת את לֹומד מבּגר ּכׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכי

ּכאׁשר  ואּלּו רּוחנית. ּפעּלה ּבעּקר ׁשּזה הענין, והבנת ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּלּמּוד

ּכלל  ּומבין יֹודע אינֹו עדין הּוא הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת קֹורא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָילד

ּפעּלה  היא הּקרּבנֹות ּפרׁשת ּבקריאת ּפעּלתֹו וכל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָֻֻּבענין,

ְִַּגׁשמית.
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:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìr äfé øLààë-éìëe £¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«§¦
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:óøOz Làa ìëàú àìôæàúøBz úàæå ´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«§¬Ÿ©−
:àeä íéLã÷ Lã÷ íLàäáøLà íB÷îa ¨«¨®̈¬Ÿ¤¨«¨¦−«¦§À£¤³

Bîc-úàå íLàä-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤¨«¨¨®§¤¨²
:áéáñ çaænä-ìr ÷øæéâáéø÷é Baìç-ìk úàå ¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«§¥¬¨¤§−©§¦´

-úà äqëîä áìçä-úàå äéìàä úà epnî¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤©¥−¤©«§©¤¬¤
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:áøwäãøLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákääíúà øéè÷äå ©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ¨³
:àeä íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkäå-ìk ©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈«¨

Lã÷ ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ̈¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½¬Ÿ¤
:àeä íéLã÷æúçà äøBz íLàk úàhçk ¨«¨¦−«©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−

:äéäé Bì Ba-øtëé øLà ïäkä íäìçïäkäå ¨¤®©Ÿ¥²£¤¬§©¤−¬¦«§¤«§©̧Ÿ¥½
øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´

:äéäé Bì ïäkì áéø÷äèøLà äçðî-ìëå ¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¨¦§À̈£¤³
úáçî-ìrå úLçøná äNrð-ìëå øepza äôàz¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬©©§¤−¤§©©«£©®
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:åéçàk Léàô ¦¬§¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'r d"kg zegiyÎihewl)

ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ∆«∆∆
¯B‰Ë ÌB˜Ó Ï‡ ‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡(גֿד (ו, ∆ƒ««¬∆∆»»

ׁשל  זּכּוכֹו את מסּמלת הּמזּבח על הּקרּבן חלקי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׂשרפת

הם  נחלקים ּכללי ּבאפן לקדּׁשה. והעלאתֹו הּגׁשמי, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם

את  מסּמלים הם ּכליל, ׁשּנׂשרפים הּקרּבן חלקי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלׁשנים:

מהּקדּׁשה, חלק להיֹות ׁשּנהפכים ׁשּבעֹולם, הּזּכים ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהחלקים

הּקרּבן, מן ׁשּנׁשאר האפר זאת, לעּמת מצוה. ּתׁשמיׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכמֹו

לקדּׁשה, לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ׁשּבעֹולם, הּגס החלק את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּמל

אחרים. לצרכים הּיהּודי את מׁשּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָורק

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש לׁשנים, נחלק עצמֹו האפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּגם

הּוא  א הּמזּבח, מן מסּלק האפר הּדׁשן', 'ּתרּומת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻמצות
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ּבֹו ּגם א קדּׁשה, לעניני ׁשּמֹועיל ּכלל נראה אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפניו

קדּׁשה. לעניני ּתֹועלת להביא היא הּסֹופית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּמּטרה
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Ôa¯˜ ÔÈ‡Â Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,EÚÈ„B‰Â¿ƒ¬∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿≈»¿»
‰È‰ ‡Ï - ˙Ba¯w‰ ¯„Òa ÔÈ¯BwL ˙B˜BÈz‰ ÈÏel‡ ,‚‰B≈ƒ≈«ƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»…»»
‰ÏBÚ ˙L¯Ùa ÌÈ¯B˜Â ÌÈ˜ÒBÚ Ìz‡ Ì‡ . . „ÓBÚ ÌÏBÚ‰»»≈ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»
Ìz‡ el‡k ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ - ˙Ba¯˜ ˙L¯Ùa ÔÈBLÂ¿ƒ¿»»«»¿»«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ«∆
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(תנחומא)

הּקרּבנֹות, הקרבת ׁשל ׁשּמעלתּה החסידּות, ּבתֹורת ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֻמסּבר

ּגׁשמית  ּפעּלה ׁשהיא ּדוקא אּלא הרּוחנית, ּבעבֹודה לא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻהיא

את  מבּטא ׁשּזה הּמזּבח. ע"ג ּגׁשמית ּבהמה ׁשחיטת -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

הרּוחנּיֹות  מעלֹותיהם מּצד לא ּביׂשראל, הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבחירתֹו

מעׂשה  לכן הּקּב"ה. ׁשל החפׁשי רצֹונֹו מּפני אּלא יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ליׂשראל. הּקּב"ה ּבין העמק הּקׁשר את מּביע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגׁשמי

ׁש'אילּולי  אֹומר הּמדרׁש מּדּוע להבין נּוכל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעלּֿפיֿזה

˙B˜BÈz‰,'עֹומד העֹולם היה לא - הּקרּבנֹות ּבסדר ׁשּקֹורין «ƒְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּוא  הּדגׁש עּקר הּקרּבנֹות, ּתֹורת את לֹומד מבּגר ּכׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכי

ּכאׁשר  ואּלּו רּוחנית. ּפעּלה ּבעּקר ׁשּזה הענין, והבנת ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּלּמּוד

ּכלל  ּומבין יֹודע אינֹו עדין הּוא הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת קֹורא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָילד

ּפעּלה  היא הּקרּבנֹות ּפרׁשת ּבקריאת ּפעּלתֹו וכל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָֻֻּבענין,

ְִַּגׁשמית.
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øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´

:äéäé Bì ïäkì áéø÷äèøLà äçðî-ìëå ¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¨¦§À̈£¤³
úáçî-ìrå úLçøná äNrð-ìëå øepza äôàz¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬©©§¤−¤§©©«£©®

:äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkìéäçðî-ìëå ©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬¦«§¤«§¨¦§¨¬
äéäz ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ¦«§¤−

:åéçàk Léàô ¦¬§¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'r d"kg zegiyÎihewl)

ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ∆«∆∆
¯B‰Ë ÌB˜Ó Ï‡ ‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡(גֿד (ו, ∆ƒ««¬∆∆»»

ׁשל  זּכּוכֹו את מסּמלת הּמזּבח על הּקרּבן חלקי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׂשרפת

הם  נחלקים ּכללי ּבאפן לקדּׁשה. והעלאתֹו הּגׁשמי, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם

את  מסּמלים הם ּכליל, ׁשּנׂשרפים הּקרּבן חלקי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלׁשנים:

מהּקדּׁשה, חלק להיֹות ׁשּנהפכים ׁשּבעֹולם, הּזּכים ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהחלקים

הּקרּבן, מן ׁשּנׁשאר האפר זאת, לעּמת מצוה. ּתׁשמיׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכמֹו

לקדּׁשה, לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ׁשּבעֹולם, הּגס החלק את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּמל

אחרים. לצרכים הּיהּודי את מׁשּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָורק

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש לׁשנים, נחלק עצמֹו האפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּגם

הּוא  א הּמזּבח, מן מסּלק האפר הּדׁשן', 'ּתרּומת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻמצות

העֹולם  חלקי אּלּו לּמזּבח, קרֹוב - הּמזּבח" "אצל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנׁשאר

ׁשהם  ּבהם רֹואים א מהּקדּׁשה, חלק להיֹות הֹופכים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינם

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש ואּלּו קדּׁשה. לעניני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻמׁשּמׁשים

על  לּמחנה, מחּוץ אל מּוצא זה אפר הּדׁשן', 'הֹוצאת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמצות

ּבֹו ּגם א קדּׁשה, לעניני ׁשּמֹועיל ּכלל נראה אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפניו

קדּׁשה. לעניני ּתֹועלת להביא היא הּסֹופית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּמּטרה

éùéìùàéáéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−
:ýåýéìáé| áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìr íà ©«Ÿ̈«¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´

ïîMa úìeìa úBvî úBlç äãBzä çáæ-ìr©¤©́©À̈©³©Æ§´Ÿ©¤½¤
úëaøî úìñå ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤§´Ÿ¤ª§¤½¤

:ïîMa úìeìa úlçâéõîç íçì úlç-ìr ©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤©©ŸÆ¤´¤¨¥½
:åéîìL úãBz çáæ-ìr Bðaø÷ áéø÷éãéáéø÷äå ©§¦−¨§¨®©¤−©©¬§¨¨«§¦§¦¸

ïäkì ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®©Ÿ¥À
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfäåèçáæ øNáe ©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«§©À¤µ©

epnî çépé-àì ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®«Ÿ©¦¬©¦¤−
:ø÷a-ãræèBðaø÷ çáæ äáãð Bà | øãð-íàå ©«Ÿ¤§¦¤¤́´§¨À̈¤µ©¨§¨½

ëàé Bçáæ-úà Báéø÷ä íBéaøúBpäå úøçnîe ì §²©§¦¬¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬
:ìëàé epnîæéíBia çáfä øNaî øúBpäå ¦¤−¥«¨¥«§©−̈¦§©´©¨®©©Æ

:óøOé Làa éLéìMäçéìëàé ìëàä íàå ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â
äöøé àì éLéìMä íBia åéîìL çáæ-øNaî¦§©¤̧©§¨¹̈©´©§¦¦»´Ÿ¥«̈¤¼
Lôpäå äéäé ìebt Bì áLçé àì Búà áéø÷nä©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−¦´¦«§¤®§©¤²¤

:àOz dðår epnî úìëàäèéòbé-øLà øNaäå ¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«§©¨º̈£¤¦©³
øNaäå óøOé Làa ìëàé àì àîè-ìëa§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−¦¨¥®§©̧¨½̈

:øNa ìëàé øBäè-ìkëìëàz-øLà Lôpäå ¨¨−Ÿ©¬¨¨«§©¤¹¤£¤Ÿ©´
Búàîèå ýåýéì øLà íéîìMä çáfî øNäÀ̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´©«Ÿ̈½§ª§¨−

:äénrî àåää Lôpä äúøëðå åéìràëLôðå ¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨§¤¹¤
äîäáa | Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´¦§¥¨´
çáæ-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©¤¬©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénrîáë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâëøac ¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
ærå áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìûøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤¨¥−

:eìëàú àìãëäNré äôøè áìçå äìáð áìçå ¬ŸŸ¥«§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−
:eäìëàú àì ìëàå äëàìî-ìëìäëìëà-ìk ék §¨§¨¨®§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«¦µ¨Ÿ¥´

äMà äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨¦¤−
:äénrî úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéìåë-ìëå ©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨§¨

óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc̈Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−
ìå:äîäaæëíc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk §©§¥¨«¨¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®

:äénrî àåää Lôpä äúøëðåôçëýåýé øaãéå §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàèëøîàì ìûøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ

-úà àéáé ýåýéì åéîìL çáæ-úà áéø÷nä©©§¦º¤¤³©§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯¤
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷ìúà äðéàéáz åéãé ¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«¨¨´§¦¤½¨¥−

úà epàéáé äæçä-ìr áìçä-úà ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ§¦¤½¥´
éðäì äæçä:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

àìäéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ
:åéðáìe ïøäàì äæçäáìeðzz ïéîiä ÷BL úàå ¤«¨¤½§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ´©¨¦½¦§¬



iyingרכד ,iriax - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøúâìáéø÷nä §−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«©©§¦º
Bì ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ¯

:äðîì ïéîiä ÷BL äéäúãìäæç-úà ék ¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«¦Á¤£¥̧
úàî ézç÷ì äîeøzä ÷BL | úàå äôeðzä©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ¥¥´
ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ
:ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

äìýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéaåìäeö øLà §Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«Â£¤Â¦¨̧

éða úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−§¥´
:íúøãì íìBò úwç ìûøNéæìäøBzä úàæ ¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ©À̈

íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì̈«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨®̈§©̧¦¦½
ìe:íéîìMä çáæçìäLî-úà ýåýé äeö øLà §¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−

áéø÷äì ìûøNé éða-úà Búeö íBéa éðéñ øäa§©´¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯
:éðéñ øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úàô ¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r f"lg zegiyÎihewl)

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe(ד (ו, »«∆¿»»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ

˙‡ˆB‰a CÏÎÏÈ ‡lL - 'ı¯‡ C¯c' ‡l‡ ,‰·BÁ BÊ ÔÈ‡≈»∆»∆∆∆∆∆…¿«¿≈¿»«

„ÈÓz Ô‰a LnLÓ ‡e‰L ÌÈ„‚a ÔLc‰(רש"י) «∆∆¿»ƒ∆¿«≈»∆»ƒ

ליּׁשב  ויׁש חֹובה? זֹו ׁשאין לרׁש"י מּנין הרמּב"ן: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהקׁשה

צרי היה הּבגדים, את להחליף חֹובה היתה אם ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּבפׁשטּות,

מהּבגדים  חׁשּובים ּפחֹות ּבגדים ׁשל נֹוסף סט להכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלצּוֹות

על  מיחד צּוּוי ׁשאין ּומּזה הּדׁשן. להֹוצאת ׁשּיׁשּמׁשּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהרגילים

חֹובה. ולא ארץ' ּדר' היא הּבגדים ׁשהחלפת מׁשמע - ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

éòéáø
éùéîç,

çà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³
úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−
éðL úàå úàhçä øt | úàå äçLnä ïîL¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´

:úBvnä ìñ úàå íéìéàäâäãrä-ìk úàå ¨«¥¦½§¥−©¬©©«§¥¬¨¨«¥−̈
:ãrBî ìäà çút-ìà ìä÷äãäLî Nriå ©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«©©´©¤½

çút-ìà äãrä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©
:ãrBî ìäàäøácä äæ äãrä-ìà äLî øîàiå ¬Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈

:úBNrì ýåýé äeö-øLàå-úà äLî áø÷iå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«©©§¥´¤½¤
:íéna íúà õçøiå åéða-úàå ïøäàæåéìr ïziå ©«£−Ÿ§¤¨®̈©¦§©¬Ÿ−̈©¨«¦©¦¥̧¨¹̈

Búà Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³ŸÆ
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìr ïziå ìérnä-úà¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLçaçåéìr íNiå §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«©¨¬¤¨−̈
-úàå íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−§¤

:íénzäèíNiå BLàø-ìr úôðönä-úà íNiå ©ª¦«©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤
øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä-ìr©©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́

ö øLàk Lãwä:äLî-úà ýåýé äeéçwiå ©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©³
ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈

:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàåàéepnî æiå §¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«©©¬¦¤²
çaænä-úà çLîiå íéîrt òáL çaænä-ìr©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©
:íLc÷ì Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«

áéçLîiå ïøäà Làø ìr äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì Búàâéïøäà éða-úà äLî áø÷iå Ÿ−§©§«©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ

íäì Láçiå èðáà íúà øbçiå úðzk íLaìiå©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r f"lg zegiyÎihewl)

ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«»«∆¿»»
‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ,ו) ¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆«∆∆∆ƒ««¬∆

גֿד)

,Ba¯Ï ÒBk Ô‰a ‚ÊÓÈ Ï‡ - Ba¯Ï ‰¯„˜ Ô‰a ÏMaL ÌÈ„‚a¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿««ƒ¿…»∆¿«
Ô‰Ó ÔÈ˙eÁt - "ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ" CÎÏ(רש"י) ¿»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ≈∆

הּדׁשן, מּתרּומת ּפחּותה ּפעּלה היא הּדׁשן הֹוצאת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻאם

מתאים  לכאֹורה הּפעּלֹות? ׁשּתי את עֹוׂשה ּכהן אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֻמּדּוע

וללמד  ליּׁשב, ויׁש ׁשֹונים? ּכהנים ׁשני עלֿידי ׁשּיעׂשּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹיֹותר

ּגמּור  ּבבּטּול הּוא האדם ּכאׁשר האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָָמּכ

אין  ה', רצֹון את למּלא היא ּפעּלֹותיו מּטרת וכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֻלּבֹורא,

ּבאם  ּפחּותה, אֹו חׁשּובה ׁשעֹוׂשה הּפעּלה אם אצלֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻהבּדל

ׁשּתי  את לעׂשֹות הּכהן יכֹול לכן עֹוׂשה. הּוא - לעׂשֹות ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹצרי

ׁשּמּצד  מּפני ּבּמעלה, ּפחּותה מהן ׁשאחת למרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהעבֹודֹות,

ׁשּתי  ּבין הבּדל אין הּקּב"ה ּכלּפי הּכהן ׁשל מּבטֹו ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹנקּודת

ְַֻהּפעּלֹות.
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‰aÎ˙ ‡Ï ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡(ו (ו, ≈»ƒ«««ƒ¿≈«…ƒ¿∆
‰‡ÓËa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ,˙aLa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ירושלמי) »ƒ¬ƒ¿«»»ƒ¬ƒ¿À¿»

ה"ו) פ"ד יומא

ׁשל  לּבֹו על מרּמז ׁשהּמזּבח החסידּות ּבתֹורת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמבאר

לּקּב"ה  וההתלהבּות הּתׁשּוקה על רֹומזת ּתמיד' ו'אׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהאדם.

נּתן  הּירּוׁשלמי מּדברי אדם. ּכל ׁשל ּבלּבֹו ּתמיד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּבֹוערת

התנּתקּות  מׁשמעּותּה - ׁשּבת האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹללמד

ּבמּצב  רּוחנּיים. לענינים ורק א והתחּברּות העֹולם, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמעניני

ׁשּבלּבֹו והּתׁשּוקה לּלהט זקּוק ׁשאינֹו האדם לחׁשב יכֹול ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכזה

אפילּו - ּתמיד אׁש הּתֹורה, אֹומרת הּקּב"ה. אל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהתקרב

מעניני  ּומנּתק רּוחנית ּבהתעּלּות נמצא ּכׁשהאדם ּגם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבׁשּבת,

ּותׁשּוקה. התלהבּות ּבחיצֹונּיּות ּגם ּבֹו לבער צריכה ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹהעֹולם,

ּגמּור  ּברחּוק נמצא האדם ּביֹותר, הּגרּוע הּמּצב הּוא - ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻטמאה

עם  הּקׁשר את ׁשאּבד לחׁשב, הּוא עלּול ּכ ואם הּקדּׁשה. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמן

והתלהבּות  חמימּות להרּגיׁש צרי אינֹו ולכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻהּקדּׁשה,

אפילּו - ּתמיד אׁש ּומלּמדנּו, הּכתּוב ּבא ׁשּבקדּׁשה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּבדברים

ּבעצמֹו לעֹורר צרי האדם ּביֹותר, ּגרּוע ּבמּצב ּגם ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבטמאה,

הּירּוד. מּמּצבֹו אֹותֹו ּתרֹומם והיא הּתמיד' 'אׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָאת
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‰pnÓ ˙¯˙Bp‰Â . . ÁaÊn‰ ¯ÈË˜‰Â . . BˆÓ˜a epnÓ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒƒ∆¿À¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¿«∆∆ƒ∆»
Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï . . ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È(חֿי (ו, …¿«¬…»»…≈»∆»≈∆¿»

ıÓÁa ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÈM‰ Û‡ - Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï(רש"י) …≈»∆»≈∆¿»««ƒ«ƒ¬ƒ¿»≈
האדם. צרכי על רֹומז מּקמח, העׂשּוי הּמנחה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָקרּבן

לּזמן  רֹומז הּמזּבח, על ּומקטר הּמנחה מן הּמּורם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּקמץ

ואּלּו הּיֹום. מקצת הּנֹו ּכלל ׁשּבדר - ּותפּלה לתֹורה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻהּמקדׁש

ׁשּבֹו הּזמן לׁשאר מֹורים - ּבאכילה הּמּתרים - הּמנחה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשירי

מקּדׁשת  הּקמץ ׁשהקרבת ּכׁשם הּזה. העֹולם ּבעניני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוסקים

ּבמׁש ּותפּלה לתֹורה הּמקדׁש הּזמן ּכ הּׁשירים, את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתירה

העֹולם  ּבעניני ׁשהעּסּוק הּיֹום ׁשאר את ּומקּדׁש מּתיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּיֹום,

הּמנחה  ׁשּׁשירי ּוכׁשם הּקדׁש". טהרת על ׁשּנעׂשּו "חּלין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻיהיה

ּבעניני  הּיֹום ּבׁשאר עֹוסק ׁשהאדם ּגם ּכ ּבחמץ, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסּורים

לבֹורא  והתּבּטלּות ענוה מּתֹו לעבֹוד עליו הּזה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

ָָהעֹולם.
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ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe(ד (ו, »«∆¿»»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ

˙‡ˆB‰a CÏÎÏÈ ‡lL - 'ı¯‡ C¯c' ‡l‡ ,‰·BÁ BÊ ÔÈ‡≈»∆»∆∆∆∆∆…¿«¿≈¿»«
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ליּׁשב  ויׁש חֹובה? זֹו ׁשאין לרׁש"י מּנין הרמּב"ן: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהקׁשה

צרי היה הּבגדים, את להחליף חֹובה היתה אם ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּבפׁשטּות,

מהּבגדים  חׁשּובים ּפחֹות ּבגדים ׁשל נֹוסף סט להכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלצּוֹות

על  מיחד צּוּוי ׁשאין ּומּזה הּדׁשן. להֹוצאת ׁשּיׁשּמׁשּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהרגילים

חֹובה. ולא ארץ' ּדר' היא הּבגדים ׁשהחלפת מׁשמע - ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ
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הּדׁשן, מּתרּומת ּפחּותה ּפעּלה היא הּדׁשן הֹוצאת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻאם

מתאים  לכאֹורה הּפעּלֹות? ׁשּתי את עֹוׂשה ּכהן אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֻמּדּוע

וללמד  ליּׁשב, ויׁש ׁשֹונים? ּכהנים ׁשני עלֿידי ׁשּיעׂשּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹיֹותר

ּגמּור  ּבבּטּול הּוא האדם ּכאׁשר האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָָמּכ

אין  ה', רצֹון את למּלא היא ּפעּלֹותיו מּטרת וכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֻלּבֹורא,

ּבאם  ּפחּותה, אֹו חׁשּובה ׁשעֹוׂשה הּפעּלה אם אצלֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻהבּדל

ׁשּתי  את לעׂשֹות הּכהן יכֹול לכן עֹוׂשה. הּוא - לעׂשֹות ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹצרי

ׁשּמּצד  מּפני ּבּמעלה, ּפחּותה מהן ׁשאחת למרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהעבֹודֹות,

ׁשּתי  ּבין הבּדל אין הּקּב"ה ּכלּפי הּכהן ׁשל מּבטֹו ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹנקּודת

ְַֻהּפעּלֹות.
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ה"ו) פ"ד יומא

ׁשל  לּבֹו על מרּמז ׁשהּמזּבח החסידּות ּבתֹורת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמבאר

לּקּב"ה  וההתלהבּות הּתׁשּוקה על רֹומזת ּתמיד' ו'אׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהאדם.

נּתן  הּירּוׁשלמי מּדברי אדם. ּכל ׁשל ּבלּבֹו ּתמיד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּבֹוערת

התנּתקּות  מׁשמעּותּה - ׁשּבת האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹללמד

ּבמּצב  רּוחנּיים. לענינים ורק א והתחּברּות העֹולם, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמעניני

ׁשּבלּבֹו והּתׁשּוקה לּלהט זקּוק ׁשאינֹו האדם לחׁשב יכֹול ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכזה

אפילּו - ּתמיד אׁש הּתֹורה, אֹומרת הּקּב"ה. אל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהתקרב

מעניני  ּומנּתק רּוחנית ּבהתעּלּות נמצא ּכׁשהאדם ּגם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבׁשּבת,

ּותׁשּוקה. התלהבּות ּבחיצֹונּיּות ּגם ּבֹו לבער צריכה ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹהעֹולם,

ּגמּור  ּברחּוק נמצא האדם ּביֹותר, הּגרּוע הּמּצב הּוא - ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻטמאה

עם  הּקׁשר את ׁשאּבד לחׁשב, הּוא עלּול ּכ ואם הּקדּׁשה. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמן

והתלהבּות  חמימּות להרּגיׁש צרי אינֹו ולכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻהּקדּׁשה,

אפילּו - ּתמיד אׁש ּומלּמדנּו, הּכתּוב ּבא ׁשּבקדּׁשה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּבדברים

ּבעצמֹו לעֹורר צרי האדם ּביֹותר, ּגרּוע ּבמּצב ּגם ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבטמאה,

הּירּוד. מּמּצבֹו אֹותֹו ּתרֹומם והיא הּתמיד' 'אׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָאת
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האדם. צרכי על רֹומז מּקמח, העׂשּוי הּמנחה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָקרּבן

לּזמן  רֹומז הּמזּבח, על ּומקטר הּמנחה מן הּמּורם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּקמץ

ואּלּו הּיֹום. מקצת הּנֹו ּכלל ׁשּבדר - ּותפּלה לתֹורה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻהּמקדׁש

ׁשּבֹו הּזמן לׁשאר מֹורים - ּבאכילה הּמּתרים - הּמנחה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשירי

מקּדׁשת  הּקמץ ׁשהקרבת ּכׁשם הּזה. העֹולם ּבעניני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוסקים

ּבמׁש ּותפּלה לתֹורה הּמקדׁש הּזמן ּכ הּׁשירים, את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתירה

העֹולם  ּבעניני ׁשהעּסּוק הּיֹום ׁשאר את ּומקּדׁש מּתיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּיֹום,

הּמנחה  ׁשּׁשירי ּוכׁשם הּקדׁש". טהרת על ׁשּנעׂשּו "חּלין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻיהיה

ּבעניני  הּיֹום ּבׁשאר עֹוסק ׁשהאדם ּגם ּכ ּבחמץ, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסּורים

לבֹורא  והתּבּטלּות ענוה מּתֹו לעבֹוד עליו הּזה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

ָָהעֹולם.
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ּדוקא, נס על הּוא ּתֹודה ׁשּקרּבן לרׁש"י מּנין להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָיׁש

לֹומר  הכרח מה נס, על הּכּונה אם וגם סתם? לה' ּתֹודה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

ּתֹודה  קרּבן אּלּו לֹומר: ויׁש ּבלבד? אּלּו נּסים ד' ּדוקא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהם

יֹום, ּכל ּתֹודה קרּבן להביא צריכים היּו לה', הֹודאה ְְְִִִַַָָָָָָָהּוא

וזה  אדם. ּכל עם ורגע רגע ּבכל חסדים עֹוׂשה הּקּב"ה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ּתֹודה  ׁשּקרּבן מפרׁש רׁש"י לכן הּדעת. על מתקּבל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָאינֹו

נּסי  ד' ודוקא נס. - חריג ארּוע על הּצּוּוי מביאים ּכי אּלּו, ם ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָ

ּגלּויים  נּסים קרּו ׁשם הּמדּבר, לדֹור נאמר ּתֹודה קרּבן ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָָלהביא

ואם  וכּו', מרים ּבאר הּכבֹוד, ענני הּמן, ירידת - יֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכל

הּמדּבר  ּדֹור היּו סתם, נס על היא ּתֹודה ּבקרּבן ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָהּכּונה

נּסים  ד' ּדוקא מפרׁש רׁש"י לכן יֹום. ּכל קרּבן להביא ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָָצריכים

היּו. לא הּמדּבר ׁשּבדֹור ְְִֶַַָָָֹהּללּו,
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העֹולם  ּבסדר מּדּוע הענינים, ּפנימּיּות עלּֿפי לבאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָיׁש

הֹול הּלילה הּקרּבנֹות לגּבי ואּלּו הּלילה, אחר הֹול ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָהּיֹום

מּצב  ׁשהּוא ּב'ערב' מתחיל העֹולם לֹומר, ויׁש הּיֹום. ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלאחר

ל'יֹום'ֿאֹור. להפכֹו האדם ׁשל ותפקידֹו ּברּוחנּיּות, ְְְְְְִִֶַָָָָָָחׁשּו

לעֹולם  ׁשּיֹורד נעלה אֹור על מֹורים זאת, לעּמת ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּקרּבנֹות

האֹור, מּגיע קֹודםּֿכל לכן העֹולם. את להאיר אפׁשר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּובכחֹו

הּלילה. את עּמֹו מאירים אחרּֿכ ְְְִִִֶַַַַַָָורק

ã ycew zegiyn zecewp ã`xwie 'q ,wgvi iel zx`tz - mgpn zxez)

(fn 'r
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נעׂשתה  אהרן מׁשיחת מּדּוע הענינים, ּבפנימּיּות להבין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

ּבדרּגתּה ּפחּותה מׁשה ׁשל ׁשּכהּנתֹו אף מׁשה, ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעלֿידי

ואהרן  ׁשּמׁשה מבאר החסידּות ּבתֹורת אהרן. ׁשל ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻמּכהּנתֹו

מׁשה  ּתֹורת 'זכרּו - ּתֹורה ּכנגד מׁשה ּותפּלה. ּתֹורה ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹהם

ּתּקנּום'. קרּבנֹות ּכנגד 'ּתפּלֹות - ּתפּלה ּכנגד אהרן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹעבּדי'.

הענינים  ׁשּכל היֹות מׁשה, עלֿידי היתה אהרן מׁשיחת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלכן

צריכה  (אהרן) הּתפּלה ּגם לכן הּתֹורה, מן ׁשרׁשם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

(מׁשה). ּתֹורה עלֿידי ְֵֶַָָֹלבֹוא
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ּדוקא, נס על הּוא ּתֹודה ׁשּקרּבן לרׁש"י מּנין להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָיׁש

לֹומר  הכרח מה נס, על הּכּונה אם וגם סתם? לה' ּתֹודה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

ּתֹודה  קרּבן אּלּו לֹומר: ויׁש ּבלבד? אּלּו נּסים ד' ּדוקא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהם

יֹום, ּכל ּתֹודה קרּבן להביא צריכים היּו לה', הֹודאה ְְְִִִַַָָָָָָָהּוא

וזה  אדם. ּכל עם ורגע רגע ּבכל חסדים עֹוׂשה הּקּב"ה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ּתֹודה  ׁשּקרּבן מפרׁש רׁש"י לכן הּדעת. על מתקּבל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָאינֹו

נּסי  ד' ודוקא נס. - חריג ארּוע על הּצּוּוי מביאים ּכי אּלּו, ם ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָ

ּגלּויים  נּסים קרּו ׁשם הּמדּבר, לדֹור נאמר ּתֹודה קרּבן ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָָלהביא

ואם  וכּו', מרים ּבאר הּכבֹוד, ענני הּמן, ירידת - יֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכל

הּמדּבר  ּדֹור היּו סתם, נס על היא ּתֹודה ּבקרּבן ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָהּכּונה

נּסים  ד' ּדוקא מפרׁש רׁש"י לכן יֹום. ּכל קרּבן להביא ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָָצריכים

היּו. לא הּמדּבר ׁשּבדֹור ְְִֶַַָָָֹהּללּו,
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העֹולם  ּבסדר מּדּוע הענינים, ּפנימּיּות עלּֿפי לבאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָיׁש

הֹול הּלילה הּקרּבנֹות לגּבי ואּלּו הּלילה, אחר הֹול ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָהּיֹום

מּצב  ׁשהּוא ּב'ערב' מתחיל העֹולם לֹומר, ויׁש הּיֹום. ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלאחר

ל'יֹום'ֿאֹור. להפכֹו האדם ׁשל ותפקידֹו ּברּוחנּיּות, ְְְְְְִִֶַָָָָָָחׁשּו

לעֹולם  ׁשּיֹורד נעלה אֹור על מֹורים זאת, לעּמת ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּקרּבנֹות

האֹור, מּגיע קֹודםּֿכל לכן העֹולם. את להאיר אפׁשר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּובכחֹו

הּלילה. את עּמֹו מאירים אחרּֿכ ְְְִִִֶַַַַַָָורק

ã ycew zegiyn zecewp ã`xwie 'q ,wgvi iel zx`tz - mgpn zxez)

(fn 'r
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נעׂשתה  אהרן מׁשיחת מּדּוע הענינים, ּבפנימּיּות להבין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

ּבדרּגתּה ּפחּותה מׁשה ׁשל ׁשּכהּנתֹו אף מׁשה, ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעלֿידי

ואהרן  ׁשּמׁשה מבאר החסידּות ּבתֹורת אהרן. ׁשל ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻמּכהּנתֹו

מׁשה  ּתֹורת 'זכרּו - ּתֹורה ּכנגד מׁשה ּותפּלה. ּתֹורה ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹהם

ּתּקנּום'. קרּבנֹות ּכנגד 'ּתפּלֹות - ּתפּלה ּכנגד אהרן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹעבּדי'.

הענינים  ׁשּכל היֹות מׁשה, עלֿידי היתה אהרן מׁשיחת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלכן

צריכה  (אהרן) הּתפּלה ּגם לכן הּתֹורה, מן ׁשרׁשם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

(מׁשה). ּתֹורה עלֿידי ְֵֶַָָֹלבֹוא
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תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:

אור ליום שישי, ז' ניסן
אגרות קודש

 ב"ה,  ח' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"א אדר, בו כותב אודות מצבו המשפחתי וגילו שהוא בן 22 ועומד על 

בישיבה,  בלימודו  להמשיך  או  והצליח,  בה  שהתחיל  ההוראה  במקצוע  להמשיך  אם  דרכים  פרשת 

ושואל חוות דעתי בזה.

וכו',  מאוחר  בגיל  בנשואין  לחכות  שלא  היא  ותורה  וטוב,  נכון  ומנהג  בירושת"ו  הנהוג  לפי 

הנה צריך הוא לעסוק במרץ המתאים בחיפוש שידוך טוב, ובטח שאלה זו קשורה ג"כ בסידור ענין 

של פרנסה ובהביא בחשבון גם את ההכרח הכי גדול בתקופתנו זו, ובפרט באה"ק ת"ו לנצל כל כחות 

ההוראה הנמצאים בין חוגי החרדים לדבר ה', ולנצלם במילואם, לכן לדעתי עליו להמשיך להשתדל 

ולהגדיל עסקנותו בהוראה על טהרת הקדש, ויה"ר שיקוים בו פתגם רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע 

אשר ע"י צדקה )שגם צדקה רוחניות בכלל( נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה שאז אף שיתמעט 

הזמן שיוכל להקדיש ללמוד תורה בפני עצמו הנה תתרבה ההצלחה ההבנה וההשגה בזמן זה.

ולא זכה  יוכל לסבול את המאור הגדול,  תמי' בעיני מ"ש אשר טעם מתורת חב"ד אבל לא 

מה  הוא  אפשרי  שאי  קלה  התבוננות  לאחר  ואפילו  מבין  הוא  גם  ובטח  החסידות,  בדרכי  להמשיך 

וכל חלק מהתורה שמתגלה ומתפרסם, הנה כל מי  ניתנה תורה למלאכי השרת  שכותב, כי הרי לא 

שנודע לו אודות מציאות חלק תורה זו, ביחד עם הידיעה חלה עליו מצות ת"ת גם בחלק זה, שת"ת 

שקולה כנגד כל המצות, ובפנימיות התורה הנקראת בזהר הק' נשמתא דאורייתא ה"ה הנשמה והחיות 

גם של לימוד נגלה דתורה, ומה שכותב שלא זכה לזה, הנה אין זה ענין של זכות אלא כפסק רז"ל לא 

יגעת ומצאת אל תאמין, ולאידך גיסא יגעת ולא מצאת ג"כ אל תאמין. מובן אשר השאור שבעיסה 

מעכב אצל כאו"א, ובמילא קרוב לודאי שכאן ג"כ הסיבה בהנ"ל, והרי בכגון דא נאמר לא יהי' בך אל 

זר כו' זה יצה"ר )שבת ק"ה ע"ב(, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה לחג פסח כשר ושמח,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



רל
לוח זמנים לשבוע פרשת צו בערים שונות בעולם 

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:436:358:109:058:439:399:4610:4317:5318:5718:1919:2318:3719:33באר שבע )ח(

5:426:348:089:038:439:389:4510:4217:5619:0018:1919:2318:2919:34חיפה )ח(

5:416:338:089:038:429:379:4510:4117:5619:0018:1819:2218:2019:32ירושלים )ח(

5:436:358:099:048:449:399:4610:4317:5418:5818:2019:2418:3819:34תל אביב )ח(

5:545:428:128:048:568:499:599:5418:1018:1818:4318:5217:5919:05אוסטריה, וינה )ח(

7:247:309:479:4910:2410:2511:2611:2719:3119:2219:5819:4819:0519:59אוסטרליה, מלבורן )ק(

5:575:468:168:088:598:5210:029:5718:1218:2018:4418:5218:0119:05אוקראינה, אודסה )ח(

5:295:167:467:388:318:239:349:2817:4417:5218:1718:2617:3318:39אוקראינה, דונייצק )ח(

5:405:277:577:498:418:349:459:3917:5518:0418:2818:3717:4418:51אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:055:528:208:129:078:5910:1010:0518:2118:3018:5519:0518:1119:19אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

5:575:448:128:048:598:5210:039:5718:1318:2318:4818:5818:0319:12אוקראינה, קייב )ח(

6:246:128:438:369:259:1810:2810:2318:4018:4819:0919:1718:2919:30איטליה, מילאנו )ח(

6:186:168:498:479:179:1610:2010:1818:2418:2218:4618:4418:0518:53אקוואדור, קיטו )ח(

6:587:039:229:249:579:5911:0011:0019:0318:5519:2919:2118:3819:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:507:5610:1010:1310:4910:5111:5111:5219:5419:4420:2320:1319:2720:24ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:076:589:319:2510:0810:0311:1111:0719:2019:2619:4919:5519:0720:06ארה״ב, בולטימור )ק(

6:566:469:199:139:589:5211:0110:5619:1019:1619:3919:4518:5719:57ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:576:479:199:139:589:5211:0110:5719:1019:1719:3919:4618:5819:57ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:327:229:549:4810:3410:2811:3711:3219:4619:5320:1620:2319:3420:35ארה״ב, דטרויט )ק(

7:237:169:519:4610:2410:1911:2711:2319:3519:3819:5920:0319:2020:13ארה״ב, האוסטון )ק(

6:536:459:199:149:549:4910:5710:5319:0519:1019:3219:3618:5119:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:237:179:529:4710:2310:1911:2611:2319:3319:3619:5720:0019:1720:10ארה״ב, מיאמי )ק(

6:526:429:149:089:549:4810:5710:5219:0619:1219:3519:4218:5319:54ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:516:419:139:069:529:4610:5510:5119:0519:1119:3419:4118:5219:53ארה״ב, שיקגו )ק(

6:376:389:069:069:369:3610:3810:3818:4218:3719:0519:0018:2019:09בוליביה, לה-פס )ח(

6:426:288:568:479:449:3610:4710:4118:5819:0819:3319:4418:4819:58בלגיה, אנטוורפן )ח(

6:426:288:568:489:449:3610:4710:4218:5819:0819:3319:4318:4819:58בלגיה, בריסל )ח(

6:116:138:398:399:109:1010:1310:1218:2018:1418:4018:3417:5718:43ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:596:018:278:288:588:5810:0110:0018:0417:5818:2818:2217:4118:31ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:595:468:138:059:028:5410:059:5918:1818:2818:5219:0218:1119:17בריטניה, לונדון )ח(

6:085:538:198:109:109:0210:1310:0718:2518:3619:0319:1418:1919:29בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:055:518:188:099:089:0010:1110:0518:2418:3418:5919:1018:1519:25גרמניה, ברלין )ח(

6:256:128:408:329:279:1910:3010:2518:4118:5019:1519:2518:3119:39גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:126:148:398:409:119:1110:1310:1318:2318:1618:4118:3518:0018:44דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:416:369:119:089:429:3810:4410:4118:5018:5119:1319:1518:3319:24הודו, מומבאי )ח(

6:386:339:089:049:389:3410:4010:3718:4618:4719:0919:1118:2919:20הודו, פונה )ח(

5:445:328:017:548:458:389:499:4317:5918:0718:3118:4017:4818:53הונגריה, בודפשט )ח(

6:015:518:248:179:038:5710:0610:0118:1418:2018:4318:5018:0119:02טורקיה, איסטנבול )ח(

6:266:178:508:459:279:2210:3010:2618:3818:4419:0619:1218:2519:23יוון, אתונה )ח(

6:055:538:238:159:069:0010:1010:0418:1918:2818:5219:0018:0819:13מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת צו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:386:339:089:059:399:3510:4110:3818:4718:4919:1119:1218:3119:21מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:336:418:518:549:339:3610:3510:3718:3918:2819:1118:5918:1219:11ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:065:598:348:309:079:0210:0910:0618:1618:1918:4118:4418:0018:54נפאל, קטמנדו )ח(

7:087:069:409:3810:0810:0611:1111:0919:1519:1319:3719:3518:5619:44סינגפור, סינגפור )ח(

5:355:217:487:398:378:299:419:3517:5218:0218:2818:3917:4318:54פולין, ורשא )ח(

6:126:138:438:429:129:1110:1410:1318:1818:1418:4018:3617:5718:45פרו, לימה )ח(

6:416:299:008:539:429:3610:4610:4118:5519:0319:2719:3518:4419:48צרפת, ליאון )ח(

6:506:389:078:599:529:4510:5510:5019:0719:1619:4019:4918:5720:02צרפת, פריז )ח(

6:005:578:318:299:008:5710:0210:0018:0718:0618:2918:2817:4818:37קולומביה, בוגוטה )ח(

7:187:079:389:3210:1910:1311:2211:1819:3519:4220:0320:1019:2320:22קנדה, טורונטו )ק(

6:546:439:149:069:569:4910:5910:5419:1019:1819:4119:4918:5920:01קנדה, מונטריאול )ק(

6:476:399:139:079:489:4310:5110:4718:5819:0319:2519:3018:4419:41קפריסין, לרנקה )ק(

6:556:409:058:559:579:4911:0110:5419:1319:2419:5120:0319:0420:19רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:286:128:368:269:319:2210:3410:2818:4919:0219:2619:3818:4219:54רוסיה, מוסקבה )ח(

6:216:098:398:329:239:1610:2610:2118:3618:4419:0819:1718:2519:30רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:266:148:448:369:279:2110:3110:2618:4518:5319:1319:2218:3419:35שוויץ, ציריך )ח(

6:216:178:528:499:219:1810:2410:2118:2918:3018:5218:5218:1219:01תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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6:266:178:508:459:279:2210:3010:2618:3818:4419:0619:1218:2519:23יוון, אתונה )ח(

6:055:538:238:159:069:0010:1010:0418:1918:2818:5219:0018:0819:13מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת צו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:386:339:089:059:399:3510:4110:3818:4718:4919:1119:1218:3119:21מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:336:418:518:549:339:3610:3510:3718:3918:2819:1118:5918:1219:11ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:065:598:348:309:079:0210:0910:0618:1618:1918:4118:4418:0018:54נפאל, קטמנדו )ח(

7:087:069:409:3810:0810:0611:1111:0919:1519:1319:3719:3518:5619:44סינגפור, סינגפור )ח(

5:355:217:487:398:378:299:419:3517:5218:0218:2818:3917:4318:54פולין, ורשא )ח(

6:126:138:438:429:129:1110:1410:1318:1818:1418:4018:3617:5718:45פרו, לימה )ח(

6:416:299:008:539:429:3610:4610:4118:5519:0319:2719:3518:4419:48צרפת, ליאון )ח(

6:506:389:078:599:529:4510:5510:5019:0719:1619:4019:4918:5720:02צרפת, פריז )ח(

6:005:578:318:299:008:5710:0210:0018:0718:0618:2918:2817:4818:37קולומביה, בוגוטה )ח(

7:187:079:389:3210:1910:1311:2211:1819:3519:4220:0320:1019:2320:22קנדה, טורונטו )ק(

6:546:439:149:069:569:4910:5910:5419:1019:1819:4119:4918:5920:01קנדה, מונטריאול )ק(

6:476:399:139:079:489:4310:5110:4718:5819:0319:2519:3018:4419:41קפריסין, לרנקה )ק(

6:556:409:058:559:579:4911:0110:5419:1319:2419:5120:0319:0420:19רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:286:128:368:269:319:2210:3410:2818:4919:0219:2619:3818:4219:54רוסיה, מוסקבה )ח(

6:216:098:398:329:239:1610:2610:2118:3618:4419:0819:1718:2519:30רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:266:148:448:369:279:2110:3110:2618:4518:5319:1319:2218:3419:35שוויץ, ציריך )ח(

6:216:178:528:499:219:1810:2410:2118:2918:3018:5218:5218:1219:01תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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