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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

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

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

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨
äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨
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
lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly oilitzd
ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

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 £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
.ycegd inil wlgzny

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 ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî (äøåú ìù øçà øôñ

úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî

äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì"

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥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`
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z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep . . . xnel envr libxdl aeh
:eilr avipd 'd
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xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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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¦§©¤
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,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¦
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯a„ÈÂ ואל אהרן אל ּדּבר לאמר מׁשה אל ה' «¿«≈ְֲֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹ

יׂשראל  ּבני את תברכּו ּכה לאמר ְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹֹּבניו

וׂשמּו גֹו'. יּׂשא גֹו' יאר גֹו' יברכ להם, ְְְִֵֶֶָָָָָָאמֹור

אברכם  ואני יׂשראל ּבני על ׁשמי הּנה 1את , ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

יאר  יברכ הּברכֹות ג' ענינים, ה' ּכאן ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָקחּׁשיב

גֹו' וׂשמּו ּברכֹות ב' עֹוד מֹוסיף ואחרּֿכ ְְְִִַַָָָָיּׂשא,

מּובן  האחרֹונים הענינים ּדבב' אברכם, ְְֲֲֲֲִִִִִֵַַָָָָָואני

ׁשמי, את וׂשמּו ּביֹותר, נעלה ענין היא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּברכה

המיּוחד  אין 2ׁשמי ּבחינת אברכם, ואני (אני 3, ְְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַָָ

אין  הּכתּוב 4אֹותּיֹות מתחילת ּגם מּובן וכן ,( ְְִִִִֵַַַַָָ

ּבכתרֹו אֹותּיֹות ּתברכּו תברכּו, ּכה ,5ּדכתיב ְְְְְְֲִִִִָָֹ

הּכתר. מּבחינת ּביֹותר, נעלית היא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּברכה

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשּמבֹואר מעלה 6ואף ׁשּיׁש ְְְְֲֵֶֶַַַָָָ

מּמקֹור  רק ממׁשיכה ׁשהּברכה ּברכה, על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָּבתפּלה

רצֹון  עֹוׂשה  ּתפּלה  ֿ ּכן מהּֿׁשאין הּדבר, ְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹוׁשרׁש

ּדֹומה  אינּה ּכהנים ׁשּברּכת ידּוע הרי ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹחדׁש,

ּדרּוׁשים, ּבכּמה וכּמבֹואר הּברכֹות. ְְְְְְִִַַַָָָָלׁשאר

מהר"ׁש אדמּו"ר ּבדרּוׁשי על 7ּובפרט מיּוסד , ְְְְֲִִֵַַַָָָ

צדק' לה'צמח הּמצֹות היא 8ספר ּכהנים ׁשּברּכת , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹ

מעלת  ּגם ּבּה ויׁש הּברכֹות, מּׁשאר יֹותר ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָנעלית

חדׁש. ענין לפעֹול יכֹולה ׁשהיא עד ְְְְִִִִֶַַָָָָָהּתפּלה,

e‰ÊÂ ׁשהמׁשכת ּבכתרֹו, אֹותּיֹות תברכּו ּכה ¿∆ְְְְְִִֶַַָָֹ

ּבג' אחרּֿכ נמׁש ּומּׁשם הּכתר, מּספירת היא ּכהנים ּדברּכת ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּברכה

אברכם. ואני גֹו' וׂשמּו הּנֹוספֹות הּברכֹות ב' וגם יּׂשא, יאר יברכ ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּברכֹות

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

ואילך..1 כב ו, א..2פרשתנו לח, ע'.3סוטה תרכ"ט סה"מ קנא. ע' תרכ"ו סה"מ גם וראה א. כח, א. כז, פרשתנו לקו"ת

ובכ"מ..4ד. סד. א, מאו"א ספ"א. (שמ"ב) אבי"ע דרושי שער פ"ג. (ש"ו) עקודים שער ע"ח שם. שם .5לקו"ת לקו"ת

תשסז. ע' ח"ב תער"ב בששה"ק המשך עקב). פ' תרכ"ו .6(מרמ"ז סה"מ רעז. ערה. ע' פרשתנו אוה"ת א. יט, ראה לקו"ת

שבהערה  מקומות ואילך. צא ע' תרפ"ז קלא. ע' עטר"ת ואילך. צ ע' תרס"ט סה"מ שם. בששה"ק המשך ואילך. קנב ע'

ועוד. ואילך. תשז ע' ח"ב תקס"ח סה"מ גם וראה שיא .7הבאה. ע' תרנ"ד סה"מ גם וראה ואילך. א ע' תרכ"ט סה"מ

ואילך. 37 ע' ח"י לקו"ש ואילך. קעב ע' עזר"ת סה"מ שבסוף .8ואילך. והערות בציונים ובהנסמן א. קיב, דרמ"צ ראה
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נשא: פרשת השבוע, בפרשת נאמר כוהנים ברכת על
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Ô·eÓ ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ»«¬ƒ»
‰ÏÚ ÔÈÚ ‡È‰ ‰Î¯a‰L∆«¿»»ƒƒ¿»«¬∆
ÈÓL ,ÈÓL ˙‡ eÓNÂ ,¯˙BÈa¿≈¿»∆¿ƒ¿ƒ

„ÁeÈÓ‰2, של הקדושים בשמות «¿»
שונות  דרגות יש הוא ברוך הקדוש

שמי" את "ושמו אומר שהכתוב וכיוון

הכוונה, שם לאיזה לפרט מבלי סתם

"שמי  הידוע, לשם שהכוונה מובן

אל  המתייחס הוי' שם שהוא המיוחד"

העניין  וגם בעצמו. הוא ברוך הקדוש

‡·¯ÌÎ,הבא È‡Â נעלה עניין הוא «¬ƒ¬»¬≈
‡ÔÈביותר ˙ÈÁa3 מובן שאינו ¿ƒ««ƒ

מושג בלשון (ואינו נרמז והדבר

כי  אברכם" "ואני È‡¬ƒהכתוב
ÔÈ‡ ˙Bi˙B‡4Ô·eÓ ÔÎÂ ,( ƒ«ƒ¿≈»

ביותר נעלות דרגות על »Ìbשמדובר
‰k ·È˙Îc ·e˙k‰ ˙ÏÈÁ˙Óƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ…

,eÎ¯·˙ הכתוב מלשון לדייק ויש ¿»¿
B¯˙Îa ˙Bi˙B‡ eÎ¯·z5, ¿»¬ƒ¿ƒ¿

,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‡È‰ ‰Î¯a‰L∆«¿»»ƒ«¬≈¿≈
¯˙k‰ ˙ÈÁaÓ"עליון "כתר ƒ¿ƒ««∆∆

(כשם  הספירות מעשר שלמעלה

האדם). מעל הוא הגשמי שהכתר

‰nÎa ¯‡B·nL Û‡Â¿«∆¿»¿«»
˙BÓB˜Ó1החסידות LiLבתורת ¿∆≈

‰ÏÚÓ יתרון˜¯ ‰ÎÈLÓÓ ‰Î¯a‰L ,‰Î¯a ÏÚ ‰lÙ˙a «¬»ƒ¿ƒ»«¿»»∆«¿»»«¿ƒ»«
למטה מלמעלה והתגלות ‰c·¯,המשכה L¯LÂ ¯B˜nÓ המשכה היינו ƒ¿¿…∆«»»

כבר הקיים דבר של ¯ˆÔBוהתגלות ‰NBÚ ‰lÙz ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ»»»
,L„Á לכן קודם קיים היה שלא חדש דבר גם ולהמשיך לגלות בכוחה ולכן »»

זה  ולפי אותו, וחידשה פעלה והתפילה

הדבר  ואיך ברכה, נעלית תפילה

כוהנים  שברכת כאן למבואר מתאים

נעלה? כך כל דבר היא

ÌÈ‰k ˙k¯aL Úe„È È¯‰¬≈»«∆ƒ¿«…¬ƒ
˙BÎ¯a‰ ¯‡LÏ ‰ÓBc dÈ‡≈»»ƒ¿»«¿»
לתפילה  יש אכן כלל שבדרך ובעוד

דבר  היא כוהנים ברכת ברכה, על יתרון

שלא  מעלה בה ויש במיוחד נעלה

רגילה. בברכה «¿»¿B·nÎÂ‡¯קיימת
,ÌÈLe¯c ‰nÎa,חסידות מאמרי ¿«»¿ƒ

¯"eÓ„‡ ÈLe¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿≈«¿
L"¯‰Ó2, והביאורÏÚ „ÒeÈÓ «¬»¿»«

מתוך ‰Bˆn˙דברים ¯ÙÒ≈∆«ƒ¿
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ï3, ספר בשם הידוע ¿«∆«∆∆

מצותיך" ÌÈ‰k"דרך ˙k¯aL∆ƒ¿«…¬ƒ
¯‡MÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈≈ƒ¿»

da LÈÂ ,˙BÎ¯a‰ למעלות בנוסף «¿»¿≈»
ברכה בתור ÏÚÓ˙שלה Ìb««¬«

‰ÏBÎÈ ‡È‰L „Ú ,‰lÙz‰«¿ƒ»«∆ƒ¿»
L„Á ÔÈÚ ÏBÚÙÏ קיים שלא היה ƒ¿ƒ¿»»»

תפילה. כמו לכן, קודם

e‰ÊÂ לעיל המובא של הפנימי התוכן ¿∆
‡Bi˙B˙אשר eÎ¯·˙ ‰k…¿»¿ƒ

,B¯˙Îa רמז בכך ÎLÓ‰L˙ויש ¿ƒ¿∆«¿»«
‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c ‰Î¯a‰«¿»»¿ƒ¿«…¬ƒƒ
CLÓ ÌMÓe ,¯˙k‰ ˙¯ÈÙqÓƒ¿ƒ««∆∆ƒ»ƒ¿»

CkŒ¯Á‡ שבא a‚'מ"כתר"השפע ««»¿
˙BÎ¯a‰ הבאות¯‡È EÎ¯·È «¿»¿»∆¿»≈

˙BÎ¯a‰ '· Ì‚Â ,‡OÈƒ»¿««¿»
È‡Â 'B‚ eÓNÂ ˙BÙÒBp‰«»¿»«¬ƒ
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה
 מפתח  כללי

ב  .............................................   תפילין נחת סדר ה  )א

ג  ......................................  קיג, קיב ליםי תהמזמור  )ב

  אל משה לאמר' וידבר הה "מאמר ד  )ג

ה .................................  ג"מתש'ה ,סיון 'ט, נשאשבת פרשת 

 יא  ......................  ו"כתש'ה סיון ' ט, נשא פ"ששיחת   )ד

   נשאפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

טז   .....................................................................    יגרך כ )ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"כל על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ו

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

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ז

כ  ..............  תרגום מאידיש, חכחוברת  ל שניאורסאהן"ה ז"ע

בכ  ......................  נשאפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

דכ  ....................  נשאלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

נג  ........................   נשאלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

דנ..............................................  נשאלשבוע פרשת  

דס  .....................  נשאלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

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

  

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

ע   ......................  נשאלשבוע פרשת  פרקים ליום' ג –  )יד

חצ   ...................  נשאלשבוע פרשת  פרק אחד ליום –  )טו

וק  .......................  נשאלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )טז

עם ביאוריםמסכת סוטה   )יז

ביק  ...................................................  מועד דף  מדף מ

  ובים נביאים וכת  )יח

כדק  ............................................  פ פרק יםתהל, יגפרק  מלכים א

  בבא בתרא- אמציעבבא  מסכת – משניות  )יט

כוק  ...................................................   ביאור קהתי

לדק..........................................................  מסכת יומא עקבעין י  )כ

  עם ביאורים  עירוביןמסכת   )כא

לוק  ....................................................  עאף עד ד סהמדף 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כב

טסק  ........................ ................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כג

סטק  ........................ ................................  ר הזקן"אדמו

   התורלקוטי   )כד

עק  ...........................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

עאק  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

עבק  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כז

עגק  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

עגק  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תש'הם המאמריספר   )כט

עדק  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )ל

ועק  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"אדמוק "יומן כ  )לא

עזק  ...................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

זעק  ....................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

חעק ..............................  א פרק ביאורים בפרקי אבות   )לג

טעק  ......................................  חומש לקריאה בציבור  )לד

פטק  ..............................נשאפרשת לשבוע לוח זמנים   )לה

אקצ  ........   ק"שחג השבועות ולהדלקת נרות מצות סדר   )לו

,oeiq 'h ,`yp zyxt zay .c"qa
.b"nyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯a„ÈÂ ואל אהרן אל ּדּבר לאמר מׁשה אל ה' «¿«≈ְֲֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹ

יׂשראל  ּבני את תברכּו ּכה לאמר ְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹֹּבניו

וׂשמּו גֹו'. יּׂשא גֹו' יאר גֹו' יברכ להם, ְְְִֵֶֶָָָָָָאמֹור

אברכם  ואני יׂשראל ּבני על ׁשמי הּנה 1את , ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

יאר  יברכ הּברכֹות ג' ענינים, ה' ּכאן ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָקחּׁשיב

גֹו' וׂשמּו ּברכֹות ב' עֹוד מֹוסיף ואחרּֿכ ְְְִִַַָָָָיּׂשא,

מּובן  האחרֹונים הענינים ּדבב' אברכם, ְְֲֲֲֲִִִִִֵַַָָָָָואני

ׁשמי, את וׂשמּו ּביֹותר, נעלה ענין היא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּברכה

המיּוחד  אין 2ׁשמי ּבחינת אברכם, ואני (אני 3, ְְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַָָ

אין  הּכתּוב 4אֹותּיֹות מתחילת ּגם מּובן וכן ,( ְְִִִִֵַַַַָָ

ּבכתרֹו אֹותּיֹות ּתברכּו תברכּו, ּכה ,5ּדכתיב ְְְְְְֲִִִִָָֹ

הּכתר. מּבחינת ּביֹותר, נעלית היא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּברכה

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשּמבֹואר מעלה 6ואף ׁשּיׁש ְְְְֲֵֶֶַַַָָָ

מּמקֹור  רק ממׁשיכה ׁשהּברכה ּברכה, על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָּבתפּלה

רצֹון  עֹוׂשה  ּתפּלה  ֿ ּכן מהּֿׁשאין הּדבר, ְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹוׁשרׁש

ּדֹומה  אינּה ּכהנים ׁשּברּכת ידּוע הרי ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹחדׁש,

ּדרּוׁשים, ּבכּמה וכּמבֹואר הּברכֹות. ְְְְְְִִַַַָָָָלׁשאר

מהר"ׁש אדמּו"ר ּבדרּוׁשי על 7ּובפרט מיּוסד , ְְְְֲִִֵַַַָָָ

צדק' לה'צמח הּמצֹות היא 8ספר ּכהנים ׁשּברּכת , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹ

מעלת  ּגם ּבּה ויׁש הּברכֹות, מּׁשאר יֹותר ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָנעלית

חדׁש. ענין לפעֹול יכֹולה ׁשהיא עד ְְְְִִִִֶַַָָָָָהּתפּלה,

e‰ÊÂ ׁשהמׁשכת ּבכתרֹו, אֹותּיֹות תברכּו ּכה ¿∆ְְְְְִִֶַַָָֹ

ּבג' אחרּֿכ נמׁש ּומּׁשם הּכתר, מּספירת היא ּכהנים ּדברּכת ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּברכה

אברכם. ואני גֹו' וׂשמּו הּנֹוספֹות הּברכֹות ב' וגם יּׂשא, יאר יברכ ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּברכֹות
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ואילך..1 כב ו, א..2פרשתנו לח, ע'.3סוטה תרכ"ט סה"מ קנא. ע' תרכ"ו סה"מ גם וראה א. כח, א. כז, פרשתנו לקו"ת

ובכ"מ..4ד. סד. א, מאו"א ספ"א. (שמ"ב) אבי"ע דרושי שער פ"ג. (ש"ו) עקודים שער ע"ח שם. שם .5לקו"ת לקו"ת

תשסז. ע' ח"ב תער"ב בששה"ק המשך עקב). פ' תרכ"ו .6(מרמ"ז סה"מ רעז. ערה. ע' פרשתנו אוה"ת א. יט, ראה לקו"ת

שבהערה  מקומות ואילך. צא ע' תרפ"ז קלא. ע' עטר"ת ואילך. צ ע' תרס"ט סה"מ שם. בששה"ק המשך ואילך. קנב ע'

ועוד. ואילך. תשז ע' ח"ב תקס"ח סה"מ גם וראה שיא .7הבאה. ע' תרנ"ד סה"מ גם וראה ואילך. א ע' תרכ"ט סה"מ

ואילך. 37 ע' ח"י לקו"ש ואילך. קעב ע' עזר"ת סה"מ שבסוף .8ואילך. והערות בציונים ובהנסמן א. קיב, דרמ"צ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נשא: פרשת השבוע, בפרשת נאמר כוהנים ברכת על

¯Ó‡Ï ÂÈa Ï‡Â Ô¯‰‡ Ï‡ ¯ac ¯Ó‡Ï ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆…∆≈…«≈∆«¬…¿∆»»≈…
'B‚ ¯‡È 'B‚ EÎ¯·È ,Ì‰Ï ¯BÓ‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k…¿»¬∆¿≈ƒ¿»≈»»∆¿»∆¿»≈

ÌÎ¯·‡ È‡Â Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ÈÓL ˙‡ eÓNÂ .'B‚ ‡OÈ1‰p‰ , ƒ»¿»∆¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈ƒ≈
·ÈMÁ˜ הכתוב ‰'מונה Ô‡k »√ƒ»
,ÌÈÈÚ שהם שונים עניינים חמישה ƒ¿»ƒ

˙BÎ¯a‰ אומרים ‚' שהכוהנים «¿»
CkŒ¯Á‡Â ,‡OÈ ¯‡È EÎ¯·È¿»∆¿»≈ƒ»¿««»

ÛÈÒBÓהכתוב˙BÎ¯a '· „BÚ ƒ¿»
‡·¯ÌÎ,נוספות  È‡Â 'B‚ eÓNÂ¿»«¬ƒ¬»¬≈

והולך  דברים, חמישה הכול ובסך

שתי  של הייחוד את תחילה ומבאר

על  שמי את "ושמו הנוספות הברכות

אברכם" ו"ואני ישראל" ¿cƒ··'בני
Ô·eÓ ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ»«¬ƒ»
‰ÏÚ ÔÈÚ ‡È‰ ‰Î¯a‰L∆«¿»»ƒƒ¿»«¬∆
ÈÓL ,ÈÓL ˙‡ eÓNÂ ,¯˙BÈa¿≈¿»∆¿ƒ¿ƒ

„ÁeÈÓ‰2, של הקדושים בשמות «¿»
שונות  דרגות יש הוא ברוך הקדוש

שמי" את "ושמו אומר שהכתוב וכיוון

הכוונה, שם לאיזה לפרט מבלי סתם

"שמי  הידוע, לשם שהכוונה מובן

אל  המתייחס הוי' שם שהוא המיוחד"

העניין  וגם בעצמו. הוא ברוך הקדוש

‡·¯ÌÎ,הבא È‡Â נעלה עניין הוא «¬ƒ¬»¬≈
‡ÔÈביותר ˙ÈÁa3 מובן שאינו ¿ƒ««ƒ

מושג בלשון (ואינו נרמז והדבר

כי  אברכם" "ואני È‡¬ƒהכתוב
ÔÈ‡ ˙Bi˙B‡4Ô·eÓ ÔÎÂ ,( ƒ«ƒ¿≈»

ביותר נעלות דרגות על »Ìbשמדובר
‰k ·È˙Îc ·e˙k‰ ˙ÏÈÁ˙Óƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ…

,eÎ¯·˙ הכתוב מלשון לדייק ויש ¿»¿
B¯˙Îa ˙Bi˙B‡ eÎ¯·z5, ¿»¬ƒ¿ƒ¿

,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‡È‰ ‰Î¯a‰L∆«¿»»ƒ«¬≈¿≈
¯˙k‰ ˙ÈÁaÓ"עליון "כתר ƒ¿ƒ««∆∆

(כשם  הספירות מעשר שלמעלה

האדם). מעל הוא הגשמי שהכתר

‰nÎa ¯‡B·nL Û‡Â¿«∆¿»¿«»
˙BÓB˜Ó1החסידות LiLבתורת ¿∆≈

‰ÏÚÓ יתרון˜¯ ‰ÎÈLÓÓ ‰Î¯a‰L ,‰Î¯a ÏÚ ‰lÙ˙a «¬»ƒ¿ƒ»«¿»»∆«¿»»«¿ƒ»«
למטה מלמעלה והתגלות ‰c·¯,המשכה L¯LÂ ¯B˜nÓ המשכה היינו ƒ¿¿…∆«»»

כבר הקיים דבר של ¯ˆÔBוהתגלות ‰NBÚ ‰lÙz ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ»»»
,L„Á לכן קודם קיים היה שלא חדש דבר גם ולהמשיך לגלות בכוחה ולכן »»

זה  ולפי אותו, וחידשה פעלה והתפילה

הדבר  ואיך ברכה, נעלית תפילה

כוהנים  שברכת כאן למבואר מתאים

נעלה? כך כל דבר היא

ÌÈ‰k ˙k¯aL Úe„È È¯‰¬≈»«∆ƒ¿«…¬ƒ
˙BÎ¯a‰ ¯‡LÏ ‰ÓBc dÈ‡≈»»ƒ¿»«¿»
לתפילה  יש אכן כלל שבדרך ובעוד

דבר  היא כוהנים ברכת ברכה, על יתרון

שלא  מעלה בה ויש במיוחד נעלה

רגילה. בברכה «¿»¿B·nÎÂ‡¯קיימת
,ÌÈLe¯c ‰nÎa,חסידות מאמרי ¿«»¿ƒ

¯"eÓ„‡ ÈLe¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿≈«¿
L"¯‰Ó2, והביאורÏÚ „ÒeÈÓ «¬»¿»«

מתוך ‰Bˆn˙דברים ¯ÙÒ≈∆«ƒ¿
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ï3, ספר בשם הידוע ¿«∆«∆∆

מצותיך" ÌÈ‰k"דרך ˙k¯aL∆ƒ¿«…¬ƒ
¯‡MÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈≈ƒ¿»

da LÈÂ ,˙BÎ¯a‰ למעלות בנוסף «¿»¿≈»
ברכה בתור ÏÚÓ˙שלה Ìb««¬«

‰ÏBÎÈ ‡È‰L „Ú ,‰lÙz‰«¿ƒ»«∆ƒ¿»
L„Á ÔÈÚ ÏBÚÙÏ קיים שלא היה ƒ¿ƒ¿»»»

תפילה. כמו לכן, קודם

e‰ÊÂ לעיל המובא של הפנימי התוכן ¿∆
‡Bi˙B˙אשר eÎ¯·˙ ‰k…¿»¿ƒ

,B¯˙Îa רמז בכך ÎLÓ‰L˙ויש ¿ƒ¿∆«¿»«
‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c ‰Î¯a‰«¿»»¿ƒ¿«…¬ƒƒ
CLÓ ÌMÓe ,¯˙k‰ ˙¯ÈÙqÓƒ¿ƒ««∆∆ƒ»ƒ¿»

CkŒ¯Á‡ שבא a‚'מ"כתר"השפע ««»¿
˙BÎ¯a‰ הבאות¯‡È EÎ¯·È «¿»¿»∆¿»≈

˙BÎ¯a‰ '· Ì‚Â ,‡OÈƒ»¿««¿»
È‡Â 'B‚ eÓNÂ ˙BÙÒBp‰«»¿»«¬ƒ
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dynו l` 'd xacie

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבזה הּדּיּוק ידּוע מהּו9והּנה , ְְִִִֵֵֶַַַָָָ

על  ׁשּלא הם ּדלכאֹורה הּברכֹות, סדר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹּביאּור

מּלמּטה  הּוא ׁשהּסדר ּבזה, ּומבֹואר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּסדר.

גֹו' יברכ היא הּברכה ּדבתחּלה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָלמעלה,

סדר  ועלּֿפי ׁשּבּטבע ּברכה ׁשהיא ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָויׁשמר

הּפרטים, ב' את ּכֹולל ׁשּזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָההׁשּתלׁשלּות,

הּמּזיקין  מן ויׁשמר ּבממֹון, ּולמעלה 10יברכ , ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

ׁשהיא  ויחּונּך, אלי ּפניו הוי' יאר ענין הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּזה

היא  ׁשהּברכה ועד מּלמעלה, הּברכה ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָהמׁשכת

המׁשכה  ׁשהיא חן, לׁשֹון ויחּונּך חן, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבאֹופן

מן  אפילּו ּולמעלה והגּבלה, מּמדידה ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּלמעלה

הּוא 11האתערּותאּֿדלתּתא  מּזה ּולמעלה , ְְְְֲִִִֶַַָָָָ

הּפנים  ׁשּנׂשיאת ,אלי ּפניו הוי' יּׂשא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּממׁשי

ויחּונּך. מּבחינת ּגם יֹותר נעלה ּבאֹופן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָהיא

¯e‡È·e ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִֵֵַַָָָ

לפני 12ּבברכֹות  הּׁשרת מלאכי אמרּו ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ

אׁשר  ּבתֹורת ּכתּוב ֿ עֹולם, רּבֹונֹוֿׁשל ְֲִֶֶֶַָָָָָהּקּב"ה,

נֹוׂשא  אּתה והלא ׁשֹוחד, יּקח ולא ּפנים יּׂשא ְֲִִִֵַַַַָָָֹֹֹלא

אמר  .אלי ּפניו ה' יּׂשא ּדכתיב ליׂשראל ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּפנים

להם  ׁשּכתבּתי ליׂשראל, ּפנים אּׂשא לא וכי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלהם,

אלקי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת 13ּבּתֹורה ְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכביצה. ועד ּכזית עד עצמם על מדקּדקים ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָוהם

להבין  צרי ׁשּמּׁשּום 14ולכאֹורה ּבזה, הענין ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָ

נׂשיא  ּבהם יׁש לכן כּו' עצמם על ת ׁשּמדקּדקים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּׁשאלה  ּבהקּדם יּובן הענין א מּדּוע 15ּפנים. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

וׂשבעּת ואכלּת זה ּתנאי ּבכלל ּבּתֹורה ְְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָנאמר
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ועוד. שם. עטר"ת סה"מ וראה שם. ואילך..9הספר רכח ע' תקס"ו סה"מ גם וראה ואילך. א כו, ופרש"י .10שם ספרי ראה

ועוד..11עה"פ. ואילך. ריא ע' תרע"ח סה"מ תלח. ע' אור יהל נג. ע' ואתחנן ב'לח. ע' תשא אוה"ת ב..12ראה עקב .13כ,

י. שם..14ח, ב'כח..15לקו"ת ע' ה) (כרך עקב אוה"ת ג. קיט, לאדהאמ"צ ביאוה"ז שם. לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÎ¯·‡ שברכת מובן זה ומכל מ"כתר", והמשכה השפעה יש שבכולם ¬»¬≈

הברכות. שאר מכל יותר נעלית מיוחדת, ברכה אכן היא כוהנים

˜eic‰ Úe„È ‰p‰Âהשאלה'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰Êa4,הזקן לרבנו ¿ƒ≈»««ƒ»∆¿ƒ≈»
˙BÎ¯a‰ ¯„Ò ¯e‡Èa e‰Ó,כוהנים ‰Ìבברכת ‰¯B‡ÎÏc הברכות «≈≈∆«¿»¿ƒ¿»≈

¯„q‰ ÏÚ ‡lL מהו נראה ולא ∆…««≈∆
הברכות.? של זה לסדר הטעם

,‰Êa ¯‡B·Óe'תורה ב'לקוטי ¿»»∆
¯„q‰Lהברכות של ‰e‡של סדר ∆«≈∆

‰lÁ˙·c ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿ƒ»
'B‚ EÎ¯·È ‡È‰ ‰Î¯a‰«¿»»ƒ¿»∆¿

‰Î¯a ‡È‰L ,E¯ÓLÈÂ על ¿ƒ¿¿∆∆ƒ¿»»
Ò„¯הצלחה ÈtŒÏÚÂ Ú·haL∆«∆«¿«ƒ≈∆

,˙eÏLÏzL‰‰ למסלול בהתאם «ƒ¿«¿¿
האלוקי  האור והמשכת ירידת של

של  הרגיל בסדר למטה מלמעלה

סדר  לפי לדרגה מדרגה ההמשכה

מזו  מקבלת אחת שדרגה כך הדרגתי,

בזו  זו קשורות (והדרגות שמעליה

בזו) זו שאחוזות שלשלת של כחוליות

‰fL סדר" פי על הטבעית ההשפעה ∆∆
הרגיל  ·'השתלשלות" ˙‡ ÏÏBk≈∆

,ÌÈË¯t‰- EÎ¯·Èהאחד «¿»ƒ¿»∆¿
,ÔBÓÓa- ÔÓוהשני E¯ÓLÈÂ ¿»¿ƒ¿¿∆ƒ

ÔÈ˜Èfn‰5‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe , ««ƒƒ¿«¿»ƒ∆
ÔÈÚ שבברכות וההשפעה ההמשכה ƒ¿«

‡EÈÏהבאות ÂÈt 'ÈÂ‰ ¯‡È»≈¬»»»»≈∆
˙ÎLÓ‰ ‡È‰L ,jeÁÈÂƒ∆»∆ƒ«¿»«

,‰ÏÚÓlÓ ‰Î¯a‰ נעלה באופן «¿»»ƒ¿«¿»
ידי  שעל ההמשכה מאשר יותר

ו"ישמרך" Î¯a‰L‰"יברכך" „ÚÂ¿«∆«¿»»
jeÁÈÂ ,ÔÁ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆≈ƒ∆»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰L ,ÔÁ ÔBLÏ¿≈∆ƒ«¿»»
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
מעבר  מיוחדת, תוספת הוא החן כי

עצמו, ÔÓלדבר eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»¬ƒƒ
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰6, »ƒ¿¬»ƒ¿«»

היא  מלמעלה וההמשכה שההארה לפעמים יש שכן מלמטה, ההתעוררות

וההשפעה  ההמשכה כזה ובמצב האדם, מצד מלמטה, להתעוררות בהתאם

ויש  שלו, הקליטה ויכולת האדם של ההתעוררות ערך לפי ומוגבלת מדודה

נחשבת  היא ולכן מלמטה להתעוררות בהתאם מדודה שלא מלמעלה השפעה

אליך  פניו ה' "יאר הברכה של ענינה וזה והגבלה, ממדידה למעלה להשפעה

וחן  פנים הארת יש עצמה להשפעה שבנוסף בכך גם מודגש והדבר ויחנך"

‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe יותר עוד נעלית והשפעה CÈLÓnLהמשכה ¿«¿»ƒ∆∆«¿ƒ
למטה ‰È‡מלמעלה ÌÈt‰ ˙‡ÈNpL ,EÈÏ‡ ÂÈt 'ÈÂ‰ ‡OÈƒ»¬»»»»≈∆∆¿ƒ««»ƒƒ

jeÁÈÂ ˙ÈÁaÓ Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a גם ויתרון מעלה בה ויש ¿∆«¬∆≈«ƒ¿ƒ«ƒ∆»
ממדידה  שלמעלה השפעה לגבי

להלן. שיתבאר כפי והגבלה,

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
˙BÎ¯·a Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡7 »¿«≈«ƒ¿»

בתלמוד ברכות ¿«‡e¯Óבמסכת
,‰"aw‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»
·e˙k ,ÌÏBÚŒÏLŒBBaƒ̄∆»»

E˙¯B˙a הוא ברוך הקדוש אודות ¿»∆
ÁwÈ ‡ÏÂ ÌÈt ‡OÈ ‡Ï ¯L‡¬∆…ƒ»»ƒ¿…ƒ«

,„ÁBL הנהגה מצינו ולכאורה «
הזה  הכלל על עונה …¬»Ï‰Â‡שאינה

Ï‡¯NÈÏ ÌÈt ‡NB ‰z‡«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈
?.EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ ·È˙Îcƒ¿ƒƒ»»»≈∆

Ì‰Ï ¯Ó‡ ה ברוך וא הקדוש »«»∆
זו, לטענה בתשובה השרת למלאכי

,Ï‡¯NÈÏ ÌÈt ‡O‡ ‡Ï ÈÎÂ¿ƒ…∆»»ƒ¿ƒ¿»≈
יזכו  לא ישראל שבני יתכן האם

לאחר פנים Ì‰Ïלהארת Èz·˙kL∆»«¿ƒ»∆
zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ‰¯Bza«»¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

EÈ˜Ï‡ '‰ צריכים 8‡˙ שהיו כך ∆¡…∆
של  בשיעור אכילה על רק לברך

ישראלÌ‰Âשביעה  ÌÈ˜c˜„Óבני ¿≈¿«¿¿ƒ
ÌÓˆÚומחמירים ÏÚ ברכת לברך ««¿»

משיעור  פחות אכלו אם גם המזון

רק אלא ÚÂ„שביעה ˙ÈÊk „Ú«¿«ƒ¿«
.‰ˆÈ·k¿≈»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ9ÔÈÚ‰ ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»
,‰Êa והמשמעות התוכן מהו »∆

אלו  ז"ל חכמינו בדברי הפנימית

ÏÚ ÌÈ˜c˜„nL ÌeMnL∆ƒ∆¿«¿¿ƒ«
'eÎ ÌÓˆÚ גם המזון ברכת לברך «¿»

כזית משיעור בפחות אכילה ≈«ÔÎÏעל
ÌÈt ˙‡ÈN Ì‰a LÈ נושא אינו ברוך הקדוש כלל שבדרך למרות וזאת ≈»∆¿ƒ«»ƒ

חלילה.? שוחד לו לתת יתכן שלא כשם כלל, פנים

‰Ï‡M‰ Ìc˜‰a Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡10ÏÏÎa ‰¯Bza ¯Ó‡ ÚecÓ «»ƒ¿»»¿∆¿≈«¿≈»««∆¡««»ƒ¿«
Ê‰מלכתחילה È‡zהמזון ברכת zÎ¯·e,בחיוב zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¿«∆¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ÚÈ·N‰,היינו  LiLk ˜¯ ‡È‰ ‰Î¯a‰L אין מזה פחות ובשיעור ∆«¿»»ƒ«¿∆≈¿ƒ»
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b"nyz'd ,oeiq 'h ,`yp zyxt zay

והרי  ׂשביעה, ּכׁשּיׁש רק היא ׁשהּברכה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוברכּת,

לּמאכל, ׁשיעּור אין ראׁשֹונה ׁשּבברכה ְֲִִִִֵֶַַָָָָָמצינּו

לברכה  ׁשיעּור ּבּתֹורה נקּבע מּדּוע ְְְִִִִֵַַַַָָָואםּֿכן

חילּוקי  ׁשּיׁש 'ערּו ּב'ׁשלחן וכּמבֹואר ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻאחרֹונה,

האדם  אם ּתלּוי ׁשּזה אחרֹונה, ּבברכה ְֲִִִִֶֶַָָָָָָָׁשיעּורים

הּוא  הענין א לא. אֹו ידּועה 15ׂשבע ּדהּנה , ְְְִִֵֵַַָָָָֹ

הּפסּוק  על האריז"ל הּלחם 16ּתֹורת על לא ּכי ֲִִֶֶַַַַַַָָֹ

יחיה  הוי' פי מֹוצא ּכל על ּכי האדם, יחיה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלבּדֹו

ולכאֹורה  ׁשּבּלחם, הוי' ּפי מֹוצא ּדהינּו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהאדם,

ּומבֹואר  ּכן. ּגם ּבאדם הוי' ּפי מֹוצא יׁשנֹו ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָהרי

נעלה  ׁשרׁשֹו ׁשּבּלחם, הוי' ּפי ׁשהּמֹוצא ְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבזה,

הּגבֹוּה ּכל ּכי יֹותר, למּטה נפל ּולפיכ ְְִִֵֵַַַַָָָָָיֹותר,

צרי האדם זה ּומּׁשּום יֹותר, למּטה נֹופל ְִִֵֵֵֶַָָָָָיֹותר

חּיּות  ׁשּיקּבל ּכדי ׁשּבּלחם, הוי' ּפי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלמֹוצא

ּובית  ּבלבּוׁש הּוא ועלּֿדרֿזה ׁשּבֹו. ְְִִִִִֶֶֶֶַַמּניצֹוצין

האדם  צרכי ּכללּות לחם, ּבּתאר נכללים .17ׁשהם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

רּבי  ּכמאמר האדם, ּבכבֹוד מֹוסיפים ְְְְֲִִִִִַַַַָָָּדהּלבּוׁשים

מכּבדּותי  למאניּה קרי ּכן 18יֹוחנן ּגם והּדירה , ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

ּכמאמר  האדם לעצם לֹו19נֹוגעת ׁשאין אדם ּכל ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

לעליֹון  אּדמה מּלׁשֹון אדם, אינֹו אמנם 20ּבית . ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ניצֹוצין  מסּפיק העלה ּכבר אם האדם ידע ְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד

הּוא  לזה הּסימן הּנה מהם, חּיּות לקּבל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכדי

מהּמאכל, ׂשבע ּכבר הּגׁשמי ּגּופֹו ׁשאם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוׂשבעּת,

קּב ׁשּכבר סימן זה וזהּוהרי כּו'. חּיּות מסּפיק ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

הּׂשביעה, על ּדוקא הּבאה הּמזֹון ּברּכת ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָענין

ּביֹותר, נעלית המׁשכה ענינּה ׁשּברכה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָמּׁשּום

הּנ"ל. הּניצֹוצֹות העלאת עלֿידי ּדוקא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנמׁשכת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המזון ברכת לברך התורה מן eÈˆÓחובה È¯‰Â למעלה בהלכה «¬≈»ƒ

,ÏÎ‡nÏ ¯eÚÈL ÔÈ‡ ‰BL‡¯ ‰Î¯·aL כמות שותה או האוכל וגם ∆ƒ¿»»ƒ»≈ƒ««¬»
ברכ  תחילה לברך צריך ראשונה מזערית ÚecÓה ÔkŒÌ‡Â בכללÚa˜ ¿ƒ≈««ƒ¿«

'Ce¯Ú ÔÁÏL'a ¯‡B·nÎÂ ,‰B¯Á‡ ‰Î¯·Ï ¯eÚÈL ‰¯Bza«»ƒƒ¿»»«¬»¿«¿»¿À¿»»
È˜eÏÈÁ LiLהבדליÌÈ¯eÚÈL ∆≈ƒ≈ƒƒ

,‰B¯Á‡ ‰Î¯·a לכמות בהתאם ƒ¿»»«¬»
אכל ‡Ìשהאדם ÈeÏz ‰fL∆∆»ƒ

‡Ï B‡ Ú·N Ì„‡‰ אינו ואם »»»»≈«…
מן  המזון בברכת חייב אינו אכן שבע

לכך? הטעם מהו להבין ויש התורה.

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡15‰p‰c , «»ƒ¿»¿ƒ≈
ÏÚ Ï"ÊÈ¯‡‰ ˙¯Bz ‰Úe„È¿»«»¬ƒ««

˜eÒt‰11ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èk «»ƒ…««∆∆
Ïk ÏÚ Èk ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ Bc·Ï¿«ƒ¿∆»»»ƒ«»
,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰ ÈÙ ‡ˆBÓ»ƒ¬»»ƒ¿∆»»»
,ÌÁlaL 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ eÈ‰c¿«¿»ƒ¬»»∆«∆∆
הפנימית, המשמעות לפי כלומר,

את  שואב לא שהאדם אומר הכתוב

ה', מדבר אלא הגשמי מהלחם חיותו

הלחם  בתוך שנמצא הוי'" פי "מוצא

אותו  ומקיים ומחיה ומהווה

‰¯B‡ÎÏÂ לשאוב כדי מדוע מובן לא ¿ƒ¿»
הוי'", פי ל"מוצא זקוק האדם חיות,

הלחם  את המחיה ה' דבר ≈¬‰¯Èהיינו
Ìb Ì„‡a 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ BLÈ∆¿»ƒ¬»»»»»«

Ôk באה האדם של החיות ומדוע ≈
דווקא.? שבלחם ה" פי מ"מוצא

,‰Êa ¯‡B·Óe וחסידות בקבלה ¿»»∆
,ÌÁlaL 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBn‰L∆«»ƒ¬»»∆«∆∆

,¯˙BÈ ‰ÏÚ BL¯L פי מה"מוצא »¿«¬∆≈
שבאדם  hÓÏ‰ה'" ÏÙ CÎÈÙÏe¿ƒ»»«¿«»

,¯˙BÈ,בבריאה יותר נחות למקום ≈
מבחינת  שלמטה "צומח" לבחינת

BÈ˙¯"מדבר" dB·b‰ Ïk Èkƒ»«»«≈
,¯˙BÈ ‰hÓÏ ÏÙB חומת כמשל ≈¿«»≈

שהאבנים  כך שמתמוטטת, אבנים

קרוב, נופלות התחתונות שבשורות

רחוק נופלות העליונות שבשורות Ê‰והאבנים ÌeMÓe ניצוצות מעלת בגלל ƒ∆
הקדושה  ניצוצות לעומת בלחם שנמצאים ה'") פי (ה"מוצא הקדושה

באדם שנמצאים ה'") פי ˆ¯CÈ(ה"מוצא Ì„‡‰ וחיותו קיומו לצורך וזקוק »»»»ƒ
.BaL ÔÈˆBˆÈpÓ ˙eiÁ Ïa˜iL È„k ,ÌÁlaL 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓÏ¿»ƒ¬»»∆«∆∆¿≈∆¿«≈«ƒƒƒ∆

Le·Ïa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂבגדים˙È·e הדירÌÈÏÏÎ Ì‰L ¿«∆∆∆ƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿»ƒ
,ÌÁÏ ¯‡zaאת בתוכו הכולל כללי כינוי הוא "לחם" התואר eÏÏk˙כי «…«∆∆¿»
Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆ12.המזון את רק ÌÈÙÈÒBÓהבגדים ÌÈLe·l‰cולא »¿≈»»»¿«¿ƒƒƒ

¯Ó‡Ók ,Ì„‡‰ „B·Îa הגמראdÈ‡ÓÏ È¯˜ ÔÁBÈ Èa¯ ƒ¿»»»¿«¬««ƒ»»»ƒ¿»≈
È˙e„aÎÓ13, לבגדיו קורא היה ¿«¿ƒ

Ú‚B˙מכבדיי Ôk Ìb ‰¯Èc‰Â¿«ƒ»«≈««
¯Ó‡Ók Ì„‡‰ ÌˆÚÏ14 חכמינו ¿∆∆»»»¿«¬«

Èa˙ז"ל BÏ ÔÈ‡L Ì„‡ Ïk»»»∆≈«ƒ
‰Óc‡ ÔBLlÓ ,Ì„‡ BÈ‡≈»»ƒ»∆»∆

ÔBÈÏÚÏ15 נחוץ שהמזון שכשם הרי ¿∆¿
הבגדים  גם כך חיוני כצורך לאדם

להם  זקוק והוא חיוני צורך הם והדירה

המזון  לגבי לעיל האמור ולכן מאד,

שהאדם  קדושה של ניצוצות בו שיש

גם  נכון חיות, לשאוב כדי להם זקוק

ודירתו. בגדיו לגבי

Ì‡ Ì„‡‰ Ú„È „ˆÈk ÌÓ‡»¿»≈«≈«»»»ƒ
ÔÈˆBˆÈ ˜ÈtÒÓ ‰ÏÚ‰ ¯·k¿»∆¡»«¿ƒƒƒ

,Ì‰Ó ˙eiÁ Ïa˜Ï È„k או ¿≈¿«≈«≈∆
גשמיים  דברים עם במגע לבוא שעליו

לבוש  (מזון, ה"לחם" בתחום נוספים

‰ÔÓÈqובית), ‰p‰ ואבןֿהבוחן ƒ≈«ƒ»
‰ÊÏ והעלה בירר האם ולדעת לבדוק ¿∆

קדושה  של ניצוצות ‰e‡מספיק
ÈÓLb‰ BÙeb Ì‡L ,zÚ·NÂ¿»»¿»∆ƒ««¿ƒ

,ÏÎ‡n‰Ó Ú·N ¯·k רעב ואיננו ¿»»≈«≈««¬»
נוספת ÔÓÈÒלכמות ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ»

'eÎ ˙eiÁ ˜ÈtÒÓ Ïa˜ ¯·kL∆¿»ƒ≈«¿ƒ«
ניצוצות. מספיק והעלה ובירר

‰‡a‰ ÔBÊn‰ ˙k¯a ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿««»«»»
,‰ÚÈ·O‰ ÏÚ ‡˜Âc החיוב ולכן «¿»««¿ƒ»

מלכתחילה  ניתן המזון ברכת של

שביעה  כדי אכל שהאדם בתנאי

‰ÎLÓ‰ dÈÚ ‰Î¯aL ÌeMÓƒ∆¿»»ƒ¿»»«¿»»
˙ÈÏÚ,¯˙BÈa בתחילת כאמור «¬≈¿≈

יתרון  לברכה יש כלל שבדרך המאמר

ומגלה  ממשיכה שהיא בכך תפילה על

ברכת  של עניינה שהיא ברכה, של הנעלית וההמשכה הדברים. ושורש ממקור

כזו היא ‰Ï"pהמזון, ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆«¿»«¿≈«¬»««ƒ««
שביעה, כדי באכילה דווקא ונשלם כראוי מתבצע הניצוצות העלאת ועניין
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ז dyn l` 'd xacie

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבזה הּדּיּוק ידּוע מהּו9והּנה , ְְִִִֵֵֶַַַָָָ

על  ׁשּלא הם ּדלכאֹורה הּברכֹות, סדר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹּביאּור

מּלמּטה  הּוא ׁשהּסדר ּבזה, ּומבֹואר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּסדר.

גֹו' יברכ היא הּברכה ּדבתחּלה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָלמעלה,

סדר  ועלּֿפי ׁשּבּטבע ּברכה ׁשהיא ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָויׁשמר

הּפרטים, ב' את ּכֹולל ׁשּזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָההׁשּתלׁשלּות,

הּמּזיקין  מן ויׁשמר ּבממֹון, ּולמעלה 10יברכ , ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

ׁשהיא  ויחּונּך, אלי ּפניו הוי' יאר ענין הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּזה

היא  ׁשהּברכה ועד מּלמעלה, הּברכה ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָהמׁשכת

המׁשכה  ׁשהיא חן, לׁשֹון ויחּונּך חן, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבאֹופן

מן  אפילּו ּולמעלה והגּבלה, מּמדידה ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּלמעלה

הּוא 11האתערּותאּֿדלתּתא  מּזה ּולמעלה , ְְְְֲִִִֶַַָָָָ

הּפנים  ׁשּנׂשיאת ,אלי ּפניו הוי' יּׂשא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּממׁשי

ויחּונּך. מּבחינת ּגם יֹותר נעלה ּבאֹופן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָהיא

¯e‡È·e ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִֵֵַַָָָ

לפני 12ּבברכֹות  הּׁשרת מלאכי אמרּו ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ

אׁשר  ּבתֹורת ּכתּוב ֿ עֹולם, רּבֹונֹוֿׁשל ְֲִֶֶֶַָָָָָהּקּב"ה,

נֹוׂשא  אּתה והלא ׁשֹוחד, יּקח ולא ּפנים יּׂשא ְֲִִִֵַַַַָָָֹֹֹלא

אמר  .אלי ּפניו ה' יּׂשא ּדכתיב ליׂשראל ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּפנים

להם  ׁשּכתבּתי ליׂשראל, ּפנים אּׂשא לא וכי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלהם,

אלקי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת 13ּבּתֹורה ְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכביצה. ועד ּכזית עד עצמם על מדקּדקים ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָוהם

להבין  צרי ׁשּמּׁשּום 14ולכאֹורה ּבזה, הענין ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָ

נׂשיא  ּבהם יׁש לכן כּו' עצמם על ת ׁשּמדקּדקים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּׁשאלה  ּבהקּדם יּובן הענין א מּדּוע 15ּפנים. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

וׂשבעּת ואכלּת זה ּתנאי ּבכלל ּבּתֹורה ְְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָנאמר
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ועוד. שם. עטר"ת סה"מ וראה שם. ואילך..9הספר רכח ע' תקס"ו סה"מ גם וראה ואילך. א כו, ופרש"י .10שם ספרי ראה

ועוד..11עה"פ. ואילך. ריא ע' תרע"ח סה"מ תלח. ע' אור יהל נג. ע' ואתחנן ב'לח. ע' תשא אוה"ת ב..12ראה עקב .13כ,

י. שם..14ח, ב'כח..15לקו"ת ע' ה) (כרך עקב אוה"ת ג. קיט, לאדהאמ"צ ביאוה"ז שם. לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÎ¯·‡ שברכת מובן זה ומכל מ"כתר", והמשכה השפעה יש שבכולם ¬»¬≈

הברכות. שאר מכל יותר נעלית מיוחדת, ברכה אכן היא כוהנים

˜eic‰ Úe„È ‰p‰Âהשאלה'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰Êa4,הזקן לרבנו ¿ƒ≈»««ƒ»∆¿ƒ≈»
˙BÎ¯a‰ ¯„Ò ¯e‡Èa e‰Ó,כוהנים ‰Ìבברכת ‰¯B‡ÎÏc הברכות «≈≈∆«¿»¿ƒ¿»≈

¯„q‰ ÏÚ ‡lL מהו נראה ולא ∆…««≈∆
הברכות.? של זה לסדר הטעם

,‰Êa ¯‡B·Óe'תורה ב'לקוטי ¿»»∆
¯„q‰Lהברכות של ‰e‡של סדר ∆«≈∆

‰lÁ˙·c ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿ƒ»
'B‚ EÎ¯·È ‡È‰ ‰Î¯a‰«¿»»ƒ¿»∆¿

‰Î¯a ‡È‰L ,E¯ÓLÈÂ על ¿ƒ¿¿∆∆ƒ¿»»
Ò„¯הצלחה ÈtŒÏÚÂ Ú·haL∆«∆«¿«ƒ≈∆

,˙eÏLÏzL‰‰ למסלול בהתאם «ƒ¿«¿¿
האלוקי  האור והמשכת ירידת של

של  הרגיל בסדר למטה מלמעלה

סדר  לפי לדרגה מדרגה ההמשכה

מזו  מקבלת אחת שדרגה כך הדרגתי,

בזו  זו קשורות (והדרגות שמעליה

בזו) זו שאחוזות שלשלת של כחוליות

‰fL סדר" פי על הטבעית ההשפעה ∆∆
הרגיל  ·'השתלשלות" ˙‡ ÏÏBk≈∆

,ÌÈË¯t‰- EÎ¯·Èהאחד «¿»ƒ¿»∆¿
,ÔBÓÓa- ÔÓוהשני E¯ÓLÈÂ ¿»¿ƒ¿¿∆ƒ

ÔÈ˜Èfn‰5‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe , ««ƒƒ¿«¿»ƒ∆
ÔÈÚ שבברכות וההשפעה ההמשכה ƒ¿«

‡EÈÏהבאות ÂÈt 'ÈÂ‰ ¯‡È»≈¬»»»»≈∆
˙ÎLÓ‰ ‡È‰L ,jeÁÈÂƒ∆»∆ƒ«¿»«

,‰ÏÚÓlÓ ‰Î¯a‰ נעלה באופן «¿»»ƒ¿«¿»
ידי  שעל ההמשכה מאשר יותר

ו"ישמרך" Î¯a‰L‰"יברכך" „ÚÂ¿«∆«¿»»
jeÁÈÂ ,ÔÁ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆≈ƒ∆»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰L ,ÔÁ ÔBLÏ¿≈∆ƒ«¿»»
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
מעבר  מיוחדת, תוספת הוא החן כי

עצמו, ÔÓלדבר eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»¬ƒƒ
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰6, »ƒ¿¬»ƒ¿«»

היא  מלמעלה וההמשכה שההארה לפעמים יש שכן מלמטה, ההתעוררות

וההשפעה  ההמשכה כזה ובמצב האדם, מצד מלמטה, להתעוררות בהתאם

ויש  שלו, הקליטה ויכולת האדם של ההתעוררות ערך לפי ומוגבלת מדודה

נחשבת  היא ולכן מלמטה להתעוררות בהתאם מדודה שלא מלמעלה השפעה

אליך  פניו ה' "יאר הברכה של ענינה וזה והגבלה, ממדידה למעלה להשפעה

וחן  פנים הארת יש עצמה להשפעה שבנוסף בכך גם מודגש והדבר ויחנך"

‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe יותר עוד נעלית והשפעה CÈLÓnLהמשכה ¿«¿»ƒ∆∆«¿ƒ
למטה ‰È‡מלמעלה ÌÈt‰ ˙‡ÈNpL ,EÈÏ‡ ÂÈt 'ÈÂ‰ ‡OÈƒ»¬»»»»≈∆∆¿ƒ««»ƒƒ

jeÁÈÂ ˙ÈÁaÓ Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a גם ויתרון מעלה בה ויש ¿∆«¬∆≈«ƒ¿ƒ«ƒ∆»
ממדידה  שלמעלה השפעה לגבי

להלן. שיתבאר כפי והגבלה,

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
˙BÎ¯·a Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡7 »¿«≈«ƒ¿»

בתלמוד ברכות ¿«‡e¯Óבמסכת
,‰"aw‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»
·e˙k ,ÌÏBÚŒÏLŒBBaƒ̄∆»»

E˙¯B˙a הוא ברוך הקדוש אודות ¿»∆
ÁwÈ ‡ÏÂ ÌÈt ‡OÈ ‡Ï ¯L‡¬∆…ƒ»»ƒ¿…ƒ«

,„ÁBL הנהגה מצינו ולכאורה «
הזה  הכלל על עונה …¬»Ï‰Â‡שאינה

Ï‡¯NÈÏ ÌÈt ‡NB ‰z‡«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈
?.EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ ·È˙Îcƒ¿ƒƒ»»»≈∆

Ì‰Ï ¯Ó‡ ה ברוך וא הקדוש »«»∆
זו, לטענה בתשובה השרת למלאכי

,Ï‡¯NÈÏ ÌÈt ‡O‡ ‡Ï ÈÎÂ¿ƒ…∆»»ƒ¿ƒ¿»≈
יזכו  לא ישראל שבני יתכן האם

לאחר פנים Ì‰Ïלהארת Èz·˙kL∆»«¿ƒ»∆
zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ‰¯Bza«»¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

EÈ˜Ï‡ '‰ צריכים 8‡˙ שהיו כך ∆¡…∆
של  בשיעור אכילה על רק לברך

ישראלÌ‰Âשביעה  ÌÈ˜c˜„Óבני ¿≈¿«¿¿ƒ
ÌÓˆÚומחמירים ÏÚ ברכת לברך ««¿»

משיעור  פחות אכלו אם גם המזון

רק אלא ÚÂ„שביעה ˙ÈÊk „Ú«¿«ƒ¿«
.‰ˆÈ·k¿≈»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ9ÔÈÚ‰ ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»
,‰Êa והמשמעות התוכן מהו »∆

אלו  ז"ל חכמינו בדברי הפנימית

ÏÚ ÌÈ˜c˜„nL ÌeMnL∆ƒ∆¿«¿¿ƒ«
'eÎ ÌÓˆÚ גם המזון ברכת לברך «¿»

כזית משיעור בפחות אכילה ≈«ÔÎÏעל
ÌÈt ˙‡ÈN Ì‰a LÈ נושא אינו ברוך הקדוש כלל שבדרך למרות וזאת ≈»∆¿ƒ«»ƒ

חלילה.? שוחד לו לתת יתכן שלא כשם כלל, פנים

‰Ï‡M‰ Ìc˜‰a Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡10ÏÏÎa ‰¯Bza ¯Ó‡ ÚecÓ «»ƒ¿»»¿∆¿≈«¿≈»««∆¡««»ƒ¿«
Ê‰מלכתחילה È‡zהמזון ברכת zÎ¯·e,בחיוב zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¿«∆¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ÚÈ·N‰,היינו  LiLk ˜¯ ‡È‰ ‰Î¯a‰L אין מזה פחות ובשיעור ∆«¿»»ƒ«¿∆≈¿ƒ»
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b"nyz'd ,oeiq 'h ,`yp zyxt zay

והרי  ׂשביעה, ּכׁשּיׁש רק היא ׁשהּברכה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוברכּת,

לּמאכל, ׁשיעּור אין ראׁשֹונה ׁשּבברכה ְֲִִִִֵֶַַָָָָָמצינּו

לברכה  ׁשיעּור ּבּתֹורה נקּבע מּדּוע ְְְִִִִֵַַַַָָָואםּֿכן

חילּוקי  ׁשּיׁש 'ערּו ּב'ׁשלחן וכּמבֹואר ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻאחרֹונה,

האדם  אם ּתלּוי ׁשּזה אחרֹונה, ּבברכה ְֲִִִִֶֶַָָָָָָָׁשיעּורים

הּוא  הענין א לא. אֹו ידּועה 15ׂשבע ּדהּנה , ְְְִִֵֵַַָָָָֹ

הּפסּוק  על האריז"ל הּלחם 16ּתֹורת על לא ּכי ֲִִֶֶַַַַַַָָֹ

יחיה  הוי' פי מֹוצא ּכל על ּכי האדם, יחיה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלבּדֹו

ולכאֹורה  ׁשּבּלחם, הוי' ּפי מֹוצא ּדהינּו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהאדם,

ּומבֹואר  ּכן. ּגם ּבאדם הוי' ּפי מֹוצא יׁשנֹו ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָהרי

נעלה  ׁשרׁשֹו ׁשּבּלחם, הוי' ּפי ׁשהּמֹוצא ְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבזה,

הּגבֹוּה ּכל ּכי יֹותר, למּטה נפל ּולפיכ ְְִִֵֵַַַַָָָָָיֹותר,

צרי האדם זה ּומּׁשּום יֹותר, למּטה נֹופל ְִִֵֵֵֶַָָָָָיֹותר

חּיּות  ׁשּיקּבל ּכדי ׁשּבּלחם, הוי' ּפי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלמֹוצא

ּובית  ּבלבּוׁש הּוא ועלּֿדרֿזה ׁשּבֹו. ְְִִִִִֶֶֶֶַַמּניצֹוצין

האדם  צרכי ּכללּות לחם, ּבּתאר נכללים .17ׁשהם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

רּבי  ּכמאמר האדם, ּבכבֹוד מֹוסיפים ְְְְֲִִִִִַַַַָָָּדהּלבּוׁשים

מכּבדּותי  למאניּה קרי ּכן 18יֹוחנן ּגם והּדירה , ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

ּכמאמר  האדם לעצם לֹו19נֹוגעת ׁשאין אדם ּכל ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

לעליֹון  אּדמה מּלׁשֹון אדם, אינֹו אמנם 20ּבית . ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ניצֹוצין  מסּפיק העלה ּכבר אם האדם ידע ְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד

הּוא  לזה הּסימן הּנה מהם, חּיּות לקּבל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכדי

מהּמאכל, ׂשבע ּכבר הּגׁשמי ּגּופֹו ׁשאם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוׂשבעּת,

קּב ׁשּכבר סימן זה וזהּוהרי כּו'. חּיּות מסּפיק ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

הּׂשביעה, על ּדוקא הּבאה הּמזֹון ּברּכת ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָענין

ּביֹותר, נעלית המׁשכה ענינּה ׁשּברכה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָמּׁשּום

הּנ"ל. הּניצֹוצֹות העלאת עלֿידי ּדוקא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנמׁשכת
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ב..16 פא, מטות ג. לח, אמור ב. ג, צו לקו"ת ד. סה, בשלח ד. ט, נח תו"א גם וראה שם. (להאריז"ל) לקו"ת ג. ח, עקב

ועוד. א. יד, גֿד..17עקב ע' תרל"ו רבים מים המשך ואילך. ד צח, ברכה לקו"ת א..18ראה קיג, יבמות .19שבת ראה

שאין. ד"ה שם ובתוספות א. סל"ג..20סג, ח"ב חי כל אם מאמר מאמרות עשרה ועוד. ב. רסח, ב. כ, א. ג, של"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המזון ברכת לברך התורה מן eÈˆÓחובה È¯‰Â למעלה בהלכה «¬≈»ƒ

,ÏÎ‡nÏ ¯eÚÈL ÔÈ‡ ‰BL‡¯ ‰Î¯·aL כמות שותה או האוכל וגם ∆ƒ¿»»ƒ»≈ƒ««¬»
ברכ  תחילה לברך צריך ראשונה מזערית ÚecÓה ÔkŒÌ‡Â בכללÚa˜ ¿ƒ≈««ƒ¿«

'Ce¯Ú ÔÁÏL'a ¯‡B·nÎÂ ,‰B¯Á‡ ‰Î¯·Ï ¯eÚÈL ‰¯Bza«»ƒƒ¿»»«¬»¿«¿»¿À¿»»
È˜eÏÈÁ LiLהבדליÌÈ¯eÚÈL ∆≈ƒ≈ƒƒ

,‰B¯Á‡ ‰Î¯·a לכמות בהתאם ƒ¿»»«¬»
אכל ‡Ìשהאדם ÈeÏz ‰fL∆∆»ƒ

‡Ï B‡ Ú·N Ì„‡‰ אינו ואם »»»»≈«…
מן  המזון בברכת חייב אינו אכן שבע

לכך? הטעם מהו להבין ויש התורה.

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡15‰p‰c , «»ƒ¿»¿ƒ≈
ÏÚ Ï"ÊÈ¯‡‰ ˙¯Bz ‰Úe„È¿»«»¬ƒ««

˜eÒt‰11ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èk «»ƒ…««∆∆
Ïk ÏÚ Èk ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ Bc·Ï¿«ƒ¿∆»»»ƒ«»
,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰ ÈÙ ‡ˆBÓ»ƒ¬»»ƒ¿∆»»»
,ÌÁlaL 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ eÈ‰c¿«¿»ƒ¬»»∆«∆∆
הפנימית, המשמעות לפי כלומר,

את  שואב לא שהאדם אומר הכתוב

ה', מדבר אלא הגשמי מהלחם חיותו

הלחם  בתוך שנמצא הוי'" פי "מוצא

אותו  ומקיים ומחיה ומהווה

‰¯B‡ÎÏÂ לשאוב כדי מדוע מובן לא ¿ƒ¿»
הוי'", פי ל"מוצא זקוק האדם חיות,

הלחם  את המחיה ה' דבר ≈¬‰¯Èהיינו
Ìb Ì„‡a 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ BLÈ∆¿»ƒ¬»»»»»«

Ôk באה האדם של החיות ומדוע ≈
דווקא.? שבלחם ה" פי מ"מוצא

,‰Êa ¯‡B·Óe וחסידות בקבלה ¿»»∆
,ÌÁlaL 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBn‰L∆«»ƒ¬»»∆«∆∆

,¯˙BÈ ‰ÏÚ BL¯L פי מה"מוצא »¿«¬∆≈
שבאדם  hÓÏ‰ה'" ÏÙ CÎÈÙÏe¿ƒ»»«¿«»

,¯˙BÈ,בבריאה יותר נחות למקום ≈
מבחינת  שלמטה "צומח" לבחינת

BÈ˙¯"מדבר" dB·b‰ Ïk Èkƒ»«»«≈
,¯˙BÈ ‰hÓÏ ÏÙB חומת כמשל ≈¿«»≈

שהאבנים  כך שמתמוטטת, אבנים

קרוב, נופלות התחתונות שבשורות

רחוק נופלות העליונות שבשורות Ê‰והאבנים ÌeMÓe ניצוצות מעלת בגלל ƒ∆
הקדושה  ניצוצות לעומת בלחם שנמצאים ה'") פי (ה"מוצא הקדושה

באדם שנמצאים ה'") פי ˆ¯CÈ(ה"מוצא Ì„‡‰ וחיותו קיומו לצורך וזקוק »»»»ƒ
.BaL ÔÈˆBˆÈpÓ ˙eiÁ Ïa˜iL È„k ,ÌÁlaL 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓÏ¿»ƒ¬»»∆«∆∆¿≈∆¿«≈«ƒƒƒ∆

Le·Ïa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂבגדים˙È·e הדירÌÈÏÏÎ Ì‰L ¿«∆∆∆ƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿»ƒ
,ÌÁÏ ¯‡zaאת בתוכו הכולל כללי כינוי הוא "לחם" התואר eÏÏk˙כי «…«∆∆¿»
Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆ12.המזון את רק ÌÈÙÈÒBÓהבגדים ÌÈLe·l‰cולא »¿≈»»»¿«¿ƒƒƒ

¯Ó‡Ók ,Ì„‡‰ „B·Îa הגמראdÈ‡ÓÏ È¯˜ ÔÁBÈ Èa¯ ƒ¿»»»¿«¬««ƒ»»»ƒ¿»≈
È˙e„aÎÓ13, לבגדיו קורא היה ¿«¿ƒ

Ú‚B˙מכבדיי Ôk Ìb ‰¯Èc‰Â¿«ƒ»«≈««
¯Ó‡Ók Ì„‡‰ ÌˆÚÏ14 חכמינו ¿∆∆»»»¿«¬«

Èa˙ז"ל BÏ ÔÈ‡L Ì„‡ Ïk»»»∆≈«ƒ
‰Óc‡ ÔBLlÓ ,Ì„‡ BÈ‡≈»»ƒ»∆»∆

ÔBÈÏÚÏ15 נחוץ שהמזון שכשם הרי ¿∆¿
הבגדים  גם כך חיוני כצורך לאדם

להם  זקוק והוא חיוני צורך הם והדירה

המזון  לגבי לעיל האמור ולכן מאד,

שהאדם  קדושה של ניצוצות בו שיש

גם  נכון חיות, לשאוב כדי להם זקוק

ודירתו. בגדיו לגבי

Ì‡ Ì„‡‰ Ú„È „ˆÈk ÌÓ‡»¿»≈«≈«»»»ƒ
ÔÈˆBˆÈ ˜ÈtÒÓ ‰ÏÚ‰ ¯·k¿»∆¡»«¿ƒƒƒ

,Ì‰Ó ˙eiÁ Ïa˜Ï È„k או ¿≈¿«≈«≈∆
גשמיים  דברים עם במגע לבוא שעליו

לבוש  (מזון, ה"לחם" בתחום נוספים

‰ÔÓÈqובית), ‰p‰ ואבןֿהבוחן ƒ≈«ƒ»
‰ÊÏ והעלה בירר האם ולדעת לבדוק ¿∆

קדושה  של ניצוצות ‰e‡מספיק
ÈÓLb‰ BÙeb Ì‡L ,zÚ·NÂ¿»»¿»∆ƒ««¿ƒ

,ÏÎ‡n‰Ó Ú·N ¯·k רעב ואיננו ¿»»≈«≈««¬»
נוספת ÔÓÈÒלכמות ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ»

'eÎ ˙eiÁ ˜ÈtÒÓ Ïa˜ ¯·kL∆¿»ƒ≈«¿ƒ«
ניצוצות. מספיק והעלה ובירר

‰‡a‰ ÔBÊn‰ ˙k¯a ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿««»«»»
,‰ÚÈ·O‰ ÏÚ ‡˜Âc החיוב ולכן «¿»««¿ƒ»

מלכתחילה  ניתן המזון ברכת של

שביעה  כדי אכל שהאדם בתנאי

‰ÎLÓ‰ dÈÚ ‰Î¯aL ÌeMÓƒ∆¿»»ƒ¿»»«¿»»
˙ÈÏÚ,¯˙BÈa בתחילת כאמור «¬≈¿≈

יתרון  לברכה יש כלל שבדרך המאמר

ומגלה  ממשיכה שהיא בכך תפילה על

ברכת  של עניינה שהיא ברכה, של הנעלית וההמשכה הדברים. ושורש ממקור

כזו היא ‰Ï"pהמזון, ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆«¿»«¿≈«¬»««ƒ««
שביעה, כדי באכילה דווקא ונשלם כראוי מתבצע הניצוצות העלאת ועניין
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dynח l` 'd xacie

e‰ÊÂ ועד ּכזית עד עצמם על מדקּדקים ׁשהם ¿∆ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָ

עֹולים  ּבעבֹודתם יׂשראל ׁשּבני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָּכביצה,

הּניצֹוצין  ּומעלים מּׂשביעה, יֹותר נעלית ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָלדרּגא

ׁשם  היינּו ּדכּזית ׁשּבזה, הּפירּוׁשים ּכפי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָלמעלה,

הוי' ׁשם היינּו ּוכביצה עילאה 21אד', יראה , ְְְֲִִֵֵַָָָָָָ

וכּו'. ּתּתאה וחכמה עילאה  חכמה ּתּתאה, ְְְְְְִִַַָָָָָָָָָָָויראה

הּדין. מּׁשּורת  ׁשּלפנים העבֹודה היא ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָׁשּבכללּות

ׁשהיא  הּפנים, נׂשיאת ענין ּבא זה ְְִִִִִֶֶַַַָָּומּׁשּום

ּפניו  הוי' יאר מּבחינת ּגם יֹותר נעלית ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהמׁשכה

לגמרי  ׁשּלמעלה אתערּותאּֿדלעילא היינּו ,ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאלי

היא  העב ֹודה ּכאׁשר  ּכי ְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָמאתערּותאּֿדלתּתא,

ׁשּלא  היא ההמׁשכה אז הרי ּכזה, נעלה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבאֹופן

כּו'. ּפנים נׂשיאת ּבבחינת ,ְְְִִִִֶֶַַָּבער

ÌÓ‡.למּטה ּכלי לּה ׁשּיהיה צרי זֹו המׁשכה »¿»ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

ּכי  ׁשלֹום, ל ויׂשם ּׁשּממׁשי מה ְְְְִִֵֶֶַַָָוזהּו

ׁשּלמעלה  הּגּלּוי את לחּבר אפׁשר ׁשּיהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדי

לזה  למ ּטה, ׁשּיּומ ׁש אתערּותאּֿדלתּתא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָמּגדר

ׁשהּלֹומד  הּתֹורה, ׁשהיא הּׁשלֹום, לענין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָצרי

ּובּפמליא  מעלה ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום מׂשים ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָּתֹורה

מּטה  ּכפסק 22ׁשל ּבעֹולם, ּגם הּוא ׁשּכן ועד , ְְִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשלֹום 23הרמּב"ם  לעׂשֹות ניּתנה ׁשהּתֹורה ְְֲִֶַַַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הוי'24ּבעֹולם, יּתן לעּמֹו עֹוז הוי' ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָ

ּדקאי  ּבּׁשלֹום, עּמֹו את הּתֹורה,25יבר על ְְֵֵֶַַַַָָָָ
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בערכם..21 וקה"י ומאו"א (שכ"ג) פרדס ב..22ראה צט, חנוכה..23סנהדרין הל' יא..24סוף כט, זבחים .25תהלים ראה

וש"נ. ש.ז. הגבלה דימי כללי מכתב שם. ובפרש"י א קטז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂלעיל האמור של הפנימית והמשמעות ישראל Ì‰Lהתוכן בני ¿∆∆≈

Ï‡¯NÈ ÈaL ,‰ˆÈ·k „ÚÂ ˙ÈÊk „Ú ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒ««¿»«¿«ƒ¿«¿≈»∆¿≈ƒ¿»≈
Ì˙„B·Úa ברמה הניצוצות והעלאת בבירור ה' בעבודת מסתפקים לא «¬»»

אלא "שביעה" ידי על הנוצרת BÈ˙¯הרגילה, ˙ÈÏÚ ‡b¯„Ï ÌÈÏBÚƒ¿«¿»«¬≈≈
ÔÈˆBˆÈp‰ ÌÈÏÚÓe ,‰ÚÈ·OÓƒ¿ƒ»«¬ƒ«ƒƒ
שבלחם  הקדושה ניצוצות את

‰ÏÚÓÏ מרומזת זו ועליה יותר, ¿«¿»
על  "מדקדקים ז"ל חכמינו בדברי

כביצה" ועד כזית עד ÈÙk¿ƒעצמם
,‰ÊaL ÌÈLe¯Èt‰ פנימיות לפי «≈ƒ∆»∆

‡„',הדברים  ÌL eÈÈ‰ ˙ÈfÎc¿««ƒ«¿≈
אֿדֿנֿי ÌLהשם eÈÈ‰ ‰ˆÈ·Îe¿≈»«¿≈

'ÈÂ‰16, והם קבלה. בספרי כמבואר ¬»»
ה' ביראת הכלליות הדרגות שתי כנגד

‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È כנגד עליונה יראה ƒ¿»ƒ»»
("כביצה") הוי' zz‡‰,שם ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»«»»

אֿדֿנֿי  שם כנגד תחתונה יראה

בחכמה  דרגות שתי וכן (כזית")

‰‡ÏÈÚ ‰ÓÎÁ כנגד עליונה חכמה »¿»ƒ»»
("כביצה") הוי' ÓÎÁÂ‰שם ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¿»¿»

‰‡zz שם כנגד תחתונה חכמה «»»
("כזית") ¿eÎÂ'.אֿדֿנֿי

בדרגה  ה' את עובד היהודי וכאשר

וב"חכמה  עילאה" (ב"יראה גבוהה

דרך  על ה' מעבודת שלמעלה עילאה")

הניצוצות  והעלאת בירור גם אזי הרגיל,

האכי  עלֿידי פועל הוא שהוא לה

יותר נעלה עבודת eÏÏÎaL˙באופן ∆ƒ¿»
הרגיל  מדרך למעלה È‰ƒ‡ה'

˙¯eMÓ ÌÈÙlL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ¿ƒƒ«
ÔÈc‰ פי על למתחייב ומעבר מעל «ƒ
Ê‰הדין. ÌeMÓe מעבודת כתוצאה ƒ∆

מהמתחייב  למעלה כזה, באופן ה'

כלל, ‰ÌÈt,בדרך ˙‡ÈN ÔÈÚ ‡a האדם אל הוא ברוך מהקדוש »ƒ¿«¿ƒ««»ƒ
‡È‰L הפנים ÈÁaÓ˙והשפעה ‰ÎLÓ‰נשיאת Ìb ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ∆ƒ«¿»»«¬≈≈«ƒ¿ƒ«

,EÈÏ‡ ÂÈt 'ÈÂ‰ ¯‡È הוא כוהנים בברכת הברכות שסדר וכאמור »≈¬»»»»≈∆
יותר  נעלית ברכה היא בפסוקים יותר המאוחרת שהברכה כך למעלה מלמטה

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ eÈÈ‰ מלמעלה והתגלות) (המשכה התעוררות «¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL מצד מלמטה התעוררות ∆¿«¿»¿«¿≈≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

בעקבות  באה והמתחייב מהרגיל למעלה מלמעלה ההמשכה ואמנם האדם,

אבל  הדין", משורת "לפנים בדרך ופעולתו מהמתחייב למעלה האדם עבודת

ואין  האדם למעשי ומעבר מעל היא מלמעלה וההמשכה ההתעוררות למעשה

דלתתא" וה"אתערותא דלעילא" ה"אתערותא בין יחס L‡k¯כל Èkƒ«¬∆
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ Ê‡ È¯‰ ,‰Êk ‰ÏÚ ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿∆«¬∆»∆¬≈»««¿»»ƒ

,C¯Úa ‡lL האדם לעבודת והשוואה יחס כל ÈN‡˙ללא ˙ÈÁ·a ∆…¿∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«
'eÎ ÌÈt.האדם לעבודת בהתאם ומתחייב שמגיע למה מעבר הרבה »ƒ

‰ÎLÓ‰ ÌÓ‡וגבוהה BÊנעלית »¿»«¿»»
פנים  נשיאת היא שלה ההתגלות שעצם

‰hÓÏ ÈÏk dÏ ‰È‰iL CÈ¯»̂ƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ¿«»
ההשפעה. ותיקלט תומשך ∆¿e‰ÊÂשבו

CÈLÓnM ‰Ó זו ברכה בסיום «∆«¿ƒ
È„k Èk ,ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ¿»≈¿»ƒ¿≈
˙‡ ¯aÁÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿»¿«≈∆
¯„bÓ ‰ÏÚÓlL Èelb‰«ƒ∆¿«¿»ƒ∆∆

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ובעצם ƒ¿¬»ƒ¿«»
לגרום  מסוגלת לא דלתתא" "אתערותא

כך כל נעלה »¿∆CLÓeiLגילוי
ÔÈÚÏ CÈ¯ˆ ‰ÊÏ ,‰hÓÏ¿«»¿∆»ƒ¿ƒ¿«

‰¯Bz‰ ‡È‰L ,ÌBÏM‰ שהיא «»∆ƒ«»
פועלת  היא וכך בעולם שלום המביאה

אור  כזה לקלוט כלי יהיה שהעולם

ז"ל  חכמינו שאמרו כמו נעלה,

ÌBÏL ÌÈNÓ ‰¯Bz „ÓBl‰L∆«≈»≈ƒ»
‡ÈÏÓt·e ‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa¿»«¿»∆«¿»«»«¿»

‰hÓ ÏL17, הזקן רבנו (ובלשון ∆«»
יב): סימן הקודש, (אגרת התניא בספר

ז"ל  רבותינו שאמרו מה זאת "ומודעת

שלום  משים לשמה בתורה העוסק על

מטה. של ובפמליא מעלה של בפמליא

ההיכלות  הם... מעלה של פמליא

הן  מטה של ופמליא עליונים...

הזה  עולם ובפרט התחתונים ההיכלות

וכנראה  ורע... טוב המעורב השפל

בשם  הנקרא התחתון באדם בחוש

גובר  הטוב שלפעמים קטן עולם

שיתברר  הגאולה] [זמן קץ עת עד בעולם שלום ואין ח"ו, להיפך ולפעמים

פועלי  כל יתפרדו ואזי ב"ה החיים מקור ומקורו בשרשו לידבק מהרע הטוב

המחייהו, הטוב בחי' מתוכו כשיתברר הארץ מן יעבור הטומאה ורוח און

עצומה... והשפעה רבה בהארה למטה אלקותו גילוי ע"י ג"כ יהיה זה ובירור

או  תפלה זו מצוא עת בכל התחתון באדם אך לעתיד העולם בכללות וזהו

בירור  למעין זוכה מעשיו לפי אחד כל קונו עם להתבודד מזומנים עתים שאר

לשמה") התורה עסק ע"י ÌÏBÚaזה Ìb ‡e‰ ÔkL „ÚÂ זו לא כלומר, ¿«∆≈«»»
היא  אלא ולמטה למעלה הרוחנית ב"פמליא" שלום מביאה שהתורה בלבד

הזה  העולם בענייני שלום גם ‰¯Ì"aÓמביאה ˜ÒÙk18 למעשה הלכה ƒ¿«»«¿«
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b"nyz'd ,oeiq 'h ,`yp zyxt zay

וזהּו הוי'. ׁשם עם ּגםּֿכן קׁשּורה זֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהמׁשכה

המיּוחד  ׁשם גֹו', ׁשמי את וׂשמּו ׁשּמסּים ְְְְִֵֵֶֶַַַָָמה

העצם  (וׁשם הּמפֹורׁש ּבגלּוי 26וׁשם נקרא ׁשהיה ( ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הּמקּדׁש אברכם,27ּבבית ואני מסּים ואחרּֿכ , ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

היא  ׁשההמׁשכה ּכּנ"ל, אין אֹותּיֹות הּוא ְֲִִִִֶַַַַַָָאני

ּבין  הּקׁשר וזהּו אין. מּבחינת הּכתר, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַמּבחינת

ּדוקא  ּכי ,יברכ הּברכה, לתחילת זה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָענין

ׁשּבּטבע, יברכ ּבבחינת ּתחּתֹון, הכי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָּבּמקֹום

ענין  ׁשּזהּו אין, ּבחינת אברכם, ואני ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָנמׁש

ּבּסֹוף  ּוברכה ּבראׁש .28ּברכה ְְַָָָָָֹ

LÈÂ ּגם ּכהנים ׁשּבברּכת אּלּו ּדרגֹות ה' לקּׁשר ¿≈ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

ׁשּנתּבארּו ׁשּבּתֹורה הּדרגֹות ה' ְְֲִִֶֶַַָָָעם

תרס"ה 29לעיל  ּבהמׁש ּכמבֹואר זה 30, ׁשּבפסּוק ְְְְְֵֵֶֶֶַָָ

ב' אמֹון, אצלֹו ואהיה א' ענינים, ה' ְְְְִִִֶֶֶָָָָמבֹוארים

עת, ּבכל לפניו מׂשחקת ג' גֹו', ׁשעׁשּועים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָואהיה

ּבני  את וׁשעׁשּועי ה' ארצֹו, ּבתבל מׂשחקת ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַד'

מענין  היא ההמׁשכה זה ּבפסּוק ּדגם ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָאדם,

עלּֿדר אמֹון, אצלֹו ואהיה ׁשּבּכתר, ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהחכמה

תברכּו ּכה ּבחינת  היא ׁשההמׁשכה ּכאן ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹהּמבֹואר

וזה  אין, ּבחינת אברכם ואני ּבכתרֹו, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָאֹותּיֹות

אדם, ּבני את וׁשעׁשּועי עד מּטה למּטה ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָנמׁש

אדם, ּבני את למּטה, היא ׁשהּתֹורה ּכפי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

הּמל ׁשעׁשּועי  ׁשעׁשּועי, ּבחינת היא ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַהרי

ׁשענין  ּכאן מבֹואר ועלּֿדרֿזה ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָּבעצמּותֹו,

ּברכה  (וגם למּטה ּביברכ נמׁש ּדכתר ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּברכה

ענין  הּוא הּׁשלֹום ׁשענין וכּנ"ל לּתֹורה, ׁשּיכת ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָזֹו

עד  מּיברכ הּנ"ל, הּדרגֹות ה' ּובכל ְְְְִֶַַַַַָָָָהּתֹורה),
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פכ"ח..26 ב' מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ שי"ט. פרשתנו .27פרדס אוה"ת גם וראה שם. ובפרש"י א. לח, סוטה

רעח. (מס"י)..28ע' רלד ע' שם תקס"ו סה"מ ואילך)..29ראה קנג ע' (לעיל דחגה"ש אמון אצלו ואהי' עג .30בד"ה ע'

ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בית  שלום משום חנוכה) לנר (ולא שבת לנר בו ישתמש אחד נר לו שיש שמי

·e˙kL BÓÎe ,ÌÏBÚa ÌBÏL ˙BNÚÏ ‰zÈ ‰¯Bz‰L19'ÈÂ‰ ∆«»ƒ¿»«¬»»»¿∆»¬»»
È‡˜c ,ÌBÏMa BnÚ ˙‡ C¯·È 'ÈÂ‰ ÔzÈ BnÚÏ ÊBÚ20 הביטוי ¿«ƒ≈¬»»¿»≈∆««»¿»≈

מכוון  בפסוק BÊ"עוז" ‰ÎLÓ‰L ,‰¯Bz‰ ÏÚ השלום עניין של ««»∆«¿»»
'ÈÂ‰ ÌL ÌÚ ÔkŒÌb ‰¯eL¿̃»«≈ƒ≈¬»»
דווקא. הוי' שם זה בפסוק גם נזכר ולכן

ÌiÒnL ‰Ó e‰ÊÂ בברכת הכתוב ¿∆«∆¿«≈
‚B',כוהנים  ÈÓL ˙‡ eÓNÂ¿»∆¿ƒ

שם  את ישימו בני שהכוהנים על ה'

"שמי" ואומר מדייק והכתוב ישראל,

הכוונה  שם לאיזה לפרט ובאמת מבלי

‰ÁeÈÓ„זהו  ÌL אל המתייחס ≈«¿»
לאחד  ולא בעצמו הוא ברוך הקדוש

והתכונות  ‰L¯BÙnהמידות ÌLÂ¿≈«¿»
ÌˆÚ‰ ÌLÂ)21‡¯˜ ‰È‰L ( ¿≈»∆∆∆»»ƒ¿»

Lc˜n‰ ˙È·a ÈeÏ‚a22, ¿»¿≈«ƒ¿»
,ÌÎ¯·‡ È‡Â ÌiÒÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»¿«≈«¬ƒ¬»¬≈
,Ï"pk ÔÈ‡ ˙Bi˙B‡ ‡e‰ È‡¬ƒƒ«ƒ««
˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒƒ¿ƒ«

ÔÈ‡ ˙ÈÁaÓ ,¯˙k‰ של במובן «∆∆ƒ¿ƒ««ƒ
מושג  ולא מובן לא ידוע, לא דבר

איננו. ÔÈaוכאילו ¯Lw‰ e‰ÊÂ¿∆«∆∆≈
‰Ê ÔÈÚ ביותר הנעלה הגילוי של ƒ¿»∆

,EÎ¯·È ,‰Î¯a‰ ˙ÏÈÁ˙Ïƒ¿ƒ««¿»»¿»∆¿
העולם  לענייני המתייחסת ברכה שהיא

"סדר  ובתוך הטבע בדרך שהם כפי

האור  של והקבוע הרגיל השתלשלות"

‰ÈÎהאלוקי  ÌB˜na ‡˜Âc Èkƒ«¿»«»¬ƒ
EÎ¯·È ˙ÈÁ·a ,ÔBzÁz«¿ƒ¿ƒ«¿»∆¿
,ÌÎ¯·‡ È‡Â CLÓ ,Ú·haL∆«∆«ƒ¿»«¬ƒ¬»¬≈

,ÔÈ‡ ˙ÈÁa מהטבע שלמעלה ¿ƒ««ƒ
לגמרי ÔÈÚוהמציאות e‰fL∆∆ƒ¿«

ÛBqa ‰Î¯·e L‡¯a ‰Î¯a23 ¿»»»…¿»»«
ברכת  של המיוחדות המעלות אחת שזו

בראשה  ב"יברכך" שמתחילה כוהנים

בסופה. אברכם" ב"ואני ומסתיימת

el‡ ˙B‚¯c '‰ ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈¿»≈
ÌÈ‰k ˙k¯·aL"יאר" ("יברכך", עצמן הברכות של הדרגות שלושת ∆¿ƒ¿«…¬ƒ

אברכם") "ואני ("ושמו", הברכות שבסיום הדרגות ושתי ÌÚו"ישא") Ìb«ƒ
ÏÈÚÏ e¯‡a˙pL ‰¯BzaL ˙B‚¯c‰ המתחיל ,‰24' דיבור במאמר «¿»∆«»∆ƒ¿»¬¿≈

תשמ"ג  זו, שנה השבועות בחג שנאמר אמון" אצלו «¿»B·Ók‡¯"ואהיה

CLÓ‰a נ"ע הרש"ב הרבי עלֿידי שנאמר אחד בנושא מאמרים קבוצת ¿∆¿≈
Ò¯˙25‰È‰‡Â"‰בשנת '‡ ,ÌÈÈÚ '‰ ÌÈ¯‡B·Ó ‰Ê ˜eÒÙaL∆¿»∆¿»ƒƒ¿»ƒ»∆¿∆

ÂÈÙÏ ˙˜ÁNÓ '‚ ,'B‚ ÌÈÚeLÚL ‰È‰‡Â '· ,ÔBÓ‡ BÏˆ‡∆¿»»∆¿∆«¬ƒ¿«∆∆¿»»
Èa ˙‡ ÈÚeLÚLÂ '‰ ,Bˆ¯‡ Ï·˙a ˙˜ÁNÓ '„ ,˙Ú ÏÎa¿»≈¿«∆∆¿≈≈«¿¿«¬«∆¿≈

,Ì„‡ מחג הנזכר במאמר ומבואר »»
א' הם: העניינים שחמשת השבועות

אצל  היינו "אצלו" שהיא כמו התורה

בו, ומאוחדת בעצמו הוא ברוך הקדוש

ג' מ"כתר", למטה התורה התגלות ב'

למטה  התורה והתפשטות התגלות

הספירות  (התחלת ובינה מחכמה

והתפשטות  התגלות ד' העליונות),

לספירת  העליונות מהמידות התורה

יורדת  התורה כאשר ה' המלכות,

את  "ושעשועי להיותה עד יותר למטה

אדם" Ê‰בני ˜eÒÙa Ì‚c ואהיה" ¿«¿»∆
אמון" וההתגלות ‰‰ÎLÓ‰אצלו ««¿»»

מלמעלה ÔÈÚÓהעליונה ‡È‰ƒ≈ƒ¿«
‰È‰‡Â ,¯˙kaL ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆«∆∆»∆¿∆
C¯cŒÏÚ ,ÔBÓ‡ BÏˆ‡∆¿»«∆∆

Ô‡k ¯‡B·n‰ זה במאמר «¿»»
‰k ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ¿ƒ«…

,B¯˙Îa ˙Bi˙B‡ eÎ¯·˙ היינו ¿»¿ƒ¿ƒ¿
הכתר  מבחינת È‡Â«¬ƒהמשכה

‰ÊÂ ,ÔÈ‡ ˙ÈÁa ÌÎ¯·‡ שהוא ¬»¬≈¿ƒ««ƒ¿∆
ו"אין" מ"כתר" ביותר נעלה אור

„Ú ‰hÓ ‰hÓÏ CLÓƒ¿»¿«»«»«
ÌbL ,Ì„‡ Èa ˙‡ ÈÚeLÚLÂ¿«¬«∆¿≈»»∆«
˙‡ ,‰hÓÏ ‡È‰ ‰¯Bz‰L ÈÙk¿ƒ∆«»ƒ¿«»∆
˙ÈÁa ‡È‰ È¯‰ ,Ì„‡ Èa¿≈»»¬≈ƒ¿ƒ«
CÏn‰ ÈÚeLÚL ,ÈÚeLÚL«¬««¬≈«∆∆

,B˙eÓˆÚa באה שההמשכה ונמצא ¿«¿
למטה  עד ונמשכת מאד נעלה ממקור

Ô‡kביותר ¯‡B·Ó ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»»
כוהנים  ברכת ‰Î¯a‰לגבי ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»»

¯˙Îc("בכתרו" אותיות ("תברכו" ¿∆∆
‰hÓÏ EÎ¯·Èa CLÓ שהרי ƒ¿»ƒ»∆¿¿«»

העולם  בענייני בברכה BzÏ¯‰,מדובר ˙ÎiL BÊ ‰Î¯a Ì‚Â) יש ובכך ¿«¿»»«∆∆«»
בין נוסף ברכת דמיון על לביאור אמון" אצלו "ואהיה הכתוב על הביאור

‰'כוהנים  ÏÎ·e ,(‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÌBÏM‰ ÔÈÚL Ï"pÎÂ¿««∆ƒ¿««»ƒ¿««»¿»
.ÌÎ¯·‡ È‡Â „Ú EÎ¯·iÓ ,Ï"p‰ ˙B‚¯c‰«¿»««ƒ¿»∆¿««¬ƒ¬»¬≈
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ט dyn l` 'd xacie

e‰ÊÂ ועד ּכזית עד עצמם על מדקּדקים ׁשהם ¿∆ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָ

עֹולים  ּבעבֹודתם יׂשראל ׁשּבני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָּכביצה,

הּניצֹוצין  ּומעלים מּׂשביעה, יֹותר נעלית ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָלדרּגא

ׁשם  היינּו ּדכּזית ׁשּבזה, הּפירּוׁשים ּכפי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָלמעלה,

הוי' ׁשם היינּו ּוכביצה עילאה 21אד', יראה , ְְְֲִִֵֵַָָָָָָ

וכּו'. ּתּתאה וחכמה עילאה  חכמה ּתּתאה, ְְְְְְִִַַָָָָָָָָָָָויראה

הּדין. מּׁשּורת  ׁשּלפנים העבֹודה היא ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָׁשּבכללּות

ׁשהיא  הּפנים, נׂשיאת ענין ּבא זה ְְִִִִִֶֶַַַָָּומּׁשּום

ּפניו  הוי' יאר מּבחינת ּגם יֹותר נעלית ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהמׁשכה

לגמרי  ׁשּלמעלה אתערּותאּֿדלעילא היינּו ,ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאלי

היא  העב ֹודה ּכאׁשר  ּכי ְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָמאתערּותאּֿדלתּתא,

ׁשּלא  היא ההמׁשכה אז הרי ּכזה, נעלה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבאֹופן

כּו'. ּפנים נׂשיאת ּבבחינת ,ְְְִִִִֶֶַַָּבער

ÌÓ‡.למּטה ּכלי לּה ׁשּיהיה צרי זֹו המׁשכה »¿»ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

ּכי  ׁשלֹום, ל ויׂשם ּׁשּממׁשי מה ְְְְִִֵֶֶַַָָוזהּו

ׁשּלמעלה  הּגּלּוי את לחּבר אפׁשר ׁשּיהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדי

לזה  למ ּטה, ׁשּיּומ ׁש אתערּותאּֿדלתּתא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָמּגדר

ׁשהּלֹומד  הּתֹורה, ׁשהיא הּׁשלֹום, לענין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָצרי

ּובּפמליא  מעלה ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום מׂשים ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָּתֹורה

מּטה  ּכפסק 22ׁשל ּבעֹולם, ּגם הּוא ׁשּכן ועד , ְְִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשלֹום 23הרמּב"ם  לעׂשֹות ניּתנה ׁשהּתֹורה ְְֲִֶַַַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הוי'24ּבעֹולם, יּתן לעּמֹו עֹוז הוי' ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָ

ּדקאי  ּבּׁשלֹום, עּמֹו את הּתֹורה,25יבר על ְְֵֵֶַַַַָָָָ
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בערכם..21 וקה"י ומאו"א (שכ"ג) פרדס ב..22ראה צט, חנוכה..23סנהדרין הל' יא..24סוף כט, זבחים .25תהלים ראה

וש"נ. ש.ז. הגבלה דימי כללי מכתב שם. ובפרש"י א קטז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂלעיל האמור של הפנימית והמשמעות ישראל Ì‰Lהתוכן בני ¿∆∆≈

Ï‡¯NÈ ÈaL ,‰ˆÈ·k „ÚÂ ˙ÈÊk „Ú ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒ««¿»«¿«ƒ¿«¿≈»∆¿≈ƒ¿»≈
Ì˙„B·Úa ברמה הניצוצות והעלאת בבירור ה' בעבודת מסתפקים לא «¬»»

אלא "שביעה" ידי על הנוצרת BÈ˙¯הרגילה, ˙ÈÏÚ ‡b¯„Ï ÌÈÏBÚƒ¿«¿»«¬≈≈
ÔÈˆBˆÈp‰ ÌÈÏÚÓe ,‰ÚÈ·OÓƒ¿ƒ»«¬ƒ«ƒƒ
שבלחם  הקדושה ניצוצות את

‰ÏÚÓÏ מרומזת זו ועליה יותר, ¿«¿»
על  "מדקדקים ז"ל חכמינו בדברי

כביצה" ועד כזית עד ÈÙk¿ƒעצמם
,‰ÊaL ÌÈLe¯Èt‰ פנימיות לפי «≈ƒ∆»∆

‡„',הדברים  ÌL eÈÈ‰ ˙ÈfÎc¿««ƒ«¿≈
אֿדֿנֿי ÌLהשם eÈÈ‰ ‰ˆÈ·Îe¿≈»«¿≈

'ÈÂ‰16, והם קבלה. בספרי כמבואר ¬»»
ה' ביראת הכלליות הדרגות שתי כנגד

‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È כנגד עליונה יראה ƒ¿»ƒ»»
("כביצה") הוי' zz‡‰,שם ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»«»»

אֿדֿנֿי  שם כנגד תחתונה יראה

בחכמה  דרגות שתי וכן (כזית")

‰‡ÏÈÚ ‰ÓÎÁ כנגד עליונה חכמה »¿»ƒ»»
("כביצה") הוי' ÓÎÁÂ‰שם ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¿»¿»

‰‡zz שם כנגד תחתונה חכמה «»»
("כזית") ¿eÎÂ'.אֿדֿנֿי

בדרגה  ה' את עובד היהודי וכאשר

וב"חכמה  עילאה" (ב"יראה גבוהה

דרך  על ה' מעבודת שלמעלה עילאה")

הניצוצות  והעלאת בירור גם אזי הרגיל,

האכי  עלֿידי פועל הוא שהוא לה

יותר נעלה עבודת eÏÏÎaL˙באופן ∆ƒ¿»
הרגיל  מדרך למעלה È‰ƒ‡ה'

˙¯eMÓ ÌÈÙlL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ¿ƒƒ«
ÔÈc‰ פי על למתחייב ומעבר מעל «ƒ
Ê‰הדין. ÌeMÓe מעבודת כתוצאה ƒ∆

מהמתחייב  למעלה כזה, באופן ה'

כלל, ‰ÌÈt,בדרך ˙‡ÈN ÔÈÚ ‡a האדם אל הוא ברוך מהקדוש »ƒ¿«¿ƒ««»ƒ
‡È‰L הפנים ÈÁaÓ˙והשפעה ‰ÎLÓ‰נשיאת Ìb ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ∆ƒ«¿»»«¬≈≈«ƒ¿ƒ«

,EÈÏ‡ ÂÈt 'ÈÂ‰ ¯‡È הוא כוהנים בברכת הברכות שסדר וכאמור »≈¬»»»»≈∆
יותר  נעלית ברכה היא בפסוקים יותר המאוחרת שהברכה כך למעלה מלמטה

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ eÈÈ‰ מלמעלה והתגלות) (המשכה התעוררות «¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL מצד מלמטה התעוררות ∆¿«¿»¿«¿≈≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

בעקבות  באה והמתחייב מהרגיל למעלה מלמעלה ההמשכה ואמנם האדם,

אבל  הדין", משורת "לפנים בדרך ופעולתו מהמתחייב למעלה האדם עבודת

ואין  האדם למעשי ומעבר מעל היא מלמעלה וההמשכה ההתעוררות למעשה

דלתתא" וה"אתערותא דלעילא" ה"אתערותא בין יחס L‡k¯כל Èkƒ«¬∆
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ Ê‡ È¯‰ ,‰Êk ‰ÏÚ ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿∆«¬∆»∆¬≈»««¿»»ƒ

,C¯Úa ‡lL האדם לעבודת והשוואה יחס כל ÈN‡˙ללא ˙ÈÁ·a ∆…¿∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«
'eÎ ÌÈt.האדם לעבודת בהתאם ומתחייב שמגיע למה מעבר הרבה »ƒ

‰ÎLÓ‰ ÌÓ‡וגבוהה BÊנעלית »¿»«¿»»
פנים  נשיאת היא שלה ההתגלות שעצם

‰hÓÏ ÈÏk dÏ ‰È‰iL CÈ¯»̂ƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ¿«»
ההשפעה. ותיקלט תומשך ∆¿e‰ÊÂשבו

CÈLÓnM ‰Ó זו ברכה בסיום «∆«¿ƒ
È„k Èk ,ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ¿»≈¿»ƒ¿≈
˙‡ ¯aÁÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿»¿«≈∆
¯„bÓ ‰ÏÚÓlL Èelb‰«ƒ∆¿«¿»ƒ∆∆

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ובעצם ƒ¿¬»ƒ¿«»
לגרום  מסוגלת לא דלתתא" "אתערותא

כך כל נעלה »¿∆CLÓeiLגילוי
ÔÈÚÏ CÈ¯ˆ ‰ÊÏ ,‰hÓÏ¿«»¿∆»ƒ¿ƒ¿«

‰¯Bz‰ ‡È‰L ,ÌBÏM‰ שהיא «»∆ƒ«»
פועלת  היא וכך בעולם שלום המביאה

אור  כזה לקלוט כלי יהיה שהעולם

ז"ל  חכמינו שאמרו כמו נעלה,

ÌBÏL ÌÈNÓ ‰¯Bz „ÓBl‰L∆«≈»≈ƒ»
‡ÈÏÓt·e ‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa¿»«¿»∆«¿»«»«¿»

‰hÓ ÏL17, הזקן רבנו (ובלשון ∆«»
יב): סימן הקודש, (אגרת התניא בספר

ז"ל  רבותינו שאמרו מה זאת "ומודעת

שלום  משים לשמה בתורה העוסק על

מטה. של ובפמליא מעלה של בפמליא

ההיכלות  הם... מעלה של פמליא

הן  מטה של ופמליא עליונים...

הזה  עולם ובפרט התחתונים ההיכלות

וכנראה  ורע... טוב המעורב השפל

בשם  הנקרא התחתון באדם בחוש

גובר  הטוב שלפעמים קטן עולם

שיתברר  הגאולה] [זמן קץ עת עד בעולם שלום ואין ח"ו, להיפך ולפעמים

פועלי  כל יתפרדו ואזי ב"ה החיים מקור ומקורו בשרשו לידבק מהרע הטוב

המחייהו, הטוב בחי' מתוכו כשיתברר הארץ מן יעבור הטומאה ורוח און

עצומה... והשפעה רבה בהארה למטה אלקותו גילוי ע"י ג"כ יהיה זה ובירור

או  תפלה זו מצוא עת בכל התחתון באדם אך לעתיד העולם בכללות וזהו

בירור  למעין זוכה מעשיו לפי אחד כל קונו עם להתבודד מזומנים עתים שאר

לשמה") התורה עסק ע"י ÌÏBÚaזה Ìb ‡e‰ ÔkL „ÚÂ זו לא כלומר, ¿«∆≈«»»
היא  אלא ולמטה למעלה הרוחנית ב"פמליא" שלום מביאה שהתורה בלבד

הזה  העולם בענייני שלום גם ‰¯Ì"aÓמביאה ˜ÒÙk18 למעשה הלכה ƒ¿«»«¿«
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b"nyz'd ,oeiq 'h ,`yp zyxt zay

וזהּו הוי'. ׁשם עם ּגםּֿכן קׁשּורה זֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהמׁשכה

המיּוחד  ׁשם גֹו', ׁשמי את וׂשמּו ׁשּמסּים ְְְְִֵֵֶֶַַַָָמה

העצם  (וׁשם הּמפֹורׁש ּבגלּוי 26וׁשם נקרא ׁשהיה ( ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הּמקּדׁש אברכם,27ּבבית ואני מסּים ואחרּֿכ , ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

היא  ׁשההמׁשכה ּכּנ"ל, אין אֹותּיֹות הּוא ְֲִִִִֶַַַַַָָאני

ּבין  הּקׁשר וזהּו אין. מּבחינת הּכתר, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַמּבחינת

ּדוקא  ּכי ,יברכ הּברכה, לתחילת זה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָענין

ׁשּבּטבע, יברכ ּבבחינת ּתחּתֹון, הכי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָּבּמקֹום

ענין  ׁשּזהּו אין, ּבחינת אברכם, ואני ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָנמׁש

ּבּסֹוף  ּוברכה ּבראׁש .28ּברכה ְְַָָָָָֹ

LÈÂ ּגם ּכהנים ׁשּבברּכת אּלּו ּדרגֹות ה' לקּׁשר ¿≈ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

ׁשּנתּבארּו ׁשּבּתֹורה הּדרגֹות ה' ְְֲִִֶֶַַָָָעם

תרס"ה 29לעיל  ּבהמׁש ּכמבֹואר זה 30, ׁשּבפסּוק ְְְְְֵֵֶֶֶַָָ

ב' אמֹון, אצלֹו ואהיה א' ענינים, ה' ְְְְִִִֶֶֶָָָָמבֹוארים

עת, ּבכל לפניו מׂשחקת ג' גֹו', ׁשעׁשּועים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָואהיה

ּבני  את וׁשעׁשּועי ה' ארצֹו, ּבתבל מׂשחקת ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַד'

מענין  היא ההמׁשכה זה ּבפסּוק ּדגם ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָאדם,

עלּֿדר אמֹון, אצלֹו ואהיה ׁשּבּכתר, ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהחכמה

תברכּו ּכה ּבחינת  היא ׁשההמׁשכה ּכאן ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹהּמבֹואר

וזה  אין, ּבחינת אברכם ואני ּבכתרֹו, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָאֹותּיֹות

אדם, ּבני את וׁשעׁשּועי עד מּטה למּטה ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָנמׁש

אדם, ּבני את למּטה, היא ׁשהּתֹורה ּכפי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

הּמל ׁשעׁשּועי  ׁשעׁשּועי, ּבחינת היא ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַהרי

ׁשענין  ּכאן מבֹואר ועלּֿדרֿזה ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָּבעצמּותֹו,

ּברכה  (וגם למּטה ּביברכ נמׁש ּדכתר ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּברכה

ענין  הּוא הּׁשלֹום ׁשענין וכּנ"ל לּתֹורה, ׁשּיכת ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָזֹו

עד  מּיברכ הּנ"ל, הּדרגֹות ה' ּובכל ְְְְִֶַַַַַָָָָהּתֹורה),
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פכ"ח..26 ב' מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ שי"ט. פרשתנו .27פרדס אוה"ת גם וראה שם. ובפרש"י א. לח, סוטה

רעח. (מס"י)..28ע' רלד ע' שם תקס"ו סה"מ ואילך)..29ראה קנג ע' (לעיל דחגה"ש אמון אצלו ואהי' עג .30בד"ה ע'

ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בית  שלום משום חנוכה) לנר (ולא שבת לנר בו ישתמש אחד נר לו שיש שמי

·e˙kL BÓÎe ,ÌÏBÚa ÌBÏL ˙BNÚÏ ‰zÈ ‰¯Bz‰L19'ÈÂ‰ ∆«»ƒ¿»«¬»»»¿∆»¬»»
È‡˜c ,ÌBÏMa BnÚ ˙‡ C¯·È 'ÈÂ‰ ÔzÈ BnÚÏ ÊBÚ20 הביטוי ¿«ƒ≈¬»»¿»≈∆««»¿»≈

מכוון  בפסוק BÊ"עוז" ‰ÎLÓ‰L ,‰¯Bz‰ ÏÚ השלום עניין של ««»∆«¿»»
'ÈÂ‰ ÌL ÌÚ ÔkŒÌb ‰¯eL¿̃»«≈ƒ≈¬»»
דווקא. הוי' שם זה בפסוק גם נזכר ולכן

ÌiÒnL ‰Ó e‰ÊÂ בברכת הכתוב ¿∆«∆¿«≈
‚B',כוהנים  ÈÓL ˙‡ eÓNÂ¿»∆¿ƒ

שם  את ישימו בני שהכוהנים על ה'

"שמי" ואומר מדייק והכתוב ישראל,

הכוונה  שם לאיזה לפרט ובאמת מבלי

‰ÁeÈÓ„זהו  ÌL אל המתייחס ≈«¿»
לאחד  ולא בעצמו הוא ברוך הקדוש

והתכונות  ‰L¯BÙnהמידות ÌLÂ¿≈«¿»
ÌˆÚ‰ ÌLÂ)21‡¯˜ ‰È‰L ( ¿≈»∆∆∆»»ƒ¿»

Lc˜n‰ ˙È·a ÈeÏ‚a22, ¿»¿≈«ƒ¿»
,ÌÎ¯·‡ È‡Â ÌiÒÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»¿«≈«¬ƒ¬»¬≈
,Ï"pk ÔÈ‡ ˙Bi˙B‡ ‡e‰ È‡¬ƒƒ«ƒ««
˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒƒ¿ƒ«

ÔÈ‡ ˙ÈÁaÓ ,¯˙k‰ של במובן «∆∆ƒ¿ƒ««ƒ
מושג  ולא מובן לא ידוע, לא דבר

איננו. ÔÈaוכאילו ¯Lw‰ e‰ÊÂ¿∆«∆∆≈
‰Ê ÔÈÚ ביותר הנעלה הגילוי של ƒ¿»∆

,EÎ¯·È ,‰Î¯a‰ ˙ÏÈÁ˙Ïƒ¿ƒ««¿»»¿»∆¿
העולם  לענייני המתייחסת ברכה שהיא

"סדר  ובתוך הטבע בדרך שהם כפי

האור  של והקבוע הרגיל השתלשלות"

‰ÈÎהאלוקי  ÌB˜na ‡˜Âc Èkƒ«¿»«»¬ƒ
EÎ¯·È ˙ÈÁ·a ,ÔBzÁz«¿ƒ¿ƒ«¿»∆¿
,ÌÎ¯·‡ È‡Â CLÓ ,Ú·haL∆«∆«ƒ¿»«¬ƒ¬»¬≈

,ÔÈ‡ ˙ÈÁa מהטבע שלמעלה ¿ƒ««ƒ
לגמרי ÔÈÚוהמציאות e‰fL∆∆ƒ¿«

ÛBqa ‰Î¯·e L‡¯a ‰Î¯a23 ¿»»»…¿»»«
ברכת  של המיוחדות המעלות אחת שזו

בראשה  ב"יברכך" שמתחילה כוהנים

בסופה. אברכם" ב"ואני ומסתיימת

el‡ ˙B‚¯c '‰ ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈¿»≈
ÌÈ‰k ˙k¯·aL"יאר" ("יברכך", עצמן הברכות של הדרגות שלושת ∆¿ƒ¿«…¬ƒ

אברכם") "ואני ("ושמו", הברכות שבסיום הדרגות ושתי ÌÚו"ישא") Ìb«ƒ
ÏÈÚÏ e¯‡a˙pL ‰¯BzaL ˙B‚¯c‰ המתחיל ,‰24' דיבור במאמר «¿»∆«»∆ƒ¿»¬¿≈

תשמ"ג  זו, שנה השבועות בחג שנאמר אמון" אצלו «¿»B·Ók‡¯"ואהיה

CLÓ‰a נ"ע הרש"ב הרבי עלֿידי שנאמר אחד בנושא מאמרים קבוצת ¿∆¿≈
Ò¯˙25‰È‰‡Â"‰בשנת '‡ ,ÌÈÈÚ '‰ ÌÈ¯‡B·Ó ‰Ê ˜eÒÙaL∆¿»∆¿»ƒƒ¿»ƒ»∆¿∆

ÂÈÙÏ ˙˜ÁNÓ '‚ ,'B‚ ÌÈÚeLÚL ‰È‰‡Â '· ,ÔBÓ‡ BÏˆ‡∆¿»»∆¿∆«¬ƒ¿«∆∆¿»»
Èa ˙‡ ÈÚeLÚLÂ '‰ ,Bˆ¯‡ Ï·˙a ˙˜ÁNÓ '„ ,˙Ú ÏÎa¿»≈¿«∆∆¿≈≈«¿¿«¬«∆¿≈

,Ì„‡ מחג הנזכר במאמר ומבואר »»
א' הם: העניינים שחמשת השבועות

אצל  היינו "אצלו" שהיא כמו התורה

בו, ומאוחדת בעצמו הוא ברוך הקדוש

ג' מ"כתר", למטה התורה התגלות ב'

למטה  התורה והתפשטות התגלות

הספירות  (התחלת ובינה מחכמה

והתפשטות  התגלות ד' העליונות),

לספירת  העליונות מהמידות התורה

יורדת  התורה כאשר ה' המלכות,

את  "ושעשועי להיותה עד יותר למטה

אדם" Ê‰בני ˜eÒÙa Ì‚c ואהיה" ¿«¿»∆
אמון" וההתגלות ‰‰ÎLÓ‰אצלו ««¿»»

מלמעלה ÔÈÚÓהעליונה ‡È‰ƒ≈ƒ¿«
‰È‰‡Â ,¯˙kaL ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆«∆∆»∆¿∆
C¯cŒÏÚ ,ÔBÓ‡ BÏˆ‡∆¿»«∆∆

Ô‡k ¯‡B·n‰ זה במאמר «¿»»
‰k ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ¿ƒ«…

,B¯˙Îa ˙Bi˙B‡ eÎ¯·˙ היינו ¿»¿ƒ¿ƒ¿
הכתר  מבחינת È‡Â«¬ƒהמשכה

‰ÊÂ ,ÔÈ‡ ˙ÈÁa ÌÎ¯·‡ שהוא ¬»¬≈¿ƒ««ƒ¿∆
ו"אין" מ"כתר" ביותר נעלה אור

„Ú ‰hÓ ‰hÓÏ CLÓƒ¿»¿«»«»«
ÌbL ,Ì„‡ Èa ˙‡ ÈÚeLÚLÂ¿«¬«∆¿≈»»∆«
˙‡ ,‰hÓÏ ‡È‰ ‰¯Bz‰L ÈÙk¿ƒ∆«»ƒ¿«»∆
˙ÈÁa ‡È‰ È¯‰ ,Ì„‡ Èa¿≈»»¬≈ƒ¿ƒ«
CÏn‰ ÈÚeLÚL ,ÈÚeLÚL«¬««¬≈«∆∆

,B˙eÓˆÚa באה שההמשכה ונמצא ¿«¿
למטה  עד ונמשכת מאד נעלה ממקור

Ô‡kביותר ¯‡B·Ó ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»»
כוהנים  ברכת ‰Î¯a‰לגבי ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»»

¯˙Îc("בכתרו" אותיות ("תברכו" ¿∆∆
‰hÓÏ EÎ¯·Èa CLÓ שהרי ƒ¿»ƒ»∆¿¿«»

העולם  בענייני בברכה BzÏ¯‰,מדובר ˙ÎiL BÊ ‰Î¯a Ì‚Â) יש ובכך ¿«¿»»«∆∆«»
בין נוסף ברכת דמיון על לביאור אמון" אצלו "ואהיה הכתוב על הביאור

‰'כוהנים  ÏÎ·e ,(‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÌBÏM‰ ÔÈÚL Ï"pÎÂ¿««∆ƒ¿««»ƒ¿««»¿»
.ÌÎ¯·‡ È‡Â „Ú EÎ¯·iÓ ,Ï"p‰ ˙B‚¯c‰«¿»««ƒ¿»∆¿««¬ƒ¬»¬≈
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dynי l` 'd xacie

אסּתּכל  ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא וכיון אברכם. ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָואני

עלמא  ּוברא ה'31ּבאֹורייתא ׁשּיׁש ּכׁשם הרי , ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָ

עֹולמֹות  ד' ׁשּיׁש ּבעֹולם, ּגם הּוא ּכן ּבּתֹורה, ְֵֵֶַַָָָָָּדרגֹות

היא  מהם ּולמעלה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

ּבענין  מבֹואר ועלּֿדרֿזה החמיׁשית. ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהּבחינה

לפרעה  והחמיׁשית לכם ּתהיינה הּידֹות .32ארּבע ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

וקּוצֹו הוי' ׁשם אֹותּיֹות ד' ענין הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָועלּֿדרֿזה

ענינים  ּבכּמה וכן יּו"ד. .33ׁשל ְְְִִֵֶַָָ

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ,ועבֹודתנּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי ƒƒ»ְֲֲֵֵֵֶַַַָ

מּׁשּורת  ּדלפנים ּבאֹופן ְְְְִִִִֶַָּובפרט

גֹו', ׁשמי את וׂשמּו ּכאן ּׁשּכתּוב מה יקּים ְְְִִֶֶַַַָָָֻהּדין,

אני  ּכ נכּתב ׁשאני ּכׁשם הוי', ׁשם ּגילּוי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּיהיה

לעֹולם 34נקרא  ׁשמי זה אּלא זכרי זה רק לא ,35, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹ

העלם  מּלׁשֹון ּכתיב לעלם ׁשּיהיה ,36ׁשּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָֹ

מעין  לעֹולמים היה ּוכבר ּבגּלּוי, הוי' ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָיהיה

ּבּתניא  ּכמבֹואר מּתןּֿתֹורה, ּבׁשעת ּדיׁש37זה , ְְְְִֵֶַַַַַַָָָ

ּבֹו יׁש רּבים לׁשֹון לעֹולמים ׁשּכתּוב ׁשּמה ְְִִֵֶֶַַַָָלֹומר

עֹולמֹות  ּבכל הּגילּוי ׁשּנמׁש א' ּפירּוׁשים, ְְִִִֵֶַָָָב'

הּוא  ׁשהּגילּוי ב' ְְֲֲִִִִִֶַָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

ּובגלּוי  עֹולמים, ּולעֹולמי לעד נצחי, ְְְְְִִִֵֶַָָָּבאֹופן

ּבּתניא  ּבהּגהה ּכמבֹואר הּׁשביעי ּבאלף זה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָיהיה

קּבלת  ּדעיקר ּדרּוׁשים) ּבכּמה (ּובארּוכה ְְְֲִִַַַַַָָָָׁשם

חּיים  טֹועמיה אמנם הּׁשביעי, ּבאלף הּוא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּׂשכר

ּבאלף  ּגם ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל וטֹועמים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָזכּו,

ׁשּבת  ּבערב מּמׁש,38הּׁשּׁשי ּבימינּו ּבמהרה , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

צדקנּו. מׁשיח ְְְִִִֵַַּבביאת
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א..31 קסא, כד..32זח"ב מז, ואילך..33ויחי א'תקה ע' שובה שבת אוה"ת א..34ראה נ, טו..35פסחים ג, שמות

וש"נ..36 ג. ה, במדבר א).37לקו"ת (מו, וש"נ..38פל"ו .282 ע' חט"ו לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»¿ƒ∆¿«≈¿«¿»»»

‡ÓÏÚ26, כדברי) העולם את וברא בתורה הסתכל הוא ברוך הקדוש »¿»
העולם) לבריאת ו'תרשים' 'תכנית' מעין היא שהיא ז"ל ÌLkחכמינו È¯‰¬≈¿≈

'„ LiL ,ÌÏBÚa Ìb ‡e‰ Ôk ,‰¯Bza ˙B‚¯c '‰ LiL∆≈¿»«»≈«»»∆≈
Œ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ»¬ƒ¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ מבואר שעניינם ¿ƒ»¬ƒ»
וחסידות בקבלה «¿»¿ÏÚÓÏe‰בהרחבה

˙ÈLÈÓÁ‰ ‰ÈÁa‰ ‡È‰ Ì‰Ó≈∆ƒ«¿ƒ»«¬ƒƒ
העולמות. מארבעת »¿ŒÏÚÂשלמעלה

¯‡B·Ó ‰ÊŒC¯c בחסידותÔÈÚa ∆∆∆¿»¿ƒ¿«
ÌÎÏ ‰ÈÈ‰z ˙B„i‰ Úa¯‡«¿««»ƒ¿∆»»∆

‰Ú¯ÙÏ ˙ÈLÈÓÁ‰Â27 שהדרגה ¿«¬ƒƒ¿«¿…
מארבע  לגמרי נעלית החמישית

לחלוטין. אחר מסוג והיא הדרגות

'„ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿«
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ לעשר שרומזות ƒ≈¬»»

eÈ"„הספירות ÏL Bˆe˜Â שרומז ¿∆
מהספירות. שלמעלה ≈¿ÔÎÂלמה

ÌÈÈÚ ‰nÎa28 כלל שבדרך ¿«»ƒ¿»ƒ
מתייחסות  הדרגות ארבעת בכולם

"סדר  של רגילים לעניינים

החמישית  והדרגה השתלשלות"

מזה. שלמעלה לדרגה מתייחסת

eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«¬≈
ÔÙB‡a Ë¯Ù·e ,e˙„B·ÚÂ«¬»≈ƒ¿»¿∆

,ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏc כמבואר ¿ƒ¿ƒƒ««ƒ
ממדידה  שלמעלה העבודה שזהי לעיל

כלל  בדרך שמתחייב ומה והגבלה

eÓNÂ Ô‡k ·e˙kM ‰Ó Ìi˜È¿À««∆»»¿»
ÈeÏÈb ‰È‰iL ,'B‚ ÈÓL ˙‡ÌL ∆¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ≈

È‡ Ck ·zÎ È‡L ÌLk ,'ÈÂ‰¬»»¿≈∆¬ƒƒ¿»»¬ƒ
‡¯˜29, שבזמן ז"ל חכמינו כדברי ƒ¿»

וא"ו, ה"א, יו"ד, נכתב הוי' שם הזה

לבוא  לעתיד אבל אֿדֿנֿי. ונקרא ה"א,

לכתיבה  זהה תהיה ¯˜הקריאה ‡Ï…«

ÌÏBÚÏ ÈÓL ‰Ê ‡l‡ È¯ÎÊ ‰Ê30ÌÏÚÏ ‰È‰iL ÌB˜ÓaL , ∆ƒ¿ƒ∆»∆¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿∆¿…»
ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ·È˙k31‰È‰ ¯·Îe ,Èel‚a 'ÈÂ‰ ÌL ‰È‰È , ¿ƒƒ¿∆¿≈ƒ¿∆≈¬»»¿ƒ¿»»»

ÌÈÓÏBÚÏ בעבר¯‡B·Ók ,‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLa ‰Ê ÔÈÚÓ ¿»ƒ≈≈∆ƒ¿«««»«¿»
‡Èza32, לבוא לעתיד שתהיה ההתגלות מעין היא תורה במתן שההתגלות ««¿»

השלימה nL‰בגאולה ¯ÓBÏ LÈc¿≈«∆«
ÌÈÓÏBÚÏ ·e˙kL בלשון לדייק יש ∆»¿»ƒ

"לעולמים" התניא ¯ÌÈaספר ÔBLÏ¿«ƒ
'‡ ,ÌÈLe¯Èt '· Ba LÈ≈≈ƒ
˙BÓÏBÚ ÏÎa ÈeÏÈb‰ CLÓpL∆ƒ¿»«ƒ¿»»

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,‰iNÚ של המיוחד והחידוש ¬ƒ»

הדרגות  בכל שהיא הוא הזו ההתגלות

עולם  ועד העליון האצילות מעולם

הביטוי  נאמר ולכן התחתון העשייה

לשון  עולמות לפרשו שיש "לעולמים"

במשמעות ·'רבים. נוסף פירוש

הוא "לעולמים" ÈeÏÈb‰L∆«ƒהביטוי
„ÚÏ ,ÈÁˆ ÔÙB‡a ‡e‰¿∆ƒ¿ƒ»«

,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe הפסק ללא ¿¿≈»ƒ
הזו  ההתגלות תורה שבמתן אלא לעולם

הגילוי  "מעין" ורק שעה לפי רק הייתה

לבוא לעתיד È‰È‰שיהיה ÈeÏ‚·e¿»ƒ¿∆
¯‡B·Ók ÈÚÈ·M‰ ÛÏ‡a ‰Ê∆»∆∆«¿ƒƒ«¿»
‰Îe¯‡·e) ÌL ‡Èza ‰‰b‰a««»»««¿»»«¬»

ÌÈLe¯c ‰nÎa חסידות )מאמרי ¿«»¿ƒ
¯ÎO‰ ˙Ïa˜ ¯˜ÈÚc המצוות על ¿ƒ««»««»»

בעולם האלוקות גילוי ‰e‡ועיקר
ÌÓ‡ ,ÈÚÈ·M‰ ÛÏ‡a כמו) »∆∆«¿ƒƒ»¿»

השבת  ממאכלי טעימה לגבי שאמרו

הכתוב) את כך על שדרשו שבת בערב

ÌÈÓÚBËÂ ,eÎÊ ÌÈiÁ ‰ÈÓÚBË¬∆»«ƒ»¿¬ƒ
Ìb ÏÈL·˙Â ÏÈL·z ÏkÓƒ»«¿ƒ¿«¿ƒ«

˙aL ·¯Úa ÈMM‰ ÛÏ‡a33, »∆∆«ƒƒ¿∆∆«»
aברוחניות ‰¯‰Óa,LnÓ eÈÓÈ ƒ¿≈»¿»≈«»

.e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
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.e"kyz'd ,oeiq 'h ,`yp t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

השבועות ‡. דחג בהתוועדות הבעש"ט 1דובר פירוש המשנה 2אודות מאמר המגילה 3על את "הקורא
עתה  ואילו רבות, שנים לפני פעם, שאירע ענין שזהו באמרו המגילה את קורא שכאשר יצא", לא למפרע
אינם  פעם, שאירע לענין זכרון עם הקשורים תומ"צ עניני כל כי, יצא", "לא אזי בעלמא, זכרון אלא אינו

הפעם. עוד ומתחדש חוזר ענין שאותו באופן אלא בעלמא, זכרון רק שזהו באופן

האריז"ל  פירוש ע"פ הפסוק 4ובפרט [אפילו 5על "נזכרים" שכאשר ונעשים", נזכרים האלה "והימים
והשפעות  הארות ההמשכות שכל והיינו, "נעשים", אזי כדבעי, "נזכרים"] אבל לא, ותו בלבד, "נזכרים"

ו  חוזרים הראשונה, בפעם האלה" ב"ימים הפעם.שנפעלו עוד נמשכים

ב' בשנת בסיון בששה רק שאירע ענין זה שאין - תורתנו" מתן "זמן השבועות, לחג בנוגע הוא וכן
אותו  ישנו עכשיו שגם כך, דמתןֿתורה, הענין ומתחדש חוזר שנה בכל בסיון בששה אלא תמ"ח, אלפים
המצות  חג - הימיםֿטובים לשאר בנוגע גם וכמו"כ הראשונה. בפעם כמו שטורעם") און ("טומל "רעש"
היינו, ושלאחריהם, שלפניהם לענינים בנוגע גם אלא עצמם, לימיםֿטובים בנוגע רק ולא הסוכות. וחג

ומתחדשים. חוזרים הם שגם והתוצאות, ההכנות

של  העלי' שעיקר לכך נוסף - השבועות חג לאחרי מיד שבא זה הש"ק ליום בנוגע גם מובן ומזה
ביום  כי שלאחריו, השבת ביום נעשית זו) שנה כבקביעות השבוע, באמצע כשחל (ובפרט השבועות חג

נאמר  של 6השבת באופן הם שלפנ"ז בימים שהיו הענינים שכל צבאם", וכל והארץ השמים "ויכולו
מ"ת. שלאחרי הראשונה בשבת שנפעלו הענינים כל ונעשים" "נזכרים שבו - כו' בתכלית עצום כליון

מ"ת ·. שלפני השבתות לגבי רק לא מ"ת, שלאחרי הראשונה השבת מעלת קודם 7ביאור שהיו ,
הגזירה  מעלי 8ביטול (גם כולו שהשבת התורה, ניתנה שבו השבת לגבי גם אלא לאחרי 10שבתא 9, הוא (

ואילך.11מ"ת  49 ע' ח"ח בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -
והן ‚. ועשה, קום ד"זכור", בענין הן השבת, עניני בכל יותר נעלית עבודה לפעול צריך זה ועילוי

תעשה  ואל שב ד"שמור", .12בענין
בקבלת  רק שאוחז כיון זאת, ומרגיש יודע אינו הוא אם גם כשלעצמו, הענין אמיתית מצד - זה וכל
נתאמת  וההשגה ההבנה שע"י ועד והשגה, הבנה "שמיעה", של באופן אצלו הוא הענין אם ועאכו"כ עול,

הנשמע" את "רואין בבחינת ראי', ע"י כמו בתכלית .13הענין
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התוועדויות 1) - מנחם (תורת סכ"ב דחה"ש ב' יום שיחת
.(50 ע' חמ"ז

וש"נ.2) ס"ק. בהוספות טוב שם כתר ראה
א).3) (יז, רפ"ב מגילה
דוד 4) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז ראה

פכ"ט. (להחיד"א)
כח.5) ט, אסתר
א.6) ב, בראשית
וכמ"ש 7) מ"ת, קודם גם הי' שבת דשמירת הענין שהרי

צוך  כאשר לקדשו השבת יום את "שמור עצמם: הדברות בעשרת
ובפרש"י); יב ה, (ואתחנן במרה" תורה, מתן "קודם אלקיך", ה'
פ"א, (שמו"ר במדרש כדאיתא במצרים, היו כשבנ"י - לפנ"ז ועוד
אחד  יום נח אינו אם עבד, לו שיש מי לפרעה, "אמר שמשה כח)
אחד  יום להם מניח אתה אין אם עבדיך, ואלו מת, הוא בשבוע,
משה  הלך שתאמר, כמו להן ועשה לך לו, אמר מתים, הם בשבוע,
האבות  אצל - לפנ"ז ועוד לנוח"; השבת יום את להם ותיקן

שלא עד כולה התורה כל שקיימו (וכמבואר (והשבטים), ניתנה
בסתירה זה אין כיצד ישבותו"בספרים לא ולילה ד"יום לאיסור

(ראה  בניֿנח אצל שישנו סע"ב) נח, סנהדרין וראה כב. ח, (נח

ועוד)). בתחלתו. דרכים פרשת
למ"ת 8) ההכנה לפני אפילו - והשבטים האבות ואצל

"כור מצרים, גלות ע"י ישראל שהיתה את וזיכך  שצירף  הברזל "
עד , יתרו  למעלה (תו"א שהיו אף ולכן, ובכ"מ), ואילך. סע"א

המרכבה" הן הן "האבות שהרי כו', פפ "ב,מהעולם ו . פמ "ז, (ב"ר 
שהם השבטים, י"ב וכן תתאה ו), מרכבתא דבריאה, בקר י"ב כנגד

זה(תו"א הרי - ובכ"מ) סע"א. קג, (בהוספות) בערך ויחי שלא
יעלו  שתחתונים במ"ת, הגזירה ביטול ע"י שנפעל העילוי לגבי

לעליונים.
קידוש,9) מדין גם כמובן דשבתא, ליומא הכנה גם שהוא

כל  למחר תשלומין לו יש בלילה קידש ולא עבר או שכח ש"אם
מובן, ומזה וש"נ), סט"ז. סרע"א או"ח אדה"ז (שו"ע היום"

ביום. גם נמשכת" "פעולה של באופן הוא בלילה שהקידוש
שטרח 10) ש"מי - השבוע כל במשך לשבת ההכנה וגם

בשבת" יאכל שבת מ"ת.בערב לאחרי היא - סע"א) ג, (ע"ז
ס"ו.11) לקמן ראה
ח.12) כ, יתרו רמב"ן גם ראה
טו.13) שם, ופרש"י מכילתא



יי dyn l` 'd xacie

אסּתּכל  ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא וכיון אברכם. ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָואני

עלמא  ּוברא ה'31ּבאֹורייתא ׁשּיׁש ּכׁשם הרי , ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָ

עֹולמֹות  ד' ׁשּיׁש ּבעֹולם, ּגם הּוא ּכן ּבּתֹורה, ְֵֵֶַַָָָָָּדרגֹות

היא  מהם ּולמעלה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

ּבענין  מבֹואר ועלּֿדרֿזה החמיׁשית. ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהּבחינה

לפרעה  והחמיׁשית לכם ּתהיינה הּידֹות .32ארּבע ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

וקּוצֹו הוי' ׁשם אֹותּיֹות ד' ענין הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָועלּֿדרֿזה

ענינים  ּבכּמה וכן יּו"ד. .33ׁשל ְְְִִֵֶַָָ

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ,ועבֹודתנּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי ƒƒ»ְֲֲֵֵֵֶַַַָ

מּׁשּורת  ּדלפנים ּבאֹופן ְְְְִִִִֶַָּובפרט

גֹו', ׁשמי את וׂשמּו ּכאן ּׁשּכתּוב מה יקּים ְְְִִֶֶַַַָָָֻהּדין,

אני  ּכ נכּתב ׁשאני ּכׁשם הוי', ׁשם ּגילּוי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּיהיה

לעֹולם 34נקרא  ׁשמי זה אּלא זכרי זה רק לא ,35, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹ

העלם  מּלׁשֹון ּכתיב לעלם ׁשּיהיה ,36ׁשּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָֹ

מעין  לעֹולמים היה ּוכבר ּבגּלּוי, הוי' ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָיהיה

ּבּתניא  ּכמבֹואר מּתןּֿתֹורה, ּבׁשעת ּדיׁש37זה , ְְְְִֵֶַַַַַַָָָ

ּבֹו יׁש רּבים לׁשֹון לעֹולמים ׁשּכתּוב ׁשּמה ְְִִֵֶֶַַַָָלֹומר

עֹולמֹות  ּבכל הּגילּוי ׁשּנמׁש א' ּפירּוׁשים, ְְִִִֵֶַָָָב'

הּוא  ׁשהּגילּוי ב' ְְֲֲִִִִִֶַָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

ּובגלּוי  עֹולמים, ּולעֹולמי לעד נצחי, ְְְְְִִִֵֶַָָָּבאֹופן

ּבּתניא  ּבהּגהה ּכמבֹואר הּׁשביעי ּבאלף זה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָיהיה

קּבלת  ּדעיקר ּדרּוׁשים) ּבכּמה (ּובארּוכה ְְְֲִִַַַַַָָָָׁשם

חּיים  טֹועמיה אמנם הּׁשביעי, ּבאלף הּוא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּׂשכר

ּבאלף  ּגם ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל וטֹועמים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָזכּו,

ׁשּבת  ּבערב מּמׁש,38הּׁשּׁשי ּבימינּו ּבמהרה , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

צדקנּו. מׁשיח ְְְִִִֵַַּבביאת
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א..31 קסא, כד..32זח"ב מז, ואילך..33ויחי א'תקה ע' שובה שבת אוה"ת א..34ראה נ, טו..35פסחים ג, שמות

וש"נ..36 ג. ה, במדבר א).37לקו"ת (מו, וש"נ..38פל"ו .282 ע' חט"ו לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»¿ƒ∆¿«≈¿«¿»»»

‡ÓÏÚ26, כדברי) העולם את וברא בתורה הסתכל הוא ברוך הקדוש »¿»
העולם) לבריאת ו'תרשים' 'תכנית' מעין היא שהיא ז"ל ÌLkחכמינו È¯‰¬≈¿≈

'„ LiL ,ÌÏBÚa Ìb ‡e‰ Ôk ,‰¯Bza ˙B‚¯c '‰ LiL∆≈¿»«»≈«»»∆≈
Œ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ»¬ƒ¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ מבואר שעניינם ¿ƒ»¬ƒ»
וחסידות בקבלה «¿»¿ÏÚÓÏe‰בהרחבה

˙ÈLÈÓÁ‰ ‰ÈÁa‰ ‡È‰ Ì‰Ó≈∆ƒ«¿ƒ»«¬ƒƒ
העולמות. מארבעת »¿ŒÏÚÂשלמעלה

¯‡B·Ó ‰ÊŒC¯c בחסידותÔÈÚa ∆∆∆¿»¿ƒ¿«
ÌÎÏ ‰ÈÈ‰z ˙B„i‰ Úa¯‡«¿««»ƒ¿∆»»∆

‰Ú¯ÙÏ ˙ÈLÈÓÁ‰Â27 שהדרגה ¿«¬ƒƒ¿«¿…
מארבע  לגמרי נעלית החמישית

לחלוטין. אחר מסוג והיא הדרגות

'„ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿«
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ לעשר שרומזות ƒ≈¬»»

eÈ"„הספירות ÏL Bˆe˜Â שרומז ¿∆
מהספירות. שלמעלה ≈¿ÔÎÂלמה

ÌÈÈÚ ‰nÎa28 כלל שבדרך ¿«»ƒ¿»ƒ
מתייחסות  הדרגות ארבעת בכולם

"סדר  של רגילים לעניינים

החמישית  והדרגה השתלשלות"

מזה. שלמעלה לדרגה מתייחסת

eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«¬≈
ÔÙB‡a Ë¯Ù·e ,e˙„B·ÚÂ«¬»≈ƒ¿»¿∆

,ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏc כמבואר ¿ƒ¿ƒƒ««ƒ
ממדידה  שלמעלה העבודה שזהי לעיל

כלל  בדרך שמתחייב ומה והגבלה

eÓNÂ Ô‡k ·e˙kM ‰Ó Ìi˜È¿À««∆»»¿»
ÈeÏÈb ‰È‰iL ,'B‚ ÈÓL ˙‡ÌL ∆¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ≈

È‡ Ck ·zÎ È‡L ÌLk ,'ÈÂ‰¬»»¿≈∆¬ƒƒ¿»»¬ƒ
‡¯˜29, שבזמן ז"ל חכמינו כדברי ƒ¿»

וא"ו, ה"א, יו"ד, נכתב הוי' שם הזה

לבוא  לעתיד אבל אֿדֿנֿי. ונקרא ה"א,

לכתיבה  זהה תהיה ¯˜הקריאה ‡Ï…«

ÌÏBÚÏ ÈÓL ‰Ê ‡l‡ È¯ÎÊ ‰Ê30ÌÏÚÏ ‰È‰iL ÌB˜ÓaL , ∆ƒ¿ƒ∆»∆¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿∆¿…»
ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ·È˙k31‰È‰ ¯·Îe ,Èel‚a 'ÈÂ‰ ÌL ‰È‰È , ¿ƒƒ¿∆¿≈ƒ¿∆≈¬»»¿ƒ¿»»»

ÌÈÓÏBÚÏ בעבר¯‡B·Ók ,‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLa ‰Ê ÔÈÚÓ ¿»ƒ≈≈∆ƒ¿«««»«¿»
‡Èza32, לבוא לעתיד שתהיה ההתגלות מעין היא תורה במתן שההתגלות ««¿»

השלימה nL‰בגאולה ¯ÓBÏ LÈc¿≈«∆«
ÌÈÓÏBÚÏ ·e˙kL בלשון לדייק יש ∆»¿»ƒ

"לעולמים" התניא ¯ÌÈaספר ÔBLÏ¿«ƒ
'‡ ,ÌÈLe¯Èt '· Ba LÈ≈≈ƒ
˙BÓÏBÚ ÏÎa ÈeÏÈb‰ CLÓpL∆ƒ¿»«ƒ¿»»

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,‰iNÚ של המיוחד והחידוש ¬ƒ»

הדרגות  בכל שהיא הוא הזו ההתגלות

עולם  ועד העליון האצילות מעולם

הביטוי  נאמר ולכן התחתון העשייה

לשון  עולמות לפרשו שיש "לעולמים"

במשמעות ·'רבים. נוסף פירוש

הוא "לעולמים" ÈeÏÈb‰L∆«ƒהביטוי
„ÚÏ ,ÈÁˆ ÔÙB‡a ‡e‰¿∆ƒ¿ƒ»«

,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe הפסק ללא ¿¿≈»ƒ
הזו  ההתגלות תורה שבמתן אלא לעולם

הגילוי  "מעין" ורק שעה לפי רק הייתה

לבוא לעתיד È‰È‰שיהיה ÈeÏ‚·e¿»ƒ¿∆
¯‡B·Ók ÈÚÈ·M‰ ÛÏ‡a ‰Ê∆»∆∆«¿ƒƒ«¿»
‰Îe¯‡·e) ÌL ‡Èza ‰‰b‰a««»»««¿»»«¬»

ÌÈLe¯c ‰nÎa חסידות )מאמרי ¿«»¿ƒ
¯ÎO‰ ˙Ïa˜ ¯˜ÈÚc המצוות על ¿ƒ««»««»»

בעולם האלוקות גילוי ‰e‡ועיקר
ÌÓ‡ ,ÈÚÈ·M‰ ÛÏ‡a כמו) »∆∆«¿ƒƒ»¿»

השבת  ממאכלי טעימה לגבי שאמרו

הכתוב) את כך על שדרשו שבת בערב

ÌÈÓÚBËÂ ,eÎÊ ÌÈiÁ ‰ÈÓÚBË¬∆»«ƒ»¿¬ƒ
Ìb ÏÈL·˙Â ÏÈL·z ÏkÓƒ»«¿ƒ¿«¿ƒ«

˙aL ·¯Úa ÈMM‰ ÛÏ‡a33, »∆∆«ƒƒ¿∆∆«»
aברוחניות ‰¯‰Óa,LnÓ eÈÓÈ ƒ¿≈»¿»≈«»

.e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
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.e"kyz'd ,oeiq 'h ,`yp t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

השבועות ‡. דחג בהתוועדות הבעש"ט 1דובר פירוש המשנה 2אודות מאמר המגילה 3על את "הקורא
עתה  ואילו רבות, שנים לפני פעם, שאירע ענין שזהו באמרו המגילה את קורא שכאשר יצא", לא למפרע
אינם  פעם, שאירע לענין זכרון עם הקשורים תומ"צ עניני כל כי, יצא", "לא אזי בעלמא, זכרון אלא אינו

הפעם. עוד ומתחדש חוזר ענין שאותו באופן אלא בעלמא, זכרון רק שזהו באופן

האריז"ל  פירוש ע"פ הפסוק 4ובפרט [אפילו 5על "נזכרים" שכאשר ונעשים", נזכרים האלה "והימים
והשפעות  הארות ההמשכות שכל והיינו, "נעשים", אזי כדבעי, "נזכרים"] אבל לא, ותו בלבד, "נזכרים"

ו  חוזרים הראשונה, בפעם האלה" ב"ימים הפעם.שנפעלו עוד נמשכים

ב' בשנת בסיון בששה רק שאירע ענין זה שאין - תורתנו" מתן "זמן השבועות, לחג בנוגע הוא וכן
אותו  ישנו עכשיו שגם כך, דמתןֿתורה, הענין ומתחדש חוזר שנה בכל בסיון בששה אלא תמ"ח, אלפים
המצות  חג - הימיםֿטובים לשאר בנוגע גם וכמו"כ הראשונה. בפעם כמו שטורעם") און ("טומל "רעש"
היינו, ושלאחריהם, שלפניהם לענינים בנוגע גם אלא עצמם, לימיםֿטובים בנוגע רק ולא הסוכות. וחג

ומתחדשים. חוזרים הם שגם והתוצאות, ההכנות

של  העלי' שעיקר לכך נוסף - השבועות חג לאחרי מיד שבא זה הש"ק ליום בנוגע גם מובן ומזה
ביום  כי שלאחריו, השבת ביום נעשית זו) שנה כבקביעות השבוע, באמצע כשחל (ובפרט השבועות חג

נאמר  של 6השבת באופן הם שלפנ"ז בימים שהיו הענינים שכל צבאם", וכל והארץ השמים "ויכולו
מ"ת. שלאחרי הראשונה בשבת שנפעלו הענינים כל ונעשים" "נזכרים שבו - כו' בתכלית עצום כליון

מ"ת ·. שלפני השבתות לגבי רק לא מ"ת, שלאחרי הראשונה השבת מעלת קודם 7ביאור שהיו ,
הגזירה  מעלי 8ביטול (גם כולו שהשבת התורה, ניתנה שבו השבת לגבי גם אלא לאחרי 10שבתא 9, הוא (

ואילך.11מ"ת  49 ע' ח"ח בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -
והן ‚. ועשה, קום ד"זכור", בענין הן השבת, עניני בכל יותר נעלית עבודה לפעול צריך זה ועילוי

תעשה  ואל שב ד"שמור", .12בענין
בקבלת  רק שאוחז כיון זאת, ומרגיש יודע אינו הוא אם גם כשלעצמו, הענין אמיתית מצד - זה וכל
נתאמת  וההשגה ההבנה שע"י ועד והשגה, הבנה "שמיעה", של באופן אצלו הוא הענין אם ועאכו"כ עול,

הנשמע" את "רואין בבחינת ראי', ע"י כמו בתכלית .13הענין
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התוועדויות 1) - מנחם (תורת סכ"ב דחה"ש ב' יום שיחת
.(50 ע' חמ"ז

וש"נ.2) ס"ק. בהוספות טוב שם כתר ראה
א).3) (יז, רפ"ב מגילה
דוד 4) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז ראה

פכ"ט. (להחיד"א)
כח.5) ט, אסתר
א.6) ב, בראשית
וכמ"ש 7) מ"ת, קודם גם הי' שבת דשמירת הענין שהרי

צוך  כאשר לקדשו השבת יום את "שמור עצמם: הדברות בעשרת
ובפרש"י); יב ה, (ואתחנן במרה" תורה, מתן "קודם אלקיך", ה'
פ"א, (שמו"ר במדרש כדאיתא במצרים, היו כשבנ"י - לפנ"ז ועוד
אחד  יום נח אינו אם עבד, לו שיש מי לפרעה, "אמר שמשה כח)
אחד  יום להם מניח אתה אין אם עבדיך, ואלו מת, הוא בשבוע,
משה  הלך שתאמר, כמו להן ועשה לך לו, אמר מתים, הם בשבוע,
האבות  אצל - לפנ"ז ועוד לנוח"; השבת יום את להם ותיקן

שלא עד כולה התורה כל שקיימו (וכמבואר (והשבטים), ניתנה
בסתירה זה אין כיצד ישבותו"בספרים לא ולילה ד"יום לאיסור

(ראה  בניֿנח אצל שישנו סע"ב) נח, סנהדרין וראה כב. ח, (נח

ועוד)). בתחלתו. דרכים פרשת
למ"ת 8) ההכנה לפני אפילו - והשבטים האבות ואצל

"כור מצרים, גלות ע"י ישראל שהיתה את וזיכך  שצירף  הברזל "
עד , יתרו  למעלה (תו"א שהיו אף ולכן, ובכ"מ), ואילך. סע"א

המרכבה" הן הן "האבות שהרי כו', פפ "ב,מהעולם ו . פמ "ז, (ב"ר 
שהם השבטים, י"ב וכן תתאה ו), מרכבתא דבריאה, בקר י"ב כנגד

זה(תו"א הרי - ובכ"מ) סע"א. קג, (בהוספות) בערך ויחי שלא
יעלו  שתחתונים במ"ת, הגזירה ביטול ע"י שנפעל העילוי לגבי

לעליונים.
קידוש,9) מדין גם כמובן דשבתא, ליומא הכנה גם שהוא

כל  למחר תשלומין לו יש בלילה קידש ולא עבר או שכח ש"אם
מובן, ומזה וש"נ), סט"ז. סרע"א או"ח אדה"ז (שו"ע היום"

ביום. גם נמשכת" "פעולה של באופן הוא בלילה שהקידוש
שטרח 10) ש"מי - השבוע כל במשך לשבת ההכנה וגם

בשבת" יאכל שבת מ"ת.בערב לאחרי היא - סע"א) ג, (ע"ז
ס"ו.11) לקמן ראה
ח.12) כ, יתרו רמב"ן גם ראה
טו.13) שם, ופרש"י מכילתא
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בראשית  לשבת בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק כדברי השנה, שבתות שאר בכל גם נמשך שבא 14ועי"ז ,
פועל  בראשית בשבת אוועק") זיך מ'שטעלט ("ווי העמידה שאופן תשרי, חודש של העבודה ַלאחרי
מ"ת, שלאחרי לשבת בנוגע גם מובן ומזה השנה, כל של השבתות בכל אוועק") עס גייט ("אזוי ַַונמשך

מצרים" ליציאת ("זכר יצי"מ עם קשורה מ"ת שלאחרי השבת כי הנהגה 15ובמכלֿשכן, של שזהו"ע ,(
כל  של השבתות כל על שפועלת בודאי וא"כ, בראשית, לשבת ששייכת טבעית מהנהגה שלמעלה נסית,

ולברכה. לטובה עלינו הבאה השנה של מ"ת שלאחרי לשבת עד השנה,

***

נשא „. פ' בהפטרת במ"ש הביאור - הנראה" את ושומעין הנשמע את "רואין בענין הביאור :16המשך
לא גו' ה' חפץ לאep`xd"לו וכעת אלה כל (שעניני eprinydאת הנראה" את ש"שומעין בגלל כזאת",

באופן  הוא האלקות (שענין הנשמע" את "רואין מאשר יותר נעלה הו"ע שמיעה) של באופן הם העולם
שבפסוק  רש"י, בשיטת והביאור ראי'); כשיטת 13של הנשמע", את "רואין מפרש הקולות" את "רואים

ובפסוק  לאו 17ר"ע, "על המענה כי ר"י, כשיטת לאו" לאו ועל הן הן על עונין "שהיו מפרש "לאמר"
עם  קשור מהפסוק הן" הכרח יש מקרא של פשוטו ע"פ ואילו הנראה", את ד"שומעין נעלה היותר הענין

"לאמר" בתיבת לפרש יש ולכן הנשמע", את ד"רואין הענין על רק הקולות" את רואים העם "וכל
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - לאו" לאו "על ששמעו: כפי בדיוק הי' בלקו"ש 18שהמענה

ואילך. 119 ע' ח"ו
לעיל:‰. האמור מכל - חסידות ע"פ  וביותר מוסר, ע"פ - בעבודה  הוראה ולבאר להוסיף ויש

(וכמו  כו' טוב דבר לכל ומוכן גדולה, התעוררות של ומצב במעמד יהודי נמצא מ"ת שבזמן אע"פ
שביוהכ"פ  נעילה 19ההתעוררות תפלת בשעת ובפרט בעניני 20, לעסוק כשיוצא כן, שלאחרי להיות יכול - (

ברוחו  ליפול יכול הרי שכן, וכיון ביותר. פשוטים דברים על אפילו היצה"ר עם ללחום יצטרך העולם,
כו'.

הזקן  רבינו אומר זה כו'"21ועל עליו האדם לב יפול לא האלה, והאמת הדברים אחרי ש"גם ,
דזמן  ומצב למעמד בנוגע כי, כו'), לנצחו יוכל שעי"ז היצר, עצת היא גופא הרוח נפילת (ואדרבה:

נאמר  בעבודת 22הגלות גם להיות יכול כך הפכים, ב' חיבור להיות יכול שבחלום וכשם כחולמים", "היינו
.23האדם 

"היינו מזה: ההפכים kויתירה ששני חלום, כמו לגמרי זה אין באמת כי בלבד, הדמיון בכ"ף חולמים",
אזי  העולם לעניני באים שכאשר אלא אמיתית, עבודה היא העבודה הרי בנדו"ד, ואילו אמת, אינם שבו

ח"ו. אמיתית אינה שהעבודה מוכיח זה אין אבל כו', הבהמית נפש של וההסתר ההעלם ישנו

תורה: ממתן - לדבר וראי'

שבפחותים, הפחות אפילו העם", ש"כל באמת, ודאי הי' - הקולות" את רואים העם "וכל במ"ת מ"ש
גו'" "אנכי בעצמו מהקב"ה כששמעו בנ"י, ועאכו"כ רב, הערב ראי',24ואפילו של באופן אצלם זה הי' ,

תחי' בטל הקב"ה להם והחזירה נשמתן", ש"פרחה .25ועד
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(14.22 הערה 295 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ.

וש"נ.15) סכ"ט. פי"ז הכולל שער ראה
כג.16) יג, שופטים ס'
א.17) כ, יתרו
זו.18) שנה דחה"ש ב' יום שיחת בשילוב
ב"היום 19) (נעתק עח ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

סיון). גֿד יום"
קונטרס 20) וש"נ. קנ. ע' קונטרסים אדהאמ"צ מאמרי ראה

.34 ע' העבודה
(וישב 21) כחולמים היינו גו' המעלות שיר ד"ה תו"א ראה

254 ע' חל"ב התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ואילך). ג כח,
ואילך.
א.22) קכו, תהלים
מנחם 23) (תורת ס"כ דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(379 ע' חמ"ג התוועדויות -
ו.24) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
ספל"ו.25) תניא וראה ב. פח, שבת
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הנראה" את ("רואין העולם מציאות את גם ראו הדיבור 26ואעפ"כ, גם הי' ממש רגע שבאותו ועד ,(
לך" יהי' אחד 27"לא בדיבור נאמרו לך" יהי' ו"לא "אנכי" מציאות 28(שהרי את רק לא שראו כך, ,(

"לאו". זה: על לענות והוצרכו זרה, עבודה של מציאות גם ראו אלא העולם,

עלי' בני "ראיתי רשב"י וכדברי ביותר, מעלתם שגדלה שאף בנו, ור"א לרשב"י בנוגע שמצינו [וע"ד
. מועטין הן"והם ובני אני הן, שנים אם להם 29. נאמר ואח"כ שנים, י"ב במערה להיות הוצרכו מ"מ, ,

נוספת  שנה למשך למערתכם" של 30"חיזרו באופן ולא תיקון, של באופן תהי' לעולם ששייכותם בכדי ,
בעולם]. שליחותם מילוי לפעול יכולים היו אז ורק חורבן,

אמיתי, ענין בודאי וזהו כו', גדולה בהתעוררות שנמצא יהודי  של ומצבו למעמדו בנוגע גם מובן ומזה
היצר. עם להלחם הוא זקוק כן, לאחרי ואעפ"כ,

אגרשנו" מעט ד"מעט באופן להיות שצריכה שכיון העבודה, בהתחלת רק הוא זה כל הרי 31אמנם, ,
- היא התכלית אבל העולם ; מציאות גם ורואים ואלקות), (רוחניות הנשמע" את ש"רואין באופן זה

הי"ד  לספר בהקדמתו הרמב"ם [וכמ"ש שבע"פ בתורה שנתפרש הענין גם שניתנו 32שיהי' המצוות "כל :
שנאמר  ניתנו, בפירושן בסיני למשה תורה 33לו זו תורה, והמצוה. והתורה האבן לוחות את לך ואתנה

. פירושה זו  והמצוה, הנראה".שבכתב, את "שומעין גם שהיו - המכילתא בדברי - פה"] שבעל תורה .

להמשיך  רק וצריך ובלבבך", "בפיך כבר שישנו ענין זה הרי שבע"פ, בתורה הדבר שמפורש וכיון
ב"לעשותו" .34זאת

קלה, בשעה לזה להגיע שיכול מי שיש רק הוא החילוק מישראל; אחד כל אצל להיות יכול זה וענין
בתניא  (כמבואר בשר ויגיעת נפש ליגיעת שזקוק מי  לזה.35ויש להגיע יכול הוא גם אבל הדבר), טעם

נדח" ממנו ידח ש"לא לזה.36וכיון יגיע בודאי ,

היעוד  שיקויים קומות"37ועד "כשתי קוממיות", אתכם והקומה 38"ואולך האלקית נפש של הקומה ,
אחת) בתיבה נכללים ששתיהם שבזה, הדיוק פעם (וכמדובר הבהמית נפש צדקנו,39של משיח בביאת ,

דידן. בעגלא

***

.Â(ס"ב (כנ"ל מ"ת שלאחרי הראשונה השבת של החידוש ביאור המשך
עה"פ - המכילתא דרשת מ 40ע "פ וחללו "מחללי' ישראל ארץ את שהקיפו הגוים "הרי יומת", ות

כולה. את  נחלל מקצתה את וחללנו הואיל אומרין ישראל יהיו שלא השבת, את אפילו ישראל (אלא) .
וקיימא" ש"מקדשא (אף דשבת שהקביעות בגלל הוא כולה" את "נחלל שהקס"ד עין", תלוי'41כהרף (
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את 26) "שומעין שהיו סגולה יחידי היו שבודאי ואף
את  "רואין שהיו רק נאמר העם", ל"כל בנוגע מ"מ, הנראה",
את  "רואין אלא הנראה", את "שומעין היו לא אבל הנשמע",

הנראה".
ג.27) שם,
וש"נ.28) ס"ח. סתצ"ד או"ח אדה"ז שו"ע
ב.29) מה, סוכה
ועוד.30) .309 ע' חי"ז לקו"ש גם וראה ב. לג, שבת
ל.31) כג, משפטים
בתחלתה.32)
יב.33) כד, שם

יד.34) ל, נצבים
ב).35) (נט, פמ"ב
ת"ת 36) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

סה"ג. פ"ד לאדה"ז
יג.37) כו, בחוקותי
וש"נ.38) א. עה, ב"ב
תשכ"ב 39) קוממיות אתכם ואולך גו' והתהלכתי ד"ה ראה

וש"נ. ואילך). 417 ע' חל"ג התוועדויות - מנחם (תורת
יד.40) לא, תשא
א.41) יז, ביצה
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בראשית  לשבת בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק כדברי השנה, שבתות שאר בכל גם נמשך שבא 14ועי"ז ,
פועל  בראשית בשבת אוועק") זיך מ'שטעלט ("ווי העמידה שאופן תשרי, חודש של העבודה ַלאחרי
מ"ת, שלאחרי לשבת בנוגע גם מובן ומזה השנה, כל של השבתות בכל אוועק") עס גייט ("אזוי ַַונמשך

מצרים" ליציאת ("זכר יצי"מ עם קשורה מ"ת שלאחרי השבת כי הנהגה 15ובמכלֿשכן, של שזהו"ע ,(
כל  של השבתות כל על שפועלת בודאי וא"כ, בראשית, לשבת ששייכת טבעית מהנהגה שלמעלה נסית,

ולברכה. לטובה עלינו הבאה השנה של מ"ת שלאחרי לשבת עד השנה,

***

נשא „. פ' בהפטרת במ"ש הביאור - הנראה" את ושומעין הנשמע את "רואין בענין הביאור :16המשך
לא גו' ה' חפץ לאep`xd"לו וכעת אלה כל (שעניני eprinydאת הנראה" את ש"שומעין בגלל כזאת",

באופן  הוא האלקות (שענין הנשמע" את "רואין מאשר יותר נעלה הו"ע שמיעה) של באופן הם העולם
שבפסוק  רש"י, בשיטת והביאור ראי'); כשיטת 13של הנשמע", את "רואין מפרש הקולות" את "רואים

ובפסוק  לאו 17ר"ע, "על המענה כי ר"י, כשיטת לאו" לאו ועל הן הן על עונין "שהיו מפרש "לאמר"
עם  קשור מהפסוק הן" הכרח יש מקרא של פשוטו ע"פ ואילו הנראה", את ד"שומעין נעלה היותר הענין

"לאמר" בתיבת לפרש יש ולכן הנשמע", את ד"רואין הענין על רק הקולות" את רואים העם "וכל
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - לאו" לאו "על ששמעו: כפי בדיוק הי' בלקו"ש 18שהמענה

ואילך. 119 ע' ח"ו
לעיל:‰. האמור מכל - חסידות ע"פ  וביותר מוסר, ע"פ - בעבודה  הוראה ולבאר להוסיף ויש

(וכמו  כו' טוב דבר לכל ומוכן גדולה, התעוררות של ומצב במעמד יהודי נמצא מ"ת שבזמן אע"פ
שביוהכ"פ  נעילה 19ההתעוררות תפלת בשעת ובפרט בעניני 20, לעסוק כשיוצא כן, שלאחרי להיות יכול - (

ברוחו  ליפול יכול הרי שכן, וכיון ביותר. פשוטים דברים על אפילו היצה"ר עם ללחום יצטרך העולם,
כו'.

הזקן  רבינו אומר זה כו'"21ועל עליו האדם לב יפול לא האלה, והאמת הדברים אחרי ש"גם ,
דזמן  ומצב למעמד בנוגע כי, כו'), לנצחו יוכל שעי"ז היצר, עצת היא גופא הרוח נפילת (ואדרבה:

נאמר  בעבודת 22הגלות גם להיות יכול כך הפכים, ב' חיבור להיות יכול שבחלום וכשם כחולמים", "היינו
.23האדם 

"היינו מזה: ההפכים kויתירה ששני חלום, כמו לגמרי זה אין באמת כי בלבד, הדמיון בכ"ף חולמים",
אזי  העולם לעניני באים שכאשר אלא אמיתית, עבודה היא העבודה הרי בנדו"ד, ואילו אמת, אינם שבו

ח"ו. אמיתית אינה שהעבודה מוכיח זה אין אבל כו', הבהמית נפש של וההסתר ההעלם ישנו

תורה: ממתן - לדבר וראי'

שבפחותים, הפחות אפילו העם", ש"כל באמת, ודאי הי' - הקולות" את רואים העם "וכל במ"ת מ"ש
גו'" "אנכי בעצמו מהקב"ה כששמעו בנ"י, ועאכו"כ רב, הערב ראי',24ואפילו של באופן אצלם זה הי' ,

תחי' בטל הקב"ה להם והחזירה נשמתן", ש"פרחה .25ועד
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(14.22 הערה 295 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ.

וש"נ.15) סכ"ט. פי"ז הכולל שער ראה
כג.16) יג, שופטים ס'
א.17) כ, יתרו
זו.18) שנה דחה"ש ב' יום שיחת בשילוב
ב"היום 19) (נעתק עח ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

סיון). גֿד יום"
קונטרס 20) וש"נ. קנ. ע' קונטרסים אדהאמ"צ מאמרי ראה

.34 ע' העבודה
(וישב 21) כחולמים היינו גו' המעלות שיר ד"ה תו"א ראה

254 ע' חל"ב התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ואילך). ג כח,
ואילך.
א.22) קכו, תהלים
מנחם 23) (תורת ס"כ דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(379 ע' חמ"ג התוועדויות -
ו.24) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
ספל"ו.25) תניא וראה ב. פח, שבת
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הנראה" את ("רואין העולם מציאות את גם ראו הדיבור 26ואעפ"כ, גם הי' ממש רגע שבאותו ועד ,(
לך" יהי' אחד 27"לא בדיבור נאמרו לך" יהי' ו"לא "אנכי" מציאות 28(שהרי את רק לא שראו כך, ,(

"לאו". זה: על לענות והוצרכו זרה, עבודה של מציאות גם ראו אלא העולם,

עלי' בני "ראיתי רשב"י וכדברי ביותר, מעלתם שגדלה שאף בנו, ור"א לרשב"י בנוגע שמצינו [וע"ד
. מועטין הן"והם ובני אני הן, שנים אם להם 29. נאמר ואח"כ שנים, י"ב במערה להיות הוצרכו מ"מ, ,

נוספת  שנה למשך למערתכם" של 30"חיזרו באופן ולא תיקון, של באופן תהי' לעולם ששייכותם בכדי ,
בעולם]. שליחותם מילוי לפעול יכולים היו אז ורק חורבן,

אמיתי, ענין בודאי וזהו כו', גדולה בהתעוררות שנמצא יהודי  של ומצבו למעמדו בנוגע גם מובן ומזה
היצר. עם להלחם הוא זקוק כן, לאחרי ואעפ"כ,

אגרשנו" מעט ד"מעט באופן להיות שצריכה שכיון העבודה, בהתחלת רק הוא זה כל הרי 31אמנם, ,
- היא התכלית אבל העולם ; מציאות גם ורואים ואלקות), (רוחניות הנשמע" את ש"רואין באופן זה

הי"ד  לספר בהקדמתו הרמב"ם [וכמ"ש שבע"פ בתורה שנתפרש הענין גם שניתנו 32שיהי' המצוות "כל :
שנאמר  ניתנו, בפירושן בסיני למשה תורה 33לו זו תורה, והמצוה. והתורה האבן לוחות את לך ואתנה

. פירושה זו  והמצוה, הנראה".שבכתב, את "שומעין גם שהיו - המכילתא בדברי - פה"] שבעל תורה .

להמשיך  רק וצריך ובלבבך", "בפיך כבר שישנו ענין זה הרי שבע"פ, בתורה הדבר שמפורש וכיון
ב"לעשותו" .34זאת

קלה, בשעה לזה להגיע שיכול מי שיש רק הוא החילוק מישראל; אחד כל אצל להיות יכול זה וענין
בתניא  (כמבואר בשר ויגיעת נפש ליגיעת שזקוק מי  לזה.35ויש להגיע יכול הוא גם אבל הדבר), טעם

נדח" ממנו ידח ש"לא לזה.36וכיון יגיע בודאי ,

היעוד  שיקויים קומות"37ועד "כשתי קוממיות", אתכם והקומה 38"ואולך האלקית נפש של הקומה ,
אחת) בתיבה נכללים ששתיהם שבזה, הדיוק פעם (וכמדובר הבהמית נפש צדקנו,39של משיח בביאת ,

דידן. בעגלא

***

.Â(ס"ב (כנ"ל מ"ת שלאחרי הראשונה השבת של החידוש ביאור המשך
עה"פ - המכילתא דרשת מ 40ע "פ וחללו "מחללי' ישראל ארץ את שהקיפו הגוים "הרי יומת", ות

כולה. את  נחלל מקצתה את וחללנו הואיל אומרין ישראל יהיו שלא השבת, את אפילו ישראל (אלא) .
וקיימא" ש"מקדשא (אף דשבת שהקביעות בגלל הוא כולה" את "נחלל שהקס"ד עין", תלוי'41כהרף (
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את 26) "שומעין שהיו סגולה יחידי היו שבודאי ואף
את  "רואין שהיו רק נאמר העם", ל"כל בנוגע מ"מ, הנראה",
את  "רואין אלא הנראה", את "שומעין היו לא אבל הנשמע",

הנראה".
ג.27) שם,
וש"נ.28) ס"ח. סתצ"ד או"ח אדה"ז שו"ע
ב.29) מה, סוכה
ועוד.30) .309 ע' חי"ז לקו"ש גם וראה ב. לג, שבת
ל.31) כג, משפטים
בתחלתה.32)
יב.33) כד, שם

יד.34) ל, נצבים
ב).35) (נט, פמ"ב
ת"ת 36) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

סה"ג. פ"ד לאדה"ז
יג.37) כו, בחוקותי
וש"נ.38) א. עה, ב"ב
תשכ"ב 39) קוממיות אתכם ואולך גו' והתהלכתי ד"ה ראה

וש"נ. ואילך). 417 ע' חל"ג התוועדויות - מנחם (תורת
יד.40) לא, תשא
א.41) יז, ביצה
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i"pac oipnda* יום ומשמר ימים ששה מונה שבת אימתי יודע ואינו בדרך דה"מהלך מהדין [כדמוכח
הרדב"ז 42אחד" לשיטת סופרים 43- מדברי שזהו רש"י לשיטת ואפילו מדאורייתא, ומציאותו **שזהו ,[

כשנוגע רק היא אחשבי') שמצוותי' בספה"ע (כמו זה מנין zayשל ipiclהיינו - תורה ע"פ n"wtpa(מנין
z"ca ד"יום המציאות כל בטלה לשבות, ולא למלחמה, לצאת בנ"י כל חייבים תורה ע"פ כאשר ולכן, ,(

מהיום) חלק על לחול יכולה (שאינה .***השביעי"

מ"ת  שלפני שהשעות ונמצא, במרה, הציווי את ביטל בסיני, דשבת הציווי הרי - דמ"ת לשבת ובנוגע
(בנוגע השביעי יום בתור נקבעו חלה לא לא גו'" "מחללי' הפסוק שנאמר שקודם וכיון ולהבא); מכאן

מצד מציאות השבת ענין ולכן, שבת. היו לא מ"ת שלאחרי השעות שגם נמצא, מהיום, חלק על השבת
מ"ת  שלאחרי בשבת לראשונה הי' -מ"ת

ס"ב  הנ"ל בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י .46הוגה

לחג  בשייכות תורה" בה"כינוס השתתפות בתור הוא הנ"ל שענין אמר, שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מ"ת  זמן ].47השבועות,

***

.Ê.לאמר האלה הדברים כל את אלקים וידבר ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Á חתנים כאן שנמצאים שכיון אמר, שליט"א אדמו"ר לחתנים.48כ"ק ששייך ניגון ינגנו - ומחותנים
בגמרא  כדאיתא למ"ת, גם ששייך ענין שזהו אמר, שניתנה 49ואח"כ לתורה "זוכה חתן המשמח שכל

קולות". בחמשה

בגימטריא  קול פעמים שה' להעיר, יש - אדמו"ר מו"ח כ"ק עם ענין כל לקשר שמשתדלים וכיון
"בן50תר"פ  -zxt"51יוסף.

זו.)* ממכילתא זאת דילפינן י"ל עכ"פ ולחידודא

(להמ"ד )** -)44ובדוגמת בזה תלוי' דקביעותו - השבועות וחג דרבנן, הזה בזמן העומר התורה דספירת מן

לדאורייתא  מועיל דרבנן דקנין - ממש ולא - ).45(ומעין

נכרי )*** (משא"כ תורה ע"פ ספירה דצ"ל כבספה"ע, - דהזמן במינה) (המיוחדת ב"מציאות" הוא המדובר

שסופר יהודי "וישבות לא או השביעי", "וביום נאמר בש"ק וגם תורתית. למציאות הזמן עושה וזו לעומר),

זקוקה ואין וקיימא, מקדשא דשבת - שחלוקים אלא השביעי". בנדון לישראל ביום אבל דיקדשוה.

שייךדקוב"ה המכילתא, זה אין - וינפש - בשבת דאף לשבות),לבנ"י אומר לא מחוייבים - (ואדרבה זו בשבת

השביעי". "יום מציאות שיעשה תורתי ענין כאן אין א"כ

הימים  המונה בדוגמת והיינו שבת), (בתור דהזמן ובהמציאות בהמנין (תורתי) תוכן אין - וכו' ציווי אין באם

לספה"ע. שלא (ומכוון) השבועות חג דקודם
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ב.42) סט, שבת
סע"ו.43) ח"א
וש"נ.44) ס"ב. סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.45) .16 ע' ח"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.46) .114 ע' חכ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
נגלה 47) בעניני בשבת להדיבור בנוגע - בבתֿשחוק והוסיף

.56 הערה 284 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה
דתורה... נגלה גם ניתנה שבמ"ת - וש"נ)

(48) שיחיו חתנים חמשה לתורה עלו זה הש"ק ).l"endביום
ב.49) ו, ברכות
הכוונות50) שער פ"ג. יוהכ"פ שער דרוש פע"ח יוהכ"פ ענין

שרוצה  שמי בבתֿשחוק, אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק - ועוד. א'.
שהחשבון  כיון בכך, צורך אין אבל בעצמו, החשבון לערוך יכול

כו'. ומכוון נערך כבר
ועוד.51) ואילך). ב (ת, עה"פ אוה"ת וראה כב. מט, ויחי

e"kyz'd ,oeiq 'h ,`yp t"y zgiy

גו'" ורבו "פרו - הפירות ענין  אצלם שיהי' יבורך"52ויה"ר ישרים "דור ,53.

חמשה  שישנם כיון שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר - גדול בקול לנגן התחיל המחותנים א' [כאשר
קולות" "חמשה להיות צריך ].54חתנים,

***

.Ëבפרשת רש"י פירוש ללמוד האחרונה בתקופה להמנהג השבוע בנוגע שפרשת כיון הנה השבוע,
נשיא, מלשון גם שזהו נשא, פרשת "שש היא שהתנדבו הנשיאים אודות בפרשה המדובר עם גם ומתאים

בקר" עשר ושני צב קרבנות55עגלות התנדבו וכן המשכן, את לשאת (שבזה בשביל המזבח לחנוכת
לסיומה) עד הסדרה לכל שייך הסדרה ששם של מודגש לקרבנו בנוגע רש"י פירוש על עתה נתעכב -

שמבאר  (לאחרי הנשיאים קרבנות לפרטי בנוגע רמזים כמה הדרשן משה רבי של מיסודו שמביא יששכר ,
עצמם). לקרבנות בנוגע פרטים כמה הראשון בקרבן

.È רש"י בפירוש למה 56הביאור מובן: אינו דלכאורה - וכו'" מצאתי הדרשן משה רבי של "וביסודו ,
הקרבנות  אותם הקריב השני שהנשיא לכתוב מספיק לחזור 57לא הצורך ומהו הנשיאים), שאר בכל (וכן

עפ"ז  אך מיוחדים. ורמזים כוונות היו נשיא שלכל מוכח, ומזה הנשיאים? קרבנות פרטי כל את ולפרש
בגשמיות  מדוע - זמ"ז חלוקים היו ברוחניות אם מובן: הרמזים 58אינו רש"י מביא ולכן בשוה? כולם היו

המדרש  דברי (ולא הדרשן" משה רבי של בפ"ע),59ש"ביסודו נשיא כל של והרמזים הכוונות אודות
סוגי  בשני והביאור פרטים; לכו"כ שמתחלק כללי אחד ענין על מורים אלו שקרבנות מובן, שמזה

שבטו  עבור נשיא כל שהקריב והקרבנות ביחד, הנשיאים כל שהביאו והבקר העגלות מצד 60הקרבנות: -
עליהם", מוכים והיו במצרים עליהם שוטרים "שהיו המטות", נשיאי "הם לנשיאים: שיש התכונות שתי

ישראל" את כשמנו ואהרן משה עם "שעמדו הפקודים", על העומדים תפלת 61ו"הם שגם וההוראה ;
לרעך  "ואהבת של עשה מצות קבלת בהקדמת כמודגש ישראל, כלל עם קשורה להיות צריכה היחיד

התפלה 62כמוך" ואילך.63קודם 41 ע' ח"ח בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -
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כח.52) א, בראשית
ב.53) קיב, תהלים
בבתֿשחוק:54) והוסיף הוא, היכן המחותנים, א' על ושאל

ויהי' לחיים שיאמר והורה - עדיין?! תהלים אומר הוא האם
בשמחה.

ג.55) ז,
יט.56) שם,
קרבנו",57) את "הקריב רק לכתוב שמספיק - מזה ויתירה

הענין  בתחילת שהרי הקרבנות, אותם שהקריב מובן ומעצמו
גו'", יקריבו ליום אחד נשיא ליום אחד "נשיא יא) (שם, נאמר
בנוגע  ולא לימים, בנוגע אלא אינו שהחילוק מובן, שמזה
משה  יודע הי' ש"לא רש"י ממ"ש גם וכמובן עצמם. לקרבנות
היו  ואם המסעות", כסדר אם תולדותם כסדר אם יקריבו, איך
כיון  בדבר, לספק מקום הי' לא עצמם, בקרבנות חילוקים

קדימה. דין לו יש שהמשובח
עם 58) הגשמיות את לאחד הוא המשכן ענין שכל ובפרט

בודאי  הרי - שבו הרוחניות ענין ניכר יהי' שבהגשמי הרוחניות,
ברוחניות. כמו בגשמיות להיות צריכים הקרבנות היו

הדרשן 59) משה לרבי בניגוד - ואמוראים תנאים של מימרות
וכו'. מקובל ופירושו גדול, אדם שהי' אף רש"י, של דורו בן שהי'

המשכן,60) את לשאת והבקר העגלות ביניהם: ומהחילוקים
ממון - המשכן כמו להיות הוצרכו למשכן, טפלים xeaivשהיו

ממון  הכל נעשה למשכן, נדבתו הביא אחד שכל לאחרי (שהרי

כל  נכללים ולכן המשכן), בכל חלק יש אחד שלכל באופן ציבור,
נשיא  כל - המזבח לחנוכת הקרבנות ואילו ביחד; הנשיאים

"elyn ולכן יב), שם, (פרש"י משבטו" שגבה "ולא הביא",
נשיא. כל של קרבנו נתפרט

" יו"ד) (שם, רש"י בדברי הביאור גם שהתנדבו xg`lוזהו
קרבנות  להתנדב לבם נשאם המשכן, לשאת והבקר העגלות
בנוגע  רק היא בכתוב הקדימה (דלכאורה, לחנכו" המזבח
קרבנות  להתנדב הלב נשיאות שגם ההכרח ומהו בפועל, להקרבה
נשיאי  כי, - והבקר) העגלות שהתנדבו לאחר רק היתה המזבח
ורק  ישראל, לכלל שנוגע מה אודות לראש לכל חושבים ישראל
לא  המשכן ש"במלאכת מזה (כמובן עצמם אודות חושבים אח"כ
כו'" שיתנדבו מה ציבור "יתנדבו באמרם, תחלה", התנדבו
ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם וראה - ג)). שם, (פרש"י

וש"נ. ואילך. 232
ובפרש"י.61) ב שם,
יח.62) יט, קדושים
הנשיאים 63) קרבנות פרשת באמירת גם מודגש זה וענין

. רצון ה"יהי ולאח"ז ניסן, כו'"בחודש משבט עבדך אני שבאם .
ולוי  כהן שאפילו נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מענה כידוע -
וכן  ניסן), ר"ח יום" ("היום לעיבור שייך זה כי לאמרו, צריכים
כל  של אחדותם מודגשת שבזה - שבטו בבירור שיודע מי גם

גם אלא) התפלה, קודם רק (לא התפלה.xg`lבנ"י
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i"pac oipnda* יום ומשמר ימים ששה מונה שבת אימתי יודע ואינו בדרך דה"מהלך מהדין [כדמוכח
הרדב"ז 42אחד" לשיטת סופרים 43- מדברי שזהו רש"י לשיטת ואפילו מדאורייתא, ומציאותו **שזהו ,[

כשנוגע רק היא אחשבי') שמצוותי' בספה"ע (כמו זה מנין zayשל ipiclהיינו - תורה ע"פ n"wtpa(מנין
z"ca ד"יום המציאות כל בטלה לשבות, ולא למלחמה, לצאת בנ"י כל חייבים תורה ע"פ כאשר ולכן, ,(

מהיום) חלק על לחול יכולה (שאינה .***השביעי"

מ"ת  שלפני שהשעות ונמצא, במרה, הציווי את ביטל בסיני, דשבת הציווי הרי - דמ"ת לשבת ובנוגע
(בנוגע השביעי יום בתור נקבעו חלה לא לא גו'" "מחללי' הפסוק שנאמר שקודם וכיון ולהבא); מכאן

מצד מציאות השבת ענין ולכן, שבת. היו לא מ"ת שלאחרי השעות שגם נמצא, מהיום, חלק על השבת
מ"ת  שלאחרי בשבת לראשונה הי' -מ"ת

ס"ב  הנ"ל בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י .46הוגה

לחג  בשייכות תורה" בה"כינוס השתתפות בתור הוא הנ"ל שענין אמר, שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מ"ת  זמן ].47השבועות,

***

.Ê.לאמר האלה הדברים כל את אלקים וידבר ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Á חתנים כאן שנמצאים שכיון אמר, שליט"א אדמו"ר לחתנים.48כ"ק ששייך ניגון ינגנו - ומחותנים
בגמרא  כדאיתא למ"ת, גם ששייך ענין שזהו אמר, שניתנה 49ואח"כ לתורה "זוכה חתן המשמח שכל

קולות". בחמשה

בגימטריא  קול פעמים שה' להעיר, יש - אדמו"ר מו"ח כ"ק עם ענין כל לקשר שמשתדלים וכיון
"בן50תר"פ  -zxt"51יוסף.

זו.)* ממכילתא זאת דילפינן י"ל עכ"פ ולחידודא

(להמ"ד )** -)44ובדוגמת בזה תלוי' דקביעותו - השבועות וחג דרבנן, הזה בזמן העומר התורה דספירת מן

לדאורייתא  מועיל דרבנן דקנין - ממש ולא - ).45(ומעין

נכרי )*** (משא"כ תורה ע"פ ספירה דצ"ל כבספה"ע, - דהזמן במינה) (המיוחדת ב"מציאות" הוא המדובר

שסופר יהודי "וישבות לא או השביעי", "וביום נאמר בש"ק וגם תורתית. למציאות הזמן עושה וזו לעומר),

זקוקה ואין וקיימא, מקדשא דשבת - שחלוקים אלא השביעי". בנדון לישראל ביום אבל דיקדשוה.

שייךדקוב"ה המכילתא, זה אין - וינפש - בשבת דאף לשבות),לבנ"י אומר לא מחוייבים - (ואדרבה זו בשבת

השביעי". "יום מציאות שיעשה תורתי ענין כאן אין א"כ

הימים  המונה בדוגמת והיינו שבת), (בתור דהזמן ובהמציאות בהמנין (תורתי) תוכן אין - וכו' ציווי אין באם

לספה"ע. שלא (ומכוון) השבועות חג דקודם
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ב.42) סט, שבת
סע"ו.43) ח"א
וש"נ.44) ס"ב. סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.45) .16 ע' ח"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.46) .114 ע' חכ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
נגלה 47) בעניני בשבת להדיבור בנוגע - בבתֿשחוק והוסיף

.56 הערה 284 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה
דתורה... נגלה גם ניתנה שבמ"ת - וש"נ)

(48) שיחיו חתנים חמשה לתורה עלו זה הש"ק ).l"endביום
ב.49) ו, ברכות
הכוונות50) שער פ"ג. יוהכ"פ שער דרוש פע"ח יוהכ"פ ענין

שרוצה  שמי בבתֿשחוק, אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק - ועוד. א'.
שהחשבון  כיון בכך, צורך אין אבל בעצמו, החשבון לערוך יכול

כו'. ומכוון נערך כבר
ועוד.51) ואילך). ב (ת, עה"פ אוה"ת וראה כב. מט, ויחי

e"kyz'd ,oeiq 'h ,`yp t"y zgiy

גו'" ורבו "פרו - הפירות ענין  אצלם שיהי' יבורך"52ויה"ר ישרים "דור ,53.

חמשה  שישנם כיון שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר - גדול בקול לנגן התחיל המחותנים א' [כאשר
קולות" "חמשה להיות צריך ].54חתנים,

***

.Ëבפרשת רש"י פירוש ללמוד האחרונה בתקופה להמנהג השבוע בנוגע שפרשת כיון הנה השבוע,
נשיא, מלשון גם שזהו נשא, פרשת "שש היא שהתנדבו הנשיאים אודות בפרשה המדובר עם גם ומתאים

בקר" עשר ושני צב קרבנות55עגלות התנדבו וכן המשכן, את לשאת (שבזה בשביל המזבח לחנוכת
לסיומה) עד הסדרה לכל שייך הסדרה ששם של מודגש לקרבנו בנוגע רש"י פירוש על עתה נתעכב -

שמבאר  (לאחרי הנשיאים קרבנות לפרטי בנוגע רמזים כמה הדרשן משה רבי של מיסודו שמביא יששכר ,
עצמם). לקרבנות בנוגע פרטים כמה הראשון בקרבן

.È רש"י בפירוש למה 56הביאור מובן: אינו דלכאורה - וכו'" מצאתי הדרשן משה רבי של "וביסודו ,
הקרבנות  אותם הקריב השני שהנשיא לכתוב מספיק לחזור 57לא הצורך ומהו הנשיאים), שאר בכל (וכן

עפ"ז  אך מיוחדים. ורמזים כוונות היו נשיא שלכל מוכח, ומזה הנשיאים? קרבנות פרטי כל את ולפרש
בגשמיות  מדוע - זמ"ז חלוקים היו ברוחניות אם מובן: הרמזים 58אינו רש"י מביא ולכן בשוה? כולם היו

המדרש  דברי (ולא הדרשן" משה רבי של בפ"ע),59ש"ביסודו נשיא כל של והרמזים הכוונות אודות
סוגי  בשני והביאור פרטים; לכו"כ שמתחלק כללי אחד ענין על מורים אלו שקרבנות מובן, שמזה

שבטו  עבור נשיא כל שהקריב והקרבנות ביחד, הנשיאים כל שהביאו והבקר העגלות מצד 60הקרבנות: -
עליהם", מוכים והיו במצרים עליהם שוטרים "שהיו המטות", נשיאי "הם לנשיאים: שיש התכונות שתי

ישראל" את כשמנו ואהרן משה עם "שעמדו הפקודים", על העומדים תפלת 61ו"הם שגם וההוראה ;
לרעך  "ואהבת של עשה מצות קבלת בהקדמת כמודגש ישראל, כלל עם קשורה להיות צריכה היחיד

התפלה 62כמוך" ואילך.63קודם 41 ע' ח"ח בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -
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כח.52) א, בראשית
ב.53) קיב, תהלים
בבתֿשחוק:54) והוסיף הוא, היכן המחותנים, א' על ושאל

ויהי' לחיים שיאמר והורה - עדיין?! תהלים אומר הוא האם
בשמחה.

ג.55) ז,
יט.56) שם,
קרבנו",57) את "הקריב רק לכתוב שמספיק - מזה ויתירה

הענין  בתחילת שהרי הקרבנות, אותם שהקריב מובן ומעצמו
גו'", יקריבו ליום אחד נשיא ליום אחד "נשיא יא) (שם, נאמר
בנוגע  ולא לימים, בנוגע אלא אינו שהחילוק מובן, שמזה
משה  יודע הי' ש"לא רש"י ממ"ש גם וכמובן עצמם. לקרבנות
היו  ואם המסעות", כסדר אם תולדותם כסדר אם יקריבו, איך
כיון  בדבר, לספק מקום הי' לא עצמם, בקרבנות חילוקים

קדימה. דין לו יש שהמשובח
עם 58) הגשמיות את לאחד הוא המשכן ענין שכל ובפרט

בודאי  הרי - שבו הרוחניות ענין ניכר יהי' שבהגשמי הרוחניות,
ברוחניות. כמו בגשמיות להיות צריכים הקרבנות היו

הדרשן 59) משה לרבי בניגוד - ואמוראים תנאים של מימרות
וכו'. מקובל ופירושו גדול, אדם שהי' אף רש"י, של דורו בן שהי'

המשכן,60) את לשאת והבקר העגלות ביניהם: ומהחילוקים
ממון - המשכן כמו להיות הוצרכו למשכן, טפלים xeaivשהיו

ממון  הכל נעשה למשכן, נדבתו הביא אחד שכל לאחרי (שהרי

כל  נכללים ולכן המשכן), בכל חלק יש אחד שלכל באופן ציבור,
נשיא  כל - המזבח לחנוכת הקרבנות ואילו ביחד; הנשיאים

"elyn ולכן יב), שם, (פרש"י משבטו" שגבה "ולא הביא",
נשיא. כל של קרבנו נתפרט

" יו"ד) (שם, רש"י בדברי הביאור גם שהתנדבו xg`lוזהו
קרבנות  להתנדב לבם נשאם המשכן, לשאת והבקר העגלות
בנוגע  רק היא בכתוב הקדימה (דלכאורה, לחנכו" המזבח
קרבנות  להתנדב הלב נשיאות שגם ההכרח ומהו בפועל, להקרבה
נשיאי  כי, - והבקר) העגלות שהתנדבו לאחר רק היתה המזבח
ורק  ישראל, לכלל שנוגע מה אודות לראש לכל חושבים ישראל
לא  המשכן ש"במלאכת מזה (כמובן עצמם אודות חושבים אח"כ
כו'" שיתנדבו מה ציבור "יתנדבו באמרם, תחלה", התנדבו
ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם וראה - ג)). שם, (פרש"י

וש"נ. ואילך. 232
ובפרש"י.61) ב שם,
יח.62) יט, קדושים
הנשיאים 63) קרבנות פרשת באמירת גם מודגש זה וענין

. רצון ה"יהי ולאח"ז ניסן, כו'"בחודש משבט עבדך אני שבאם .
ולוי  כהן שאפילו נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מענה כידוע -
וכן  ניסן), ר"ח יום" ("היום לעיבור שייך זה כי לאמרו, צריכים
כל  של אחדותם מודגשת שבזה - שבטו בבירור שיודע מי גם

גם אלא) התפלה, קודם רק (לא התפלה.xg`lבנ"י



טז

    יג חלק

 וישמע גו' אתו לדבר גו' משה "ובבא בפסוק
מפרש  אליו" וידבר גו' אליו מדבר הקול את

הדברות".רש"י  מן אהרן למעט – אליו "וידבר :
"וידבר  התיבות היא: בפשטות רש"י כוונת
לפנ"ז  נאמר כבר כי לכאורה, מיותרות הן אליו"

מדבר  הקול) את מפרש אליו""(וישמע ולכן ,
" הי' שהדבור להדגיש הכתוב (אל שהכפיל "

"הדברות מן אהרן ו"למעט דוקא (.

אליו" "וידבר התיבות את שפרש"י לאחרי
הקול" את "וישמע התיבות את הוא מעתיק
הקול  הוא הקול, את ת"ל נמוך קול "יכול ומפרש:
ולא  נפסק הי' לפתח וכשמגיע בסיני עמו שנדבר

לאהל" חוץ יוצא .הי'

"(את) הכתוב שלשון היא, בפשטות וכוונתו
הידוע  הקול שהוא משמיענו הידיעה בה"א הקול"
זה  וקול בסיני, משה עם שנדבר הקול היינו מכבר,
כל  אותו שמעו שהרי גדול" "קול שהי' ודאי

מישראל  וכו') (ונשים אנשים ריבוא .הששים

להבין: וצריך

(ואח"כ) הקול את "וישמע נאמר: בכתוב א)
רש"י  משנה ולמה אליו" וידבר גו' אליו מדבר
"וידבר  "מדבר"; ומפרש התיבות, פירושי בסדר

הקול"אליו" את "וישמע לפירושו ?קודם

משמע  נמוך" קול "יכול רש"י שכתב מזה ב)
שהקול  היא החיצונית ובא שהסברא נמוך, הי'

בסיני", עמו שנדבר הקול ש"הוא להודיענו הכתוב
הי' שהקול לומר תיתי מהיכא ולא ולכאורה,

הרגיל  ע"ד (עכ"פ) ממוצע ?קול

(בה"א  הקול" "את שנאמר מה ליישב בכדי ג)
ש"הוא  ללמדנו שבא לומר מספיק הרי הידיעה)

כאן  מוסיף ולמה בסיני", עמו שנדבר הקול

זה  שאין כו'", נפסק הי' לפתח "וכשמגיע לומר:
כאן? לפרש"י לכאורה, נוגע,

את  "וישמע תיבות גם רש"י מעתיק למה ד)
תיבת  אלא לבאר בא לא לכאורה והרי (הקול)"

"הקול".

:בכ"ז והביאור
,"אליו "וידבר שהתיבות מפרש שרש"י

גם  שאהרן והיינו הדברות", מן אהרן "למעט באו
הדברות, את שמע לא מועד באהל בהיותו
את  אהרן שמע שלא שמה לומר סברא מתעוררת
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פרשתנו.1) סיום
בהבפו"מ,2) ולא משה בכוונת מדבר – אתו" "לדבר משא"כ

ויקרא. ר"פ לספרא המלבי"ם מפי' ולהעיר
בתחלת 3) מ"ש שמפרש משמע כאן עה"ת זקנים במושב

הקב"ה  על קאי ש"אתו" אתו" לדבר גו') משה "(ובבא הכתוב
לומר  אפשר הי' ולפ"ז הקב"ה. עם ידבר שמשה פי' אתו" ו"לדבר
הקב"ה  עם מדבר הי' שמשה פירושו, אליו" "וידבר מ"ש שגם
כתב  כבר ויקרא בר"פ אבל מיותר. ואינו כאן) בחיי רבנו (כפי'
אתו" ש"לדבר ויקרא) ר"פ ובספרא כאן. בספרי (והוא רש"י
למעט  שנאמרו מיעוטין מהי"ג הם אליו" "וידבר אליו" "מדבר

אהרן.
מובן  כהנ"ל), (דלא משה על קאי ש"אתו" שפרש"י ומה
מועד  לאהל בא הי' שמשה בכ"מ מוכח הפשט ע"ד כי בפשטות,
ועוד. ויקרא. ר"פ כב. כה, תרומה ראה אתו. ידבר שהקב"ה בכדי

רבים)4) ובל' הידיעה (בה"א הדברות" "(מן) רש"י ומ"ש
"י"ג  ויקרא: בר"פ פירש שכבר מה על ולהזכיר לעורר כוונתו
מיעוטין  י"ג נאמרו וכנגדן ולאהרן למשה בתורה נאמרו דברות
הן  ואלו לאהרן שיאמר למשה אלא נאמרו לאהרן שלא ללמדך
באריכות  הענין מפרש הראשונה בפעם כי כו'", אליו וידבר כו'
עמ"ש  וסומך בכללות הענין על מעורר השני' ובפעם ובפרטיות,

.14 הערה 100 ע' חי"א לקו"ש וראה לפנ"ז.
(5– הקודמת) הערה גם (וראה ויקרא ר"פ פרש"י ראה

תשכ"ח. נשא ש"פ בשיחת ונתבארו בשינויים.
באין 6) "קולות ב): כ, (יתרו כבר שפרש"י מה לפי ובפרט

יט) יט, (שם פרש"י וראה הארץ". ומן השמים ומן רוחות מד'
הקב"ה  כו' לישראל הדברות ומשמיע מדבר משה כ"שהי ' שגם
ה, ואתחנן וראה ונשמע". מגביר קולו להיות כח בו לתת מסייעו

יט.

(שלכאור 7) הכרובים שני מבין לד"ה צ"ל בנוגע הוא גם ה
בדפוס  משמע (וכן דפוסים בכמה – הקול) את וישמע ד"ה לאחר
לפנ"ז: רש"י למ"ש בהמשך בא כ"א חדש, דיבור ש)אינו ראשון
מבין  לזה) (ובהמשך הכפורת מעל הבא הקול את שומע "ושם
לאהל  יצא "ומשם רש"י: ל' מסיום גם וכדמשמע הכרובים". שני
ושם  מועד אהל אל בא "משה לפנ"ז למ"ש בהמשך שבא מועד",

לדוד. המשכיל של בפרש"י שהי' משמע וכן כו'". שומע
לומר 8) הכתובים סדר רבנו "הפך כתב: כאן לדוד במשכיל

למימר  דליכא בודאי, אהרן את למעט אליו וידבר דכתיב דהא
ולא  נפסק הי' דהקול מאידך שפיר נשמע כבר דהא אחרים למעט
נכנס  הי' שאפי' אהרן את למעט אלא אינו וע"כ לאהל חוץ יצא

לבדו". משה אלא הדיבור קול שומע הי' לא עמו לפנים
הפי' להקדים צריך גופא זה טעם מפני אדרבה דא"כ מובן, ואינו
ש"וידבר  לפרש ואח"כ נפסק, הי' שהקול הקול" את "וישמע על

כבר. נשללו בנ"י ששאר מאחר אהרן, למעט בא בהכרח אליו"
נמוך 9) שהקול מפני "יכול מ"ש מובן ויקרא בר"פ בפירושו

הי' ולא נפסק הקול "שהי' לפנ"ז: למ"ש בהמשך בא שם כי כו'"
חוץ  יוצא הי' לא (שהקול "יכול ממשיך: וע"ז לאהל" חוץ יוצא
עדיין  ביאר לא הרי כאן אבל כו'". נמוך שהקול מפני לאהל)

וכו'. נפסק הי' שהקול
מ"ש 10) לבאר בא ששם ויקרא בר"פ בפירושו משא"כ

    

נמוך, הי' הקול טבעית: סיבה לזה היתה הדברות
"ויבואו כמש"נ גבור שהי' משה ולכן

ויושיען" משה ויקם חושיו ויגרשום שכל י"ל –
ושמע  אהרן) בערך (גם בהתגברות היו הטבעיים

אהרן. משא"כ הקול, את

הכתוב  הדגשת גם מבוארת היתה ועפי"ז
ואופן  סדר הכתוב (שתולה הקול" את "וישמע
הי' שהדבור זה – משה) של בשמיעתו הדבור
מפני  ה"ז אהרן") ("למעט לבדו משה) (אל "אליו"

יכול הי' משה אהרן.שרק ולא הקול, את

רש"י  כוונת נמוך"וזוהי קול "יכול באמרו
)"אליו "וידבר שדוקאשמפרש: ,(

אהרן  "למעט בא אליו" ש"וידבר כבר לנו שידוע
הי' ולא נמוך הי' שהקול לומר ס"ד הדברות", מן
הקול  הוא הקול, את "ת"ל – לשמעו אהרן ביכולת
כנ"ל. גדול", "קול הי' שבודאי בסיני", עמו שנדבר

הקול  את שמע לא שאהרן מה הרי שכן, ומכיון
לא  נס שע"י אלא טבעית, סיבה מפני זה הי' לא

למשה  אלא נשמע הקול היא הי' הכתוב והדגשת .
" משה שרק בענין הי' חידוש הקול", את

.הקול את

:השאלה תתעורר לפי"ז אמנם
הי' לא עכ"פ או נמוך, הי' הקול אם בשלמא
ליכנס  צריך הי' שמשה מה מובן ביותר, גדול
שהי' מאחר אבל הקול; את לשמוע מועד לאהל
הי' הקול טבע מצד הרי בסיני", עמו שנדבר "הקול
לאהל  מחוץ – למרחוק גם נשמע שיהי' אפשר
שגם  כמו – למשה רק נשמע הי' (ובכ"ז מועד
וא"כ  – נס) ע"י לאהרן נשמע הי' לא מועד באהל
את  לשמוע מועד לאהל לבא משה הוצרך למה

הקול.

לאחרי  דוקא (המתעוררת זו שאלה וליישב
ממשיך  בסיני") עמו שנדבר הקול ש"הוא שפירש
יוצא  הי' ולא נפסק הי' לפתח "וכשמגיע רש"י:

שמצד ז.א. לאהל", אפשר חוץ הי' הקול
ש(ע"י  אלא מועד, לאוהל מחוץ גם נשמע שיהי'

הי' לפתח "כשמגיע חוץ נס) יוצא הי' ולא
לשמוע  מועד לאהל לבא משה הוזקק ולכן לאהל",

הקול. את

:שבפרש"י תורה" של מ"יינה
שע"פ  מכיון ביאור: דורש עצמו זה לכאורה
לאהל  מחוץ גם למרחוק נשמע צ"ל הקול הי' טבע
הוזקק  כך (ומשום לפתח כשהגיע נפסק למה מועד,
ובפרט  אתו")? לדבר מועד אהל "אל לבוא משה

הקול! את להפסיק מיוחד נס בזה שהי'

מבוארת  הענינים) (בפנימיות בזה וההסברה
בסיני": עמו שנדבר הקול "הוא רש"י במ"ש

של  ענין ג"כ מצינו בסיני" עמו "שנדבר בקול
לא הי' זה שהפסק אלא בקול הפסק, כמו

אלא "במשך שבמשכן, מ"ת, שלאחרי ,
שפרש"י  וכמו דמ"ת, הקול נפסק :היובל",

שכינה סילוק סימן הוא היובל "כשימשוך
."

מובן  (בזמן) דמ"ת הקול הפסקת שטעם וכשם
זה  הי' מ"ת לאחרי גם נמשך הי' אילו כי הוא,
של  החפשית בבחירתם התלוי' העבודה ענין שולל

כי "אנכי בנ"י, גדול –הוי'הקול
הפכי אלקיך" באופן לבחירה מקום אין –,
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הקול  שהי' "מלמד כתב: ולכן מועד" מאהל אליו) הוי' "(וידבר
וכו'". נפסק

וילך 11) א. (שם, פרש"י ז. לד, מברכה ולהעיר יז. ב, שמות
כא, חקת בפרש"י בקיצור הובא – ב נד, ברכות גם וראה ב). לא,

לה.
פירושו 12) (בסוף ויקרא ר"פ (להט"ז) דוד דברי גם ראה

א'). לפסוק
שאר 13) משא"כ – וידבר ד"ה לאחרי וישמע ד"ה בא ולכן

אליו" "וידבר בד"ה שפירושו ובפרט הסדר. על שבאו הד"ה
בפנים. כנ"ל אליו", "מדבר נאמר שכבר ע"ז מיוסד

מוחשי 14) קול הקול הי' שלפרש"י כאן אברבנאל ראה
ספ"ב. שעהיחוה"א ועיין (גשמי).

א.15) קטז, זבחים ט. ה, שמו"ר ה. כט, תהלים פרש"י ראה
ב. כ, יתרו פרש"י גם וראה ועוד.

(16. . מקום בבחי' שהם מאחר א: צח, ברכה לקו"ת ראה
וראה  אחד. בבחי' . . שניהם והזמן שהמקום זמן בבחי' ג"כ ה"ה

רפ"ז. שעהיחוה"א
מפרש"י 17) ולהעיר עה"פ. מכילתא וראה יג. יט, יתרו

ט. ה, ואתחנן
ב.18) פ, פנחס (לקו"ת וקוץ" אות בשום לא אתרמיז "דלא

ב). רנז, זח"ג וראה
ו,19) (וארא להם נודעתי לא הוי' ושמי עה"פ מדרז"ל עיין

ג).
ה.20) סי' חאו"ח טושו"ע ראה – וחיותך שלך כח
ראה 21) לקו"ת גם וראה ד. (צח, מג"א בתו"א המבואר ע"ד

"כפה  סיני הר למעמד בנוגע א) פח, (שבת מרז"ל בפי' א) כב,
לאורייתא": רבא מודעא מכאן . . כגיגית ההר את עליהם הקב"ה
זה  הי' לא כו' מס"נ בבחי' התורה לקבלת בלבם זו "שהתעוררות
הגילוי  שע"י אלא לבד מעצמם אשר ורצון בבחירה מצדם
הרצון  בהם נתעורר דוקא עי"ז אתכם אהבתי בבחי' מלמעלה



יז

    יג חלק

 וישמע גו' אתו לדבר גו' משה "ובבא בפסוק
מפרש  אליו" וידבר גו' אליו מדבר הקול את

הדברות".רש"י  מן אהרן למעט – אליו "וידבר :
"וידבר  התיבות היא: בפשטות רש"י כוונת
לפנ"ז  נאמר כבר כי לכאורה, מיותרות הן אליו"

מדבר  הקול) את מפרש אליו""(וישמע ולכן ,
" הי' שהדבור להדגיש הכתוב (אל שהכפיל "

"הדברות מן אהרן ו"למעט דוקא (.

אליו" "וידבר התיבות את שפרש"י לאחרי
הקול" את "וישמע התיבות את הוא מעתיק
הקול  הוא הקול, את ת"ל נמוך קול "יכול ומפרש:
ולא  נפסק הי' לפתח וכשמגיע בסיני עמו שנדבר

לאהל" חוץ יוצא .הי'

"(את) הכתוב שלשון היא, בפשטות וכוונתו
הידוע  הקול שהוא משמיענו הידיעה בה"א הקול"
זה  וקול בסיני, משה עם שנדבר הקול היינו מכבר,
כל  אותו שמעו שהרי גדול" "קול שהי' ודאי

מישראל  וכו') (ונשים אנשים ריבוא .הששים

להבין: וצריך

(ואח"כ) הקול את "וישמע נאמר: בכתוב א)
רש"י  משנה ולמה אליו" וידבר גו' אליו מדבר
"וידבר  "מדבר"; ומפרש התיבות, פירושי בסדר

הקול"אליו" את "וישמע לפירושו ?קודם

משמע  נמוך" קול "יכול רש"י שכתב מזה ב)
שהקול  היא החיצונית ובא שהסברא נמוך, הי'

בסיני", עמו שנדבר הקול ש"הוא להודיענו הכתוב
הי' שהקול לומר תיתי מהיכא ולא ולכאורה,

הרגיל  ע"ד (עכ"פ) ממוצע ?קול

(בה"א  הקול" "את שנאמר מה ליישב בכדי ג)
ש"הוא  ללמדנו שבא לומר מספיק הרי הידיעה)

כאן  מוסיף ולמה בסיני", עמו שנדבר הקול

זה  שאין כו'", נפסק הי' לפתח "וכשמגיע לומר:
כאן? לפרש"י לכאורה, נוגע,

את  "וישמע תיבות גם רש"י מעתיק למה ד)
תיבת  אלא לבאר בא לא לכאורה והרי (הקול)"

"הקול".

:בכ"ז והביאור
,"אליו "וידבר שהתיבות מפרש שרש"י

גם  שאהרן והיינו הדברות", מן אהרן "למעט באו
הדברות, את שמע לא מועד באהל בהיותו
את  אהרן שמע שלא שמה לומר סברא מתעוררת
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פרשתנו.1) סיום
בהבפו"מ,2) ולא משה בכוונת מדבר – אתו" "לדבר משא"כ

ויקרא. ר"פ לספרא המלבי"ם מפי' ולהעיר
בתחלת 3) מ"ש שמפרש משמע כאן עה"ת זקנים במושב

הקב"ה  על קאי ש"אתו" אתו" לדבר גו') משה "(ובבא הכתוב
לומר  אפשר הי' ולפ"ז הקב"ה. עם ידבר שמשה פי' אתו" ו"לדבר
הקב"ה  עם מדבר הי' שמשה פירושו, אליו" "וידבר מ"ש שגם
כתב  כבר ויקרא בר"פ אבל מיותר. ואינו כאן) בחיי רבנו (כפי'
אתו" ש"לדבר ויקרא) ר"פ ובספרא כאן. בספרי (והוא רש"י
למעט  שנאמרו מיעוטין מהי"ג הם אליו" "וידבר אליו" "מדבר

אהרן.
מובן  כהנ"ל), (דלא משה על קאי ש"אתו" שפרש"י ומה
מועד  לאהל בא הי' שמשה בכ"מ מוכח הפשט ע"ד כי בפשטות,
ועוד. ויקרא. ר"פ כב. כה, תרומה ראה אתו. ידבר שהקב"ה בכדי

רבים)4) ובל' הידיעה (בה"א הדברות" "(מן) רש"י ומ"ש
"י"ג  ויקרא: בר"פ פירש שכבר מה על ולהזכיר לעורר כוונתו
מיעוטין  י"ג נאמרו וכנגדן ולאהרן למשה בתורה נאמרו דברות
הן  ואלו לאהרן שיאמר למשה אלא נאמרו לאהרן שלא ללמדך
באריכות  הענין מפרש הראשונה בפעם כי כו'", אליו וידבר כו'
עמ"ש  וסומך בכללות הענין על מעורר השני' ובפעם ובפרטיות,

.14 הערה 100 ע' חי"א לקו"ש וראה לפנ"ז.
(5– הקודמת) הערה גם (וראה ויקרא ר"פ פרש"י ראה

תשכ"ח. נשא ש"פ בשיחת ונתבארו בשינויים.
באין 6) "קולות ב): כ, (יתרו כבר שפרש"י מה לפי ובפרט

יט) יט, (שם פרש"י וראה הארץ". ומן השמים ומן רוחות מד'
הקב"ה  כו' לישראל הדברות ומשמיע מדבר משה כ"שהי ' שגם
ה, ואתחנן וראה ונשמע". מגביר קולו להיות כח בו לתת מסייעו

יט.

(שלכאור 7) הכרובים שני מבין לד"ה צ"ל בנוגע הוא גם ה
בדפוס  משמע (וכן דפוסים בכמה – הקול) את וישמע ד"ה לאחר
לפנ"ז: רש"י למ"ש בהמשך בא כ"א חדש, דיבור ש)אינו ראשון
מבין  לזה) (ובהמשך הכפורת מעל הבא הקול את שומע "ושם
לאהל  יצא "ומשם רש"י: ל' מסיום גם וכדמשמע הכרובים". שני
ושם  מועד אהל אל בא "משה לפנ"ז למ"ש בהמשך שבא מועד",

לדוד. המשכיל של בפרש"י שהי' משמע וכן כו'". שומע
לומר 8) הכתובים סדר רבנו "הפך כתב: כאן לדוד במשכיל

למימר  דליכא בודאי, אהרן את למעט אליו וידבר דכתיב דהא
ולא  נפסק הי' דהקול מאידך שפיר נשמע כבר דהא אחרים למעט
נכנס  הי' שאפי' אהרן את למעט אלא אינו וע"כ לאהל חוץ יצא

לבדו". משה אלא הדיבור קול שומע הי' לא עמו לפנים
הפי' להקדים צריך גופא זה טעם מפני אדרבה דא"כ מובן, ואינו
ש"וידבר  לפרש ואח"כ נפסק, הי' שהקול הקול" את "וישמע על

כבר. נשללו בנ"י ששאר מאחר אהרן, למעט בא בהכרח אליו"
נמוך 9) שהקול מפני "יכול מ"ש מובן ויקרא בר"פ בפירושו

הי' ולא נפסק הקול "שהי' לפנ"ז: למ"ש בהמשך בא שם כי כו'"
חוץ  יוצא הי' לא (שהקול "יכול ממשיך: וע"ז לאהל" חוץ יוצא
עדיין  ביאר לא הרי כאן אבל כו'". נמוך שהקול מפני לאהל)

וכו'. נפסק הי' שהקול
מ"ש 10) לבאר בא ששם ויקרא בר"פ בפירושו משא"כ

    

נמוך, הי' הקול טבעית: סיבה לזה היתה הדברות
"ויבואו כמש"נ גבור שהי' משה ולכן

ויושיען" משה ויקם חושיו ויגרשום שכל י"ל –
ושמע  אהרן) בערך (גם בהתגברות היו הטבעיים

אהרן. משא"כ הקול, את

הכתוב  הדגשת גם מבוארת היתה ועפי"ז
ואופן  סדר הכתוב (שתולה הקול" את "וישמע
הי' שהדבור זה – משה) של בשמיעתו הדבור
מפני  ה"ז אהרן") ("למעט לבדו משה) (אל "אליו"

יכול הי' משה אהרן.שרק ולא הקול, את

רש"י  כוונת נמוך"וזוהי קול "יכול באמרו
)"אליו "וידבר שדוקאשמפרש: ,(

אהרן  "למעט בא אליו" ש"וידבר כבר לנו שידוע
הי' ולא נמוך הי' שהקול לומר ס"ד הדברות", מן
הקול  הוא הקול, את "ת"ל – לשמעו אהרן ביכולת
כנ"ל. גדול", "קול הי' שבודאי בסיני", עמו שנדבר

הקול  את שמע לא שאהרן מה הרי שכן, ומכיון
לא  נס שע"י אלא טבעית, סיבה מפני זה הי' לא

למשה  אלא נשמע הקול היא הי' הכתוב והדגשת .
" משה שרק בענין הי' חידוש הקול", את

.הקול את

:השאלה תתעורר לפי"ז אמנם
הי' לא עכ"פ או נמוך, הי' הקול אם בשלמא
ליכנס  צריך הי' שמשה מה מובן ביותר, גדול
שהי' מאחר אבל הקול; את לשמוע מועד לאהל
הי' הקול טבע מצד הרי בסיני", עמו שנדבר "הקול
לאהל  מחוץ – למרחוק גם נשמע שיהי' אפשר
שגם  כמו – למשה רק נשמע הי' (ובכ"ז מועד
וא"כ  – נס) ע"י לאהרן נשמע הי' לא מועד באהל
את  לשמוע מועד לאהל לבא משה הוצרך למה

הקול.

לאחרי  דוקא (המתעוררת זו שאלה וליישב
ממשיך  בסיני") עמו שנדבר הקול ש"הוא שפירש
יוצא  הי' ולא נפסק הי' לפתח "וכשמגיע רש"י:

שמצד ז.א. לאהל", אפשר חוץ הי' הקול
ש(ע"י  אלא מועד, לאוהל מחוץ גם נשמע שיהי'

הי' לפתח "כשמגיע חוץ נס) יוצא הי' ולא
לשמוע  מועד לאהל לבא משה הוזקק ולכן לאהל",

הקול. את

:שבפרש"י תורה" של מ"יינה
שע"פ  מכיון ביאור: דורש עצמו זה לכאורה
לאהל  מחוץ גם למרחוק נשמע צ"ל הקול הי' טבע
הוזקק  כך (ומשום לפתח כשהגיע נפסק למה מועד,
ובפרט  אתו")? לדבר מועד אהל "אל לבוא משה

הקול! את להפסיק מיוחד נס בזה שהי'

מבוארת  הענינים) (בפנימיות בזה וההסברה
בסיני": עמו שנדבר הקול "הוא רש"י במ"ש

של  ענין ג"כ מצינו בסיני" עמו "שנדבר בקול
לא הי' זה שהפסק אלא בקול הפסק, כמו

אלא "במשך שבמשכן, מ"ת, שלאחרי ,
שפרש"י  וכמו דמ"ת, הקול נפסק :היובל",

שכינה סילוק סימן הוא היובל "כשימשוך
."

מובן  (בזמן) דמ"ת הקול הפסקת שטעם וכשם
זה  הי' מ"ת לאחרי גם נמשך הי' אילו כי הוא,
של  החפשית בבחירתם התלוי' העבודה ענין שולל

כי "אנכי בנ"י, גדול –הוי'הקול
הפכי אלקיך" באופן לבחירה מקום אין –,
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הקול  שהי' "מלמד כתב: ולכן מועד" מאהל אליו) הוי' "(וידבר
וכו'". נפסק

וילך 11) א. (שם, פרש"י ז. לד, מברכה ולהעיר יז. ב, שמות
כא, חקת בפרש"י בקיצור הובא – ב נד, ברכות גם וראה ב). לא,

לה.
פירושו 12) (בסוף ויקרא ר"פ (להט"ז) דוד דברי גם ראה

א'). לפסוק
שאר 13) משא"כ – וידבר ד"ה לאחרי וישמע ד"ה בא ולכן

אליו" "וידבר בד"ה שפירושו ובפרט הסדר. על שבאו הד"ה
בפנים. כנ"ל אליו", "מדבר נאמר שכבר ע"ז מיוסד

מוחשי 14) קול הקול הי' שלפרש"י כאן אברבנאל ראה
ספ"ב. שעהיחוה"א ועיין (גשמי).

א.15) קטז, זבחים ט. ה, שמו"ר ה. כט, תהלים פרש"י ראה
ב. כ, יתרו פרש"י גם וראה ועוד.

(16. . מקום בבחי' שהם מאחר א: צח, ברכה לקו"ת ראה
וראה  אחד. בבחי' . . שניהם והזמן שהמקום זמן בבחי' ג"כ ה"ה

רפ"ז. שעהיחוה"א
מפרש"י 17) ולהעיר עה"פ. מכילתא וראה יג. יט, יתרו

ט. ה, ואתחנן
ב.18) פ, פנחס (לקו"ת וקוץ" אות בשום לא אתרמיז "דלא

ב). רנז, זח"ג וראה
ו,19) (וארא להם נודעתי לא הוי' ושמי עה"פ מדרז"ל עיין

ג).
ה.20) סי' חאו"ח טושו"ע ראה – וחיותך שלך כח
ראה 21) לקו"ת גם וראה ד. (צח, מג"א בתו"א המבואר ע"ד

"כפה  סיני הר למעמד בנוגע א) פח, (שבת מרז"ל בפי' א) כב,
לאורייתא": רבא מודעא מכאן . . כגיגית ההר את עליהם הקב"ה
זה  הי' לא כו' מס"נ בבחי' התורה לקבלת בלבם זו "שהתעוררות
הגילוי  שע"י אלא לבד מעצמם אשר ורצון בבחירה מצדם
הרצון  בהם נתעורר דוקא עי"ז אתכם אהבתי בבחי' מלמעלה



יח    

(במקום) שבמשכן הקול בהפסקות גם הוא כן -
בסיני" עמו שנדבר הקול קולו ש"הוא הי' אילו :

(בקביעות  בעולם נמשך הקב"ה של ודיבורו
הי' אז הרי מועד, לאהל מחוץ גם ובתמידות)

מועד  אהל בבחי' כולו העולם הי'נעשה ולא ,
חפשית. לבחירה ואפשריות מקום

דירה  ית' לו להיות הקב"ה נתאווה ועוד:
 כזה "תחתון" שדוקא היינו דוקא,

הקב"ה, של ודיבורו קולו (בגילוי) בו אין שמצ"ע
עבודת ע"י וייעשה ית' קולו בו ויגלו ימשיכו

ית'. לו לדירה

 די האדם יאמר שאל לכאו"א, ההוראה ומזה
תורה  של באהלה – מועד" ב"אהל בעבודתי לי

הקב"ה  של קולו עם שם ולכל להתייחד לי ומה ,
וחלקי  ונפה"ב בגופי – זה לאהל מחוץ הנעשה

בעולם 
של  עבודתו עיקר כי יש - שבכאו"א (אף האדם

מרע"ה  עצמו,מבחי' מועד" "אהל בתוך אינה (
באוה"מ  ששמע מה כולו העולם בכל "לאמר" כ"א
ית'. לו ומשכן דירה כולו העולם כל את ולעשות
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ע' במדבר אוה"ת ג. יג, במדבר לקו"ת גם וראה כו'". והאהבה
קסב.

ג).22) ב, (שה"ש היער בעצי כתפוח עה"פ משהש"ר להעיר
(תרומה 23) גו'" שם לך "ונועדתי ע"ש מועד אהל נק' שהרי

למשה. אלא נשמע הקול הי' לא מועד באהל וגם – כב) כה,
טז.24) פרשתנו תנחומא

ואוה"ת 25) ואילך) סע"ב א, במדבר ד. א, (ויקרא לקו"ת ראה
התורה. בחי' הוא מועד שאהל ב) תקפח, (ח"ג בראשית

בחי'26) הוא (תשמעו)" ש"בקולו א), (כ, ראה לקו"ת ראה
התורה.
רפמ"ב.27) תניא
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הקב"ה, של ודיבורו קולו (בגילוי) בו אין שמצ"ע
עבודת ע"י וייעשה ית' קולו בו ויגלו ימשיכו
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אגרות קודש
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שמואל שי'

שלום וברכה!
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ומכאיב.

ויהי רצון שכיון שנמצאים אנו בימים עליהם נאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר, שכל ישראל 

)ויחן לשון יחיד( נתאחדו נגד ההר ועניניו. - ראה שמו"ר פ"ב, ד ופנ"א, ח, שמפרש כל השמות של ההר 

- בתומ"צ, הנה יתוקן מצב זה בקרוב ממש.

בכבוד ובברכה, בסגנון כ"ק מו"ח אדמו"ר, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.



יט     
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עבודת ע"י וייעשה ית' קולו בו ויגלו ימשיכו
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ע' במדבר אוה"ת ג. יג, במדבר לקו"ת גם וראה כו'". והאהבה
קסב.

ג).22) ב, (שה"ש היער בעצי כתפוח עה"פ משהש"ר להעיר
(תרומה 23) גו'" שם לך "ונועדתי ע"ש מועד אהל נק' שהרי
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התורה.
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(בקביעות  בעולם נמשך הקב"ה של ודיבורו
הי' אז הרי מועד, לאהל מחוץ גם ובתמידות)

מועד  אהל בבחי' כולו העולם הי'נעשה ולא ,
חפשית. לבחירה ואפשריות מקום

דירה  ית' לו להיות הקב"ה נתאווה ועוד:
 כזה "תחתון" שדוקא היינו דוקא,

הקב"ה, של ודיבורו קולו (בגילוי) בו אין שמצ"ע
עבודת ע"י וייעשה ית' קולו בו ויגלו ימשיכו

ית'. לו לדירה

 די האדם יאמר שאל לכאו"א, ההוראה ומזה
תורה  של באהלה – מועד" ב"אהל בעבודתי לי

הקב"ה  של קולו עם שם ולכל להתייחד לי ומה ,
וחלקי  ונפה"ב בגופי – זה לאהל מחוץ הנעשה

בעולם 
של  עבודתו עיקר כי יש - שבכאו"א (אף האדם

מרע"ה  עצמו,מבחי' מועד" "אהל בתוך אינה (
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ע' במדבר אוה"ת ג. יג, במדבר לקו"ת גם וראה כו'". והאהבה
קסב.

ג).22) ב, (שה"ש היער בעצי כתפוח עה"פ משהש"ר להעיר
(תרומה 23) גו'" שם לך "ונועדתי ע"ש מועד אהל נק' שהרי

למשה. אלא נשמע הקול הי' לא מועד באהל וגם – כב) כה,
טז.24) פרשתנו תנחומא

ואוה"ת 25) ואילך) סע"ב א, במדבר ד. א, (ויקרא לקו"ת ראה
התורה. בחי' הוא מועד שאהל ב) תקפח, (ח"ג בראשית

בחי'26) הוא (תשמעו)" ש"בקולו א), (כ, ראה לקו"ת ראה
התורה.
רפמ"ב.27) תניא

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"
בראשית א, ג – ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור

רמזים, דמתחלה נברא העולם במדת הדין "אלקים" 
)עולם התוהו – חשך(, ואח"כ שיתף עמו שם "הוי'" 
)עולם התיקון – אור(, וזהו ענין הנישואין "לא לתוהו 

בראה אלא לשבת יצרה", יחוד דכר ונוקבא
הנשואין לבנין עדי עד הוא ענין גדול ונכבד מאד, 
בנין  על  קאי  זה  חדשה  אשה  איש  יקח  כי  והיינו1 
הוא  ואשה  איש  נשואי  כי  התיקון,  עולם  והתגלות 

בחי' לשבת יצרה2 היפך דלתהו בראה.
ובתהו נאמר הלשון בריאה, ובלשבת דתיקון נאמר 
הלשון יצירה, היינו כי בריאה הוא חשך ויצירה הוא 

אור כמ"ש3 יוצר אור ובורא חשך.
ותהו הוא בחי'חשך ותיקון הוא בחי' אור, וכמ"ש 

והארץ היתה תהו כו' וחשך, והיינו עולם התהו.
עולם  על  קאי  אור,  ויהי  אור  יהי  כתיב,  ואח"כ 

התיקון.
עסמ"ב4  שמות  הד'  שהם  רל"ב  גימט'  אור  יהי 

שמות הוי', שהוא הדכורא דעולם התיקון.
ויהי אור גימט' רח"ל5, הנוקבא דעולם התיקון.

נוקבא  חדשה  אשה  דכורא,  איש  יקח  כי  והיינו 
דעולם התיקון.

וידוע במארז"ל6 ברישא חשוכא והדר נהורא שקאי 
ובתיקון  בריאה,  נאמר  בתהו  ולכן  ותיקון,  תהו  על 
בו  שכרוך  ההיולי  החומר  על  קאי  ובריאה  יצירה, 
ההעדר, שאי אפשר לראותו, והיינו חשך שאין רואים, 
ותהו הוא שמתהה דעת בני אדם שאין יכולים לעמוד 
עליו מה הוא, ויצירה קאי על התגלות הד' צורות אש 
רוח מים עפר, שע"י הצורות רואים את הדבר, והיינו 

אור שרואים את הדבר, ויש בו השגה.

1( דברים כד, ה.
2( ישעי' מה, יח. "לא לתהו בראה אלא לשבת יצרה".

3( ישעי' מה, ז.
4( פירוש: עסמ"ב הוא ר"ת ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן, ד' אותיות שם הוי' 
במילואם, )ֵׁשם ע"ב הוא: יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י )בגי'72(. שם ס"ג הוא: 
יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י )63(. שם מ"ה הוא: יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א )45(. 
שם ב"ן הוא: יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה )52(, סך הכל 72 + 63 + 45 + 

52 = 232, רל"ב(.
)תניא פמ"ה(. ראה  5( כי רחל היא כנסת ישראל מקור כל הנשמות 
תורה אור פרשת ויצא כג, ד. לקוטי תורה פרשת צו ח, ד. ]לקמן סימן    

, הערה   [.
6(  שבת עז, ב. מ"ט עזי מסגי ברישא והדר אימרא ברישא חשוכא 

והדר נהורא.

מלכי  בז'  כי  ואשה,  איש  נשואי  היו  לא  בתהו  כי 
תהו מבלע7 עד בעל חנן לא נאמר בהם נשים, והתחלת 
נשואי איש ואשה הוא מ"הדר"8 מקור עולם התיקון 

שבו נאמר ושם אשתו "מהיטבאל".
י"ח  בגמר  הוא  ואשה  איש  לנשואי  שהזמן  וזהו 
והיינו  לחופה,  עשרה  שמנה  בן  כמאמר9  שנה, 
מהתחלת שנת י"ט ואילך10. כי הי"ח שנה הראשונים 
והי"א11  יש לומר שהם לנגד הז' מלכי אדום שמתו, 
אלופי עשו, שביחד הם י"ח, )ועד"ז הוא ז' ימי נדה, 

וי"א ימי זיבה(.
דשם  הפשוטים  אותיות  ה'  לנגד  שהוא  וי"ל 
הוא  אלקים  ששם  שבמילוי,  אותיות  וי"ג12  אלקים 
בחי'גבורות ודינים, והוא בתהו כמ"ש בראשית ברא 
אלקים כו' והארץ היתה תהו, משא"כ בתיקון הוא שם 
הוי'  עשות  ביום  כמ"ש13  הרחמים  מדת  שיתוף  הוי' 

אלקים כו'.
שנה  לביתו  יהי'  נקי  תיבות14  שהסופי  מה  וזהו 
עולם  והיינו  הטורים,  בבעל  כמ"ש  הוי'  שם  הוא 
התיקון, לא כמו בתהו שהי' רק שם אלקים מדת הדין, 
שמתחלה עלה15 במח' לברוא את העולם במדת הדין, 

משא"כ בתיקון הוא שם הוי'מדת הרחמים.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שטו ואילך

7( בראשית פרק לו פסוקים לא-לח. ראה לקמן הערה 8, דבכל ז' מלכי 
אדום לא כתוב בהם נישואי אשה, וכתוב "וימלך וימת" דמרמז על 

שבירת ז' מלכי דתהו. וראה לקמן סימן
וימלך תחתיו הדר ושם  "וימת בעל חנן בן עכבור  8( שם פסוק לט 
זוהר  ראה  זהב".  מי  בת  מטרד  בת  מהיטבאל  אשתו  ושם  פעו  עירו 
ח"א דף רכג ע"ב וז"ל: )מ"א ה, י( ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני 
קדם, יש בזה סוד גדול כמה דכתיב ואלה המלכים אשר מלכו בארץ 
אדום וגו', ואלין אקרון בני קדם ואלו נקראים בני קדם, לפי שמלכו 
קודם התיקון, דכלהו לא אתקיימו שכולם לא נתקיימו כמ"ש וימלוך 
וימת, בר מהאי דכלילא דכר ונוקבא דאקרי הדר חוץ ממלך השמיני 
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כ

כח  חוברת

בקרסקובה  הכרתֿטובה
מוסקבה  שעלֿיד בקרסקובה כשהייתי ,1946 כל 110בשנת כמעט אמותיי. בארבע לעמוד פחדו הכל ,

את  ולהראות היה, אסור – תחילה להירשם מבלי בעיר ללון שכן ללון, אחר מקום לחפש עלי היה יום

שלי  במידתֿמה 111הפספורט לשפר כדי עצות אפוא חיפשתי היה... שאסור קלֿוחומר – להירשם כדי

מצבי. את

אפוא  הלכתי הכרתי. שאותו לנדמן, הד"ר מתגורר לקרסקובה הסמוכה שבמלחובקה שמעתי אחד יום

החוקיים. המגורים בעיית את עבורי לפתור שיוכל בתקווה אליו,

מיד לי ואמר בידידות, פניי את קיבל בביתנו.הוא בילה שבהם ושמחתֿתורה החג ימי את זוכר שהוא

תשרי  בחודש חופשתם את שלקחו מאלה היה הוא וכדי 112גם בכיר, כמנתח בביתֿרפואה עבד הוא .

מיקטרינוסלב. הרב שניאורסון, של בחברתו להיות בחר – לעצמו שתיאר כפי – יוםֿטוב עונג לחוש

מכלום". חושש אינני ביתכם, הוא "ביתי  – אלי פנה – לכם" אומר אני "עכשיו

האחוזים  מאת בכל – חמץ מכירת
פעם  מדי בעלי. של להיעדרו שנים שש כבר ימלאו אב בחודש תש"י. הפסח חג אחרי כבר עכשיו

מחייו. נוסף במאורע אני נזכרת

הציבור 113במסגרת  נדרש בישראל, רב על המוטלים התפקידים כל את למלא בעלי של מחוייבותו

שהפעולה  חייבה שביצע פעולה כל כפי בעלי של שגישתו ומאחר חמץ. מכירת לשם אליו לפנות היהודי

רצונו  זה: בעניין גם כך הדבר היה – בלבד שטחית ולא האחוזים, מאת ובכל עומקה לכל אמיתית תהיה

לגמרי. יתבטל שהחמץ היה בעלי של

ביקורתית, בעין זו מכירה על שהביטו להשכלה, נטייה בעלי יהודים, של מסויימת קטגוריה היתה

הם. גם בה השתתפו הרב, של הדתיים ברגשותיו לפגוע רצו שלא מאחר אך

הפליטים  שבתקופת זוכרת כהן 114אני איסאקוב פאוול ליקטרינוסלב מווילנא הגימנסיה 115התפנה עם

גדול  מספר בו וכיהנו תלמידים, מאלף למעלה למדו שבהנהלתו למורים בסמינר מחלקותיה. כל על שלו

היהודי. האקדמי בעולם מפורסמים שהיו מורים של

חשוב  מקום תפס הוא לדת. נטייה ללא אך יהדות, בענייני גדול מלומד היה איסאקוב, פאוול זה, אדם

רבה. במידה בעצמו גדלות ונהג בכך הרגיש והוא ה"השכלה", בעולם

ובשל  לשניאורסון שרחש הכבוד בשל הרי האיש, נהנה שממנו הגבוה החברתי המעמד עלֿאף

(לפי  פשוט אדם מעשה עצמו, השפיל הוא – קרובות לעתים לבקרנו נהג הוא – כלפיו שחש ההערכה

נקרא). זה (כך החמץ" את "לרשום כדי פסח בערב לביתנו ובא הבנתו),

רבתי. מחווה למענו עושה הוא כי יראה שהרב שרצונו היה וניכר לביתנו, נכנס הוא כיצד זוכרת אני

לה. שציפה מהסוג שלא לקבלתֿפנים זכה הוא אך

הדעת  בבדיחות בעלי את שבירך האיש, של לדבריו ובתגובה מאוחרת, בוקר שעת כבר זו היתה

בעלי עליו הרים – טוב" "בוקר מהי בברכת אתם רואים הרי להגיע? יכלתם לא יותר "מוקדם קולו: את

(110.880 ע' ח"ג יצחק" לוי "תולדות גם ראה
שניאורסון.111) המחשיד השם הופיע שבו
(112.000 ע' לעיל ראה
יקטרינוסלב.113) ברבנות רלוי"צ של כהונתו שנות על הרבנית מספרת ואילך מכאן
הגרמני.114) הכיבוש מאזור רבים פליטים ליקטרינוסלב הגיעו שבה הראשונה, העולם מלחמת לתקופת הכוונה
גימנ 115) מנהל (כהן), כגן איסקוביץ בווילנא.פאוול יהודית סיה

הראשון. מהרגע רם בקול כך, השעה!"...

שעשו  כפי בדיוק בעלי, אותו ששאל השאלות על והשיב מיד התיישב אך במידתֿמה, הובך האיש

זו. שליחות עבורם לבצע הוריהם עלֿידי שנשלחו הקטנים הילדים כל

ללא  לכן, קודם בנו שנהג הדרתֿכבוד באותה אשתו, עם יחד לבקרנו אדם אותו הגיע בחולֿהמועד

כעס. כל

זאת  כל עושה בעלי כמה עד שראו משום כך הגיבו אנשים רבות. פעמים הבחנתי כאלה במאורעות

אמת. של רגש מתוך

זכרונות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במה שכותבת אודות מצב נפשה, ואשר קשה עלי' להחליט באיזה ענין שיהי', וספק אצלה אם 

עושה כהוגן וכיו"ב.

בודאי על פי החנוך שקבלה, שמזכירה אודותו במכתבה, אין צורך הדגשה מיוחדת על ענין 

השגחה פרטית, שיסוד הוא באמונתנו ובתורתנו תורת חיים, והשגחה פרטית תוכנה כפשוטה, אשר 

השם יתברך בורא עולם ומנהיגו, משגיח על כל אחד ואחת, ולא רק בענינים הכללים, אלא גם בענינים 

הפרטים שלו, שמזה מובן ענין הבטחון במנהיג העולם שהוא עצם הטוב, שבודאי שכל הענינים הם גם 

כן לטובה כפשוטה, ומובן גם בשכל לכל מאמין, שמזה התוצאה הכי ראשונה, העדר הדאגה, והעדר 

המבוכה, שהרי גם בשעה שדנים בשכל, איך להחליט ולעשות, גם אז השם יתברך משגיח ועוזר, לכל 

החפצים בטוב וביושר, וכשמתנהגים על פי הוראת התורה, הרי זוהי הדרך הטובה, והנהגה זו עצמה 

מסייעת את האדם להמשיך בכל עניניו, באופן הטוב לפניו.

וכמו בכל עניני אמונה, גם נקודה האמורה, אינה דורשת פלפול בשכל והבאת ראיות מסובכות 

והן אשה, חש בנפשו, אשר מאמין הוא  כיון שכל אחד מבני ישראל, הן איש  ועמוקות,  פילוסופיות 

לא,  או  פי השכל  על  ומוכרח  נכון הדבר  זה, באם  דבר  על  באמת, אפילו באותה שעה, שאינו חושב 

וכהודעת חז"ל, אשר כל ישראל הם מאמינים בני מאמינים, ז. א. אשר ענין האמונה בהם, בכח עצמם 

וגם ירושה מאבותיהם שהיו מאמינים, וכל תכונות הבאות מצד האדם עצמו וגם מצד הירושה, חזקים 

הם בכל ובתכלית, וק"ל.

תקותי אשר שורותי המעטות בכמות, תספיקנה לעורר מחשבתה ולכוונה לנקודה האמיתית 

והפנימית שלה בעצמה, והיא, אשר בפנימיות נפשה, בוטחת בהחלט, אשר השם יתברך משגיח עלי', 

ועלי' רק להוציא מחשבה זו מפנימית הנפש לעניני' בחיי היום יומים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, 

וכנ"ל הדרך לזה הוא, לא על ידי דיון והעמקה בשכל, כי אם לסמוך על הרגש הפנימי שלה, שבוטחת 

מבלבלות  אין  גם  ובאמת  כלל,  קושיות  שאינן  קושיות,  ולברוא  ספיקות  לחפש  ולא  יתברך,  בהשם 

אותה, והיסח הדעת מכל הענין, בודאי שיעזור לה להפטר בקל מהבלבולים האמורים.

אחדים  סענט  תפריש  הבקר,  תפלת  קודם  החול,  בימות  בשבוע,  פעמים  איזו  אשר  מהנכון 

לצדקה, ומה טוב ביום השני וחמישי בשבוע ובערב שבת קדש - מובן שצריך להיות בלי נדר.

בברכה לחזק הבטחון ולבשורות טובות בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כב

לא  ולאחותו  לאחיו  ולאמו  לאביו   – ז  ו, 
יטמא להם במותם כי נזר אלקיו על ראשו

היין,  מן  עצמו  דפורש  קדוש,  נק'  דנזיר  ביאור 
בעין,  עור  כתנות  דגרם  גפן,  ע"י  הי'  עה"ד  דחטא 
באלף,  אור  כתנות  יהי'  לע"ל  וכן(  החטא,  )דקודם 
קודם  אדה"ר  בגדר  דהוא  עליו"  אלקיו  "נזר  וזהו 

החטא וכו'

על ראשו  אלקיו  נזר  כי  ז(  ו,  )במדבר  הנזיר  כתיב אצל 
כמו שכתוב בכהן כי נזר שמן משחת אלקיו עליו, כי הנזיר 

הוא כמו כהן שלא יטמא למת ונקרא קדוש.
אמנם יש יותר מעלה בנזיר, כי הכהן לא זכה להנזר אלא 
על ידי שמן המשחה, אבל הנזיר נזר אלקיו עליו, ודבר זה 
צריך ביאור, ויתבאר גם כן בזה מה שאמר )שם שם, ב( כי 
ונעלם  מכוסה  פירושו  מופלא  ויהי'  נזיר  נדר  לנדור  יפליא 

כמו כי לא נפלאת היא ממך.
כתנות  קדוש  גופו  הי'  אדם  חטא  לא  אלו  כי  והענין 
אור1 ועתה נעשה כתנות עור ובשר חומר והושם בגן עדן 
ועתה  זר.  הי'  לא  כי  ראוי לעבודה  הי'  כי  ולשמרה  לעבדה 
שהוא  אהרן  בוא  עד  זר  נעשה  עור  כתנות  בהתלבשות 
במקום אדם ונתקן הזרות שבו על ידי שמן משחת קודש. 
משה  בענין  מזה  שכתבתי  מה  תצוה2  בפרשת  לעיל  ועיין 
זר  הי'  שלא  כלומר  לבן  בחלוק  משמש  שהי'  ע"ה  רבינו 
שלבסוף  עד  אורה  הבית  נתמלא  שנולד  מעת  כי  מעולם, 
חלוק  וזהו  אור,  בכתנות  מלובש  הי'  והוא  פניו  אור  קרן 
הלבן נמצא לא הי' זר ולא הוצרך לתיקון כי לא בא הזרות 
אלא לאחר שנסתלק כתנות אור המאיר ונגנז זה האור עד 
זכה תכף  לעתיד כמו שנגנז אור העליון, ומשה רבינו ע"ה 

לאורה.
לילך  הוא  כוונתו  מהיין  עצמו  את  שפירש  הנזיר  הנה 
במופלא, כלומר במה שנתכסה להיות כאדם קודם שחטא 
מכתנות  נפשט  להיות  לאדם  שגרם  התאוה  היפך  דהיינו 
אור, והי' על ידי גפן כי גפן הי' והוא אומר הריני נזיר כלומר 
במה  זמן  וקובע  יכולתי  בכל  מהתאוות  עצמי  את  אפרוש 
שאפשר לגופו להתקיים כי מה שהוא הכרחיי לקיום הגוף 
כדי שתשאר הנשמה דביקה בגוף אין זה נקרא הולך אחר 

התאוה.
והנה נצטווה לגדל שער ואחר כך במלאת ימי נזרו לגלח, 
כי אין ספק שהשער הגדל ביותר אז הגלוח הגמור יפסיד 
תואר בן אדם, ואינו מבקש תאוה מה שאין כן בדרך אמצעי 

מסלסל בשערו.
ואיתא בנזיר ריש פרק קמא )ד, ב( אמר שמעון הצדיק 
מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא )בלשון הגמרא חוץ מאדם 
אחד שבא אלי מן הדרום יפה עינים( אלא פעם אחד בא 

1( אדם הי' גופו קדוש כתנות אור: עיין בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בראשית סימן שמ. פרשת ויקרא סימן יב. לג. פרשת צו סימן ו. לקמן סימן קלא. 

פרשת תזריע סימן קס.

התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  שכתבתי:  מה  תצוה  בפרשת  לעיל  ועיין   )2

פרשת מצורע סימן כג אות כד. כה. לב.

אחד לפני מן הדרום ראיתיו יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו 
להשחית  ראית  מה  בני  לו  אמרתי  תלתלים,  לו  סדורות 
והלכתי  בעירי  לאבא  הייתי  רועה  לי  אמר  נאה,  זה  שערך 
בבואה שלי  ונסתכלתי  המעיין  מן  ]לשאוב[ מים  למלאות 
ופחז יצרי עלי ובקש לטורדני מן העולם, אמרתי לו רשע 
שלך  שאינו  בעולם  מתגאה  אתה  מה[  מפני  ]ריקה  למה 
ותולעה,  רמה  להיות  עתיד  שהוא  במי  להיות[  ]שסופך 
על  ונשקתיו  עמדתי  )מיד(  לשמים.  שאגלחך  העבודה 
ראשו ואמרתי לו )בני( כמותך ירבו )נודרי נזירות( ]נזירים 
יפליא  כי  ב( איש  ו,  )במדבר  בישראל[, עליך הכתוב אמר 

לנדור נדר נזיר להזיר לה', עד כאן.
הראשון  אדם  בגדר  נכנס  כלומר  עליו  אלקיו  נזר  וזהו 
קודם שחטא שלא הי' זר ואז הי' נזר אלקיו בלי שום אמצעי 
כמו הכהן שהוצרך לשמן, וזה הנזר עליו כל זמן נזרו אבל 
בכלות הזמן וישוב להיות כשאר בני אדם אזי מסתלק ממנו 
הנזר ועל זה הוצרך להביא קרבנות דוגמא של אדם הראשון 
שהוצרך לקרבן אחר שחטא כמו שאמרו רז"ל )שבת כח, 

ב( שור שהקריב אדם וזהו טעם קרבן הנזיר.
של"ה עה"ת

ו, כג – דבר אל אהרן ואל בניו לאמור3 כה 
תברכו את בני ישראל אמור להם

ג' ברכות של ברכת כהנים יתקיים רק לע"ל וזהו 
"אמור" בתוס' וא"ו, כשיבואו תולדות מלא וא"ו – 

משיח, ורמזים בזה

ג' ברכות של ברכת כהנים בעולם הזה לא נתקיימו כלל 
רק לעתיד לבוא, אמור להם מלא בו' כשיבואו תולדות4 מלא 
גבי נחשון, כי שמו של משיח  יתירה5  ו'  וקרבנו  כן  בו', על 
קודם שנברא העולם6, בראשי"ת שית דרגין שמעיטה בהם 

משיח וירם קרן משיחו.
מגלה עמוקות

ביאור המשך המשנה )סוטה פ"ז( ברכת כהנים 
ג'  אותה  אומרים  דבמדינה  החילוק  ומבאר  כיצד, 
ברכות ובמקדש ברכה אחת, עפ"י הגמ' ב"מ )פ"ד( 
אליהו הוה שכיח במתיבתא... ומייתו לי' משיח וכו'

ברכת כהנים כיצד, במדינה אומרים  בסוטה פ"ז שנינו, 
אותה שלש ברכות, ובמקדש ברכה אחת, במקדש אומרים 
נושאין  כהנים  במדינה  בכנויו,  ובמדינה  ככתבו,  השם  את 
חוץ  ראשיהן,  גב  על  ובמקדש  כתפותיהן,  כנגד  ידיהן  את 
רבי  הציץ,  מן  למעלה  ידיו  את  מגבי'  שאינו  גדול  מכהן 

3( כה תברכו את בני ישראל: עיין בענין ברכת כהנים, ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת תצוה סימן קנב.

4( כשיבואו תולדות מלא בו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בחוקותי 

סימן קמב, ובהנסמן שם.

5( וקרבנו ו' יתירה גבי נחשון: עיין בזה לקמן סימן קיב. )קיד(.

6( שמו של משיח קודם שנברא העולם: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בראשית סימן א, ובהנסמן שם.
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כג

הציץ  מן  למעלה  ידיו  מגבי'  גדול  כהן  אף  אומר  יהודה 
שנאמר וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם ע"כ.

והקשה התוס' על מה שאמר ובמקדש ברכה אחת לפי 
כבוד  שם  ברוך  עונין  היו  שהרי  במקדש  אמן  עונין  שאין 
מלכותו לעולם ועד וזה הי' הפסק גדול מעניית אמן, ותירצו 
שמא היו עונין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד לאלתר 
כשהיו שומעין את השם ולא היו ממתינין עד סוף הפסוק, 
ולפי שלא היו מפסיקין בין פסוק לפסוק חשיב להו ברכה 
בחלוקה  למה  לי  קשה  ועוד  למה.  טעם  וצריך  ע"כ,  אחת 
ראשונה ושלישית הקדים במדינה, ובחלוקה שנית הקדים 

המקדש, ולמה לא נקט לה כסדר האחרות.
ברכות  שלש  אותה  אומרים  שבמדינה  טעם  והנה 
ובמקדש ברכה אחת נלע"ד שהוא עם מאי דגרסינן בבבא 
מציעא פרק ז' אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי יומא, חד 
ריש ירחא הי' נגה לי' ולא אתא א"ל מ"ט נגה לי' למר א"ד 
אדאוקימנא לחברה' ומשי ידי' ומצלי ומגנינ' לי' וכן ליצחק 
ברחמי  תקפי  סברי  הדדי,  בהדדי  ולוקמינהו  ליעקב,  וכן 

ומייתו לי' למשיח' בלא זמני' ע"כ.
לארץ  חוצה  כשיראל  רמז  שהוא  במדינה  כן  כי  הנה 
כנגד  שהם  כתבנו7  שכבר  ברכות  שלש  אותה  אומרים 

7( שכבר כתבנו:  וז"ל איתא בב"ר פ' מ"ג מהיכן זכו ישראל לברכת כהנים ר' יהודה 

ורבי נחמי' ורבנן רי"א מאברהם כה יהי' זרעך, כה תברכו את בני ישראל, רנ"א מיצחק 

שנאמר ואני והנער נלכה עד כה לפיכך אמר המקום כה תברכו את בני ישראל, ורבנן 

אמרי מיעקב שנאמר כה תאמר לבית יעקב וכנגדו כה תברכו וכו' רצה בעל המדרש 

להביא  שלא  כדי  בתפלה  ירבו  שלא  וצריך  אבות  שלשת 
אדמתם  על  שישראל  במקדש  אך  לזמנו,  חוץ  המשיח 
אומרים אותה ברכה אחת דאף דתקפי ברחמי כך יפה לנו 

שכבר בית המקדש בנוי.
וכו'  ברכות  שלש  אותה  אומרים  במדינה  הקדים  ולכן 
שבמקדש  לפי  הוא  שהטעם  אחר  לכן  למה,  טעם  וצריך 
כבוד  שם  ברוך  עונין  היו  ואז  ככתבו  השם  את  אומרים 
מלכותו לעולם ועד ולפיכך לא הי' ראוי שיחזרו לומר ברוך 
הפסוק,  בסוף  אמן  במקום  ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  שם 
ברוך  לענות  צריך  ואין  בכנויו  אותו  שאומרים  במדינה  אך 
שם כבוד מלכותו לעולם ועד היו עונין אמן במקומו בסוף 
כל פסוק ופסוק, וחזר לסדר הראשון במדינה נושאין את 

ידיהן כנגד כתפותיהן וכו'.
גבול בנימין – ח"ג דרוש לא

מפי  ישראל  יתברכו  שבזכותם  אבות  לג'  לרמז  פסוקים  ג'  נכתבו  לכך  כי  להורות 

יהי' זרעך,  הכהנים, כי בזכות אברהם שאמר והתפלל על הזרע הבטיחו הקב"ה כה 

שבישר לו שעל ידי הככבים הקב"ה מברך העולם בשבע ורוב טוב, כה יהי' זרעך שעל 

מגהינם  וישמרך  ואברכך,  לאברהם  כמ"ש  ה'  יברכך  ולכן  יתברכו,  כהנים  ברכת  ידי 

שלכן בירר לו את המלכיות להצילם מדין גהינם, ובזכות יצחק שנעקד על גבי המזבח 

זכו לברכת כהנים  נלכה עד כה  והנער  ואני  ואמר אברהם שבו לכם פה עם החמור 

שכתוב בו יאר ה' פניו אליך ויחונך כשם שנראה ליצחק בהיותו על גבי המזבח והאיר 

פניו אליו, ובזכות יעקב שעסק בתורה כל ימיו שכתוב בה כה תאמר לבית יעקב זיכה 

בניו לברכת ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום שאף על פי שבא עשו לקראתו להלחם 

עמו, עם כל זה הזמין עצמו לשאול בשלומו ושלח מלאכים לפניו ושלח לו דורון כדי 

להיות בשלום עמו.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

קנין, אלא שנראה  נכון  בכלל   - דירה.  או שכירות  עתה,  במקומו  בית  קנין  אודות  במ"ש   ...

באופן להביא בחשבון הטענה, דלמה תתראו.

במ"ש אודות נכדו הבכור שלומד עם כת"ר שי' ולא בישיבה, זה מכבר נודעתי עד"ז, אלא כיון 

ששיטתי לא להתערב טרם ששואלים אותי, לא כתבתי בזה, אבל מובן שאין הענין נכון וטוב כלל וכלל, 

בהנוגע להנער עצמו וכן בהנוגע לאחיו וגם להוריו שיחיו, נוסף על הרושם שעושה כלפי חוץ, ומכמה 

טעמים מובנים וגם פשוטים, ובפרט היודע מס"נ רבה"ק בהנוגע לתומכי תמימים ובודאי לדכוותי' 

האריכות בזה אך למותר.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אודותם  שכותב  אלה  כל  ואת  יזכירוהו  רצון  בעת 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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מאּדמים  אילים Á˙t.עֹורֹות CÒÓ∑ הּמזרחי עזראעזראעזראעזרא.....וילֹון אבןאבןאבןאבן ְִִֵָָ»«∆«ְִִִַָ

(åë)Cñî-úàå øöçä éòì÷ úàå|çút|çä øòLøö §¥Á©§¥̧¤«¨¥¹§¤¨©´¤´©©´©¤«¨¥À
íäéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò øLà£¤̧©©¦§¨³§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸¥«§¥¤½
íäì äNòé øLà-ìk úàå íúãáò éìk-ìk-úàå§¤¨§¥−£«Ÿ̈¨®§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−

:eãáòå§¨¨«
i"yx£ÔkLn‰ŒÏÚ ¯L‡∑ הּנחׁשת מזּבח ועל הּמׁשּכן על ּומגּנים הּסֹוככים חצר, ׁשל והּמס הּקלעים ּכלֹומר, ¬∆««ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

Ì‰Ï.סביב  ‰NÚÈ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑ ּגרׁשֹון לבני – להֹון" יתמסר ּדי  ּכל "וית עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ִָ¿≈»¬∆≈»∆»∆ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָ

(æë)épLøbä éða úãáò-ìk äéäz åéðáe ïøäà ét-ìò©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´©¥«§ª¦½
íäìò ízã÷ôe íúãáò ìëìe íàOî-ìëì§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§©§¤³£¥¤Æ

:íàOî-ìk úà úøîLîa§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ הּכהן ּבןֿאהרן איתמר ּביד עליהם? ממּנה מהּבנים .ואיזה «ƒ«¬…»»ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ÓÈÓÏ¯:כא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È·Ï˙כב  Ôep‡ Û‡ ÔBL¯‚ Èa ÔaLÁ ˙È Ïa«̃≈»À¿«¿≈≈¿«ƒ¿≈
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿«¿¬«¿

ÔÈLÓÁכג  ¯a „Ú ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«««¿ƒ
‡ÏÈÁ ‡ÏiÁÏ È˙‡c Ïk ÔB‰˙È ÈÓz ÔÈL¿ƒƒ¿≈»¿»¿»≈¿«»»≈»

:‡ÓÊ ÔkLÓa ‡ÁÏt ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»¿»»¿«¿«ƒ¿»

ÁÏÙÓÏכד  ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏet ÔÈc≈¿««¿¬«≈¿¿ƒ¿«
:ÏBhÓÏe¿«

ÔkLÓכה  ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙ÚÈ¯È ˙È ÔeÏhÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿¿»¿»«¿«
È‰BÏÚ Èc ‡B‚ÒÒ„ ‰‡ÙBÁÂ d‡ÙBÁ ‡ÓÊƒ¿»»≈¿»»¿«¿»ƒ¬ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡lÚlÓƒ¿≈»¿»¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

„ÏÚÓ‡כו  ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„ È„¯Ò ˙ÈÂ¿»¿»≈«¿»¿»¿»»¿«¬»»
‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ Èc ‡z¯c Ú¯˙cƒ¿««¿»ƒ««¿¿»¿««¿¿»
ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èeh‡ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«≈¿»»»≈
:ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰Ï ¯ÒÓ˙È Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÁÏt»¿«¿¿»»ƒƒ¿¿«¿¿ƒ¿¿

Èaכז  ÔÁÏt Ïk È‰È È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¬…¿ƒ¿≈»»¿«¿≈
ÔepÓ˙e ÔB‰ÁÏt ÏÎÏe ÔB‰ÏehÓ ÏÎÏ ÔBL¯‚≈¿¿»«¿¿…»¿«¿¿«

:ÔB‰ÏehÓ Ïk ˙È ‡¯hÓa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»»«¿

dxezd lr `xfr oa`

ak‡N יֹום את זכֹור ּכמֹו הּפעל. ׁשם . »…ְֵֶַַָֹ
וטעם ׂשא:N‡הּׁשּבת. .Ì‰ Ìb ּבעבּור . ְַַַַָ»…ָ«≈ֲַ

הּקהתים: ראׁש את ְִֶֶַָָָֹׁשּנׂשא
ck„B·ÚÏ הּלחם ולעׂשֹות הּמׁשּכן, להקים . «¬ְְְֲִִֶֶַַַָָ

ולׁשמֹור: הּפֹועל.OÓÏe‡ולׁשחֹוט ׁשם . ְְְְִִ¿«»ֵַַ
מׁשקלי  ּכי הּמחנֹות. את ּולמּסע ְְְְֲִִֵֶַַַַָוכמֹוהּו,

מׁשּתּנים: הּפעלים, ְְְִִִַַָׁשמֹות
dkÂÈÏÚ ¯L‡ LÁz‰ ‰ÒÎÓe הּכתּוב אחז . ƒ¿≈«««¬∆»»ַַָָ

אילים. עֹורֹות מכסה הזּכיר ׁשּלא קצרה, ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹּדר
ּדבקים: היּו הּמכסים ׁשּׁשני אֹומרים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָויׁש

ekÌ˙„B·Ú ÈÏk Ïk ˙‡Â ּכׁשּולחנֹות . ¿∆»¿≈¬»»ְְָ
ּומיתרֹות: NÚÈ‰ויתדֹות ¯L‡ Ïk ˙‡Â ִֵֵָ¿≈»¬∆≈»∆

`yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c ipy meil inei xeriy

(çë)ãòBî ìäàa épLøbä éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®
ñ :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ízøîLîe¦̧§©§½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

ß oeiq 'c ipy mei ß

(èë)ã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈¦§¬Ÿ
íúà: Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(465 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

אתםאתםאתםאתם ּתּתּתּתפקדפקדפקדפקד .... .... מררימררימררימררי כט)ּבּבּבּבניניניני (ד, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
ּתנאים. ׁשני ּדרׁשה הּמׁשּכן עבֹודת ּדהּנה לבאר, ויׁש ּובגרׁשֹון. ּבקהת ׁשּנאמר ּכפי ראׁש, נׂשיאת ּבהם נאמר מציאמציאמציאמציאּוּוּוּות ת ת ת לא ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

חׁשּובים. הּיֹותר הּכלים את ׁשּנׂשאּו וגרׁשֹון, ּבקהת ּבּטּוי לידי ּבא וזה לב. וחכמת הּלב נדיבת ּבלי ּבּבּבּבּטּטּטּטּוּוּוּולללל– לׁשמי", "לי – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכי  ראׁש, נׂשיאת ּבֹו נאמר לא לכן הּקרׁשים. את ׁשּנׂשא ּובּטּול), מרירּות (לׁשֹון ּבמררי ּבּטּוי לידי ּבא וזה איׁשּיֹות. ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּפנּיֹות

והּפׁשטּות. הּבּטּול היא עזראעזראעזראעזרא....מעלתֹו אבןאבןאבןאבן ְְֲִִַַַַָ

(ì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨−̈
ìäà úãáò-úà ãáòì àávì àaä-ìk íã÷ôz¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(àì)ìäàa íúãáò-ìëì íàOî úøîLî úàæå§ŸÆ¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤
:åéðãàå åéãenòå åéçéøáe ïkLnä éLø÷ ãòBî¥®©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

(áì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenòå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ
úîLáe íúãáò ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôz¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«
i"yx£Ì‰È¯˙ÈÓe Ì˙„˙ÈÂ∑ ויתדֹות היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא הּקלעים ּומיתרי יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ƒ≈…»≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

לתלֹות  סביב לעּמּודים היּו ּומיתרים ויתדֹות הרּוח, ּתגּביהם ׁשּלא מּלמּטה, ולּקלעים ליריעֹות היּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּומיתרים
וקנּד ּבכלֹונסֹות העליֹונה ּבׂשפתם הּקלעים הּמׁשּכן ּבהם ּבמלאכת ׁשּׁשנּויה ּכמֹו .סין ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

(âì)íúãáò-ìëì éøøî éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(ãì)éða-úà äãòä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈¤§¥´
:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(äì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

ÓÊ‡כח  ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»
:‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ÔB‰z¯hÓe««¿¿ƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»

‡·‰˙‰ÔBכט  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔB‰˙È ÈÓzƒ¿≈»¿

ÔÈLÓÁל  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔepÓz ÔÈL¿ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt»¿««¿«ƒ¿»

ÔB‰ÁÏtלא  ÏÎÏ ÔB‰ÏehÓ ˙¯hÓ ‡„Â¿»«¿««¿¿»»¿«¿
È‰B¯·ÚÂ ‡kLÓ Ètc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»«≈«¿¿»¿«¿ƒ

:È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÔB‰ÈÎÓÒÂלב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
ÏÎÏe ÔB‰ÈÓ ÏÎÏ ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈¿»»≈¿…
˙¯hÓ ÈÓ ˙È ÔepÓz Ô‰ÓL·e ÔB‰ÁÏt»¿«¿ƒ¿»»¿«»»≈«¿«

:ÔB‰ÏehÓ«¿

ÔB‰ÁÏtלג  ÏÎÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈¿»ƒ¿»»¿«¿
Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»««¬…

:‡‰k«¬»

Èaלד  ˙È ‡zLÎ È·¯·¯Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Óe¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈¿ƒ¿»»¿≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰¿̃»¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁלה  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

Ì‰Ï:ולּמזּבח לּמׁשּכן אֹו העבֹודה לכלי .hkÈ¯¯Ó Èa:ּדבקה הּפרׁשה ּכי ׁשמֹותם, לׂשאת הזּכיר לא . »∆ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ¿≈¿»ƒְְְִִִֵֵַָָָָָָֹ



כה `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b oey`x meil inei xeriy

ß oeiq 'b oey`x mei ß

ã(àë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áë)íúáà úéáì íä-íb ïBLøâ éða Làø-úà àNð̈À¤²Ÿ§¥¬¥«§−©¥®§¥¬£Ÿ−̈
:íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ŒÌb ÔBL¯‚ Èa L‡¯Œ˙‡ ‡N∑ לכלל ׁשהּגיעּו יׁש ּכּמה לראֹות קהת, ּבני על ׁשּצּויתי ּכמֹו »∆…¿≈≈¿«≈ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
עזראעזראעזראעזרא.....עבֹודה  אבןאבןאבןאבן ֲָ

(âë)ìL ïaîíéMîç-ïa ãò äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨©²¤£¦¦¬
ãáòì àáö àáöì àaä-ìk íúBà ã÷ôz äðL̈−̈¦§´Ÿ¨®¨©¨¸¦§´Ÿ¨½̈©«£¬Ÿ

:ãòBî ìäàa äãáò£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãë)ãáòì épLøbä úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£−Ÿ
:àOîìe....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©¨«

(äë)ãòBî ìäà-úàå ïkLnä úòéøé-úà eàNðå§¨̧§¹¤§¦³Ÿ©¦§¨Æ§¤´Ÿ¤¥½
-úàå äìòîìî åéìò-øLà Lçzä äñëîe eäñëî¦§¥¾¦§¥²©©¬©£¤¨−̈¦§¨®§¨§¤̧

:ãòBî ìäà çút Cñî̈©½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÔkLn‰ ˙ÚÈ¯ÈŒ˙‡∑ הּתחּתֹונֹות ÚBÓ„.עׂשר Ï‰‡Œ˙‡Â∑ עליו לאהל העׂשּויֹות עּזים ∑e‰ÒÎÓ.יריעֹות ∆¿ƒ…«ƒ¿»ְֶֶַַ¿∆…∆≈ְְֲִִִֶָָָֹƒ¿≈

מאּדמים  אילים Á˙t.עֹורֹות CÒÓ∑ הּמזרחי עזראעזראעזראעזרא.....וילֹון אבןאבןאבןאבן ְִִֵָָ»«∆«ְִִִַָ

(åë)Cñî-úàå øöçä éòì÷ úàå|çút|çä øòLøö §¥Á©§¥̧¤«¨¥¹§¤¨©´¤´©©´©¤«¨¥À
íäéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò øLà£¤̧©©¦§¨³§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸¥«§¥¤½
íäì äNòé øLà-ìk úàå íúãáò éìk-ìk-úàå§¤¨§¥−£«Ÿ̈¨®§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−

:eãáòå§¨¨«
i"yx£ÔkLn‰ŒÏÚ ¯L‡∑ הּנחׁשת מזּבח ועל הּמׁשּכן על ּומגּנים הּסֹוככים חצר, ׁשל והּמס הּקלעים ּכלֹומר, ¬∆««ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

Ì‰Ï.סביב  ‰NÚÈ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑ ּגרׁשֹון לבני – להֹון" יתמסר ּדי  ּכל "וית עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ִָ¿≈»¬∆≈»∆»∆ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָ

(æë)épLøbä éða úãáò-ìk äéäz åéðáe ïøäà ét-ìò©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´©¥«§ª¦½
íäìò ízã÷ôe íúãáò ìëìe íàOî-ìëì§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§©§¤³£¥¤Æ

:íàOî-ìk úà úøîLîa§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ הּכהן ּבןֿאהרן איתמר ּביד עליהם? ממּנה מהּבנים .ואיזה «ƒ«¬…»»ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ÓÈÓÏ¯:כא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È·Ï˙כב  Ôep‡ Û‡ ÔBL¯‚ Èa ÔaLÁ ˙È Ïa«̃≈»À¿«¿≈≈¿«ƒ¿≈
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿«¿¬«¿

ÔÈLÓÁכג  ¯a „Ú ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«««¿ƒ
‡ÏÈÁ ‡ÏiÁÏ È˙‡c Ïk ÔB‰˙È ÈÓz ÔÈL¿ƒƒ¿≈»¿»¿»≈¿«»»≈»

:‡ÓÊ ÔkLÓa ‡ÁÏt ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»¿»»¿«¿«ƒ¿»

ÁÏÙÓÏכד  ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏet ÔÈc≈¿««¿¬«≈¿¿ƒ¿«
:ÏBhÓÏe¿«

ÔkLÓכה  ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙ÚÈ¯È ˙È ÔeÏhÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿¿»¿»«¿«
È‰BÏÚ Èc ‡B‚ÒÒ„ ‰‡ÙBÁÂ d‡ÙBÁ ‡ÓÊƒ¿»»≈¿»»¿«¿»ƒ¬ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡lÚlÓƒ¿≈»¿»¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

„ÏÚÓ‡כו  ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„ È„¯Ò ˙ÈÂ¿»¿»≈«¿»¿»¿»»¿«¬»»
‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ Èc ‡z¯c Ú¯˙cƒ¿««¿»ƒ««¿¿»¿««¿¿»
ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èeh‡ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«≈¿»»»≈
:ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰Ï ¯ÒÓ˙È Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÁÏt»¿«¿¿»»ƒƒ¿¿«¿¿ƒ¿¿

Èaכז  ÔÁÏt Ïk È‰È È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¬…¿ƒ¿≈»»¿«¿≈
ÔepÓ˙e ÔB‰ÁÏt ÏÎÏe ÔB‰ÏehÓ ÏÎÏ ÔBL¯‚≈¿¿»«¿¿…»¿«¿¿«

:ÔB‰ÏehÓ Ïk ˙È ‡¯hÓa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»»«¿

dxezd lr `xfr oa`

ak‡N יֹום את זכֹור ּכמֹו הּפעל. ׁשם . »…ְֵֶַַָֹ
וטעם ׂשא:N‡הּׁשּבת. .Ì‰ Ìb ּבעבּור . ְַַַַָ»…ָ«≈ֲַ

הּקהתים: ראׁש את ְִֶֶַָָָֹׁשּנׂשא
ck„B·ÚÏ הּלחם ולעׂשֹות הּמׁשּכן, להקים . «¬ְְְֲִִֶֶַַַָָ

ולׁשמֹור: הּפֹועל.OÓÏe‡ולׁשחֹוט ׁשם . ְְְְִִ¿«»ֵַַ
מׁשקלי  ּכי הּמחנֹות. את ּולמּסע ְְְְֲִִֵֶַַַַָוכמֹוהּו,

מׁשּתּנים: הּפעלים, ְְְִִִַַָׁשמֹות
dkÂÈÏÚ ¯L‡ LÁz‰ ‰ÒÎÓe הּכתּוב אחז . ƒ¿≈«««¬∆»»ַַָָ

אילים. עֹורֹות מכסה הזּכיר ׁשּלא קצרה, ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹּדר
ּדבקים: היּו הּמכסים ׁשּׁשני אֹומרים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָויׁש

ekÌ˙„B·Ú ÈÏk Ïk ˙‡Â ּכׁשּולחנֹות . ¿∆»¿≈¬»»ְְָ
ּומיתרֹות: NÚÈ‰ויתדֹות ¯L‡ Ïk ˙‡Â ִֵֵָ¿≈»¬∆≈»∆

`yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c ipy meil inei xeriy

(çë)ãòBî ìäàa épLøbä éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®
ñ :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ízøîLîe¦̧§©§½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

ß oeiq 'c ipy mei ß

(èë)ã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈¦§¬Ÿ
íúà: Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(465 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

אתםאתםאתםאתם ּתּתּתּתפקדפקדפקדפקד .... .... מררימררימררימררי כט)ּבּבּבּבניניניני (ד, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
ּתנאים. ׁשני ּדרׁשה הּמׁשּכן עבֹודת ּדהּנה לבאר, ויׁש ּובגרׁשֹון. ּבקהת ׁשּנאמר ּכפי ראׁש, נׂשיאת ּבהם נאמר מציאמציאמציאמציאּוּוּוּות ת ת ת לא ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

חׁשּובים. הּיֹותר הּכלים את ׁשּנׂשאּו וגרׁשֹון, ּבקהת ּבּטּוי לידי ּבא וזה לב. וחכמת הּלב נדיבת ּבלי ּבּבּבּבּטּטּטּטּוּוּוּולללל– לׁשמי", "לי – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכי  ראׁש, נׂשיאת ּבֹו נאמר לא לכן הּקרׁשים. את ׁשּנׂשא ּובּטּול), מרירּות (לׁשֹון ּבמררי ּבּטּוי לידי ּבא וזה איׁשּיֹות. ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּפנּיֹות

והּפׁשטּות. הּבּטּול היא עזראעזראעזראעזרא....מעלתֹו אבןאבןאבןאבן ְְֲִִַַַַָ

(ì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨−̈
ìäà úãáò-úà ãáòì àávì àaä-ìk íã÷ôz¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(àì)ìäàa íúãáò-ìëì íàOî úøîLî úàæå§ŸÆ¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤
:åéðãàå åéãenòå åéçéøáe ïkLnä éLø÷ ãòBî¥®©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

(áì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenòå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ
úîLáe íúãáò ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôz¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«
i"yx£Ì‰È¯˙ÈÓe Ì˙„˙ÈÂ∑ ויתדֹות היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא הּקלעים ּומיתרי יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ƒ≈…»≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

לתלֹות  סביב לעּמּודים היּו ּומיתרים ויתדֹות הרּוח, ּתגּביהם ׁשּלא מּלמּטה, ולּקלעים ליריעֹות היּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּומיתרים
וקנּד ּבכלֹונסֹות העליֹונה ּבׂשפתם הּקלעים הּמׁשּכן ּבהם ּבמלאכת ׁשּׁשנּויה ּכמֹו .סין ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

(âì)íúãáò-ìëì éøøî éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(ãì)éða-úà äãòä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈¤§¥´
:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(äì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

ÓÊ‡כח  ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»
:‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ÔB‰z¯hÓe««¿¿ƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»

‡·‰˙‰ÔBכט  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔB‰˙È ÈÓzƒ¿≈»¿

ÔÈLÓÁל  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔepÓz ÔÈL¿ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt»¿««¿«ƒ¿»

ÔB‰ÁÏtלא  ÏÎÏ ÔB‰ÏehÓ ˙¯hÓ ‡„Â¿»«¿««¿¿»»¿«¿
È‰B¯·ÚÂ ‡kLÓ Ètc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»«≈«¿¿»¿«¿ƒ

:È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÔB‰ÈÎÓÒÂלב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
ÏÎÏe ÔB‰ÈÓ ÏÎÏ ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈¿»»≈¿…
˙¯hÓ ÈÓ ˙È ÔepÓz Ô‰ÓL·e ÔB‰ÁÏt»¿«¿ƒ¿»»¿«»»≈«¿«

:ÔB‰ÏehÓ«¿

ÔB‰ÁÏtלג  ÏÎÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈¿»ƒ¿»»¿«¿
Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»««¬…

:‡‰k«¬»

Èaלד  ˙È ‡zLÎ È·¯·¯Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Óe¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈¿ƒ¿»»¿≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰¿̃»¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁלה  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

Ì‰Ï:ולּמזּבח לּמׁשּכן אֹו העבֹודה לכלי .hkÈ¯¯Ó Èa:ּדבקה הּפרׁשה ּכי ׁשמֹותם, לׂשאת הזּכיר לא . »∆ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ¿≈¿»ƒְְְִִִֵֵַָָָָָָֹ



yp`כו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c ipy meil inei xeriy

(åì)úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æì)ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−

ñ :äLî-ãéa§©¤«

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦
ìLe úBàî LLå:íéL §¥¬¥−§¦«

(àî)làãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

(áî)úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬
:íúáà£Ÿ¨«

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiåíéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−
:íéúàîe¨¨«¦

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà ìàøNé¦§¨¥−¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(æî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
ìäàa àOî úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈§¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
i"yx£‰„·Ú ˙„·Ú∑ אחרת לעבֹודה עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר OÓ‡.הּוא ˙„·ÚÂ∑ּכמׁשמעֹו. ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»ְְַָ

‡ÔÈÙÏלו  ÔÈ¯z ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ

ÔkLÓaלז  ÁÏÙc Ïk ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿»»¿»«¿«¿«
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿∆

È·Ïe˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ÈÈÓeƒ¿»≈¿≈≈¿¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁלט  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡·‰˙‰ÔBמ  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

ÁÏÙcמא  Ïk ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈≈¿»¿»«
ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓeƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏמד  ‡˙Ïz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿»»«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

Ó‡מה  Èc È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒƒ¿»
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ∆¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»¿∆

È·¯·¯Âמו  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»ƒ¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈
˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈»≈¿«¿¬«¿¿≈

:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמז  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔÁÏÙe ‡ÁÏt ÔÁÏt ÁÏÙÓÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿ƒ¿«»¿«»¿»»»¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓa ÏehÓ«¿«¿«ƒ¿»

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(49 'nr gi zegiy ihewl)

מז)ּכּכּכּכממממׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹו ד, (רש"י ְְְְְְְְַַַַָָָָ
"עבֹודה היא מּׂשא" ׁש"עבֹודת נפרׁש ׁשּלא ורׁש"י למלמלמלמּׂשּׂשּׂשּׂשא א א א ּכּונתֹו, העגלֹות. למּׂשא עבֹודה ׁשהיא העגלֹות, טעינת היינּו ," ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לגיל  מעל ׁשהּוא לוי ידי על ּגם להעׂשֹות יכֹולה יֹותר, אֹו לוּים ׁשני ידי על ׁשּנעׂשית זֹו, עבֹודה ׁשּכן זה, ּפרּוׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשֹולל
כה)חמּׁשים ח, בהעלתך חמּׁשים.(רש"י ּבן עד ׁשלׁשים מּבן לּמנין ׁשּיכת ואינּה , ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr g"ig y"ewl t"r)

`weC zFxFPke miYlvnA miIeNd zxiW¦©©§¦¦¦§¦§©¦§¦©§¨

עבדה עבדה עבדה עבדה  עבדתעבדתעבדתעבדת לעבדלעבדלעבדלעבד ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבאאאא ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבןןןן־־־־חמחמחמחמּׁשּׁשּׁשּׁשיםיםיםים ועדועדועדועד ומעלהומעלהומעלהומעלה ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹממממּבּבּבּבןןןן ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
אחרתאחרתאחרתאחרת לעבלעבלעבלעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ׁשׁשׁשׁשהיאהיאהיאהיא וכוכוכוכּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת,,,, ּבּבּבּבמצלמצלמצלמצלּתּתּתּתיםיםיםים ההההּׁשּׁשּׁשּׁשיריריריר ובפרש"י)ההההּוּוּוּואאאא מז. (ד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבּפה? הּׁשירה את ּכלל מביא רׁש"י אין מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
ּכלים כו"כ ּבעֹוד מנּגנים הּלוּיים היּו ּבּמקּדׁש והרי וכּנֹורֹות", "מצלּתים רק רׁש"י ּׁשהביא מה לדּיק יׁש הל'ּכן רמב"ם (ראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

ה"ד) פ"ג המקדש ?כלי
רׁש"י  מפרׁש הּמׁשּכן, לעבֹודת ראּויים היּו ׁשנה מחמּׁשים הּצעירים הּלוּיים ׁשרק זה ּדהּנה מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻויׁש

נשא) ד"ה ג ד, מכחיׁש".(במדבר ּכחֹו חמּׁשים ּבן על "הּיֹותר ְֲִִִִֵֶַַַֹּכי
ּכֹוח  זֹו לעבֹודה צריכים ואין ּביֹותר, קּלה עבֹודה היא וכיו"ב, וחלילים ּבנבלים אֹו ּבּפה, ׁשירה הרי להקׁשֹות, יׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָולכאֹורה
אֹו ּבּפה, לׁשיר יכֹולים יֹותר הּמבּגרים ּגם הרי ׁשנה, מחמּׁשים ּפחּותים ׁשהם אּלּו רק זֹו לעבֹודה ראּויים מּדּוע וא"כ ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻרב,

ּונבלים? ּבחלילים ְְֲִִִִַָֹלנׁשף
ׁשהם  וכּנֹורֹות", "ּבמצלּתים ּבנגינה רק אּלא ּבנבלים, אֹו ּבּפה ׁשירה על ּכאן הּמדּבר אין הּפׁשט ׁשּבדר רׁש"י, מתרץ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻולכן

מּתכת" ׁשל רחבֹות חתיכֹות "ב' ׁשהם מצלּתים ּובפרט יד, ּומלאכת עׂשּי', עם הּקׁשּורֹות ערכין עבֹודֹות עבידתא, ד"ה (רש"י ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ב) והעבֹודה יג, וק"ל., זֹו. למלאכה ראּויים ׁשנה" חמּׁשים מ"ּבן הּצעירים הּלוּיים רק ולכן רב. ּכח מצריכה עזראעזראעזראעזרא....ּבהם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(çî)úBàî Lîçå íéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéðîLe§Ÿ¦«

(èî)Léà Léà äLî-ãéa íúBà ã÷t ýåýé ét-ìò©¦̧§Ÿ̈¹¨©³¨Æ§©¤½¦¬¦²
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìòå Búãáò-ìò©£«Ÿ̈−§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ ÂÈ„˜Ùe∑ ּבן ועד ׁשנה ׁשלׁשים "מּבן ּבּמצוה היּו הּפקדים ואֹותן ¿À»¬∆ƒ»∆…∆ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

עזראעזראעזראעזרא.....חמּׁשים" אבןאבןאבןאבן ֲִִ

ß oeiq 'd iyily mei ß

ä(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑,ּבּיֹום ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ּבּיֹום נאמרה זֹו ּפרׁשה  «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּנּזקין ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת ס (ּכדאיתא Án‰ŒÔÓ‰.)דף eÁlLÈÂ∑ּתֹו חניתן: ּבׁשעת ׁשם היּו מחנֹות ׁשלׁש ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָƒ«¿ƒ««¬∆ְֲֲִַַָָָָָָֹ

Ó‡‰מח  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»
:ÔÓ˙Â¿«¿»

„LÓ‰מט  ‡„Èa ÔB‰˙È ‡Ó ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ»¿∆
È‰BÈÓe dÏehÓ ÏÚÂ dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b¿«¿««»¿»≈¿««≈ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È¯LÓ˙‡ב  ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ·‡ÒÓc ÏÎÂ ·‡„c ÏÎÂ ¯È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L‡„ ‡LÙ«¿»∆¡»»

dxezd lr `xfr oa`

fn‰„·Ú ˙„·Ú והּנה ּפרׁשּתי. ּכאׁשר . ¬…«¬…»ְְֲִִֵֵֶַַ
ׁשנה: ל' מּבן ׁשהיּו הּפקּודים ּכל ְִִֶֶַַַָָָָטעם

hnLÈ‡ LÈ‡:ּומררי קהת ּגרׁשֹון על .ÏÚ ƒƒְְְִֵַָָ«
B‡OÓ ÏÚÂ B˙„·Ú ונסמכה ּופקדיו. ּכן על . ¬…»¿««»ְְְְִֵַָָֻ

היֹות  ּבעבּור הּמחנה, מן ויׁשּלחּו ְֱֲֲִִֶַַַַַָָּפרׁשת
ּובחנֹותם: ּבנסעם הּמחנֹות ּבתֹו ְְְְֲֲִַַַַָָָָהּׁשכינה



כז `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c ipy meil inei xeriy

(åì)úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æì)ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−

ñ :äLî-ãéa§©¤«

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦
ìLe úBàî LLå:íéL §¥¬¥−§¦«

(àî)làãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

(áî)úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬
:íúáà£Ÿ¨«

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiåíéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−
:íéúàîe¨¨«¦

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà ìàøNé¦§¨¥−¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(æî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
ìäàa àOî úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈§¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
i"yx£‰„·Ú ˙„·Ú∑ אחרת לעבֹודה עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר OÓ‡.הּוא ˙„·ÚÂ∑ּכמׁשמעֹו. ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»ְְַָ

‡ÔÈÙÏלו  ÔÈ¯z ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ

ÔkLÓaלז  ÁÏÙc Ïk ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿»»¿»«¿«¿«
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿∆

È·Ïe˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ÈÈÓeƒ¿»≈¿≈≈¿¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁלט  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡·‰˙‰ÔBמ  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

ÁÏÙcמא  Ïk ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈≈¿»¿»«
ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓeƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏמד  ‡˙Ïz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿»»«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

Ó‡מה  Èc È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒƒ¿»
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ∆¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»¿∆

È·¯·¯Âמו  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»ƒ¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈
˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈»≈¿«¿¬«¿¿≈

:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמז  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔÁÏÙe ‡ÁÏt ÔÁÏt ÁÏÙÓÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿ƒ¿«»¿«»¿»»»¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓa ÏehÓ«¿«¿«ƒ¿»

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(49 'nr gi zegiy ihewl)

מז)ּכּכּכּכממממׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹו ד, (רש"י ְְְְְְְְַַַַָָָָ
"עבֹודה היא מּׂשא" ׁש"עבֹודת נפרׁש ׁשּלא ורׁש"י למלמלמלמּׂשּׂשּׂשּׂשא א א א ּכּונתֹו, העגלֹות. למּׂשא עבֹודה ׁשהיא העגלֹות, טעינת היינּו ," ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לגיל  מעל ׁשהּוא לוי ידי על ּגם להעׂשֹות יכֹולה יֹותר, אֹו לוּים ׁשני ידי על ׁשּנעׂשית זֹו, עבֹודה ׁשּכן זה, ּפרּוׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשֹולל
כה)חמּׁשים ח, בהעלתך חמּׁשים.(רש"י ּבן עד ׁשלׁשים מּבן לּמנין ׁשּיכת ואינּה , ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr g"ig y"ewl t"r)

`weC zFxFPke miYlvnA miIeNd zxiW¦©©§¦¦¦§¦§©¦§¦©§¨

עבדה עבדה עבדה עבדה  עבדתעבדתעבדתעבדת לעבדלעבדלעבדלעבד ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבאאאא ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבןןןן־־־־חמחמחמחמּׁשּׁשּׁשּׁשיםיםיםים ועדועדועדועד ומעלהומעלהומעלהומעלה ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹממממּבּבּבּבןןןן ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
אחרתאחרתאחרתאחרת לעבלעבלעבלעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ׁשׁשׁשׁשהיאהיאהיאהיא וכוכוכוכּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת,,,, ּבּבּבּבמצלמצלמצלמצלּתּתּתּתיםיםיםים ההההּׁשּׁשּׁשּׁשיריריריר ובפרש"י)ההההּוּוּוּואאאא מז. (ד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבּפה? הּׁשירה את ּכלל מביא רׁש"י אין מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
ּכלים כו"כ ּבעֹוד מנּגנים הּלוּיים היּו ּבּמקּדׁש והרי וכּנֹורֹות", "מצלּתים רק רׁש"י ּׁשהביא מה לדּיק יׁש הל'ּכן רמב"ם (ראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

ה"ד) פ"ג המקדש ?כלי
רׁש"י  מפרׁש הּמׁשּכן, לעבֹודת ראּויים היּו ׁשנה מחמּׁשים הּצעירים הּלוּיים ׁשרק זה ּדהּנה מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻויׁש

נשא) ד"ה ג ד, מכחיׁש".(במדבר ּכחֹו חמּׁשים ּבן על "הּיֹותר ְֲִִִִֵֶַַַֹּכי
ּכֹוח  זֹו לעבֹודה צריכים ואין ּביֹותר, קּלה עבֹודה היא וכיו"ב, וחלילים ּבנבלים אֹו ּבּפה, ׁשירה הרי להקׁשֹות, יׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָולכאֹורה
אֹו ּבּפה, לׁשיר יכֹולים יֹותר הּמבּגרים ּגם הרי ׁשנה, מחמּׁשים ּפחּותים ׁשהם אּלּו רק זֹו לעבֹודה ראּויים מּדּוע וא"כ ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻרב,

ּונבלים? ּבחלילים ְְֲִִִִַָֹלנׁשף
ׁשהם  וכּנֹורֹות", "ּבמצלּתים ּבנגינה רק אּלא ּבנבלים, אֹו ּבּפה ׁשירה על ּכאן הּמדּבר אין הּפׁשט ׁשּבדר רׁש"י, מתרץ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻולכן

מּתכת" ׁשל רחבֹות חתיכֹות "ב' ׁשהם מצלּתים ּובפרט יד, ּומלאכת עׂשּי', עם הּקׁשּורֹות ערכין עבֹודֹות עבידתא, ד"ה (רש"י ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ב) והעבֹודה יג, וק"ל., זֹו. למלאכה ראּויים ׁשנה" חמּׁשים מ"ּבן הּצעירים הּלוּיים רק ולכן רב. ּכח מצריכה עזראעזראעזראעזרא....ּבהם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(çî)úBàî Lîçå íéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéðîLe§Ÿ¦«

(èî)Léà Léà äLî-ãéa íúBà ã÷t ýåýé ét-ìò©¦̧§Ÿ̈¹¨©³¨Æ§©¤½¦¬¦²
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìòå Búãáò-ìò©£«Ÿ̈−§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ ÂÈ„˜Ùe∑ ּבן ועד ׁשנה ׁשלׁשים "מּבן ּבּמצוה היּו הּפקדים ואֹותן ¿À»¬∆ƒ»∆…∆ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

עזראעזראעזראעזרא.....חמּׁשים" אבןאבןאבןאבן ֲִִ

ß oeiq 'd iyily mei ß

ä(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑,ּבּיֹום ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ּבּיֹום נאמרה זֹו ּפרׁשה  «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּנּזקין ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת ס (ּכדאיתא Án‰ŒÔÓ‰.)דף eÁlLÈÂ∑ּתֹו חניתן: ּבׁשעת ׁשם היּו מחנֹות ׁשלׁש ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָƒ«¿ƒ««¬∆ְֲֲִַַָָָָָָֹ

Ó‡‰מח  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»
:ÔÓ˙Â¿«¿»

„LÓ‰מט  ‡„Èa ÔB‰˙È ‡Ó ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ»¿∆
È‰BÈÓe dÏehÓ ÏÚÂ dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b¿«¿««»¿»≈¿««≈ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È¯LÓ˙‡ב  ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ·‡ÒÓc ÏÎÂ ·‡„c ÏÎÂ ¯È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L‡„ ‡LÙ«¿»∆¡»»

dxezd lr `xfr oa`

fn‰„·Ú ˙„·Ú והּנה ּפרׁשּתי. ּכאׁשר . ¬…«¬…»ְְֲִִֵֵֶַַ
ׁשנה: ל' מּבן ׁשהיּו הּפקּודים ּכל ְִִֶֶַַַָָָָטעם

hnLÈ‡ LÈ‡:ּומררי קהת ּגרׁשֹון על .ÏÚ ƒƒְְְִֵַָָ«
B‡OÓ ÏÚÂ B˙„·Ú ונסמכה ּופקדיו. ּכן על . ¬…»¿««»ְְְְִֵַָָֻ

היֹות  ּבעבּור הּמחנה, מן ויׁשּלחּו ְֱֲֲִִֶַַַַַָָּפרׁשת
ּובחנֹותם: ּבנסעם הּמחנֹות ּבתֹו ְְְְֲֲִַַַַָָָָהּׁשכינה



yp`כח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iyily meil inei xeriy
לוּיה. מחנה היא – סיני" "ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו – סביב הלוּים חנית ׁשכינה, מחנה היא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּקלעים
מּתר  הּזב לכּלן; חּוץ נׁשּתּלח הּצרּוע יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ארּבע לכל הּדגלים מחנה סֹוף ועד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּומּׁשם
וכל  ׁשכינה. מּׁשל אּלא מׁשּלח ואינֹו לוּיה, ּבׁשל אף מּתר לנפׁש וטמא הּׁשּתים. מן ּומׁשּלח יׂשראל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻּבמחנה

ּפסחים ּבמּסכת הּמקראֹות מן רּבֹותינּו ּדרׁשּו סז)זה LÙÏ.(דף ‡ÓË∑ אֹומר דאנׁשא. נפׁשא לטמי ּדמסאב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ»≈»»∆ְְְֱִִֵֵֶַָָָָָ
ּבב"ר יׁש והרּבה ארמי, ּבלׁשֹון אדם עצמֹות לׁשֹון ׁשהּוא אדרּיא (פע"ח)אני ׁשחיק : – טמיא ׁשחיק נּוס ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

עזראעזראעזראעזרא.....עצמֹות  אבןאבןאבןאבן ֲָ

(â)äðçnì õeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−
ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìå íeçlLz§©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬

:íëBúa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¨«

(ã)õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−
éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk äðçnì©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬

ô :ìàøNé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥«

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ
äîLàå ýåýéa ìòî ìòîì íãàä úàhç-ìkî¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§−̈

:àåää Lôpä©¤¬¤©¦«
i"yx£'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ∑וּיקרא ּבפרׁשת האמּורה היא ׁשקר, על ונׁשּבע ּגֹוזל ּפרׁשת ּכאן וכתב חזר (ויקרא הרי ƒ¿…«««ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ה) האחד ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני ּבׁשביל ּכאן ונׁשנית וגֹו'", ּבעמיתֹו וכחׁש ּבה' מעל "ּומעלה :ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
נּתן  ׁשהּוא הּגר ּגזל על – והּׁשני ּבּדבר. ׁשּיֹודה עד עדים ּפי על ואׁשם חמׁש חּיב ׁשאינֹו לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ"והתוּדּו",

.לּכהנים  ֲִַֹ

(æ)-úà áéLäå eNò øLà íúàhç-úà ecåúäå§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³¤
øLàì ïúðå åéìò óñé BúLéîçå BLàøa BîLà£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤¬

:Bì íLà̈©−«
i"yx£BL‡¯a BÓL‡Œ˙‡∑(קיא עליו (ב"ק ׁשּנׁשּבע הּקרן BÏ.הּוא ÌL‡ ¯L‡Ï∑(יט לֹו(כתובות ׁשּנתחּיב .למי ∆¬»¿…ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«ְְִִֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 18 'nr g"lg y"ewl t"r)
zillM devnM daEWY§¨§¦§¨§¨¦

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־חחחחּטּטּטּטאתםאתםאתםאתם ז)והתווהתווהתווהתוּדּדּדּדּוּוּוּו (ה, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
והתוּדּו . . אמרֹו והּוא . . ה ּתׁשּובה עם אֹותם ולאמר . . העוֹונֹות על להתו ּדֹות עג)צּונּו מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

aÓÏ¯‡ג  ÔeÁlLz ‡·˜e „Ú ¯ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe·‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»

:ÔB‰ÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL Èc ÔB‰˙È¯LÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔB‰˙Èד  eÁlLÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿
ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡¯Èו  ‡˙z‡ B‡ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ‡L‡ È·BÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»¿»√»

:‡e‰‰ ‡L‡ ·BÁÈÂ ÈÈ¿»¿≈¡»»«

È˙ז  ·˙ÈÂ e„·Ú Èc ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»¿»≈»
ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙·BÁ¿≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ¿ƒ≈

:dÏ ·Á„Ïƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

aLÙÏ ‡ÓË ÏÎÂ ·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk. »»«¿»»¿…»≈»»∆
מטּמאים  והם ׁשבעה, מּטּומאת הם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָאּלה
מחּוץ  קרי ּבעל יצא לא ּכן על ֲִִִֵֵֶַַַָָֹאחרים.
רק  חּוץ, לצאת ּבּמחנה יד ואין ְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָלּמחנה,
הּמחנֹות  ּכל ּכמנהג ּבאהלֹו, חֹופר אחד ְְְֲֳִֵֶַַַָָָָּכל
ּכי  ּופרׁשת ּביניהם. יׁש ּתינֹוקים ּכי ִִִִֵֵֵֶַָָָֻּכּלן,

ׁשאין  ידּבר, קטן מחנה על מחנה, ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָתצא
והם) (ס''א ואין ּביניהם, והארֹון אּׁשה ְְִֵֵֵֶָָָָׁשם
הּׁשכינה  יׂשראל ּבמחנה ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָסֹובבים,

ּבמקֹומֹו: אפרׁשנּו ועֹוד ְְְְֲִֶֶַָָּבאמצע.
b‰·˜אֹו מצֹורעת אֹו נּדה אֹו זבה . ¿≈»ְִַָָָָ

מת: ְֵֵַטמאת

cÔÎ eNÚiÂ והּטמאים ׁשּנסעּו. קֹודם מּיד, . ««¬≈ְְְִִֵֶֶַַָ
על  ּדן, לדגל אפרים ּדגל ּבין יּסעּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבנסעם,
ּפרׁשת  ונסמכה ּפֹורׁש. לא ּכי סברא, ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּדר
יבֹואּו והּזֹוב הּצרעת ּכי אּׁשה, אֹו ְִִִַַַַָָָאיׁש
הּפרׁשה  זאת להזּכיר וטעם מעל. ְְְֲִַַַַַַַָָָֹּבעבּור
ּגֹואל: לאיׁש אין ואם להזּכיר אחרת, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּפעם

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iyily meil inei xeriy
הרמּב"ם על מקֹומֹות ּבכּמה הקׁשּו ועוד)ּכבר שסד. מצוה מנה.(מנ"ח לא עצמּה הּתׁשּובה ואת למצוה, הּוּדּוי רק מנה מּדּוע , ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ְֲִִֵַּובארּו
הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

אדם ׁשל איבריו רמ"ח ּכנגד הם מ"ע ׁשרמ"ח חז"ל סע"ב)אמרּו כג, ּגידים(מכות ׁשס"ה ּכנגד הם ל"ת מצֹות (זח"א וׁשס"ה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ב) וחּיּות"קע, ּכחֹות מיני "ּתרי"ג נׁשמה ּבכל ׁשּיׁש חסידּות, ּבספרי ּומבאר נא). פרק ּבׁשמירת (תניא ׁשלם הּוא האדם וכאׁשר , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

מחּסר  נעׂשה הרי ּבּה ּפגם אֹו א' מצוה חּסר אם משא"כ כו', הּנפׁש איברי ּבכל וׁשלם "ּתמים הּוא אז מצֹות, הּתרי"ג ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּכל
ג)איבר" מה, נצבים תורה .(לקוטי ֵָ

מקֹור  ׁשהּוא הּנפׁש, ּומעצם ּדלּבא מעמקא מּגיעה הּתׁשּובה ּכי הּפגּומים, האיברים את לתּקן ּבכחּה הּתׁשּובה מצות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹא
הּפגּום. האבר לתּקן חדׁש חּיּות מּׁשם נמׁש ולכן וחּיּות". ּכחֹות מיני ה"ּתרי"ג ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהחּיּות

הּמצֹות  ּבמנין ׁשּבּלב הּתׁשּובה מצות נמנית לא הּתׁשּובה ולכן מצות א הּנפׁש, ּכחֹות ּכנגד ׁשהם הּמצֹות רק נמנּו ּכי , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹ
ּבּפה  ׁשהיא  הּוּדּוי מצות ורק ׁשּבּכחֹות, הּפגמים את לתּקן ׁשּבכחּה עד הּנפׁש, מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש מעמק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹמּגיעה

הּמצֹות. ּבמנין להּמנֹות עזראעזראעזראעזרא....יכֹולה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִַַָָ

(ç)íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬

:åéìò Ba-øtëé§©¤−¨¨«
i"yx£Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑ יֹורׁשים לֹו ואין ׁשהׁשּביעֹו הּתֹובע ‡ÂÈÏ.ׁשּמת ÌL‡‰ ·ÈL‰Ï∑ זה ּכׁשּנמל ¿ƒ≈»ƒ…≈ְְְִִִֵֵֵֶֶַַ¿»ƒ»»»≈»ְְִֶֶַ

אֹו אח, אֹו ּבת, אֹו ּבן, אֹו ּגֹואלים, לֹו ׁשאין ּביׂשראל אדם ל יׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו עֹונֹו. על ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלהתוּדֹות
יֹורׁשים  לֹו ואין ׁשּמת הּגר זה אּלא יעקב? עד למעלה אביו מּמׁשּפחת הּקרֹוב ּבׂשר ‰Len·.ׁשאר ÌL‡‰∑ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ»»»«»

הּקרן Ô‰kÏ.והחמׁשזה '‰Ï∑ מׁשמר ׁשּבאֹותֹו לּכהן ּונתנֹו הּׁשם ‰ÌÈ¯tk.קנאֹו ÏÈ‡ „·lÓ∑ האמּור ְֶֶֶֶַַֹ««…≈ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«≈«ƒÀƒָָ
להביא  צרי ׁשהּוא עזראעזראעזראעזרא.....ּבוּיקרא אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֶַָָָ

(è)eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â ‰Óe¯zŒÏÎÂ∑ לבית אחריה המחּזר הּוא והלא לּכהן? מקריבין ּתרּומה וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿»¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, אּלּו לּכהן"? "אׁשרֿיקריבּו לֹומר ּתלמּוד ּומה כג)הּגרנֹות?! ה'(שמות ּבית "ּתביא : ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ׁשּיהיּו הּבּכּורים על ולּמד הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן לֹומר: ּתלמּוד ּבהם? ּיעׂשה מה יֹודע ואיני ,"ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאלהי
לּכהן  .נּתנין ִִֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr g zegiy ihewl)

ההההּגּגּגּגרנרנרנרנֹוֹוֹוֹותתתת לביתלביתלביתלבית אחריהאחריהאחריהאחריה ההההּמּמּמּמחחחחּזּזּזּזרררר ההההּוּוּוּואאאא ט)והלאוהלאוהלאוהלא ה, "(רש"י מדּיק מּדּוע לׁשאל, "לביתלביתלביתלביתיׁש נקט ולא הּגרנֹות".ּבּבּבּבביתביתביתביתהּגרנֹות", ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
נֹותנין  אין הּתרּומֹות), לֹו ׁשּיּתנּו ּכדי ולזרֹות (לדּוׁש הּגרנֹות ּבבית . . הּמסּיעים . . "הּכהנים רז"ל אמרּו ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹויׁש

" ּכתב לכן חּללּו". ּכן עֹוׂשין ואם ּבׂשכרן, ּתרּומה ּכּמה לבית לבית לבית לבית להם עד נראה ּבזה (וגם עצמֹו הּגרנֹות ּבבית ׁשּמסּיע ולא ," ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רׁש"י). ּבפרּוׁש לדּיק ְְִֵֵֵַַיׁש

(é)ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜Œ˙‡ LÈ‡Â∑ ּתלמּוד ּבזרֹוע? ויּטלּום יבֹואּו יכֹול ּולוּיה, ּכהּנה מּתנֹות ׁשּנאמרּו לפי ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֻ

dÏח  ‡˙·BÁ ‡·˙‡Ï ˜È¯t ¯·‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
¯ÎcÓ ¯a ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ·˙Óc ‡˙·BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ da ¯tÎÈ Èc ‡i¯etkƒ«»ƒ¿«≈≈¬ƒ

Ï‡¯NÈט  È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈

b·¯י  ÔB‰È dÏc dL„e˜ ¯NÚÓ ˙È ¯·‚e¿«»«¬«¿≈ƒ≈¿¿«
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ ÔzÈcƒƒ≈¿«¬»ƒ≈¿≈

dxezd lr `xfr oa`

fecÂ˙‰Âאֹו איׁש ׁשּיהיה, מהם איזה . ¿ƒ¿«ְִִֵֵֶֶֶֶ
ּפחֹות BL‡¯aאּׁשה: לא הּוא, ּכאׁשר . ִָ¿…ֲֶַָֹ
ÂÈÏÚמּמּנּו: ÛÒBÈ B˙LÈÓÁÂ הּוא אם . ִֶ«¬ƒƒ≈»»ִ

יֹוסף  עליו, עדים יׁש ואם מעצמֹו. ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָמתוּדה
חֹומׁש אמרּו, הּדת ּומעּתיקי חמיׁשּיֹות. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשני

מּדעּתנּו: רחבה ודעּתם ְְְְִֵֶַַַָָָהחֹומׁש.

g'‰Ï ·Len‰ הּׁשם יראת ּבעבּור . «»«ְֲִֵַַַ
ֱִהׁשיבֹו:



כט `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iyily meil inei xeriy
לוּיה. מחנה היא – סיני" "ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו – סביב הלוּים חנית ׁשכינה, מחנה היא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּקלעים
מּתר  הּזב לכּלן; חּוץ נׁשּתּלח הּצרּוע יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ארּבע לכל הּדגלים מחנה סֹוף ועד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּומּׁשם
וכל  ׁשכינה. מּׁשל אּלא מׁשּלח ואינֹו לוּיה, ּבׁשל אף מּתר לנפׁש וטמא הּׁשּתים. מן ּומׁשּלח יׂשראל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻּבמחנה

ּפסחים ּבמּסכת הּמקראֹות מן רּבֹותינּו ּדרׁשּו סז)זה LÙÏ.(דף ‡ÓË∑ אֹומר דאנׁשא. נפׁשא לטמי ּדמסאב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ»≈»»∆ְְְֱִִֵֵֶַָָָָָ
ּבב"ר יׁש והרּבה ארמי, ּבלׁשֹון אדם עצמֹות לׁשֹון ׁשהּוא אדרּיא (פע"ח)אני ׁשחיק : – טמיא ׁשחיק נּוס ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

עזראעזראעזראעזרא.....עצמֹות  אבןאבןאבןאבן ֲָ

(â)äðçnì õeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−
ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìå íeçlLz§©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬

:íëBúa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¨«

(ã)õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−
éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk äðçnì©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬

ô :ìàøNé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥«

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ
äîLàå ýåýéa ìòî ìòîì íãàä úàhç-ìkî¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§−̈

:àåää Lôpä©¤¬¤©¦«
i"yx£'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ∑וּיקרא ּבפרׁשת האמּורה היא ׁשקר, על ונׁשּבע ּגֹוזל ּפרׁשת ּכאן וכתב חזר (ויקרא הרי ƒ¿…«««ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ה) האחד ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני ּבׁשביל ּכאן ונׁשנית וגֹו'", ּבעמיתֹו וכחׁש ּבה' מעל "ּומעלה :ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
נּתן  ׁשהּוא הּגר ּגזל על – והּׁשני ּבּדבר. ׁשּיֹודה עד עדים ּפי על ואׁשם חמׁש חּיב ׁשאינֹו לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ"והתוּדּו",

.לּכהנים  ֲִַֹ

(æ)-úà áéLäå eNò øLà íúàhç-úà ecåúäå§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³¤
øLàì ïúðå åéìò óñé BúLéîçå BLàøa BîLà£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤¬

:Bì íLà̈©−«
i"yx£BL‡¯a BÓL‡Œ˙‡∑(קיא עליו (ב"ק ׁשּנׁשּבע הּקרן BÏ.הּוא ÌL‡ ¯L‡Ï∑(יט לֹו(כתובות ׁשּנתחּיב .למי ∆¬»¿…ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«ְְִִֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 18 'nr g"lg y"ewl t"r)
zillM devnM daEWY§¨§¦§¨§¨¦

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־חחחחּטּטּטּטאתםאתםאתםאתם ז)והתווהתווהתווהתוּדּדּדּדּוּוּוּו (ה, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
והתוּדּו . . אמרֹו והּוא . . ה ּתׁשּובה עם אֹותם ולאמר . . העוֹונֹות על להתו ּדֹות עג)צּונּו מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

aÓÏ¯‡ג  ÔeÁlLz ‡·˜e „Ú ¯ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe·‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»

:ÔB‰ÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL Èc ÔB‰˙È¯LÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔB‰˙Èד  eÁlLÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿
ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡¯Èו  ‡˙z‡ B‡ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ‡L‡ È·BÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»¿»√»

:‡e‰‰ ‡L‡ ·BÁÈÂ ÈÈ¿»¿≈¡»»«

È˙ז  ·˙ÈÂ e„·Ú Èc ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»¿»≈»
ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙·BÁ¿≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ¿ƒ≈

:dÏ ·Á„Ïƒ¿»≈
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aLÙÏ ‡ÓË ÏÎÂ ·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk. »»«¿»»¿…»≈»»∆
מטּמאים  והם ׁשבעה, מּטּומאת הם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָאּלה
מחּוץ  קרי ּבעל יצא לא ּכן על ֲִִִֵֵֶַַַָָֹאחרים.
רק  חּוץ, לצאת ּבּמחנה יד ואין ְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָלּמחנה,
הּמחנֹות  ּכל ּכמנהג ּבאהלֹו, חֹופר אחד ְְְֲֳִֵֶַַַָָָָּכל
ּכי  ּופרׁשת ּביניהם. יׁש ּתינֹוקים ּכי ִִִִֵֵֵֶַָָָֻּכּלן,

ׁשאין  ידּבר, קטן מחנה על מחנה, ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָתצא
והם) (ס''א ואין ּביניהם, והארֹון אּׁשה ְְִֵֵֵֶָָָָׁשם
הּׁשכינה  יׂשראל ּבמחנה ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָסֹובבים,

ּבמקֹומֹו: אפרׁשנּו ועֹוד ְְְְֲִֶֶַָָּבאמצע.
b‰·˜אֹו מצֹורעת אֹו נּדה אֹו זבה . ¿≈»ְִַָָָָ

מת: ְֵֵַטמאת

cÔÎ eNÚiÂ והּטמאים ׁשּנסעּו. קֹודם מּיד, . ««¬≈ְְְִִֵֶֶַַָ
על  ּדן, לדגל אפרים ּדגל ּבין יּסעּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבנסעם,
ּפרׁשת  ונסמכה ּפֹורׁש. לא ּכי סברא, ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּדר
יבֹואּו והּזֹוב הּצרעת ּכי אּׁשה, אֹו ְִִִַַַַָָָאיׁש
הּפרׁשה  זאת להזּכיר וטעם מעל. ְְְֲִַַַַַַַָָָֹּבעבּור
ּגֹואל: לאיׁש אין ואם להזּכיר אחרת, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּפעם

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iyily meil inei xeriy
הרמּב"ם על מקֹומֹות ּבכּמה הקׁשּו ועוד)ּכבר שסד. מצוה מנה.(מנ"ח לא עצמּה הּתׁשּובה ואת למצוה, הּוּדּוי רק מנה מּדּוע , ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ְֲִִֵַּובארּו
הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

אדם ׁשל איבריו רמ"ח ּכנגד הם מ"ע ׁשרמ"ח חז"ל סע"ב)אמרּו כג, ּגידים(מכות ׁשס"ה ּכנגד הם ל"ת מצֹות (זח"א וׁשס"ה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ב) וחּיּות"קע, ּכחֹות מיני "ּתרי"ג נׁשמה ּבכל ׁשּיׁש חסידּות, ּבספרי ּומבאר נא). פרק ּבׁשמירת (תניא ׁשלם הּוא האדם וכאׁשר , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

מחּסר  נעׂשה הרי ּבּה ּפגם אֹו א' מצוה חּסר אם משא"כ כו', הּנפׁש איברי ּבכל וׁשלם "ּתמים הּוא אז מצֹות, הּתרי"ג ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּכל
ג)איבר" מה, נצבים תורה .(לקוטי ֵָ

מקֹור  ׁשהּוא הּנפׁש, ּומעצם ּדלּבא מעמקא מּגיעה הּתׁשּובה ּכי הּפגּומים, האיברים את לתּקן ּבכחּה הּתׁשּובה מצות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹא
הּפגּום. האבר לתּקן חדׁש חּיּות מּׁשם נמׁש ולכן וחּיּות". ּכחֹות מיני ה"ּתרי"ג ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהחּיּות

הּמצֹות  ּבמנין ׁשּבּלב הּתׁשּובה מצות נמנית לא הּתׁשּובה ולכן מצות א הּנפׁש, ּכחֹות ּכנגד ׁשהם הּמצֹות רק נמנּו ּכי , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹ
ּבּפה  ׁשהיא  הּוּדּוי מצות ורק ׁשּבּכחֹות, הּפגמים את לתּקן ׁשּבכחּה עד הּנפׁש, מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש מעמק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹמּגיעה

הּמצֹות. ּבמנין להּמנֹות עזראעזראעזראעזרא....יכֹולה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִַַָָ

(ç)íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬

:åéìò Ba-øtëé§©¤−¨¨«
i"yx£Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑ יֹורׁשים לֹו ואין ׁשהׁשּביעֹו הּתֹובע ‡ÂÈÏ.ׁשּמת ÌL‡‰ ·ÈL‰Ï∑ זה ּכׁשּנמל ¿ƒ≈»ƒ…≈ְְְִִִֵֵֵֶֶַַ¿»ƒ»»»≈»ְְִֶֶַ

אֹו אח, אֹו ּבת, אֹו ּבן, אֹו ּגֹואלים, לֹו ׁשאין ּביׂשראל אדם ל יׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו עֹונֹו. על ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלהתוּדֹות
יֹורׁשים  לֹו ואין ׁשּמת הּגר זה אּלא יעקב? עד למעלה אביו מּמׁשּפחת הּקרֹוב ּבׂשר ‰Len·.ׁשאר ÌL‡‰∑ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ»»»«»

הּקרן Ô‰kÏ.והחמׁשזה '‰Ï∑ מׁשמר ׁשּבאֹותֹו לּכהן ּונתנֹו הּׁשם ‰ÌÈ¯tk.קנאֹו ÏÈ‡ „·lÓ∑ האמּור ְֶֶֶֶַַֹ««…≈ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«≈«ƒÀƒָָ
להביא  צרי ׁשהּוא עזראעזראעזראעזרא.....ּבוּיקרא אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֶַָָָ

(è)eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â ‰Óe¯zŒÏÎÂ∑ לבית אחריה המחּזר הּוא והלא לּכהן? מקריבין ּתרּומה וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿»¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, אּלּו לּכהן"? "אׁשרֿיקריבּו לֹומר ּתלמּוד ּומה כג)הּגרנֹות?! ה'(שמות ּבית "ּתביא : ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ׁשּיהיּו הּבּכּורים על ולּמד הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן לֹומר: ּתלמּוד ּבהם? ּיעׂשה מה יֹודע ואיני ,"ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאלהי
לּכהן  .נּתנין ִִֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr g zegiy ihewl)

ההההּגּגּגּגרנרנרנרנֹוֹוֹוֹותתתת לביתלביתלביתלבית אחריהאחריהאחריהאחריה ההההּמּמּמּמחחחחּזּזּזּזרררר ההההּוּוּוּואאאא ט)והלאוהלאוהלאוהלא ה, "(רש"י מדּיק מּדּוע לׁשאל, "לביתלביתלביתלביתיׁש נקט ולא הּגרנֹות".ּבּבּבּבביתביתביתביתהּגרנֹות", ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
נֹותנין  אין הּתרּומֹות), לֹו ׁשּיּתנּו ּכדי ולזרֹות (לדּוׁש הּגרנֹות ּבבית . . הּמסּיעים . . "הּכהנים רז"ל אמרּו ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹויׁש

" ּכתב לכן חּללּו". ּכן עֹוׂשין ואם ּבׂשכרן, ּתרּומה ּכּמה לבית לבית לבית לבית להם עד נראה ּבזה (וגם עצמֹו הּגרנֹות ּבבית ׁשּמסּיע ולא ," ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רׁש"י). ּבפרּוׁש לדּיק ְְִֵֵֵַַיׁש

(é)ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜Œ˙‡ LÈ‡Â∑ ּתלמּוד ּבזרֹוע? ויּטלּום יבֹואּו יכֹול ּולוּיה, ּכהּנה מּתנֹות ׁשּנאמרּו לפי ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֻ

dÏח  ‡˙·BÁ ‡·˙‡Ï ˜È¯t ¯·‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
¯ÎcÓ ¯a ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ·˙Óc ‡˙·BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ da ¯tÎÈ Èc ‡i¯etkƒ«»ƒ¿«≈≈¬ƒ

Ï‡¯NÈט  È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈

b·¯י  ÔB‰È dÏc dL„e˜ ¯NÚÓ ˙È ¯·‚e¿«»«¬«¿≈ƒ≈¿¿«
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ ÔzÈcƒƒ≈¿«¬»ƒ≈¿≈

dxezd lr `xfr oa`

fecÂ˙‰Âאֹו איׁש ׁשּיהיה, מהם איזה . ¿ƒ¿«ְִִֵֵֶֶֶֶ
ּפחֹות BL‡¯aאּׁשה: לא הּוא, ּכאׁשר . ִָ¿…ֲֶַָֹ
ÂÈÏÚמּמּנּו: ÛÒBÈ B˙LÈÓÁÂ הּוא אם . ִֶ«¬ƒƒ≈»»ִ

יֹוסף  עליו, עדים יׁש ואם מעצמֹו. ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָמתוּדה
חֹומׁש אמרּו, הּדת ּומעּתיקי חמיׁשּיֹות. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשני

מּדעּתנּו: רחבה ודעּתם ְְְְִֵֶַַַָָָהחֹומׁש.

g'‰Ï ·Len‰ הּׁשם יראת ּבעבּור . «»«ְֲִֵַַַ
ֱִהׁשיבֹו:



yp`ל zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy
ּבּספרי. ּבֹו ּדרׁשּו הרּבה מדרׁשים ועֹוד לּבעלים, הנאתן ׁשּטֹובת מּגיד, יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָלֹומר:

אּגדה ראה)ּומדרׁש פ' הּמעׂשרֹות,(תנחומא יהיּו לֹו נֹותנן, ואינֹו מעׂשרֹותיו ׁשּמעּכב מי יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש : ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לעׂשֹות  למּודה ׁשהיתה מעׂשרה אחד אּלא עֹוׂשה ׂשדהּו ׁשאין Ô‰kÏ.סֹוף ÔzÈŒ¯L‡ LÈ‡∑ הראּויֹות מּתנֹות ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָƒ¬∆ƒ≈«…≈ְַָָ

È‰È‰.לֹו BÏ∑ הרּבה עזראעזראעזראעזרא.....ממֹון אבןאבןאבןאבן ƒ¿∆ְֵַָ

ß oeiq 'e iriax mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ
:ìòî Bá äìòîe BzLà äèNú-ék¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©

i"yx£BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡∑ אּתה אם יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש הענין? מן למעלה ּכתּוב מה ƒƒƒƒ¿∆ƒ¿ְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָָָ
הּסֹוטה  את לֹו להביא אצלֹו לבא ׁשּתצטר חּיי הּכהן, מּתנֹות ‡LÈ.מעּכב LÈ‡∑ ׁשּמֹועלת ,ללּמד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹƒƒְְֶֶֶֶַ

מּלמּטה  ואיׁשּה מעלה ׁשל מלחמה ּבאיׁש ‡BzL.ּבׁשּתים: ‰ËN˙ŒÈk∑ נֹואפין המנאפין אין רּבֹותינּו: ׁשנּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָƒƒ¿∆ƒ¿ְֲֲִִֵֵַַָָ
ּבֹו ּוכתיב "ּכיֿתׂשטה", ּדכתיב: ׁשטּות, רּוח ּבהן ׁשּתּכנס ז)עד ׁשל (משלי ּופׁשּוטֹו חסרֿלב". אּׁשה "נאף : ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכמֹו ּבעיניו, ותחׁשד צניעּות מּדרכי ּתט - "ּכיֿתׂשטה" ד)מקרא: ועבר"(שם מעליו ז)"ׂשטה יׂשט (שם "אל : ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
"לּב ÏÚÓ.אלּֿדרכיה B· ‰ÏÚÓe∑?הּמעל .ּומהּו ְִֶֶֶָָ»¬»»«ַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 311 'nr a"g y"ewl t"r)

d"ATd iEEvA zExidGd zEaiWg£¦©§¦§¦©¨¨

אאאאׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכיייי־־־־תתתתׂשׂשׂשׂשטהטהטהטה איאיאיאיׁשׁשׁשׁש יב)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (ה, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֽֽֽֽ
ּכתיב תׂשטה אׁשּתֹו, תׁשטה ּכי איׁש איׁש ׁשּנאמר: ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס אא"כ עברה עֹובר אדם א)אין ג, (סוטה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

סֹוטה: מּדין נלמד כּו' עברה עֹובר אדם ּדאין לענין  ּדהראי' הא לבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָיׁש
ּכׁשרה  אּׁשה ׁש"איזֹוהי ּומּכיון לבעל, והּקּב"ה לאּׁשה נמׁשלּו יׂשראל והּנה, ּבפנּויה, ולא  איׁש ּבאׁשת רק ׁשּי סֹוטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּדין

ּבעלּה" רצֹון קצת)העֹוׂשה לׁשֹון (ּבׁשּנּוי ט ּפרק רּבא אלי' דבי אפילּו(ּתּנא ׁשהרי קל, רצֹון על אפי' לעבר ׁשּלא נֹוגע ׁשּבזה ּומּובן ,( ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
מּכיון  נֹוגעת עברה ׁשּכל והּקּב"ה ּביׂשראל הּוא ּכן הרי ּבעלּה", רצֹון "עֹוׂשה זה אין הרי הּבעל מרצֹון קצת מׁשּנים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאם
עברה  ׁשּגם להדּגיׁש ע "מ אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי מהּפסּוק זה ענין לֹומדים ולכן מהּקּב"ה. ר"ל נפרדים קּלה עברה ע"י ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשּגם

ּובעל. אּׁשה ע"ד - נֹוגעת עזראעזראעזראעזרא....קּלה אבןאבןאבןאבן ִַַַַַָָ

(âé)dLéà éðéòî íìòðå òøæ-úáëL dúà Léà áëLå§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
àì àåäå da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ

:äNtúð¦§¨«¨
i"yx£d˙‡ LÈ‡ ·ÎLÂ∑(כו איׁש(סוטה ׁשאינֹו ּומי לקטן ּפרט Ú¯ÊŒ˙·ÎL.איׁש, d˙‡∑(צה ׁשכיבתּה(יבמות ¿»«ƒ…»ְְִִִֵֶָָָ…»ƒ¿«∆«ְִָָ

אֹותּה, ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין אֹותּה לזֹוּפֹוסלת זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ּבׁשּתי ÈÈÚÓ.ּכּמעׂשה ÌÏÚÂ ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ¿∆¿«≈≈≈
dLÈ‡∑(כז ּבֹודקין (סוטה הּמים אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ּומעמעם רֹואה היה אם הא לסּומא. ּפרט ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּביאה ∑zÒÂ¯‰.אֹותּה לטמאת ׁשּתראה da.ׁשעּור ÔÈ‡ „ÚÂ∑:ׁשאמר אחד עד אפּלּו ּבּה יׁש אם הא ָ¿ƒ¿¿»ְְִִֵֶֶַָָֻ¿≈≈»ֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשֹותה  היתה לא da.נטמאת! ÔÈ‡ „ÚÂ∑ לסתירה עדים יׁש אבל ּכמֹו∑Nt˙‰.ּבטמאה, (דברים נאנסה, ְְִֵָָָֹ¿≈≈»ְְְֲִִִֵֵָָָֻƒ¿»»ְְֶֶָ
עּמּה"כב) וׁשכב "ּותפׂשּה עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְִַָָָָ

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

b·¯יב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
:¯˜L da ¯wL˙e d˙z‡ ÈËÒ˙ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»

qÎÓ‡יג  È‰ÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎL d˙È ¯·b ·kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â ‡¯nhÓe dÏÚ· ÈÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»

dxezd lr `xfr oa`

ieÈ‰È BÏ ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â ּברׁשּות טעמֹו, . ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְִַ
ׁשּירצה. ּכהן לאיזה ׁשּיּתנם הם, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹהּמקּדיׁש

ּכהּונה: מּתנֹות ּבעבּור זה ְְְְֲִִֶַַָוהזּכיר

mrhe ai‰ËN˙:מעל ּבֹו ּומעלה ּבעבּור . §©©ƒ¿∆ֲֲַַַָָ
‰ËN˙ ׂשטה וכן, הּיׁשרה. מהּדר ּתסּור . ƒ¿∆ְְְֵֵֵֶֶַַָָָ

ועבֹור: ֲֵַָָמעליו

biÚ¯Ê ˙·ÎLעּקרּה ּכי הּידּועה, הּׁשכיבה . ƒ¿«∆«ְְִִִַַָָָָ
הּדבר,zÒÂ¯‰.לזרע: היא ּגּלתה ׁשּלא ְֶַ¿ƒ¿¿»ְִִֶַָָָֹ

חׁשּודה  ׁשּתהיה ּבּה, אין אחד עד ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָואפילּו

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy

(ãé)àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà äàîèð¦§¨®¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½

:äàîèð àì àéäå§¦−¬Ÿ¦§¨«¨
i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ∑ לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡˜ Áe¯∑רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּבּה:(סוטה ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ¿»«»»ְִִֶָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ

ּפלֹוני  איׁש עם ּתּסתרי B‚Â'.אל ÂÈÏÚ ¯·ÚŒB‡ ‰‡ÓË ‡Â‰Â∑,התראתֹו על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, ְְִִִִִַָ¿ƒƒ¿¿»»«»»¿ְְְְְִַַַָָָָָָ
לאו  אם נטמאה אם ידּוע עזראעזראעזראעזרא.....ואין אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵַָָָ

(åè)àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³
íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò dðaø÷-úà¤¨§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®
úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå ïîL åéìò ÷öé-àì«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³

:ïåò úøkæî ïBøkæ úçðî àeä úàð÷§¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ
i"yx£ÁÓ˜∑ מּסלת יהא חּטים∑ÌÈ¯ÚN.ׁשּלא יב)ולא וקרּבנּה(סוטה ּבהמה מעׂשה עׂשתה היא ; ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹ

ּבהמה  ÔÓL.מאכל ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑ עׂשתה והיא "אֹור", קרּוי ׁשהּׁשמן מהּדר, קרּבנּה יהא ׁשּלא ְֲֵַַָ…ƒ…»»∆∆ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּבחׁש.‰·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈŒ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר "לבֹונה", נקראֹות ד)ׁשהאּמהֹות הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל : ֶַֹ¿…ƒ≈»»¿…»ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ה) מּדרכיהן (סוטה ּפירׁשה ‰ÁÓŒÈk‡e˙.והיא ˙‡˜∑ זכר לׁשֹון – קמח הּזה. ÁÓ˙.הּקמח ְְְִִִֵֶַָƒƒ¿«¿»…ְֶֶֶַַַַָָƒ¿«

˙‡˜∑ הּבעל וקנאת הּמקֹום קנאת קנאֹות: ׁשּתי עליה עזראעזראעזראעזרא.....מעֹוררת אבןאבןאבןאבן ¿»…ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

(æè):ýåýé éðôì dãîòäå ïäkä dúà áéø÷äå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æé)øôòä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈
ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà£¤³¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬

:íénä-ìà¤©¨«¦
i"yx£ÌÈL„˜ ÌÈÓ∑,ּבּכּיֹור עב)ׁשּקּדׁשּו ּפירׁשה (כתובות וזֹו הּצֹובאֹות, מראֹות – מּנחׁשת (הּכּיֹור) ׁשּנעׂשה לפי «ƒ¿…ƒְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבֹו ּתּבדק – לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, ּתחת ּבמצרים לבעליהן נבעלֹות ׁשהיּו ∑N¯ÁŒÈÏÎa.מּדרכיהן, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָƒ¿ƒ»∆
ז) ׁשל (סוטה ּבזּויה ּבמקדה הּמרים מים ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות מׁשּבח יין הּנֹואף את הׁשקתה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻהיא

עזראעזראעזראעזרא.....חרס  אבןאבןאבןאבן ֶֶ

(çé)òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ
ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä Làø-úà¤´Ÿ¨«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷ úçðî¦§©¬§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîä©«§¨«§¦«
i"yx£‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ למקֹום מּמקֹום אֹותּה היּו מּסיעין אּלא ה'"? לפני "והעמדּה נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

‡d˙zיד  ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

È˙טו  È˙ÈÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡¯·‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ da¯À̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜È¯È ‡Ï ÔÈ¯ÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ È¯‡ ‡z·Ï È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡·BÁ ˙¯k„Ó ‡¯Îec ˙ÁÓƒ¿«¿»»«¿»«»

ÈÈ:טז  Ì„˜ dpÓÈ˜ÈÂ ‡‰k d˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»««¬»ƒƒƒ«√»¿»

ÙÚ¯‡יז  ÔÓe ÛÒÁc ÔÓa ¯BiÎ ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»≈ƒ¿««¬»ƒ«¿»
ÔzÈÂ ‡‰k ·qÈ ‡kLÓ È„BÒÈa È‰È Ècƒ¿≈ƒ≈«¿¿»ƒ««¬»¿ƒ≈

:‡iÓÏ¿«»

È˙יח  Ú¯ÙÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»»ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿«»
˙ÁÓ ˙È ‡‰„È ÏÚ ·‰ÈÂ ‡˙z‡„ ‡LÈ≈̄»¿ƒ¿»ƒ≈«¿»»»ƒ¿«
‡‰Î„ ‡„È·e ‡È‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ ‡¯Îec¿»»ƒ¿«ƒ¿»»ƒƒ»¿«¬»

:‡iËËÏÓ ‡i¯È¯Ó ‡iÓ ÔB‰È¿«»¿ƒ«»¿«¿«»

dxezd lr `xfr oa`

Nt˙‰ּבעבּורֹו: ‡Ï ‡È‰Â,אנׁשים ּבעדים . ֲַ¿ƒ…ƒ¿»»ְֲִִֵָ
חׁשּודה: ׁשּתהיה עד נׁשים, ידי על ְְֲִִֵֶֶַַָָאֹו

ciÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ּגדֹולה רּוח וכן זכר. לׁשֹון . ¿»«»»ְְְֵַָָָ
וטעם מאד. ּבמחׁשבּתֹו:Ú·¯וחזק ׁשעלה . ְְְַַָָֹ»«ְְֲֶַַָָ

eh‡È·‰Â:ּכרחּה ּבעל .‰ÈÏÚאֹו עּמּה, . ¿≈ƒְְַָָ»∆»ִָ

ÌÈ¯BÚNּבעבּורּה: ÁÓ˜,רּבֹותינּו אמרּו . ֲַָ∆«¿ƒְֵַָ
מאכל  ּתביא ּבהמה, מעׂשה עׂשתה ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָהיא
חּטים, סֹולת היא הּנדבה ּומנחת ְְְִִִִֵֶַַָָָּבהמה.
עֹון, מזּכרת הּמנחה וזאת לטֹוב. ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹלזּכרֹון
להיֹותּה ּגרּוע היא ּכן על ׁשם, היה ְִִִֵַַָָָָָאם

לבֹונה:ׂשע  ּובלא ׁשמן ּבלא ֹורים ְְְְִֶֶָֹֹ
fhd˙‡ ·È¯˜‰Â:הּמנחה .d„ÈÓÚ‰ÂÈÙÏ ¿ƒ¿ƒ…»ְִַָ¿∆¡ƒ»ƒ¿≈

הּמזּבח:‰' לפני .ְְִִֵֵַַ
fiÌÈL„˜ ÌÈÓ:נקּדׁשּו ּכבר ּכי מהּכּיֹור, . «ƒ¿…ƒְְְִִִֵַָ

Ú˜¯wa:הּקרקע ּתחת ידּוע . ¿«¿«ְַַַַַַָ



לי `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy
ּבּספרי. ּבֹו ּדרׁשּו הרּבה מדרׁשים ועֹוד לּבעלים, הנאתן ׁשּטֹובת מּגיד, יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָלֹומר:

אּגדה ראה)ּומדרׁש פ' הּמעׂשרֹות,(תנחומא יהיּו לֹו נֹותנן, ואינֹו מעׂשרֹותיו ׁשּמעּכב מי יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש : ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לעׂשֹות  למּודה ׁשהיתה מעׂשרה אחד אּלא עֹוׂשה ׂשדהּו ׁשאין Ô‰kÏ.סֹוף ÔzÈŒ¯L‡ LÈ‡∑ הראּויֹות מּתנֹות ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָƒ¬∆ƒ≈«…≈ְַָָ

È‰È‰.לֹו BÏ∑ הרּבה עזראעזראעזראעזרא.....ממֹון אבןאבןאבןאבן ƒ¿∆ְֵַָ

ß oeiq 'e iriax mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ
:ìòî Bá äìòîe BzLà äèNú-ék¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©

i"yx£BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡∑ אּתה אם יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש הענין? מן למעלה ּכתּוב מה ƒƒƒƒ¿∆ƒ¿ְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָָָ
הּסֹוטה  את לֹו להביא אצלֹו לבא ׁשּתצטר חּיי הּכהן, מּתנֹות ‡LÈ.מעּכב LÈ‡∑ ׁשּמֹועלת ,ללּמד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹƒƒְְֶֶֶֶַ

מּלמּטה  ואיׁשּה מעלה ׁשל מלחמה ּבאיׁש ‡BzL.ּבׁשּתים: ‰ËN˙ŒÈk∑ נֹואפין המנאפין אין רּבֹותינּו: ׁשנּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָƒƒ¿∆ƒ¿ְֲֲִִֵֵַַָָ
ּבֹו ּוכתיב "ּכיֿתׂשטה", ּדכתיב: ׁשטּות, רּוח ּבהן ׁשּתּכנס ז)עד ׁשל (משלי ּופׁשּוטֹו חסרֿלב". אּׁשה "נאף : ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכמֹו ּבעיניו, ותחׁשד צניעּות מּדרכי ּתט - "ּכיֿתׂשטה" ד)מקרא: ועבר"(שם מעליו ז)"ׂשטה יׂשט (שם "אל : ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
"לּב ÏÚÓ.אלּֿדרכיה B· ‰ÏÚÓe∑?הּמעל .ּומהּו ְִֶֶֶָָ»¬»»«ַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 311 'nr a"g y"ewl t"r)

d"ATd iEEvA zExidGd zEaiWg£¦©§¦§¦©¨¨

אאאאׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכיייי־־־־תתתתׂשׂשׂשׂשטהטהטהטה איאיאיאיׁשׁשׁשׁש יב)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (ה, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֽֽֽֽ
ּכתיב תׂשטה אׁשּתֹו, תׁשטה ּכי איׁש איׁש ׁשּנאמר: ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס אא"כ עברה עֹובר אדם א)אין ג, (סוטה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

סֹוטה: מּדין נלמד כּו' עברה עֹובר אדם ּדאין לענין  ּדהראי' הא לבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָיׁש
ּכׁשרה  אּׁשה ׁש"איזֹוהי ּומּכיון לבעל, והּקּב"ה לאּׁשה נמׁשלּו יׂשראל והּנה, ּבפנּויה, ולא  איׁש ּבאׁשת רק ׁשּי סֹוטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּדין

ּבעלּה" רצֹון קצת)העֹוׂשה לׁשֹון (ּבׁשּנּוי ט ּפרק רּבא אלי' דבי אפילּו(ּתּנא ׁשהרי קל, רצֹון על אפי' לעבר ׁשּלא נֹוגע ׁשּבזה ּומּובן ,( ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
מּכיון  נֹוגעת עברה ׁשּכל והּקּב"ה ּביׂשראל הּוא ּכן הרי ּבעלּה", רצֹון "עֹוׂשה זה אין הרי הּבעל מרצֹון קצת מׁשּנים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאם
עברה  ׁשּגם להדּגיׁש ע "מ אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי מהּפסּוק זה ענין לֹומדים ולכן מהּקּב"ה. ר"ל נפרדים קּלה עברה ע"י ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשּגם

ּובעל. אּׁשה ע"ד - נֹוגעת עזראעזראעזראעזרא....קּלה אבןאבןאבןאבן ִַַַַַָָ

(âé)dLéà éðéòî íìòðå òøæ-úáëL dúà Léà áëLå§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
àì àåäå da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ

:äNtúð¦§¨«¨
i"yx£d˙‡ LÈ‡ ·ÎLÂ∑(כו איׁש(סוטה ׁשאינֹו ּומי לקטן ּפרט Ú¯ÊŒ˙·ÎL.איׁש, d˙‡∑(צה ׁשכיבתּה(יבמות ¿»«ƒ…»ְְִִִֵֶָָָ…»ƒ¿«∆«ְִָָ

אֹותּה, ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין אֹותּה לזֹוּפֹוסלת זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ּבׁשּתי ÈÈÚÓ.ּכּמעׂשה ÌÏÚÂ ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ¿∆¿«≈≈≈
dLÈ‡∑(כז ּבֹודקין (סוטה הּמים אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ּומעמעם רֹואה היה אם הא לסּומא. ּפרט ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּביאה ∑zÒÂ¯‰.אֹותּה לטמאת ׁשּתראה da.ׁשעּור ÔÈ‡ „ÚÂ∑:ׁשאמר אחד עד אפּלּו ּבּה יׁש אם הא ָ¿ƒ¿¿»ְְִִֵֶֶַָָֻ¿≈≈»ֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשֹותה  היתה לא da.נטמאת! ÔÈ‡ „ÚÂ∑ לסתירה עדים יׁש אבל ּכמֹו∑Nt˙‰.ּבטמאה, (דברים נאנסה, ְְִֵָָָֹ¿≈≈»ְְְֲִִִֵֵָָָֻƒ¿»»ְְֶֶָ
עּמּה"כב) וׁשכב "ּותפׂשּה עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְִַָָָָ

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

b·¯יב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
:¯˜L da ¯wL˙e d˙z‡ ÈËÒ˙ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»

qÎÓ‡יג  È‰ÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎL d˙È ¯·b ·kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â ‡¯nhÓe dÏÚ· ÈÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»

dxezd lr `xfr oa`

ieÈ‰È BÏ ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â ּברׁשּות טעמֹו, . ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְִַ
ׁשּירצה. ּכהן לאיזה ׁשּיּתנם הם, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹהּמקּדיׁש

ּכהּונה: מּתנֹות ּבעבּור זה ְְְְֲִִֶַַָוהזּכיר

mrhe ai‰ËN˙:מעל ּבֹו ּומעלה ּבעבּור . §©©ƒ¿∆ֲֲַַַָָ
‰ËN˙ ׂשטה וכן, הּיׁשרה. מהּדר ּתסּור . ƒ¿∆ְְְֵֵֵֶֶַַָָָ

ועבֹור: ֲֵַָָמעליו

biÚ¯Ê ˙·ÎLעּקרּה ּכי הּידּועה, הּׁשכיבה . ƒ¿«∆«ְְִִִַַָָָָ
הּדבר,zÒÂ¯‰.לזרע: היא ּגּלתה ׁשּלא ְֶַ¿ƒ¿¿»ְִִֶַָָָֹ

חׁשּודה  ׁשּתהיה ּבּה, אין אחד עד ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָואפילּו

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy

(ãé)àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà äàîèð¦§¨®¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½

:äàîèð àì àéäå§¦−¬Ÿ¦§¨«¨
i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ∑ לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡˜ Áe¯∑רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּבּה:(סוטה ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ¿»«»»ְִִֶָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ

ּפלֹוני  איׁש עם ּתּסתרי B‚Â'.אל ÂÈÏÚ ¯·ÚŒB‡ ‰‡ÓË ‡Â‰Â∑,התראתֹו על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, ְְִִִִִַָ¿ƒƒ¿¿»»«»»¿ְְְְְִַַַָָָָָָ
לאו  אם נטמאה אם ידּוע עזראעזראעזראעזרא.....ואין אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵַָָָ

(åè)àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³
íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò dðaø÷-úà¤¨§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®
úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå ïîL åéìò ÷öé-àì«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³

:ïåò úøkæî ïBøkæ úçðî àeä úàð÷§¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ
i"yx£ÁÓ˜∑ מּסלת יהא חּטים∑ÌÈ¯ÚN.ׁשּלא יב)ולא וקרּבנּה(סוטה ּבהמה מעׂשה עׂשתה היא ; ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹ

ּבהמה  ÔÓL.מאכל ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑ עׂשתה והיא "אֹור", קרּוי ׁשהּׁשמן מהּדר, קרּבנּה יהא ׁשּלא ְֲֵַַָ…ƒ…»»∆∆ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּבחׁש.‰·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈŒ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר "לבֹונה", נקראֹות ד)ׁשהאּמהֹות הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל : ֶַֹ¿…ƒ≈»»¿…»ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ה) מּדרכיהן (סוטה ּפירׁשה ‰ÁÓŒÈk‡e˙.והיא ˙‡˜∑ זכר לׁשֹון – קמח הּזה. ÁÓ˙.הּקמח ְְְִִִֵֶַָƒƒ¿«¿»…ְֶֶֶַַַַָָƒ¿«

˙‡˜∑ הּבעל וקנאת הּמקֹום קנאת קנאֹות: ׁשּתי עליה עזראעזראעזראעזרא.....מעֹוררת אבןאבןאבןאבן ¿»…ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

(æè):ýåýé éðôì dãîòäå ïäkä dúà áéø÷äå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æé)øôòä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈
ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà£¤³¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬

:íénä-ìà¤©¨«¦
i"yx£ÌÈL„˜ ÌÈÓ∑,ּבּכּיֹור עב)ׁשּקּדׁשּו ּפירׁשה (כתובות וזֹו הּצֹובאֹות, מראֹות – מּנחׁשת (הּכּיֹור) ׁשּנעׂשה לפי «ƒ¿…ƒְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבֹו ּתּבדק – לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, ּתחת ּבמצרים לבעליהן נבעלֹות ׁשהיּו ∑N¯ÁŒÈÏÎa.מּדרכיהן, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָƒ¿ƒ»∆
ז) ׁשל (סוטה ּבזּויה ּבמקדה הּמרים מים ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות מׁשּבח יין הּנֹואף את הׁשקתה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻהיא

עזראעזראעזראעזרא.....חרס  אבןאבןאבןאבן ֶֶ

(çé)òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ
ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä Làø-úà¤´Ÿ¨«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷ úçðî¦§©¬§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîä©«§¨«§¦«
i"yx£‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ למקֹום מּמקֹום אֹותּה היּו מּסיעין אּלא ה'"? לפני "והעמדּה נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

‡d˙zיד  ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

È˙טו  È˙ÈÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡¯·‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ da¯À̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜È¯È ‡Ï ÔÈ¯ÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ È¯‡ ‡z·Ï È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡·BÁ ˙¯k„Ó ‡¯Îec ˙ÁÓƒ¿«¿»»«¿»«»

ÈÈ:טז  Ì„˜ dpÓÈ˜ÈÂ ‡‰k d˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»««¬»ƒƒƒ«√»¿»

ÙÚ¯‡יז  ÔÓe ÛÒÁc ÔÓa ¯BiÎ ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»≈ƒ¿««¬»ƒ«¿»
ÔzÈÂ ‡‰k ·qÈ ‡kLÓ È„BÒÈa È‰È Ècƒ¿≈ƒ≈«¿¿»ƒ««¬»¿ƒ≈

:‡iÓÏ¿«»

È˙יח  Ú¯ÙÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»»ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿«»
˙ÁÓ ˙È ‡‰„È ÏÚ ·‰ÈÂ ‡˙z‡„ ‡LÈ≈̄»¿ƒ¿»ƒ≈«¿»»»ƒ¿«
‡‰Î„ ‡„È·e ‡È‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ ‡¯Îec¿»»ƒ¿«ƒ¿»»ƒƒ»¿«¬»

:‡iËËÏÓ ‡i¯È¯Ó ‡iÓ ÔB‰È¿«»¿ƒ«»¿«¿«»

dxezd lr `xfr oa`

Nt˙‰ּבעבּורֹו: ‡Ï ‡È‰Â,אנׁשים ּבעדים . ֲַ¿ƒ…ƒ¿»»ְֲִִֵָ
חׁשּודה: ׁשּתהיה עד נׁשים, ידי על ְְֲִִֵֶֶַַָָאֹו

ciÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ּגדֹולה רּוח וכן זכר. לׁשֹון . ¿»«»»ְְְֵַָָָ
וטעם מאד. ּבמחׁשבּתֹו:Ú·¯וחזק ׁשעלה . ְְְַַָָֹ»«ְְֲֶַַָָ

eh‡È·‰Â:ּכרחּה ּבעל .‰ÈÏÚאֹו עּמּה, . ¿≈ƒְְַָָ»∆»ִָ

ÌÈ¯BÚNּבעבּורּה: ÁÓ˜,רּבֹותינּו אמרּו . ֲַָ∆«¿ƒְֵַָ
מאכל  ּתביא ּבהמה, מעׂשה עׂשתה ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָהיא
חּטים, סֹולת היא הּנדבה ּומנחת ְְְִִִִֵֶַַָָָּבהמה.
עֹון, מזּכרת הּמנחה וזאת לטֹוב. ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹלזּכרֹון
להיֹותּה ּגרּוע היא ּכן על ׁשם, היה ְִִִֵַַָָָָָאם

לבֹונה:ׂשע  ּובלא ׁשמן ּבלא ֹורים ְְְְִֶֶָֹֹ
fhd˙‡ ·È¯˜‰Â:הּמנחה .d„ÈÓÚ‰ÂÈÙÏ ¿ƒ¿ƒ…»ְִַָ¿∆¡ƒ»ƒ¿≈

הּמזּבח:‰' לפני .ְְִִֵֵַַ
fiÌÈL„˜ ÌÈÓ:נקּדׁשּו ּכבר ּכי מהּכּיֹור, . «ƒ¿…ƒְְְִִִֵַָ

Ú˜¯wa:הּקרקע ּתחת ידּוע . ¿«¿«ְַַַַַַָ
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ותֹודה  ּדעּתּה ותּטרף ליּגעּה ספרי)∑Ú¯Ùe.ּכדי יד. לבנֹות (שם מּכאן לבּזֹותּה. ּכדי ׂשערּה קליעת את סֹותר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָ»«ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

להן  ּגנאי הראׁש ׁשּגּלּוי ‰'.יׂשראל ÈÙÏ∑(ספרי) הּנכנסים ּכל ּדר הּמזרחי, העזרה ׁשער הּוא נּקנֹור, .ּבׁשער  ְְִִֵֶֶַָָָֹƒ¿≈ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ
‰ÈtkŒÏÚ Ô˙Â∑ הּמים על המיחד ׁשם יּמחה ולא ותֹודה ּדעּתּה ּתּטרף אּולי ׁשם ∑‰ÌÈ¯n.ליּגעּה, על ¿»«««∆»ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ«»ƒֵַ

לּה מרים ׁשהם לׁשֹון∑‰ÌÈ¯¯‡Ó.סֹופן העֹולם, מן אֹותּה כד)המחּסרים יּתכן (יחזקאל ולא ממאיר. סּלֹון : ִֵֶָָָ«¿»¿ƒְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹ
אֹונקלּוס  ואף האחרים. את מאררים אּלא הּכתּוב, ּכתב ארּורים ולא הן קדֹוׁשים ׁשהרי ארּורים מים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפרׁש

זֹו ׁשל ּבגּופּה קללה ׁשּמראֹות מלטטיא, אּלא ליטיא, ּתרּגם עזראעזראעזראעזרא.....לא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(èé)àì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
i"yx£‰Â'B‚Â ÚÈaL∑ לא אחרים: (ספרים חנקי – ׁשכב אם הא הּנקי, – ׁשכב לא אם הּׁשבּועה? היא ּומה ¿ƒ¿ƒ«¿ְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ

לזכּות  ּתחּלה נפׁשֹות ּבדיני לפּתח ׁשּמצוה אּלא הן, ׁשֹומע אּתה לאו ׁשּמּכלל עזראעזראעזראעזרא.....ּתּנקי), אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(ë)ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék zàå§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà Ca Léà¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

i"yx£˙ÈËN Èk z‡Â∑"אם" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ."ּכי" ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

(àë)äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàåäòáL §¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò CBúaC §´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−
:äáö̈¨«

i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑ קללה ׁשל B‚Â'.ׁשבּועה ‰Ï‡Ï C˙B‡ '‰ ÔzÈ∑יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈»¿»»¿ְְְְִִִֵֶַַֹ
לפלֹונית  ׁשּבא ּכדר.‰Ú·LÏÂ∑(כד שבועות יח, לפלֹונית.(סוטה ׁשארע ּכדר לי יארע לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ׁשּיהיּו ְְִִֶֶֶָ¿ƒ¿À»ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

אֹומר הּוא סה)וכן רׁשעים,(ישעיה ׁשל ּבפרענּותן נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם "והּנחּתם : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּברכה לענין יא)וכן וגֹו'"(בראשית "ונברכּו מח): לאמר"(שם יׂשראל יבר ּב" :.CÎ¯ÈŒ˙‡∑ הקּדים ּבּקללה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ∆¿≈≈ְְִִַָָ

ּתחּלה  ּבעברה התחילה ׁשּבּה לפי לבטן, נפּוחה ∑ˆ·‰.יר עזראעזראעזראעזרא.....ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ»»ְְְַָ

(áë)éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeúBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬
ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå ïèa|:ïîà ¤−¤§©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«

i"yx£ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשהּל ּפּתח ׁשּמּוׁש זהּו ּבטן. להצּבֹות וכןּכמֹו ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד הּדר",(שמות "לנחתם : «¿∆∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
א) ּומּפילים (דברים הּבטן את מצּבים ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,יר לנּפל וכן ּתלכּוֿבּה". אׁשר ּבּדר "לראתכם :ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

הּיר C¯È.את ÏtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ אֹומר ּכׁשהּוא נבעלת? ׁשל אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל וירכֹו ּבטנֹו ֵֶַָ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָ

Ï‡יט  Ì‡ ‡˙z‡Ï ¯ÓÈÈÂ ‡‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡·‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È ¯·b ·ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡i¯È¯Ó ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ ¯a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z·‡zÒכ  È¯‡Â CÈÏÚaÓ ¯a ˙ÈËÒ È¯‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ ¯a dz·ÎL ˙È CÈa ¯·b ·‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

„ËÂÏ‡כא  ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

ÈÎÈÚÓaכב  ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
¯ÓÈ˙Â ‡k¯È ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

dxezd lr `xfr oa`

gi‰M‡‰ L‡¯ ˙‡ Ú¯Ùe ּולפי יגּלה. . »«∆…»ƒ»ְְִֶַ
מכּוסה: ׁשהיה ראׁשּה ּפרע יֹוציא ְְִִֶֶֶַַָָָֹּדעּתי,

ÌÈ¯n‰ ÈÓ,סמּו מי ׁשּמּלת ּדעּתי, לפי . ≈«»ƒְְִִִֵֶַַָ
סֹודֹו ּכן אם הּׁשם, ּתאר הּמרים, ִִִֵֵַַַַָֹּומּלת
ּכמֹו סֹופם, ׁשם על ׁשּנקראּו יּתכן ּגם ְְְִִֵֵֶַַַָָָידּוע.
ּבּה ּובאּו והעד, ּתפׁשיט. ערּוּמים ְְְֲִִִֵֵַָָָּובגדי

האלֹות  ּכי להֹורֹות למרים. המאררים ְְְְִִִִַַַָָָָהּמים
מרים, הּמים יׂשימּו המאררים, ְְְִִִִִַַַַָָָָהּנקראֹות

ּומּלת מתּוקים: היֹותם .‰ÌÈ¯¯‡Óאחר ְֱִִַַַָ«¿»¿ƒ
ה': אררּה אׁשר ּכמֹו, הּכבד. ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָמהּבנין

mrhe hiÚÈaL‰Â אמן האּׁשה ׁשּתענה . §©©¿ƒ¿ƒ«ֲִֵֶֶַָָָ
‡˙Cאמן: LÈ‡ ·ÎL ‡Ï Ì‡,הּטעם . ֵָƒ…»«ƒ…»ַַַ

ּבחזקה: אחר ÈËN˙איׁש ‡Ï Ì‡Â.ּברצֹונ . ְְִֵַָָ¿ƒ…»ƒְִֵ
תבנה  לא ּכמֹו טּומאה. ׂשטית, ְְְְְִִִֶָָֹודקּדּוק

ּגזית: ּומּות ‰È˜pאתהן ּכמֹו, נקּיה. ּתהיה . ְִֶֶָƒ»ƒְְְִִֶָ
ּבּׁשם, הראׁשֹון והׁשּביע להיֹות ויּתכן ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָּבהר.

מפֹורׁש: הּוא ּכאׁשר ּבאלה, ְְֲִֵֶַַָָָָוהּׁשני
`kÔË·e C¯È:ׁשכנים נפּוחה.ˆ·‰. ּכמֹו . ∆∆∆∆ְִֵ»»ְְָ

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy
אמּור  נבעלת ׁשל הרי צבה; ואתּֿבטנ נפלת אתֿירכ.ÔÓ‡ ÔÓ‡∑ אמן האלה, על אמן ׁשבּועה: קּבלת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ»≈»≈ְֵֵַַַָָָָָָָ

יבם  ׁשֹומרת ּונׂשּואה, ארּוסה ׂשטיתי ׁשּלא אמן אחר. מאיׁש אם אמן זה, מאיׁש אם אמן הּׁשבּועה. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹעל
עזראעזראעזראעזרא.....ּוכנּוסה  אבןאבןאבןאבן ְָ

(âë)äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà áúëå§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈
:íéønä éî-ìà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤¥¬©¨¦«

(ãë)íéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

i"yx£‰M‡‰Œ˙‡ ‰˜L‰Â∑מבּׂשר הּכתּוב אּלא מנחתּה, מקריב ּבתחּלה ׁשהרי הּמעׂשה, סדר זה אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
בּה, ּובאּו לֹומר : ּתלמּוד  הּגּוף? ּכל לׁשאר  מּנין ,ויר ּבטן ׁשּנאמר: לפי למרים, ּבּה יבאּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּכׁשּיׁשקּנה
מהם  התחיל לפיכ ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ׁשהן לפי ?"ויר "ּבטן לֹומר ּתלמּוד מה ּכן אם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכּלּה.

ּומרים ∑ÌÈ¯ÓÏ.הּפרענּות  רעים לּה .להיֹות ְַָֻ¿»ƒְִִִָָָ

(äë)úàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

:çaænä-ìà¤©¦§¥«©
i"yx£ÛÈ‰Â∑ ּכהן ׁשל מּידֹו למעלה ׁשּידּה עּמֹו, מניפה היא ואף ּומֹוריד, מעלה ּומביא, מֹולי.·È¯˜‰Â ¿≈ƒְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ

d˙‡∑ מנחֹות ּכׁשאר קמיצה קדם מזּבח ׁשל  מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשתּה היא .זֹו …»ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(åë)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå äçaænä©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦

i"yx£d˙¯kÊ‡∑לגבּה לזּכרֹון ּבאה הּמנחה הקטרתֹו, ידי  ׁשעל הּקמץ, עזראעזראעזראעזרא.....הּוא אבןאבןאבןאבן «¿»»»ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æë)ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ
íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa ìòî©´©§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½
äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá äúáöå§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈

:dnò áø÷a§¤¬¤©¨«
i"yx£ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑אֹותּה מערערין המגּלה, ׁשּנמחקה לאחר  ׁשֹותה! איני אמרה: ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אני טמאה אמרה: ּכן אם אּלא ּכרחּה, ּבעל אֹותּה כז)ּומׁשקין B‚Â'.(סוטה dË· ‰˙·ˆÂ∑ ׁשּבּקללה אףֿעלּֿפי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ¿»¿»ƒ¿»¿ְִֶַַַָָ
ּבּה ּכניסתן ּכדר אּלא ּבֹודקין אינן הּמים ּתחּלה, יר Ï‡Ï‰.הזּכיר ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְְְִִֵֶֶַ

ּבּה אלין dnÚ.הּכל ·¯˜a∑ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמתנּול לאדם ׁשּנּכר, ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין יׁש הפרׁש ִַָָֹ¿∆∆«»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עזראעזראעזראעזרא.....נּכר  אבןאבןאבןאבן ִָ

ÙÒa¯‡כג  ‡‰k ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È ·BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»¿ƒ¿»
:‡i¯È¯Ó ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

i¯È¯Ó‡כד  ‡iÓ ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»¿ƒ«»
:e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ ‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ¿«¿«»¿≈¬««»¿«¿«»ƒ¿ƒ

ÁÓ˙כה  ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
d˙È ·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÁÓ ˙È ÌÈ¯ÈÂ ‡˙‡ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈»«

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡„dz¯Îכו  ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈ Ôk ¯˙·e ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»ƒ¿»»

:‡iÓ«»

‡zÒ‡·˙כז  Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚ·a ¯˜L ˙¯wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈

:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dk¯È«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««

dxezd lr `xfr oa`

הּזאת: מהּפרׁשה חּוץ לֹו, רע ְֵֵֵַַַָָָֹואין
akÏÈtÏÂ על להֹורֹות הלמ''ד, נפּתח . ¿«¿ƒְְִֵַַַָ

לׁשמיד: וכן הּבנין. ה''א .‡ÔÓחסרֹון ְְְְִִֵֵֶַַָ»≈

חּזּוק: ֲִִַַּפעמים,
mrhe bk¯Ùqa ידּוע ספר להם ׁשהיה . §©©«≈∆ֵֶֶֶַָָָָ

ְָּבאּלֹות:

ekd˙¯kÊ‡ לטֹוב לזּכרֹון לּה ׁשּיהיה מה . «¿»»»ְְְִִֶֶַָָ
מעׂשיה: ּכפי לרע ְְֲִֶַַָאֹו

fkÏÚÓ ÏÚÓzÂ ּדבר ּפרׁשּתי, ּכאׁשר . «ƒ¿…««ְֲִֵֶַַָָ



לג `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy
ותֹודה  ּדעּתּה ותּטרף ליּגעּה ספרי)∑Ú¯Ùe.ּכדי יד. לבנֹות (שם מּכאן לבּזֹותּה. ּכדי ׂשערּה קליעת את סֹותר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָ»«ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

להן  ּגנאי הראׁש ׁשּגּלּוי ‰'.יׂשראל ÈÙÏ∑(ספרי) הּנכנסים ּכל ּדר הּמזרחי, העזרה ׁשער הּוא נּקנֹור, .ּבׁשער  ְְִִֵֶֶַָָָֹƒ¿≈ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ
‰ÈtkŒÏÚ Ô˙Â∑ הּמים על המיחד ׁשם יּמחה ולא ותֹודה ּדעּתּה ּתּטרף אּולי ׁשם ∑‰ÌÈ¯n.ליּגעּה, על ¿»«««∆»ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ«»ƒֵַ

לּה מרים ׁשהם לׁשֹון∑‰ÌÈ¯¯‡Ó.סֹופן העֹולם, מן אֹותּה כד)המחּסרים יּתכן (יחזקאל ולא ממאיר. סּלֹון : ִֵֶָָָ«¿»¿ƒְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹ
אֹונקלּוס  ואף האחרים. את מאררים אּלא הּכתּוב, ּכתב ארּורים ולא הן קדֹוׁשים ׁשהרי ארּורים מים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפרׁש

זֹו ׁשל ּבגּופּה קללה ׁשּמראֹות מלטטיא, אּלא ליטיא, ּתרּגם עזראעזראעזראעזרא.....לא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(èé)àì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
i"yx£‰Â'B‚Â ÚÈaL∑ לא אחרים: (ספרים חנקי – ׁשכב אם הא הּנקי, – ׁשכב לא אם הּׁשבּועה? היא ּומה ¿ƒ¿ƒ«¿ְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ

לזכּות  ּתחּלה נפׁשֹות ּבדיני לפּתח ׁשּמצוה אּלא הן, ׁשֹומע אּתה לאו ׁשּמּכלל עזראעזראעזראעזרא.....ּתּנקי), אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(ë)ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék zàå§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà Ca Léà¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

i"yx£˙ÈËN Èk z‡Â∑"אם" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ."ּכי" ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

(àë)äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàåäòáL §¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò CBúaC §´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−
:äáö̈¨«

i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑ קללה ׁשל B‚Â'.ׁשבּועה ‰Ï‡Ï C˙B‡ '‰ ÔzÈ∑יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈»¿»»¿ְְְְִִִֵֶַַֹ
לפלֹונית  ׁשּבא ּכדר.‰Ú·LÏÂ∑(כד שבועות יח, לפלֹונית.(סוטה ׁשארע ּכדר לי יארע לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ׁשּיהיּו ְְִִֶֶֶָ¿ƒ¿À»ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

אֹומר הּוא סה)וכן רׁשעים,(ישעיה ׁשל ּבפרענּותן נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם "והּנחּתם : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּברכה לענין יא)וכן וגֹו'"(בראשית "ונברכּו מח): לאמר"(שם יׂשראל יבר ּב" :.CÎ¯ÈŒ˙‡∑ הקּדים ּבּקללה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ∆¿≈≈ְְִִַָָ

ּתחּלה  ּבעברה התחילה ׁשּבּה לפי לבטן, נפּוחה ∑ˆ·‰.יר עזראעזראעזראעזרא.....ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ»»ְְְַָ

(áë)éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeúBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬
ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå ïèa|:ïîà ¤−¤§©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«

i"yx£ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשהּל ּפּתח ׁשּמּוׁש זהּו ּבטן. להצּבֹות וכןּכמֹו ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד הּדר",(שמות "לנחתם : «¿∆∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
א) ּומּפילים (דברים הּבטן את מצּבים ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,יר לנּפל וכן ּתלכּוֿבּה". אׁשר ּבּדר "לראתכם :ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

הּיר C¯È.את ÏtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ אֹומר ּכׁשהּוא נבעלת? ׁשל אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל וירכֹו ּבטנֹו ֵֶַָ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָ

Ï‡יט  Ì‡ ‡˙z‡Ï ¯ÓÈÈÂ ‡‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡·‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È ¯·b ·ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡i¯È¯Ó ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ ¯a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z·‡zÒכ  È¯‡Â CÈÏÚaÓ ¯a ˙ÈËÒ È¯‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ ¯a dz·ÎL ˙È CÈa ¯·b ·‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

„ËÂÏ‡כא  ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

ÈÎÈÚÓaכב  ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
¯ÓÈ˙Â ‡k¯È ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

dxezd lr `xfr oa`

gi‰M‡‰ L‡¯ ˙‡ Ú¯Ùe ּולפי יגּלה. . »«∆…»ƒ»ְְִֶַ
מכּוסה: ׁשהיה ראׁשּה ּפרע יֹוציא ְְִִֶֶֶַַָָָֹּדעּתי,

ÌÈ¯n‰ ÈÓ,סמּו מי ׁשּמּלת ּדעּתי, לפי . ≈«»ƒְְִִִֵֶַַָ
סֹודֹו ּכן אם הּׁשם, ּתאר הּמרים, ִִִֵֵַַַַָֹּומּלת
ּכמֹו סֹופם, ׁשם על ׁשּנקראּו יּתכן ּגם ְְְִִֵֵֶַַַָָָידּוע.
ּבּה ּובאּו והעד, ּתפׁשיט. ערּוּמים ְְְֲִִִֵֵַָָָּובגדי

האלֹות  ּכי להֹורֹות למרים. המאררים ְְְְִִִִַַַָָָָהּמים
מרים, הּמים יׂשימּו המאררים, ְְְִִִִִַַַַָָָָהּנקראֹות

ּומּלת מתּוקים: היֹותם .‰ÌÈ¯¯‡Óאחר ְֱִִַַַָ«¿»¿ƒ
ה': אררּה אׁשר ּכמֹו, הּכבד. ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָמהּבנין

mrhe hiÚÈaL‰Â אמן האּׁשה ׁשּתענה . §©©¿ƒ¿ƒ«ֲִֵֶֶַָָָ
‡˙Cאמן: LÈ‡ ·ÎL ‡Ï Ì‡,הּטעם . ֵָƒ…»«ƒ…»ַַַ

ּבחזקה: אחר ÈËN˙איׁש ‡Ï Ì‡Â.ּברצֹונ . ְְִֵַָָ¿ƒ…»ƒְִֵ
תבנה  לא ּכמֹו טּומאה. ׂשטית, ְְְְְִִִֶָָֹודקּדּוק

ּגזית: ּומּות ‰È˜pאתהן ּכמֹו, נקּיה. ּתהיה . ְִֶֶָƒ»ƒְְְִִֶָ
ּבּׁשם, הראׁשֹון והׁשּביע להיֹות ויּתכן ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָּבהר.

מפֹורׁש: הּוא ּכאׁשר ּבאלה, ְְֲִֵֶַַָָָָוהּׁשני
`kÔË·e C¯È:ׁשכנים נפּוחה.ˆ·‰. ּכמֹו . ∆∆∆∆ְִֵ»»ְְָ

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy
אמּור  נבעלת ׁשל הרי צבה; ואתּֿבטנ נפלת אתֿירכ.ÔÓ‡ ÔÓ‡∑ אמן האלה, על אמן ׁשבּועה: קּבלת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ»≈»≈ְֵֵַַַָָָָָָָ

יבם  ׁשֹומרת ּונׂשּואה, ארּוסה ׂשטיתי ׁשּלא אמן אחר. מאיׁש אם אמן זה, מאיׁש אם אמן הּׁשבּועה. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹעל
עזראעזראעזראעזרא.....ּוכנּוסה  אבןאבןאבןאבן ְָ

(âë)äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà áúëå§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈
:íéønä éî-ìà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤¥¬©¨¦«

(ãë)íéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

i"yx£‰M‡‰Œ˙‡ ‰˜L‰Â∑מבּׂשר הּכתּוב אּלא מנחתּה, מקריב ּבתחּלה ׁשהרי הּמעׂשה, סדר זה אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
בּה, ּובאּו לֹומר : ּתלמּוד  הּגּוף? ּכל לׁשאר  מּנין ,ויר ּבטן ׁשּנאמר: לפי למרים, ּבּה יבאּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּכׁשּיׁשקּנה
מהם  התחיל לפיכ ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ׁשהן לפי ?"ויר "ּבטן לֹומר ּתלמּוד מה ּכן אם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכּלּה.

ּומרים ∑ÌÈ¯ÓÏ.הּפרענּות  רעים לּה .להיֹות ְַָֻ¿»ƒְִִִָָָ

(äë)úàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

:çaænä-ìà¤©¦§¥«©
i"yx£ÛÈ‰Â∑ ּכהן ׁשל מּידֹו למעלה ׁשּידּה עּמֹו, מניפה היא ואף ּומֹוריד, מעלה ּומביא, מֹולי.·È¯˜‰Â ¿≈ƒְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ

d˙‡∑ מנחֹות ּכׁשאר קמיצה קדם מזּבח ׁשל  מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשתּה היא .זֹו …»ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(åë)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå äçaænä©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦

i"yx£d˙¯kÊ‡∑לגבּה לזּכרֹון ּבאה הּמנחה הקטרתֹו, ידי  ׁשעל הּקמץ, עזראעזראעזראעזרא.....הּוא אבןאבןאבןאבן «¿»»»ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æë)ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ
íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa ìòî©´©§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½
äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá äúáöå§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈

:dnò áø÷a§¤¬¤©¨«
i"yx£ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑אֹותּה מערערין המגּלה, ׁשּנמחקה לאחר  ׁשֹותה! איני אמרה: ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אני טמאה אמרה: ּכן אם אּלא ּכרחּה, ּבעל אֹותּה כז)ּומׁשקין B‚Â'.(סוטה dË· ‰˙·ˆÂ∑ ׁשּבּקללה אףֿעלּֿפי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ¿»¿»ƒ¿»¿ְִֶַַַָָ
ּבּה ּכניסתן ּכדר אּלא ּבֹודקין אינן הּמים ּתחּלה, יר Ï‡Ï‰.הזּכיר ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְְְִִֵֶֶַ

ּבּה אלין dnÚ.הּכל ·¯˜a∑ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמתנּול לאדם ׁשּנּכר, ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין יׁש הפרׁש ִַָָֹ¿∆∆«»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עזראעזראעזראעזרא.....נּכר  אבןאבןאבןאבן ִָ

ÙÒa¯‡כג  ‡‰k ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È ·BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»¿ƒ¿»
:‡i¯È¯Ó ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

i¯È¯Ó‡כד  ‡iÓ ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»¿ƒ«»
:e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ ‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ¿«¿«»¿≈¬««»¿«¿«»ƒ¿ƒ

ÁÓ˙כה  ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
d˙È ·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÁÓ ˙È ÌÈ¯ÈÂ ‡˙‡ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈»«

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡„dz¯Îכו  ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈ Ôk ¯˙·e ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»ƒ¿»»

:‡iÓ«»

‡zÒ‡·˙כז  Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚ·a ¯˜L ˙¯wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈

:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dk¯È«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««

dxezd lr `xfr oa`

הּזאת: מהּפרׁשה חּוץ לֹו, רע ְֵֵֵַַַָָָֹואין
akÏÈtÏÂ על להֹורֹות הלמ''ד, נפּתח . ¿«¿ƒְְִֵַַַָ

לׁשמיד: וכן הּבנין. ה''א .‡ÔÓחסרֹון ְְְְִִֵֵֶַַָ»≈

חּזּוק: ֲִִַַּפעמים,
mrhe bk¯Ùqa ידּוע ספר להם ׁשהיה . §©©«≈∆ֵֶֶֶַָָָָ

ְָּבאּלֹות:

ekd˙¯kÊ‡ לטֹוב לזּכרֹון לּה ׁשּיהיה מה . «¿»»»ְְְִִֶֶַָָ
מעׂשיה: ּכפי לרע ְְֲִֶַַָאֹו

fkÏÚÓ ÏÚÓzÂ ּדבר ּפרׁשּתי, ּכאׁשר . «ƒ¿…««ְֲִֵֶַַָָ



yp`לד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy

(çë)äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ äòøæðå§¦§§¨¬¨«©

i"yx£‰M‡‰ ‰‡ÓË ‡ÏŒÌ‡Â∑זֹו ‰È‡.ּבסתירה ‰¯B‰Ëe∑ אחר ולא ∑wÂ˙‰.מּמקֹום המאררים, מּמים ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ¿»ƒִֵַָ¿ƒ¿»ְְְִִִַַָֹ
לבנים יֹולדת ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם ּברוח, ּתלד ּבצער, יֹולדת היתה אם – זרע" "ונזרעה אּלא (סוטה עֹוד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

עזראעזראעזראעזרא.....כז) אבןאבןאבןאבן

(èë)úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©
:äàîèðå dLéà¦−̈§¦§¨«¨

(ì)àp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz øLà Léà Bà́¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´
äNòå ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå BzLà-úà¤¦§®§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨

:úàfä äøBzä-ìk úà ïäkä dì̈Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

(àì)-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ∑.הענׁש מן הּוא נקי ּבמיתתּה!" "חבּתי לֹומר: ידאג אל הּמים, ּבדקּוה אם ¿ƒ»»ƒ≈»ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
לבעלּה אסּורה ׁשהּסֹוטה מעֹון, ונּקה ּבהּתר אצלֹו ּתהא מּׁשּיׁשקּנה, אחר: עזראעזראעזראעזרא.....(ספרי)ּדבר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:ýåýéì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤¤́¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ּבקלקּולּה סֹוטה הרֹואה ׁשּכל :ל לֹומר סֹוטה? לפרׁשת נזיר ּפרׁשת נסמכה לּמה יפריׁש. ƒ«¿ƒְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מ  עצמֹו ניאּוףיּזיר לידי מביא ׁשהּוא הּיין, ב)ן ÈÊ¯.(סוטה ¯„∑ אף ּפריׁשה, אּלא מקֹום ּבכל נזירה אין ְִִִִִִֵֵֶַַַַ∆∆»ƒְְְִִֵֶַָָָָָ

הּיין  מן ׁשּפירׁש Ï‰'.ּכאן ¯Èf‰Ï∑ ׁשמים לׁשם הּיין מן עצמֹו עזראעזראעזראעזרא.....להבּדיל אבןאבןאבןאבן ִִִֶַַַָ¿«ƒ«ְְְְִִִִֵַַַַַָ

(â)äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àì íéáðò úøLî-ìëå§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−

:ìëàé àì¬ŸŸ¥«

‰È‡כח  ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙·‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ

a¯כט  ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡˜c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:·‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

Èp˜ÈÂל  ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚ˙ Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¬≈«

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ïk ˙È ‡‰k«¬»»»«¿»»»

‰‰È‡לא  ‡˙z‡Â ‡·BÁÓ ‡¯·b ‰‡kÊ È‰ÈÂƒ≈«»»«¿»≈»¿ƒ¿»«ƒ
:d·BÁ ˙È Ïa˜z¿«≈»«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
¯ÊÈÓÏ e¯ÈÊ ¯„ ¯cÓÏ L¯ÙÈ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿»≈¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈«

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Á„˙ג  ¯ÓÁc ÏÁ ¯fÈ ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÓ≈¬«¬«¿«ƒƒ«««¬«¬«
˙e¯˙Ó ÏÎÂ ÈzLÈ ‡Ï ˜ÈzÚ ¯ÓÁc ÏÁÂ¿««¬««ƒ»ƒ¿≈¿»«¿
‡Ï ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·Èh¯ ÔÈ·ÚÂ ÈzLÈ ‡Ï ÔÈ·pÚƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈ƒ»

:ÏeÎÈÈ≈
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ְֶמכּוסה:
gkÚ¯Ê ‰Ú¯ÊÂ,זרע הּׁשם לּה ׁשּיּתן . ¿ƒ¿¿»»«ִֵֵֶֶַַָ

לּה: ׁשאירע הּקלֹון ְִֵֶַַַָָּבׂשכר
`ldBÚ ˙‡ ‡Oz וטעם נטמאה. אם . ƒ»∆¬»ְְְִִַַָ

ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ רּוח עליו עבר אם ּכי . ¿ƒ»»ƒ≈»ִִַַָָָ
עּמּה. ׁשּיׁשּכב לֹו אסּורה היא הּנה ְְֲִִִִִֵֶַָָָקנאה,

ׁשּטעם  אֹומרים, יׁש עֹון. לֹו יׁש ְְִֵֵֵֶַַַָוהּׁשֹוכב
ׁשּיהיה  סֹוטה, לפרׁשת נזיר ּפרׁשת ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻהסמ
ּדעּתי, ּולפי נטמאה. לא אם נזיר ּבן ְְְְִִִִִֵַָָָֹלּה
הפ ׁשהיא האּׁשה, נזירת ּבעבּור נסמכה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּכי
הּיין. סּבתם העבירֹות רּוּבי ּכי ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמֹועלת.
אינּנה  ראׁשּה, ׂשער ּתתּקן ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹואּׁשה

להּבעל: ְְִֵֶֶַָמבּקׁשת
a‡ÏÙÈ ּכי ּפלא, ּדבר יעׂשה אֹו יפריׁש . «¿ƒְְֲִִֶֶֶַַַ

ּתאותם: אחר הֹולכים העֹולם „¯רֹוב ְֲִַַַָָָָ∆∆
¯ÈÊ הּוא נזיר ּכי נזיר. להיֹות נדר ּפירּוׁש, . »ƒְִִִִֵֶֶָָ

ׁשּירחיק  מּנזירתֹו, ויּנזרּו הּׁשם. ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּתאר
הּיין  ּכי הּׁשם, לעבֹודת זה ועׂשה ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָמהּתאֹות.

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy
i"yx£¯ÎLÂ ÔÈiÓ∑ יׁשן ּכׁשהּוא מׁשּכר ׁשהּיין ועּתיק", חדת "מחמר צביעה ∑LÓŒÏÎÂ¯˙.ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון ƒ«ƒ¿≈»ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ¿»ƒ¿«ְְִָ

ּביין" ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר וסממנים", ּדיֹו ׁשֹורין "אין הרּבה: יׁש מׁשנה ּובלׁשֹון מׁשקה. ּבכל  אֹו עזראעזראעזראעזרא.....ּבמים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

(ã)íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòå§©−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÈpˆ¯Á∑(לד הּגרעינין (נזיר ּבּזּוג ∑Ê‚.הם ּכענּבל ּבתֹוכן ׁשהחרצּנים ׁשּמּבחּוץ, הּקלּפֹות עזראעזראעזראעזרא.....הם אבןאבןאבןאבן «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(ä)BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®
ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãò©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬

:BLàø øòN òøt¤−©§©¬Ÿ«
i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי)ראׁשֹו ׂשער ׁשל הּפרע לגּדל ׁשּלֹו, ׁשהּוא ∑Ú¯t.הּׂשער לפי (ס ּגֹול), קטן ּפּתח נקּוד »…ƒ¿∆ְְֵֵֶֶֶַַַַַָֹ∆«ְִֶֶַָָָָ

וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול ּפרע: ׁשל ּופרּוׁש ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו לׂשער כא)ּדבּוק יפ (ויקרא לא ראׁשֹו רע.את ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
יֹום  מּׁשלׁשים ּפחֹות ּפרע קרּוי עזראעזראעזראעזרא.....ואין אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֶַָָֹ

(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék íúîa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

(ç):ýåýéì àeä Lã÷ Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
i"yx£‡e‰ L„˜ B¯Ê ÈÓÈ Ïk∑ למתים מּלהּטמא הּגּוף קדּׁשת .זֹו …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

(è)Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

i"yx£Ú˙Ùa∑ אנס ּפתאם ∑Ì‡˙t.זה ׁשל מקרה הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע אֹומרים: ויׁש ׁשֹוגג. .זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈŒÈÎÂ∑ּבֹו ׁשהּוא B˙¯‰Ë.ּבאהל ÌBÈa∑ טהֹור ׁשהּוא ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו הּזיתֹו. ּביֹום ¿ƒ»≈»»ֶֶָֹ¿»√»ְְִִֵֶֶַַָָָָ

טהרתֹו ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד הּזה? לא אפּלּו יכֹול ׁשביעי, אי הּׁשביעי. ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד עזראעזראעזראעזרא.....לגמרי? אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹ

ÙbÓ‡ד  „·Ú˙Èc ÏkÓ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈ¯evÚ „ÚÂ ÔÈˆ¯etÓ ‡¯ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה  ¯aÚÈ ‡Ï ¯tÒÓ d¯Ê ¯„ ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈̄≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ¯ ¯ÚN Úe¯Ù Èa¯Ó È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

„Ó˙‡ו  ‡LÙ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈ„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז  d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈

ÈÈ:ח  Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»

ÒÈÂ‡·ט  eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ¯ Ál‚ÈÂ d¯Ê LÈ≈̄ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

ּכי  ּובפרׁשת הּׁשם. ועבֹודת הּדעת ְְֲִִֵַַַַַַַַָָמׁשחית
סֹוד: ל ארמֹוז מחנה, ְְֲֵֵֶֶַתצא

mrhe b¯ÎLÂ ÔÈiÓ נזיר להיֹותֹו נדר אם . §©©ƒ«ƒ¿≈»ְִִִַָָ
על  יּזיר. וׁשכר, מּיין הּמעּתיקים וקדֹוׁש ּדעת ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָ

ׁשכר  אמרּו ואחרים מהּתירֹוׁש. ּגדֹול ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּׁשכר
וטעם  מּמּנּו: האדם ׁשּיׁשּתּכר ּדבר ּכל ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמּמׁש,

ÔÈÈ ıÓÁ ּגדר לׂשּום והענבים. והּמׁשרה …∆«ƒְְְֲִִֵֶַָָָָ
ּפירׁש מנֹוח ּובאׁשת ּכלל. הּיין מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּירחק
הּיין: מּגפן יצא אׁשר ּכל טּומאה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

˙¯LÓ לׁשֹון לסמיכת והּתי''ו חבר. לֹו אין . ƒ¿«ְְְִִֵֵַַָָ

ענבים. עם ׁשּיּמס ּדבר ּכל וטעמֹו, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָנקבה.
מבּׁשל: מׁשקה אֹומרים, ְְְְִֵֶַָֻויׁש

cÌÈpˆ¯ÁÓ והּמפרׁשים זג. וכן רע. לֹו אין . ≈«¿«ƒְְְְִֵֵֵַַָָ
ואחרים  ּפנימים. וזג חּצֹונים, חרצּנים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָאמרּו,
מחרצּנים, ּפירּוׁש ויהיה הּפירּוׁש, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָהפכּו
ּׁשּיעׂשה  מה ּכל יעׂשה. אׁשר מּכל עם ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּדבק

ׁשניהם: ְֵֵֵֶֶמאּלה
dÚ¯t Ïcb והּטעם מהּכבד. הּפעל ׁשם . «≈∆«ְֵֵֵַַַַַַָֹ

Ïcb:יגּדל . «≈ְֵַ
eB¯Èf‰.מהּכבד הּפעל ׁשם .˙Ó LÙ ÏÚ. «ƒֵֵֵַַַָֹ«∆∆≈

ּגּוף: יחסר אֹו לנפׁש. ְְֶֶֶַַֹּתאר
fBn‡Ïe ÂÈ·‡Ïּולבּתֹו לאׁשּתֹו ּכי ואף . ¿»ƒ¿ƒְְְְִִִַ

מּגזרת  נזיר, מּלת ּכי אֹומרים, ויׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָולאחרים.
ואינּנּו ראׁשֹו, על אלהיו נזר ּכי והעד, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹנזר.
ּתאות  עבדי אדם ּבני ּכל ּכי ודע ְְְֲִֵֵַַַַָָָָרחֹוק.
ועטרת  נזר לֹו ׁשּיׁש ּבאמת והּמל ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהעֹולם,
מן  חפׁשי ׁשהּוא מי ּכל ּבראׁשֹו, ְְְִִִֶַָָֹמלכּות

ֲַַהּתאֹות:
hÌB‡˙t Ú˙Ùa.ּבּטעם קרֹובים ׁשניהם . ¿∆«ƒ¿ְְִֵֶַַַ

עפר: אדמת יטּמאּנּו:nËÂ‡וכן הּמת . ְְֵַַָָ¿ƒ≈ְְֵֶַַ
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(çë)äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ äòøæðå§¦§§¨¬¨«©

i"yx£‰M‡‰ ‰‡ÓË ‡ÏŒÌ‡Â∑זֹו ‰È‡.ּבסתירה ‰¯B‰Ëe∑ אחר ולא ∑wÂ˙‰.מּמקֹום המאררים, מּמים ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ¿»ƒִֵַָ¿ƒ¿»ְְְִִִַַָֹ
לבנים יֹולדת ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם ּברוח, ּתלד ּבצער, יֹולדת היתה אם – זרע" "ונזרעה אּלא (סוטה עֹוד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

עזראעזראעזראעזרא.....כז) אבןאבןאבןאבן

(èë)úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©
:äàîèðå dLéà¦−̈§¦§¨«¨

(ì)àp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz øLà Léà Bà́¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´
äNòå ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå BzLà-úà¤¦§®§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨

:úàfä äøBzä-ìk úà ïäkä dì̈Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

(àì)-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ∑.הענׁש מן הּוא נקי ּבמיתתּה!" "חבּתי לֹומר: ידאג אל הּמים, ּבדקּוה אם ¿ƒ»»ƒ≈»ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
לבעלּה אסּורה ׁשהּסֹוטה מעֹון, ונּקה ּבהּתר אצלֹו ּתהא מּׁשּיׁשקּנה, אחר: עזראעזראעזראעזרא.....(ספרי)ּדבר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:ýåýéì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤¤́¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ּבקלקּולּה סֹוטה הרֹואה ׁשּכל :ל לֹומר סֹוטה? לפרׁשת נזיר ּפרׁשת נסמכה לּמה יפריׁש. ƒ«¿ƒְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מ  עצמֹו ניאּוףיּזיר לידי מביא ׁשהּוא הּיין, ב)ן ÈÊ¯.(סוטה ¯„∑ אף ּפריׁשה, אּלא מקֹום ּבכל נזירה אין ְִִִִִִֵֵֶַַַַ∆∆»ƒְְְִִֵֶַָָָָָ

הּיין  מן ׁשּפירׁש Ï‰'.ּכאן ¯Èf‰Ï∑ ׁשמים לׁשם הּיין מן עצמֹו עזראעזראעזראעזרא.....להבּדיל אבןאבןאבןאבן ִִִֶַַַָ¿«ƒ«ְְְְִִִִֵַַַַַָ

(â)äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àì íéáðò úøLî-ìëå§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−

:ìëàé àì¬ŸŸ¥«

‰È‡כח  ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙·‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ

a¯כט  ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡˜c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:·‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

Èp˜ÈÂל  ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚ˙ Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¬≈«

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ïk ˙È ‡‰k«¬»»»«¿»»»

‰‰È‡לא  ‡˙z‡Â ‡·BÁÓ ‡¯·b ‰‡kÊ È‰ÈÂƒ≈«»»«¿»≈»¿ƒ¿»«ƒ
:d·BÁ ˙È Ïa˜z¿«≈»«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
¯ÊÈÓÏ e¯ÈÊ ¯„ ¯cÓÏ L¯ÙÈ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿»≈¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈«

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Á„˙ג  ¯ÓÁc ÏÁ ¯fÈ ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÓ≈¬«¬«¿«ƒƒ«««¬«¬«
˙e¯˙Ó ÏÎÂ ÈzLÈ ‡Ï ˜ÈzÚ ¯ÓÁc ÏÁÂ¿««¬««ƒ»ƒ¿≈¿»«¿
‡Ï ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·Èh¯ ÔÈ·ÚÂ ÈzLÈ ‡Ï ÔÈ·pÚƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈ƒ»

:ÏeÎÈÈ≈

dxezd lr `xfr oa`

ְֶמכּוסה:
gkÚ¯Ê ‰Ú¯ÊÂ,זרע הּׁשם לּה ׁשּיּתן . ¿ƒ¿¿»»«ִֵֵֶֶַַָ

לּה: ׁשאירע הּקלֹון ְִֵֶַַַָָּבׂשכר
`ldBÚ ˙‡ ‡Oz וטעם נטמאה. אם . ƒ»∆¬»ְְְִִַַָ

ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ רּוח עליו עבר אם ּכי . ¿ƒ»»ƒ≈»ִִַַָָָ
עּמּה. ׁשּיׁשּכב לֹו אסּורה היא הּנה ְְֲִִִִִֵֶַָָָקנאה,

ׁשּטעם  אֹומרים, יׁש עֹון. לֹו יׁש ְְִֵֵֵֶַַַָוהּׁשֹוכב
ׁשּיהיה  סֹוטה, לפרׁשת נזיר ּפרׁשת ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻהסמ
ּדעּתי, ּולפי נטמאה. לא אם נזיר ּבן ְְְְִִִִִֵַָָָֹלּה
הפ ׁשהיא האּׁשה, נזירת ּבעבּור נסמכה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּכי
הּיין. סּבתם העבירֹות רּוּבי ּכי ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמֹועלת.
אינּנה  ראׁשּה, ׂשער ּתתּקן ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹואּׁשה

להּבעל: ְְִֵֶֶַָמבּקׁשת
a‡ÏÙÈ ּכי ּפלא, ּדבר יעׂשה אֹו יפריׁש . «¿ƒְְֲִִֶֶֶַַַ

ּתאותם: אחר הֹולכים העֹולם „¯רֹוב ְֲִַַַָָָָ∆∆
¯ÈÊ הּוא נזיר ּכי נזיר. להיֹות נדר ּפירּוׁש, . »ƒְִִִִֵֶֶָָ

ׁשּירחיק  מּנזירתֹו, ויּנזרּו הּׁשם. ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּתאר
הּיין  ּכי הּׁשם, לעבֹודת זה ועׂשה ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָמהּתאֹות.

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy
i"yx£¯ÎLÂ ÔÈiÓ∑ יׁשן ּכׁשהּוא מׁשּכר ׁשהּיין ועּתיק", חדת "מחמר צביעה ∑LÓŒÏÎÂ¯˙.ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון ƒ«ƒ¿≈»ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ¿»ƒ¿«ְְִָ

ּביין" ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר וסממנים", ּדיֹו ׁשֹורין "אין הרּבה: יׁש מׁשנה ּובלׁשֹון מׁשקה. ּבכל  אֹו עזראעזראעזראעזרא.....ּבמים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

(ã)íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòå§©−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÈpˆ¯Á∑(לד הּגרעינין (נזיר ּבּזּוג ∑Ê‚.הם ּכענּבל ּבתֹוכן ׁשהחרצּנים ׁשּמּבחּוץ, הּקלּפֹות עזראעזראעזראעזרא.....הם אבןאבןאבןאבן «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(ä)BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®
ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãò©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬

:BLàø øòN òøt¤−©§©¬Ÿ«
i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי)ראׁשֹו ׂשער ׁשל הּפרע לגּדל ׁשּלֹו, ׁשהּוא ∑Ú¯t.הּׂשער לפי (ס ּגֹול), קטן ּפּתח נקּוד »…ƒ¿∆ְְֵֵֶֶֶַַַַַָֹ∆«ְִֶֶַָָָָ

וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול ּפרע: ׁשל ּופרּוׁש ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו לׂשער כא)ּדבּוק יפ (ויקרא לא ראׁשֹו רע.את ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
יֹום  מּׁשלׁשים ּפחֹות ּפרע קרּוי עזראעזראעזראעזרא.....ואין אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֶַָָֹ

(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék íúîa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

(ç):ýåýéì àeä Lã÷ Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
i"yx£‡e‰ L„˜ B¯Ê ÈÓÈ Ïk∑ למתים מּלהּטמא הּגּוף קדּׁשת .זֹו …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

(è)Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

i"yx£Ú˙Ùa∑ אנס ּפתאם ∑Ì‡˙t.זה ׁשל מקרה הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע אֹומרים: ויׁש ׁשֹוגג. .זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈŒÈÎÂ∑ּבֹו ׁשהּוא B˙¯‰Ë.ּבאהל ÌBÈa∑ טהֹור ׁשהּוא ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו הּזיתֹו. ּביֹום ¿ƒ»≈»»ֶֶָֹ¿»√»ְְִִֵֶֶַַָָָָ

טהרתֹו ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד הּזה? לא אפּלּו יכֹול ׁשביעי, אי הּׁשביעי. ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד עזראעזראעזראעזרא.....לגמרי? אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹ

ÙbÓ‡ד  „·Ú˙Èc ÏkÓ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈ¯evÚ „ÚÂ ÔÈˆ¯etÓ ‡¯ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה  ¯aÚÈ ‡Ï ¯tÒÓ d¯Ê ¯„ ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈̄≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ¯ ¯ÚN Úe¯Ù Èa¯Ó È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

„Ó˙‡ו  ‡LÙ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈ„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז  d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈

ÈÈ:ח  Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»

ÒÈÂ‡·ט  eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ¯ Ál‚ÈÂ d¯Ê LÈ≈̄ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

ּכי  ּובפרׁשת הּׁשם. ועבֹודת הּדעת ְְֲִִֵַַַַַַַַָָמׁשחית
סֹוד: ל ארמֹוז מחנה, ְְֲֵֵֶֶַתצא

mrhe b¯ÎLÂ ÔÈiÓ נזיר להיֹותֹו נדר אם . §©©ƒ«ƒ¿≈»ְִִִַָָ
על  יּזיר. וׁשכר, מּיין הּמעּתיקים וקדֹוׁש ּדעת ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָ

ׁשכר  אמרּו ואחרים מהּתירֹוׁש. ּגדֹול ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּׁשכר
וטעם  מּמּנּו: האדם ׁשּיׁשּתּכר ּדבר ּכל ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמּמׁש,

ÔÈÈ ıÓÁ ּגדר לׂשּום והענבים. והּמׁשרה …∆«ƒְְְֲִִֵֶַָָָָ
ּפירׁש מנֹוח ּובאׁשת ּכלל. הּיין מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּירחק
הּיין: מּגפן יצא אׁשר ּכל טּומאה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

˙¯LÓ לׁשֹון לסמיכת והּתי''ו חבר. לֹו אין . ƒ¿«ְְְִִֵֵַַָָ

ענבים. עם ׁשּיּמס ּדבר ּכל וטעמֹו, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָנקבה.
מבּׁשל: מׁשקה אֹומרים, ְְְְִֵֶַָֻויׁש

cÌÈpˆ¯ÁÓ והּמפרׁשים זג. וכן רע. לֹו אין . ≈«¿«ƒְְְְִֵֵֵַַָָ
ואחרים  ּפנימים. וזג חּצֹונים, חרצּנים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָאמרּו,
מחרצּנים, ּפירּוׁש ויהיה הּפירּוׁש, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָהפכּו
ּׁשּיעׂשה  מה ּכל יעׂשה. אׁשר מּכל עם ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּדבק

ׁשניהם: ְֵֵֵֶֶמאּלה
dÚ¯t Ïcb והּטעם מהּכבד. הּפעל ׁשם . «≈∆«ְֵֵֵַַַַַַָֹ

Ïcb:יגּדל . «≈ְֵַ
eB¯Èf‰.מהּכבד הּפעל ׁשם .˙Ó LÙ ÏÚ. «ƒֵֵֵַַַָֹ«∆∆≈

ּגּוף: יחסר אֹו לנפׁש. ְְֶֶֶַַֹּתאר
fBn‡Ïe ÂÈ·‡Ïּולבּתֹו לאׁשּתֹו ּכי ואף . ¿»ƒ¿ƒְְְְִִִַ

מּגזרת  נזיר, מּלת ּכי אֹומרים, ויׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָולאחרים.
ואינּנּו ראׁשֹו, על אלהיו נזר ּכי והעד, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹנזר.
ּתאות  עבדי אדם ּבני ּכל ּכי ודע ְְְֲִֵֵַַַַָָָָרחֹוק.
ועטרת  נזר לֹו ׁשּיׁש ּבאמת והּמל ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהעֹולם,
מן  חפׁשי ׁשהּוא מי ּכל ּבראׁשֹו, ְְְִִִֶַָָֹמלכּות

ֲַַהּתאֹות:
hÌB‡˙t Ú˙Ùa.ּבּטעם קרֹובים ׁשניהם . ¿∆«ƒ¿ְְִֵֶַַַ

עפר: אדמת יטּמאּנּו:nËÂ‡וכן הּמת . ְְֵַַָָ¿ƒ≈ְְֵֶַַ



yp`לו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy

(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È ÈÈÓM‰ ÌBi·e∑ זמן קבע הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו הּׁשביעי. את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני הכׁשיר ּקרבין מה לּמקריבין: זמן וקבע ּומּׁשמיני לּקרבין ׁשמיני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

.והלאה  ְָָָ

(àé)øtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´
íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìò àèç øLàî åéìò̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬

:àeää©«
i"yx£LÙp‰ ÏÚ ‡ËÁ ¯L‡Ó∑ הּיין מן עצמֹו ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת, מּטמאת נזהר .ׁשּלא ≈¬∆»»««»∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

BL‡¯Œ˙‡ Lc˜Â∑נזירּותֹו מנין ּולהתחיל עזראעזראעזראעזרא.....לחזר אבןאבןאבןאבן ¿ƒ«∆…ְְְְֲִִִַַַֹ

(áé)BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà ýåýéì øéfäå§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì§¨¨®§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«

i"yx£B¯Ê ÈÓÈŒ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â∑ ּכבּתחּלה נזירּותֹו וימנה eÏtÈ.יחזר ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â∑ מן יעלּו לא ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַַָֹ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿ֲִַֹ
עזראעזראעזראעזרא.....הּמנין  אבןאבןאבןאבן ְִַָ

(âé)àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´
:ãòBî ìäà çút-ìà BúàŸ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£B˙‡ ‡È·È∑ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש י ׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתי"ם מּׁשלׁשה אחד וזה עצמ ֹו; את (ויקרא יביא »ƒ…ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבֹוכב) ּכּיֹוצא עצמם; את – אׁשמה" עֹון אֹותם "והּׂשיאּו לד): את (דברים קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר : ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

עזראעזראעזראעזרא.....עצמֹו אבןאבןאבןאבן ְַ

(ãé)íéîú BúðL-ïa Nák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³
äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå äìòì ãçà¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©§¨¨²§¦−̈

ì íéîz ãçà-ìéàå úàhçì:íéîìL....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©¨®§©«¦¤¨¬¨¦−¦§¨¦«

(åè)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑– לחם ׁשּיטעינּו – חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ׁשהיּו לפי ּוׁשלמים. עֹולה ׁשל ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּוׁשלמים  עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו לכללן BvÓ˙.החזירן È˜È˜¯e ˙ÏeÏa ˙lÁ∑(עז מין (מנחות מּכל .עׂשר ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָָ«…¿…¿ƒƒ«ִִֶֶָ

‡Bי  ÔÈÈÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k ˙ÂÏ ‰BÈ Èa ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÏÚÏ˙‡יא  „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»«¿«»»¿««¬»»
˙È Lc˜ÈÂ ‡˙Ó ÏÚ ·ÁcÓ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒƒ¿»«≈»ƒ««»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa dLÈ≈̄≈¿»«

a¯יב  ¯n‡ È˙ÈÈÂ d¯Ê ÈÓBÈ ˙È ÈÈ Ì„˜ ¯fÈÂ¿«≈√»¿»»≈ƒ¿≈¿«¿ƒƒ««
È¯‡ ÔeÏË·È È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÂ ‡ÓL‡Ï dzL«≈«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿¬≈

:d¯Ê ·‡zÒ‡ƒ¿»«ƒ¿≈

ÈÓBÈיג  ÌÏLÓ ÌBÈa ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï d˙È È˙ÈÈ d¯Êƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dzLיד  ¯a ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»À¿»≈√»¿»ƒ«««≈
dzL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â ‡˙ÏÚÏ „Á ÌÈÏL¿ƒ««¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
˙ÒÎÏ ÌÈÏL „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ‡zÓÏL¿∆¿»¿«»»¿««¿ƒ¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

ÁLÓaטו  ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯‚ ‡zÏÒ ¯Èht ÏÒÂ¿««ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÁLÓa ÔÈÁÈLÓ„ ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

:ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

B˙¯‰Ë ÌBÈa:מת טמא הּוא ּכי נּדה, ּבמי . ¿»√»ְְִִֵֵֵָ
`i‰ÏBÚÏ „Á‡Â ˙‡hÁÏ „Á‡ והּסֹוד . ∆»¿«»¿∆»¿»ְַ

עבירה: עבירה ּוׂשכר חז''ל ׁשאמרּו ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא
LÙp‰ ÏÚ וׂשרט ּכמֹו מת, נפׁש על הּוא . ««∆∆ְְֵֶֶֶֶַ

לא  נפׁשֹו, על ׁשחטא היה ואילּו ְְִֶֶֶַַָָָָָֹלּנפׁש.
לחּטאתֹו: ׁשּיחזר אֹותֹו מצּוה הּׁשם ְְֲֵֶֶַַַַָָָֹהיה

aiB¯Ê ÈÓÈ ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â הּימים ּכל . ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ִַָָ
אֹותם: לסּפֹור יחל ועּתה נזיר, להיֹות ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשּנדר

B¯Ê ‡nË Èkׁשּיהיּו רק נדר לא הּוא ּכי . ƒ»≈ƒ¿ְִִֶַַָֹ
ּדבר  ׁשּום יכרית ולא זה, אחר זה ְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשלמים

ּביניהם: ְְִֵֵֶַויפסיק
bi˙‡ÏÓ על האל''ף מּבעלי הּפֹועל, ׁשם . ¿…ֲִֵֵֶַַַַָָ

וכמֹוהּו, ּבאחרֹונה. הה''א ּבעלי ְְֲֲִֵֵַַַַָָָמנהג
לנּו: קראת ‡B˙Bלבלּתי ‡È·È.נפׁשֹו יביא . ְְְִִָֹ»ƒְִַָ

הּכהן  יביא אֹו אֹותם. הרֹועים וּירעּו ְְִִִֵַַָָָֹּכמֹו,
קרּבנֹו: את להקריב ּכרחֹו, ּבעל ּבצּוּוי ְְְְְְִִֶַַָָָאֹותֹו

ciN·k:עֹולה ּכל ּכמׁשּפט זכר, .‰N·ÎÂ. ∆∆ְְִַָָָָ¿«¿»
חּטאת: ּכל ּכמׁשּפט ÌÈÓÏLÏנקבה, ÏÈ‡Â. ְְְִֵַַָָָ¿«ƒƒ¿»ƒ

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy

(æè)Búàhç-úà äNòå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìò-úàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¤«Ÿ¨«

(æé)ìñ ìò ýåýéì íéîìL çáæ äNòé ìéàä-úàå§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkä äNòå úBvnä©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«

i"yx£˙Bvn‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏL Á·Ê∑הּׁשלמים את הּלחם יׁשחט את לקּדׁש מנת ‡˙B˙ÁÓŒ.על ∆«¿»ƒ«««««ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ∆ƒ¿»
BkÒŒ˙‡Â∑ איל .ׁשל ¿∆ƒ¿ִֶַ

(çé)Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®
-øLà Làä-ìò ïúðå Bøæð Làø øòN-úà ç÷ìå§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçz©−©¤¬©©§¨¦«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â∑(ספרי) וגּלח" אּלא ּבּזיֹון! ּדר זה הרי ּבעזרה? יגּלח יכֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב הּׁשלמים, ׁשחיטת לאחר – ג)הּנזיר" מֹועד"(ויקרא אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו :.˙ÁzŒ¯L‡ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ¬∆««
ÌÈÓÏM‰ Á·Ê∑ לּטל ׁשּצרי ּבעזרה מתּבּׁשלין היּו נזיר ׁשּׁשלמי לפי ּבֹו, מבּׁשלן ׁשהּוא הּדּוד ּתחת ∆««¿»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ה' לפני ּולהניף ׁשּנתּבּׁשל אחר הּזרֹוע עזראעזראעזראעזרא.....הּכהן אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

(èé)úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧
étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà ävî©¨³©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpä©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«
i"yx£‰ÏLa Ú¯f‰∑ ׁשּנתּבּׁשלה עזראעזראעזראעזרא.....לאחר אבןאבןאבןאבן «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

(ë)éðäåïäkä íúBà ó|Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤
äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkì àeäÆ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®

çàå:ïéé øéæpä äzLé ø §©©²¦§¤¬©¨¦−¨«¦
i"yx£Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑ לּכהן הן ּתרּומה – והּזרֹוע והרקיק ‰Ùez‰.החּלה ‰ÊÁ ÏÚ∑ וׁשֹוק חזה מּלבד …∆«…≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹ«¬≈«¿»ְִֶַָָ

ּבּדבר  לּדֹון ויצאּו ּבּכלל נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי הּזה. הּזרֹוע נזיר ׁשלמי על מּוסף ׁשלמים, מּכל לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהראּויים
וׁשֹוק  ּבחזה אף לּדֹון לכללן, להחזירן הצר – זרֹוע להפרׁשת – .החדׁש ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

(àë)ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìò©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ

ô :Bøæð úøBz ìò äNòé ïk¥´©«£¤½©−©¬¦§«
i"yx£B„È ‚ÈOzŒ¯L‡ „·lÓ∑ ׁשלמים מאה ועל עֹולֹות מאה על לגּלח מנת על נזיר הריני אמר: .ׁשאם ƒ¿«¬∆«ƒ»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

‰NÚÈ Ôk ¯cÈ ¯L‡ B¯„ ÈÙk∑:אמר ׁשאם יחּסר, ולא מּוסף הּנזיר, ּתֹורת על – נזרֹו ּתֹורת על מּוסף ¿ƒƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
יעׂשה" ּכן יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין הּללּו, ּבהמֹות ג' על לגּלח מנת על נזירּיֹות חמׁש נזיר עזראעזראעזראעזרא.....הריני אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

d˙‡hÁטז  ˙È „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»«»≈
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»≈

ÏÚיז  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ „aÚÈ ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿«»√»¿»«
˙ÈÂ d˙ÁÓ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ ‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ«»¿«ƒ«»¿«¿≈«¬»»ƒ¿»≈¿»

:dkÒƒ¿≈

¯LÈיח  ˙È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯ÈÊ Ál‚ÈÂƒ««¿ƒ»ƒ¿««¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÔzÈÂ d¯Ê LÈ¯ ¯ÚN ˙È ·qÈÂ d¯Êƒ¿≈¿ƒ«»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ≈«
:‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡„ec ˙BÁ˙ Èc ‡˙M‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»

Îec¯‡יט  ÔÓ ‡ÏLa ‡Ú¯c ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡z¯Èht ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ¯˙a ‡¯ÈÊ È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á ¯Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:d¯Êƒ¿≈

˜L„e‡כ  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡¯ÓÁ ‡¯ÈÊ ÈzLÈ Ôk ¯˙·e ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

˜„Ìכא  da¯˜ ¯cÈ Èc ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
Èc d¯„ ÌeÙk d„È ˜a„˙cÓ ¯a d¯Ê ÏÚ ÈÈ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

:d¯Ê„ ‡˙È¯B‡ ÏÚ „aÚÈ Ôk ¯cÈƒ«≈«¿≈««¿»¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ּׁשּנדר: מה ׁשהׁשלים ְְִִִֶֶַַָָׂשמחה
fhB˙‡hÁ ּבאחרֹונה.‡˙ ׁשהזּכיר ּבעבּור . ∆«»ְֲֲִִֶַַָָ

הלׁשֹון: מנהג ּכן ְִִֵַַָּכי

gi¯ÚN:מׁשקלים ׁשני על . ¿«ְְִִֵַָ
hi‰ÏLa:ּבׁשלה והיא ּפירּוׁש, .BÁlb˙‰ ¿≈»ְְִֵֵָƒ¿«¿

B¯Ê אל ‡˙ ׁשב הּוא, קדׁש ּכי אֹות הּנה . ∆ƒ¿ִִֵֶֶָֹ

על  הּוא יׁשּוב אֹו עיקר. הּוא ּכי ְִִַַַָָהּזרֹוע,
ּכּלֹו: ַָֻהּמּונף

mrhe `kÈ ‚ÈOz ¯L‡ „·lÓB„ חּיּוב . §©©ƒ¿«¬∆«ƒ»ִ
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(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È ÈÈÓM‰ ÌBi·e∑ זמן קבע הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו הּׁשביעי. את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני הכׁשיר ּקרבין מה לּמקריבין: זמן וקבע ּומּׁשמיני לּקרבין ׁשמיני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

.והלאה  ְָָָ

(àé)øtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´
íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìò àèç øLàî åéìò̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬

:àeää©«
i"yx£LÙp‰ ÏÚ ‡ËÁ ¯L‡Ó∑ הּיין מן עצמֹו ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת, מּטמאת נזהר .ׁשּלא ≈¬∆»»««»∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

BL‡¯Œ˙‡ Lc˜Â∑נזירּותֹו מנין ּולהתחיל עזראעזראעזראעזרא.....לחזר אבןאבןאבןאבן ¿ƒ«∆…ְְְְֲִִִַַַֹ

(áé)BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà ýåýéì øéfäå§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì§¨¨®§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«

i"yx£B¯Ê ÈÓÈŒ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â∑ ּכבּתחּלה נזירּותֹו וימנה eÏtÈ.יחזר ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â∑ מן יעלּו לא ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַַָֹ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿ֲִַֹ
עזראעזראעזראעזרא.....הּמנין  אבןאבןאבןאבן ְִַָ

(âé)àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´
:ãòBî ìäà çút-ìà BúàŸ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£B˙‡ ‡È·È∑ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש י ׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתי"ם מּׁשלׁשה אחד וזה עצמ ֹו; את (ויקרא יביא »ƒ…ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבֹוכב) ּכּיֹוצא עצמם; את – אׁשמה" עֹון אֹותם "והּׂשיאּו לד): את (דברים קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר : ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

עזראעזראעזראעזרא.....עצמֹו אבןאבןאבןאבן ְַ

(ãé)íéîú BúðL-ïa Nák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³
äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå äìòì ãçà¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©§¨¨²§¦−̈

ì íéîz ãçà-ìéàå úàhçì:íéîìL....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©¨®§©«¦¤¨¬¨¦−¦§¨¦«

(åè)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑– לחם ׁשּיטעינּו – חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ׁשהיּו לפי ּוׁשלמים. עֹולה ׁשל ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּוׁשלמים  עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו לכללן BvÓ˙.החזירן È˜È˜¯e ˙ÏeÏa ˙lÁ∑(עז מין (מנחות מּכל .עׂשר ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָָ«…¿…¿ƒƒ«ִִֶֶָ

‡Bי  ÔÈÈÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k ˙ÂÏ ‰BÈ Èa ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÏÚÏ˙‡יא  „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»«¿«»»¿««¬»»
˙È Lc˜ÈÂ ‡˙Ó ÏÚ ·ÁcÓ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒƒ¿»«≈»ƒ««»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa dLÈ≈̄≈¿»«

a¯יב  ¯n‡ È˙ÈÈÂ d¯Ê ÈÓBÈ ˙È ÈÈ Ì„˜ ¯fÈÂ¿«≈√»¿»»≈ƒ¿≈¿«¿ƒƒ««
È¯‡ ÔeÏË·È È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÂ ‡ÓL‡Ï dzL«≈«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿¬≈

:d¯Ê ·‡zÒ‡ƒ¿»«ƒ¿≈

ÈÓBÈיג  ÌÏLÓ ÌBÈa ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï d˙È È˙ÈÈ d¯Êƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dzLיד  ¯a ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»À¿»≈√»¿»ƒ«««≈
dzL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â ‡˙ÏÚÏ „Á ÌÈÏL¿ƒ««¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
˙ÒÎÏ ÌÈÏL „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ‡zÓÏL¿∆¿»¿«»»¿««¿ƒ¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

ÁLÓaטו  ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯‚ ‡zÏÒ ¯Èht ÏÒÂ¿««ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÁLÓa ÔÈÁÈLÓ„ ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

:ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

B˙¯‰Ë ÌBÈa:מת טמא הּוא ּכי נּדה, ּבמי . ¿»√»ְְִִֵֵֵָ
`i‰ÏBÚÏ „Á‡Â ˙‡hÁÏ „Á‡ והּסֹוד . ∆»¿«»¿∆»¿»ְַ

עבירה: עבירה ּוׂשכר חז''ל ׁשאמרּו ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא
LÙp‰ ÏÚ וׂשרט ּכמֹו מת, נפׁש על הּוא . ««∆∆ְְֵֶֶֶֶַ

לא  נפׁשֹו, על ׁשחטא היה ואילּו ְְִֶֶֶַַָָָָָֹלּנפׁש.
לחּטאתֹו: ׁשּיחזר אֹותֹו מצּוה הּׁשם ְְֲֵֶֶַַַַָָָֹהיה

aiB¯Ê ÈÓÈ ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â הּימים ּכל . ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ִַָָ
אֹותם: לסּפֹור יחל ועּתה נזיר, להיֹות ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשּנדר

B¯Ê ‡nË Èkׁשּיהיּו רק נדר לא הּוא ּכי . ƒ»≈ƒ¿ְִִֶַַָֹ
ּדבר  ׁשּום יכרית ולא זה, אחר זה ְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשלמים

ּביניהם: ְְִֵֵֶַויפסיק
bi˙‡ÏÓ על האל''ף מּבעלי הּפֹועל, ׁשם . ¿…ֲִֵֵֶַַַַָָ

וכמֹוהּו, ּבאחרֹונה. הה''א ּבעלי ְְֲֲִֵֵַַַַָָָמנהג
לנּו: קראת ‡B˙Bלבלּתי ‡È·È.נפׁשֹו יביא . ְְְִִָֹ»ƒְִַָ

הּכהן  יביא אֹו אֹותם. הרֹועים וּירעּו ְְִִִֵַַָָָֹּכמֹו,
קרּבנֹו: את להקריב ּכרחֹו, ּבעל ּבצּוּוי ְְְְְְִִֶַַָָָאֹותֹו

ciN·k:עֹולה ּכל ּכמׁשּפט זכר, .‰N·ÎÂ. ∆∆ְְִַָָָָ¿«¿»
חּטאת: ּכל ּכמׁשּפט ÌÈÓÏLÏנקבה, ÏÈ‡Â. ְְְִֵַַָָָ¿«ƒƒ¿»ƒ

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy

(æè)Búàhç-úà äNòå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìò-úàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¤«Ÿ¨«

(æé)ìñ ìò ýåýéì íéîìL çáæ äNòé ìéàä-úàå§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkä äNòå úBvnä©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«

i"yx£˙Bvn‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏL Á·Ê∑הּׁשלמים את הּלחם יׁשחט את לקּדׁש מנת ‡˙B˙ÁÓŒ.על ∆«¿»ƒ«««««ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ∆ƒ¿»
BkÒŒ˙‡Â∑ איל .ׁשל ¿∆ƒ¿ִֶַ

(çé)Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®
-øLà Làä-ìò ïúðå Bøæð Làø øòN-úà ç÷ìå§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçz©−©¤¬©©§¨¦«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â∑(ספרי) וגּלח" אּלא ּבּזיֹון! ּדר זה הרי ּבעזרה? יגּלח יכֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב הּׁשלמים, ׁשחיטת לאחר – ג)הּנזיר" מֹועד"(ויקרא אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו :.˙ÁzŒ¯L‡ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ¬∆««
ÌÈÓÏM‰ Á·Ê∑ לּטל ׁשּצרי ּבעזרה מתּבּׁשלין היּו נזיר ׁשּׁשלמי לפי ּבֹו, מבּׁשלן ׁשהּוא הּדּוד ּתחת ∆««¿»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ה' לפני ּולהניף ׁשּנתּבּׁשל אחר הּזרֹוע עזראעזראעזראעזרא.....הּכהן אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

(èé)úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧
étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà ävî©¨³©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpä©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«
i"yx£‰ÏLa Ú¯f‰∑ ׁשּנתּבּׁשלה עזראעזראעזראעזרא.....לאחר אבןאבןאבןאבן «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

(ë)éðäåïäkä íúBà ó|Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤
äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkì àeäÆ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®

çàå:ïéé øéæpä äzLé ø §©©²¦§¤¬©¨¦−¨«¦
i"yx£Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑ לּכהן הן ּתרּומה – והּזרֹוע והרקיק ‰Ùez‰.החּלה ‰ÊÁ ÏÚ∑ וׁשֹוק חזה מּלבד …∆«…≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹ«¬≈«¿»ְִֶַָָ

ּבּדבר  לּדֹון ויצאּו ּבּכלל נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי הּזה. הּזרֹוע נזיר ׁשלמי על מּוסף ׁשלמים, מּכל לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהראּויים
וׁשֹוק  ּבחזה אף לּדֹון לכללן, להחזירן הצר – זרֹוע להפרׁשת – .החדׁש ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

(àë)ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìò©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ

ô :Bøæð úøBz ìò äNòé ïk¥´©«£¤½©−©¬¦§«
i"yx£B„È ‚ÈOzŒ¯L‡ „·lÓ∑ ׁשלמים מאה ועל עֹולֹות מאה על לגּלח מנת על נזיר הריני אמר: .ׁשאם ƒ¿«¬∆«ƒ»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

‰NÚÈ Ôk ¯cÈ ¯L‡ B¯„ ÈÙk∑:אמר ׁשאם יחּסר, ולא מּוסף הּנזיר, ּתֹורת על – נזרֹו ּתֹורת על מּוסף ¿ƒƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
יעׂשה" ּכן יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין הּללּו, ּבהמֹות ג' על לגּלח מנת על נזירּיֹות חמׁש נזיר עזראעזראעזראעזרא.....הריני אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

d˙‡hÁטז  ˙È „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»«»≈
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»≈

ÏÚיז  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ „aÚÈ ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿«»√»¿»«
˙ÈÂ d˙ÁÓ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ ‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ«»¿«ƒ«»¿«¿≈«¬»»ƒ¿»≈¿»

:dkÒƒ¿≈

¯LÈיח  ˙È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯ÈÊ Ál‚ÈÂƒ««¿ƒ»ƒ¿««¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÔzÈÂ d¯Ê LÈ¯ ¯ÚN ˙È ·qÈÂ d¯Êƒ¿≈¿ƒ«»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ≈«
:‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡„ec ˙BÁ˙ Èc ‡˙M‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»

Îec¯‡יט  ÔÓ ‡ÏLa ‡Ú¯c ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡z¯Èht ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ¯˙a ‡¯ÈÊ È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á ¯Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:d¯Êƒ¿≈

˜L„e‡כ  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡¯ÓÁ ‡¯ÈÊ ÈzLÈ Ôk ¯˙·e ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

˜„Ìכא  da¯˜ ¯cÈ Èc ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
Èc d¯„ ÌeÙk d„È ˜a„˙cÓ ¯a d¯Ê ÏÚ ÈÈ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

:d¯Ê„ ‡˙È¯B‡ ÏÚ „aÚÈ Ôk ¯cÈƒ«≈«¿≈««¿»¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ּׁשּנדר: מה ׁשהׁשלים ְְִִִֶֶַַָָׂשמחה
fhB˙‡hÁ ּבאחרֹונה.‡˙ ׁשהזּכיר ּבעבּור . ∆«»ְֲֲִִֶַַָָ

הלׁשֹון: מנהג ּכן ְִִֵַַָּכי

gi¯ÚN:מׁשקלים ׁשני על . ¿«ְְִִֵַָ
hi‰ÏLa:ּבׁשלה והיא ּפירּוׁש, .BÁlb˙‰ ¿≈»ְְִֵֵָƒ¿«¿

B¯Ê אל ‡˙ ׁשב הּוא, קדׁש ּכי אֹות הּנה . ∆ƒ¿ִִֵֶֶָֹ

על  הּוא יׁשּוב אֹו עיקר. הּוא ּכי ְִִַַַָָהּזרֹוע,
ּכּלֹו: ַָֻהּמּונף

mrhe `kÈ ‚ÈOz ¯L‡ „·lÓB„ חּיּוב . §©©ƒ¿«¬∆«ƒ»ִ



yp`לח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−
ñ :íäì øBîà ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯BÓ‡∑דישנ"ט ּבלע"ז ׁשמֹור זכֹור, Ì‰Ï.(זאגענד)ּכמֹו ¯BÓ‡∑(ספרי) ׁשֹומעים ּכּלם ∑‡BÓ¯.ׁשּיהיּו »»∆ְְַַָָ»»∆ְְִִֶָֻ»
ׁשלם (תנחומא) ּובלב ּבכּונה אּלא ּובבהלּות, ּבחּפזֹון ּתברכם לא .מלא, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

(ãë)ñ :EøîLéå ýåýé Eëøáé§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
i"yx£EÎ¯·È∑נכסי לעבּדֹו∑E¯ÓLÈÂ.ׁשּיתּברכּו מּתנה ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי יבֹואּו ׁשּלא ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבמּתנה  לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ליסטים ׁשּבאים וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו יכֹול ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָאינֹו
ּבּספרי  ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה הּׁשֹומר. הּוא הּנֹותן הּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל .זֹו? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 'nr b"lg y"ewl t"r)

Liqkp EkxAzIW ± Lkxai§¨¤§¤¦§¨§§¨¤

::::ויויויויׁשׁשׁשׁשמרמרמרמר יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽיברכיברכיברכיברכְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽ
נכסינכסינכסינכסי ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיתתתתּבּבּבּברכרכרכרכּוּוּוּו –––– ובפרש"י)יברכיברכיברכיברכ כד. (ו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָ

רׁש"י  ּפרׁש מּדּוע וא"כ עניניו, ּבכל האדם את יבר ׁשהּקּב"ה ּכללית ּברכה היא "יברכ" ּברּכת ּדבפׁשטּות לעּין, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָיׁש
ּבלבד? הּנכסים על ׁשהיא "נכסי "יתּברכּו היא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּברכה

הּברכֹות  על ּכהנים ּבברּכת החּדּוׁש מה קׁשה וא"כ תומ"צ, למקּימי ּברכֹות רּבּוי נתּפרׁשּו ּבחּקֹותי ּבפרׁשת ּדהּנה ּבזה, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻוי"ל
ּבחּקֹותי ּכאן)ׁשּבפ' זקנים ּומֹוׁשב רזא ּבפענח הקׁשּו ?(וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ּבחּקֹותי. ּבפרׁשת נכללת ׁשאינּה מיחדת ּברכה ׁשהיא ,"נכסי "ּיתּברכּו היא ּכאן ׁשהּברכה רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻולכן
הּתבּואה  על ּוכׁשמדּבר הּתֹומ"צ, קּיּום ע"י לבנ"י ׁשּיׁשּפע ּבכּמּות הּטֹוב רּבּוי ּבענין הּוא הּברכֹות עּקר ּבחּקֹותי, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻֻֻּדבפרׁשת

מׁשּתּמרין" יהיּו ׁש"הּפרֹות רק היא הּברכה ואכלתם)והּפרֹות, ד"ה י שם, .(רש"י ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
מּכפי  יֹותר ויתרּבּו יתּברכּו ,("נכסי") ּכבר להאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשהּנכסים ּדפרּוׁשֹו ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו היא הּברכה ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָמשא"כ

ׁשערים" מאה ההיא ּבּׁשנה "וּימצא – ּביצחק ׁשּמצינּו ע"ד וטבעם. יב)מּדתם כו, והּׁשנה (תולדות קׁשה ׁש"הארץ דאע"פ , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
מאה" ׁשאמדּוה אחת על "עׂשתה שם)קׁשה", עזראעזראעזראעזרא.....(פרש"י אבןאבןאבןאבן ְֲֵֶַַַָָָָָָָ

(äë)ýåýé øàé|éìà åéðtñ :jpçéå E ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ¯‡È∑ צהּבֹות ּפנים ׂשֹוחקֹות, ּפנים ל חן (ספרי)∑jÁÈÂ.יראה ל עזראעזראעזראעזרא.....יּתן אבןאבןאבןאבן »≈»»≈∆ְְְֲִִֶַָָֻƒÀ∆»ְִֵֵ

(åë)ýåýé àOé|éìà åéðtñ :íBìL Eì íNéå E ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ∑ּכעסֹו עזראעזראעזראעזרא.....יכּבׁש אבןאבןאבןאבן ƒ»»»≈∆ְֲִַֹ

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÔÈ„kכג  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈
:ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈz Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeÎ¯·z¿»¿»¿≈ƒ¿»≈≈¿¿

Cp¯hÈÂ:כד  ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ»

C˙È:כה  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ dzÎL ÈÈ ¯‰È«¿«¿»¿ƒ¿≈¿»»ƒ««»»

ÌÏL:כו  CÏ ÈeLÈÂ C˙ÂÏ dt‡ ÈÈ ·qÈƒ«¿»«≈¿»»ƒ«≈»¿»

dxezd lr `xfr oa`

אם  הּנדר, ימי ּכפי ּגם ממֹונֹו. ּכפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּיּתן
ּברּכת  ּפרׁשת ונסמכה מעּטים. אם ְְְְְִִִִִַַַַָָָרּבים
ּתֹורת  הׁשלים ּכאׁשר נזיר, לפרׁשת ְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹּכהנים
ּכהנים  ּתֹורת הזּכיר קדֹוׁש, ׁשהּוא ְֲִִִִֶַַָָֹהּנזיר
זאת  ּכי אמרּו, והּמכחיׁשים קדֹוׁשים. ְְְְִִִִֵֶַַָֹׁשהם
מנחה, מביא לכל מבר הּכהן היה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹהּברכה
הּנֹודר. יד ּתּׂשיג אׁשר ּפי על ּבעבּור ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָונסמכה
וּיּׂשא  והעד, חז''ל. ׁשהעּתיקּו ּכמֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָוהאמת
ּבּיֹום  ויברכם העם אל ידיו את ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹאהרן

צּוה  ׁשהּׁשם הּפרׁשה זאת ונכּתבה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשמיני.
העם, את אהרן ׁשּיבר הּמׁשּכן, ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבהקמת
ּכידים, הּכּפים ּכי ּכּפים. נׂשיאּות ּכתיב ְְְְִִִִִִַַַַַַָָוׁשם

ּכללים: ידים ְִִַַָָרק
ckEÎ¯·È וטעם ועׁשר: חּיים ּתֹוספֹות . ¿»∆¿ְְִֶַַַָֹ

E¯ÓLÈÂ יגזֹול ׁשּלא הּתֹוספת, ׁשּיׁשמֹור . ¿ƒ¿¿∆ְְִִֶֶֶֶַֹ
ּׁשהֹוסיף: מה ִֵֶַַאחר

dkEÈÏ‡ ÂÈt '‰ ¯‡È ּבאֹור ּכטעם . »≈»»≈∆ְְַַ
ּתבּקׁש אׁשר וכל והּטעם, חּיים. מל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָּפני

והּטעם, ּפניו. יאר ׁשּתדרׁשֹו, ּובׁשעת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו,
מּיד. ׁשאלת למּלאת וירצה אֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹיקּבל
.יחנ הּוא צרה, ּבעת אֹותֹו ּבּקׁשּת ְְְְְִִֵַָָָָואם
.ּבּקׁשת ל ויּתן ויחּנּך, היֹות יּתכן ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֻּגם
אלהים, חנן אׁשר אּתם. חּנּוני ְֱֲִִֶֶַַַַַָֹּכטעם

חנן: ְִִַַָמּגזרת
ekEÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ עיני אעלים הפ . ƒ»»»≈∆ְִֵֵֶַַ

מקֹום  ּבכל ּכי ּפירׁשּתי. ּכאׁשר והּטעם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָמּכם.
:אלי נׂשּואֹות ּפניו יהיה ÌNÈÂׁשּתפנה, ְְְִִֵֶֶֶֶָָ¿»≈

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy

(æë)ñ :íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìò éîL-úà eîNå§¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

i"yx£ÈÓLŒ˙‡ eÓNÂ∑(ספרי)המפרׁש ּבּׁשם ‡·¯ÌÎ.יברכּום È‡Â∑(מט הּכהנים.(חולין עם ואסּכים ליׂשראל ¿»∆¿ƒְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈ְְְְֲִִִִֵַַָֹ
לּכהנים  – אברכם" "ואני אחר: עזראעזראעזראעזרא.....ּדבר  אבןאבןאבןאבן ֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹ

Ï‡¯NÈכז  Èa ÏÚ ÈÓL ˙k¯a ˙È ÔeÂLÈÂƒ«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
:ÔepÎ¯·‡ ‡‡Â«¬»¬»≈ƒ

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
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úåòåáù ìù ïåùàø íåéì äøèôäà ÷øô ìà÷æçé

ààéäéå|ìLaeçzôð øák-øäð-ìr äìBbä-CBúá éðàå Lãçì äMîça éréáøa äðL íéL ©§¦´¦§¦´¨À̈¨«§¦¦¸©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦¬§«©−̈©§©§¨®¦§§¸

:íéýìû úBàøî äàøàå íéîMäáCìnä úeìâì úéLéîçä äðMä àéä Lãçì äMîça ©¨©½¦¨«¤§¤−©§¬¡Ÿ¦«©«£¦−̈©®Ÿ¤¦ µ©¨¨´©«£¦¦½§¨−©¤¬¤
:ïéëéBéâéäzå øák-øäð-ìr íécNk õøàa ïäkä éæea-ïa ìà÷æçé-ìà äBäé-øáã äéä äéä «¨¦«¨´Ÿ¨¨´§©§ÂÂ̈¤§¤§¥̧¤¦¯©Ÿ¥²§¤¬¤©§¦−©§©§¨®©§¦¬

:ýåýé-ãé íL åéìrãdâðå úçwìúî Làå ìBãb ïðr ïBôvä-ïî äàa äørñ çeø äpäå àøàå ¨¨²−̈©§Ÿ̈«¨¥¿¤§¦¥Á¸©§¨¹̈¨¨´¦©¨À¨³̈¨¸§¥´¦§©©½©§¬Ÿ©
:Làä CBzî ìîLçä ïérk dëBzîe áéáñ Bìäïäéàøî äæå úBiç òaøà úeîc dëBzîe −¨¦®¦̧½̈§¥¬©«©§©−¦¬¨¥«¦̧½̈§−©§©´©®§¤¸©§¥¤½

:äpäì íãà úeîcå:íäì úçàì íéôðk òaøàå úçàì íéðô äraøàåæäøLé ìâø íäéìâøå §¬¨−̈¨¥«¨§©§¨¨¬¨¦−§¤¨®§©§©¬§¨©−¦§©©¬¨¤«§©§¥¤−¤´¤§¨¨®
:ìì÷ úLçð ïérk íéööðå ìâr ìâø óëk íäéìâø óëåçìr íäéôðk úçzî íãà éãéå §©´©§¥¤À§©¸¤´¤¥½¤§´Ÿ§¦½§¥−§¬Ÿ¤¨¨«¦¥´¨À̈¦©̧©¸©§¥¤½©−

:ízraøàì íäéôðëå íäéðôe íäéráø úraøàèeaqé-àì íäéôðk dúBçà-ìà äMà úøáç ©§©´©¦§¥¤®§¥¤¬§©§¥¤−§©§©§¨««Ÿ§²Ÿ¦¨¬¤£−̈©§¥¤®«Ÿ¦©´
:eëìé åéðt øár-ìà Léà ïzëìáéízraøàì ïéîiä-ìà äéøà éðôe íãà éðt íäéðt úeîãe §¤§½̈¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥«§´§¥¤»§¥´¨¨¼§¥̧©§¥³¤©¨¦¸§©§©§½̈

:ïzraøàì øLð-éðôe ïzraøàì ìåàîOäî øBL-éðôeàéäìrîìî úBãøt íäéôðëå íäéðôe §¥¬¥«©§−Ÿ§©§©§¨®§¥¤−¤§©§©§¨«§¥¤¾§©§¥¤¬§ª−¦§¨®§¨
ézL Léàì:äðäéúiåb úà úBqëî íézLe Léà úBøáç íáéìà eëìé åéðt øár-ìà Léàå §¦À§©̧¦¸«Ÿ§´¦½§©´¦§©½¥−§¦«Ÿ¥¤«¨§¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥®¤´

:ïzëìa eaqé àì eëìé úëìì çeøä änM-äéäé øLàâéLà-éìçâk íäéàøî úBiçä úeîãe £¤Á¦«§¤¨̧¨¨³©¨¤̧¤¸¥¥½¬Ÿ¦©−§¤§¨«§¸©«©¹©§¥¤´§©«£¥¥À

dxezd lr `xfr oa`

ÌBÏL EÏ לא רע. ּב יּגע לא ּכטעם . ¿»ְְִַַַַֹֹ
מאֹויב: ולא רעה מחּיה ולא ְְֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמאבן

fkÈÓL ˙‡ eÓNÂּכטעם ׁשמֹו. לׂשּום ¿»∆¿ƒְְַַָ
טעמֹו, אֹו ּבּׁשם. מקּודׁשים ׁשּיהיּו ְְְִִֵֶַַָָׁשם,

אחד  ּבכל ּכי עליהם. ׁשמי יזּכירּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָּכאׁשר
והּנֹורא: הּנכּבד הּׁשם ּפסּוקים, ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹמהּׁשלׁשה

ÌÎ¯·‡ È‡Â,אברכם מ''ם היֹות ויּתכן . «¬ƒ¬»¬≈ְֱֲֲִֵֵֵָָ
סימן  יהיה אֹו המברכים. הּכהנים ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹסימן

אני  יברכּום, הם אם והּטעם, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָליׂשראל.
ּדעּתי  לפי ּברכתם. ׁשאקּים והּטעם, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאברכם.
ּכהנים  לכּלם סימן אברכם, ְֲֲֲִִֵֵֶָָָֹֻׁשּמ''ם

ְְְִִֵויׂשראלים:
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(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−
ñ :íäì øBîà ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯BÓ‡∑דישנ"ט ּבלע"ז ׁשמֹור זכֹור, Ì‰Ï.(זאגענד)ּכמֹו ¯BÓ‡∑(ספרי) ׁשֹומעים ּכּלם ∑‡BÓ¯.ׁשּיהיּו »»∆ְְַַָָ»»∆ְְִִֶָֻ»
ׁשלם (תנחומא) ּובלב ּבכּונה אּלא ּובבהלּות, ּבחּפזֹון ּתברכם לא .מלא, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

(ãë)ñ :EøîLéå ýåýé Eëøáé§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
i"yx£EÎ¯·È∑נכסי לעבּדֹו∑E¯ÓLÈÂ.ׁשּיתּברכּו מּתנה ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי יבֹואּו ׁשּלא ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבמּתנה  לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ליסטים ׁשּבאים וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו יכֹול ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָאינֹו
ּבּספרי  ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה הּׁשֹומר. הּוא הּנֹותן הּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל .זֹו? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 'nr b"lg y"ewl t"r)

Liqkp EkxAzIW ± Lkxai§¨¤§¤¦§¨§§¨¤

::::ויויויויׁשׁשׁשׁשמרמרמרמר יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽיברכיברכיברכיברכְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽ
נכסינכסינכסינכסי ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיתתתתּבּבּבּברכרכרכרכּוּוּוּו –––– ובפרש"י)יברכיברכיברכיברכ כד. (ו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָ

רׁש"י  ּפרׁש מּדּוע וא"כ עניניו, ּבכל האדם את יבר ׁשהּקּב"ה ּכללית ּברכה היא "יברכ" ּברּכת ּדבפׁשטּות לעּין, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָיׁש
ּבלבד? הּנכסים על ׁשהיא "נכסי "יתּברכּו היא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּברכה

הּברכֹות  על ּכהנים ּבברּכת החּדּוׁש מה קׁשה וא"כ תומ"צ, למקּימי ּברכֹות רּבּוי נתּפרׁשּו ּבחּקֹותי ּבפרׁשת ּדהּנה ּבזה, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻוי"ל
ּבחּקֹותי ּכאן)ׁשּבפ' זקנים ּומֹוׁשב רזא ּבפענח הקׁשּו ?(וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ּבחּקֹותי. ּבפרׁשת נכללת ׁשאינּה מיחדת ּברכה ׁשהיא ,"נכסי "ּיתּברכּו היא ּכאן ׁשהּברכה רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻולכן
הּתבּואה  על ּוכׁשמדּבר הּתֹומ"צ, קּיּום ע"י לבנ"י ׁשּיׁשּפע ּבכּמּות הּטֹוב רּבּוי ּבענין הּוא הּברכֹות עּקר ּבחּקֹותי, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻֻֻּדבפרׁשת

מׁשּתּמרין" יהיּו ׁש"הּפרֹות רק היא הּברכה ואכלתם)והּפרֹות, ד"ה י שם, .(רש"י ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
מּכפי  יֹותר ויתרּבּו יתּברכּו ,("נכסי") ּכבר להאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשהּנכסים ּדפרּוׁשֹו ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו היא הּברכה ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָמשא"כ

ׁשערים" מאה ההיא ּבּׁשנה "וּימצא – ּביצחק ׁשּמצינּו ע"ד וטבעם. יב)מּדתם כו, והּׁשנה (תולדות קׁשה ׁש"הארץ דאע"פ , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
מאה" ׁשאמדּוה אחת על "עׂשתה שם)קׁשה", עזראעזראעזראעזרא.....(פרש"י אבןאבןאבןאבן ְֲֵֶַַַָָָָָָָ

(äë)ýåýé øàé|éìà åéðtñ :jpçéå E ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ¯‡È∑ צהּבֹות ּפנים ׂשֹוחקֹות, ּפנים ל חן (ספרי)∑jÁÈÂ.יראה ל עזראעזראעזראעזרא.....יּתן אבןאבןאבןאבן »≈»»≈∆ְְְֲִִֶַָָֻƒÀ∆»ְִֵֵ

(åë)ýåýé àOé|éìà åéðtñ :íBìL Eì íNéå E ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ∑ּכעסֹו עזראעזראעזראעזרא.....יכּבׁש אבןאבןאבןאבן ƒ»»»≈∆ְֲִַֹ

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÔÈ„kכג  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈
:ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈz Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeÎ¯·z¿»¿»¿≈ƒ¿»≈≈¿¿

Cp¯hÈÂ:כד  ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ»

C˙È:כה  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ dzÎL ÈÈ ¯‰È«¿«¿»¿ƒ¿≈¿»»ƒ««»»

ÌÏL:כו  CÏ ÈeLÈÂ C˙ÂÏ dt‡ ÈÈ ·qÈƒ«¿»«≈¿»»ƒ«≈»¿»

dxezd lr `xfr oa`

אם  הּנדר, ימי ּכפי ּגם ממֹונֹו. ּכפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּיּתן
ּברּכת  ּפרׁשת ונסמכה מעּטים. אם ְְְְְִִִִִַַַַָָָרּבים
ּתֹורת  הׁשלים ּכאׁשר נזיר, לפרׁשת ְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹּכהנים
ּכהנים  ּתֹורת הזּכיר קדֹוׁש, ׁשהּוא ְֲִִִִֶַַָָֹהּנזיר
זאת  ּכי אמרּו, והּמכחיׁשים קדֹוׁשים. ְְְְִִִִֵֶַַָֹׁשהם
מנחה, מביא לכל מבר הּכהן היה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹהּברכה
הּנֹודר. יד ּתּׂשיג אׁשר ּפי על ּבעבּור ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָונסמכה
וּיּׂשא  והעד, חז''ל. ׁשהעּתיקּו ּכמֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָוהאמת
ּבּיֹום  ויברכם העם אל ידיו את ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹאהרן

צּוה  ׁשהּׁשם הּפרׁשה זאת ונכּתבה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשמיני.
העם, את אהרן ׁשּיבר הּמׁשּכן, ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבהקמת
ּכידים, הּכּפים ּכי ּכּפים. נׂשיאּות ּכתיב ְְְְִִִִִִַַַַַַָָוׁשם

ּכללים: ידים ְִִַַָָרק
ckEÎ¯·È וטעם ועׁשר: חּיים ּתֹוספֹות . ¿»∆¿ְְִֶַַַָֹ

E¯ÓLÈÂ יגזֹול ׁשּלא הּתֹוספת, ׁשּיׁשמֹור . ¿ƒ¿¿∆ְְִִֶֶֶֶַֹ
ּׁשהֹוסיף: מה ִֵֶַַאחר

dkEÈÏ‡ ÂÈt '‰ ¯‡È ּבאֹור ּכטעם . »≈»»≈∆ְְַַ
ּתבּקׁש אׁשר וכל והּטעם, חּיים. מל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָּפני

והּטעם, ּפניו. יאר ׁשּתדרׁשֹו, ּובׁשעת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו,
מּיד. ׁשאלת למּלאת וירצה אֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹיקּבל
.יחנ הּוא צרה, ּבעת אֹותֹו ּבּקׁשּת ְְְְְִִֵַָָָָואם
.ּבּקׁשת ל ויּתן ויחּנּך, היֹות יּתכן ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֻּגם
אלהים, חנן אׁשר אּתם. חּנּוני ְֱֲִִֶֶַַַַַָֹּכטעם

חנן: ְִִַַָמּגזרת
ekEÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ עיני אעלים הפ . ƒ»»»≈∆ְִֵֵֶַַ

מקֹום  ּבכל ּכי ּפירׁשּתי. ּכאׁשר והּטעם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָמּכם.
:אלי נׂשּואֹות ּפניו יהיה ÌNÈÂׁשּתפנה, ְְְִִֵֶֶֶֶָָ¿»≈

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy

(æë)ñ :íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìò éîL-úà eîNå§¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

i"yx£ÈÓLŒ˙‡ eÓNÂ∑(ספרי)המפרׁש ּבּׁשם ‡·¯ÌÎ.יברכּום È‡Â∑(מט הּכהנים.(חולין עם ואסּכים ליׂשראל ¿»∆¿ƒְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈ְְְְֲִִִִֵַַָֹ
לּכהנים  – אברכם" "ואני אחר: עזראעזראעזראעזרא.....ּדבר  אבןאבןאבןאבן ֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹ

Ï‡¯NÈכז  Èa ÏÚ ÈÓL ˙k¯a ˙È ÔeÂLÈÂƒ«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
:ÔepÎ¯·‡ ‡‡Â«¬»¬»≈ƒ

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
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úåòåáù ìù ïåùàø íåéì äøèôäà ÷øô ìà÷æçé

ààéäéå|ìLaeçzôð øák-øäð-ìr äìBbä-CBúá éðàå Lãçì äMîça éréáøa äðL íéL ©§¦´¦§¦´¨À̈¨«§¦¦¸©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦¬§«©−̈©§©§¨®¦§§¸

:íéýìû úBàøî äàøàå íéîMäáCìnä úeìâì úéLéîçä äðMä àéä Lãçì äMîça ©¨©½¦¨«¤§¤−©§¬¡Ÿ¦«©«£¦−̈©®Ÿ¤¦ µ©¨¨´©«£¦¦½§¨−©¤¬¤
:ïéëéBéâéäzå øák-øäð-ìr íécNk õøàa ïäkä éæea-ïa ìà÷æçé-ìà äBäé-øáã äéä äéä «¨¦«¨´Ÿ¨¨´§©§ÂÂ̈¤§¤§¥̧¤¦¯©Ÿ¥²§¤¬¤©§¦−©§©§¨®©§¦¬

:ýåýé-ãé íL åéìrãdâðå úçwìúî Làå ìBãb ïðr ïBôvä-ïî äàa äørñ çeø äpäå àøàå ¨¨²−̈©§Ÿ̈«¨¥¿¤§¦¥Á¸©§¨¹̈¨¨´¦©¨À¨³̈¨¸§¥´¦§©©½©§¬Ÿ©
:Làä CBzî ìîLçä ïérk dëBzîe áéáñ Bìäïäéàøî äæå úBiç òaøà úeîc dëBzîe −¨¦®¦̧½̈§¥¬©«©§©−¦¬¨¥«¦̧½̈§−©§©´©®§¤¸©§¥¤½

:äpäì íãà úeîcå:íäì úçàì íéôðk òaøàå úçàì íéðô äraøàåæäøLé ìâø íäéìâøå §¬¨−̈¨¥«¨§©§¨¨¬¨¦−§¤¨®§©§©¬§¨©−¦§©©¬¨¤«§©§¥¤−¤´¤§¨¨®
:ìì÷ úLçð ïérk íéööðå ìâr ìâø óëk íäéìâø óëåçìr íäéôðk úçzî íãà éãéå §©´©§¥¤À§©¸¤´¤¥½¤§´Ÿ§¦½§¥−§¬Ÿ¤¨¨«¦¥´¨À̈¦©̧©¸©§¥¤½©−

:ízraøàì íäéôðëå íäéðôe íäéráø úraøàèeaqé-àì íäéôðk dúBçà-ìà äMà úøáç ©§©´©¦§¥¤®§¥¤¬§©§¥¤−§©§©§¨««Ÿ§²Ÿ¦¨¬¤£−̈©§¥¤®«Ÿ¦©´
:eëìé åéðt øár-ìà Léà ïzëìáéízraøàì ïéîiä-ìà äéøà éðôe íãà éðt íäéðt úeîãe §¤§½̈¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥«§´§¥¤»§¥´¨¨¼§¥̧©§¥³¤©¨¦¸§©§©§½̈

:ïzraøàì øLð-éðôe ïzraøàì ìåàîOäî øBL-éðôeàéäìrîìî úBãøt íäéôðëå íäéðôe §¥¬¥«©§−Ÿ§©§©§¨®§¥¤−¤§©§©§¨«§¥¤¾§©§¥¤¬§ª−¦§¨®§¨
ézL Léàì:äðäéúiåb úà úBqëî íézLe Léà úBøáç íáéìà eëìé åéðt øár-ìà Léàå §¦À§©̧¦¸«Ÿ§´¦½§©´¦§©½¥−§¦«Ÿ¥¤«¨§¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥®¤´

:ïzëìa eaqé àì eëìé úëìì çeøä änM-äéäé øLàâéLà-éìçâk íäéàøî úBiçä úeîãe £¤Á¦«§¤¨̧¨¨³©¨¤̧¤¸¥¥½¬Ÿ¦©−§¤§¨«§¸©«©¹©§¥¤´§©«£¥¥À

dxezd lr `xfr oa`

ÌBÏL EÏ לא רע. ּב יּגע לא ּכטעם . ¿»ְְִַַַַֹֹ
מאֹויב: ולא רעה מחּיה ולא ְְֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמאבן

fkÈÓL ˙‡ eÓNÂּכטעם ׁשמֹו. לׂשּום ¿»∆¿ƒְְַַָ
טעמֹו, אֹו ּבּׁשם. מקּודׁשים ׁשּיהיּו ְְְִִֵֶַַָָׁשם,

אחד  ּבכל ּכי עליהם. ׁשמי יזּכירּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָּכאׁשר
והּנֹורא: הּנכּבד הּׁשם ּפסּוקים, ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹמהּׁשלׁשה

ÌÎ¯·‡ È‡Â,אברכם מ''ם היֹות ויּתכן . «¬ƒ¬»¬≈ְֱֲֲִֵֵֵָָ
סימן  יהיה אֹו המברכים. הּכהנים ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹסימן

אני  יברכּום, הם אם והּטעם, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָליׂשראל.
ּדעּתי  לפי ּברכתם. ׁשאקּים והּטעם, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאברכם.
ּכהנים  לכּלם סימן אברכם, ְֲֲֲִִֵֵֶָָָֹֻׁשּמ''ם

ְְְִִֵויׂשראלים:
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ß oeiq 'f iying mei ß

:÷øá àöBé Làä-ïîe Làì dâðå úBiçä ïéa úëläúî àéä íéãtlä äàøîk úBøra«Ÿ£¸§©§¥´©©¦¦½¦¾¦§©¤−¤¥´©«©®§´Ÿ©¨¥½¦¨¥−¥¬¨¨«
ãé:÷æaä äàøîk áBLå àBöø úBiçäååèúBiçä ìöà õøàa ãçà ïôBà äpäå úBiçä àøàå §©«©−¨´¨®§©§¥−©¨¨«¨¥−¤©«©®§¦¥Á©̧¤¨¬¨¨²¤¥¬¤©«©−

:åéðt úraøàìæèíäéàøîe ïzraøàì ãçà úeîãe LéLøz ïérk íäéNrîe íépôBàä äàøî §©§©¬©¨¨«©§¥̧¨«©¦³©«£¥¤¸§¥´©§¦½§¬¤−̈§©§©§¨®©§¥¤¸

:ïôBàä CBúa ïôBàä äéäé øLàk íäéNrîeæéeaqé àì eëìé ízëìa ïäéráø úraøà-ìr ©´£¥¤½©«£¤²¦«§¤¬¨«©−§¬¨«¨«©©§©¬©¦§¥¤−§¤§¨´¥¥®¬Ÿ¦©−
:ïzëìaçé:ïzraøàì áéáñ íéðér úàìî íúaâå íäì äàøéå íäì dáâå ïäéaâåèéúëìáe §¤§¨«§©̧¥¤½§¬Ÿ©¨¤−§¦§¨´¨¤®§©ŸÀ̈§¥¬Ÿ¥©²¦¨¦−§©§©§¨«§¤̧¤¸

:íépôBàä eàNpé õøàä ìrî úBiçä àNpäáe íìöà íépôBàä eëìé úBiçäëøLà ìr ©«©½¥«§¬¨«©¦−¤§¨®§¦¨¥³©«©¸¥©´¨½̈¤¦¨«§−¨«©¦«©´£¤Á

äiçä çeø ék íúnrì eàNpé íépôBàäå úëìì çeøä änL eëìé úëìì çeøä íM-äéäé¦«§¤¨̧¨³©¨¤̧¤¸¥¥½¨¬¨¨−©¨¤®¤§¨«©¦À¦¨«§¸§ª¨½̈¦²¬©©«©−̈
:íépôBàaàëíúnrì íépôBàä eàNpé õøàä ìrî íàNpäáe eãîré íãîráe eëìé ízëìa ¨«©¦«§¤§¨´¥¥½§¨§−̈©«£®Ÿ§¦¨«§º̈¥©´¨À̈¤¦¨«§³¨«©¦¸§ª¨½̈

:íépôBàa äiçä çeø ékáëéeèð àøBpä çøwä ïérk ré÷ø äiçä éLàø-ìr úeîãe ¦²¬©©«©−̈¨«©¦«§º©¨¥³©«©¨¸¨¦½©§¥−©¤´©©¨®¨¬
:äìrîìî íäéLàø-ìrâëíézL Léàì dúBçà-ìà äMà úBøLé íäéôðk ré÷øä úçúå ©¨«¥¤−¦§¨«§¨§©̧©¸¨«¨¦½©©§¥¤´§¨½¦−̈¤£¨®§¦À§©³¦

íézL Léàìe äpäì úBqëî:íäéúiåb úà äpäì úBqëîãëìB÷k íäéôðk ìB÷-úà òîLàå §©¸¨¥½¨§¦À§©³¦§©¸¨¥½¨¥−§¦«Ÿ¥¤«¨«¤§©´¤´©§¥¤¿§Á

:ïäéôðë äðétøz íãîra äðçî ìB÷k älîä ìB÷ ízëìa écL-ìB÷k íéaø íéîäëìB÷-éäéå ©̧¦©¦³§«©©¸§¤§½̈¬£ª−̈§´©«£¤®§¨§−̈§©¤¬¨©§¥¤«©«§¦¾

:ïäéôðë äðétøz íãîra íLàø-ìr øLà ré÷øì ìrîåëíLàø-ìr øLà ré÷øì ìrnîe ¥©¾¨«̈¦−©£¤´©Ÿ¨®§¨§−̈§©¤¬¨©§¥¤«¦©À©¨«̈¦̧©̧£¤´©Ÿ½̈

:äìrîìî åéìr íãà äàøîk úeîc àqkä úeîc ìrå àqk úeîc øétñ-ïáà äàøîk§©§¥¬¤«¤©¦−§´¦¥®§©¸§´©¦¥½§º§©§¥¬¨¨²¨−̈¦§¨«§¨
æëàøàå|åéðúî äàønîe äìrîìe åéðúî äàønî áéáñ dì-úéa Là-äàøîk ìîLç ïérk ¨¥´¤§¥´©§©À§©§¥¥³¥¨¸¨¦«½¦©§¥¬¨§−̈§¨®§¨¦©§¥³¨§¨¸

:áéáñ Bì dâðå Là-äàøîk éúéàø ähîìeçëíLbä íBéa ïðrá äéäé øLà úLwä äàøîk §©½¨¨¦̧¦¸§©§¥¥½§¬Ÿ©−¨¦«§©§¥´©¤¿¤£¤Á¦«§¤̧¤«¨¹̈§´©¤À¤
ìB÷ òîLàå éðt-ìr ìtàå äàøàå ýåýé-ãBák úeîc äàøî àeä áéáñ dâpä äàøî ïk¥´©§¥³©Ÿ̧©¸¨¦½¾©§¥−§´§«§Ÿ̈®¨«¤§¤¸¨«¤´Ÿ©¨©½¨«¤§©−¬

:øaãîâáé:BîB÷nî ýåýé-ãBák Ceøa ìBãb Lrø ìB÷ éøçà òîLàå çeø éðàOzå §©¥«©¦¨¥´¦½©¨«¤§©´©«£©½−©´©¨®¨¬§«§Ÿ̈−¦§«

ì"åçá úåòåáù ìù éðù íåéì äøèôäá ÷øô ÷å÷áç

áë:õøàä-ìk åéðtî ñä BLã÷ ìëéäa ýåýéåâà:úBðéâL ìr àéápä ÷ewáçì älôz ©«Ÿ̈−§¥©´¨§®©¬¦¨−̈¨¨¨«¤§¦−̈©«£©´©¨¦®©−¦§Ÿ«
áíçø æâøa réãBz íéðL áø÷a eäéiç íéðL áø÷a Eìrt ýåýé éúàøé ErîL ézrîL ýåýé§Ÿ̈À¨©´§¦¦§£»¨¥¼¦¼§Ÿ̈À¨«¨§¸§¤³¤¨¦¸©¥½§¤¬¤¨¦−¦®©§−Ÿ¤©¥¬

:øBkæzâäàìî Búläúe BãBä íéîL äqk äìñ ïøàt-øäî LBã÷å àBáé ïîézî dåìà ¦§«¡¸Ÿ©̧¦¥¨´¨½§¨¬¥«©¨−̈¤®¨¦¨³¨©̧¦¸½§¦¨−¨«§¨¬
:õøàäã:Bfr ïBéáç íLå Bì Bãiî íéðø÷ äéäz øBàk dâðåäóLø àöéå øác Cìé åéðôì ¨¨«¤§Ÿ̧©¸¨´¦«§¤½©§©¬¦¦¨−®§−̈¤§¬ª«§¨−̈¥¤́¨®¤§¥¥¬¤−¤
:åéìâøìåãîr|úBëéìä íìBò úBòáb eçL ãr-éøøä eöötúiå íéBb øziå äàø õøà ããîéå §©§¨«¨©´©§´Ÿ¤¤À¤¨¨¸©©¥´¦½©¦§«Ÿ§¸©§¥©½©−¦§´¨®£¦¬

:Bì íìBòæ:ïéãî õøà úBòéøé ïeæbøé ïLeë éìäà éúéàø ïåà úçzçýåýé äøç íéøäðáä −̈«©´©½̈¤¨¦−¦¨«¢¥´¨®¦§§¾§¦−¤¬¤¦§¨«£¦§¨¦¸¨¨´§Ÿ̈½

éñeñ-ìr ákøú ék Eúøár íia-íà Età íéøäpa-íàéúákøî E:äreLé EèøBòú äéør ¦©§¨¦¸©¤½¦©−̈¤§¨¤®¦³¦§©¸©¤½©§§Ÿ¤−§¨«¤§¨³¥¸

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy

æ(à)ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈
çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©

:íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה יֹום (במדבר ודּו"ק) ּבׁשוא "ּכלֹות" ולא ּבפּתח לֹומר (רצה ּכתיב "ּכּלֹות" «¿ƒ¿«…∆ְְְְְְִִַַַָָָָֹ

לחּפה  הּנכנסת ּככּלה יׂשראל היּו הּמׁשּכן LÓ‰.הקמת ˙Blk∑ את עׂשּו לב חכם וכל ואהליאב ּבצלאל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ«…∆ְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָ
ּבהר  ׁשהראהּו ּכמֹו ודבר, ּדבר ּכל ּתבנית לראֹות עליו נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבמׁשה, הּכתּוב ּותלאֹו ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּמׁשּכן
ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית טעה ולא הּמלאכה לעֹוׂשי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלהֹורֹות

קלב)ׁשּנאמר: ׁשּנאמר (תהילים ׁשמֹו, על נקרא לפיכ וגֹו'", לה' אׁשרֿנׁשּבע עּנֹותֹו ּכל את לדוד ה' "זכֹור : ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יב) א ּדוד"(מלכים בית "ראה :.ÌÈ˜‰Ï ‰LÓ ˙Blk ÌBÈa∑ ׁשבעת ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ולא ְְִֵֵָ¿«…∆¿»ƒְְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ

מׁשה  ּכּלֹות "ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא העמידֹו הּיֹום ּובאֹותֹו ּומפרק ֹו, מעמידֹו מׁשה היה הּמּלּואים ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹימי
היה ניסן חדׁש וראׁש הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו ס)להקים", הּזיה (גיטין הּזּו ּבּׁשליׁשי הּפרה, נׂשרפה ּבּׁשני . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּגּלחּו ּובּׁשביעי .ראׁשֹונה ְְִִִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 40 'nr g"kg y"ewl t"r)

Fnvr oMWOd ixcBn ied zFlbrd̈£¨©¥¦¦§¥©¦§¨©§
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א)ההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאים אים אים אים  (ז, ְְְְִִִִִִִִַַַַ

הּכתּוב  (וכלׁשֹון ּביֹותר ּגדֹולה לב ּבנדיבּות יׂשראל ּבני ּתרמּו הּמׁשּכן נדבת ׁשאת מצינּו ׁשהרי הּוא, ּפלא ּדבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָולכאֹורה
והֹותר" . . ז)"דּים לו, [ּובפרט (ויקהל נׂשיאים? ב' על אחת עגלה – כ"כ ּגדֹול ּבצמצּום יתרמּו יׂשראל נׂשיאי ודוקא ,( ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

הּתרּומה]. ּבכּמּות צמצמּו ּומּדּוע הּמׁשּכן, מלאכת ּבנדבֹות עּכּובם לתּקן ע"מ ּגדֹולה, ּבזריזּות היתה זה ּביֹום ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּתרּומתם
ּבּמדרׁש אי' ּבזה: טז)והּבאּור פי"ב, ׁשעׂשיתם (במדב"ר מׁשּכן להם אמרּו ׁשּכ יּׂששכר, ׁשל ׁשבטֹו הּזאת העצה להם נתן "ּומי : ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

נעׂשה  העגלֹות, התנּדבּות ׁשע"י ׁשּכיון י"ל, ועפ"ז ּבהם". אֹותֹו נֹוׂשאים ׁשּתהיּו עגלֹות התנּדבּו אּלא ּבאויר, הּוא ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּפֹורח
חלק  הּותה ּתרּומתם כ"א לּמׁשּכן, לסּיּוע אמצעי איזה העגלֹות אין הרי נּׂשא, למׁשּכן ּבאויר" "ּפֹורח מּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָהּמׁשּכן
למקֹום, מּמקֹום נּׂשא ׁשהּוא ׁשענינֹו מֹועד", "אהל היה ׁשהּמׁשּכן ּדכיון ּבעגלֹות, הּנּׂשא למׁשּכן ׁשּנעׂשה עצמֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמהּמׁשּכן

עצמֹו. הּמׁשּכן ּבׁשלמּות חסר היה העגלֹות ׁשאּלּולי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרי

È˙א  ‡Ó˜‡Ï ‰LÓ ÈˆÈL„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ≈≈∆«¬»»»
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LÈc˜Â Ôepa¯Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»»»ƒ¿«ƒ¿«ƒ
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`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy

æ(à)ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈
çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©

:íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה יֹום (במדבר ודּו"ק) ּבׁשוא "ּכלֹות" ולא ּבפּתח לֹומר (רצה ּכתיב "ּכּלֹות" «¿ƒ¿«…∆ְְְְְְִִַַַָָָָֹ

לחּפה  הּנכנסת ּככּלה יׂשראל היּו הּמׁשּכן LÓ‰.הקמת ˙Blk∑ את עׂשּו לב חכם וכל ואהליאב ּבצלאל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ«…∆ְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָ
ּבהר  ׁשהראהּו ּכמֹו ודבר, ּדבר ּכל ּתבנית לראֹות עליו נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבמׁשה, הּכתּוב ּותלאֹו ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּמׁשּכן
ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית טעה ולא הּמלאכה לעֹוׂשי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלהֹורֹות

קלב)ׁשּנאמר: ׁשּנאמר (תהילים ׁשמֹו, על נקרא לפיכ וגֹו'", לה' אׁשרֿנׁשּבע עּנֹותֹו ּכל את לדוד ה' "זכֹור : ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יב) א ּדוד"(מלכים בית "ראה :.ÌÈ˜‰Ï ‰LÓ ˙Blk ÌBÈa∑ ׁשבעת ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ולא ְְִֵֵָ¿«…∆¿»ƒְְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ

מׁשה  ּכּלֹות "ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא העמידֹו הּיֹום ּובאֹותֹו ּומפרק ֹו, מעמידֹו מׁשה היה הּמּלּואים ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹימי
היה ניסן חדׁש וראׁש הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו ס)להקים", הּזיה (גיטין הּזּו ּבּׁשליׁשי הּפרה, נׂשרפה ּבּׁשני . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּגּלחּו ּובּׁשביעי .ראׁשֹונה ְְִִִִַָ
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עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשני ני ני ני  עגלהעגלהעגלהעגלה .... .... יהוהיהוהיהוהיהוה לפנילפנילפנילפני אתאתאתאת־־־־קרקרקרקרּבּבּבּבנםנםנםנם ווווּיּיּיּיביאביאביאביאּוּוּוּו .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ננננׂשׂשׂשׂשיאייאייאייאי .... .... אתאתאתאת־־־־ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן להקיםלהקיםלהקיםלהקים ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַֹֹויהיויהיויהיויהי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
א)ההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאים אים אים אים  (ז, ְְְְִִִִִִִִַַַַ

הּכתּוב  (וכלׁשֹון ּביֹותר ּגדֹולה לב ּבנדיבּות יׂשראל ּבני ּתרמּו הּמׁשּכן נדבת ׁשאת מצינּו ׁשהרי הּוא, ּפלא ּדבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָולכאֹורה
והֹותר" . . ז)"דּים לו, [ּובפרט (ויקהל נׂשיאים? ב' על אחת עגלה – כ"כ ּגדֹול ּבצמצּום יתרמּו יׂשראל נׂשיאי ודוקא ,( ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

הּתרּומה]. ּבכּמּות צמצמּו ּומּדּוע הּמׁשּכן, מלאכת ּבנדבֹות עּכּובם לתּקן ע"מ ּגדֹולה, ּבזריזּות היתה זה ּביֹום ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּתרּומתם
ּבּמדרׁש אי' ּבזה: טז)והּבאּור פי"ב, ׁשעׂשיתם (במדב"ר מׁשּכן להם אמרּו ׁשּכ יּׂששכר, ׁשל ׁשבטֹו הּזאת העצה להם נתן "ּומי : ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

נעׂשה  העגלֹות, התנּדבּות ׁשע"י ׁשּכיון י"ל, ועפ"ז ּבהם". אֹותֹו נֹוׂשאים ׁשּתהיּו עגלֹות התנּדבּו אּלא ּבאויר, הּוא ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּפֹורח
חלק  הּותה ּתרּומתם כ"א לּמׁשּכן, לסּיּוע אמצעי איזה העגלֹות אין הרי נּׂשא, למׁשּכן ּבאויר" "ּפֹורח מּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָהּמׁשּכן
למקֹום, מּמקֹום נּׂשא ׁשהּוא ׁשענינֹו מֹועד", "אהל היה ׁשהּמׁשּכן ּדכיון ּבעגלֹות, הּנּׂשא למׁשּכן ׁשּנעׂשה עצמֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמהּמׁשּכן

עצמֹו. הּמׁשּכן ּבׁשלמּות חסר היה העגלֹות ׁשאּלּולי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרי
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yp`מב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy
ּבכּמּות  יּתּור ּכל ללא ּבתכלית מדּיקים להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן ּכלי ׁשּכל ׁשּכׁשם עגלֹות, ׁשּׁשה רק ׁשהביאּו הּטעם יּובן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻּובזה
לא  ּולכ ּדהּמׁשּכן, הּצר ּכפי הּדּיּוק ּבתכלית להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן, ׁשלמּות ׁשּמטרתם ּכיון העגלֹות, עד"ז הּכלי, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּובגדל

ּבתרּומתם. הּנׂשיאים עזראעזראעזראעזרא....הפליגּו אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִִַָָ

(á)íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ
:íéã÷tä-ìò íéãîòä íä úhnä éàéNð§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«

i"yx£˙hn‰ È‡ÈN Ì‰∑(ספרי)ׁשּנאמר עליהם, מּכים והיּו ּבמצרים, עליהם ׁשֹוטרים ה)ׁשהיּו "וּיּכּו(שמות : ≈¿ƒ≈««…ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ
וגֹו'" יׂשראל ּבני ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.ׁשטרי ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰∑ ׁשּנאמר יׂשראל, את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם ׁשעמדּו ְְְְִֵֵֵָֹ≈»…¿ƒ««¿Àƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

א) וגֹו'"(במדבר יהיּו "ואּתכם :. ְְְְִִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 40 'nr g"kg y"ewl t"r)
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ההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאים אים אים אים  עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשניניניני עגלהעגלהעגלהעגלה צבצבצבצב........ ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש־־־־עגלתעגלתעגלתעגלת .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ננננׂשׂשׂשׂשיאייאייאייאי ב־ג)ווווּיּיּיּיקריבקריבקריבקריבּוּוּוּו (ז, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּוכמ"ש והּמׁשּכן, הּקרׁשים נׂשיאת לצר ּבהם הׁשּתּמׁשּו הּנׂשיאים ׁשּנדבּו אּלּו ז־ח)עגלֹות נתן (ז, גֹו' העגלֹות ׁשּתי "את ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

עבֹודתם". ּכפי מררי לבני נתן גֹו' העגלֹות ארּבע ואת עבֹודתם. ּכפי ּגרׁשֹון ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָלבני
עׁשירּות" ּבמקֹום ענּיּות ׁש"אין ּכלל יׁש הּמקּדׁש ּולבית לּמׁשּכן ׁשּבנֹוגע ּדאף ּביֹותר, הּדבר ּתמּוּה ב)ולכאֹורה קב, ,(שבת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקרׁשים לנׂשיאת הסּפיקּו ּבדחק ׁשרק הּמרּבים, הּקרׁשים נׂשיאת לצר עגלֹות ארּבע רק הּנׂשיאים נּדבּו שבת מ"מ (עיין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻ
א) .צט,

לתכליתֹו לגמרי מנּצל ּבּמׁשּכן ּדבר ּכל היה מקֹום מּכל ּובעׁשירּות, ּברחבּות צ"ל הּכל הי' ׁשּבּמׁשּכן ּדאף ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻויׁש
ּבספרי וכדאי' מיּתר. אחד ּפרט אפי' ׁשהיה מּבלי ּפרטיו, פה)ּובכל ז, ּכּלן (פרשתנו ּבמׁשקלן מכּונים הּמקּדׁש ּכלי "היּו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻ

כּו'". ריבה לא ְִֶָָֹּכאחד,
מנּצלֹות  אּלּו עגלֹות היּו לא עגלֹות, ּבעֹוד מׁשּתּמׁשים היּו ּבאם הרי הּקרׁשים, לנׂשיאת הסּפיקּו עגלֹות ׁשארּבע מּכיון ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻוא"כ,

ּתכליתן. ּולכל ְְְְִֵַַָָלגמרי
לבּטלה" אחד ּדבר ּברא לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ׁש"ּכל הׁשי"ת, עבֹודת ּבדרכי נפלאה הֹוראה ללמד יׁש (שבת ּומּזה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ב) עליו עז, אּלא לבּטלה? רגעים ּכּמה ילכּו ּבאם ּבכ ּומה ה', לעבֹודת הקּדׁשּתי הּיֹום ׁשעֹות רב הרי האדם: יאמר ּדאל .ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ית'. ולכבֹודֹו ה' לעבֹודת לגמרי מנּצל צ"ל ּבחּייו ּופרט רגע ׁשּכל עזראעזראעזראעזרא....לדעת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

(â)áö úìâò-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ
ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìò äìâò ø÷a øNò éðLe§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®

:ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«
i"yx£·ˆ ˙Ï‚ÚŒLL∑וכן מחּפים, אּלא "צב" סו)אין קרּויים (ישעיה מכּסים עגלֹות – ּובּפרדים" "ּובּצּבים : ≈∆¿…»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

‰ÔkLn."צּבים" ÈÙÏ Ì˙B‡ e·È¯˜iÂ∑:נתן רּבי אמר הּמקֹום. מּפי לֹו ׁשּנאמר עד מּידם מׁשה ק ּבל ׁשּלא ִַ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
הּנׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, ּכאן להתנּדב הּנׂשיאים ראּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמה
ׁשּנאמר  הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו ׁשראּו ּכיון מׁשלימין, אנּו ּׁשּמחּסרין ּומה ּׁשּיתנּדבּו מה צּבּור ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹיתנּדבּו

לו) לאפֹוד (שמות והּמּלּואים הּׁשהם אבני את הביאּו לעׂשֹות? ּלנּו מה מעּתה אמרּו: ּדּים", היתה "והּמלאכה :ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּתחּלה  ּכאן התנּדבּו לכ עזראעזראעזראעזרא.....ולחׁשן, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֶַַָָָֹ

‡·‰˙‰ÔBב  ˙Èa ÈLÈ¯ Ï‡¯NÈ È·¯·¯ e·È¯˜e¿ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈≈≈≈¬»«¿
ÏÚ ÔÈÓÈ˜c Ôep‡ ‡iË·L È·¯·¯ Ôep‡ƒ«¿¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

:‡iÈÓƒ¿»«»

k„ג  ÔÏ‚Ú ˙ÈL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Èa¯˜ ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»À¿»≈√»¿»ƒ∆¿»«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙Ï‚Ú ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯˙e ÔÈÙÁÓ¿«¿«¿≈¬«ƒƒ¿¿»«¿≈
Ì„˜Ï ÔB‰˙È e·È¯˜Â „ÁÏ ¯B˙Â ‡i·¯·«̄¿¿«»¿¿«¿»ƒ»¿»√»

:‡kLÓ«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

mrhe `‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰iÂ אחר . §©©«¿ƒ¿«…∆ַַ
ׁשּנׂשא  ּבּיֹום ּכי היה. כן ּכי ּכהנים, ְֲִִִִֵֶַַָָָָֹּברּכת
החּלה  ויברכם, העם אל ידיו את ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאהרן
ּכּלֹות  ּביֹום ויהי ּופסּוק הּמזּבח. ְְְֲִִֵַַַַַָחנּוּכת
ּדברי  על לעד הּמׁשּכן, את להקים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמׁשה
וחֹוזר  ּומקימֹו, סֹותרֹו היה ּכי ְְְֲִִִִֵַַָָהּמעּתיקים

הּמּלּואים  ימי ז' ּכל ולהקימֹו ְְְְֲִִִֵַַָלסֹותרֹו
ּבהּזאת  אֹותם, ויקּדׁש טעם ּכי ְְְְִִֵַַַַַַַָָָלהרּגילם,

הּמּלּואים: ימי ּבׁשבעת ‰ÁaÊnהּדם ˙‡Â ְְְִִִֵַַַָ¿∆«ƒ¿≈«
ÂÈÏk Ïk ˙‡Â מׁשה ּכּלֹות ּביֹום עם ּדבק . ¿∆»≈»ְִֵֶַָֹ

הּמזּבח  ׁשהקים והּטעם, הּמׁשּכן. את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלהקים
ÌÁLÓiÂּבמקֹומֹו: ÂÈÏk Ïk ˙‡Â ּבׁשמן . ְִ¿∆»≈»«ƒ¿»≈ְֶֶ

‡Ì˙Bהּמׁשחה: Lc˜ÈÂ והזּכיר ּבּדם. . ְִַָ«¿«≈»ְְִִַָ
החנּוּכה: ּבעבּור ְֲֲִֵַַַַָהּמזּבח

aÏ‡¯NÈ È‡ÈN e·È¯˜iÂ.ּכלל ׁשם . ««¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈ְֵָ
אהל  ּפתח אל לה' קרּבן ׁשעׂשּו ְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּטעם,

ֵמֹועד:
b·ˆ מּמיני מין ּובּפרדים. ּובּצּבים ּכמֹו . »ְְִִִִִֵַַַָ

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy

(ã):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ä)ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

(æ)úà|éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
:íúãáò éôk ïBLøâ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

i"yx£Ì˙„·Ú ÈÙk∑ והאדנים והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, מּׁשל קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא .ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(ç)úàå|ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkä©Ÿ¥«

(è)íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½
:eàOé óúka©¨¥−¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ לּבם נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ׁשהתנּדבּו לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
קרּב לחנכֹולהתנּדב הּמזּבח ‰ÁaÊn.נֹות ÈÙÏ Ìa¯˜Œ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ְְְְְְְִִֵֵַַַָָ««¿ƒ«¿ƒƒ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ִִִֵֶָָֹֹ

הּגבּורה  מּפי לֹו ׁשּנאמר .עד ְֱִִֶֶַַַָ

(àé)àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³
ñ :çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁÏ Ìa¯˜Œ˙‡ e·È¯˜È∑(כא ּכסדר (זבחים אם יקריבּו; האי מׁשה יֹודע היה לא ועדין «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
יֹומֹו איׁש לּמּסעֹות יקריבּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש מּפי לֹו ׁשּנאמר עד הּמּסעֹות, ּכסדר אם .ּתֹולדֹותם, ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:ד  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

ÔkLÓה  ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:dÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו  È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈

È‰·ז  È¯B˙ ‡Úa¯‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈz¯z ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰ÁÏt ˙qÓk ÔBL¯‚ È·Ïƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

È·Ïח  ·‰È È¯B˙ ‡ÈÓz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

˜L„e‡ט  ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י  ‡Áa„Ó ˙kÁ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

Á„יא  ‡a¯ ‡ÓBÈÏ „Á ‡a¯ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙kÁÏ ÔB‰a¯˜ ˙È Ôe·¯˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

ויׁש העגלֹות. את הּמֹוׁשכים ְְְֲִִֵֶַַָָָהּׁשורים
מּדי, יֹותר מלאֹות ּכטעם ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶַַַאֹומרים
ּכבר  רחֹוקה. ּבדר צבה, ּבטנ ואת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמּגזרת
עׂשר  ׁשנים ׁשּמ''ם מאזנים ּבספר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבארּתי
ונסמ ועׂשר. ׁשנים והּטעם, ּומוכרת. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּדבק
וכן  עׂשרה. ׁשלׁש ּכמֹו לקּצר, עׂשר ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַֹאל

ּבחסרֹון  עׂשר ׁשני מּלת ּובאה אּלה. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁש
קצרה: ּדר ‰ÌÈ‡Npמ''ם, ÈL ÏÚּכמֹו . ְֵֶֶָָ«¿≈«¿ƒƒְ

הזּכיר  ּכבר ּכי וקרּבנֹו, הּכתּוב אמר ְְְְְִִִִֵַַָָָָָלׁשני.
וזה  ּכאֹומר טעם, לֹו יׁש והוי''ו ְְְְִֵֵֶַַַַַָהּמקריב.
ּכי  קרּבנֹו, את הקריב ּבּׁשני ואמר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָקרּבנֹו.
אל  יצחק וּיאמר ּכמֹו הּמקרא. ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹּכן

ׁשארכּו ּבעבּור אבי, וּיאמר אביו ְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹאברהם
אחׁשורֹוׁש הּמלך וּיאמר וכן הּדברים. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹלֹו
ּביתר  הזּכיר ולא הּמלּכה. לאסּתר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹוּיאמר
וכן  קצרה. ּדר אחז ּכי הקריב, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָהּנׂשיאים
לבּדם, וׁשמעֹון ראּובן ּבמסּפר ְְְְְְְְְִִֵַַָָֻלגלּגלֹותם

רּבים: ְִֵַוכן



מג `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy
ּבכּמּות  יּתּור ּכל ללא ּבתכלית מדּיקים להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן ּכלי ׁשּכל ׁשּכׁשם עגלֹות, ׁשּׁשה רק ׁשהביאּו הּטעם יּובן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻּובזה
לא  ּולכ ּדהּמׁשּכן, הּצר ּכפי הּדּיּוק ּבתכלית להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן, ׁשלמּות ׁשּמטרתם ּכיון העגלֹות, עד"ז הּכלי, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּובגדל

ּבתרּומתם. הּנׂשיאים עזראעזראעזראעזרא....הפליגּו אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִִַָָ

(á)íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ
:íéã÷tä-ìò íéãîòä íä úhnä éàéNð§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«

i"yx£˙hn‰ È‡ÈN Ì‰∑(ספרי)ׁשּנאמר עליהם, מּכים והיּו ּבמצרים, עליהם ׁשֹוטרים ה)ׁשהיּו "וּיּכּו(שמות : ≈¿ƒ≈««…ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ
וגֹו'" יׂשראל ּבני ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.ׁשטרי ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰∑ ׁשּנאמר יׂשראל, את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם ׁשעמדּו ְְְְִֵֵֵָֹ≈»…¿ƒ««¿Àƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

א) וגֹו'"(במדבר יהיּו "ואּתכם :. ְְְְִִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 40 'nr g"kg y"ewl t"r)

'd zcFarl WOYWdl Kixv hxR lkA§¨§¨¨¦§¦§©¥©£©

ההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאים אים אים אים  עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשניניניני עגלהעגלהעגלהעגלה צבצבצבצב........ ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש־־־־עגלתעגלתעגלתעגלת .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ננננׂשׂשׂשׂשיאייאייאייאי ב־ג)ווווּיּיּיּיקריבקריבקריבקריבּוּוּוּו (ז, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּוכמ"ש והּמׁשּכן, הּקרׁשים נׂשיאת לצר ּבהם הׁשּתּמׁשּו הּנׂשיאים ׁשּנדבּו אּלּו ז־ח)עגלֹות נתן (ז, גֹו' העגלֹות ׁשּתי "את ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

עבֹודתם". ּכפי מררי לבני נתן גֹו' העגלֹות ארּבע ואת עבֹודתם. ּכפי ּגרׁשֹון ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָלבני
עׁשירּות" ּבמקֹום ענּיּות ׁש"אין ּכלל יׁש הּמקּדׁש ּולבית לּמׁשּכן ׁשּבנֹוגע ּדאף ּביֹותר, הּדבר ּתמּוּה ב)ולכאֹורה קב, ,(שבת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקרׁשים לנׂשיאת הסּפיקּו ּבדחק ׁשרק הּמרּבים, הּקרׁשים נׂשיאת לצר עגלֹות ארּבע רק הּנׂשיאים נּדבּו שבת מ"מ (עיין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻ
א) .צט,

לתכליתֹו לגמרי מנּצל ּבּמׁשּכן ּדבר ּכל היה מקֹום מּכל ּובעׁשירּות, ּברחבּות צ"ל הּכל הי' ׁשּבּמׁשּכן ּדאף ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻויׁש
ּבספרי וכדאי' מיּתר. אחד ּפרט אפי' ׁשהיה מּבלי ּפרטיו, פה)ּובכל ז, ּכּלן (פרשתנו ּבמׁשקלן מכּונים הּמקּדׁש ּכלי "היּו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻ

כּו'". ריבה לא ְִֶָָֹּכאחד,
מנּצלֹות  אּלּו עגלֹות היּו לא עגלֹות, ּבעֹוד מׁשּתּמׁשים היּו ּבאם הרי הּקרׁשים, לנׂשיאת הסּפיקּו עגלֹות ׁשארּבע מּכיון ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻוא"כ,

ּתכליתן. ּולכל ְְְְִֵַַָָלגמרי
לבּטלה" אחד ּדבר ּברא לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ׁש"ּכל הׁשי"ת, עבֹודת ּבדרכי נפלאה הֹוראה ללמד יׁש (שבת ּומּזה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ב) עליו עז, אּלא לבּטלה? רגעים ּכּמה ילכּו ּבאם ּבכ ּומה ה', לעבֹודת הקּדׁשּתי הּיֹום ׁשעֹות רב הרי האדם: יאמר ּדאל .ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ית'. ולכבֹודֹו ה' לעבֹודת לגמרי מנּצל צ"ל ּבחּייו ּופרט רגע ׁשּכל עזראעזראעזראעזרא....לדעת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

(â)áö úìâò-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ
ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìò äìâò ø÷a øNò éðLe§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®

:ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«
i"yx£·ˆ ˙Ï‚ÚŒLL∑וכן מחּפים, אּלא "צב" סו)אין קרּויים (ישעיה מכּסים עגלֹות – ּובּפרדים" "ּובּצּבים : ≈∆¿…»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

‰ÔkLn."צּבים" ÈÙÏ Ì˙B‡ e·È¯˜iÂ∑:נתן רּבי אמר הּמקֹום. מּפי לֹו ׁשּנאמר עד מּידם מׁשה ק ּבל ׁשּלא ִַ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
הּנׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, ּכאן להתנּדב הּנׂשיאים ראּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמה
ׁשּנאמר  הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו ׁשראּו ּכיון מׁשלימין, אנּו ּׁשּמחּסרין ּומה ּׁשּיתנּדבּו מה צּבּור ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹיתנּדבּו

לו) לאפֹוד (שמות והּמּלּואים הּׁשהם אבני את הביאּו לעׂשֹות? ּלנּו מה מעּתה אמרּו: ּדּים", היתה "והּמלאכה :ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּתחּלה  ּכאן התנּדבּו לכ עזראעזראעזראעזרא.....ולחׁשן, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֶַַָָָֹ

‡·‰˙‰ÔBב  ˙Èa ÈLÈ¯ Ï‡¯NÈ È·¯·¯ e·È¯˜e¿ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈≈≈≈¬»«¿
ÏÚ ÔÈÓÈ˜c Ôep‡ ‡iË·L È·¯·¯ Ôep‡ƒ«¿¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

:‡iÈÓƒ¿»«»

k„ג  ÔÏ‚Ú ˙ÈL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Èa¯˜ ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»À¿»≈√»¿»ƒ∆¿»«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙Ï‚Ú ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯˙e ÔÈÙÁÓ¿«¿«¿≈¬«ƒƒ¿¿»«¿≈
Ì„˜Ï ÔB‰˙È e·È¯˜Â „ÁÏ ¯B˙Â ‡i·¯·«̄¿¿«»¿¿«¿»ƒ»¿»√»

:‡kLÓ«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

mrhe `‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰iÂ אחר . §©©«¿ƒ¿«…∆ַַ
ׁשּנׂשא  ּבּיֹום ּכי היה. כן ּכי ּכהנים, ְֲִִִִֵֶַַָָָָֹּברּכת
החּלה  ויברכם, העם אל ידיו את ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאהרן
ּכּלֹות  ּביֹום ויהי ּופסּוק הּמזּבח. ְְְֲִִֵַַַַַָחנּוּכת
ּדברי  על לעד הּמׁשּכן, את להקים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמׁשה
וחֹוזר  ּומקימֹו, סֹותרֹו היה ּכי ְְְֲִִִִֵַַָָהּמעּתיקים

הּמּלּואים  ימי ז' ּכל ולהקימֹו ְְְְֲִִִֵַַָלסֹותרֹו
ּבהּזאת  אֹותם, ויקּדׁש טעם ּכי ְְְְִִֵַַַַַַַָָָלהרּגילם,

הּמּלּואים: ימי ּבׁשבעת ‰ÁaÊnהּדם ˙‡Â ְְְִִִֵַַַָ¿∆«ƒ¿≈«
ÂÈÏk Ïk ˙‡Â מׁשה ּכּלֹות ּביֹום עם ּדבק . ¿∆»≈»ְִֵֶַָֹ

הּמזּבח  ׁשהקים והּטעם, הּמׁשּכן. את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלהקים
ÌÁLÓiÂּבמקֹומֹו: ÂÈÏk Ïk ˙‡Â ּבׁשמן . ְִ¿∆»≈»«ƒ¿»≈ְֶֶ

‡Ì˙Bהּמׁשחה: Lc˜ÈÂ והזּכיר ּבּדם. . ְִַָ«¿«≈»ְְִִַָ
החנּוּכה: ּבעבּור ְֲֲִֵַַַַָהּמזּבח

aÏ‡¯NÈ È‡ÈN e·È¯˜iÂ.ּכלל ׁשם . ««¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈ְֵָ
אהל  ּפתח אל לה' קרּבן ׁשעׂשּו ְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּטעם,

ֵמֹועד:
b·ˆ מּמיני מין ּובּפרדים. ּובּצּבים ּכמֹו . »ְְִִִִִֵַַַָ

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy

(ã):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ä)ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

(æ)úà|éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
:íúãáò éôk ïBLøâ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

i"yx£Ì˙„·Ú ÈÙk∑ והאדנים והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, מּׁשל קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא .ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(ç)úàå|ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkä©Ÿ¥«

(è)íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½
:eàOé óúka©¨¥−¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ לּבם נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ׁשהתנּדבּו לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
קרּב לחנכֹולהתנּדב הּמזּבח ‰ÁaÊn.נֹות ÈÙÏ Ìa¯˜Œ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ְְְְְְְִִֵֵַַַָָ««¿ƒ«¿ƒƒ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ִִִֵֶָָֹֹ

הּגבּורה  מּפי לֹו ׁשּנאמר .עד ְֱִִֶֶַַַָ

(àé)àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³
ñ :çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁÏ Ìa¯˜Œ˙‡ e·È¯˜È∑(כא ּכסדר (זבחים אם יקריבּו; האי מׁשה יֹודע היה לא ועדין «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
יֹומֹו איׁש לּמּסעֹות יקריבּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש מּפי לֹו ׁשּנאמר עד הּמּסעֹות, ּכסדר אם .ּתֹולדֹותם, ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:ד  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

ÔkLÓה  ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:dÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו  È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈

È‰·ז  È¯B˙ ‡Úa¯‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈz¯z ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰ÁÏt ˙qÓk ÔBL¯‚ È·Ïƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

È·Ïח  ·‰È È¯B˙ ‡ÈÓz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

˜L„e‡ט  ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י  ‡Áa„Ó ˙kÁ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

Á„יא  ‡a¯ ‡ÓBÈÏ „Á ‡a¯ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙kÁÏ ÔB‰a¯˜ ˙È Ôe·¯˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

ויׁש העגלֹות. את הּמֹוׁשכים ְְְֲִִֵֶַַָָָהּׁשורים
מּדי, יֹותר מלאֹות ּכטעם ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶַַַאֹומרים
ּכבר  רחֹוקה. ּבדר צבה, ּבטנ ואת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמּגזרת
עׂשר  ׁשנים ׁשּמ''ם מאזנים ּבספר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבארּתי
ונסמ ועׂשר. ׁשנים והּטעם, ּומוכרת. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּדבק
וכן  עׂשרה. ׁשלׁש ּכמֹו לקּצר, עׂשר ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַֹאל

ּבחסרֹון  עׂשר ׁשני מּלת ּובאה אּלה. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁש
קצרה: ּדר ‰ÌÈ‡Npמ''ם, ÈL ÏÚּכמֹו . ְֵֶֶָָ«¿≈«¿ƒƒְ

הזּכיר  ּכבר ּכי וקרּבנֹו, הּכתּוב אמר ְְְְְִִִִֵַַָָָָָלׁשני.
וזה  ּכאֹומר טעם, לֹו יׁש והוי''ו ְְְְִֵֵֶַַַַַָהּמקריב.
ּכי  קרּבנֹו, את הקריב ּבּׁשני ואמר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָקרּבנֹו.
אל  יצחק וּיאמר ּכמֹו הּמקרא. ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹּכן

ׁשארכּו ּבעבּור אבי, וּיאמר אביו ְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹאברהם
אחׁשורֹוׁש הּמלך וּיאמר וכן הּדברים. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹלֹו
ּביתר  הזּכיר ולא הּמלּכה. לאסּתר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹוּיאמר
וכן  קצרה. ּדר אחז ּכי הקריב, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָהּנׂשיאים
לבּדם, וׁשמעֹון ראּובן ּבמסּפר ְְְְְְְְְִִֵַַָָֻלגלּגלֹותם

רּבים: ְִֵַוכן



yp`מד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy

(áé)ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬
:äãeäé ähîì áãðénò-ïa¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

i"yx£ÔBL‡¯‰ ÌBia∑ ּכדאיתא וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ּבראׁשית, למעׂשה ראׁשֹון עטרֹות: עׂשר נטל הּיֹום אֹותֹו «»ƒְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עֹולם  e‰È„‰.ּבסדר ‰hÓÏ∑ למּטה" אֹומר אינֹו אֹו והקריב. מּׁשבטֹו ׁשּגבה ולא ׁשבטֹו על הּכתּוב יחסֹו ְֵֶָ¿«≈¿»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

הביא  מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה לֹומר: ּתלמּוד והביא? מּׁשבטֹו ׁשּגבה אּלא .יהּודה", ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(âé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ådì÷Lî äàîe íéL §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL∑ נדבה .למנחת ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ּבּה היה הּקדׁש ׁשקלי עׂשר מׁשקל ˜Ë¯˙.ּכתרּגּומֹו: ‰‡ÏÓ∑ ליחיד קטרת מצינּו לא ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ¿≈»¿…∆ְְִִֶָָֹֹ
היתה  ׁשעה והֹוראת ּבלבד. זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על .ולא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ׁשּבעדרֹו .מיחד «∆»ְְְֶֶָֻ

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑הּתהֹום קבר על ברא"ם)לכּפר ספק (עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé)àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä íBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−
:øëùOé¦¨¨«

i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡˙ ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

íäéðL Lãwä ì÷La|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîì§¦§¨«

i"yx£Ba¯˜Œ˙‡ הּׁשבטים?∑‰˜¯· ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר ׁשל ּבׁשבטֹו "הקריב" לֹומר ּתלמּוד מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
הּגבּורה  מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב אחי, יהּודה ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ראּובן ׁשּבא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלפי

˜¯daיב  ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ·¯˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈ˙Ï˙eיג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡יד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯טו  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ„ ‡a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח  ¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ·È¯˜ ‡Èz ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט  ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy
מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", "הקרב אמר: לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנאמר
ׁשני  ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ּומהּו "הקרב". נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ"הקרב"

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, יֹודעים ׁשהיּו אחת לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה יב)ּדברים א בינה (דה"ב יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. קרּבנֹות להתנּדב לּנׂשיאים עצה נתנּו ׁשהם – ואחת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלעּתים",

זֹו עצה הּׂשיאן צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי תתק"ל,∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.אמר ּבגימטרּיא אֹותּיֹותיו מנין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ«¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ
הראׁשֹון  אדם ׁשל ׁשנֹותיו dÏ˜LÓ.ּכנגד ‰‡Óe ÌÈLÏL∑,העֹולם לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם על ְְִֶֶֶָָָָ¿…ƒ≈»ƒ¿»»ְְֱִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ה)ּבן וגֹו'"(בראשית ּבדמּותֹו וּיֹולד ׁשנה ּומאת ׁשלׁשים אדם "ויחי :.˜¯ÊÓ ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹƒ¿»
ÛÒk „Á‡∑ ׁשּנגזרה ׁשנה עׂשרים ׁשם ועל ׁשנה, ת"ק ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד נח ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ∆»∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אצל ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ה)ּגזרת נאמר:(שם לפיכ ׁשנה", ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
"אחד" ׁשל אֹותּיֹות ׁשאף לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד" ּכסף "מזרק נאמר: ולא ּכסף" אחד ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"מזרק

לּמנין  Ï˜L.מצטרפֹות ÌÈÚ·L∑ מּבניו ׁשּיצאּו אּמֹות ׁשבעים .ּכנגד ְְְִִַָָƒ¿ƒ∆∆ְְְִִִֶֶֶָָָֻ

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
i"yx£˙Á‡ Ûk∑ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּידֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה Ê‰·.ּכנגד ‰¯NÚ∑ הּדּברֹות עׂשרת .ּכנגד «««ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ¬»»»»ְְֲִֶֶֶֶַ

˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ∑ ג"ר ב"ש א"ת עלֿידי ּבדל"ת קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ּתרי"ג קטרת ׁשל ּגימטרּיא ¿≈»¿…∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
.ד"ק 

(àë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ּבֹו ׁשּנאמר אברהם יח)ּכנגד ּבןּֿבקר"(בראשית "וּיּקח :.„Á‡ ÏÈ‡∑יצחק כב)ּכנגד "וּיּקח (שם : «∆»ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ«ƒ∆»ְְִִֶֶַַָ
וגֹו'" יעקב∑Á‡ŒN·k„.אתֿהאיל ל)ּכנגד יעקב"(שם הפריד והּכׂשבים :. ְִֶַָ∆∆∆»ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹ

(áë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ּבֹו ׁשּנאמר יֹוסף, מכירת על לז)לכּפר עּזים"(שם ׂשעיר "וּיׁשחטּו :. ¿ƒ…ƒƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr g zegiy ihewl)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף מכירתמכירתמכירתמכירת עלעלעלעל כב)לכלכלכלכּפּפּפּפרררר ז, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
לֹומר, ויׁש יֹוסף. ׁשל למכירתֹו ּכלל קׁשּור היה לא ּבנימין והרי לכּפר, עּזים ׂשעיר ּבנימין נׂשיא ּגם הביא מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹיׁש
הּדברים  ּוׁשני לׁשכם. יֹוסף את ׁשּׁשלח אביו, יעקב על לכּפר ּכדי לֹומר, יׁש אֹו הּׁשנים. אֹותן ּכל אֹותֹו חּפׂש ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹעל

וׁשבט. ׁשבט לכל ְִֵֵֶֶַָָָׁשּייכים

(âë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−

:øòeö-ïa¤¨«
i"yx£ÌÈL ¯˜a ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe∑ ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום ׁשּנתנּו ואהרן מׁשה ‡ÌÏÈ.ּכנגד ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ≈ƒ

ÌÈN·k ÌÈ„zÚ∑ׁשלׁש ּוכתּובים; נביאים ּתֹורה ּוכנגד ויׂשראלים, ּולוּים ּכהנים ּכנגד – מינים ׁשלׁשה «Àƒ¿»ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֹ
ּכאן  עד הּׁשני, על הּכתּובין וחמׁש אחד לּוח על הּכתּובין הּדּברֹות וחמׁש חּמׁשין חמּׁשה ּכנגד ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻחמּׁשּיֹות

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל .מיסֹודֹו ְִִֶֶַַַָֹ

(ãë):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

„„‰·כ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯כא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡כג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ Ôa¯À̃¿«¿«¿≈«»

‡ÈÏ‡·כד  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯ ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈



מה `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy

(áé)ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬
:äãeäé ähîì áãðénò-ïa¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

i"yx£ÔBL‡¯‰ ÌBia∑ ּכדאיתא וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ּבראׁשית, למעׂשה ראׁשֹון עטרֹות: עׂשר נטל הּיֹום אֹותֹו «»ƒְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עֹולם  e‰È„‰.ּבסדר ‰hÓÏ∑ למּטה" אֹומר אינֹו אֹו והקריב. מּׁשבטֹו ׁשּגבה ולא ׁשבטֹו על הּכתּוב יחסֹו ְֵֶָ¿«≈¿»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

הביא  מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה לֹומר: ּתלמּוד והביא? מּׁשבטֹו ׁשּגבה אּלא .יהּודה", ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(âé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ådì÷Lî äàîe íéL §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL∑ נדבה .למנחת ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ּבּה היה הּקדׁש ׁשקלי עׂשר מׁשקל ˜Ë¯˙.ּכתרּגּומֹו: ‰‡ÏÓ∑ ליחיד קטרת מצינּו לא ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ¿≈»¿…∆ְְִִֶָָֹֹ
היתה  ׁשעה והֹוראת ּבלבד. זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על .ולא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ׁשּבעדרֹו .מיחד «∆»ְְְֶֶָֻ

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑הּתהֹום קבר על ברא"ם)לכּפר ספק (עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé)àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä íBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−
:øëùOé¦¨¨«

i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡˙ ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

íäéðL Lãwä ì÷La|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîì§¦§¨«

i"yx£Ba¯˜Œ˙‡ הּׁשבטים?∑‰˜¯· ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר ׁשל ּבׁשבטֹו "הקריב" לֹומר ּתלמּוד מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
הּגבּורה  מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב אחי, יהּודה ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ראּובן ׁשּבא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלפי

˜¯daיב  ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ·¯˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈ˙Ï˙eיג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡יד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯טו  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ„ ‡a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח  ¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ·È¯˜ ‡Èz ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט  ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy
מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", "הקרב אמר: לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנאמר
ׁשני  ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ּומהּו "הקרב". נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ"הקרב"

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, יֹודעים ׁשהיּו אחת לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה יב)ּדברים א בינה (דה"ב יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. קרּבנֹות להתנּדב לּנׂשיאים עצה נתנּו ׁשהם – ואחת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלעּתים",

זֹו עצה הּׂשיאן צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי תתק"ל,∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.אמר ּבגימטרּיא אֹותּיֹותיו מנין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ«¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ
הראׁשֹון  אדם ׁשל ׁשנֹותיו dÏ˜LÓ.ּכנגד ‰‡Óe ÌÈLÏL∑,העֹולם לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם על ְְִֶֶֶָָָָ¿…ƒ≈»ƒ¿»»ְְֱִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ה)ּבן וגֹו'"(בראשית ּבדמּותֹו וּיֹולד ׁשנה ּומאת ׁשלׁשים אדם "ויחי :.˜¯ÊÓ ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹƒ¿»
ÛÒk „Á‡∑ ׁשּנגזרה ׁשנה עׂשרים ׁשם ועל ׁשנה, ת"ק ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד נח ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ∆»∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אצל ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ה)ּגזרת נאמר:(שם לפיכ ׁשנה", ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
"אחד" ׁשל אֹותּיֹות ׁשאף לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד" ּכסף "מזרק נאמר: ולא ּכסף" אחד ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"מזרק

לּמנין  Ï˜L.מצטרפֹות ÌÈÚ·L∑ מּבניו ׁשּיצאּו אּמֹות ׁשבעים .ּכנגד ְְְִִַָָƒ¿ƒ∆∆ְְְִִִֶֶֶָָָֻ

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
i"yx£˙Á‡ Ûk∑ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּידֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה Ê‰·.ּכנגד ‰¯NÚ∑ הּדּברֹות עׂשרת .ּכנגד «««ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ¬»»»»ְְֲִֶֶֶֶַ

˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ∑ ג"ר ב"ש א"ת עלֿידי ּבדל"ת קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ּתרי"ג קטרת ׁשל ּגימטרּיא ¿≈»¿…∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
.ד"ק 

(àë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ּבֹו ׁשּנאמר אברהם יח)ּכנגד ּבןּֿבקר"(בראשית "וּיּקח :.„Á‡ ÏÈ‡∑יצחק כב)ּכנגד "וּיּקח (שם : «∆»ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ«ƒ∆»ְְִִֶֶַַָ
וגֹו'" יעקב∑Á‡ŒN·k„.אתֿהאיל ל)ּכנגד יעקב"(שם הפריד והּכׂשבים :. ְִֶַָ∆∆∆»ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹ

(áë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ּבֹו ׁשּנאמר יֹוסף, מכירת על לז)לכּפר עּזים"(שם ׂשעיר "וּיׁשחטּו :. ¿ƒ…ƒƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr g zegiy ihewl)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף מכירתמכירתמכירתמכירת עלעלעלעל כב)לכלכלכלכּפּפּפּפרררר ז, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
לֹומר, ויׁש יֹוסף. ׁשל למכירתֹו ּכלל קׁשּור היה לא ּבנימין והרי לכּפר, עּזים ׂשעיר ּבנימין נׂשיא ּגם הביא מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹיׁש
הּדברים  ּוׁשני לׁשכם. יֹוסף את ׁשּׁשלח אביו, יעקב על לכּפר ּכדי לֹומר, יׁש אֹו הּׁשנים. אֹותן ּכל אֹותֹו חּפׂש ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹעל

וׁשבט. ׁשבט לכל ְִֵֵֶֶַָָָׁשּייכים

(âë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−

:øòeö-ïa¤¨«
i"yx£ÌÈL ¯˜a ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe∑ ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום ׁשּנתנּו ואהרן מׁשה ‡ÌÏÈ.ּכנגד ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ≈ƒ

ÌÈN·k ÌÈ„zÚ∑ׁשלׁש ּוכתּובים; נביאים ּתֹורה ּוכנגד ויׂשראלים, ּולוּים ּכהנים ּכנגד – מינים ׁשלׁשה «Àƒ¿»ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֹ
ּכאן  עד הּׁשני, על הּכתּובין וחמׁש אחד לּוח על הּכתּובין הּדּברֹות וחמׁש חּמׁשין חמּׁשה ּכנגד ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻחמּׁשּיֹות

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל .מיסֹודֹו ְִִֶֶַַַָֹ

(ãë):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

„„‰·כ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯כא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡כג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ Ôa¯À̃¿«¿«¿≈«»

‡ÈÏ‡·כד  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯ ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈



yp`מו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy

i"yx£'B‚Â ‡ÈN ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ ּבנתנאל אבל ּכּלם, וכן זבּולן, לבני  הּמקריב נׂשיא היה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ««¿ƒƒ»ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻֻ
והקרבתֹו, ׁשמֹו הזּכיר ׁשּכבר לפי יּׂששכר", "נׂשיא לֹומר הּלׁשֹון אחריו נֹופל נתנאל", "הקריב ּבֹו: ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר 
הּנׂשיא  היה הּיֹום אֹותֹו ּפלֹוני", לבני "נׂשיא זה לׁשֹון עליהן נֹופל "הקריב", ּבהן נאמר ׁשּלא – ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּובּׁשאר

ּפלֹוני  לׁשבט .הּמקריב ְְְִִֵֶַַ

(äë)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èë)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :ïìç-ïa áàéìà¡¦−̈¤¥«Ÿ

(ì)øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïa¤§¥«

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(ãì):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äì)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(åì)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−
Léøeö-ïa:éc ¤¦«©¨«

ÔÈ˙Ï˙eכה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎ„ „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡כו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯כז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcכט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÏÁ ¯a ·‡ÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»«≈

‡eˆÈÏ¯ל  Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ
:¯e‡È„L ¯a«¿≈

ÔÈ˙Ï˙eלא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:לד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcלה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ«¿≈

ÔBÚÓLלו  È·Ï ‡a¯ ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL¿Àƒ≈«ƒ«»

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyiy meil inei xeriy

(æì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(î):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àî)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ß oeiq 'g iyiy mei ß

(áî):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«

(âî)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãî):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äî)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(åî):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æî)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈

ô :ìàeòc-ïa¤§¥«

(çî)òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éòéáMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈
:ãeäénò-ïa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤©¦«

ÔÈ˙Ï˙eלז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎc ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מ  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcמא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¿Àƒ≈«ƒ«»

a¯מב  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈ˙Ï˙eמג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡מד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯מה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡מז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ï‡eÚc ¯a ÛÒÈÏ‡ Ôa¯À̃¿«∆¿»»«¿≈

‡ÌÈ¯Ùמח  È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈∆¿»ƒ
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡¡ƒ»»««ƒ

dxezd lr `xfr oa`

gnÈÚÈ·M‰ ÌBia ּבׁשּבת ּכי אֹומרים, יׁש . ««¿ƒƒְְִִֵַָ
אֹומרים, ויׁש ׁשעה. הֹוראת והיא ְְְְִִִִֵַָָָהקריבּו
הּמזּבח. לחנּכת ׁשביעי הּוא הּיֹום ְְֲִִִִֵַַַַַֻּכי

ּתחּלת  היה לא ּכי אמרּו, ְְְְִִִִַַַָָָֹוהּמכחיׁשים
יֹועיל, לא וזה לּׁשבּוע. ראׁשֹון יֹום ְֲִִֶַַַָָֹהחנּוּכה
ׁשנים  ּבין ׁשּבת יהיה ׁשּלא יּתכן לא ְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹּכי

ּכפירּוׁש הּוא ּכי ּבעיני, והּנכֹון יֹום. ְְְִֵֵַַָָָעׂשר
ּבּיֹום  וכן הּׁשלמים. זבח ּבעבּור ְְֲִִֵֵֶַַַַַָהּׁשני
הּימים  ז' וכן יריחֹו. ּבהּקפת ְְְְִִִִֵַַַַָָהּׁשביעי



מז `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy

i"yx£'B‚Â ‡ÈN ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ ּבנתנאל אבל ּכּלם, וכן זבּולן, לבני  הּמקריב נׂשיא היה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ««¿ƒƒ»ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻֻ
והקרבתֹו, ׁשמֹו הזּכיר ׁשּכבר לפי יּׂששכר", "נׂשיא לֹומר הּלׁשֹון אחריו נֹופל נתנאל", "הקריב ּבֹו: ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר 
הּנׂשיא  היה הּיֹום אֹותֹו ּפלֹוני", לבני "נׂשיא זה לׁשֹון עליהן נֹופל "הקריב", ּבהן נאמר ׁשּלא – ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּובּׁשאר

ּפלֹוני  לׁשבט .הּמקריב ְְְִִֵֶַַ

(äë)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èë)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :ïìç-ïa áàéìà¡¦−̈¤¥«Ÿ

(ì)øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïa¤§¥«

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(ãì):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äì)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(åì)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−
Léøeö-ïa:éc ¤¦«©¨«

ÔÈ˙Ï˙eכה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎ„ „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡כו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯כז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcכט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÏÁ ¯a ·‡ÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»«≈

‡eˆÈÏ¯ל  Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ
:¯e‡È„L ¯a«¿≈

ÔÈ˙Ï˙eלא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:לד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcלה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ«¿≈

ÔBÚÓLלו  È·Ï ‡a¯ ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL¿Àƒ≈«ƒ«»

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyiy meil inei xeriy

(æì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(î):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àî)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ß oeiq 'g iyiy mei ß

(áî):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«

(âî)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãî):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äî)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(åî):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æî)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈

ô :ìàeòc-ïa¤§¥«

(çî)òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éòéáMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈
:ãeäénò-ïa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤©¦«

ÔÈ˙Ï˙eלז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎc ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מ  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcמא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¿Àƒ≈«ƒ«»

a¯מב  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈ˙Ï˙eמג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡מד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯מה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡מז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ï‡eÚc ¯a ÛÒÈÏ‡ Ôa¯À̃¿«∆¿»»«¿≈

‡ÌÈ¯Ùמח  È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈∆¿»ƒ
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡¡ƒ»»««ƒ

dxezd lr `xfr oa`

gnÈÚÈ·M‰ ÌBia ּבׁשּבת ּכי אֹומרים, יׁש . ««¿ƒƒְְִִֵַָ
אֹומרים, ויׁש ׁשעה. הֹוראת והיא ְְְְִִִִֵַָָָהקריבּו
הּמזּבח. לחנּכת ׁשביעי הּוא הּיֹום ְְֲִִִִֵַַַַַֻּכי

ּתחּלת  היה לא ּכי אמרּו, ְְְְִִִִַַַָָָֹוהּמכחיׁשים
יֹועיל, לא וזה לּׁשבּוע. ראׁשֹון יֹום ְֲִִֶַַַָָֹהחנּוּכה
ׁשנים  ּבין ׁשּבת יהיה ׁשּלא יּתכן לא ְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹּכי

ּכפירּוׁש הּוא ּכי ּבעיני, והּנכֹון יֹום. ְְְִֵֵַַָָָעׂשר
ּבּיֹום  וכן הּׁשלמים. זבח ּבעבּור ְְֲִִֵֵֶַַַַַָהּׁשני
הּימים  ז' וכן יריחֹו. ּבהּקפת ְְְְִִִִֵַַַַָָהּׁשביעי



yp`מח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyiy meil inei xeriy

(èî)ðaø÷ìL úçà óñk-úøò÷ Bäàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ¨«

(áð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈

ô :ãeäénò-ïa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤©¦«

(ãð)ìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

(äð)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

ô :øeöäãt-ïa¤§¨«

(ñ):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éòéLzä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(àñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

ÔÈ˙Ï˙eמט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
„„‰·נ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»
a¯נא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנג  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbנד  ‰MÓ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

ÔÈ˙Ï˙eנה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡נו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯נז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¿ƒ≈«¿»

‡·Ô„Èס  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈLz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈÚ„b ¯a«ƒ¿…ƒ

ÔÈ˙Ï˙eסא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
dxezd lr `xfr oa`

נפׁש: עּנּוי יֹום ּבעבּור הּבית, ֲֲִִֶֶַַַַַּבחנּוּכת
`p¯˜a Ôa „Á‡ ¯t ּבן ּכמֹו קטן. . «∆»∆»»ְֶָָ

ָיֹונה:
bpÌÈL ¯˜a,וטעמֹו זכרים. ּפרים הם ּגם . »»¿«ƒְְְִִֵַַָָ

הּׁשלמים  זבח ּבקר וכל והעד, הּבקר. ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹמין
ּפרים: וארּבעה ְְְִִֶַָָָעׂשרים

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyiy meil inei xeriy

ñ)(áúøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ãñ)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äñ)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:éðòãb-ïa ïãéáàô £¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(åñ)-ïa øæòéçà ïã éðáì àéNð éøéNòä íBia©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤
écLénò: ©¦«©¨«

(æñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çñ)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àò)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:écLénò-ïa øæòéçàô £¦¤−¤¤©¦«©¨«

(áò)ìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
ïøëò-ïa:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤¨§¨«

(âò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

‰È‡סב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯סג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:סד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcסה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈBÚ„b ¯a Ô„È·‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ»«ƒ¿ƒ

a¯סו  ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ï ‡a¯ ‰‡¯ÈNÚ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈»¬ƒ∆∆«
:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eסז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡סח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯סט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:ע  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcעא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯עב  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á ‡ÓBÈa¿»«¬«ƒ«»ƒ¿≈»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t«¿ƒ≈«»¿»

ÔÈ˙Ï˙eעג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«

ÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈ «¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

arÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa ּבארּתי ּכבר . ¿«¿≈»»ְְִֵַָ
הּמסּפר. זה הׁשּתּנה לּמה מאזנים ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבספר

ּׁשּיֹולידּוÈzLÚוטעם מה עׁשּתנתיו, ּכמֹו . ְַַ«¿≈ְְִֶֶַָֹֹ
והּוא  הֹוליד, העׂשר ּכאילּו ְְְְִִֶֶַָָמחׁשבֹותיו.
ּכי  הּספרּדי, יֹונה רּבי וּיאמר ּגדֹול. ְִִִֶַַַַָָָֹסֹוד

החׁשּבֹון  והּטעם, עׂשר. ׁשּתי על ְְְֵֵֶַַַַַָָּפירּוׁשֹו
ׁשּתי  טעה והּנה מּמּנּו. קֹודם ְְִִֵֵֶֶֶָָׁשהּוא
ׁשנים  חׁשּבֹון ּכי האחד ּגדֹולֹות. ְְְִֵֶֶָָָֻטעּיֹות
ּדּבּורֹו. הפ עׂשר, אחד על הּוא ִֵֶַַַָָָָעׂשר
ומעלה. ׁשנה עׂשרים מּבן הּנאמן, ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהעד

ׁשּתי, על היה איּלּו ּכי הּׁשנית, ְְִִִֵֵַַַָָָוהּטעּות
עׁשּתי  ולא עׂשר, עׁשני ׁשּיאמר ראּוי ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹֹהיה
עׁשּתי  רק נקבה. לׁשֹון עׁשּתי ּכי ְְְְִֵֵֵַַַָָָעׂשר,

אחת: ִַַָמּלה
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(èî)ðaø÷ìL úçà óñk-úøò÷ Bäàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ¨«

(áð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈

ô :ãeäénò-ïa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤©¦«

(ãð)ìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

(äð)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

ô :øeöäãt-ïa¤§¨«

(ñ):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éòéLzä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(àñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

ÔÈ˙Ï˙eמט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
„„‰·נ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»
a¯נא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנג  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbנד  ‰MÓ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

ÔÈ˙Ï˙eנה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡נו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯נז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¿ƒ≈«¿»

‡·Ô„Èס  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈLz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈÚ„b ¯a«ƒ¿…ƒ

ÔÈ˙Ï˙eסא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
dxezd lr `xfr oa`

נפׁש: עּנּוי יֹום ּבעבּור הּבית, ֲֲִִֶֶַַַַַּבחנּוּכת
`p¯˜a Ôa „Á‡ ¯t ּבן ּכמֹו קטן. . «∆»∆»»ְֶָָ

ָיֹונה:
bpÌÈL ¯˜a,וטעמֹו זכרים. ּפרים הם ּגם . »»¿«ƒְְְִִֵַַָָ

הּׁשלמים  זבח ּבקר וכל והעד, הּבקר. ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹמין
ּפרים: וארּבעה ְְְִִֶַָָָעׂשרים

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyiy meil inei xeriy

ñ)(áúøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ãñ)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äñ)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:éðòãb-ïa ïãéáàô £¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(åñ)-ïa øæòéçà ïã éðáì àéNð éøéNòä íBia©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤
écLénò: ©¦«©¨«

(æñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çñ)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àò)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:écLénò-ïa øæòéçàô £¦¤−¤¤©¦«©¨«

(áò)ìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
ïøëò-ïa:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤¨§¨«

(âò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

‰È‡סב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯סג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:סד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcסה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈBÚ„b ¯a Ô„È·‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ»«ƒ¿ƒ

a¯סו  ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ï ‡a¯ ‰‡¯ÈNÚ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈»¬ƒ∆∆«
:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eסז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡סח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯סט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:ע  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcעא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯עב  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á ‡ÓBÈa¿»«¬«ƒ«»ƒ¿≈»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t«¿ƒ≈«»¿»

ÔÈ˙Ï˙eעג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«

ÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈ «¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

arÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa ּבארּתי ּכבר . ¿«¿≈»»ְְִֵַָ
הּמסּפר. זה הׁשּתּנה לּמה מאזנים ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבספר

ּׁשּיֹולידּוÈzLÚוטעם מה עׁשּתנתיו, ּכמֹו . ְַַ«¿≈ְְִֶֶַָֹֹ
והּוא  הֹוליד, העׂשר ּכאילּו ְְְְִִֶֶַָָמחׁשבֹותיו.
ּכי  הּספרּדי, יֹונה רּבי וּיאמר ּגדֹול. ְִִִֶַַַַָָָֹסֹוד

החׁשּבֹון  והּטעם, עׂשר. ׁשּתי על ְְְֵֵֶַַַַַָָּפירּוׁשֹו
ׁשּתי  טעה והּנה מּמּנּו. קֹודם ְְִִֵֵֶֶֶָָׁשהּוא
ׁשנים  חׁשּבֹון ּכי האחד ּגדֹולֹות. ְְְִֵֶֶָָָֻטעּיֹות
ּדּבּורֹו. הפ עׂשר, אחד על הּוא ִֵֶַַַָָָָעׂשר
ומעלה. ׁשנה עׂשרים מּבן הּנאמן, ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהעד

ׁשּתי, על היה איּלּו ּכי הּׁשנית, ְְִִִֵֵַַַָָָוהּטעּות
עׁשּתי  ולא עׂשר, עׁשני ׁשּיאמר ראּוי ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹֹהיה
עׁשּתי  רק נקבה. לׁשֹון עׁשּתי ּכי ְְְְִֵֵֵַַַָָָעׂשר,

אחת: ִַַָמּלה



yp`נ zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h ycew zayl inei xeriy

(ãò)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äò)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(åò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéòât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøëò-ïaô ¤¨§¨«

(çò)òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNò íéðL íBéa§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
ïðéò-ïa: ¤¥¨«

(èò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ô)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àô)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(áô)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âô)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

:ïðéò-ïaô ¤¥¨«

ß oeiq 'h ycew zay ß

(ãô)úàæ|úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç Ÿ́£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−
-é÷øæî äøNò íézL óñk úøò÷ ìàøNé éàéNð§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥

:äøNò íézL áäæ úBtk øNò íéðL óñë¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«
i"yx£B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa∑ ׁשּנמ ּבּיֹום ואחר ּבֹו ּתחּלה ׁשּנמׁשח הּמׁשח"? "אחרי מקּים אני ּומה הקריב, ׁשח ¿ƒ»«…ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ּכׁשהּוא  ּבּיֹום? ׁשּנמׁשח לֹומר אּלא הּמׁשח, ּביֹום ללמֹוד ּבא ולא זמן לאחר – הּמׁשח" "אחרי אֹו הקריב, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּכ
ז)אֹומר ּבּיֹום (ויקרא אתֹו"? הּמׁשח "ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבּיֹום. ׁשּנמׁשח למדנּו אתם", מׁשחֹו "ּביֹום : ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

הקריב  – NÚ¯‰.ׁשּנמׁשח ÌÈzL ÛÒk ˙¯Ú˜∑(במ"ר ּפסּול (ספרי ּבהם ארע ולא ׁשהתנּדבּו הם .הם ְְִִִֶַ«¬…∆∆¿≈∆¿≈ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

‰È‡עד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯עה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:עו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡עז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t Ôa¯À̃¿««¿ƒ≈«»¿»

ÈÏzÙעח  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ È¯z ‡ÓBÈa¿»¿≈¬«ƒ«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

ÔÈ˙Ï˙eעט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
„„‰·פ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»
a¯פא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:פב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡פג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡ Ôa¯À̃¿«¬ƒ««≈»

ÔÓפד  d˙È eia¯c ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c»¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈ƒ
È¯NÚ ‡z¯z ‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡¯NÈ È·¯·«̄¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»«¿»«¿≈
‡·‰„„ ÈÎÈÊa ¯NÚ ÔÈ¯z ‡tÒÎ È˜¯ÊÓ«¿¿≈«¿»¿≈¬«»ƒ≈¿«¬»

:È¯NÚ ‡z¯z«¿»«¿≈

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(47 'nr g zegiy ihewl)

ּפּפּפּפססססּוּוּוּולללל ּבּבּבּבהםהםהםהם ארעארעארעארע פד)ולאולאולאולא ז, (רש"י ְְְְֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּמתּפּלל  :ּכ קרּבן, ּבמקֹום ׁשהיא ּבּתפּלה, ואף הּנׂשיאים. ּכל ׁשל קרּבנֹותיהם יחד נכללים ׁשּבֹו ּבּפסּוק נרמזה זֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעבּדה
ׁשהרי  הּכלל, עם עצמֹו את לאחד עליו הּתפּלה ּבעת וגם הּתפּלה, לפני יׂשראל אהבת ׁשל עׂשה מצות עליו לקּבל ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָצרי
ׁשל  ּבתפּלתן מֹואס הּקּב"ה "אין ּכמאמר ּבתפּלתֹו, 'ּפסּול' יהא ׁשּלא לֹו מבטח ואז רּבים. ּבלׁשֹון נאמרת הּיחיד ּתפּלת ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּגם

ִַרּבים".

(äô)ìLíéòáLå óñk úçàä äøòwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−
-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©

:Lãwä ì÷La úBàî¥−§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ˙Á‡‰ ‰¯Úw‰ ‰‡Óe ÌÈLÏL∑ ולא מׁשקלּה", ּומאה "ׁשלׁשים ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ¿…ƒ≈»«¿»»»««¿ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּקדׁש" ּבׁשקל הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל ּכאן ּוׁשנאּה חזר לכ ׁשקל, ּבאיזֹו ‰ÌÈÏk.ּפירׁש ÛÒk Ïk ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ…∆∆«≈ƒ
'B‚Â∑(ספרי) ולא רּבה לא ּכאחד, ּכּלן וׁשֹוקלן אחד אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, מכּונים הּמקּדׁש ּכלי ׁשהיּו לּמד ¿ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

.מעט  ִֵ

(åô)äøNò úøè÷ úàìî äøNò-íézL áäæ úBtk©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯
íéøNò úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNò£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬

:äàîe¥¨«
i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑ּומׁשקלּה זהב ׁשל היא – זהב" עׂשרה אחת "ּכף ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

אין  זהב וׁשקלי זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל אחת ּכף אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ׁשקלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָעׂשרה
היּו זהב ׁשל – זהב" "ּכּפֹות לֹומר ּתלמּוד ּכסף? לׁשל ׁשוה .(ספרי)מׁשקלם ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(æô)íìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák øNò-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®

:úàhçì øNò íéðL íéfò éøéòNe§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

(çô)ø÷a ìëå|íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzò íéML íìéà¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®

:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæµŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«

(èô)òîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä-úà¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãòä̈«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«

i"yx£‰LÓ ‡··e∑:אֹומר אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשליׁשי ּבא זה, את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים (ויקרא ׁשני ¿……∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אֹומר:א) אחד וכתּוב לּפרכת, חּוץ והּוא – מֹועד" מאהל אליו ה' "וידּבר כח): מעל (שמות אּת "ודּברּתי : ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּכּפרת  מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד אהל אל ּבא מׁשה ּביניהם: והכריע זה ּבא ÔÈaÓ.הּכּפרת". ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹƒ≈
ÌÈ·e¯k‰ ÈL∑ מֹועד לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים ׁשני לבין הּׁשמים מן יֹוצא "מתּדּבר".∑acÓ¯.הּקֹול ּכמֹו ¿≈«¿ƒְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹƒ«≈ְְִֵַ

Ï˜˙Ó‡פה  ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡˜¯ÊÓc ÔÈÚ·LÂ ‡tÒÎc ‡„Á ‡˙ÒÈ‚Ó„ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»
‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡iÓ ÛÒk Ïk „Á«…¿«»«»¿≈«¿ƒ¿«¿«¿»

:‡L„e˜ ÈÚÏÒaƒƒ¿≈¿»

˜Ë¯˙פו  ÔÈÏÓ È¯NÚ Èz¯z ‡·‰„„ ÈÎÈÊa»ƒ≈¿«¬»«¿≈«¿≈«¿«¿…∆
‡Ï˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡iÓÒea¿«»«¿«¬«ƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡ÈÎÈÊa ·‰c Ïk ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÎÈÊ·„¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»»¿«»ƒ«»

:ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ

ÔÈ¯Îcפז  ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯z ‡˙ÏÚÏ È¯Bz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
¯NÚ È¯z ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
¯NÚ È¯z ÔÈfÚ ¯· È¯ÈÙˆe ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

ÔÈ¯NÚפח  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ È¯Bz ÏÎÂ¿…≈¿ƒ¿«¿«»«¿ƒ
ÔÈzL ÔÈ„b ÔÈzL ÔÈ¯Îc ÔÈ¯Bz ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»ƒƒ¿ƒƒƒ«¿«ƒƒ
‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c ÔÈzL ‡L Èa ÔÈ¯Ó‡ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¬À««¿¿»

:d˙È eia¯„ ¯˙a»«¿«ƒ»≈

ÏlÓÏ‡פט  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÈÏÚ „ÎÂ¿«»ƒ∆¿«¿«ƒ¿»¿«»»
ÈÂlÚÓ dnÚ ÏlÓ˙Ó„ ‡Ï˜ ˙È ÚÓLe dnÚƒ≈¿«»»»¿ƒ¿«≈ƒ≈≈ƒ»≈
ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tÎ«À¿»ƒ«¬»¿«¬»ƒ≈¿≈

Ù Ù Ù :dnÚ ÏlÓ˙Óe ‡i·e¯k¿«»ƒ¿«≈ƒ≈



ני `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h ycew zayl inei xeriy

(ãò)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äò)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(åò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéòât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøëò-ïaô ¤¨§¨«

(çò)òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNò íéðL íBéa§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
ïðéò-ïa: ¤¥¨«

(èò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ô)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àô)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(áô)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âô)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

:ïðéò-ïaô ¤¥¨«

ß oeiq 'h ycew zay ß

(ãô)úàæ|úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç Ÿ́£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−
-é÷øæî äøNò íézL óñk úøò÷ ìàøNé éàéNð§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥

:äøNò íézL áäæ úBtk øNò íéðL óñë¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«
i"yx£B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa∑ ׁשּנמ ּבּיֹום ואחר ּבֹו ּתחּלה ׁשּנמׁשח הּמׁשח"? "אחרי מקּים אני ּומה הקריב, ׁשח ¿ƒ»«…ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ּכׁשהּוא  ּבּיֹום? ׁשּנמׁשח לֹומר אּלא הּמׁשח, ּביֹום ללמֹוד ּבא ולא זמן לאחר – הּמׁשח" "אחרי אֹו הקריב, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּכ
ז)אֹומר ּבּיֹום (ויקרא אתֹו"? הּמׁשח "ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבּיֹום. ׁשּנמׁשח למדנּו אתם", מׁשחֹו "ּביֹום : ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

הקריב  – NÚ¯‰.ׁשּנמׁשח ÌÈzL ÛÒk ˙¯Ú˜∑(במ"ר ּפסּול (ספרי ּבהם ארע ולא ׁשהתנּדבּו הם .הם ְְִִִֶַ«¬…∆∆¿≈∆¿≈ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

‰È‡עד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯עה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:עו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡עז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t Ôa¯À̃¿««¿ƒ≈«»¿»

ÈÏzÙעח  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ È¯z ‡ÓBÈa¿»¿≈¬«ƒ«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

ÔÈ˙Ï˙eעט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
„„‰·פ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»
a¯פא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:פב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡פג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡ Ôa¯À̃¿«¬ƒ««≈»

ÔÓפד  d˙È eia¯c ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c»¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈ƒ
È¯NÚ ‡z¯z ‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡¯NÈ È·¯·«̄¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»«¿»«¿≈
‡·‰„„ ÈÎÈÊa ¯NÚ ÔÈ¯z ‡tÒÎ È˜¯ÊÓ«¿¿≈«¿»¿≈¬«»ƒ≈¿«¬»

:È¯NÚ ‡z¯z«¿»«¿≈

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(47 'nr g zegiy ihewl)

ּפּפּפּפססססּוּוּוּולללל ּבּבּבּבהםהםהםהם ארעארעארעארע פד)ולאולאולאולא ז, (רש"י ְְְְֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּמתּפּלל  :ּכ קרּבן, ּבמקֹום ׁשהיא ּבּתפּלה, ואף הּנׂשיאים. ּכל ׁשל קרּבנֹותיהם יחד נכללים ׁשּבֹו ּבּפסּוק נרמזה זֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעבּדה
ׁשהרי  הּכלל, עם עצמֹו את לאחד עליו הּתפּלה ּבעת וגם הּתפּלה, לפני יׂשראל אהבת ׁשל עׂשה מצות עליו לקּבל ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָצרי
ׁשל  ּבתפּלתן מֹואס הּקּב"ה "אין ּכמאמר ּבתפּלתֹו, 'ּפסּול' יהא ׁשּלא לֹו מבטח ואז רּבים. ּבלׁשֹון נאמרת הּיחיד ּתפּלת ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּגם

ִַרּבים".

(äô)ìLíéòáLå óñk úçàä äøòwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−
-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©

:Lãwä ì÷La úBàî¥−§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ˙Á‡‰ ‰¯Úw‰ ‰‡Óe ÌÈLÏL∑ ולא מׁשקלּה", ּומאה "ׁשלׁשים ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ¿…ƒ≈»«¿»»»««¿ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּקדׁש" ּבׁשקל הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל ּכאן ּוׁשנאּה חזר לכ ׁשקל, ּבאיזֹו ‰ÌÈÏk.ּפירׁש ÛÒk Ïk ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ…∆∆«≈ƒ
'B‚Â∑(ספרי) ולא רּבה לא ּכאחד, ּכּלן וׁשֹוקלן אחד אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, מכּונים הּמקּדׁש ּכלי ׁשהיּו לּמד ¿ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

.מעט  ִֵ

(åô)äøNò úøè÷ úàìî äøNò-íézL áäæ úBtk©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯
íéøNò úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNò£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬

:äàîe¥¨«
i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑ּומׁשקלּה זהב ׁשל היא – זהב" עׂשרה אחת "ּכף ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

אין  זהב וׁשקלי זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל אחת ּכף אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ׁשקלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָעׂשרה
היּו זהב ׁשל – זהב" "ּכּפֹות לֹומר ּתלמּוד ּכסף? לׁשל ׁשוה .(ספרי)מׁשקלם ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(æô)íìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák øNò-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®

:úàhçì øNò íéðL íéfò éøéòNe§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

(çô)ø÷a ìëå|íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzò íéML íìéà¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®

:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæµŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«

(èô)òîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä-úà¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãòä̈«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«

i"yx£‰LÓ ‡··e∑:אֹומר אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשליׁשי ּבא זה, את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים (ויקרא ׁשני ¿……∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אֹומר:א) אחד וכתּוב לּפרכת, חּוץ והּוא – מֹועד" מאהל אליו ה' "וידּבר כח): מעל (שמות אּת "ודּברּתי : ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּכּפרת  מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד אהל אל ּבא מׁשה ּביניהם: והכריע זה ּבא ÔÈaÓ.הּכּפרת". ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹƒ≈
ÌÈ·e¯k‰ ÈL∑ מֹועד לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים ׁשני לבין הּׁשמים מן יֹוצא "מתּדּבר".∑acÓ¯.הּקֹול ּכמֹו ¿≈«¿ƒְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹƒ«≈ְְִֵַ

Ï˜˙Ó‡פה  ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡˜¯ÊÓc ÔÈÚ·LÂ ‡tÒÎc ‡„Á ‡˙ÒÈ‚Ó„ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»
‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡iÓ ÛÒk Ïk „Á«…¿«»«»¿≈«¿ƒ¿«¿«¿»

:‡L„e˜ ÈÚÏÒaƒƒ¿≈¿»

˜Ë¯˙פו  ÔÈÏÓ È¯NÚ Èz¯z ‡·‰„„ ÈÎÈÊa»ƒ≈¿«¬»«¿≈«¿≈«¿«¿…∆
‡Ï˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡iÓÒea¿«»«¿«¬«ƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡ÈÎÈÊa ·‰c Ïk ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÎÈÊ·„¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»»¿«»ƒ«»

:ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ

ÔÈ¯Îcפז  ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯z ‡˙ÏÚÏ È¯Bz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
¯NÚ È¯z ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
¯NÚ È¯z ÔÈfÚ ¯· È¯ÈÙˆe ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

ÔÈ¯NÚפח  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ È¯Bz ÏÎÂ¿…≈¿ƒ¿«¿«»«¿ƒ
ÔÈzL ÔÈ„b ÔÈzL ÔÈ¯Îc ÔÈ¯Bz ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»ƒƒ¿ƒƒƒ«¿«ƒƒ
‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c ÔÈzL ‡L Èa ÔÈ¯Ó‡ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¬À««¿¿»

:d˙È eia¯„ ¯˙a»«¿«ƒ»≈

ÏlÓÏ‡פט  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÈÏÚ „ÎÂ¿«»ƒ∆¿«¿«ƒ¿»¿«»»
ÈÂlÚÓ dnÚ ÏlÓ˙Ó„ ‡Ï˜ ˙È ÚÓLe dnÚƒ≈¿«»»»¿ƒ¿«≈ƒ≈≈ƒ»≈
ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tÎ«À¿»ƒ«¬»¿«¬»ƒ≈¿≈

Ù Ù Ù :dnÚ ÏlÓ˙Óe ‡i·e¯k¿«»ƒ¿«≈ƒ≈



yp`נב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h ycew zayl inei xeriy
מאליו  ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו לבין ּבינֹו מדּבר ּכן: לֹומר מעלה ׁשל ‡ÂÈÏ.ּכבֹודֹו ¯a„ÈÂ∑(ספרי) את למעט ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ«¿«≈≈»ְֵֶַ

הּדּברֹות  מן ‡˙ÏBw‰Œ.אהרן ÚÓLiÂ∑ ׁשּנדּבר הּקֹול הּוא "אתֿהּקֹול", לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו קֹול יכֹול ְֲִִַַֹ«ƒ¿«∆«ְְִֶֶַַַַַָָ
לאהל חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, רבה)עּמֹו עזראעזראעזראעזרא....:(במדבר אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

סימן. עמו"ס פסוקים, נשא קע"ו פרשת חסלת

åô÷ 'ò ïî÷ì ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àùð úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

mrhe ht‰LÓ ‡··e ׁשּתחּלת יּתכן . §©©¿……∆ְִִֵֶַָ
ּכאׁשר  היה מׁשה, אל וּיקרא ׁשהּוא ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּדּבּור
ּכי  אמרּו המדקּדקים וכל החנּוּכה. ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָנׁשלמה
מּובלע. והּתי''ו התּפעל, מּבנין אליו ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמּדּבר

לא  הּנה ּכמֹו הּפֹועל, ׁשם ׁשהּוא ּדעּתי, ְְְִִִֵֵֶַַַֹּולפי
למׁשּפט  מן, ּתחת והּמ''ם ּדּבר. ְְְְִִִֵֵַַַַַַָידעּתי

וטעם היה ÚÓLiÂהּלׁשֹון: לבּדֹו ׁשהּוא . ְַַַָ«ƒ¿«ְֶַָָ
ּבאהל  ׁשהּוא מי יׁשמעּנּו ולא הּקֹול, ְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹׁשֹומע

הּׁשם  ּכי נכֹון, זה ּגם לּפרֹוכת. מחּוץ ִִֵֵֶֶַַַָָמֹועד
ּבאֹור  הֹוסיף ּכאׁשר אזניו, ּבהרּגׁשת ְְְְֲִִֶַַַָָָהֹוסיף
ּבלעם: עיני את ה' ויגל וכן אליׁשע. נער ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָעיני

ÂÈÏ‡ ¯a„ÈÂ:ּתמיד הּדּבּור מׁשּפט היה ּכן . «¿«≈≈»ְִִִֵַַָָָ

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h ycew zayl inei xeriy
מאליו  ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו לבין ּבינֹו מדּבר ּכן: לֹומר מעלה ׁשל ‡ÂÈÏ.ּכבֹודֹו ¯a„ÈÂ∑(ספרי) את למעט ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ«¿«≈≈»ְֵֶַ

הּדּברֹות  מן ‡˙ÏBw‰Œ.אהרן ÚÓLiÂ∑ ׁשּנדּבר הּקֹול הּוא "אתֿהּקֹול", לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו קֹול יכֹול ְֲִִַַֹ«ƒ¿«∆«ְְִֶֶַַַַַָָ
לאהל חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, רבה)עּמֹו עזראעזראעזראעזרא....:(במדבר אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

סימן. עמו"ס פסוקים, נשא קע"ו פרשת חסלת

åô÷ 'ò ïî÷ì ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àùð úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

mrhe ht‰LÓ ‡··e ׁשּתחּלת יּתכן . §©©¿……∆ְִִֵֶַָ
ּכאׁשר  היה מׁשה, אל וּיקרא ׁשהּוא ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּדּבּור
ּכי  אמרּו המדקּדקים וכל החנּוּכה. ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָנׁשלמה
מּובלע. והּתי''ו התּפעל, מּבנין אליו ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמּדּבר
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הּׁשם  ּכי נכֹון, זה ּגם לּפרֹוכת. מחּוץ ִִֵֵֶֶַַַָָמֹועד
ּבאֹור  הֹוסיף ּכאׁשר אזניו, ּבהרּגׁשת ְְְְֲִִֶַַַָָָהֹוסיף
ּבלעם: עיני את ה' ויגל וכן אליׁשע. נער ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָעיני
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אגרות קודש

]ב' אייר תשי"ט[

לאחרי הפסק ארוך ביותר, נתקבל מכתבו מכ"ג ניסן, ר"פ מפעולותיו.

ומובן שהפלא והתמי' גדולה ביותר על ההפסק הכי ארוך. ובפרט שהלא מן הצד קבלתי כמה 

ידיעות מפעולותיו במשך חדשים שעברו, שהיו בהצלחה והשאירו רושם טוב, ולפעמים גם רושם חזק 

וכו' וכו'. ולמה ימנע הטוב מלהודיע, ובפרט שזהו טוב לשמים טוב לבריות וטוב עושה פירות, וכדרז"ל 

בקדושין מ' ע"א. מהנ"ל מובן ג"כ, שמה שכותב שבמצב הרוח אין שינוי לטובה מפני כו', בודאי שאין 

זה מתאים להמציאות.

וכבר ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שאיסור לשון הרע הוא לא רק בהנוגע לזולתו אלא גם 

בהנוגע לעצמו. וידוע פתגם הוראה מכ"ק )אביו( אדמו"ר: כמו שצריך לדעת חסרונות עצמו, כן צריך 

לדעת ג"כ מעלות עצמו. ועוד להעיר - שבהנוגע לפעולה עם הזולת, לפעמים הכרת מעלות עצמו נוגעת 

יותר מאשר הכרת חסרונות עצמו, וק"ל.

בעת רצון יזכירוהו וכל ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע, ויהי רצון שיבשר טוב אודות כאו"א מהם.

וכיון שבאים אנו מחדש ניסן ונמצאים בחדש זיו, בו נולדו זיותני עולם, וידוע דברי האריז"ל, 

שכשהימים נזכרים )ה"ה גם( ונעשים, הנה יתוסף בענינים הפרטים והכללים, בתכ"י, חירות וגאולה 

להרבות זיו בעולם, זיו והארות מעשה אבותינו, וכמובא בתניא, שכל אבריהם ועשיותיהם רק לרצון 

העליון לבדו כל ימיהם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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לשבת פרשת נשא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ג' סיון
פרק כ 
פרק יח 

עד סוף פסוק כב

יום רביעי - ו' סיון
פרק כ 

מפרק לה
עד סוף פרק לח

יום שני - ד' סיון
פרק כ 
פרק כג

עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' סיון
פרק כ 

מפרק לט
עד סוף פרק מג

יום שלישי -  ה' סיון
פרק כ 

מפרק כט
עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' סיון
פרק כ 

מפרק מד
עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' סיון
פרק כ 

מפרק מט  עד סוף פרק נד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר  שי' 
החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים 
עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר 
איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



oeiqנד 'b oey`x mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ג' ראשון יום
פרק נג  ,148 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åðéä ù"æå,dr 'nr cr.'úéå 'úé

ztqeza (`"p wxta) xiaqdl lgdy dn ,owfd epax miiqn ,oldl
lr xi`nd dpikyd xe`y xn`y ,"xdef"a "`wepi"d oeyl ,xe`ia
oicaer oepi`e" siqen `wepide ,onyl ,"`gyn"l jixv ± mc`d y`x
oiivn mewn lka ;zeevnd dyrn ,miaeh miyrn md dl`e ± "oiah

± "dnkg"d oiprd z` "ony"
yi ,`eti` ,zekiiy efi`
"dnkg"l ,zeevnd dyrnl
± ?ony ± "`gyn" z`xwpd

lry ,oldl xaqeixe`
,dnkga yalzdl dpikyd
,dnkgy iptn ,ony `idy
xe`l yeale ilk `id ,oigen
dnkgd `ide ,dpikyd
ick ,mxa ;dxeza zyaelnd
dpikyd xe` z` jiyndl
ly ziwl`d eytpa xi`iy
wx `l mikixv ± icedi
elek jtdpd (dnkg) onyl
"dlizt"l mb `l` ,xe`l
(onyd ici lr) `idy
drahy) y`dy zlret
wifgz (dlrnl jynidl
"dlizt"d ± xpa dnvr

,miinyb miiga ,sebd z` dignd zipeigd ytpd `id ,mc`d ytpa
,zinyb "dlizt"a enk :zeevne dxez ici lr ztxypd dliztd idef
dxez ici lry ,mc`a mb jk ,y`dn sxyp ± dly oeilrd wlgdy
ytpd ly dyrne xeaic ,daygn ly miyeald mitxyp ,zeevne
dyrne xeaic ,daygnd ici lr ,dpikyd xe` ly y`a ,zindad
,"oiah oicaer"a `hazdl "ony"d lr ,okle ;zeevne dxez ly

mi`ad ,zeevnd dyrneznkgncala dxeza ic `le ,jxazi
y)`id`wec zeevnd dyrn ik ,"ony"l ynyzy (dnkg ixd

,zipeigd ytpa ± "dlizt"a jynii dpikyd xe`y jkl mi`ian
lr xi`nd dpikyd xe`a ztxyp zipeigd ytpdy ici lr z`fe

:"`ipz"d oeylae .ey`x:à÷eðiä øîàL äæå`aen ,"xdef"a - §¤¤¨©©¨¨
:d"l wxta lirlàéä ¯ "déLéø ìò ÷éìãàc äàlò àøBäðc"¦§¨¦¨¨§©§¦©¥¥¦

éøèöà" ¯ àzðéëL,"àçLîì Cey`x lr xi`nd oeilrd xe`d - §¦§¨¦§¨¦§¦§¨
,"ony"l jixv ± "dpiky" `edy ,(icedi ly)Laìúäì Leøt¥§¦§©¥

,"Lã÷ úçLî ïîL" úàø÷pä ,äîëça,"dnkg" df "ycw" - §¨§¨©¦§¥¤¤¦§©Ÿ¤
øäfa áeúkL Bîkxe`e ± "dnkg" `ed "ycw zgyn ony"y ± §¤¨©Ÿ©

yalzdl eilr :xnelk ,"ony"l jixv ,"ey`x lr"y dpikyd
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äìéútä úôøNe ïBélk¦¨§¥©©§¦¨
øBà Ck ¯ Làì úëtäpä©¤§¤¤§¥¨
Lôð ìò äøBL äðéëMä©§¦¨¤©¤¤

úéäìàäxp" ± "xp" `idy ± ¨¡Ÿ¦
,"mc` znyp 'déãé ìò©§¥
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àëeLçî dúeëtäúäå§¦§©§¨¥£¨

àøBäðì(dtilwd) jyegn ± ¦§¨
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zewiznl (dtilwd)

(dyecwd),íé÷écöamdy ,'i wxt lirl xen`k ,jk xacd mday - §©¦¦
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miktdp ,zindad ytpd ly dyrne xeaic ,daygn ,miyeald
± mdly zeevnde dxezd ly dyrne xeaic ,daygn ici lr aehl
zipeigd ytpd ly ,"dlizt"d oeilk `xwp df "mipepia"l qgiae

dyecwle xe`l zktdpd ,mdlyLôð úeëtäúä éãé ìò ék .¦©§¥¦§©§¤¤
Y 'eëå àøBäðì àëeLçî dâð útìwî äàaä úéîäaäzktdpd ©©£¦©¨¨¦§¦©Ÿ©¥£¨¦§¨§

,dyecwd xe`l dtilwd jyegnïéî úàìòä" úðéça äNòð©£¤§¦©©£¨©©¦
,"ïéá÷eðly dceardy zexxerzdl dpeekde ,epcnl xaky itk - §¦

,dlrnl zxxern ,lawndéLîäì,äðéëMä øBà Cwx `l - §©§¦©§¦¨
,xe`d z` "helwl" ,dpikyd xe`l ilk `edy ± dxez ± dnkgÎony

,dpikyd xe` z` dkiynn `id m` ik-ïéà øBà éelb úðéça àéä¦§¦©¦¥
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íéøîà éèå÷éì
ù"æåâðàéä äéùéø ìò ÷éìãàã äàìéò àøåäðã à÷åðéä

'÷ðä äîëçá ùáìúäì 'éô àçùîì êéøèöà àúðéëù
ïä ïéáè ïéãáåò ïåðéàå øäæá ù"îë ùã÷ úçùî ïîù
øåà æåçàì éãë 'úé åúîëçî úåëùîðä úåöî â"éøú
úàø÷ðä óåâáù úéðåéçä ùôð àéä äìéúôá äðéëùä
é"ò øéàî øåàä éîùâä øðáù åîë éë î"ãò äìéúô
äðéëùä øåà êë ùàì úëôäðä äìéúôä úôéøùå ïåéìë
úéîäáä ùôð ïåéìë éãé ìò úéäìàä ùôð ìò äøåù
íé÷éãöá à÷úîì åøéøîîå àøåäðì àëåùçî äúåëôäúäå
äùòîå øåáã äáùçî ïäù äéùåáì ïåéìë é"ò úåçôì åà
ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåàì úåôéì÷ä êùçî ïúåëôäúäå
äøåúä úåöî â"éøú äùòîå øåáã äáùçîá ãçåéîå
'ôéì÷î äàáä úéîäáä ùôð úåëôäúä é"ò éë íéðåðéáá
ï"î úàìòä 'éçá äùòð 'åëå àøåäðì àëåùçî äâåð
ìò ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéä äðéëùä øåà êéùîäì
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oeiq 'c ipy mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ד' שני יום
חנוך לנער  ,150 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøîà éèå÷éì,er 'nr cr.úåëéøàá

BLàøaL ïéçnaL úéäìàä BLôð ìò ,àeä-Ceøa óBñokly ± ¨©©§¨¡Ÿ¦¤©Ÿ¦¤§Ÿ
lr) ey`x lry xe`d ± "diyix lrc `xedp `edd" "`wepi"d xne`

± icedi ly (oigend
jixv ± "`gynl jixhvi`"
oicaer oepi`e" ,"ony"l
miyrn md dl`e ± "oiah

miaeháèéä ïáeé äæáe .¨¤¨¥¥
áeúkM äî7'ä ék" : ©¤¨¦

éäìà,"àeä äìëà Là E ¡Ÿ¤¥Ÿ§¨
i`y enk :xnelk -eze`y ici lr wx ,xaca fg`idl y`l xyt`

didi 'dy ,dpikyd xe` xi`n jk ± y`d ici lr dlkpe sxyp xac

jiwl`dwl` ±jlyici lr `wec df ixd ± icedi ytp lr xi`iy ,
ytpd ly dliztd z` dlkne ztxey y` ,"dlke` y`" `edy
zipeigd ytpdy ,zipeigd
± dtilwn d`a `idy

dpe ztxyply y`l zkt
,dyecwøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥

øçà íB÷îa8`wecy - §¨©¥
,icedi ly ezelhazd
,d"awdl envr z` lhany
xac ± eze`ivn z` ca`ne "sxyp"y xac enk ± eze`ivnn lhazne

dpikyd xe` z` eilr jiynn `wec df:

ohw jepg
étî èwìî "ïè÷ Cepç" íLa àø÷pä éðL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤¥¦©¦§¨§¥¦¨¨§ª¨¦¦

íéøôBñ étîe íéøôñowfd epax ly yecwd epeyl mb `ed jk ± §¨¦¦¦§¦
"mixteq itne mixtq itn hweln" ± oey`xd wlgd ly xryd±sca

mcewd iaxdy itke ±
eizegiya `ian ocrÎeznyp
dpeekdy laewn ,zeyecwd
d"lyd ixtql "mixtq"a
,b`xtn l"xdnde yecwd
aeh my lral ± "mixteq"ae
,yhixfnn cibnd axdle
,ïãò íúîLð ïBéìò éLBã÷§¥¤§¦§¨¨¥¤
äðBLàø äLøt ìò ãqéî§ª¨©¨¨¨¦¨

¯ *òîL úàéø÷ ìLitl ¤§¦©§©
ze`a ,oldl owfd epax ixac
ipy xiaqdl ick el` milin
,'d zecg`a dpadd ipte`
"l`xyi rny"a mi`haznd
ezekln ceak my jexa"ae
,xdfa xn`p mdilr ,"'ek

zpada xzei dlrpd otd ± "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y
zpada xzei jenpd otd ± "d`zz `cegi" ± "my jexa"e ,'d zecg`
,"mixn` ihewl" ly ipyd wlgd cqein dl` ipy lr .'d zecg`

."dpen`de cegid xry" `xwpd
(owfd epax ,xagnd oeyl ok mb od el` zxzek zeln):

ðç""äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb ,Bkøc ét ìò øòpì C1,äpä . £Ÿ©©©©¦©§©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨¦¥
áéúëcîxne` weqtdy dnn ±,"Bkøc ét ìò" :jpgl yiy - ¦¦§¦©¦©§

jxcd itl xrpd z`ely,dðéàL òîLî,ef jxc ±úîàä Cøc ©§©¤¥¨¤¤¨¡¤
,Bzîàì,zizin`d jxcd dpi`e ,cala xrpl jxc idef -ïk íàå ©£¦§¦¥

àúeiìòî éàî,cr jka dlrnd idn ±øeñé àì ïé÷æé ék íb"L ©©£¦¨¤©¦©§¦Ÿ¨
?"äpnîly ekxcn xeql ,ok` ,eilr ± xbaziyk ,daxc` ± ¦¤¨

`ly ,`eti` ,dlrnd idn .zizin`d jxcl ribdl ick ,"xrp"d
?ef jxcn xeqi,úàæ úòãeî äpä ,Cà,`ed reci xac -ék ©¦¥©©Ÿ¦

'ä úãBáò éLøL̈§¥£©
äéúBãBñéå2eìéçc ïä ¦¤¨¥§¦

,eîéçøezad`e 'd z`xi - §¦
zeceqide miyxyd od 'd
z`haznd ,'d zcear ly
zeevne dxez meiwa
± dyrne xeaic daygna
Î`l zeevn lkn xdfidl
Îzeevn lk miiwle dyrz

:dyr'd z`xidrityn
lkn xnyii icediy zlrete

,dyrzÎ`l'd zad`e
miiwiy zlrete drityn
ybx jezn dyrÎzevn lk

) ytpd ly iniptw"k zxrd
`"hily x"enc`lirlck :

:oldl xaqend itk ,(c"tx,"òøî øeñ"ì ãBñéå LøL ¯ äàøiä©¦§¨Ÿ¤¦§¥¨
zeyrl xeq`y dn zeyrl `ly -3,Y äáäàäåyxey `id §¨©£¨

,ceqie,ïðaøãe àúéøBàc äNò úBöî ìk íei÷å ,"áBè äNòå"ì§©£¥§¦¨¦§£¥§©§¨§©¨¨
,opaxcny zeevne dxezd ony zeevn -.ïîB÷îa øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥¦§¨

dzid ,miciqg oia laewnd itk ."`ipz"d xtq ly oey`xd wlga ±
didi ("`ipz"d xtqn ipyd) df wlgy ,owfd epax lv` `xaq
eidi ,oey`xd wlgd ly miwxtd dylye miyinge ,oey`xd wlgd

lgl o`k qgiizn `edyk ,okl .ipyd wlgd`ed ,oey`xd w
enk" oeyla ynzyn"x`aziy.oldlCepçä úåöîe)jpgl ± ¦§©©¦
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íéøîà éèå÷éì
ù"î áèéä ïáåé äæáå åùàøáù ïéçåîáù úéäìàä åùôð

:à"îá ù"îëå àåä äìëåà ùà êéäìà 'ä éë

'úéå 'úé ä"æòá ïåùàø ÷ìç íìùð¨

éðù ÷ìç íéøîà éèå÷éìéòéáø íåé

ïè÷ êåðéç íùá àø÷ðä

ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
òîù úàéø÷ ìù äðåùàø äùøô ìò ãñåéî:

êåðç

àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì
åëøã éô ìò áéúëãî äðä äðîî øåñé
åúéîàì úîàä êøã äðéàù òîùî

ïé÷æé éë íâù àúåéìòî éàî ë"àå
úòãåî äðä êà .äðîî øåñé àì
äéúåãåñéå 'ä úãåáò éùøù éë úàæ
ãåñéå ùøù äàøéä åîéçøå åìéçã ïä
íåé÷å áåè äùòåì äáäàäå òøî øåñì
'áúéù åîë ïðáøãå 'úééøåàã ò"î ìë
ë"â àéä êåðéçä úåöîå) ïîå÷îá
:(â"îù ïîéñ ç"àá ù"îë ò"îá
øùà á÷ò ô"ñá áéúë äáäàá äðäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

כד.7. ד, ˘ËÈÏ"‡8.דברים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(* אחרי". ר"פ בלקו"ת להנדפס הכוונה "אולי :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להוסיף "כדאי :
(לחנוכה)". להצ"צ באוה"ת נמצאו – מקומות מראי ע"ז. מפאריטש מר"ה הערות תשי"ד) (קה"ת, ח"א הרמון פלח ו.1.שבסו"ס כב, משלי

.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:יל"ה הל' "ב' ונמשכים.˘¯˘: נמצאים שממנו –„ÂÒÈ:ובפ"ד] עי"ז מתקיים המצוה מעשה בשעת שגם –
אמיתי]". קיום ˘ËÈÏ"‡3.נמשכות... ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נשמטה ואולי בפ"ד. וכדלעיל באהבה. כדלקמן מל"ת" "כל כאן הוסיף שלא "וצ"ע :

מ"ע‡Á˙תיבה 'כל לקמן דאורייתא'".ÏÓÂ"˙וצ"ל



נה oeiq 'b oey`x mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ג' ראשון יום
פרק נג  ,148 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åðéä ù"æå,dr 'nr cr.'úéå 'úé

ztqeza (`"p wxta) xiaqdl lgdy dn ,owfd epax miiqn ,oldl
lr xi`nd dpikyd xe`y xn`y ,"xdef"a "`wepi"d oeyl ,xe`ia
oicaer oepi`e" siqen `wepide ,onyl ,"`gyn"l jixv ± mc`d y`x
oiivn mewn lka ;zeevnd dyrn ,miaeh miyrn md dl`e ± "oiah

± "dnkg"d oiprd z` "ony"
yi ,`eti` ,zekiiy efi`
"dnkg"l ,zeevnd dyrnl
± ?ony ± "`gyn" z`xwpd

lry ,oldl xaqeixe`
,dnkga yalzdl dpikyd
,dnkgy iptn ,ony `idy
xe`l yeale ilk `id ,oigen
dnkgd `ide ,dpikyd
ick ,mxa ;dxeza zyaelnd
dpikyd xe` z` jiyndl
ly ziwl`d eytpa xi`iy
wx `l mikixv ± icedi
elek jtdpd (dnkg) onyl
"dlizt"l mb `l` ,xe`l
(onyd ici lr) `idy
drahy) y`dy zlret
wifgz (dlrnl jynidl
"dlizt"d ± xpa dnvr

,miinyb miiga ,sebd z` dignd zipeigd ytpd `id ,mc`d ytpa
,zinyb "dlizt"a enk :zeevne dxez ici lr ztxypd dliztd idef
dxez ici lry ,mc`a mb jk ,y`dn sxyp ± dly oeilrd wlgdy
ytpd ly dyrne xeaic ,daygn ly miyeald mitxyp ,zeevne
dyrne xeaic ,daygnd ici lr ,dpikyd xe` ly y`a ,zindad
,"oiah oicaer"a `hazdl "ony"d lr ,okle ;zeevne dxez ly

mi`ad ,zeevnd dyrneznkgncala dxeza ic `le ,jxazi
y)`id`wec zeevnd dyrn ik ,"ony"l ynyzy (dnkg ixd

,zipeigd ytpa ± "dlizt"a jynii dpikyd xe`y jkl mi`ian
lr xi`nd dpikyd xe`a ztxyp zipeigd ytpdy ici lr z`fe

:"`ipz"d oeylae .ey`x:à÷eðiä øîàL äæå`aen ,"xdef"a - §¤¤¨©©¨¨
:d"l wxta lirlàéä ¯ "déLéø ìò ÷éìãàc äàlò àøBäðc"¦§¨¦¨¨§©§¦©¥¥¦

éøèöà" ¯ àzðéëL,"àçLîì Cey`x lr xi`nd oeilrd xe`d - §¦§¨¦§¨¦§¦§¨
,"ony"l jixv ± "dpiky" `edy ,(icedi ly)Laìúäì Leøt¥§¦§©¥

,"Lã÷ úçLî ïîL" úàø÷pä ,äîëça,"dnkg" df "ycw" - §¨§¨©¦§¥¤¤¦§©Ÿ¤
øäfa áeúkL Bîkxe`e ± "dnkg" `ed "ycw zgyn ony"y ± §¤¨©Ÿ©

yalzdl eilr :xnelk ,"ony"l jixv ,"ey`x lr"y dpikyd
,my miiqn "xdef"de ± dpikyd xe`l ,ilkd ,yeald `idy dnkga

:`wepid ixac z`Y "ïéáè ïéãáBò ïeðéà"å,md (onyd) dl`e §¦¨¦¨¦

,zeevnd dyrn ,miaeh miyrnâ"éøz ïä,613 ±úBöî,dxe`kl ± ¥©§©¦§
?dnkg ,"ony"l ± zeevnd dyrnl yi zekiiy efi` :oiadl jixv

,zeevnd b"ixz ody iptn ,`l`,Cøaúé Búîëçî úBëLîpä- ©¦§¨¥¨§¨¦§¨¥
mikixve ,dnkg ,ony `idy ,cala dxez ,jkl dwitqn `l recne
± "oiah oicaer"l mb

zeevnd dyrnlmikynpd
Î ?dnkgnøBà æçàì éãk§¥¤¡Ÿ

àéä ,äìéúta äðéëMä©§¦¨©§¦¨¦
,óebaL úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦¤©
-Cøc-ìò äìéút úàø÷pä©¦§¥§¦¨©¤¤
øpaL Bîk ék .ìLî̈¨¦§¤©¥
éãé ìò øéàî øBàä éîLbä©©§¦¨¥¦©§¥
äìéútä úôøNe ïBélk¦¨§¥©©§¦¨
øBà Ck ¯ Làì úëtäpä©¤§¤¤§¥¨
Lôð ìò äøBL äðéëMä©§¦¨¤©¤¤

úéäìàäxp" ± "xp" `idy ± ¨¡Ÿ¦
,"mc` znyp 'déãé ìò©§¥

úéîäaä Lôð ïBélk¦§¤¤©©£¦
àëeLçî dúeëtäúäå§¦§©§¨¥£¨

àøBäðì(dtilwd) jyegn ± ¦§¨
,(dyecwd) xe`leøéønîe¦§¦

à÷úîìzexixnn ± §¦§¨
zewiznl (dtilwd)

(dyecwd),íé÷écöamdy ,'i wxt lirl xen`k ,jk xacd mday - §©¦¦
rxn ,dlkye dizecn ,zindad ytp zenvre zedn z` miktdn

,dyecwe aehläéLeáì ïBéìk éãé ìò úBçôì Bàytpd ly ± §¨©§¥¦§§¤¨
,zindad,äNòîe øeac äáLçî ïäLmiyeal ok iptl eidy - ¤¥©£¨¨¦©£¤

,dtilw ly ytp `idy ,zindad ytpd lyCLçî ïúeëtäúäå§¦§©§¨¥Ÿ¤
ãçéîe ùaìîä ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBàì úBtìwä©§¦§¥¨©§ª¨§ª¨

Bzä úBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçîaíéðBðéaa ,äø± §©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§©¨©¥¦
zenvre zedn zektdp `l "mipepia"ay ,a"i wxta epcnly itk
wx `l` ,miwicva xacdy itk ,dyecwle aehl zindad ytpd
miktdp ,zindad ytpd ly dyrne xeaic ,daygn ,miyeald
± mdly zeevnde dxezd ly dyrne xeaic ,daygn ici lr aehl
zipeigd ytpd ly ,"dlizt"d oeilk `xwp df "mipepia"l qgiae

dyecwle xe`l zktdpd ,mdlyLôð úeëtäúä éãé ìò ék .¦©§¥¦§©§¤¤
Y 'eëå àøBäðì àëeLçî dâð útìwî äàaä úéîäaäzktdpd ©©£¦©¨¨¦§¦©Ÿ©¥£¨¦§¨§

,dyecwd xe`l dtilwd jyegnïéî úàìòä" úðéça äNòð©£¤§¦©©£¨©©¦
,"ïéá÷eðly dceardy zexxerzdl dpeekde ,epcnl xaky itk - §¦

,dlrnl zxxern ,lawndéLîäì,äðéëMä øBà Cwx `l - §©§¦©§¦¨
,xe`d z` "helwl" ,dpikyd xe`l ilk `edy ± dxez ± dnkgÎony

,dpikyd xe` z` dkiynn `id m` ik-ïéà øBà éelb úðéça àéä¦§¦©¦¥
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íéøîà éèå÷éì
ù"æåâðàéä äéùéø ìò ÷éìãàã äàìéò àøåäðã à÷åðéä

'÷ðä äîëçá ùáìúäì 'éô àçùîì êéøèöà àúðéëù
ïä ïéáè ïéãáåò ïåðéàå øäæá ù"îë ùã÷ úçùî ïîù
øåà æåçàì éãë 'úé åúîëçî úåëùîðä úåöî â"éøú
úàø÷ðä óåâáù úéðåéçä ùôð àéä äìéúôá äðéëùä
é"ò øéàî øåàä éîùâä øðáù åîë éë î"ãò äìéúô
äðéëùä øåà êë ùàì úëôäðä äìéúôä úôéøùå ïåéìë
úéîäáä ùôð ïåéìë éãé ìò úéäìàä ùôð ìò äøåù
íé÷éãöá à÷úîì åøéøîîå àøåäðì àëåùçî äúåëôäúäå
äùòîå øåáã äáùçî ïäù äéùåáì ïåéìë é"ò úåçôì åà
ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåàì úåôéì÷ä êùçî ïúåëôäúäå
äøåúä úåöî â"éøú äùòîå øåáã äáùçîá ãçåéîå
'ôéì÷î äàáä úéîäáä ùôð úåëôäúä é"ò éë íéðåðéáá
ï"î úàìòä 'éçá äùòð 'åëå àøåäðì àëåùçî äâåð
ìò ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéä äðéëùä øåà êéùîäì
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oeiq 'c ipy mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ד' שני יום
חנוך לנער  ,150 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøîà éèå÷éì,er 'nr cr.úåëéøàá

BLàøaL ïéçnaL úéäìàä BLôð ìò ,àeä-Ceøa óBñokly ± ¨©©§¨¡Ÿ¦¤©Ÿ¦¤§Ÿ
lr) ey`x lry xe`d ± "diyix lrc `xedp `edd" "`wepi"d xne`

± icedi ly (oigend
jixv ± "`gynl jixhvi`"
oicaer oepi`e" ,"ony"l
miyrn md dl`e ± "oiah

miaeháèéä ïáeé äæáe .¨¤¨¥¥
áeúkM äî7'ä ék" : ©¤¨¦

éäìà,"àeä äìëà Là E ¡Ÿ¤¥Ÿ§¨
i`y enk :xnelk -eze`y ici lr wx ,xaca fg`idl y`l xyt`

didi 'dy ,dpikyd xe` xi`n jk ± y`d ici lr dlkpe sxyp xac

jiwl`dwl` ±jlyici lr `wec df ixd ± icedi ytp lr xi`iy ,
ytpd ly dliztd z` dlkne ztxey y` ,"dlke` y`" `edy
zipeigd ytpdy ,zipeigd
± dtilwn d`a `idy

dpe ztxyply y`l zkt
,dyecwøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥

øçà íB÷îa8`wecy - §¨©¥
,icedi ly ezelhazd
,d"awdl envr z` lhany
xac ± eze`ivn z` ca`ne "sxyp"y xac enk ± eze`ivnn lhazne

dpikyd xe` z` eilr jiynn `wec df:

ohw jepg
étî èwìî "ïè÷ Cepç" íLa àø÷pä éðL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤¥¦©¦§¨§¥¦¨¨§ª¨¦¦

íéøôBñ étîe íéøôñowfd epax ly yecwd epeyl mb `ed jk ± §¨¦¦¦§¦
"mixteq itne mixtq itn hweln" ± oey`xd wlgd ly xryd±sca

mcewd iaxdy itke ±
eizegiya `ian ocrÎeznyp
dpeekdy laewn ,zeyecwd
d"lyd ixtql "mixtq"a
,b`xtn l"xdnde yecwd
aeh my lral ± "mixteq"ae
,yhixfnn cibnd axdle
,ïãò íúîLð ïBéìò éLBã÷§¥¤§¦§¨¨¥¤
äðBLàø äLøt ìò ãqéî§ª¨©¨¨¨¦¨

¯ *òîL úàéø÷ ìLitl ¤§¦©§©
ze`a ,oldl owfd epax ixac
ipy xiaqdl ick el` milin
,'d zecg`a dpadd ipte`
"l`xyi rny"a mi`haznd
ezekln ceak my jexa"ae
,xdfa xn`p mdilr ,"'ek

zpada xzei dlrpd otd ± "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y
zpada xzei jenpd otd ± "d`zz `cegi" ± "my jexa"e ,'d zecg`
,"mixn` ihewl" ly ipyd wlgd cqein dl` ipy lr .'d zecg`

."dpen`de cegid xry" `xwpd
(owfd epax ,xagnd oeyl ok mb od el` zxzek zeln):

ðç""äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb ,Bkøc ét ìò øòpì C1,äpä . £Ÿ©©©©¦©§©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨¦¥
áéúëcîxne` weqtdy dnn ±,"Bkøc ét ìò" :jpgl yiy - ¦¦§¦©¦©§

jxcd itl xrpd z`ely,dðéàL òîLî,ef jxc ±úîàä Cøc ©§©¤¥¨¤¤¨¡¤
,Bzîàì,zizin`d jxcd dpi`e ,cala xrpl jxc idef -ïk íàå ©£¦§¦¥

àúeiìòî éàî,cr jka dlrnd idn ±øeñé àì ïé÷æé ék íb"L ©©£¦¨¤©¦©§¦Ÿ¨
?"äpnîly ekxcn xeql ,ok` ,eilr ± xbaziyk ,daxc` ± ¦¤¨

`ly ,`eti` ,dlrnd idn .zizin`d jxcl ribdl ick ,"xrp"d
?ef jxcn xeqi,úàæ úòãeî äpä ,Cà,`ed reci xac -ék ©¦¥©©Ÿ¦

'ä úãBáò éLøL̈§¥£©
äéúBãBñéå2eìéçc ïä ¦¤¨¥§¦

,eîéçøezad`e 'd z`xi - §¦
zeceqide miyxyd od 'd
z`haznd ,'d zcear ly
zeevne dxez meiwa
± dyrne xeaic daygna
Î`l zeevn lkn xdfidl
Îzeevn lk miiwle dyrz

:dyr'd z`xidrityn
lkn xnyii icediy zlrete

,dyrzÎ`l'd zad`e
miiwiy zlrete drityn
ybx jezn dyrÎzevn lk

) ytpd ly iniptw"k zxrd
`"hily x"enc`lirlck :

:oldl xaqend itk ,(c"tx,"òøî øeñ"ì ãBñéå LøL ¯ äàøiä©¦§¨Ÿ¤¦§¥¨
zeyrl xeq`y dn zeyrl `ly -3,Y äáäàäåyxey `id §¨©£¨

,ceqie,ïðaøãe àúéøBàc äNò úBöî ìk íei÷å ,"áBè äNòå"ì§©£¥§¦¨¦§£¥§©§¨§©¨¨
,opaxcny zeevne dxezd ony zeevn -.ïîB÷îa øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥¦§¨

dzid ,miciqg oia laewnd itk ."`ipz"d xtq ly oey`xd wlga ±
didi ("`ipz"d xtqn ipyd) df wlgy ,owfd epax lv` `xaq
eidi ,oey`xd wlgd ly miwxtd dylye miyinge ,oey`xd wlgd

lgl o`k qgiizn `edyk ,okl .ipyd wlgd`ed ,oey`xd w
enk" oeyla ynzyn"x`aziy.oldlCepçä úåöîe)jpgl ± ¦§©©¦
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íéøîà éèå÷éì
ù"î áèéä ïáåé äæáå åùàøáù ïéçåîáù úéäìàä åùôð

:à"îá ù"îëå àåä äìëåà ùà êéäìà 'ä éë

'úéå 'úé ä"æòá ïåùàø ÷ìç íìùð¨

éðù ÷ìç íéøîà éèå÷éìéòéáø íåé

ïè÷ êåðéç íùá àø÷ðä

ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
òîù úàéø÷ ìù äðåùàø äùøô ìò ãñåéî:

êåðç

àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì
åëøã éô ìò áéúëãî äðä äðîî øåñé
åúéîàì úîàä êøã äðéàù òîùî

ïé÷æé éë íâù àúåéìòî éàî ë"àå
úòãåî äðä êà .äðîî øåñé àì
äéúåãåñéå 'ä úãåáò éùøù éë úàæ
ãåñéå ùøù äàøéä åîéçøå åìéçã ïä
íåé÷å áåè äùòåì äáäàäå òøî øåñì
'áúéù åîë ïðáøãå 'úééøåàã ò"î ìë
ë"â àéä êåðéçä úåöîå) ïîå÷îá
:(â"îù ïîéñ ç"àá ù"îë ò"îá
øùà á÷ò ô"ñá áéúë äáäàá äðäå
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כד.7. ד, ˘ËÈÏ"‡8.דברים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(* אחרי". ר"פ בלקו"ת להנדפס הכוונה "אולי :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להוסיף "כדאי :
(לחנוכה)". להצ"צ באוה"ת נמצאו – מקומות מראי ע"ז. מפאריטש מר"ה הערות תשי"ד) (קה"ת, ח"א הרמון פלח ו.1.שבסו"ס כב, משלי

.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:יל"ה הל' "ב' ונמשכים.˘¯˘: נמצאים שממנו –„ÂÒÈ:ובפ"ד] עי"ז מתקיים המצוה מעשה בשעת שגם –
אמיתי]". קיום ˘ËÈÏ"‡3.נמשכות... ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נשמטה ואולי בפ"ד. וכדלעיל באהבה. כדלקמן מל"ת" "כל כאן הוסיף שלא "וצ"ע :

מ"ע‡Á˙תיבה 'כל לקמן דאורייתא'".ÏÓÂ"˙וצ"ל



oeiqנו 'c ipy mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ohwd z`íéiç çøàa áeúkL Bîk ,äNò úåöîa ïk íb àéä¦©¥§¦§©£¥§¤¨§Ÿ©©¦
:(âîù ïîéñzeevna wx `l ohwd z` jpgl yiy oeeik - ¦¨

yxeyd `id 'd zad`y xg`ne ,dyr zeevna mb `l` dyrzÎ`l
) dyrÎzeevn lkl ceqide`"hily x"enc` w"k zxrdf"r sqep" :

d`xi oke ± dnvr dad`y
xnel yi ("zeihxt r"n od ±
dad` zpiga zniiwy
ceqie yxey zynynd

Îzeevnldminiiwny dyr
ef dad` ,xnelk .jepig cvn
zbixcnl dnec dpi`
yxey zynynd dad`d
dyrdÎzeevnl ceqie
mc`d ici lr zeyrpd
ezeida ,zeicinz ly avna

meiwl yxey zynyn ef dad`y oeikn ,`l` .zeevna aiiegne lecb
dad` mb zllkp ,cala jepig xeza oze` miniiwny dyrdÎzeevn
dz` x`yidl xyt`y ,daivi dad` `l ± jepig ly beqa ef
xnel mi`zn dilr mby ,ef dad` ± jepig ote` xaqei oldl .cinzl
`l "oiwfi ik" mby dlrn o`k zniiw ,oky ,"ekxc it lr xrpl jepg"

.dpnn xeqiáéúk äáäàa ,äpäå,aezk ±:á÷ò úLøt óBña §¦¥¨©£¨§¦§¨¨©¥¤
éøöå ."'Bâå 'ä úà äáäàì ,dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà"C £¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©£Ÿ¨§©£¨¤§§¨¦

éà ,ïéáäìiL Cì Cäáäà éab "äiNò" ïBLybx `idy ±?álaL §¨¦¥©¨§£¦¨©¥©£¨¤©¥
mi`zn ,`eti` ,cvik .dyrn ly xac lr mi`zn "diyr" oeyld ±
oldl ± ?alay ybx `idy dad` iabl diyr oeyla ynzydl
ici lr ,zeppeazd ici lr dze` biyn mc`y dad` dpyiy ,xaqei
ynzydl mi`zn okl .ef dad` mixxernd mipipra ezewnrzd

dad` iablefxac .ef dad` ekeza gztle xevil ± diyr ly oeyla
,dad` ly xzei dpeilrd dbixcna oeicd ixg` oldl xaqei df
dad` ef oi`y iptn ,diyr oeyla ynzydl mi`zn `l diably
ef dad`y dpkd dyer wx `ed :mc`d ici lr zlrtpe zxvepd

.elv` zelbzdl lkezCà.'ä úáäà éðéî éðL Léc ,àeä ïéðòä ©¨¦§¨§¥§¥¦¥©£©
,dàøBa ìà dòáèa Lôpä úBìk àéä ,úçàäytpd raha - ¨©©¦§©¤¤§¦§¨¤§¨

wlg" `id ziwl`d ytpd ixdy ."ytpd zelk" ly efk dad` dpyi
cvn ,da yi okl ± "seq oi`"d mvrn wlg `id ,"ynn lrnn dwl`
ixd .`ed jexa "seq oi`"l ,dzenvrl oeilk ly efk dad` ,rahd
oeeik ± dze` xevil zleki oi` s`e ± xevil jxev oi` ef dad`y oaen
ly ef dad` zelbl yi j` ;ziwl`d ytpd raha z`vnp `idy
ytpd zelkae dad`a yibxi inybd xyad al mby ,ziwl`d ytpd

?dlbzn ok` `id cvik .el`ìò úéìëOä Lôð øabúz øLàk©£¤¦§©¥¤¤©¦§¦©
øîçä,sebd ly ±,äézçz eäòéðëúå eäìétLúå`haznd xac - ©Ÿ¤§©§¦¥§©§¦¥©§¤¨

sebd z` jkfle zindad ytpd z` owzl ± ziwl`d ytpd zceara
,oky .zewl` ipipr oian lkydy ici lr :zilkyd ytpd ici lr
dlrpe mnexn avna md zewl`a ezbyde ziwl`d ytpd ly lkyd
lkyd `idy zilkyd ytpd eli`e ,sebd lr ritydl xy`n xzei
sebl aexw xak df ixd ,zewl` oian `ed xy`k ,mc`d ly irahd

zxabd" ly ote`a ytpd l` eripkdl ,sebd xneg lr rityne
zrpkde zltyd zxvei zilkyd ytpdyke ."xnegd lr dxevd

- sebd xnegèäìúúå áäìúz éæà,ytpd ±äìBòä úáäìLa £©¦§©¥§¦§©¥§©§¤¤¨¨
,äéìàî`l` ,zeppeazd ici lr zxvepd dad` ly zadly `l - ¥¥¤¨

dad` ly zadly
;dnvr ytpa zgwlznd
,ef dad` zniiw ytpa ,oky
dilr dqik dligzay `l`
did `le sebd xneg
± zelbzdl dzexyt`a

,dlbzn `id dzreìâúå§¨¥
,dNBò 'äa çîNúå§¦§©©¨

'ä ìò âpòúúå,d"awa ± §¦§©¥©
.àìôð âeðòzdceara ± ©£¦§¨

beprzd ynyn xg` beqn
dad`a `ed beprzd ,ef dceare dad`a eli`e ,dceard lr xkyk

.zinvr dcearaeíéàø÷pä íä ¯ Bæ äaø äáäà úìòîì íéëBfäå§©¦§©£©©£¨©¨¥©¦§¨¦
,íé÷écö,dgnye beprza `ed miwicv ly dad`d ote` - ©¦¦

:áéúëãkaezky enk -4:"'äa íé÷écö eçîN"ote` ,xnelk ± §¦§¦¦§©¦¦©
xen`ky zexnl .beprze dgnya dad` `ed miwicva dceard
cg` lka z`vnpd ziwl`d ytpd cvny dad` idef ,lirl
ribdl icedi lka zleki zeidl dkixv dzid ixd ,jk m`e ,l`xyin
..jkl ribdl leki cg` lk `ly ,oldl cin xaqen ± efk dad`l
jkfl ick ,c`n dlecb dceare dax dcear zyxcp jk myl ,oky

efk dad` zhilw zlekil rixti `ly xnegd z`ìk àì ,Cà .©Ÿ¨
,äæì äëBæ íãà,wicv zbixcna `ed f`y ,ef dad`l ribdl -ék ¨¨¤¨¤¦

éøö äæìC,yxcp jk myl ±øîçä Cekæ,sebd ly ±,ãàî ãàîa ¨¤¨¦¦©Ÿ¤¦§Ÿ§Ÿ
íâåcenil ,jk myl miyxcp ±,äaøä íéáBè íéNòîe äøBzick §©¨©£¦¦©§¥

çeø úâøãnî äìòîlL äðBéìò äîLðì úBkæìjk ici lry ± ¦§¦§¨¨¤§¨¤§©§¨¦©§¥©©
:zebxcd yly oia dpeilrd `idy "dnyp" zbxcl mc`d dkef
`id dceard "gex"d zbixcn cvn ,oky ,"dnyp" ,"gex" ,"ytp"

,alay zecna,Lôðå`ed zeevnd meiw ote` "ytp"d cvn - ¨¤¤
`id dceard dzpigany ,dnyp ly dbixcn ef `l` ± ler zlawa
lr ritynd ± "mpiaz icy znype" :aezkd oeylk ± lky ly

.ekkfle eripkdl xnegdøòL 'äîëç úéLàø'a áúkL Bîk§¤¨©§¥¦¨§¨©©
.äáäàälk lr ± `wec dnyp ly dbixcna dxeyw efk dad`y ± ¨©£¨

xviie lrti mc`dy xnel mi`zn `l ef dad` lry ,oaen mipt
wx leki `ed ;dze` xevil ezexyt`a oi` ,oky ± ekeza dze`

z` jkfle xiykdlenvroke ,ekeza dlbzz ytpdny dad`dy jk ,
.jkl ribdl cg` lk zlekia oi`,úéðMäåly dipyd dpigad - §©¥¦

dad`,äéìà òébäì ìëeé íãà ìkL äáäà àéäleki mc` lk - ¦©£¨¤¨¨¨©§©¦©¥¤¨
- ?cvik - ,ef dad` zbixcnl ribdlà÷îòa áèéä ïðBaúiLk§¤¦§¥¥¥§¨§¨

àaìc,ala d`a `idy ote`a `id zeppeazddy ,ald wnera ± §¦¨
.ìàøNé ìk áìa 'äì äáäàä úà íéøøBònä íéøácampyi ± ©§¨¦©§§¦¤¨©£¨©§¥¨¦§¨¥

± icedi ala d"awdl (dipyd) dad`d z` mixxernd mipipr
- dl` mipipra opeazi `ed xy`ke,ììk Cøc ïä`edyk mb - ¥¤¤§¨
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äáäàì äúåùòì íëúà äåöî éëðà
êééù êéà ïéáäì êéøöå 'åâå 'ä úà
êà áìáù äáäà éáâ äééùò ïåùì
'ä úáäà éðéî éðù ùéã àåä ïéðòä
ìà äòáèá ùôðä úåìë àéä úçàä
úéìëùä ùôð øáâúú øùàë äàøåá
äéúçú åäòéðëúå åäìéôùúå øîåçä ìò
äìåòä úáäìùá èäìúúå áäìúú éæà
äùåò 'äá çîùúå ìâúå äéìàî
íéëåæäå àìôð âåðòú 'ä ìò âðòúúå
íéàø÷ðä íä åæ äáø äáäà úìòîì

'äá íé÷éãö åçîù áéúëãë íé÷éãö
äæì éë äæì äëåæ íãà ìë àì êà
íâå ãàî ãàîá øîåçä êåëéæ êéøö
úåëæì äáøä íéáåè íéùòîå äøåú
çåø úâøãîî äìòîìù äðåéìò äîùðì
.äáäàä øòù ç"øá ù"îë ùôðå
ìëåé íãà ìëù äáäà àéä úéðùäå
à÷îåòá áèéä ïðåáúéùë äéìà òéâäì
äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá àáìã
ììë êøã ïä .ìàøùé ìë áìá 'äì
íãàä øùàëå ùîî åðééç àåä éë
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יב.4. צז, תהלים

oeiq 'd iyily mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ה' שלישי יום
,er 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äáäà ïéðò äðäå,er 'nr cr.äîå÷îá 'úéù

,illk ote`a opeaznàeä ék,d"awd ±,Lnî eðéiç ¦©¥©¨
-`"hily x"enc` w"k zxrd,"c"nt lirl x`eank" :øLàëå§©£¤

,'ä úà áäàé ïk ¯ åéiçå BLôð úà áäBà íãàä̈¨¨¥¤©§§©¨¥Ÿ©¤
BLôð àeä 'ä ék Baì ìà íéNéå ïðBaúé øLàk©£¤¦§¥§¨¦¤¦¦©§

,Lnî åéiçå úézîàä- ¨£¦¦§©¨©¨
ytpd `ed d"awd ixdy
`linne ,eytp ly zeigde
± miizin`d eiig `ed d"awd
xxerz dfa zewnrzdd okl
zad`k ,d"awdl dad` ea

,eiigle eytpl mc`dBîk§
:÷eñt ìò øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©©¨

."'Bâå Eúéeà éLôð"xdfd ± ©§¦¦¦¦§
lr dpeekd "iytp"y ,yxtn

,iige iytp `ed ,mler ly epeaix ,dz`y iptn ,"iytp" :d"awd
jl de`zne jze` ade` ip` ,"jizie`" okl5.,èøt Cøc ïäå- §¥¤¤§¨

± "e"nt lirl x`eank" ± ihxt ote`a opeaziyk mbew"k zxrd
`"hily x"enc`.éëìî Cìî ìL Búlãâa ìékNéå ïéáiLkL¤§¤¨¦§©§¦¦§ª¨¤¤¤©§¥

úéèøt Cøc àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnäzelcb ihxta ,oebk ± ©§¨¦©¨¨¤¤§¨¦
`leke ,oinlr lk aaeqe oinlr lk `lnn" `ed d"awdy ,zewl`d

,zelcbd ihxta opeaziyk ixd ± "iaiyg `lk dinwìëeé øLàk©£¤©
.BìëOî äìòîlM äîe BìëNa úàNelky gekay mipipr ± §¥§¦§©¤§©§¨¦¦§

,ezpadn dlrnly mipipre ± "aeigd zrici"a mze` oiai ,oiadl
,envr xacd z` oian `ed oi`y ,"dlilyd zrici"a mze` oiai
,xnelk .miniieqn mixcbe mipiprn llyen xacdy itk wx `l`
ji` zegtd lkl mze` oiai ,ezpadn dlrnly zewl`d ipipr
dcn mb xak yi jka ± dfe df byene oiprn zllyen zewl`

;zewl`a drici ly zniieqnCk øçàåihxta opeaziy ixg` ± §©©¨
,'d zelcb,eðéìà äàìôðå äìBãbä 'ä úáäàa ïðBaúé- ¦§¥§©£©©§¨§¦§¨¨¥¥

:mipipr ihxt dnkl d`iady dad` ,l`xyi ipaãøéì,zcxl ± ¥¥
,"õøàä úåøò" íéøöîì,d"awd lekiak "cxi" my -àéöBäì §¦§©¦¤§©¨¨¤§¦

,"ìæøaä øek"î eðéúBîLð¦§¥¦©©§¤
"àøçà àøèq"ä àeäL¤©¦§¨¨¢¨

,ïìvì-àðîçøeid da - ©£¨¨¦§¨
`pngx mirewy l`xyi ipa
± mixvna mzeida olvil
,myn ep`ived jxazi `ede
eð÷áãìe åéìà eðáø÷ì§¨§¥¥¨§¨§¥
BîLe àeäå ,Lnî BîLa¦§©¨§§

,ãçàepzeid ici lre - ¤¨
ea epwaczd enya miweac

.jxazi,eðéäc:xnelk -äàîhäå úeìôMä úéìëzî eðîîBøL §©§¤§¨¦©§¦©¦§§©ª§¨
úéìëúå õ÷ dì ïéàL Cøaúé Búlãâe ,äMãwä úéìëúì6,- §©§¦©§ª¨§ª¨¦§¨¥¤¥¨¥§©§¦

zad`a wnrziy ixg`le ,d"awd zelcb z` hxetna oiaiy ixg`e
- l`xyi ipal dlecbd d"awdY "íéðt ìà íéðtä íénk" éæàixd £©©©¦©¨¦¤¨¦

dad` zxxern ,ezlefl mc` ygy dad`d ,ald ,"mc`l mc`d al"
pipra mb jk ;eil` zlefdn zxfegd"awd d`xne d`xdy dad`d ,ep

y ,"miptl miptd mink" rityz ,l`xyi ipaläáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨
,àaìc à÷îòa äæ ïéðòa ïðBaúîe ìékNî ìk áìawnera - §¥¨©§¦¦§¥§¦§¨¤§¨§¨§¦¨

,aldBîk ,Lôðå áìa Ba ä÷áãìe ,äfò äáäà 'ä úà áäàì¤¡Ÿ¤©£¨©¨§¨§¨§¥¨¤¤§
.úeëéøàa dîB÷îa øàaúiL¤¦§¨¥¦§¨©£¦

wlga `ede ,"miptd mink" zpigaay dad`d zece` xaecny okid ±
.h"n cr e"n miwxta "`ipz"d xtq ly oey`xd

Y Bæ äáäà ïéðò ,äpäå,zeppeazdn d`ad dad`däöø §¦¥¦§©©£¨¨¨

òhì íBìMä-åéìò eðaø äLî,zrhl ±,ìàøNé ìk áìa Ÿ¤©¥¨¨©¨¦©§¥¨¦§¨¥
äLøôa7éäìà 'äì ïä" :÷eñta ,"'Bâå ìàøNé äzòå" :E §¨¨¨§©¨¦§¨¥§©¨¥©¡Ÿ¤

,'Bâå íéîMämi`ad miweqtae ;'d zelcb zece` xaecn df weqta - ©¨©¦§
d"awd ly dlecbd ezad` lr mi`xnd mipipr mi`aen eixg`

:l`xyi ipaléúBáàa ÷øE ©©£¤
,'Bâå ízìîe ,'Bâå ÷Lç̈©§©§¤§

,'Bâå Lôð íéòáLaecxi - §¦§¦¤¤§
jny dzre dnixvn jizea`
minyd iakekk jiwl` 'd
itk ,yxecd xac ,aexl
z` ,oldl xne` weqtdy

:ly oiprd"'Bâå záäàå8. §¨©§¨§
.'d zad`l ribdl ±ïëìå§¨¥

åéøác íiñ,ef dyxta ±äeöî éëðà øLà" :Bæ äáäà ìò ¦¥§¨¨©©£¨£¤¨Ÿ¦§©¤
"dúNòì íëúà9,xnel mi`zn cvik ,oaen `l dxe`kly - ¤§¤©£Ÿ¨

iptn ,`l` ± ?diyr oeyl ± alay ybx `idy ± dad` lr
`zn dilr ,zeppeazdn d`ad dad` lr xaecnyoeyld mi

,meyn ,"dzeyrl"éãé ìò ,ála äéeNò äáäà àéäL¤¦©£¨£¨©¥©§¥
úòcäå äðéaä,dwnrde dpadd ±úà íéøøBònä íéøáãa ©¦¨§©©©¦§¨¦©§§¦¤

.äáäàädxe`kl ,mxa ± ¨©£¨
yiy oeeikn :le`yl xyt`
ici lr ef dad` xxerl
weqtd lr did ,zeppeazd
mikixvy dligza zexedl
owfd epax xirn ?opeazdl

:ok`y ,cinäeö äæ ìòå§©¤¦¨
älçz øákdyxta ± §¨§¦¨

"rny z`ixw" ly dpey`x:
"Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä eéäå"10, §¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤
àúéàãk ,'ä úà äáäàì àáz äæ-éãé-ìòL éãk± §¥¤©§¥¤¨Ÿ§©£¨¤¦§¦¨
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úà áäàé ïë .åééçå åùôð úà áäåà
éë åáì ìà íéùéå ïðåáúé øùàë 'ä
ùîî åééçå úéúéîàä åùôð àåä 'ä
.'åâå êéúéåà éùôð ô"ò øäæá ù"îë
ìéëùéå ïéáéùëù èøô êøã ïäå
úéèøô êøã ä"á÷ä ä"îî ìù åúìåãâá
äìòîìù äîå åìëùá úàù ìëåé øùàë
'ä úáäàá ïðåáúé ë"çàå åìëùî
íéøöîì ãøéì åðéìà äàìôðå äìåãâä
øåëî åðéúåîùð àéöåäì õøàä úåøò

åéìà åðáø÷ì ì"ø à"ñä àåäù ìæøáä
ãçà åîùå àåäå ùîî åîùá åð÷áãìå

ééäãúåìôùä úéìëúî åðîîåøù åð
åúìåãâå äùåã÷ä úéìëúì äàîåèäå
íéîë éæà úéìëúå õ÷ äì ïéàù 'úé
áìá äáäàä øøåòúú íéðô ìà íéðôä
à÷îåòá äæ ïéðòá ïðåáúîå ìéëùî ìë
äæò äáäà 'ä úà áåäàì àáìã
øàáúéù åîë ùôðå áìá åá ä÷áãìå

.úåëéøàá äîå÷îá

éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
äáäà ïéðò äðäå
ìàøùé ìë áìá òèéì ä"òøî äöø åæ
ïä ÷åñôá 'åâå ìàøùé äúòå äùøôá
êéúåáàá ÷ø 'åâå íéîùä êéäìà 'äì
ùôð íéòáùá 'åâå íúìîå 'åâå ÷ùç
ìò åéøáã íééñ ïëìå .'åâå úáäàå 'åâå
íëúà äåöî éëðà øùà åæ äáäà

áìá äéåùò äáäà àéäù äúåùòì
íéøøåòîä íéøáãá úòãäå äðéáä é"ò
åéäå äìçú øáë äåö æ"òå äáäàä úà
íåéä êåöî éëðà øùà äìàä íéøáãä
äáäàì àáú æ"éòù éãë êááì ìò
.äæ ô"ò éøôñá àúéàãë 'ä úà
ïåùì êééù úéðùä åæ äáäà ìò äðäå
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נז oeiq 'c ipy mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ohwd z`íéiç çøàa áeúkL Bîk ,äNò úåöîa ïk íb àéä¦©¥§¦§©£¥§¤¨§Ÿ©©¦
:(âîù ïîéñzeevna wx `l ohwd z` jpgl yiy oeeik - ¦¨

yxeyd `id 'd zad`y xg`ne ,dyr zeevna mb `l` dyrzÎ`l
) dyrÎzeevn lkl ceqide`"hily x"enc` w"k zxrdf"r sqep" :

d`xi oke ± dnvr dad`y
xnel yi ("zeihxt r"n od ±
dad` zpiga zniiwy
ceqie yxey zynynd

Îzeevnldminiiwny dyr
ef dad` ,xnelk .jepig cvn
zbixcnl dnec dpi`
yxey zynynd dad`d
dyrdÎzeevnl ceqie
mc`d ici lr zeyrpd
ezeida ,zeicinz ly avna

meiwl yxey zynyn ef dad`y oeikn ,`l` .zeevna aiiegne lecb
dad` mb zllkp ,cala jepig xeza oze` miniiwny dyrdÎzeevn
dz` x`yidl xyt`y ,daivi dad` `l ± jepig ly beqa ef
xnel mi`zn dilr mby ,ef dad` ± jepig ote` xaqei oldl .cinzl
`l "oiwfi ik" mby dlrn o`k zniiw ,oky ,"ekxc it lr xrpl jepg"

.dpnn xeqiáéúk äáäàa ,äpäå,aezk ±:á÷ò úLøt óBña §¦¥¨©£¨§¦§¨¨©¥¤
éøöå ."'Bâå 'ä úà äáäàì ,dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà"C £¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©£Ÿ¨§©£¨¤§§¨¦

éà ,ïéáäìiL Cì Cäáäà éab "äiNò" ïBLybx `idy ±?álaL §¨¦¥©¨§£¦¨©¥©£¨¤©¥
mi`zn ,`eti` ,cvik .dyrn ly xac lr mi`zn "diyr" oeyld ±
oldl ± ?alay ybx `idy dad` iabl diyr oeyla ynzydl
ici lr ,zeppeazd ici lr dze` biyn mc`y dad` dpyiy ,xaqei
ynzydl mi`zn okl .ef dad` mixxernd mipipra ezewnrzd

dad` iablefxac .ef dad` ekeza gztle xevil ± diyr ly oeyla
,dad` ly xzei dpeilrd dbixcna oeicd ixg` oldl xaqei df
dad` ef oi`y iptn ,diyr oeyla ynzydl mi`zn `l diably
ef dad`y dpkd dyer wx `ed :mc`d ici lr zlrtpe zxvepd

.elv` zelbzdl lkezCà.'ä úáäà éðéî éðL Léc ,àeä ïéðòä ©¨¦§¨§¥§¥¦¥©£©
,dàøBa ìà dòáèa Lôpä úBìk àéä ,úçàäytpd raha - ¨©©¦§©¤¤§¦§¨¤§¨

wlg" `id ziwl`d ytpd ixdy ."ytpd zelk" ly efk dad` dpyi
cvn ,da yi okl ± "seq oi`"d mvrn wlg `id ,"ynn lrnn dwl`
ixd .`ed jexa "seq oi`"l ,dzenvrl oeilk ly efk dad` ,rahd
oeeik ± dze` xevil zleki oi` s`e ± xevil jxev oi` ef dad`y oaen
ly ef dad` zelbl yi j` ;ziwl`d ytpd raha z`vnp `idy
ytpd zelkae dad`a yibxi inybd xyad al mby ,ziwl`d ytpd

?dlbzn ok` `id cvik .el`ìò úéìëOä Lôð øabúz øLàk©£¤¦§©¥¤¤©¦§¦©
øîçä,sebd ly ±,äézçz eäòéðëúå eäìétLúå`haznd xac - ©Ÿ¤§©§¦¥§©§¦¥©§¤¨

sebd z` jkfle zindad ytpd z` owzl ± ziwl`d ytpd zceara
,oky .zewl` ipipr oian lkydy ici lr :zilkyd ytpd ici lr
dlrpe mnexn avna md zewl`a ezbyde ziwl`d ytpd ly lkyd
lkyd `idy zilkyd ytpd eli`e ,sebd lr ritydl xy`n xzei
sebl aexw xak df ixd ,zewl` oian `ed xy`k ,mc`d ly irahd

zxabd" ly ote`a ytpd l` eripkdl ,sebd xneg lr rityne
zrpkde zltyd zxvei zilkyd ytpdyke ."xnegd lr dxevd

- sebd xnegèäìúúå áäìúz éæà,ytpd ±äìBòä úáäìLa £©¦§©¥§¦§©¥§©§¤¤¨¨
,äéìàî`l` ,zeppeazd ici lr zxvepd dad` ly zadly `l - ¥¥¤¨

dad` ly zadly
;dnvr ytpa zgwlznd
,ef dad` zniiw ytpa ,oky
dilr dqik dligzay `l`
did `le sebd xneg
± zelbzdl dzexyt`a

,dlbzn `id dzreìâúå§¨¥
,dNBò 'äa çîNúå§¦§©©¨

'ä ìò âpòúúå,d"awa ± §¦§©¥©
.àìôð âeðòzdceara ± ©£¦§¨

beprzd ynyn xg` beqn
dad`a `ed beprzd ,ef dceare dad`a eli`e ,dceard lr xkyk

.zinvr dcearaeíéàø÷pä íä ¯ Bæ äaø äáäà úìòîì íéëBfäå§©¦§©£©©£¨©¨¥©¦§¨¦
,íé÷écö,dgnye beprza `ed miwicv ly dad`d ote` - ©¦¦

:áéúëãkaezky enk -4:"'äa íé÷écö eçîN"ote` ,xnelk ± §¦§¦¦§©¦¦©
xen`ky zexnl .beprze dgnya dad` `ed miwicva dceard
cg` lka z`vnpd ziwl`d ytpd cvny dad` idef ,lirl
ribdl icedi lka zleki zeidl dkixv dzid ixd ,jk m`e ,l`xyin
..jkl ribdl leki cg` lk `ly ,oldl cin xaqen ± efk dad`l
jkfl ick ,c`n dlecb dceare dax dcear zyxcp jk myl ,oky

efk dad` zhilw zlekil rixti `ly xnegd z`ìk àì ,Cà .©Ÿ¨
,äæì äëBæ íãà,wicv zbixcna `ed f`y ,ef dad`l ribdl -ék ¨¨¤¨¤¦

éøö äæìC,yxcp jk myl ±øîçä Cekæ,sebd ly ±,ãàî ãàîa ¨¤¨¦¦©Ÿ¤¦§Ÿ§Ÿ
íâåcenil ,jk myl miyxcp ±,äaøä íéáBè íéNòîe äøBzick §©¨©£¦¦©§¥

çeø úâøãnî äìòîlL äðBéìò äîLðì úBkæìjk ici lry ± ¦§¦§¨¨¤§¨¤§©§¨¦©§¥©©
:zebxcd yly oia dpeilrd `idy "dnyp" zbxcl mc`d dkef
`id dceard "gex"d zbixcn cvn ,oky ,"dnyp" ,"gex" ,"ytp"

,alay zecna,Lôðå`ed zeevnd meiw ote` "ytp"d cvn - ¨¤¤
`id dceard dzpigany ,dnyp ly dbixcn ef `l` ± ler zlawa
lr ritynd ± "mpiaz icy znype" :aezkd oeylk ± lky ly

.ekkfle eripkdl xnegdøòL 'äîëç úéLàø'a áúkL Bîk§¤¨©§¥¦¨§¨©©
.äáäàälk lr ± `wec dnyp ly dbixcna dxeyw efk dad`y ± ¨©£¨

xviie lrti mc`dy xnel mi`zn `l ef dad` lry ,oaen mipt
wx leki `ed ;dze` xevil ezexyt`a oi` ,oky ± ekeza dze`

z` jkfle xiykdlenvroke ,ekeza dlbzz ytpdny dad`dy jk ,
.jkl ribdl cg` lk zlekia oi`,úéðMäåly dipyd dpigad - §©¥¦

dad`,äéìà òébäì ìëeé íãà ìkL äáäà àéäleki mc` lk - ¦©£¨¤¨¨¨©§©¦©¥¤¨
- ?cvik - ,ef dad` zbixcnl ribdlà÷îòa áèéä ïðBaúiLk§¤¦§¥¥¥§¨§¨

àaìc,ala d`a `idy ote`a `id zeppeazddy ,ald wnera ± §¦¨
.ìàøNé ìk áìa 'äì äáäàä úà íéøøBònä íéøácampyi ± ©§¨¦©§§¦¤¨©£¨©§¥¨¦§¨¥

± icedi ala d"awdl (dipyd) dad`d z` mixxernd mipipr
- dl` mipipra opeazi `ed xy`ke,ììk Cøc ïä`edyk mb - ¥¤¤§¨
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äáäàì äúåùòì íëúà äåöî éëðà
êééù êéà ïéáäì êéøöå 'åâå 'ä úà
êà áìáù äáäà éáâ äééùò ïåùì
'ä úáäà éðéî éðù ùéã àåä ïéðòä
ìà äòáèá ùôðä úåìë àéä úçàä
úéìëùä ùôð øáâúú øùàë äàøåá
äéúçú åäòéðëúå åäìéôùúå øîåçä ìò
äìåòä úáäìùá èäìúúå áäìúú éæà
äùåò 'äá çîùúå ìâúå äéìàî
íéëåæäå àìôð âåðòú 'ä ìò âðòúúå
íéàø÷ðä íä åæ äáø äáäà úìòîì

'äá íé÷éãö åçîù áéúëãë íé÷éãö
äæì éë äæì äëåæ íãà ìë àì êà
íâå ãàî ãàîá øîåçä êåëéæ êéøö
úåëæì äáøä íéáåè íéùòîå äøåú
çåø úâøãîî äìòîìù äðåéìò äîùðì
.äáäàä øòù ç"øá ù"îë ùôðå
ìëåé íãà ìëù äáäà àéä úéðùäå
à÷îåòá áèéä ïðåáúéùë äéìà òéâäì
äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá àáìã
ììë êøã ïä .ìàøùé ìë áìá 'äì
íãàä øùàëå ùîî åðééç àåä éë
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יב.4. צז, תהלים

oeiq 'd iyily mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ה' שלישי יום
,er 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äáäà ïéðò äðäå,er 'nr cr.äîå÷îá 'úéù

,illk ote`a opeaznàeä ék,d"awd ±,Lnî eðéiç ¦©¥©¨
-`"hily x"enc` w"k zxrd,"c"nt lirl x`eank" :øLàëå§©£¤

,'ä úà áäàé ïk ¯ åéiçå BLôð úà áäBà íãàä̈¨¨¥¤©§§©¨¥Ÿ©¤
BLôð àeä 'ä ék Baì ìà íéNéå ïðBaúé øLàk©£¤¦§¥§¨¦¤¦¦©§

,Lnî åéiçå úézîàä- ¨£¦¦§©¨©¨
ytpd `ed d"awd ixdy
`linne ,eytp ly zeigde
± miizin`d eiig `ed d"awd
xxerz dfa zewnrzdd okl
zad`k ,d"awdl dad` ea

,eiigle eytpl mc`dBîk§
:÷eñt ìò øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©©¨

."'Bâå Eúéeà éLôð"xdfd ± ©§¦¦¦¦§
lr dpeekd "iytp"y ,yxtn

,iige iytp `ed ,mler ly epeaix ,dz`y iptn ,"iytp" :d"awd
jl de`zne jze` ade` ip` ,"jizie`" okl5.,èøt Cøc ïäå- §¥¤¤§¨

± "e"nt lirl x`eank" ± ihxt ote`a opeaziyk mbew"k zxrd
`"hily x"enc`.éëìî Cìî ìL Búlãâa ìékNéå ïéáiLkL¤§¤¨¦§©§¦¦§ª¨¤¤¤©§¥

úéèøt Cøc àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnäzelcb ihxta ,oebk ± ©§¨¦©¨¨¤¤§¨¦
`leke ,oinlr lk aaeqe oinlr lk `lnn" `ed d"awdy ,zewl`d

,zelcbd ihxta opeaziyk ixd ± "iaiyg `lk dinwìëeé øLàk©£¤©
.BìëOî äìòîlM äîe BìëNa úàNelky gekay mipipr ± §¥§¦§©¤§©§¨¦¦§

,ezpadn dlrnly mipipre ± "aeigd zrici"a mze` oiai ,oiadl
,envr xacd z` oian `ed oi`y ,"dlilyd zrici"a mze` oiai
,xnelk .miniieqn mixcbe mipiprn llyen xacdy itk wx `l`
ji` zegtd lkl mze` oiai ,ezpadn dlrnly zewl`d ipipr
dcn mb xak yi jka ± dfe df byene oiprn zllyen zewl`

;zewl`a drici ly zniieqnCk øçàåihxta opeaziy ixg` ± §©©¨
,'d zelcb,eðéìà äàìôðå äìBãbä 'ä úáäàa ïðBaúé- ¦§¥§©£©©§¨§¦§¨¨¥¥

:mipipr ihxt dnkl d`iady dad` ,l`xyi ipaãøéì,zcxl ± ¥¥
,"õøàä úåøò" íéøöîì,d"awd lekiak "cxi" my -àéöBäì §¦§©¦¤§©¨¨¤§¦

,"ìæøaä øek"î eðéúBîLð¦§¥¦©©§¤
"àøçà àøèq"ä àeäL¤©¦§¨¨¢¨

,ïìvì-àðîçøeid da - ©£¨¨¦§¨
`pngx mirewy l`xyi ipa
± mixvna mzeida olvil
,myn ep`ived jxazi `ede
eð÷áãìe åéìà eðáø÷ì§¨§¥¥¨§¨§¥
BîLe àeäå ,Lnî BîLa¦§©¨§§

,ãçàepzeid ici lre - ¤¨
ea epwaczd enya miweac

.jxazi,eðéäc:xnelk -äàîhäå úeìôMä úéìëzî eðîîBøL §©§¤§¨¦©§¦©¦§§©ª§¨
úéìëúå õ÷ dì ïéàL Cøaúé Búlãâe ,äMãwä úéìëúì6,- §©§¦©§ª¨§ª¨¦§¨¥¤¥¨¥§©§¦

zad`a wnrziy ixg`le ,d"awd zelcb z` hxetna oiaiy ixg`e
- l`xyi ipal dlecbd d"awdY "íéðt ìà íéðtä íénk" éæàixd £©©©¦©¨¦¤¨¦

dad` zxxern ,ezlefl mc` ygy dad`d ,ald ,"mc`l mc`d al"
pipra mb jk ;eil` zlefdn zxfegd"awd d`xne d`xdy dad`d ,ep

y ,"miptl miptd mink" rityz ,l`xyi ipaläáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨
,àaìc à÷îòa äæ ïéðòa ïðBaúîe ìékNî ìk áìawnera - §¥¨©§¦¦§¥§¦§¨¤§¨§¨§¦¨

,aldBîk ,Lôðå áìa Ba ä÷áãìe ,äfò äáäà 'ä úà áäàì¤¡Ÿ¤©£¨©¨§¨§¨§¥¨¤¤§
.úeëéøàa dîB÷îa øàaúiL¤¦§¨¥¦§¨©£¦

wlga `ede ,"miptd mink" zpigaay dad`d zece` xaecny okid ±
.h"n cr e"n miwxta "`ipz"d xtq ly oey`xd

Y Bæ äáäà ïéðò ,äpäå,zeppeazdn d`ad dad`däöø §¦¥¦§©©£¨¨¨

òhì íBìMä-åéìò eðaø äLî,zrhl ±,ìàøNé ìk áìa Ÿ¤©¥¨¨©¨¦©§¥¨¦§¨¥
äLøôa7éäìà 'äì ïä" :÷eñta ,"'Bâå ìàøNé äzòå" :E §¨¨¨§©¨¦§¨¥§©¨¥©¡Ÿ¤

,'Bâå íéîMämi`ad miweqtae ;'d zelcb zece` xaecn df weqta - ©¨©¦§
d"awd ly dlecbd ezad` lr mi`xnd mipipr mi`aen eixg`

:l`xyi ipaléúBáàa ÷øE ©©£¤
,'Bâå ízìîe ,'Bâå ÷Lç̈©§©§¤§

,'Bâå Lôð íéòáLaecxi - §¦§¦¤¤§
jny dzre dnixvn jizea`
minyd iakekk jiwl` 'd
itk ,yxecd xac ,aexl
z` ,oldl xne` weqtdy

:ly oiprd"'Bâå záäàå8. §¨©§¨§
.'d zad`l ribdl ±ïëìå§¨¥

åéøác íiñ,ef dyxta ±äeöî éëðà øLà" :Bæ äáäà ìò ¦¥§¨¨©©£¨£¤¨Ÿ¦§©¤
"dúNòì íëúà9,xnel mi`zn cvik ,oaen `l dxe`kly - ¤§¤©£Ÿ¨

iptn ,`l` ± ?diyr oeyl ± alay ybx `idy ± dad` lr
`zn dilr ,zeppeazdn d`ad dad` lr xaecnyoeyld mi

,meyn ,"dzeyrl"éãé ìò ,ála äéeNò äáäà àéäL¤¦©£¨£¨©¥©§¥
úòcäå äðéaä,dwnrde dpadd ±úà íéøøBònä íéøáãa ©¦¨§©©©¦§¨¦©§§¦¤

.äáäàädxe`kl ,mxa ± ¨©£¨
yiy oeeikn :le`yl xyt`
ici lr ef dad` xxerl
weqtd lr did ,zeppeazd
mikixvy dligza zexedl
owfd epax xirn ?opeazdl

:ok`y ,cinäeö äæ ìòå§©¤¦¨
älçz øákdyxta ± §¨§¦¨

"rny z`ixw" ly dpey`x:
"Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä eéäå"10, §¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤
àúéàãk ,'ä úà äáäàì àáz äæ-éãé-ìòL éãk± §¥¤©§¥¤¨Ÿ§©£¨¤¦§¦¨
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úà áäàé ïë .åééçå åùôð úà áäåà
éë åáì ìà íéùéå ïðåáúé øùàë 'ä
ùîî åééçå úéúéîàä åùôð àåä 'ä
.'åâå êéúéåà éùôð ô"ò øäæá ù"îë
ìéëùéå ïéáéùëù èøô êøã ïäå
úéèøô êøã ä"á÷ä ä"îî ìù åúìåãâá
äìòîìù äîå åìëùá úàù ìëåé øùàë
'ä úáäàá ïðåáúé ë"çàå åìëùî
íéøöîì ãøéì åðéìà äàìôðå äìåãâä
øåëî åðéúåîùð àéöåäì õøàä úåøò

åéìà åðáø÷ì ì"ø à"ñä àåäù ìæøáä
ãçà åîùå àåäå ùîî åîùá åð÷áãìå

ééäãúåìôùä úéìëúî åðîîåøù åð
åúìåãâå äùåã÷ä úéìëúì äàîåèäå
íéîë éæà úéìëúå õ÷ äì ïéàù 'úé
áìá äáäàä øøåòúú íéðô ìà íéðôä
à÷îåòá äæ ïéðòá ïðåáúîå ìéëùî ìë
äæò äáäà 'ä úà áåäàì àáìã
øàáúéù åîë ùôðå áìá åá ä÷áãìå

.úåëéøàá äîå÷îá

éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
äáäà ïéðò äðäå
ìàøùé ìë áìá òèéì ä"òøî äöø åæ
ïä ÷åñôá 'åâå ìàøùé äúòå äùøôá
êéúåáàá ÷ø 'åâå íéîùä êéäìà 'äì
ùôð íéòáùá 'åâå íúìîå 'åâå ÷ùç
ìò åéøáã íééñ ïëìå .'åâå úáäàå 'åâå
íëúà äåöî éëðà øùà åæ äáäà

áìá äéåùò äáäà àéäù äúåùòì
íéøøåòîä íéøáãá úòãäå äðéáä é"ò
åéäå äìçú øáë äåö æ"òå äáäàä úà
íåéä êåöî éëðà øùà äìàä íéøáãä
äáäàì àáú æ"éòù éãë êááì ìò
.äæ ô"ò éøôñá àúéàãë 'ä úà
ïåùì êééù úéðùä åæ äáäà ìò äðäå

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

.5‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'וכו ופרטים דבקות חילוקי (כ"כ) בזה שייך ואין חיים. ואהבת חיים – כללי ענין הוא "שכ"ז :.6˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."פמ"ו עיין – האהבה יותר תגדל וכו' הערך ריחוק יותר בפרטיות שידע "וככל כד.7.: – טז – טו – יד – יב י, 8.עקב

א. יא, כב.9.שם ו.10.יא, ו, ואתחנן



oeiqנח 'e iriax mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ו' רביעי יום
,er 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...òåãé äðä êà,er 'nr cr:'úéå êøáúé

`aeny itkäæ ÷eñt ìò éøôqa11úéðMä Bæ äáäà ìò ,äpäå . ©¦§¥©¨¤§¦¥©©£¨©¥¦
,zeppeazdn d`ad ±iLì C,éeeöå äåöî ïBLweqtd oeylk - ©¨§¦§¨§¦

`l ,dxe`kl ,ixdy ."dad`l dzeyrl mkz` devn ikp` xy`"
`id dad`y oeeik ,ieeiv ly oeyla ef dad` iabl ynzydl mi`zn

:jytp dnne ,ald ybx ixd
xzein ,df ybx el yi m`
el xqg m`e ;ieeivd ixd
± ?ieeivd lirei dn ,df ybx

dad` iabl ,mxaefoeikn
ieeiv :ieeiv oeyla ynzydl mi`zn ,zeppeazdn d`a `idy

.dad`d z` xxerie opeaziyeðéäc:`id ieeivd zpeek ,xnelk ± §©§
ìáà .äáäàä úà íéøøBònä íéøáãa Bzòãå Baì íeNì̈¦§©§¦§¨¦©§§¦¤¨©£¨£¨

,äðBLàø äáäàaxaec dzece` dpey`xd dad`d zbixcn iabl - §©£¨¦¨
,lirl,äéìàî äìBòä úáäìL àéäLmixveiy dad` `id oi`e - ¤¦©§¤¤¨¨¥¥¤¨
,dze`iL àìì C,ãBò àìå .ììk äåöîe éeeö ïBLcala ef `l - Ÿ©¨§¦¦§¨§¨§Ÿ

r xevil xyt` i` ef dpey`x dad` zbixcny,zeppeazd ici l
,ieeiv oeyl diabl mi`zn `l oklyàéäL àlà`id ef dad` ± ¤¨¤¦

,äfä íìBòa àaä íìBò ïéòî íòèì ,íé÷écö ìL ïøëN ïzî©©§¨¨¤©¦¦¦§Ÿ¥¥¨©¨¨¨©¤
beprz ± "dpikyd eifn oipdp" ly oiprd ixd `ed `ad mlerd -

,ef dad`a ,dfd mlera miwicv mipdp dfne ,zewl`näéìòLlr ± ¤¨¤¨
,ef dad` zbixcnøîàð12"íëúpäk úà ïzà äðzî úãBáò" :13, ¤¡©£©©¨¨¤¥¤§ª©§¤

,dlrnln dpznk `ay dcear ote` epyiy -øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥

dîB÷îamibeprza dad` zbixcn zece` xaecny okid ±.oldl ¦§¨
zlrn z`hazn dna xiaqdl ligzd xy` z` owfd epax miiqn
,xnelk ,"dpnn xeqi `l oiwfi ik mb"y cr ,"ekxc it lr xrpl jepg"
dceard jxcn xeqi `l ,xzei dpeilr dbixcnl ribiyk ,"oiwfi"yk
"xrpl jepg" ly oipr `idy
zpad lr lwdl ick .cala
dxvwa xe`iad ixd ,oiprd
dad`dy zexnl :`ed
ici lr d`ad ,xzei dkenpd
lky "xrp" ly dceard jxc) "jepig" ly dpigaa `id ,zeppeazd
ly xzei dpeilrd dbixcnl d`eeyda (dil` ribdl leki cg`
ixd ± (cala miwicvl zkiiyde) zicinze zizenvr `idy ,dad`
,wicv zbixcna `vnpyk mby ,dlrn ("jepig" ly dad`a) da yi
f` mb wwcfdl eilr ± xzei dpeilrd dad`d zbixcn zllekd
leki wicva mb ,oky .zeppeazd ici lr d`ad "jepig" ly dad`dl
`l mibeprza dad`a ely dpeilrd dbixcndy ,mrtÎi` zeidl
,dbixcnl dbixcnn mileryky meyn cgeina ;ieliba elv` didz

yxcpdbixcndn zbql ,xzei dpeilrd dbixcnl miribny iptl ,
xzei dpeilrd dbixcnl ribdl rixtz `l `idy ick z`fe ,zncewd

dbixcnd el dxqgyk ,f`e ±elydna 'd z` caer `ed ,dad`a
"jepig" ly dad`d ,ely dpey`xd dad`d zbixcnn el x`ypy
.wicv zbixcnl ribdy iptl "jpgzd" da ,zeppeazd ici lr d`ad

:áéúëc éàî àø÷c àîòè ,íéòãBiì òeãé äpä Càmrh - ©¦¥¨©©§¦©£¨¦§¨©¦§¦
:xn`py dn weqtd"í÷å ÷écö ìBté òáL ék"14,wicva mby - ¦¤©¦©¦¨¨

± aey okn xg`l dlere ezbixcnn ltep `edy ,"dlitp"d oipr jiiy
,mibeprza dad` zbixcna `ed oi`y onf epyiy ,jkèøôáe± ¦§¨

yxcp dceard xcq cvny
`l miniieqn mipnfay
,ezbixcna wicvd cenri

iptnàø÷ð íãàäL¤¨¨¨¦§¨
,"ãîBò" àìå "Cläî"- §©¥§Ÿ¥

`ed ,"jldn" `xwp mc`d
dbixcnn dlere jled
ote`ae ,dbixcnl

dbixcndn dlrnl jexrÎoi`a `id ribd dil` dbixcndy
cinz `vnpd "cner" `le ,"jldn" ly izin`d epipr edf ,zncewd
qgia `id dipyd dbixcnd ly zepeilrdyk mb e` ,zg` dbixcna
(oldl xaqeiy itk) yxcp `l f`y ,dpey`xd dbixcnl miieqn
ezbixcnn xeql gxken `ed ,dipyd dbixcnl ribn `edy iptly
.dipyd dbixcnl zriiqn dpey`xd dbixcnd ,jtidl .dpey`xd
dbixcnl zg` dbixcnn dlere jledd ,izin` "jldn"a eli`e

dpey`xd dbixcnd f` drixtn ± jxr ila dpeilr `idy ,dipy
ezbixcnn ixnbl xeqiy gxkdd on okle ,dipyd dpeilrd dbixcnl

dipyd dbixcnl ribdl lkeiy ick ,dpey`xd15,éøöåCmc`d ± §¨¦
,jldndCìéì,zkll ±äâøãîa ãîòì àìå ,äâøãîì äâøãnî ¥¥¦©§¥¨§©§¥¨§Ÿ©£Ÿ§©§¥¨

,íìBòì úçà,xen`ky - ©©§¨
(dpeilrd) dbixcndyk mb
dbixcnl jxra `id dipyd
ze`xwp od ,dpey`xd

dbixcn odizyzg`,ïéáe¥
íøè äâøãîì äâøãî©§¥¨§©§¥¨¤¤
äðBéìò äâøãîì òébiL¤©¦©§©§¥¨¤§¨
úðéçáa àeä ,äpnî¦¤¨¦§¦©

âøãnî "äìéôð".äðBLàøä äezbixcn z` el oi` f`y ,jk ± §¦¨¦©§¥¨¨¦¨
.mibeprza dad` ly ddeabdáéúk "ìèeé àì ìté ék" Cà16,mb- ©¦¦ŸŸ¨§¦

,ezcearn ixnbl lhip `ed oi` ,ltep `edykäìéôð úàø÷ð dðéàå§¥¨¦§¥§¦¨
mixne`y dn ±"leti ik"ray"eleti`ed wicvd minrtly ,"wicv

,dlitp `xwp df oi` ,dlitp ly avnaBúâøãî éaâì àlà¤¨§©¥©§¥¨
,äðBLàøäiptl zncewd dlernd ezbixcnl d`eeyda - ¨¦¨

,dlitp `xwp df ,"dlitp"d,íBìLå-ñç íãà ìk øàL éaâì àìå§Ÿ§©¥§¨¨¨¨©§¨
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åúòãå åáì íåùì åðééäã éååöå äåöî
ìáà äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá
äìåòä úáäìù àéäù 'ðåùàø äáäàá
ììë äåöîå éååö ïåùì êééù àì äéìàî

ìù ïøëù ïúî àéäù àìà ãåò àìå
æä"òá áä"åò ïéòî íåòèì íé÷éãö
úà ïúà äðúî úãåáò øîàð äéìòù

äîå÷îá 'áúéù åîë íëúðåäë

éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
äðä êà
áéúëã éàî àø÷ã àîòè íéòãåéì òåãé
íãàäù èøôáå í÷å ÷éãö ìåôé òáù éë
êìéì êéøöå ãîåò àìå êìäî àø÷ð
äâøãîá ãåîòì àìå äâøãîì äâøãîî
íøè äâøãîì äâøãî ïéáå íìåòì úçà

àåä äðîî äðåéìò äâøãîì òéâéù
éë êà 'ðåùàøä 'âøãîî äìéôð 'éçáá
úàø÷ð äðéàå áéúë ìèåé àì ìåôé
äðåùàøä åúâéøãî éáâì àìà äìéôð
ë"ôòàù å"ç íãà ìë øàù éáâì àìå
éë åúãåáòá íãàä ìëî äìòîì àåä
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.11‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הספרי דברי מובנים "עפ"ז :ÌÈÓÂ˙Ò‰ ומובא) מש"נ על בזה מוסיף מה – לבבך כו' ת"ל כו' יודע איני שם:
בכל ה"א את ואהבת ז.12.וק"ל".Í··Ïשם) יח, כתב 13.קרח בתענוגים, אהבה מדריגת היא האדם בעבודת כהונה שבחינת הפירוש על

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."רסי"ח אגה"ק ויל"ע – הוא כן אם "צע"ג טז.14.: כד, ˘ËÈÏ"‡15.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צם דר"ז "בדוגמא :
א)". פה, (ב"מ כו' בבלי כד.16.דלישכח לז, תהלים

oeiq 'f iying mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ז' חמישי יום
פרק א  ,152 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðåîàäå ãåçéä øòù,152 'nr cr.úéùàøá éîé

,wicv zbixcna mpi`y dl`n dhnl dlilg didiy --ét-ìò-óàL¤©©¦
ïë,ely "dlitp"d zexnl ±,BúãBáòa íãàä ìkî äìòîì àeä ¥§©§¨¦¨¨¨¨©£¨

da øàLð ék,ezceara ±eîéLø úðéça,myex ±Búâøãnî ¦¦§©¨§¦©§¦¦©§¥¨
døwò Cà .äðBLàøäf` d`a ezcear xwir ±pçúpL äáäàîC ¨¦¨©¦¨¨¥©£¨¤¦§©¥
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dzid f`y ;dad` ly xzei
d`ad dad`da ezcear
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xwir zrk mb dpd ± "jepig"

.ef dad`a `ed ezcear."'Bâå ïé÷æé ék íb" :áeúkL eäæå± §¤¤¨©¦©§¦§
xeqi `l ezpwfa mb" xn`p `l ± ."xrp"d z` mikpgn da ,"ekxc"n

yw didiyk mby ,"dpnnaezk `l` ,jpgzp da jxcdn xeqi `l yi
eziilre ezkilda :xnelk zexbazd ly jildza `edyk ± "oiwfi ik"
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lye zexbazd ly jildza `edy ,"oiwfidpeilr dbixcnl zelrzd
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oipr ixd df ,oky .cala
dn qetzl dpen`d gek
ixdy .lkydn dlrnly
qetzl leki lkydy xac
,dpen`a eze` "migwel"e
gekae yega dqitz ef oi`
ly mipipr "zgwl" lky lr :"eygen qtez yeg lk" ik ,oekpd
oeeike .lkydn dlrnly mipipr "zgwl" dpen` lre ,lky
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.17‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰זהו שלפ"ז אלא הרמון, בפלח גם הפי' (קצת) כ"מ "לכאורה :Ï"‰ ¯˙ÂÒ'כו ודעת הבינה ע"י שבאים –
(יחו"ע  כו' ביחודו הטהורה האמונה שצ"ל הפי' וכנראה – גו'). באבותיך (דרק – העליונה האהבה ע"י או טהורה), – ובפרט דאמונה, (היפך,

עתה) לבארם שבא וכו'. ולפ"ז ÍÈ‡Âויחו"ת וכו'. כו') חייו והוא גו' חשק באבותיך (ושאעפ"כ בכ"ז ודעת הבינה ע"י כו'? האהוי"ר מעוררת
' כדלעיל)¯‡˘È˙הפי': – וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ישנם 'דברים' שכמה – 'כשיעמיק È˘‡¯Â˙הדברים' פל"ג מש"כ ע"ד והוא כו'. האמונה כולם

שיבוא... כדי אך כו' אחד ה' אמונת :(226 ע' סוף (דרמ"צ להצ"צ באגה"ק ועד"ז מצות'. התרי"ג כל כו' ה' ביחוד באמונתו כו' באמונה כו'
ע"י כו' התבוננותבגילוי כו' האמונה חיזוק ואחר :(14 (ע' האמונה לשער הקדמה ועייג"כ (עיי"ש). כו' ÂÁÈÂ"˙התבוננות Ú"ÂÁÈ·'כו¯"ÈÂ‰‡

לט.1.כו'". ד, ˘ËÈÏ"‡2.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ תשחיתון פן יב) (ד, גו' וידבר שאז מ"ת), (בעת הראת אתה לקודמו בהמשך בא "שזה :
במים אשר דגה מטה) מלמטה -) גו'".Á˙Ó˙גו' השמימה עיניך תשא למעלה) (ועד פט.3.לארץ קיט, ˘ËÈÏ"‡4.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:



נט oeiq 'f iying mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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.dpadn dlrnly mipipra wx diwpe dxedh didz dpen`dy ick
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oeiqס 'g iyiy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ח' שישי יום
פרק א  ,152 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù øëæåä àìù óàå,fr 'nr cr:ãç àìåë

ïåéñ'çéùéùíåé

"'Bâå íénä CBúa òé÷ø éäé" zøîàLel` zeize`e xeaicny - ¤¨©§¨§¦¨¦©§©¨¦§
,minyd riwx `xapúBãîBòå úBávð ïä ,elà úBiúBàå úBáz¥§¦¥¥¦¨§§

ìk CBúa úBLaìîe ,íéîMä òé÷ø CBúa íìBòìíéòé÷øä §¨§§¦©©¨©¦§ª¨§¨¨§¦¦
,íúBéçäì íìBòì-`"hily x"enc` w"k zxrd± w"le" : §¨§©£¨

xn`p xacdyxakniptl ,
- "dpy mitl` dnk

:áéúëãkaezky enk -5: §¦§¦
íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨
íéiç åéøáãe" ,"íìBòì§¨§¨¨¨¦

"'eë ãòì íéîi÷åef `le ± §©¨¦¨©
miqgiizn mixacdy cala
,"minya" enk `xapl
`ave minyd) cinz miiwd
'ek gxie yny minyd
hxt lk :"yi`a miniiw"
`l` ± (cinz miiw mday
oiniiw"d) ux`d `av mb
,miiw cala oind :"oina
miihxtd mi`xapd eli`e
gxkdd on (mitlgzn
cinz miiwzz `xap lkay
d`xay ziwl`d zeigd
eze` digze xevize ,eze`
`ed xacdy itk ,ycgn

x`an `edy itk ,cinz ea cenrl gxken xeaicdy ,"miny" iabl
,oldlúBiúBàä eéä elà ékz` `xay iwl`d xn`nd ly ± ¦¦¨¨¦

,minydïøB÷îì úBøæBçå íBìLå-ñç òâøk úB÷lzñî- ¦§©§§¤©©§¨§§¦§¨
,zeize`d ze`a dpnny zewl`a dbxc dze`líéîMä ìk eéä̈¨©¨©¦

,miriwxd lk ±Bîëe ,ììk eéä àìk eéäå ,Lnî ñôàå ïéà©¦¨¤¤©¨§¨§Ÿ¨§¨§
Lnî "'eë òé÷ø éäé" øîàî íã÷llk zniiw dziid `l f`y ± Ÿ¤©£©§¦¨¦©©¨

ze`ivn mey zniiw dzid `l dzr mb jk ,riwx ly ze`ivn mey
epax xiaqn oldl .epnn zewlzqn eid zeize`d eli` ,riwx ly
mb xacd jk `l` ,riwx iabl wx `l mixen` mixacdy ,owfd

:mi`xapd lkaíéðBéìò úBîìBòä ìëaL íéàeøaä ìëa ïëå§¥§¨©§¦¤§¨¨¨¤§¦

,Lnî íîBc úðéçáe úéîLbä Bælä õøà elôàå ,íéðBzçúå§©§¦©£¦¤¤©¨©©§¦§¦©¥©¨
lye zeig ly drepz mey zi`xp `l mday minnecd mixacd -
,lecbl ohwn lcbyk "gnev"a zi`xpd zeigd `l mb ,zeipgex
,zeig mey zi`xp `l ,dnecke mipa` ,dnc` enk ,"mnec"a eli`e
lr s` ± cala xneg `l`
miiw "mnec"a mb ok it
`xay iwl`d gekd cinz

,eze`úB÷lzñî eéä elà¦¨¦§©§
íBìLå-ñç òâøk äpnî¦¤¨§¤©©§¨
äøNòî úBiúBàä̈¦¥£¨¨
úàøáð ïäaL úBøîàî©£¨¤¨¤¦§¥
éîé úLLa õøàä̈¨¤§¥¤§¥

úéLàøaz`ixa zligza ± §¥¦
,mlerdäúéä,ux`d ± ¨§¨

,Lnî ñôàå ïéàì úøæBç¤¤§©¦¨¤¤©¨
éîé úLL éðôì Bîk§¦§¥¥¤§¥

Lnî úéLàøaixd f`y ± §¥¦©¨
mey zniiw dzid `l
`l jk ,ux` ly ze`ivn
mey dzr mb zniiw dziid

.ux` ly ze`ivneäæå§¤
áúkL6íbL ,ì"æ é"øàä ¤¨©¨£¦©¤©

íéðáà Bîk ,Lnî íîBãa§¥©¨§£¨¦
,íéîe øôòå`l mda - §¨¨©¦

,zeipgex meye zeig mey zi`xp.úéðçeø úeiçå Lôð úðéça Lé¥§¦©¤¤§©£¦
,eðéäczeigd mby xg`n ,"mnec"a dpyi zipgex zeig efi` - §©§

ef ± ?ea z`vnp dppi` ,"gnev"a zniiwyúeLaìúä úðéça§¦©¦§©§
úà úBeäîe úBiçnä úBøîàî äøNòî ,øeacä úBiúBà¦©¦¥£¨¨©£¨©§©§©¤

úBéäì ,íîBcämnecd `diy ±úLL éðôlL ñôàå ïéàî Lé ©¥¦§¥¥©¦¨¤¤¤¦§¥¥¤
úéLàøa éîéf`y ziy`xa ini zyy iptly avnd mewnay ± §¥§¥¦

"qt`e oi`" wx m` ik ,"mnec" ly ze`ivn mey zniiw dzid `l
ly zeize`d zervn`a ,"mnec" ly ze`ivn eiykr didz ±
od "zexn`n dxyr" ly zeize`d ,ok m`e ± "zexn`n dxyr"

."mnec"d ly zipgexd zeigde ytpd

íL økæä àlL óàå§©¤Ÿª§©¥
úBøîàî äøNòa "ïáà"¤¤©£¨¨©£¨

,äøBzaL,`eti` ,cvik - ¤©¨
"oa`"ay mixne` ep`
ly zeize`d ze`vnp
?dxezay "zexn`n dxyr"ïáàì úeiç CLîð ïë-ét-ìò-óà± ©©¦¥¦§¨©¨¤¤

,"zexn`n dxyr"n,úBiúBà éôelçå íéôeøö éãé ìòzg` ze` - ©§¥¥¦§¦¥¦
ik ,`"d ze`a ztlgzn s"l` ze`d :dnbecl ,dipyd z` dtilgn

,cg` `venn od odizy
,dneckeúBìbìbúnä©¦§©§§

íéðt íéøòL à"ìøa§§¨¦¨¦
,øBçàåzelblbznd - §¨

miz`n itl zetlgzne
"xeg`e mipt" ly ote`a ,mipte` cg`e miyely26,áeúkL Bîk§¤¨

ìzLnL ãò ,äøéöé øôñaïäî CLîðå úBøîàî äøNòî ìL §¥¤§¦¨©¤¦§©§¥¥£¨¨©£¨§¦§¨¥¤
óeøözeednd zeize`d ±àeäå ,"ïáà" íLzeize`d sexiv ± ¥¥¤¤§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úøîàù êøáã éë ì"æ è"ùòáä 'éôå íéîùáòé÷ø éäé
úåãîåòå úåáöð ïä åìà úåéúåàå úåáéú 'åâå íéîä êåúá

íéîùä òé÷ø êåúá íìåòìíéòé÷øä ìë êåúá úåùáåìîå
íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå áéúëãë íúåéçäì íìåòì

íééç åéøáãåúåéúåàä åéä åìéà éë 'åë ãòì íéîéé÷å
íéîùä ìë åéä ïøå÷îì úåøæåçå å"ç òâøë úå÷ìúñî
øîàî íãå÷ åîëå ììë åéä àìë åéäå ùîî ñôàå ïéà

íéàåøáä ìëá ïëå ùîî 'åë òé÷ø éäéúåîìåòä ìëáù
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà 'éôàå íéðåúçúå íéðåéìò

åéä åìéà ùîîúåéúåàä å"ç òâøë äðîî úå÷ìúñî
éîé úùùá õøàä úàøáð ïäáù úåøîàî äøùòî

äúéä úéùàøáúùù éðôì åîë ùîî ñôàå ïéàì úøæåç
ùîî íîåãá íâù ì"æ é"øàä ù"æå ùîî úéùàøá éîé

åîëúéðçåø úåéçå ùôð 'éçá ùé íéîå øôòå íéðáà
äøùòî øåáãä úåéúåà úåùáìúä 'éçá åðééäã'åøîàî

ñôàå ïéàî ùé úåéäì íîåãä úà úååäîå úåéçîä
úéùàøá éîé úùù éðôìù

ïáà íù øëæåä àìù óàå
ïáàì úåéç êùîð ë"ôòà äøåúáù úåøîàî äøùòá
íéøòù à"ìøá úåìâìâúîä 'åéúåà éôåìéçå íéôåøéö é"ò
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הפסוק]. [על במד"ת" היא הענין שנקודת אחרי ר"פ בלקו"ת ח.5."וכמובא מ, ˘ËÈÏ"‡6.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ש"נ מע"ח "להעיר :
יוד)". ˘ËÈÏ"‡26.(פ"ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הפרדס בספר בפרוטרוט מפורטים – פ"ה" הצירוף ש' הפרדס בס' בפרטיות "אויסגערעכנט :

oeiq 'h ycew zay mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט' קודש שבת יום
פרק ב  ,fr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïàëî äðäå á ÷øô,154 'nr cr:äàéøáä

od ,"oa`" dlnl zetxhvne "zexn`n dxyr"n zelylzynd
úBîMä ,íìBòaL íéàøápä ìëa ïëå .ïáàä ìL Búeiç©¤¨¤¤§¥§¨©¦§¨¦¤¨¨©¥

íäa íéàø÷pL,mi`xapd ±ìaLãwä ïBL`id ycewd oeyl ± ¤¦§¨¦¨¤¦§©Ÿ¤
mixacd ly ycewd oeyla zenyde ± mlerd `xap day oeyld

`ly ± mzednl mixeyw
ody ,zexg` zetya enk
ipay ,cala dnkqdÎzety
xacl `exwl ehilgd mc`
ixd ± miieqn mya miieqn
mi`xwp mda zenyd
- ycewd oeyla mi`xapd
,øeacä úBiúBà ïä ïä¥¥¦©¦

ìzLnääâøãnî úBìL ©¦§©§§¦©§¥¨
úBøîàî äøNòî äâøãîì§©§¥¨¥£¨¨©£¨
íéôelç éãé ìò ,äøBzaL¤©¨©§¥¦¦
à"ìøa úBiúBàä úBøeîúe§¨¦§
úBòébnL ãò ,íéøòL§¨¦©¤©¦
àøáð BúBàa úBLaìúîe¦§©§§¦§¨
éèøt ïéàL éôì .BúBéçäì§©£§¦¤¥§¨¥

íéàøápämi`xapd `l) ± ©¦§¨¦
,ux` ,miny enk miillkd
(`l` ,gxie yny e`
,mpi` miihxtd mi`xapd
íúeiç ìa÷ì íéìBëé§¦§©¥©¨
ïîöò úBøîàî äøNòî¥£¨¨©£¨©§¨
úeiçäL ,äøBzaL¤©¨¤©©

ïäî CLîpä"zexn`n dxyr"n ±úðéçaî ãàî ìBãb ¯ ïîöò ©¦§¨¥¤©§¨¨§Ÿ¦§¦©
,íéièøt íéàøápä,mi`xapd ly zeigd zeidln -íäa çk ïéàå ©¦§¨¦§¨¦¦§¥Ÿ©¨¤

,miihxtd mi`xapa ±úeiçä ãøBiL éãé ìò àlà ,úeiçä ìa÷ì§©¥©©¤¨©§¥¤¥©©
ìzLîeäâøãnî ìL,dly ±,äpnî äúeçt äâøãîìdcixie - ¦§©§¥¦©§¥¨§©§¥¨§¨¦¤¨

ziyrp efïäL úBàiøèîéâå ,úBiúBàä úBøeîúe íéôelç éãé ìò©§¥¦¦§¨¦§¦©§¦¨¤¥
,úBiúBàä ïBaLçzg` ze` selig ici lr wx `l `id zeigd - ¤§¨¦

ici lr mb `l` ,dipya
,ze`d oeayg aeyigãò©

ìëeiL,zeigd lkezy ± ¤©
Laìúäìe íöîöúäì§¦§©§¥§¦§©¥

epnî úBeäúäìe± §¦§©¦¤
,zeigdnäæå .éèøt àøáð¦§¨§¨¦§¤

Bì eàø÷é øLà BîL± §£¤¦§§
,`xapl mi`xewy myd

ìaéìk àeä ,Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤§¦
úBiúBàa íöîöîä úeiçì©©©§ª§¨§¦

ìzLpL ,äæ íLìL ¥¤¤¦§©§¥
úBøîàî äøNòî¥£¨¨©£¨

íäa LiL ,äøBzaL± ¤©¨¤¥¨¤
,"zexn`n dxyr"açkŸ©

,ïéàî Lé àøáì úeiçå§©¦§Ÿ¥¥©¦
BúBéçäìe"yi"d z` ± §©£

,`xapd,íìBòìyi recn - §¨
iptn df ixd ± ?df gk mda

éøa-àLã÷å àúéøBàc-C §©§¨§ª§¨§¦
àeäjexa yecwde dxezd ±
`edãç àlkmlek md ± ª¨©

ly egeka yiy myke .cg`
gekd dxezay "zexn`n dxyr"l yi jk ,oi`n yi `exal d"awd

."oi`"n "yi" `exal zeigde

.á ÷øtlk `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
m` ,oky .ycgn ezeigdle eze` `exal ,`xapa cinz miiwzdl aiig ,`xap

oi`"l `xapd jted did ,exewnl xfeg did `xapd z` `xay iwl`d gekd

lhazn did `ed ,"qt`e

iptl didy itk ,eze`ivnn

.`xapy

ïàkî ,äpäådnn ± §¦¥¦¨
gekdy ,dzr cr xaqedy
`xapd z` `xay iwl`d
,`xapa cinz miiwzdl aiig

,ycgn ezeigdle e`xalíéðénä úáeLz,mipinl daeyzd ±éelâå §©©¦¦§¦
,íúeòè LøLdl`l `l `id ,o`k "mipin"a dpeekd .mipind ly - Ÿ¤¨¨

md jka ± `xead ici lr `xap mlerdy ,mlerd yeciga mixteky

`l` ,micenéúôBîe úBúBàáe úéèøt äçbLäa íéøôBkä©§¦§©§¨¨§¨¦§§¥
,äøBzälr "zihxt" dgbyda gibyn d"awdy jka mixtek md - ©¨

;dxeza miaezkd miztenae zeze`a mb mixteke ,xevie `xap lk
,jka mixtek ok` md recn
micen mdy zexnl
?mlerd z` `xa d"awdy

iptn df ixdíéòBhL¤¦
,áæBkä íðBéîãamd - §¦§¨©¥

zafekd mz`eeyda mireh
.jkl sqepa mb mireh mde
mdy itkn zxg` zeidl jixv zafekd mz`eeyd itl mb ,oky

:`ad xaqddn oaeny itk ,miayegïéîãnLmieeyn mdy ±äNòî ¤§©¦©£¥
øLàk ék ,åéúBìeaçúå LBðà äNòîì "õøàå íéîL äNò" 'äŸ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡§©§¨¦©£¤

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

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äøùòî ìùìúùîù ãò äøéöé 'ñá ù"îë øåçàå íéðô
ìù åúåéç àåäå ïáà íù óåøéö ïäî êùîðå úåøîàî
íéàø÷ðù úåîùä íìåòáù íéàøáðä ìëá ïëå ïáàä
'åìùìúùîä øåáãä úåéúåà ïä ïä ùã÷ä ïåùìá íäá
é"ò äøåúáù úåøîàî äøùòî äâøãîì äâøãîî
úåòéâîù ãò íéøòù à"ìøá úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç
éèøô ïéàù éôì åúåéçäì àøáð åúåàá úåùáìúîå
ïîöò úåøîàî äøùòî íúåéç ìá÷ì íéìåëé íéàøáðä
'éçáî ãàî ìåãâ ïîöò ïäî êùîðä úåéçäù äøåúáù
é"ò àìà úåéçä ìá÷ì íäá çë ïéàå íééèøô íéàøáðä
äúåçô äâøãîì äâøãîî ìùìúùîå úåéçä ãøåéù
úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
ùáìúäìå íöîöúäì ìëåéù ãò úåéúåàä ïåáùç ïäù
åì åàø÷é øùà åîù äæå éèøô àøáð åðîî úååäúäìå
äæ íù úåéúåàá íöîåöîä úåéçì éìë àåä ÷"äìá
çë íäá ùéù äøåúáù úåøîàî äøùòî ìùìúùðù
àúééøåàã íìåòì åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úåéçå

:ãç àìåë ä"á÷å

äðäå á ÷øôùøåù éåìéâå íéðéîä úáåùú ïàëî
úéèøô äçâùäá íéøôåëä íúåòè
ïéîãîù áæåëä íðåéîãá 'éòåèù äøåúä éúôåîå 'åúåàáå
éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå 'éîù äùåò 'ä äùòî
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השתמשות  ידי על סוף, ים בקריעת וגם התורה במופתי הכופרים ה"מינים" את לשכנע אפשר כיצד השאלה, על (* ה. פרק הצירוף שער
ענה – סוף? ים קריעת של ˘ËÈÏ"‡בדוגמה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î,המוסגר מאמר מעין זהו כ"א – להד"ם אומרים שהרי – אליהם מכוון זה "אין :

„‡Ó˙המבאר ‡·ÈÏ‡מסולקת בזה [כן וכו' גדול פלא שזהו איך –‡È˘Â˜ עושה ה' מעשה לדמות דאין המאמינים אצל ודוקא לכאורה עצומה



סי oeiq 'g iyiy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ח' שישי יום
פרק א  ,152 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù øëæåä àìù óàå,fr 'nr cr:ãç àìåë

ïåéñ'çéùéùíåé

"'Bâå íénä CBúa òé÷ø éäé" zøîàLel` zeize`e xeaicny - ¤¨©§¨§¦¨¦©§©¨¦§
,minyd riwx `xapúBãîBòå úBávð ïä ,elà úBiúBàå úBáz¥§¦¥¥¦¨§§

ìk CBúa úBLaìîe ,íéîMä òé÷ø CBúa íìBòìíéòé÷øä §¨§§¦©©¨©¦§ª¨§¨¨§¦¦
,íúBéçäì íìBòì-`"hily x"enc` w"k zxrd± w"le" : §¨§©£¨

xn`p xacdyxakniptl ,
- "dpy mitl` dnk

:áéúëãkaezky enk -5: §¦§¦
íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨
íéiç åéøáãe" ,"íìBòì§¨§¨¨¨¦

"'eë ãòì íéîi÷åef `le ± §©¨¦¨©
miqgiizn mixacdy cala
,"minya" enk `xapl
`ave minyd) cinz miiwd
'ek gxie yny minyd
hxt lk :"yi`a miniiw"
`l` ± (cinz miiw mday
oiniiw"d) ux`d `av mb
,miiw cala oind :"oina
miihxtd mi`xapd eli`e
gxkdd on (mitlgzn
cinz miiwzz `xap lkay
d`xay ziwl`d zeigd
eze` digze xevize ,eze`
`ed xacdy itk ,ycgn

x`an `edy itk ,cinz ea cenrl gxken xeaicdy ,"miny" iabl
,oldlúBiúBàä eéä elà ékz` `xay iwl`d xn`nd ly ± ¦¦¨¨¦

,minydïøB÷îì úBøæBçå íBìLå-ñç òâøk úB÷lzñî- ¦§©§§¤©©§¨§§¦§¨
,zeize`d ze`a dpnny zewl`a dbxc dze`líéîMä ìk eéä̈¨©¨©¦

,miriwxd lk ±Bîëe ,ììk eéä àìk eéäå ,Lnî ñôàå ïéà©¦¨¤¤©¨§¨§Ÿ¨§¨§
Lnî "'eë òé÷ø éäé" øîàî íã÷llk zniiw dziid `l f`y ± Ÿ¤©£©§¦¨¦©©¨

ze`ivn mey zniiw dzid `l dzr mb jk ,riwx ly ze`ivn mey
epax xiaqn oldl .epnn zewlzqn eid zeize`d eli` ,riwx ly
mb xacd jk `l` ,riwx iabl wx `l mixen` mixacdy ,owfd

:mi`xapd lkaíéðBéìò úBîìBòä ìëaL íéàeøaä ìëa ïëå§¥§¨©§¦¤§¨¨¨¤§¦

,Lnî íîBc úðéçáe úéîLbä Bælä õøà elôàå ,íéðBzçúå§©§¦©£¦¤¤©¨©©§¦§¦©¥©¨
lye zeig ly drepz mey zi`xp `l mday minnecd mixacd -
,lecbl ohwn lcbyk "gnev"a zi`xpd zeigd `l mb ,zeipgex
,zeig mey zi`xp `l ,dnecke mipa` ,dnc` enk ,"mnec"a eli`e
lr s` ± cala xneg `l`
miiw "mnec"a mb ok it
`xay iwl`d gekd cinz

,eze`úB÷lzñî eéä elà¦¨¦§©§
íBìLå-ñç òâøk äpnî¦¤¨§¤©©§¨
äøNòî úBiúBàä̈¦¥£¨¨
úàøáð ïäaL úBøîàî©£¨¤¨¤¦§¥
éîé úLLa õøàä̈¨¤§¥¤§¥

úéLàøaz`ixa zligza ± §¥¦
,mlerdäúéä,ux`d ± ¨§¨

,Lnî ñôàå ïéàì úøæBç¤¤§©¦¨¤¤©¨
éîé úLL éðôì Bîk§¦§¥¥¤§¥

Lnî úéLàøaixd f`y ± §¥¦©¨
mey zniiw dzid `l
`l jk ,ux` ly ze`ivn
mey dzr mb zniiw dziid

.ux` ly ze`ivneäæå§¤
áúkL6íbL ,ì"æ é"øàä ¤¨©¨£¦©¤©

íéðáà Bîk ,Lnî íîBãa§¥©¨§£¨¦
,íéîe øôòå`l mda - §¨¨©¦

,zeipgex meye zeig mey zi`xp.úéðçeø úeiçå Lôð úðéça Lé¥§¦©¤¤§©£¦
,eðéäczeigd mby xg`n ,"mnec"a dpyi zipgex zeig efi` - §©§

ef ± ?ea z`vnp dppi` ,"gnev"a zniiwyúeLaìúä úðéça§¦©¦§©§
úà úBeäîe úBiçnä úBøîàî äøNòî ,øeacä úBiúBà¦©¦¥£¨¨©£¨©§©§©¤

úBéäì ,íîBcämnecd `diy ±úLL éðôlL ñôàå ïéàî Lé ©¥¦§¥¥©¦¨¤¤¤¦§¥¥¤
úéLàøa éîéf`y ziy`xa ini zyy iptly avnd mewnay ± §¥§¥¦

"qt`e oi`" wx m` ik ,"mnec" ly ze`ivn mey zniiw dzid `l
ly zeize`d zervn`a ,"mnec" ly ze`ivn eiykr didz ±
od "zexn`n dxyr" ly zeize`d ,ok m`e ± "zexn`n dxyr"

."mnec"d ly zipgexd zeigde ytpd

íL økæä àlL óàå§©¤Ÿª§©¥
úBøîàî äøNòa "ïáà"¤¤©£¨¨©£¨

,äøBzaL,`eti` ,cvik - ¤©¨
"oa`"ay mixne` ep`
ly zeize`d ze`vnp
?dxezay "zexn`n dxyr"ïáàì úeiç CLîð ïë-ét-ìò-óà± ©©¦¥¦§¨©¨¤¤

,"zexn`n dxyr"n,úBiúBà éôelçå íéôeøö éãé ìòzg` ze` - ©§¥¥¦§¦¥¦
ik ,`"d ze`a ztlgzn s"l` ze`d :dnbecl ,dipyd z` dtilgn

,cg` `venn od odizy
,dneckeúBìbìbúnä©¦§©§§

íéðt íéøòL à"ìøa§§¨¦¨¦
,øBçàåzelblbznd - §¨

miz`n itl zetlgzne
"xeg`e mipt" ly ote`a ,mipte` cg`e miyely26,áeúkL Bîk§¤¨

ìzLnL ãò ,äøéöé øôñaïäî CLîðå úBøîàî äøNòî ìL §¥¤§¦¨©¤¦§©§¥¥£¨¨©£¨§¦§¨¥¤
óeøözeednd zeize`d ±àeäå ,"ïáà" íLzeize`d sexiv ± ¥¥¤¤§

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

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úøîàù êøáã éë ì"æ è"ùòáä 'éôå íéîùáòé÷ø éäé
úåãîåòå úåáöð ïä åìà úåéúåàå úåáéú 'åâå íéîä êåúá

íéîùä òé÷ø êåúá íìåòìíéòé÷øä ìë êåúá úåùáåìîå
íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå áéúëãë íúåéçäì íìåòì

íééç åéøáãåúåéúåàä åéä åìéà éë 'åë ãòì íéîéé÷å
íéîùä ìë åéä ïøå÷îì úåøæåçå å"ç òâøë úå÷ìúñî
øîàî íãå÷ åîëå ììë åéä àìë åéäå ùîî ñôàå ïéà

íéàåøáä ìëá ïëå ùîî 'åë òé÷ø éäéúåîìåòä ìëáù
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà 'éôàå íéðåúçúå íéðåéìò

åéä åìéà ùîîúåéúåàä å"ç òâøë äðîî úå÷ìúñî
éîé úùùá õøàä úàøáð ïäáù úåøîàî äøùòî

äúéä úéùàøáúùù éðôì åîë ùîî ñôàå ïéàì úøæåç
ùîî íîåãá íâù ì"æ é"øàä ù"æå ùîî úéùàøá éîé

åîëúéðçåø úåéçå ùôð 'éçá ùé íéîå øôòå íéðáà
äøùòî øåáãä úåéúåà úåùáìúä 'éçá åðééäã'åøîàî

ñôàå ïéàî ùé úåéäì íîåãä úà úååäîå úåéçîä
úéùàøá éîé úùù éðôìù

ïáà íù øëæåä àìù óàå
ïáàì úåéç êùîð ë"ôòà äøåúáù úåøîàî äøùòá
íéøòù à"ìøá úåìâìâúîä 'åéúåà éôåìéçå íéôåøéö é"ò
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הפסוק]. [על במד"ת" היא הענין שנקודת אחרי ר"פ בלקו"ת ח.5."וכמובא מ, ˘ËÈÏ"‡6.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ש"נ מע"ח "להעיר :
יוד)". ˘ËÈÏ"‡26.(פ"ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הפרדס בספר בפרוטרוט מפורטים – פ"ה" הצירוף ש' הפרדס בס' בפרטיות "אויסגערעכנט :

oeiq 'h ycew zay mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט' קודש שבת יום
פרק ב  ,fr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïàëî äðäå á ÷øô,154 'nr cr:äàéøáä

od ,"oa`" dlnl zetxhvne "zexn`n dxyr"n zelylzynd
úBîMä ,íìBòaL íéàøápä ìëa ïëå .ïáàä ìL Búeiç©¤¨¤¤§¥§¨©¦§¨¦¤¨¨©¥

íäa íéàø÷pL,mi`xapd ±ìaLãwä ïBL`id ycewd oeyl ± ¤¦§¨¦¨¤¦§©Ÿ¤
mixacd ly ycewd oeyla zenyde ± mlerd `xap day oeyld

`ly ± mzednl mixeyw
ody ,zexg` zetya enk
ipay ,cala dnkqdÎzety
xacl `exwl ehilgd mc`
ixd ± miieqn mya miieqn
mi`xwp mda zenyd
- ycewd oeyla mi`xapd
,øeacä úBiúBà ïä ïä¥¥¦©¦

ìzLnääâøãnî úBìL ©¦§©§§¦©§¥¨
úBøîàî äøNòî äâøãîì§©§¥¨¥£¨¨©£¨
íéôelç éãé ìò ,äøBzaL¤©¨©§¥¦¦
à"ìøa úBiúBàä úBøeîúe§¨¦§
úBòébnL ãò ,íéøòL§¨¦©¤©¦
àøáð BúBàa úBLaìúîe¦§©§§¦§¨
éèøt ïéàL éôì .BúBéçäì§©£§¦¤¥§¨¥

íéàøápämi`xapd `l) ± ©¦§¨¦
,ux` ,miny enk miillkd
(`l` ,gxie yny e`
,mpi` miihxtd mi`xapd
íúeiç ìa÷ì íéìBëé§¦§©¥©¨
ïîöò úBøîàî äøNòî¥£¨¨©£¨©§¨
úeiçäL ,äøBzaL¤©¨¤©©

ïäî CLîpä"zexn`n dxyr"n ±úðéçaî ãàî ìBãb ¯ ïîöò ©¦§¨¥¤©§¨¨§Ÿ¦§¦©
,íéièøt íéàøápä,mi`xapd ly zeigd zeidln -íäa çk ïéàå ©¦§¨¦§¨¦¦§¥Ÿ©¨¤

,miihxtd mi`xapa ±úeiçä ãøBiL éãé ìò àlà ,úeiçä ìa÷ì§©¥©©¤¨©§¥¤¥©©
ìzLîeäâøãnî ìL,dly ±,äpnî äúeçt äâøãîìdcixie - ¦§©§¥¦©§¥¨§©§¥¨§¨¦¤¨

ziyrp efïäL úBàiøèîéâå ,úBiúBàä úBøeîúe íéôelç éãé ìò©§¥¦¦§¨¦§¦©§¦¨¤¥
,úBiúBàä ïBaLçzg` ze` selig ici lr wx `l `id zeigd - ¤§¨¦

ici lr mb `l` ,dipya
,ze`d oeayg aeyigãò©

ìëeiL,zeigd lkezy ± ¤©
Laìúäìe íöîöúäì§¦§©§¥§¦§©¥

epnî úBeäúäìe± §¦§©¦¤
,zeigdnäæå .éèøt àøáð¦§¨§¨¦§¤

Bì eàø÷é øLà BîL± §£¤¦§§
,`xapl mi`xewy myd

ìaéìk àeä ,Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤§¦
úBiúBàa íöîöîä úeiçì©©©§ª§¨§¦

ìzLpL ,äæ íLìL ¥¤¤¦§©§¥
úBøîàî äøNòî¥£¨¨©£¨

íäa LiL ,äøBzaL± ¤©¨¤¥¨¤
,"zexn`n dxyr"açkŸ©

,ïéàî Lé àøáì úeiçå§©¦§Ÿ¥¥©¦
BúBéçäìe"yi"d z` ± §©£

,`xapd,íìBòìyi recn - §¨
iptn df ixd ± ?df gk mda

éøa-àLã÷å àúéøBàc-C §©§¨§ª§¨§¦
àeäjexa yecwde dxezd ±
`edãç àlkmlek md ± ª¨©

ly egeka yiy myke .cg`
gekd dxezay "zexn`n dxyr"l yi jk ,oi`n yi `exal d"awd

."oi`"n "yi" `exal zeigde

.á ÷øtlk `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
m` ,oky .ycgn ezeigdle eze` `exal ,`xapa cinz miiwzdl aiig ,`xap

oi`"l `xapd jted did ,exewnl xfeg did `xapd z` `xay iwl`d gekd

lhazn did `ed ,"qt`e

iptl didy itk ,eze`ivnn

.`xapy

ïàkî ,äpäådnn ± §¦¥¦¨
gekdy ,dzr cr xaqedy
`xapd z` `xay iwl`d
,`xapa cinz miiwzdl aiig

,ycgn ezeigdle e`xalíéðénä úáeLz,mipinl daeyzd ±éelâå §©©¦¦§¦
,íúeòè LøLdl`l `l `id ,o`k "mipin"a dpeekd .mipind ly - Ÿ¤¨¨

md jka ± `xead ici lr `xap mlerdy ,mlerd yeciga mixteky

`l` ,micenéúôBîe úBúBàáe úéèøt äçbLäa íéøôBkä©§¦§©§¨¨§¨¦§§¥
,äøBzälr "zihxt" dgbyda gibyn d"awdy jka mixtek md - ©¨

;dxeza miaezkd miztenae zeze`a mb mixteke ,xevie `xap lk
,jka mixtek ok` md recn
micen mdy zexnl
?mlerd z` `xa d"awdy

iptn df ixdíéòBhL¤¦
,áæBkä íðBéîãamd - §¦§¨©¥

zafekd mz`eeyda mireh
.jkl sqepa mb mireh mde
mdy itkn zxg` zeidl jixv zafekd mz`eeyd itl mb ,oky

:`ad xaqddn oaeny itk ,miayegïéîãnLmieeyn mdy ±äNòî ¤§©¦©£¥
øLàk ék ,åéúBìeaçúå LBðà äNòîì "õøàå íéîL äNò" 'äŸ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡§©§¨¦©£¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äøùòî ìùìúùîù ãò äøéöé 'ñá ù"îë øåçàå íéðô
ìù åúåéç àåäå ïáà íù óåøéö ïäî êùîðå úåøîàî
íéàø÷ðù úåîùä íìåòáù íéàøáðä ìëá ïëå ïáàä
'åìùìúùîä øåáãä úåéúåà ïä ïä ùã÷ä ïåùìá íäá
é"ò äøåúáù úåøîàî äøùòî äâøãîì äâøãîî
úåòéâîù ãò íéøòù à"ìøá úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç
éèøô ïéàù éôì åúåéçäì àøáð åúåàá úåùáìúîå
ïîöò úåøîàî äøùòî íúåéç ìá÷ì íéìåëé íéàøáðä
'éçáî ãàî ìåãâ ïîöò ïäî êùîðä úåéçäù äøåúáù
é"ò àìà úåéçä ìá÷ì íäá çë ïéàå íééèøô íéàøáðä
äúåçô äâøãîì äâøãîî ìùìúùîå úåéçä ãøåéù
úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
ùáìúäìå íöîöúäì ìëåéù ãò úåéúåàä ïåáùç ïäù
åì åàø÷é øùà åîù äæå éèøô àøáð åðîî úååäúäìå
äæ íù úåéúåàá íöîåöîä úåéçì éìë àåä ÷"äìá
çë íäá ùéù äøåúáù úåøîàî äøùòî ìùìúùðù
àúééøåàã íìåòì åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úåéçå

:ãç àìåë ä"á÷å

äðäå á ÷øôùøåù éåìéâå íéðéîä úáåùú ïàëî
úéèøô äçâùäá íéøôåëä íúåòè
ïéîãîù áæåëä íðåéîãá 'éòåèù äøåúä éúôåîå 'åúåàáå
éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå 'éîù äùåò 'ä äùòî
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השתמשות  ידי על סוף, ים בקריעת וגם התורה במופתי הכופרים ה"מינים" את לשכנע אפשר כיצד השאלה, על (* ה. פרק הצירוף שער
ענה – סוף? ים קריעת של ˘ËÈÏ"‡בדוגמה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î,המוסגר מאמר מעין זהו כ"א – להד"ם אומרים שהרי – אליהם מכוון זה "אין :

„‡Ó˙המבאר ‡·ÈÏ‡מסולקת בזה [כן וכו' גדול פלא שזהו איך –‡È˘Â˜ עושה ה' מעשה לדמות דאין המאמינים אצל ודוקא לכאורה עצומה



oeiqסב 'h ycew zay mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Y éìk óøBvì àöé,one`d ici zgzn `vei ilkykéìkä ïéà áeL ¥¥©¥§¦¥©§¦
éøöék ,óøBvä éãéì C,ixdy ±åéãiL óà,one`d ly ±úB÷lñî ¨¦¦¥©¥¦©¤¨¨§ª¨

epîéä,ilkdn ±Bîìöå Búéðáúa íi÷ éìkä ¯ ÷eMa Bì CìBäå ¥¤§¥©©§¦©¨§©§¦§©§
ïéîãî Ck ,óøBvä éãéî àöé øLàk Lnî,mieeyn ±íéìëqä ©¨©£¤¨¨¦¥©¥¨§©¦©§¨¦

.õøàå íéîL äNòî elàä̈¥©£¥¨©¦¨¨¤
`xa d"awdy ixg`y ±
mikixv md oi` ,ux`e miny
,dlilg ,xzei wwcfdl
md okle ,m`xea ,d"awdl
zihxt dgbyda mixtek
miztenae zeze`ae
d"awdy mi`xnd dxezay
mi`xapd lr gibyn
ici lr ,dpyn mb minrtle
rah z` ,miztene miqp

.mi`xapdúBàøî çè Cà©¨¥§
,íäéðéò,z` -ìcáää ¥¥¤©¤§¥

LBðà äNòî ïéaL ìBãbä©¨¤¥©£¥¡
àeäL ,åéúBìeaçúå± §©§¨¤

,yep`d dyrn,Liî Lé- ¥¦¥
xvei miiw xaky xacn
itk ,ztqep dxivi mc`d

xac `ed sqkdy ,sqk zkizgn xvepd ilk lr ,oldl `aend lynd
,miiw xakyäpLnL ÷øz` one`d ±äðeîzäå äøeväly ± ©¤§©¤©¨§©§¨

:xnegd,éìk úðeîúì óñk úëéúç úðeîzî`ly oeeik ixd - ¦§©£¦©¤¤¦§©§¦
dzid ,ilkd ly xnegd ,ze`ivnd ,ixdy ,dycg ze`ivn o`k xvi
xviy ilkd ly zipazde dxevd mbe ;ilkd ziiyr iptl mb zniiw
,oky ,sqka yecig meyn zn`a mda oi` ,sqkd zkizgn one`d
zexev ipin lka aevirl zpzip `idy ,jk d`xap sqkd ze`ivn
ze`ivna izedn yecig ycig `l mc`dy ixd ± milk ly zeipaze
xviy mc`d icil wwcfdl jixv ,ezxivi ixg` ,ilkd oi` okle ,sqkd
zxivi zeeydl xyt` i` cvik mi`ex mpi` "mipin"d eli`e ± eze`

- ilk.ïéàî Lé àeäL ,õøàå íéîL äNòîìe`xapy iptl ± §©£¥¨©¦¨¨¤¤¥¥©¦
mre ,llk miniiw eid `l md ,qt`e oi` eid md ,ux`de minyd
o`k ycgzpy ixd ± iynn xac "yi" zpigaa eyrp md mzeedzd
dxivi o`k zxvepy oeeikne .llk mcewn miiw did `ly ycg xac
xviy gekdy ,`eti` ,gxkdd on ± oldl xiaqi ± dycg zizedn
xacd lhazi ± ok `l m`y ,yecigd z` cinz deedi df yecig

.eze`ivnnàeäå,"oi`n yi" ux`e miny ly mzeedzda ±àìt §¤¤
,ìLî-Cøc-ìò óeñ íé úòéøwî øúBé ìBãbici lr dzidy - ¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨

éìBäLäìélä ìk äfò íéã÷ çeøa íiä úà 'ä Cgekd ,xnelk ± ¤¦¤©¨§©¨¦©¨¨©©§¨
micwd gexa yalzd mid z` rwayãð Bîk eávðå ,íénä eò÷aiå©¦¨§©©¦§¦§§¥

,äîBçëemznixfa ekiynd `l mindy cala ef `ly -,zirahd §¨
.dxeva dnegk ecnr mb `l`,òâøk çeøä úà 'ä ÷éñôä elàå§¦¦§¦¤¨©§¤©

eî÷ àìå ,íòáèå íkøãk ãøBna íéøbðå íéøæBç íénä eéä̈©©¦§¦§¦¨¦©¨§©§¨§¦§¨§Ÿ¨
,÷ôñ éìa äîBçkeid mindy ,llk aeygl mewn oi` ,xnelk - §¨§¦¨¥

mdilr aeypl dwiqtn dzid gexdy ixg` dnegk micner mix`yp
dlrnln mixbipe mrahl mixfeg mind eid i`cea `l` ,dwfga

.dhnl,ïéàî Lé Lcçîe àøáð ïk íb íéna äfä òáhäL óà©¤©¤©©¤©©¦©¥¦§¨§ª¨¥¥©¦

,"yi" dyrp ± dfk rah did `ly ,"oi`" did mcewny mewnay -
df rahy ± `"hily iaxd yxtny itk ,xnelk .dfk rah deedzp
yi" `xap `ed mb ,dnegk micner mpi`e cinz mixbipd ,mina
`xap mby `l` ,"oi`n yi" d`xap mind ze`ivn wx `l :"oi`n
mixbip zeidl rahd mina
ixd .dnegk cenrl `le
drityn dwfgd gexdyk
,dnegk ecnriy mind lr
xac xvepy ote`a df oi`
,"oi`n yi" ,ixnbl ycg
cg` "yi" iepiy wx `l`
(mixbip zeidl mind rah)
;(dnegk cenrl) ipy "yi"l
mindy ick ,ok it lr s`e
on ,yecig ly ote`a ecnri
lretd gekd lry gxkdd
z` `exal ,df yecig
gexd ± wqtd ila yecigd
xicq ote`ae cinz dgxken
micner mind z` zeyrl
wiqtn df gekyke ± dnegk
lhazn ,ef ezelirt rbxl

mby xacd giken ok m` .yecigdyecigaon ,"yi"n "yi" ly
dn itlke .yecigd z` `exaln wiqti `l ycgnd gekdy gxkdd
oipr `le "yin yi" d`ixa `ed mixbip zeidl mind rahy xaecy
on ,min ly ze`ivn zxvep m`y ,xn`py ,xnelk ± mina invr
enk) dhnl dlrnln xbipy xac `linn zeidl mdilry gxkdd
,`xapa invr oipr df ixd ,mewn qtez `xapy dn oiprd ,lynl
`l` ,"oi`n yi" zcgein d`ixa oi` ely mewnd zqitz lry ote`a
dn eli`e ,mewn qtez `edy ote`a `linn `ed `xap zxivi mr
"oi`n yi" d`ixa `ed envr df rah `l` ,(jk epi` mixbip mindy
enk ,mi`xap mpyiy dnn di`x oldl cin owfd epax `ian jk lr ±
wifgiy xg` gekl wwcfdl ilan mnvrn micnerd ,dneg ,xiw

- mze`çeø éìa dîöòî úávð íéðáà úîBç éøäLwifgiy ± ¤£¥©£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦©
,dze`;ïë Bðéà íénä òáhL ÷øzeidl `l rah yi minl m`e - ©¤¤©©©¦¥¥

hnl dlrnln mixbip zeidl `l` ,micner`ed df rahy ixd ,d
did `l ,gexay iwl`d gekdy ixd ,mnvr mina "oi`n yi" d`ixa
ok iptl did `ly ycg xac ,"oi`n yi" dycg ze`ivn xevil jixv
zeidl rahd on ± ipy "yi"l cg` "yi" iepiy wx `l` ,mi`xapa
meyn jka yi ok it lr s`e ± dnegk dcinr ly rahl ,mixbip
cinz `exal ycgn gekd gxken jk myly cr ,lecb yecigÎ`lt
lwe oky lkn ixd ,(cin yecigd lhazn ± e`l m`ae) yecigd z`
,mi`xapd lk ly mzeedzd dfy ,"oi`n yi" ly yecigay xnege
ilae cinz yecigd z` `exal ,mze` `xay iwl`d gekd lr
itl mby ixd ± mz`ixa iptlk "oi`"l exfgi `le "yi" eidiy ,wqtd
yi") ux`e miny dyrn mincn mipindy dn ,zafekd d`eeydd
mby xnel mikixv ,"yin yi" wx `idy mc` ly ezxivil ("oi`n
mind rahn enk) yecig ly ote`ae ipy "yi"l cg` "yi"n iepiya
z`f ycgl gekd gxken (dnegk dcinr ly rahl ,mixbip zeidl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
óøåöì àöé øùàëóøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë

íéé÷ éìëä ÷åùá åì êìåäå åðîéä úå÷ìåñî åéãéù óà éë
êë óøåöä éãéî àöé øùàë ùîî åîìöå åúéðáúá
úåàøî çè êà õøàå íéîù äùòî åìàä íéìëñä ïéîãî
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
úðåîúî äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
àåäù õøàå íéîù äùòîì éìë úðåîúì óñë úëéúç
î"ãò óåñ íé úòéø÷î øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé
åò÷áéå äìéìä ìë äæò íéã÷ çåøá íéä úà 'ä êéìåäù
çåøä úà 'ä ÷éñôä åìéàå äîåçëå ãð åîë åáöðå íéîä
íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä åéä òâøë
ïë íâ íéîá äæä òáèäù óà ÷ôñ éìá äîåçë åî÷ àìå
úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé ùãåçîå àøáð
å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø çåø éìá äîöòî
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oeiq 'h ycew zay mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

z` `xay iwl`d gekdy ,aiign xak envr df xac ;icinz ote`a
.wqtd ila cinz eze` `exale `xapa cinz cenrl aiig `xapd
gekdy mayga ,mireh mb md ,mz`eeyday afkd lr sqepy ,jk
,seq mi zrixwa m`e ± yeciga cinz cenrl gxken epi` ycgnd

,cala ipyl cg` "yi" iepiy
ycgnd gekdy gxkdd on
cinz yecigd z` `xai

- wqtd ilaeì÷å ïkL ìëå§¨¤¥§©
úàéøáa øîçå,mi`xapd ± ¨Ÿ¤¦§¦©

äìòîì àéäL ,ïéàî Lé¥¥©¦¤¦§©§¨
àìôå àìôäå ,òáhäî¥©¤©§©§¥¨¤¤
ìò ,óeñ íé úòéøwî øúBé¥¦§¦©©©
änëå änk úçà©©©¨§©¨
àøBaä çk úe÷lzñäaL¤§¦§©§Ÿ©©¥
¯ íBìLå-ñç àøápä ïî¦©¦§¨©§¨
ñôàå ïéàì àøápä áeLé̈©¦§¨§©¦¨¤¤

éøö àlà .LnîúBéäì C ©¨¤¨¨¦¦§
ìòBtä çkz` deednd ± Ÿ©©¥

,`xapdìòôpa,`xapa ± ©¦§¨
.Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz̈¦§©£§©§
úBiúBà úðéça ïä ïäå§¥¥§¦©¦
úBøîàî äøNòî øeacä©¦¥£¨¨©£¨

eàøáð íäaL.mi`xapd ± ¤¨¤¦§§
mlerl" :weqtd xne` okl

'iedjxac± "minya avp
iwl`d gekd `edy ,xeaicd

eze` `exal `xapa cinz cenrl gxken ,`xapd z` `xay
le*ycgn ezeigd:øîàð äæ ìòåzeigdy ,lirl xaecy dn lr - §©¤¤¡©

e`xal `xapa cinz cenrl zgxken `xapd z` d`xay ziwl`d
weqtd xne` ,ycgn ezeigdle1:"ílk úà äiçî äzàå"dz` ± §©¨§©¤¤ª¨

mixkfpd ± mkezay mi`xapd lk z`e ux`d z`e minyd z` dign
,weqtd zligza,"äeäî" àlà "äiçî" éø÷z ìàxn`p jk - ©¦§¥§©¤¤¨§©¤

,"dign" xn`py zexnly (` ,r .a ,gn) d"lyae "dnkg ziy`x"a
`xa dligzay ,mi`xapd z` cala dign d"awdy dpeekd oi`
zpzep dnypdy dn enk ,cala miig mdl ozep wx `ed dzre mze`
,`xapd ly eneiw z` zycgn mb zeigdy `id dpeekd `l` ,sebl

,ïéàî Lé eðéäczeigd icrlae ,miiw did `ly xacn miiw xac - §©§¥¥©¦
,"yi" `ed xacd zeigd ici lre ,llk `vnp xacd did `l ziwl`d

.miiw xac"äzà"å,"dz`" dlnd ±ó"ìàî úBiúBàä úðéça ïä §©¨¥§¦©¨¦¥©¤
- zeize`a dpey`xd ze`d ±,å"éz ãòådpexg`d ze`d - §©¨

,"dz`" dlnay 'zde '`d edf ± zeize`aà"ääå,"dz`" zlnay ± §©¥

àéälr zfnex ±,ätä úBàöBî 'äly ze`vend zyng - ¦§©¤
,xeaicd.úBiúBàä øB÷î,"mlek z` dign dz`e" yexit edf ± §¨¦

,dlrnly ze`vend 'dn ze`ad ,dlrnly zeize`d ± "dz`"y
yi" zeedzd ly ote`a mi`xapd lk zeign od ,zeize`d xewn
"oi`n yi" zeedzdy ,"oi`n

cvn xwira d`azeize`d,
xi`nd xe`d cvn `lelr

ici.zeize`dBì ïéàL óàå§©¤¥
,d"awdl ±Y óebä úeîc§©

ep` mixne` ,`eti` ,cvik
zeize`d oipr miiwy
`wec odn xy`e ,dlrnl
?"oi`n yi" zeedzdd d`a
øac àìî àø÷î éøä£¥¦§¨¨¥¦¥
,"'ä øaãéå" :áeúkä©¨©§©¥

,"'ä øîàiå"ly oipr - ©Ÿ¤
,zeize` lye xeaicàéäå± §¦

,'d xacie" aezky dn
l dpeekd ,"'d xn`ieúðéça§¦©

úBiúBà á"ëä úelbúä¦§©©¦
,íéàéápì úBðBéìò¤§©§¦¦

úBLaìúîezeize`d ± ¦§©§
,zepeilrdíìëNa§¦§¨
íúâOäå,mi`iapd ly ± §©¨¨¨

,äàeápä äàøîa`le - §©§¥©§¨
`l` ,mzbydae mlkya wx

áeúkL Bîk ,íøeaãå ízáLçîa íâå2,éa øac 'ä çeø" : §©§©£©§¨§¦¨§¤¨©¦¤¦
ì ìò Búlîe.[äàeápä øòLa] ì"æ é"øàä áúkL Bîëe ,"éðBL ¦¨©§¦§¤¨©¨£¦©§©©©§¨

cr yalzdl zekiiyd ,zeize` ly oipr dlrnl miiwy ,ixd ±
.mi`iapd ly mxeaice mzaygnaäæ ïéòëe,jkl dnec ±àéä §¥¤¦

úBiúBàä úeLaìúä,dlrnly ±:áéúëãk ,íéàeøaaenk - ¦§©§¨¦©§¦§¦§¦
aezky3:åét çeøáe ,eNòð íéîL 'ä øáãa",e`xap ±ìk ¦§©¨©¦©£§©¦¨

,"íàáö`ed d`eapay enk ,"dt gex"e "xeaic" ly oipr df ixd - §¨¨
"'d gex"e "xeaic" ly oipràéäL ÷øyalzn xeaicdy dn ± ©¤¦

`ed ,mi`xapaìzLä éãé ìòúBãøBiL ãò ,úBîeöòå úBaø úeìL ©§¥¦§©§§©©£©¤§
,úéðôeb äiNòìmi`xap lra ipteb mler `edy ,diyrd mlera - ©£¦¨¨¦

miiptebàéä íéàéápä úâOä ïk-ïéàM-äîmlera ±úeìéöàa ©¤¥¥©¨©©§¦¦¦©£¦
:äàéøaä íìBòa úLaìúnäxi`n ,ef dpeilr dbixcnne - ©¦§©¤¤§¨©§¦¨

zeize`d lr o`k xaecn ,mipt lk lr ,mxa .mi`iapl dlbzne
yi zeedzd ly ote`a mzeigdl mi`xapa zeyalznd dlrnly

.oi`n
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù ïéàî ùé úàéøáá
ïî àøåáä çë 'å÷ìúñäáù å"ëàò óåñ íé úòéø÷î øúåé
êéøö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé å"ç àøáðä
ïä ïäå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë úåéäì
åàøáð íäáù úåøîàî äøùòî øåáãä úåéúåà 'éçá
àìà äéçî éø÷ú ìà íìåë úà äéçî äúàå øîàð æ"òå
ó"ìàî úåéúåàä 'éçá ïä äúàå ïéàî ùé åðééäã äåäî
úåéúåàä øå÷î äôä úåàöåî 'ä àéä à"ääå å"éú ãòå
áåúëä øáã àìî àø÷î éøä óåâä úåîã åì ïéàù óàå
úåéúåà á"ëä úåìâúä 'éçá àéäå 'ä øîàéå 'ä øáãéå
äàøîá íúâùäå íìëùá úåùáìúîå 'éàéáðì úåðåéìò
éá øáã 'ä çåø ù"îë íøåáéãå íúáùçîá íâå äàåáðä
[äàåáðä øòùá] ì"æ é"øàä ù"îëå éðåùì ìò åúìîå
áéúëãë íéàåøáá úåéúåàä úåùáìúä àéä äæ ïéòëå
àéäù ÷ø íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù 'ä øáãá
äéùòì úåãøåéù ãò úåîåöòå úåáø úåìùìúùä é"ò
úùáìúîä 'åìéöàá àéä 'éàéáðä úâùä ë"àùî úéðôåâ

:äàéøáä íìåòá
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Y éìk óøBvì àöé,one`d ici zgzn `vei ilkykéìkä ïéà áeL ¥¥©¥§¦¥©§¦
éøöék ,óøBvä éãéì C,ixdy ±åéãiL óà,one`d ly ±úB÷lñî ¨¦¦¥©¥¦©¤¨¨§ª¨

epîéä,ilkdn ±Bîìöå Búéðáúa íi÷ éìkä ¯ ÷eMa Bì CìBäå ¥¤§¥©©§¦©¨§©§¦§©§
ïéîãî Ck ,óøBvä éãéî àöé øLàk Lnî,mieeyn ±íéìëqä ©¨©£¤¨¨¦¥©¥¨§©¦©§¨¦

.õøàå íéîL äNòî elàä̈¥©£¥¨©¦¨¨¤
`xa d"awdy ixg`y ±
mikixv md oi` ,ux`e miny
,dlilg ,xzei wwcfdl
md okle ,m`xea ,d"awdl
zihxt dgbyda mixtek
miztenae zeze`ae
d"awdy mi`xnd dxezay
mi`xapd lr gibyn
ici lr ,dpyn mb minrtle
rah z` ,miztene miqp

.mi`xapdúBàøî çè Cà©¨¥§
,íäéðéò,z` -ìcáää ¥¥¤©¤§¥

LBðà äNòî ïéaL ìBãbä©¨¤¥©£¥¡
àeäL ,åéúBìeaçúå± §©§¨¤

,yep`d dyrn,Liî Lé- ¥¦¥
xvei miiw xaky xacn
itk ,ztqep dxivi mc`d

xac `ed sqkdy ,sqk zkizgn xvepd ilk lr ,oldl `aend lynd
,miiw xakyäpLnL ÷øz` one`d ±äðeîzäå äøeväly ± ©¤§©¤©¨§©§¨

:xnegd,éìk úðeîúì óñk úëéúç úðeîzî`ly oeeik ixd - ¦§©£¦©¤¤¦§©§¦
dzid ,ilkd ly xnegd ,ze`ivnd ,ixdy ,dycg ze`ivn o`k xvi
xviy ilkd ly zipazde dxevd mbe ;ilkd ziiyr iptl mb zniiw
,oky ,sqka yecig meyn zn`a mda oi` ,sqkd zkizgn one`d
zexev ipin lka aevirl zpzip `idy ,jk d`xap sqkd ze`ivn
ze`ivna izedn yecig ycig `l mc`dy ixd ± milk ly zeipaze
xviy mc`d icil wwcfdl jixv ,ezxivi ixg` ,ilkd oi` okle ,sqkd
zxivi zeeydl xyt` i` cvik mi`ex mpi` "mipin"d eli`e ± eze`

- ilk.ïéàî Lé àeäL ,õøàå íéîL äNòîìe`xapy iptl ± §©£¥¨©¦¨¨¤¤¥¥©¦
mre ,llk miniiw eid `l md ,qt`e oi` eid md ,ux`de minyd
o`k ycgzpy ixd ± iynn xac "yi" zpigaa eyrp md mzeedzd
dxivi o`k zxvepy oeeikne .llk mcewn miiw did `ly ycg xac
xviy gekdy ,`eti` ,gxkdd on ± oldl xiaqi ± dycg zizedn
xacd lhazi ± ok `l m`y ,yecigd z` cinz deedi df yecig

.eze`ivnnàeäå,"oi`n yi" ux`e miny ly mzeedzda ±àìt §¤¤
,ìLî-Cøc-ìò óeñ íé úòéøwî øúBé ìBãbici lr dzidy - ¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨

éìBäLäìélä ìk äfò íéã÷ çeøa íiä úà 'ä Cgekd ,xnelk ± ¤¦¤©¨§©¨¦©¨¨©©§¨
micwd gexa yalzd mid z` rwayãð Bîk eávðå ,íénä eò÷aiå©¦¨§©©¦§¦§§¥

,äîBçëemznixfa ekiynd `l mindy cala ef `ly -,zirahd §¨
.dxeva dnegk ecnr mb `l`,òâøk çeøä úà 'ä ÷éñôä elàå§¦¦§¦¤¨©§¤©

eî÷ àìå ,íòáèå íkøãk ãøBna íéøbðå íéøæBç íénä eéä̈©©¦§¦§¦¨¦©¨§©§¨§¦§¨§Ÿ¨
,÷ôñ éìa äîBçkeid mindy ,llk aeygl mewn oi` ,xnelk - §¨§¦¨¥

mdilr aeypl dwiqtn dzid gexdy ixg` dnegk micner mix`yp
dlrnln mixbipe mrahl mixfeg mind eid i`cea `l` ,dwfga

.dhnl,ïéàî Lé Lcçîe àøáð ïk íb íéna äfä òáhäL óà©¤©¤©©¤©©¦©¥¦§¨§ª¨¥¥©¦

,"yi" dyrp ± dfk rah did `ly ,"oi`" did mcewny mewnay -
df rahy ± `"hily iaxd yxtny itk ,xnelk .dfk rah deedzp
yi" `xap `ed mb ,dnegk micner mpi`e cinz mixbipd ,mina
`xap mby `l` ,"oi`n yi" d`xap mind ze`ivn wx `l :"oi`n
mixbip zeidl rahd mina
ixd .dnegk cenrl `le
drityn dwfgd gexdyk
,dnegk ecnriy mind lr
xac xvepy ote`a df oi`
,"oi`n yi" ,ixnbl ycg
cg` "yi" iepiy wx `l`
(mixbip zeidl mind rah)
;(dnegk cenrl) ipy "yi"l
mindy ick ,ok it lr s`e
on ,yecig ly ote`a ecnri
lretd gekd lry gxkdd
z` `exal ,df yecig
gexd ± wqtd ila yecigd
xicq ote`ae cinz dgxken
micner mind z` zeyrl
wiqtn df gekyke ± dnegk
lhazn ,ef ezelirt rbxl

mby xacd giken ok m` .yecigdyecigaon ,"yi"n "yi" ly
dn itlke .yecigd z` `exaln wiqti `l ycgnd gekdy gxkdd
oipr `le "yin yi" d`ixa `ed mixbip zeidl mind rahy xaecy
on ,min ly ze`ivn zxvep m`y ,xn`py ,xnelk ± mina invr
enk) dhnl dlrnln xbipy xac `linn zeidl mdilry gxkdd
,`xapa invr oipr df ixd ,mewn qtez `xapy dn oiprd ,lynl
`l` ,"oi`n yi" zcgein d`ixa oi` ely mewnd zqitz lry ote`a
dn eli`e ,mewn qtez `edy ote`a `linn `ed `xap zxivi mr
"oi`n yi" d`ixa `ed envr df rah `l` ,(jk epi` mixbip mindy
enk ,mi`xap mpyiy dnn di`x oldl cin owfd epax `ian jk lr ±
wifgiy xg` gekl wwcfdl ilan mnvrn micnerd ,dneg ,xiw

- mze`çeø éìa dîöòî úávð íéðáà úîBç éøäLwifgiy ± ¤£¥©£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦©
,dze`;ïë Bðéà íénä òáhL ÷øzeidl `l rah yi minl m`e - ©¤¤©©©¦¥¥

hnl dlrnln mixbip zeidl `l` ,micner`ed df rahy ixd ,d
did `l ,gexay iwl`d gekdy ixd ,mnvr mina "oi`n yi" d`ixa
ok iptl did `ly ycg xac ,"oi`n yi" dycg ze`ivn xevil jixv
zeidl rahd on ± ipy "yi"l cg` "yi" iepiy wx `l` ,mi`xapa
meyn jka yi ok it lr s`e ± dnegk dcinr ly rahl ,mixbip
cinz `exal ycgn gekd gxken jk myly cr ,lecb yecigÎ`lt
lwe oky lkn ixd ,(cin yecigd lhazn ± e`l m`ae) yecigd z`
,mi`xapd lk ly mzeedzd dfy ,"oi`n yi" ly yecigay xnege
ilae cinz yecigd z` `exal ,mze` `xay iwl`d gekd lr
itl mby ixd ± mz`ixa iptlk "oi`"l exfgi `le "yi" eidiy ,wqtd
yi") ux`e miny dyrn mincn mipindy dn ,zafekd d`eeydd
mby xnel mikixv ,"yin yi" wx `idy mc` ly ezxivil ("oi`n
mind rahn enk) yecig ly ote`ae ipy "yi"l cg` "yi"n iepiya
z`f ycgl gekd gxken (dnegk dcinr ly rahl ,mixbip zeidl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
óøåöì àöé øùàëóøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë
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åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
úðåîúî äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
àåäù õøàå íéîù äùòîì éìë úðåîúì óñë úëéúç
î"ãò óåñ íé úòéø÷î øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé
åò÷áéå äìéìä ìë äæò íéã÷ çåøá íéä úà 'ä êéìåäù
çåøä úà 'ä ÷éñôä åìéàå äîåçëå ãð åîë åáöðå íéîä
íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä åéä òâøë
ïë íâ íéîá äæä òáèäù óà ÷ôñ éìá äîåçë åî÷ àìå
úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé ùãåçîå àøáð
å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø çåø éìá äîöòî
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oeiq 'h ycew zay mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

z` `xay iwl`d gekdy ,aiign xak envr df xac ;icinz ote`a
.wqtd ila cinz eze` `exale `xapa cinz cenrl aiig `xapd
gekdy mayga ,mireh mb md ,mz`eeyday afkd lr sqepy ,jk
,seq mi zrixwa m`e ± yeciga cinz cenrl gxken epi` ycgnd

,cala ipyl cg` "yi" iepiy
ycgnd gekdy gxkdd on
cinz yecigd z` `xai

- wqtd ilaeì÷å ïkL ìëå§¨¤¥§©
úàéøáa øîçå,mi`xapd ± ¨Ÿ¤¦§¦©

äìòîì àéäL ,ïéàî Lé¥¥©¦¤¦§©§¨
àìôå àìôäå ,òáhäî¥©¤©§©§¥¨¤¤
ìò ,óeñ íé úòéøwî øúBé¥¦§¦©©©
änëå änk úçà©©©¨§©¨
àøBaä çk úe÷lzñäaL¤§¦§©§Ÿ©©¥
¯ íBìLå-ñç àøápä ïî¦©¦§¨©§¨
ñôàå ïéàì àøápä áeLé̈©¦§¨§©¦¨¤¤

éøö àlà .LnîúBéäì C ©¨¤¨¨¦¦§
ìòBtä çkz` deednd ± Ÿ©©¥

,`xapdìòôpa,`xapa ± ©¦§¨
.Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz̈¦§©£§©§
úBiúBà úðéça ïä ïäå§¥¥§¦©¦
úBøîàî äøNòî øeacä©¦¥£¨¨©£¨

eàøáð íäaL.mi`xapd ± ¤¨¤¦§§
mlerl" :weqtd xne` okl

'iedjxac± "minya avp
iwl`d gekd `edy ,xeaicd

eze` `exal `xapa cinz cenrl gxken ,`xapd z` `xay
le*ycgn ezeigd:øîàð äæ ìòåzeigdy ,lirl xaecy dn lr - §©¤¤¡©

e`xal `xapa cinz cenrl zgxken `xapd z` d`xay ziwl`d
weqtd xne` ,ycgn ezeigdle1:"ílk úà äiçî äzàå"dz` ± §©¨§©¤¤ª¨

mixkfpd ± mkezay mi`xapd lk z`e ux`d z`e minyd z` dign
,weqtd zligza,"äeäî" àlà "äiçî" éø÷z ìàxn`p jk - ©¦§¥§©¤¤¨§©¤

,"dign" xn`py zexnly (` ,r .a ,gn) d"lyae "dnkg ziy`x"a
`xa dligzay ,mi`xapd z` cala dign d"awdy dpeekd oi`
zpzep dnypdy dn enk ,cala miig mdl ozep wx `ed dzre mze`
,`xapd ly eneiw z` zycgn mb zeigdy `id dpeekd `l` ,sebl

,ïéàî Lé eðéäczeigd icrlae ,miiw did `ly xacn miiw xac - §©§¥¥©¦
,"yi" `ed xacd zeigd ici lre ,llk `vnp xacd did `l ziwl`d

.miiw xac"äzà"å,"dz`" dlnd ±ó"ìàî úBiúBàä úðéça ïä §©¨¥§¦©¨¦¥©¤
- zeize`a dpey`xd ze`d ±,å"éz ãòådpexg`d ze`d - §©¨

,"dz`" dlnay 'zde '`d edf ± zeize`aà"ääå,"dz`" zlnay ± §©¥

àéälr zfnex ±,ätä úBàöBî 'äly ze`vend zyng - ¦§©¤
,xeaicd.úBiúBàä øB÷î,"mlek z` dign dz`e" yexit edf ± §¨¦

,dlrnly ze`vend 'dn ze`ad ,dlrnly zeize`d ± "dz`"y
yi" zeedzd ly ote`a mi`xapd lk zeign od ,zeize`d xewn
"oi`n yi" zeedzdy ,"oi`n

cvn xwira d`azeize`d,
xi`nd xe`d cvn `lelr

ici.zeize`dBì ïéàL óàå§©¤¥
,d"awdl ±Y óebä úeîc§©

ep` mixne` ,`eti` ,cvik
zeize`d oipr miiwy
`wec odn xy`e ,dlrnl
?"oi`n yi" zeedzdd d`a
øac àìî àø÷î éøä£¥¦§¨¨¥¦¥
,"'ä øaãéå" :áeúkä©¨©§©¥

,"'ä øîàiå"ly oipr - ©Ÿ¤
,zeize` lye xeaicàéäå± §¦

,'d xacie" aezky dn
l dpeekd ,"'d xn`ieúðéça§¦©

úBiúBà á"ëä úelbúä¦§©©¦
,íéàéápì úBðBéìò¤§©§¦¦

úBLaìúîezeize`d ± ¦§©§
,zepeilrdíìëNa§¦§¨
íúâOäå,mi`iapd ly ± §©¨¨¨

,äàeápä äàøîa`le - §©§¥©§¨
`l` ,mzbydae mlkya wx

áeúkL Bîk ,íøeaãå ízáLçîa íâå2,éa øac 'ä çeø" : §©§©£©§¨§¦¨§¤¨©¦¤¦
ì ìò Búlîe.[äàeápä øòLa] ì"æ é"øàä áúkL Bîëe ,"éðBL ¦¨©§¦§¤¨©¨£¦©§©©©§¨

cr yalzdl zekiiyd ,zeize` ly oipr dlrnl miiwy ,ixd ±
.mi`iapd ly mxeaice mzaygnaäæ ïéòëe,jkl dnec ±àéä §¥¤¦

úBiúBàä úeLaìúä,dlrnly ±:áéúëãk ,íéàeøaaenk - ¦§©§¨¦©§¦§¦§¦
aezky3:åét çeøáe ,eNòð íéîL 'ä øáãa",e`xap ±ìk ¦§©¨©¦©£§©¦¨

,"íàáö`ed d`eapay enk ,"dt gex"e "xeaic" ly oipr df ixd - §¨¨
"'d gex"e "xeaic" ly oipràéäL ÷øyalzn xeaicdy dn ± ©¤¦

`ed ,mi`xapaìzLä éãé ìòúBãøBiL ãò ,úBîeöòå úBaø úeìL ©§¥¦§©§§©©£©¤§
,úéðôeb äiNòìmi`xap lra ipteb mler `edy ,diyrd mlera - ©£¦¨¨¦

miiptebàéä íéàéápä úâOä ïk-ïéàM-äîmlera ±úeìéöàa ©¤¥¥©¨©©§¦¦¦©£¦
:äàéøaä íìBòa úLaìúnäxi`n ,ef dpeilr dbixcnne - ©¦§©¤¤§¨©§¦¨

zeize`d lr o`k xaecn ,mipt lk lr ,mxa .mi`iapl dlbzne
yi zeedzd ly ote`a mzeigdl mi`xapa zeyalznd dlrnly

.oi`n
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שאינו]". מוכיחה ה' שהוליך שקרי"ס אלא – שבראם אחרי לגמרי עצמאים מעשיו ולכן כו' למעשה ו.1.שו"א ט, כג,2.נחמיה ב, שמואל
ו.3.ב. לג, תהלים



היום יום . . . סד

ה'תש"גג סיון, מז לעומריום ראשון

חומש: נשא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק נג. והנה . . . ־148־ לי"ח.

ה. "ּב[ נֹוָחה ִמּזֶ י ]ָהַרׁשַ בּועֹות, ֹלא ָהְיָתה רּוַח ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָלה, ֹקֶדם ֶעֶרב ַחג ַהּשָׁ יֵמי ַהְגּבָ רּו ּבִ ּפְ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ

הּוא  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ׁשֶ ָיִבין,  א(  פט.  ת  ּבָ )ׁשַ "ּתֹוָרה"  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ ּתֹוָספֹות  יַטת  ׁשִ ּבְ ן  ַהְמַעּיֵ
ַעת  ׁשְ ּבִ ַהְטָרָדתֹו  ֻדְגַמת  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ַהְמַקְטֵרג  ֶאת  ַמְטִריד  ֵרְך  ִיְתּבָ ְוה'  ְלַמְעָלה,  ָרצֹון  ֵעת  ְזַמן 

ּפּוִרים. צֹום ּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ִקיעֹות ּבְ ַהּתְ

ה'תש"גד סיון, מח לעומריום שני

חומש: נשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובבית שני . . . ־148־ ברתא.

ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ ְוָהֲעבֹוָדה  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְלטֹוַבת  ַהּכֹל  ַלֲעׂשֹות  ר  ְכׁשָ ַהּמֻ ְזַמן  הּוא  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג 
רֹאׁש  ִקיעֹות ּבְ ֻדְגַמת ְזַמן ַהּתְ ָטן ַהְמַקְטֵרג, ּכְ ֵאין ַמְפִריַע ִמּשָׂ ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוָרה ּבְ ְתׁשּוָבה ּבְ ק ּבִ ְוֵכן ְלִהְתַעּסֵ

ּפּוִרים. צֹום ַהּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ָ ַהּשׁ

ה'תש"גה סיון, עחה"ש, מט לעומריום שלישי

חומש: נשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וז"ש הינוקא . . . במ"א.

ערב חג השבועות תקנ"ז אמר רבינו הזקן תורה:
וקדשתם היום ומחר גו' וקדשתם היום ומחר זהו מלמעלה, אבל וכבסו שמלותם 
דָאס דארף מען אליין. דָאס איז געווען די גַאנצע תורה. דער צ"צ הָאט מבאר געווען: 
וקדשתם איז געזָאגט געווָארען צו משה'ן, און אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, ווָאס 
זיי קענען הייליג מַאכען דעם היינט און דעם מָארגען, ָאבער מ'דארף דערצו וכבסו 

שמלותם - לבושי מחשבה דבור ומעשה, ווָאס דָאס דארף מען אליין.

ֵקן ּתֹוָרה: נּו ַהּזָ בּועֹות תקנ"ז ָאַמר ַרּבֵ ָ ֶעֶרב ַחג ַהּשׁ

ְמלָֹתם"  ׂשִ סּו  "ְוִכּבְ ֲאָבל  ַמְעָלה,  ִמּלְ ֶזהּו  ּוָמָחר"  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ ּגֹו'".  ּוָמָחר  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ
ה,  ְלֹמשֶׁ ֶנֱאַמר  ם"  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ ֵאר:  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַה'ּתֹוָרה'.  ל  ּכָ ָהְיָתה  זֹו  ְלַבד.  ]ַלֲעׂשֹות[  ָצִריְך  ֶזה 
ָחר'; ַאְך ָנחּוץ ְלָכְך  ׁש ֶאת 'ַהּיֹום' ְוֶאת ַה'ּמָ ֵהם ְיכֹוִלים ְלַקּדֵ ָרא ְוָדָרא – ׁשֶ ָכל ּדָ ה ּבְ ֹמשֶׁ טּוָתא ּדְ ׁשְ ְוִאְתּפַ

ה ָצִריְך ]ַלֲעׂשֹות[ ְלַבד. ּזֶ ה, ׁשֶ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ י ַמֲחׁשָ ְמלָֹתם" – ְלבּוׁשֵ סּו ׂשִ "ְוִכּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



סה היום יום . . . 

ה'תש"גו סיון, א דחה"שיום רביעי
מּות. ֶפר ּתֹוָרה, ֵאין אֹוְמִרים ַאְקּדָ רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

חומש: נשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: לקוטי אמרים .. הנקרא בשם . . . ואחדותו ית'.

מֶעִזיּבּוׁש.  בֹוד ּבְ בּועֹות תק"ך, ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ָ ַחג ַהּשׁ יֹום ָהְרִביִעי א ּדְ ם טֹוב – ּבַ ַעל ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ִהְסּתַ
אֹורֹות. לּו ַהּמְ ּיֹום ָהְרִביִעי ִנּטְ פֶעטֶעְרּבּוְרג – ּבַ ִכְסֵלו תקנ"ט ּבְ ֵקן ָאַמר ַעל ֶזה – יֹום ד כ ּבְ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ה'תש"גז סיון, ב דחג השבועות ]בחו"ל[יום חמישי

חומש: נשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: שער היחוד . . . כולא חד.

ִים:  ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ
ֹמאל  ׂשְ ִהיא  ׁשֶ ִליִמינֹו,  רֹאׁשֹו  ֵמֵסב   - ה'  ֶאְמַצע.  ּבָ רֹאׁשֹו  ֵרְך  ְתּבָ ַהּמִ  - ְיָבֶרְכָך  ַבת  ּתֵ אֹוְמִרים  ׁשֶ ּכְ
ֶאְמַצע.  ּבָ רֹאׁשֹו   - לֹום  ׁשָ ְוכּו'.  ַהְמָבֵרְך  ְיִמין  ִהיא  ׁשֶ ֹמאלֹו  ִלׂשְ  - ָיֵאר  ֶאְמַצע.  ּבָ  - ְמֶרָך  ְוִיׁשְ ַהְמָבֵרְך. 
מֹוַע.  בֹות ָצִריְך ִלׁשְ אֹוְמִרים ַהּתֵ ׁשֶ ְוָקא, ֲאָבל ּכְ ִנים ּדַ ַהּכֲֹהִנים ְמַנּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל עֹוָלם - ּבְ ֲאִמיַרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ
 .  .  . ְוִאם   - "ְלָך"  ְלֵתַבת  ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ יק.  ּדִ ַהּצַ  .  .  . עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  אֹוְמִרים  ם",  ְל"ְוָיׂשֵ ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ְמֵרִני  ָהל[ "ְוִתׁשְ לֹום" - אֹוְמִרים ]ַהּקָ אֹוְמִרים ]ַהּכֲֹהִנים[ "ׁשָ ׁשֶ ם . . . ְלטֹוָבה. ּכְ לֹום" - ּוְכׁשֵ ע. ְל"ׁשָ ֱאִליׁשָ

ָניו. ית ַעל ּפָ ּלִ ֲעַדִין ַהּטַ ׁשֶ ת ָאֵמן, ּכְ רֹום" אֹוְמִרים ַאַחר ֲעִנּיַ ּמָ יר ּבַ ִני ְוִתְרֵצִני". "ַאּדִ ּוְתָחּנֵ

ה'תש"גח סיון, אסרו חה"ש ]בחו"ל[יום ששי

חומש: נשא, ששי.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ב. והנה . . . ־154־ אינו כן.

דער עולם הזה הגשמי איז א געמיש פון גינוניא של הקב"ה )א צוזאמענקונפט 
ּפלַאץ, וואו השי"ת כביכול קומט זיך צוזאמען מיט דעם אדם בחיר הנבראים( און גנת 
אגוז )בגימטריא חטא(. און השי"ת גיט א בחירה חפשית צום מענשען, אז דער מענש 

קען זיך אליין אויסקלייבן א וועג אין לעבען.

ּבֹו  ׁשֶ ׁש,  ִמְפּגָ )ְמקֹום  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ינּוְנָיא"  "ּגִ ל  ׁשֶ ֲערֶֹבת  ּתַ הּוא  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 
ַהּכֹוֵלל[  ִעם  'ֱאגֹוז'  ה  ּלָ ]=ַהּמִ ֱאגֹוז"  ת  ְו"ִגּנַ ְבָרִאים(  ַהּנִ ִחיר  ּבְ ָהָאָדם  ִעם  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ְבָיכֹול  ּכִ ֵרְך  ִיְתּבָ ה' 
ֶרְך  ַעְצמֹו ּדֶ ָהָאָדם ָיכֹול ִלְבֹחר ּבְ ית ָלָאָדם, ׁשֶ ִחיָרה ָחְפׁשִ ֵרְך ַמֲעִניק ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ א ֵחְטא( . ְוַהּשׁ ִגיַמְטִרּיָ )ּבְ

ים. ַחּיִ ּבַ

ה'תש"גט סיוןשבת

חומש: נשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וכ"ש . . . ־154־ הבריאה.

די וועלט דארף הָאבען טהרת האויר. טהרת האויר איז נָאר דורך אותיות התורה. 
די אותיות שבתורה זיינען א שמירה כללית און א שמירה פרטית. חלוקת הִשתא סדרי 

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . סו

וועט  ווָאס מען  "ובלכתך בדרך"'דיקער. די משנה משניות  איז א  )בעל־פה(  משנה 
חזר'ן וואו מען וועט זיין, אין ווָאס פאר א ּפלַאץ מען וועט זיין, וועט באלייכטען די 
פארבינדונג פון ישראל מיט קוב"ה. משנה איז אותיות נשמה. עס איז זייער שווער 
צו געפינען די ווערטער אויסצודריקען דעם גרעסטען תועלת בעזה"י אין דער שמירה 
כללית און דער שמירה פרטית, ווָאס דער כסדר'דיגער חזר'ן משניות וועט בעזה"י 
בריינגען. און עס פעלען אויס די ווערטער צו בַאשרייבען דעם גרויסען נחת רוח, 

ווָאס מען וועט פארשַאפען דעם בורא עולם ב"ה.

ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוָלם ָזקּוק ְלָטֳהַרת ָהֲאִויר. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ
ֶרְך".  ּדֶ ּבַ ָך  ה( ִהיא "ּוְבֶלְכּתְ ַעל ּפֶ ָנה )ּבְ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ִ ת ַהּשׁ ָרִטית. ֲחֻלּקַ ּפְ ִמיָרה  ּוׁשְ ָלִלית  ּכְ ִמיָרה  ֵהן ׁשְ
ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ָיִאירּו   – ְצאּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ְצאּו,  ּמָ ּיִ ׁשֶ ֵהיָכן  אֹוָתם  נּו  ּנְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ָניֹות  ָנה־ִמׁשְ ׁשְ ַהּמִ
יַע  ְלַהּבִ ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ִלְמֹצא  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ָמה.  ְנׁשָ אֹוִתּיֹות  ִהיא  ָנה  ִמׁשְ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַהֲחָזָרה  ׁשֶ ָרִטית,  ּפְ ִמיָרה  ּוַבׁשְ ָלִלית  ַהּכְ ִמיָרה  ׁשְ ּבַ ֵרְך,  ִיְתּבָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַהּתֹוֶעֶלת  ֶאת 
ְגְרמּו  ּיִ ים ְלָתֵאר ֶאת ּגֶֹדל ַנַחת ָהרּוַח ׁשֶ ּלִ ֵרְך, ַוֲחֵסרֹות ַהּמִ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ִביא, ּבְ ָניֹות ּתָ ל ִמׁשְ ִדיָרה ׁשֶ ַהּסְ

רּוְך הּוא. ְלבֹוֵרא עֹוָלם ּבָ

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  סיון ג' ראשון יום לחלב? בשר בין ממתינים למה

:ÁÎ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ìëàL éî¦¤¨©
éãk ïäéðéa äéäiL ãò áìç åéøçà ìëàé àì ...älçza øOä¨©§¦¨ŸŸ©©£¨¨¨©¤¦§¤¥¥¤§¥
øñ BðéàL íépMä ïéa ìL øOaä éðtî ...úøçà äcòñ øeòL¦§ª¨©¤¤¦§¥©¨¨¤¥©¦©¦¤¥¨

.çep÷a§¦©
לחלב  בשר אכילת בין ההמתנה חיוב את מנמק הרמב"ם
שבעת  חשש קיים כלומר, השיניים. בין של הבשר מפני
ויתערב  יצא השיניים בין שנותר הבשר החלב מאכלי אכילת

החלב. מאכלי עם
רש"י לדעת אסור)אך ד"ה א קה, הוא (חולין ההמתנה חיוב

לאחר  בפה נרגש וטעמו שומן פולט שהבשר משום
האכילה.

השיטות: בין מינה ונפקא
צריך  אין רש"י לדעת בולעו: ואינו בשר הלועס א)
בפיו, נמשך הטעם אין אכלו שלא מאחר כי אחריו, לשהות
הבשר  מחמת אוסרת עצמה הלעיסה הרמב"ם לדעת אך

השיניים. בין הנותר
בשר  נותר עדיין אך הבשר מאכילת שעות שש שהה ב)
שההמתנה  הרמב"ם לדעת להסירו? חייב האם – שיניו בין
ששיעור  מכך הרי השיניים, שבין הבשר מחמת היא
מאבד  זה בשר מכן שלאחר מוכח שעות שש הוא ההמתנה

אך  להסירו, צריך אין וממילא אסור ואינו חשיבותו את
בפה  הנמשך הטעם משום הוא ההמתנה שחיוב רש"י לדעת
לא  אך זה, לענין מועילה שעות שש המתנת האכילה, לאחר
אף  להסירם חובה ישנם שאם בפה הנמצאים בשר לשיירי

שעות שש פט)לאחר סי' יו"ד .(טור
הרמ"א קשה: גבינה לאחר בשר אכילת ב)ולגבי פט, (יו"ד

והט"ז להמתין מחייבים שיש סק"ד)כתב שהדבר (שם ביאר
רש"י  לדעת בשר: אכילת אחרי ההמתנה חיוב בטעם תלוי
גם  להמתין יש האכילה, לאחר הנמשך הטעם מצד שהוא
הרמב"ם  לדעת אך נמשך, שטעמה קשה גבינה אכילת לאחר
בבשר  אלא להחמיר אין השיניים שבין הבשר משום שהוא

בגמרא שכן בגבינה, א)ולא קה, שבשר (חולין זה דין נלמד
בין  עודנו 'הבשר מהפסוק כבשר חשוב השיניים שבין
אחרים, ודברים בבשר, רק אמור הדין כן ואם שיניהם',
שנלעסו, לאחר חשיבותם את מאבדים בכללם, והגבינה

שעות. שש אחריה להמתין אין ולכן
נשאר  מאכל שכל מלמדנו שהפסוק סוברים יש אך
יש  הרמב"ם לדעת וגם הלעיסה, לאחר גם בחשיבותו

השיניים בין הנותרת לגבינה ערוך לחשוש שם. שם (פר"ח השולחן

.סי"א)

ה'תשע"ג  סיון ד' שני יום בהנאה? מותר מתי - הגוי יין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰,áLBz øb¥¨
øeñà Bðéé Z eðøàaL Bîk úBöî òáL åéìò ìawL àeäå§¤¦¥¨¨¤©¦§§¤¥©§¥¨
BðéàL úBìæîe íéáëBk ãáBò ìk ïëå ...äéðäa øzîe äiúLa¦§¦¨ª¨©£¨¨§¥¨¥¨¦©¨¤¥
ïðéé Z íéìàòîLiä elà ïBâk ,úBìæîe íéáëBk úãBáò ãáBò¥£©¨¦©¨§¥©¦§§¥¦¥¨

.äéðäa øzîe äiúLa øeñà̈¦§¦¨ª¨©£¨¨
כמו  חכמים מגזירת בהנאה אסור יינם') ('סתם הגויים יין

שנתנסך ה"ג),יין עבודה (לעיל עובד שאינו גוי של יין אבל
בשתיה. רק ואסור בהנאה מותר זרה

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
זרה. לעבודה לנסך רגילים היו כי בו, ניסך שמא מחשש

נותר  ע"ז עובד שאינו בגוי כן, הראשונה ואם הגזירה רק ה
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
שהיחיד  אף ע"ז, עובדת האומה כל אם אבל בהנאה, מותר
שיקבל  עד האומה מכלל יצא לא לעבוד, לא עצמו על קיבל
רק  וכתב הרמב"ם דייק ולכן נח. בני מצוות שבע עצמו על

ע"ז עובד שאינו mil`rnyid""גוי el` oebk האומה שכל
בהנאה. מותר יינן - ע"ז עובדת שאינה מוחזקת

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"ג  סיון ה' שלישי יום למשקה  שנפל עכבר

:‡Ï ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰øaëò©§¨
ì ìôpLeðàL ;íéMLa BúBà ïéøòLî Z õîçì Bà øëL ¤¨©§¥¨§Ÿ¤§©£¦§¦¦¤¨

ïééì ìôð íà ìáà .çéaLî õîçáe øëLa Bîòè ànL ïéLLBç§¦¤¨©§§¥¨§Ÿ¤©§¦©£¨¦¨©§©¦

ì BàBîòhL éðtî ,íòè ïúð elôàå ,øzî Z Láãì Bà ïîL §¤¤¦§©ª¨©£¦¨©©©¦§¥¤©§
ãéñôîe ïçéøñî äæå ,íéîOáî ïúBéäì ïéëéøö elà ìkL .íâBt¥¤¨¥§¦¦¦§¨§ª¨¦§¤©§¦¨©§¦

.ïîòè©§¨

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד סיון, תשי"ט

ברוקלין.

מר חיים שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט' סיון, בו כותב אודות ענין השלום וכו'.

כבר הודיעתנו תורתנו תורת חיים, אמיתית ענין השלום, ואיך שביד כל אחד מישראל לעשות 

בזה, על ידי הפצת עניני תורתנו, שניתנה לעשות שלום בעולם, ולא להסתפק בהנהגת עצמו באופן כזה, 

אלא להשפיע בכל הסביבה, ובזה גם בסיוע ביסוס הישיבות בם לומדים תורה ביראת שמים, ויסוד 

ישיבות חדשות ברוח זה.

והקמת מכון לשלום עולמי וכו', מלבד שכבר בכמה מקומות לומדים כביכול ענין זה, ולעת 

עתה לא נראה כל תועלת, מלבד בזבוז ממון וכחות ומרץ, הנה כל פרוטה ופרוטה שיתנו בנ"י למכון 

האמור, הלואי שלא תזיק, ובודאי שלא תביא תועלת, ועל האיש הישראלי ליתן כספו לעניני תורה 

ומצותי' שבהם השכר בטוח ואין הפסד.

לפלא שאין מזכיר דבר מפעולותיו הוא בהפצת היהדות, שכנ"ל זהו תפקידו הראשון של כל 

אחד מבני ישראל, ותקותי שאין זה אלא חסרון בכתיבה אבל עושה כל התלוי בו בשטח האמור.

בכבוד ובברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ה'תשע"ג  סיון ג' ראשון יום לחלב? בשר בין ממתינים למה

:ÁÎ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ìëàL éî¦¤¨©
éãk ïäéðéa äéäiL ãò áìç åéøçà ìëàé àì ...älçza øOä¨©§¦¨ŸŸ©©£¨¨¨©¤¦§¤¥¥¤§¥
øñ BðéàL íépMä ïéa ìL øOaä éðtî ...úøçà äcòñ øeòL¦§ª¨©¤¤¦§¥©¨¨¤¥©¦©¦¤¥¨

.çep÷a§¦©
לחלב  בשר אכילת בין ההמתנה חיוב את מנמק הרמב"ם
שבעת  חשש קיים כלומר, השיניים. בין של הבשר מפני
ויתערב  יצא השיניים בין שנותר הבשר החלב מאכלי אכילת

החלב. מאכלי עם
רש"י לדעת אסור)אך ד"ה א קה, הוא (חולין ההמתנה חיוב

לאחר  בפה נרגש וטעמו שומן פולט שהבשר משום
האכילה.

השיטות: בין מינה ונפקא
צריך  אין רש"י לדעת בולעו: ואינו בשר הלועס א)
בפיו, נמשך הטעם אין אכלו שלא מאחר כי אחריו, לשהות
הבשר  מחמת אוסרת עצמה הלעיסה הרמב"ם לדעת אך

השיניים. בין הנותר
בשר  נותר עדיין אך הבשר מאכילת שעות שש שהה ב)
שההמתנה  הרמב"ם לדעת להסירו? חייב האם – שיניו בין
ששיעור  מכך הרי השיניים, שבין הבשר מחמת היא
מאבד  זה בשר מכן שלאחר מוכח שעות שש הוא ההמתנה

אך  להסירו, צריך אין וממילא אסור ואינו חשיבותו את
בפה  הנמשך הטעם משום הוא ההמתנה שחיוב רש"י לדעת
לא  אך זה, לענין מועילה שעות שש המתנת האכילה, לאחר
אף  להסירם חובה ישנם שאם בפה הנמצאים בשר לשיירי

שעות שש פט)לאחר סי' יו"ד .(טור
הרמ"א קשה: גבינה לאחר בשר אכילת ב)ולגבי פט, (יו"ד

והט"ז להמתין מחייבים שיש סק"ד)כתב שהדבר (שם ביאר
רש"י  לדעת בשר: אכילת אחרי ההמתנה חיוב בטעם תלוי
גם  להמתין יש האכילה, לאחר הנמשך הטעם מצד שהוא
הרמב"ם  לדעת אך נמשך, שטעמה קשה גבינה אכילת לאחר
בבשר  אלא להחמיר אין השיניים שבין הבשר משום שהוא

בגמרא שכן בגבינה, א)ולא קה, שבשר (חולין זה דין נלמד
בין  עודנו 'הבשר מהפסוק כבשר חשוב השיניים שבין
אחרים, ודברים בבשר, רק אמור הדין כן ואם שיניהם',
שנלעסו, לאחר חשיבותם את מאבדים בכללם, והגבינה

שעות. שש אחריה להמתין אין ולכן
נשאר  מאכל שכל מלמדנו שהפסוק סוברים יש אך
יש  הרמב"ם לדעת וגם הלעיסה, לאחר גם בחשיבותו

השיניים בין הנותרת לגבינה ערוך לחשוש שם. שם (פר"ח השולחן

.סי"א)

ה'תשע"ג  סיון ד' שני יום בהנאה? מותר מתי - הגוי יין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰,áLBz øb¥¨
øeñà Bðéé Z eðøàaL Bîk úBöî òáL åéìò ìawL àeäå§¤¦¥¨¨¤©¦§§¤¥©§¥¨
BðéàL úBìæîe íéáëBk ãáBò ìk ïëå ...äéðäa øzîe äiúLa¦§¦¨ª¨©£¨¨§¥¨¥¨¦©¨¤¥
ïðéé Z íéìàòîLiä elà ïBâk ,úBìæîe íéáëBk úãBáò ãáBò¥£©¨¦©¨§¥©¦§§¥¦¥¨

.äéðäa øzîe äiúLa øeñà̈¦§¦¨ª¨©£¨¨
כמו  חכמים מגזירת בהנאה אסור יינם') ('סתם הגויים יין

שנתנסך ה"ג),יין עבודה (לעיל עובד שאינו גוי של יין אבל
בשתיה. רק ואסור בהנאה מותר זרה

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
זרה. לעבודה לנסך רגילים היו כי בו, ניסך שמא מחשש

נותר  ע"ז עובד שאינו בגוי כן, הראשונה ואם הגזירה רק ה
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
שהיחיד  אף ע"ז, עובדת האומה כל אם אבל בהנאה, מותר
שיקבל  עד האומה מכלל יצא לא לעבוד, לא עצמו על קיבל
רק  וכתב הרמב"ם דייק ולכן נח. בני מצוות שבע עצמו על

ע"ז עובד שאינו mil`rnyid""גוי el` oebk האומה שכל
בהנאה. מותר יינן - ע"ז עובדת שאינה מוחזקת

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"ג  סיון ה' שלישי יום למשקה  שנפל עכבר

:‡Ï ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰øaëò©§¨
ì ìôpLeðàL ;íéMLa BúBà ïéøòLî Z õîçì Bà øëL ¤¨©§¥¨§Ÿ¤§©£¦§¦¦¤¨

ïééì ìôð íà ìáà .çéaLî õîçáe øëLa Bîòè ànL ïéLLBç§¦¤¨©§§¥¨§Ÿ¤©§¦©£¨¦¨©§©¦

ì BàBîòhL éðtî ,íòè ïúð elôàå ,øzî Z Láãì Bà ïîL §¤¤¦§©ª¨©£¦¨©©©¦§¥¤©§
ãéñôîe ïçéøñî äæå ,íéîOáî ïúBéäì ïéëéøö elà ìkL .íâBt¥¤¨¥§¦¦¦§¨§ª¨¦§¤©§¦¨©§¦

.ïîòè©§¨
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א)הגמרא סט, האם (ע"ז לחומץ שנפל בעכבר מסתפקת
ש"החומץ  או שישים צריך ואין החומץ את פוגם העכבר
לשער  וצריך טעם" בו לתת מפיגו השרץ ואין קשה טעמו
חוששים  כי בשישים לשערו יש הגמרא, ולמסקנת בשישים.

והשיכר החומץ את משביח העכבר שם)שמא .(רי"ף
הר"ן ושכר (שם)וכתב בחומץ דוקא הרמב"ם שלדעת

משקין  ושאר ויין בשמן אבל שמשביחן, לפי שישים צריך
רק  שהסתפקה מהגמרא לדייק יש וכן ומותר. פוגם העכבר

שמותר פשוט משקין שבשאר - לחומץ הגר"א,בנפל (ביאור

ז) קד, סי' .יו"ד
הרש"ל מח)אבל סי' פ"ז, הרמב"ם (חולין, שמדברי כתב

ודבש  שמן ליין וכוונתו מבושמים" להיות צריכין אלו "שכל

"נכון  לדעתו ולכן שישים צריך משקין בשאר שגם משמע –
מהותך". ודבש ושמן מיין חוץ המשקין כל ולאסור להחמיר
ולא  לחומץ בנוגע רק שהסתפקה הגמרא מדברי הדיוק ולפי
ודבש  ושמן שיין ללמד בא – משקין לשאר בנוגע גם

מבושמים להיות שצריכים מפני ח)מותרים, שם, הגר"א, .(ביאור
ערוך' ס"ב)וב'שלחן קד, סי' ושמן (יו"ד ליין נפל "אם פסק:

לבטל  שישים צריך ואין בודאי, פוגם משקין לשאר או
פסק  אלא לנו אין "אנו חדש': ה'פרי עלֿכך וכתב פליטתו".

והט"ז הש"ך אבל ערוך". דברי (שם)שולחן את הביאו
יין  מלבד המשקין, שאר שבכל הרמב"ם בדעת הרש"ל

שישים. ולהצריך להחמיר יש ודבש, ושמן

ה'תשע"ג  סיון ו' רביעי יום בשבת? חדש כלי לטבול מותר האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰Bæ äìéáè§¦¨
Ck øçàå íéáëBk éãáBòä ïî ïéç÷ìpä äcòqä éìk ïéìéaènL¤©§¦¦§¥©§ª¨©¦§¨¦¦¨§¥¨¦§©©¨

à ,äøäèå äàîè ïéðòì ïðéà Z äiúLe äìéëàì eøzéàl ª§©£¦¨§¦¨¥¨§¦§©ª§¨§¨¢¨¤¨
.íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦

סופרים, מדברי הוא כלים טבילת חיוב הרמב"ם לדעת
התורה מן היא כלים טבילת הפוסקים רוב לדעת (ראה אבל

(21 הע' כלים טבילת ערך "העיקר אנצ"ת - הזקן אדמו"ר וכתב .
התורה" מן היא כלים שטבילת האומרים או"ח כדברי (שו"ע

שכג  .ס"ח)סי'
כלים  טבילת על נאמן קטן האם – למעשה מינה' ו'נפקא
שטבילת  הדעה לפי להטבילם. כלים בידו לשלוח ואפשר

כך על נאמנות לקטן יש דרבנן, היא סי'כלים או"ח מג"א (ראה

סק"ח) כלים"תלז, טבילת על קטן מאמינים "אין למעשה אבל
סי"ד) קכ סי' דאורייתא"(יו"ד, כלים שטבילת "לפי שם,– (ט"ז,

.סקט"ז)
האם  – נוספת מינה' 'נפקא לומר אפשר היה ולכאורה

אם  הגוי); מן (הנלקח חדש כלי בשבת להטביל מותר
ואסורה  כלי תיקון היא הרי התורה, מן היא כלים טבילת
בשבת  מותרת היא הרי – סופרים מדברי היא ואם בשבת
להשתמש  מותר התורה ומן הואיל כלי, כמתקן חשוב "ואינו
סופרים" מדברי אלא טבילתו חיוב ואין טבילה, בלא בו

שם) אדה"ז, .(שו"ע
משנה' ה'מגיד כתב למעשה, הי"ח)אך פ"ד יו"ט שגם (הל'

אין  סופרים, מדברי היא כלים שטבילת הרמב"ם לדעת
לא  שנטמאו כלים טבילת דוקא כי בשבת חדש כלי להטביל
ראוי  הכלי היה טבילה קודם "שאפילו כלי, תיקון נחשבת
חולין  אוכל שאינו ולמי בטמא לטומאה בו להשתמש
טבילה  אבל תקון", הטבילה חשבי לא הכי ומשום בטהרה,
אינם  הטבילה שללא מהגוי הנלקחים חדשים כלים של
ואסורה  כלי כתיקון נראית שטבילתם ודאי לשימוש, ראויים

הדעות. לכל

ה'תשע"ג  סיון ז' חמישי יום תרומה  להפרשת שחיטה בין

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰...÷zzLpL äçîîª§¤¤¦§©¥
.èçBL äæ éøä Z òîBL BðéàL éî ïëå .älçzëì èçBL äæ éøä£¥¤¥§©§¦¨§¥¦¤¥¥©£¥¤¥

לשחוט שיכול הרמב"ם כותב 'נשתתק' dligzkl,לגבי
כתב  ולא שוחט' זה 'הרי כתב שומע שאינו מי לגבי אך

הרא"ש מדייק ומכך ג)לכתחילה. סי' פ"א שאכן (חולין
משום  הוא והטעם ישחט, שלא שחרש עדיף לכתחילה
('נשתתק') מדבר שאינו ומי השחיטה קודם לברך שצריך
מי  אך חובתו, ידי ולצאת מאחר הברכה את לשמוע יכול

לכתחילה. ישחט לא הברכה את לשמוע יכול שאינו
יוסף' ה'בית וחרש)ומקשה ד"ה א סי' מדוע (יו"ד כן, אם :

שנינו  תרומה בהפרשת והרי לכתחילה, לשחוט יכול אילם
בעצמו  לברך יכול שאינו משום לכתחילה יתרום לא שאילם
המצוה  שעושה עדיף לכתחילה מאחר, לשמוע שיכול (ואף

בעצמו)? יברך
הט"ז סקי"ז)ומבאר שם :(יו"ד

השחיטה: לברכת תרומה הפרשת ברכת בין לחלק יש
שעושה  עדיף ולכן המצוה על היא תרומה הפרשת ברכת
עשיית  את שיניח ראוי לברך יכול אינו ואם יברך, המצוה
המצוה  קיום על אינה הברכה בשחיטה אך לאחר, המצוה
עליו  לאכול רוצה שאם אלא בשחיטה מצוה אין שהרי
לקב"ה  שבח - השבח' כ'ברכת נחשבת זו וברכה לשחוט,
זו  שברכה ונמצא שחיטה, ללא בשר עלינו ואסר שקידשנו
השייך  מישראל אחד לכל אלא לשוחט דוקא שייכת אינה
שאינו  אף לכתחילה לשחוט האילם יכול ולכן זה, באיסור

לשוחט. דוקא שייכת אינה הברכה כי בעצמו, לברך יכול
הרב  אך מקדש שהחתן אירוסין, בברכת מצאנו וכן
מעשה  על אינה שהברכה מאחר הברכה, את מברך
את  לנו ("שאסר השבח ברכת היא אלא הקידושין

הארוסות...").
שהברכה  אף כי לכתחילה, ישחט לא חרש מקום, ומכל
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בר  היא אלא המצוה קיום על מקום אינה מכל השבח, כת
בשעת  אלא לברך אין שהרי השחיטה, למעשה קשורה היא
בכך  לשוחט המברך בין שייכות שתהא ראוי ולכן שחיטה

בין  צירוף כל אין כן לא שאם הברכה, את שומע שהשוחט
כאן  שוחט זה וכאילו חברו, לברכת שלו השחיטה מעשה

אחר במקום מברך א)וזה סי' יו"ד צבי .(הר

ה'תשע"ג  סיון ח' שישי יום כ'חסר'? או כ'נטול' יתר כל

:‡"È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äúéäL äîäa§¥¨¤¨§¨
;ìâø äøúé äúéä íà ïëå .äôøè Z dúiøa úlçúa ìâø äøñç£¥¨¤¤¦§¦©§¦¨¨§¥¨§¥¦¨§¨§¥¨¤¤

.àeä øñçk Z øúiä ìkL¤¨©¨¥§¨¥
הרמב"ם הכ"ד)לדעת משום (לקמן אסורה הבהמה כאשר ,

ברייתו,xqgאיבר מתחילת שמיים בידי בחסר גם זה הרי –
שאיבר משום כשנאסרה ניטל lhipואילו אם רק אסורה –

אדם. בידי
כבד  (כגון טריפה" ניטל "אם בו שנאמר באיבר לכן,
הכבד"), "נחסר ולא טריפה" – הכבד "ניטל בו שנאמר
היתה  אם אבל אדם, בידי נחתך אם רק נאסרת הבהמה
באיבר  ואילו מותרת. ברייתה, מתחילת איבר אותו חסירה

"אם בו חסירה xqgשנאמר היתה אם אסורה טריפה", –
אדם. בידי נחתך אם שכן וכל ברייתה, מתחילת אותו

בידי  כנטול אינו הרמב"ם לדעת כנטול, שהוא והיתר

מדייק  ולכן ברייתו, מתחילת שמיים בידי כחסר אלא אדם
היתר "שכל שמיים xqgוכותב בידי כחסר היינו הוא",

ברייתו. מתחילת
שהרי  כשרה, – כבדים שני בבהמה נמצאו אם זה ולפי

ברייתה מתחילת כבד לה היה לא נחתך אם אם (ורק כשרה
ברייתה. מתחילת כחסר רק הוא יתר וכל טריפה), אדם בידי
– ניטל "אם בהם שנאמר באלו אף הרשב"א, לדעת אך
בידי  בחסר ובין אדם בידי בניטל בין הוא האיסור טריפה",
כי  טריפה, - בבהמה כבדים שני בבהמה נמצאו ואם שמים,
בידי  חסר או אדם בידי ניטל אם הבדל ואין כנטול", "יתר

מ"א)שמים סו"ס שם יוסף ובית נ, סי' יור"ד .(טור
הרמ"א ב)וכתב סע' נ סי' לסמוך (יור"ד יש מרובה ש"בהפסד

הרמב"ם. שיטת היינו אמכשירין",

ה'תשע"ג  סיון ט' קודש שבת עצמו  על אדם נאמנות

:„È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰òãBé àeäL çaè ìk̈©¨¤¥©
ì Bì øzî Z 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

ה  לו הזקן:אירע אדמו"ר כך על מוסיף יורה". לא - וראה

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 כן שאין מה 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 פי על אף 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)
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א)הגמרא סט, האם (ע"ז לחומץ שנפל בעכבר מסתפקת
ש"החומץ  או שישים צריך ואין החומץ את פוגם העכבר
לשער  וצריך טעם" בו לתת מפיגו השרץ ואין קשה טעמו
חוששים  כי בשישים לשערו יש הגמרא, ולמסקנת בשישים.

והשיכר החומץ את משביח העכבר שם)שמא .(רי"ף
הר"ן ושכר (שם)וכתב בחומץ דוקא הרמב"ם שלדעת

משקין  ושאר ויין בשמן אבל שמשביחן, לפי שישים צריך
רק  שהסתפקה מהגמרא לדייק יש וכן ומותר. פוגם העכבר

שמותר פשוט משקין שבשאר - לחומץ הגר"א,בנפל (ביאור

ז) קד, סי' .יו"ד
הרש"ל מח)אבל סי' פ"ז, הרמב"ם (חולין, שמדברי כתב

ודבש  שמן ליין וכוונתו מבושמים" להיות צריכין אלו "שכל

"נכון  לדעתו ולכן שישים צריך משקין בשאר שגם משמע –
מהותך". ודבש ושמן מיין חוץ המשקין כל ולאסור להחמיר
ולא  לחומץ בנוגע רק שהסתפקה הגמרא מדברי הדיוק ולפי
ודבש  ושמן שיין ללמד בא – משקין לשאר בנוגע גם

מבושמים להיות שצריכים מפני ח)מותרים, שם, הגר"א, .(ביאור
ערוך' ס"ב)וב'שלחן קד, סי' ושמן (יו"ד ליין נפל "אם פסק:

לבטל  שישים צריך ואין בודאי, פוגם משקין לשאר או
פסק  אלא לנו אין "אנו חדש': ה'פרי עלֿכך וכתב פליטתו".

והט"ז הש"ך אבל ערוך". דברי (שם)שולחן את הביאו
יין  מלבד המשקין, שאר שבכל הרמב"ם בדעת הרש"ל

שישים. ולהצריך להחמיר יש ודבש, ושמן

ה'תשע"ג  סיון ו' רביעי יום בשבת? חדש כלי לטבול מותר האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰Bæ äìéáè§¦¨
Ck øçàå íéáëBk éãáBòä ïî ïéç÷ìpä äcòqä éìk ïéìéaènL¤©§¦¦§¥©§ª¨©¦§¨¦¦¨§¥¨¦§©©¨

à ,äøäèå äàîè ïéðòì ïðéà Z äiúLe äìéëàì eøzéàl ª§©£¦¨§¦¨¥¨§¦§©ª§¨§¨¢¨¤¨
.íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦

סופרים, מדברי הוא כלים טבילת חיוב הרמב"ם לדעת
התורה מן היא כלים טבילת הפוסקים רוב לדעת (ראה אבל

(21 הע' כלים טבילת ערך "העיקר אנצ"ת - הזקן אדמו"ר וכתב .
התורה" מן היא כלים שטבילת האומרים או"ח כדברי (שו"ע

שכג  .ס"ח)סי'
כלים  טבילת על נאמן קטן האם – למעשה מינה' ו'נפקא
שטבילת  הדעה לפי להטבילם. כלים בידו לשלוח ואפשר

כך על נאמנות לקטן יש דרבנן, היא סי'כלים או"ח מג"א (ראה

סק"ח) כלים"תלז, טבילת על קטן מאמינים "אין למעשה אבל
סי"ד) קכ סי' דאורייתא"(יו"ד, כלים שטבילת "לפי שם,– (ט"ז,

.סקט"ז)
האם  – נוספת מינה' 'נפקא לומר אפשר היה ולכאורה

אם  הגוי); מן (הנלקח חדש כלי בשבת להטביל מותר
ואסורה  כלי תיקון היא הרי התורה, מן היא כלים טבילת
בשבת  מותרת היא הרי – סופרים מדברי היא ואם בשבת
להשתמש  מותר התורה ומן הואיל כלי, כמתקן חשוב "ואינו
סופרים" מדברי אלא טבילתו חיוב ואין טבילה, בלא בו

שם) אדה"ז, .(שו"ע
משנה' ה'מגיד כתב למעשה, הי"ח)אך פ"ד יו"ט שגם (הל'

אין  סופרים, מדברי היא כלים שטבילת הרמב"ם לדעת
לא  שנטמאו כלים טבילת דוקא כי בשבת חדש כלי להטביל
ראוי  הכלי היה טבילה קודם "שאפילו כלי, תיקון נחשבת
חולין  אוכל שאינו ולמי בטמא לטומאה בו להשתמש
טבילה  אבל תקון", הטבילה חשבי לא הכי ומשום בטהרה,
אינם  הטבילה שללא מהגוי הנלקחים חדשים כלים של
ואסורה  כלי כתיקון נראית שטבילתם ודאי לשימוש, ראויים

הדעות. לכל

ה'תשע"ג  סיון ז' חמישי יום תרומה  להפרשת שחיטה בין

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰...÷zzLpL äçîîª§¤¤¦§©¥
.èçBL äæ éøä Z òîBL BðéàL éî ïëå .älçzëì èçBL äæ éøä£¥¤¥§©§¦¨§¥¦¤¥¥©£¥¤¥

לשחוט שיכול הרמב"ם כותב 'נשתתק' dligzkl,לגבי
כתב  ולא שוחט' זה 'הרי כתב שומע שאינו מי לגבי אך

הרא"ש מדייק ומכך ג)לכתחילה. סי' פ"א שאכן (חולין
משום  הוא והטעם ישחט, שלא שחרש עדיף לכתחילה
('נשתתק') מדבר שאינו ומי השחיטה קודם לברך שצריך
מי  אך חובתו, ידי ולצאת מאחר הברכה את לשמוע יכול

לכתחילה. ישחט לא הברכה את לשמוע יכול שאינו
יוסף' ה'בית וחרש)ומקשה ד"ה א סי' מדוע (יו"ד כן, אם :

שנינו  תרומה בהפרשת והרי לכתחילה, לשחוט יכול אילם
בעצמו  לברך יכול שאינו משום לכתחילה יתרום לא שאילם
המצוה  שעושה עדיף לכתחילה מאחר, לשמוע שיכול (ואף

בעצמו)? יברך
הט"ז סקי"ז)ומבאר שם :(יו"ד

השחיטה: לברכת תרומה הפרשת ברכת בין לחלק יש
שעושה  עדיף ולכן המצוה על היא תרומה הפרשת ברכת
עשיית  את שיניח ראוי לברך יכול אינו ואם יברך, המצוה
המצוה  קיום על אינה הברכה בשחיטה אך לאחר, המצוה
עליו  לאכול רוצה שאם אלא בשחיטה מצוה אין שהרי
לקב"ה  שבח - השבח' כ'ברכת נחשבת זו וברכה לשחוט,
זו  שברכה ונמצא שחיטה, ללא בשר עלינו ואסר שקידשנו
השייך  מישראל אחד לכל אלא לשוחט דוקא שייכת אינה
שאינו  אף לכתחילה לשחוט האילם יכול ולכן זה, באיסור

לשוחט. דוקא שייכת אינה הברכה כי בעצמו, לברך יכול
הרב  אך מקדש שהחתן אירוסין, בברכת מצאנו וכן
מעשה  על אינה שהברכה מאחר הברכה, את מברך
את  לנו ("שאסר השבח ברכת היא אלא הקידושין

הארוסות...").
שהברכה  אף כי לכתחילה, ישחט לא חרש מקום, ומכל
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בר  היא אלא המצוה קיום על מקום אינה מכל השבח, כת
בשעת  אלא לברך אין שהרי השחיטה, למעשה קשורה היא
בכך  לשוחט המברך בין שייכות שתהא ראוי ולכן שחיטה

בין  צירוף כל אין כן לא שאם הברכה, את שומע שהשוחט
כאן  שוחט זה וכאילו חברו, לברכת שלו השחיטה מעשה

אחר במקום מברך א)וזה סי' יו"ד צבי .(הר

ה'תשע"ג  סיון ח' שישי יום כ'חסר'? או כ'נטול' יתר כל

:‡"È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äúéäL äîäa§¥¨¤¨§¨
;ìâø äøúé äúéä íà ïëå .äôøè Z dúiøa úlçúa ìâø äøñç£¥¨¤¤¦§¦©§¦¨¨§¥¨§¥¦¨§¨§¥¨¤¤

.àeä øñçk Z øúiä ìkL¤¨©¨¥§¨¥
הרמב"ם הכ"ד)לדעת משום (לקמן אסורה הבהמה כאשר ,

ברייתו,xqgאיבר מתחילת שמיים בידי בחסר גם זה הרי –
שאיבר משום כשנאסרה ניטל lhipואילו אם רק אסורה –

אדם. בידי
כבד  (כגון טריפה" ניטל "אם בו שנאמר באיבר לכן,
הכבד"), "נחסר ולא טריפה" – הכבד "ניטל בו שנאמר
היתה  אם אבל אדם, בידי נחתך אם רק נאסרת הבהמה
באיבר  ואילו מותרת. ברייתה, מתחילת איבר אותו חסירה

"אם בו חסירה xqgשנאמר היתה אם אסורה טריפה", –
אדם. בידי נחתך אם שכן וכל ברייתה, מתחילת אותו

בידי  כנטול אינו הרמב"ם לדעת כנטול, שהוא והיתר

מדייק  ולכן ברייתו, מתחילת שמיים בידי כחסר אלא אדם
היתר "שכל שמיים xqgוכותב בידי כחסר היינו הוא",

ברייתו. מתחילת
שהרי  כשרה, – כבדים שני בבהמה נמצאו אם זה ולפי

ברייתה מתחילת כבד לה היה לא נחתך אם אם (ורק כשרה
ברייתה. מתחילת כחסר רק הוא יתר וכל טריפה), אדם בידי
– ניטל "אם בהם שנאמר באלו אף הרשב"א, לדעת אך
בידי  בחסר ובין אדם בידי בניטל בין הוא האיסור טריפה",
כי  טריפה, - בבהמה כבדים שני בבהמה נמצאו ואם שמים,
בידי  חסר או אדם בידי ניטל אם הבדל ואין כנטול", "יתר

מ"א)שמים סו"ס שם יוסף ובית נ, סי' יור"ד .(טור
הרמ"א ב)וכתב סע' נ סי' לסמוך (יור"ד יש מרובה ש"בהפסד

הרמב"ם. שיטת היינו אמכשירין",

ה'תשע"ג  סיון ט' קודש שבת עצמו  על אדם נאמנות
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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

ה  לו הזקן:אירע אדמו"ר כך על מוסיף יורה". לא - וראה

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 כן שאין מה 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 פי על אף 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)
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ח  ¤¤ּפרק
וחּיה ּגיד‡. ּבבהמה נֹוהג - ואפּלּוהּנׁשה הּטהֹורין, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבין  ּובמקּדׁשין, ּבׁשליל ונֹוהג ׁשּלהן; ּוטרפֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבנבלֹות
ּביר ונֹוהג נאכלין. ׁשאינן קדׁשים ּבין הּנאכלין ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָקדׁשים
אּלא  הּתֹורה מן אסּור ואין ׂשמאל. ׁשל ּוביר ימין, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשל
אבל  ;"הּיר ּכף על "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד,  הּיר ּכף ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשעל
חלב  וכן סֹופֹו, עד וׁשּלמּטה הּכף, מן ׁשּלמעלה הּגיד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשאר
גידין  ּוׁשני סֹופרים. מּדברי אּלא אס ּור אינֹו - הּגיד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשעל
והעליֹון  הּתֹורה; מן אסּור לעצם, הּסמּו הּפנימי - ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהן

מּדבריהם. אסּור ְִִֵֶָֻּכּלֹו,
לֹוקה;·. - הּכף ׁשעל מּמקֹום הּפנימי, הּנׁשה מּגיד ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל

החיצֹון  מּכל אֹו הּפנימי, הּגיד מּׁשאר אֹו מחלּבֹו, אכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָואם
ואם  ּכּזית; אכילה? ׁשעּור וכּמה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ
- ּכּזית ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ּכּלֹו הּכף ׁשעל הּגיד ִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֻאכל

עצמּה ּבפני ּכברּיה ׁשהּוא מּפני .לֹוקה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ׂשמאל,‚. ׁשל מּגיד וכּזית ימין ׁשל הּנׁשה מּגיד ּכּזית ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאכל

- ּכּזית ּבהן ׁשאין ּפי על אף ּכּלן, גידין ׁשני ׁשאכל ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאֹו
וגיד  ּגיד ּכל על לֹוקה הּוא וכן ׁשמֹונים; .לֹוקה ְְִִִֵֶֶַָָ

ּכף „. לֹו ׁשאין מּפני הּנׁשה, ּגיד מּׁשּום ּבֹו אין - ְִִִֵֵֵֶֶַַָָהעֹוף
עג  ירכֹו אּלא הּבהמה ל יר ּכיר ׁשּירכֹו עֹוף נמצא ואם . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

וכן  עליו. לֹוקין ואין אסּור, ׁשּלֹו הּנׁשה ּגיד - ּכף לֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
אסּור, ׁשּלּה הּנׁשה ּגיד - עֹוף ּכׁשל אר ירכּה ׁשּכף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבהמה

עליו. לֹוקין ְִֵָָואין
לפי ‰. ּפטּור, - הּטמאין וחּיה מּבהמה הּנׁשה ּגיד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוכל

ואינֹו מּתרת; ׁשּכּלּה ּבבהמה אּלא ּבטמאה נֹוהג ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻׁשאינֹו
הּבׂשר  מּכלל הּגידין ׁשאין ּגּופּה, מּׁשאר ּכמֹוּכאֹוכל , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכאֹוכל  זה הרי הּגיד, ׁשעל מחלב אכל ואם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבארנּו.
ְִָָמּבׂשרּה.

.Â ׁשל אֹו טרפה, ׁשל אֹו נבלה, ׁשל הּנׁשה ּגיד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאֹוכל
ׁשהיה  ּגּופּה ׁשאר ּבאּסּור ׁשּנכלל מּתֹו ׁשּתים; חּיב - ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָעֹולה

אחר  אּסּור עליו ונֹוסף הּגיד ּגם נכלל .מּתר, ְְִִִֵַַַַַָָָֻ
.Ê יׁשאיר ׁשּלא עד אחריו, לחּטט צרי - הּנׁשה ּגיד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנֹוטל

ּכלּום  על מּמּנּו ׁשּנאמן ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן . ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אדם  היה אם אּלא טּבח, מּכל ּבׂשר לֹוקחין ואין ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהחלב;
ּומֹוכר, לעצמֹו, ׁשּׁשֹוחט הּוא - ּבכׁשרּות ּומחזק ְְְְְֵֵֵֶַַָָֻּכׁשר

ְֱֶָונאמן.
.Á ּבארץ אבל לארץ; ּבחּוצה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָּבּמה

אדם  מּכל לֹוקחין ליׂשראל, ׁשּכּלּה ּבזמן .יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
.Ë ּבׂשר אֹו נבלה ּבׂשר ונמצא ּבׂשר, למּכר הּנאמן ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹטּבח

לּבעלים טרפ  הּדמים את מחזיר - אֹותֹו,ה ּומׁשּמתין ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
עד  ּבׂשר, מּמּנּו לּקח לעֹולם ּתּקנה לֹו ואין אֹותֹו. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומעבירין
ּבדבר  אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיל
ּבממֹון  לעצמֹו טרפה ויֹוציא לעצמֹו יׁשחט אֹו ְְְְְְְְִִֵַַָָָֹחׁשּוב,

הערמה. ּבלא ּתׁשּובה עׂשה ׁשּוּדאי ְְֲֶַַַָָָָָָֹחׁשּוב;
.È זה הרי הארץ, מעּמי אחד ּביד וׁשּלחֹו ּבׂשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלֹוקח

ּבכׁשרּות  מחזק ׁשאינֹו ּפי על ואף עליו; חֹוׁשׁשין נאמן אין , ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ואמהֹותיהן  יׂשראל עבדי ואפּלּו יחליף. ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלֹו

ׁשּמא [שפחותיהן] ּגֹויים, לא אבל זה; ּבדבר ְֱֲִִֶֶֶָָָָָֹנאמנין
ְִַיחליף.

.‡È מֹוכרת ואחת ׁשחּוטה ּבׂשר מֹוכרֹות ּתׁשע חנּיֹות, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֻעׂשר
לקח  מּמי ידּוע ואין מהן, מאחת ּבׂשר ולקח נבלה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבׂשר
אחר  הּל ּבּׁשּוק, מׁשל הּנמצא ּבׂשר אבל אסּור. זה הרי -ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
רב  היּו ואם אסּור; ּגֹויים, הּמֹוכרין רב היּו אם ְְִִִִַָָָָֹֹֹהרב:

מּתר  יׂשראל, .הּמֹוכרים ְְִִֵַָָֻ
.·È הּבׂשר מֹוכרי היּו אם - ּגֹוי ּביד הּנמצא ּבׂשר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוכן

ּכל  חכמים אסרּו ּוכבר ּתֹורה; ּדין הּוא זה מּתר. ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻיׂשראל,
ׁשּכל  ּפי על אף - ּגֹוי ּביד ּבין ּבּׁשּוק ּבין הּנמצא, ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבׂשר

יׂשראל  הּמֹוכרין וכל ולאהּׁשֹוחטין הּלֹוקח . אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכן  אם אּלא אסּור, - העין מן ונעלם ּבביתֹו, והּניחֹו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבׂשר
מּכירֹו והּוא עין טביעּות ּבֹו לֹו ׁשהיה אֹו סימן, ּבֹו לֹו ְְִִִִֶַַָָָָָהיה

וחתּום  צרּור ׁשהיה אֹו זה, ׁשהּוא .וּדאי ְֶֶֶַַָָָָ
.‚Èונפלּו הּכלי נׁשּבר ּבׂשר, חתיכֹות מלא כלי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּתלה

סימן  ּבהן לֹו ואין חתיכֹות, ּומצא ּובא לארץ, ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָהחתיכֹות
'אֹותֹו אֹומרין: ׁשאנּו אסּור; זה הרי - עין טביעּות ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹולא

הּוא' אחר ּבׂשר וזה ׁשרץ, אֹו חּיה ּגררּתּו .ּבׂשר ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.„È ּבהנאה מּתר הּנׁשה לׁשלח ּגיד לאדם מּתר ,לפיכ . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּבפני  ׁשלמה הּיר לֹו ונֹותן ּבתֹוכּה, הּנׁשה ׁשּגיד יר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלנכרי
קדם  זה יׂשראלי מּמּנה יאכל ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׂשראל;
הּיר היתה אם ,לפיכ נּכר. מקֹומֹו ׁשהרי הּגיד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיּנטל
הּגיד; ׁשּיּטל עד יׂשראל, ּבפני לגֹוי יּתנּנה לא - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹחתּוכה

יׂשראל. מּמּנה יאכל ְִִֵֶֶַָָָֹׁשּמא
.ÂË,"תאכלּו "לא תאכל", "לא ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֶֶַַַָָָֹֹֹֹּכל

אּסּור  ואחד אכילה אּסּור אחד - יאכל" "לא יאכלּו", ְְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹֹ"לא
ׁשּפרט  ּכדר הּכתּוב, ל ׁשּיפרט עד ּבּמׁשמע, ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהניה

ואכלּה" ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ּובחלב,ּבּנבלה: , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבּתֹורה  ׁשּיתּפרׁש עד אֹו מלאכה". לכל "יעׂשה ּבֹו: ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר
ּורמׂשים, ׁשקצים, ּכגֹון: ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּבעל

ּבהניה ודם  מּתרין אּלּו ׁשּכל - הּנׁשה וגיד החי, מן ואבר , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּבאכילה. אסּורין ׁשהן ּפי על אף הּקּבלה, ֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָמּפי

.ÊË,אכל ולא נהנה אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא מאכל ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
ּומּכין  לֹוקה; אינֹו לכלבים, אֹו לגֹוי נתן אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכגֹון

מרּדּות  מּכת ׁשאסּור אֹותֹו ּדבר וכל מּתרין. והּדמים , ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - ּבהניה ּומּתר ֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָֻֻּבאכילה
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מלאכּתֹו ּולכּון סחֹורה, ּבֹו לעׂשֹות במכוון]אסּור [להתעסק ְְְְֲֵַַַָָ
"יעׂשה  ּבֹו: נאמר ׁשהרי החלב, מן חּוץ אסּורין; ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבדברים
ולא  ּבנבלֹות, לא סחֹורה עֹוׂשין אין לפיכ מלאכה". ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹֹלכל

ּברמׂשים. ולא ּבׁשקצים, ולא ְְְְְִִִִִֵָָֹֹּבטרפֹות,
.ÊÈאֹו וצדן, טמאים ודג עֹוף אֹו חּיה לֹו ׁשּנזּדּמנּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּצּיד

יכּון  לא אבל למכרן; מּתר - ּוטהֹורים טמאים לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשּנּצֹודּו
לּטמאים  ּגֹוי מלאכּתֹו ׁשחלבֹו ּבחלב סחֹורה לעׂשֹות ּומּתר . ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻ

ּבהן. וכּיֹוצא הּגֹויים, ּובגבינת רֹואהּו, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין
.ÁÈּבֹו לעׂשֹות אסּור הּתֹורה, מן ׁשאּסּורֹו ּכל הּכלל: ְֲִִֶֶַַַָָָָזה

סחֹורה, ּבֹו לעׂשֹות מּתר - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻסחֹורה;
ּבוּדאֹו ּבין ּבספקֹו .ּבין ְְִֵֵֵַָ

ט  ¤¤ּפרק
הּתֹורה,ּבׂשר‡. מן לאכלֹו ואסּור לבּׁשלֹו אסּור - ּבחלב ְְְְְְִַַָָָָָָָָ

ּבהניה  ּכל ואסּור ּכאפר אסּור ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ; ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
"לא  ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מׁשניהן ּומּׁשּיבּׁשל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנקּברין.
מן  מּׁשניהן, ּכּזית האֹוכל וכן אּמֹו". ּבחלב ּגדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָתבּׁשל
ׁשּלא  ּפי על ואף לֹוקה, - ּכאחד ׁשּנתּבּׁשלּו והחלב ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבׂשר

ִֵבּׁשל.
ׁשאסר לא·. מּפני אּלא האכילה, מּלאסר הּכתּוב ׁשתק ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לֹומר  צרי ואין אסּור, ּבּׁשּולֹו 'ואפּלּו ּכלֹומר: - ְְֲִִִִֵַַַַָָהּבּׁשּול
ּבת  ׁשאסר מאחר הּבת, מּלאסר ׁשּׁשתק ּכמֹו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאכילתֹו';

.הּבת  ַַ
ּבחלב ‚. טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אּלא הּתֹורה מן אסּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

אּמֹו" ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ׁשּנאמר: טהֹורה, -ּבהמה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשּיפרט  עד העז, ּוולד הּׂשה ּוולד הּׁשֹור ולד ּכֹולל הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּוגדי
אּלא  אּמֹו", ּבחלב "ּגדי נאמר ולא עּזים'; 'ּגדי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹויאמר

ּבהוה  הּכתּוב ׁשּבּׁשלֹוׁשּדּבר טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אבל . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבחלב  ׁשּבּׁשלֹו טמאה ּבהמה ּבׂשר אֹו טמאה, ּבהמה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבחלב
על  חּיבין ואין ּבהניה; ּומּתר לבּׁשל מּתר - טהֹורה ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻֻּבהמה

ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום ְֲִִָָָָָאכילתֹו
חּיה „. ּבׂשר חּיה וכן ּבחלב ּבין ּבהמה ּבחלב ּבין ועֹוף, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

לבּׁשלֹו מּתר לפיכ הּתֹורה; מן ּבאכילה אסּור אינֹו -ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ
ׁשּלא  ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבאכילה ואסּור ּבהניה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּומּתר
ּתֹורה, ׁשל ּבחלב ּבׂשר אּסּור לידי ויבֹואּו העם ְְְְִִִֵֶָָָָָָָָיפׁשטּו
מׁשמע  אין ׁשהרי טהֹורה, ּבחלב טהֹורה ּבׂשר ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָֹויאכלּו
ּבׂשר  ּכל אסרּו לפיכ מּמׁש, אּמֹו ּבחלב ּגדי אּלא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּכתּוב

ְָָּבחלב.
ּבחלב ‰. לאכלן מּתר וחגבים, עֹוף,ּדגים והּׁשֹוחט ; ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻ

ּבחלב. לאכלן מּתר - ּגמּורֹות ּביצים ּבֹו ְְְְְְִִֵָָָָָָֻונמצא
.Â אין - ּבהן וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי והמבּׁשל המעּׁשן ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבׂשר

עליו  מתה,לֹוקין ּבחלב אֹו חלב, ּבמי ּבׂשר המבּׁשל וכן ; ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
לֹוקה  ואינֹו ּפטּור, - ּבחלב ּדם ׁשּבּׁשל אֹו זכר, ּבחלב ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹו
מתה  ּבׂשר המבּׁשל אבל ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָעל
ואינֹו ּבּׁשּולֹו; על לֹוקה - ּבחלב ּבהן, וכּיֹוצא חלב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו

ּבׂשר  אּסּור ׁשאין ּבחלב, ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו על ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָלֹוקה
לא  ּכאן ׁשאין - חלב אּסּור אֹו נבלה אּסּור על חל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבחלב

אחת  ּבת אּסּור ולא מֹוסיף, אּסּור ולא ּכֹולל, .אּסּור ְְִִִִֵַַַֹֹ
.Êׁשליל אבל [עובר]המבּׁשל האֹוכלֹו. וכן חּיב; ּבחלב, ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

קרנים  ועּקרי ועצמֹות, וגידין עֹור אֹו ׁשליה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָהמבּׁשל
ּפטּור. האֹוכלן, וכן ּפטּור; - ּבחלב הרּכים, ְְְְִִֵַַָָָָָָָָּוטלפים

.Á,הּבׂשר לתֹו ׁשּנפל חלב אֹו החלב, לתֹו ׁשּנפל ְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבׂשר
טעם  ּבנֹותן ׁשעּורֹו - עּמֹו ׁשל ונתּבּׁשל חתיכה ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

את  הּגֹוי טֹועם - חלב ׁשל רֹותחת לקדרה ׁשּנפלה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבׂשר
לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה ׁשּיׁש אמר אם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּקדרה:
אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּורה. חתיכה, ואֹותּה ְְֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָֻמּתרת.
ׁשּבלעה; חלב ׁשּתפלט קדם החתיכה את והֹוציא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּקדם
ׁשהחלב  מּפני ּבׁשּׁשים; אֹותּה מׁשערין - סּלק לא אם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל

החלב. ׁשאר עם ונתערב יצא ונאסר, ּבּה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנבלע
.Ë החתיכה את טֹועמין - ּבׂשר ׁשל קדרה לתֹו חלב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָנפל

ואם  מּתר; הּכל חלב, טעם ּבּה אין אם חלב: עליה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנפל
החתיכה  ּתּסחט ׁשאם ּפי על אף - חלב טעם ּבחתיכה ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָיׁש
חלב, טעם עּתה ּבּה ויׁש הֹואיל - טעם ּבּה יּׁשאר ְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹלא

ּבכּלּה ּומׁשערין חתיכה. אֹותּה ׁשּיׁשנאסרה ּבכל היה אם : ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ׁשּתהיה  ּכדי והּתבלין, והּמרק והּירק החתיכֹות מן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּקדרה,
אסּורה, החתיכה - הּכל מן מּׁשּׁשים אחד זֹו ֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹחתיכה

מּתר. ְְַָָֻוהּׁשאר
.È ּבּתחּלה הּקדרה את נער ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמה

נער  אם אבל ּכּסה. ולא לבּסֹוף, אּלא החלב ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּנפל
הרי  - סֹוף עד נפילה מּׁשעת ׁשּכּסה אֹו סֹוף, ועד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּתחּלה

טעם  ּבנֹותן לתֹוזה אֹו הּמרק לתֹו חלב נפל אם וכן . ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
הּקדרה  את נֹוער - נפל חתיכה לאיזֹו נֹודע ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהחתיכֹות
חלב, טעם ּכּלּה ּבּקדרה יׁש אם הּכל; ׁשּיתערב עד ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻֻּכּלּה
ונסמ ׁשּיטעם ּגֹוי נמצא לא אם מּתרת. לאו, ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָֹֹֹֻאסּורה;
חלב  ּבין חלב לתֹו ּבׂשר ּבין ּבׁשּׁשים, מׁשערין - ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָעליו
אסּור. מּׁשּׁשים, ּפחֹות מּתר; מּׁשּׁשים, אחד ּבׂשר; ְִִִִִִֶָָָָָָֻלתֹו

.‡È,ּבּׁשל ואם חלב; ּבּה יבּׁשל לא ּבׂשר, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה
טעם. ְֵַַּבנֹותן

.·Èהבהמה]הּכחל ּבׂשר [שד ׁשאין סֹופרים; מּדברי אסּור , ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּתֹורה, מן אסּור ׁשחּוטה ּבחלב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנתּבּׁשל
ּולאכלֹו; לצלֹותֹו מּתר ׁשּבֹו, החלב ּומרק ׁשּקרעֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּכחל

וטחֹו וערב, ׁשתי קרעֹו נׁשאר [סחט]ואם ׁשּלא עד ּבּכתל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּלא  ּוכחל הּבׂשר. עם לבּׁשלֹו מּתר - חלב לחלּוחית ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻּבֹו
אסּור  - ּגדֹולה ׁשל ּבין הניקה ׁשּלא קטּנה ׁשל ּבין ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרעֹו,
ואם  לאכלֹו; מּתר עצמֹו, ּבפני ּובּׁשלֹו עבר ואם ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻלבּׁשלֹו;
מן  ּוכחל ּבׁשּׁשים, אֹותֹו מׁשערין - אחר ּבׂשר עם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָּבּׁשלֹו

ְִַָהּמנין.
.‚È- ּבּכחל ׁשּׁשים ּכמֹו הּכחל עם הּכל היה אם ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּכיצד?

הּכל  מּׁשּׁשים, ּבפחֹות היה ואם מּתר; והּׁשאר אסּור, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻהּכחל
אֹוסר  - אחרת לקדרה נפל אם ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּור.
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ח  ¤¤ּפרק
וחּיה ּגיד‡. ּבבהמה נֹוהג - ואפּלּוהּנׁשה הּטהֹורין, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבין  ּובמקּדׁשין, ּבׁשליל ונֹוהג ׁשּלהן; ּוטרפֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבנבלֹות
ּביר ונֹוהג נאכלין. ׁשאינן קדׁשים ּבין הּנאכלין ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָקדׁשים
אּלא  הּתֹורה מן אסּור ואין ׂשמאל. ׁשל ּוביר ימין, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשל
אבל  ;"הּיר ּכף על "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד,  הּיר ּכף ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשעל
חלב  וכן סֹופֹו, עד וׁשּלמּטה הּכף, מן ׁשּלמעלה הּגיד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשאר
גידין  ּוׁשני סֹופרים. מּדברי אּלא אס ּור אינֹו - הּגיד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשעל
והעליֹון  הּתֹורה; מן אסּור לעצם, הּסמּו הּפנימי - ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהן

מּדבריהם. אסּור ְִִֵֶָֻּכּלֹו,
לֹוקה;·. - הּכף ׁשעל מּמקֹום הּפנימי, הּנׁשה מּגיד ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל

החיצֹון  מּכל אֹו הּפנימי, הּגיד מּׁשאר אֹו מחלּבֹו, אכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָואם
ואם  ּכּזית; אכילה? ׁשעּור וכּמה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ
- ּכּזית ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ּכּלֹו הּכף ׁשעל הּגיד ִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֻאכל

עצמּה ּבפני ּכברּיה ׁשהּוא מּפני .לֹוקה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ׂשמאל,‚. ׁשל מּגיד וכּזית ימין ׁשל הּנׁשה מּגיד ּכּזית ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאכל

- ּכּזית ּבהן ׁשאין ּפי על אף ּכּלן, גידין ׁשני ׁשאכל ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאֹו
וגיד  ּגיד ּכל על לֹוקה הּוא וכן ׁשמֹונים; .לֹוקה ְְִִִֵֶֶַָָ

ּכף „. לֹו ׁשאין מּפני הּנׁשה, ּגיד מּׁשּום ּבֹו אין - ְִִִֵֵֵֶֶַַָָהעֹוף
עג  ירכֹו אּלא הּבהמה ל יר ּכיר ׁשּירכֹו עֹוף נמצא ואם . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

וכן  עליו. לֹוקין ואין אסּור, ׁשּלֹו הּנׁשה ּגיד - ּכף לֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
אסּור, ׁשּלּה הּנׁשה ּגיד - עֹוף ּכׁשל אר ירכּה ׁשּכף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבהמה

עליו. לֹוקין ְִֵָָואין
לפי ‰. ּפטּור, - הּטמאין וחּיה מּבהמה הּנׁשה ּגיד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוכל

ואינֹו מּתרת; ׁשּכּלּה ּבבהמה אּלא ּבטמאה נֹוהג ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻׁשאינֹו
הּבׂשר  מּכלל הּגידין ׁשאין ּגּופּה, מּׁשאר ּכמֹוּכאֹוכל , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכאֹוכל  זה הרי הּגיד, ׁשעל מחלב אכל ואם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבארנּו.
ְִָָמּבׂשרּה.

.Â ׁשל אֹו טרפה, ׁשל אֹו נבלה, ׁשל הּנׁשה ּגיד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאֹוכל
ׁשהיה  ּגּופּה ׁשאר ּבאּסּור ׁשּנכלל מּתֹו ׁשּתים; חּיב - ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָעֹולה

אחר  אּסּור עליו ונֹוסף הּגיד ּגם נכלל .מּתר, ְְִִִֵַַַַַָָָֻ
.Ê יׁשאיר ׁשּלא עד אחריו, לחּטט צרי - הּנׁשה ּגיד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנֹוטל

ּכלּום  על מּמּנּו ׁשּנאמן ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן . ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אדם  היה אם אּלא טּבח, מּכל ּבׂשר לֹוקחין ואין ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהחלב;
ּומֹוכר, לעצמֹו, ׁשּׁשֹוחט הּוא - ּבכׁשרּות ּומחזק ְְְְְֵֵֵֶַַָָֻּכׁשר

ְֱֶָונאמן.
.Á ּבארץ אבל לארץ; ּבחּוצה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָּבּמה

אדם  מּכל לֹוקחין ליׂשראל, ׁשּכּלּה ּבזמן .יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
.Ë ּבׂשר אֹו נבלה ּבׂשר ונמצא ּבׂשר, למּכר הּנאמן ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹטּבח

לּבעלים טרפ  הּדמים את מחזיר - אֹותֹו,ה ּומׁשּמתין ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
עד  ּבׂשר, מּמּנּו לּקח לעֹולם ּתּקנה לֹו ואין אֹותֹו. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומעבירין
ּבדבר  אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיל
ּבממֹון  לעצמֹו טרפה ויֹוציא לעצמֹו יׁשחט אֹו ְְְְְְְְִִֵַַָָָֹחׁשּוב,

הערמה. ּבלא ּתׁשּובה עׂשה ׁשּוּדאי ְְֲֶַַַָָָָָָֹחׁשּוב;
.È זה הרי הארץ, מעּמי אחד ּביד וׁשּלחֹו ּבׂשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלֹוקח

ּבכׁשרּות  מחזק ׁשאינֹו ּפי על ואף עליו; חֹוׁשׁשין נאמן אין , ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ואמהֹותיהן  יׂשראל עבדי ואפּלּו יחליף. ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלֹו

ׁשּמא [שפחותיהן] ּגֹויים, לא אבל זה; ּבדבר ְֱֲִִֶֶֶָָָָָֹנאמנין
ְִַיחליף.

.‡È מֹוכרת ואחת ׁשחּוטה ּבׂשר מֹוכרֹות ּתׁשע חנּיֹות, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֻעׂשר
לקח  מּמי ידּוע ואין מהן, מאחת ּבׂשר ולקח נבלה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבׂשר
אחר  הּל ּבּׁשּוק, מׁשל הּנמצא ּבׂשר אבל אסּור. זה הרי -ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
רב  היּו ואם אסּור; ּגֹויים, הּמֹוכרין רב היּו אם ְְִִִִַָָָָֹֹֹהרב:

מּתר  יׂשראל, .הּמֹוכרים ְְִִֵַָָֻ
.·È הּבׂשר מֹוכרי היּו אם - ּגֹוי ּביד הּנמצא ּבׂשר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוכן

ּכל  חכמים אסרּו ּוכבר ּתֹורה; ּדין הּוא זה מּתר. ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻיׂשראל,
ׁשּכל  ּפי על אף - ּגֹוי ּביד ּבין ּבּׁשּוק ּבין הּנמצא, ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבׂשר

יׂשראל  הּמֹוכרין וכל ולאהּׁשֹוחטין הּלֹוקח . אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכן  אם אּלא אסּור, - העין מן ונעלם ּבביתֹו, והּניחֹו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבׂשר
מּכירֹו והּוא עין טביעּות ּבֹו לֹו ׁשהיה אֹו סימן, ּבֹו לֹו ְְִִִִֶַַָָָָָהיה

וחתּום  צרּור ׁשהיה אֹו זה, ׁשהּוא .וּדאי ְֶֶֶַַָָָָ
.‚Èונפלּו הּכלי נׁשּבר ּבׂשר, חתיכֹות מלא כלי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּתלה

סימן  ּבהן לֹו ואין חתיכֹות, ּומצא ּובא לארץ, ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָהחתיכֹות
'אֹותֹו אֹומרין: ׁשאנּו אסּור; זה הרי - עין טביעּות ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹולא

הּוא' אחר ּבׂשר וזה ׁשרץ, אֹו חּיה ּגררּתּו .ּבׂשר ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.„È ּבהנאה מּתר הּנׁשה לׁשלח ּגיד לאדם מּתר ,לפיכ . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּבפני  ׁשלמה הּיר לֹו ונֹותן ּבתֹוכּה, הּנׁשה ׁשּגיד יר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלנכרי
קדם  זה יׂשראלי מּמּנה יאכל ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׂשראל;
הּיר היתה אם ,לפיכ נּכר. מקֹומֹו ׁשהרי הּגיד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיּנטל
הּגיד; ׁשּיּטל עד יׂשראל, ּבפני לגֹוי יּתנּנה לא - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹחתּוכה

יׂשראל. מּמּנה יאכל ְִִֵֶֶַָָָֹׁשּמא
.ÂË,"תאכלּו "לא תאכל", "לא ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֶֶַַַָָָֹֹֹֹּכל

אּסּור  ואחד אכילה אּסּור אחד - יאכל" "לא יאכלּו", ְְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹֹ"לא
ׁשּפרט  ּכדר הּכתּוב, ל ׁשּיפרט עד ּבּמׁשמע, ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהניה

ואכלּה" ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ּובחלב,ּבּנבלה: , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבּתֹורה  ׁשּיתּפרׁש עד אֹו מלאכה". לכל "יעׂשה ּבֹו: ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר
ּורמׂשים, ׁשקצים, ּכגֹון: ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּבעל

ּבהניה ודם  מּתרין אּלּו ׁשּכל - הּנׁשה וגיד החי, מן ואבר , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּבאכילה. אסּורין ׁשהן ּפי על אף הּקּבלה, ֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָמּפי

.ÊË,אכל ולא נהנה אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא מאכל ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
ּומּכין  לֹוקה; אינֹו לכלבים, אֹו לגֹוי נתן אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכגֹון

מרּדּות  מּכת ׁשאסּור אֹותֹו ּדבר וכל מּתרין. והּדמים , ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - ּבהניה ּומּתר ֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָֻֻּבאכילה
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מלאכּתֹו ּולכּון סחֹורה, ּבֹו לעׂשֹות במכוון]אסּור [להתעסק ְְְְֲֵַַַָָ
"יעׂשה  ּבֹו: נאמר ׁשהרי החלב, מן חּוץ אסּורין; ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבדברים
ולא  ּבנבלֹות, לא סחֹורה עֹוׂשין אין לפיכ מלאכה". ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹֹלכל

ּברמׂשים. ולא ּבׁשקצים, ולא ְְְְְִִִִִֵָָֹֹּבטרפֹות,
.ÊÈאֹו וצדן, טמאים ודג עֹוף אֹו חּיה לֹו ׁשּנזּדּמנּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּצּיד

יכּון  לא אבל למכרן; מּתר - ּוטהֹורים טמאים לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשּנּצֹודּו
לּטמאים  ּגֹוי מלאכּתֹו ׁשחלבֹו ּבחלב סחֹורה לעׂשֹות ּומּתר . ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻ

ּבהן. וכּיֹוצא הּגֹויים, ּובגבינת רֹואהּו, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין
.ÁÈּבֹו לעׂשֹות אסּור הּתֹורה, מן ׁשאּסּורֹו ּכל הּכלל: ְֲִִֶֶַַַָָָָזה

סחֹורה, ּבֹו לעׂשֹות מּתר - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻסחֹורה;
ּבוּדאֹו ּבין ּבספקֹו .ּבין ְְִֵֵֵַָ

ט  ¤¤ּפרק
הּתֹורה,ּבׂשר‡. מן לאכלֹו ואסּור לבּׁשלֹו אסּור - ּבחלב ְְְְְְִַַָָָָָָָָ

ּבהניה  ּכל ואסּור ּכאפר אסּור ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ; ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
"לא  ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מׁשניהן ּומּׁשּיבּׁשל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנקּברין.
מן  מּׁשניהן, ּכּזית האֹוכל וכן אּמֹו". ּבחלב ּגדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָתבּׁשל
ׁשּלא  ּפי על ואף לֹוקה, - ּכאחד ׁשּנתּבּׁשלּו והחלב ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבׂשר

ִֵבּׁשל.
ׁשאסר לא·. מּפני אּלא האכילה, מּלאסר הּכתּוב ׁשתק ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לֹומר  צרי ואין אסּור, ּבּׁשּולֹו 'ואפּלּו ּכלֹומר: - ְְֲִִִִֵַַַַָָהּבּׁשּול
ּבת  ׁשאסר מאחר הּבת, מּלאסר ׁשּׁשתק ּכמֹו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאכילתֹו';

.הּבת  ַַ
ּבחלב ‚. טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אּלא הּתֹורה מן אסּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

אּמֹו" ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ׁשּנאמר: טהֹורה, -ּבהמה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשּיפרט  עד העז, ּוולד הּׂשה ּוולד הּׁשֹור ולד ּכֹולל הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּוגדי
אּלא  אּמֹו", ּבחלב "ּגדי נאמר ולא עּזים'; 'ּגדי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹויאמר

ּבהוה  הּכתּוב ׁשּבּׁשלֹוׁשּדּבר טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אבל . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבחלב  ׁשּבּׁשלֹו טמאה ּבהמה ּבׂשר אֹו טמאה, ּבהמה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבחלב
על  חּיבין ואין ּבהניה; ּומּתר לבּׁשל מּתר - טהֹורה ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻֻּבהמה

ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום ְֲִִָָָָָאכילתֹו
חּיה „. ּבׂשר חּיה וכן ּבחלב ּבין ּבהמה ּבחלב ּבין ועֹוף, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

לבּׁשלֹו מּתר לפיכ הּתֹורה; מן ּבאכילה אסּור אינֹו -ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ
ׁשּלא  ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבאכילה ואסּור ּבהניה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּומּתר
ּתֹורה, ׁשל ּבחלב ּבׂשר אּסּור לידי ויבֹואּו העם ְְְְִִִֵֶָָָָָָָָיפׁשטּו
מׁשמע  אין ׁשהרי טהֹורה, ּבחלב טהֹורה ּבׂשר ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָֹויאכלּו
ּבׂשר  ּכל אסרּו לפיכ מּמׁש, אּמֹו ּבחלב ּגדי אּלא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּכתּוב

ְָָּבחלב.
ּבחלב ‰. לאכלן מּתר וחגבים, עֹוף,ּדגים והּׁשֹוחט ; ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻ

ּבחלב. לאכלן מּתר - ּגמּורֹות ּביצים ּבֹו ְְְְְְִִֵָָָָָָֻונמצא
.Â אין - ּבהן וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי והמבּׁשל המעּׁשן ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבׂשר

עליו  מתה,לֹוקין ּבחלב אֹו חלב, ּבמי ּבׂשר המבּׁשל וכן ; ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
לֹוקה  ואינֹו ּפטּור, - ּבחלב ּדם ׁשּבּׁשל אֹו זכר, ּבחלב ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹו
מתה  ּבׂשר המבּׁשל אבל ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָעל
ואינֹו ּבּׁשּולֹו; על לֹוקה - ּבחלב ּבהן, וכּיֹוצא חלב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו

ּבׂשר  אּסּור ׁשאין ּבחלב, ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו על ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָלֹוקה
לא  ּכאן ׁשאין - חלב אּסּור אֹו נבלה אּסּור על חל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבחלב

אחת  ּבת אּסּור ולא מֹוסיף, אּסּור ולא ּכֹולל, .אּסּור ְְִִִִֵַַַֹֹ
.Êׁשליל אבל [עובר]המבּׁשל האֹוכלֹו. וכן חּיב; ּבחלב, ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

קרנים  ועּקרי ועצמֹות, וגידין עֹור אֹו ׁשליה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָהמבּׁשל
ּפטּור. האֹוכלן, וכן ּפטּור; - ּבחלב הרּכים, ְְְְִִֵַַָָָָָָָָּוטלפים

.Á,הּבׂשר לתֹו ׁשּנפל חלב אֹו החלב, לתֹו ׁשּנפל ְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבׂשר
טעם  ּבנֹותן ׁשעּורֹו - עּמֹו ׁשל ונתּבּׁשל חתיכה ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

את  הּגֹוי טֹועם - חלב ׁשל רֹותחת לקדרה ׁשּנפלה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבׂשר
לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה ׁשּיׁש אמר אם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּקדרה:
אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּורה. חתיכה, ואֹותּה ְְֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָֻמּתרת.
ׁשּבלעה; חלב ׁשּתפלט קדם החתיכה את והֹוציא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּקדם
ׁשהחלב  מּפני ּבׁשּׁשים; אֹותּה מׁשערין - סּלק לא אם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל

החלב. ׁשאר עם ונתערב יצא ונאסר, ּבּה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנבלע
.Ë החתיכה את טֹועמין - ּבׂשר ׁשל קדרה לתֹו חלב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָנפל

ואם  מּתר; הּכל חלב, טעם ּבּה אין אם חלב: עליה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנפל
החתיכה  ּתּסחט ׁשאם ּפי על אף - חלב טעם ּבחתיכה ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָיׁש
חלב, טעם עּתה ּבּה ויׁש הֹואיל - טעם ּבּה יּׁשאר ְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹלא

ּבכּלּה ּומׁשערין חתיכה. אֹותּה ׁשּיׁשנאסרה ּבכל היה אם : ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ׁשּתהיה  ּכדי והּתבלין, והּמרק והּירק החתיכֹות מן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּקדרה,
אסּורה, החתיכה - הּכל מן מּׁשּׁשים אחד זֹו ֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹחתיכה

מּתר. ְְַָָֻוהּׁשאר
.È ּבּתחּלה הּקדרה את נער ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמה

נער  אם אבל ּכּסה. ולא לבּסֹוף, אּלא החלב ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּנפל
הרי  - סֹוף עד נפילה מּׁשעת ׁשּכּסה אֹו סֹוף, ועד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּתחּלה

טעם  ּבנֹותן לתֹוזה אֹו הּמרק לתֹו חלב נפל אם וכן . ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
הּקדרה  את נֹוער - נפל חתיכה לאיזֹו נֹודע ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהחתיכֹות
חלב, טעם ּכּלּה ּבּקדרה יׁש אם הּכל; ׁשּיתערב עד ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻֻּכּלּה
ונסמ ׁשּיטעם ּגֹוי נמצא לא אם מּתרת. לאו, ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָֹֹֹֻאסּורה;
חלב  ּבין חלב לתֹו ּבׂשר ּבין ּבׁשּׁשים, מׁשערין - ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָעליו
אסּור. מּׁשּׁשים, ּפחֹות מּתר; מּׁשּׁשים, אחד ּבׂשר; ְִִִִִִֶָָָָָָֻלתֹו

.‡È,ּבּׁשל ואם חלב; ּבּה יבּׁשל לא ּבׂשר, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה
טעם. ְֵַַּבנֹותן

.·Èהבהמה]הּכחל ּבׂשר [שד ׁשאין סֹופרים; מּדברי אסּור , ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּתֹורה, מן אסּור ׁשחּוטה ּבחלב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנתּבּׁשל
ּולאכלֹו; לצלֹותֹו מּתר ׁשּבֹו, החלב ּומרק ׁשּקרעֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּכחל

וטחֹו וערב, ׁשתי קרעֹו נׁשאר [סחט]ואם ׁשּלא עד ּבּכתל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּלא  ּוכחל הּבׂשר. עם לבּׁשלֹו מּתר - חלב לחלּוחית ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻּבֹו
אסּור  - ּגדֹולה ׁשל ּבין הניקה ׁשּלא קטּנה ׁשל ּבין ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרעֹו,
ואם  לאכלֹו; מּתר עצמֹו, ּבפני ּובּׁשלֹו עבר ואם ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻלבּׁשלֹו;
מן  ּוכחל ּבׁשּׁשים, אֹותֹו מׁשערין - אחר ּבׂשר עם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָּבּׁשלֹו

ְִַָהּמנין.
.‚È- ּבּכחל ׁשּׁשים ּכמֹו הּכחל עם הּכל היה אם ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּכיצד?

הּכל  מּׁשּׁשים, ּבפחֹות היה ואם מּתר; והּׁשאר אסּור, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻהּכחל
אֹוסר  - אחרת לקדרה נפל אם ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּור.
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עצמֹו ׁשהּכחל ּכראׁשֹונה; ּבׁשּׁשים ּבֹו ּומׁשערין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּה,
אּלא  ּבֹו מׁשערין ואין האסּורה; ּכחתיכה נעׂשה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבּׁשל,
ׁשּנפל  ּבׁשעה ׁשהיה ּכמֹות לא ׁשּנתּבּׁשל, ּבעת ׁשהּוא .ּכמֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.„È הּבׂשר מן למעלה ׁשחתכֹו, הּכחל את צֹולין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין
מּתר  הּכל צלהּו, ואם .ּבׁשּפּוד; ְְִַַָָָֹֻ

.ÂË אּלא חלב, ׁשאינֹו מּתרת; ׁשּבּה, ּבחלב ׁשּבּׁשלּה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻקבה
ּבּמעים  יׁשּתּנה ׁשהרי ּכטּנֹופֹות, הּוא .הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַ

.ÊËהשהייה]הּגבינה[לייצב]להעמידאסּור [באמצעות ְְֲִִַַָָ
הּגבינה: את טֹועם - העמיד ואם ׁשחּוטה. ׁשל הּקבה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹור
מּפני  מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאם
ואין  היא; ׁשחּוטה ׁשּקבת הּוא, הּמּתר ּדבר - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּמעמיד
אבל  טעם. ּבנֹותן ׁשּׁשעּורֹו ּבחלב, ּבׂשר אּסּור אּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָּכאן
הֹואיל  - טמאה ּובהמה ּוטרפה נבלה קבת ּבעֹור ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּמעמיד
מּׁשּום  הּגבינה נאסרה עצמֹו, ּבפני האסּור ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהּמעמיד
ּגבינת  אסרּו זה, חׁשׁש ּומּפני ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹנבלה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַַהּגֹויים
.ÊÈׁשניהן הּב ּובהתערב מּתר, לבּדֹו והחלב מּתר, לבּדֹו ׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

ׁשניהן  יאסרּו ּבּׁשּול ידי אמּורים?על ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
צֹונן  אֹו חם, לתֹו חם ׁשּנפל אֹו ּביחד, ׁשניהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּנתּבּׁשלּו
לתֹו חם והּוא מּׁשניהן אחד נפל אם אבל חם; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָלתֹו
ואֹוכל  החלב, ּבֹו ׁשּנגע ּכּלֹו הּבׂשר קֹולף - צֹונן והּוא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּׁשני
החתיכה, מדיח - צֹונן לתֹו צֹונן נפל ואם ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּׁשאר.
אחת, ּבמטּפחת ּוגבינה ּבׂשר לצרר מּתר ,לפיכ ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹֻואֹוכלּה.
ּומדיח  הּבׂשר מדיח - נגעּו ואם ּבזה; זה יּגעּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא

ואֹוכל. ְְִֵַָהּגבינה,
.ÁÈבמלח]מליח בשימור בשר מחמת [= נאכל ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֶֶַַָָ

ּכמֹו ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ואם ּכרֹותח; הּוא הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָמלחֹו,
ּכרֹותח. אינֹו ְֵֵַַָהּכּותח,

.ËÈ- חלב ּבֹו ׁשּיׁש לכּותח אֹו לחלב, ׁשּנפל ׁשחּוט ְְֵֶֶַָָָָָָָעֹוף
ּבֹו היה ואם קֹולפֹו; צלי, ואם ּומּתר; מדיחֹו הּוא, חי ְְְְִִִִִַָָָָֻאם
אֹו לחלב ונפל ּבתבלין, מתּבל ׁשהיה אֹו ּפלחים ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּפלחים

אסּור  זה הרי - .לכּותח ְֲֵֶָָ
.Î ׁשהּוא הּׁשלחן על הּגבינה עם העֹוף להעלֹות ְְְֲִִֶַַַַָָָָֻאסּור

עם  זה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל מּׁשּום ּגזרה - עליו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹוכל
סֹופרים  מּדברי אסּור ּבחלב ׁשהעֹוף ּפי על אף .זה; ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

.‡Îאכסנאין -[אורחים]ׁשני זה את זה מּכירין ׁשאינן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּפני  ּגבינה, וזה ּבהמה ּבׂשר זה אחד, ׁשלחן על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹוכלין

עּמֹו. ׁשּיאכל ּכדי ּבזה לּבֹו ּגס זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
.·Î הּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב; העּסה את לׁשין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָאין

ּבׂשר  ּבּה יאכל ׁשּמא עברה; הרּגל מּפני ואין אסּורה, . ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
עד  אסּורה, הּפת ּכל - ׁשט ואם ּבאליה; הּתּנּור את ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָׁשטין
ּבצּורת  ׁשּנה ואם חלב. ּבּה יאכל ׁשּמא הּתּנּור; את ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיּסיק
ולא  ּבׂשר לא ּבּה יאכל ׁשּלא ּכדי נּכרת, ׁשּתהיה עד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּפת

מּתר. זה הרי - ֲֵֶָָָֻחלב
.‚Î אסּור - הּבׂשר עם ׁשּצלין ודגים הּצלי, עם ׁשאפיּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּפת

ּבחלב  -לאכלן ּדגים בּה ּובּׁשלּו ּבׂשר, בּה ׁשאכלּו קערה . ְְְְְְִִֶָָָָָָָָָָָָ
ּבכּותח. לאכלן מּתר הּדגים, ְְְִַָָָָָָֻאֹותן

.„Î צנֹון ּבּה וחת וחזר צלי, ּבׂשר ּבּה ׁשחת ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָסּכין
אבל  ּבכּותח; לאכלן אסּור - חריפין מּדברים ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָוכּיֹוצא
ואֹוכל  ,החת מקֹום ּגֹורד - אבּטיח אֹו קּׁשּות ּבּה חת ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָאם

ּבחלב  .הּׁשאר ְְַָָָ
.‰Îּכמ ׁשל ּכד ּבצד מלח ׁשל ּכד מּניחין -[כותח]אין ְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

זה  ּבמלח הּבׂשר מבּׁשל ונמצא מּמּנּו, ׁשֹואב ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּפני
מּני  אבל החלב; טעם ּבֹו הּכמ,ׁשּיׁש ּכד ּבצד החמץ ּכד ח ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

מּמּנּו. ׁשֹואב החמץ ִֵֵֶֶֶַֹׁשאין
.ÂÎ אחריו לאכל מּתר - ּתחּלה חלב אֹו ּגבינה ׁשאכל ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻמי

ּובין  הּגבינה ּבין ּפיו ויקּנח ידיו ׁשּידיח וצרי מּיד, ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבׂשר
ּובֹולען  ׁשּלֹועסן ּבפרֹות, אֹו ּבפת ּפיו? ּיקּנח ּובמה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהּבׂשר.
קמח  אֹו מּתמרים חּוץ - הּפה את מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹאֹו

יפה  מקּנחין אּלּו ׁשאין ירקֹות, .אֹו ְְְִֵֵֶֶַָָ
.ÊÎ אם אבל חּיה; אֹו ּבהמה ּבבׂשר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה

צרי אינֹו החלב, אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבׂשר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאכל
ידים  נטילת ולא הּפה קּנּוח .לא ְְִִִֶַַַַָֹֹ

.ÁÎ ּבׂשר ּבין ּבהמה ּבׂשר ּבין ּבּתחּלה, ּבׂשר ׁשאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
ׁשעּור  ּכדי ּביניהן ׁשּיׁשהה עד חלב אחריו יאכל לא - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעֹוף
ּבין  ׁשל הּבׂשר מּפני ׁשעֹות; ׁשׁש ּכמֹו והּוא אחרת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסעּודה

ּבקּנּוח  סר ׁשאינֹו .הּׁשּנים, ְִִִֵֶַַַָ

י ּפרק ¤¤
אּסּורין ‡. ויׁש חּיה; נפׁש ּבמיני הם ׁשאמרנּו, אּסּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל

הּכרם, וכלאי החדׁש, והן - הארץ ּבזרע ּתֹורה, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים
והּטבל  .והערלה, ְְְֶֶַָָָ

.·- ּבלבד תבּואה מיני מחמׁשת אחד ּכל ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחדׁש
ּבׁשּׁשה  העמר ׁשּיקרב קדם ׁשּלֹו החדׁש מן לאכל ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹאסּור

ּבניסן  וכל עׂשר תאכלּו"; לא וכרמל וקלי "ולחם ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
- הּתֹורה מן לֹוקה העמר, הקרבת קדם חדׁש ּכּזית ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאֹוכל
ּבין  לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין זמן, ּובכל מקֹום ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבכל
מקּדׁש ׁשּיׁש ׁשּבזמן אּלא הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבפני
והּמקֹומֹות  ּבירּוׁשלים; החדׁש הּתר העמר, מּׁשּיקרב -ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבֹו מתעּצלין ּדין ּבית ׁשאין חצֹות, אחר מּתרין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻהרחֹוקין,
ּכּלֹו הּיֹום ּכל - הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ּובזמן חצֹות. אחר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֻעד
ימים  ׁשני ׁשעֹוׂשין ּבּמקֹומֹות הּזה, ּובּזמן הּתֹורה; מן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאסּור
מּדברי  לערב, עד ּבניסן עׂשר ׁשבעה יֹום ּכל אסּור החדׁש -ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

ְִסֹופרים.
וקליהאֹוכל‚. קלויים]לחם [שבלים וכרמל[גרעינים ְְְִֵֶֶֶַָָ

מלקּיֹות,קלויות] ׁשלׁש לֹוקה - ואחד אחד מּכל ּכּזית ,ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּׁשמּועה  מּפי - תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

מּזה. זה חלּוקין ּבלאוין ׁשּׁשלׁשּתן ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָלמדּו,
על „. אף - העמר הקרבת קדם ׁשהׁשריׁשה ּתבּואה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל

ּב מּתרת העמר, ׁשּקרב אחר אּלא נגמרה ׁשּלא אכילה ּפי ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
- העמר ׁשּקרב אחר ׁשהׁשריׁשה ּותבּואה העמר; ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּׁשּקרב
אסּורה  זֹו הרי העמר, ׁשּקרב קדם זרּועה ׁשהיתה  ּפי על ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאף
מקֹום  ּבכל זה ודין הּבאה. ׁשנה ׁשל העמר ׁשּיקרב ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד

הּתֹורה  מן זמן, .ּובכל ְְִַַָָ
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מן ‰. וזרע ּוקצרּה, העמר, אחר ׁשהׁשריׁשה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹּתבּואה
החּטים  ועדין הּבא העמר קרב ּכ ואחר ּבּקרקע, ְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָֹהחּטים
מּנחין  היּו ּכאּלּו העמר, הּתירן אם ספק אּלּו הרי - ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבּקרקע
אם  ,לפיכ ּבּקרקע. ׁשּבטלּו מּפני אֹותן, יּתיר לא אֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבכד,
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה; אינֹו ואכל, מהם .לקט ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּוׁשתלּה ועקרּה, העמר, מּלפני ׁשליׁש ׁשהביאה ׁשּבלת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוכן
ּתהיה  אם ספק זה הרי - והֹוסיפה העמר, ׁשּקרב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחר
תהיה  לא אֹו הּבא, העמר ׁשּיבֹוא עד הּתֹוספת מּפני ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאסּורה

העמר. קדם הׁשריׁשה ׁשהרי ְֲֲִִֵֶֶֶָָָֹֹאסּורה,
.Âירקֹות ּכלאי מיני אֹו תבּואה מ ּמיני מין ּכיצד? הּכרם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּגֹוי  ׁשּזרע ּבין יׂשראל, ׁשּזרע ּבין - הּגפן עם ּבין ׁשּנזרעּו , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשניהם  - הּירק ּבתֹו הּגפן ׁשּנטע ּבין מאליהן, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעלּו
המלאה  ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: ּובהניה, ּבאכילה ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאסּורין
ּתתרחק, ּפן ּכלֹומר - הּכרם" ּותבּואת ּתזרע, אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּזרע

ׁשניהן  .ותאסר ְְֱֵֶֶֹ
.Ê מן ּבין הּירק, מן ּבין - הּכרם מּכלאי ּכּזית ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהאֹוכל

הּתֹורה  מן לֹוקה - זה.הענבים עם זה מצטרפין ּוׁשניהם ; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
.Áאבל ּבּמה יׂשראל; ּבארץ ׁשּנזרעּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּובהלכֹות  סֹופרים. מּדברי הּכרם ּכלאי לארץ, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבחּוצה
מין  ואיזה הּכרם, ּבכלאי אסּור מין איזה יתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלאים
מקּדׁש ּדבר ואיזה יאסר, ּומתי יאסר, והיא אסּור, ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאינֹו

שריפה] חיוב מקּדׁש.[גורם אינֹו ּדבר ואיזה ,ְְֵֵֵֶַָָ
.Ëּפרֹות הערלה ּכל - מאכל אילן הּנֹוטע ּכל ּכיצד? ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

מּׁשּנזרע  ׁשנים ׁשלׁש אילן אֹותֹו אסּורין ׁשעֹוׂשה הן הרי , ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּובהניה, ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאכילה

הּתֹורה. מן לֹוקה ּכּזית, מהן האֹוכל וכל יאכל"; ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא
.È ׁשּנאמר יׂשראל, ּבארץ ּבנֹוטע אמּורים? ּדברים :ּבּמה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לארץ  ּבחּוצה ערלה אּסּור אבל וגֹו'"; הארץ אל תבאּו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָָָָָֹ"ּכי
לא  ּבחּוצה הערלה ׁשּוּדאי מּסיני, למׁשה הלכה רץ - ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּדברים  יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות מּתר. ּוספקּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻאסּורה,
הּמּתרין. ּודברים ערלה מּׁשּום ְְֲִִִִַָָָָָֻהאסּורין

.‡È;אסּור יׂשראל, ּבארץ - הּכרם וכלאי ערלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָספק
ּכרם  היה ּכיצד? מּתר. ּדוד, ׁשּכבׁש ארצֹות והיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּובסּוריה,
וירק  ּבתֹוכֹו זרּוע ירק היה לֹו, חּוצה נמּכרֹות וענבים ְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָָָערלה
- מאחר ׁשּמא זה, הּוא מּמּנּו ׁשּמא - לֹו חּוצה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנמּכר

מּתר. יֹוצאֹות ּבסּוריה, הענבים ראה אפּלּו לארץ, ּובחּוצה ְְְְֲֲִִֶָָָָָָָָָֻ
והּוא  מהן; לֹוקח - הּכרם מן יֹוצא ירק אֹו ערלה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּכרם
ּבידֹו. הּירק לֹוקט אֹו הערלה מן ּבֹוצר אֹותֹו יראה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

.·È ּבארץ - ּכלאים ספק אֹו ערלה ספק ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּכרם
ּבחּוצה  לֹומר צרי ואין מּתר. ּובסּוריה, אסּור; ְְְְְִִֵֵַָָָָָָֻיׂשראל,

.לארץ  ֶָָ
.‚È מּתרת - ערלה ׁשל ּבפרּדס טמּונה הּנמצאת יין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻחבית

ענבים  אבל ּבֹו; וטֹומן מּמקֹום ּגֹונב הּגּנב ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבהניה,
נלקטּו מּׁשם ׁשּמא אסּורין, - ׁשם טמּונים ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָהּנמצאין

ׁשם  .והצניען ְְִִָָ
.„È מּתחּלת התנּו אם - ּבנטיעה ׁשּתפין ׁשהיּו ויׂשראל ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֻּגֹוי

אֹוכל  ויׂשראל ערלה, ׁשני אֹוכל הּגֹוי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻהּׁשּתפּות

ּכנג  הּתר מּׁשני ׁשנים מּתר;ׁשלׁש זה הרי - הערלה ׁשני ד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻ
לידי  יבֹואּו ׁשּלא ּובלבד אסּור; מּתחּלה, התנּו לא ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹואם
ּבׁשני  הּגֹוי אכל ּפרֹות ּכּמה ׁשּיחׁשב ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹחׁשּבֹון.
התנּו אם - הּפרֹות אֹותם ּכנגד יׂשראל ׁשּיאכל עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹערלה,

ערלה  ּפרֹות ּכמחליף זה ׁשהרי אסּור; .ּכזה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
.ÂË,לארץ ּבח ּוצה נֹוהג רבעי נטע ּדין ׁשאין לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיראה

אמרּו ׁשּלא ּכלל; ּפדיֹון ּבלא רביעית ׁשנה ּפרֹות אֹוכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹאּלא
חּיבת  ׁשהיא ּסּוריה ּומה הּדברים: וחמר וקל הערלה. ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא
רבעי  ּבנטע חּיבת אינּה מּדבריהם, ּובׁשביעית ,ּבמעׂשרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכל  לא לארץ חּוצה - ׁשני מעׂשר ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכמֹו
יׂשראל  ּבארץ אבל ּבּה?! נֹוהג רבעי נטע יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּכן,
והֹורּו הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּבּה נֹוהג -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
ּבחּוצה  אֹותֹו ּפֹודין לבּדֹו רבעי ׁשּכרם ּגאֹונים, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָמקצת
עּקר. זה לדבר ואין ּבאכילה; מּתר יהיה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלארץ,

.ÊË ּבארץ מהם לאכל אסּור ּכּלּה, רביעית ׁשנה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻּפרֹות
ׁשּיּפדּו עד מׁשּפטי יׂשראל יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ולרבעי. לערלה מֹונין ּומאימתי אכילתן, ודין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָּפדיֹונן,
.ÊÈ ׁשאֹוסף אחר הּזה? ּבּזמן רבעי נטע ּפרֹות ּפֹודין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד 

אׁשר אֹותן  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר , ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
רבעי' נטע ּפדיֹון על וצּונּו ּבמצוֹותיו, ּכקּדׁשנּו ואחר . ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ

אּלּו 'הרי ואֹומר: אחת, ּבפרּוטה ואפּלּו ּכּלן, את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּפֹודה
אֹו הּמלח. לים ּפרּוטה אֹותּה ּומׁשלי זֹו'; ּבפרּוטה ְְְְְִִִֶַַַָָָָּפדּויין
ּכל  'הרי ואֹומר: אחרֹות, מּפרֹות ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמחּללן
אּלּו' ׂשעֹורים 'על אֹו אּלּו' חּטים על מחּללין האּלּו ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהּפרֹות
לאחרים. ּתּקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי אֹותן, וׂשֹורף ּבהן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוכּיֹוצא

הּפרֹות. ּכל ְֵֵַָואֹוכל
.ÁÈ ׁשנה ּפרֹות ׁשּפדה ּפי על ׁשאף הּגאֹונים, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹורּו

חמיׁשית  ׁשנה ׁשּתּכנס עד לאכלן אסּור חּללן, אֹו ;רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ּוּפסּוק  הֹוראה; ׁשגגת ׁשּזֹו לי, ויראה עּקר. לֹו אין זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָודבר
ּפריֹו". את ּתאכלּו החמיׁשת "ּובּׁשנה ׁשּכתּוב: לפי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹהטעם,
ּפריֹו ּתאכלּו החמיׁשית ׁשּבּׁשנה אּלא הּכתּוב ענין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואין
להֹוראה  לחש ראּוי ואין ׁשּבעֹולם. חּלין ּככל ּפדיֹון, ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֹֻּבלא

זֹו.
.ËÈמּמּנּוהּטבל להפריׁש חּיב ׁשהּוא אכל ּכל ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

'טבל'; נקרא מּמּנּו, ׁשּיפריׁש קדם - ּומעׂשרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּתרּומה
בני  קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמּנּו, לאכל ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹואסּור

לה'" ירימּו אׁשר את מנהג יׂשראל ּבהן ינהגּו לא ּכלֹומר , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
האֹוכל  הּורמּו. לא להּתרם ׁשעתידין קדׁשים ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻחּלין,

ּתר  מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם הּטבל מן ּותרּומת ּכּזית גדֹולה ּומה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
את  יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעׂשר

אׁשמה". עֹון אֹותם והּׂשיאּו וגֹו' יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָקדׁשי
.Î גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּנּטלה מּדבר האֹוכל ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָאבל

ואפּלּו מעׂשרֹות, מּמּנּו הפריׁש לא ועדין מעׂשר, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַֹּותרּומת
אֹוכל  מּׁשּום לֹוקה זה הרי - עני מעׂשר אּלא ּבֹו נׁשאר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

עֹוןטבל  ׁשאין מיתה; ּבֹו ואין גדֹולה , ּבתרּומה אּלא מיתה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
מעׂשר. ְֲֵַַּותרּומת

.‡Î מעׂשרֹות מּמּנּו הּורמּו ׁשּלא טבל לאֹוכל ּבכלל אזהרה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
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עצמֹו ׁשהּכחל ּכראׁשֹונה; ּבׁשּׁשים ּבֹו ּומׁשערין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּה,
אּלא  ּבֹו מׁשערין ואין האסּורה; ּכחתיכה נעׂשה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבּׁשל,
ׁשּנפל  ּבׁשעה ׁשהיה ּכמֹות לא ׁשּנתּבּׁשל, ּבעת ׁשהּוא .ּכמֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.„È הּבׂשר מן למעלה ׁשחתכֹו, הּכחל את צֹולין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין
מּתר  הּכל צלהּו, ואם .ּבׁשּפּוד; ְְִַַָָָֹֻ

.ÂË אּלא חלב, ׁשאינֹו מּתרת; ׁשּבּה, ּבחלב ׁשּבּׁשלּה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻקבה
ּבּמעים  יׁשּתּנה ׁשהרי ּכטּנֹופֹות, הּוא .הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַ

.ÊËהשהייה]הּגבינה[לייצב]להעמידאסּור [באמצעות ְְֲִִַַָָ
הּגבינה: את טֹועם - העמיד ואם ׁשחּוטה. ׁשל הּקבה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹור
מּפני  מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאם
ואין  היא; ׁשחּוטה ׁשּקבת הּוא, הּמּתר ּדבר - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּמעמיד
אבל  טעם. ּבנֹותן ׁשּׁשעּורֹו ּבחלב, ּבׂשר אּסּור אּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָּכאן
הֹואיל  - טמאה ּובהמה ּוטרפה נבלה קבת ּבעֹור ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּמעמיד
מּׁשּום  הּגבינה נאסרה עצמֹו, ּבפני האסּור ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהּמעמיד
ּגבינת  אסרּו זה, חׁשׁש ּומּפני ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹנבלה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַַהּגֹויים
.ÊÈׁשניהן הּב ּובהתערב מּתר, לבּדֹו והחלב מּתר, לבּדֹו ׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

ׁשניהן  יאסרּו ּבּׁשּול ידי אמּורים?על ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
צֹונן  אֹו חם, לתֹו חם ׁשּנפל אֹו ּביחד, ׁשניהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּנתּבּׁשלּו
לתֹו חם והּוא מּׁשניהן אחד נפל אם אבל חם; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָלתֹו
ואֹוכל  החלב, ּבֹו ׁשּנגע ּכּלֹו הּבׂשר קֹולף - צֹונן והּוא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּׁשני
החתיכה, מדיח - צֹונן לתֹו צֹונן נפל ואם ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּׁשאר.
אחת, ּבמטּפחת ּוגבינה ּבׂשר לצרר מּתר ,לפיכ ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹֻואֹוכלּה.
ּומדיח  הּבׂשר מדיח - נגעּו ואם ּבזה; זה יּגעּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא

ואֹוכל. ְְִֵַָהּגבינה,
.ÁÈבמלח]מליח בשימור בשר מחמת [= נאכל ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֶֶַַָָ

ּכמֹו ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ואם ּכרֹותח; הּוא הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָמלחֹו,
ּכרֹותח. אינֹו ְֵֵַַָהּכּותח,

.ËÈ- חלב ּבֹו ׁשּיׁש לכּותח אֹו לחלב, ׁשּנפל ׁשחּוט ְְֵֶֶַָָָָָָָעֹוף
ּבֹו היה ואם קֹולפֹו; צלי, ואם ּומּתר; מדיחֹו הּוא, חי ְְְְִִִִִַָָָָֻאם
אֹו לחלב ונפל ּבתבלין, מתּבל ׁשהיה אֹו ּפלחים ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּפלחים

אסּור  זה הרי - .לכּותח ְֲֵֶָָ
.Î ׁשהּוא הּׁשלחן על הּגבינה עם העֹוף להעלֹות ְְְֲִִֶַַַַָָָָֻאסּור

עם  זה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל מּׁשּום ּגזרה - עליו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹוכל
סֹופרים  מּדברי אסּור ּבחלב ׁשהעֹוף ּפי על אף .זה; ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

.‡Îאכסנאין -[אורחים]ׁשני זה את זה מּכירין ׁשאינן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּפני  ּגבינה, וזה ּבהמה ּבׂשר זה אחד, ׁשלחן על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹוכלין

עּמֹו. ׁשּיאכל ּכדי ּבזה לּבֹו ּגס זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
.·Î הּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב; העּסה את לׁשין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָאין

ּבׂשר  ּבּה יאכל ׁשּמא עברה; הרּגל מּפני ואין אסּורה, . ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
עד  אסּורה, הּפת ּכל - ׁשט ואם ּבאליה; הּתּנּור את ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָׁשטין
ּבצּורת  ׁשּנה ואם חלב. ּבּה יאכל ׁשּמא הּתּנּור; את ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיּסיק
ולא  ּבׂשר לא ּבּה יאכל ׁשּלא ּכדי נּכרת, ׁשּתהיה עד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּפת

מּתר. זה הרי - ֲֵֶָָָֻחלב
.‚Î אסּור - הּבׂשר עם ׁשּצלין ודגים הּצלי, עם ׁשאפיּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּפת

ּבחלב  -לאכלן ּדגים בּה ּובּׁשלּו ּבׂשר, בּה ׁשאכלּו קערה . ְְְְְְִִֶָָָָָָָָָָָָ
ּבכּותח. לאכלן מּתר הּדגים, ְְְִַָָָָָָֻאֹותן

.„Î צנֹון ּבּה וחת וחזר צלי, ּבׂשר ּבּה ׁשחת ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָסּכין
אבל  ּבכּותח; לאכלן אסּור - חריפין מּדברים ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָוכּיֹוצא
ואֹוכל  ,החת מקֹום ּגֹורד - אבּטיח אֹו קּׁשּות ּבּה חת ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָאם

ּבחלב  .הּׁשאר ְְַָָָ
.‰Îּכמ ׁשל ּכד ּבצד מלח ׁשל ּכד מּניחין -[כותח]אין ְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

זה  ּבמלח הּבׂשר מבּׁשל ונמצא מּמּנּו, ׁשֹואב ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּפני
מּני  אבל החלב; טעם ּבֹו הּכמ,ׁשּיׁש ּכד ּבצד החמץ ּכד ח ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

מּמּנּו. ׁשֹואב החמץ ִֵֵֶֶֶַֹׁשאין
.ÂÎ אחריו לאכל מּתר - ּתחּלה חלב אֹו ּגבינה ׁשאכל ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻמי

ּובין  הּגבינה ּבין ּפיו ויקּנח ידיו ׁשּידיח וצרי מּיד, ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבׂשר
ּובֹולען  ׁשּלֹועסן ּבפרֹות, אֹו ּבפת ּפיו? ּיקּנח ּובמה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהּבׂשר.
קמח  אֹו מּתמרים חּוץ - הּפה את מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹאֹו

יפה  מקּנחין אּלּו ׁשאין ירקֹות, .אֹו ְְְִֵֵֶֶַָָ
.ÊÎ אם אבל חּיה; אֹו ּבהמה ּבבׂשר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה

צרי אינֹו החלב, אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבׂשר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאכל
ידים  נטילת ולא הּפה קּנּוח .לא ְְִִִֶַַַַָֹֹ

.ÁÎ ּבׂשר ּבין ּבהמה ּבׂשר ּבין ּבּתחּלה, ּבׂשר ׁשאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
ׁשעּור  ּכדי ּביניהן ׁשּיׁשהה עד חלב אחריו יאכל לא - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעֹוף
ּבין  ׁשל הּבׂשר מּפני ׁשעֹות; ׁשׁש ּכמֹו והּוא אחרת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסעּודה

ּבקּנּוח  סר ׁשאינֹו .הּׁשּנים, ְִִִֵֶַַַָ

י ּפרק ¤¤
אּסּורין ‡. ויׁש חּיה; נפׁש ּבמיני הם ׁשאמרנּו, אּסּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל

הּכרם, וכלאי החדׁש, והן - הארץ ּבזרע ּתֹורה, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים
והּטבל  .והערלה, ְְְֶֶַָָָ

.·- ּבלבד תבּואה מיני מחמׁשת אחד ּכל ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחדׁש
ּבׁשּׁשה  העמר ׁשּיקרב קדם ׁשּלֹו החדׁש מן לאכל ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹאסּור

ּבניסן  וכל עׂשר תאכלּו"; לא וכרמל וקלי "ולחם ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
- הּתֹורה מן לֹוקה העמר, הקרבת קדם חדׁש ּכּזית ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאֹוכל
ּבין  לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין זמן, ּובכל מקֹום ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבכל
מקּדׁש ׁשּיׁש ׁשּבזמן אּלא הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבפני
והּמקֹומֹות  ּבירּוׁשלים; החדׁש הּתר העמר, מּׁשּיקרב -ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבֹו מתעּצלין ּדין ּבית ׁשאין חצֹות, אחר מּתרין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻהרחֹוקין,
ּכּלֹו הּיֹום ּכל - הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ּובזמן חצֹות. אחר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֻעד
ימים  ׁשני ׁשעֹוׂשין ּבּמקֹומֹות הּזה, ּובּזמן הּתֹורה; מן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאסּור
מּדברי  לערב, עד ּבניסן עׂשר ׁשבעה יֹום ּכל אסּור החדׁש -ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

ְִסֹופרים.
וקליהאֹוכל‚. קלויים]לחם [שבלים וכרמל[גרעינים ְְְִֵֶֶֶַָָ

מלקּיֹות,קלויות] ׁשלׁש לֹוקה - ואחד אחד מּכל ּכּזית ,ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּׁשמּועה  מּפי - תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

מּזה. זה חלּוקין ּבלאוין ׁשּׁשלׁשּתן ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָלמדּו,
על „. אף - העמר הקרבת קדם ׁשהׁשריׁשה ּתבּואה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל

ּב מּתרת העמר, ׁשּקרב אחר אּלא נגמרה ׁשּלא אכילה ּפי ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
- העמר ׁשּקרב אחר ׁשהׁשריׁשה ּותבּואה העמר; ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּׁשּקרב
אסּורה  זֹו הרי העמר, ׁשּקרב קדם זרּועה ׁשהיתה  ּפי על ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאף
מקֹום  ּבכל זה ודין הּבאה. ׁשנה ׁשל העמר ׁשּיקרב ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד

הּתֹורה  מן זמן, .ּובכל ְְִַַָָ
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מן ‰. וזרע ּוקצרּה, העמר, אחר ׁשהׁשריׁשה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹּתבּואה
החּטים  ועדין הּבא העמר קרב ּכ ואחר ּבּקרקע, ְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָֹהחּטים
מּנחין  היּו ּכאּלּו העמר, הּתירן אם ספק אּלּו הרי - ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבּקרקע
אם  ,לפיכ ּבּקרקע. ׁשּבטלּו מּפני אֹותן, יּתיר לא אֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבכד,
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה; אינֹו ואכל, מהם .לקט ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּוׁשתלּה ועקרּה, העמר, מּלפני ׁשליׁש ׁשהביאה ׁשּבלת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוכן
ּתהיה  אם ספק זה הרי - והֹוסיפה העמר, ׁשּקרב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחר
תהיה  לא אֹו הּבא, העמר ׁשּיבֹוא עד הּתֹוספת מּפני ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאסּורה

העמר. קדם הׁשריׁשה ׁשהרי ְֲֲִִֵֶֶֶָָָֹֹאסּורה,
.Âירקֹות ּכלאי מיני אֹו תבּואה מ ּמיני מין ּכיצד? הּכרם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּגֹוי  ׁשּזרע ּבין יׂשראל, ׁשּזרע ּבין - הּגפן עם ּבין ׁשּנזרעּו , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשניהם  - הּירק ּבתֹו הּגפן ׁשּנטע ּבין מאליהן, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעלּו
המלאה  ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: ּובהניה, ּבאכילה ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאסּורין
ּתתרחק, ּפן ּכלֹומר - הּכרם" ּותבּואת ּתזרע, אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּזרע

ׁשניהן  .ותאסר ְְֱֵֶֶֹ
.Ê מן ּבין הּירק, מן ּבין - הּכרם מּכלאי ּכּזית ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהאֹוכל

הּתֹורה  מן לֹוקה - זה.הענבים עם זה מצטרפין ּוׁשניהם ; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
.Áאבל ּבּמה יׂשראל; ּבארץ ׁשּנזרעּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּובהלכֹות  סֹופרים. מּדברי הּכרם ּכלאי לארץ, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבחּוצה
מין  ואיזה הּכרם, ּבכלאי אסּור מין איזה יתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלאים
מקּדׁש ּדבר ואיזה יאסר, ּומתי יאסר, והיא אסּור, ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאינֹו

שריפה] חיוב מקּדׁש.[גורם אינֹו ּדבר ואיזה ,ְְֵֵֵֶַָָ
.Ëּפרֹות הערלה ּכל - מאכל אילן הּנֹוטע ּכל ּכיצד? ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

מּׁשּנזרע  ׁשנים ׁשלׁש אילן אֹותֹו אסּורין ׁשעֹוׂשה הן הרי , ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּובהניה, ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאכילה

הּתֹורה. מן לֹוקה ּכּזית, מהן האֹוכל וכל יאכל"; ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא
.È ׁשּנאמר יׂשראל, ּבארץ ּבנֹוטע אמּורים? ּדברים :ּבּמה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לארץ  ּבחּוצה ערלה אּסּור אבל וגֹו'"; הארץ אל תבאּו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָָָָָֹ"ּכי
לא  ּבחּוצה הערלה ׁשּוּדאי מּסיני, למׁשה הלכה רץ - ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּדברים  יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות מּתר. ּוספקּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻאסּורה,
הּמּתרין. ּודברים ערלה מּׁשּום ְְֲִִִִַָָָָָֻהאסּורין

.‡È;אסּור יׂשראל, ּבארץ - הּכרם וכלאי ערלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָספק
ּכרם  היה ּכיצד? מּתר. ּדוד, ׁשּכבׁש ארצֹות והיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּובסּוריה,
וירק  ּבתֹוכֹו זרּוע ירק היה לֹו, חּוצה נמּכרֹות וענבים ְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָָָערלה
- מאחר ׁשּמא זה, הּוא מּמּנּו ׁשּמא - לֹו חּוצה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנמּכר

מּתר. יֹוצאֹות ּבסּוריה, הענבים ראה אפּלּו לארץ, ּובחּוצה ְְְְֲֲִִֶָָָָָָָָָֻ
והּוא  מהן; לֹוקח - הּכרם מן יֹוצא ירק אֹו ערלה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּכרם
ּבידֹו. הּירק לֹוקט אֹו הערלה מן ּבֹוצר אֹותֹו יראה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

.·È ּבארץ - ּכלאים ספק אֹו ערלה ספק ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּכרם
ּבחּוצה  לֹומר צרי ואין מּתר. ּובסּוריה, אסּור; ְְְְְִִֵֵַָָָָָָֻיׂשראל,

.לארץ  ֶָָ
.‚È מּתרת - ערלה ׁשל ּבפרּדס טמּונה הּנמצאת יין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻחבית

ענבים  אבל ּבֹו; וטֹומן מּמקֹום ּגֹונב הּגּנב ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבהניה,
נלקטּו מּׁשם ׁשּמא אסּורין, - ׁשם טמּונים ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָהּנמצאין

ׁשם  .והצניען ְְִִָָ
.„È מּתחּלת התנּו אם - ּבנטיעה ׁשּתפין ׁשהיּו ויׂשראל ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֻּגֹוי

אֹוכל  ויׂשראל ערלה, ׁשני אֹוכל הּגֹוי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻהּׁשּתפּות

ּכנג  הּתר מּׁשני ׁשנים מּתר;ׁשלׁש זה הרי - הערלה ׁשני ד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻ
לידי  יבֹואּו ׁשּלא ּובלבד אסּור; מּתחּלה, התנּו לא ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹואם
ּבׁשני  הּגֹוי אכל ּפרֹות ּכּמה ׁשּיחׁשב ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹחׁשּבֹון.
התנּו אם - הּפרֹות אֹותם ּכנגד יׂשראל ׁשּיאכל עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹערלה,

ערלה  ּפרֹות ּכמחליף זה ׁשהרי אסּור; .ּכזה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
.ÂË,לארץ ּבח ּוצה נֹוהג רבעי נטע ּדין ׁשאין לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיראה

אמרּו ׁשּלא ּכלל; ּפדיֹון ּבלא רביעית ׁשנה ּפרֹות אֹוכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹאּלא
חּיבת  ׁשהיא ּסּוריה ּומה הּדברים: וחמר וקל הערלה. ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא
רבעי  ּבנטע חּיבת אינּה מּדבריהם, ּובׁשביעית ,ּבמעׂשרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכל  לא לארץ חּוצה - ׁשני מעׂשר ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכמֹו
יׂשראל  ּבארץ אבל ּבּה?! נֹוהג רבעי נטע יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּכן,
והֹורּו הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּבּה נֹוהג -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
ּבחּוצה  אֹותֹו ּפֹודין לבּדֹו רבעי ׁשּכרם ּגאֹונים, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָמקצת
עּקר. זה לדבר ואין ּבאכילה; מּתר יהיה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלארץ,

.ÊË ּבארץ מהם לאכל אסּור ּכּלּה, רביעית ׁשנה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻּפרֹות
ׁשּיּפדּו עד מׁשּפטי יׂשראל יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ולרבעי. לערלה מֹונין ּומאימתי אכילתן, ודין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָּפדיֹונן,
.ÊÈ ׁשאֹוסף אחר הּזה? ּבּזמן רבעי נטע ּפרֹות ּפֹודין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד 

אׁשר אֹותן  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר , ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
רבעי' נטע ּפדיֹון על וצּונּו ּבמצוֹותיו, ּכקּדׁשנּו ואחר . ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ

אּלּו 'הרי ואֹומר: אחת, ּבפרּוטה ואפּלּו ּכּלן, את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּפֹודה
אֹו הּמלח. לים ּפרּוטה אֹותּה ּומׁשלי זֹו'; ּבפרּוטה ְְְְְִִִֶַַַָָָָּפדּויין
ּכל  'הרי ואֹומר: אחרֹות, מּפרֹות ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמחּללן
אּלּו' ׂשעֹורים 'על אֹו אּלּו' חּטים על מחּללין האּלּו ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהּפרֹות
לאחרים. ּתּקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי אֹותן, וׂשֹורף ּבהן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוכּיֹוצא

הּפרֹות. ּכל ְֵֵַָואֹוכל
.ÁÈ ׁשנה ּפרֹות ׁשּפדה ּפי על ׁשאף הּגאֹונים, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹורּו

חמיׁשית  ׁשנה ׁשּתּכנס עד לאכלן אסּור חּללן, אֹו ;רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ּוּפסּוק  הֹוראה; ׁשגגת ׁשּזֹו לי, ויראה עּקר. לֹו אין זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָודבר
ּפריֹו". את ּתאכלּו החמיׁשת "ּובּׁשנה ׁשּכתּוב: לפי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹהטעם,
ּפריֹו ּתאכלּו החמיׁשית ׁשּבּׁשנה אּלא הּכתּוב ענין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואין
להֹוראה  לחש ראּוי ואין ׁשּבעֹולם. חּלין ּככל ּפדיֹון, ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֹֻּבלא

זֹו.
.ËÈמּמּנּוהּטבל להפריׁש חּיב ׁשהּוא אכל ּכל ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

'טבל'; נקרא מּמּנּו, ׁשּיפריׁש קדם - ּומעׂשרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּתרּומה
בני  קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמּנּו, לאכל ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹואסּור

לה'" ירימּו אׁשר את מנהג יׂשראל ּבהן ינהגּו לא ּכלֹומר , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
האֹוכל  הּורמּו. לא להּתרם ׁשעתידין קדׁשים ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻחּלין,

ּתר  מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם הּטבל מן ּותרּומת ּכּזית גדֹולה ּומה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
את  יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעׂשר

אׁשמה". עֹון אֹותם והּׂשיאּו וגֹו' יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָקדׁשי
.Î גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּנּטלה מּדבר האֹוכל ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָאבל

ואפּלּו מעׂשרֹות, מּמּנּו הפריׁש לא ועדין מעׂשר, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַֹּותרּומת
אֹוכל  מּׁשּום לֹוקה זה הרי - עני מעׂשר אּלא ּבֹו נׁשאר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

עֹוןטבל  ׁשאין מיתה; ּבֹו ואין גדֹולה , ּבתרּומה אּלא מיתה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
מעׂשר. ְֲֵַַּותרּומת

.‡Î מעׂשרֹות מּמּנּו הּורמּו ׁשּלא טבל לאֹוכל ּבכלל אזהרה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
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וגֹו'. "ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
חּיב  ּדבר איזה יתּבאר ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּובהלכֹות
הּוא  ּדבר ואיזה ּפטּור, ּדבר ואיזה ּובמעׂשרֹות, ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּבתרּומה
והאֹוכל  סֹופרים. מּדברי החּיב הּוא ואיזה הּתֹורה, מן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָחּיב
ׁשל  וערלה הּכרם מּכלאי אֹו ּדבריהם, ׁשל מּטבל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכּזית

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - לארץ ְִֶַַַַָָָחּוצה
.·Î,והּכלאים ׁשביעית, ּוספיחי וההקּדׁש, והחדׁש, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּטבל,

ואין  ּכמֹותן, אסּורין מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהערלה
עליהן  ּכלאי לֹוקין ׁשל ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ועל  הּזיתים על ׁשּלֹוקין ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַהּכרם
ׁשּלהן. ֲִֶֶָָָהענבים

.‚Î ּבק ּתֹורה יׁש ׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין דׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
וחּלה, ּובּכּורים, ּתרּומֹות, ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהן
ּפּגּול  ּכגֹון הּמזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּומעׂשר

וטמא  ּבמקֹומֹו.ונֹותר יתּבאר מהן אחד וכל . ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
.„Î ּכּזית - מהן אכילה ּכל לכרת.וׁשעּור ּבין למלקּות ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּומּצה. חמץ ּבהלכֹות ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
ּבפני  מין אּסּור אינֹו הּכּפּורים, ּביֹום אכילה אּסּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָאבל
ּבּכל. ׁשוה אינֹו הּנזיר, על מּגפן יֹוצא אּסּור וכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעצמֹו;
ּבמקֹומֹו ודיניו, וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור יתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּולפיכ

לֹו. ָָהראּוי

ה'תשע"ג  סיון ד' ב' יום

יא  ¤¤ּפרק
מּמּנּו.‡ והּׁשֹותה ּבהניה; אסּור זרה, לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיין

מּתקרבת  ׁשהּוא ּכל האֹוכל וכן הּתֹורה. מן לֹוקה ׁשהּוא, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל
ל] ּומלח [שמוקרב מים אפּלּו ּפרֹות, אֹו מּבׂשר זרה, ֲֲִִִֵֶַַָָָָָעבֹודה

חלב  "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל -ֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
נסיכם". יין יׁשּתּו יאכלּו, ְְְִִֵֵֵָָֹזבחימֹו

לּה·. ׁשּקרב ּכזבח לּה, ׁשּנתנּס זה יין ׁשאּסּור וכיון ; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבעבֹודה  ׁשּנאמר ׁשעּור, לֹו אין הּוא, זרה עבֹודה ֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָמּׁשּום

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹזרה:
.‚,נתנּס לא אֹו נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין הּגֹויים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיין

ּבהניה  אסּור - יינם' 'סתם הּנקרא ׁשּנתנּס;והּוא ּכיין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
יינם  מּסתם והּׁשֹותה הּוא. סֹופרים מּגזרת זה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָודבר

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְְִִִַַַַרביעית,
אֹותֹו„. נּס ׁשּמא אסּור, זה הרי - הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע יין ,וכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

יׂשראל  ׁשּיין למדּת, הא זרה. לעבֹודה הּגֹוי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמחׁשבת
ּבהניה. אסּור ׁשהּוא יינם, ּכסתם ּדינֹו - הּגֹוי ּבֹו ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנגע

ּבּיין ּגֹוי‰. ׁשּנגע ּגֹוי ּתינֹוק וכן ּבכּונה, ׁשּלא ּביין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנגע
ּבהניה  ּומּתר ּבׁשתּיה, אסּור הּגֹויים,- מן עבדים הּלֹוקח . ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֻ

מּתר  ּבֹו ׁשּיּגעּו ויין מנּסכין, אינן מּיד - ּוטבלן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻּומלן
ולא  יׂשראל, ּבדתי נהגּו לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבׁשתּיה,

מּפיהן. זרה עבֹודה ְֲִִֶָָָָָּפסקה
.Âּומלּו,ּבני יׂשראל ּברׁשּות ׁשּנֹולדּו הּגֹויֹות הּׁשפחֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

ּבֹו, ּכׁשּיּגעּו הּיין אֹוסרין הּגדֹולים - טבלּו לא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹועדין
אֹוסרין  אינן .והּקטּנים ְְְִִֵַַָ

.Êׁשּבארנּו ּכמֹו מצוֹות ׁשבע עליו ׁשּקּבל והּוא ּתֹוׁשב, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּגר
יין אצלֹו ּומיחדין ּבהניה; ּומּתר ּבׁשתּיה, אסּור יינֹו [לזמן - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ייןקצר] אצלֹו מפקידין ואין ארוך], ּגֹוי [לזמן ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶַַָ
יינם  - הּיׁשמעאלים אּלּו ּכגֹון זרה, עבֹודה עֹובד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשאינֹו
אבל  הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ּבהניה; ּומּתר ּבׁשתּיה, ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָֻאסּור
ּבהניה. אסּור יינם ּוסתם הן, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָהּנֹוצרים

.Á הּגֹוי היה אם - אסּור ׁשהּיין זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
אסּור  הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד ּבגללֹו הּיין ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאסר
ּבׁשתּיה  אסּור הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד אינֹו ואם ְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבהניה;
עבֹודה  עֹובד זה הרי סתם, 'ּגֹוי' ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּבלבד.

ָָזרה.
.Ë על להּקרב ׁשראּוי יין אּלא זרה, לעבֹודה מתנּס ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

ּכל  על וגזרּו יינם סתם על ּכׁשּגזרּו זה, ּומּפני הּמזּבח; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּבי
על  אּלא ּגזרּו לא ּבהניה, אסּור ׁשּיהיה הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיין
ׁשּנגע  יׂשראל ׁשל מבּׁשל יין ,לפיכ .להתנּס הראּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּיין

אינֹו - הּגֹוי אחד;ּבֹו ּבכֹוס הּגֹוי עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר אסּור, ְְִִֵֶַַָָָֻ
- ׁשּיּׁשתה ואפׁשר להחמיץ ׁשהתחיל ויין מזּוג, יין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאבל

נאסר  ּבֹו, נגע .אם ֱִֶַָָ
.Èהּמערב הֹורּו ּדבׁשּגאֹוני מעט יׂשראל ּביין נתערב ׁשאם , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּוא  הרי לּמזּבח, ראּוי ואינֹו הֹואיל - ׂשאֹור מעט ְְְְֲִִֵֵֵַַַָאֹו
הּגֹוי. עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר ;מתנּס ואינֹו ּכׁשכר אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻֻּכמבּׁשל

.‡Èויּמׁש מּׁשּידר הּגֹויים? יין יאסר [ניגר]מאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
- ּבּגת הּוא עדין אּלא לּבֹור, ירד ׁשּלא ּפי על אף ֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹהּיין;
ׁשּמא  ּבּגת, הּנכרי עם ּדֹורכין אין ,לפיכ אסּור; זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
ּגת  מּמּנּו לֹוקחין ואין ּכפּות. היה ואפּלּו ,וינּס ּבידֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָיּגע
והּזּוגין  החרצּנין עם מערב הּיין ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹּדרּוכה,

לּבֹור. ירד ְַַָֹולא
.·È על עֹומד יׂשראל והרי ּבֹו, נגע ולא הּיין ׁשּדר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנכרי

ּבׁשתּיה  אסּור זה הרי - ּבחבית ׁשּכּנסֹו הּוא ויׂשראל .ּגּביו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
.‚Èנס יין ׁשּנעׂשה מּפני ּבהניה, אסּור ּגֹויים ׁשל ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחמץ

ׁשּיחמיץ  ּפי קדם על אף - ּבחבית ענבים ּדֹורס ׁשהיה ּגֹוי . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
היה  ;נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין ידיו, ּגּבי על צף ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּיין

הּסּלים מן ענבים]אֹוכל וכסאתים,[שבהם ּכסאה והֹותיר , ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
אינֹו הענבים, על מנּתז ׁשהּיין ּפי על אף - לּגת ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּוזרקן

.נס יין ֵֶֶֶעֹוׂשה
.„È ׁשנים ּכל ּבהניה אסּורין - ּגֹויים ׁשל והּזּוגין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהחרצּנים

ולא  יבׁשּו ּכבר - חדׁש עׂשר ׁשנים ּולאחר חדׁש; ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעׂשר
ׁשל  ׁשמרים וכן ּבאכילה. ּומּתרין לחלּוחית, ּבהן ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻנׁשארה
לא  ׁשהרי מּתרין, חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר - ׁשּיבׁשּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻיין

וכאדמה  ּכעפר הן והרי יין, ריח ּבהן .נׁשאר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
.ÂË- יינם הּגֹויים ּבהן ׁשהכניסּו וקנקּניהן הּגֹויים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנֹודֹות

חדׁש עׂשר ׁשנים ׁשּייּׁשנן עד יין, לתֹוכן לּתן עד אסּור אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לאּור ׁשעליהן [לכבשן]ׁשּיחזירן הּזפת ׁשּיתרּפה עד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ימים [מהחום] ׁשלׁשה מים לתֹוכן ׁשּיּתן עד אֹו ׁשּיחּמּו, אֹו ,ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
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wfg zxecdn jezn

מעת  ּכל אחרים מים ּומחליף הּמים ּומערה לעת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמעת
הּכלים  ׁשהיּו ּבין הּימים; ּבׁשלׁשת ּפעמים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלעת
ּבהן  והכניסּו אֹותן וׁשאלּו יׂשראל ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּלהן,
אסּור  זה הרי אֹותן, ׁשּיטהר קדם יין לתֹוכן נתן ואם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיינן.

ְִִָּבׁשתּיה.
.ÊËציר אֹו ׁשכר לתֹוכן לּתן דגים]ּומּתר מּוריס [של אֹו ְְִִֵֵָָָָֻ

דגים] הּיין [שומן לּתן ּומּתר לכלּום; צרי ואינֹו ְְִִִִִֵֵַַָָָֻמּיד,
הּמּוריס, אֹו הּציר ׁשּיּתן אחר ׂשֹורפן.לתֹוכן ׁשהּמלח ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

.ÊÈׁשאינן חדׁשים ּכלים נֹותן הּלֹוקח - הּגֹויים מן מזּפתין ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
ואם  ;נס יין ּבהן נתנּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּיד, יין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלתֹוכן

חדׁשים  ׁשהן ּפי על ואף מדיחן, - מזּפתין ּכלי היּו וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּבֹו ׁשחֹוׂשף ּכלי ּכגֹון לקּיּום, מכּנסֹו ואין נס יין ּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּנתנּו

ודּיֹו. ּבמים, מׁשכׁשכֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּמׁשּפ ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָאֹו
.ÁÈּבֹווכן לׁשּתֹות אסּור הּגֹוי, ּבֹו ׁשּׁשתה חרׂש ׁשל ּכֹוס ְְִֵֶֶֶֶַָָָ

צחצֹוחי  הלכּו ׁשּכבר מּתר, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה; ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּפעם
ׁשהּיֹוצרין  ּכדר ּבאבר מצּפה ׁשהיה והּוא ׁשּבֹו; ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּיין

הדחה  צרי חרׂש, ׁשל אבל מזּפת; ׁשהיה אֹו .עֹוׂשין, ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָָֻ
.ËÈּבאבר הּׁשּועים חרׂש במתכת]ּכלי [מצופים ְְִֵֶֶַָָ

אֹו אדּמים, אֹו לבנים, היּו אם - נס ּביין ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּנׁשּתּמׁשּו
ׁשהן  מּפני אסּורין, - ירּקין היּו ואם מּתרין; - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָֹֻֻׁשחרים
לבנים, ּבין - חרׂש ׁשל מגּלה מקֹום ּבהן יׁש ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻּבֹולעין.
ׁשאין  לי, ויראה ּבֹולעין. ׁשהן מּפני אסּורין, - ירּקין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֻּבין
ּבהן  ּכּנסֹו לא אם אבל לקּיּום; ּבהן ּבׁשּכּנסֹו אּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהּדבר

חרׂש. ׁשל הן ואפּלּו ּומּתרין, מדיחן - ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֻלקּיּום
.Îאבן ּגת ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבהן ׁשּדר עץ וׁשל אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבמים  מדיחן - ּבהן ּדר ׁשּלא ּפי על אף הּגֹוי ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּזּפתּה
ּבהן  היתה ואם ּבהן. ודֹור פעמים, ארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּובאפר
הּמים  מקּדים לאו, ואם לּמים; האפר מקּדים .לחלּוחית, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

.‡Î עץ ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבּה ׁשּדר מזּפתת אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּגת
הּזפת. את לקלף צרי - ּבּה ּדר ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזפּותה

מים  ּבּה נתן אֹו חדׁש, עׂשר ׁשנים יּׁשנּה ימים ואם ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹ
יתר  חמּורה הּגת תהיה לא לקלף; צרי אינֹו - לעת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמעת

מּיד. להּתירּה אּלא יקלף, נאמר לא הּקנקּנים; ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמן
.·Î אסּור הּזפת, את ׁשּקלף ּפי על אף - חרׂש ׁשל ִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּגת

הּזפת. ׁשּירּפה עד ּבאׁש אֹותּה ׁשּיחם עד מּיד, ּבּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלדר
ּכמֹו מּתרת - ימים ׁשלׁשה מים ּבּה נתן אֹו יּׁשנּה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֻואם

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.‚Îׁשל [מסננת]מׁשּמרת היתה אם - ּגֹויים ׁשל יין ׁשל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

מיּׁשנּה ׁשׁש, ׁשל היתה ואם ּבּה; ּומׁשּמר מדיחּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׂשער,
ּכלי  וכן מּתירן. קׁשרים, ּבּה יׁש ואם חדׁש; עׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשנים
אם  - יין ּבהן ׁשּדֹורכין מּקפיפֹות ּבהן, וכּיֹוצא והּוצין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָחלף
ּבזֹו זֹו אחּוזֹות היּו ואם מדיחן; ּבחבלים, ּתפּורין ְְְֲֲִִִִַָָָָָהיּו
ּומנּגבן, פעמים ארּבעה ּובמים ּבאפר מדיחן קׁשה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבסּבּו
ׁשנים  מיּׁשנן ּבפׁשּתן, ּתפּורֹות היּו ואם ּבהן; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּומׁשּתּמׁש

מּתירן  קׁשרים, ּבהן יׁש ואם חדׁש; .עׂשר ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
.„Î מטהרין ּכיצד ,נס יין הּנכרי ּבהן ׁשּדר הּגת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכלי

הּדּפין הּיׂשראלי? ּבהן ׁשּידר ּכדי על אֹותן [שמניחים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

לדריכה]והעדׁשיםהענבים] בטון והּלּולבין [גושי ְְֲִִַָָָ
העקלין[מטאטאים] מדיחן. עזר], וׁשל [כלי נסרין ׁשל ְְְֲִִִֶֶָָָָ

ׁשיפה[קנבוס]ּבצּבּוץ ׁשל מנּגבן. במים], גדל וׁשל [עשב ְְְְִִֶֶַָָ
- מּיד לטהרן רצה ואם חדׁש; עׂשר ׁשנים מיּׁשנן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּגמי,
ּתחת  מּניחן אֹו זיתים, ּבמי חֹולטן אֹו ּברֹותחין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָמגעילן
ׁשּתים  רֹודפין ׁשּמימיו ּבמעין אֹו מקּלחין ׁשּמימיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָצּנֹור

יּתרּו. ּכ ואחר ׁשעֹות, ְְְֵֶַַָָֻעׂשרה
.‰Î לֹוקחין היּו ליׂשראל, ּכּלּה יׂשראל ארץ ׁשהיתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבזמן

לארץ, ּובחּוצה לֹו; חֹוׁשׁשין ואין מּיׂשראל, אדם מּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּיין
ׁשהחזק  מאדם אּלא מּיׂשראל, אדם מּכל לֹוקחין היּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
אּלא  מקֹום ּבכל יין לֹוקחין אין הּזה, ּובּזמן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבכׁשרּות.
ּדג  וחתיכת והּגבינה הּבׂשר וכן ּבכׁשרּות; ׁשהחזק ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻמאדם

ׁשּבארנּו ּכמֹו סימן, ּבּה .ׁשאין ְְִֵֵֶֶַָָ
.ÂÎ,זמן ּובכל מקֹום ּבכל הּבית ּבעל אצל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמתארח

מּתר  זה הרי - ּדג וחתיכת ּגבינה אֹו ּבׂשר אֹו יין לֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻוהביא
יֹודע  אּלא מּכירֹו ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לׁשאל צרי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואינֹו

ּבלבד  יהּודי ּכׁשׁשהּוא ׁשאינֹו החזק ואם מדקּדק . ולא ר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
ונתארח  עבר ואם אצלֹו; להתארח אסּור אּלּו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבדברים
ׁשּיעיד  עד ּפיו, על יין ׁשֹותה ולא ּבׂשר אֹוכל אינֹו - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאצלֹו

עליהן. ּכׁשר אדם ֲֵֵֶָָָלֹו

יב  ¤¤ּפרק
ׁשּיּגע ‡. הּוא הּיין? הּגֹוי ּבּה ׁשאֹוסר הּנגיעה היא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד

ּבהן, לנּס ׁשּדרּכן אבריו ּבׁשאר ּבין ּבידֹו ּבין עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּיין
קדם ויׁשכׁש ידֹו את ותפסּו לחבית, ידֹו ּפׁשט אם אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּיצא  עד מּלמּטה החבית ּופתחּו ינידּה, ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיֹוציאּה,
ּכלי  אחז אם וכן הּיין. נאסר לא - מּידֹו למּטה וירד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּיין
הּכלי, הגּביּה ׁשּלא ּפי על אף - וׁשכׁשכֹו יין, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹּפתּוח

הּיין. נאסר - ּבּיין נגע ְֱִִֶַַַַַַָֹולא
ׁשּלא ·. ּפי על אף - הּיין ויצק והגּביהֹו יין, ׁשל ּכלי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹנטל

מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי נאסר; ,ׁשכׁשׁשכׁש ולא הגּביּה, . ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
מּתר. - נגע ְַָָֹֻולא

יין ‚. לתֹוכֹו צק ויׂשראל ּבּקרקע, הּכלי אֹוחז ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכרי
הּיין  נאסר הּכלי, הּגֹוי נדנד ואם מּתר; הּיין -. ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

ואף ּכלי„. למקֹום, מּמקֹום הּגֹוי לטלטלֹו מּתר - סתּום ְְְְְְִִַַַָָָָֻ
נֹוד  העביר .הּנּסּו ּדר זה ׁשאין מתנדנד; ׁשהּיין ּפי ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַעל
ּבין  - ּבידֹו הּנֹוד ּפי אֹוחז והּוא למקֹום, מּמקֹום יין ְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשל
ׁשהּיין  ּפי על ואף מּתר, - חסר אֹו מלא הּנֹוד ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיה
יּגע  ׁשּמא אסּור יין, מלא ּפתּוח חרׂש ּכלי העביר ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמתנדנד.

ׁשכׁשכֹו ּכן אם אּלא מּתר חסר, היה ואם .ּבֹו; ְְְִִִֵֵֶָָָָָֻ
ּבהניה ‰. מּתר הּיין הרי - לזה נתּכּון ולא ּבּיין, ׁשּנגע ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּגֹוי

ידֹו ׁשהֹוׁשיט אֹו יין, ׁשל נֹוד על ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבלבד.
יין  ונמצאת ׁשמן ׁשהיא מנת על .לחבית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

.Â נגע ולא הֹואיל - כּונה ּבלא ּגֹוי ׁשל מּכחֹו הּיין ְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹּבא
ׁשל  ּכלי ׁשהגּביּה ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשתּיה. מּתר זה הרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבּיין,
- ׁשמן אֹו ׁשכר ׁשהּוא מדּמה והּוא אחר, לכלי ויצק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיין
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וגֹו'. "ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
חּיב  ּדבר איזה יתּבאר ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּובהלכֹות
הּוא  ּדבר ואיזה ּפטּור, ּדבר ואיזה ּובמעׂשרֹות, ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּבתרּומה
והאֹוכל  סֹופרים. מּדברי החּיב הּוא ואיזה הּתֹורה, מן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָחּיב
ׁשל  וערלה הּכרם מּכלאי אֹו ּדבריהם, ׁשל מּטבל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכּזית

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - לארץ ְִֶַַַַָָָחּוצה
.·Î,והּכלאים ׁשביעית, ּוספיחי וההקּדׁש, והחדׁש, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּטבל,

ואין  ּכמֹותן, אסּורין מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהערלה
עליהן  ּכלאי לֹוקין ׁשל ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ועל  הּזיתים על ׁשּלֹוקין ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַהּכרם
ׁשּלהן. ֲִֶֶָָָהענבים

.‚Î ּבק ּתֹורה יׁש ׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין דׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
וחּלה, ּובּכּורים, ּתרּומֹות, ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהן
ּפּגּול  ּכגֹון הּמזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּומעׂשר

וטמא  ּבמקֹומֹו.ונֹותר יתּבאר מהן אחד וכל . ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
.„Î ּכּזית - מהן אכילה ּכל לכרת.וׁשעּור ּבין למלקּות ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּומּצה. חמץ ּבהלכֹות ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
ּבפני  מין אּסּור אינֹו הּכּפּורים, ּביֹום אכילה אּסּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָאבל
ּבּכל. ׁשוה אינֹו הּנזיר, על מּגפן יֹוצא אּסּור וכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעצמֹו;
ּבמקֹומֹו ודיניו, וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור יתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּולפיכ

לֹו. ָָהראּוי

ה'תשע"ג  סיון ד' ב' יום

יא  ¤¤ּפרק
מּמּנּו.‡ והּׁשֹותה ּבהניה; אסּור זרה, לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיין

מּתקרבת  ׁשהּוא ּכל האֹוכל וכן הּתֹורה. מן לֹוקה ׁשהּוא, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל
ל] ּומלח [שמוקרב מים אפּלּו ּפרֹות, אֹו מּבׂשר זרה, ֲֲִִִֵֶַַָָָָָעבֹודה

חלב  "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל -ֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
נסיכם". יין יׁשּתּו יאכלּו, ְְְִִֵֵֵָָֹזבחימֹו

לּה·. ׁשּקרב ּכזבח לּה, ׁשּנתנּס זה יין ׁשאּסּור וכיון ; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבעבֹודה  ׁשּנאמר ׁשעּור, לֹו אין הּוא, זרה עבֹודה ֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָמּׁשּום

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹזרה:
.‚,נתנּס לא אֹו נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין הּגֹויים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיין

ּבהניה  אסּור - יינם' 'סתם הּנקרא ׁשּנתנּס;והּוא ּכיין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
יינם  מּסתם והּׁשֹותה הּוא. סֹופרים מּגזרת זה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָודבר

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְְִִִַַַַרביעית,
אֹותֹו„. נּס ׁשּמא אסּור, זה הרי - הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע יין ,וכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

יׂשראל  ׁשּיין למדּת, הא זרה. לעבֹודה הּגֹוי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמחׁשבת
ּבהניה. אסּור ׁשהּוא יינם, ּכסתם ּדינֹו - הּגֹוי ּבֹו ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנגע

ּבּיין ּגֹוי‰. ׁשּנגע ּגֹוי ּתינֹוק וכן ּבכּונה, ׁשּלא ּביין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנגע
ּבהניה  ּומּתר ּבׁשתּיה, אסּור הּגֹויים,- מן עבדים הּלֹוקח . ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֻ

מּתר  ּבֹו ׁשּיּגעּו ויין מנּסכין, אינן מּיד - ּוטבלן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻּומלן
ולא  יׂשראל, ּבדתי נהגּו לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבׁשתּיה,

מּפיהן. זרה עבֹודה ְֲִִֶָָָָָּפסקה
.Âּומלּו,ּבני יׂשראל ּברׁשּות ׁשּנֹולדּו הּגֹויֹות הּׁשפחֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

ּבֹו, ּכׁשּיּגעּו הּיין אֹוסרין הּגדֹולים - טבלּו לא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹועדין
אֹוסרין  אינן .והּקטּנים ְְְִִֵַַָ

.Êׁשּבארנּו ּכמֹו מצוֹות ׁשבע עליו ׁשּקּבל והּוא ּתֹוׁשב, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּגר
יין אצלֹו ּומיחדין ּבהניה; ּומּתר ּבׁשתּיה, אסּור יינֹו [לזמן - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ייןקצר] אצלֹו מפקידין ואין ארוך], ּגֹוי [לזמן ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶַַָ
יינם  - הּיׁשמעאלים אּלּו ּכגֹון זרה, עבֹודה עֹובד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשאינֹו
אבל  הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ּבהניה; ּומּתר ּבׁשתּיה, ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָֻאסּור
ּבהניה. אסּור יינם ּוסתם הן, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָהּנֹוצרים

.Á הּגֹוי היה אם - אסּור ׁשהּיין זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
אסּור  הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד ּבגללֹו הּיין ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאסר
ּבׁשתּיה  אסּור הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד אינֹו ואם ְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבהניה;
עבֹודה  עֹובד זה הרי סתם, 'ּגֹוי' ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּבלבד.

ָָזרה.
.Ë על להּקרב ׁשראּוי יין אּלא זרה, לעבֹודה מתנּס ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

ּכל  על וגזרּו יינם סתם על ּכׁשּגזרּו זה, ּומּפני הּמזּבח; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּבי
על  אּלא ּגזרּו לא ּבהניה, אסּור ׁשּיהיה הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיין
ׁשּנגע  יׂשראל ׁשל מבּׁשל יין ,לפיכ .להתנּס הראּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּיין

אינֹו - הּגֹוי אחד;ּבֹו ּבכֹוס הּגֹוי עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר אסּור, ְְִִֵֶַַָָָֻ
- ׁשּיּׁשתה ואפׁשר להחמיץ ׁשהתחיל ויין מזּוג, יין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאבל

נאסר  ּבֹו, נגע .אם ֱִֶַָָ
.Èהּמערב הֹורּו ּדבׁשּגאֹוני מעט יׂשראל ּביין נתערב ׁשאם , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּוא  הרי לּמזּבח, ראּוי ואינֹו הֹואיל - ׂשאֹור מעט ְְְְֲִִֵֵֵַַַָאֹו
הּגֹוי. עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר ;מתנּס ואינֹו ּכׁשכר אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻֻּכמבּׁשל

.‡Èויּמׁש מּׁשּידר הּגֹויים? יין יאסר [ניגר]מאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
- ּבּגת הּוא עדין אּלא לּבֹור, ירד ׁשּלא ּפי על אף ֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹהּיין;
ׁשּמא  ּבּגת, הּנכרי עם ּדֹורכין אין ,לפיכ אסּור; זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
ּגת  מּמּנּו לֹוקחין ואין ּכפּות. היה ואפּלּו ,וינּס ּבידֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָיּגע
והּזּוגין  החרצּנין עם מערב הּיין ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹּדרּוכה,

לּבֹור. ירד ְַַָֹולא
.·È על עֹומד יׂשראל והרי ּבֹו, נגע ולא הּיין ׁשּדר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנכרי

ּבׁשתּיה  אסּור זה הרי - ּבחבית ׁשּכּנסֹו הּוא ויׂשראל .ּגּביו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
.‚Èנס יין ׁשּנעׂשה מּפני ּבהניה, אסּור ּגֹויים ׁשל ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחמץ

ׁשּיחמיץ  ּפי קדם על אף - ּבחבית ענבים ּדֹורס ׁשהיה ּגֹוי . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
היה  ;נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין ידיו, ּגּבי על צף ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּיין

הּסּלים מן ענבים]אֹוכל וכסאתים,[שבהם ּכסאה והֹותיר , ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
אינֹו הענבים, על מנּתז ׁשהּיין ּפי על אף - לּגת ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּוזרקן

.נס יין ֵֶֶֶעֹוׂשה
.„È ׁשנים ּכל ּבהניה אסּורין - ּגֹויים ׁשל והּזּוגין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהחרצּנים

ולא  יבׁשּו ּכבר - חדׁש עׂשר ׁשנים ּולאחר חדׁש; ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעׂשר
ׁשל  ׁשמרים וכן ּבאכילה. ּומּתרין לחלּוחית, ּבהן ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻנׁשארה
לא  ׁשהרי מּתרין, חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר - ׁשּיבׁשּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻיין

וכאדמה  ּכעפר הן והרי יין, ריח ּבהן .נׁשאר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
.ÂË- יינם הּגֹויים ּבהן ׁשהכניסּו וקנקּניהן הּגֹויים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנֹודֹות

חדׁש עׂשר ׁשנים ׁשּייּׁשנן עד יין, לתֹוכן לּתן עד אסּור אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לאּור ׁשעליהן [לכבשן]ׁשּיחזירן הּזפת ׁשּיתרּפה עד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ימים [מהחום] ׁשלׁשה מים לתֹוכן ׁשּיּתן עד אֹו ׁשּיחּמּו, אֹו ,ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
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מעת  ּכל אחרים מים ּומחליף הּמים ּומערה לעת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמעת
הּכלים  ׁשהיּו ּבין הּימים; ּבׁשלׁשת ּפעמים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלעת
ּבהן  והכניסּו אֹותן וׁשאלּו יׂשראל ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּלהן,
אסּור  זה הרי אֹותן, ׁשּיטהר קדם יין לתֹוכן נתן ואם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיינן.

ְִִָּבׁשתּיה.
.ÊËציר אֹו ׁשכר לתֹוכן לּתן דגים]ּומּתר מּוריס [של אֹו ְְִִֵֵָָָָֻ

דגים] הּיין [שומן לּתן ּומּתר לכלּום; צרי ואינֹו ְְִִִִִֵֵַַָָָֻמּיד,
הּמּוריס, אֹו הּציר ׁשּיּתן אחר ׂשֹורפן.לתֹוכן ׁשהּמלח ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

.ÊÈׁשאינן חדׁשים ּכלים נֹותן הּלֹוקח - הּגֹויים מן מזּפתין ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
ואם  ;נס יין ּבהן נתנּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּיד, יין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלתֹוכן

חדׁשים  ׁשהן ּפי על ואף מדיחן, - מזּפתין ּכלי היּו וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּבֹו ׁשחֹוׂשף ּכלי ּכגֹון לקּיּום, מכּנסֹו ואין נס יין ּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּנתנּו

ודּיֹו. ּבמים, מׁשכׁשכֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּמׁשּפ ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָאֹו
.ÁÈּבֹווכן לׁשּתֹות אסּור הּגֹוי, ּבֹו ׁשּׁשתה חרׂש ׁשל ּכֹוס ְְִֵֶֶֶֶַָָָ

צחצֹוחי  הלכּו ׁשּכבר מּתר, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה; ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּפעם
ׁשהּיֹוצרין  ּכדר ּבאבר מצּפה ׁשהיה והּוא ׁשּבֹו; ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּיין

הדחה  צרי חרׂש, ׁשל אבל מזּפת; ׁשהיה אֹו .עֹוׂשין, ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָָֻ
.ËÈּבאבר הּׁשּועים חרׂש במתכת]ּכלי [מצופים ְְִֵֶֶַָָ

אֹו אדּמים, אֹו לבנים, היּו אם - נס ּביין ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּנׁשּתּמׁשּו
ׁשהן  מּפני אסּורין, - ירּקין היּו ואם מּתרין; - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָֹֻֻׁשחרים
לבנים, ּבין - חרׂש ׁשל מגּלה מקֹום ּבהן יׁש ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻּבֹולעין.
ׁשאין  לי, ויראה ּבֹולעין. ׁשהן מּפני אסּורין, - ירּקין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֻּבין
ּבהן  ּכּנסֹו לא אם אבל לקּיּום; ּבהן ּבׁשּכּנסֹו אּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהּדבר

חרׂש. ׁשל הן ואפּלּו ּומּתרין, מדיחן - ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֻלקּיּום
.Îאבן ּגת ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבהן ׁשּדר עץ וׁשל אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבמים  מדיחן - ּבהן ּדר ׁשּלא ּפי על אף הּגֹוי ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּזּפתּה
ּבהן  היתה ואם ּבהן. ודֹור פעמים, ארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּובאפר
הּמים  מקּדים לאו, ואם לּמים; האפר מקּדים .לחלּוחית, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

.‡Î עץ ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבּה ׁשּדר מזּפתת אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּגת
הּזפת. את לקלף צרי - ּבּה ּדר ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזפּותה

מים  ּבּה נתן אֹו חדׁש, עׂשר ׁשנים יּׁשנּה ימים ואם ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹ
יתר  חמּורה הּגת תהיה לא לקלף; צרי אינֹו - לעת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמעת

מּיד. להּתירּה אּלא יקלף, נאמר לא הּקנקּנים; ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמן
.·Î אסּור הּזפת, את ׁשּקלף ּפי על אף - חרׂש ׁשל ִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּגת

הּזפת. ׁשּירּפה עד ּבאׁש אֹותּה ׁשּיחם עד מּיד, ּבּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלדר
ּכמֹו מּתרת - ימים ׁשלׁשה מים ּבּה נתן אֹו יּׁשנּה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֻואם

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.‚Îׁשל [מסננת]מׁשּמרת היתה אם - ּגֹויים ׁשל יין ׁשל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

מיּׁשנּה ׁשׁש, ׁשל היתה ואם ּבּה; ּומׁשּמר מדיחּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׂשער,
ּכלי  וכן מּתירן. קׁשרים, ּבּה יׁש ואם חדׁש; עׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשנים
אם  - יין ּבהן ׁשּדֹורכין מּקפיפֹות ּבהן, וכּיֹוצא והּוצין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָחלף
ּבזֹו זֹו אחּוזֹות היּו ואם מדיחן; ּבחבלים, ּתפּורין ְְְֲֲִִִִַָָָָָהיּו
ּומנּגבן, פעמים ארּבעה ּובמים ּבאפר מדיחן קׁשה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבסּבּו
ׁשנים  מיּׁשנן ּבפׁשּתן, ּתפּורֹות היּו ואם ּבהן; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּומׁשּתּמׁש

מּתירן  קׁשרים, ּבהן יׁש ואם חדׁש; .עׂשר ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
.„Î מטהרין ּכיצד ,נס יין הּנכרי ּבהן ׁשּדר הּגת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכלי

הּדּפין הּיׂשראלי? ּבהן ׁשּידר ּכדי על אֹותן [שמניחים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

לדריכה]והעדׁשיםהענבים] בטון והּלּולבין [גושי ְְֲִִַָָָ
העקלין[מטאטאים] מדיחן. עזר], וׁשל [כלי נסרין ׁשל ְְְֲִִִֶֶָָָָ

ׁשיפה[קנבוס]ּבצּבּוץ ׁשל מנּגבן. במים], גדל וׁשל [עשב ְְְְִִֶֶַָָ
- מּיד לטהרן רצה ואם חדׁש; עׂשר ׁשנים מיּׁשנן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּגמי,
ּתחת  מּניחן אֹו זיתים, ּבמי חֹולטן אֹו ּברֹותחין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָמגעילן
ׁשּתים  רֹודפין ׁשּמימיו ּבמעין אֹו מקּלחין ׁשּמימיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָצּנֹור

יּתרּו. ּכ ואחר ׁשעֹות, ְְְֵֶַַָָֻעׂשרה
.‰Î לֹוקחין היּו ליׂשראל, ּכּלּה יׂשראל ארץ ׁשהיתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבזמן

לארץ, ּובחּוצה לֹו; חֹוׁשׁשין ואין מּיׂשראל, אדם מּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּיין
ׁשהחזק  מאדם אּלא מּיׂשראל, אדם מּכל לֹוקחין היּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
אּלא  מקֹום ּבכל יין לֹוקחין אין הּזה, ּובּזמן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבכׁשרּות.
ּדג  וחתיכת והּגבינה הּבׂשר וכן ּבכׁשרּות; ׁשהחזק ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻמאדם

ׁשּבארנּו ּכמֹו סימן, ּבּה .ׁשאין ְְִֵֵֶֶַָָ
.ÂÎ,זמן ּובכל מקֹום ּבכל הּבית ּבעל אצל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמתארח

מּתר  זה הרי - ּדג וחתיכת ּגבינה אֹו ּבׂשר אֹו יין לֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻוהביא
יֹודע  אּלא מּכירֹו ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לׁשאל צרי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואינֹו

ּבלבד  יהּודי ּכׁשׁשהּוא ׁשאינֹו החזק ואם מדקּדק . ולא ר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
ונתארח  עבר ואם אצלֹו; להתארח אסּור אּלּו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבדברים
ׁשּיעיד  עד ּפיו, על יין ׁשֹותה ולא ּבׂשר אֹוכל אינֹו - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאצלֹו

עליהן. ּכׁשר אדם ֲֵֵֶָָָלֹו

יב  ¤¤ּפרק
ׁשּיּגע ‡. הּוא הּיין? הּגֹוי ּבּה ׁשאֹוסר הּנגיעה היא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד

ּבהן, לנּס ׁשּדרּכן אבריו ּבׁשאר ּבין ּבידֹו ּבין עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּיין
קדם ויׁשכׁש ידֹו את ותפסּו לחבית, ידֹו ּפׁשט אם אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּיצא  עד מּלמּטה החבית ּופתחּו ינידּה, ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיֹוציאּה,
ּכלי  אחז אם וכן הּיין. נאסר לא - מּידֹו למּטה וירד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּיין
הּכלי, הגּביּה ׁשּלא ּפי על אף - וׁשכׁשכֹו יין, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹּפתּוח

הּיין. נאסר - ּבּיין נגע ְֱִִֶַַַַַַָֹולא
ׁשּלא ·. ּפי על אף - הּיין ויצק והגּביהֹו יין, ׁשל ּכלי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹנטל

מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי נאסר; ,ׁשכׁשׁשכׁש ולא הגּביּה, . ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
מּתר. - נגע ְַָָֹֻולא

יין ‚. לתֹוכֹו צק ויׂשראל ּבּקרקע, הּכלי אֹוחז ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכרי
הּיין  נאסר הּכלי, הּגֹוי נדנד ואם מּתר; הּיין -. ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

ואף ּכלי„. למקֹום, מּמקֹום הּגֹוי לטלטלֹו מּתר - סתּום ְְְְְְִִַַַָָָָֻ
נֹוד  העביר .הּנּסּו ּדר זה ׁשאין מתנדנד; ׁשהּיין ּפי ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַעל
ּבין  - ּבידֹו הּנֹוד ּפי אֹוחז והּוא למקֹום, מּמקֹום יין ְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשל
ׁשהּיין  ּפי על ואף מּתר, - חסר אֹו מלא הּנֹוד ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיה
יּגע  ׁשּמא אסּור יין, מלא ּפתּוח חרׂש ּכלי העביר ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמתנדנד.

ׁשכׁשכֹו ּכן אם אּלא מּתר חסר, היה ואם .ּבֹו; ְְְִִִֵֵֶָָָָָֻ
ּבהניה ‰. מּתר הּיין הרי - לזה נתּכּון ולא ּבּיין, ׁשּנגע ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּגֹוי

ידֹו ׁשהֹוׁשיט אֹו יין, ׁשל נֹוד על ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבלבד.
יין  ונמצאת ׁשמן ׁשהיא מנת על .לחבית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

.Â נגע ולא הֹואיל - כּונה ּבלא ּגֹוי ׁשל מּכחֹו הּיין ְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹּבא
ׁשל  ּכלי ׁשהגּביּה ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשתּיה. מּתר זה הרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבּיין,
- ׁשמן אֹו ׁשכר ׁשהּוא מדּמה והּוא אחר, לכלי ויצק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיין

מּתר  זה .הרי ֲֵֶָֻ
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.Ê ּכׁשהּוא ידֹו ּופׁשט יין, לבּקׁש לחנּות אֹו לבית  הּגֹוי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָנכנס
נֹוגע  זה ואין נתּכּון, ליין ׁשהרי אסרֹו; - ּבּיין ונגע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמחּפׂש,

כּונה  .ּבלא ְַָָֹ
.Áוחבקּה הּגֹוי וקדם לארּכּה, ׁשּנסּדקה [הידק חבית ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ

מּתר באצבעותיו] זה הרי - החרׂשים יתּפרדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻּכדי
ּכדי  העליֹון ּבּסדק ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהניה;
ּכחֹו על הּיין אין ׁשהרי ּבׁשתּיה, מּתר זה הרי - יּפל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא

ּגֹוי. ֶׁשל
.Ë ׁשּמדד אֹו מת, מּׁשם והעלּוהּו יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹוי

והּצרעה  הּזבּוב את ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, הּיין ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבֹור
ּכדי  הרֹותחת החבית ּפי על מטּפח ׁשהיה אֹו ּבקנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעליו

לּבֹור  ּבחמתֹו ּוזרקּה חבית ׁשּנטל אֹו הרתיחה, -ׁשּתנּוח ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
אסּור  הּיין חי, הּגֹוי עלה ואם ּבלבד; ּבהניה מּתר זה ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהרי

ֲַָָּבהניה.
.È והּניח הּנקב, מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית

הּיין  ּכל - הּיין יצא ׁשּלא ּכדי הּנקב, ּבמקֹום אצּבעֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּגֹוי
מּתר  הּנקב, וׁשּתחת אסּור; הּנקב, עד החבית ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּמראׁש

.ּבׁשתּיה  ְִִָ
.‡Èּכפּופה אֹו[צינורית]מינקת מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ

ׁשּבחבית  הּיין לתֹו ראׁשּה ׁשהּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזכּוכית
לירד  הּיין והתחיל הּיין ּומצץ לחבית, חּוץ האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהראׁש
ּפי  על אצּבעֹו והּניח הּגֹוי ּובא ּתמיד, ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָּכדר
ׁשּבחבית: הּיין ּכל נאסר - מּלירד הּיין ּומנע ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמינקת
מּכחֹו. ּכבא הּכל ונמצא ידֹו, לּולי ונגרר יֹוצא היה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל

.·È ּכל נאסר - ּגֹויים יין ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי לתֹו יין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָהמערה
הּנּצֹוק העּמּוד ׁשהרי העליֹון, ׁשּבּכלי מחּבר [הקילוח]הּיין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

לפיכ הּתחּתֹון; ׁשּבּכלי הּיין ּובין העליֹון ׁשּבּכלי הּיין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּבין
לתֹוך  לגֹוי נפיצההּמֹודד ינּפץ - ׁשּבידֹו [שפיכות ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

זריקהקטועות] יזרק נּצֹוק [התזה]אֹו יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹ
העליֹון. ּבּכלי ּׁשּיּׁשאר מה עליו ויאסר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחּבּור

.‚È עּכבת הּמׁשּפ ּבקצה יׁש אם - לנכרי ּבֹו ׁשּמדד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשּפ
מתעכב]יין מהיין שחלק ליׂשראל,[מקום ּבֹו ימּדד לא - ְְְִִִֵַָֹֹ

אסּור. זה הרי הדיח, לא ואם וינּגב; ׁשּידיחּנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹעד
.„Èּכמֹו מּמּנּו, יֹוצאין חטמין ׁשני ּכמין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָּכלי

יׂשראל, ּביד יין מלא ׁשהיה לּידים, ּבהן ׁשּנֹוטלין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכלים
וׁשֹותה  מֹוצץ והּגֹוי זה מחטם וׁשֹותה מֹוצץ יׂשראל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹוהיה
הּיׂשראלי  ׁשּיקּדים והּוא מּתר. זה הרי - הּׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻמחטם
הּיין  יחזר - הּגֹוי ׁשּמּׁשּיפסק ׁשֹותה; הּגֹוי ועדין ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַֹֹֹויפסק,
מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר מה ּכל ויאסר .ׁשּיּׁשאר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.ÂË הּיין ּכל אסר - ּבּמניקית החבית מן הּיין ׁשּמצץ ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּגֹוי
ּבמציצתֹו, ּבּמניקית ׁשעלה הּיין יחזר ׁשּכׁשּיפסק, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּה;

הּכל  ויאסר לחבית, .ויּפל ְְֱִִֶֶַָֹֹֹ
.ÊË,למקֹום מּמקֹום יין ּכּדי יׂשראל עם מעביר ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנכרי

לׁשמרן  אחריהן הֹול מיל,והּוא ּכדי מּמּנּו הפליגּו אפּלּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
מּתרֹות  אּלּו יצא הרי 'עּתה ואֹומרין: עליהן, ׁשאימתֹו ; ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ

אבֹוא  ואני 'לכּו להם: אמר ואם אֹותנּו'. ויראה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלפנינּו

הּכד  ּפי ׁשּיפּתחּו ּכדי מעיניו נתעּלמּו אם - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאחריכם'
ּבׁשתּיה; אסּור ּכּלֹו הּיין הרי ותּגב, אֹותּה ויגיפּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻויחזרּו

מּתר. מּכן, ּפחֹות ְִִֵָָֻואם
.ÊÈ יֹוצא ׁשהּוא ּפי על אף - ּבחנּותֹו נכרי הּמּניח ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָוכן

מפליג, ׁשהּוא מֹודיעֹו ואם מּתר; הּיין ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֻֻונכנס
וכן  ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ׁשּיפּתח ּכדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוׁשהה
לעיר  ונכנס הּגֹויים, עם ּבספינה אֹו ּבקרֹון יינֹו ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָהּמּניח
ׁשהּוא  הֹודיען ואם מּתר; הּיין - ויצא צרּכֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻלעׂשֹות
אסּור  הּיין - ותּגב ויּגף ׁשּיפּתח ּכדי ו ׁשהה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹמפליג,
אבל  סתּומֹות; ּבחבּיֹות האּלּו, הּדברים וכל ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבׁשתּיה.
ׁשהּוא  ׁשהֹודיען מאחר ׁשהה, לא אפּלּו - ְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבפתּוחֹות

אסּור. הּיין ְִִַַַָמפליג,
.ÁÈ על ּפתּוח יין והּניח הּגֹוי, עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל

הּדֹולפקי על ּפתּוח ויין יין]הּׁשלחן להנחת ויצא [מעמד , ְְְְְִִַַַַַָָָָֻ
לֹו: אמר ואם מּתר; הּדֹולפקי וׁשעל אסּור, הּׁשלחן ׁשעל -ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻ

אסּור. ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ּוׁשתה' ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ'מזג
.ËÈ הּכנסת ּבבית ּתפּלה קֹול וׁשמע הּנכרי, עם ׁשֹותה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

יזּכר  'עּתה אֹומר: ׁשהּנכרי מּתר; הּפתּוח, הּיין אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻויצא
אינֹו זה ּולפי ּביינֹו'; נֹוגע אֹותי וימצא ּבמהרה ויבֹוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּיין

ּבלבד  ּׁשּלפניו מה אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, .זז ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.Îׁשהיּו ויׂשראל ׁשניהן נכרי ויצאּו אחת, ּבחצר ּדרין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּפתח, וסגר הּגֹוי וחזר הסּפד, אֹו חתן לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבבהלה
הּיׂשראלי  ׁשּבבית הּפתּוח הּיין הרי - יׂשראל ּבא ּכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואחר
נכנס  ׁשּכבר ּדעת על אּלא הּגֹוי סגר ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבהּתרֹו;
ׁשהּוא  לֹו וכמדּמה ּבחּוץ, אדם נׁשאר ולא לביתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻהּיׂשראלי

.קדמֹו ְָ
.‡Î חבּיֹות והיּו אחד, ּבבית ּגֹוי וׁשל יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָיין

ּכל  נאסר - ּבעדֹו הּדלת ונעל לּבית, הּגֹוי ונכנס ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָּפתּוחֹות,
אחֹורי  העֹומד מּמּנּו ׁשּמסּתּכל ּבּדלת, ח ּלֹון יׁש ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּיין.
מּתרֹות, החּלֹון ׁשּכנגד החבּיֹות ּכל - ּכנגּדֹו ורֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּפתח
אֹותֹו הרֹואה מן מפחד ׁשהרי אסּורין; הּצדדין .וׁשּמן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

.·Î ּבין ונחּבא הּגֹוי ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ארי ׁשאג אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
'ׁשּמא  אֹומר: ׁשהּוא מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות ְִִֵֶֶֶַַַָָָֻהחבּיֹות

ּכׁשאּגע' אֹותי רֹואה והּוא ּכאן, נחּבא אחר .יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.‚Î חבּיֹות לגֹוי ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו יין ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָאֹוצר

הּפּונּדק ּבאֹותֹו משותף]אחרֹות עֹומד [מחסן הּגֹוי ונמצא , ְְְְֲִֵֵַַָָ
ונתּפס  ּכׁשּנמצא נבהל אם - הּפתּוחֹות יׂשראל חבּיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבין
אין  ויראתֹו, ׁשּמּפחּדֹו ּבׁשתּיה; מּתר הּיין הרי ּכגּנב, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻעליו
ּבֹוטח  הּוא הרי אּלא ּכגּנב נתּפס לא ואם .לנּס ּפנאי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּובין  ּכ ּבין - החבּיֹות ּבין הּנמצא ותינֹוק אסּור. הּיין ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשם,

מּתר. הּיין ּכל ,ִַַָָָֻּכ
.„Î החבּיֹות ּכל - ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּגדּוד

ּובׁשעת ה  מּתרֹות. ּוסתּומֹות, אסּורֹות; ׁשּבחנּיֹות, ּפתּוחֹות ְְְֲֲִֶַַַָֻֻ
ואּלּו אּלּו ועבר, ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם - ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמלחמה

לנּס ּפנאי להן ׁשאין מּפני .מּתרֹות, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.‰Îלֹו יׁש אם - יין ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ְְִִִֵֵֶֶַַַָּגֹוי
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ּבֹו, ּגס ׁשּלּבֹו מּפני אסּור; זה הרי הּיין, אֹותֹו על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמלוה
מּתר  הּיין מלוה, עליו לֹו אין ואם .ּומנּס ידֹו ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻׁשֹולח

.ּבׁשתּיה  ְִִָ
.ÂÎ ׁשאימתן מּתר, הּיין - יׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּגֹויה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻזֹונה

יינּה - ּגֹויים ּבמסּבת יׂשראלית זֹונה אבל תּגע; ולא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעליה
מּדעּתּה ׁשּלא ּבֹו נֹוגעין ׁשהן מּפני אסּור, ּבכליה .ׁשּלפניה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

.ÊÎ ּכדי יין לחלּוחית ׁשם יׁש אם - הּגת ּבבית הּנמצא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָּגֹוי
ּכל  להדיח צרי - ׁשנּיה לכף הּכף ׁשּתבלל עד הּכף, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹלבלל
הרחקה  וזֹו ּבלבד, הּגת מדיח - לאו ואם וינּגב; הּגת, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָּבית

.יתרה  ְֵָ
.ÁÎׁשרּבּה עיר ּכנגד נמצאת אם - ּבנהר ׁשּצפה ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻחבית

אסּורה  ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר ּכנגד ּבהניה; מּתרת .יׂשראל, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ
.ËÎּבֹו ונמצאּו יׂשראל, ּבֹו הּיין מֹוכרי רב ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמקֹום

לבּדם  הּמֹוכרין ׁשּדר ּכלים והן יין, מלאים ּגדֹולים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכלים
ּבהניה  מּתרין אּלּו הרי - הּיין ּבהן ׁשּפת לכנס חבית חּוה . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

ּבׁשתּיה. מּתר הּיין יׂשראל, העיר ּגּנבי רב אם - ְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻּגּנבים

יג  ¤¤ּפרק
ּומלאהּו‡. ּגֹוי, ׁשל ּבחצרֹו ּבית ׁשּׂשכר אֹו ּבית ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּלֹוקח

ּפי  על אף חצר, ּבאֹותּה ּדר הּיׂשראלי היה אם - ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָיין
ּתמיד  מפחד ׁשהּגֹוי מּפני מּתר; הּיין ּפתּוח, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהּפתח
ּבתֹו אֹותי וימצא ּפתאֹום לביתֹו יּכנס 'עּתה ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָואֹומר:
ׁשּיסּגר  עד יצא לא - אחרת ּבחצר דר היה ואם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּביתֹו'.
ׁשּמא  חֹוׁשׁש ואינֹו ּבידֹו; והחֹותם הּמפּתח ויהיה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבית,

הּבית  ויפּתח הּגֹוי .יזּיף ְְְִִֵַַַַַ
הּגֹוי ·. ּביד הּמפּתח והּניח ׁשּסגר אֹו הּפתח, סגר ולא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹיצא

ׁשהרי  ;ונּס הּגֹוי נכנס ׁשּמא ּבׁשתּיה, אסּור הּיין הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
עד  זה מפּתח לי 'אחז לֹו: אמר ואם ׁשם. הּיׂשראלי ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאין
אּלא  הּבית ׁשמירת לֹו מסר ׁשּלא מּתר, הּיין - ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשאבֹוא'

הּמפּתח  .ׁשמירת ְְִֵַַַַ
ׁשּיהיה ‚. ּכדי ּבטהרה, יינֹו לֹו לדר ליׂשראל ׁשּׂשכר ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹנכרי

- ּגֹוי ׁשל ּבביתֹו הּיין והיה מּמּנּו, ויּקחּוהּו ליׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמּתר
הּיין  - חצר ּבאֹותּה ּדר הּיין ׁשּׁשֹומר זה יׂשראל היה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאם
ואם  ויֹוצא. נכנס והּׁשֹומר ּפתּוח ׁשהּפתח ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמּתר,
ּפי  על ואף אסּור, הּיין - אחרת ּבחצר ּדר הּׁשֹומר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
ּגֹוי  ׁשל ׁשהּיין ׁשּכיון יׂשראל; ּביד והחֹותם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמפּתח

'וי  ויאמר: לּבית, ּולהּכנס לזּיף מפחד אינֹו הי ּוברׁשּותֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹ
מּמּני' יּקחּו לא ּבי ידעּו אם .מה, ְְִִִִִֵֶָֹ

למּכר „. הּמעֹות מּמּנּו ׁשּנתקּבל ליׂשראל הּגֹוי ּכתב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו
מרׁשּות  להֹוציאֹו יכֹול הּיׂשראלי ואין הֹואיל - יין ּבהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
אּלא  ואסּור, ּגֹוי ׁשל הּוא הרי הּמעֹות, לֹו ׁשּיּתן עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהּגֹוי
להיֹות  צרי הּׁשֹומר ואין ּבחצר. ׁשם ּדר הּׁשֹומר היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאם
ּבין  ׁשּבארנּו, ּכמֹו ויֹוצא נכנס אּלא ּתמיד, ּומׁשּמר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיֹוׁשב

אחר  ּגֹוי ּברׁשּות ּבין הּיין, ּבעל .ּברׁשּות ְְִִִֵֵַַַַַ
אֹו‰. הרּבים, ּברׁשּות מּנח ּגֹוי ׁשל הּטהֹור זה יין ְִִִֶֶַַַָָָָָֻהיה

- וׁשבים הֹולכים ויׂשראל הרּבים, לרׁשּות הּפתּוח ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָּבבית
הּגֹוי. ּברׁשּות נכנס לא ׁשעדין ְְֲִִִֶַַַָֹֻמּתר,

.Â הרי - ּפרֹות ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ודקל וחּלֹון, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָואׁשּפה,
אינֹו ׁשם, הּנמצא וגֹוי ׁשם יין וחבית הרּבים; ּכרׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָאּלּו
לרׁשּות  ּכפתּוח הּוא הרי לׁשם, הּפתּוח ּובית ְְְְֲִִֵַַַַָָָָאֹוסרּה.

.הרּבים  ִַָ
.Êּבפסיפס החלּוקה חלקית]חצר זה [מחיצה ּבצד וגֹוי ְְְֲִֵֵֶַַָָָ

למעלה  יׂשראל גג ׁשהיה גּגין ׁשני וכן אחר, ּבצד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָויׂשראל
ּפסיפס  ּביניהן ויׁש זה ּבצד זה ׁשהיּו אֹו למּטה, הּגֹוי ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוגג
חֹוׁשׁש אינֹו - יׂשראל לחלק מּגעת הּגֹוי ׁשּיד ּפי על אף -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

טהרֹות. מּׁשּום ולא ,נס יין ְְִִֵֶֶָֹמּׁשּום
.Á- ּגֹויים ּביד סתּום ּבכלי יינֹו להפקיד ליׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֻמּתר

'חֹותם  הּנקרא הּוא וזה סימנין; ׁשני ּבֹו לֹו ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָוהּוא
מהּדק  ׁשאינֹו ּבכלי החבית סתם ּכיצד? חֹותם'. ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבתֹו
אחד; חֹותם זה הרי - ּבטיט וטח אדם, ּכל ׁשּסֹותמין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָּכדר
ּבתֹו חֹותם זה הרי - מּלמעלה עליו וטח מהּדק, ּכלי ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻהיה

קצה חֹותם  הפ אחד; חֹותם זה הרי הּנֹוד, ּפי צר אם וכן . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
וכן  חֹותם. ּבתֹו חֹותם זה הרי עליו, וצר לתֹוכֹו הּנֹוד ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָּפי
הן  הרי אדם, ּכל ּדר ׁשהן מּדברים ׁשּמׁשּנה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל
ׁשני. חֹותם זה הרי הּקׁשירה, אֹו והּטיחה אחד; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכחֹותם

.Ë אסּור זה הרי - אחד ּבחֹותם ּגֹוי ּביד הפקיד ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָואם
זוית  קרן לֹו ׁשּיחד והּוא ּבהניה; ּומּתר .ּבׁשתּיה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

.È אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו יין אֹו והּׁשכר, מבּׁשל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיין
וכל  והחלב, והּגבינה, החמץ, וכן וׁשמן, ּדבׁש ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכגֹון
צרי אינֹו - ּגֹוי ּביד ׁשהפקידֹו סֹופרים, מּדברי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָׁשאּסּורֹו
הּיין  אבל ּדּיֹו; ּבלבד אחד חֹותם אּלא חֹותמֹות, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשני
ּגֹויים  ּביד ׁשהפקידן סימן, ּבהן ׁשאין ּדג וחתיכת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּבׂשר

חֹותמֹות  ׁשני צריכין -. ְְִִֵָ
.‡È ׁשהּוא ׁשּלנּו יין ּבענין ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיראה

הּגֹוי  ּבֹו ׁשּנגע נגיעה צד מּפני ּבהניה, ּומּתר ּבׁשתּיה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻאסּור
אּסּורֹו היה אם אבל זרה; עבֹודה עֹובד הּגֹוי ּבׁשהיה -ְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָ
ׁשּנגע  יׁשמעאלי ּכגֹון זרה, עבֹודה עֹובד ׁשאינֹו ּגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבגלל
הרי  - החבית ּפי על ׁשּטפח אֹו ּבכּונה, ׁשּלא ׁשּלנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּביין

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשתּיה. מּתר .זה ְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻ
.·Èעּמֹו ׁשּׁשלחֹו אֹו ּתֹוׁשב, ּגר ּביד יין הּמפקיד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאבל

זה  הרי - ּתֹוׁשב ּגר ּבחצר ּפתּוח ּביתֹו ׁשהּניח אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהפליג,
ׁשּכל  לי יראה וזּיּוף, חּלּוף ׁשל חׁשׁש ׁשּכל ּבׁשתּיה; ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאסּור
נאסר  ּברׁשּותן, הּיין ונעׂשה הֹואיל - ּבֹו ׁשוין ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָהּגֹויים

ּפנים  ּכל על .ּבׁשתּיה ְִִִַָָָ
.‚È אֹותן ואסרּו ּכלל, נּסּו אּסּור ּבהן ׁשאין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָיׁש

הּגֹוי  ימזג לא הן: ואּלּו ;הּנּסּו מן להרחיק ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֹחכמים
הּיין  לּצק יבֹוא ׁשּמא הּיׂשראלי, ׁשּביד הּיין לתֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּמים

הּמים  לתֹולדר יבֹוא ׁשּמא לּגת, ענבים הּגֹוי יֹולי ולא ; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
מּכלי  הּיין ׁשּמריק ּבׁשעה לּיׂשראלי יסּיע ולא לּגע; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאֹו
מּכחֹו. ּבא הּיין ונמצא הּגֹוי ּביד הּכלי יּניח ׁשּמא ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלכלי,

מּתר. - ענבים הביא אֹו הּיין, מזג אֹו עּמֹו, סּיע ְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֻואם
.„È ּומּתר ׁשּלנּו; יין ׁשל ּבחבית הּגֹוי ׁשּיריח מּתר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻוכן

אּסּור  ׁשם ּבזה ואין ,נס יין ׁשל ּבחבית להריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָליׂשראל
מּמׁש ּבֹו ׁשאין לפי ּכלּום, הריח ׁשאין -. ְְִֵֵֵֶֶַַָָ
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.Ê ּכׁשהּוא ידֹו ּופׁשט יין, לבּקׁש לחנּות אֹו לבית  הּגֹוי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָנכנס
נֹוגע  זה ואין נתּכּון, ליין ׁשהרי אסרֹו; - ּבּיין ונגע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמחּפׂש,

כּונה  .ּבלא ְַָָֹ
.Áוחבקּה הּגֹוי וקדם לארּכּה, ׁשּנסּדקה [הידק חבית ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ

מּתר באצבעותיו] זה הרי - החרׂשים יתּפרדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻּכדי
ּכדי  העליֹון ּבּסדק ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהניה;
ּכחֹו על הּיין אין ׁשהרי ּבׁשתּיה, מּתר זה הרי - יּפל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא

ּגֹוי. ֶׁשל
.Ë ׁשּמדד אֹו מת, מּׁשם והעלּוהּו יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹוי

והּצרעה  הּזבּוב את ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, הּיין ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבֹור
ּכדי  הרֹותחת החבית ּפי על מטּפח ׁשהיה אֹו ּבקנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעליו

לּבֹור  ּבחמתֹו ּוזרקּה חבית ׁשּנטל אֹו הרתיחה, -ׁשּתנּוח ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
אסּור  הּיין חי, הּגֹוי עלה ואם ּבלבד; ּבהניה מּתר זה ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהרי

ֲַָָּבהניה.
.È והּניח הּנקב, מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית

הּיין  ּכל - הּיין יצא ׁשּלא ּכדי הּנקב, ּבמקֹום אצּבעֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּגֹוי
מּתר  הּנקב, וׁשּתחת אסּור; הּנקב, עד החבית ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּמראׁש

.ּבׁשתּיה  ְִִָ
.‡Èּכפּופה אֹו[צינורית]מינקת מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ

ׁשּבחבית  הּיין לתֹו ראׁשּה ׁשהּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזכּוכית
לירד  הּיין והתחיל הּיין ּומצץ לחבית, חּוץ האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהראׁש
ּפי  על אצּבעֹו והּניח הּגֹוי ּובא ּתמיד, ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָּכדר
ׁשּבחבית: הּיין ּכל נאסר - מּלירד הּיין ּומנע ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמינקת
מּכחֹו. ּכבא הּכל ונמצא ידֹו, לּולי ונגרר יֹוצא היה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל

.·È ּכל נאסר - ּגֹויים יין ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי לתֹו יין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָהמערה
הּנּצֹוק העּמּוד ׁשהרי העליֹון, ׁשּבּכלי מחּבר [הקילוח]הּיין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

לפיכ הּתחּתֹון; ׁשּבּכלי הּיין ּובין העליֹון ׁשּבּכלי הּיין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּבין
לתֹוך  לגֹוי נפיצההּמֹודד ינּפץ - ׁשּבידֹו [שפיכות ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

זריקהקטועות] יזרק נּצֹוק [התזה]אֹו יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹ
העליֹון. ּבּכלי ּׁשּיּׁשאר מה עליו ויאסר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחּבּור

.‚È עּכבת הּמׁשּפ ּבקצה יׁש אם - לנכרי ּבֹו ׁשּמדד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשּפ
מתעכב]יין מהיין שחלק ליׂשראל,[מקום ּבֹו ימּדד לא - ְְְִִִֵַָֹֹ

אסּור. זה הרי הדיח, לא ואם וינּגב; ׁשּידיחּנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹעד
.„Èּכמֹו מּמּנּו, יֹוצאין חטמין ׁשני ּכמין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָּכלי

יׂשראל, ּביד יין מלא ׁשהיה לּידים, ּבהן ׁשּנֹוטלין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכלים
וׁשֹותה  מֹוצץ והּגֹוי זה מחטם וׁשֹותה מֹוצץ יׂשראל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹוהיה
הּיׂשראלי  ׁשּיקּדים והּוא מּתר. זה הרי - הּׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻמחטם
הּיין  יחזר - הּגֹוי ׁשּמּׁשּיפסק ׁשֹותה; הּגֹוי ועדין ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַֹֹֹויפסק,
מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר מה ּכל ויאסר .ׁשּיּׁשאר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.ÂË הּיין ּכל אסר - ּבּמניקית החבית מן הּיין ׁשּמצץ ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּגֹוי
ּבמציצתֹו, ּבּמניקית ׁשעלה הּיין יחזר ׁשּכׁשּיפסק, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּה;

הּכל  ויאסר לחבית, .ויּפל ְְֱִִֶֶַָֹֹֹ
.ÊË,למקֹום מּמקֹום יין ּכּדי יׂשראל עם מעביר ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנכרי

לׁשמרן  אחריהן הֹול מיל,והּוא ּכדי מּמּנּו הפליגּו אפּלּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
מּתרֹות  אּלּו יצא הרי 'עּתה ואֹומרין: עליהן, ׁשאימתֹו ; ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ

אבֹוא  ואני 'לכּו להם: אמר ואם אֹותנּו'. ויראה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלפנינּו

הּכד  ּפי ׁשּיפּתחּו ּכדי מעיניו נתעּלמּו אם - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאחריכם'
ּבׁשתּיה; אסּור ּכּלֹו הּיין הרי ותּגב, אֹותּה ויגיפּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻויחזרּו

מּתר. מּכן, ּפחֹות ְִִֵָָֻואם
.ÊÈ יֹוצא ׁשהּוא ּפי על אף - ּבחנּותֹו נכרי הּמּניח ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָוכן

מפליג, ׁשהּוא מֹודיעֹו ואם מּתר; הּיין ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֻֻונכנס
וכן  ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ׁשּיפּתח ּכדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוׁשהה
לעיר  ונכנס הּגֹויים, עם ּבספינה אֹו ּבקרֹון יינֹו ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָהּמּניח
ׁשהּוא  הֹודיען ואם מּתר; הּיין - ויצא צרּכֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻלעׂשֹות
אסּור  הּיין - ותּגב ויּגף ׁשּיפּתח ּכדי ו ׁשהה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹמפליג,
אבל  סתּומֹות; ּבחבּיֹות האּלּו, הּדברים וכל ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבׁשתּיה.
ׁשהּוא  ׁשהֹודיען מאחר ׁשהה, לא אפּלּו - ְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבפתּוחֹות

אסּור. הּיין ְִִַַַָמפליג,
.ÁÈ על ּפתּוח יין והּניח הּגֹוי, עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל

הּדֹולפקי על ּפתּוח ויין יין]הּׁשלחן להנחת ויצא [מעמד , ְְְְְִִַַַַַָָָָֻ
לֹו: אמר ואם מּתר; הּדֹולפקי וׁשעל אסּור, הּׁשלחן ׁשעל -ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻ

אסּור. ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ּוׁשתה' ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ'מזג
.ËÈ הּכנסת ּבבית ּתפּלה קֹול וׁשמע הּנכרי, עם ׁשֹותה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

יזּכר  'עּתה אֹומר: ׁשהּנכרי מּתר; הּפתּוח, הּיין אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻויצא
אינֹו זה ּולפי ּביינֹו'; נֹוגע אֹותי וימצא ּבמהרה ויבֹוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּיין

ּבלבד  ּׁשּלפניו מה אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, .זז ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.Îׁשהיּו ויׂשראל ׁשניהן נכרי ויצאּו אחת, ּבחצר ּדרין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּפתח, וסגר הּגֹוי וחזר הסּפד, אֹו חתן לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבבהלה
הּיׂשראלי  ׁשּבבית הּפתּוח הּיין הרי - יׂשראל ּבא ּכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואחר
נכנס  ׁשּכבר ּדעת על אּלא הּגֹוי סגר ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבהּתרֹו;
ׁשהּוא  לֹו וכמדּמה ּבחּוץ, אדם נׁשאר ולא לביתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻהּיׂשראלי

.קדמֹו ְָ
.‡Î חבּיֹות והיּו אחד, ּבבית ּגֹוי וׁשל יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָיין

ּכל  נאסר - ּבעדֹו הּדלת ונעל לּבית, הּגֹוי ונכנס ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָּפתּוחֹות,
אחֹורי  העֹומד מּמּנּו ׁשּמסּתּכל ּבּדלת, ח ּלֹון יׁש ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּיין.
מּתרֹות, החּלֹון ׁשּכנגד החבּיֹות ּכל - ּכנגּדֹו ורֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּפתח
אֹותֹו הרֹואה מן מפחד ׁשהרי אסּורין; הּצדדין .וׁשּמן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

.·Î ּבין ונחּבא הּגֹוי ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ארי ׁשאג אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
'ׁשּמא  אֹומר: ׁשהּוא מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות ְִִֵֶֶֶַַַָָָֻהחבּיֹות

ּכׁשאּגע' אֹותי רֹואה והּוא ּכאן, נחּבא אחר .יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.‚Î חבּיֹות לגֹוי ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו יין ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָאֹוצר

הּפּונּדק ּבאֹותֹו משותף]אחרֹות עֹומד [מחסן הּגֹוי ונמצא , ְְְְֲִֵֵַַָָ
ונתּפס  ּכׁשּנמצא נבהל אם - הּפתּוחֹות יׂשראל חבּיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבין
אין  ויראתֹו, ׁשּמּפחּדֹו ּבׁשתּיה; מּתר הּיין הרי ּכגּנב, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻעליו
ּבֹוטח  הּוא הרי אּלא ּכגּנב נתּפס לא ואם .לנּס ּפנאי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּובין  ּכ ּבין - החבּיֹות ּבין הּנמצא ותינֹוק אסּור. הּיין ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשם,

מּתר. הּיין ּכל ,ִַַָָָֻּכ
.„Î החבּיֹות ּכל - ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּגדּוד

ּובׁשעת ה  מּתרֹות. ּוסתּומֹות, אסּורֹות; ׁשּבחנּיֹות, ּפתּוחֹות ְְְֲֲִֶַַַָֻֻ
ואּלּו אּלּו ועבר, ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם - ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמלחמה

לנּס ּפנאי להן ׁשאין מּפני .מּתרֹות, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.‰Îלֹו יׁש אם - יין ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ְְִִִֵֵֶֶַַַָּגֹוי
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ּבֹו, ּגס ׁשּלּבֹו מּפני אסּור; זה הרי הּיין, אֹותֹו על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמלוה
מּתר  הּיין מלוה, עליו לֹו אין ואם .ּומנּס ידֹו ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻׁשֹולח

.ּבׁשתּיה  ְִִָ
.ÂÎ ׁשאימתן מּתר, הּיין - יׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּגֹויה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻזֹונה

יינּה - ּגֹויים ּבמסּבת יׂשראלית זֹונה אבל תּגע; ולא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעליה
מּדעּתּה ׁשּלא ּבֹו נֹוגעין ׁשהן מּפני אסּור, ּבכליה .ׁשּלפניה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

.ÊÎ ּכדי יין לחלּוחית ׁשם יׁש אם - הּגת ּבבית הּנמצא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָּגֹוי
ּכל  להדיח צרי - ׁשנּיה לכף הּכף ׁשּתבלל עד הּכף, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹלבלל
הרחקה  וזֹו ּבלבד, הּגת מדיח - לאו ואם וינּגב; הּגת, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָּבית

.יתרה  ְֵָ
.ÁÎׁשרּבּה עיר ּכנגד נמצאת אם - ּבנהר ׁשּצפה ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻחבית

אסּורה  ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר ּכנגד ּבהניה; מּתרת .יׂשראל, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ
.ËÎּבֹו ונמצאּו יׂשראל, ּבֹו הּיין מֹוכרי רב ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמקֹום

לבּדם  הּמֹוכרין ׁשּדר ּכלים והן יין, מלאים ּגדֹולים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכלים
ּבהניה  מּתרין אּלּו הרי - הּיין ּבהן ׁשּפת לכנס חבית חּוה . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

ּבׁשתּיה. מּתר הּיין יׂשראל, העיר ּגּנבי רב אם - ְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻּגּנבים

יג  ¤¤ּפרק
ּומלאהּו‡. ּגֹוי, ׁשל ּבחצרֹו ּבית ׁשּׂשכר אֹו ּבית ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּלֹוקח

ּפי  על אף חצר, ּבאֹותּה ּדר הּיׂשראלי היה אם - ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָיין
ּתמיד  מפחד ׁשהּגֹוי מּפני מּתר; הּיין ּפתּוח, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהּפתח
ּבתֹו אֹותי וימצא ּפתאֹום לביתֹו יּכנס 'עּתה ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָואֹומר:
ׁשּיסּגר  עד יצא לא - אחרת ּבחצר דר היה ואם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּביתֹו'.
ׁשּמא  חֹוׁשׁש ואינֹו ּבידֹו; והחֹותם הּמפּתח ויהיה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבית,

הּבית  ויפּתח הּגֹוי .יזּיף ְְְִִֵַַַַַ
הּגֹוי ·. ּביד הּמפּתח והּניח ׁשּסגר אֹו הּפתח, סגר ולא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹיצא

ׁשהרי  ;ונּס הּגֹוי נכנס ׁשּמא ּבׁשתּיה, אסּור הּיין הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
עד  זה מפּתח לי 'אחז לֹו: אמר ואם ׁשם. הּיׂשראלי ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאין
אּלא  הּבית ׁשמירת לֹו מסר ׁשּלא מּתר, הּיין - ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשאבֹוא'

הּמפּתח  .ׁשמירת ְְִֵַַַַ
ׁשּיהיה ‚. ּכדי ּבטהרה, יינֹו לֹו לדר ליׂשראל ׁשּׂשכר ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹנכרי

- ּגֹוי ׁשל ּבביתֹו הּיין והיה מּמּנּו, ויּקחּוהּו ליׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמּתר
הּיין  - חצר ּבאֹותּה ּדר הּיין ׁשּׁשֹומר זה יׂשראל היה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאם
ואם  ויֹוצא. נכנס והּׁשֹומר ּפתּוח ׁשהּפתח ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמּתר,
ּפי  על ואף אסּור, הּיין - אחרת ּבחצר ּדר הּׁשֹומר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
ּגֹוי  ׁשל ׁשהּיין ׁשּכיון יׂשראל; ּביד והחֹותם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמפּתח

'וי  ויאמר: לּבית, ּולהּכנס לזּיף מפחד אינֹו הי ּוברׁשּותֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹ
מּמּני' יּקחּו לא ּבי ידעּו אם .מה, ְְִִִִִֵֶָֹ

למּכר „. הּמעֹות מּמּנּו ׁשּנתקּבל ליׂשראל הּגֹוי ּכתב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו
מרׁשּות  להֹוציאֹו יכֹול הּיׂשראלי ואין הֹואיל - יין ּבהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
אּלא  ואסּור, ּגֹוי ׁשל הּוא הרי הּמעֹות, לֹו ׁשּיּתן עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהּגֹוי
להיֹות  צרי הּׁשֹומר ואין ּבחצר. ׁשם ּדר הּׁשֹומר היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאם
ּבין  ׁשּבארנּו, ּכמֹו ויֹוצא נכנס אּלא ּתמיד, ּומׁשּמר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיֹוׁשב

אחר  ּגֹוי ּברׁשּות ּבין הּיין, ּבעל .ּברׁשּות ְְִִִֵֵַַַַַ
אֹו‰. הרּבים, ּברׁשּות מּנח ּגֹוי ׁשל הּטהֹור זה יין ְִִִֶֶַַַָָָָָֻהיה

- וׁשבים הֹולכים ויׂשראל הרּבים, לרׁשּות הּפתּוח ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָּבבית
הּגֹוי. ּברׁשּות נכנס לא ׁשעדין ְְֲִִִֶַַַָֹֻמּתר,

.Â הרי - ּפרֹות ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ודקל וחּלֹון, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָואׁשּפה,
אינֹו ׁשם, הּנמצא וגֹוי ׁשם יין וחבית הרּבים; ּכרׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָאּלּו
לרׁשּות  ּכפתּוח הּוא הרי לׁשם, הּפתּוח ּובית ְְְְֲִִֵַַַַָָָָאֹוסרּה.

.הרּבים  ִַָ
.Êּבפסיפס החלּוקה חלקית]חצר זה [מחיצה ּבצד וגֹוי ְְְֲִֵֵֶַַָָָ

למעלה  יׂשראל גג ׁשהיה גּגין ׁשני וכן אחר, ּבצד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָויׂשראל
ּפסיפס  ּביניהן ויׁש זה ּבצד זה ׁשהיּו אֹו למּטה, הּגֹוי ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוגג
חֹוׁשׁש אינֹו - יׂשראל לחלק מּגעת הּגֹוי ׁשּיד ּפי על אף -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

טהרֹות. מּׁשּום ולא ,נס יין ְְִִֵֶֶָֹמּׁשּום
.Á- ּגֹויים ּביד סתּום ּבכלי יינֹו להפקיד ליׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֻמּתר

'חֹותם  הּנקרא הּוא וזה סימנין; ׁשני ּבֹו לֹו ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָוהּוא
מהּדק  ׁשאינֹו ּבכלי החבית סתם ּכיצד? חֹותם'. ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבתֹו
אחד; חֹותם זה הרי - ּבטיט וטח אדם, ּכל ׁשּסֹותמין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָּכדר
ּבתֹו חֹותם זה הרי - מּלמעלה עליו וטח מהּדק, ּכלי ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻהיה

קצה חֹותם  הפ אחד; חֹותם זה הרי הּנֹוד, ּפי צר אם וכן . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
וכן  חֹותם. ּבתֹו חֹותם זה הרי עליו, וצר לתֹוכֹו הּנֹוד ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָּפי
הן  הרי אדם, ּכל ּדר ׁשהן מּדברים ׁשּמׁשּנה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל
ׁשני. חֹותם זה הרי הּקׁשירה, אֹו והּטיחה אחד; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכחֹותם

.Ë אסּור זה הרי - אחד ּבחֹותם ּגֹוי ּביד הפקיד ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָואם
זוית  קרן לֹו ׁשּיחד והּוא ּבהניה; ּומּתר .ּבׁשתּיה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

.È אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו יין אֹו והּׁשכר, מבּׁשל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיין
וכל  והחלב, והּגבינה, החמץ, וכן וׁשמן, ּדבׁש ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכגֹון
צרי אינֹו - ּגֹוי ּביד ׁשהפקידֹו סֹופרים, מּדברי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָׁשאּסּורֹו
הּיין  אבל ּדּיֹו; ּבלבד אחד חֹותם אּלא חֹותמֹות, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשני
ּגֹויים  ּביד ׁשהפקידן סימן, ּבהן ׁשאין ּדג וחתיכת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּבׂשר

חֹותמֹות  ׁשני צריכין -. ְְִִֵָ
.‡È ׁשהּוא ׁשּלנּו יין ּבענין ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיראה

הּגֹוי  ּבֹו ׁשּנגע נגיעה צד מּפני ּבהניה, ּומּתר ּבׁשתּיה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻאסּור
אּסּורֹו היה אם אבל זרה; עבֹודה עֹובד הּגֹוי ּבׁשהיה -ְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָ
ׁשּנגע  יׁשמעאלי ּכגֹון זרה, עבֹודה עֹובד ׁשאינֹו ּגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבגלל
הרי  - החבית ּפי על ׁשּטפח אֹו ּבכּונה, ׁשּלא ׁשּלנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּביין

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשתּיה. מּתר .זה ְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻ
.·Èעּמֹו ׁשּׁשלחֹו אֹו ּתֹוׁשב, ּגר ּביד יין הּמפקיד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאבל

זה  הרי - ּתֹוׁשב ּגר ּבחצר ּפתּוח ּביתֹו ׁשהּניח אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהפליג,
ׁשּכל  לי יראה וזּיּוף, חּלּוף ׁשל חׁשׁש ׁשּכל ּבׁשתּיה; ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאסּור
נאסר  ּברׁשּותן, הּיין ונעׂשה הֹואיל - ּבֹו ׁשוין ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָהּגֹויים

ּפנים  ּכל על .ּבׁשתּיה ְִִִַָָָ
.‚È אֹותן ואסרּו ּכלל, נּסּו אּסּור ּבהן ׁשאין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָיׁש

הּגֹוי  ימזג לא הן: ואּלּו ;הּנּסּו מן להרחיק ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֹחכמים
הּיין  לּצק יבֹוא ׁשּמא הּיׂשראלי, ׁשּביד הּיין לתֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּמים

הּמים  לתֹולדר יבֹוא ׁשּמא לּגת, ענבים הּגֹוי יֹולי ולא ; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
מּכלי  הּיין ׁשּמריק ּבׁשעה לּיׂשראלי יסּיע ולא לּגע; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאֹו
מּכחֹו. ּבא הּיין ונמצא הּגֹוי ּביד הּכלי יּניח ׁשּמא ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלכלי,

מּתר. - ענבים הביא אֹו הּיין, מזג אֹו עּמֹו, סּיע ְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֻואם
.„È ּומּתר ׁשּלנּו; יין ׁשל ּבחבית הּגֹוי ׁשּיריח מּתר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻוכן

אּסּור  ׁשם ּבזה ואין ,נס יין ׁשל ּבחבית להריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָליׂשראל
מּמׁש ּבֹו ׁשאין לפי ּכלּום, הריח ׁשאין -. ְְִֵֵֵֶֶַַָָ
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.ÂËּבארנּו עבר ּכבר אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ּומׁשּמׁשיה, זרה, מעבֹודה חּוץ - מּתרין ּדמיו ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֻּומכרֹו
ּבסתם  חכמים והחמירּו לּה; ׁשּנתנּס ויין ׁשּלּה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹותקרבת

לעבֹודה  ׁשּנתנּס יין ּכדמי אסּורין ּדמיו להיֹות זרה.יינם, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׂשכרֹו ּביין, עּמֹו לעׂשֹות יׂשראל את ׁשּׂשכר ּגֹוי ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ

ָאסּור.
.ÊË ׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

לֹו, נתנּו מעֹות אם אסּור; ׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
אֹו ּכלים אֹו ּכסּות ּבׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיֹוליכן
ּבֹו להנֹות ׁשּלא ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יׂשרף זה הרי .ּפרֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ

.ÊÈ יין ׁשל לגין עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור לגֹוי ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹׂשכר
מּתר  ׂשכרֹו - נס יין ּכּדי לׁשּבר ׂשכרֹו מּתר; ׂשכרֹו -ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ

ּבתפלה  ׁשּממעט מּפני ּברכה, עליו .ותבֹוא ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
.ÁÈ חבּיֹות מאה לי 'העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר

ׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצאת ּפרּוטֹות', ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
אסּור  .ּכּלֹו ָֻ

.ËÈ,'ּבפרּוטה חבית ּבפרּוטה חבית לי 'העבר לֹו: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר
ׁשל  חבּיֹות ׂשכר - יין ׁשל חבּיֹות ּביניהן ונמצא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהעביר,

מּתר  ׂשכרֹו ּוׁשאר אסּור, .יין ְְִַָָָָֻ
.Î,ּבׂשכרן יין ׁשל חבית ּגֹוי להן ׁשּׁשלח יׂשראל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאּמני

מּׁשּנכנסה  ואם ּדמיה'; את לנּו 'ּתן לֹו: ׁשּיאמרּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻמּתר
אסּור  .לרׁשּותן, ְִָָ

.‡Î ּומכר הּגֹוי הל - מנה ּבגֹוי נֹוׁשה ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל
ּדמיה  לֹו והביא ,נס ויין ׁשּלֹו זרה מּתר.עבֹודה זה הרי - ן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ

עבֹודה  ׁשאמּכר עד לי 'המּתן ׁשּימּכר: קדם לֹו אמר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹואם
יינֹו סתם ׁשהּוא ּפי על אף - 'ל ואביא ׁשּלי יין אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָזרה
רֹוצה  ׁשהּיׂשראלי מּפני אסּור; זה הרי לֹו, והביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּומכר

חֹובֹו מּמּנּו ׁשּיּפרע ּכדי .ּבקּיּומֹו, ְְִִִֵֶֶַָ
.·Î יכֹול הּגר אין - לחלק ּובאּו ׁשּתפין, ׁשהיּו וגֹוי  ּגר ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻוכן

יין  אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: ֲֲִִַַַַַַָָָָָָֹלֹומר
אבל  ּכנגדן. ׁשּיּטל ּכדי ּבקּיּומן, רֹוצה ׁשהרי ּפרֹות'; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹואני
'טל  לֹו: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי אביהן את ׁשּירׁשּו וגֹוי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּגר
הּוא  קל ּפרֹות'; ואני יין אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה ֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָאּתה
מּׁשּבאּו ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי הּגר, ּבירּׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻׁשהקּלּו

אסּור  הּגר, .לרׁשּות ְִֵַָ
.‚Îּפסק - לגֹוי יינֹו ׁשּמכר מחיר]יׂשראל ׁשּלא [קבע עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּומּׁשּמׁש ּדעּתֹו, סמכה ׁשּמּׁשּפסק מּתרין; ּדמיו לֹו, ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻמדד
ּבׁשעת  נמצא - ּבֹו ׁשּיּגע עד נעׂשה אינֹו נס ויין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקנה,
ּדמיו  הּדמים, ּפסק ׁשּלא עד לֹו מדד מּתר. היה ְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמכירה
ונמצא  ,ׁשּמׁש ּפי על אף ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסּורין;
ּבנגיעתֹו, הּיין ונאסר לּקח, ּדעּתֹו סמכה לא עדין ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּכׁשּנגע

יינם. סתם ּכמֹוכר זה ְְֲֵֵֵֶַָָוהרי
.„Î אבל לכליֹו; הּיׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

צרי - הּגֹוי ׁשּביד יׂשראל לכלי אֹו הּגֹוי, לכלי מדד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָאם
ּדמים  לקח ולא מדד ואם ימּדד. ּכ ואחר הּדמים את ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹלּקח

נאסר - לּכלי, ׁשּמּׁשּיּגיע אסּורין; ּדמיו ׁשּפסק, ּפי על ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאף
יינם  .ּכסתם ְִֵָָ

.‰Îל' הּגֹוי: לפֹועלֹו ואמר ּגֹוי, לחנוני ּדינר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּנֹותן
חֹוׁשׁש זה הרי - לֹו' מחּׁשב ואני החנוני, מן ואכל  ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּוׁשתה
והׁשקהּו. ,נס יין לֹו ׁשּקנה ּכמי ׁשּזה יין; יׁשּתה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמא
יׂשראל  לחנוני ּדינר ׁשּנתן ּכגֹון אסּור, ּבׁשביעית זה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּוכנגד
מחּׁשב  ואני ואכל ל' הּיׂשראלי: לפֹועלֹו ואמר הארץ, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעם

אסּור  מעּׂשר, ׁשאינֹו ּדבר הּפֹועל אכל ואם .לֹו'; ְְִֵֵֶַַָָָָָֻ
.ÂÎ ׁשאמר אֹו זה', ּבדינר ּוׁשתּו 'אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאבל

ּפי  על אף - ּפֹורע' ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו 'אכלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהם:
מּתר; זה הרי ׁשעּבּודֹו, נתיחד ולא הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֻׁשּנׁשּתעּבד,
ולא  ׁשביעית, מּׁשּום ולא ,נס יין מּׁשּום לא חֹוׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֹֹֹואינֹו

מעׂשר  .מּׁשּום ֲִֵַ
.ÊÎ מה ּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם, יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל

והּכנס  זּוז, מאתים ל 'הא לגֹוי: אדם יאמר אל - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה
ּבׁשם  ׁשּכתבֹו הּיין הּגֹוי ׁשּיּקח ּכדי ,'הּמל ּבאֹוצר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּתחּתי
ל 'הא לֹו: אֹומר אבל ;לּמל הּדמים הּגֹוי ויּתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל,

האֹוצר' מן ּומּלטני זּוז, .מאתים ְִִִֵַַָָָ
.ÁÎאֹותֹו למּכר מּתר לאנסֹו, יׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻּגֹוי

הּגֹוי  זה ׁשּנתּכּון ׁשּכיון לבּדֹו; ׁשאסרֹו הּגֹוי לאֹותֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיין
ׁשחּיב  ׂשרפֹו, אֹו ׁשּׁשּברֹו ּכמֹו זה הרי - יינֹו ולאסר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהּזיקֹו

מ  ׁשּלֹוקח הּדמים ונמצאּו ּדמי לׁשּלם; לא ההּזק, ּדמי ּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.הּמכירה  ְִַָ

ה'תשע"ג  סיון ה' ג' יום

יד  ¤¤ּפרק
ּבינֹוני ‡. ּבכּזית ׁשעּורן - ׁשּבּתֹורה מאכלֹות אּסּורי ,ּכל ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּוכבר  ׁשמים; ּבידי למיתה ּבין לכרת ּבין למלקּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבין
מאכל, על ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת המחּיב ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּבארנּו,

ֶלֹוקה.
הן ·. מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ּכל עם זה .וׁשעּור ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

אינֹו אבל האסּור, מּדבר ׁשהּוא ּכל לאכל הּתֹורה מן ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹואסּור
מּכּׁשעּור, ּפחֹות ׁשהּוא ּכל אכל ואם ּכּזית; על אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלֹוקה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין
ּׁשּלבין ‚. מה אבל הּׁשּנים; ּבין מּׁשל חּוץ ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּזית

ּבכּזית. גרֹונֹו נהנה ׁשהרי ּׁשּבלע, למה מצטרף ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחניכים
זית  חצי אֹותֹו ואכל וחזר והקיאֹו, זית ּכחצי אכל ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָאפּלּו
הּגרֹון  הנאת על אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשהקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמֹו

האסּור  מּדבר .ּבכּזית ְִִַַָָָָ
ּבהן,„. וכּיֹוצא ונֹותר ּפּגּול אֹו נבלה אֹו חלב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכּזית

והּניחֹו חזר ּפטּור; האֹוכלֹו - ונתמעט ּבחּמה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהּניחֹו
מלקּות  אֹו ּכרת עליו חּיבין ונתּפח, ּפחֹות ּבּגׁשמים היה . ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָ

לֹוקין  ואין אסּור, - ּכּזית על ועמד ונתּפח ּבּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָמּכּזית
ָָעליו.

ּבארנּו‰. זה ּכבר מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ואּסּורי  טרפה, ּבׂשר עם נבלה מּבׂשר חּוץ - לכּזית זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָעם
ּוקמחין  תבּואה, מיני חמּׁשה ּבמקֹומן. ׁשּיתּבארּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָָנזיר
לאּסּור  ּבין לכּזית, מצטרפין הּכל - ׁשּלהן והּבצקֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלהן,
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לאּסּור  ּבין העמר, מּלפני חדׁש לאּסּור ּבין ּבפסח, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹחמץ
ּותרּומֹות. ׁשני ְֲִֵֵַמעׂשר

.Â מצטרף - ּומעׂשרֹות ּבתרּומה החּיב ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיראה
ּדֹומה? זה למה הא אחד; ׁשם ׁשהּוא מּפני ּבטבל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלכּזית
מצטרפין  ׁשהן הּצבי, ונבלת הּׂשה ונבלת הּׁשֹור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלנבלת

ׁשּבארנּו.לכּזית  ּכמֹו ְְְִֵֶַַַ
.Êאֹותֹו מחּיבין אין - אסּור מּדבר ּגדֹולה אכילה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהאֹוכל

לכל  אחד חּיּוב אּלא ּוכזית, ּכזית ּכל על ּכרת אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלקּות
ּכל  על אכילה ּבׁשעת ּבֹו מתרין העדים היּו ואם ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהאכילה;
ּפי  על ואף והתראה, התראה ּכל על חּיב ּוכזית, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָּכזית

הפסיק  ולא אחת אכילה .ׁשהיא ְְֲִִִִֶַַָֹ
.Á ּכׂשעֹור האסּורין,האֹוכל מּמאכלֹות מאחד ּכחרּדל אֹו ה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּכּזית, ׁשהׁשלים עד וכן ּכחרּדל, ואכל וחזר מעט ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָוׁשהה
ּכדי  סֹוף ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָּבין
אֹו ּכרת חּיב הּוא והרי הּכל, יצטרף - ּביצים ׁשלׁש ְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹאכילת

ׁשהה מלקּות  ואם אחת. ּבבת ּכּזית ׁשאכל ּכמֹו קרּבן, אֹו ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ
ּביניהן, ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף - סֹוף ועד מּתחּלה מּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיתר
ּכּזית  הׁשלים ולא הֹואיל - ּכחרּדל אחר ּכחרּדל אכל ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹאּלא

ּופטּור. מצטרפין אינן ּפרס, אכילת מּכדי ּביתר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָאּלא
.Ëיינם סתם ׁשל רביעית הּׁשֹותה אֹווכן מעט, מעט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

מעט, מעט ּוגמאֹו החלב את אֹו ּבפסח החמץ את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהמחה
מעט  מעט הּדם מן ׁשּׁשתה סֹוף אֹו ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; רביעית, ׁשתּית ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָּכדי
.È אֹותן ׁשּיאכל עד עליהן חּיב אינֹו האסּורין, האכלין ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכל

ּבחלב  מּבׂשר חּוץ הנאה; ׁשּלא ּדר לפי הּכרם, וכלאי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
אחרת  ּבלׁשֹון אכילתן אּסּור הֹוציא אּלא אכילה, ּבהן ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמר
ׁשּלא  ואפּלּו אֹותן לאסר הקּדׁש, ּובלׁשֹון ּבּׁשּול ּבלׁשֹון -ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹ

הניה. ֲֶֶָָּדר
.‡Èּכ ּוגמאֹו החלב את ׁשהמחה הרי עד ּכיצד? חם ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

חי  חלב ׁשאכל אֹו מּמּנּו, ּגרֹונֹו ּדברים ׁשּנכוה ׁשערב אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשל  קדרה לתֹו אֹו נס יין לתֹו ולענה ראׁש ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמרים
אחר  האסּור אכל ׁשאכל אֹו מרין, ּכׁשהן ואכלן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנבלה
ואם  ּפטּור; זה הרי - אדם מאכל ּובטל והבאיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהסריח
ּכלאי  ּביין אֹו ּבחלב ּבׂשר ׁשל קדרה ּבתֹו מר ּדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָערב

חּיב. - ואכלֹו ֲֶֶַַַָָהּכרם
.·Èאֹו ׂשחֹוק ּדר האסּורֹות מּמאכלֹות מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

הֹואיל  - האכילה לגּוף נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכמתעּסק
אכילה  ׁשל לעצמּה ׁשּמתּכּון ּכמי חּיב הּבאה ונהנה, והניה ; ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נתּכּון, אם - האּסּורין מּכל ּבאּסּור ּכרחֹו ּבעל לאדם ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלֹו
מּתר. נתּכּון, לא ואם ְְִִֵַָָֹֻאסּור;

.‚È לתאבֹון אסּור מאכל חּיב;האֹוכל - הרעב מּפני אֹו , ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָ
אּסּור  דבר אּלא ּיאכל מה לֹו ואין ּבּמדּבר ּתֹועה היה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואם

נפׁשֹות. סּכנת מּפני מּתר, זה הרי -ְְֲִֵֵֶַַָָָֻ
.„È ּבׂשר אֹו קדׁש ּבׂשר ּכגֹון אסּור, מאכל ׁשהריחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻעּברה

ּדעּתּה, נתיּׁשבה אם הּמרק. מן אֹותּה מאכילין - ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָחזיר
מּכּׁשעּור. ּפחֹות ּפחֹות אֹותּה מאכילין לאו, ואם ְֲִִִִִַַָָָָָמּוטב;

ׁשּתתיּׁשב  עד אֹותּה מאכילין ּדעּתּה, נתיּׁשבה לא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹואם
.ּדעּתּה ְַָ

.ÂËּבֹו וכּיֹוצא חמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשהריח הּבריא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן
ּכעּברה  ּדינֹו הּנפׁש, את ׁשּמערערין .מּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ

.ÊËּבלמּוס ׁשאחזֹו חזק]מי ּדברים [רעב אֹותֹו מאכילין - ְְֲֲִִִִֶַָָֻ
ּדבר  על מחּזרין ואין עיניו; ׁשּיאֹורּו עד מּיד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאסּורין
הּקל  הּקל אֹותֹו ּומאכילין ּבּנמצא. ממהרין אּלא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֻהּמּתר,
אֹותֹו מאכילין לאו, ואם ּדּיֹו; עיניו, האירּו אם ְְֲִִִִִִֵֵַַָָָּתחּלה;

ֶָהחמּור.
.ÊÈ נבלה אֹותֹו מאכילין - ּונבלה טבל לפנינּו היּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?

מאכילין  - ׁשביעית ּוספיחי נבלה ּבמיתה; ׁשהּטבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתחּלה,
סֹופרים  מּדברי ׁשאּסּורן ׁשביעית, ספיחי ּכמֹואֹותֹו , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָ

מאכילין  - ּוׁשביעית טבל ויֹובל; ׁשמיטה ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּיתּבאר
הּטבל, לתּקן אפׁשר אי אם - ּותרּומה טבל ׁשביעית; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאֹותֹו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכתרּומה. קדֹוׁש ׁשאינֹו טבל אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאכילין

ֶָּבזה.
.ÁÈּבארנּו היּוּכבר אם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין , ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אּסּור  אֹו מֹוסיף, אּסּור ׁשהיה אֹו ּכאחת, ּבאין האּסּורין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָׁשני
חמׁש עליו ולֹוקה אחד ּכּזית אֹוכל יׁש לפיכ ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכֹולל;
ּבֹו. ׁשּנתקּבצּו אּסּורין ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, - ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֻמלקּיֹות
הּמקּדׁשין, מן ׁשּנֹותר חלב ּכּזית ׁשאכל טמא ּכגֹון ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּכיצד?
אֹוכל  ּומּׁשּום חלב, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - הּכּפּורים ְִִִִֵֵֵֶֶַּביֹום
ׁשאכל  טמא ּומּׁשּום הּכּפּורים, ּביֹום אֹוכל ּומּׁשּום ְִִִִֵֵֶַַָָָנֹותר,

ּומעל. הּקדׁש מן ׁשּנהנה ּומּׁשּום ֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹקדׁש,
.ËÈחלּבּה היה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָולּמה

חלּבּה נאסר - הקּדיׁשּה ּבהניה. ּומּתר ּבאכילה ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻאסּור
אּסּור  עליו נֹוסף הניה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף ּומּתֹו ֲֲִִִֶַַַָָָָָָּבהניה,
להדיֹוט; ואסּור לּגבֹוּה מּתר זה חלב היה ועדין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻקדׁשים.
להדיֹוט. נאסר לּגבֹוּה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף מּתֹו - נֹותר ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָנעׂשה
נטמא  ּבחלּבּה; ואסּור ּבהמה ּבבׂשר מּתר היה הּזה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻוהאֹוכל
יֹום  ּבא החלב. על אּסּור לֹו נֹוסף ּבבׂשרּה, אף נאסר -ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבחּלין, אף ׁשּנאסר ּומּתֹו האכלין, ּכל ּכלל - ְֱֳִִִִִֶֶַַַַָָָָֻהּכּפּורים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ּבחלב אּסּורֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹנֹוסף

טו  ¤¤ּפרק
מינֹו,ּדבר‡. ּבׁשאינֹו מין - מּתר ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻ

טעמֹו, על לעמד אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו ּומין טעם; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹּבנֹותן
ּברב  .יּבטל ְִֵָֹ

הּכל ·. ונּמֹוח הּגריסין, לתֹו ׁשּנפל הּכליֹות חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכיצד?
הרי  חלב, טעם ּבהן נמצא לא אם הּגריסין: את טֹועמין -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מּמׁשֹו, ּבהן והיה חלב טעם ּבהן נמצא ואם מּתרין; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻאּלּו
היה  ולא טעמֹו ּבהן נמצא הּתֹורה; מן אסּורין אּלּו ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהרי

סֹופרים  מּדברי אסּורין אּלּו הרי מּמׁשֹו, .ּבהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָ
ּבכל ‚. ּכּזית החלב מן ׁשהיה ּכגֹון מּמׁשֹו? הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד

האּלּו הּגריסין מן אכל אם הּתערבת. מן ּביצים ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשלׁש
לֹוקה  החלב, מן ּכּזית ּבהן ויׁש הֹואיל - ּביצים ;ּכׁשלׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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.ÂËּבארנּו עבר ּכבר אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ּומׁשּמׁשיה, זרה, מעבֹודה חּוץ - מּתרין ּדמיו ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֻּומכרֹו
ּבסתם  חכמים והחמירּו לּה; ׁשּנתנּס ויין ׁשּלּה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹותקרבת

לעבֹודה  ׁשּנתנּס יין ּכדמי אסּורין ּדמיו להיֹות זרה.יינם, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׂשכרֹו ּביין, עּמֹו לעׂשֹות יׂשראל את ׁשּׂשכר ּגֹוי ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ

ָאסּור.
.ÊË ׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

לֹו, נתנּו מעֹות אם אסּור; ׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
אֹו ּכלים אֹו ּכסּות ּבׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיֹוליכן
ּבֹו להנֹות ׁשּלא ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יׂשרף זה הרי .ּפרֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ

.ÊÈ יין ׁשל לגין עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור לגֹוי ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹׂשכר
מּתר  ׂשכרֹו - נס יין ּכּדי לׁשּבר ׂשכרֹו מּתר; ׂשכרֹו -ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ

ּבתפלה  ׁשּממעט מּפני ּברכה, עליו .ותבֹוא ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
.ÁÈ חבּיֹות מאה לי 'העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר

ׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצאת ּפרּוטֹות', ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
אסּור  .ּכּלֹו ָֻ

.ËÈ,'ּבפרּוטה חבית ּבפרּוטה חבית לי 'העבר לֹו: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר
ׁשל  חבּיֹות ׂשכר - יין ׁשל חבּיֹות ּביניהן ונמצא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהעביר,

מּתר  ׂשכרֹו ּוׁשאר אסּור, .יין ְְִַָָָָֻ
.Î,ּבׂשכרן יין ׁשל חבית ּגֹוי להן ׁשּׁשלח יׂשראל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאּמני

מּׁשּנכנסה  ואם ּדמיה'; את לנּו 'ּתן לֹו: ׁשּיאמרּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻמּתר
אסּור  .לרׁשּותן, ְִָָ

.‡Î ּומכר הּגֹוי הל - מנה ּבגֹוי נֹוׁשה ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל
ּדמיה  לֹו והביא ,נס ויין ׁשּלֹו זרה מּתר.עבֹודה זה הרי - ן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ

עבֹודה  ׁשאמּכר עד לי 'המּתן ׁשּימּכר: קדם לֹו אמר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹואם
יינֹו סתם ׁשהּוא ּפי על אף - 'ל ואביא ׁשּלי יין אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָזרה
רֹוצה  ׁשהּיׂשראלי מּפני אסּור; זה הרי לֹו, והביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּומכר

חֹובֹו מּמּנּו ׁשּיּפרע ּכדי .ּבקּיּומֹו, ְְִִִֵֶֶַָ
.·Î יכֹול הּגר אין - לחלק ּובאּו ׁשּתפין, ׁשהיּו וגֹוי  ּגר ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻוכן

יין  אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: ֲֲִִַַַַַַָָָָָָֹלֹומר
אבל  ּכנגדן. ׁשּיּטל ּכדי ּבקּיּומן, רֹוצה ׁשהרי ּפרֹות'; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹואני
'טל  לֹו: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי אביהן את ׁשּירׁשּו וגֹוי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּגר
הּוא  קל ּפרֹות'; ואני יין אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה ֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָאּתה
מּׁשּבאּו ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי הּגר, ּבירּׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻׁשהקּלּו

אסּור  הּגר, .לרׁשּות ְִֵַָ
.‚Îּפסק - לגֹוי יינֹו ׁשּמכר מחיר]יׂשראל ׁשּלא [קבע עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּומּׁשּמׁש ּדעּתֹו, סמכה ׁשּמּׁשּפסק מּתרין; ּדמיו לֹו, ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻמדד
ּבׁשעת  נמצא - ּבֹו ׁשּיּגע עד נעׂשה אינֹו נס ויין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקנה,
ּדמיו  הּדמים, ּפסק ׁשּלא עד לֹו מדד מּתר. היה ְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמכירה
ונמצא  ,ׁשּמׁש ּפי על אף ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסּורין;
ּבנגיעתֹו, הּיין ונאסר לּקח, ּדעּתֹו סמכה לא עדין ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּכׁשּנגע

יינם. סתם ּכמֹוכר זה ְְֲֵֵֵֶַָָוהרי
.„Î אבל לכליֹו; הּיׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

צרי - הּגֹוי ׁשּביד יׂשראל לכלי אֹו הּגֹוי, לכלי מדד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָאם
ּדמים  לקח ולא מדד ואם ימּדד. ּכ ואחר הּדמים את ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹלּקח

נאסר - לּכלי, ׁשּמּׁשּיּגיע אסּורין; ּדמיו ׁשּפסק, ּפי על ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאף
יינם  .ּכסתם ְִֵָָ

.‰Îל' הּגֹוי: לפֹועלֹו ואמר ּגֹוי, לחנוני ּדינר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּנֹותן
חֹוׁשׁש זה הרי - לֹו' מחּׁשב ואני החנוני, מן ואכל  ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּוׁשתה
והׁשקהּו. ,נס יין לֹו ׁשּקנה ּכמי ׁשּזה יין; יׁשּתה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמא
יׂשראל  לחנוני ּדינר ׁשּנתן ּכגֹון אסּור, ּבׁשביעית זה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּוכנגד
מחּׁשב  ואני ואכל ל' הּיׂשראלי: לפֹועלֹו ואמר הארץ, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעם

אסּור  מעּׂשר, ׁשאינֹו ּדבר הּפֹועל אכל ואם .לֹו'; ְְִֵֵֶַַָָָָָֻ
.ÂÎ ׁשאמר אֹו זה', ּבדינר ּוׁשתּו 'אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאבל

ּפי  על אף - ּפֹורע' ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו 'אכלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהם:
מּתר; זה הרי ׁשעּבּודֹו, נתיחד ולא הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֻׁשּנׁשּתעּבד,
ולא  ׁשביעית, מּׁשּום ולא ,נס יין מּׁשּום לא חֹוׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֹֹֹואינֹו

מעׂשר  .מּׁשּום ֲִֵַ
.ÊÎ מה ּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם, יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל

והּכנס  זּוז, מאתים ל 'הא לגֹוי: אדם יאמר אל - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה
ּבׁשם  ׁשּכתבֹו הּיין הּגֹוי ׁשּיּקח ּכדי ,'הּמל ּבאֹוצר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּתחּתי
ל 'הא לֹו: אֹומר אבל ;לּמל הּדמים הּגֹוי ויּתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל,

האֹוצר' מן ּומּלטני זּוז, .מאתים ְִִִֵַַָָָ
.ÁÎאֹותֹו למּכר מּתר לאנסֹו, יׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻּגֹוי

הּגֹוי  זה ׁשּנתּכּון ׁשּכיון לבּדֹו; ׁשאסרֹו הּגֹוי לאֹותֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיין
ׁשחּיב  ׂשרפֹו, אֹו ׁשּׁשּברֹו ּכמֹו זה הרי - יינֹו ולאסר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהּזיקֹו

מ  ׁשּלֹוקח הּדמים ונמצאּו ּדמי לׁשּלם; לא ההּזק, ּדמי ּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.הּמכירה  ְִַָ

ה'תשע"ג  סיון ה' ג' יום

יד  ¤¤ּפרק
ּבינֹוני ‡. ּבכּזית ׁשעּורן - ׁשּבּתֹורה מאכלֹות אּסּורי ,ּכל ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּוכבר  ׁשמים; ּבידי למיתה ּבין לכרת ּבין למלקּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבין
מאכל, על ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת המחּיב ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּבארנּו,

ֶלֹוקה.
הן ·. מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ּכל עם זה .וׁשעּור ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

אינֹו אבל האסּור, מּדבר ׁשהּוא ּכל לאכל הּתֹורה מן ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹואסּור
מּכּׁשעּור, ּפחֹות ׁשהּוא ּכל אכל ואם ּכּזית; על אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלֹוקה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין
ּׁשּלבין ‚. מה אבל הּׁשּנים; ּבין מּׁשל חּוץ ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּזית

ּבכּזית. גרֹונֹו נהנה ׁשהרי ּׁשּבלע, למה מצטרף ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחניכים
זית  חצי אֹותֹו ואכל וחזר והקיאֹו, זית ּכחצי אכל ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָאפּלּו
הּגרֹון  הנאת על אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשהקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמֹו

האסּור  מּדבר .ּבכּזית ְִִַַָָָָ
ּבהן,„. וכּיֹוצא ונֹותר ּפּגּול אֹו נבלה אֹו חלב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכּזית

והּניחֹו חזר ּפטּור; האֹוכלֹו - ונתמעט ּבחּמה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהּניחֹו
מלקּות  אֹו ּכרת עליו חּיבין ונתּפח, ּפחֹות ּבּגׁשמים היה . ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָ

לֹוקין  ואין אסּור, - ּכּזית על ועמד ונתּפח ּבּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָמּכּזית
ָָעליו.

ּבארנּו‰. זה ּכבר מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ואּסּורי  טרפה, ּבׂשר עם נבלה מּבׂשר חּוץ - לכּזית זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָעם
ּוקמחין  תבּואה, מיני חמּׁשה ּבמקֹומן. ׁשּיתּבארּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָָנזיר
לאּסּור  ּבין לכּזית, מצטרפין הּכל - ׁשּלהן והּבצקֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלהן,

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

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oeiq 'd 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לאּסּור  ּבין העמר, מּלפני חדׁש לאּסּור ּבין ּבפסח, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹחמץ
ּותרּומֹות. ׁשני ְֲִֵֵַמעׂשר

.Â מצטרף - ּומעׂשרֹות ּבתרּומה החּיב ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיראה
ּדֹומה? זה למה הא אחד; ׁשם ׁשהּוא מּפני ּבטבל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלכּזית
מצטרפין  ׁשהן הּצבי, ונבלת הּׂשה ונבלת הּׁשֹור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלנבלת

ׁשּבארנּו.לכּזית  ּכמֹו ְְְִֵֶַַַ
.Êאֹותֹו מחּיבין אין - אסּור מּדבר ּגדֹולה אכילה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהאֹוכל

לכל  אחד חּיּוב אּלא ּוכזית, ּכזית ּכל על ּכרת אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלקּות
ּכל  על אכילה ּבׁשעת ּבֹו מתרין העדים היּו ואם ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהאכילה;
ּפי  על ואף והתראה, התראה ּכל על חּיב ּוכזית, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָּכזית

הפסיק  ולא אחת אכילה .ׁשהיא ְְֲִִִִֶַַָֹ
.Á ּכׂשעֹור האסּורין,האֹוכל מּמאכלֹות מאחד ּכחרּדל אֹו ה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּכּזית, ׁשהׁשלים עד וכן ּכחרּדל, ואכל וחזר מעט ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָוׁשהה
ּכדי  סֹוף ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָּבין
אֹו ּכרת חּיב הּוא והרי הּכל, יצטרף - ּביצים ׁשלׁש ְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹאכילת

ׁשהה מלקּות  ואם אחת. ּבבת ּכּזית ׁשאכל ּכמֹו קרּבן, אֹו ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ
ּביניהן, ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף - סֹוף ועד מּתחּלה מּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיתר
ּכּזית  הׁשלים ולא הֹואיל - ּכחרּדל אחר ּכחרּדל אכל ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹאּלא

ּופטּור. מצטרפין אינן ּפרס, אכילת מּכדי ּביתר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָאּלא
.Ëיינם סתם ׁשל רביעית הּׁשֹותה אֹווכן מעט, מעט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

מעט, מעט ּוגמאֹו החלב את אֹו ּבפסח החמץ את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהמחה
מעט  מעט הּדם מן ׁשּׁשתה סֹוף אֹו ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; רביעית, ׁשתּית ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָּכדי
.È אֹותן ׁשּיאכל עד עליהן חּיב אינֹו האסּורין, האכלין ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכל

ּבחלב  מּבׂשר חּוץ הנאה; ׁשּלא ּדר לפי הּכרם, וכלאי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
אחרת  ּבלׁשֹון אכילתן אּסּור הֹוציא אּלא אכילה, ּבהן ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמר
ׁשּלא  ואפּלּו אֹותן לאסר הקּדׁש, ּובלׁשֹון ּבּׁשּול ּבלׁשֹון -ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹ

הניה. ֲֶֶָָּדר
.‡Èּכ ּוגמאֹו החלב את ׁשהמחה הרי עד ּכיצד? חם ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

חי  חלב ׁשאכל אֹו מּמּנּו, ּגרֹונֹו ּדברים ׁשּנכוה ׁשערב אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשל  קדרה לתֹו אֹו נס יין לתֹו ולענה ראׁש ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמרים
אחר  האסּור אכל ׁשאכל אֹו מרין, ּכׁשהן ואכלן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנבלה
ואם  ּפטּור; זה הרי - אדם מאכל ּובטל והבאיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהסריח
ּכלאי  ּביין אֹו ּבחלב ּבׂשר ׁשל קדרה ּבתֹו מר ּדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָערב

חּיב. - ואכלֹו ֲֶֶַַַָָהּכרם
.·Èאֹו ׂשחֹוק ּדר האסּורֹות מּמאכלֹות מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

הֹואיל  - האכילה לגּוף נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכמתעּסק
אכילה  ׁשל לעצמּה ׁשּמתּכּון ּכמי חּיב הּבאה ונהנה, והניה ; ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נתּכּון, אם - האּסּורין מּכל ּבאּסּור ּכרחֹו ּבעל לאדם ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלֹו
מּתר. נתּכּון, לא ואם ְְִִֵַָָֹֻאסּור;

.‚È לתאבֹון אסּור מאכל חּיב;האֹוכל - הרעב מּפני אֹו , ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָ
אּסּור  דבר אּלא ּיאכל מה לֹו ואין ּבּמדּבר ּתֹועה היה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואם

נפׁשֹות. סּכנת מּפני מּתר, זה הרי -ְְֲִֵֵֶַַָָָֻ
.„È ּבׂשר אֹו קדׁש ּבׂשר ּכגֹון אסּור, מאכל ׁשהריחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻעּברה

ּדעּתּה, נתיּׁשבה אם הּמרק. מן אֹותּה מאכילין - ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָחזיר
מּכּׁשעּור. ּפחֹות ּפחֹות אֹותּה מאכילין לאו, ואם ְֲִִִִִַַָָָָָמּוטב;

ׁשּתתיּׁשב  עד אֹותּה מאכילין ּדעּתּה, נתיּׁשבה לא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹואם
.ּדעּתּה ְַָ

.ÂËּבֹו וכּיֹוצא חמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשהריח הּבריא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן
ּכעּברה  ּדינֹו הּנפׁש, את ׁשּמערערין .מּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ

.ÊËּבלמּוס ׁשאחזֹו חזק]מי ּדברים [רעב אֹותֹו מאכילין - ְְֲֲִִִִֶַָָֻ
ּדבר  על מחּזרין ואין עיניו; ׁשּיאֹורּו עד מּיד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאסּורין
הּקל  הּקל אֹותֹו ּומאכילין ּבּנמצא. ממהרין אּלא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֻהּמּתר,
אֹותֹו מאכילין לאו, ואם ּדּיֹו; עיניו, האירּו אם ְְֲִִִִִִֵֵַַָָָּתחּלה;

ֶָהחמּור.
.ÊÈ נבלה אֹותֹו מאכילין - ּונבלה טבל לפנינּו היּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?

מאכילין  - ׁשביעית ּוספיחי נבלה ּבמיתה; ׁשהּטבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתחּלה,
סֹופרים  מּדברי ׁשאּסּורן ׁשביעית, ספיחי ּכמֹואֹותֹו , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָ

מאכילין  - ּוׁשביעית טבל ויֹובל; ׁשמיטה ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּיתּבאר
הּטבל, לתּקן אפׁשר אי אם - ּותרּומה טבל ׁשביעית; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאֹותֹו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכתרּומה. קדֹוׁש ׁשאינֹו טבל אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאכילין

ֶָּבזה.
.ÁÈּבארנּו היּוּכבר אם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין , ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אּסּור  אֹו מֹוסיף, אּסּור ׁשהיה אֹו ּכאחת, ּבאין האּסּורין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָׁשני
חמׁש עליו ולֹוקה אחד ּכּזית אֹוכל יׁש לפיכ ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכֹולל;
ּבֹו. ׁשּנתקּבצּו אּסּורין ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, - ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֻמלקּיֹות
הּמקּדׁשין, מן ׁשּנֹותר חלב ּכּזית ׁשאכל טמא ּכגֹון ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּכיצד?
אֹוכל  ּומּׁשּום חלב, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - הּכּפּורים ְִִִִֵֵֵֶֶַּביֹום
ׁשאכל  טמא ּומּׁשּום הּכּפּורים, ּביֹום אֹוכל ּומּׁשּום ְִִִִֵֵֶַַָָָנֹותר,

ּומעל. הּקדׁש מן ׁשּנהנה ּומּׁשּום ֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹקדׁש,
.ËÈחלּבּה היה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָולּמה

חלּבּה נאסר - הקּדיׁשּה ּבהניה. ּומּתר ּבאכילה ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻאסּור
אּסּור  עליו נֹוסף הניה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף ּומּתֹו ֲֲִִִֶַַַָָָָָָּבהניה,
להדיֹוט; ואסּור לּגבֹוּה מּתר זה חלב היה ועדין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻקדׁשים.
להדיֹוט. נאסר לּגבֹוּה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף מּתֹו - נֹותר ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָנעׂשה
נטמא  ּבחלּבּה; ואסּור ּבהמה ּבבׂשר מּתר היה הּזה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻוהאֹוכל
יֹום  ּבא החלב. על אּסּור לֹו נֹוסף ּבבׂשרּה, אף נאסר -ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבחּלין, אף ׁשּנאסר ּומּתֹו האכלין, ּכל ּכלל - ְֱֳִִִִִֶֶַַַַָָָָֻהּכּפּורים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ּבחלב אּסּורֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹנֹוסף

טו  ¤¤ּפרק
מינֹו,ּדבר‡. ּבׁשאינֹו מין - מּתר ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻ

טעמֹו, על לעמד אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו ּומין טעם; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹּבנֹותן
ּברב  .יּבטל ְִֵָֹ

הּכל ·. ונּמֹוח הּגריסין, לתֹו ׁשּנפל הּכליֹות חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכיצד?
הרי  חלב, טעם ּבהן נמצא לא אם הּגריסין: את טֹועמין -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מּמׁשֹו, ּבהן והיה חלב טעם ּבהן נמצא ואם מּתרין; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻאּלּו
היה  ולא טעמֹו ּבהן נמצא הּתֹורה; מן אסּורין אּלּו ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהרי

סֹופרים  מּדברי אסּורין אּלּו הרי מּמׁשֹו, .ּבהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָ
ּבכל ‚. ּכּזית החלב מן ׁשהיה ּכגֹון מּמׁשֹו? הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד

האּלּו הּגריסין מן אכל אם הּתערבת. מן ּביצים ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשלׁש
לֹוקה  החלב, מן ּכּזית ּבהן ויׁש הֹואיל - ּביצים ;ּכׁשלׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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האּסּו טעם -ׁשהרי ּביצים מּׁשלׁש ּפחֹות אכל ּומּמׁשֹו. ר ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
היה  לא אם וכן מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹמּכין
ּבהן  ׁשּיׁש ּפי על אף - ּביצים ׁשלׁש ּבכל ּכּזית ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּתערבת
מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה אינֹו הּקדרה, ּכל ואכל חלב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָטעם

היה „. אם - הּכל ונּמֹוח האליה לחלב ּכליֹות חלב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפל
מן  מּתר הּכל הרי הּכליֹות, ּבחלב ּכׁשנים האליה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחלב
ׁשל  חתיכֹות ּבׁשּתי ׁשּנתערבה נבלה חתיכת אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּתֹורה;

הּתֹורה  מן מּתר הּכל הּכל ׁשחּוטה, - סֹופרים מּדברי אבל . ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻ
יהיה  ולא מעּוטֹו, מעצם האסּור ּדבר ׁשּיאבד עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאסּור,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עֹומדת, ׁשעינֹו חׁשּוב ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּדבר
מעּוטֹו?ּובכּמה‰. ּבעצם ויאבד האסּור, ּדבר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשּׁשים  ׁשּׁשעּורֹו ּדבר יׁש חכמים: ׁשּנתנּו ויׁשּכּׁשעּור , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבמאתים. ׁשּׁשעּורֹו ויׁש ּבמאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּׁשעּורֹו

.Â אּסּורי ּבין - ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל למד, ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנמצאת
ׁשּנתערבּו הניה, אּסּורי ּבין ּכרת, אּסּורי ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמלקּות,

הּמּתר  ּבמינֹוּבמאכל מין טעם; ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו מין - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ׁשעּורֹו הּטעם, על לעמד אפׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאי

זרה  עבֹודה חמרת מּפני ,נס מּיין חּוץ וחּוץ ּבמאתים; , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבכל  ּבמינן אֹוסרין זה, ּומּפני לתּקנֹו; אפׁשר ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּטבל,

האּסּורין. ּכׁשאר טעם ּבנֹותן ּבמינן, וׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהן,
.Ê- יין ׁשל חבּיֹות ּכּמה עליה ׁשּנפל נס יין טּפת ִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו אסּור, ׁשּנתערב הּכל טבל יין ׁשל ּכֹוס וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּומעׂשרֹות  ּתרּומה ׁשּיפריׁש עד טבל, הּכל - ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹּבחבּיֹות

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לּתערבת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹהראּויין
.Á ּבכל ּבמינן נתערבּו ׁשאם ּפי על אף - ׁשביעית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּפרֹות

טעם  ּבנֹותן ּבמינן וׁשּלא תֹורה;ׁשהּוא, אּסּורי ּבכלל אינן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּתערבת  ּכל לאכל חּיב אּלא אסּורה, הּתערבת אֹותּה ֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשאין

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְְִִִִִֵֶַָֻּבקדּׁשת
.Ëמאּסּורי ׁשהּוא ּפי על אף - ּבפסח אינֹוחמץ תֹורה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהרי  לעֹולם, אסּורה הּתערבת ׁשאין לפי אּלּו; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכללֹות
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתרת, הּתערבת ּכל ּתהיה הּפסח .לאחר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻ

ּבמינֹו. ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלפיכ
.È מּלפני ּביׁשנה ׁשּנתערבה חדׁשה לתבּואה הּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָוהּוא

ׁשּלאחר  מּתירין, לּה יׁש ׁשהרי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסרת - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעמר
הּכל  יּתר ו העמר היה . ואפּלּו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל כן ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

לא  - טֹוב ּביֹום ונֹולד מקצה אּסּור ּכגֹון מּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֶֶָֹֻאּסּורֹו
אינֹו אלפים ּבכּמה אחד אפּלּו אּלא ׁשעּור, חכמים ּבֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָנתנּו
ׁשני  ּומעׂשר הקּדׁש ּכגֹון ּבּה, ׁשּיּתר ּדר יׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבטל;

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.‡È,ּבהן וכּיֹוצא ודם, וחלב, הּכרם, וכלאי הערלה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל

הּתר  ּדר ּבהן ׁשאין ׁשעּור, ּבהן חכמים נתנּו - ּתרּומֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָוכן
אדם  .לכל ְָָָ

.·È נתערב אם מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשאפּלּו לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
לֹו ׁשּיׁש זה יהיה לא מּתר; - טעם נתן ולא מינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבׁשאינֹו
כן  ּפי על ואף לתּקנֹו; אפׁשר ׁשהרי מּטבל, חמּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּתירין

טעם  ּבנֹותן ּבמינֹו חמץ ׁשּלא על ּתתמּה ואל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ּבֹו, החמירּו לפיכ מחמצת", "ּכל אסרה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבפסח,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‚È ּותרּומת הּתרּומה, חכמים: ׁשּנתנּו הּׁשעּורין הן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואּלּו

עֹולין - והּבּכּורים והחּלה, ּומאה;[בטלים]מעׂשר, ּבאחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
לחם  ׁשל ּפרּוסה וכן זה. עם זה ּומצטרפין להרים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָוצרי

ּומאה  ּבאחד עֹולין חּלין, ׁשל ּפרּוסֹות לתֹו ּכיצד?הּפנים . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
למאה  ׁשּנפלה מּכּלן, סאה אֹו מאּלּו, מאחד קמח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻסאה
סאה  הּכל מן מרים - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל קמח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻסאה
נפלה  אדם; לכל מּתר והּׁשאר ׁשּנפלה, סאה ּכנגד ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻאחת

מדּמע. הּכל נעׂשה מּמאה, ְְֲִֵַַָָָָֹֻלפחֹות
.„È ּומצטרפין ּומאתים, ּבאחד עֹולין - הּכרם וכלאי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהערלה

זה  עם ערלה זה יין ׁשל רביעית ּכיצד? להרים. צרי ואינֹו ; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מּׁשניהן, מצטרפת הרביעית ׁשהיתה אֹו הּכרם, ּכלאי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאֹו
ואינֹו מּתר, הּכל - יין ׁשל רביעּיֹות מאתים לתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנפלה
אסּור  הּכל מּמאתים, לפחֹות נפלה ּכלּום; להרים ְְְְִִִִַַָָָָָָָֹצרי

ֲַָָּבהניה.
.ÂË וכלאי ערלה ירים ולא הּתרּומה, להרים צרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹולּמה

ׁשאין  ּתרּומה ּכל ,לפיכ ּכהנים; ממֹון ׁשהּתרּומה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכרם?
הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין [תאנים הּכהנים ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹ

להרים.גרועות] צרי אינֹו - ׁשּבאדֹום ּוׂשעֹורין ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָוהחרּובין
.ÊË ׁשהן מּפני הּכרם? וכלאי ערלה ׁשעּור ּכפלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולּמה

ּבתרּומֹות? מאה ׁשעּור על סמכּו ולּמה ּבהניה. ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשּנאמר: הּכל, ּומקּדׁשת מּמאה אחד מעׂשר ּתרּומת ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהרי

מּמּנּו" מקּדׁשֹו מרים "את ׁשאּתה 'ּדבר חכמים: אמרּו ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
מקּדׁשֹו'. לתֹוכֹו, חזר אם - ְְְִִֶַַָמּמּנּו

.ÊÈּכּלן ׁשאר ׁשּבּתֹורה ּורמׂשים אּסּורין ׁשקצים ּבׂשר ּכגֹון , ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻ
חלב  ּכּזית ּכיצד? ּבׁשּׁשים. ׁשעּורן - ּבהן וכּיֹוצא ודם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוחלב
מּתר; הּכל האליה, מחלב ּכּזית ׁשּׁשים לתֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּכליֹות

אסּור  הּכל מּׁשּׁשים, לפחֹות ּכׂשעֹורה נפל נפל אם וכן . ְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּבׁשאר  וכן ׂשעֹורה. ׁשּׁשים ּכמֹו ׁשם ׁשּיהיה צרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָחלב,
- ּבׂשר ׁשל לקדרה ׁשּנפל הּנׁשה ּגיד ׁשל ׁשּמן וכן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻאּסּורין.
על  ואף הּמנין; מן הּגיד ׁשּמן ואין ּבׁשּׁשים, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָֻמׁשערין
וגיד  הֹואיל ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּדבריהם, הּנׁשה ּגיד ׁשּׁשּמן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻּפי
והּגיד  תֹורה. ּכאּסּורי ּבֹו החמירּו עצמּה, ּבפני ּברּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנׁשה
ּבנֹותן  ּבגידים ׁשאין אֹוסר, ואינֹו ּבֹו מׁשערין אין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַעצמֹו

ַַטעם.
.ÁÈהבהמה]ּכחלאבל -[שד הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשל ְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּכמֹו מּדבריהם, והּכחל הֹואיל הּמנין; מן ּוכחל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָּבׁשּׁשים,
ּבׁשעּורֹו. הקּלּו ְְִֵֵֵֶַׁשּבארנּו,

.ËÈ ּביצים עם ׁשּנׁשלקה אפרֹוח, ּבּה ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּביצה
הן  הרי והיא, ואחת ׁשּׁשים עם היתה אם - ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻהּמּתרֹות
ׁשהיא  מּפני הּכל; נאסרּו ּבלבד, ׁשּׁשים עם היתה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻמּתרֹות;

ּבׁשעּורּה והֹוסיפּו ּבּה הּכר עׂשּו עצמּה, ּבפני .ּברּיה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
.Îעֹו ּביצת לא אבל טהֹור, עֹוף ּביצי עם ׁשּנׁשלקה טמא ף ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
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ּביצת  ׁשּנתערבה אֹו אּלּו, עם אּלּו טרף ואם אֹותן; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסרה
ׁשעּורן  - אחרֹות ּביצים עם טרפה ּביצת אֹו טמא ְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָעֹוף

.ּבׁשּׁשים  ְִִ
.‡Î הּמּורם ׁשהרי ׁשּׁשים? ׁשעּור על חכמים סמכּו ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָּומּנין

והיא  האיל; מּׁשאר מּׁשּׁשים אחד הּזרֹוע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל
אֹותֹו אֹוסרת ואינּה עּמֹו הּכהן מתּבּׁשלת "ולקח ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

האיל". מן ּבׁשלה הּזרֹוע ְְִִֵֶַַַָָאת
.·Î ׁשהיה קדרה ּכגֹון ׁשּנתערבּו, אחר ודבר ּבמינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמין

ונמחה  הּכליֹות, חלב לתֹוכּה ונפל ּוגריסין, אליה חלב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּה
ואת  האליה חלב את רֹואין - אחד ּגּוף ונעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכל
הּכליֹות  חלב ּומׁשערין אחד, ּגּוף הם ּכאּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּגריסין
אי  ׁשהרי מּתר, - מּׁשּׁשים אחד היה אם ּובאליה; ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבּגריסין

הּטעם. על לעמד ּכאן ְֲֶַַַַַָָֹאפׁשר
.‚Î וכלאי ּבמאה, לׁשערן ׁשּנתערבּו לתרּומֹות הּדין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוהּוא

ּבמאתים. אֹותן לׁשער ערלה אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּכרם
.„Î,ּבמאה ּבין ּבׁשּׁשים, ּבין - האּסּורין ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשּמׁשערין

ּבּקדרה  ׁשּיׁש ּובכל ּובּתבלין ּבּמרק מׁשערין - ּבמאתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבין
אמּדן  לפי האּסּור, ׁשּנפל מאחר קדרה ּׁשּבלעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּובמה
ּבצמצּום  ּׁשּבלעה מה על לעמד אפׁשר אי ׁשהרי .הּדעת; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

.‰Î,ּבּטל ואם לכּתחּלה. ּתֹורה, ׁשל אּסּורין לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאסּור
מּתר  זה ואסרּוהרי חכמים, אֹותֹו קנסּו כן, ּפי על ואף . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֻ

זֹוה  ּתערבת אֹוסרין אין קנס, ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ויראה ּכל. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
הּכל  - לאחרים אבל האּסּור, ׁשּבּטל העֹובר זה על ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

ָֻמּתר.
.ÂÎ,סאה מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?

ּכדי  ויצרף, אחרת סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהרי
מּתר. הּכל כן, ועׂשה עבר ואם ּומאתים; ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּתעלה

לכּתחּלה  האּסּור מבּטלין - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור .אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
.ÊÎ ונתן עֹוף, ּבׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?

ׁשּיבטל  עד אחר, עֹוף ּבׂשר עליו מרּבה - ּבּקדרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטעם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַַָֹהּטעם.

.ÁÎּבארנּו ּבדבר ּכבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבׁשהׁשּביחֹו. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. נאסר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻהּמּתר,
זה  הרי טעמֹו, והפסיד לּמּתר האס ּור זה ּפגם אם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאבל
ּפגם  אם אבל סֹוף; ועד מּתחּלה ּפֹוגם ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּתר;
ּפי  על אף ּבּתחּלה, הׁשּביח אֹו להׁשּביח, וסֹופֹו ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָּבּתחּלה,

אסּור. זה הרי - לפּגם ְֲִֵֶֶָֹׁשּסֹופֹו
.ËÎ ּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּומי

נּכר  הּתרּומה טעם היה אם הּכהן. אֹותן טֹועם החּלין, ְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻעם
מדּמע  הּכל וחולין]- תרומה ּתרּומֹות [תערובת ּובהלכֹות . ְְְְִַָֹֻ

המדּמע. ּדין ְְִִֵַָָֻיתּבאר
.Ïוכלאי ואם ערלה ויין ,נס יין אֹו ּבחלב, ּבׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

ׁשּנתּבּׁשל  ּורמׂשים ׁשקצים ּבׂשר אֹו לדבׁש, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכרם
על  וסֹומכין הּגֹוי, אֹותן טֹועם - ּבהן וכּיֹוצא הּירק, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָעם

טעם,ּפיו  ּבֹו 'יׁש ׁשאמר: אֹו טעם', ּבֹו 'אין אמר: אם . ִִֵֵֶַַַַַַָָ

יהיה  ׁשּלא והּוא מּתר; הּכל - ּפגמֹו' והרי הּוא רע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻּומּטעם
- לטעם ּגֹוי ׁשם אין ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו להׁשּביח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹסֹופֹו
ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ּבׁשעּורֹו, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַָָמׁשערין

.‡Ïאֹותֹו מׁשערין - לחמץ אֹו לׁשכר ׁשּנפל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹעכּבר
ּובחמץ  ּבׁשכר טעמֹו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹּבׁשּׁשים;
מּתר, - לדבׁש אֹו לׁשמן אֹו ליין נפל אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֻמׁשּביח.
צריכין  אּלּו ׁשּכל - ּפֹוגם ׁשּטעמֹו מּפני טעם; נתן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואפּלּו

טעמן  ּומפסיד מסריחן וזה מבּׂשמין, .להיֹותן ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻ
.·Ï מּקצה אפּלּו לאכל אסּור ּבחלּבֹו, אֹותֹו ׁשּצלה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָֹּגדי

ּבֹו ונֹותן מׁשּביחֹו והּוא ּבאבריו, נבלע ׁשהחלב - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאזנֹו
ולא  ּכליֹות, חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,לפיכ ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹטעם.
עד  ואֹוכל, קֹולף - מּׁשּׁשים ּכאחד מעט אּלא קרב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָחלב

לחלב  קֹולף ׁשּמּגיע - ׁשּבּה הּנׁשה ּבגיד ׁשּצלאּה יר וכן . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ּומׁשליכֹו. לּגיד, מּגיע ׁשהּוא עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואֹוכל
האסּורֹות  קרּומֹות ולא חּוטין לא מּמּנה הסיר ולא ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹֹׁשלמה
ּומׁשליכֹו; חֹותכֹו אסּור, לדבר ׁשּיּגיע וכיון ואֹוכל, קֹולף -ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

טעם, ּבנֹותן ּבגידין ּבהן.ׁשאין לׁשער ּכדי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
.‚Ï ּבהמה אֹו נבלה ּבׂשר עם ׁשחּוטה ּבׂשר צֹולין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאין

ואם  ּבזה; זה נֹוגעין ׁשאין ּפי על ואף אחד, ּבתּנּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאה
הרּבה  ׁשמנה האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻצלאן
עצמֹו אּלא אֹוסר ואין אֹוסר, אינֹו ׁשהריח רזה, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּמּתרת

אּסּור  .ׁשל ִֶ
.„Ï הרי - ׁשחּוטה ּבׂשר עּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּבׂשר

ּבׂשר  ּבגּוף נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני נאסר, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָזה
על  ולא הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר ואי ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשחּוטה,

ּתפל הּׁשעּור  ּדג עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ּדג ּבׂשר וכן . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
טהֹור  הּמליח היה אם אבל צירֹו; מּפני נאסר ְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָָטהֹור,
מן  ּבֹולע ׁשהּתפל הּמליח, נאסר לא - טמא ּדג ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוהּתפל
אסּור, הּכל ציר - טהֹור ּדג עם ׁשּכבׁשֹו טמא ּדג ְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּמליח.

הּטהֹור. מן מּמאתים אחד הּטמא היה ּכן אם ִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלא

טז  ¤¤ּפרק
האסּור ‡. ּבּדבר חכמים ׁשּנתנּו האּלּו הּׁשעּורין ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל

מחּמץ  האסּור הּדבר היה ּבׁשּלא - הּמּתר ּבמינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשּנתערב
ולא  ׁשהּוא ּכמֹות עֹומד ׁשהּוא חׁשּוב ּדבר אֹו מתּבל, ְְְֵֵֶֶַָָָֹאֹו
מתּבל  אֹו מחּמץ היה אם אבל הּמּתר; ּבּדבר ונדמע ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻנתערב

ּדב  ׁשהּוא אֹו ּבכל אֹוסר - חׁשּוב .ר ְֵֶָָָָ
עּסת ·. לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל חּטין ׁשל ׂשאֹור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

ּכּלּה העּסה זֹו 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
ּכלאי  ׁשל ׂשאֹור וכן מאלף. אחד הּתבלין אֹו ׁשהּׂשאֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּפי
- הּקדרה לתֹו ערלה ׁשל ּתבלין אֹו העּסה, לתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּכרם

ּבהניה  אסּור .הּכל ֲַַָָָֹ
ׁשבעה ‚. - ׁשהּוא ּבכל ּבמינֹו אֹוסר ׁשהּוא חׁשּוב ְְְִִֵֶֶָָָָָּדבר
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האּסּו טעם -ׁשהרי ּביצים מּׁשלׁש ּפחֹות אכל ּומּמׁשֹו. ר ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
היה  לא אם וכן מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹמּכין
ּבהן  ׁשּיׁש ּפי על אף - ּביצים ׁשלׁש ּבכל ּכּזית ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּתערבת
מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה אינֹו הּקדרה, ּכל ואכל חלב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָטעם

היה „. אם - הּכל ונּמֹוח האליה לחלב ּכליֹות חלב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפל
מן  מּתר הּכל הרי הּכליֹות, ּבחלב ּכׁשנים האליה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחלב
ׁשל  חתיכֹות ּבׁשּתי ׁשּנתערבה נבלה חתיכת אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּתֹורה;

הּתֹורה  מן מּתר הּכל הּכל ׁשחּוטה, - סֹופרים מּדברי אבל . ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻ
יהיה  ולא מעּוטֹו, מעצם האסּור ּדבר ׁשּיאבד עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאסּור,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עֹומדת, ׁשעינֹו חׁשּוב ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּדבר
מעּוטֹו?ּובכּמה‰. ּבעצם ויאבד האסּור, ּדבר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשּׁשים  ׁשּׁשעּורֹו ּדבר יׁש חכמים: ׁשּנתנּו ויׁשּכּׁשעּור , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבמאתים. ׁשּׁשעּורֹו ויׁש ּבמאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּׁשעּורֹו

.Â אּסּורי ּבין - ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל למד, ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנמצאת
ׁשּנתערבּו הניה, אּסּורי ּבין ּכרת, אּסּורי ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמלקּות,

הּמּתר  ּבמינֹוּבמאכל מין טעם; ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו מין - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ׁשעּורֹו הּטעם, על לעמד אפׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאי

זרה  עבֹודה חמרת מּפני ,נס מּיין חּוץ וחּוץ ּבמאתים; , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבכל  ּבמינן אֹוסרין זה, ּומּפני לתּקנֹו; אפׁשר ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּטבל,

האּסּורין. ּכׁשאר טעם ּבנֹותן ּבמינן, וׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהן,
.Ê- יין ׁשל חבּיֹות ּכּמה עליה ׁשּנפל נס יין טּפת ִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו אסּור, ׁשּנתערב הּכל טבל יין ׁשל ּכֹוס וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּומעׂשרֹות  ּתרּומה ׁשּיפריׁש עד טבל, הּכל - ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹּבחבּיֹות

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לּתערבת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹהראּויין
.Á ּבכל ּבמינן נתערבּו ׁשאם ּפי על אף - ׁשביעית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּפרֹות

טעם  ּבנֹותן ּבמינן וׁשּלא תֹורה;ׁשהּוא, אּסּורי ּבכלל אינן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּתערבת  ּכל לאכל חּיב אּלא אסּורה, הּתערבת אֹותּה ֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשאין

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְְִִִִִֵֶַָֻּבקדּׁשת
.Ëמאּסּורי ׁשהּוא ּפי על אף - ּבפסח אינֹוחמץ תֹורה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהרי  לעֹולם, אסּורה הּתערבת ׁשאין לפי אּלּו; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכללֹות
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתרת, הּתערבת ּכל ּתהיה הּפסח .לאחר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻ

ּבמינֹו. ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלפיכ
.È מּלפני ּביׁשנה ׁשּנתערבה חדׁשה לתבּואה הּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָוהּוא

ׁשּלאחר  מּתירין, לּה יׁש ׁשהרי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסרת - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעמר
הּכל  יּתר ו העמר היה . ואפּלּו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל כן ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

לא  - טֹוב ּביֹום ונֹולד מקצה אּסּור ּכגֹון מּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֶֶָֹֻאּסּורֹו
אינֹו אלפים ּבכּמה אחד אפּלּו אּלא ׁשעּור, חכמים ּבֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָנתנּו
ׁשני  ּומעׂשר הקּדׁש ּכגֹון ּבּה, ׁשּיּתר ּדר יׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבטל;

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.‡È,ּבהן וכּיֹוצא ודם, וחלב, הּכרם, וכלאי הערלה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל

הּתר  ּדר ּבהן ׁשאין ׁשעּור, ּבהן חכמים נתנּו - ּתרּומֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָוכן
אדם  .לכל ְָָָ

.·È נתערב אם מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשאפּלּו לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
לֹו ׁשּיׁש זה יהיה לא מּתר; - טעם נתן ולא מינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבׁשאינֹו
כן  ּפי על ואף לתּקנֹו; אפׁשר ׁשהרי מּטבל, חמּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּתירין

טעם  ּבנֹותן ּבמינֹו חמץ ׁשּלא על ּתתמּה ואל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ּבֹו, החמירּו לפיכ מחמצת", "ּכל אסרה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבפסח,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‚È ּותרּומת הּתרּומה, חכמים: ׁשּנתנּו הּׁשעּורין הן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואּלּו

עֹולין - והּבּכּורים והחּלה, ּומאה;[בטלים]מעׂשר, ּבאחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
לחם  ׁשל ּפרּוסה וכן זה. עם זה ּומצטרפין להרים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָוצרי

ּומאה  ּבאחד עֹולין חּלין, ׁשל ּפרּוסֹות לתֹו ּכיצד?הּפנים . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
למאה  ׁשּנפלה מּכּלן, סאה אֹו מאּלּו, מאחד קמח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻסאה
סאה  הּכל מן מרים - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל קמח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻסאה
נפלה  אדם; לכל מּתר והּׁשאר ׁשּנפלה, סאה ּכנגד ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻאחת

מדּמע. הּכל נעׂשה מּמאה, ְְֲִֵַַָָָָֹֻלפחֹות
.„È ּומצטרפין ּומאתים, ּבאחד עֹולין - הּכרם וכלאי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהערלה

זה  עם ערלה זה יין ׁשל רביעית ּכיצד? להרים. צרי ואינֹו ; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מּׁשניהן, מצטרפת הרביעית ׁשהיתה אֹו הּכרם, ּכלאי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאֹו
ואינֹו מּתר, הּכל - יין ׁשל רביעּיֹות מאתים לתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנפלה
אסּור  הּכל מּמאתים, לפחֹות נפלה ּכלּום; להרים ְְְְִִִִַַָָָָָָָֹצרי

ֲַָָּבהניה.
.ÂË וכלאי ערלה ירים ולא הּתרּומה, להרים צרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹולּמה

ׁשאין  ּתרּומה ּכל ,לפיכ ּכהנים; ממֹון ׁשהּתרּומה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכרם?
הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין [תאנים הּכהנים ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹ

להרים.גרועות] צרי אינֹו - ׁשּבאדֹום ּוׂשעֹורין ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָוהחרּובין
.ÊË ׁשהן מּפני הּכרם? וכלאי ערלה ׁשעּור ּכפלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולּמה

ּבתרּומֹות? מאה ׁשעּור על סמכּו ולּמה ּבהניה. ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשּנאמר: הּכל, ּומקּדׁשת מּמאה אחד מעׂשר ּתרּומת ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהרי

מּמּנּו" מקּדׁשֹו מרים "את ׁשאּתה 'ּדבר חכמים: אמרּו ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
מקּדׁשֹו'. לתֹוכֹו, חזר אם - ְְְִִֶַַָמּמּנּו

.ÊÈּכּלן ׁשאר ׁשּבּתֹורה ּורמׂשים אּסּורין ׁשקצים ּבׂשר ּכגֹון , ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻ
חלב  ּכּזית ּכיצד? ּבׁשּׁשים. ׁשעּורן - ּבהן וכּיֹוצא ודם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוחלב
מּתר; הּכל האליה, מחלב ּכּזית ׁשּׁשים לתֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּכליֹות

אסּור  הּכל מּׁשּׁשים, לפחֹות ּכׂשעֹורה נפל נפל אם וכן . ְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּבׁשאר  וכן ׂשעֹורה. ׁשּׁשים ּכמֹו ׁשם ׁשּיהיה צרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָחלב,
- ּבׂשר ׁשל לקדרה ׁשּנפל הּנׁשה ּגיד ׁשל ׁשּמן וכן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻאּסּורין.
על  ואף הּמנין; מן הּגיד ׁשּמן ואין ּבׁשּׁשים, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָֻמׁשערין
וגיד  הֹואיל ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּדבריהם, הּנׁשה ּגיד ׁשּׁשּמן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻּפי
והּגיד  תֹורה. ּכאּסּורי ּבֹו החמירּו עצמּה, ּבפני ּברּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנׁשה
ּבנֹותן  ּבגידים ׁשאין אֹוסר, ואינֹו ּבֹו מׁשערין אין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַעצמֹו

ַַטעם.
.ÁÈהבהמה]ּכחלאבל -[שד הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשל ְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּכמֹו מּדבריהם, והּכחל הֹואיל הּמנין; מן ּוכחל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָּבׁשּׁשים,
ּבׁשעּורֹו. הקּלּו ְְִֵֵֵֶַׁשּבארנּו,

.ËÈ ּביצים עם ׁשּנׁשלקה אפרֹוח, ּבּה ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּביצה
הן  הרי והיא, ואחת ׁשּׁשים עם היתה אם - ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻהּמּתרֹות
ׁשהיא  מּפני הּכל; נאסרּו ּבלבד, ׁשּׁשים עם היתה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻמּתרֹות;

ּבׁשעּורּה והֹוסיפּו ּבּה הּכר עׂשּו עצמּה, ּבפני .ּברּיה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
.Îעֹו ּביצת לא אבל טהֹור, עֹוף ּביצי עם ׁשּנׁשלקה טמא ף ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
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ּביצת  ׁשּנתערבה אֹו אּלּו, עם אּלּו טרף ואם אֹותן; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסרה
ׁשעּורן  - אחרֹות ּביצים עם טרפה ּביצת אֹו טמא ְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָעֹוף

.ּבׁשּׁשים  ְִִ
.‡Î הּמּורם ׁשהרי ׁשּׁשים? ׁשעּור על חכמים סמכּו ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָּומּנין

והיא  האיל; מּׁשאר מּׁשּׁשים אחד הּזרֹוע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל
אֹותֹו אֹוסרת ואינּה עּמֹו הּכהן מתּבּׁשלת "ולקח ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

האיל". מן ּבׁשלה הּזרֹוע ְְִִֵֶַַַָָאת
.·Î ׁשהיה קדרה ּכגֹון ׁשּנתערבּו, אחר ודבר ּבמינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמין

ונמחה  הּכליֹות, חלב לתֹוכּה ונפל ּוגריסין, אליה חלב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּה
ואת  האליה חלב את רֹואין - אחד ּגּוף ונעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכל
הּכליֹות  חלב ּומׁשערין אחד, ּגּוף הם ּכאּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּגריסין
אי  ׁשהרי מּתר, - מּׁשּׁשים אחד היה אם ּובאליה; ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבּגריסין

הּטעם. על לעמד ּכאן ְֲֶַַַַַָָֹאפׁשר
.‚Î וכלאי ּבמאה, לׁשערן ׁשּנתערבּו לתרּומֹות הּדין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוהּוא

ּבמאתים. אֹותן לׁשער ערלה אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּכרם
.„Î,ּבמאה ּבין ּבׁשּׁשים, ּבין - האּסּורין ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשּמׁשערין

ּבּקדרה  ׁשּיׁש ּובכל ּובּתבלין ּבּמרק מׁשערין - ּבמאתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבין
אמּדן  לפי האּסּור, ׁשּנפל מאחר קדרה ּׁשּבלעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּובמה
ּבצמצּום  ּׁשּבלעה מה על לעמד אפׁשר אי ׁשהרי .הּדעת; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

.‰Î,ּבּטל ואם לכּתחּלה. ּתֹורה, ׁשל אּסּורין לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאסּור
מּתר  זה ואסרּוהרי חכמים, אֹותֹו קנסּו כן, ּפי על ואף . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֻ

זֹוה  ּתערבת אֹוסרין אין קנס, ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ויראה ּכל. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
הּכל  - לאחרים אבל האּסּור, ׁשּבּטל העֹובר זה על ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

ָֻמּתר.
.ÂÎ,סאה מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?

ּכדי  ויצרף, אחרת סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהרי
מּתר. הּכל כן, ועׂשה עבר ואם ּומאתים; ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּתעלה

לכּתחּלה  האּסּור מבּטלין - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור .אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
.ÊÎ ונתן עֹוף, ּבׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?

ׁשּיבטל  עד אחר, עֹוף ּבׂשר עליו מרּבה - ּבּקדרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטעם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַַָֹהּטעם.

.ÁÎּבארנּו ּבדבר ּכבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבׁשהׁשּביחֹו. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. נאסר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻהּמּתר,
זה  הרי טעמֹו, והפסיד לּמּתר האס ּור זה ּפגם אם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאבל
ּפגם  אם אבל סֹוף; ועד מּתחּלה ּפֹוגם ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּתר;
ּפי  על אף ּבּתחּלה, הׁשּביח אֹו להׁשּביח, וסֹופֹו ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָּבּתחּלה,

אסּור. זה הרי - לפּגם ְֲִֵֶֶָֹׁשּסֹופֹו
.ËÎ ּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּומי

נּכר  הּתרּומה טעם היה אם הּכהן. אֹותן טֹועם החּלין, ְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻעם
מדּמע  הּכל וחולין]- תרומה ּתרּומֹות [תערובת ּובהלכֹות . ְְְְִַָֹֻ

המדּמע. ּדין ְְִִֵַָָֻיתּבאר
.Ïוכלאי ואם ערלה ויין ,נס יין אֹו ּבחלב, ּבׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

ׁשּנתּבּׁשל  ּורמׂשים ׁשקצים ּבׂשר אֹו לדבׁש, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכרם
על  וסֹומכין הּגֹוי, אֹותן טֹועם - ּבהן וכּיֹוצא הּירק, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָעם

טעם,ּפיו  ּבֹו 'יׁש ׁשאמר: אֹו טעם', ּבֹו 'אין אמר: אם . ִִֵֵֶַַַַַַָָ

יהיה  ׁשּלא והּוא מּתר; הּכל - ּפגמֹו' והרי הּוא רע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻּומּטעם
- לטעם ּגֹוי ׁשם אין ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו להׁשּביח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹסֹופֹו
ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ּבׁשעּורֹו, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַָָמׁשערין

.‡Ïאֹותֹו מׁשערין - לחמץ אֹו לׁשכר ׁשּנפל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹעכּבר
ּובחמץ  ּבׁשכר טעמֹו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹּבׁשּׁשים;
מּתר, - לדבׁש אֹו לׁשמן אֹו ליין נפל אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֻמׁשּביח.
צריכין  אּלּו ׁשּכל - ּפֹוגם ׁשּטעמֹו מּפני טעם; נתן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואפּלּו

טעמן  ּומפסיד מסריחן וזה מבּׂשמין, .להיֹותן ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻ
.·Ï מּקצה אפּלּו לאכל אסּור ּבחלּבֹו, אֹותֹו ׁשּצלה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָֹּגדי

ּבֹו ונֹותן מׁשּביחֹו והּוא ּבאבריו, נבלע ׁשהחלב - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאזנֹו
ולא  ּכליֹות, חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,לפיכ ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹטעם.
עד  ואֹוכל, קֹולף - מּׁשּׁשים ּכאחד מעט אּלא קרב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָחלב

לחלב  קֹולף ׁשּמּגיע - ׁשּבּה הּנׁשה ּבגיד ׁשּצלאּה יר וכן . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ּומׁשליכֹו. לּגיד, מּגיע ׁשהּוא עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואֹוכל
האסּורֹות  קרּומֹות ולא חּוטין לא מּמּנה הסיר ולא ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹֹׁשלמה
ּומׁשליכֹו; חֹותכֹו אסּור, לדבר ׁשּיּגיע וכיון ואֹוכל, קֹולף -ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

טעם, ּבנֹותן ּבגידין ּבהן.ׁשאין לׁשער ּכדי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
.‚Ï ּבהמה אֹו נבלה ּבׂשר עם ׁשחּוטה ּבׂשר צֹולין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאין

ואם  ּבזה; זה נֹוגעין ׁשאין ּפי על ואף אחד, ּבתּנּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאה
הרּבה  ׁשמנה האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻצלאן
עצמֹו אּלא אֹוסר ואין אֹוסר, אינֹו ׁשהריח רזה, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּמּתרת

אּסּור  .ׁשל ִֶ
.„Ï הרי - ׁשחּוטה ּבׂשר עּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּבׂשר

ּבׂשר  ּבגּוף נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני נאסר, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָזה
על  ולא הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר ואי ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשחּוטה,

ּתפל הּׁשעּור  ּדג עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ּדג ּבׂשר וכן . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
טהֹור  הּמליח היה אם אבל צירֹו; מּפני נאסר ְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָָטהֹור,
מן  ּבֹולע ׁשהּתפל הּמליח, נאסר לא - טמא ּדג ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוהּתפל
אסּור, הּכל ציר - טהֹור ּדג עם ׁשּכבׁשֹו טמא ּדג ְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּמליח.

הּטהֹור. מן מּמאתים אחד הּטמא היה ּכן אם ִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלא

טז  ¤¤ּפרק
האסּור ‡. ּבּדבר חכמים ׁשּנתנּו האּלּו הּׁשעּורין ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל

מחּמץ  האסּור הּדבר היה ּבׁשּלא - הּמּתר ּבמינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשּנתערב
ולא  ׁשהּוא ּכמֹות עֹומד ׁשהּוא חׁשּוב ּדבר אֹו מתּבל, ְְְֵֵֶֶַָָָֹאֹו
מתּבל  אֹו מחּמץ היה אם אבל הּמּתר; ּבּדבר ונדמע ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻנתערב

ּדב  ׁשהּוא אֹו ּבכל אֹוסר - חׁשּוב .ר ְֵֶָָָָ
עּסת ·. לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל חּטין ׁשל ׂשאֹור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

ּכּלּה העּסה זֹו 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
ּכלאי  ׁשל ׂשאֹור וכן מאלף. אחד הּתבלין אֹו ׁשהּׂשאֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּפי
- הּקדרה לתֹו ערלה ׁשל ּתבלין אֹו העּסה, לתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּכרם

ּבהניה  אסּור .הּכל ֲַַָָָֹ
ׁשבעה ‚. - ׁשהּוא ּבכל ּבמינֹו אֹוסר ׁשהּוא חׁשּוב ְְְִִֵֶֶָָָָָּדבר
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בדן ורּמֹוני ,פר אגֹוזי הן: ואּלּו מקומות]דברים; ,[שמות ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּתרדין וחלפֹות סתּומֹות, אּכרּוב,[סלק]וחבּיֹות וקלסי , ְְְְְְְְִִִֵַַָָ

הּבית. ּבעל ׁשל וכּכרֹות יונית, ְְְִִִֶַַַַַַָָּודלעת
ונתערב „. ערלה, ׁשהיה בדן מרּמֹוני אחד רּמֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכיצד?

חבית  וכן ּבהניה; אסּור הּכל - רּמֹונים אלפים ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּבכּמה
ּבכּמה  ׁשּנתערבה הּכרם, ּכלאי אֹו ערלה יין ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָסתּומה

ּבהניה  אסּורין הּכל - סתּומֹות חבּיֹות ׁשאר אלפים וכן . ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹ
דברים. ְְִִַָָהּׁשבעה

אֹו‰. חּיה אֹו ּבהמה ּבׂשר ׁשל אֹו נבלה, ׁשל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
- חתיכֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּטמאין, ּדג אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָעֹוף
יׁשער  ּכ ואחר חתיכה, אֹותּה ׁשּיגּביּה עד אסּור  ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּכל
האסּור  הּדבר הרי הגּביהּה, לא ׁשאם ּבׁשּׁשים; ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּׁשאר

נׁשּתּנה  ולא מתּכּבד עֹומד ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובה והחתיכה ; ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
האֹורחין  לפני .ּבּה ְְִִֵָָ

.Â חּלין ׁשל אֹו ּבחלב, ּבׂשר ׁשל ּבחתיכה הּדין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ּכמֹו ּבהניה, מּדבריהם אסּורין הן ׁשהרי ּבעזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשחטּו

ׁשחיטה  ּבהלכֹות ׁשּיגּביּהׁשּיתּבאר עד ׁשהן, ּבכל אֹוסרין - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
- הּבׂשר עם אֹו הּגידין עם ׁשּנתּבּׁשל הּנׁשה ּגיד וכן ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותן.
ּבנֹותן  ּבּגידין ׁשאין מּתר, והּׁשאר מגּביהֹו ׁשּמּכירֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבזמן
ּבפני  ּברּיה ׁשהּוא מּפני אסּור; הּכל מּכירֹו, אינֹו ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹטעם.

ׁשהּוא. ּבכל ואֹוסר חׁשּוב הּוא הרי ְְְֲֵֵֶַָָעצמֹו,
.Ê חּיים ּבעלי ּכל לפיכ,וכן ּבטלין; ואינן הן חׁשּובין , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

ּבאלף  ערּופה ועגלה ׁשורים, ּבאלף ׁשּנתערב הּנסקל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשֹור
ּפטר  אֹו צּפֹורים, ּבאלף הּׁשחּוטה מצרע צּפֹור אֹו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹעגלֹות,
ׁשאר  אבל ּבהניה. אסּורין ּכּלן - חמֹורים ּבאלף ְְֲֲֲֲֲִִֶֶַָָָָָֻחמֹור
עֹולין  אּלּו הרי לּמנֹות, ׁשּדרּכן ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּדברים

ְִָּבׁשעּורן.
.Á ׁשּנתערבה הּכרם מּכלאי ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכיצד?

ּבמאתים  ׁשּנתערב ערלה ׁשל אתרֹוג אֹו אגּדֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבמאתים
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. הּכל - .אתרֹוגין ְְִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ

.Ë מן מקֹום ּבני אצל חׁשּוב ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה
י  ּבארץ בדן ורּמֹוני פר אגֹוזי ּכגֹון ׂשראל הּמקֹומֹות, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

חׁשיבּותֹו לפי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ׁשהּוא - הּזמּנין ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבאֹותן
ׁשהן  אּלא אּלּו, הזּכרּו ולא זמן; ּובאֹותֹו מקֹום ְְְְְְֵֵֶֶַָָֹֻּבאֹותֹו
ּבהן  ּכּיֹוצא לכל הּדין והּוא מקֹום, ּבכל ׁשהן ּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹוסרין

מקֹומֹות  האּלּוּבׁשאר אּסּורין ׁשּכל הּוא ּברּור ודבר . ְְְִִִֵֶָָָָָָ
ְִִֵֶמּדבריהם.

.È אחרים רּמֹונים לׁשני הּזאת, הּתערבת מן אחד רּמֹון ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹנפל
אחרים  לרּמֹונים אחד רּמֹון הּׁשלׁשה מן ונפל בדן, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמרּמֹוני
ּתערבת  ׁשל הרּמֹון ׁשהרי מּתרין, האחרים אּלּו הרי -ֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
הראׁשֹונה  הּתערבת מן נפל ואם ּברב; ּבטל ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהראׁשֹונה
להּתיר  אּלא ּברב, ּבטל נאמר לא אסּורין; ּכּלן לאלף, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻרּמֹון
אחר, למקֹום הּׁשנּיה הּתערבת מן יּפל ׁשאם - ספקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹספק

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹוסר. .אינֹו ְֵֵֵֵֶַָֹ
.‡È ערלה אגֹוז מּפני ּכּלן ׁשּנאסרּו אּלּו אגֹוזים ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֻנתּפּצעּו

החבּיֹות, ונתּפּתחּו הרּמֹונים, נתּפרדּו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּביניהן,
הרי  - ׁשּנאסרּו אחר הּכּכרֹות ונתּפרסּו הּדלּועין, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָונתחּתכּו

ּומאתים  ּבאחד יעלּו והּואאּלּו נבלה ; לחתיכת הּדין ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
עֹולה  ׁשהיא ּכמֹוה, הּכל ונעׂשה החתיכֹות ּבכלל ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנדֹוכה

ְִִּבׁשּׁשים.
.·Èלפצע הרּמֹונים,[לרסק]ואסּור ּולפרד האגֹוזים, ְְְֱִִִִֵַָָָָֹ

ּומאתים  ּבאחד ׁשּיעלּו ּכדי ׁשּנאסרּו, אחר החבּיֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולפּתח
קֹונסין  כן, עׂשה ואם לכּתחּלה; אּסּור מבּטלין ׁשאין -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ואֹו ׁשּבארנּו.אֹותֹו ּכמֹו עליו סרין ְְְְִֵֶַָָ
.‚Èלתֹו ׁשּנפלּו ּתרּומה וׁשל הּכרם ּכלאי ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָׂשאֹור

ּובׁשניהן  לחּמץ, ּכדי ּבזה ולא לחּמץ ּכדי ּבזה לא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהעּסה,
ליׂשראל  אסּורה עּסה אֹותּה - לחּמץ ּכדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשּיצטרפּו

לּכהנים  הּכרם ּומּתרת ּכלאי וׁשל ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
לתּבל, ּכדי מהם ּבאחד ולא הּקדרה, לתֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנפלּו
ׁשהרי  ליׂשראל, אסּורה קדרה אֹותּה - לתּבל ּכדי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּובׁשניהן

לכהנים. ּומּתרת ּתּבלּה; להם האסּור ְְֲִִֶֶֶָָָָָָֹֻּדבר
.„Èאֹו אחד, מּמין ׁשמֹות ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּתבלין

וכן  ולאסר, לתּבל מצטרפין - אחד מּׁשם מינין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשלׁשה
הֹואיל  - ׂשעֹורין ׁשל ּוׂשאֹור חּטין ׁשל ׂשאֹור ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַלחּמץ.
הרי  אּלא מינֹו, וׁשאינֹו ּכמין אינן הּוא, אחד ׂשאֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוׁשם
ּבעּסה  לחּמץ ּכדי ּבהן לׁשער ּומצטרפין אחד; ּכמין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהן

חּטין  לחּמץ ׁשל ּכדי אֹו חּטין, טעם ׁשניהם טעם היה אם , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׂשעֹורים. טעם ׁשניהם טעם היה אם ׂשעֹורים, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבעּסה

.ÂË ׁשל ּכרּפס ּכגֹון ּכיצד? אחד מּמין ׁשמֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשה
ׁשּלכל  ּפי על אף - ּגּנה ׁשל וכרּפס אפר ׁשל וכרּפס ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָנהרֹות
מצטרפין  אחד, מין והן הֹואיל - עצמֹו ּבפני ׁשם מהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאחד

ְֵַלתּבל.
.ÊËאֹו ּתרּומה ׁשל ׂשאֹור לתֹוכּה ׁשּנפל מחּמצת ְְְְִֶֶֶֶַָָָָֻעּסה

לתֹוכּה ׁשּנפלּו מתּבלת קדרה וכן הּכרם, ּכלאי ׁשל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻׂשאֹור
אם  - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל אֹו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּתבלין
ּובּתבלין  מּצה, העּסה היתה אּלּו לחּמץ ּכדי ּבּׂשאֹור ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָיׁש
אסּור; הּכל הרי - ּתפלה היתה אּלּו הּקדרה לתּבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹּכדי
ּתרּומה  ּבׁשעּורן, יעלּו - ּולחּמץ לתּבל ּכדי ּבהן אין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָואם

ּומאתים  ּבאחד הּכרם וכלאי וערלה ּומאה, .ּבאחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
.ÊÈ?ּכיצד הּכרם. ּכלאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּתרּומה

נפל  ּכ ואחר חּלין, ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻסאה
התערובת]לּכל ּכלאי [לכל ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה חצי , ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

הּכרם; ּכלאי אּסּור ולא ערלה, אּסּור ּכאן אין - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
הּמאתים  ׁשּמקצת ּפי על ואף ּומאתים, ּבאחד עלה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהרי

ְָּתרּומה.
.ÁÈ?ּכיצד הּתרּומה. את מעלין הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

לעׂשרים  ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמאה
ּומאה; אלף עׂשרים הּתערבת ּכל נעׂשת חּלין, ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאלף
הרי  - ּתרּומה ׁשל ּוסאה סאה מאתים לּכל, נפל ּכ ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹואחר
ּפי  על ואף ּומאה, ּבאחד הּתרּומה ותעלה מּתר: ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּכל

הּכרם  ּכלאי אֹו ערלה אֹותּה הּמעלין הּמאה .ׁשּמקצת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ËÈ את הּכרם וכלאי הּכרם, ּכלאי את מעלה הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן

את  והערלה הּכרם, ּכלאי את הּכרם וכלאי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהערלה,
הּכרם  ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה מאתים ּכיצד? ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהערלה.
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מאתים  לּכל, נפל ּכ ואחר חּלין, אלף לארּבעים ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשּנפלּו
מּתר; הּכל - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל ּוסאה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻסאה

ּתחּלה, ׁשּנפל האּסּור ׁשּבטל ּכחּלין ׁשּכיון הּכל נעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
.הּמּתרין  ִַָֻ

.Î,ּבאחרים נתערב יּׂשרף; ערלה, ּבקלּפי ׁשּצבעֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבגד
ּומאתים  ּבאחד ּופת יעלה ערלה, ּבקלּפי ׁשּבּׁשלֹו ּתבׁשיל . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּתבׁשיל  יּׂשרף - הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאפיּה
יעלּו ּבאחרים, נתערבּו ּבהן; נּכרת הניתֹו ׁשהרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּפת,

ּומאתים. ְִֶַָָּבאחד
.‡Îהּסיט מלא ּבֹו ׁשארג ּבגד זרת]וכן ׁשּצבעֹו[שישית ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּומאתים. ּבאחד יעלה - הּוא איזה ידּוע ואין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבערלה,
ּומאתים; ּבאחד יעלּו - הּתר ּבסּמני ערלה סּמני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנתערבּו

ּברב. יּבטל - צבע ּבמי צבע ְְִֵֵֵֶֶַַָֹמי
.·Îחדׁשּתּנּור ּבין הּכרם, ּובכלאי ערלה ּבקלּפי ׁשהּסיקֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּתר  ּבעצי אֹותֹו יחם ּכ ואחר יּוצן, - יׁשן ּבּׁשל ּבין ואם ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבהניה; אסּור זה הרי - ּתבׁשיל ּבין ּפת ּבין ׁשּיּוצן, קדם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
האׁש, ּכל את ּגרף ּבּתבׁשיל. אֹו ּבּפת אּסּור עצי ׁשבח ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָיׁש
מּתר, זה הרי - ּתּנּור ׁשל ּבחּמֹו אפה אֹו ּבּׁשל ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻואחר

ה  אּסּור עצי להם.ׁשהרי לכּו ְֲֲִֵֵֶֶָָ
.‚Î הּיֹוצר ׁשּבּׁשלן ּוצלֹוחּיֹות ּוקדרֹות וכֹוסֹות ְְְְְִִֵֵֶַָָקערֹות

האסּור  ּדבר ׁשהרי ּבהניה, אסּורין אּלּו הרי - ערלה ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּבקלּפי
חרׂש אֹותן עׂשה .ּבהניה ֲֶֶַָָָָָ

.„Î;מּתרת ערלה, עצי ׁשל גחלים ּגּבי על ׁשּבּׁשלּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּפת
ּבֹוערֹות. ׁשהן ּפי על אף אּסּורן, הל - ּגחלים ׁשּנעׂשּו ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיון
ּובעצי  הּכרם, ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי אֹותּה ׁשּבּׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקדרה
ּגֹורם; וזה ׁשּזה ּפי על ואף אסּור, הּתבׁשיל הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּתר
עצי  ּבאּו לא עדין אּסּור, עצי מחמת ׁשּנתּבּׁשלה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבׁשעה
ּבאּסּור  ּומקצתֹו הּתר ּבעצי הּבּׁשּול מקצת ונמצא .ההּתר; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

.‰Î ׁשל ערּוגה וכן ּבנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָנטיעה
הּכל: מן לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכלאי
ּבמאתים  וערּוגה נטיעֹות, ּבמאתים נטיעה היתה ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָאם
הרי  מּזה, ּבפחֹות היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֻערּוגֹות

אסּור  הּנלקט והיה ּכל לכּתחּלה, ללקט לֹו הּתירּו ולּמה . ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָֹ
הּנטיעה  ויֹוציא ׁשּיטריח עד הּכל לֹו ׁשאֹוסרין הּדין ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹמן
ּכרמֹו אֹוסר אדם ׁשאין חזקה, ׁשהּדבר האסּורה? ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהערּוגה

מֹוציאּה. היה יֹודעּה היה ואּלּו אחת, ְְְִִִִַַָָָָָָָּבנטיעה
.ÂÎ ערלה ּפּגי ּבׂשרף ּגבינה ּתקרבת הּמעמיד ּבקבת אֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

אסּורה  זֹו הרי - ּגֹויים ׁשל יין ּבחמץ אֹו זרה, ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹעבֹודה
ּפי  על ואף מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבהניה;

הּו האסּור הּדבר ׁשהרי - ׁשהּוא ּכל והּוא ׁשהּוא הּנּכר, א ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּגבינה. אֹותּה ְִֶָָָָׁשעׂשה

.ÊÎ;ׁשּיּׂשרפּו ׁשּלהן הּפרֹות ּדין הּכרם, וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה
הּמׁשקין  לׂשרף אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן .והּמׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.ÁÎ הּכל - הּיין עם ׁשּנתערב זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיין
ׁשהּוא  ּבכל ּבהניה ּדברים אסּור ּבּמה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

אבל  ;נס יין ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאמּורים?
מּצלצּול נס יין ערה -[כלי]אם יין ׁשל הּבֹור לתֹו קטן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ערה מן אפּלּו ערה ֲִִִִֵֵֵַָָָָֻ
לּמּתר  האסּור מן אֹו לאסּור, הּמּתר מן ׁשערה ּבין - ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻהחבית

ּגדֹול. החבית מּפי הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני אסּור, הּכל -ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.ËÎ,ׁשהּוא ּבכל אֹוסר זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנתערב

ׁשּבֹו האסּור הּיין ּדמי ולֹוקח לגֹויים, ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבׁשתּיה;
אם  וכן הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומׁשליכֹו
אסּורין  הּכל - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל חבית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנתערבה
לים  חבית אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ּומּתרין ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֻּבׁשתּיה,

יינם  סתם ׁשל ּבחבית וכן לגֹוי. הּכל ּכׁשּימּכר .הּמלח, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
.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
מעט  ויֹורד מריק ׁשהיה קטן, מּצלצּול ׁשּיּורק והּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבטל;

אֹומעט  נעבדין, ׁשהיּו ּכגֹון אסּורין? הּמים יהיּו והיא . ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
זרה. עבֹודה ְֲִֶָָָֹּתקרבת

.‡Ï ואחר ּתחּלה, מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבֹור
אינֹו, ּכאּלּו ההּתר יין את רֹואין - נס יין לתֹוכֹו נפל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכ
לבּטל  ראּויין אם :נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמים
אֹותֹו, ּומבּטלין עליו רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטעם

מּתר  הּכל .והרי ֲֵַַָֹֻ
.·Ï מּתרֹות והן ידיחן, - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיין

ּבין  יׁשן, הּיין ׁשהיה ּבין - מבּקעֹות היּו ואם ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבאכילה;
חדׁש אסּורֹות ׁשהיה אּלּו הרי ּבענבים, טעם נתן אם - ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו הרי לאו, ואם ְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָֻּבהניה;
.‚Ï ׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - תאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל 

הּתאנים  ּבטעם .ּפֹוגם ְְִֵֵַַַ
.„Ï,ּבאכילה אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיין

וימּכרם  יחזר ׁשּמא לגֹוי, ימּכרם ולא ּבהניה. ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּומּתרֹות
ּפת, מהן ועֹוׂשה אֹותן, טֹוחן עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָליׂשראל.
אֹותּה יּקחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּבפני ׁשּלא לּגֹויים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומֹוכרּה

ה  מן ׁשּיתּבאר יׂשראל ּכמֹו אסּורה, ּגֹויים ּפת ׁשהרי - .ּגֹוי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהן  מּפני טעם? ּבנֹותן החּטים את ּבֹודקין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָולּמה

ּבהן. נבלע והּיין ְְֲִִֶַַָָׁשֹואבֹות,
.‰Ï ּבכל אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ, נס ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיין

ׁשּנתערב  ויין הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו; ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא,
- לחמץ יין ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין החמץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹעם

טעם  ּבנֹותן אֹותֹו .מׁשערין ְְֲִֵַַַ

ה'תשע"ג  סיון ו' ד' יום

יז  ¤¤ּפרק
ּבׂשר ‡. אֹו נבלה ּבׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל חרׂש ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקדרה

הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשחּוטה ּבׂשר ּבּה יבּׁשל לא - ּורמׂשים ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹׁשקצים
מין  ּבּה ּבּׁשל אסּור; הּתבׁשיל ּבׂשר, מין ּבּה ּבּׁשל ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָואם

טעם  ּבנֹותן .אחר, ְֵֵַַַ
הֹואיל ·. ּבלבד, יֹומּה ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹולא
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בדן ורּמֹוני ,פר אגֹוזי הן: ואּלּו מקומות]דברים; ,[שמות ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּתרדין וחלפֹות סתּומֹות, אּכרּוב,[סלק]וחבּיֹות וקלסי , ְְְְְְְְִִִֵַַָָ

הּבית. ּבעל ׁשל וכּכרֹות יונית, ְְְִִִֶַַַַַַָָּודלעת
ונתערב „. ערלה, ׁשהיה בדן מרּמֹוני אחד רּמֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכיצד?

חבית  וכן ּבהניה; אסּור הּכל - רּמֹונים אלפים ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּבכּמה
ּבכּמה  ׁשּנתערבה הּכרם, ּכלאי אֹו ערלה יין ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָסתּומה

ּבהניה  אסּורין הּכל - סתּומֹות חבּיֹות ׁשאר אלפים וכן . ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹ
דברים. ְְִִַָָהּׁשבעה

אֹו‰. חּיה אֹו ּבהמה ּבׂשר ׁשל אֹו נבלה, ׁשל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
- חתיכֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּטמאין, ּדג אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָעֹוף
יׁשער  ּכ ואחר חתיכה, אֹותּה ׁשּיגּביּה עד אסּור  ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּכל
האסּור  הּדבר הרי הגּביהּה, לא ׁשאם ּבׁשּׁשים; ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּׁשאר

נׁשּתּנה  ולא מתּכּבד עֹומד ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובה והחתיכה ; ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
האֹורחין  לפני .ּבּה ְְִִֵָָ

.Â חּלין ׁשל אֹו ּבחלב, ּבׂשר ׁשל ּבחתיכה הּדין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ּכמֹו ּבהניה, מּדבריהם אסּורין הן ׁשהרי ּבעזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשחטּו

ׁשחיטה  ּבהלכֹות ׁשּיגּביּהׁשּיתּבאר עד ׁשהן, ּבכל אֹוסרין - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
- הּבׂשר עם אֹו הּגידין עם ׁשּנתּבּׁשל הּנׁשה ּגיד וכן ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותן.
ּבנֹותן  ּבּגידין ׁשאין מּתר, והּׁשאר מגּביהֹו ׁשּמּכירֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבזמן
ּבפני  ּברּיה ׁשהּוא מּפני אסּור; הּכל מּכירֹו, אינֹו ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹטעם.

ׁשהּוא. ּבכל ואֹוסר חׁשּוב הּוא הרי ְְְֲֵֵֶַָָעצמֹו,
.Ê חּיים ּבעלי ּכל לפיכ,וכן ּבטלין; ואינן הן חׁשּובין , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

ּבאלף  ערּופה ועגלה ׁשורים, ּבאלף ׁשּנתערב הּנסקל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשֹור
ּפטר  אֹו צּפֹורים, ּבאלף הּׁשחּוטה מצרע צּפֹור אֹו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹעגלֹות,
ׁשאר  אבל ּבהניה. אסּורין ּכּלן - חמֹורים ּבאלף ְְֲֲֲֲֲִִֶֶַָָָָָֻחמֹור
עֹולין  אּלּו הרי לּמנֹות, ׁשּדרּכן ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּדברים

ְִָּבׁשעּורן.
.Á ׁשּנתערבה הּכרם מּכלאי ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכיצד?

ּבמאתים  ׁשּנתערב ערלה ׁשל אתרֹוג אֹו אגּדֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבמאתים
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. הּכל - .אתרֹוגין ְְִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ

.Ë מן מקֹום ּבני אצל חׁשּוב ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה
י  ּבארץ בדן ורּמֹוני פר אגֹוזי ּכגֹון ׂשראל הּמקֹומֹות, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

חׁשיבּותֹו לפי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ׁשהּוא - הּזמּנין ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבאֹותן
ׁשהן  אּלא אּלּו, הזּכרּו ולא זמן; ּובאֹותֹו מקֹום ְְְְְְֵֵֶֶַָָֹֻּבאֹותֹו
ּבהן  ּכּיֹוצא לכל הּדין והּוא מקֹום, ּבכל ׁשהן ּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹוסרין

מקֹומֹות  האּלּוּבׁשאר אּסּורין ׁשּכל הּוא ּברּור ודבר . ְְְִִִֵֶָָָָָָ
ְִִֵֶמּדבריהם.

.È אחרים רּמֹונים לׁשני הּזאת, הּתערבת מן אחד רּמֹון ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹנפל
אחרים  לרּמֹונים אחד רּמֹון הּׁשלׁשה מן ונפל בדן, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמרּמֹוני
ּתערבת  ׁשל הרּמֹון ׁשהרי מּתרין, האחרים אּלּו הרי -ֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
הראׁשֹונה  הּתערבת מן נפל ואם ּברב; ּבטל ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהראׁשֹונה
להּתיר  אּלא ּברב, ּבטל נאמר לא אסּורין; ּכּלן לאלף, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻרּמֹון
אחר, למקֹום הּׁשנּיה הּתערבת מן יּפל ׁשאם - ספקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹספק

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹוסר. .אינֹו ְֵֵֵֵֶַָֹ
.‡È ערלה אגֹוז מּפני ּכּלן ׁשּנאסרּו אּלּו אגֹוזים ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֻנתּפּצעּו

החבּיֹות, ונתּפּתחּו הרּמֹונים, נתּפרדּו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּביניהן,
הרי  - ׁשּנאסרּו אחר הּכּכרֹות ונתּפרסּו הּדלּועין, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָונתחּתכּו

ּומאתים  ּבאחד יעלּו והּואאּלּו נבלה ; לחתיכת הּדין ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
עֹולה  ׁשהיא ּכמֹוה, הּכל ונעׂשה החתיכֹות ּבכלל ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנדֹוכה

ְִִּבׁשּׁשים.
.·Èלפצע הרּמֹונים,[לרסק]ואסּור ּולפרד האגֹוזים, ְְְֱִִִִֵַָָָָֹ

ּומאתים  ּבאחד ׁשּיעלּו ּכדי ׁשּנאסרּו, אחר החבּיֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולפּתח
קֹונסין  כן, עׂשה ואם לכּתחּלה; אּסּור מבּטלין ׁשאין -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ואֹו ׁשּבארנּו.אֹותֹו ּכמֹו עליו סרין ְְְְִֵֶַָָ
.‚Èלתֹו ׁשּנפלּו ּתרּומה וׁשל הּכרם ּכלאי ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָׂשאֹור

ּובׁשניהן  לחּמץ, ּכדי ּבזה ולא לחּמץ ּכדי ּבזה לא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהעּסה,
ליׂשראל  אסּורה עּסה אֹותּה - לחּמץ ּכדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשּיצטרפּו

לּכהנים  הּכרם ּומּתרת ּכלאי וׁשל ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
לתּבל, ּכדי מהם ּבאחד ולא הּקדרה, לתֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנפלּו
ׁשהרי  ליׂשראל, אסּורה קדרה אֹותּה - לתּבל ּכדי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּובׁשניהן

לכהנים. ּומּתרת ּתּבלּה; להם האסּור ְְֲִִֶֶֶָָָָָָֹֻּדבר
.„Èאֹו אחד, מּמין ׁשמֹות ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּתבלין

וכן  ולאסר, לתּבל מצטרפין - אחד מּׁשם מינין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשלׁשה
הֹואיל  - ׂשעֹורין ׁשל ּוׂשאֹור חּטין ׁשל ׂשאֹור ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַלחּמץ.
הרי  אּלא מינֹו, וׁשאינֹו ּכמין אינן הּוא, אחד ׂשאֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוׁשם
ּבעּסה  לחּמץ ּכדי ּבהן לׁשער ּומצטרפין אחד; ּכמין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהן

חּטין  לחּמץ ׁשל ּכדי אֹו חּטין, טעם ׁשניהם טעם היה אם , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׂשעֹורים. טעם ׁשניהם טעם היה אם ׂשעֹורים, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבעּסה

.ÂË ׁשל ּכרּפס ּכגֹון ּכיצד? אחד מּמין ׁשמֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשה
ׁשּלכל  ּפי על אף - ּגּנה ׁשל וכרּפס אפר ׁשל וכרּפס ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָנהרֹות
מצטרפין  אחד, מין והן הֹואיל - עצמֹו ּבפני ׁשם מהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאחד

ְֵַלתּבל.
.ÊËאֹו ּתרּומה ׁשל ׂשאֹור לתֹוכּה ׁשּנפל מחּמצת ְְְְִֶֶֶֶַָָָָֻעּסה

לתֹוכּה ׁשּנפלּו מתּבלת קדרה וכן הּכרם, ּכלאי ׁשל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻׂשאֹור
אם  - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל אֹו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּתבלין
ּובּתבלין  מּצה, העּסה היתה אּלּו לחּמץ ּכדי ּבּׂשאֹור ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָיׁש
אסּור; הּכל הרי - ּתפלה היתה אּלּו הּקדרה לתּבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹּכדי
ּתרּומה  ּבׁשעּורן, יעלּו - ּולחּמץ לתּבל ּכדי ּבהן אין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָואם

ּומאתים  ּבאחד הּכרם וכלאי וערלה ּומאה, .ּבאחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
.ÊÈ?ּכיצד הּכרם. ּכלאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּתרּומה

נפל  ּכ ואחר חּלין, ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻסאה
התערובת]לּכל ּכלאי [לכל ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה חצי , ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

הּכרם; ּכלאי אּסּור ולא ערלה, אּסּור ּכאן אין - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
הּמאתים  ׁשּמקצת ּפי על ואף ּומאתים, ּבאחד עלה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהרי

ְָּתרּומה.
.ÁÈ?ּכיצד הּתרּומה. את מעלין הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

לעׂשרים  ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמאה
ּומאה; אלף עׂשרים הּתערבת ּכל נעׂשת חּלין, ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאלף
הרי  - ּתרּומה ׁשל ּוסאה סאה מאתים לּכל, נפל ּכ ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹואחר
ּפי  על ואף ּומאה, ּבאחד הּתרּומה ותעלה מּתר: ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּכל

הּכרם  ּכלאי אֹו ערלה אֹותּה הּמעלין הּמאה .ׁשּמקצת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ËÈ את הּכרם וכלאי הּכרם, ּכלאי את מעלה הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן

את  והערלה הּכרם, ּכלאי את הּכרם וכלאי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהערלה,
הּכרם  ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה מאתים ּכיצד? ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהערלה.
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מאתים  לּכל, נפל ּכ ואחר חּלין, אלף לארּבעים ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשּנפלּו
מּתר; הּכל - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל ּוסאה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻסאה

ּתחּלה, ׁשּנפל האּסּור ׁשּבטל ּכחּלין ׁשּכיון הּכל נעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
.הּמּתרין  ִַָֻ

.Î,ּבאחרים נתערב יּׂשרף; ערלה, ּבקלּפי ׁשּצבעֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבגד
ּומאתים  ּבאחד ּופת יעלה ערלה, ּבקלּפי ׁשּבּׁשלֹו ּתבׁשיל . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּתבׁשיל  יּׂשרף - הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאפיּה
יעלּו ּבאחרים, נתערבּו ּבהן; נּכרת הניתֹו ׁשהרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּפת,

ּומאתים. ְִֶַָָּבאחד
.‡Îהּסיט מלא ּבֹו ׁשארג ּבגד זרת]וכן ׁשּצבעֹו[שישית ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּומאתים. ּבאחד יעלה - הּוא איזה ידּוע ואין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבערלה,
ּומאתים; ּבאחד יעלּו - הּתר ּבסּמני ערלה סּמני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנתערבּו

ּברב. יּבטל - צבע ּבמי צבע ְְִֵֵֵֶֶַַָֹמי
.·Îחדׁשּתּנּור ּבין הּכרם, ּובכלאי ערלה ּבקלּפי ׁשהּסיקֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּתר  ּבעצי אֹותֹו יחם ּכ ואחר יּוצן, - יׁשן ּבּׁשל ּבין ואם ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבהניה; אסּור זה הרי - ּתבׁשיל ּבין ּפת ּבין ׁשּיּוצן, קדם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
האׁש, ּכל את ּגרף ּבּתבׁשיל. אֹו ּבּפת אּסּור עצי ׁשבח ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָיׁש
מּתר, זה הרי - ּתּנּור ׁשל ּבחּמֹו אפה אֹו ּבּׁשל ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻואחר

ה  אּסּור עצי להם.ׁשהרי לכּו ְֲֲִֵֵֶֶָָ
.‚Î הּיֹוצר ׁשּבּׁשלן ּוצלֹוחּיֹות ּוקדרֹות וכֹוסֹות ְְְְְִִֵֵֶַָָקערֹות

האסּור  ּדבר ׁשהרי ּבהניה, אסּורין אּלּו הרי - ערלה ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּבקלּפי
חרׂש אֹותן עׂשה .ּבהניה ֲֶֶַָָָָָ

.„Î;מּתרת ערלה, עצי ׁשל גחלים ּגּבי על ׁשּבּׁשלּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּפת
ּבֹוערֹות. ׁשהן ּפי על אף אּסּורן, הל - ּגחלים ׁשּנעׂשּו ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיון
ּובעצי  הּכרם, ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי אֹותּה ׁשּבּׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקדרה
ּגֹורם; וזה ׁשּזה ּפי על ואף אסּור, הּתבׁשיל הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּתר
עצי  ּבאּו לא עדין אּסּור, עצי מחמת ׁשּנתּבּׁשלה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבׁשעה
ּבאּסּור  ּומקצתֹו הּתר ּבעצי הּבּׁשּול מקצת ונמצא .ההּתר; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

.‰Î ׁשל ערּוגה וכן ּבנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָנטיעה
הּכל: מן לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכלאי
ּבמאתים  וערּוגה נטיעֹות, ּבמאתים נטיעה היתה ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָאם
הרי  מּזה, ּבפחֹות היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֻערּוגֹות

אסּור  הּנלקט והיה ּכל לכּתחּלה, ללקט לֹו הּתירּו ולּמה . ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָֹ
הּנטיעה  ויֹוציא ׁשּיטריח עד הּכל לֹו ׁשאֹוסרין הּדין ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹמן
ּכרמֹו אֹוסר אדם ׁשאין חזקה, ׁשהּדבר האסּורה? ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהערּוגה

מֹוציאּה. היה יֹודעּה היה ואּלּו אחת, ְְְִִִִַַָָָָָָָּבנטיעה
.ÂÎ ערלה ּפּגי ּבׂשרף ּגבינה ּתקרבת הּמעמיד ּבקבת אֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

אסּורה  זֹו הרי - ּגֹויים ׁשל יין ּבחמץ אֹו זרה, ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹעבֹודה
ּפי  על ואף מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבהניה;

הּו האסּור הּדבר ׁשהרי - ׁשהּוא ּכל והּוא ׁשהּוא הּנּכר, א ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּגבינה. אֹותּה ְִֶָָָָׁשעׂשה

.ÊÎ;ׁשּיּׂשרפּו ׁשּלהן הּפרֹות ּדין הּכרם, וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה
הּמׁשקין  לׂשרף אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן .והּמׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.ÁÎ הּכל - הּיין עם ׁשּנתערב זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיין
ׁשהּוא  ּבכל ּבהניה ּדברים אסּור ּבּמה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

אבל  ;נס יין ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאמּורים?
מּצלצּול נס יין ערה -[כלי]אם יין ׁשל הּבֹור לתֹו קטן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ערה מן אפּלּו ערה ֲִִִִֵֵֵַָָָָֻ
לּמּתר  האסּור מן אֹו לאסּור, הּמּתר מן ׁשערה ּבין - ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻהחבית

ּגדֹול. החבית מּפי הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני אסּור, הּכל -ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.ËÎ,ׁשהּוא ּבכל אֹוסר זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנתערב

ׁשּבֹו האסּור הּיין ּדמי ולֹוקח לגֹויים, ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבׁשתּיה;
אם  וכן הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומׁשליכֹו
אסּורין  הּכל - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל חבית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנתערבה
לים  חבית אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ּומּתרין ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֻּבׁשתּיה,

יינם  סתם ׁשל ּבחבית וכן לגֹוי. הּכל ּכׁשּימּכר .הּמלח, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
.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
מעט  ויֹורד מריק ׁשהיה קטן, מּצלצּול ׁשּיּורק והּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבטל;

אֹומעט  נעבדין, ׁשהיּו ּכגֹון אסּורין? הּמים יהיּו והיא . ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
זרה. עבֹודה ְֲִֶָָָֹּתקרבת

.‡Ï ואחר ּתחּלה, מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבֹור
אינֹו, ּכאּלּו ההּתר יין את רֹואין - נס יין לתֹוכֹו נפל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכ
לבּטל  ראּויין אם :נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמים
אֹותֹו, ּומבּטלין עליו רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטעם

מּתר  הּכל .והרי ֲֵַַָֹֻ
.·Ï מּתרֹות והן ידיחן, - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיין

ּבין  יׁשן, הּיין ׁשהיה ּבין - מבּקעֹות היּו ואם ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבאכילה;
חדׁש אסּורֹות ׁשהיה אּלּו הרי ּבענבים, טעם נתן אם - ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו הרי לאו, ואם ְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָֻּבהניה;
.‚Ï ׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - תאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל 

הּתאנים  ּבטעם .ּפֹוגם ְְִֵֵַַַ
.„Ï,ּבאכילה אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיין

וימּכרם  יחזר ׁשּמא לגֹוי, ימּכרם ולא ּבהניה. ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּומּתרֹות
ּפת, מהן ועֹוׂשה אֹותן, טֹוחן עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָליׂשראל.
אֹותּה יּקחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּבפני ׁשּלא לּגֹויים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומֹוכרּה

ה  מן ׁשּיתּבאר יׂשראל ּכמֹו אסּורה, ּגֹויים ּפת ׁשהרי - .ּגֹוי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהן  מּפני טעם? ּבנֹותן החּטים את ּבֹודקין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָולּמה

ּבהן. נבלע והּיין ְְֲִִֶַַָָׁשֹואבֹות,
.‰Ï ּבכל אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ, נס ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיין

ׁשּנתערב  ויין הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו; ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא,
- לחמץ יין ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין החמץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹעם

טעם  ּבנֹותן אֹותֹו .מׁשערין ְְֲִֵַַַ

ה'תשע"ג  סיון ו' ד' יום

יז  ¤¤ּפרק
ּבׂשר ‡. אֹו נבלה ּבׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל חרׂש ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקדרה

הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשחּוטה ּבׂשר ּבּה יבּׁשל לא - ּורמׂשים ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹׁשקצים
מין  ּבּה ּבּׁשל אסּור; הּתבׁשיל ּבׂשר, מין ּבּה ּבּׁשל ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָואם

טעם  ּבנֹותן .אחר, ְֵֵַַַ
הֹואיל ·. ּבלבד, יֹומּה ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹולא
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סֹופרים, ּומּדברי ּבּקדרה; ׁשּנבלע הּׁשּמן נפּגם לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻועדין
יׁשנים  חרׂש ּכלי לֹוקחין אין לפיכ לעֹולם. ּבּה יבּׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא
ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון ּבחּמין, ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו הּגֹויים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמן

ּבאבר  ׁשּועין היּו ואפּלּו ּבהן לעֹולם, ּובּׁשל לקח, ואם ; ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
מּתר. הּתבׁשיל - והלאה ׁשני ְְִִִֵַַָָָָֻמּיֹום

מּתכֹות ‚. מּכלי הּגֹויים, מן סעּודה תׁשמיׁש ּכלי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
מטּבילן  - עּקר ּכל ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּדברים - זכּוכית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוכלי
ולׁשּתֹות. ּבהם לאכל מּתרין יהיּו ּכ ואחר מקוה, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבמי
ּוצלֹוחּיֹות  ּכֹוסֹות ּכגֹון צֹונן, ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּודברים
ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, מדיחן - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוקיתֹונֹות
- חּמין ּומחּמי וקמקמֹוסין יֹורֹות ּכגֹון חּמין, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּבהם
על  ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמגעילן
עד  ּבאּור מלּבנן - ואסּכלאֹות ׁשּפּודין ּכגֹון האּור, ְְְְְְְִֵַַַַָָָָידי

מּתרין  והן ּומטּבילן קלּפתן, .ׁשּתּנׁשר ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
יֹורה„. נֹותן מגעילן? יֹורה [סיר]ּכיצד לתֹו קטּנה ְְְִֵֵַַַָָָָ

הּקטּנה, על ׁשּיצּופּו עד מים עליה ּוממּלא ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגדֹולה,
על  מּקיף - ּגדֹולה יֹורה היתה ואם יפה; יפה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּומרּתיחּה
על  הּמים ׁשּיצּופּו עד מים ּוממּלאּה טיט, אֹו ּבצק ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָׂשפתּה
אֹו הרּתיח, ׁשּלא עד ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש וכּלן ּומרּתיח. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׂשפתּה,
מּתר; - הטּביל ׁשּלא ועד הלּבין, ׁשּלא ועד הדיח, ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֻעד
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, לפגם טעם נֹותן ׁשּבהן הּׁשּמן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּכל

הּגֹויים,‰. מן הּנלקחין הּסעּודה ּכלי ׁשּמטּבילין זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָטבילה
וטהרה, טמאה לענין אינן - ּוׁשתּיה לאכילה יּתרּו ּכ ְְְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻואחר
ּבאׁש יבא אׁשר ּדבר "ּכל - לּה ורמז סֹופרים. מּדברי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

וטהר" ּבאׁש מדּבר ּתעבירּו ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשאין  טמאה; מידי לא גֹויים, געּולי מידי ּבטהרתן ְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻאּלא
הּטמאים, וכל האׁש; ידי על אּלא עֹולה ׁשאינּה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻל

ּוטבילה.ּבטביל  ּבהּזיה מת, וטמאת מּטמאתן; עֹולין ה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻֻ
ׁשּכתּוב  וכיון גֹויים. ּגעּולי לענין אּלא ּכלל אׁש ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואין
ּבאׁש עברתֹו אחר טהרה לֹו 'הֹוסף חכמים: אמרּו ְְֲֲֳִֵֵֵַַָָָָָָָָ"וטהר",

גֹויים'. מּגעּולי ְִִִִֵַלהּתירֹו
.Â סעּודה ׁשל מּתכֹות ּכלי אּלא זֹו, ּבטבילה חּיבּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשּמׁשּכן  אֹו הּגֹויים, מן הּׁשֹואל אבל הּגֹויים; מן ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנלקחין
ואינֹו מלּבן, אֹו מרּתיח אֹו מדיח - מּתכֹות ּכלי אצלֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּגֹוי
מדיח  - אבנים ּכלי אֹו עץ ּכלי לקח אם וכן להטּביל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָצרי
החדׁשים, חרׂש ּכלי וכן להטּביל. צרי ואינֹו מרּתיח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
ּככלי  הן הרי ּבאבר, הּׁשּועים אבל להטּביל; צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָאינֹו

טבילה  ּוצריכין .מּתכֹות ְְִִִַָָ
.Ê ּבאּור מלּבנּה - הּגֹויים מן סּכין אֹו[באש]הּלֹוקח , ְְִִִֵַַַַַָָ

ּבּה ׁשאין יפה סּכין היתה ואם ׁשּלּה. ּברחים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמׁשחיזּה
ּפעמים, עׂשרה קׁשה ּבקרקע נעצּה אם לֹו ּדי - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָּפגימֹות

צנֹון ּבּה חריף]ואֹוכל אֹו[דבר ּפגימֹות, ּבּה היּו ואם ; ְְְְִִֵָָָ
מלּבנּה - ּבּה לׁשחט אֹו חּמין ּבּה לאכל ורצה יפה ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשהיתה
מקֹום  מדיח ׁשּיטהרּנה, קדם ּבּה ׁשחט ּכּלּה. מׁשחיזּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאֹו

מׁשּבח. זה הרי קלף, ואם ְְְֲִִֵֶַַָָָֻהּׁשחיטה;
.Á,ׁשּידיחּה עד ּבּה יׁשחט לא - טרפה ּבּה ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹסּכין

ּבגדים  ׁשל ּבבליֹות מקּנחּה אֹו ּבצֹונן; .אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ

.Ë על ואף חכמים; אֹותן אסרּו אחרים, ּדברים ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָויׁש
הּתֹורה  מן עּקר לאּסּורן ׁשאין להתרחק ּפי ּכדי עליהן ּגזרּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

לידי  ויבֹואּו יׂשראל, ּבהם יתערבּו ׁשּלא עד - הּגֹויים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמן
ּבמקֹום  ואפּלּו עּמהן, לׁשּתֹות אסרּו הן: ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָחתנּות;
ּבּׁשּוליהן, אֹו ּפּתן לאכל ואסרּו ;נס ליין לחש ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשאין

לגעּוליהן. לחש ׁשאין ּבמקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹואפּלּו
.È ּפי על ואף ּגֹויים, ׁשל ּבמסּבה אדם יׁשּתה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכיצד?

מּכליו  הּׁשֹותה ׁשהיה אֹו נאסר, ׁשאינֹו מבּׁשל יין ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
ׁשֹותין לבּדֹו ואין מּתר. יׂשראל, הּמסּבה רב היה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻ

ּבהן; וכּיֹוצא והּתאנים הּתמרים מן ׁשעֹוׂשין ׁשּלהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשכר
הּׁשכר  הביא אם אבל מכירתֹו, ּבמקֹום אּלא אסּור ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָואינֹו
אצלן. יסעד ׁשּמא הּגזרה, ׁשעּקר מּתר; ׁשם, וׁשתהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלביתֹו

.‡È לׁשּתֹותן מּתר ּבהן, וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻיין
עליו  ּגזרּו לא - מצּוי ׁשאינֹו ּדבר מקֹום; צּמּוקים,ּבכל יין . ְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹ

.ּומתנּס ּכיין הּוא ְְֲִִֵֵַַהרי
.·È ׁשּמקּלין מקֹומֹות יׁש ּגֹויים, ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַָאף

ׁשם  ׁשאין ּבמקֹום הּגֹוי, הּנחּתֹום מן ּפת ולֹוקחין ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבּדבר
הּדחק  ׁשעת ׁשהיא מּפני ּובּׂשדה, יׂשראל; ּפת נחּתֹום אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּגזרה  ׁשעּקר להקל; ּבּה ׁשּמֹורה מי ׁשם אין בּתים, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבעלי
לסעד  יבֹוא בּתים, ּבעלי ּפת יאכל ואם חתנּות, ְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹמּׁשּום

ְֶָאצלן.
.‚È ׁשהדליק אֹו יׂשראל, ּבֹו ואפה הּתּנּור את הּגֹוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהדליק

יׂשראל  ּובא הּגֹוי ואפה הּגֹוי ׁשהדליק אֹו ּגֹוי, ואפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל
ּבמלאכת  ונׁשּתּתף הֹואיל - לאׁש ּכבׁשֹו אֹו מעט האׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונער
הּתּנּור  לתֹו עץ אּלא זרק לא ואפּלּו מּתרת; זֹו הרי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻהּפת,
ׁשהּפת  הּכר להיֹות אּלא הּדבר ׁשאין ׁשּבֹו, הּפת ּכל הּתיר -ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אסּורה  .ׁשּלהן ֲֶֶָָ
.„Èּפריׁשיןּגֹוי אֹו ּדבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו [סוג ׁשּבּׁשל ְְִִִִֵֶַַָָָ
-פרי] חי ׁשהּוא ּכמֹות הּנאכל ּדבר מּכל ּבאּלּו וכּיֹוצא ,ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכמֹות  נאכל ׁשאינֹו ּדבר על אּלא ּגזרּו ולא מּתרין. אּלּו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהרי
ּבּׁשלן  אם וירקֹות; ּוביצה ּתפל ודג ּבׂשר ּכגֹון חי, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשהּוא
ּבבּׁשּולן  עּמֹו יׂשראל נׁשּתּתף ולא סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹהּגֹוי

גֹויים. ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין, אּלּו הרי -ֲֲִִִִֵֵֵ
.ÂËׁשלחן ּבּמה על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

וכּיֹוצא  ודגים ּוביצים ּבׂשר ּכגֹון הּפת, את ּבֹו לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכים
ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ּדבר אבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהן;

ּתּורמּוסין את ּכגֹון ּפי הּפת, על אף - ּגֹויים  אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְִִִֶֶַַַַָָ
ּבהן; ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתרין. אּלּו הרי חּיין, נאכלין ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאינן
אצלֹו הּגֹוי יזּמנֹו ׁשּלא חתנּות, מּׁשּום הּגזרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשעּקר
את  ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ודבר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבסעּודה,

עליו. חברֹו את מזּמן אדם אין ְֲֵֵֵֶַַַָָָָהּפת,
.ÊËּכמֹו הן הרי ּגֹוי, אֹו יׂשראל ׁשּמלחן קטּנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדגים

מּתרין. ּכן, אחר ּגֹוי צלין ואם ּבּׁשּול; מקצת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנתּבּׁשלּו
- ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ּבּׁשּולֹו, מעט יׂשראל ׁשּבּׁשלֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכל
האׁש ּגּבי על קדרה אֹו ּבׂשר הּגֹוי הּניח אם ,לפיכ ְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻמּתר;
יׂשראל  ׁשהּניח אֹו ּבּקדרה, והגיס ּבּבׂשר יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהּפ

מּתר  זה הרי - הּגֹוי .וגמר ְֲֵֶַַָָֻ
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.ÊÈ ׁשעּׁשנן ּופרֹות ּגֹוי, ׁשּמלחֹו לאכילה ּדג ׁשהכׁשירן עד , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
והמעּׁשן  זֹו, ּבגזרה ּכרֹותח אינֹו מליח מּתרין; אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻ
ּגזרּו ולא מּתרין, - ּגֹויים ׁשל קליֹות וכן ּכמבּׁשל. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֻֻאינֹו

הּקליֹות. על חברֹו מזּמן אדם ׁשאין ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָעליהן;
.ÁÈ אֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן, וכּיֹוצא ועדׁשים ואפּונין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹולין

ּבמקֹום  גֹויים, ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין - אֹותן ּומֹוכרין ְְֲִִִִִִֵַָָהּגֹויים
ּגעּולי  ּומּׁשּום ּפרּפרת; מּׁשּום מלכים ׁשלחן על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשעֹולין
אֹו הּבׂשר, עם אֹותן יבּׁשלּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל ְְְִִֶַַָָָָָָגֹויים,
אֹותן  ׁשּקֹולין הּספּגנין וכן ּבׂשר. ּבּה ׁשּבּׁשלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּבקדרה

גֹויים. ּגעּולי מּׁשּום אף אסּורין ּבׁשמן, ְֲִִִִִֵֶֶַַהּגֹויים
.ËÈ?ּכיצד מּתר. זה הרי לבּׁשּול, נתּכּון ולא ׁשּבּׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻּגֹוי

ּבֹו ונתּבּׁשלּו החציר, להעביר ּכדי ּבאגם אּור ׁשהּצית ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָּגֹוי
על  עֹולין ׁשהן ּבמקֹום ואפּלּו מּתרין, אּלּו הרי - ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻחגבים
להעביר  הראׁש חר אם וכן ּפרּפרת; מּׁשּום מלכים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשלחן
ׁשּנצלּו אזנים ראׁשי ּומן הּדלּדּולין מן לאכל מּתר - ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּׂשער

חריכה  .ּבׁשעת ְֲִִַָ
.Î,מּתחּלתן מתּוקין היּו אם - ּגֹויים אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִִִִִֶָָָָָָּתמרים

אּלּו הרי הּבּׁשּול, ּומתקן מרין היּו ואם מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻהרי
אסּורין  אּלּו הרי ּבינֹונּיים, היּו .אסּורין; ֲֲֲִִִִֵֵֵָ

.‡Î זה הרי ּבחמץ, ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹקלי
ּבּמים, אֹותן ׁשּלׁשין ּוׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל  ְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאסּור;

מּתר  זה .הרי ֲֵֶָֻ
.·Î מּתר ּגֹויים, ׁשל עֹומד ׁשמן זה הרי - ׁשאֹוסרֹו ּומי ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֻ

ׁשהּתירּוהּו; ּדין ּבית ּפי על ׁשהמרה מּפני ּגדֹול, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּבחטא
מּפני  לא נאסר ואינֹו מּתר; זה הרי הּׁשמן, נתּבּׁשל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻואפּלּו
מּפני  ולא חי, ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּנאכל מּפני גֹויים, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹּבּׁשּולי

ּומסריחֹו. הּׁשמן את ּפֹוגם ׁשהּבׂשר מּפני גֹויים, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגעּולי
.‚Î מתיקה מיני מּמּנּו ועׂשּו ׁשּנתּבּׁשל, ּגֹויים ׁשל ּדבׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

זה  מּטעם מּתר -. ִֶַַָֻ
.„Îתמרים]ּכסּפן ּבין [פסולת חּמין, ׁשהּוחּמּו ּגֹויים ׁשל ְִִֵֶֶַַָֻ

טעם  ׁשּנֹותן מּפני מּתר, - קטּנה ּביֹורה ּבין ּגדֹולה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּביֹורה
יין, אֹו חמץ לתֹוכן לתת ּדרּכן ׁשאין ּכבׁשין וכן הּוא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפגם
- האֹוצר מן ׁשּבאין הּכבּוׁשין וחגבים הּכבּוׁשין, זיתים ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָאֹו
אסּורין; יין, עליהן ׁשּמזּלפין ּוכבׁשים חגבים אבל ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּתרין.
- ׁשכר חמץ ואפּלּו חמץ, עליהן מזּלפין היּו אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכן

ֲִאסּורין.
.‰Î מּפני ּגֹויים? ׁשל ׁשכר חמץ אסרּו מה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹּומּפני

האֹוצר, מן הּנלקח לפיכ יין; ׁשמרי לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּמׁשליכין
.מּתר  ָֻ

.ÂÎדג]הּמּוריס יין,[שמן לתֹוכֹו לתת ׁשּדרּכן ּבמקֹום - ְְְְִֵֶַַַָָָָ
מֹורין  וכזה מּתר. הּמּוריס, מן יקר הּיין היה ואם ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֻאסּור;
אסּור  ּדבר הּגֹויים ּבֹו ערבּו ׁשּמא לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָּבכל
מערב  אבל מפסיד; ׁשהרי ּבּזֹול, הּיקר מערב אדם ׁשאין -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

להׂשּתּכר. ּכדי ּבּיקר, ְְְִֵֵַַַָָהּזֹול
.ÊÎ ׁשעׂשה אֹו אסּורֹות, מּמאכלֹות אחד ׁשאכל ֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָקטן

לפי  להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻמלאכה
ּדעת  ּבן מעצמֹו;ׁשאינֹו ּבׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשאּסּורן  דברים ואפּלּו אסּור, - ּבּידים להאכילֹו ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָאבל
סֹופרים  ּומֹועד,מּדברי ׁשּבת ּבחּלּול להרּגילֹו אסּור וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהן ּבדברים ְְֲִִִִֵֶַָואפּלּו
.ÁÎ,הּקטן את להפריׁש מצּוין ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאף

ּולהפריׁשֹו ּבֹו לגער אביו על ּבקדּׁשה מצוה לחּנכֹו ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֻ
וגֹו'. ּדרּכֹו" ּפי על לּנער חנ" ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָֹּופריׁשה,

.ËÎ אדם ּבני רב ׁשּנפׁש ּומׁשקין מאכלֹות חכמים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואסרּו
אֹו קיא ּבהן ׁשּנתערב ּומׁשקין מאכלֹות ּכגֹון מהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקהה
ולׁשּתֹות  לאכל אסרּו וכן ּבהן; וכּיֹוצא סרּוחה ולחה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹצֹואה
ּכלי  ּכגֹון מהן, מתאֹוננת אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּצֹואים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבכלים

זכּוכית  ּוכלי הּכּסא סּפריןבית דם]ׁשל ׁשּגֹורעין [מקיזי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ּבהן; וכּיֹוצא הּדם את ְֵֶֶֶַַָָָּבהן

.Ï מזהמֹות ּבידים לאכל אסרּו כלים וכן ּגּבי ועל , ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
את  ּתׁשּקצּו "אל ּבכלל אּלּו, ּדברים ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻמלכלכין;
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אּלּו, מאכלֹות והאֹוכל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנפׁשתיכם".

.‡Ï ּגדֹולים ּבין ּכלל, נקביו את ׁשּיׁשהה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן
מׁשּקץ  ּבכלל זה הרי - נקביו הּמׁשהה וכל קטּנים; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבין

יתר עצמֹונפׁשֹו, על ׁשּיביא רעים חלאים ויתחּיב על , ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּכדי  מזּמנים, ּבעּתים עצמֹו להרּגיל לֹו ראּוי אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּבנפׁשֹו.

נפׁשֹו. יׁשּקץ ולא אדם, בני ּבפני יתרחק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
.·Ï יתרה וטהרה קדּׁשה מביא - אּלּו ּבדברים הּנזהר ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָָָָָֻוכל

ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לׁשם נפׁשֹו ּוממרק ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָלנפׁשֹו,
אני". קדֹוׁש ּכי קדׁשים, והייתם ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָֹ"והתקּדׁשּתם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dyecwxtq
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ּוׁשּתים  עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ּכמצוֹות ואחר לׁשחט ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹ

(ב) אחד;יאכל; ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא ְְְְִֶֶֶַָֹֹֹ
(ד)(ג) ועֹוף; חּיה ּדם על לכּסֹות האם לּקח ׁשּלא ְִֵֶַַַַַָָָֹ

(ה) ּובאּור הּבנים; הּבנים. על לקחּה אם האם, לׁשּלח ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
ׁשּיׁשחט מצות‡. חּיה עׂשה ּבהמה ּבׂשר לאכל ׁשרצה מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

,"ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ׁשּנאמר: יאכל, ּכ ואחר ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹועֹוף,
ואת  הּצבי את יאכל ּכאׁשר א" מּום: ּבעל ּבבכֹור ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָונאמר
לענין  ּכבהמה ׁשחּיה למדּת, הא - ּתאכלּנּו" ּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּיל,
עֹוף  אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר אֹומר: הּוא ּובעֹוף ְְֲִֵֵֶַָָָׁשחיטה;
העֹוף  ּדם ׁשּׁשפיכת מלּמד ּדמֹו", את וׁשפ - יאכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאׁשר

החּיה. ּדם ְִִַַַַָּכׁשפיכת
הּׁשֹוחט ·. ,לפיכ היא. אחת ּבכּלן, ׁשחיטה ְְְְְִִִִֵַַַָָָֻוהלכֹות

ּתחּלה  מבר עֹוף אֹו חּיה אֹו קּדׁשנּוּבהמה 'אׁשר : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ
ּבׁשֹוגג  ּבין ,ּבר לא ואם הּׁשחיטה'; על וצּונּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹּבמצוֹותיו
ּכל  הּׁשחּוטה, מן לאכל ואסּור מּתר. הּבׂשר - ּבמזיד ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּבין
- נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּמּנה והאֹוכל מפרּכסת. ׁשהיא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזמן
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סֹופרים, ּומּדברי ּבּקדרה; ׁשּנבלע הּׁשּמן נפּגם לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻועדין
יׁשנים  חרׂש ּכלי לֹוקחין אין לפיכ לעֹולם. ּבּה יבּׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא
ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון ּבחּמין, ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו הּגֹויים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמן

ּבאבר  ׁשּועין היּו ואפּלּו ּבהן לעֹולם, ּובּׁשל לקח, ואם ; ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
מּתר. הּתבׁשיל - והלאה ׁשני ְְִִִֵַַָָָָֻמּיֹום

מּתכֹות ‚. מּכלי הּגֹויים, מן סעּודה תׁשמיׁש ּכלי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
מטּבילן  - עּקר ּכל ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּדברים - זכּוכית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוכלי
ולׁשּתֹות. ּבהם לאכל מּתרין יהיּו ּכ ואחר מקוה, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבמי
ּוצלֹוחּיֹות  ּכֹוסֹות ּכגֹון צֹונן, ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּודברים
ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, מדיחן - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוקיתֹונֹות
- חּמין ּומחּמי וקמקמֹוסין יֹורֹות ּכגֹון חּמין, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּבהם
על  ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמגעילן
עד  ּבאּור מלּבנן - ואסּכלאֹות ׁשּפּודין ּכגֹון האּור, ְְְְְְְִֵַַַַָָָָידי

מּתרין  והן ּומטּבילן קלּפתן, .ׁשּתּנׁשר ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
יֹורה„. נֹותן מגעילן? יֹורה [סיר]ּכיצד לתֹו קטּנה ְְְִֵֵַַַָָָָ

הּקטּנה, על ׁשּיצּופּו עד מים עליה ּוממּלא ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגדֹולה,
על  מּקיף - ּגדֹולה יֹורה היתה ואם יפה; יפה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּומרּתיחּה
על  הּמים ׁשּיצּופּו עד מים ּוממּלאּה טיט, אֹו ּבצק ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָׂשפתּה
אֹו הרּתיח, ׁשּלא עד ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש וכּלן ּומרּתיח. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׂשפתּה,
מּתר; - הטּביל ׁשּלא ועד הלּבין, ׁשּלא ועד הדיח, ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֻעד
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, לפגם טעם נֹותן ׁשּבהן הּׁשּמן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּכל

הּגֹויים,‰. מן הּנלקחין הּסעּודה ּכלי ׁשּמטּבילין זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָטבילה
וטהרה, טמאה לענין אינן - ּוׁשתּיה לאכילה יּתרּו ּכ ְְְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻואחר
ּבאׁש יבא אׁשר ּדבר "ּכל - לּה ורמז סֹופרים. מּדברי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

וטהר" ּבאׁש מדּבר ּתעבירּו ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשאין  טמאה; מידי לא גֹויים, געּולי מידי ּבטהרתן ְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻאּלא
הּטמאים, וכל האׁש; ידי על אּלא עֹולה ׁשאינּה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻל

ּוטבילה.ּבטביל  ּבהּזיה מת, וטמאת מּטמאתן; עֹולין ה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻֻ
ׁשּכתּוב  וכיון גֹויים. ּגעּולי לענין אּלא ּכלל אׁש ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואין
ּבאׁש עברתֹו אחר טהרה לֹו 'הֹוסף חכמים: אמרּו ְְֲֲֳִֵֵֵַַָָָָָָָָ"וטהר",

גֹויים'. מּגעּולי ְִִִִֵַלהּתירֹו
.Â סעּודה ׁשל מּתכֹות ּכלי אּלא זֹו, ּבטבילה חּיבּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשּמׁשּכן  אֹו הּגֹויים, מן הּׁשֹואל אבל הּגֹויים; מן ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנלקחין
ואינֹו מלּבן, אֹו מרּתיח אֹו מדיח - מּתכֹות ּכלי אצלֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּגֹוי
מדיח  - אבנים ּכלי אֹו עץ ּכלי לקח אם וכן להטּביל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָצרי
החדׁשים, חרׂש ּכלי וכן להטּביל. צרי ואינֹו מרּתיח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
ּככלי  הן הרי ּבאבר, הּׁשּועים אבל להטּביל; צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָאינֹו

טבילה  ּוצריכין .מּתכֹות ְְִִִַָָ
.Ê ּבאּור מלּבנּה - הּגֹויים מן סּכין אֹו[באש]הּלֹוקח , ְְִִִֵַַַַַָָ

ּבּה ׁשאין יפה סּכין היתה ואם ׁשּלּה. ּברחים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמׁשחיזּה
ּפעמים, עׂשרה קׁשה ּבקרקע נעצּה אם לֹו ּדי - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָּפגימֹות

צנֹון ּבּה חריף]ואֹוכל אֹו[דבר ּפגימֹות, ּבּה היּו ואם ; ְְְְִִֵָָָ
מלּבנּה - ּבּה לׁשחט אֹו חּמין ּבּה לאכל ורצה יפה ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשהיתה
מקֹום  מדיח ׁשּיטהרּנה, קדם ּבּה ׁשחט ּכּלּה. מׁשחיזּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאֹו

מׁשּבח. זה הרי קלף, ואם ְְְֲִִֵֶַַָָָֻהּׁשחיטה;
.Á,ׁשּידיחּה עד ּבּה יׁשחט לא - טרפה ּבּה ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹסּכין

ּבגדים  ׁשל ּבבליֹות מקּנחּה אֹו ּבצֹונן; .אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ

.Ë על ואף חכמים; אֹותן אסרּו אחרים, ּדברים ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָויׁש
הּתֹורה  מן עּקר לאּסּורן ׁשאין להתרחק ּפי ּכדי עליהן ּגזרּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

לידי  ויבֹואּו יׂשראל, ּבהם יתערבּו ׁשּלא עד - הּגֹויים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמן
ּבמקֹום  ואפּלּו עּמהן, לׁשּתֹות אסרּו הן: ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָחתנּות;
ּבּׁשּוליהן, אֹו ּפּתן לאכל ואסרּו ;נס ליין לחש ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשאין

לגעּוליהן. לחש ׁשאין ּבמקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹואפּלּו
.È ּפי על ואף ּגֹויים, ׁשל ּבמסּבה אדם יׁשּתה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכיצד?

מּכליו  הּׁשֹותה ׁשהיה אֹו נאסר, ׁשאינֹו מבּׁשל יין ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
ׁשֹותין לבּדֹו ואין מּתר. יׂשראל, הּמסּבה רב היה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻ

ּבהן; וכּיֹוצא והּתאנים הּתמרים מן ׁשעֹוׂשין ׁשּלהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשכר
הּׁשכר  הביא אם אבל מכירתֹו, ּבמקֹום אּלא אסּור ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָואינֹו
אצלן. יסעד ׁשּמא הּגזרה, ׁשעּקר מּתר; ׁשם, וׁשתהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלביתֹו

.‡È לׁשּתֹותן מּתר ּבהן, וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻיין
עליו  ּגזרּו לא - מצּוי ׁשאינֹו ּדבר מקֹום; צּמּוקים,ּבכל יין . ְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹ

.ּומתנּס ּכיין הּוא ְְֲִִֵֵַַהרי
.·È ׁשּמקּלין מקֹומֹות יׁש ּגֹויים, ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַָאף

ׁשם  ׁשאין ּבמקֹום הּגֹוי, הּנחּתֹום מן ּפת ולֹוקחין ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבּדבר
הּדחק  ׁשעת ׁשהיא מּפני ּובּׂשדה, יׂשראל; ּפת נחּתֹום אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּגזרה  ׁשעּקר להקל; ּבּה ׁשּמֹורה מי ׁשם אין בּתים, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבעלי
לסעד  יבֹוא בּתים, ּבעלי ּפת יאכל ואם חתנּות, ְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹמּׁשּום

ְֶָאצלן.
.‚È ׁשהדליק אֹו יׂשראל, ּבֹו ואפה הּתּנּור את הּגֹוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהדליק

יׂשראל  ּובא הּגֹוי ואפה הּגֹוי ׁשהדליק אֹו ּגֹוי, ואפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל
ּבמלאכת  ונׁשּתּתף הֹואיל - לאׁש ּכבׁשֹו אֹו מעט האׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונער
הּתּנּור  לתֹו עץ אּלא זרק לא ואפּלּו מּתרת; זֹו הרי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻהּפת,
ׁשהּפת  הּכר להיֹות אּלא הּדבר ׁשאין ׁשּבֹו, הּפת ּכל הּתיר -ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אסּורה  .ׁשּלהן ֲֶֶָָ
.„Èּפריׁשיןּגֹוי אֹו ּדבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו [סוג ׁשּבּׁשל ְְִִִִֵֶַַָָָ
-פרי] חי ׁשהּוא ּכמֹות הּנאכל ּדבר מּכל ּבאּלּו וכּיֹוצא ,ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכמֹות  נאכל ׁשאינֹו ּדבר על אּלא ּגזרּו ולא מּתרין. אּלּו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהרי
ּבּׁשלן  אם וירקֹות; ּוביצה ּתפל ודג ּבׂשר ּכגֹון חי, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשהּוא
ּבבּׁשּולן  עּמֹו יׂשראל נׁשּתּתף ולא סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹהּגֹוי

גֹויים. ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין, אּלּו הרי -ֲֲִִִִֵֵֵ
.ÂËׁשלחן ּבּמה על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

וכּיֹוצא  ודגים ּוביצים ּבׂשר ּכגֹון הּפת, את ּבֹו לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכים
ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ּדבר אבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהן;

ּתּורמּוסין את ּכגֹון ּפי הּפת, על אף - ּגֹויים  אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְִִִֶֶַַַַָָ
ּבהן; ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתרין. אּלּו הרי חּיין, נאכלין ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאינן
אצלֹו הּגֹוי יזּמנֹו ׁשּלא חתנּות, מּׁשּום הּגזרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשעּקר
את  ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ודבר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבסעּודה,

עליו. חברֹו את מזּמן אדם אין ְֲֵֵֵֶַַַָָָָהּפת,
.ÊËּכמֹו הן הרי ּגֹוי, אֹו יׂשראל ׁשּמלחן קטּנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדגים

מּתרין. ּכן, אחר ּגֹוי צלין ואם ּבּׁשּול; מקצת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנתּבּׁשלּו
- ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ּבּׁשּולֹו, מעט יׂשראל ׁשּבּׁשלֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכל
האׁש ּגּבי על קדרה אֹו ּבׂשר הּגֹוי הּניח אם ,לפיכ ְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻמּתר;
יׂשראל  ׁשהּניח אֹו ּבּקדרה, והגיס ּבּבׂשר יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהּפ

מּתר  זה הרי - הּגֹוי .וגמר ְֲֵֶַַָָֻ
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.ÊÈ ׁשעּׁשנן ּופרֹות ּגֹוי, ׁשּמלחֹו לאכילה ּדג ׁשהכׁשירן עד , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
והמעּׁשן  זֹו, ּבגזרה ּכרֹותח אינֹו מליח מּתרין; אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻ
ּגזרּו ולא מּתרין, - ּגֹויים ׁשל קליֹות וכן ּכמבּׁשל. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֻֻאינֹו

הּקליֹות. על חברֹו מזּמן אדם ׁשאין ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָעליהן;
.ÁÈ אֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן, וכּיֹוצא ועדׁשים ואפּונין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹולין

ּבמקֹום  גֹויים, ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין - אֹותן ּומֹוכרין ְְֲִִִִִִֵַָָהּגֹויים
ּגעּולי  ּומּׁשּום ּפרּפרת; מּׁשּום מלכים ׁשלחן על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשעֹולין
אֹו הּבׂשר, עם אֹותן יבּׁשלּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל ְְְִִֶַַָָָָָָגֹויים,
אֹותן  ׁשּקֹולין הּספּגנין וכן ּבׂשר. ּבּה ׁשּבּׁשלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּבקדרה

גֹויים. ּגעּולי מּׁשּום אף אסּורין ּבׁשמן, ְֲִִִִִֵֶֶַַהּגֹויים
.ËÈ?ּכיצד מּתר. זה הרי לבּׁשּול, נתּכּון ולא ׁשּבּׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻּגֹוי

ּבֹו ונתּבּׁשלּו החציר, להעביר ּכדי ּבאגם אּור ׁשהּצית ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָּגֹוי
על  עֹולין ׁשהן ּבמקֹום ואפּלּו מּתרין, אּלּו הרי - ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻחגבים
להעביר  הראׁש חר אם וכן ּפרּפרת; מּׁשּום מלכים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשלחן
ׁשּנצלּו אזנים ראׁשי ּומן הּדלּדּולין מן לאכל מּתר - ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּׂשער

חריכה  .ּבׁשעת ְֲִִַָ
.Î,מּתחּלתן מתּוקין היּו אם - ּגֹויים אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִִִִִֶָָָָָָּתמרים

אּלּו הרי הּבּׁשּול, ּומתקן מרין היּו ואם מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻהרי
אסּורין  אּלּו הרי ּבינֹונּיים, היּו .אסּורין; ֲֲֲִִִִֵֵֵָ

.‡Î זה הרי ּבחמץ, ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹקלי
ּבּמים, אֹותן ׁשּלׁשין ּוׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל  ְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאסּור;

מּתר  זה .הרי ֲֵֶָֻ
.·Î מּתר ּגֹויים, ׁשל עֹומד ׁשמן זה הרי - ׁשאֹוסרֹו ּומי ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֻ

ׁשהּתירּוהּו; ּדין ּבית ּפי על ׁשהמרה מּפני ּגדֹול, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּבחטא
מּפני  לא נאסר ואינֹו מּתר; זה הרי הּׁשמן, נתּבּׁשל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻואפּלּו
מּפני  ולא חי, ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּנאכל מּפני גֹויים, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹּבּׁשּולי

ּומסריחֹו. הּׁשמן את ּפֹוגם ׁשהּבׂשר מּפני גֹויים, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגעּולי
.‚Î מתיקה מיני מּמּנּו ועׂשּו ׁשּנתּבּׁשל, ּגֹויים ׁשל ּדבׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

זה  מּטעם מּתר -. ִֶַַָֻ
.„Îתמרים]ּכסּפן ּבין [פסולת חּמין, ׁשהּוחּמּו ּגֹויים ׁשל ְִִֵֶֶַַָֻ

טעם  ׁשּנֹותן מּפני מּתר, - קטּנה ּביֹורה ּבין ּגדֹולה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּביֹורה
יין, אֹו חמץ לתֹוכן לתת ּדרּכן ׁשאין ּכבׁשין וכן הּוא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפגם
- האֹוצר מן ׁשּבאין הּכבּוׁשין וחגבים הּכבּוׁשין, זיתים ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָאֹו
אסּורין; יין, עליהן ׁשּמזּלפין ּוכבׁשים חגבים אבל ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּתרין.
- ׁשכר חמץ ואפּלּו חמץ, עליהן מזּלפין היּו אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכן

ֲִאסּורין.
.‰Î מּפני ּגֹויים? ׁשל ׁשכר חמץ אסרּו מה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹּומּפני

האֹוצר, מן הּנלקח לפיכ יין; ׁשמרי לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּמׁשליכין
.מּתר  ָֻ

.ÂÎדג]הּמּוריס יין,[שמן לתֹוכֹו לתת ׁשּדרּכן ּבמקֹום - ְְְְִֵֶַַַָָָָ
מֹורין  וכזה מּתר. הּמּוריס, מן יקר הּיין היה ואם ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֻאסּור;
אסּור  ּדבר הּגֹויים ּבֹו ערבּו ׁשּמא לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָּבכל
מערב  אבל מפסיד; ׁשהרי ּבּזֹול, הּיקר מערב אדם ׁשאין -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

להׂשּתּכר. ּכדי ּבּיקר, ְְְִֵֵַַַָָהּזֹול
.ÊÎ ׁשעׂשה אֹו אסּורֹות, מּמאכלֹות אחד ׁשאכל ֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָקטן

לפי  להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻמלאכה
ּדעת  ּבן מעצמֹו;ׁשאינֹו ּבׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשאּסּורן  דברים ואפּלּו אסּור, - ּבּידים להאכילֹו ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָאבל
סֹופרים  ּומֹועד,מּדברי ׁשּבת ּבחּלּול להרּגילֹו אסּור וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהן ּבדברים ְְֲִִִִֵֶַָואפּלּו
.ÁÎ,הּקטן את להפריׁש מצּוין ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאף

ּולהפריׁשֹו ּבֹו לגער אביו על ּבקדּׁשה מצוה לחּנכֹו ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֻ
וגֹו'. ּדרּכֹו" ּפי על לּנער חנ" ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָֹּופריׁשה,

.ËÎ אדם ּבני רב ׁשּנפׁש ּומׁשקין מאכלֹות חכמים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואסרּו
אֹו קיא ּבהן ׁשּנתערב ּומׁשקין מאכלֹות ּכגֹון מהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקהה
ולׁשּתֹות  לאכל אסרּו וכן ּבהן; וכּיֹוצא סרּוחה ולחה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹצֹואה
ּכלי  ּכגֹון מהן, מתאֹוננת אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּצֹואים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבכלים

זכּוכית  ּוכלי הּכּסא סּפריןבית דם]ׁשל ׁשּגֹורעין [מקיזי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ּבהן; וכּיֹוצא הּדם את ְֵֶֶֶַַָָָּבהן

.Ï מזהמֹות ּבידים לאכל אסרּו כלים וכן ּגּבי ועל , ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
את  ּתׁשּקצּו "אל ּבכלל אּלּו, ּדברים ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻמלכלכין;
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אּלּו, מאכלֹות והאֹוכל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנפׁשתיכם".

.‡Ï ּגדֹולים ּבין ּכלל, נקביו את ׁשּיׁשהה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן
מׁשּקץ  ּבכלל זה הרי - נקביו הּמׁשהה וכל קטּנים; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבין

יתר עצמֹונפׁשֹו, על ׁשּיביא רעים חלאים ויתחּיב על , ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּכדי  מזּמנים, ּבעּתים עצמֹו להרּגיל לֹו ראּוי אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּבנפׁשֹו.

נפׁשֹו. יׁשּקץ ולא אדם, בני ּבפני יתרחק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
.·Ï יתרה וטהרה קדּׁשה מביא - אּלּו ּבדברים הּנזהר ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָָָָָֻוכל

ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לׁשם נפׁשֹו ּוממרק ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָלנפׁשֹו,
אני". קדֹוׁש ּכי קדׁשים, והייתם ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָֹ"והתקּדׁשּתם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dyecwxtq
dhigW zFkld¦§§¦¨

ּוׁשּתים  עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ּכמצוֹות ואחר לׁשחט ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹ

(ב) אחד;יאכל; ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא ְְְְִֶֶֶַָֹֹֹ
(ד)(ג) ועֹוף; חּיה ּדם על לכּסֹות האם לּקח ׁשּלא ְִֵֶַַַַַָָָֹ

(ה) ּובאּור הּבנים; הּבנים. על לקחּה אם האם, לׁשּלח ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
ׁשּיׁשחט מצות‡. חּיה עׂשה ּבהמה ּבׂשר לאכל ׁשרצה מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

,"ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ׁשּנאמר: יאכל, ּכ ואחר ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹועֹוף,
ואת  הּצבי את יאכל ּכאׁשר א" מּום: ּבעל ּבבכֹור ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָונאמר
לענין  ּכבהמה ׁשחּיה למדּת, הא - ּתאכלּנּו" ּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּיל,
עֹוף  אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר אֹומר: הּוא ּובעֹוף ְְֲִֵֵֶַָָָׁשחיטה;
העֹוף  ּדם ׁשּׁשפיכת מלּמד ּדמֹו", את וׁשפ - יאכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאׁשר

החּיה. ּדם ְִִַַַַָּכׁשפיכת
הּׁשֹוחט ·. ,לפיכ היא. אחת ּבכּלן, ׁשחיטה ְְְְְִִִִֵַַַָָָֻוהלכֹות

ּתחּלה  מבר עֹוף אֹו חּיה אֹו קּדׁשנּוּבהמה 'אׁשר : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ
ּבׁשֹוגג  ּבין ,ּבר לא ואם הּׁשחיטה'; על וצּונּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹּבמצוֹותיו
ּכל  הּׁשחּוטה, מן לאכל ואסּור מּתר. הּבׂשר - ּבמזיד ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּבין
- נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּמּנה והאֹוכל מפרּכסת. ׁשהיא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזמן
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הּדם"; על תאכלּו "לא ּבכלל הּוא והרי תעׂשה, ּבלא ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹֹעֹובר
ׁשּתצא  קדם ׁשחיטה אחר מּמּנה לחּת ּומּתר לֹוקה. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻואינֹו
עד  ּומּניחֹו יפה, יפה ּומדיחֹו יפה יפה ּומֹולחֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָנפׁשּה,

יאכלּנּו ּכ ואחר .ׁשּתמּות; ְְֶֶַַָָֹ
היא ‚. אספתן אּלא ׁשחיטה, צריכין אינן - וחגבים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּדגים

אֹותן  להם,הּמּתרת יּׁשחט ּובקר "הצאן אֹומר: הּוא הרי ; ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
להם" ּומצא להם, יאסף הּים ּדגי ּכל את אם להם; ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּומצא
"אסף  נאמר: ּובחגבים וצאן; ּבקר ּכׁשחיטת ּדגים אספת -ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבתֹו מאליהן מתּו אם לפיכ לבּדּה. ּבאספה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהחסיל",

חּיים. לאכלן ּומּתר מּתרין; ְְִִִַַַָָָָֻֻהּמים,
אֹותּה,„. לפרׁש צרי - סתם ּבּתֹורה האמּורה זֹו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה

ׁשעּור  הּוא וכּמה ׁשֹוחטין, הּבהמה מן מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּולידע
והיכן  ׁשֹוחטין, ּומתי ׁשֹוחטין, ּדבר ּובאיזה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה,
את  הּמפסידין הּדברים הם ּומה ׁשֹוחטין, וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשֹוחטין,
צּונּו האּלּו, הּדרכים ּכל ועל הּׁשֹוחט. הּוא ּומי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשחיטה,
- צּוית ּכאׁשר ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ואמר: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ּבהן, צּוה ּפה על האּלּו הּדברים ׁשּכל ,"ּבׁשערי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואכלּת
ּכמֹו 'מצוה', הּנקראת ׁשהיא ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשאר

זה. חּבּור ּבתחּלת ְְִִִֵֶֶַַׁשּבארנּו
הּצּואר ‰. הּוא - החי מן הּׁשחיטה הּצּואר מקֹום וכל , ְְְִִַַַַַַַָָָָ

הּמקֹום  מּתחּלת - ּבּוׁשט ּכיצד? לׁשחיטה. ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשר
ויתחיל  ׁשּיׂשעיר מקֹום עד מתקּבץ, אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּכׁשחֹותכין

ּפרצין ּפרצין מקֹום [מחוספס]להיֹות הּוא זה - ּככרׂש ְְְְְִִִֵֶָָָ
ּבּוׁשט. ְִֵֶַַָהּׁשחיטה

.Â ּתרּבץ' הּנקרא הּוא וזה זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשחט
- מעים ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום למּטה אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּוׁשט',
ראּוי  ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור ּפסּולה. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשחיטתֹו
ּבׁשּתי  ׁשּיאחז ּכדי וחּיה, ּבבהמה - למעלה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלׁשחיטה

וקטנֹו.אצּבעֹותיו  ּגדלֹו לפי הּכל ּובעֹוף, ; ְְְְְְְִֶַָָָֹ
.Ê ּולמּטה ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ּׁשחיטה מקֹום הּוא ,ואיזה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

- לרעֹות צּוארּה הּבהמה ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹעד
הּזה  הּמקֹום ׁשּכנגד וכל ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום הּוא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה

'צּואר'. נקרא ְִִַַָָמּבחּוץ,
.Á ׁשאּנס אֹו הרּבה, צּוארּה ּומׁשכה עצמּה הּבהמה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאנסה

ּבמקֹום  וׁשחט למעלה, ּומׁשכן הּסימנין את ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשֹוחט
ׁשּלא  ּבּוׁשט אֹו ּבּקנה הּׁשחיטה ונמצאת ּבּצּואר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחיטה

נבלה  ספק זֹו הרי - ׁשחיטה .ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֵָָ
.Ë מן ׁשחט ואם הּצּואר; ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוצרי

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ׁשני הּצדדין, הּׁשחיטה? ׁשעּור הּוא וכּמה . ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשּיחתכּו המעּלה הּׁשחיטה - והּוׁשט הּקנה ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּסימנין
ואם  הּׁשֹוחט; יתּכּון ולזה ּבעֹוף, ּבין ּבבהמה ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשניהן
- ּובחּיה ּבבהמה הּׁשנים ורב ּבעֹוף, מהן אחד רב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.Èׁשחיטתֹו - ּבבהמה הּׁשני, וחצי ּכּלֹו האחד ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשחט

ׁשחט ּפסּולה  ׁשּלא ּפי על אף - זה ׁשל ורּבֹו זה ׁשל רּבֹו . ְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹֻֻ
זֹו הרי הּׂשערה, ּכחּוט חציֹו על יתר אּלא מהן אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּכל

הּוא. רּבֹו ּבמּׁשהּו, חציֹו על יתר ׁשּׁשחט ּכיון ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשרה;

.‡È,ּבעֹוף אפּלּו - זה ׁשל וחציֹו זה ׁשל חציֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָׁשחט
ּפסּולה  ּפסּוקׁשחיטתֹו חציֹו ׁשהיה קנה על [פגום]. וׁשחט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

לׁשחט  ׁשהתחיל ּבין - לרב והׁשלימֹו מעט החתּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹמקֹום
ּבחת הּסּכין את ׁשהכניס ּבין ,ּבחת ּופגע הּׁשלם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּמקֹום

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - לרב ְְְְְִִִֵָָֹוהׁשלימּו
.·È הּׁשחיטה לאחר הּסימנין לבּדק צרי הּׁשֹוחט, ;ּכל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

נבלה, זֹו הרי - ׁשּיבּדק קדם הראׁש ונחּת ּבדק, לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹואם
ּומהיר; זריז הּׁשֹוחט היה ֲִִִֵַַָָָָואפּלּו

.‚È ּבוּדאי ׁשּיּודע עד אסּורה, ּבחּייה ּבהמה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכל
ּכׁשרה  ׁשחיטה .ׁשּנׁשחטה ְְְֲִִֵֶָָָ

.„È ּבין מּתכת, ׁשל ּבסּכין ּבין ּבּכל, ׁשֹוחטין? ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּובאיזה
מחודדת]ּבצר ּבקרּומית[אבן ּבין ּבזכּוכית, ּבין ׁשל [צדו], ְְְִִִִֵֵֶֹ

ׁשּיהיה  והּוא, החֹותכין; מּדברים ּבהן וכּיֹוצא האגם, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָקנה
ּתלם ּכמֹו היה אם אבל ּפגם; בּה יהיה ולא חד [שקע]ּפיה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ּביֹותר  קטן הּתלם היה ואפּלּו ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבחּדֹו
ּפסּולה. ׁשחיטתֹו -ְְִָָ

.ÂË ׁשחט ואם ּבּה; יׁשחט לא אחת, מרּוח הּתלם ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ּבּה, נּכרת הּפגימה ׁשאין הרּוח ּדר. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

.ÊËּבּה ׁשּיׁש תרּגיׁש ולא ּבהֹולכה, ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
- ּפגם ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה, אֹותּה ּוכׁשּתחזיר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּפגם,
ואם  ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו הביא, ולא הֹולכה ּדר ּבּה ׁשחט ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם

ּפסּולה  ׁשחיטתֹו .הביא, ְְִִֵָָ
.ÊÈ- ּפגם ּבּה ואין ּכנחׁש, ויֹורדת עֹולה ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָסּכין

לכּתחּלה  ּבּה -ׁשֹוחטין חּדה ואינּה חלק, ׁשּפיה וסּכין . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשֹוחט  ּפגם, ּבּה ואין ׁשהֹוליהֹואיל ּפי על ואף ּבּה; ין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטה עד הּיֹום ּכל ּבּה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָוהביא
.ÁÈמּגעּה אּלא חלקה אינּה והרי ׁשהׁשחזה, חּדה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻוסּכין

ואין  הֹואיל - ּבאצּבע מסּתּב ׁשהּוא הּׁשּבלת ראׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּכמּגע
ּבּה ׁשֹוחטין ּפגם, .ּבּה ְֲִָָָ

.ËÈ והרי צּפרן, אֹו צר, ׁשּקצץ אֹו ׁשן, אֹו קנה, ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתֹולׁש
ּבּקרקע, נעצן ואם ּבהן. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבהן ואין חּדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהן
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם נעּוצין; ּכׁשהן ּבהן יׁשחט .לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

.Î ׁשּיעקר קדם ּברּיתן, מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשחט
ּפגם  ּבהן ׁשאין ּפי על ואף ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - .אֹותן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

.‡Î- ּבהן וׁשחט חּדין, ׁשּנים ּבֹו ׁשּיׁש ּבהמה לחי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
אחת  ּבׁשן אבל ּכמּגל; ׁשהן מּפני ּפסּולה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשחיטתֹו
ׁשהיא  ּפי על ואף לכּתחּלה, ּבּה ׁשֹוחט - ּבּלחי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּקבּועה

ּבֹו .קבּועה ְָ
.·Î ּכׁשרה ׁשחיטתֹו - ּבּה וׁשחט ּבאּור, הּסּכין סּכין לּבן . ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

הּיפה  ּבּצד יׁשחט לא - יפה הּׁשני וצּדּה מּגל, אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּצּדּה
- ׁשחט ואם האחר. ּבּצד יׁשחט ׁשּמא ּגזרה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלכּתחּלה;

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, הּיפה ּובּצד ְְִִֵֶַַַַָָָָהֹואיל
.‚Î ּומּצד זה ּומּצד ּבחּדּה, הּסּכין ׁשּיבּדק צרי ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ו  אצּבעֹו,זה. ּבׂשר על ּומביאּה מֹוליכּה ּבֹודקּה? כיצד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּפיה  ׁשהם רּוחֹותיה, מּׁשלׁש צּפרנֹו, על ּומביאּה ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּומֹוליכּה
ּכ ואחר ּכלל; ּפגם ּבּה יהיה ׁשּלא ּכדי - צדדין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשני

ּבּה .יׁשחט ְִָֹ
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.„Î ּפגם ּבּה מצא ׁשאם - הּׁשחיטה אחר ּכן לבּדק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי
נפּגמה, ּבעֹור ׁשּמא נבלה; ספק זֹו הרי הּׁשחיטה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחר
הּׁשֹוחט  ,לפיכ ׁשחט. ּפגּומה ּבסּכין הּסימנין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּוכׁשּׁשחט
אחת  ּכל ּבין לבּדק צרי רּבים, עֹופֹות אֹו רּבֹות ְְִִִֵֵַַַַָָֹּבהמֹות

הּסּכין ואחת  ונמצאת ּבאחרֹונה ּובדק ּבדק, לא ׁשאם ; ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
הראׁשֹונה. ואפּלּו נבלֹות, ספק הּכל - ְְְֲִִֵֵַַָָָֹּפגּומה

.‰Î,ׁשחיטה אחר ּבדקּה ולא ּבּה, וׁשחט הּסּכין ְְְְִִַַַַַַָָָָָָֹּבדק
ּומצאּה ּבדקּה ּכ ואחר ּבהן, וכּיֹוצא עץ אֹו עצם ּבּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשּבר
ּבדבר  ׁשּנפּגמה הּסּכין ׁשחזקת ּכׁשרה, ׁשחיטתֹו - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפגּומה
ׁשאבדה  אֹו ּבדקּה, ולא ּבּה ּפׁשע אם וכן ּבּה; ׁשּׁשּבר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹקׁשה

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - יבּדק ׁשּלא עד .הּסּכין ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ
.ÂÎ לפני ּבּה ׁשּׁשֹוחט ׁשּלֹו הּסּכין ּבדק ׁשּלא טּבח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

יפה  נמצאת אם אֹותּה: ּבֹודקין - לעצמֹו ּבּה וׁשחט ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָחכם,
אחרת, ּפעם עצמֹו על ׁשּסֹומ לפי אֹותֹו, מנּדין - ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָּובדּוקה
מעבירין  - ּפגּומה נמצאת ואם ּבּה; ויׁשחט ּפגּומה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹותהיה

טרפה  ׁשהּוא ׁשּׁשחט ּבׂשר ּכל על ּומכריזין .אֹותֹו, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊÎ והּוא ׁשהּוא; ּכל ּבּה? ׁשּׁשֹוחט הּסּכין אר הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּמה

האזמל  ראׁש ּכמֹו ׁשֹוחט, ואינֹו ׁשּנֹוקב ּדק ּדבר יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ּבֹו וכּיֹוצא .הּקטן ְֵַַָָ

.ÁÎ ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין זמן, ּבכל ׁשֹוחטין? והּוא ּומתי ; ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ
ׁשחט  ואם ּיעׂשה; מה ׁשּיראה ּכדי עּמֹו, אבּוקה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ְְֲִֵֵָָָָּבאפלה,
.ËÎ ּבׁשֹוגג ּבׁשּבת אֹו הּכּפּורים ּביֹום על הּׁשֹוחט אף - ְְְִִֵֵַַַַַָ

מלקּות  מתחּיב אֹו ּבנפׁשֹו מתחּיב היה מזיד, היה ׁשאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפי
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּכּפּורים יֹום ְְִִִֵַַָָעל

ב  ¤¤ּפרק
ׁשֹוחטין ‡. ׁשאין העזרה; מן חּוץ לׁשחט, מּתר מקֹום ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָֹֻּבכל

ּבלבד  מזּבח קדׁשי אּלא אסּור ּבעזרה - החּלין אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
הּוא  וכן עֹוף. ּבין חּיה ּבין ּבהמה ּבין ּבעזרה, ְְְֲֲֵֵֵֵֵַָָָָָָָלׁשחטן
יבחר  אׁשר הּמקֹום מּמ ירחק "ּכי ּתאוה: ּבבׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָאֹומר
חּוץ  אּלא ּתאוה, ּבׂשר ׁשֹוחטין ׁשאין למדּת, הא - ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָה'"

ה'; ּבחר אׁשר ֲֶַַָָלּמקֹום
ּבכל ·. לאכלֹו ׁשּמּתר הּוא לּמקֹום, חּוץ ׁשּנׁשחט ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֻוזה

טהֹור  הּבׂשר אֹותֹו - ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט אבל ,הּׁשערים. ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻ
ּבהני  אֹותֹו,ואסּור וקֹוברין ּבֹו; וכּיֹוצא ּבחלב ּכבׂשר ה ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

אֹו ּגֹויים, לאכילת אֹו לרפּואה, ׁשחט אפּלּו אסּור; ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָואפרֹו
וגֹוי  והמעּקר, ּבעזרה, הּנֹוחר אבל לכלבים. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלהאכיל
חּיה  ּבהמה והּׁשֹוחט טרפה, ונמצאת והּׁשֹוחט ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּׁשחט,

ּבהניה. מּתרין ּכּלן אּלּו הרי - ּבעזרה הּטמאין ְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֻֻועֹוף
אסּור ‚. - החּלין ּכל אּלא ּבלבד, וחּיה ּבהמה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻולא

ּפרֹות  אֹו ׁשחּוטה ּבׂשר אפּלּו לעזרה, וכּיֹוצא להכניסן ּופת ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ּודברים  ּכׁשהיּו. ּבאכילה מּתרין והכניסן, עבר אם ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֻּבהן;
אֹו ּבעזרה, חּלין הּׁשֹוחט וכל הן. קּבלה ּדברי ּכּלן, ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻֻאּלּו
אֹותֹו מּכין - ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו חּלין מּבׂשר ּכּזית ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהאֹוכל

מרּדּות. ְַַַמּכת

נׁשחטה „. אם - חּלין' ּוולדּה ׁשלמים, זֹו 'ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֻהאֹומר:
אֹותּה לׁשחט יכֹול ׁשאינֹו לפי ּבאכילה, מּתר ולדּה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻּבעזרה,

מקֹום  .ּברחּוק ְִָ
'עֹובד ‰. יאמרּו: ׁשּמא ּונהרֹות, יּמים לתֹו ׁשֹוחטין ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאין

מלא  לכלי יׁשחט ולא לּמים'; ּכמקריב ונראה זה, הּוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹמים
ׁשחט'.מים  הּמים ּבתֹו ׁשּתראה 'לּצּורה יאמרּו: ׁשּמא , ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

יׁשחט ּדרולא ׁשּכן - הּגּמה לתֹו ולא הּכלים, לתֹו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם זרה. עבֹודה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָעֹובדי

.Â עכּורין מים מלא לכלי נראית ׁשֹוחטין הּצּורה ׁשאין , ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
לא  ּובּׁשּוק לּגּמה; יֹורד והּדם לּגּמה, חּוץ ׁשֹוחט וכן ְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻּבהן.
ּבּׁשּוק  לּגּמה ׁשחט ואם הּמינים; את יחּקה ׁשּמא ּכן, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיעׂשה
מין  ׁשּמא אחריו, ׁשּיבּדקּו עד מּׁשחיטתֹו לאכל אסּור -ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
הּדפן  על ׁשֹותת והּדם הּספינה, ּדפן על לׁשחט ּומּתר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻהּוא.

הּכלים. ּגּבי על לׁשחט ּומּתר לּמים; ְְִִִֵֵֵַַַַַָֹֻויֹורד
.Êּומביאּה הּסּכין ּומֹולי הּצּואר, מֹותח ׁשֹוחטין? ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָּכיצד

ׁשּׁשֹוחט  ׁשהיתה עד ּבין רבּוצה הּבהמה ׁשהיתה ּבין ; ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
הרי  - וׁשחט מּלמּטה ּבידֹו והּסּכין ּבערּפּה ואחז ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעֹומדת,

ּכׁשרה. ְֵָזֹו
.Á עד עליה הּצּואר והעביר ּבּכתל הּסּכין את ְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנעץ

הּבהמה  צּואר ׁשּיהיה והּוא - ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנׁשחט,
מן  למעלה ּבהמה צּואר היה ׁשאם למעלה; וסּכין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלמּטה,
ותחת ּגּופּה, ּבכבד הּבהמה ּתרד ׁשּמא - הּנעּוצה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּסּכין

ׁשחיטה  זֹו ואין והבאה, הֹולכה ׁשּיתּבאר.ּבלא ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
הּסּכין  מן למעלה צּוארֹו ׁשהיה ּבין - עֹוף היה אם ,ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָלפיכ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו מּמּנה, למּטה אֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּנעּוצה,
.Ëהּסּכ את והֹולי ולא הּׁשֹוחט הביאּה אֹו הביאּה, ולא ין ְְְֱֱִִִִֵֶַַַָָֹֹ

עד  והביא הֹולי ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - ּוׁשחטּה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָהֹוליכּה,
הביא, ולא הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - והּתיזֹו הראׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשחת
אֹו ּבלבד, ּבהֹולכה הראׁש את והּתיז ,הֹולי ולא הביא ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹאֹו
מּצּוארי  צּוארין ׁשני ּכמלא ּבּסּכין יׁש אם - ּבלבד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹּבהבאה

לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּפסּולה הּנׁשחט, ׁשחט ׁשחיטתֹו . ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ּכאחד, ראׁשים ְְְְִִֵֵֶָָָָׁשני

.È אחר מּצד וׁשני זה מּצד אחד אפּלּו ּבסּכין, ׁשאחזּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים
ׁשני  ׁשאחזּו ׁשנים וכן ּכׁשרה. ׁשחיטתן - וׁשחטּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכנגּדֹו,
ׁשחיטתן  - ּבּצּואר מקֹומֹות ּבׁשני ּכאחד וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָסּכינין,
ׁשחט  והּׁשני רּבֹו, אֹו ּבלבד הּוׁשט זה ׁשחט ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּכׁשרה;
ואף  ּכׁשרה, זֹו ׁשחיטה הרי - רּבֹו אֹו הּקנה אחר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבמקֹום
ׁשחיטה  וכן אחד. ּבמקֹום ּכּלּה הּׁשחיטה ׁשאין ּפי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻעל

ּכמסרק  העׂשּויה ּוׁשחיטה ּכקּולמּוס, ּכׁשרה.העׂשּויה - ְְְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָ
.‡È ׁשחט אפּלּו אּלא ּכּונה; צריכה החּלין ׁשחיטת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאין

ּבּכתל  לנעצּה סּכין ׁשּזרק אֹו ׂשחֹוק, ּדר אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמתעּסק,
ּבמקֹומּה ּכראּוי והּׁשחיטה הֹואיל - ּבהליכתּה ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָוׁשחטה

ּכׁשרה  זֹו הרי .וׁשעּורּה, ְְֲִֵֵָָ
.·È ׁשּנתּבלּבלה ׁשּכֹור אֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

רעה ּדעּתֹו רּוח ׁשאחזּתּו ּומי אֹותן , רֹואין ואחרים ׁשּׁשחטּו , ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנפלה  סּכין אבל ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּׁשחיטה
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הּדם"; על תאכלּו "לא ּבכלל הּוא והרי תעׂשה, ּבלא ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹֹעֹובר
ׁשּתצא  קדם ׁשחיטה אחר מּמּנה לחּת ּומּתר לֹוקה. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻואינֹו
עד  ּומּניחֹו יפה, יפה ּומדיחֹו יפה יפה ּומֹולחֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָנפׁשּה,

יאכלּנּו ּכ ואחר .ׁשּתמּות; ְְֶֶַַָָֹ
היא ‚. אספתן אּלא ׁשחיטה, צריכין אינן - וחגבים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּדגים

אֹותן  להם,הּמּתרת יּׁשחט ּובקר "הצאן אֹומר: הּוא הרי ; ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
להם" ּומצא להם, יאסף הּים ּדגי ּכל את אם להם; ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּומצא
"אסף  נאמר: ּובחגבים וצאן; ּבקר ּכׁשחיטת ּדגים אספת -ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבתֹו מאליהן מתּו אם לפיכ לבּדּה. ּבאספה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהחסיל",

חּיים. לאכלן ּומּתר מּתרין; ְְִִִַַַָָָָֻֻהּמים,
אֹותּה,„. לפרׁש צרי - סתם ּבּתֹורה האמּורה זֹו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה

ׁשעּור  הּוא וכּמה ׁשֹוחטין, הּבהמה מן מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּולידע
והיכן  ׁשֹוחטין, ּומתי ׁשֹוחטין, ּדבר ּובאיזה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה,
את  הּמפסידין הּדברים הם ּומה ׁשֹוחטין, וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשֹוחטין,
צּונּו האּלּו, הּדרכים ּכל ועל הּׁשֹוחט. הּוא ּומי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשחיטה,
- צּוית ּכאׁשר ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ואמר: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ּבהן, צּוה ּפה על האּלּו הּדברים ׁשּכל ,"ּבׁשערי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואכלּת
ּכמֹו 'מצוה', הּנקראת ׁשהיא ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשאר

זה. חּבּור ּבתחּלת ְְִִִֵֶֶַַׁשּבארנּו
הּצּואר ‰. הּוא - החי מן הּׁשחיטה הּצּואר מקֹום וכל , ְְְִִַַַַַַַָָָָ

הּמקֹום  מּתחּלת - ּבּוׁשט ּכיצד? לׁשחיטה. ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשר
ויתחיל  ׁשּיׂשעיר מקֹום עד מתקּבץ, אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּכׁשחֹותכין

ּפרצין ּפרצין מקֹום [מחוספס]להיֹות הּוא זה - ּככרׂש ְְְְְִִִֵֶָָָ
ּבּוׁשט. ְִֵֶַַָהּׁשחיטה

.Â ּתרּבץ' הּנקרא הּוא וזה זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשחט
- מעים ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום למּטה אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּוׁשט',
ראּוי  ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור ּפסּולה. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשחיטתֹו
ּבׁשּתי  ׁשּיאחז ּכדי וחּיה, ּבבהמה - למעלה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלׁשחיטה

וקטנֹו.אצּבעֹותיו  ּגדלֹו לפי הּכל ּובעֹוף, ; ְְְְְְְִֶַָָָֹ
.Ê ּולמּטה ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ּׁשחיטה מקֹום הּוא ,ואיזה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

- לרעֹות צּוארּה הּבהמה ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹעד
הּזה  הּמקֹום ׁשּכנגד וכל ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום הּוא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה

'צּואר'. נקרא ְִִַַָָמּבחּוץ,
.Á ׁשאּנס אֹו הרּבה, צּוארּה ּומׁשכה עצמּה הּבהמה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאנסה

ּבמקֹום  וׁשחט למעלה, ּומׁשכן הּסימנין את ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשֹוחט
ׁשּלא  ּבּוׁשט אֹו ּבּקנה הּׁשחיטה ונמצאת ּבּצּואר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחיטה

נבלה  ספק זֹו הרי - ׁשחיטה .ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֵָָ
.Ë מן ׁשחט ואם הּצּואר; ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוצרי

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ׁשני הּצדדין, הּׁשחיטה? ׁשעּור הּוא וכּמה . ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשּיחתכּו המעּלה הּׁשחיטה - והּוׁשט הּקנה ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּסימנין
ואם  הּׁשֹוחט; יתּכּון ולזה ּבעֹוף, ּבין ּבבהמה ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשניהן
- ּובחּיה ּבבהמה הּׁשנים ורב ּבעֹוף, מהן אחד רב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.Èׁשחיטתֹו - ּבבהמה הּׁשני, וחצי ּכּלֹו האחד ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשחט

ׁשחט ּפסּולה  ׁשּלא ּפי על אף - זה ׁשל ורּבֹו זה ׁשל רּבֹו . ְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹֻֻ
זֹו הרי הּׂשערה, ּכחּוט חציֹו על יתר אּלא מהן אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּכל

הּוא. רּבֹו ּבמּׁשהּו, חציֹו על יתר ׁשּׁשחט ּכיון ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשרה;

.‡È,ּבעֹוף אפּלּו - זה ׁשל וחציֹו זה ׁשל חציֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָׁשחט
ּפסּולה  ּפסּוקׁשחיטתֹו חציֹו ׁשהיה קנה על [פגום]. וׁשחט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

לׁשחט  ׁשהתחיל ּבין - לרב והׁשלימֹו מעט החתּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹמקֹום
ּבחת הּסּכין את ׁשהכניס ּבין ,ּבחת ּופגע הּׁשלם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּמקֹום

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - לרב ְְְְְִִִֵָָֹוהׁשלימּו
.·È הּׁשחיטה לאחר הּסימנין לבּדק צרי הּׁשֹוחט, ;ּכל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

נבלה, זֹו הרי - ׁשּיבּדק קדם הראׁש ונחּת ּבדק, לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹואם
ּומהיר; זריז הּׁשֹוחט היה ֲִִִֵַַָָָָואפּלּו

.‚È ּבוּדאי ׁשּיּודע עד אסּורה, ּבחּייה ּבהמה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכל
ּכׁשרה  ׁשחיטה .ׁשּנׁשחטה ְְְֲִִֵֶָָָ

.„È ּבין מּתכת, ׁשל ּבסּכין ּבין ּבּכל, ׁשֹוחטין? ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּובאיזה
מחודדת]ּבצר ּבקרּומית[אבן ּבין ּבזכּוכית, ּבין ׁשל [צדו], ְְְִִִִֵֵֶֹ

ׁשּיהיה  והּוא, החֹותכין; מּדברים ּבהן וכּיֹוצא האגם, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָקנה
ּתלם ּכמֹו היה אם אבל ּפגם; בּה יהיה ולא חד [שקע]ּפיה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ּביֹותר  קטן הּתלם היה ואפּלּו ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבחּדֹו
ּפסּולה. ׁשחיטתֹו -ְְִָָ

.ÂË ׁשחט ואם ּבּה; יׁשחט לא אחת, מרּוח הּתלם ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ּבּה, נּכרת הּפגימה ׁשאין הרּוח ּדר. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

.ÊËּבּה ׁשּיׁש תרּגיׁש ולא ּבהֹולכה, ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
- ּפגם ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה, אֹותּה ּוכׁשּתחזיר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּפגם,
ואם  ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו הביא, ולא הֹולכה ּדר ּבּה ׁשחט ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם

ּפסּולה  ׁשחיטתֹו .הביא, ְְִִֵָָ
.ÊÈ- ּפגם ּבּה ואין ּכנחׁש, ויֹורדת עֹולה ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָסּכין

לכּתחּלה  ּבּה -ׁשֹוחטין חּדה ואינּה חלק, ׁשּפיה וסּכין . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשֹוחט  ּפגם, ּבּה ואין ׁשהֹוליהֹואיל ּפי על ואף ּבּה; ין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטה עד הּיֹום ּכל ּבּה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָוהביא
.ÁÈמּגעּה אּלא חלקה אינּה והרי ׁשהׁשחזה, חּדה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻוסּכין

ואין  הֹואיל - ּבאצּבע מסּתּב ׁשהּוא הּׁשּבלת ראׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּכמּגע
ּבּה ׁשֹוחטין ּפגם, .ּבּה ְֲִָָָ

.ËÈ והרי צּפרן, אֹו צר, ׁשּקצץ אֹו ׁשן, אֹו קנה, ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתֹולׁש
ּבּקרקע, נעצן ואם ּבהן. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבהן ואין חּדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהן
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם נעּוצין; ּכׁשהן ּבהן יׁשחט .לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

.Î ׁשּיעקר קדם ּברּיתן, מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשחט
ּפגם  ּבהן ׁשאין ּפי על ואף ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - .אֹותן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

.‡Î- ּבהן וׁשחט חּדין, ׁשּנים ּבֹו ׁשּיׁש ּבהמה לחי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
אחת  ּבׁשן אבל ּכמּגל; ׁשהן מּפני ּפסּולה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשחיטתֹו
ׁשהיא  ּפי על ואף לכּתחּלה, ּבּה ׁשֹוחט - ּבּלחי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּקבּועה

ּבֹו .קבּועה ְָ
.·Î ּכׁשרה ׁשחיטתֹו - ּבּה וׁשחט ּבאּור, הּסּכין סּכין לּבן . ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

הּיפה  ּבּצד יׁשחט לא - יפה הּׁשני וצּדּה מּגל, אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּצּדּה
- ׁשחט ואם האחר. ּבּצד יׁשחט ׁשּמא ּגזרה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלכּתחּלה;

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, הּיפה ּובּצד ְְִִֵֶַַַַָָָָהֹואיל
.‚Î ּומּצד זה ּומּצד ּבחּדּה, הּסּכין ׁשּיבּדק צרי ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ו  אצּבעֹו,זה. ּבׂשר על ּומביאּה מֹוליכּה ּבֹודקּה? כיצד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּפיה  ׁשהם רּוחֹותיה, מּׁשלׁש צּפרנֹו, על ּומביאּה ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּומֹוליכּה
ּכ ואחר ּכלל; ּפגם ּבּה יהיה ׁשּלא ּכדי - צדדין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשני

ּבּה .יׁשחט ְִָֹ
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.„Î ּפגם ּבּה מצא ׁשאם - הּׁשחיטה אחר ּכן לבּדק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי
נפּגמה, ּבעֹור ׁשּמא נבלה; ספק זֹו הרי הּׁשחיטה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחר
הּׁשֹוחט  ,לפיכ ׁשחט. ּפגּומה ּבסּכין הּסימנין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּוכׁשּׁשחט
אחת  ּכל ּבין לבּדק צרי רּבים, עֹופֹות אֹו רּבֹות ְְִִִֵֵַַַַָָֹּבהמֹות

הּסּכין ואחת  ונמצאת ּבאחרֹונה ּובדק ּבדק, לא ׁשאם ; ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
הראׁשֹונה. ואפּלּו נבלֹות, ספק הּכל - ְְְֲִִֵֵַַָָָֹּפגּומה

.‰Î,ׁשחיטה אחר ּבדקּה ולא ּבּה, וׁשחט הּסּכין ְְְְִִַַַַַַָָָָָָֹּבדק
ּומצאּה ּבדקּה ּכ ואחר ּבהן, וכּיֹוצא עץ אֹו עצם ּבּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשּבר
ּבדבר  ׁשּנפּגמה הּסּכין ׁשחזקת ּכׁשרה, ׁשחיטתֹו - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפגּומה
ׁשאבדה  אֹו ּבדקּה, ולא ּבּה ּפׁשע אם וכן ּבּה; ׁשּׁשּבר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹקׁשה

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - יבּדק ׁשּלא עד .הּסּכין ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ
.ÂÎ לפני ּבּה ׁשּׁשֹוחט ׁשּלֹו הּסּכין ּבדק ׁשּלא טּבח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

יפה  נמצאת אם אֹותּה: ּבֹודקין - לעצמֹו ּבּה וׁשחט ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָחכם,
אחרת, ּפעם עצמֹו על ׁשּסֹומ לפי אֹותֹו, מנּדין - ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָּובדּוקה
מעבירין  - ּפגּומה נמצאת ואם ּבּה; ויׁשחט ּפגּומה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹותהיה

טרפה  ׁשהּוא ׁשּׁשחט ּבׂשר ּכל על ּומכריזין .אֹותֹו, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊÎ והּוא ׁשהּוא; ּכל ּבּה? ׁשּׁשֹוחט הּסּכין אר הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּמה

האזמל  ראׁש ּכמֹו ׁשֹוחט, ואינֹו ׁשּנֹוקב ּדק ּדבר יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ּבֹו וכּיֹוצא .הּקטן ְֵַַָָ

.ÁÎ ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין זמן, ּבכל ׁשֹוחטין? והּוא ּומתי ; ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ
ׁשחט  ואם ּיעׂשה; מה ׁשּיראה ּכדי עּמֹו, אבּוקה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ְְֲִֵֵָָָָּבאפלה,
.ËÎ ּבׁשֹוגג ּבׁשּבת אֹו הּכּפּורים ּביֹום על הּׁשֹוחט אף - ְְְִִֵֵַַַַַָ

מלקּות  מתחּיב אֹו ּבנפׁשֹו מתחּיב היה מזיד, היה ׁשאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפי
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּכּפּורים יֹום ְְִִִֵַַָָעל

ב  ¤¤ּפרק
ׁשֹוחטין ‡. ׁשאין העזרה; מן חּוץ לׁשחט, מּתר מקֹום ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָֹֻּבכל

ּבלבד  מזּבח קדׁשי אּלא אסּור ּבעזרה - החּלין אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
הּוא  וכן עֹוף. ּבין חּיה ּבין ּבהמה ּבין ּבעזרה, ְְְֲֲֵֵֵֵֵַָָָָָָָלׁשחטן
יבחר  אׁשר הּמקֹום מּמ ירחק "ּכי ּתאוה: ּבבׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָאֹומר
חּוץ  אּלא ּתאוה, ּבׂשר ׁשֹוחטין ׁשאין למדּת, הא - ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָה'"

ה'; ּבחר אׁשר ֲֶַַָָלּמקֹום
ּבכל ·. לאכלֹו ׁשּמּתר הּוא לּמקֹום, חּוץ ׁשּנׁשחט ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֻוזה

טהֹור  הּבׂשר אֹותֹו - ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט אבל ,הּׁשערים. ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻ
ּבהני  אֹותֹו,ואסּור וקֹוברין ּבֹו; וכּיֹוצא ּבחלב ּכבׂשר ה ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

אֹו ּגֹויים, לאכילת אֹו לרפּואה, ׁשחט אפּלּו אסּור; ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָואפרֹו
וגֹוי  והמעּקר, ּבעזרה, הּנֹוחר אבל לכלבים. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלהאכיל
חּיה  ּבהמה והּׁשֹוחט טרפה, ונמצאת והּׁשֹוחט ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּׁשחט,

ּבהניה. מּתרין ּכּלן אּלּו הרי - ּבעזרה הּטמאין ְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֻֻועֹוף
אסּור ‚. - החּלין ּכל אּלא ּבלבד, וחּיה ּבהמה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻולא

ּפרֹות  אֹו ׁשחּוטה ּבׂשר אפּלּו לעזרה, וכּיֹוצא להכניסן ּופת ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ּודברים  ּכׁשהיּו. ּבאכילה מּתרין והכניסן, עבר אם ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֻּבהן;
אֹו ּבעזרה, חּלין הּׁשֹוחט וכל הן. קּבלה ּדברי ּכּלן, ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻֻאּלּו
אֹותֹו מּכין - ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו חּלין מּבׂשר ּכּזית ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהאֹוכל

מרּדּות. ְַַַמּכת

נׁשחטה „. אם - חּלין' ּוולדּה ׁשלמים, זֹו 'ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֻהאֹומר:
אֹותּה לׁשחט יכֹול ׁשאינֹו לפי ּבאכילה, מּתר ולדּה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻּבעזרה,

מקֹום  .ּברחּוק ְִָ
'עֹובד ‰. יאמרּו: ׁשּמא ּונהרֹות, יּמים לתֹו ׁשֹוחטין ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאין

מלא  לכלי יׁשחט ולא לּמים'; ּכמקריב ונראה זה, הּוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹמים
ׁשחט'.מים  הּמים ּבתֹו ׁשּתראה 'לּצּורה יאמרּו: ׁשּמא , ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

יׁשחט ּדרולא ׁשּכן - הּגּמה לתֹו ולא הּכלים, לתֹו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם זרה. עבֹודה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָעֹובדי

.Â עכּורין מים מלא לכלי נראית ׁשֹוחטין הּצּורה ׁשאין , ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
לא  ּובּׁשּוק לּגּמה; יֹורד והּדם לּגּמה, חּוץ ׁשֹוחט וכן ְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻּבהן.
ּבּׁשּוק  לּגּמה ׁשחט ואם הּמינים; את יחּקה ׁשּמא ּכן, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיעׂשה
מין  ׁשּמא אחריו, ׁשּיבּדקּו עד מּׁשחיטתֹו לאכל אסּור -ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
הּדפן  על ׁשֹותת והּדם הּספינה, ּדפן על לׁשחט ּומּתר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻהּוא.

הּכלים. ּגּבי על לׁשחט ּומּתר לּמים; ְְִִִֵֵֵַַַַַָֹֻויֹורד
.Êּומביאּה הּסּכין ּומֹולי הּצּואר, מֹותח ׁשֹוחטין? ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָּכיצד

ׁשּׁשֹוחט  ׁשהיתה עד ּבין רבּוצה הּבהמה ׁשהיתה ּבין ; ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
הרי  - וׁשחט מּלמּטה ּבידֹו והּסּכין ּבערּפּה ואחז ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעֹומדת,

ּכׁשרה. ְֵָזֹו
.Á עד עליה הּצּואר והעביר ּבּכתל הּסּכין את ְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנעץ

הּבהמה  צּואר ׁשּיהיה והּוא - ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנׁשחט,
מן  למעלה ּבהמה צּואר היה ׁשאם למעלה; וסּכין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלמּטה,
ותחת ּגּופּה, ּבכבד הּבהמה ּתרד ׁשּמא - הּנעּוצה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּסּכין

ׁשחיטה  זֹו ואין והבאה, הֹולכה ׁשּיתּבאר.ּבלא ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
הּסּכין  מן למעלה צּוארֹו ׁשהיה ּבין - עֹוף היה אם ,ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָלפיכ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו מּמּנה, למּטה אֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּנעּוצה,
.Ëהּסּכ את והֹולי ולא הּׁשֹוחט הביאּה אֹו הביאּה, ולא ין ְְְֱֱִִִִֵֶַַַָָֹֹ

עד  והביא הֹולי ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - ּוׁשחטּה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָהֹוליכּה,
הביא, ולא הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - והּתיזֹו הראׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשחת
אֹו ּבלבד, ּבהֹולכה הראׁש את והּתיז ,הֹולי ולא הביא ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹאֹו
מּצּוארי  צּוארין ׁשני ּכמלא ּבּסּכין יׁש אם - ּבלבד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹּבהבאה

לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּפסּולה הּנׁשחט, ׁשחט ׁשחיטתֹו . ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ּכאחד, ראׁשים ְְְְִִֵֵֶָָָָׁשני

.È אחר מּצד וׁשני זה מּצד אחד אפּלּו ּבסּכין, ׁשאחזּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים
ׁשני  ׁשאחזּו ׁשנים וכן ּכׁשרה. ׁשחיטתן - וׁשחטּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכנגּדֹו,
ׁשחיטתן  - ּבּצּואר מקֹומֹות ּבׁשני ּכאחד וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָסּכינין,
ׁשחט  והּׁשני רּבֹו, אֹו ּבלבד הּוׁשט זה ׁשחט ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּכׁשרה;
ואף  ּכׁשרה, זֹו ׁשחיטה הרי - רּבֹו אֹו הּקנה אחר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבמקֹום
ׁשחיטה  וכן אחד. ּבמקֹום ּכּלּה הּׁשחיטה ׁשאין ּפי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻעל

ּכמסרק  העׂשּויה ּוׁשחיטה ּכקּולמּוס, ּכׁשרה.העׂשּויה - ְְְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָ
.‡È ׁשחט אפּלּו אּלא ּכּונה; צריכה החּלין ׁשחיטת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאין

ּבּכתל  לנעצּה סּכין ׁשּזרק אֹו ׂשחֹוק, ּדר אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמתעּסק,
ּבמקֹומּה ּכראּוי והּׁשחיטה הֹואיל - ּבהליכתּה ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָוׁשחטה

ּכׁשרה  זֹו הרי .וׁשעּורּה, ְְֲִֵֵָָ
.·È ׁשּנתּבלּבלה ׁשּכֹור אֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

רעה ּדעּתֹו רּוח ׁשאחזּתּו ּומי אֹותן , רֹואין ואחרים ׁשּׁשחטּו , ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנפלה  סּכין אבל ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּׁשחיטה
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ּפסּולה, זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּׁשחטה ּפי על אף - ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָוׁשחטה
ּפי  על ואף אדם, הּזֹובח ׁשּיהיה עד - "וזבחּת" ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לׁשחיטה. מתּכּון ְְִִִֵֵֶַָׁשאינֹו
.‚È,ּבֹו קבּועה הּסּכין ׁשהיתה עץ ׁשל אֹו אבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגלּגל

ּכנגּדֹו הּבהמה אֹו העֹוף צּואר וׂשם הּגלּגל, את אדם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוסּבב
הּמים  ואם ּכׁשרה. זֹו הרי - הּגלּגל ּבסביבת ׁשּנׁשחט ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָעד
ׁשּסּבב  ּבׁשעה ּכנגּדֹו הּצּואר וׂשם הּגלּגל, את המסּבבין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהן

ּפטר ואם ּפסּולה; זֹו הרי - הּמים [שיחרר]ונׁשחט את אדם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זֹו הרי - ּבסביבתֹו וׁשחט הּגלּגל, את וסּבבּו ׁשּבאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָעד
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבא. אדם מּכח ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכׁשרה,
ׁשנּיה  מּסביבה אבל אדם; ּבן מּכח ׁשהיא ראׁשֹונה ְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹּבסביבה
ּבהליכתן. הּמים מּכח אּלא האדם מּכח אינּה ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּולאחריה,

.„È לׁשם יּמים, לׁשם ּגבעֹות, לׁשם הרים, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָהּׁשֹוחט
אּלא  לעבדן נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מדּברֹות לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנהרֹות,
הרי  הּגֹויים, ׁשאֹומרין הבאי מּדברי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלרפּואה
מּזל  אֹו הּים, מּזל לׁשם ׁשחט אם אבל ּפסּולה; ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
אסּורה  זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּולמּזלֹות לכֹוכבים אֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָההר,

זרה  עבֹודה ּתקרבת ּככל .ּבהניה, ְְֲֲִֶַָָָָָָֹ
.ÂËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק הּבהמה את ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

ׁשּלֹומדין  אסּורה; זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלהקטיר
ּב הּקדׁשים מּמחׁשבת ּבחּלין, ּבחּוץ פנים,מחׁשבה ְְֲֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֻ

ּבהן  ּפֹוסלת ּכזֹו ּפסּולי ׁשּמחׁשבה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ְִַָֻהּמקּדׁשין.

.ÊËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק חׁשב ּכ ואחר ְְְֲִַַַַָָָָָָָָָֹׁשחטּה
ׁשּמא  מּספק, אסּורה זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלהקטיר

ׁשחט  ּכזֹו ּובמחׁשבה ּתחּלתֹו על הֹוכיח .סֹופֹו ְְֲִִַַַַָָָָָ
.ÊÈ- ּכמֹותן ונֹודרין ׁשּמתנּדבין קדׁשים לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט

לׁשם  ׁשחט ּבחּוץ; קדׁשים ּכׁשֹוחט ׁשּזה ּפסּולה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ּונדבה, ּבנדר ּבאין ׁשאינן .קדׁשים ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

.ÁÈ,ּתֹודה לׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָּכיצד?
אֹותֹו מפריׁש והּפסח הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלׁשם
הּנּדר  לדבר ּדֹומה הּוא הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבכל

אׁשם והּנּדב  לׁשם וּדאי, אׁשם לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט . ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ׁשחיטתֹו - ּתמּורה לׁשם מעׂשר, לׁשם ּבכֹור, לׁשם ְְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָּתלּוי,

ְֵָּכׁשרה.
.ËÈׁשחיטתֹו - 'לחּטאתי' ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהיה

'לׁשם  ואמר: וׁשחט ּביתֹו, ּבתֹו קרּבן לֹו היה ְְְְְְֵֵַַָָָָָָָּפסּולה;
ּפסּולה  ׁשחיטתֹו - זבחי' ּבֹו.ּתמּורת המיר ׁשהרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

.Îזֹו' ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה
ׁשחיט  - ּבנדר לעֹולתי' ּבאה יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; תּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

חֹוׁשׁשין  ואין ּבעֹולה; ׁשּנתחּיבה יֹולדת אינּה והרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּונדבה,
הּׁשֹוחט  אבל לּה. יׁש קֹול הּמּפלת ׁשּכל הּפילה, ׁשּמא ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלּה
ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - נזיר ׁשאינֹו ּפי על אף - נזיר עֹולת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלׁשם

הּנדרים  מן נדר הּנזירּות .ׁשעּקר ְְִִִִֶֶֶַַַָ
.‡Î ּדבר לׁשם נתּכּון אחד וׁשֹוחטין, ּבּסּכין אֹוחזין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשנים

ּכּונה  לֹו היתה לא והּׁשני אסּורה, ׁשחיטתֹו לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשהּׁשֹוחט

זֹו הרי - לֹו להתּכּון הּמּתר ּדבר לׁשם נתּכּון ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻּכלל,
מהן  האחד והתּכּון זה, אחר זה ׁשחט אם וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפסּולה;

ּפֹוסל  - הּפסּול ּדבר ּבׁשהיה לׁשם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
אינּה - ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם אבל ׁשּתפּות; ּבּה ֲִֵֵָָָָָָֻֻלֹו
ׁשאין  ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל אדם ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאסּורה,

לצערֹו. אּלא ְֲֶַַָָָּכּונתֹו
.·Î מתּכּון ׁשהּנכרי ּפי על אף - לנכרי ׁשּׁשחט ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיׂשראל

אּלא  חֹוׁשׁשין ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּׁשּירצה, מה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלכל
הּבהמה  ּבעל למחׁשבת לא הּזֹובח, נכרי למחׁשבת ,לפיכ . ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּכמֹו נבלה, ׁשחיטתֹו - קטן היה אפּלּו ליׂשראל, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָׁשּׁשחט
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ה'תשע"ג  סיון ז' חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
הלכֹות ‡. ועּקר הּׁשחיטה, את מפסידין דברים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמּׁשה

חלדה, ׁשהּיה, הן: ואּלּו מהן; אחת מּכל להּזהר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשחיטה
ועּקּור  הגרמה, .ּדרסה, ְְְִַָָָָ

קדם ·. ידֹו והגּביּה לׁשחט, ׁשהתחיל הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּיה
ּבאנס  ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין וׁשהה, הּׁשחיטה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיגמר
אם  - הּׁשחיטה את וגמר אחר אֹו הּוא וחזר ּברצֹון, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבין
ׁשחיטתֹו ויׁשחט, וירּביצּנה הּבהמה את ׁשּיגּביּה ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהה

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו זה, מּכדי ּפחֹות ׁשהה ואם .ּפסּולה; ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
ּבהמה ‚. ׁשּיגּביּה ּכדי ׁשהּיה ׁשעּור ּדּקה, ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה

ׁשּיגּביהּנה  ּכדי ּגּסה, היתה ואם ויׁשחט; וירּביצּנה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדּקה
ּדּקה  ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי ּובעֹוף, ויׁשחט. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוירּביצּנה

ויׁשחט  .וירּביצּנה ְְְְִִֶַָֹ
מעט,„. וׁשהה מעט וׁשחט וחזר מעט, וׁשהה מעט ְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָׁשחט

הּׁשהּיה, ׁשעּור אחת ּבפעם ׁשהה ולא הּׁשחיטה, ׁשּגמר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
ׁשהּיה  ׁשעּור מּכּלן יצטרף הּׁשהּיֹות זמן ּכל ּכׁשּתחׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻאבל
וירּביצּנה  ׁשּיגּביהּנה ּכדי ׁשהה אם וכן נבלה. ספק זֹו הרי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁשחט  ּכדי לא ּבלבד, הּסימנין מעּוט ּכמֹו ׁשּיׁשחט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּוכדי

נבלה  ספק זֹו הרי - ּגמּורה .ׁשחיטה ְְְְֲִֵֵֵָָָ
על ‰. אף - ּבבהמה הּׁשנים רב אֹו ּבעֹוף, אחד רב ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשחט

חתיכ  וגמר וחזר הּיֹום, חצי ׁשּׁשהה זֹוּפי הרי - הּסימנין ת ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבׂשר  ּכמחּת זה הרי ּכּׁשעּור, ּבּה ׁשּנׁשחט מאחר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻמּתרת;

.הּׁשחּוטה  ְַָ
.Âּבּקנה -ׁשחט מרּבה זמן וׁשהה מעּוטֹו, אֹו חציֹו לבּדֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אם  אבל ּכלּום. ּבכ ואין הּׁשחיטה, וגֹומר חֹוזר זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
ּכּׁשעּור  וׁשהה ׁשהּוא, ּכל ּבּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחט
ׁשחיטה  ׁשּׁשחט ּבין ׁשהתחיל, הּׁשחיטה וגמר ׁשחזר ּבין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אֹו ׁשהעֹוף מּפני ּפסּולה; זֹו הרי - אחר ּבמקֹום ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָּגמּורה
ּבמּׁשהּו הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ׁשּלּה, הּקנה רב ׁשּנפסק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמה

ּבּה מֹועלת הּׁשחיטה ואין נבלה, ׁשּיתּבאר.- ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.Ê ׁשאם - ּכלל ּבעֹוף ּבּקנה ׁשהּיה ׁשאין ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנה

ּוכׁשחזר  ׁשחיטתֹו, נגמרה ּכבר וׁשהה, הּקנה רב ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשחט
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וׁשהה, הּקנה מעּוט ׁשחט ואם הּוא; ּבׂשר מחּת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָוגמר,
מּׁשּום  נאסרת ׁשאינּה ׁשּירצה, זמן ּכל וׁשֹוחט חֹוזר זה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָהרי

הּקנה  רב ׁשּיּפסק עד .נבלה ְִֵֵֶֶַַָָָֹ
.Áאֹו הּוׁשט נּקב אם יֹודע ואינֹו ּבֹו, וׁשהה העֹוף ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשחט

ּומּניחֹו אחר, ּבמקֹום לבּדֹו הּקנה וׁשֹוחט חֹוזר - נּקב ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלא
טּפת  ּבֹו נמצאת לא אם מּבפנים: הּוׁשט ּובֹודק ׁשּימּות, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעד

ּוכׁשרה  נּקב, ׁשּלא ּבידּוע .ּדם, ְְִֵֶַַָָָֹ
.Ëכחולדה]חלדה מסתתרת ׁשהכניס [הסכין ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִֵֶַָָ

העליֹון  הּסימן ׁשּפסק ּבין - לסימן סימן ּבין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּסּכין
- ׁשחיטה ּדר ׁשהּוא למּטה הּתחּתֹון ׁשּׁשחט ּבין ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה,

ּפסּולה.הר  זֹו י ְֲֵָ
.È הּסימנין ׁשני וׁשחט העֹור, ּתחת הּסּכין את ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהכניס

ׁשּפרס  אֹו ,מסּב צמר ּתחת הּסּכין את ׁשהחליד אֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּכדרּכן,
- הּמטלית ּתחת וׁשחט הּצּואר ועל הּסּכין על ְְְְִִִַַַַַַַַַַַַָָמטלית
ׁשחט  אם וכן נבלה; ספק זֹו הרי ּגלּויה, הּסּכין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהֹואיל
- ּבהחלדה ׁשּלא הּׁשחיטה וגמר ּבהחלדה, הּסימנין ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמעּוט

נבלה  ספק זֹו .הרי ְְֲֵֵֵָ
.‡Èלחץ]ּדרסה על [הפעלת ּבסּכין ׁשהּכה ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִֵֶַַַָָָ

ּבלא  אחת ּבבת הּסימנין וחת ּבסיף, ׁשּמּכין ּכדר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּצּואר
למּטה  ודחק הּצּואר, על הּסּכין ׁשהּניח אֹו והבאה, ְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָהֹולכה
ּפסּולה. זֹו הרי - הּסימנין ׁשחת עד קּׁשּות אֹו צנֹון ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכחֹות

.·È למעלה,[גלישה]הגרמה ּבּקנה הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבסֹוף  יׁש חּטין ׁשני ּוכמֹו לׁשחיטה; ראּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָּבמקֹום
אם  - החּטין ּבתֹו ׁשחט ּגדֹולה. ּבטּבעת למעלה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָהּקנה
ׁשחט  ׁשהרי ּכׁשרה, זֹו הרי למעלה, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיר
לׁשחיטה; הראּוי הּמקֹום מן והּוא ּולמּטה, ּכֹובע ְְְִִִִִַַַָָָָָמּׁשּפּוי
זֹו הרי מהן, למעלה ׁשחט אּלא ּכלּום מהן ׁשּיר לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואם

ּופסּולה. ְְֶֶָֻמגרמת
.‚Èאֹו ּבדרסה והׁשלים הּׁשנים, רב אֹו האחד רב ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה  זֹו הרי - ּכראּוי ּבהגרמה הּׁשעּור נׁשחט ׁשהרי ,. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
זֹו הרי - ׁשליׁשים ׁשני וׁשחט ׁשליׁש, ּבּתחּלה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָהגרים
ׁשליׁש וׁשחט וחזר ׁשליׁש, והגרים ׁשליׁש, ׁשחט ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּכׁשרה;
וחזר  ׁשליׁש, וׁשחט ׁשליׁש, הגרים ּכׁשרה. - ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָהאחרֹון
אֹו ּדרס ואם ּפסּולה. זֹו הרי - האחרֹון ׁשליׁש ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָוהגרים
הרי  - האמצעי ּבּׁשליׁש ּבין הראׁשֹון ּבּׁשליׁש ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהחליד,

ּפסּולה. ְָזֹו
.„Èאֹוּכיצד עּקּור הּקנה, והיא הּגרּגרת, ׁשּנעקרה ּכגֹון ? ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

- ׁשחיטה ּגמר קדם ׁשניהן אֹו מהן אחד ונׁשמט ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוׁשט,
ואחר  רּבֹו, אֹו ּבעֹוף אחד ׁשחט אם אבל נבלה; זֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֻהרי

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּׁשני הּסימן נׁשמט ְְְִִִִֵֵַַַָָָָּכ
.ÂËׁשחיטתֹו - הּׁשני את ׁשחט ּכ ואחר מהן, אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנׁשמט

ידּוע  ואין ׁשמּוט, הּׁשני ונמצא מהן, אחד ׁשחט ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפסּולה;
ספק  זֹו הרי - ׁשחיטה אחר אֹו נׁשמט, ׁשחיטה קדם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹאם

.נבלה  ְֵָ
.ÊË ׁשּוּדאי ּכׁשרה, זֹו הרי - ׁשמּוט הּׁשחּוט הּסימן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָנמצא

היה  ׁשחיטה, קדם נעקר ׁשאּלּו נעקר; ׁשחיטה ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחר
יּׁשחט  ולא .מּדלּדל ְְִִֵֵַָֹ

.ÊÈ ּדב ּבידֹוּבּמה הּסימנין ּתפס ּבׁשּלא אמּורים? רים ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
אחר  ׁשּתּׁשחט אפׁשר וׁשחט, ּתפסן אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּׁשחט;
ספק  זֹו הרי ּוׁשחּוטה, ׁשמּוטה נמצאת אם ּולפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָהעּקּור,

.נבלה  ְֵָ
.ÁÈנבלה,ּכל זֹו הרי - 'ּפסּולה' ּבׁשחיטה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשאין  נבלה; אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנה אכל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם
צּוה  ּכאׁשר ּכׁשרה ׁשחיטה אּלא נבלה מידי ּכמֹומֹוציא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ספק  הּוא הרי ּבׁשחיטה, ׁשּיסּתּפק ספק וכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבארנּו.
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין מּמּנה, והאֹוכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָנבלה;

.ËÈׁשּתראה ּבהמה עד עּמּה, וחללּה ׁשּלּה יר ׁשּנּטל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ונחלקה  חציּה ׁשּנחּת ּכמי נבלה זֹו הרי - ּכׁשּתרּבץ ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחסרה
נׁשּברה  אם וכן ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין ּגּופ ֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָלׁשני

עּמּה ּבׂשר ורב אֹומפרקת ּכדג, מּגּבּה ׁשּנקרעה אֹו , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבמקֹום  ׁשהּוא ּבכל הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנפסק
הּׁשחיטה  ואין מחּיים, נבלה זֹו הרי - לׁשחיטה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהראּוי
הּדברים  ּבכל העֹוף, ואחד הּבהמה ואחד ּבּה. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמֹועלת

ֵָהאּלּו.
.Î;לבן והּפנימי אדם, החיצֹון - לּוׁשט לֹו יׁש עֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני

ׁשהּוא  ּבכל ׁשניהן נּקבּו ּכׁשרה. ּבלבד, מהן האחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנּקב
ׁשּנׁשחטה  ּובין נבלה; זֹו הרי לׁשחיטה, הראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּבמקֹום
הּׁשחיטה  אין - אחר ּבמקֹום ׁשּנׁשחטה ּבין הּנקב, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמקֹום

נבלה  זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ּבּה; .מֹועלת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹ
.‡Î הּקרּום אין - ּוסתמֹו קרּום ּבֹו ועלה הּוׁשט, ְְְְִֵֵֶַַַָָָנּקב

- ּבּוׁשט עֹומד קֹוץ נמצא ּכׁשהיה. נקּוב הּוא והרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּכלּום,
נבלה  ספק זֹו ּבמקֹום הרי קרּום ועלה הּוׁשט נּקב ׁשּמא , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

- ּבּוׁשט לארּכֹו הּקֹוץ נמצא אם אבל נראה; ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנקב,
אֹוכלֹות  הּמדּברּיֹות הּבהמֹות ׁשרב לֹו, חֹוׁשׁשין ְְְְִִִֵֵֶַַָֹאין

ּתמיד. ִִַָהּקֹוצים
.·Î?ּכיצד מּבפנים. אּלא מּבחּוץ, ּבדיקה לֹו אין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוׁשט

ׁשהיה  ּבידּוע ּדם, טּפת עליו נמצא אם ּובֹודק: ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהֹופכֹו
.נקּוב  ָ

.‚Î,לׁשחיטה הראּוי ּבמקֹום חללּה רב ׁשּנפסק ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּגרּגרת
נבלה  זֹו -הרי קטּנים נקבים נּקבה ּכאּסר. נּקבה אם וכן ; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָ

ואם  לרּבּה; מצטרפין - הן חּסרֹון ּבהן ׁשאין נקבים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻאם
אם  וכן לכאּסר. מצטרפין - הן חּסרֹון ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָנקבים
ׁשאּלּו ּכל - ּובעֹוף לכאּסר. מצטרפת רצּועה, מּמּנה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹנּטלה
על  ּומּניחן חּסרֹון, ּבהן ׁשּיׁש הּנקבים אֹו הרצּועה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמקּפל

ּכׁשרה  לאו, ואם נבלה; רּבֹו, את חֹופה אם - הּקנה .ּפי ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
.„Î ׁשּיּכנס ּכדי צדדיה מּׁשני מפּלׁש נקב הּגרּגרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנּקבה

נבלה  - לרחּבֹו נׁשּתּיר אּסר לא אפּלּו - לארּכּה נסּדקה ; ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹ
ּומּׁשהּו למעלה מּׁשהּו אּלא לׁשחיטה ּבּה הראּוי הּמקֹום ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמן

ּכׁשרה. ְְֵַָָלמּטה,
.‰Îאֹו נּקבה ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגרּגרת

ּומדּמין  אחר, ּבמקֹום עּתה אֹותּה נֹוקבין - ׁשחיטה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָאחר
אּלא  מדּמין ואין מּתרת. לֹו, נדמה אם לּנקב: ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻהּנקב
לא  אבל לקטּנה; מּקטּנה אֹו ּגדֹולה, לחליה ּגדֹולה ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹֻֻמחליה
חליֹות  הּקנה ׁשּכל לקטּנה; מּגדֹולה ולא לגדֹולה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻמּקטּנה
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ּפסּולה, זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּׁשחטה ּפי על אף - ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָוׁשחטה
ּפי  על ואף אדם, הּזֹובח ׁשּיהיה עד - "וזבחּת" ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לׁשחיטה. מתּכּון ְְִִִֵֵֶַָׁשאינֹו
.‚È,ּבֹו קבּועה הּסּכין ׁשהיתה עץ ׁשל אֹו אבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגלּגל

ּכנגּדֹו הּבהמה אֹו העֹוף צּואר וׂשם הּגלּגל, את אדם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוסּבב
הּמים  ואם ּכׁשרה. זֹו הרי - הּגלּגל ּבסביבת ׁשּנׁשחט ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָעד
ׁשּסּבב  ּבׁשעה ּכנגּדֹו הּצּואר וׂשם הּגלּגל, את המסּבבין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהן

ּפטר ואם ּפסּולה; זֹו הרי - הּמים [שיחרר]ונׁשחט את אדם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זֹו הרי - ּבסביבתֹו וׁשחט הּגלּגל, את וסּבבּו ׁשּבאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָעד
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבא. אדם מּכח ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכׁשרה,
ׁשנּיה  מּסביבה אבל אדם; ּבן מּכח ׁשהיא ראׁשֹונה ְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹּבסביבה
ּבהליכתן. הּמים מּכח אּלא האדם מּכח אינּה ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּולאחריה,

.„È לׁשם יּמים, לׁשם ּגבעֹות, לׁשם הרים, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָהּׁשֹוחט
אּלא  לעבדן נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מדּברֹות לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנהרֹות,
הרי  הּגֹויים, ׁשאֹומרין הבאי מּדברי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלרפּואה
מּזל  אֹו הּים, מּזל לׁשם ׁשחט אם אבל ּפסּולה; ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
אסּורה  זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּולמּזלֹות לכֹוכבים אֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָההר,

זרה  עבֹודה ּתקרבת ּככל .ּבהניה, ְְֲֲִֶַָָָָָָֹ
.ÂËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק הּבהמה את ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

ׁשּלֹומדין  אסּורה; זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלהקטיר
ּב הּקדׁשים מּמחׁשבת ּבחּלין, ּבחּוץ פנים,מחׁשבה ְְֲֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֻ

ּבהן  ּפֹוסלת ּכזֹו ּפסּולי ׁשּמחׁשבה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ְִַָֻהּמקּדׁשין.

.ÊËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק חׁשב ּכ ואחר ְְְֲִַַַַָָָָָָָָָֹׁשחטּה
ׁשּמא  מּספק, אסּורה זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלהקטיר

ׁשחט  ּכזֹו ּובמחׁשבה ּתחּלתֹו על הֹוכיח .סֹופֹו ְְֲִִַַַַָָָָָ
.ÊÈ- ּכמֹותן ונֹודרין ׁשּמתנּדבין קדׁשים לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט

לׁשם  ׁשחט ּבחּוץ; קדׁשים ּכׁשֹוחט ׁשּזה ּפסּולה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ּונדבה, ּבנדר ּבאין ׁשאינן .קדׁשים ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

.ÁÈ,ּתֹודה לׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָּכיצד?
אֹותֹו מפריׁש והּפסח הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלׁשם
הּנּדר  לדבר ּדֹומה הּוא הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבכל

אׁשם והּנּדב  לׁשם וּדאי, אׁשם לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט . ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ׁשחיטתֹו - ּתמּורה לׁשם מעׂשר, לׁשם ּבכֹור, לׁשם ְְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָּתלּוי,

ְֵָּכׁשרה.
.ËÈׁשחיטתֹו - 'לחּטאתי' ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהיה

'לׁשם  ואמר: וׁשחט ּביתֹו, ּבתֹו קרּבן לֹו היה ְְְְְְֵֵַַָָָָָָָּפסּולה;
ּפסּולה  ׁשחיטתֹו - זבחי' ּבֹו.ּתמּורת המיר ׁשהרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

.Îזֹו' ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה
ׁשחיט  - ּבנדר לעֹולתי' ּבאה יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; תּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

חֹוׁשׁשין  ואין ּבעֹולה; ׁשּנתחּיבה יֹולדת אינּה והרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּונדבה,
הּׁשֹוחט  אבל לּה. יׁש קֹול הּמּפלת ׁשּכל הּפילה, ׁשּמא ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלּה
ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - נזיר ׁשאינֹו ּפי על אף - נזיר עֹולת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלׁשם

הּנדרים  מן נדר הּנזירּות .ׁשעּקר ְְִִִִֶֶֶַַַָ
.‡Î ּדבר לׁשם נתּכּון אחד וׁשֹוחטין, ּבּסּכין אֹוחזין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשנים

ּכּונה  לֹו היתה לא והּׁשני אסּורה, ׁשחיטתֹו לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשהּׁשֹוחט

זֹו הרי - לֹו להתּכּון הּמּתר ּדבר לׁשם נתּכּון ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻּכלל,
מהן  האחד והתּכּון זה, אחר זה ׁשחט אם וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפסּולה;

ּפֹוסל  - הּפסּול ּדבר ּבׁשהיה לׁשם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
אינּה - ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם אבל ׁשּתפּות; ּבּה ֲִֵֵָָָָָָֻֻלֹו
ׁשאין  ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל אדם ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאסּורה,

לצערֹו. אּלא ְֲֶַַָָָּכּונתֹו
.·Î מתּכּון ׁשהּנכרי ּפי על אף - לנכרי ׁשּׁשחט ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיׂשראל

אּלא  חֹוׁשׁשין ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּׁשּירצה, מה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלכל
הּבהמה  ּבעל למחׁשבת לא הּזֹובח, נכרי למחׁשבת ,לפיכ . ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּכמֹו נבלה, ׁשחיטתֹו - קטן היה אפּלּו ליׂשראל, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָׁשּׁשחט
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ה'תשע"ג  סיון ז' חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
הלכֹות ‡. ועּקר הּׁשחיטה, את מפסידין דברים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמּׁשה

חלדה, ׁשהּיה, הן: ואּלּו מהן; אחת מּכל להּזהר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשחיטה
ועּקּור  הגרמה, .ּדרסה, ְְְִַָָָָ

קדם ·. ידֹו והגּביּה לׁשחט, ׁשהתחיל הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּיה
ּבאנס  ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין וׁשהה, הּׁשחיטה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיגמר
אם  - הּׁשחיטה את וגמר אחר אֹו הּוא וחזר ּברצֹון, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבין
ׁשחיטתֹו ויׁשחט, וירּביצּנה הּבהמה את ׁשּיגּביּה ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהה

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו זה, מּכדי ּפחֹות ׁשהה ואם .ּפסּולה; ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
ּבהמה ‚. ׁשּיגּביּה ּכדי ׁשהּיה ׁשעּור ּדּקה, ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה

ׁשּיגּביהּנה  ּכדי ּגּסה, היתה ואם ויׁשחט; וירּביצּנה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדּקה
ּדּקה  ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי ּובעֹוף, ויׁשחט. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוירּביצּנה

ויׁשחט  .וירּביצּנה ְְְְִִֶַָֹ
מעט,„. וׁשהה מעט וׁשחט וחזר מעט, וׁשהה מעט ְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָׁשחט

הּׁשהּיה, ׁשעּור אחת ּבפעם ׁשהה ולא הּׁשחיטה, ׁשּגמר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
ׁשהּיה  ׁשעּור מּכּלן יצטרף הּׁשהּיֹות זמן ּכל ּכׁשּתחׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻאבל
וירּביצּנה  ׁשּיגּביהּנה ּכדי ׁשהה אם וכן נבלה. ספק זֹו הרי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁשחט  ּכדי לא ּבלבד, הּסימנין מעּוט ּכמֹו ׁשּיׁשחט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּוכדי

נבלה  ספק זֹו הרי - ּגמּורה .ׁשחיטה ְְְְֲִֵֵֵָָָ
על ‰. אף - ּבבהמה הּׁשנים רב אֹו ּבעֹוף, אחד רב ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשחט

חתיכ  וגמר וחזר הּיֹום, חצי ׁשּׁשהה זֹוּפי הרי - הּסימנין ת ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבׂשר  ּכמחּת זה הרי ּכּׁשעּור, ּבּה ׁשּנׁשחט מאחר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻמּתרת;

.הּׁשחּוטה  ְַָ
.Âּבּקנה -ׁשחט מרּבה זמן וׁשהה מעּוטֹו, אֹו חציֹו לבּדֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אם  אבל ּכלּום. ּבכ ואין הּׁשחיטה, וגֹומר חֹוזר זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
ּכּׁשעּור  וׁשהה ׁשהּוא, ּכל ּבּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחט
ׁשחיטה  ׁשּׁשחט ּבין ׁשהתחיל, הּׁשחיטה וגמר ׁשחזר ּבין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אֹו ׁשהעֹוף מּפני ּפסּולה; זֹו הרי - אחר ּבמקֹום ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָּגמּורה
ּבמּׁשהּו הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ׁשּלּה, הּקנה רב ׁשּנפסק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמה

ּבּה מֹועלת הּׁשחיטה ואין נבלה, ׁשּיתּבאר.- ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.Ê ׁשאם - ּכלל ּבעֹוף ּבּקנה ׁשהּיה ׁשאין ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנה

ּוכׁשחזר  ׁשחיטתֹו, נגמרה ּכבר וׁשהה, הּקנה רב ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשחט
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וׁשהה, הּקנה מעּוט ׁשחט ואם הּוא; ּבׂשר מחּת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָוגמר,
מּׁשּום  נאסרת ׁשאינּה ׁשּירצה, זמן ּכל וׁשֹוחט חֹוזר זה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָהרי

הּקנה  רב ׁשּיּפסק עד .נבלה ְִֵֵֶֶַַָָָֹ
.Áאֹו הּוׁשט נּקב אם יֹודע ואינֹו ּבֹו, וׁשהה העֹוף ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשחט

ּומּניחֹו אחר, ּבמקֹום לבּדֹו הּקנה וׁשֹוחט חֹוזר - נּקב ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלא
טּפת  ּבֹו נמצאת לא אם מּבפנים: הּוׁשט ּובֹודק ׁשּימּות, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעד

ּוכׁשרה  נּקב, ׁשּלא ּבידּוע .ּדם, ְְִֵֶַַָָָֹ
.Ëכחולדה]חלדה מסתתרת ׁשהכניס [הסכין ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִֵֶַָָ

העליֹון  הּסימן ׁשּפסק ּבין - לסימן סימן ּבין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּסּכין
- ׁשחיטה ּדר ׁשהּוא למּטה הּתחּתֹון ׁשּׁשחט ּבין ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה,

ּפסּולה.הר  זֹו י ְֲֵָ
.È הּסימנין ׁשני וׁשחט העֹור, ּתחת הּסּכין את ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהכניס

ׁשּפרס  אֹו ,מסּב צמר ּתחת הּסּכין את ׁשהחליד אֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּכדרּכן,
- הּמטלית ּתחת וׁשחט הּצּואר ועל הּסּכין על ְְְְִִִַַַַַַַַַַַַָָמטלית
ׁשחט  אם וכן נבלה; ספק זֹו הרי ּגלּויה, הּסּכין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהֹואיל
- ּבהחלדה ׁשּלא הּׁשחיטה וגמר ּבהחלדה, הּסימנין ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמעּוט

נבלה  ספק זֹו .הרי ְְֲֵֵֵָ
.‡Èלחץ]ּדרסה על [הפעלת ּבסּכין ׁשהּכה ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִֵֶַַַָָָ

ּבלא  אחת ּבבת הּסימנין וחת ּבסיף, ׁשּמּכין ּכדר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּצּואר
למּטה  ודחק הּצּואר, על הּסּכין ׁשהּניח אֹו והבאה, ְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָהֹולכה
ּפסּולה. זֹו הרי - הּסימנין ׁשחת עד קּׁשּות אֹו צנֹון ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכחֹות

.·È למעלה,[גלישה]הגרמה ּבּקנה הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבסֹוף  יׁש חּטין ׁשני ּוכמֹו לׁשחיטה; ראּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָּבמקֹום
אם  - החּטין ּבתֹו ׁשחט ּגדֹולה. ּבטּבעת למעלה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָהּקנה
ׁשחט  ׁשהרי ּכׁשרה, זֹו הרי למעלה, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיר
לׁשחיטה; הראּוי הּמקֹום מן והּוא ּולמּטה, ּכֹובע ְְְִִִִִַַַָָָָָמּׁשּפּוי
זֹו הרי מהן, למעלה ׁשחט אּלא ּכלּום מהן ׁשּיר לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואם

ּופסּולה. ְְֶֶָֻמגרמת
.‚Èאֹו ּבדרסה והׁשלים הּׁשנים, רב אֹו האחד רב ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה  זֹו הרי - ּכראּוי ּבהגרמה הּׁשעּור נׁשחט ׁשהרי ,. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
זֹו הרי - ׁשליׁשים ׁשני וׁשחט ׁשליׁש, ּבּתחּלה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָהגרים
ׁשליׁש וׁשחט וחזר ׁשליׁש, והגרים ׁשליׁש, ׁשחט ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּכׁשרה;
וחזר  ׁשליׁש, וׁשחט ׁשליׁש, הגרים ּכׁשרה. - ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָהאחרֹון
אֹו ּדרס ואם ּפסּולה. זֹו הרי - האחרֹון ׁשליׁש ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָוהגרים
הרי  - האמצעי ּבּׁשליׁש ּבין הראׁשֹון ּבּׁשליׁש ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהחליד,

ּפסּולה. ְָזֹו
.„Èאֹוּכיצד עּקּור הּקנה, והיא הּגרּגרת, ׁשּנעקרה ּכגֹון ? ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

- ׁשחיטה ּגמר קדם ׁשניהן אֹו מהן אחד ונׁשמט ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוׁשט,
ואחר  רּבֹו, אֹו ּבעֹוף אחד ׁשחט אם אבל נבלה; זֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֻהרי

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּׁשני הּסימן נׁשמט ְְְִִִִֵֵַַַָָָָּכ
.ÂËׁשחיטתֹו - הּׁשני את ׁשחט ּכ ואחר מהן, אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנׁשמט

ידּוע  ואין ׁשמּוט, הּׁשני ונמצא מהן, אחד ׁשחט ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפסּולה;
ספק  זֹו הרי - ׁשחיטה אחר אֹו נׁשמט, ׁשחיטה קדם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹאם

.נבלה  ְֵָ
.ÊË ׁשּוּדאי ּכׁשרה, זֹו הרי - ׁשמּוט הּׁשחּוט הּסימן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָנמצא

היה  ׁשחיטה, קדם נעקר ׁשאּלּו נעקר; ׁשחיטה ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחר
יּׁשחט  ולא .מּדלּדל ְְִִֵֵַָֹ

.ÊÈ ּדב ּבידֹוּבּמה הּסימנין ּתפס ּבׁשּלא אמּורים? רים ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
אחר  ׁשּתּׁשחט אפׁשר וׁשחט, ּתפסן אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּׁשחט;
ספק  זֹו הרי ּוׁשחּוטה, ׁשמּוטה נמצאת אם ּולפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָהעּקּור,

.נבלה  ְֵָ
.ÁÈנבלה,ּכל זֹו הרי - 'ּפסּולה' ּבׁשחיטה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשאין  נבלה; אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנה אכל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם
צּוה  ּכאׁשר ּכׁשרה ׁשחיטה אּלא נבלה מידי ּכמֹומֹוציא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ספק  הּוא הרי ּבׁשחיטה, ׁשּיסּתּפק ספק וכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבארנּו.
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין מּמּנה, והאֹוכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָנבלה;

.ËÈׁשּתראה ּבהמה עד עּמּה, וחללּה ׁשּלּה יר ׁשּנּטל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ונחלקה  חציּה ׁשּנחּת ּכמי נבלה זֹו הרי - ּכׁשּתרּבץ ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחסרה
נׁשּברה  אם וכן ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין ּגּופ ֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָלׁשני

עּמּה ּבׂשר ורב אֹומפרקת ּכדג, מּגּבּה ׁשּנקרעה אֹו , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבמקֹום  ׁשהּוא ּבכל הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנפסק
הּׁשחיטה  ואין מחּיים, נבלה זֹו הרי - לׁשחיטה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהראּוי
הּדברים  ּבכל העֹוף, ואחד הּבהמה ואחד ּבּה. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמֹועלת

ֵָהאּלּו.
.Î;לבן והּפנימי אדם, החיצֹון - לּוׁשט לֹו יׁש עֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני

ׁשהּוא  ּבכל ׁשניהן נּקבּו ּכׁשרה. ּבלבד, מהן האחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנּקב
ׁשּנׁשחטה  ּובין נבלה; זֹו הרי לׁשחיטה, הראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּבמקֹום
הּׁשחיטה  אין - אחר ּבמקֹום ׁשּנׁשחטה ּבין הּנקב, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמקֹום

נבלה  זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ּבּה; .מֹועלת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹ
.‡Î הּקרּום אין - ּוסתמֹו קרּום ּבֹו ועלה הּוׁשט, ְְְְִֵֵֶַַַָָָנּקב

- ּבּוׁשט עֹומד קֹוץ נמצא ּכׁשהיה. נקּוב הּוא והרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּכלּום,
נבלה  ספק זֹו ּבמקֹום הרי קרּום ועלה הּוׁשט נּקב ׁשּמא , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

- ּבּוׁשט לארּכֹו הּקֹוץ נמצא אם אבל נראה; ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנקב,
אֹוכלֹות  הּמדּברּיֹות הּבהמֹות ׁשרב לֹו, חֹוׁשׁשין ְְְְִִִֵֵֶַַָֹאין

ּתמיד. ִִַָהּקֹוצים
.·Î?ּכיצד מּבפנים. אּלא מּבחּוץ, ּבדיקה לֹו אין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוׁשט

ׁשהיה  ּבידּוע ּדם, טּפת עליו נמצא אם ּובֹודק: ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהֹופכֹו
.נקּוב  ָ

.‚Î,לׁשחיטה הראּוי ּבמקֹום חללּה רב ׁשּנפסק ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּגרּגרת
נבלה  זֹו -הרי קטּנים נקבים נּקבה ּכאּסר. נּקבה אם וכן ; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָ

ואם  לרּבּה; מצטרפין - הן חּסרֹון ּבהן ׁשאין נקבים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻאם
אם  וכן לכאּסר. מצטרפין - הן חּסרֹון ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָנקבים
ׁשאּלּו ּכל - ּובעֹוף לכאּסר. מצטרפת רצּועה, מּמּנה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹנּטלה
על  ּומּניחן חּסרֹון, ּבהן ׁשּיׁש הּנקבים אֹו הרצּועה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמקּפל

ּכׁשרה  לאו, ואם נבלה; רּבֹו, את חֹופה אם - הּקנה .ּפי ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
.„Î ׁשּיּכנס ּכדי צדדיה מּׁשני מפּלׁש נקב הּגרּגרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנּקבה

נבלה  - לרחּבֹו נׁשּתּיר אּסר לא אפּלּו - לארּכּה נסּדקה ; ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹ
ּומּׁשהּו למעלה מּׁשהּו אּלא לׁשחיטה ּבּה הראּוי הּמקֹום ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמן

ּכׁשרה. ְְֵַָָלמּטה,
.‰Îאֹו נּקבה ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגרּגרת

ּומדּמין  אחר, ּבמקֹום עּתה אֹותּה נֹוקבין - ׁשחיטה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָאחר
אּלא  מדּמין ואין מּתרת. לֹו, נדמה אם לּנקב: ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻהּנקב
לא  אבל לקטּנה; מּקטּנה אֹו ּגדֹולה, לחליה ּגדֹולה ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹֻֻמחליה
חליֹות  הּקנה ׁשּכל לקטּנה; מּגדֹולה ולא לגדֹולה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻמּקטּנה
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קטּנה  אחת חליה וחליה חליה ּכל ּובין הּוא, ְְְְְְֵַַַָָָָָֻֻֻֻחליֹות
ורּכה  .מּׁשּתיהן ְְִֵֶַָ

ד  ¤¤ּפרק
את ‡. הּמפסידין דברים חמּׁשה יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראלי

ׁשּבארנּו ׁשחיטה מהלכֹות ּבהן וכּיֹוצא וׁשחט הּׁשחיטה , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ולא  הּוא לא מּׁשחיטתֹו, לאכל אסּור - עצמֹו לבין ְְְְֱִִֵֵֶַָָֹֹֹּבינֹו
ּכּזית, מּמּנה והאֹוכל נבלה; לספק קרֹובה זֹו והרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאחרים.

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין
ּב·. ׁשחט ׁשחיטה ואפּלּו ּפעמים וחמּׁשה ארּבעה פנינּו ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָ

נכֹונה  עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט זֹו ׁשחיטה והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשרה,
ּדברים  יֹודע ואינֹו הֹואיל מּמּנה; לאכל אסּור - ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוגמּורה
ּכגֹון  יֹודע, אינֹו והּוא הּׁשחיטה ׁשּיפסיד אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמפסידין,
ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּפגּומה ּבסּכין יׁשחט אֹו ידרס אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיׁשהה

ּכּונתֹו .ּבלא ְַָָֹ
ּבינֹו‚. יׁשחט לא זה הרי - ׁשחיטה הלכֹות ׁשּיֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹיׂשראל

רּבֹות  ּפעמים חכם ּבפני ׁשּיׁשחט עד לכּתחּלה, עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלבין
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּתחּלה ׁשחט ואם וזריז; רגיל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעד

ּכׁשרה  .ׁשחיטתֹו ְְִֵָָ
ׁשּנעׂשה „. עד חכם ּבפני וׁשחט ׁשחיטה, הלכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיֹודע

ׁשֹוחטין  הּממחין וכל 'ממחה'; הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִִִֶַַָָָֻֻרגיל
אּלּולכּתחּלה  הרי ממחין, היּו אם - ועבדים נׁשים ואפּלּו . ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

לכּתחּלה. ְְֲִִַָׁשֹוחטין
וקטן ‰. ׁשֹוטה -חרׁש ׁשּׁשחטּו ּדעּתֹו ׁשּנתּבלּבלה וׁשּכֹור ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

יקלקלּו ׁשּמא ּדעת, ּבהן ׁשאין מּפני ּפסּולה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשחיטתן
אֹותן  וראה הּיֹודע, ּבפני ׁשחטּו אם לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָּבׁשחיטתן;

ּכׁשרה. ׁשחיטתן - ּכהגן ְְֲִֵֶֶַָָָָֹׁשּׁשחטּו
.Â ׁשֹואלין - עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט אצלנּו ידּוע ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי

ׁשחיטתֹו ׁשחיטה, הלכֹות עּקרי יֹודע נמצא אם ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָאֹותֹו;
ְֵָּכׁשרה.

.Ê יׂשר ׁשראינּו ולא הרי לֹו, והל ׁשּׁשחט מרחֹוק אלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מּתרת  זֹו הרי - יֹודע אינֹו אֹו יֹודע אם האֹומר ידענּו וכן ; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ

ואין  ׁשחּוטה, הּבהמה ּומצא לי', ּוׁשחט 'צא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹלׁשלּוחֹו:
ׁשרב  מּתרת; זֹו הרי - אחר אֹו ׁשחטּה ׁשלּוחֹו אם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻידּוע

הן. ממחין ׁשחיטה, אצל ְְְִִִֵֵֶַָֻהּמצּויין
.Á,מּתר - ּבּבית - ׁשחּוט ּומצאֹו ּתרנגֹול, אֹו ּגדי לֹו ְְְְִִַַַַָָָָֻאבד

- ּבּׁשּוק מצאֹו הן; ממחין ׁשחיטה, אצל הּמצּויין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשרב
ּבאׁשּפה  מצאֹו אם וכן .הׁשל ּולפיכ נתנּבל ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאסּור,

אסּור  .ׁשּבּבית, ִֶַַָ
.Ë נכֹונה ודעּתֹו וׁשֹומע, מבין הּוא והרי ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻממחה

זה  הרי ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי וכן לכּתחּלה; ׁשֹוחט זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
.ׁשֹוחט  ֵ

.È לכּתחּלה יׁשחט לא - רֹואין הּסּומה אחרים ּכן אם אּלא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם ְְְִִֵַָָָאֹותֹו;

.‡È ּבסּכין יׂשראל ּבפני ׁשּׁשחט ּפי על אף - ׁשּׁשחט ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנכרי
אכילתּה על ולֹוקה נבלה; ׁשחיטתֹו - קטן היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיפה,

מּזבחֹו" ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מאחר מן ; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ואינֹו אסּור; ׁשּזבחֹו למד אּתה מּזבחֹו, יאכל ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהזהיר
ׁשחיטה. הלכֹות יֹודע ׁשאינֹו ליׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּדֹומה

.·È עֹובד ׁשאינֹו ּגֹוי ׁשאפּלּו - ּבּדבר ּגדרּו ּגדֹול ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוגדר
נבלה  ׁשחיטתֹו זרה, .עבֹודה ְְֲִֵָָָָָ

.‚Èאֹו יׂשראל, וגמר הּסימנין, מעּוט לׁשחט הּגֹוי ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֹהתחיל
ּפסּולה  - הּגֹוי וגמר יׂשראל, לׁשחיטה ׁשהתחיל יׁשנּה ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אֹותּה עֹוׂשה ׁשאינֹו ּדבר הּגֹוי ׁשחט אבל סֹוף. ועד ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמּתחּלה
- יׂשראל וגמר ּבלבד, הּגרּגרת חצי ׁשּׁשחט ּכגֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנבלה,

ּכׁשרה. זֹו ְֲֵֵָהרי
.„È- ממחה ׁשהיה העברֹות, מן לעברה מׁשּמד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׂשראל

את  לבּדק ּכׁשר יׂשראל וצרי לכּתחּלה; ׁשֹוחט זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהרי
מּפני  - ּבּה לׁשחט זה למׁשּמד יּתנּנה ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּסּכין,

לבּדק  טֹורח ׁשאינֹו לעבֹודה ׁשחזקתֹו מׁשּמד היה ואם . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
הּכֹופר  והּוא מין, אֹו ּבפרהסיא, ׁשּבת מחּלל אֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָזרה,
הרי  - ּתׁשּובה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבנּו ּובמׁשה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבּתֹורה

נבלה. ּוׁשחיטתֹו ּכגֹוי, ְְְִֵָָהּוא
.ÂËּתֹורה מי ׁשל העברֹות מן ּבעברה לעדּות ּפסּול ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשאינֹו ממחה; היה אם עצמֹו, לבין ּבינֹו ׁשֹוחט זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ּכל  על היא חזקה ׁשּזֹו - אסּור ּדבר ואֹוכל מּתר ּדבר ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻמּניח

מהן  הרׁשעים ואפּלּו .יׂשראל, ְְֲִִִֵֵֶַָָָ
.ÊËוהּביּתֹוסין הּצדֹוקין המתיונים אּלּו שייסדו [כיתות ְְְִִֵַַַ

בתושבע"פ] אחריהן שכופרים הּטֹועין וכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָותלמידיהן,
ואם  אסּורה. ׁשחיטתן - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינין ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינן
אּלא  ׁשחיטתן אּסּור ׁשאין מּתרת; זֹו הרי ּבפנינּו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשחטּו
ּבתֹורת  מאמינין אינן והן ּבׁשחיטתן, יקלקלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּמא

קלקלנּו'. 'לא  לֹומר נאמנין אינן לפיכ ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹׁשחיטה;
.ÊÈ,החּלין ּבׁשחיטת נצטּוּו לא ּבּמדּבר, יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻּכׁשהיּו

נֹוחרין היּו בידים]אּלא ואֹוכלין,[קורעים ׁשֹוחטין אֹו ְְֲֲִִִֶָָ
לא  לׁשחט, הרֹוצה ׁשּכל ּבּמדּבר, ונצטּוּו הּגֹויים. ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשאר
יׂשראל, מּבית איׁש "איׁש ׁשּנאמר: ׁשלמים, אּלא ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹיׁשחט
אׁשר  למען וגֹו', מֹועד אהל ּפתח ואל וגֹו' ׁשֹור יׁשחט ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאׁשר
הרֹוצה  אבל וגֹו'; לה'" ׁשלמים זבחי וזבחּו וגֹו' ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיביאּו

ואֹוכל. נֹוחר היה ּבּמדּבר, ולאכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָֹֹלנחר
.ÁÈ ּבלבד ּבּמדּבר אּלא לדֹורֹות, נֹוהגת אינּה זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּומצוה

ּתאסר  לארץ, ׁשּכׁשּיּכנסּו ׁשם, ונצטּוּו הּנחירה. הּתר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבעת
ויׁשחטּו ּבׁשחיטה; אּלא חּלין יאכלּו ולא הּנחירה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻעליהם
ה' ירחיב "ּכי ׁשּנאמר: לעזרה, חּוץ לעֹולם מקֹום ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָּבכל
ה' נתן אׁשר ּומּצאנ מּבקר וזבחּת וגֹו', ּגבל את ְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֻאלהי

וגֹו' "ואחר ל לׁשחט לדֹורֹות, הּנֹוהגת הּמצוה היא וזֹו . ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָֹ
יאכל. ַָֹּכ

ה  ¤¤ּפרק
ׁ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, ְֲִֵַַָָָֹ
טרפה,·. ּתחׁשב לּה יארעּו ׁשאם אחרים, חלאים ׁשם ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָויׁש
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לֹו נאמרּו טרפֹות מיני ּוׁשמֹונה מּסיני; למׁשה הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהן
ּבסיני  נטּולה,למׁשה חסרה, נקּובה, ּדרּוסה, הן: ואּלּו , ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

ּוׁשבּורה. נפּולה, קרּועה, ְְְְָָָָּפסּוקה,
ּבּתֹורה אף‚. ּבפרּוׁש ל ואין הֹואיל הלכה, ׁשּכּלן ּפי על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ

- ּבדרּוסה ׁשּיסּתּפק ספק וכל ּבּה, החמירּו ּדרּוסה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
מּתרין, ספקֹות ּבהן יׁש טרפֹות, מיני ׁשבעה ּוׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻאסּור;

ׁשּיתּבאר  .ּכמֹו ְְִֵֶָ
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

ּולמעלה ּובבהמה הּזאב מן ּדּקה, ּובחּיה ּובגדיים ּדּקה . ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
להן  יׁש ּבהן, וכּיֹוצא ּונמּיה וׁשּועל חתּול אפּלּו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּוטלאים

ְִָּדריסה.
ּגדֹול ‰. ּבעֹוף ואפּלּו ּדריסה, לֹו יׁש - ׁשאר הּנץ אבל ; ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָ

לֹו ואין ׁשּכמֹוהּו, ּבעֹוף ּדריסה לֹו יׁש - הּדֹורסים ְְְְִִֵֵֶַָָעֹופֹות
מּמּנּו. גדֹול ׁשהּוא ּבעֹוף ְְִִֶֶָָּדריסה

.Â ּכל ּדריסה לֹו אין - וכלב ּבעֹופֹות; ּדריסה לחלּדה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֻויׁש
ּדריסה  לֹו יׁש - והּנץ וחּיה. ּבבהמה ולא ּבעֹוף לא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹעּקר,

החלל  לבית ּבצּפרניו ׁשּיּקב והּוא ּוטלאים, .ּבגדיים ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ
.Ê אין - ּברגליו אבל הּטֹורף, ּביד אּלא ּדריסה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאין

אין  - ּבּׁשן אבל ּבצּפרן, אּלא ּדריסה ואין לֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחֹוׁשׁשין
ּובֹודקין  החלל; ּבית עד נּקב ּכן אם אּלא לֹו, ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָחֹוׁשׁשין
ואין  ּבנקיבתן. ׁשּנטרפת האברים מן אחד נּקב ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמא
ונׁשּתּקעּו הּדֹורס נפל אם אבל הּטֹורף, ּבכּונת אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּדריסה
מחּיים, אּלא ּדריסה ואין ּדריסה. זֹו אין ּבּנטרף, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָצּפרניו

ונהרג  ּדרס אם צּפרניו אבל ׁשמט ולא ּבּדרּוסה, ידֹו ועדין ְְְְֱֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹ
לֹו. חֹוׁשׁשין אין - מֹותֹו אחר אּלא ְִִֵֶֶַַָָמּמּנה

.Áחֹוׁשׁשין' ׁשאמרנּו מקֹום ּכל הּדרּוסה? ּדין לּה'וכיצד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
הּיר מּכף ׁשּלֹו החלל ּכל ּובֹודקין הּנטרף, את ׁשֹוחטין -ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ולא  טרפֹות, מיני מּכל ׁשלמה ּכּלּה נמצאת אם הּקדקד; ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹֻעד
ּבּה נמצא ואם מּתרת; זֹו הרי - הּדריסה רׁשם ּבּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻנמצא

הּתֹורה  מן ואסּורה טרפה, זֹו הרי - הּדריסה .רׁשם ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
.Ë ּכנגד הּבׂשר ׁשּיאדים הּוא הּדריסה? רׁשם הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאיזה

ׁשּנעׂשה  עד מעים, ּבני ּכנגד הּבׂשר נּמֹוק ואם מעים; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבני
הּבׂשר  אֹותֹו רֹואין - החּבּורה מן גֹורדֹו ׁשהרֹופא ְִִֵֶַַַַָָָָָָּכּבׂשר

ּוטרפה  חסר, .ּכאּלּו ְְִֵֵָָ
.È ּודריסתן טרפה; - מּׁשּיאדימּו ּבּסימנין, ּדרס ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָואם

ּדריסה, מחמת ׁשהּוא ּכל ּבהן ׁשהאדים ּכיון ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבמּׁשהּו:
.טרפה  ְֵָ

.‡È.וּדאית ּכדרּוסה ׁשּתּבדק, עד אסּורה ּדרּוסה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָספק
ׁשל  ּבגּבֹו צּפרן ונמצא ׁשורים, לבין ׁשּנכנס ארי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?
'ׁשּמא  אֹומרין: ואין ּדרסֹו, ארי ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָאחד
העֹופֹות, לבין ׁשּנכנס נמּיה אֹו ׁשּועל וכן .'נתחּכ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבּכתל
אם  אבל ּדרס; ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מקרקרין והם ׁשֹותק ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָוהּוא
הן  מּנהימתֹו מּיראתן מקרקרין, והן נֹוהם הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָהיה

וכן  רגזֹו; נח הּנה מהן, אחד ראׁש קטע אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹמקרקרין.
היּו הּזיק, ׁשאּלּו חֹוׁשׁשין; אין והן, הּוא ׁשתק ְְִִִִִֵֵֶַָָאם

.מקרקרין  ְְְִַ
.·Èאֹו לכאן, נכנס לא אֹו טֹורף לכאן ׁשּנכנס ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹספק

אינֹו אֹו הּטֹורפין מן זה אם נֹודע ולא ׁשּנכנס ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַֹׁשראינּוהּו
לבין  ׁשּנכנס עֹוף וכן לֹו; חֹוׁשׁשין אין - הּטֹורפין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַמן
צּוארֹו אֹו ּדם, מנּטף וראׁשֹו ויצא הּקנים, לבין אֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֹהעצים,

אֹומרין: אּלא נטרף, ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין ּבעצים - 'ׁשּמא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
.נּזק' ִָ

ה'תשע"ג  סיון ח' שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אחד ‡. נּקב ׁשאם הן, אברים עׂשר אחד ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנקּובה

טרפה  - ּבמּׁשהּו חללֹו לבית הּוׁשט,מהן ּתרּבץ הן: ואּלּו ; ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּוקני  והּמרה, ׁשּלֹו, הּקנה עם והּלב הראׁש, מח ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּוקרּום

והמסֹוס והּכרס, והּקבה, הכרס]הּכבד, ּובית [חלקי , ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָ
ׁשּלּה. הּקנה עם והראה והּדּקין, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּכֹוסֹות,

ּבארנּו·. ּכבר - הּוׁשט מן ּתרּבץ הּמקֹום וׁשהּוא ׁשעּורֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
לחללֹו נּקב אם למעלה; לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּוׁשט

טרפה. ְְֵֶַָּבמּׁשהּו,
.‚הּסמּו העליֹון נּקב אם ׁשּבראׁש, לּמח יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשני

הּסמּו הּתחּתֹון נּקב ואם מּתרת; זֹו הרי - ּבלבד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלעצם
טרפה  - והּוא לּמח לּׁשדרה, להּמׁש הּמח ּומּׁשּיתחיל . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

אחר; ּדין לקרּומֹו יהיה - הערף ּתחּלת ׁשהם לּפֹולין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמחּוץ
מּתר. לּפֹולין, חּוץ נּקב ְִִִַַָֻואם

ּכׁשרה;„. - קּים והּקרּום ,נתמע אֹו ׁשּנּקב עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמח
ּכּדֹונג  אֹו ּכּמים נׁשּפ טרפה.ואם , ְְְִִִֵַַַַַָ

ּבין ‰. ׁשּבּׂשמאל ּגדֹול לחלל ּבין חללֹו, לבית ׁשּנּקב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּלב
טרפה  - ׁשּבּימין קטן ולא לחלל הּלב ּבׂשר נּקב אם אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

הּגדֹול  הּמזרק והּוא הּלב, ּוקנה מּתר. - לחללֹו ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻהּגיע
לחללֹו נּקב אם ּכּלב, הּוא הרי - לראה מּמּנּו ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיֹוצא

טרפה. - ְְֵֶַָּבמּׁשהּו
.Â נסּתם לא ואם מּתרת; - סֹותמּתּה וכבד ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמרה

טרפה  לּכבד, סמּו ׁשהּוא ּפי על אף - .הּנקב ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.Êּגרעינה [גרגיר]נֹויה ּכמֹו היתה אם - ּבּמרה ׁשּנמצאת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

חד  ראׁשּה היה ואם מּתרת; חד, ראׁשּה ׁשאין ּתמרה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשל
וזה  ּכׁשּנכנסה; אֹותּה נּקבה ׁשהרי אסּורה; הּזית, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכגרעינת

הּמּכה. ּפי ׁשהגלד מּפני הּנקב, יראה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּלא
.Á אם - מתּבּׁשל הּדם ׁשּבהן הּמזרקים והן הּכבד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָקני

טרפה  ּבמּׁשהּו, מהם אחד ׁשּנמצאת נּקב מחט ,לפיכ ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
החד  הּקצה והיה ּגדֹולה מחט היתה אם - הּכבד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבחּתּו
הראׁש היה ואם ּכׁשּנכנסה; ׁשּנּקבה ּבידּוע לפנים, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלּה

ּומּתרת. הלכה', סמפֹונֹות ּדר' אֹומרין: - לפנים ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֻהעגל
.Ë ׁשּׁשני מּפני - טרפה היא הרי קטּנה, מחט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהיתה
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קטּנה  אחת חליה וחליה חליה ּכל ּובין הּוא, ְְְְְְֵַַַָָָָָֻֻֻֻחליֹות
ורּכה  .מּׁשּתיהן ְְִֵֶַָ

ד  ¤¤ּפרק
את ‡. הּמפסידין דברים חמּׁשה יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראלי

ׁשּבארנּו ׁשחיטה מהלכֹות ּבהן וכּיֹוצא וׁשחט הּׁשחיטה , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ולא  הּוא לא מּׁשחיטתֹו, לאכל אסּור - עצמֹו לבין ְְְְֱִִֵֵֶַָָֹֹֹּבינֹו
ּכּזית, מּמּנה והאֹוכל נבלה; לספק קרֹובה זֹו והרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאחרים.

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין
ּב·. ׁשחט ׁשחיטה ואפּלּו ּפעמים וחמּׁשה ארּבעה פנינּו ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָ

נכֹונה  עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט זֹו ׁשחיטה והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשרה,
ּדברים  יֹודע ואינֹו הֹואיל מּמּנה; לאכל אסּור - ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוגמּורה
ּכגֹון  יֹודע, אינֹו והּוא הּׁשחיטה ׁשּיפסיד אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמפסידין,
ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּפגּומה ּבסּכין יׁשחט אֹו ידרס אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיׁשהה

ּכּונתֹו .ּבלא ְַָָֹ
ּבינֹו‚. יׁשחט לא זה הרי - ׁשחיטה הלכֹות ׁשּיֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹיׂשראל

רּבֹות  ּפעמים חכם ּבפני ׁשּיׁשחט עד לכּתחּלה, עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלבין
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּתחּלה ׁשחט ואם וזריז; רגיל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעד

ּכׁשרה  .ׁשחיטתֹו ְְִֵָָ
ׁשּנעׂשה „. עד חכם ּבפני וׁשחט ׁשחיטה, הלכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיֹודע

ׁשֹוחטין  הּממחין וכל 'ממחה'; הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִִִֶַַָָָֻֻרגיל
אּלּולכּתחּלה  הרי ממחין, היּו אם - ועבדים נׁשים ואפּלּו . ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

לכּתחּלה. ְְֲִִַָׁשֹוחטין
וקטן ‰. ׁשֹוטה -חרׁש ׁשּׁשחטּו ּדעּתֹו ׁשּנתּבלּבלה וׁשּכֹור ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

יקלקלּו ׁשּמא ּדעת, ּבהן ׁשאין מּפני ּפסּולה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשחיטתן
אֹותן  וראה הּיֹודע, ּבפני ׁשחטּו אם לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָּבׁשחיטתן;

ּכׁשרה. ׁשחיטתן - ּכהגן ְְֲִֵֶֶַָָָָֹׁשּׁשחטּו
.Â ׁשֹואלין - עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט אצלנּו ידּוע ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי

ׁשחיטתֹו ׁשחיטה, הלכֹות עּקרי יֹודע נמצא אם ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָאֹותֹו;
ְֵָּכׁשרה.

.Ê יׂשר ׁשראינּו ולא הרי לֹו, והל ׁשּׁשחט מרחֹוק אלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מּתרת  זֹו הרי - יֹודע אינֹו אֹו יֹודע אם האֹומר ידענּו וכן ; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ

ואין  ׁשחּוטה, הּבהמה ּומצא לי', ּוׁשחט 'צא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹלׁשלּוחֹו:
ׁשרב  מּתרת; זֹו הרי - אחר אֹו ׁשחטּה ׁשלּוחֹו אם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻידּוע

הן. ממחין ׁשחיטה, אצל ְְְִִִֵֵֶַָֻהּמצּויין
.Á,מּתר - ּבּבית - ׁשחּוט ּומצאֹו ּתרנגֹול, אֹו ּגדי לֹו ְְְְִִַַַַָָָָֻאבד

- ּבּׁשּוק מצאֹו הן; ממחין ׁשחיטה, אצל הּמצּויין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשרב
ּבאׁשּפה  מצאֹו אם וכן .הׁשל ּולפיכ נתנּבל ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאסּור,

אסּור  .ׁשּבּבית, ִֶַַָ
.Ë נכֹונה ודעּתֹו וׁשֹומע, מבין הּוא והרי ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻממחה

זה  הרי ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי וכן לכּתחּלה; ׁשֹוחט זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
.ׁשֹוחט  ֵ

.È לכּתחּלה יׁשחט לא - רֹואין הּסּומה אחרים ּכן אם אּלא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם ְְְִִֵַָָָאֹותֹו;

.‡È ּבסּכין יׂשראל ּבפני ׁשּׁשחט ּפי על אף - ׁשּׁשחט ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנכרי
אכילתּה על ולֹוקה נבלה; ׁשחיטתֹו - קטן היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיפה,

מּזבחֹו" ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מאחר מן ; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ואינֹו אסּור; ׁשּזבחֹו למד אּתה מּזבחֹו, יאכל ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהזהיר
ׁשחיטה. הלכֹות יֹודע ׁשאינֹו ליׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּדֹומה

.·È עֹובד ׁשאינֹו ּגֹוי ׁשאפּלּו - ּבּדבר ּגדרּו ּגדֹול ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוגדר
נבלה  ׁשחיטתֹו זרה, .עבֹודה ְְֲִֵָָָָָ

.‚Èאֹו יׂשראל, וגמר הּסימנין, מעּוט לׁשחט הּגֹוי ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֹהתחיל
ּפסּולה  - הּגֹוי וגמר יׂשראל, לׁשחיטה ׁשהתחיל יׁשנּה ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אֹותּה עֹוׂשה ׁשאינֹו ּדבר הּגֹוי ׁשחט אבל סֹוף. ועד ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמּתחּלה
- יׂשראל וגמר ּבלבד, הּגרּגרת חצי ׁשּׁשחט ּכגֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנבלה,

ּכׁשרה. זֹו ְֲֵֵָהרי
.„È- ממחה ׁשהיה העברֹות, מן לעברה מׁשּמד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׂשראל

את  לבּדק ּכׁשר יׂשראל וצרי לכּתחּלה; ׁשֹוחט זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהרי
מּפני  - ּבּה לׁשחט זה למׁשּמד יּתנּנה ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּסּכין,

לבּדק  טֹורח ׁשאינֹו לעבֹודה ׁשחזקתֹו מׁשּמד היה ואם . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
הּכֹופר  והּוא מין, אֹו ּבפרהסיא, ׁשּבת מחּלל אֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָזרה,
הרי  - ּתׁשּובה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבנּו ּובמׁשה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבּתֹורה

נבלה. ּוׁשחיטתֹו ּכגֹוי, ְְְִֵָָהּוא
.ÂËּתֹורה מי ׁשל העברֹות מן ּבעברה לעדּות ּפסּול ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשאינֹו ממחה; היה אם עצמֹו, לבין ּבינֹו ׁשֹוחט זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ּכל  על היא חזקה ׁשּזֹו - אסּור ּדבר ואֹוכל מּתר ּדבר ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻמּניח

מהן  הרׁשעים ואפּלּו .יׂשראל, ְְֲִִִֵֵֶַָָָ
.ÊËוהּביּתֹוסין הּצדֹוקין המתיונים אּלּו שייסדו [כיתות ְְְִִֵַַַ

בתושבע"פ] אחריהן שכופרים הּטֹועין וכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָותלמידיהן,
ואם  אסּורה. ׁשחיטתן - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינין ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינן
אּלא  ׁשחיטתן אּסּור ׁשאין מּתרת; זֹו הרי ּבפנינּו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשחטּו
ּבתֹורת  מאמינין אינן והן ּבׁשחיטתן, יקלקלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּמא

קלקלנּו'. 'לא  לֹומר נאמנין אינן לפיכ ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹׁשחיטה;
.ÊÈ,החּלין ּבׁשחיטת נצטּוּו לא ּבּמדּבר, יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻּכׁשהיּו

נֹוחרין היּו בידים]אּלא ואֹוכלין,[קורעים ׁשֹוחטין אֹו ְְֲֲִִִֶָָ
לא  לׁשחט, הרֹוצה ׁשּכל ּבּמדּבר, ונצטּוּו הּגֹויים. ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשאר
יׂשראל, מּבית איׁש "איׁש ׁשּנאמר: ׁשלמים, אּלא ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹיׁשחט
אׁשר  למען וגֹו', מֹועד אהל ּפתח ואל וגֹו' ׁשֹור יׁשחט ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאׁשר
הרֹוצה  אבל וגֹו'; לה'" ׁשלמים זבחי וזבחּו וגֹו' ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיביאּו

ואֹוכל. נֹוחר היה ּבּמדּבר, ולאכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָֹֹלנחר
.ÁÈ ּבלבד ּבּמדּבר אּלא לדֹורֹות, נֹוהגת אינּה זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּומצוה

ּתאסר  לארץ, ׁשּכׁשּיּכנסּו ׁשם, ונצטּוּו הּנחירה. הּתר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבעת
ויׁשחטּו ּבׁשחיטה; אּלא חּלין יאכלּו ולא הּנחירה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻעליהם
ה' ירחיב "ּכי ׁשּנאמר: לעזרה, חּוץ לעֹולם מקֹום ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָּבכל
ה' נתן אׁשר ּומּצאנ מּבקר וזבחּת וגֹו', ּגבל את ְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֻאלהי

וגֹו' "ואחר ל לׁשחט לדֹורֹות, הּנֹוהגת הּמצוה היא וזֹו . ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָֹ
יאכל. ַָֹּכ

ה  ¤¤ּפרק
ׁ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, ְֲִֵַַָָָֹ
טרפה,·. ּתחׁשב לּה יארעּו ׁשאם אחרים, חלאים ׁשם ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָויׁש
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לֹו נאמרּו טרפֹות מיני ּוׁשמֹונה מּסיני; למׁשה הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהן
ּבסיני  נטּולה,למׁשה חסרה, נקּובה, ּדרּוסה, הן: ואּלּו , ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

ּוׁשבּורה. נפּולה, קרּועה, ְְְְָָָָּפסּוקה,
ּבּתֹורה אף‚. ּבפרּוׁש ל ואין הֹואיל הלכה, ׁשּכּלן ּפי על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ

- ּבדרּוסה ׁשּיסּתּפק ספק וכל ּבּה, החמירּו ּדרּוסה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
מּתרין, ספקֹות ּבהן יׁש טרפֹות, מיני ׁשבעה ּוׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻאסּור;

ׁשּיתּבאר  .ּכמֹו ְְִֵֶָ
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

ּולמעלה ּובבהמה הּזאב מן ּדּקה, ּובחּיה ּובגדיים ּדּקה . ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
להן  יׁש ּבהן, וכּיֹוצא ּונמּיה וׁשּועל חתּול אפּלּו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּוטלאים

ְִָּדריסה.
ּגדֹול ‰. ּבעֹוף ואפּלּו ּדריסה, לֹו יׁש - ׁשאר הּנץ אבל ; ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָ

לֹו ואין ׁשּכמֹוהּו, ּבעֹוף ּדריסה לֹו יׁש - הּדֹורסים ְְְְִִֵֵֶַָָעֹופֹות
מּמּנּו. גדֹול ׁשהּוא ּבעֹוף ְְִִֶֶָָּדריסה

.Â ּכל ּדריסה לֹו אין - וכלב ּבעֹופֹות; ּדריסה לחלּדה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֻויׁש
ּדריסה  לֹו יׁש - והּנץ וחּיה. ּבבהמה ולא ּבעֹוף לא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹעּקר,

החלל  לבית ּבצּפרניו ׁשּיּקב והּוא ּוטלאים, .ּבגדיים ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ
.Ê אין - ּברגליו אבל הּטֹורף, ּביד אּלא ּדריסה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאין

אין  - ּבּׁשן אבל ּבצּפרן, אּלא ּדריסה ואין לֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחֹוׁשׁשין
ּובֹודקין  החלל; ּבית עד נּקב ּכן אם אּלא לֹו, ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָחֹוׁשׁשין
ואין  ּבנקיבתן. ׁשּנטרפת האברים מן אחד נּקב ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמא
ונׁשּתּקעּו הּדֹורס נפל אם אבל הּטֹורף, ּבכּונת אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּדריסה
מחּיים, אּלא ּדריסה ואין ּדריסה. זֹו אין ּבּנטרף, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָצּפרניו

ונהרג  ּדרס אם צּפרניו אבל ׁשמט ולא ּבּדרּוסה, ידֹו ועדין ְְְְֱֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹ
לֹו. חֹוׁשׁשין אין - מֹותֹו אחר אּלא ְִִֵֶֶַַָָמּמּנה

.Áחֹוׁשׁשין' ׁשאמרנּו מקֹום ּכל הּדרּוסה? ּדין לּה'וכיצד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
הּיר מּכף ׁשּלֹו החלל ּכל ּובֹודקין הּנטרף, את ׁשֹוחטין -ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ולא  טרפֹות, מיני מּכל ׁשלמה ּכּלּה נמצאת אם הּקדקד; ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹֻעד
ּבּה נמצא ואם מּתרת; זֹו הרי - הּדריסה רׁשם ּבּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻנמצא

הּתֹורה  מן ואסּורה טרפה, זֹו הרי - הּדריסה .רׁשם ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
.Ë ּכנגד הּבׂשר ׁשּיאדים הּוא הּדריסה? רׁשם הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאיזה

ׁשּנעׂשה  עד מעים, ּבני ּכנגד הּבׂשר נּמֹוק ואם מעים; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבני
הּבׂשר  אֹותֹו רֹואין - החּבּורה מן גֹורדֹו ׁשהרֹופא ְִִֵֶַַַַָָָָָָּכּבׂשר

ּוטרפה  חסר, .ּכאּלּו ְְִֵֵָָ
.È ּודריסתן טרפה; - מּׁשּיאדימּו ּבּסימנין, ּדרס ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָואם

ּדריסה, מחמת ׁשהּוא ּכל ּבהן ׁשהאדים ּכיון ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבמּׁשהּו:
.טרפה  ְֵָ

.‡È.וּדאית ּכדרּוסה ׁשּתּבדק, עד אסּורה ּדרּוסה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָספק
ׁשל  ּבגּבֹו צּפרן ונמצא ׁשורים, לבין ׁשּנכנס ארי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?
'ׁשּמא  אֹומרין: ואין ּדרסֹו, ארי ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָאחד
העֹופֹות, לבין ׁשּנכנס נמּיה אֹו ׁשּועל וכן .'נתחּכ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבּכתל
אם  אבל ּדרס; ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מקרקרין והם ׁשֹותק ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָוהּוא
הן  מּנהימתֹו מּיראתן מקרקרין, והן נֹוהם הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָהיה

וכן  רגזֹו; נח הּנה מהן, אחד ראׁש קטע אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹמקרקרין.
היּו הּזיק, ׁשאּלּו חֹוׁשׁשין; אין והן, הּוא ׁשתק ְְִִִִִֵֵֶַָָאם

.מקרקרין  ְְְִַ
.·Èאֹו לכאן, נכנס לא אֹו טֹורף לכאן ׁשּנכנס ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹספק

אינֹו אֹו הּטֹורפין מן זה אם נֹודע ולא ׁשּנכנס ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַֹׁשראינּוהּו
לבין  ׁשּנכנס עֹוף וכן לֹו; חֹוׁשׁשין אין - הּטֹורפין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַמן
צּוארֹו אֹו ּדם, מנּטף וראׁשֹו ויצא הּקנים, לבין אֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֹהעצים,

אֹומרין: אּלא נטרף, ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין ּבעצים - 'ׁשּמא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
.נּזק' ִָ

ה'תשע"ג  סיון ח' שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אחד ‡. נּקב ׁשאם הן, אברים עׂשר אחד ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנקּובה

טרפה  - ּבמּׁשהּו חללֹו לבית הּוׁשט,מהן ּתרּבץ הן: ואּלּו ; ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּוקני  והּמרה, ׁשּלֹו, הּקנה עם והּלב הראׁש, מח ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּוקרּום

והמסֹוס והּכרס, והּקבה, הכרס]הּכבד, ּובית [חלקי , ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָ
ׁשּלּה. הּקנה עם והראה והּדּקין, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּכֹוסֹות,

ּבארנּו·. ּכבר - הּוׁשט מן ּתרּבץ הּמקֹום וׁשהּוא ׁשעּורֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
לחללֹו נּקב אם למעלה; לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּוׁשט

טרפה. ְְֵֶַָּבמּׁשהּו,
.‚הּסמּו העליֹון נּקב אם ׁשּבראׁש, לּמח יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשני

הּסמּו הּתחּתֹון נּקב ואם מּתרת; זֹו הרי - ּבלבד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלעצם
טרפה  - והּוא לּמח לּׁשדרה, להּמׁש הּמח ּומּׁשּיתחיל . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

אחר; ּדין לקרּומֹו יהיה - הערף ּתחּלת ׁשהם לּפֹולין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמחּוץ
מּתר. לּפֹולין, חּוץ נּקב ְִִִַַָֻואם

ּכׁשרה;„. - קּים והּקרּום ,נתמע אֹו ׁשּנּקב עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמח
ּכּדֹונג  אֹו ּכּמים נׁשּפ טרפה.ואם , ְְְִִִֵַַַַַָ

ּבין ‰. ׁשּבּׂשמאל ּגדֹול לחלל ּבין חללֹו, לבית ׁשּנּקב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּלב
טרפה  - ׁשּבּימין קטן ולא לחלל הּלב ּבׂשר נּקב אם אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

הּגדֹול  הּמזרק והּוא הּלב, ּוקנה מּתר. - לחללֹו ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻהּגיע
לחללֹו נּקב אם ּכּלב, הּוא הרי - לראה מּמּנּו ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיֹוצא

טרפה. - ְְֵֶַָּבמּׁשהּו
.Â נסּתם לא ואם מּתרת; - סֹותמּתּה וכבד ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמרה

טרפה  לּכבד, סמּו ׁשהּוא ּפי על אף - .הּנקב ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.Êּגרעינה [גרגיר]נֹויה ּכמֹו היתה אם - ּבּמרה ׁשּנמצאת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

חד  ראׁשּה היה ואם מּתרת; חד, ראׁשּה ׁשאין ּתמרה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשל
וזה  ּכׁשּנכנסה; אֹותּה נּקבה ׁשהרי אסּורה; הּזית, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכגרעינת

הּמּכה. ּפי ׁשהגלד מּפני הּנקב, יראה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּלא
.Á אם - מתּבּׁשל הּדם ׁשּבהן הּמזרקים והן הּכבד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָקני

טרפה  ּבמּׁשהּו, מהם אחד ׁשּנמצאת נּקב מחט ,לפיכ ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
החד  הּקצה והיה ּגדֹולה מחט היתה אם - הּכבד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבחּתּו
הראׁש היה ואם ּכׁשּנכנסה; ׁשּנּקבה ּבידּוע לפנים, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלּה

ּומּתרת. הלכה', סמפֹונֹות ּדר' אֹומרין: - לפנים ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֻהעגל
.Ë ׁשּׁשני מּפני - טרפה היא הרי קטּנה, מחט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהיתה
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נּקבה  ּווּדאי חּדין, הּגדֹול ראׁשיה ּבּסמפֹון נמצאת ואם ; ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
הּמאכל  נכנס ׁשּבֹו ׁשּבאמצעֹו הרחב הּקנה והּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּבּכבד,

מּתרת. ׁשהתליע, ּכבד ּובׂשר מּתרת; זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻלּכבד
.È וכן מּתרת. - הּנקב את סֹותם טהֹור וחלב ׁשּנּקבה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻקבה

אֹותֹו סֹותם ּבאכילה הּמּתר החלב אֹו ׁשהּבׂשר נקב ,ּכל ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכּלֹו, הּלב ׁשעל והּכיס הּלב, מחלב חּוץ מּתר; זה ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻֻהרי
הּמאכל  אברי ּבין הּמבּדלת הּבטן ׁשּבאמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָוהּמחיצה
ּתראה  ּכ ואחר אֹותּה ׁשּקֹורעין והיא הּנׁשימה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואברי
הּלבן  הּמקֹום והּוא הּכבד', 'טרּפׁש הּנקראת והיא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהראה,
אין  אּלּו ׁשאברים - האחרֹון הּמעי וחלב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבאמצעּה,
אינֹו מהן, ּבאחד ׁשּנסּתם ונקב קׁשין; ׁשהן לפי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמגּנין,
סֹותם, אינֹו - אסּור ּבבהמה ׁשּכנגּדֹו חּיה וחלב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכסתּום.

מּתר. ׁשהּוא ּפי על ִֶַַָֻאף
.‡È טרפה - ׁשּנּקב אֹותֹו,ּכרׂש ׁשּיסּתם ּדבר לֹו ואין , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּנּקב  הּכֹוסֹות ּובית המסֹוס וכן אסּור. ׁשעליו החלב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
חלל  לתֹו מהן אחד נּקב ואם טרפה; - לחּוץ מהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד

מּתרת. ֲֵֶֶֻחברֹו,
.·È נּקבה ואם ּכׁשרה. הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָמחט

מפּלׁש לצד]נקב ונמצאת [מצד הּכֹוסֹות, ּבית חלל לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָֻ
נּקב; ׁשחיטה קדם ׁשּוּדאי טרפה, - הּנקב ּבמקֹום ּדם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹטּפת
אחר  ׁשּמא - מּתרת זֹו הרי הּנקב, ּבמקֹום ּדם אין אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאבל

ונּקבה. הּמחט, ּדחקה ְְְֲִִַַַַָָָָהּׁשחיטה
.‚È ׁשל קרט ּכגֹון מעיה, ּבני ׁשּנֹוקב ּדבר ׁשהלעיטּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבהמה

חריף]חלּתית צמח סוג של טרפה,[שרף - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵַָ
ּתּבדק. נֹוקב, אינֹו ספק נֹוקב ספק היה ואם נֹוקב; ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשּוּדאי
והן  ּבהן, סֹובבת הּמאכל ׁשּפסלת הּמעים מּבני אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
ּומּקפין  מלּפפין מהם ויׁש טרפה. - ׁשּנּקב 'ּדּקין', ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻהּנקראין
ואּלּו ,ׁשּנכר נחׁש ּכמֹו ּבעּגּול, מּזֹו לפנים וזֹו מּזֹו לפנים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָזֹו

הּכּנה' 'הדר הּנקראין המעיים]הן אחד [צינורות נּקב אם - ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ
לחברֹו לו]מהן הסמוך מעי חברֹו[לעבר ׁשהרי ּכׁשרה, , ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָ

עליו. ֵֵָָמגן
.„È סתימה זֹו ׁשאין טרפה, - סֹותמּתן ולחה ׁשּנּקבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּומעים

ּבהן עֹומדת  וכּיֹוצא ּגֹוי אֹו ּכלב אֹו זאב ׁשּבא מעים ּבני . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּומּתרת, ּבֹו ּתֹולין - ׁשהּניחן אחר נקּובין הן והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּונטלן,
ולא  נקּובין, נמצאּו נּקב'. נקב ּבמקֹום 'ׁשּמא אֹומרין: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹואין
ּבהן  נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אֹו נּקבּו ׁשחיטה קדם אם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹנֹודע
ּכמֹותֹו, הראׁשֹון הּנקב היה אם לֹו: ּומדּמין אחר, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנקב

ּוטרפה.ּכ נּקב, ׁשחיטה קדם ׁשּנּוי, ּביניהן היה ואם ׁשרה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּבּנקב  למׁשמׁש צרי ּכ - הּספק ּבנקב הּידים מׁשמׁשּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואם

עֹורכין. ּכ ואחר לֹו, ְְְִִֶַַַָׁשּמדּמין
.ÂË ואם מּתרת. - נּקבּו ולא לחּוץ, ׁשּיצאּו מעים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּבני

אפׁשר  ׁשאי טרפה; - נּקבּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹנתהּפכּו,
חּיה  ואינּה ׁשּנתהּפכּו, אחר ׁשהיּו ּכמֹות .ׁשּיחזרּו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ

.ÊË והּוא עּקּום, ּבֹו ואין ׁשוה ׁשהּוא האחרֹון ְְְֲִִֵֶֶַַָָהּמעי
הּירכים, עּקרי ּבין ּדבּוק והּוא הערוה, מן ּבֹו יֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרעי
ּכׁשאר  טרפה ּבמּׁשהּו, נּקב אם - 'חלחלת' הּנקרא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
אבל  הּבטן. לחלל ׁשּנּקב אמּורים? ּדברים ּבּמה ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמעים.
מּמּנּו נּטל ואפּלּו מּתר; ּבירכים, הּדבּוק ּבּמקֹום נּקב ְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻאם

ּבׁשֹור  מארּכֹו ׁשּיׁשּתּיר והּוא מּתר, - ּכּלֹו הּדבק ּכמֹומקֹום , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֻֻ
אצּבעֹות. ְְֶַַָארּבע

.ÊÈ;הּכֹוסֹות ּבית ולא מסֹוס, ולא ּכרׂש, לא לֹו אין - ְְְֵֵֵַָָֹֹֹהעֹוף
ּכנגּדן  לֹו יׁש הן,אבל ׁשוֹות הּטרפֹות וכל וקרקבן. זפק ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ואיזה  טרפה; ּבמּׁשהּו, ּגּגֹו ׁשּנּקב וזפק ועֹוף. חּיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבבהמה
העֹוף  ּכׁשּיארי הּוׁשט עם ׁשּיּמתח זה זפק? ׁשל גּגֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּוא

מּתר. ׁשּנּקב, הּזפק ׁשאר אבל ְֲִֶֶֶַַַָָָָֻצּוארֹו.
.ÁÈ,ּבׂשר ּכמֹו אדם החיצֹון - ּבּקרקבן יׁש ּכיסין ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻׁשני

עֹור  ּכמֹו לבן ׁשּינקבּווהּפנימי עד מּתר, - זה ּבלא זה נּקב . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּתר. זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ואם ּבמּׁשהּו; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻׁשניהן

.ËÈּולפיכ ּבמּׁשהּו; ׁשּנקיבתן האברים מן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּטחֹול,
ׁשעּור  ׁשּלֹו לּנקב יׁש אּלא ּבכללן, חכמים אֹותֹו מנּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלא
והּׁשני  עבה האחד ראׁשֹו הּטחֹול, ּכיצד? ּבכּלֹו. ׁשוה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשאינֹו
מפּלׁש, נקב העבה ּבראׁש נּקב אם הּלׁשֹון. ּכברּית ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּדק,
ּתחּתיו  נׁשאר אם - מפּלׁש ׁשאינֹו נקב נּקב ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻטרפה.
ּכמפּלׁש הּוא הרי מּזה, ּפחֹות מּתר; זהב, ׁשל ּדינר ְֲֳִִִִֵֶֶָָָָָָָֻֻּכעבי

ּכׁשרה  הּדק נּקב אם אבל .ּוטרפה, ְְֲִִֵֵַַַָָָ
.Î אם ּכ - טרפה ּבמּׁשהּו נּקב ׁשאם ּבֹו ׁשאמרנּו אבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

טרפה  ּכּלֹו, ׁשּנברא נּטל ּבין ּביד, אֹו ּבחלי ׁשּנּטל ּבין ; ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּכל  טרפה, - אבר מאֹותֹו אברים ּבׁשני נברא אם וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָחסר.
אֹו הּמעים מן אחד נּטל ּכיצד? חׁשּוב. הּוא ּכנטּול ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּיתר
וכן  טרפה; - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהּמרה
וכן  טרפה. - מעים ּבני ׁשני אֹו מררֹות ׁשּתי ּבהן נמצא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָאם
- ׁשנים ׁשּנמצאּו אֹו הּטחֹול, נּטל אם אבל ּבהן. ּכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכל

הּמנּויין. מּכלל ׁשאינֹו ְְִִֵֶֶֶַַֻמּתרת,
.‡Îמּתחּלתֹו הּיתר הּוא - הּבהמה ּבֹו ׁשּתּטרף הּיתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמעי

מּתחּלה  זה ּבצד זה מעים ּבני ׁשני ׁשּנמצאּו עד סֹופֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָועד
סֹוף, הּבד,ועד מן ּכענף יֹוצא הּמעי ׁשהיה אֹו העֹוף; ּכמעי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

חזר  אם אבל ּבבהמה. ּבין ּבעֹוף ּבין מבּדל, הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֻוהרי
ׁשניהן  והרי ראׁשיו, מּׁשני אחד ונעׂשה הּמעי, עם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָונתערב

יתר  ּכאן ואין מּתרת, זֹו הרי - ּבאמצע .מבּדלין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ

ז  ¤¤ּפרק
זה,‡. ּבלא זה נּקב אם הראה, על יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשני

הּקרּום  נגלד אפּלּו טרפה. ׁשניהן, נּקבּו ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֻמּתרת;
מּתרת  לֹו, והל ּכּלֹו החזה העליֹון מן ׁשּנּקב והּקנה . ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ראּוי  ׁשאינֹו הּמקֹום והּוא טרפה, - ּבמּׁשהּו ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָּולמּטה
למּטה. ּבּקנה ְְִִֶַַָָָלׁשחיטה,

נּקבה ·. ּכ ואחר הּקנה, ּכל וׁשחט ּבׁשחיטה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהתחיל
הֹואיל  טרפה, זֹו הרי - הּׁשחיטה ּגמר ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהראה,

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשחיטה; ּגמר קדם .ונּקבה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
טרפה ‚. - לחברֹו אפּלּו ׁשּנּקב, ראה מּסמּפֹוני וראה אחד ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכלּום. אינֹו - הּנקב ונסּתם ּבּמּכה קרּום ועלה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנּקבה,
טרפה; סֹותמּתּה, ׁשּדפן ּפי על אף - ראה ׁשל האֹום ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנּקבה
הּמקֹום  והּוא ׁשּלּה, האּונֹות חּתּו ּבמקֹום נּקבה ְְְְִִִִֶַָָָָואם

ּכׁשרה. - עליו ְֵֶֶֶָָָׁשרֹובצת
ׁשּבאּונֹות,„. הּנקב מקֹום ּבׁשּסתם אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
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מגן  אינֹו לעצם, הּנקב נסמ אם אבל היה ּבׂשר; ואם ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מּתרת. ּובבׂשר, ּבעצם ּדבּוק האּונֹות ְְֶֶֶֶֶֶָָָָֻנקב

ׁשהעלת ‰. ּבין לּדפן, סמּוכה ׁשּנמצאת ראה ׁשל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהאֹום
לּה[פטריות]צמחים חֹוׁשׁשין - צמחים העלת ׁשּלא ּבין ְְְֱִִִֵֶֶָָָָֹ

הּדפן, מן אֹותּה מפרקין ּבּה? עֹוׂשין וכיצד נּקבה. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא
ּבּדפן  ונמצא נקּובה, נמצאת ואם ּתּנקב. ׁשּלא ּבּה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹונזהרין
ׁשחיטה  'אחר ואֹומרין: ּבּמּכה ּתֹולין - הּנקב ּבמקֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמּכה
ּבידּוע  - ּבּדפן מּכה אין ואם הּמּכה'; מן ּכׁשּנפרקה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנּקבה,

ּוטרפה. ׁשחיטה, קדם היה ּבראה זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּנקב
.Âׁשּנמצא הרּוח הראה ׁשאין ׁשהּוא, ּכל אטּום מקֹום ּבּה ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

וכיצד  ּוטרפה. ּכנקּובה, זֹו הרי - נתּפח ואינֹו ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנכנסת
נפיחה: ּבׁשעת נתּפח ׁשּלא הּמקֹום קֹורעין אֹותֹו? ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹּבֹודקין
נכנסה  לא הּלחה ׁשּמחמת מּתרת, - לחה ּבֹו נמצאת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻאם
רק  מעט עליו נֹותנין - לחה ּבֹו נמצאת לא ואם הרּוח. ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹׁשם

ּתבן  -אֹו נתנדנד אם אֹותּה: ונֹופחין ּבהן, וכּיֹוצא ּכנף  אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לׁשם. נכנסת הרּוח ׁשאין טרפה, - לאו ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשרה;

.Ê נּכר אם - אֹותּה ּכׁשּנֹופחין הברה ּבּה ׁשּתּׁשמע ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
ּתבן  אֹו רק עליו מֹוׁשיבין ההברה, ּתּׁשמע ׁשּמּמּנּו ֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמקֹום
ואם  ּוטרפה. נקּובה, ׁשהיא ּבידּוע - נתנדנד אם ּבֹו: ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכּיֹוצא

א  מֹוׁשיבין - הּמקֹום נּכר ונֹופחין לא ּפֹוׁשרין, ּבמים ֹותּה ְְְְִִִִִִַַָָָֹ
ׁשּקרּום  ּבידּוע לאו, אם טרפה; הּמים, ּבקּבק אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹותּה:

ּתנהג והרּוח ׁשּנּקב, ּבלבד ׁשני [חודרת]הּתחּתֹון ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
נפיחה. ּבׁשעת ּדממה קֹול ּבּה יּׁשמע זה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּקרּומֹות,

.Áּביד יהיה ּגדֹול עּקר אֹותּהזה ׁשּנֹופחין ראה ׁשּכל : ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
נקב. מּכל ׁשלמה היא הרי - הּמים יבקּבק ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפֹוׁשרין,

.Ë ׁשלם קּים ׁשּלּה העליֹון ּוקרּום ּכקיתֹון, ׁשּנׁשּפכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָראה
נּמֹוחּו, ולא ּבמקֹומן עֹומדין הּסמּפֹונֹות אם - נקב ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹּבלא
עֹוׂשין? ּכיצד טרפה. אחד, סמּפֹון אפּלּו נּמֹוח ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכׁשרה;
ּבאבר  ׁשּוע ׁשהּוא ּבכלי אֹותּה וׁשֹופכין אֹותּה, ְְְְְִִִִֶַָָָָנֹוקבין

חלקה] במתכת חּוטין [מצופה ּבּה נראה אם ּבֹו: ְְִִִֵֶַָוכּיֹוצא
- לאו ואם ּוטרפה; הּסמּפֹונֹות, ׁשּנּמֹוקּו ּבידּוע - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלבנים

ּוכׁשרה. ׁשּנּמֹוק, הּוא ּבלבד הראה ְְְִִֵֵֶַַָָָּבׂשר
.Èהיּו אם - אבעּבּועֹות אבעּבּועֹות ּבּה ׁשּנמצאּו ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָראה

וכּיֹוצא  ּכדבׁש הּנמׁשכת לחה אֹו זּכים, מים אֹו רּוח, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמלאים
מּתרת  זֹו הרי - ּכאבן אפּלּו וקׁשה יבׁשה לחה אֹו ואם ּבֹו, ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

הרי  - עכּורין אֹו סרּוחין מים אֹו סרּוחה, לחה ּבהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָנמצאת
לבּדק  צרי אֹותּה, ּובֹודק הּלחה ּוכׁשּמֹוציא טרפה. ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹזֹו

טרפה. נקּוב, נמצא אם ׁשּתחּתיה; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּסמּפֹון
.‡È- לזֹו זֹו סמּוכֹות אבעּבּועֹות ׁשני בּה ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִֵֵֶַָָָראה

הרּבה  קרֹוב ׁשהּדבר להן טרפה; ואין ּביניהן, נקב ׁשּיׁש ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
האחת: נֹוקבין - ּכׁשּתים ונראית אחת היתה ּבדיקה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדר
טרפה. לאו, ואם ּומּתרת; היא אחת האחרת, לּה ׁשפכה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻאם

.·È ׁשּנמצאת ּכגֹון ּכיצד? טרפה. ׁשּנתמסמסה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהראה
חתיכֹות  חתיכֹות ותּפל ּתחת אֹותּה, ּוכׁשּתֹולין .ׁשלמה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹ

ממׁשמׁשת, הּטּבח ׁשּיד ּבמקֹום נקּובה ׁשּנמצאת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָראה
אחר  נּקבה הּטּבח 'מּיד ואֹומרין: ּבידֹו ותֹולין ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻמּתרת;
קדם  אם ידּוע ואין אחר, ּבמקֹום הּנקב נמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשחיטה'.

אחר  נקב ּבּה נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אֹו נּקב ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטה
ביניהם]ּומדּמין מעים.[משווים ּבבני ׁשעֹוׂשין ּכׁשם , ְְְִִִִֵֵֵֶַַ

.‚È ּבהמה ׁשל לראה ּדּקה ּבהמה ׁשל מראה מדּמין ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואין
לגּסה  ּומּגּסה לדּקה מּדּקה אּלא מן ּגּסה, ּבאחד נקב נמצא . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אבעּבּוע  'נּקב אֹומרין: ואין טרפה; זֹו הרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָֹהאבעּבּועֹות,
נּכר. הּדבר ׁשאין ,'ונער ְֲִֵֵֶַַַָָָֹאחר

.„Èאֹותּה נֹופחין ּבראה, ׁשּנמצאת יצא מחט לא אם : ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ולא  נכנסה, סמּפֹונֹות ּדר הּמחט ׁשּזאת ּבידּוע - רּוח ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּמּנה
הּמחט  ּבּה ונמצא נפיחה, קדם הראה נתחּתכה ואם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹנּקבה.

זֹו הרי ּכׁשּנכנסה.- ׁשּנּקבה קרֹוב ׁשהּדבר אסּורה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
.ÂË הראה והרי ויצאה, ונּקבה ּבראה, ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּתֹולעת

הּׁשחיטה  ׁשאחר חזקתּה מּתרת; זֹו הרי - ּבתֹולעת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻנקּובה
ותצא  ׁשםּתּקב יׁש נׁשּתּנה [במציאות]. ׁשאם מראֹות, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ּכנקּוב; הּוא הרי - הרע הּמראה לאֹותֹו האבר ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָמראה
הּוא  ּכמת זה, למראה מראיו ׁשּנׁשּתּנה הּבׂשר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאֹותֹו
הּוא  וכן מצּוי. אינֹו עינֹו הּנהּפ הּבׂשר אֹותֹו ּוכאּלּו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָחׁשּוב,
ּבׂשר  ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ּבּׂשאת", חי ּבׂשר "ּומחית ְְְִֵֵֵַַַָָָָָאֹומר:

חי. אינֹו ׁשּנׁשּתּנה, הּבׂשר ׁשּׁשאר מּכלל, - ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָחי"
.ÊË- מקצתּה ּבין ּכּלּה מראה ּבין מראיה, ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻראה

מּתרת. ּכּלּה, נׁשּתּנית אפּלּו הּמּתר, לּמראה נׁשּתּנית ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻֻאם
טרפה; ׁשהּוא, ּכל אפּלּו - האסּור לּמראה נׁשּתּנית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואם

חׁשּוב  הּוא ּכנקב האסּור ׁשּבארנּו.ׁשהּמראה ּכמֹו , ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
.ÊÈ ׁשחרה הן: ואּלּו ּבראה, יׁש אסּורֹות מראֹות ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמׁש

ירּקה אֹו שונים]ּכדיֹו, גוונים כולל תלמוד בלשון ['ירוק' ְְִָֻ
חריע  ּכעין אֹו ּביצה, חלמֹון ּכעין אֹו הּכׁשּות, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָּכעין

ׁשּצֹובעין [כרכום] הּצמח הּוא - וחריע הּבׂשר. ּכמראה אֹו ,ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ונֹוטֹות  מעט אדּמֹות לׂשערֹות ּדֹומה והּוא הּבגדים, ְְְְְֲִִֶַַָָֻּבֹו

.לירֹוקה  ִָ
.ÁÈחרּיֹות ּכעין אֹותּה[ענפים]נמצאת אֹוסרין - ּדקל ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָ

- האּלּו הּמראֹות וכל האסּור. לּמראה קרֹוב ׁשּזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּספק,
אם  ּבידֹו; ּבּה ּוממרס אֹותּה ׁשּנֹופחין עד ּבהן, אֹוסרין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָאין
אסּורה. ּבעינּה, עמדה ואם מּתרת; הּמּתר, לּמראה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻנׁשּתּנית

.ËÈ,ּככחל ׁשחרה הן: ואּלּו ּבּה, יׁש מּתרֹות מראֹות ְְְְְֵֵֵַַַַָָָֹֹֻארּבע
ּכחציר  ירּקה היתה אֹו ואפּלּו הּכבד. ּכמראה אֹו אדּמה, אֹו , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻֻ

מראֹות  מארּבע נקּדֹות, נקּדֹות טלאים, טלאים ּכּלּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻהראה
מּתרת. זֹו הרי - ֲֵֵֶֶֻאּלּו

.Îלאּור ׁשּנפל אֹו[לאש]עֹוף ּכבדֹו אֹו לּבֹו והֹוריק , ְְִִֵֶַָָ
זֹו הרי - ׁשהּוא ּבכל ׁשּלֹו, הּמעים האדימּו אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֻקרקבנֹו,
ׁשהֹוריקּו, והאדּמים ׁשהאדימּו, הּירּקים ׁשּכל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻֻטרפה:
והּוא  ּוטרפה. ׁשּנּטלּו, ּכמי הן הרי - ּבעֹוף האּור, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָמחמת
ּוממרסין  מעט, אֹותן ׁשּׁשֹולקין אחר זה ּבמראה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיעמדּו

ֶָּבהן.[משפשפים]
.‡Îּכ ׁשּנמצאת עֹוף אֹוּכל מעיו, בני ּכמראה ׁשּלֹו בד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשליקה  אחר ּבׁשּנּוין ועמדּו מעיו, ּבני ׁשאר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנׁשּתּנּו
ּבני  ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומריסה,
ׁשּלא  עֹוף ׁשל מעים ּבני אּלא עֹוד, ולא ּוטרפה. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמעיו,
- האדּמים והֹוריקּו נׁשּתּנּו ּוכׁשּנׁשלקּו ׁשּנּוי, ּבהם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻנמצא
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נּקבה  ּווּדאי חּדין, הּגדֹול ראׁשיה ּבּסמפֹון נמצאת ואם ; ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
הּמאכל  נכנס ׁשּבֹו ׁשּבאמצעֹו הרחב הּקנה והּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּבּכבד,

מּתרת. ׁשהתליע, ּכבד ּובׂשר מּתרת; זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻלּכבד
.È וכן מּתרת. - הּנקב את סֹותם טהֹור וחלב ׁשּנּקבה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻקבה

אֹותֹו סֹותם ּבאכילה הּמּתר החלב אֹו ׁשהּבׂשר נקב ,ּכל ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכּלֹו, הּלב ׁשעל והּכיס הּלב, מחלב חּוץ מּתר; זה ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻֻהרי
הּמאכל  אברי ּבין הּמבּדלת הּבטן ׁשּבאמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָוהּמחיצה
ּתראה  ּכ ואחר אֹותּה ׁשּקֹורעין והיא הּנׁשימה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואברי
הּלבן  הּמקֹום והּוא הּכבד', 'טרּפׁש הּנקראת והיא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהראה,
אין  אּלּו ׁשאברים - האחרֹון הּמעי וחלב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבאמצעּה,
אינֹו מהן, ּבאחד ׁשּנסּתם ונקב קׁשין; ׁשהן לפי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמגּנין,
סֹותם, אינֹו - אסּור ּבבהמה ׁשּכנגּדֹו חּיה וחלב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכסתּום.

מּתר. ׁשהּוא ּפי על ִֶַַָֻאף
.‡È טרפה - ׁשּנּקב אֹותֹו,ּכרׂש ׁשּיסּתם ּדבר לֹו ואין , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּנּקב  הּכֹוסֹות ּובית המסֹוס וכן אסּור. ׁשעליו החלב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
חלל  לתֹו מהן אחד נּקב ואם טרפה; - לחּוץ מהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד

מּתרת. ֲֵֶֶֻחברֹו,
.·È נּקבה ואם ּכׁשרה. הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָמחט

מפּלׁש לצד]נקב ונמצאת [מצד הּכֹוסֹות, ּבית חלל לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָֻ
נּקב; ׁשחיטה קדם ׁשּוּדאי טרפה, - הּנקב ּבמקֹום ּדם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹטּפת
אחר  ׁשּמא - מּתרת זֹו הרי הּנקב, ּבמקֹום ּדם אין אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאבל

ונּקבה. הּמחט, ּדחקה ְְְֲִִַַַַָָָָהּׁשחיטה
.‚È ׁשל קרט ּכגֹון מעיה, ּבני ׁשּנֹוקב ּדבר ׁשהלעיטּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבהמה

חריף]חלּתית צמח סוג של טרפה,[שרף - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵַָ
ּתּבדק. נֹוקב, אינֹו ספק נֹוקב ספק היה ואם נֹוקב; ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשּוּדאי
והן  ּבהן, סֹובבת הּמאכל ׁשּפסלת הּמעים מּבני אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
ּומּקפין  מלּפפין מהם ויׁש טרפה. - ׁשּנּקב 'ּדּקין', ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻהּנקראין
ואּלּו ,ׁשּנכר נחׁש ּכמֹו ּבעּגּול, מּזֹו לפנים וזֹו מּזֹו לפנים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָזֹו

הּכּנה' 'הדר הּנקראין המעיים]הן אחד [צינורות נּקב אם - ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ
לחברֹו לו]מהן הסמוך מעי חברֹו[לעבר ׁשהרי ּכׁשרה, , ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָ

עליו. ֵֵָָמגן
.„È סתימה זֹו ׁשאין טרפה, - סֹותמּתן ולחה ׁשּנּקבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּומעים

ּבהן עֹומדת  וכּיֹוצא ּגֹוי אֹו ּכלב אֹו זאב ׁשּבא מעים ּבני . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּומּתרת, ּבֹו ּתֹולין - ׁשהּניחן אחר נקּובין הן והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּונטלן,
ולא  נקּובין, נמצאּו נּקב'. נקב ּבמקֹום 'ׁשּמא אֹומרין: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹואין
ּבהן  נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אֹו נּקבּו ׁשחיטה קדם אם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹנֹודע
ּכמֹותֹו, הראׁשֹון הּנקב היה אם לֹו: ּומדּמין אחר, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנקב

ּוטרפה.ּכ נּקב, ׁשחיטה קדם ׁשּנּוי, ּביניהן היה ואם ׁשרה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּבּנקב  למׁשמׁש צרי ּכ - הּספק ּבנקב הּידים מׁשמׁשּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואם

עֹורכין. ּכ ואחר לֹו, ְְְִִֶַַַָׁשּמדּמין
.ÂË ואם מּתרת. - נּקבּו ולא לחּוץ, ׁשּיצאּו מעים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּבני

אפׁשר  ׁשאי טרפה; - נּקבּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹנתהּפכּו,
חּיה  ואינּה ׁשּנתהּפכּו, אחר ׁשהיּו ּכמֹות .ׁשּיחזרּו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ

.ÊË והּוא עּקּום, ּבֹו ואין ׁשוה ׁשהּוא האחרֹון ְְְֲִִֵֶֶַַָָהּמעי
הּירכים, עּקרי ּבין ּדבּוק והּוא הערוה, מן ּבֹו יֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרעי
ּכׁשאר  טרפה ּבמּׁשהּו, נּקב אם - 'חלחלת' הּנקרא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
אבל  הּבטן. לחלל ׁשּנּקב אמּורים? ּדברים ּבּמה ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמעים.
מּמּנּו נּטל ואפּלּו מּתר; ּבירכים, הּדבּוק ּבּמקֹום נּקב ְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻאם

ּבׁשֹור  מארּכֹו ׁשּיׁשּתּיר והּוא מּתר, - ּכּלֹו הּדבק ּכמֹומקֹום , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֻֻ
אצּבעֹות. ְְֶַַָארּבע

.ÊÈ;הּכֹוסֹות ּבית ולא מסֹוס, ולא ּכרׂש, לא לֹו אין - ְְְֵֵֵַָָֹֹֹהעֹוף
ּכנגּדן  לֹו יׁש הן,אבל ׁשוֹות הּטרפֹות וכל וקרקבן. זפק ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ואיזה  טרפה; ּבמּׁשהּו, ּגּגֹו ׁשּנּקב וזפק ועֹוף. חּיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבבהמה
העֹוף  ּכׁשּיארי הּוׁשט עם ׁשּיּמתח זה זפק? ׁשל גּגֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּוא

מּתר. ׁשּנּקב, הּזפק ׁשאר אבל ְֲִֶֶֶַַַָָָָֻצּוארֹו.
.ÁÈ,ּבׂשר ּכמֹו אדם החיצֹון - ּבּקרקבן יׁש ּכיסין ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻׁשני

עֹור  ּכמֹו לבן ׁשּינקבּווהּפנימי עד מּתר, - זה ּבלא זה נּקב . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּתר. זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ואם ּבמּׁשהּו; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻׁשניהן

.ËÈּולפיכ ּבמּׁשהּו; ׁשּנקיבתן האברים מן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּטחֹול,
ׁשעּור  ׁשּלֹו לּנקב יׁש אּלא ּבכללן, חכמים אֹותֹו מנּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלא
והּׁשני  עבה האחד ראׁשֹו הּטחֹול, ּכיצד? ּבכּלֹו. ׁשוה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשאינֹו
מפּלׁש, נקב העבה ּבראׁש נּקב אם הּלׁשֹון. ּכברּית ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּדק,
ּתחּתיו  נׁשאר אם - מפּלׁש ׁשאינֹו נקב נּקב ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻטרפה.
ּכמפּלׁש הּוא הרי מּזה, ּפחֹות מּתר; זהב, ׁשל ּדינר ְֲֳִִִִֵֶֶָָָָָָָֻֻּכעבי

ּכׁשרה  הּדק נּקב אם אבל .ּוטרפה, ְְֲִִֵֵַַַָָָ
.Î אם ּכ - טרפה ּבמּׁשהּו נּקב ׁשאם ּבֹו ׁשאמרנּו אבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

טרפה  ּכּלֹו, ׁשּנברא נּטל ּבין ּביד, אֹו ּבחלי ׁשּנּטל ּבין ; ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּכל  טרפה, - אבר מאֹותֹו אברים ּבׁשני נברא אם וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָחסר.
אֹו הּמעים מן אחד נּטל ּכיצד? חׁשּוב. הּוא ּכנטּול ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּיתר
וכן  טרפה; - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהּמרה
וכן  טרפה. - מעים ּבני ׁשני אֹו מררֹות ׁשּתי ּבהן נמצא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָאם
- ׁשנים ׁשּנמצאּו אֹו הּטחֹול, נּטל אם אבל ּבהן. ּכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכל

הּמנּויין. מּכלל ׁשאינֹו ְְִִֵֶֶֶַַֻמּתרת,
.‡Îמּתחּלתֹו הּיתר הּוא - הּבהמה ּבֹו ׁשּתּטרף הּיתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמעי

מּתחּלה  זה ּבצד זה מעים ּבני ׁשני ׁשּנמצאּו עד סֹופֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָועד
סֹוף, הּבד,ועד מן ּכענף יֹוצא הּמעי ׁשהיה אֹו העֹוף; ּכמעי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

חזר  אם אבל ּבבהמה. ּבין ּבעֹוף ּבין מבּדל, הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֻוהרי
ׁשניהן  והרי ראׁשיו, מּׁשני אחד ונעׂשה הּמעי, עם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָונתערב

יתר  ּכאן ואין מּתרת, זֹו הרי - ּבאמצע .מבּדלין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ

ז  ¤¤ּפרק
זה,‡. ּבלא זה נּקב אם הראה, על יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשני

הּקרּום  נגלד אפּלּו טרפה. ׁשניהן, נּקבּו ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֻמּתרת;
מּתרת  לֹו, והל ּכּלֹו החזה העליֹון מן ׁשּנּקב והּקנה . ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ראּוי  ׁשאינֹו הּמקֹום והּוא טרפה, - ּבמּׁשהּו ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָּולמּטה
למּטה. ּבּקנה ְְִִֶַַָָָלׁשחיטה,

נּקבה ·. ּכ ואחר הּקנה, ּכל וׁשחט ּבׁשחיטה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהתחיל
הֹואיל  טרפה, זֹו הרי - הּׁשחיטה ּגמר ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהראה,

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשחיטה; ּגמר קדם .ונּקבה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
טרפה ‚. - לחברֹו אפּלּו ׁשּנּקב, ראה מּסמּפֹוני וראה אחד ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכלּום. אינֹו - הּנקב ונסּתם ּבּמּכה קרּום ועלה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנּקבה,
טרפה; סֹותמּתּה, ׁשּדפן ּפי על אף - ראה ׁשל האֹום ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנּקבה
הּמקֹום  והּוא ׁשּלּה, האּונֹות חּתּו ּבמקֹום נּקבה ְְְְִִִִֶַָָָָואם

ּכׁשרה. - עליו ְֵֶֶֶָָָׁשרֹובצת
ׁשּבאּונֹות,„. הּנקב מקֹום ּבׁשּסתם אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
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מגן  אינֹו לעצם, הּנקב נסמ אם אבל היה ּבׂשר; ואם ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מּתרת. ּובבׂשר, ּבעצם ּדבּוק האּונֹות ְְֶֶֶֶֶֶָָָָֻנקב

ׁשהעלת ‰. ּבין לּדפן, סמּוכה ׁשּנמצאת ראה ׁשל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהאֹום
לּה[פטריות]צמחים חֹוׁשׁשין - צמחים העלת ׁשּלא ּבין ְְְֱִִִֵֶֶָָָָֹ

הּדפן, מן אֹותּה מפרקין ּבּה? עֹוׂשין וכיצד נּקבה. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא
ּבּדפן  ונמצא נקּובה, נמצאת ואם ּתּנקב. ׁשּלא ּבּה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹונזהרין
ׁשחיטה  'אחר ואֹומרין: ּבּמּכה ּתֹולין - הּנקב ּבמקֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמּכה
ּבידּוע  - ּבּדפן מּכה אין ואם הּמּכה'; מן ּכׁשּנפרקה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנּקבה,

ּוטרפה. ׁשחיטה, קדם היה ּבראה זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּנקב
.Âׁשּנמצא הרּוח הראה ׁשאין ׁשהּוא, ּכל אטּום מקֹום ּבּה ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

וכיצד  ּוטרפה. ּכנקּובה, זֹו הרי - נתּפח ואינֹו ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנכנסת
נפיחה: ּבׁשעת נתּפח ׁשּלא הּמקֹום קֹורעין אֹותֹו? ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹּבֹודקין
נכנסה  לא הּלחה ׁשּמחמת מּתרת, - לחה ּבֹו נמצאת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻאם
רק  מעט עליו נֹותנין - לחה ּבֹו נמצאת לא ואם הרּוח. ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹׁשם

ּתבן  -אֹו נתנדנד אם אֹותּה: ונֹופחין ּבהן, וכּיֹוצא ּכנף  אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לׁשם. נכנסת הרּוח ׁשאין טרפה, - לאו ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשרה;

.Ê נּכר אם - אֹותּה ּכׁשּנֹופחין הברה ּבּה ׁשּתּׁשמע ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
ּתבן  אֹו רק עליו מֹוׁשיבין ההברה, ּתּׁשמע ׁשּמּמּנּו ֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמקֹום
ואם  ּוטרפה. נקּובה, ׁשהיא ּבידּוע - נתנדנד אם ּבֹו: ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכּיֹוצא

א  מֹוׁשיבין - הּמקֹום נּכר ונֹופחין לא ּפֹוׁשרין, ּבמים ֹותּה ְְְְִִִִִִַַָָָֹ
ׁשּקרּום  ּבידּוע לאו, אם טרפה; הּמים, ּבקּבק אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹותּה:

ּתנהג והרּוח ׁשּנּקב, ּבלבד ׁשני [חודרת]הּתחּתֹון ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
נפיחה. ּבׁשעת ּדממה קֹול ּבּה יּׁשמע זה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּקרּומֹות,

.Áּביד יהיה ּגדֹול עּקר אֹותּהזה ׁשּנֹופחין ראה ׁשּכל : ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
נקב. מּכל ׁשלמה היא הרי - הּמים יבקּבק ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפֹוׁשרין,

.Ë ׁשלם קּים ׁשּלּה העליֹון ּוקרּום ּכקיתֹון, ׁשּנׁשּפכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָראה
נּמֹוחּו, ולא ּבמקֹומן עֹומדין הּסמּפֹונֹות אם - נקב ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹּבלא
עֹוׂשין? ּכיצד טרפה. אחד, סמּפֹון אפּלּו נּמֹוח ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכׁשרה;
ּבאבר  ׁשּוע ׁשהּוא ּבכלי אֹותּה וׁשֹופכין אֹותּה, ְְְְְִִִִֶַָָָָנֹוקבין

חלקה] במתכת חּוטין [מצופה ּבּה נראה אם ּבֹו: ְְִִִֵֶַָוכּיֹוצא
- לאו ואם ּוטרפה; הּסמּפֹונֹות, ׁשּנּמֹוקּו ּבידּוע - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלבנים

ּוכׁשרה. ׁשּנּמֹוק, הּוא ּבלבד הראה ְְְִִֵֵֶַַָָָּבׂשר
.Èהיּו אם - אבעּבּועֹות אבעּבּועֹות ּבּה ׁשּנמצאּו ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָראה

וכּיֹוצא  ּכדבׁש הּנמׁשכת לחה אֹו זּכים, מים אֹו רּוח, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמלאים
מּתרת  זֹו הרי - ּכאבן אפּלּו וקׁשה יבׁשה לחה אֹו ואם ּבֹו, ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

הרי  - עכּורין אֹו סרּוחין מים אֹו סרּוחה, לחה ּבהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָנמצאת
לבּדק  צרי אֹותּה, ּובֹודק הּלחה ּוכׁשּמֹוציא טרפה. ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹזֹו

טרפה. נקּוב, נמצא אם ׁשּתחּתיה; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּסמּפֹון
.‡È- לזֹו זֹו סמּוכֹות אבעּבּועֹות ׁשני בּה ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִֵֵֶַָָָראה

הרּבה  קרֹוב ׁשהּדבר להן טרפה; ואין ּביניהן, נקב ׁשּיׁש ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
האחת: נֹוקבין - ּכׁשּתים ונראית אחת היתה ּבדיקה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדר
טרפה. לאו, ואם ּומּתרת; היא אחת האחרת, לּה ׁשפכה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻאם

.·È ׁשּנמצאת ּכגֹון ּכיצד? טרפה. ׁשּנתמסמסה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהראה
חתיכֹות  חתיכֹות ותּפל ּתחת אֹותּה, ּוכׁשּתֹולין .ׁשלמה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹ

ממׁשמׁשת, הּטּבח ׁשּיד ּבמקֹום נקּובה ׁשּנמצאת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָראה
אחר  נּקבה הּטּבח 'מּיד ואֹומרין: ּבידֹו ותֹולין ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻמּתרת;
קדם  אם ידּוע ואין אחר, ּבמקֹום הּנקב נמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשחיטה'.

אחר  נקב ּבּה נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אֹו נּקב ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטה
ביניהם]ּומדּמין מעים.[משווים ּבבני ׁשעֹוׂשין ּכׁשם , ְְְִִִִֵֵֵֶַַ

.‚È ּבהמה ׁשל לראה ּדּקה ּבהמה ׁשל מראה מדּמין ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואין
לגּסה  ּומּגּסה לדּקה מּדּקה אּלא מן ּגּסה, ּבאחד נקב נמצא . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אבעּבּוע  'נּקב אֹומרין: ואין טרפה; זֹו הרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָֹהאבעּבּועֹות,
נּכר. הּדבר ׁשאין ,'ונער ְֲִֵֵֶַַַָָָֹאחר

.„Èאֹותּה נֹופחין ּבראה, ׁשּנמצאת יצא מחט לא אם : ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ולא  נכנסה, סמּפֹונֹות ּדר הּמחט ׁשּזאת ּבידּוע - רּוח ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּמּנה
הּמחט  ּבּה ונמצא נפיחה, קדם הראה נתחּתכה ואם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹנּקבה.

זֹו הרי ּכׁשּנכנסה.- ׁשּנּקבה קרֹוב ׁשהּדבר אסּורה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
.ÂË הראה והרי ויצאה, ונּקבה ּבראה, ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּתֹולעת

הּׁשחיטה  ׁשאחר חזקתּה מּתרת; זֹו הרי - ּבתֹולעת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻנקּובה
ותצא  ׁשםּתּקב יׁש נׁשּתּנה [במציאות]. ׁשאם מראֹות, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ּכנקּוב; הּוא הרי - הרע הּמראה לאֹותֹו האבר ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָמראה
הּוא  ּכמת זה, למראה מראיו ׁשּנׁשּתּנה הּבׂשר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאֹותֹו
הּוא  וכן מצּוי. אינֹו עינֹו הּנהּפ הּבׂשר אֹותֹו ּוכאּלּו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָחׁשּוב,
ּבׂשר  ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ּבּׂשאת", חי ּבׂשר "ּומחית ְְְִֵֵֵַַַָָָָָאֹומר:

חי. אינֹו ׁשּנׁשּתּנה, הּבׂשר ׁשּׁשאר מּכלל, - ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָחי"
.ÊË- מקצתּה ּבין ּכּלּה מראה ּבין מראיה, ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻראה

מּתרת. ּכּלּה, נׁשּתּנית אפּלּו הּמּתר, לּמראה נׁשּתּנית ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻֻאם
טרפה; ׁשהּוא, ּכל אפּלּו - האסּור לּמראה נׁשּתּנית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואם

חׁשּוב  הּוא ּכנקב האסּור ׁשּבארנּו.ׁשהּמראה ּכמֹו , ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
.ÊÈ ׁשחרה הן: ואּלּו ּבראה, יׁש אסּורֹות מראֹות ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמׁש

ירּקה אֹו שונים]ּכדיֹו, גוונים כולל תלמוד בלשון ['ירוק' ְְִָֻ
חריע  ּכעין אֹו ּביצה, חלמֹון ּכעין אֹו הּכׁשּות, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָּכעין

ׁשּצֹובעין [כרכום] הּצמח הּוא - וחריע הּבׂשר. ּכמראה אֹו ,ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ונֹוטֹות  מעט אדּמֹות לׂשערֹות ּדֹומה והּוא הּבגדים, ְְְְְֲִִֶַַָָֻּבֹו

.לירֹוקה  ִָ
.ÁÈחרּיֹות ּכעין אֹותּה[ענפים]נמצאת אֹוסרין - ּדקל ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָ

- האּלּו הּמראֹות וכל האסּור. לּמראה קרֹוב ׁשּזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּספק,
אם  ּבידֹו; ּבּה ּוממרס אֹותּה ׁשּנֹופחין עד ּבהן, אֹוסרין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָאין
אסּורה. ּבעינּה, עמדה ואם מּתרת; הּמּתר, לּמראה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻנׁשּתּנית

.ËÈ,ּככחל ׁשחרה הן: ואּלּו ּבּה, יׁש מּתרֹות מראֹות ְְְְְֵֵֵַַַַָָָֹֹֻארּבע
ּכחציר  ירּקה היתה אֹו ואפּלּו הּכבד. ּכמראה אֹו אדּמה, אֹו , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻֻ

מראֹות  מארּבע נקּדֹות, נקּדֹות טלאים, טלאים ּכּלּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻהראה
מּתרת. זֹו הרי - ֲֵֵֶֶֻאּלּו

.Îלאּור ׁשּנפל אֹו[לאש]עֹוף ּכבדֹו אֹו לּבֹו והֹוריק , ְְִִֵֶַָָ
זֹו הרי - ׁשהּוא ּבכל ׁשּלֹו, הּמעים האדימּו אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֻקרקבנֹו,
ׁשהֹוריקּו, והאדּמים ׁשהאדימּו, הּירּקים ׁשּכל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻֻטרפה:
והּוא  ּוטרפה. ׁשּנּטלּו, ּכמי הן הרי - ּבעֹוף האּור, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָמחמת
ּוממרסין  מעט, אֹותן ׁשּׁשֹולקין אחר זה ּבמראה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיעמדּו

ֶָּבהן.[משפשפים]
.‡Îּכ ׁשּנמצאת עֹוף אֹוּכל מעיו, בני ּכמראה ׁשּלֹו בד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשליקה  אחר ּבׁשּנּוין ועמדּו מעיו, ּבני ׁשאר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנׁשּתּנּו
ּבני  ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומריסה,
ׁשּלא  עֹוף ׁשל מעים ּבני אּלא עֹוד, ולא ּוטרפה. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמעיו,
- האדּמים והֹוריקּו נׁשּתּנּו ּוכׁשּנׁשלקּו ׁשּנּוי, ּבהם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻנמצא
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ּוטרפה  מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל הּוׁשט .ּבידּוע וכן ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבעֹוף  ּבין אדם, והּפנימי לבן ׁשּלֹו החיצֹון העֹור ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

ּוטרפה. אינֹו, ּכאּלּו זה הרי - ּבבהמה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָּבין

ח  ¤¤ּפרק
טרפה;‡. מנינם, חסר ׁשאם הן, אברים ׁשני ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָחסרה

אּונֹות וחמׁש והרגלים. הראה, הן: לּה[אוזניים]ואּלּו יׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
ּפניו, ּכנגד ראה ּופני ּבידֹו אדם אֹותּה ּכׁשּיתלה - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלראה
ּכמֹו מּמּנה ימין ּובצד הּׂשמאל. מן ּוׁשּתים הּימין מן ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
ּבפני  ּכיס ּכמֹו לּה ויׁש האּונֹות, ּבצד ואינּה קטּנה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹאזן
הּנקראת  היא - הּקטּנה זֹו ואזן הּכיס; ּבתֹו והיא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹעצמּה,
,לפיכ הּמנין. מן ואינּה לורד, ּדֹומה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ'ורּדה',
ּבהמֹות  יׁש ּדרּכּה: היא ׁשּכ מּתרת, - הּורד נמצאת לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻאם
נמצאת  ואם ּבהן. ּתּמצא לא ּבהמֹות ויׁש ּבהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּתּמצא
זֹו הרי הּנקב, את סֹותם ׁשּלּה ׁשהּכיס ּפי  על אף - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנקּובה

ְֵָטרפה.
ׁשּתים ·. אֹו הּׂשמאל מן אחת ונמצאת האּונֹות, מנין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹחסר

טרפה  - הּימין הּורּדה,מן וזאת ׁשּתים ּבּימין נמצאּו ואם ; ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי

מן ‚. ּוׁשּתים הּׂשמאל מן ׁשלׁש ונמצאּו האּונֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹנתחּלפּו
ׂשמאל  ּבצד הּׁשלׁש עם הּורד ׁשהיתה אֹו ורד, ּבלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּימין

הּימין  מּצד חסרה ׁשהרי טרפה; זֹו הרי -. ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבצד „. היתרה האזן היתה אם ּבמנינם, האּונֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹנּתֹוספּו

ואם  מּתרת. - הּלב לעּמת ׁשהּוא הראה מּלפני אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻהאּונֹות,
טרפה, זֹו הרי - הּצלעֹות לעּמת ׁשהּוא ּגּבּה על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֻהיתה

הדס  ׁשל עלה ּכמֹו ׁשּתהיה והּוא ּכחסר; אבל ׁ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, ּכאּונה האּונֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָנמצאּו

ּבעּקרן, ּבין הדס, ׁשל עלה ּכמֹו ּביניהן היה אם - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבּוקֹות
מּתרת; - ּדבּוקֹות ׁשהן ׁשּיּכר ּכדי ּבסֹופן, ּבין ּבאמצען, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻּבין

ּוטרפה  חסרה, זֹו הרי - לאו .ואם ְְֲֲִֵֵֵָָָ
.Ê- אזנים חּתּו לּה ואין ערּוגֹות, ׁשּתי ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֻנמצאת

נּקטרפה  ׁשּלא ּפי על אף הראה, ּגּוף חסר אם וכן .- בה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
נמצא  אם ,לפיכ ּוטרפה. האּונֹות, מנין ׁשחסר ּכמי זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

ׁשּיּפר עד יבׁש, מקֹום זה [יתפורר]מּמּנה הרי - ּבּצּפרן ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשהּוא. ּכל היה ואפּלּו ּוטרפה, ְְֲִֵֵֶַָָָָָּכחסר

.Á ּדקל ׁשל חרּיֹות עּקר ּכמֹו נפּוחה ׁשּנמצאת -ראה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
וׁשּמא  ּבגּופּה, מׁשּנה ּתֹוספת ׁשּזֹו מּספק; אֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻאֹוסרין

ּבּמנין. ׁשאמרּו ּכמֹו ּכחּסרֹון, ּבּגּוף ְְְְִִֶֶֶַַַָָָהּתֹוספת
.Ëׁשּלּה הראה ׁשצמקה עד ויראה, ׁשּפחדה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּבהמה

ּכגֹון  ׁשמים, ּבידי ּפחדה אם - יבׁשה להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָוקרבה
מּתרת; - ּבזה וכּיֹוצא זיקים ראת אֹו רעם קֹול ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּׁשמעה
אחרת  ּבהמה לפניה ׁשּׁשחטּו ּכגֹון אדם, ּבידי ּפחדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואם

ּוטרפה  ּכחסרה, זֹו הרי - ּבזה .וכּיֹוצא ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָ

.È מעת ּבמים הראה את מֹוׁשיבין אֹותּה? ּבֹודקין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד
ּפֹוׁשרין  ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין הּקר, זמן היה אם ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת;
יּצֹונּו ׁשּלא ּכדי ונֹוזלים מּגּבֹו מתמּצין הּמים ׁשאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובכלי
צֹונן  ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין החם, זמן היה ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמהרה,
חזרה  אם קרים. ׁשּיּׁשארּו ּכדי מּגּבֹו מתמּצין ׁשהּמים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובכלי
- חזרה לא ואם ּומּתרת; ׁשמים, ּבידי זֹו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻלברּיתּה

ּוטרפה  היא, אדם .ּבידי ְִִֵֵָָָ
.‡È וכן טרפה; ּברּיתּה, מּתחּלת רגל חסרה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

היּו אם אבל הּוא. ּכחסר הּיתר ׁשּכל רגל, יתרה היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאם
הּיד  נחּת אם לפיכ מּתרת; - אחת יד אֹו ידים, ׁשלׁש ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּה

מּתרת  הארּכּבהׁשּלּה, מן - הרגל נחּת העצמות]. [חיבור ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ
ּבאיזֹו מּתרת. ּולמּטה, הארּכּבה מן טרפה; ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּולמעלה,

לּגּוף. הּסמּו הּיר סֹוף ׁשהיא ּבארּכּבה אמרּו? ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻארּכּבה
.·Èאֹו ּכּלֹו יצא אם - הארּכּבה מן למעלה העצם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻנׁשּבר

היה  ואם ּוטרפה; ונפל, ׁשּנחּת ּכמי זה הרי לחּוץ, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻרּבֹו
ׁשּנׁשּבר  עצם ׁשל הּקפֹו ורב עביֹו רב חֹופה העֹור אֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּבׂשר

מּתרת  זֹו הרי -והל ׁשּנׁשּבר העצם מקצת נפל ואפּלּו , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּכבׂשר. חׁשּובין אינן הרּכים, וגידים ְְֲִִִִֵַָָָָלֹו.

.‚Èחיבור]צמת למעלה [מקום ּובחּיה ּבּבהמה הן הּגידין, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
והן  הּבהמה; הּטּבחים ּבֹו ׁשּתֹולין ּבּמקֹום העקב ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמן
ּומּמקֹום  ּדּקים. ּוׁשנים עבה, אחד - לבנים ּגידים ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה
ויתחילּו מהן הּלבן ׁשּיסּור עד ּולבנים, קׁשים והן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיתחילּו
ׁשׁש ּכאר והיא הּגידים, צמת היא - ּולהתרּכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹלהתאּדם

ּבׁשֹור. אצּבעֹות ְְְֵֶֶָעׂשרה
.„Èמן ּומנין ּתחּלתן ּגידים; עׂשר ׁשּׁשה ּבעֹוף, אּלּו ּגידים ְְְִִִִִִִִֵַָָָָָ

מא  ׁשּלמּטה ׁשהּוא הענב הרגל סֹוף עד יתרה, צּבע ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
קׂשקּׂשים  .קׂשקּׂשים ְְִִַַַַ

.ÂË;טרפה הּגידים, צמת ּבמקֹום רגליה ׁשּנחּתכּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבהמה
הּגידים  מּצמת למעלה ּתחת 'ּכיצד ותאמר: ּתתמּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואל
העליֹונה, הארּכּבה מן למעלה ׁשּתחת עד מּתרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוהיא

ׁשּבארנּו אסּורה'?ּכמֹו הּגידים, ּבצמת למּטה ּתחת ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לא  ותמּות; ּומּכאן ותחיה, מּכאן ּתחת ׁשּבּטרפֹות -ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
אּלא  זה, מּמקֹום רגל חתּוכת ׁשהיא מּפני זֹו ּבהמה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָנאסרה
ּכמֹו הּטרפֹות, מּכלל ׁשחתיכתן הּגידים, ׁשּנחּתכּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּפני

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.ÊËטרפה,נטּולה נּטלּו ׁשאם הן, אברים ׁשלׁשה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

הם: ואּלּו חּסרֹון; ּדין ולא נקב ּדין ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹואף
העליֹון  ּולחי והּכבד, הּגידים, .צמת ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

.ÊÈ,העֹוף וכן רגליה, ׁשּנחּתכּו ׁשהּבהמה ּבארנּו, ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכבר
ׁשּנחּתכּו מּפני אּלא טרפה נעׂשּו לא - הּגידים צמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבמקֹום
- קּימת והרגל לבּדם, הּגידים נחּתכּו אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּגידים;

הּגידים  צמת נּטלה ׁשהרי .טרפה, ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
.ÁÈ ׁשהרי מּתרת, - לבּדֹו העבה האחד ּבּבהמה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנחּת

מּתרת, - הּדּקין ׁשנים נחּתכּו ׁשנים; האחד נׁשארּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
אּלא  הּצמה, ּכל נּטלה לא והרי מּׁשניהם, ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעבה
צרי ואין טרפה; מהן, אחד ּכל ׁשל רּבֹו נחּת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמעּוטּה.

ּכּלן  נּטלּו אֹו ּכּלן, ׁשּנחּתכּו .לֹומר ְְְִֶֶַָָֻֻ
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.ËÈ,עׂשר הּׁשּׁשה מן אחד ׁשל רּבֹו נחּת אפּלּו - ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻּובעֹוף
.טרפה  ְֵָ

.Î מּתר - ּגּפיו  ׁשּנׁשּתּברּו ידיה.ועֹוף ׁשּנחּתכּו ּכבהמה , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
.‡Î טרפה ּכּלּה, ׁשּנּטלה ּכּזית ּכבד מּמּנה נׁשּתּיר ואם ; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

זֹו הרי - מרה ּבמקֹום וכּזית ּבֹו, ּתלּויה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּבּמקֹום
ּבּטרּפׁש מערה היא והרי הּכבד, נּדלּדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמּתרת.

ׁשהיא [בהסתעפות] מקֹום מּמּנה נּטל מּתרת; - ִִִֶֶֶֶֶַָָָֻׁשּלּה
ּכמֹות  קּים ׁשהּׁשאר ּפי על אף - מרה ּומקֹום ּבֹו ְְְְִֶַַַַָָָָָּתלּויה

טרפה. ְֵֶָׁשהּוא,
.·Î ׁשהיא ּבּמקֹום וכּזית מרה, ּבמקֹום ּכּזית ּבּה ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָנׁשאר

אֹו ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט מפּזר היה אבל ּבֹו, ְְְְְְֲַַָָָָָָָֻּתלּויה
מרּדד זה [רקוע]ׁשהיה הרי - ּכרצּועה אר ׁשהיה אֹו , ְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻ

אסּורה. ׁשהיא לי ויראה ְֲִִֵֵֶֶָָָספק;
.‚Îטרפה לחי ׁשּנּטל, -העליֹון הּתחּתֹון נּטל אם אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

זֹו הרי - נעקרּו ולא הּסימנין, מקֹום עד ׁשּנגמם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹּכגֹון
ֶֶֻמּתרת.

.„Î אם ּכ - טרפה חסר היה ׁשאם ּבֹו ׁשּנאמר אבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכל
אינּה - טרפה נּטל אם ּבֹו ׁשּנאמר אבר אבל טרפה. ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּטל,
חסרה  נבראת אם אבל אבר; אֹותֹו נחּת אם אּלא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנאסרת
נמצאת  ּכן, ּתאמר לא ׁשאם מּתרת; זֹו הרי אבר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹֻאֹותֹו

היא  אחת והּנטּולה ׁשאם החסרה ּבֹו ׁשּנאמר אבר וכל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
נברא, ולא ּברּיתֹו מּתחּלת חסר אם וחמר קל - מּתרת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻנּטל

מּתרת. ִֶֶֶֻׁשהיא
.‰Îאֹו הרחם, ּבית והּוא ׁשּלּה, האם ׁשּנּטלה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבהמה

מּתרת  זֹו הרי - הּכליֹות ּבכליה ׁשּנּטלּו נבראת אם ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
הּכליה, נּקבה אם וכן מּתרת; ּכליֹות, ּבׁשלׁש אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאחת

ֶֶֻמּתרת.
.ÂÎ אם מּתרת, ׁשחסרה אֹו ׁשּנּטלה ׁשהּכליה ּפי על ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאף

עד  ּובגּסה ּכפֹול, עד ּבדּקה והקטינה ּביֹותר, קטּנה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָנמצאת
הּכליה  לקתה אם וכן טרפה. - ׁשּיעׂשה ּכענבה והּוא , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּתאחז  ׁשאם ימים, אחר ׁשהבאיׁש הּמת ּכבׂשר ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׂשרּה
ׁשּבתֹו הּלבן עד זה חלי והּגיע ויּפל, יתמסמס ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּבמקצתֹו,
אף  לחה, ּבּכליה נמצאת אם וכן טרפה. זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּכליה

סרּוחה, ׁשאינּה ּפי אֹועל עכּורין מים בּה ׁשּנמצאּו אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
זּכים, מים ּבּה נמצאּו אם אבל טרפה; זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָסרּוחין

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי

ה'תשע"ג  סיון ט' ש"ק יום

ט  ¤¤ּפרק
את ‡. החֹופה העֹור ׁשּנפסק הּׁשדרה חּוט ּכיצד? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּפסּוקה

הּקפֹו רב ׁשּיּפסק ּובלבד טרפה, - נסּדק הּמח אם אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
הּׁשדרה, נׁשּברה אם וכן מּתרת. - נּקב אֹו לארּכֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻהעֹור
החּוט, ׁשּבתֹו הּמח נתמע אֹו ׁשּלּה, החּוט נפסק ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹולא

מּתרת. זֹו הרי קּים, ועֹורֹו הֹואיל - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֻונתנדנד
ׁשּנמֹוס ·. ּכּדֹונג אֹו ּכּמים ונׁשּפ הּמח ׁשּיּמצא המר עד , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֻ

אינֹו ואם טרפה; זֹו הרי - עֹומד אינֹו ּכׁשּמעמידֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָהחּוט
אסּורה. ספק זֹו הרי ּכבּדֹו, מּפני לעמד ְְְֲֲֲִֵֵֵַָָָֹיכֹול

לּפֹולין ‚. מחּוץ ּתחּלתֹו הּׁשדרה? חּוט הּוא היכן ְְִִִֵֵַַַָָָעד
אחריה  יּׁשאר ׁשּלא ׁשנּיה, ּפרׁשה סֹוף עד הערף, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּבתחּלת

האליה  לתחּלת הּסמּוכה ׁשליׁשית ּפרׁשה .אּלא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ
ּבזה „. זה ּדבּוקין עצמֹות ׁשלׁשה הן אּלּו, ּפרׁשּיֹות ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹוׁשלׁש

ּבין  עד ּבעֹוף, הּׁשדרה וחּוט ׁשדרה; ׁשל מחלי ֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻלמּטה
על האגּפים  מׁשּגיחין אין - אּלּו מּמקֹומֹות למּטה אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ

הּמח. ׁשּנמר ּבין עֹורֹו ׁשּנפסק ּבין לׁשם, הּנמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהחּוט
והּוא ‰. הּכרׂש, רב את החֹופה ּבׁשר ּכיצד? ְְֵֵֶֶַַַָָָָֹקרּועה

ּבׂשר  נקרע אם - הּכרׂש יצא יּקרע ׁשאם הּבטן מן  ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמקֹום
עד  לּכרׂש הּקרע הּגיע ׁשּלא ּפי על אף טרפה; ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹזה,
- נּטל אֹו הּזה, הּבׂשר עבי רב ׁשּנקרע ּכיון אּלא ְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנראית,

היתה טרפה  ואם טפח; אר ּבארּכֹו? הּקרע ׁשעּור וכּמה . ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
- הּכרׂש את החֹופה הּבׂשר אר רב ונקרע קטּנה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבהמה
ונקרע  הֹואיל טרפה, - טפח הּקרע ּבאר ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹאף

ָֻרּבּה.
.Âהיה [נחתך]נקּדר אם - ּבאר אֹו ּבעּגּול, הּזה הּבׂשר ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

זֹו תמרה ּגרעיני ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיּכנס ּכדי והּוא מּכסלע, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיתר
יעמד  זה, קרע יּמתח ׁשאם טרפה; זֹו הרי - ּבדחק זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבצד

טפח. ֶַַעל
.Êאֹו ּביד ׁשּנקרע ּבין ּכּלֹו, ׁשעליה העֹור ׁשּנפׁשט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבהמה

היא  וזֹו טרפה, זֹו הרי - עֹור ּבלא ּבׂשר ונמצא ְְְְְֲֳִִִֵֵָָָָָֹּבחלי,
'ּגלּודה' ּפני הּנקראת על סלע רחב העֹור מן נׁשאר ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ראׁשי  על סלע ורחב הּטּבּור, על סלע ורחב הּׁשדרה, ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹּכל
ּפני  ּכל מעל סלע ּכרחב נּטל ואם מּתרת; זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאבריה

רא  מעל אֹו הּטּבּור, מעל אֹו ּכל הּׁשדרה, ּוׁשאר אבריה, ׁשי ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
אֹותּה. ׁשּמּתירין לי ויראה ספק, זה הרי - קּים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעֹור

.Áּגבֹוּה מּמקֹום הּבהמה ׁשּנפלה הרי ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָנפּולה
טפחים  עׂשרה -ׁשּגבהֹו מאבריה אבר ונתרּסק יתר, אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ויהלם  האבר ׁשּיתרֹוצץ הרּסּוק? הּוא וכיצד טרפה. זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהרי
ּפי  על אף - ותארֹו צּורתֹו ׁשּתּפסד עד הּנפילה, ְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחמת
אם  וכן טרפה. זֹו הרי - נׁשּבר ולא נסּדק, ולא נּקב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹׁשּלא
טרפה. - מאבריה אבר ורּצץ ּבמּטה, אֹו ּבאבן אֹותּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהּכה

הּגּוף. ׁשּבחלל ּבאברים אמרּו? אברים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבאיזה
.Ë;לּה חֹוׁשׁשין אין הלכה, אם - הּגג מן ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לּה חֹוׁשׁשין הלכה, ולא עמדה עצמּה,ואם מחמת קפצה . ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹ
אין  - למּטה ּומצאּה למעלה, הּניחּה לּה; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאין

נפלה. ׁשּמא לּה ְְִֶָָָָחֹוׁשׁשין
.Èנפלּו להן; חֹוׁשׁשין אין זה, את זה המנּגחים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָזכרים

- רגליה מגררת ׁשהיתה ּבהמה וכן להן. חֹוׁשׁשין ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלארץ,
נפסק  ׁשּמא אֹו אבריה, נתרּסקּו ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין

ׁשדרּה ׁשל .החּוט ְִֶַָ
.‡È הּדיר לאחֹורי אֹותן ּומׁשליכין הּטלאים ׁשּגֹונבין ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּגּנבים

ׁשאין  מּפני אברים, רּסּוק מּׁשּום להן חֹוׁשׁשין אין -ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
החזירּום  ואם יׁשּתּברּו. ׁשּלא ּבכּונה אּלא אֹותן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמׁשליכין
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ּוטרפה  מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל הּוׁשט .ּבידּוע וכן ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבעֹוף  ּבין אדם, והּפנימי לבן ׁשּלֹו החיצֹון העֹור ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

ּוטרפה. אינֹו, ּכאּלּו זה הרי - ּבבהמה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָּבין

ח  ¤¤ּפרק
טרפה;‡. מנינם, חסר ׁשאם הן, אברים ׁשני ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָחסרה

אּונֹות וחמׁש והרגלים. הראה, הן: לּה[אוזניים]ואּלּו יׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
ּפניו, ּכנגד ראה ּופני ּבידֹו אדם אֹותּה ּכׁשּיתלה - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלראה
ּכמֹו מּמּנה ימין ּובצד הּׂשמאל. מן ּוׁשּתים הּימין מן ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
ּבפני  ּכיס ּכמֹו לּה ויׁש האּונֹות, ּבצד ואינּה קטּנה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹאזן
הּנקראת  היא - הּקטּנה זֹו ואזן הּכיס; ּבתֹו והיא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹעצמּה,
,לפיכ הּמנין. מן ואינּה לורד, ּדֹומה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ'ורּדה',
ּבהמֹות  יׁש ּדרּכּה: היא ׁשּכ מּתרת, - הּורד נמצאת לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻאם
נמצאת  ואם ּבהן. ּתּמצא לא ּבהמֹות ויׁש ּבהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּתּמצא
זֹו הרי הּנקב, את סֹותם ׁשּלּה ׁשהּכיס ּפי  על אף - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנקּובה

ְֵָטרפה.
ׁשּתים ·. אֹו הּׂשמאל מן אחת ונמצאת האּונֹות, מנין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹחסר

טרפה  - הּימין הּורּדה,מן וזאת ׁשּתים ּבּימין נמצאּו ואם ; ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי

מן ‚. ּוׁשּתים הּׂשמאל מן ׁשלׁש ונמצאּו האּונֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹנתחּלפּו
ׂשמאל  ּבצד הּׁשלׁש עם הּורד ׁשהיתה אֹו ורד, ּבלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּימין

הּימין  מּצד חסרה ׁשהרי טרפה; זֹו הרי -. ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבצד „. היתרה האזן היתה אם ּבמנינם, האּונֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹנּתֹוספּו

ואם  מּתרת. - הּלב לעּמת ׁשהּוא הראה מּלפני אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻהאּונֹות,
טרפה, זֹו הרי - הּצלעֹות לעּמת ׁשהּוא ּגּבּה על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֻהיתה

הדס  ׁשל עלה ּכמֹו ׁשּתהיה והּוא ּכחסר; אבל ׁ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, ּכאּונה האּונֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָנמצאּו

ּבעּקרן, ּבין הדס, ׁשל עלה ּכמֹו ּביניהן היה אם - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבּוקֹות
מּתרת; - ּדבּוקֹות ׁשהן ׁשּיּכר ּכדי ּבסֹופן, ּבין ּבאמצען, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻּבין

ּוטרפה  חסרה, זֹו הרי - לאו .ואם ְְֲֲִֵֵֵָָָ
.Ê- אזנים חּתּו לּה ואין ערּוגֹות, ׁשּתי ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֻנמצאת

נּקטרפה  ׁשּלא ּפי על אף הראה, ּגּוף חסר אם וכן .- בה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
נמצא  אם ,לפיכ ּוטרפה. האּונֹות, מנין ׁשחסר ּכמי זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

ׁשּיּפר עד יבׁש, מקֹום זה [יתפורר]מּמּנה הרי - ּבּצּפרן ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשהּוא. ּכל היה ואפּלּו ּוטרפה, ְְֲִֵֵֶַָָָָָּכחסר

.Á ּדקל ׁשל חרּיֹות עּקר ּכמֹו נפּוחה ׁשּנמצאת -ראה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
וׁשּמא  ּבגּופּה, מׁשּנה ּתֹוספת ׁשּזֹו מּספק; אֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻאֹוסרין

ּבּמנין. ׁשאמרּו ּכמֹו ּכחּסרֹון, ּבּגּוף ְְְְִִֶֶֶַַַָָָהּתֹוספת
.Ëׁשּלּה הראה ׁשצמקה עד ויראה, ׁשּפחדה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּבהמה

ּכגֹון  ׁשמים, ּבידי ּפחדה אם - יבׁשה להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָוקרבה
מּתרת; - ּבזה וכּיֹוצא זיקים ראת אֹו רעם קֹול ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּׁשמעה
אחרת  ּבהמה לפניה ׁשּׁשחטּו ּכגֹון אדם, ּבידי ּפחדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואם

ּוטרפה  ּכחסרה, זֹו הרי - ּבזה .וכּיֹוצא ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָ

.È מעת ּבמים הראה את מֹוׁשיבין אֹותּה? ּבֹודקין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד
ּפֹוׁשרין  ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין הּקר, זמן היה אם ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת;
יּצֹונּו ׁשּלא ּכדי ונֹוזלים מּגּבֹו מתמּצין הּמים ׁשאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובכלי
צֹונן  ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין החם, זמן היה ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמהרה,
חזרה  אם קרים. ׁשּיּׁשארּו ּכדי מּגּבֹו מתמּצין ׁשהּמים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובכלי
- חזרה לא ואם ּומּתרת; ׁשמים, ּבידי זֹו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻלברּיתּה

ּוטרפה  היא, אדם .ּבידי ְִִֵֵָָָ
.‡È וכן טרפה; ּברּיתּה, מּתחּלת רגל חסרה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

היּו אם אבל הּוא. ּכחסר הּיתר ׁשּכל רגל, יתרה היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאם
הּיד  נחּת אם לפיכ מּתרת; - אחת יד אֹו ידים, ׁשלׁש ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּה

מּתרת  הארּכּבהׁשּלּה, מן - הרגל נחּת העצמות]. [חיבור ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ
ּבאיזֹו מּתרת. ּולמּטה, הארּכּבה מן טרפה; ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּולמעלה,

לּגּוף. הּסמּו הּיר סֹוף ׁשהיא ּבארּכּבה אמרּו? ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻארּכּבה
.·Èאֹו ּכּלֹו יצא אם - הארּכּבה מן למעלה העצם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻנׁשּבר

היה  ואם ּוטרפה; ונפל, ׁשּנחּת ּכמי זה הרי לחּוץ, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻרּבֹו
ׁשּנׁשּבר  עצם ׁשל הּקפֹו ורב עביֹו רב חֹופה העֹור אֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּבׂשר

מּתרת  זֹו הרי -והל ׁשּנׁשּבר העצם מקצת נפל ואפּלּו , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּכבׂשר. חׁשּובין אינן הרּכים, וגידים ְְֲִִִִֵַָָָָלֹו.

.‚Èחיבור]צמת למעלה [מקום ּובחּיה ּבּבהמה הן הּגידין, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
והן  הּבהמה; הּטּבחים ּבֹו ׁשּתֹולין ּבּמקֹום העקב ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמן
ּומּמקֹום  ּדּקים. ּוׁשנים עבה, אחד - לבנים ּגידים ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה
ויתחילּו מהן הּלבן ׁשּיסּור עד ּולבנים, קׁשים והן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיתחילּו
ׁשׁש ּכאר והיא הּגידים, צמת היא - ּולהתרּכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹלהתאּדם

ּבׁשֹור. אצּבעֹות ְְְֵֶֶָעׂשרה
.„Èמן ּומנין ּתחּלתן ּגידים; עׂשר ׁשּׁשה ּבעֹוף, אּלּו ּגידים ְְְִִִִִִִִֵַָָָָָ

מא  ׁשּלמּטה ׁשהּוא הענב הרגל סֹוף עד יתרה, צּבע ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
קׂשקּׂשים  .קׂשקּׂשים ְְִִַַַַ

.ÂË;טרפה הּגידים, צמת ּבמקֹום רגליה ׁשּנחּתכּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבהמה
הּגידים  מּצמת למעלה ּתחת 'ּכיצד ותאמר: ּתתמּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואל
העליֹונה, הארּכּבה מן למעלה ׁשּתחת עד מּתרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוהיא

ׁשּבארנּו אסּורה'?ּכמֹו הּגידים, ּבצמת למּטה ּתחת ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לא  ותמּות; ּומּכאן ותחיה, מּכאן ּתחת ׁשּבּטרפֹות -ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
אּלא  זה, מּמקֹום רגל חתּוכת ׁשהיא מּפני זֹו ּבהמה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָנאסרה
ּכמֹו הּטרפֹות, מּכלל ׁשחתיכתן הּגידים, ׁשּנחּתכּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּפני

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.ÊËטרפה,נטּולה נּטלּו ׁשאם הן, אברים ׁשלׁשה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

הם: ואּלּו חּסרֹון; ּדין ולא נקב ּדין ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹואף
העליֹון  ּולחי והּכבד, הּגידים, .צמת ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

.ÊÈ,העֹוף וכן רגליה, ׁשּנחּתכּו ׁשהּבהמה ּבארנּו, ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכבר
ׁשּנחּתכּו מּפני אּלא טרפה נעׂשּו לא - הּגידים צמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבמקֹום
- קּימת והרגל לבּדם, הּגידים נחּתכּו אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּגידים;

הּגידים  צמת נּטלה ׁשהרי .טרפה, ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
.ÁÈ ׁשהרי מּתרת, - לבּדֹו העבה האחד ּבּבהמה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנחּת

מּתרת, - הּדּקין ׁשנים נחּתכּו ׁשנים; האחד נׁשארּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
אּלא  הּצמה, ּכל נּטלה לא והרי מּׁשניהם, ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעבה
צרי ואין טרפה; מהן, אחד ּכל ׁשל רּבֹו נחּת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמעּוטּה.

ּכּלן  נּטלּו אֹו ּכּלן, ׁשּנחּתכּו .לֹומר ְְְִֶֶַָָֻֻ
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.ËÈ,עׂשר הּׁשּׁשה מן אחד ׁשל רּבֹו נחּת אפּלּו - ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻּובעֹוף
.טרפה  ְֵָ

.Î מּתר - ּגּפיו  ׁשּנׁשּתּברּו ידיה.ועֹוף ׁשּנחּתכּו ּכבהמה , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
.‡Î טרפה ּכּלּה, ׁשּנּטלה ּכּזית ּכבד מּמּנה נׁשּתּיר ואם ; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

זֹו הרי - מרה ּבמקֹום וכּזית ּבֹו, ּתלּויה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּבּמקֹום
ּבּטרּפׁש מערה היא והרי הּכבד, נּדלּדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמּתרת.

ׁשהיא [בהסתעפות] מקֹום מּמּנה נּטל מּתרת; - ִִִֶֶֶֶֶַָָָֻׁשּלּה
ּכמֹות  קּים ׁשהּׁשאר ּפי על אף - מרה ּומקֹום ּבֹו ְְְְִֶַַַַָָָָָּתלּויה

טרפה. ְֵֶָׁשהּוא,
.·Î ׁשהיא ּבּמקֹום וכּזית מרה, ּבמקֹום ּכּזית ּבּה ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָנׁשאר

אֹו ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט מפּזר היה אבל ּבֹו, ְְְְְְֲַַָָָָָָָֻּתלּויה
מרּדד זה [רקוע]ׁשהיה הרי - ּכרצּועה אר ׁשהיה אֹו , ְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻ

אסּורה. ׁשהיא לי ויראה ְֲִִֵֵֶֶָָָספק;
.‚Îטרפה לחי ׁשּנּטל, -העליֹון הּתחּתֹון נּטל אם אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

זֹו הרי - נעקרּו ולא הּסימנין, מקֹום עד ׁשּנגמם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹּכגֹון
ֶֶֻמּתרת.

.„Î אם ּכ - טרפה חסר היה ׁשאם ּבֹו ׁשּנאמר אבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכל
אינּה - טרפה נּטל אם ּבֹו ׁשּנאמר אבר אבל טרפה. ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּטל,
חסרה  נבראת אם אבל אבר; אֹותֹו נחּת אם אּלא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנאסרת
נמצאת  ּכן, ּתאמר לא ׁשאם מּתרת; זֹו הרי אבר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹֻאֹותֹו

היא  אחת והּנטּולה ׁשאם החסרה ּבֹו ׁשּנאמר אבר וכל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
נברא, ולא ּברּיתֹו מּתחּלת חסר אם וחמר קל - מּתרת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻנּטל

מּתרת. ִֶֶֶֻׁשהיא
.‰Îאֹו הרחם, ּבית והּוא ׁשּלּה, האם ׁשּנּטלה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבהמה

מּתרת  זֹו הרי - הּכליֹות ּבכליה ׁשּנּטלּו נבראת אם ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
הּכליה, נּקבה אם וכן מּתרת; ּכליֹות, ּבׁשלׁש אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאחת

ֶֶֻמּתרת.
.ÂÎ אם מּתרת, ׁשחסרה אֹו ׁשּנּטלה ׁשהּכליה ּפי על ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאף

עד  ּובגּסה ּכפֹול, עד ּבדּקה והקטינה ּביֹותר, קטּנה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָנמצאת
הּכליה  לקתה אם וכן טרפה. - ׁשּיעׂשה ּכענבה והּוא , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּתאחז  ׁשאם ימים, אחר ׁשהבאיׁש הּמת ּכבׂשר ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׂשרּה
ׁשּבתֹו הּלבן עד זה חלי והּגיע ויּפל, יתמסמס ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּבמקצתֹו,
אף  לחה, ּבּכליה נמצאת אם וכן טרפה. זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּכליה

סרּוחה, ׁשאינּה ּפי אֹועל עכּורין מים בּה ׁשּנמצאּו אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
זּכים, מים ּבּה נמצאּו אם אבל טרפה; זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָסרּוחין

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי

ה'תשע"ג  סיון ט' ש"ק יום

ט  ¤¤ּפרק
את ‡. החֹופה העֹור ׁשּנפסק הּׁשדרה חּוט ּכיצד? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּפסּוקה

הּקפֹו רב ׁשּיּפסק ּובלבד טרפה, - נסּדק הּמח אם אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
הּׁשדרה, נׁשּברה אם וכן מּתרת. - נּקב אֹו לארּכֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻהעֹור
החּוט, ׁשּבתֹו הּמח נתמע אֹו ׁשּלּה, החּוט נפסק ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹולא

מּתרת. זֹו הרי קּים, ועֹורֹו הֹואיל - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֻונתנדנד
ׁשּנמֹוס ·. ּכּדֹונג אֹו ּכּמים ונׁשּפ הּמח ׁשּיּמצא המר עד , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֻ

אינֹו ואם טרפה; זֹו הרי - עֹומד אינֹו ּכׁשּמעמידֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָהחּוט
אסּורה. ספק זֹו הרי ּכבּדֹו, מּפני לעמד ְְְֲֲֲִֵֵֵַָָָֹיכֹול

לּפֹולין ‚. מחּוץ ּתחּלתֹו הּׁשדרה? חּוט הּוא היכן ְְִִִֵֵַַַָָָעד
אחריה  יּׁשאר ׁשּלא ׁשנּיה, ּפרׁשה סֹוף עד הערף, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּבתחּלת

האליה  לתחּלת הּסמּוכה ׁשליׁשית ּפרׁשה .אּלא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ
ּבזה „. זה ּדבּוקין עצמֹות ׁשלׁשה הן אּלּו, ּפרׁשּיֹות ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹוׁשלׁש

ּבין  עד ּבעֹוף, הּׁשדרה וחּוט ׁשדרה; ׁשל מחלי ֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻלמּטה
על האגּפים  מׁשּגיחין אין - אּלּו מּמקֹומֹות למּטה אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ

הּמח. ׁשּנמר ּבין עֹורֹו ׁשּנפסק ּבין לׁשם, הּנמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהחּוט
והּוא ‰. הּכרׂש, רב את החֹופה ּבׁשר ּכיצד? ְְֵֵֶֶַַַָָָָֹקרּועה

ּבׂשר  נקרע אם - הּכרׂש יצא יּקרע ׁשאם הּבטן מן  ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמקֹום
עד  לּכרׂש הּקרע הּגיע ׁשּלא ּפי על אף טרפה; ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹזה,
- נּטל אֹו הּזה, הּבׂשר עבי רב ׁשּנקרע ּכיון אּלא ְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנראית,

היתה טרפה  ואם טפח; אר ּבארּכֹו? הּקרע ׁשעּור וכּמה . ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
- הּכרׂש את החֹופה הּבׂשר אר רב ונקרע קטּנה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבהמה
ונקרע  הֹואיל טרפה, - טפח הּקרע ּבאר ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹאף

ָֻרּבּה.
.Âהיה [נחתך]נקּדר אם - ּבאר אֹו ּבעּגּול, הּזה הּבׂשר ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

זֹו תמרה ּגרעיני ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיּכנס ּכדי והּוא מּכסלע, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיתר
יעמד  זה, קרע יּמתח ׁשאם טרפה; זֹו הרי - ּבדחק זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבצד

טפח. ֶַַעל
.Êאֹו ּביד ׁשּנקרע ּבין ּכּלֹו, ׁשעליה העֹור ׁשּנפׁשט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבהמה

היא  וזֹו טרפה, זֹו הרי - עֹור ּבלא ּבׂשר ונמצא ְְְְְֲֳִִִֵֵָָָָָֹּבחלי,
'ּגלּודה' ּפני הּנקראת על סלע רחב העֹור מן נׁשאר ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ראׁשי  על סלע ורחב הּטּבּור, על סלע ורחב הּׁשדרה, ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹּכל
ּפני  ּכל מעל סלע ּכרחב נּטל ואם מּתרת; זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאבריה

רא  מעל אֹו הּטּבּור, מעל אֹו ּכל הּׁשדרה, ּוׁשאר אבריה, ׁשי ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
אֹותּה. ׁשּמּתירין לי ויראה ספק, זה הרי - קּים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעֹור

.Áּגבֹוּה מּמקֹום הּבהמה ׁשּנפלה הרי ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָנפּולה
טפחים  עׂשרה -ׁשּגבהֹו מאבריה אבר ונתרּסק יתר, אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ויהלם  האבר ׁשּיתרֹוצץ הרּסּוק? הּוא וכיצד טרפה. זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהרי
ּפי  על אף - ותארֹו צּורתֹו ׁשּתּפסד עד הּנפילה, ְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחמת
אם  וכן טרפה. זֹו הרי - נׁשּבר ולא נסּדק, ולא נּקב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹׁשּלא
טרפה. - מאבריה אבר ורּצץ ּבמּטה, אֹו ּבאבן אֹותּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהּכה

הּגּוף. ׁשּבחלל ּבאברים אמרּו? אברים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבאיזה
.Ë;לּה חֹוׁשׁשין אין הלכה, אם - הּגג מן ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לּה חֹוׁשׁשין הלכה, ולא עמדה עצמּה,ואם מחמת קפצה . ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹ
אין  - למּטה ּומצאּה למעלה, הּניחּה לּה; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאין

נפלה. ׁשּמא לּה ְְִֶָָָָחֹוׁשׁשין
.Èנפלּו להן; חֹוׁשׁשין אין זה, את זה המנּגחים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָזכרים

- רגליה מגררת ׁשהיתה ּבהמה וכן להן. חֹוׁשׁשין ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלארץ,
נפסק  ׁשּמא אֹו אבריה, נתרּסקּו ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין

ׁשדרּה ׁשל .החּוט ְִֶַָ
.‡È הּדיר לאחֹורי אֹותן ּומׁשליכין הּטלאים ׁשּגֹונבין ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּגּנבים

ׁשאין  מּפני אברים, רּסּוק מּׁשּום להן חֹוׁשׁשין אין -ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
החזירּום  ואם יׁשּתּברּו. ׁשּלא ּבכּונה אּלא אֹותן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמׁשליכין
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לה  חֹוׁשׁשין יראה, מחמת - לּדיר מחמת והׁשליכּום ן; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
להחזירן  ׁשּמתּכּונין מּפני להן; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתׁשּובה,

ּבהׁשלכתן  ויּזהרּו .ׁשלמים, ְְְְֲִִֵַָָָָ
.·Èׁשהרּביצּוהּו אותו]ׁשֹור ּפי [הריצו על אף - לׁשחיטה ְְִִִִִֶַַָ

אין  אֹותֹו, ׁשּמּפילין ּבעת קֹול לּה ׁשּיׁש ּגדֹולה נפילה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנפל
עד  ּומתחּזק ּבּקרקע, צּפרניו ׁשּנֹועץ מּפני לֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָחֹוׁשׁשין

לארץ. ִֶֶַַָָׁשּמּגיע
.‚È,זנבּה ּכלּפי הּמּכה לּה והלכה ראׁשּה על הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹהּכה

אֹותּה הּכה ואפּלּו ראׁשּה, ּכלּפי לּה והלכה זנבּה על ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
הּׁשדרה  ּכל על ּבּמּטה ּבמּטה יׁש ואם לּה; חֹוׁשׁשין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּמּטה  ראׁש הּגיע ואם לּה; חֹוׁשׁשין - חליֹות ְְְְִִִִֶַַַָֹֻֻחליֹות
לרחב  הּכּה אם וכן לּה. חֹוׁשׁשין - הּׁשדרה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹלמקצת

לּה. חֹוׁשׁשין - ְְִִַָָהּׁשדרה
.„È חּטים ׁשל ּכרי ּכגֹון קׁשה, ּדבר ּגּבי על ׁשּנחּבט ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוף

אברים; לרּסּוק חֹוׁשׁשין - ּבהן וכּיֹוצא ׁשקדים ׁשל  קּפה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻאֹו
והּתבן  ּכפּולה ּכסּות ּכגֹון ,ר ּדבר ּגּבי על נחּבט ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָואם

לֹו חֹוׁשׁשין אין - ּבהן וכּיֹוצא .והאפר ְְְִֵֵֵֶֶַָָ
.ÂË ּבכנף אם - ונתחּבט צידה, ּבׁשעת ּבדבק ּכנפיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנד ּבקּו

כנפיו  ּבׁשּתי נאחז ואם לֹו; חֹוׁשׁשין אין נאחז, ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד
לֹו חֹוׁשׁשין ּבגּופֹו, .ונתחּבט ְְְְִִֵַ

.ÊË מּמּטה קֹומתֹו מלא ׁשט אם - הּמים ּפני על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנחּבט
ׁשט  אם אבל לֹו. חֹוׁשׁשין אין הּמים, לעּמת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻלמעלה
הּמים  ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם למּטה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָמּמעלה

לקׁש אֹו לתבן קדם ואם אֹותֹו; הּמֹוליכין על הן ׁשּמהּלכין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
לֹו. חֹוׁשׁשין ואין עצמֹו, מחמת ׁשט זה הרי - הּמים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָּגּבי

.ÊÈ לׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִֵֶַָָָָָֹֻּכל
מקֹום  וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמּיד,

ׁשחטּה אם - לּה' 'חֹוׁשׁשין ּכל ׁשאמרנּו ּכנגד לבּדק צרי , ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
טרפה  ּבּה מצא אם :הּיר עד הראׁש מּקדקד ּכּלֹו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹֻהחלל
האברים  מן אבר ׁשּנתרּסק אֹו ׁשּמנינּו, הּטרפֹות ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמן
אבר  נתרּסק אפּלּו טרפה. זֹו הרי - צּורתֹו ונפסדה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּבפנים
הרי  - ּוכליֹות טחֹול ּכגֹון ּכׁשרה, נּטלּו ׁשאם האברים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָמן
מּתרת. זֹו הרי נתרּסק, ׁשאם - הרחם מּבית חּוץ טרפה; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻזֹו

.ÁÈוקנה]והּסימנין ׁשאין [ושט ּבכאן, ּבדיקה צריכין אינן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
אֹותן. ממעכת ְְִֶֶַַָָהּנפילה

.ËÈ עד אֹותּה, לׁשחט אסּור - עמדה ולא הּגג מן ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה
זֹו הרי זה, זמן ּבתֹו ׁשחטּה ואם לעת; מעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּתׁשהה
ּבדיקה  צריכה לעת, מעת אחר אֹותּה ּוכׁשּׁשֹוחט ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָטרפה.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Îאֹו ּבהמה, ׁשּדרסּתּו אֹו העֹוף, על ּברגלֹו ׁשּדרס מי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

מעת  אֹותֹו מׁשהין - מפרּכס הּוא והרי לּכתל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּטרפֹו
אֹותֹו ּובֹודקין אֹותֹו, ׁשֹוחטין ּכ ואחר ּכדרלעת; ְְְְֲִִֵֶֶַַָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡Î מחמת ׁשּלא ואפּלּו טרפה, - רּבן ׁשּנּדלּדלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻסימנין

אבל  לׁשחיטה. ראּויין אינן ׁשהרי נתקּפלּו, אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנפילה;
ׁשאין  מּתרת; זֹו הרי - הּלחי מן הּוׁשט ּתרּבץ רב נפרק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֻאם

לׁשחיטה  ראּוי ׁשּבארנּו.הּתרּבץ ּכמֹו , ְְְְִִֵֶַַַַָָ

י  ¤¤ּפרק
צלעֹותיה ‡. רב ׁשּיׁשּתּברּו הּוא ּכיצד? וצלעֹות ׁשבּורה ; ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

מּכאן. עׂשרה ואחת מּכאן עׂשרה אחת הן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּבהמה,
מּכאן  עׂשרה אחת אֹו מּכאן, וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָנׁשּתּברּו
מּול  ׁשל מחצין ׁשּיׁשּתּברּו והּוא טרפה; - מּכאן  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָואחת

ְִַָהּׁשדרה.
צלעֹות ·. היּו אם - מּכאן וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵַָָָָנׁשּתּברּו

ׁשהן  ּפי על אף לאו, ואם טרפה; מח, ּבהן ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּגדֹולֹות
מּתרת  - הּׁשדרה ּכלּפי ׁשּנׁשּתּברּו ּפי על ואף אם רב, וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻ

אחת, צלע אפּלּו נעקרה ואם טרפה; צלעֹותיה, רב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנעקרּו
טר  זֹו הרי - ּבּה ּתקּועה ׁשהּצלע עּמּה חליתּה וכן וחצי פה. ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ

מן  היתה אפּלּו - אחת חליה הּׁשדרה מן נעקרה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻאם
זֹו הרי צלעֹות, ּבהן ׁשאין הּכסלים מן ׁשּלמּטה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהחליֹות

ְֵָטרפה.
אם ‚. - הּכף מן ויצא מעּקרֹו, ׁשּלּה הּיר ׁשּנׁשמט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהמה

על  ׁשּיֹוצאֹות הּכף ׁשּבעצם היתרֹות והן ניביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנתאּכלּו
לא  ואם טרפה; זֹו הרי - אֹותֹו ואֹוחזֹות הּזכר ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹהעצם

מּתרת  .נתאּכלּו, ְְִֶֶַֻ
מעּקרֹו„. ּכנפֹו נׁשמט טרפה. - ירכֹו נׁשמט אם ּבעֹוף, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכן

אֹותּה, ּבֹודקין ּולפיכ ׁשּלֹו; הראה נּקבה ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
מּתרת, - מעּקרּה ידּה ׁשּנׁשמטה ּובהמה יאכל. ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻואחר

לּה חֹוׁשׁשין .ואין ְְִֵָ
ּפי ‰. על אף - ּכסלע מּמּנה ׁשּנּטל חּיה אֹו ּבהמה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגלּגלת

טרפה  הּקרּום, נּקב ּבהן ׁשּלא ׁשּיׁש נקבים נּקבה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכסלע. מצטרפין ּכּלן ְְְִִִִֶַָָָֻחּסרֹון,

.Âׁשּנחּבס ּגלּגלת -[נמעך]וכן הּקפּה ורב ּגבהּה רב ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻ
ּכלּום. מּמּנה חסר ולא ׁשלם ׁשהּקרּום ּפי על אף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹטרפה,
הּקפּה רב ׁשּנחּבס אֹו קּים, הּקפּה רב והרי ּגבהּה רב ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹנחּבס
ׁשאֹוסרין  לי ויראה ספק; זֹו הרי - קּים ּגבהּה רב ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהרי

ָאֹותּה.
.Ê נּקב אם - אּוזין ּכגֹון מים, ׁשל אף עֹוף ּגלּגלּתֹו, עצם ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

.ר ׁשּקרּומֹו מּפני טרפה; מח, ׁשל קרּום נּקב ׁשּלא ּפי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹעל
אֹו ּבאבן ׁשּנּגף אֹו ראׁשֹו, על חלּדה ׁשהּכּתּו הּיּבׁשה ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻעֹוף
ּפיו  לתֹו ידֹו מכניס אֹו ונֹועץ, הּנקב ּבצד ידֹו מּניח - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבעץ

למעלה  ׁשּנּקב ודֹוחק ּבידּוע - הּנקב מן הּמח יצא אם : ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
מּתר. לאו, ואם ּוטרפה; ְְְִֵַָָָֻהּקרּום,

.Áאֹו מצּננת, אֹו מעּׁשנת, ׁשהיתה אֹו ּדם, ׁשאחזּה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻּבהמה
- הרעים מים ׁשּׁשתת אֹו הּבהמה, את ׁשהֹורג סם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאכלה
ׁשּנׁשכּה אֹו האדם, את ׁשהֹורג סם אכלה מּתרת; זֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻהרי

מּׁשּום נחׁש ואסּורה טרפה, מּׁשּום מּתרת - ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
נפׁשֹות. ְַַָָסּכנת

.Ë ואפׁשר ּכׁשּיּפרטּו, הּמנּויֹות הּטרפֹות ּכל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָנמצאּו
סדר  על הן, ואּלּו ׁשבעים; - וחּיה ּבבהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיּמצאּו
הּוׁשט; ּתרּבץ נּקב (ב) ּדרּוסה; (א) זה: ּבחּבּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּנתּבארּו
נּקב  (ה) עצמֹו; הּמח נתמסמס (ד) מח; ׁשל קרּום נּקב ְְְְִִִֵֶַַַַַַַֹֹ(ג)
הּמרה; נּקבה (ז) הּלב; קנה נּקב (ו) חללֹו; לבית ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּלב
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הּכרׂש; נּקב (י) הּקבה; נּקבה (ט) הּכבד; קני נּקבּו ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ(ח)
מעיה; נּקבּו (יג) הּכֹוסֹות; ּבית נּקב (יב) המסֹוס; נּקב ְְִִִֵֵֶַַַַָ(יא)
ּבעביֹו; הּטחֹול נּקב (טו) ונהפכּו; לחּוץ, הּמעים יצאּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ(יד)
חסרה  (יח) מררֹות; ׁשּתי נמצאּו (יז) הּמרה; חסרה ְְְְְְִֵֵַָָָָָָ(טז)
הּכרׂש; חסר (כ) קבֹות; ׁשּתי נמצאּו (יט) ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָהּקבה;

ּכרׂשים  ׁשני נמצאּו (כב)(כא) המסֹוס;; נמצאּוחסר (כג) ְְְְְְְִִִֵֵֵַָ
ׁשני  נמצאּו (כה) הּכֹוסֹות; ּבית חסר (כד) מסֹוסים; ְְְְְִִֵֵֵֵַָׁשני
ׁשני  נמצאּו (כז) הּמעים; מן אחד חסר (כו) כֹוסֹות; ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבּתי
למּטה, הּקנה נּקב (כט) הראה; נּקבה (כח) מעים; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָבני
מסמּפֹוני  סמּפֹון נּקב (ל) לׁשחיטה; ראּוי ׁשאינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּבמקֹום
הראה; מן מקֹום נאטם (לא) לחברֹו; אפּלּו ֱֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָראה,
לחה  נמצאת (לג) הראה; מּסמּפֹוני סמּפֹון נּמֹוק ְְְִִִִִֵֵֵֵָָָ(לב)

מים בּה נמצאּו (לד) ּבראה; נמצאּוסרּוחה (לה) סרּוחין; ְְְְְְִִִִֵַָָָָ
נׁשּתּנּו (לז) הראה; נתמסמסה (לו) עכּורין; מים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָבּה
הראה  חסרה (לט) ּבמראיו; הּוׁשט נהּפ (לח) ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמראיה;
האּונֹות  הֹותירּו (מא) האּונֹות; נתחּלפּו (מ) האּונֹות; ְְְִִִִַַָָָמּמנין
ּכסדרן; ׁשּלא לאּונה אּונה נסרכה (מב) ְְְְְִִִֶַָָָָָֹמּגּבּה;
מקצת  חסר (מד) אזנים; חּתּו ּבלא הראה נמצאת ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹ(מג)
נפּוחה  הראה נמצאת (מו) ּגּופּה; מקצת יבׁש (מה) ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָהראה;
רגל, חסרה (מח) אדם; מּפחד הראה צמקה (מז) ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָועֹומדת;
יתרה  ׁשהיתה אֹו (מט) ;ׁשּנחּת ּבין ּברּיתּה מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין

(נב) הּכבד; נּטלה (נא) הּגידים; צמת נּטלה (נ) נּטל רגל; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
(נג) העליֹון; ּכליה לחי (נד) ּביֹותר; ׁשהקטינה ּכליה ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָ

ּכליה  (נו) לחה; ּבּה ׁשּנמצאת ּכליה (נה) ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּלקתה;
סרּוחין; ׁשאינם ּפי על אף עכּורין, מים בּה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּנמצאּו
חּוט  נפסק (נח) סרּוחין; מים בּה ׁשּנמצאּו ּכליה ְְְְְִִִִִֶַַָָ(נז)
ונתמסמס; הּׁשדרה, חּוט מח נמר (נט) ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹהּׁשדרה;
העֹור  נגלד (סא) הּכרׂש; את החֹופה הּבׂשר רב  נקרע ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ(ס)
נּדלּדלּו (סג) מּנפילה; אבריה נתרּסקּו (סב) ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעליה;

(סה) צלעֹותיה; רב נׁשּתּברּו (סד) רב הּסימנין; נעקרּו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
נעקרה  (סז) ּבחליתּה; אחת צלע נעקרה (סו) ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻצלעֹותיה;
חסרה  (סט) מעּקרֹו; הּיר נׁשמט (סח) אחת; ְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻחליה

ונתרֹוצץ. הּגלּגלת, רב נחּבס (ע) ּכסלע; ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֻֻהּגלּגלת
.È החּיה ואת הּבהמה את ׁשאֹוסרין חלי הּׁשבעים ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאּלּו

וכל  ּומׁשּפטיו. מהן אחד ּכל נתּבאר ּכבר טרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמּׁשּום
לעֹוף  הּמצּויין ּבאברין ּבעֹוף ׁשּיּמצא מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאפׁשר
מּטרפֹות  חּוץ - הּוא אחד ּובעֹוף ּבּבהמה ּדינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכבהמה,
אין  ׁשהעֹוף מּפני הראה; וׁשּבאּונֹות וׁשּבּטחֹול, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּכליה,
ידּוע. מנין לֹו אין יּמצא, ואם ּכּבהמה; אּונֹות חּתּו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָלֹו
ּוטרפֹות  ּבהמה; ּכטחֹול ואינֹו ענב, ּכמֹו עגל העֹוף ְְְְְְִֵֵֵֵָָָָֹּוטחֹול
ּכדי  ּבּבהמה חכמים אֹותן מנּו לא - וׁשּבּטחֹול ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּכליה
ׁשהקטינה  לכליה נתנּו לא ּולפיכ ּבעֹוף, ּכנגדן ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיהיה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבעֹוף. ְִֵֵֶַָָֹׁשעּור
.‡Èּפי ּוׁשּתי על ואף הּבהמה, על יתר ּבעֹוף, יׁש טרפֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָ

הן: ואּלּו האברים; אֹותן לּה בני ׁשּיׁש מראי ׁשּנׁשּתּנּו עֹוף ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ראׁשֹו. עצם ׁשּנּקב הּמים ועֹוף האּור, מחמת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמעיו

.·È ׁשּיארע ׁשּכל ּכלל; אּלּו טרפֹות על להֹוסיף ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָואין

הּדֹורֹות  חכמי ׁשּמנּו מאּלּו חּוץ לעֹוף אֹו לחּיה אֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָלבהמה
אפׁשר ה  - יׂשראל דיני ּבּתי עליהן והסּכימּו ראׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

סֹופּה ׁשאין הרפּואה מּדר לנּו נֹודע ואפּלּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתחיה,
.לחיֹות  ְִ

.‚È ׁשּיראה ּפי על ואף טרפה, ׁשהן ואמרּו ׁשּמנּו אּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
ואפׁשר  ממיתין, אינן ׁשּמקצתן ׁשּבידינּו הרפּואה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמּדרכי

מהן  ׁשּנאמר:ׁשּתחיה חכמים, ׁשּמנּו מה אּלא ל אין - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
."יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי ֲִֶַַָ"על

.„Èּבחזקת ּכל הּוא והרי האּלּו, הּטרפֹות ׁשּיֹודע טּבח ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבזה  ואין ולמּכר, לעצמֹו ולבּדק לׁשחט לֹו מּתר - ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹֻּכׁשרּות

ּבעדּותֹוחׁשׁש הניה לֹו יׁש ּבין ּבאּסּורין, נאמן אחד ׁשעד ; ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
מּטּבח  ּבׂשר לֹוקחין ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר לֹו. אין ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
יׂשראל  ּבארץ אֹו לארץ, ּבחּוצה לעצמֹו ּובֹודק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשֹוחט
טרפה  יצאת ואם ממחה. היה ּכן אם אּלא הּזה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּבּזמן
חֹוזר  ואינֹו אֹותֹו; ּומעבירין אֹותֹו, מנּדין - ידֹו ְְֲִִִִֵֵַַַַָמּתחת
ויחזיר  אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשּיל עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָלכׁשרּותֹו
חׁשּוב. ּבממֹון לעצמֹו טרפה יֹוציא אֹו חׁשּוב, ּבדבר ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָאבדה

יא  ¤¤ּפרק
אֹו‡. ּבהמה טרפה ּכל ספק ּבהן ׁשּנֹולד עֹוף אֹו חּיה ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אֹו הלכה, ולא ׁשּנפלה ּבהמה ּכגֹון - אּלּו ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָֹמּטרפֹות
ּבני  ּכנגד הּבׂשר האדים אם ידּוע ואין חּיה ּביד ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנטרפה
אם  ידּוע ואין ּגלּגלּתּה ׁשּנחּבסה אֹו האדים, לא אֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמעים
וׁשהה  זכר היה אם - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא מעּוטּה, אֹו ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָֻרּבּה
ּכל  ּכׁשאר ׁשלמה ּבחזקת זֹו הרי חדׁש, עׂשר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשנים
ּבזכר, - ּובעֹוף ׁשּתלד. עד נקבה, היתה ואם ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּבהמֹות;
ׁשל  הּביצים ּכל ׁשּתלד עד ּובנקבה, חדׁש; עׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשנים

ותלד  ׁשנּיה טעינה ותטען הראׁשֹונה, .טעינה ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹ
ׁשּמא ·. זה, זמן ּבתֹו לגֹוי זֹו טרפה ספק למּכר ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹואסּור

ליׂשראל  .ימּכרּנה ְְְְִִֵֶָָ
חֹוׁשׁשין ‚. ואין הן, ּבריאין ּבחזקת ועֹוף חּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

ׁשחיטה  ּכׁשּיּׁשחטּו ,לפיכ טרפה. ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלהן
מן  אחת ּבהן יׁש ׁשּמא ּבדיקה צריכין אינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשרה,
ּדבר  להן ׁשּיּולד עד - הּתר ּבחזקת הן הרי אּלא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּטרפֹות,

ּבלבד  ּדבר אֹותֹו על ּבֹודקין ּכ ואחר לֹו, .ׁשחֹוׁשׁשין ְְְְִִִֶַַַַָָָ
הראה „. את ּבֹודקין עֹוף, ׁשל הּגף ׁשּנׁשמט ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

נּקבה  נתרּסקּוׁשּמא ׁשּמא אֹותּה ּבֹודקין הּבהמה, נפלה ; ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשל  קרּום נּקב ׁשּמא ּבֹודקין הראׁש, עצם נתרֹוצץ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאבריה;
ּבהן  וכּיֹוצא רמח אֹו חץ ּבּה נזרק אֹו קֹוץ אֹותּה הּכה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמח;
ּכל  ּכנגד ּבדיקה ּוצריכה לּה, חֹוׁשׁשין לחללּה, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָונכנס
וכן  ּבנקיבתן. ׁשּתּטרף האברים מן אחד נּקב ׁשּמא ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהחלל,

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּכמֹו‰. סרכֹות, ׁשּנמצאּו אֹו צמחין, ׁשהעלת ראה ,ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָלפיכ

מּמּנה  ּתלּויין לטרּפׁשחּוטין אֹו לּלב ׁשהיּו אֹו ולּדפן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אם  וכן ּבדיקה; ּוצריכה נּקבה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכבד
סמּפֹון  נּקב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - לחה מלא אבעּבּוע בּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָנמצא

ּבדיקה. וצרי ְְְִִֶַָָָׁשּתחּתיו,
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לה  חֹוׁשׁשין יראה, מחמת - לּדיר מחמת והׁשליכּום ן; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
להחזירן  ׁשּמתּכּונין מּפני להן; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתׁשּובה,

ּבהׁשלכתן  ויּזהרּו .ׁשלמים, ְְְְֲִִֵַָָָָ
.·Èׁשהרּביצּוהּו אותו]ׁשֹור ּפי [הריצו על אף - לׁשחיטה ְְִִִִִֶַַָ

אין  אֹותֹו, ׁשּמּפילין ּבעת קֹול לּה ׁשּיׁש ּגדֹולה נפילה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנפל
עד  ּומתחּזק ּבּקרקע, צּפרניו ׁשּנֹועץ מּפני לֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָחֹוׁשׁשין

לארץ. ִֶֶַַָָׁשּמּגיע
.‚È,זנבּה ּכלּפי הּמּכה לּה והלכה ראׁשּה על הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹהּכה

אֹותּה הּכה ואפּלּו ראׁשּה, ּכלּפי לּה והלכה זנבּה על ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
הּׁשדרה  ּכל על ּבּמּטה ּבמּטה יׁש ואם לּה; חֹוׁשׁשין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּמּטה  ראׁש הּגיע ואם לּה; חֹוׁשׁשין - חליֹות ְְְְִִִִֶַַַָֹֻֻחליֹות
לרחב  הּכּה אם וכן לּה. חֹוׁשׁשין - הּׁשדרה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹלמקצת

לּה. חֹוׁשׁשין - ְְִִַָָהּׁשדרה
.„È חּטים ׁשל ּכרי ּכגֹון קׁשה, ּדבר ּגּבי על ׁשּנחּבט ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוף

אברים; לרּסּוק חֹוׁשׁשין - ּבהן וכּיֹוצא ׁשקדים ׁשל  קּפה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻאֹו
והּתבן  ּכפּולה ּכסּות ּכגֹון ,ר ּדבר ּגּבי על נחּבט ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָואם

לֹו חֹוׁשׁשין אין - ּבהן וכּיֹוצא .והאפר ְְְִֵֵֵֶֶַָָ
.ÂË ּבכנף אם - ונתחּבט צידה, ּבׁשעת ּבדבק ּכנפיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנד ּבקּו

כנפיו  ּבׁשּתי נאחז ואם לֹו; חֹוׁשׁשין אין נאחז, ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד
לֹו חֹוׁשׁשין ּבגּופֹו, .ונתחּבט ְְְְִִֵַ

.ÊË מּמּטה קֹומתֹו מלא ׁשט אם - הּמים ּפני על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנחּבט
ׁשט  אם אבל לֹו. חֹוׁשׁשין אין הּמים, לעּמת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻלמעלה
הּמים  ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם למּטה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָמּמעלה

לקׁש אֹו לתבן קדם ואם אֹותֹו; הּמֹוליכין על הן ׁשּמהּלכין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
לֹו. חֹוׁשׁשין ואין עצמֹו, מחמת ׁשט זה הרי - הּמים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָּגּבי

.ÊÈ לׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִֵֶַָָָָָֹֻּכל
מקֹום  וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמּיד,

ׁשחטּה אם - לּה' 'חֹוׁשׁשין ּכל ׁשאמרנּו ּכנגד לבּדק צרי , ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
טרפה  ּבּה מצא אם :הּיר עד הראׁש מּקדקד ּכּלֹו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹֻהחלל
האברים  מן אבר ׁשּנתרּסק אֹו ׁשּמנינּו, הּטרפֹות ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמן
אבר  נתרּסק אפּלּו טרפה. זֹו הרי - צּורתֹו ונפסדה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּבפנים
הרי  - ּוכליֹות טחֹול ּכגֹון ּכׁשרה, נּטלּו ׁשאם האברים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָמן
מּתרת. זֹו הרי נתרּסק, ׁשאם - הרחם מּבית חּוץ טרפה; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻזֹו

.ÁÈוקנה]והּסימנין ׁשאין [ושט ּבכאן, ּבדיקה צריכין אינן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
אֹותן. ממעכת ְְִֶֶַַָָהּנפילה

.ËÈ עד אֹותּה, לׁשחט אסּור - עמדה ולא הּגג מן ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה
זֹו הרי זה, זמן ּבתֹו ׁשחטּה ואם לעת; מעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּתׁשהה
ּבדיקה  צריכה לעת, מעת אחר אֹותּה ּוכׁשּׁשֹוחט ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָטרפה.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Îאֹו ּבהמה, ׁשּדרסּתּו אֹו העֹוף, על ּברגלֹו ׁשּדרס מי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

מעת  אֹותֹו מׁשהין - מפרּכס הּוא והרי לּכתל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּטרפֹו
אֹותֹו ּובֹודקין אֹותֹו, ׁשֹוחטין ּכ ואחר ּכדרלעת; ְְְְֲִִֵֶֶַַָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡Î מחמת ׁשּלא ואפּלּו טרפה, - רּבן ׁשּנּדלּדלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻסימנין

אבל  לׁשחיטה. ראּויין אינן ׁשהרי נתקּפלּו, אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנפילה;
ׁשאין  מּתרת; זֹו הרי - הּלחי מן הּוׁשט ּתרּבץ רב נפרק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֻאם

לׁשחיטה  ראּוי ׁשּבארנּו.הּתרּבץ ּכמֹו , ְְְְִִֵֶַַַַָָ

י  ¤¤ּפרק
צלעֹותיה ‡. רב ׁשּיׁשּתּברּו הּוא ּכיצד? וצלעֹות ׁשבּורה ; ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

מּכאן. עׂשרה ואחת מּכאן עׂשרה אחת הן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּבהמה,
מּכאן  עׂשרה אחת אֹו מּכאן, וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָנׁשּתּברּו
מּול  ׁשל מחצין ׁשּיׁשּתּברּו והּוא טרפה; - מּכאן  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָואחת

ְִַָהּׁשדרה.
צלעֹות ·. היּו אם - מּכאן וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵַָָָָנׁשּתּברּו

ׁשהן  ּפי על אף לאו, ואם טרפה; מח, ּבהן ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּגדֹולֹות
מּתרת  - הּׁשדרה ּכלּפי ׁשּנׁשּתּברּו ּפי על ואף אם רב, וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻ

אחת, צלע אפּלּו נעקרה ואם טרפה; צלעֹותיה, רב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנעקרּו
טר  זֹו הרי - ּבּה ּתקּועה ׁשהּצלע עּמּה חליתּה וכן וחצי פה. ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ

מן  היתה אפּלּו - אחת חליה הּׁשדרה מן נעקרה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻאם
זֹו הרי צלעֹות, ּבהן ׁשאין הּכסלים מן ׁשּלמּטה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהחליֹות

ְֵָטרפה.
אם ‚. - הּכף מן ויצא מעּקרֹו, ׁשּלּה הּיר ׁשּנׁשמט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהמה

על  ׁשּיֹוצאֹות הּכף ׁשּבעצם היתרֹות והן ניביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנתאּכלּו
לא  ואם טרפה; זֹו הרי - אֹותֹו ואֹוחזֹות הּזכר ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹהעצם

מּתרת  .נתאּכלּו, ְְִֶֶַֻ
מעּקרֹו„. ּכנפֹו נׁשמט טרפה. - ירכֹו נׁשמט אם ּבעֹוף, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכן

אֹותּה, ּבֹודקין ּולפיכ ׁשּלֹו; הראה נּקבה ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
מּתרת, - מעּקרּה ידּה ׁשּנׁשמטה ּובהמה יאכל. ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻואחר

לּה חֹוׁשׁשין .ואין ְְִֵָ
ּפי ‰. על אף - ּכסלע מּמּנה ׁשּנּטל חּיה אֹו ּבהמה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגלּגלת

טרפה  הּקרּום, נּקב ּבהן ׁשּלא ׁשּיׁש נקבים נּקבה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכסלע. מצטרפין ּכּלן ְְְִִִִֶַָָָֻחּסרֹון,

.Âׁשּנחּבס ּגלּגלת -[נמעך]וכן הּקפּה ורב ּגבהּה רב ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻ
ּכלּום. מּמּנה חסר ולא ׁשלם ׁשהּקרּום ּפי על אף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹטרפה,
הּקפּה רב ׁשּנחּבס אֹו קּים, הּקפּה רב והרי ּגבהּה רב ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹנחּבס
ׁשאֹוסרין  לי ויראה ספק; זֹו הרי - קּים ּגבהּה רב ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהרי

ָאֹותּה.
.Ê נּקב אם - אּוזין ּכגֹון מים, ׁשל אף עֹוף ּגלּגלּתֹו, עצם ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

.ר ׁשּקרּומֹו מּפני טרפה; מח, ׁשל קרּום נּקב ׁשּלא ּפי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹעל
אֹו ּבאבן ׁשּנּגף אֹו ראׁשֹו, על חלּדה ׁשהּכּתּו הּיּבׁשה ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻעֹוף
ּפיו  לתֹו ידֹו מכניס אֹו ונֹועץ, הּנקב ּבצד ידֹו מּניח - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבעץ

למעלה  ׁשּנּקב ודֹוחק ּבידּוע - הּנקב מן הּמח יצא אם : ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
מּתר. לאו, ואם ּוטרפה; ְְְִֵַָָָֻהּקרּום,

.Áאֹו מצּננת, אֹו מעּׁשנת, ׁשהיתה אֹו ּדם, ׁשאחזּה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻּבהמה
- הרעים מים ׁשּׁשתת אֹו הּבהמה, את ׁשהֹורג סם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאכלה
ׁשּנׁשכּה אֹו האדם, את ׁשהֹורג סם אכלה מּתרת; זֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻהרי

מּׁשּום נחׁש ואסּורה טרפה, מּׁשּום מּתרת - ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
נפׁשֹות. ְַַָָסּכנת

.Ë ואפׁשר ּכׁשּיּפרטּו, הּמנּויֹות הּטרפֹות ּכל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָנמצאּו
סדר  על הן, ואּלּו ׁשבעים; - וחּיה ּבבהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיּמצאּו
הּוׁשט; ּתרּבץ נּקב (ב) ּדרּוסה; (א) זה: ּבחּבּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּנתּבארּו
נּקב  (ה) עצמֹו; הּמח נתמסמס (ד) מח; ׁשל קרּום נּקב ְְְְִִִֵֶַַַַַַַֹֹ(ג)
הּמרה; נּקבה (ז) הּלב; קנה נּקב (ו) חללֹו; לבית ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּלב
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הּכרׂש; נּקב (י) הּקבה; נּקבה (ט) הּכבד; קני נּקבּו ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ(ח)
מעיה; נּקבּו (יג) הּכֹוסֹות; ּבית נּקב (יב) המסֹוס; נּקב ְְִִִֵֵֶַַַַָ(יא)
ּבעביֹו; הּטחֹול נּקב (טו) ונהפכּו; לחּוץ, הּמעים יצאּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ(יד)
חסרה  (יח) מררֹות; ׁשּתי נמצאּו (יז) הּמרה; חסרה ְְְְְְִֵֵַָָָָָָ(טז)
הּכרׂש; חסר (כ) קבֹות; ׁשּתי נמצאּו (יט) ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָהּקבה;

ּכרׂשים  ׁשני נמצאּו (כב)(כא) המסֹוס;; נמצאּוחסר (כג) ְְְְְְְִִִֵֵֵַָ
ׁשני  נמצאּו (כה) הּכֹוסֹות; ּבית חסר (כד) מסֹוסים; ְְְְְִִֵֵֵֵַָׁשני
ׁשני  נמצאּו (כז) הּמעים; מן אחד חסר (כו) כֹוסֹות; ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבּתי
למּטה, הּקנה נּקב (כט) הראה; נּקבה (כח) מעים; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָבני
מסמּפֹוני  סמּפֹון נּקב (ל) לׁשחיטה; ראּוי ׁשאינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּבמקֹום
הראה; מן מקֹום נאטם (לא) לחברֹו; אפּלּו ֱֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָראה,
לחה  נמצאת (לג) הראה; מּסמּפֹוני סמּפֹון נּמֹוק ְְְִִִִִֵֵֵֵָָָ(לב)

מים בּה נמצאּו (לד) ּבראה; נמצאּוסרּוחה (לה) סרּוחין; ְְְְְְִִִִֵַָָָָ
נׁשּתּנּו (לז) הראה; נתמסמסה (לו) עכּורין; מים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָבּה
הראה  חסרה (לט) ּבמראיו; הּוׁשט נהּפ (לח) ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמראיה;
האּונֹות  הֹותירּו (מא) האּונֹות; נתחּלפּו (מ) האּונֹות; ְְְִִִִַַָָָמּמנין
ּכסדרן; ׁשּלא לאּונה אּונה נסרכה (מב) ְְְְְִִִֶַָָָָָֹמּגּבּה;
מקצת  חסר (מד) אזנים; חּתּו ּבלא הראה נמצאת ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹ(מג)
נפּוחה  הראה נמצאת (מו) ּגּופּה; מקצת יבׁש (מה) ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָהראה;
רגל, חסרה (מח) אדם; מּפחד הראה צמקה (מז) ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָועֹומדת;
יתרה  ׁשהיתה אֹו (מט) ;ׁשּנחּת ּבין ּברּיתּה מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין

(נב) הּכבד; נּטלה (נא) הּגידים; צמת נּטלה (נ) נּטל רגל; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
(נג) העליֹון; ּכליה לחי (נד) ּביֹותר; ׁשהקטינה ּכליה ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָ

ּכליה  (נו) לחה; ּבּה ׁשּנמצאת ּכליה (נה) ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּלקתה;
סרּוחין; ׁשאינם ּפי על אף עכּורין, מים בּה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּנמצאּו
חּוט  נפסק (נח) סרּוחין; מים בּה ׁשּנמצאּו ּכליה ְְְְְִִִִִֶַַָָ(נז)
ונתמסמס; הּׁשדרה, חּוט מח נמר (נט) ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹהּׁשדרה;
העֹור  נגלד (סא) הּכרׂש; את החֹופה הּבׂשר רב  נקרע ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ(ס)
נּדלּדלּו (סג) מּנפילה; אבריה נתרּסקּו (סב) ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעליה;

(סה) צלעֹותיה; רב נׁשּתּברּו (סד) רב הּסימנין; נעקרּו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
נעקרה  (סז) ּבחליתּה; אחת צלע נעקרה (סו) ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻצלעֹותיה;
חסרה  (סט) מעּקרֹו; הּיר נׁשמט (סח) אחת; ְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻחליה

ונתרֹוצץ. הּגלּגלת, רב נחּבס (ע) ּכסלע; ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֻֻהּגלּגלת
.È החּיה ואת הּבהמה את ׁשאֹוסרין חלי הּׁשבעים ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאּלּו

וכל  ּומׁשּפטיו. מהן אחד ּכל נתּבאר ּכבר טרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמּׁשּום
לעֹוף  הּמצּויין ּבאברין ּבעֹוף ׁשּיּמצא מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאפׁשר
מּטרפֹות  חּוץ - הּוא אחד ּובעֹוף ּבּבהמה ּדינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכבהמה,
אין  ׁשהעֹוף מּפני הראה; וׁשּבאּונֹות וׁשּבּטחֹול, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּכליה,
ידּוע. מנין לֹו אין יּמצא, ואם ּכּבהמה; אּונֹות חּתּו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָלֹו
ּוטרפֹות  ּבהמה; ּכטחֹול ואינֹו ענב, ּכמֹו עגל העֹוף ְְְְְְִֵֵֵֵָָָָֹּוטחֹול
ּכדי  ּבּבהמה חכמים אֹותן מנּו לא - וׁשּבּטחֹול ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּכליה
ׁשהקטינה  לכליה נתנּו לא ּולפיכ ּבעֹוף, ּכנגדן ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיהיה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבעֹוף. ְִֵֵֶַָָֹׁשעּור
.‡Èּפי ּוׁשּתי על ואף הּבהמה, על יתר ּבעֹוף, יׁש טרפֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָ

הן: ואּלּו האברים; אֹותן לּה בני ׁשּיׁש מראי ׁשּנׁשּתּנּו עֹוף ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ראׁשֹו. עצם ׁשּנּקב הּמים ועֹוף האּור, מחמת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמעיו

.·È ׁשּיארע ׁשּכל ּכלל; אּלּו טרפֹות על להֹוסיף ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָואין

הּדֹורֹות  חכמי ׁשּמנּו מאּלּו חּוץ לעֹוף אֹו לחּיה אֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָלבהמה
אפׁשר ה  - יׂשראל דיני ּבּתי עליהן והסּכימּו ראׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

סֹופּה ׁשאין הרפּואה מּדר לנּו נֹודע ואפּלּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתחיה,
.לחיֹות  ְִ

.‚È ׁשּיראה ּפי על ואף טרפה, ׁשהן ואמרּו ׁשּמנּו אּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
ואפׁשר  ממיתין, אינן ׁשּמקצתן ׁשּבידינּו הרפּואה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמּדרכי

מהן  ׁשּנאמר:ׁשּתחיה חכמים, ׁשּמנּו מה אּלא ל אין - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
."יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי ֲִֶַַָ"על

.„Èּבחזקת ּכל הּוא והרי האּלּו, הּטרפֹות ׁשּיֹודע טּבח ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבזה  ואין ולמּכר, לעצמֹו ולבּדק לׁשחט לֹו מּתר - ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹֻּכׁשרּות

ּבעדּותֹוחׁשׁש הניה לֹו יׁש ּבין ּבאּסּורין, נאמן אחד ׁשעד ; ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
מּטּבח  ּבׂשר לֹוקחין ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר לֹו. אין ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
יׂשראל  ּבארץ אֹו לארץ, ּבחּוצה לעצמֹו ּובֹודק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשֹוחט
טרפה  יצאת ואם ממחה. היה ּכן אם אּלא הּזה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּבּזמן
חֹוזר  ואינֹו אֹותֹו; ּומעבירין אֹותֹו, מנּדין - ידֹו ְְֲִִִִֵֵַַַַָמּתחת
ויחזיר  אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשּיל עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָלכׁשרּותֹו
חׁשּוב. ּבממֹון לעצמֹו טרפה יֹוציא אֹו חׁשּוב, ּבדבר ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָאבדה

יא  ¤¤ּפרק
אֹו‡. ּבהמה טרפה ּכל ספק ּבהן ׁשּנֹולד עֹוף אֹו חּיה ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אֹו הלכה, ולא ׁשּנפלה ּבהמה ּכגֹון - אּלּו ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָֹמּטרפֹות
ּבני  ּכנגד הּבׂשר האדים אם ידּוע ואין חּיה ּביד ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנטרפה
אם  ידּוע ואין ּגלּגלּתּה ׁשּנחּבסה אֹו האדים, לא אֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמעים
וׁשהה  זכר היה אם - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא מעּוטּה, אֹו ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָֻרּבּה
ּכל  ּכׁשאר ׁשלמה ּבחזקת זֹו הרי חדׁש, עׂשר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשנים
ּבזכר, - ּובעֹוף ׁשּתלד. עד נקבה, היתה ואם ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּבהמֹות;
ׁשל  הּביצים ּכל ׁשּתלד עד ּובנקבה, חדׁש; עׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשנים

ותלד  ׁשנּיה טעינה ותטען הראׁשֹונה, .טעינה ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹ
ׁשּמא ·. זה, זמן ּבתֹו לגֹוי זֹו טרפה ספק למּכר ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹואסּור

ליׂשראל  .ימּכרּנה ְְְְִִֵֶָָ
חֹוׁשׁשין ‚. ואין הן, ּבריאין ּבחזקת ועֹוף חּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

ׁשחיטה  ּכׁשּיּׁשחטּו ,לפיכ טרפה. ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלהן
מן  אחת ּבהן יׁש ׁשּמא ּבדיקה צריכין אינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשרה,
ּדבר  להן ׁשּיּולד עד - הּתר ּבחזקת הן הרי אּלא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּטרפֹות,

ּבלבד  ּדבר אֹותֹו על ּבֹודקין ּכ ואחר לֹו, .ׁשחֹוׁשׁשין ְְְְִִִֶַַַַָָָ
הראה „. את ּבֹודקין עֹוף, ׁשל הּגף ׁשּנׁשמט ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

נּקבה  נתרּסקּוׁשּמא ׁשּמא אֹותּה ּבֹודקין הּבהמה, נפלה ; ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשל  קרּום נּקב ׁשּמא ּבֹודקין הראׁש, עצם נתרֹוצץ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאבריה;
ּבהן  וכּיֹוצא רמח אֹו חץ ּבּה נזרק אֹו קֹוץ אֹותּה הּכה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמח;
ּכל  ּכנגד ּבדיקה ּוצריכה לּה, חֹוׁשׁשין לחללּה, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָונכנס
וכן  ּבנקיבתן. ׁשּתּטרף האברים מן אחד נּקב ׁשּמא ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהחלל,

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּכמֹו‰. סרכֹות, ׁשּנמצאּו אֹו צמחין, ׁשהעלת ראה ,ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָלפיכ

מּמּנה  ּתלּויין לטרּפׁשחּוטין אֹו לּלב ׁשהיּו אֹו ולּדפן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אם  וכן ּבדיקה; ּוצריכה נּקבה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכבד
סמּפֹון  נּקב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - לחה מלא אבעּבּוע בּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָנמצא

ּבדיקה. וצרי ְְְִִֶַָָָׁשּתחּתיו,
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.Â ּתלּויה הראה נמצאת ׁשאם זֹו, ּדר על היה הּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמן
ולּדפן, ראה ׁשל האם מן היּו אם - חּוטין ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבסרכֹות

לּלב  ׁשהיּו הּסרכה,אֹו את ׁשחֹותכין - הּכבד לטרּפׁש אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נמצאת  אם ּבפֹוׁשרין: אֹותּה ונֹופחין הראה, את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָּומֹוציאין
ׁשלמה, היא הרי הּמים, נתּבעּבע לא ואם טרפה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנקּובה,
נּקב  ׁשּמא אֹו נקב, ּבמקֹום היתה לא זֹו וסרכא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּומּתרת,
ולא  ,ּכ ׁשהֹורה מי ראינּו לא ּומעֹולם ּבלבד. העליֹון ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹקרּום

.ּכ ּבֹו ׁשעֹוׂשין מקֹום ְִֶַָָָׁשמענּו
.Ê חכמי מּדברי הּנראין הּדברים הן ׁשאּלּו ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואף

ּביׂשראל  הּפׁשּוט הּמנהג את ּתלמּוד, ּכׁשּׁשֹוחטין - הּוא ּכ ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
החּיה, את אֹו ּכבד,הּבהמה ׁשל הּטרּפׁש את קֹורעין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הרא  את ּבסרכא,ּובֹודקין ּתלּויה נמצאת לא אם ּבמקֹומּה: ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹ
ּבמקֹום  ולּבׂשר ראה מאזני מאזן סרכא ׁשּנמצאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
אֹו ׁשּבחזה, ּבׂשר ּבין הּצלעֹות ׁשּבין ּבׂשר ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָרביצתּה,
לאזן  האם מן אֹו הּסדר, על לאזן מאזן סרכא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנמצאת

אֹותּה. מּתירין אּלּו הרי - לּה ְֲִִֵֵַַָָָהּסמּוכה
.Á מקֹום לאיזה ראה ׁשל האם מן יֹוצא חּוט נמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָואם

אֹותּה.ׁשּיּמׁש אֹוסרין - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו , ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ
.Ëלטרּפׁש אֹו לּלב, מׁשּו חּוט הראה מן היה אם ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן

האם הּכבד  מן החּוט ׁשהיה ּבין - לּורּדה אֹו הּלב, לכיס אֹו , ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
- הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו האזן, מן ׁשהיה ּבין ראה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשל
חּוט  אֹו ּבכיסּה, ּדבּוקה ׁשּנמצאת ורּדה וכן אֹותּה. ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאֹוסרין
לאזן  מאזן הּיֹוצא וחּוט אֹותּה. אֹוסרין - לכיסּה מּמּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹיֹוצא
שלא  הסדר על או רביצתה, במקום (אפילו הּסדר על ֵֶֶַַֹׁשּלא

אֹותּה. אֹוסרין רביצתה), ְִָבמקום
.È לּבׂשר האזן מן סרכא מצאּו אם ׁשּמנהגם מקֹומֹות, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש

אֹוסרין  - ּבׁשּתיהן ּדבּוקה והּסרכא ׁשּבּצלעֹות, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָולעצם

הּמּתירין.אֹותּה מן ואני, האֹוסרין; מן זצ"ל, מרי ואּבא . ְְֲִִִִִִִַַַַָָָָ
נדּב אפּלּו מּתירין מקֹומֹות ואני ּומעּוט לבּדֹו; ּבעצם קה ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָ

ֵאֹוסר.
.‡È הראה את ׁשּנֹופחין מקֹומֹות נקב;ויׁש ּבּה יׁש ׁשּמא , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ׁשּגֹורם  ּדבר נֹולד לא ׁשהרי נֹופחין, אין הּמקֹומֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹורב
אם  אּלא ּובּמערב, ּבספרד ראה נפחנּו לא ּומעֹולם ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלחׁשׁש.

לֹו. ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר לנּו ְִֶַָָָנֹולד
.·È ּפי על אּלא הּדין, ּפי על אינן - ּכּלן אּלּו ְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּודברים

ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹוף,הּמנהג, ׁשּבדק ּבמי ׁשמענּו לא ּומעֹולם . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
חׁשׁש. לֹו נֹולד אם ֲִֶַָָאּלא

.‚È ׁשּיבּדק וקדם הּבטן, את וקרע הּבהמה, את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמי
הרי  - לֹו והל הראה את ונטל ּגֹוי, אֹו ּכלב ּבא הראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאת
אֹו הראה, היתה נקּובה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין מּתרת; ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻזה
זֹו הרי אּלא אּסּור; מחזיקין ׁשאין - היתה' ּדבּוקה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמא
חֹוׁשׁשין  ׁשאין ּוכׁשם ּנטרפה. ּבמה ׁשּיּודע עד הּתר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבחזקת
לראה  נחּוׁש לא ּכ ּבהן, וכּיֹוצא ּולׁשדרה מח ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלקרּום

מנהג.ׁשאבדה  ּבֹו אין מצּוי, ׁשאינֹו ׁשּדבר מנהג; ּבזה ואין . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
.„È קדם הראה את והֹוציא הּיׂשראלי אֹו הּגֹוי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבא

ׁשאין  ּפי על ואף אֹותּה, נֹופחין - קּימת היא והרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּתּבדק,
צמחים  ׁשם היּו אם יֹודעין ּפּׁשּוט אנּו מּפני היּו; לא אֹו ְְְִִִִִֵָָָָָֹ
ְִַָהּמנהג.

.ÂË,מקֹומֹות הראה יׁש מן מדלּדלֹות סרכֹות ימצאּו ׁשאם ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ
אֹוסרין  - למקֹום ולא לּדפן לא ּדבּוקֹות ׁשאינן ּפי על אף -ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ׁשל אֹותּה לממֹונם ואּבּוד הּוא, ּגדֹול הפסד זה ודבר . ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָ
ולא  ּבספרד, ולא ּבצרפת זה נהגּו לא ּומע ֹולם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹיׂשראל.
נֹופחין  אּלא זה, ּבמנהג לנהג ראּוי ואין ּבּמערב. זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנׁשמע
מּתרת. זֹו הרי הּנקב, מן ׁשלמה נמצאת אם - ּבלבד  ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻאֹותּה
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ׁשּנאמר:‡. ּבּׁשביעית, הּמלוה להׁשמיט עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָמצות

עליו  ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו"; מּׁשה ּבעל ּכל ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָ"ׁשמֹוט
ואת  רעהּו את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: לאו, על עבר - ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשביעית

ִָאחיו".
אּלא ·. ּבּׁשביעית, הּתֹורה מן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאין

ׁשם ׁשּיׁש נֹוהג, ׁשהּיֹובל ביובל]ּבזמן קרקע [- -ׁשמּטת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
קּבלה  זה, ודבר ּכסף; ּבלא לבעליו הּקרקע יׁשּוב ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהרי

רבינו]הּוא מׁשמיט [ממשה ׁשאּתה ּבזמן חכמים, אמרּו :ְְְֲִִִֶַַַָָָ

ּבין  ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ּכספים מׁשמיט אּתה - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָקרקע
אּתה  אין - קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשאין ּובזמן לארץ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבחּוצה

ּבארץ. אפּלּו ּבּׁשביעית, ּכספים ְְְֲִִִִִֶַַָָָמׁשמיט
סֹופרים‚. נֹוהגת [חכמים]ּומּדברי ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ

ּכדי  - נֹוהג הּיֹובל ׁשאין ּפי על ואף מקֹום, ּבכל הּזה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבּזמן
מיׂשראל. ּכספים הׁשמטת ּתֹורת ּתׁשּתּכח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא

ּבסֹופּה„. אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ׁשּנאמר:אין - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּׁשמּטה: ּדבר וזה ׁשמּטה. ּתעׂשה ׁשנים, ׁשבע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"מּקץ
ּבמֹועד  ׁשנים, ׁשבע "מּקץ אֹומר: הּוא וׁשם וכּו'", ְְְִִֵֵֵֶַָָָׁשמֹוט
אף  ׁשבע, אחר ּׁשם מה הּסּכֹות"; ּבחג - הּׁשמּטה ְְְִֶַַַַַַַַַָָֻׁשנת
חברֹו את הּמלוה ,לפיכ ׁשבע. אחר ּכספים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהׁשמטת
ּוכׁשּתׁשקע  ּכּלּה; הּׁשנה ּכל חֹובֹו ּגֹובה עצמּה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּׁשביעית

ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּׁשנה ראׁש ּבליל החֹוב.חּמה אבד ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
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הּׁשנה ‰. ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה, את ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט
אלּול, ונתעּבר ׁשביעית, מֹוצאי סֹוף ׁשל הּיֹום אֹותֹו ונמצא ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָ

החֹוב  על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - .ׁשביעית ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
.Â הּמלוה את מׁשּמטת ׁשּבׁשטר ׁשביעית מלוה ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ׂשדה  לֹו סּים ואם מׁשמיט. זה הרי נכסים, אחריּות ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
הּׁשבּועה, את מׁשּמטת והּׁשביעית מׁשמיט. אינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהלואתֹו,
להּׁשבע. ולא לׁשּלם לא מקֹום, מּכל - יּגׂש" "לא ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

.Êּבּה ּכּיֹוצא וכל הּדּינין, ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּמה
אֹותן  מׁשּמטת ׁשביעית ּבהן, יֹודה ׁשאם אבל מּדברים ; ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

והּׁשּתפין הּׁשֹומרין מהם]ׁשבּועת שנגנב שטענו וכּיֹוצא [- , ְְְְִִֵַַַַָֻ
אחר  יּׁשבע זה הרי - יׁשּלם יֹודה ׁשאם מּׁשבּועֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבהן

ְִַָהּׁשמּטה.
.Á,ּבכפירתֹו והּוא ׁשמּטה והּגיעה ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָהלוהּו

אחר  עדים עליו ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית, ׁשעברה אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהֹודה
מׁשּמטת  הּׁשביעית אין - .הּׁשביעית ְְְִִִִֵֶֶַַַ

.Ëאינֹו - ׁשנים לעׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמלוה
הּוא  הרי יּגׂש", "לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹמׁשמיט;
ׁשביעית  יתּבעּנּו, ׁשּלא עּמֹו התנה לנּגׂש. יכֹול אינֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹעּתה

ְֶֶַמׁשּמטת.
.È ׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה

הּׁשביעית  ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט, זה הרי התנה - . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּתנאֹו - ּבּׁשביעית ואפּלּו זה, חֹוב הּוא יׁשמיט ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹעּמֹו
עצמֹו חּיב זה ונמצא קּים, ׁשּבּממֹון ּתנאי ׁשּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָקּים;

חּיב. ׁשהּוא ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ְְִֶֶַָָָָֹּבממֹון
.‡È;נׁשמטת אינּה החנּות, מלוה,הּקפת אֹותּה עׂשה ואם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבמלוה, עליו זקפֹו ואם נׁשמט; אינֹו ׂשכיר, ׂשכר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָנׁשמטת.
נׁשמט. זה ְֲִֵֶָהרי

.·È אינן - רע ׁשם והּמֹוציא והמפּתה אֹונס ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָקנס
נזקפין נׁשמטין  ּומאימתי נׁשמטין. ּבמלוה, זקפן ואם ; ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ

ּבּדין. העמדה מּׁשעת ְְְֲִִִַַַָָָּבמלוה?
.‚Èּכתּבתּה אין הּׁשמּטה, קדם אׁשּתֹו את ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהמגרׁש

- ּבמלוה עליו זקפּתּה אֹו אֹותּה, ּפגמה ואם ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָנׁשמטת;
ְִֶֶנׁשמטת.

.„È ׁשּיהיה והּוא, - מׁשמיט אינֹו הּמׁשּכֹון, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַהּמלוה
על  הּיתר מׁשמיט יתר, היה ואם הּמׁשּכֹון; ּכנגד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהחֹוב

ְַַהּמׁשּכֹון.
.ÂË לי ּגבּו 'אּתם להם: ואמר ּדין, לבית ׁשטרֹותיו  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר

נׁשמט  אינֹו - זה' את חֹובי ל יהיה "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ׁשחתכּו ּדין ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית - וזה ;"ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאחי
'וכ ּכ לזה לּתן חּיב אּתה ּפלֹוני 'איׁש וכתבּו: הּדין, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאת
ואינֹו לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה נׁשמט; אינֹו -ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָ

ְְִָּכמלוה.
.ÊË,זה את זה מּלהלֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשראה

ּבּתֹורה  הּכתּוב על וגֹו'"ועֹוברין דבר יהיה ּפן ל "הּׁשמר : ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ
התקין ׁשּילוּו[שטר]- עד החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא ּכדי ּפרֹוזּבּול, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּכספים  ּבׁשמּטת אּלא מֹועיל הּפרֹוזּבּול ואין זה. את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָזה

ּתֹורה, ׁשל ׁשמּטה אבל סֹופרים; מּדברי ׁשהיא הּזה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּזמן
הּפרֹוזּב ּבּה.אין מֹועיל ּול ְְִֵַָ

.ÊÈ ּגדֹולים חכמים ּדין ּבית אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין ְְְְֲִִִִֵֵֶָָאין
ראּויין  ׁשהן - אּסי ורּבי אּמי רּבי ׁשל ּדינֹו ּכבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַּביֹותר,
ּכֹותבין  אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל אדם; ּבני ממֹון .להפקיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

.ÁÈ ּפלֹוני לכם, אני 'מֹוסר ּפרֹוזּבּול: ׁשל ּגּופֹו הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶָזה
ׁשאגּבּנּו לי, ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום הּדּינין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּופלֹוני

העדים  אֹו מּלמּטן, חֹותמין והּדּינין ׁשארצה'; זמן .ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
.ËÈ הּקרקע על אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין קרקע אין אין אם ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

קלח  אפּלּו ׂשדהּו, ּבתֹו ׁשהּוא ּכל הּמלוה לֹו מזּכה - ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלּלוה
עליו  ּכֹותבין לכירה, אֹו לתּנּור מקֹום הׁשאילֹו ּכרּוב. ְְְְְִִִִֶַָָָָׁשל
ּפרֹוזּבּול. עליה ּכֹותבין ממׁשּכנת, ׂשדה לֹו היתה ְְְְְְְְִֶֶֶֶָָָָָֻּפרֹוזּבּול;

.Î נכסי על וליתֹומים אׁשּתֹו, נכסי על לאיׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָוכֹותבין
ּכֹותבין  - קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאּפיטרֹוּפין.

ּפרֹוזּבּול  עליה לחברֹולֹו ויׁש חברֹו, על חֹוב לֹו היה . ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָ
ּפרֹוזּבּול. עליו ּכֹותב ׁשעּבּודֹו, ּתחת והּוא הֹואיל - ְְְְְִִֵַַַַָָקרקע

.‡Î אחד לכל ּפרֹוזּבּול צריכין מחמּׁשה, ׁשּלוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָאחד
לכּלן  אחד ּפרֹוזּבּול ּדּין מאחד, ׁשּלוּו וחמּׁשה .ואחד; ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

.·Î,מֹועיל אינֹו - הלוה ּכ ואחר ּתחּלה, הּפרֹוזּבּול ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּכתב
ׁשהלוה. לאחר הּפרֹוזּבּול ׁשּיכּתב עד מׁשמיט; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹאּלא
אינּה לּפרֹוזּבּול, הּקֹודמת מלוה ׁשּכל אֹומר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנמצאת
הּמלוה, את קדם הּפרֹוזּבּול ואם זה; ּבפרֹוזּבּול ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָנׁשמטת

נׁשמטת. זֹו ְֲִֵֶֶהרי
.‚Î ּפסּול והמאחר ּכׁשר, הּמקּדם ּפרֹוזּבּול ,ּכיצד?לפיכ . ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻֻ

ׁשהרי  ּכׁשר; - מאדר זמּנֹו והקּדים ּבניסן, הּפרֹוזּבּול ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכתב
אחר  אם אבל אדר. עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו ּכחֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּורע
אינֹו ׁשהּוא ּכחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ּוכתבֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזמּנֹו,
אּלא  יׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין - ּכּדין ׁשּלא אּיר עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמיט

ּדין. לבית הּדברים מסירת ּבׁשעת ניסן, ְְְְִִִִִֵַַַַָָעד
.„Î ּפרֹוזּבּול עּמֹו ואין ׁשביעית, אחר חֹוב ׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַַהּמֹוציא

נאמן  - ואבד' ּפרֹוזּבּול, לי 'היה אמר: ואם חֹובֹו. אבד -; ְְְְֱִִֶַַַָָָָָָ
ּבפרֹוזּבּול. ׁשּלא ּגֹובה חֹוב ּבעל ,ואיל הּסּכנה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמּזמן
ּכׁשּיבֹוא  אֹו ׁשטרֹו, את חֹוב ּבעל ּכׁשּיביא אּלא עֹוד, ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹולא
ואם  לֹו'; 'ׁשּלם לּנתּבע: אֹומרים - ּפה על ּבמלוה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלתּבע
לּתֹובע: אֹומרים ׁשּלֹו'? ּפרֹוזּבּול 'אּיה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָטען
ואם  נאמן; היה', 'ּכן אמר: אם ואבד'? ּפר ֹוזּבּול, ל ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָ'היה

חֹובֹו. אבד ּפרֹוזּבּול, ּכתב ׁשּלא אינן הֹודה והיתֹומין, ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
ּפרֹוזּבּול. ְְְִִצריכין

.‰Î ׁשהּוא זֹו 'מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָהֹוציא
'קדם  אֹומר: והּתֹובע היתה', זה ּפרֹוז ּבּול אחר - ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתֹובע
לי  'היה אמר: ׁשאּלּו נאמן; הּתֹובע - היתה' זה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפרֹוזּבּול
הּפרֹוזּבּול  זמן יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף נאמן, - ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָואבד'

ֶַָׁשאבד.
.ÂÎ והּתֹובע אצלי', לֹו יׁש 'מלוה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָטען

נׁשמטת, ׁשאינּה היא החנּות הּקפת אּלא ּכי, 'לא ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ירצה  ׁשאם נאמן; זה הרי - מלוה' זקפּתּה לא ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי
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.Â ּתלּויה הראה נמצאת ׁשאם זֹו, ּדר על היה הּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמן
ולּדפן, ראה ׁשל האם מן היּו אם - חּוטין ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבסרכֹות

לּלב  ׁשהיּו הּסרכה,אֹו את ׁשחֹותכין - הּכבד לטרּפׁש אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נמצאת  אם ּבפֹוׁשרין: אֹותּה ונֹופחין הראה, את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָּומֹוציאין
ׁשלמה, היא הרי הּמים, נתּבעּבע לא ואם טרפה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנקּובה,
נּקב  ׁשּמא אֹו נקב, ּבמקֹום היתה לא זֹו וסרכא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּומּתרת,
ולא  ,ּכ ׁשהֹורה מי ראינּו לא ּומעֹולם ּבלבד. העליֹון ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹקרּום

.ּכ ּבֹו ׁשעֹוׂשין מקֹום ְִֶַָָָׁשמענּו
.Ê חכמי מּדברי הּנראין הּדברים הן ׁשאּלּו ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואף

ּביׂשראל  הּפׁשּוט הּמנהג את ּתלמּוד, ּכׁשּׁשֹוחטין - הּוא ּכ ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
החּיה, את אֹו ּכבד,הּבהמה ׁשל הּטרּפׁש את קֹורעין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הרא  את ּבסרכא,ּובֹודקין ּתלּויה נמצאת לא אם ּבמקֹומּה: ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹ
ּבמקֹום  ולּבׂשר ראה מאזני מאזן סרכא ׁשּנמצאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
אֹו ׁשּבחזה, ּבׂשר ּבין הּצלעֹות ׁשּבין ּבׂשר ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָרביצתּה,
לאזן  האם מן אֹו הּסדר, על לאזן מאזן סרכא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנמצאת

אֹותּה. מּתירין אּלּו הרי - לּה ְֲִִֵֵַַָָָהּסמּוכה
.Á מקֹום לאיזה ראה ׁשל האם מן יֹוצא חּוט נמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָואם

אֹותּה.ׁשּיּמׁש אֹוסרין - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו , ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ
.Ëלטרּפׁש אֹו לּלב, מׁשּו חּוט הראה מן היה אם ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן

האם הּכבד  מן החּוט ׁשהיה ּבין - לּורּדה אֹו הּלב, לכיס אֹו , ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
- הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו האזן, מן ׁשהיה ּבין ראה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשל
חּוט  אֹו ּבכיסּה, ּדבּוקה ׁשּנמצאת ורּדה וכן אֹותּה. ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאֹוסרין
לאזן  מאזן הּיֹוצא וחּוט אֹותּה. אֹוסרין - לכיסּה מּמּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹיֹוצא
שלא  הסדר על או רביצתה, במקום (אפילו הּסדר על ֵֶֶַַֹׁשּלא

אֹותּה. אֹוסרין רביצתה), ְִָבמקום
.È לּבׂשר האזן מן סרכא מצאּו אם ׁשּמנהגם מקֹומֹות, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש

אֹוסרין  - ּבׁשּתיהן ּדבּוקה והּסרכא ׁשּבּצלעֹות, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָולעצם

הּמּתירין.אֹותּה מן ואני, האֹוסרין; מן זצ"ל, מרי ואּבא . ְְֲִִִִִִִַַַַָָָָ
נדּב אפּלּו מּתירין מקֹומֹות ואני ּומעּוט לבּדֹו; ּבעצם קה ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָ

ֵאֹוסר.
.‡È הראה את ׁשּנֹופחין מקֹומֹות נקב;ויׁש ּבּה יׁש ׁשּמא , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ׁשּגֹורם  ּדבר נֹולד לא ׁשהרי נֹופחין, אין הּמקֹומֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹורב
אם  אּלא ּובּמערב, ּבספרד ראה נפחנּו לא ּומעֹולם ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלחׁשׁש.

לֹו. ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר לנּו ְִֶַָָָנֹולד
.·È ּפי על אּלא הּדין, ּפי על אינן - ּכּלן אּלּו ְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּודברים

ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹוף,הּמנהג, ׁשּבדק ּבמי ׁשמענּו לא ּומעֹולם . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
חׁשׁש. לֹו נֹולד אם ֲִֶַָָאּלא

.‚È ׁשּיבּדק וקדם הּבטן, את וקרע הּבהמה, את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמי
הרי  - לֹו והל הראה את ונטל ּגֹוי, אֹו ּכלב ּבא הראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאת
אֹו הראה, היתה נקּובה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין מּתרת; ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻזה
זֹו הרי אּלא אּסּור; מחזיקין ׁשאין - היתה' ּדבּוקה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמא
חֹוׁשׁשין  ׁשאין ּוכׁשם ּנטרפה. ּבמה ׁשּיּודע עד הּתר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבחזקת
לראה  נחּוׁש לא ּכ ּבהן, וכּיֹוצא ּולׁשדרה מח ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלקרּום

מנהג.ׁשאבדה  ּבֹו אין מצּוי, ׁשאינֹו ׁשּדבר מנהג; ּבזה ואין . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
.„È קדם הראה את והֹוציא הּיׂשראלי אֹו הּגֹוי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבא

ׁשאין  ּפי על ואף אֹותּה, נֹופחין - קּימת היא והרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּתּבדק,
צמחים  ׁשם היּו אם יֹודעין ּפּׁשּוט אנּו מּפני היּו; לא אֹו ְְְִִִִִֵָָָָָֹ
ְִַָהּמנהג.

.ÂË,מקֹומֹות הראה יׁש מן מדלּדלֹות סרכֹות ימצאּו ׁשאם ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ
אֹוסרין  - למקֹום ולא לּדפן לא ּדבּוקֹות ׁשאינן ּפי על אף -ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ׁשל אֹותּה לממֹונם ואּבּוד הּוא, ּגדֹול הפסד זה ודבר . ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָ
ולא  ּבספרד, ולא ּבצרפת זה נהגּו לא ּומע ֹולם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹיׂשראל.
נֹופחין  אּלא זה, ּבמנהג לנהג ראּוי ואין ּבּמערב. זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנׁשמע
מּתרת. זֹו הרי הּנקב, מן ׁשלמה נמצאת אם - ּבלבד  ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻאֹותּה
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ׁשּנאמר:‡. ּבּׁשביעית, הּמלוה להׁשמיט עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָמצות

עליו  ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו"; מּׁשה ּבעל ּכל ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָ"ׁשמֹוט
ואת  רעהּו את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: לאו, על עבר - ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשביעית

ִָאחיו".
אּלא ·. ּבּׁשביעית, הּתֹורה מן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאין

ׁשם ׁשּיׁש נֹוהג, ׁשהּיֹובל ביובל]ּבזמן קרקע [- -ׁשמּטת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
קּבלה  זה, ודבר ּכסף; ּבלא לבעליו הּקרקע יׁשּוב ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהרי

רבינו]הּוא מׁשמיט [ממשה ׁשאּתה ּבזמן חכמים, אמרּו :ְְְֲִִִֶַַַָָָ

ּבין  ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ּכספים מׁשמיט אּתה - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָקרקע
אּתה  אין - קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשאין ּובזמן לארץ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבחּוצה

ּבארץ. אפּלּו ּבּׁשביעית, ּכספים ְְְֲִִִִִֶַַָָָמׁשמיט
סֹופרים‚. נֹוהגת [חכמים]ּומּדברי ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ

ּכדי  - נֹוהג הּיֹובל ׁשאין ּפי על ואף מקֹום, ּבכל הּזה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבּזמן
מיׂשראל. ּכספים הׁשמטת ּתֹורת ּתׁשּתּכח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא

ּבסֹופּה„. אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ׁשּנאמר:אין - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּׁשמּטה: ּדבר וזה ׁשמּטה. ּתעׂשה ׁשנים, ׁשבע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"מּקץ
ּבמֹועד  ׁשנים, ׁשבע "מּקץ אֹומר: הּוא וׁשם וכּו'", ְְְִִֵֵֵֶַָָָׁשמֹוט
אף  ׁשבע, אחר ּׁשם מה הּסּכֹות"; ּבחג - הּׁשמּטה ְְְִֶַַַַַַַַַָָֻׁשנת
חברֹו את הּמלוה ,לפיכ ׁשבע. אחר ּכספים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהׁשמטת
ּוכׁשּתׁשקע  ּכּלּה; הּׁשנה ּכל חֹובֹו ּגֹובה עצמּה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּׁשביעית

ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּׁשנה ראׁש ּבליל החֹוב.חּמה אבד ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
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הּׁשנה ‰. ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה, את ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט
אלּול, ונתעּבר ׁשביעית, מֹוצאי סֹוף ׁשל הּיֹום אֹותֹו ונמצא ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָ

החֹוב  על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - .ׁשביעית ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
.Â הּמלוה את מׁשּמטת ׁשּבׁשטר ׁשביעית מלוה ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ׂשדה  לֹו סּים ואם מׁשמיט. זה הרי נכסים, אחריּות ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
הּׁשבּועה, את מׁשּמטת והּׁשביעית מׁשמיט. אינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהלואתֹו,
להּׁשבע. ולא לׁשּלם לא מקֹום, מּכל - יּגׂש" "לא ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

.Êּבּה ּכּיֹוצא וכל הּדּינין, ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּמה
אֹותן  מׁשּמטת ׁשביעית ּבהן, יֹודה ׁשאם אבל מּדברים ; ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

והּׁשּתפין הּׁשֹומרין מהם]ׁשבּועת שנגנב שטענו וכּיֹוצא [- , ְְְְִִֵַַַַָֻ
אחר  יּׁשבע זה הרי - יׁשּלם יֹודה ׁשאם מּׁשבּועֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבהן

ְִַָהּׁשמּטה.
.Á,ּבכפירתֹו והּוא ׁשמּטה והּגיעה ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָהלוהּו

אחר  עדים עליו ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית, ׁשעברה אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהֹודה
מׁשּמטת  הּׁשביעית אין - .הּׁשביעית ְְְִִִִֵֶֶַַַ

.Ëאינֹו - ׁשנים לעׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמלוה
הּוא  הרי יּגׂש", "לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹמׁשמיט;
ׁשביעית  יתּבעּנּו, ׁשּלא עּמֹו התנה לנּגׂש. יכֹול אינֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹעּתה

ְֶֶַמׁשּמטת.
.È ׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה

הּׁשביעית  ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט, זה הרי התנה - . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּתנאֹו - ּבּׁשביעית ואפּלּו זה, חֹוב הּוא יׁשמיט ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹעּמֹו
עצמֹו חּיב זה ונמצא קּים, ׁשּבּממֹון ּתנאי ׁשּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָקּים;

חּיב. ׁשהּוא ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ְְִֶֶַָָָָֹּבממֹון
.‡È;נׁשמטת אינּה החנּות, מלוה,הּקפת אֹותּה עׂשה ואם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבמלוה, עליו זקפֹו ואם נׁשמט; אינֹו ׂשכיר, ׂשכר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָנׁשמטת.
נׁשמט. זה ְֲִֵֶָהרי

.·È אינן - רע ׁשם והּמֹוציא והמפּתה אֹונס ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָקנס
נזקפין נׁשמטין  ּומאימתי נׁשמטין. ּבמלוה, זקפן ואם ; ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ

ּבּדין. העמדה מּׁשעת ְְְֲִִִַַַָָָּבמלוה?
.‚Èּכתּבתּה אין הּׁשמּטה, קדם אׁשּתֹו את ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהמגרׁש

- ּבמלוה עליו זקפּתּה אֹו אֹותּה, ּפגמה ואם ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָנׁשמטת;
ְִֶֶנׁשמטת.

.„È ׁשּיהיה והּוא, - מׁשמיט אינֹו הּמׁשּכֹון, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַהּמלוה
על  הּיתר מׁשמיט יתר, היה ואם הּמׁשּכֹון; ּכנגד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהחֹוב

ְַַהּמׁשּכֹון.
.ÂË לי ּגבּו 'אּתם להם: ואמר ּדין, לבית ׁשטרֹותיו  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר

נׁשמט  אינֹו - זה' את חֹובי ל יהיה "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ׁשחתכּו ּדין ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית - וזה ;"ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאחי
'וכ ּכ לזה לּתן חּיב אּתה ּפלֹוני 'איׁש וכתבּו: הּדין, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאת
ואינֹו לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה נׁשמט; אינֹו -ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָ

ְְִָּכמלוה.
.ÊË,זה את זה מּלהלֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשראה

ּבּתֹורה  הּכתּוב על וגֹו'"ועֹוברין דבר יהיה ּפן ל "הּׁשמר : ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ
התקין ׁשּילוּו[שטר]- עד החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא ּכדי ּפרֹוזּבּול, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּכספים  ּבׁשמּטת אּלא מֹועיל הּפרֹוזּבּול ואין זה. את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָזה

ּתֹורה, ׁשל ׁשמּטה אבל סֹופרים; מּדברי ׁשהיא הּזה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּזמן
הּפרֹוזּב ּבּה.אין מֹועיל ּול ְְִֵַָ

.ÊÈ ּגדֹולים חכמים ּדין ּבית אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין ְְְְֲִִִִֵֵֶָָאין
ראּויין  ׁשהן - אּסי ורּבי אּמי רּבי ׁשל ּדינֹו ּכבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַּביֹותר,
ּכֹותבין  אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל אדם; ּבני ממֹון .להפקיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

.ÁÈ ּפלֹוני לכם, אני 'מֹוסר ּפרֹוזּבּול: ׁשל ּגּופֹו הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶָזה
ׁשאגּבּנּו לי, ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום הּדּינין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּופלֹוני

העדים  אֹו מּלמּטן, חֹותמין והּדּינין ׁשארצה'; זמן .ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
.ËÈ הּקרקע על אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין קרקע אין אין אם ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

קלח  אפּלּו ׂשדהּו, ּבתֹו ׁשהּוא ּכל הּמלוה לֹו מזּכה - ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלּלוה
עליו  ּכֹותבין לכירה, אֹו לתּנּור מקֹום הׁשאילֹו ּכרּוב. ְְְְְִִִִֶַָָָָׁשל
ּפרֹוזּבּול. עליה ּכֹותבין ממׁשּכנת, ׂשדה לֹו היתה ְְְְְְְְִֶֶֶֶָָָָָֻּפרֹוזּבּול;

.Î נכסי על וליתֹומים אׁשּתֹו, נכסי על לאיׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָוכֹותבין
ּכֹותבין  - קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאּפיטרֹוּפין.

ּפרֹוזּבּול  עליה לחברֹולֹו ויׁש חברֹו, על חֹוב לֹו היה . ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָ
ּפרֹוזּבּול. עליו ּכֹותב ׁשעּבּודֹו, ּתחת והּוא הֹואיל - ְְְְְִִֵַַַַָָקרקע

.‡Î אחד לכל ּפרֹוזּבּול צריכין מחמּׁשה, ׁשּלוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָאחד
לכּלן  אחד ּפרֹוזּבּול ּדּין מאחד, ׁשּלוּו וחמּׁשה .ואחד; ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

.·Î,מֹועיל אינֹו - הלוה ּכ ואחר ּתחּלה, הּפרֹוזּבּול ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּכתב
ׁשהלוה. לאחר הּפרֹוזּבּול ׁשּיכּתב עד מׁשמיט; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹאּלא
אינּה לּפרֹוזּבּול, הּקֹודמת מלוה ׁשּכל אֹומר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנמצאת
הּמלוה, את קדם הּפרֹוזּבּול ואם זה; ּבפרֹוזּבּול ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָנׁשמטת

נׁשמטת. זֹו ְֲִֵֶֶהרי
.‚Î ּפסּול והמאחר ּכׁשר, הּמקּדם ּפרֹוזּבּול ,ּכיצד?לפיכ . ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻֻ

ׁשהרי  ּכׁשר; - מאדר זמּנֹו והקּדים ּבניסן, הּפרֹוזּבּול ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכתב
אחר  אם אבל אדר. עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו ּכחֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּורע
אינֹו ׁשהּוא ּכחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ּוכתבֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזמּנֹו,
אּלא  יׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין - ּכּדין ׁשּלא אּיר עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמיט

ּדין. לבית הּדברים מסירת ּבׁשעת ניסן, ְְְְִִִִִֵַַַַָָעד
.„Î ּפרֹוזּבּול עּמֹו ואין ׁשביעית, אחר חֹוב ׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַַהּמֹוציא

נאמן  - ואבד' ּפרֹוזּבּול, לי 'היה אמר: ואם חֹובֹו. אבד -; ְְְְֱִִֶַַַָָָָָָ
ּבפרֹוזּבּול. ׁשּלא ּגֹובה חֹוב ּבעל ,ואיל הּסּכנה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמּזמן
ּכׁשּיבֹוא  אֹו ׁשטרֹו, את חֹוב ּבעל ּכׁשּיביא אּלא עֹוד, ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹולא
ואם  לֹו'; 'ׁשּלם לּנתּבע: אֹומרים - ּפה על ּבמלוה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלתּבע
לּתֹובע: אֹומרים ׁשּלֹו'? ּפרֹוזּבּול 'אּיה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָטען
ואם  נאמן; היה', 'ּכן אמר: אם ואבד'? ּפר ֹוזּבּול, ל ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָ'היה

חֹובֹו. אבד ּפרֹוזּבּול, ּכתב ׁשּלא אינן הֹודה והיתֹומין, ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
ּפרֹוזּבּול. ְְְִִצריכין

.‰Î ׁשהּוא זֹו 'מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָהֹוציא
'קדם  אֹומר: והּתֹובע היתה', זה ּפרֹוז ּבּול אחר - ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתֹובע
לי  'היה אמר: ׁשאּלּו נאמן; הּתֹובע - היתה' זה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפרֹוזּבּול
הּפרֹוזּבּול  זמן יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף נאמן, - ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָואבד'

ֶַָׁשאבד.
.ÂÎ והּתֹובע אצלי', לֹו יׁש 'מלוה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָטען

נׁשמטת, ׁשאינּה היא החנּות הּקפת אּלא ּכי, 'לא ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ירצה  ׁשאם נאמן; זה הרי - מלוה' זקפּתּה לא ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי
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ׁשּכיון  - ואבד' לי היה ּופרֹוזּבּול היתה, 'מלוה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹיאמר:
ּדבר  מּניח אדם ׁשאין היא חזקה ּפרֹוזּבּול, חכמים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּתּקנּו

אסּור  ּדבר ואֹוכל .מּתר ְֵָָָָֻ
.ÊÎ ּדבריו ּומסר זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתלמידי

לי  ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל לכם, אני 'מֹוסר ואמר: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּתלמידים,
ּפרֹוזּבּול  לכּתב צרי אינֹו - ׁשארצה' זמן ּכל ;ׁשאגּבּנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

מּדבריהם  הּזה ּבּזמן ּכספים ׁשהׁשמטת יֹודעין ׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּפני
חכמים] נדחית.[של היא ּבלבד ּובדברים ,ְְְִִִִִֵַָ

.ÁÎ חכמים רּוח ׁשביעית, עליו ׁשעברה חֹוב הּמחזיר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּכל
הימּנּו אני,נֹוחה 'מׁשמיט לּמחזיר: לֹומר הּמלוה וצרי . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

רצֹוני ּוכ  כן, ּפי על 'אף לֹו: אֹומר מּמּני'. נפטרּת בר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
נגׂש. לא והרי יּגׂש", "לא ׁשּנאמר: מּמּנּו, יקּבל - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּתקּבל'
'ׁשּלי  לֹו: יאמר אּלא ;'ל נֹותן אני 'ּבחֹובי לֹו: יאמר ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹולא

.'ל נֹותן אני ּובמּתנה ְְֲִֵֵַָָהם,
.ËÎעּמֹו מסּבב - ּכן לֹו אמר ולא חֹובֹו, לֹו ְְְִִֵֵֶַַָֹהחזיר

;'ל נתּתים ּובמּתנה הם, 'ׁשּלי לֹו: ׁשּיאמר עד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבדברים,
לֹו. ויל מעֹותיו, יּטל אּלא - מּמּנּו יקּבל  לא אמר, לא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹאם

.Ï ׁשּמא הּׁשמּטה, קדם חברֹו את מּלהלוֹות ׁשּנמנע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמי
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - ויּׁשמט אצלֹו החֹוב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיתאחר
ּתֹורה  הזהירה ׁשהרי - הּוא ּגדֹול וחטא וגֹו'". ל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ"הּׁשמר
מקֹום  וכל וגֹו'", ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשני ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעליו
לא  מצות זֹו הרי - 'אל' אֹו 'ּפן', אֹו 'הּׁשמר', ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
אֹותֹו וקראה זֹו, רעה מחׁשבה על הקּפידה והּתֹורה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָתעׂשה.
יּמנע  ׁשּלא ּולצּוֹות להזהיר הּכתּוב הֹוסיף והרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ"ּבלּיעל";
ּבתּת לבב ירע ולא לֹו, ּתּתן "נתֹון ׁשּנאמר: יּתן, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
ּבעֹולם  זֹו מצוה ּבׂשכר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש והבטיח ְְְְִִִִַַַָָָָָלֹו";

וגֹו'". יברכ הּזה, הּדבר ּבגלל "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּזה,

ה'תשע"ג  סיון ד' שני יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשנת ‡. ּולקּדׁש ׁשבע, ׁשבע ׁשנים לסּפר עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמצות

וגֹו' ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל "וספרּת ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהחמּׁשים
מסּורין  אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי החמּׁשים"; ׁשנת את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַוקּדׁשּתם

ּבלבד. הּגדֹול ּדין ְְִִֵַַָלבית
ׁשנה ·. עׂשרה ארּבע מאחר למנֹות? התחילּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומאימתי

וׁשׁש ,ׂשד ּתזרע ׁשנים "ׁשׁש ׁשּנאמר: - לארץ ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּנכנסּו
ארצֹו; מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה עד ,"ּכרמ ּתזמר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים
ּבחּלּוק. ׁשנים וׁשבע הארץ, ּבכּבּוׁש עׂשּו ׁשנים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָוׁשבע
מראׁש ואלּפים מאֹות וחמׁש ׁשלׁש ּבׁשנת אֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹנמצאת
ׁשנּיה  ׁשנה ׁשהיא הראׁשֹון, אדם מֹולד ׁשאחר ְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהּׁשנה
מאֹות  וחמׁש עׂשר ׁשנת ועׂשּו למנֹות. התחילּו - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָליצירה
לארץ  מּׁשּנכנסּו ועׂשרים אחת ׁשנת ׁשהיא ליצירה, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָואלּפים
ׁשהיא  חמּׁשים, ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה; -ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָ

לארץ. מּׁשּנכנסּו וׁשּׁשים ארּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַָָׁשנת
ועד ‚. לארץ מּׁשּנכנסּו יׂשראל, מנּו יֹובלים עׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשבעה

ּבראׁשֹונהׁשּיצאּו הּבית ׁשחרב ּבּה, ׁשּיצאּו וׁשנה [ג'; ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ליצירה] ׁשביעית של"ט מֹוצאי ּוׁשלׁשים , ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְִִִֵֵַָָָֹ

ּבית  עמד ׁשנים ועׂשר ׁשנה מאֹות ׁשארּבע - היתה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּיֹובל
הארץ. מּׁשּבטלה זה מנין ּבטל הּבית, ׁשחרב ּכיון ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָראׁשֹון.

ׁשנה ׁשבעים חרבה הארץ ת"ט]ונׁשארה ּבית [ש"מ ונבנה , ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֽ
ת"י]ׁשני ּובּׁשנה [בשנת עמד. ועׂשרים מאֹות וארּבע , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּומּׁשנה  הּׁשנּיה; הּביאה והיא עזרא, עלה מּבנינֹו ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּׁשביעית
ׁשלׁש[תט"ז]זֹו ׁשנת ועׂשּו אחר. מנין למנֹות ְְְְְְִִִִֵַַָָֹהתחילּו

וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה, ׁשני ּבית לבנין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעׂשרה
ׁשני, ּבבית יֹובל ׁשם היה ׁשּלא ּפי על אף חמּׁשים; ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשנת

ׁשמּטֹות. לקּדׁש ּכדי אֹותֹו היּו ְְְִִֵֵַָמֹונין
ּבאחרֹונה,„. הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת

ׁשהרי  חדׁשים, ּבׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתחּלתּה
ּוליֹובלֹות  לׁשמּטים הּמנין הּוא הּׁשנה מּתׁשרי אֹותּה - ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

הּיֹובל  מן עׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, ׁשביעית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמֹוצאי
תת"ל]הּתׁשיעי זֹו,[שנת ׁשנה - זה חׁשּבֹון ּולפי היתה. ְְְְִִִֶֶַָָָָ

ׁשבע  ׁשנת ׁשהיא לחרּבן, וׁשבע ּומאה אלף ׁשנת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשהיא
ׁשנת  ׁשהיא ׁשטרֹות, למנין מאֹות וארּבע ואלף ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּוׁשמֹונים
היא  - ליצירה אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹׁשׁש

הּיֹובל. מן ועׂשרים אחת ׁשנת והיא ׁשמּטה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָׁשנת
איׁש‰. ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבית  חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא איׁש, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּפי
ׁשמּטֹו אּלא ׁשני ּבית ּובנין יֹובלֹות;ראׁשֹון ּבלא ּבלבד, ת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹ

ׁשבע  אּלא חמּׁשים ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה, מּׁשחרב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכן
מּתלמּוד  עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ּבלבד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻׁשבע

קּבלה. ׁשהּוא זה, חׁשּבֹון ּכפי זרה, ְְֲִֶֶֶַָָָָָעבֹודה
.Â הּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת

חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻואנׁשי
זֹו, ׁשנה ּתהי - זה חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע אֹותן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמׁשליכין
ועל  ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ׁשבע ׁשנת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהיא
מעׂשרֹות  לענין מֹורין אנּו זה חׁשּבֹון ּוכפי סֹומכין, אנּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשהּקּבלה - ּכספים והׁשמטת הגאונים]ּוׁשביעית [מסורת ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
להּתלֹות. ראּוי ּובהם ּבהֹוראה, ּגדֹולים עּמּודים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהּמעׂשה

.Êהּׁשבּוע ׁשני מּמנין עֹולה אינּה יֹובל -[השמיטה]ׁשנת ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
יֹובל; חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, וארּבעים ּתׁשע ׁשנת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאּלא
ּבכל  וכן ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת וחמּׁשים, אחת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּוׁשנת

ויֹובל. ְֵֵיֹובל
.Áּבטלּו מנּׁשה, ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּגלה

יׁשביה",הּיֹובלֹות  לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשבט  מערבין יהיּו ׁשּלא והּוא, עליה; יֹוׁשביה ׁשּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבזמן
נֹוהג  ׁשהּיֹובל ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבׁשבט,
ּבכל  - הּוא" "יֹובל ׁשּנאמר: לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבארץ,

הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמקֹום,
.Ë ּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג נֹוהג, ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּובזמן

חֹומה ביובל"]ערי יצא "לא בו חרמים [שנאמר ׂשדה ודין , ְְֲִִֵֵָָָ
לכהן] או הבית לבדק אחּזה[המוחרמת ׂשדה ודין שירש , -] ְְֲִֵָֻ

ביובל] אליו חוזרת ומכרה, ּתֹוׁשב;מאבותיו ּגר ּומקּבלין ,ְְִֵַָ
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מן  - מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ, ׁשביעית ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָונֹוהגת
ולא  עברי, עבד נֹוהג אין נֹוהג, הּיֹובל ׁשאין ּובזמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּתֹורה.
ואין  חרמים, ׂשדה ולא אחּזה, ׂשדה ולא חֹומה, ערי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵָָָָָֹֹֻּבּתי
וכן  מּדבריהם, ּבארץ ׁשביעית ונֹוהגת ּתֹוׁשב; ּגר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקּבלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, מקֹום ּבכל ּכספים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהׁשמטת
.È.הּיֹובל ּבׁשנת ּבתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמצות

חּיב  ויחיד יחיד וכל ּתחּלה; ּדין, לבית מסּורה זֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָּומצוה
ּתׁשע, ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ׁשֹופר". "ּתעבירּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹלתקע,
ּגבּול  ּבכל ׁשֹופר ּומעבירין הּׁשנה; ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹּכדר

ְִֵָיׂשראל.
.‡È הּׁשנ ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ּדבר ׁשֹופר לכל הּוא אחד ;ה, ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּבּיֹובל  אּלא לּתקיעֹות, הּׁשנה ראׁש ואחד הּיֹובל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואחד
ּבבית  ּובין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹּתֹוקעין
לתקע  חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש; את ּבֹו קּדׁשּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּדין

ּדין. ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין, ּדין ׁשּבית זמן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹּכל
.·È ּתֹוקעין היּו לא ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹּובראׁש

ויחיד  יחיד ּכל ואין החדׁש; את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
ּדין  ּבית ּבפני אּלא .ּתֹוקע, ְִִֵֵֵֶַָ

.‚È,עבדים ו ׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹׁשלׁשה
קרקע  הׁשמטת היא וזֹו - לבעליהן ׂשדֹות .והחזרת ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָ

.„È עבדים היּו לא הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ְֲִִִֵַַַָָָָֹֹמראׁש
הּׂשדֹות  ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא לבּתיהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹנפטרים
ּוׂשמחים, וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא - לבעליהן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָחֹוזרֹות

ּבראׁשיהם  ּתקעּוועטרֹותיהם - הּכּפּורים יֹום ׁשהּגיע ּכיון . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׂשדֹות  וחזרּו לבּתיהן, עבדים נפטרּו ּבּׁשֹופר, ּדין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבית

ְֲֵֶַלבעליהן.
.ÂË הּׁשמ ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל הּוא ּדין אחד ּטה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אסּור  הארץ, מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ּדבר: ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלכל
ּומלאכֹות  ּבּיֹובל; מּתר ּבּׁשביעית, ׁשּמּתר וכל יֹובל; ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻֻּבׁשנת
ּפרֹות  ודין ּבּיֹובל; עליהן לֹוקין ּבּׁשביעית, עליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּלֹוקין
ׁשביעית  ּפרֹות ּכדין ּובבעּור, ּומכירה ּבאכילה יֹובל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָׁשנת

ּדבר. ְָָָלכל
.ÊË מׁשּמטת ׁשהּׁשביעית - הּיֹובל על ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיתרה

על  יֹובל ויֹותר ּכספים. מׁשמיט הּיֹובל ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָּכספים,
וזה  קרקע; ּומׁשמיט עבדים, מֹוציא ׁשהּיֹובל - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָהּׁשביעית
עׂשה, מצות והיא ּבּתֹורה, האמּור ׂשדֹות מכירת ּדין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָהּוא
קרקע  מׁשמיט יֹובל לארץ". ּתּתנּו "ּגאּלה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנאמר:
ּכמֹו ּבסֹופּה, אּלא ּכספים מׁשּמטת אין ּוׁשביעית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבתחּלתֹו,

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ג  סיון ה' שלישי יום

יא  ¤¤ּפרק
נמּכרת ‡. אינּה - לּׁשבטים הּמתחּלקת יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ

מכר  ואם לצמתת". תּמכר לא "והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעׂשיהן  ואין תעׂשה; ּבלא עֹוברין ׁשניהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות,

ּבּיֹובל  לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא .מֹועילין, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.·- ּבּיֹובל יֹוצאה אינּה ׁשנה, לׁשּׁשים ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוהּמֹוכר
הּנמּכר  אֹו סתם, הּנמּכר ּדבר אּלא ּבּיֹובל, חֹוזר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין

.לצמיתּות  ְִִ
ׁשהן ‚. ּפי על אף אחּזתֹו, ׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

העני  ּכן אם אּלא - זמן אחר ימּוחֹוזרין "וכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבכיסֹו, הּדמים ּולהּניח למּכר אבל מאחּזתֹו". ּומכר ,ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻאחי
ּובהמה  ועבדים ּכלים ּבהן לּקח אֹו סחֹורה, ּבהן לעׂשֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מּכל  ּומכר עבר ואם ּבלבד. למזֹונֹות אּלא רּׁשאי; אינֹו -ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מכּורין. אּלּו הרי ְֲִֵֵָמקֹום,
ׂשדה „. ּדין ּובׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָודנין

לפי  הּדמים את להׁשיב - אחּזתֹו ׂשדה מ ֹוכר ּדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֻֻאחּזה.
מחּׁשב  לפּדֹות, ׁשּירצה עת ּובכל לּיֹובל; הּנׁשארֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנים
ּומחזיר  הּמכר, מּדמי וגֹורע ׁשאכל, הּׁשנים על הּלֹוקח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָעם

הּׁשאר  את .לֹו ְֶַָ
ׂשדהּו‰. לֹו ּומכר ׁשנים, עׂשר לּיֹובל ׁשּנׁשאר הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?

לגאל  הּמֹוכר ורצה ׁשנים, ׁשלׁש הּלֹוקח אכלּה ּדינר, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּבמאה
ׁשׁש אכלּה אם וכן ׂשדהּו; ּומחזיר ּדינר, ׁשבעים לֹו נֹותן -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
ּגאלּה, לא ׂשדהּו. ּומחזיר ּדינר, ארּבעים לֹו נֹותן - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹׁשנים
לּבעלים  ּתחזר - הּיֹובל ׁשנת עד הּלֹוקח ּביד היתה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹאּלא

"ל ימּכר תבּואת ׁשני "ּבמסּפר ׁשּנאמר: ּדמים, .ּבלא ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
.Âאינֹו - ּגאלּה ׁשנים ּולאחר ּפרֹות, מלאה והיא לֹו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמכרּה

ׁשּמכרּתי  ּכמֹו ּפרֹות מלאה לי 'החזירּנה לֹו: לֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיכֹול
'הּׁשנה,ל ראׁש לפני ּפרֹות מלאה לֹו מכרּה אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

ּתבּואֹות  ׁשלׁש אֹוכל זה הרי - ׁשנים ׁשּתי אחר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹּוגאלּה
ׁשנים  ׁשּתי לפי אּלא עּמֹו מחּׁשב ואינֹו הּׁשנים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבׁשּתי
הּתבּואֹות. ּפי על לא הּׁשנים", ּפי "על ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶַַַַַַָֹּבלבד,

.Ê ׁשל הן הרי ׁשּבתֹוכּה, ׁשקמה ּופרֹות והּזמֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּקנים
ׁשּלּה הּפרֹות ּכׁשאר ׁשּיבׁש,לֹוקח אֹו ׁשּנכסח אילן אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבדמיו  ויּלקח יּמכר, יעׂשה? ּכיצד ּבֹו. אסּורין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשניהן
מּידֹו. הּׂשדה ׁשּתּגאל עד ּפרֹותיה, אֹוכל והּלֹוקח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָקרקע,

.Á- והׁשּביחה אילנֹות ּונטעּה אחּזה, ׂשדה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֻהּלֹוקח
ׁשּבתֹוכּה, האילנֹות ׁשבח ׁשמין ּבּיֹובל, חֹוזרת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא

לּלֹוקח  הּׁשבח ּדמי הּׂשדה ּבעל "ויצא ונֹותן ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
חֹוזר. הּׁשבח ואין חֹוזר, ממּכר - ּבית" ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָממּכר

.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוהג, ׁשהּיֹובל ּבזמן ׂשדהּו את -הּמֹוכר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
"ּבמסּפר  ׁשּנאמר: ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות לגאל מּתר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻאינֹו
אסּור  זה הרי הּלֹוקח, רצה ואפּלּו ;"ל ימּכר תבּואת ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשני
מאת  ּתקנה הּיֹובל, אחר ׁשנים "ּבמסּפר ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּמכירה. מּיֹום לעת מעת ׁשנים מּׁשּתי ּפחֹות אין ,"ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָעמית

.Èהּׁשנים ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשני הּלֹוקח ׁשּיאכל וצרי-] ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
תבואות] בהן שהיו "ׁשני שנתיים ׁשּנאמר: - יגאל ואחר ,ְְְֱִֵֶֶַַַַ

ׁשביעית, הּׁשנים מּׁשּתי אחת היתה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹתבּואת";
הּמנין. מן עֹולה אינּה - ירקֹון אֹו ׁשּדפֹון ׁשנת ְְִִִֵֵַַָָָָָאֹו

.‡Èּבּורה הּלֹוקח זרועה]הּניחּה ׁשנה,[לא ואכלּה ׁשנה ֲִִֵַַַָָָָָָָָ
ונרּה ׁשנה אכלּה הרי [חרש]אֹו - זרעּה ולא לזריעה ׁשנה ְְְְֲֲִִֵָָָָָָָָָָָֹ

נמּכרת, אינּה - עצמּה יֹובל ּבׁשנת מכרּה לּמנין. עֹולין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלּו
לּבעלים. חֹוזרין ְְְִִִַַָָוהּדמים
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ׁשּכיון  - ואבד' לי היה ּופרֹוזּבּול היתה, 'מלוה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹיאמר:
ּדבר  מּניח אדם ׁשאין היא חזקה ּפרֹוזּבּול, חכמים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּתּקנּו

אסּור  ּדבר ואֹוכל .מּתר ְֵָָָָֻ
.ÊÎ ּדבריו ּומסר זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתלמידי

לי  ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל לכם, אני 'מֹוסר ואמר: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּתלמידים,
ּפרֹוזּבּול  לכּתב צרי אינֹו - ׁשארצה' זמן ּכל ;ׁשאגּבּנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

מּדבריהם  הּזה ּבּזמן ּכספים ׁשהׁשמטת יֹודעין ׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּפני
חכמים] נדחית.[של היא ּבלבד ּובדברים ,ְְְִִִִִֵַָ

.ÁÎ חכמים רּוח ׁשביעית, עליו ׁשעברה חֹוב הּמחזיר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּכל
הימּנּו אני,נֹוחה 'מׁשמיט לּמחזיר: לֹומר הּמלוה וצרי . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

רצֹוני ּוכ  כן, ּפי על 'אף לֹו: אֹומר מּמּני'. נפטרּת בר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
נגׂש. לא והרי יּגׂש", "לא ׁשּנאמר: מּמּנּו, יקּבל - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּתקּבל'
'ׁשּלי  לֹו: יאמר אּלא ;'ל נֹותן אני 'ּבחֹובי לֹו: יאמר ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹולא

.'ל נֹותן אני ּובמּתנה ְְֲִֵֵַָָהם,
.ËÎעּמֹו מסּבב - ּכן לֹו אמר ולא חֹובֹו, לֹו ְְְִִֵֵֶַַָֹהחזיר

;'ל נתּתים ּובמּתנה הם, 'ׁשּלי לֹו: ׁשּיאמר עד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבדברים,
לֹו. ויל מעֹותיו, יּטל אּלא - מּמּנּו יקּבל  לא אמר, לא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹאם

.Ï ׁשּמא הּׁשמּטה, קדם חברֹו את מּלהלוֹות ׁשּנמנע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמי
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - ויּׁשמט אצלֹו החֹוב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיתאחר
ּתֹורה  הזהירה ׁשהרי - הּוא ּגדֹול וחטא וגֹו'". ל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ"הּׁשמר
מקֹום  וכל וגֹו'", ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשני ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעליו
לא  מצות זֹו הרי - 'אל' אֹו 'ּפן', אֹו 'הּׁשמר', ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
אֹותֹו וקראה זֹו, רעה מחׁשבה על הקּפידה והּתֹורה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָתעׂשה.
יּמנע  ׁשּלא ּולצּוֹות להזהיר הּכתּוב הֹוסיף והרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ"ּבלּיעל";
ּבתּת לבב ירע ולא לֹו, ּתּתן "נתֹון ׁשּנאמר: יּתן, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
ּבעֹולם  זֹו מצוה ּבׂשכר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש והבטיח ְְְְִִִִַַַָָָָָלֹו";

וגֹו'". יברכ הּזה, הּדבר ּבגלל "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּזה,

ה'תשע"ג  סיון ד' שני יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשנת ‡. ּולקּדׁש ׁשבע, ׁשבע ׁשנים לסּפר עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמצות

וגֹו' ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל "וספרּת ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהחמּׁשים
מסּורין  אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי החמּׁשים"; ׁשנת את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַוקּדׁשּתם

ּבלבד. הּגדֹול ּדין ְְִִֵַַָלבית
ׁשנה ·. עׂשרה ארּבע מאחר למנֹות? התחילּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומאימתי

וׁשׁש ,ׂשד ּתזרע ׁשנים "ׁשׁש ׁשּנאמר: - לארץ ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּנכנסּו
ארצֹו; מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה עד ,"ּכרמ ּתזמר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים
ּבחּלּוק. ׁשנים וׁשבע הארץ, ּבכּבּוׁש עׂשּו ׁשנים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָוׁשבע
מראׁש ואלּפים מאֹות וחמׁש ׁשלׁש ּבׁשנת אֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹנמצאת
ׁשנּיה  ׁשנה ׁשהיא הראׁשֹון, אדם מֹולד ׁשאחר ְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהּׁשנה
מאֹות  וחמׁש עׂשר ׁשנת ועׂשּו למנֹות. התחילּו - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָליצירה
לארץ  מּׁשּנכנסּו ועׂשרים אחת ׁשנת ׁשהיא ליצירה, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָואלּפים
ׁשהיא  חמּׁשים, ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה; -ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָ

לארץ. מּׁשּנכנסּו וׁשּׁשים ארּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַָָׁשנת
ועד ‚. לארץ מּׁשּנכנסּו יׂשראל, מנּו יֹובלים עׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשבעה

ּבראׁשֹונהׁשּיצאּו הּבית ׁשחרב ּבּה, ׁשּיצאּו וׁשנה [ג'; ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ליצירה] ׁשביעית של"ט מֹוצאי ּוׁשלׁשים , ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְִִִֵֵַָָָֹ

ּבית  עמד ׁשנים ועׂשר ׁשנה מאֹות ׁשארּבע - היתה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּיֹובל
הארץ. מּׁשּבטלה זה מנין ּבטל הּבית, ׁשחרב ּכיון ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָראׁשֹון.

ׁשנה ׁשבעים חרבה הארץ ת"ט]ונׁשארה ּבית [ש"מ ונבנה , ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֽ
ת"י]ׁשני ּובּׁשנה [בשנת עמד. ועׂשרים מאֹות וארּבע , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּומּׁשנה  הּׁשנּיה; הּביאה והיא עזרא, עלה מּבנינֹו ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּׁשביעית
ׁשלׁש[תט"ז]זֹו ׁשנת ועׂשּו אחר. מנין למנֹות ְְְְְְִִִִֵַַָָֹהתחילּו

וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה, ׁשני ּבית לבנין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעׂשרה
ׁשני, ּבבית יֹובל ׁשם היה ׁשּלא ּפי על אף חמּׁשים; ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשנת

ׁשמּטֹות. לקּדׁש ּכדי אֹותֹו היּו ְְְִִֵֵַָמֹונין
ּבאחרֹונה,„. הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת

ׁשהרי  חדׁשים, ּבׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתחּלתּה
ּוליֹובלֹות  לׁשמּטים הּמנין הּוא הּׁשנה מּתׁשרי אֹותּה - ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

הּיֹובל  מן עׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, ׁשביעית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמֹוצאי
תת"ל]הּתׁשיעי זֹו,[שנת ׁשנה - זה חׁשּבֹון ּולפי היתה. ְְְְִִִֶֶַָָָָ

ׁשבע  ׁשנת ׁשהיא לחרּבן, וׁשבע ּומאה אלף ׁשנת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשהיא
ׁשנת  ׁשהיא ׁשטרֹות, למנין מאֹות וארּבע ואלף ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּוׁשמֹונים
היא  - ליצירה אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹׁשׁש

הּיֹובל. מן ועׂשרים אחת ׁשנת והיא ׁשמּטה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָׁשנת
איׁש‰. ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבית  חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא איׁש, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּפי
ׁשמּטֹו אּלא ׁשני ּבית ּובנין יֹובלֹות;ראׁשֹון ּבלא ּבלבד, ת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹ

ׁשבע  אּלא חמּׁשים ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה, מּׁשחרב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכן
מּתלמּוד  עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ּבלבד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻׁשבע

קּבלה. ׁשהּוא זה, חׁשּבֹון ּכפי זרה, ְְֲִֶֶֶַָָָָָעבֹודה
.Â הּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת

חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻואנׁשי
זֹו, ׁשנה ּתהי - זה חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע אֹותן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמׁשליכין
ועל  ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ׁשבע ׁשנת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהיא
מעׂשרֹות  לענין מֹורין אנּו זה חׁשּבֹון ּוכפי סֹומכין, אנּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשהּקּבלה - ּכספים והׁשמטת הגאונים]ּוׁשביעית [מסורת ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
להּתלֹות. ראּוי ּובהם ּבהֹוראה, ּגדֹולים עּמּודים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהּמעׂשה

.Êהּׁשבּוע ׁשני מּמנין עֹולה אינּה יֹובל -[השמיטה]ׁשנת ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
יֹובל; חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, וארּבעים ּתׁשע ׁשנת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאּלא
ּבכל  וכן ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת וחמּׁשים, אחת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּוׁשנת

ויֹובל. ְֵֵיֹובל
.Áּבטלּו מנּׁשה, ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּגלה

יׁשביה",הּיֹובלֹות  לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשבט  מערבין יהיּו ׁשּלא והּוא, עליה; יֹוׁשביה ׁשּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבזמן
נֹוהג  ׁשהּיֹובל ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבׁשבט,
ּבכל  - הּוא" "יֹובל ׁשּנאמר: לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבארץ,

הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמקֹום,
.Ë ּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג נֹוהג, ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּובזמן

חֹומה ביובל"]ערי יצא "לא בו חרמים [שנאמר ׂשדה ודין , ְְֲִִֵֵָָָ
לכהן] או הבית לבדק אחּזה[המוחרמת ׂשדה ודין שירש , -] ְְֲִֵָֻ

ביובל] אליו חוזרת ומכרה, ּתֹוׁשב;מאבותיו ּגר ּומקּבלין ,ְְִֵַָ
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מן  - מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ, ׁשביעית ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָונֹוהגת
ולא  עברי, עבד נֹוהג אין נֹוהג, הּיֹובל ׁשאין ּובזמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּתֹורה.
ואין  חרמים, ׂשדה ולא אחּזה, ׂשדה ולא חֹומה, ערי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵָָָָָֹֹֻּבּתי
וכן  מּדבריהם, ּבארץ ׁשביעית ונֹוהגת ּתֹוׁשב; ּגר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקּבלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, מקֹום ּבכל ּכספים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהׁשמטת
.È.הּיֹובל ּבׁשנת ּבתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמצות

חּיב  ויחיד יחיד וכל ּתחּלה; ּדין, לבית מסּורה זֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָּומצוה
ּתׁשע, ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ׁשֹופר". "ּתעבירּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹלתקע,
ּגבּול  ּבכל ׁשֹופר ּומעבירין הּׁשנה; ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹּכדר

ְִֵָיׂשראל.
.‡È הּׁשנ ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ּדבר ׁשֹופר לכל הּוא אחד ;ה, ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּבּיֹובל  אּלא לּתקיעֹות, הּׁשנה ראׁש ואחד הּיֹובל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואחד
ּבבית  ּובין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹּתֹוקעין
לתקע  חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש; את ּבֹו קּדׁשּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּדין

ּדין. ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין, ּדין ׁשּבית זמן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹּכל
.·È ּתֹוקעין היּו לא ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹּובראׁש

ויחיד  יחיד ּכל ואין החדׁש; את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
ּדין  ּבית ּבפני אּלא .ּתֹוקע, ְִִֵֵֵֶַָ

.‚È,עבדים ו ׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹׁשלׁשה
קרקע  הׁשמטת היא וזֹו - לבעליהן ׂשדֹות .והחזרת ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָ

.„È עבדים היּו לא הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ְֲִִִֵַַַָָָָֹֹמראׁש
הּׂשדֹות  ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא לבּתיהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹנפטרים
ּוׂשמחים, וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא - לבעליהן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָחֹוזרֹות

ּבראׁשיהם  ּתקעּוועטרֹותיהם - הּכּפּורים יֹום ׁשהּגיע ּכיון . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׂשדֹות  וחזרּו לבּתיהן, עבדים נפטרּו ּבּׁשֹופר, ּדין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבית

ְֲֵֶַלבעליהן.
.ÂË הּׁשמ ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל הּוא ּדין אחד ּטה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אסּור  הארץ, מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ּדבר: ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלכל
ּומלאכֹות  ּבּיֹובל; מּתר ּבּׁשביעית, ׁשּמּתר וכל יֹובל; ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻֻּבׁשנת
ּפרֹות  ודין ּבּיֹובל; עליהן לֹוקין ּבּׁשביעית, עליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּלֹוקין
ׁשביעית  ּפרֹות ּכדין ּובבעּור, ּומכירה ּבאכילה יֹובל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָׁשנת

ּדבר. ְָָָלכל
.ÊË מׁשּמטת ׁשהּׁשביעית - הּיֹובל על ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיתרה

על  יֹובל ויֹותר ּכספים. מׁשמיט הּיֹובל ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָּכספים,
וזה  קרקע; ּומׁשמיט עבדים, מֹוציא ׁשהּיֹובל - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָהּׁשביעית
עׂשה, מצות והיא ּבּתֹורה, האמּור ׂשדֹות מכירת ּדין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָהּוא
קרקע  מׁשמיט יֹובל לארץ". ּתּתנּו "ּגאּלה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנאמר:
ּכמֹו ּבסֹופּה, אּלא ּכספים מׁשּמטת אין ּוׁשביעית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבתחּלתֹו,

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ג  סיון ה' שלישי יום

יא  ¤¤ּפרק
נמּכרת ‡. אינּה - לּׁשבטים הּמתחּלקת יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ

מכר  ואם לצמתת". תּמכר לא "והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעׂשיהן  ואין תעׂשה; ּבלא עֹוברין ׁשניהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות,

ּבּיֹובל  לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא .מֹועילין, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.·- ּבּיֹובל יֹוצאה אינּה ׁשנה, לׁשּׁשים ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוהּמֹוכר
הּנמּכר  אֹו סתם, הּנמּכר ּדבר אּלא ּבּיֹובל, חֹוזר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין

.לצמיתּות  ְִִ
ׁשהן ‚. ּפי על אף אחּזתֹו, ׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

העני  ּכן אם אּלא - זמן אחר ימּוחֹוזרין "וכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבכיסֹו, הּדמים ּולהּניח למּכר אבל מאחּזתֹו". ּומכר ,ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻאחי
ּובהמה  ועבדים ּכלים ּבהן לּקח אֹו סחֹורה, ּבהן לעׂשֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מּכל  ּומכר עבר ואם ּבלבד. למזֹונֹות אּלא רּׁשאי; אינֹו -ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מכּורין. אּלּו הרי ְֲִֵֵָמקֹום,
ׂשדה „. ּדין ּובׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָודנין

לפי  הּדמים את להׁשיב - אחּזתֹו ׂשדה מ ֹוכר ּדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֻֻאחּזה.
מחּׁשב  לפּדֹות, ׁשּירצה עת ּובכל לּיֹובל; הּנׁשארֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנים
ּומחזיר  הּמכר, מּדמי וגֹורע ׁשאכל, הּׁשנים על הּלֹוקח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָעם

הּׁשאר  את .לֹו ְֶַָ
ׂשדהּו‰. לֹו ּומכר ׁשנים, עׂשר לּיֹובל ׁשּנׁשאר הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?

לגאל  הּמֹוכר ורצה ׁשנים, ׁשלׁש הּלֹוקח אכלּה ּדינר, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּבמאה
ׁשׁש אכלּה אם וכן ׂשדהּו; ּומחזיר ּדינר, ׁשבעים לֹו נֹותן -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
ּגאלּה, לא ׂשדהּו. ּומחזיר ּדינר, ארּבעים לֹו נֹותן - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹׁשנים
לּבעלים  ּתחזר - הּיֹובל ׁשנת עד הּלֹוקח ּביד היתה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹאּלא

"ל ימּכר תבּואת ׁשני "ּבמסּפר ׁשּנאמר: ּדמים, .ּבלא ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
.Âאינֹו - ּגאלּה ׁשנים ּולאחר ּפרֹות, מלאה והיא לֹו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמכרּה

ׁשּמכרּתי  ּכמֹו ּפרֹות מלאה לי 'החזירּנה לֹו: לֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיכֹול
'הּׁשנה,ל ראׁש לפני ּפרֹות מלאה לֹו מכרּה אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

ּתבּואֹות  ׁשלׁש אֹוכל זה הרי - ׁשנים ׁשּתי אחר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹּוגאלּה
ׁשנים  ׁשּתי לפי אּלא עּמֹו מחּׁשב ואינֹו הּׁשנים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבׁשּתי
הּתבּואֹות. ּפי על לא הּׁשנים", ּפי "על ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶַַַַַַָֹּבלבד,

.Ê ׁשל הן הרי ׁשּבתֹוכּה, ׁשקמה ּופרֹות והּזמֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּקנים
ׁשּלּה הּפרֹות ּכׁשאר ׁשּיבׁש,לֹוקח אֹו ׁשּנכסח אילן אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבדמיו  ויּלקח יּמכר, יעׂשה? ּכיצד ּבֹו. אסּורין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשניהן
מּידֹו. הּׂשדה ׁשּתּגאל עד ּפרֹותיה, אֹוכל והּלֹוקח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָקרקע,

.Á- והׁשּביחה אילנֹות ּונטעּה אחּזה, ׂשדה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֻהּלֹוקח
ׁשּבתֹוכּה, האילנֹות ׁשבח ׁשמין ּבּיֹובל, חֹוזרת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא

לּלֹוקח  הּׁשבח ּדמי הּׂשדה ּבעל "ויצא ונֹותן ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
חֹוזר. הּׁשבח ואין חֹוזר, ממּכר - ּבית" ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָממּכר

.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוהג, ׁשהּיֹובל ּבזמן ׂשדהּו את -הּמֹוכר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
"ּבמסּפר  ׁשּנאמר: ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות לגאל מּתר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻאינֹו
אסּור  זה הרי הּלֹוקח, רצה ואפּלּו ;"ל ימּכר תבּואת ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשני
מאת  ּתקנה הּיֹובל, אחר ׁשנים "ּבמסּפר ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּמכירה. מּיֹום לעת מעת ׁשנים מּׁשּתי ּפחֹות אין ,"ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָעמית

.Èהּׁשנים ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשני הּלֹוקח ׁשּיאכל וצרי-] ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
תבואות] בהן שהיו "ׁשני שנתיים ׁשּנאמר: - יגאל ואחר ,ְְְֱִֵֶֶַַַַ

ׁשביעית, הּׁשנים מּׁשּתי אחת היתה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹתבּואת";
הּמנין. מן עֹולה אינּה - ירקֹון אֹו ׁשּדפֹון ׁשנת ְְִִִֵֵַַָָָָָאֹו

.‡Èּבּורה הּלֹוקח זרועה]הּניחּה ׁשנה,[לא ואכלּה ׁשנה ֲִִֵַַַָָָָָָָָ
ונרּה ׁשנה אכלּה הרי [חרש]אֹו - זרעּה ולא לזריעה ׁשנה ְְְְֲֲִִֵָָָָָָָָָָָֹ

נמּכרת, אינּה - עצמּה יֹובל ּבׁשנת מכרּה לּמנין. עֹולין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלּו
לּבעלים. חֹוזרין ְְְִִִַַָָוהּדמים
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.·È אֹוכל הּלֹוקח הרי - הּיֹובל לפני אחת ׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמכרּה
הּיֹובל  אחר ׁשנּיה ׁשנה תבּואת".אֹותּה "ׁשני ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

.‚È מלא נקעים ראּויין מכר ׁשאינם סלעים אֹו מים, ים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשנים  מּׁשּתי ּבפחֹות ּפֹודה זה הרי - ׁשּנאמר:לזריעה , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

היא  לתבּואה, הראּויה ׂשדה - תבּואת" ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ"ּבמסּפר
אף  - ּגאלּה לא ואם ׁשנים. ׁשּתי אחר אּלא נגאלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאינּה

ּבּיֹובל. לּבעלים חֹוזרת לזריעה, ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
.„È ׁשהרי ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות נגאלין אין - אילנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמכר

לּבעלים  חֹוזרין אינן ּגאלן, לא ואם לתבּואֹות; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹראּויין
לאילנֹות.ּבּיֹובל  ולא לאחּזתֹו", "וׁשב ׁשּנאמר: - ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

.ÂË וׁשני לׁשני, הראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמכר
ראׁשֹון  לאדֹון ּתחזר הּיֹובל ּבׁשנת - מאה אפּלּו ,לׁשליׁשי, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ

מאּתֹו, קנהּו לאׁשר הּׂשדה יׁשּוב הּיֹובל "ּבׁשנת ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
הארץ". אחּזת לֹו ֲֲֶֶַַָָֻלאׁשר

.ÊË לׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ּדינר, ּבמאה לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָמכרּה
עם  אּלא מחּׁשב אינֹו - לגאל האדֹון ורצה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבמאתים,

לראׁשֹון הראׁשֹון  מכרּה לֹו". מכר אׁשר "לאיׁש ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
מחּׁשב  זה הרי - ּבמאה לׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבמאתים,
הּלֹוקח, ּביד והׁשּביחה ּבמאה, מכרּה אם וכן האחרֹון. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָעם
מה  לפי מחּׁשב - ּבמאתים להּמכר ראּויה היא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוהרי
ראּויה  היא והרי והכסיפה, ּבמאתים, מכרּה ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּׁשּמכר;
ּכח  מיּפין לעֹולם ּׁשהיא. מה לפי מחּׁשב - ּבמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלהּמכר

הּלֹוקח. ּכח ּומרעין אחּזה, ׂשדה ְְֲִֵֵֵֵַַַַָֹֻהּמֹוכר
.ÊÈ ּומכר אחרֹות, ׂשדֹות לֹו והיּו אחּזה, ׂשדה ְְֲֲֵֵֵַַָָָָֻהּמֹוכר

לֹו ׁשֹומעין אין - ׁשּמכר ׂשדה לגאל ּכדי הּׂשדֹות ,מאֹותן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מצּוי  ׁשאינֹו ּדבר ׁשּימצא עד גאּלתֹו", ּכדי "ּומצא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּנאמר:
- לֹו ׁשֹומעין אין לגאל, לוה אם וכן ׁשּמכר. ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּבׁשעה

ׁשּילוה. לא ידֹו", "והּׂשיגה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
.ÁÈ אין - ׁשּמכר הּׂשדה חצי לגאל ורצה מעט, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא

לֹו ּכּלּה,ׁשֹומעין את ּגֹואל אֹו - גאּלתֹו" "ּכדי ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָֻֻ
ׁשּנאמר: ּגֹואלין, - לגאל קרֹוביו רצּו ואם ּגֹואל. אינֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹאֹו

אליו". הּקרב ּגאלֹו ֲֵַָָָֹֹ"ּובא
.ËÈ ּבּיֹובל לֹו חֹוזרת זֹו הרי מּתנה, ׂשדהּו -הּנֹותן ֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּמּתנה. את לרּבֹות אחּזתֹו", אל איׁש "ּתׁשבּו ְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנאמר:
.Îׁשחלקּו זה [בירושה]האחין ּומחזירין הן, ּכלקֹוחֹות - ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וכן  ׁשהיתה. מּכמֹות חלּקתן ּתּבטל ולא ּבּיֹובל; חלקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלזה
והמיּבם אחיו[נושא]הּבכֹור ּבּיֹובל [שמת]אׁשת מחזיר - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ

ׁשּכנגּדֹו. החלק ונֹוטל ׁשּנטל, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָחלק
.‡Î הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על אף - אׁשּתֹו את הּיֹורׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻאבל

חכמים]מּדבריהם  ּתֹורה,[של ּכׁשל לדבריהם חּזּוק עׂשּו - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ
מּמּנה ירׁש ואם ּבּיֹובל. מחזיר ב:]ואינֹו ּבית [מקום ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

מׁשּפחה  ּפגם מּׁשּום מׁשּפחה, לבני יחזיר - ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּקברֹות
אחר] במקום יקברו והם בתוכם זר שיקבר להם ;[שגנאי

חּיב  ׁשהרי - אׁשּתֹו קבר ּדמי לֹו ּומנּכין ּדמיה, לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָויּתנּו
ְִָָּבקבּורתּה.

ה'תשע"ג  סיון ו' רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
ּגֹואל ‡. זה הרי - חֹומה הּמּקפת עיר ּבתֹו ּבית ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּמֹוכר

ׁשּירצה, עת ּבכל ׁשּמכר, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאֹותּה
הּדמים  ּכל נֹותן - לפּדֹות ּוכׁשרֹוצה ׁשּמכר; ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָואפּלּו

ּכלּום. לּלֹוקח ּגֹורע ואינֹו ְְֵֵֵֶַַַַָׁשּלקח,
אם ·. עצמֹו הּמֹוכר אּלא אֹותּה, ּפֹודין הּקרֹובים ְְְִִִֵֵֶַַַָָואין

ידֹו ילוה הּׂשיגה לא אבל ולפּדֹות; מּנכסיו למּכר לֹו ויׁש . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹֹ
לחצאין. יגאל ולא ְְְְֲִִִַַַָֹויגאל,

הּלֹוקח,‚. יׁשמת הּמֹוכר, מת אם וכן ּבנֹו; מּיד יפּדה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַ
חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל לפּדֹותּה .לבנֹו ְְְִִֵֶָָָָֹ

מֹונין „. - הּׁשנה ּבתֹו לׁשני ראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ְְְִִִִֵַַַָָָָמכר
הּבית החלט - לראׁשֹון ׁשנה ׁשּׁשלמה ּכיון עבר לראׁשֹון: -] ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ

לגמרי] זכּות לרשותו ּכל לּׁשני מכר ׁשהּמֹוכר הּׁשני; ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּביד
זֹו הרי ּגאלּה, ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע לידֹו. ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּתבֹוא
ּגאלֹו ולא מּתנה הּבית נתן אם וכן הּלֹוקח. ּביד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹנחלטה
מּתנה. לֹו ׁשּנּתן זה ּביד נחלט זה הרי חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

סֹופּה‰. עד נחלט אינֹו מעּברת, ׁשנה ׁשּנאמר:היתה - ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
העּבּור. חדׁש להביא תמימה", ׁשנה לֹו מלאת ְְְִִִֶַָָָָָֹֹ"עד

.Âּבראׁש ואחד ראׁשֹון אדר ּבחצי אחד ּבּתים, ׁשני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר
אחד  ׁשהּגיע ּכיון ׁשני, אדר ּבראׁש ׁשּמכר זה - ׁשני ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדר
ּבחצי  ׁשּמכר וזה ׁשנה; לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבאדר
ׁשנה  ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא הראׁשֹון, ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹאדר

העּבּור  ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד מּפני - .הּבאה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.Ê לפּדֹות הּלֹוקח נמצא ולא חדׁש, עׂשר ׁשנים יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּגיע

הּדלת  וׁשֹובר ּדין, ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמּמּנּו
את  ויּטל יבֹוא הּלֹוקח, ׁשּיבֹוא ואימתי לביתֹו; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹונכנס

.מעֹותיו  ְָ
.Á- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש

ולא  ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה לֹו ׁשעלתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכיון
אּלא  חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין הּגֹואל; ּביד נחלט ּבעליו, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגאלֹו

לדרתיו".הּלֹוקח  אתֹו, "לּקנה ׁשּנאמר: , ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ
.Ë- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר

ׁשּירצה  עד הּלֹוקח, ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל, חֹוזר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאינֹו
הּמכר; ׁשנת ּכל לגאל ויחלט הּמֹוכר ׁשנה, ּתּמלא .אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

.È מּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו החצרים, ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר
הּׂשדֹות  ׁשּבדין יפה ּבכח נגאל זה הרי - ּכראּוי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹחֹומה

חֹומה  הּמּקפין הּבּתים מּיד וׁשּבדין לגאל רצה אם ּכיצד? . ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
- ּגאל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע הּבּתים. ּכדין ּגֹואל, -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּגֹואל  ּובעת הּׂשדֹות; ּכדין הּיֹובל, ׁשנת עד ּגֹואל זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
יֹובל  הּגיע ּׁשאכל. מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר, עם מחּׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

הּׂשדֹות. ּכדין ּדמים, ּבלא הּבית חֹוזר - ּגאל ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹולא
.‡È הּגּנֹות ּכגֹון החֹומה, מן לפנים ׁשהּוא ְְִִִִֶַַָָּכל

ּכבּתים  הּוא הרי - והּׁשֹובכֹות ׁשּנאמר:והּמרחצאֹות , ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָ
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ּכדין  נגאלין העיר, ׁשּבתֹו הּׂשדֹות אבל ּבעיר". ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָ"אׁשר
- ּבעיר" אׁשר הּבית "וקם ׁשּנאמר: לעיר, ׁשחּוץ ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּׂשדֹות

הּׂשדֹות. לא לבית, הּדֹומה וכל ְְִִֶַַַַַָָֹ"הּבית"
.·Èאינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית

חֹומה  ערי ּבבּתי ּבּה.נחלט נחלט הּבית אין וירּוׁשלים, . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
חֹומה. ערי ּכבּתי אינֹו ּבחֹומה, הּבנּוי ְִֵֵֵַַַָָָָָּובית

.‚Èאינֹו - חֹומתּה ׁשהּים אֹו חֹומתּה, ׁשּגּגֹותיה ִֵֶֶֶַַָָָָָָעיר
.ּכמּקפת  ְֶֶֻ

.„Èׁשלׁש ּבֹו ׁשּיהיה עד - חֹומה' 'עיר נקרא הּמקֹום ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאין
יתר  אֹו ויּקיפּוחצרֹות יתר, אֹו ּבּתים ׁשני מהן חצר ּובכל , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

אבל  ּבתֹוכֹו; החצרֹות יבנּו ּכ ואחר ּתחּלה, חֹומה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָאֹותן
חצרֹות  ׁשלׁש ּבֹו היּו ׁשּלא אֹו הּקף, ּכ ואחר ׁשּיׁשב ְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻמקֹום
ּכבּתי  ׁשּבֹו ּבּתים אּלא חֹומה, עיר אינֹו - ּבּתים ׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשל

ֲִֵַהחצרים.
.ÂËּכּבּוׁש ּבׁשעת הּמּקפת חֹומה על אּלא סֹומכין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאין

ּבׁשעה הארץ  חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? . ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
עּתה, מּקפת ׁשהיא ּפי על אף - הארץ את יהֹוׁשע ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשּכבׁש
ּבימי  חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר החצרים; ּכבּתי היא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻהרי
ּכמּקפת. היא הרי עּתה, מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻיהֹוׁשע
ׁשהיּו חֹומה ערי קדּׁשת ּבטלה ראׁשֹון, ּבחרּבן ׁשּגלּו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻוכיון
נתקּדׁשּו הּׁשנּיה, ּבּביאה עזרא ׁשעלה ּכיון יהֹוׁשע. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבימי

ה  הערים ׁשּביאתן ּכל מּפני - העת ּבאֹותּה חֹומה ּמּקפֹות ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ
מה  יהֹוׁשע: ּבימי ּכביאתן ׁשנּיה, ּביאה ׁשהיא עזרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבימי
ערי  ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין מנּו יהֹוׁשע, ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֻּביאתן
מנּו עזרא, ּבימי ּביאתן אף - ּבמעׂשר ונתחּיבּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחֹומה,
ּבמעׂשר. ונתחּיבּו חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשמּטין

.ÊËׁשּיּכנסּו ּבעת ׁשליׁשית, ּבביאה לבֹוא לעתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָוכן
ערי  ּבּתי ויקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין למנֹות יתחילּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָלארץ
ׁשּנאמר: ּבמעׂשרֹות, ׁשּיכּבׁשּוהּו מקֹום ּכל ויתחּיב ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָחֹומה,
,אבתי ירׁשּו אׁשר הארץ אל אלהי ה' והביא"ְֱֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶָָָֹֹ

ּירּׁשת וירׁשּתּה" מה - אבֹותי לירּׁשת ירּׁשת מקיׁש , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻֻֻ
אף  האּלּו, הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש נֹוהג אּתה ,ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאבֹותי

האּלּו. הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש ּבּה נֹוהג אּתה ,ְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻירּׁשת

ה'תשע"ג  סיון ז' חמישי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּכבר ‡. ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּפי על אף - לוי ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשבט

והערים  ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים להם לּתן יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנצטּוּו
עיר; ּוׁשּתים ארּבעים ועליהן הּמקלט, ערי ׁשׁש הן -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּכל  הּמׁשיח, ּבימֹות אחרֹות מקלט ערי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּוכׁשּמֹוסיפין

ְִִַללוּים.
ׁשלׁשת ·. ׁשהן ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמגרׁשי

סביב  אּמה אלף אלפים וחּוצה, העיר "מּקיר ׁשּנאמר: - ֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּולהּלן  סביב", את אּמה לעיר, מחּוץ "ּומּדתם אֹומר: הּוא ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מגרׁש, הראׁשֹונֹות אלף - וגֹו'" ּבאּמה אלּפים קדמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפאת
ּוכרמים. לׂשדֹות לּמגרׁש חּוץ ׁשּמֹודדין ְְְְְְִִִִֶַַַָָָואלּפים

ׁשאין ‚. - זה לתחּום חּוץ קבּורה ּבית עיר, לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָונֹותנין
עריהם  ּבתחּום מתיהם יהיּוקֹוברין "ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

לא  נּתנּו, לחּיים - חּיתם" ּולכל ולרכׁשם, ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹֻלבהמּתם
ְִָלקבּורה.

עיר,„. מגרׁש ולא מגרׁש, עיר הלוּים ּבערי עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹאין
"ּוׂשדה  ׁשּנאמר: - מגרׁש ׂשדה ולא ׂשדה, מגרׁש ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא

יּמכר"; לא עריהם, ְִִֵֵֶַָָֹמגרׁש
הּׁשמּועה‰. רבינו]ּומּפי ממשה ׁשּזה [מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ

והּמגרׁש הּׂשדה אּלא - יׁשּנה לא יּמכר", "לא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבׁשאר  וכן לעֹולם. ׁשהּוא ּכמֹות מּׁשלׁשּתן אחד ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָוהעיר,
ׂשדה, מגרׁש ולא מגרׁש, ׂשדה עֹוׂשין אין - יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹערי

מגרׁש; עיר ולא עיר, מגרׁש ְְְְִִִִָָֹֹולא
.Â את יּטע ולא ּגּנה, לעׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹולא

אר  יחריבּו ׁשּלא ּגּנה; יׂשראל חרבתֹו .ץ ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
.Ê ּבית אֹו עריהם, מּׂשדֹות ׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּיים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכהנים

אּלא  הּזה, ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ערי ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתי
ואם  מּיד; וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו הּׂשדֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָמֹוכרין
וגֹואלין  הּיֹובל; לאחר ההקּדׁש מּיד ּגֹואלין ׂשדה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהקּדיׁשּו

ׁשנים  ּכּמה אחר אפּלּו ׁשּירצּו, זמן ּכל חֹומה ערי -ּבּתי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ללוּים". ּתהיה עֹולם "ּגאּלת ְְְֱִִִֶֶֶַַַָֻׁשּנאמר:

.Á,ּכלוּים ּגֹואל זה הרי - לוי אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל
ׁשל  הּׂשדֹות אֹו והערים הֹואיל לוי; ׁשאינֹו ּפי על ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
לא  אּלּו, ּבמקֹומֹות ּתלּוי זה ׁשּדין לעֹולם; ּגֹואל ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹלוּיים,

.ּבּבעלים  ְִַָ
.Ë,ּכלוּים ּגֹואל אינֹו - יׂשראל אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָולוי

ּכיׂשראל  ללוּים",אּלא ּתהיה עֹולם "ּגאּלת נאמר ׁשּלא ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
הלוּים. ּבערי ְְִִֵֶַָָאּלא

.È הן וכן ּכנען. ּבארץ ינחלּו ׁשּלא מזהרין לוי, ׁשבט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכל
הערים  את ׁשּכֹובׁשין ּבׁשעה ּבּבּזה חלק יּטלּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמזהרין,
חלק  לוי, ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: -ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
וכן  ּבארץ; ו"נחלה" ּבּבּזה, "חלק" יׂשראל", עם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָונחלה

לא  "ּבארצם אֹומר: להּוא יהיה לא וחלק תנחל, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ
לֹוקה; ּבּבּזה, חלק ׁשּנטל ּכהן אֹו לוי ּובן ּבּבּזה. ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכם",

מּמּנּו. אֹותּה מעבירין ּבארץ, נחלה נטל ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָואם
.‡È ּבארץ אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ׁשאין לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיראה

וירׁשּוה  ּוליעקב, ליצחק לאברהם ּברית עליה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנכרת
ׁשּכֹובׁש הארצֹות ּכל ׁשאר אבל להם; ונתחּלקה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבניהם
הארצֹות  ּבאֹותן והלוּים הּכהנים הרי - יׂשראל מּמלכי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמל

יׂשראל. ּככל ְְְִִֵָָָָּובבּזתן,
.·È עם ּובבּזתּה יׂשראל ארץ ּבנחלת לוי זכה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולּמה

ּדרכיו  ּולהֹורֹות ּולׁשרתֹו, ה' את לעבד ׁשהבּדל מּפני ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחיו?
"יֹורּו ׁשּנאמר: - לרּבים הּצּדיקים ּומׁשּפטיו ְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָהיׁשרים
הבּדלּו ,ּולפיכ ליׂשראל". ותֹורת ליעקב, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻמׁשּפטי
ולא  יׂשראל, ּכׁשאר מלחמה עֹורכין לא - העֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמּדרכי
ה', חיל הם אּלא ּגּופן; ּבכח לעצמן זֹוכין ולא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹנֹוחלין,
להם, זֹוכה הּוא ּברּו והּוא חילֹו", ה' ּבר" ְֱֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

."ונחלת חלק "אני ְְְְֱֲֲִֶֶֶַַָׁשּנאמר:
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.·È אֹוכל הּלֹוקח הרי - הּיֹובל לפני אחת ׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמכרּה
הּיֹובל  אחר ׁשנּיה ׁשנה תבּואת".אֹותּה "ׁשני ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

.‚È מלא נקעים ראּויין מכר ׁשאינם סלעים אֹו מים, ים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשנים  מּׁשּתי ּבפחֹות ּפֹודה זה הרי - ׁשּנאמר:לזריעה , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

היא  לתבּואה, הראּויה ׂשדה - תבּואת" ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ"ּבמסּפר
אף  - ּגאלּה לא ואם ׁשנים. ׁשּתי אחר אּלא נגאלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאינּה

ּבּיֹובל. לּבעלים חֹוזרת לזריעה, ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
.„È ׁשהרי ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות נגאלין אין - אילנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמכר

לּבעלים  חֹוזרין אינן ּגאלן, לא ואם לתבּואֹות; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹראּויין
לאילנֹות.ּבּיֹובל  ולא לאחּזתֹו", "וׁשב ׁשּנאמר: - ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

.ÂË וׁשני לׁשני, הראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמכר
ראׁשֹון  לאדֹון ּתחזר הּיֹובל ּבׁשנת - מאה אפּלּו ,לׁשליׁשי, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ

מאּתֹו, קנהּו לאׁשר הּׂשדה יׁשּוב הּיֹובל "ּבׁשנת ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
הארץ". אחּזת לֹו ֲֲֶֶַַָָֻלאׁשר

.ÊË לׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ּדינר, ּבמאה לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָמכרּה
עם  אּלא מחּׁשב אינֹו - לגאל האדֹון ורצה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבמאתים,

לראׁשֹון הראׁשֹון  מכרּה לֹו". מכר אׁשר "לאיׁש ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
מחּׁשב  זה הרי - ּבמאה לׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבמאתים,
הּלֹוקח, ּביד והׁשּביחה ּבמאה, מכרּה אם וכן האחרֹון. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָעם
מה  לפי מחּׁשב - ּבמאתים להּמכר ראּויה היא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוהרי
ראּויה  היא והרי והכסיפה, ּבמאתים, מכרּה ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּׁשּמכר;
ּכח  מיּפין לעֹולם ּׁשהיא. מה לפי מחּׁשב - ּבמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלהּמכר

הּלֹוקח. ּכח ּומרעין אחּזה, ׂשדה ְְֲִֵֵֵֵַַַַָֹֻהּמֹוכר
.ÊÈ ּומכר אחרֹות, ׂשדֹות לֹו והיּו אחּזה, ׂשדה ְְֲֲֵֵֵַַָָָָֻהּמֹוכר

לֹו ׁשֹומעין אין - ׁשּמכר ׂשדה לגאל ּכדי הּׂשדֹות ,מאֹותן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מצּוי  ׁשאינֹו ּדבר ׁשּימצא עד גאּלתֹו", ּכדי "ּומצא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּנאמר:
- לֹו ׁשֹומעין אין לגאל, לוה אם וכן ׁשּמכר. ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּבׁשעה

ׁשּילוה. לא ידֹו", "והּׂשיגה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
.ÁÈ אין - ׁשּמכר הּׂשדה חצי לגאל ורצה מעט, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא

לֹו ּכּלּה,ׁשֹומעין את ּגֹואל אֹו - גאּלתֹו" "ּכדי ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָֻֻ
ׁשּנאמר: ּגֹואלין, - לגאל קרֹוביו רצּו ואם ּגֹואל. אינֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹאֹו

אליו". הּקרב ּגאלֹו ֲֵַָָָֹֹ"ּובא
.ËÈ ּבּיֹובל לֹו חֹוזרת זֹו הרי מּתנה, ׂשדהּו -הּנֹותן ֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּמּתנה. את לרּבֹות אחּזתֹו", אל איׁש "ּתׁשבּו ְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנאמר:
.Îׁשחלקּו זה [בירושה]האחין ּומחזירין הן, ּכלקֹוחֹות - ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וכן  ׁשהיתה. מּכמֹות חלּקתן ּתּבטל ולא ּבּיֹובל; חלקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלזה
והמיּבם אחיו[נושא]הּבכֹור ּבּיֹובל [שמת]אׁשת מחזיר - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ

ׁשּכנגּדֹו. החלק ונֹוטל ׁשּנטל, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָחלק
.‡Î הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על אף - אׁשּתֹו את הּיֹורׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻאבל

חכמים]מּדבריהם  ּתֹורה,[של ּכׁשל לדבריהם חּזּוק עׂשּו - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ
מּמּנה ירׁש ואם ּבּיֹובל. מחזיר ב:]ואינֹו ּבית [מקום ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

מׁשּפחה  ּפגם מּׁשּום מׁשּפחה, לבני יחזיר - ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּקברֹות
אחר] במקום יקברו והם בתוכם זר שיקבר להם ;[שגנאי

חּיב  ׁשהרי - אׁשּתֹו קבר ּדמי לֹו ּומנּכין ּדמיה, לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָויּתנּו
ְִָָּבקבּורתּה.

ה'תשע"ג  סיון ו' רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
ּגֹואל ‡. זה הרי - חֹומה הּמּקפת עיר ּבתֹו ּבית ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּמֹוכר

ׁשּירצה, עת ּבכל ׁשּמכר, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאֹותּה
הּדמים  ּכל נֹותן - לפּדֹות ּוכׁשרֹוצה ׁשּמכר; ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָואפּלּו

ּכלּום. לּלֹוקח ּגֹורע ואינֹו ְְֵֵֵֶַַַַָׁשּלקח,
אם ·. עצמֹו הּמֹוכר אּלא אֹותּה, ּפֹודין הּקרֹובים ְְְִִִֵֵֶַַַָָואין

ידֹו ילוה הּׂשיגה לא אבל ולפּדֹות; מּנכסיו למּכר לֹו ויׁש . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹֹ
לחצאין. יגאל ולא ְְְְֲִִִַַַָֹויגאל,

הּלֹוקח,‚. יׁשמת הּמֹוכר, מת אם וכן ּבנֹו; מּיד יפּדה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַ
חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל לפּדֹותּה .לבנֹו ְְְִִֵֶָָָָֹ

מֹונין „. - הּׁשנה ּבתֹו לׁשני ראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ְְְִִִִֵַַַָָָָמכר
הּבית החלט - לראׁשֹון ׁשנה ׁשּׁשלמה ּכיון עבר לראׁשֹון: -] ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ

לגמרי] זכּות לרשותו ּכל לּׁשני מכר ׁשהּמֹוכר הּׁשני; ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּביד
זֹו הרי ּגאלּה, ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע לידֹו. ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּתבֹוא
ּגאלֹו ולא מּתנה הּבית נתן אם וכן הּלֹוקח. ּביד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹנחלטה
מּתנה. לֹו ׁשּנּתן זה ּביד נחלט זה הרי חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

סֹופּה‰. עד נחלט אינֹו מעּברת, ׁשנה ׁשּנאמר:היתה - ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
העּבּור. חדׁש להביא תמימה", ׁשנה לֹו מלאת ְְְִִִֶַָָָָָֹֹ"עד

.Âּבראׁש ואחד ראׁשֹון אדר ּבחצי אחד ּבּתים, ׁשני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר
אחד  ׁשהּגיע ּכיון ׁשני, אדר ּבראׁש ׁשּמכר זה - ׁשני ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדר
ּבחצי  ׁשּמכר וזה ׁשנה; לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבאדר
ׁשנה  ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא הראׁשֹון, ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹאדר

העּבּור  ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד מּפני - .הּבאה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.Ê לפּדֹות הּלֹוקח נמצא ולא חדׁש, עׂשר ׁשנים יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּגיע

הּדלת  וׁשֹובר ּדין, ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמּמּנּו
את  ויּטל יבֹוא הּלֹוקח, ׁשּיבֹוא ואימתי לביתֹו; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹונכנס

.מעֹותיו  ְָ
.Á- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש

ולא  ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה לֹו ׁשעלתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכיון
אּלא  חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין הּגֹואל; ּביד נחלט ּבעליו, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגאלֹו

לדרתיו".הּלֹוקח  אתֹו, "לּקנה ׁשּנאמר: , ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ
.Ë- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר

ׁשּירצה  עד הּלֹוקח, ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל, חֹוזר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאינֹו
הּמכר; ׁשנת ּכל לגאל ויחלט הּמֹוכר ׁשנה, ּתּמלא .אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

.È מּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו החצרים, ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר
הּׂשדֹות  ׁשּבדין יפה ּבכח נגאל זה הרי - ּכראּוי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹחֹומה

חֹומה  הּמּקפין הּבּתים מּיד וׁשּבדין לגאל רצה אם ּכיצד? . ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
- ּגאל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע הּבּתים. ּכדין ּגֹואל, -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּגֹואל  ּובעת הּׂשדֹות; ּכדין הּיֹובל, ׁשנת עד ּגֹואל זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
יֹובל  הּגיע ּׁשאכל. מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר, עם מחּׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

הּׂשדֹות. ּכדין ּדמים, ּבלא הּבית חֹוזר - ּגאל ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹולא
.‡È הּגּנֹות ּכגֹון החֹומה, מן לפנים ׁשהּוא ְְִִִִֶַַָָּכל

ּכבּתים  הּוא הרי - והּׁשֹובכֹות ׁשּנאמר:והּמרחצאֹות , ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָ
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ּכדין  נגאלין העיר, ׁשּבתֹו הּׂשדֹות אבל ּבעיר". ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָ"אׁשר
- ּבעיר" אׁשר הּבית "וקם ׁשּנאמר: לעיר, ׁשחּוץ ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּׂשדֹות

הּׂשדֹות. לא לבית, הּדֹומה וכל ְְִִֶַַַַַָָֹ"הּבית"
.·Èאינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית

חֹומה  ערי ּבבּתי ּבּה.נחלט נחלט הּבית אין וירּוׁשלים, . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
חֹומה. ערי ּכבּתי אינֹו ּבחֹומה, הּבנּוי ְִֵֵֵַַַָָָָָּובית

.‚Èאינֹו - חֹומתּה ׁשהּים אֹו חֹומתּה, ׁשּגּגֹותיה ִֵֶֶֶַַָָָָָָעיר
.ּכמּקפת  ְֶֶֻ

.„Èׁשלׁש ּבֹו ׁשּיהיה עד - חֹומה' 'עיר נקרא הּמקֹום ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאין
יתר  אֹו ויּקיפּוחצרֹות יתר, אֹו ּבּתים ׁשני מהן חצר ּובכל , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

אבל  ּבתֹוכֹו; החצרֹות יבנּו ּכ ואחר ּתחּלה, חֹומה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָאֹותן
חצרֹות  ׁשלׁש ּבֹו היּו ׁשּלא אֹו הּקף, ּכ ואחר ׁשּיׁשב ְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻמקֹום
ּכבּתי  ׁשּבֹו ּבּתים אּלא חֹומה, עיר אינֹו - ּבּתים ׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשל

ֲִֵַהחצרים.
.ÂËּכּבּוׁש ּבׁשעת הּמּקפת חֹומה על אּלא סֹומכין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאין

ּבׁשעה הארץ  חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? . ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
עּתה, מּקפת ׁשהיא ּפי על אף - הארץ את יהֹוׁשע ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשּכבׁש
ּבימי  חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר החצרים; ּכבּתי היא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻהרי
ּכמּקפת. היא הרי עּתה, מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻיהֹוׁשע
ׁשהיּו חֹומה ערי קדּׁשת ּבטלה ראׁשֹון, ּבחרּבן ׁשּגלּו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻוכיון
נתקּדׁשּו הּׁשנּיה, ּבּביאה עזרא ׁשעלה ּכיון יהֹוׁשע. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבימי

ה  הערים ׁשּביאתן ּכל מּפני - העת ּבאֹותּה חֹומה ּמּקפֹות ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ
מה  יהֹוׁשע: ּבימי ּכביאתן ׁשנּיה, ּביאה ׁשהיא עזרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבימי
ערי  ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין מנּו יהֹוׁשע, ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֻּביאתן
מנּו עזרא, ּבימי ּביאתן אף - ּבמעׂשר ונתחּיבּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחֹומה,
ּבמעׂשר. ונתחּיבּו חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשמּטין

.ÊËׁשּיּכנסּו ּבעת ׁשליׁשית, ּבביאה לבֹוא לעתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָוכן
ערי  ּבּתי ויקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין למנֹות יתחילּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָלארץ
ׁשּנאמר: ּבמעׂשרֹות, ׁשּיכּבׁשּוהּו מקֹום ּכל ויתחּיב ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָחֹומה,
,אבתי ירׁשּו אׁשר הארץ אל אלהי ה' והביא"ְֱֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶָָָֹֹ

ּירּׁשת וירׁשּתּה" מה - אבֹותי לירּׁשת ירּׁשת מקיׁש , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻֻֻ
אף  האּלּו, הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש נֹוהג אּתה ,ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאבֹותי

האּלּו. הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש ּבּה נֹוהג אּתה ,ְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻירּׁשת

ה'תשע"ג  סיון ז' חמישי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּכבר ‡. ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּפי על אף - לוי ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשבט

והערים  ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים להם לּתן יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנצטּוּו
עיר; ּוׁשּתים ארּבעים ועליהן הּמקלט, ערי ׁשׁש הן -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּכל  הּמׁשיח, ּבימֹות אחרֹות מקלט ערי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּוכׁשּמֹוסיפין

ְִִַללוּים.
ׁשלׁשת ·. ׁשהן ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמגרׁשי

סביב  אּמה אלף אלפים וחּוצה, העיר "מּקיר ׁשּנאמר: - ֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּולהּלן  סביב", את אּמה לעיר, מחּוץ "ּומּדתם אֹומר: הּוא ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מגרׁש, הראׁשֹונֹות אלף - וגֹו'" ּבאּמה אלּפים קדמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפאת
ּוכרמים. לׂשדֹות לּמגרׁש חּוץ ׁשּמֹודדין ְְְְְְִִִִֶַַַָָָואלּפים

ׁשאין ‚. - זה לתחּום חּוץ קבּורה ּבית עיר, לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָונֹותנין
עריהם  ּבתחּום מתיהם יהיּוקֹוברין "ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

לא  נּתנּו, לחּיים - חּיתם" ּולכל ולרכׁשם, ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹֻלבהמּתם
ְִָלקבּורה.

עיר,„. מגרׁש ולא מגרׁש, עיר הלוּים ּבערי עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹאין
"ּוׂשדה  ׁשּנאמר: - מגרׁש ׂשדה ולא ׂשדה, מגרׁש ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא

יּמכר"; לא עריהם, ְִִֵֵֶַָָֹמגרׁש
הּׁשמּועה‰. רבינו]ּומּפי ממשה ׁשּזה [מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ

והּמגרׁש הּׂשדה אּלא - יׁשּנה לא יּמכר", "לא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבׁשאר  וכן לעֹולם. ׁשהּוא ּכמֹות מּׁשלׁשּתן אחד ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָוהעיר,
ׂשדה, מגרׁש ולא מגרׁש, ׂשדה עֹוׂשין אין - יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹערי

מגרׁש; עיר ולא עיר, מגרׁש ְְְְִִִִָָֹֹולא
.Â את יּטע ולא ּגּנה, לעׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹולא

אר  יחריבּו ׁשּלא ּגּנה; יׂשראל חרבתֹו .ץ ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
.Ê ּבית אֹו עריהם, מּׂשדֹות ׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּיים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכהנים

אּלא  הּזה, ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ערי ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתי
ואם  מּיד; וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו הּׂשדֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָמֹוכרין
וגֹואלין  הּיֹובל; לאחר ההקּדׁש מּיד ּגֹואלין ׂשדה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהקּדיׁשּו

ׁשנים  ּכּמה אחר אפּלּו ׁשּירצּו, זמן ּכל חֹומה ערי -ּבּתי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ללוּים". ּתהיה עֹולם "ּגאּלת ְְְֱִִִֶֶֶַַַָֻׁשּנאמר:

.Á,ּכלוּים ּגֹואל זה הרי - לוי אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל
ׁשל  הּׂשדֹות אֹו והערים הֹואיל לוי; ׁשאינֹו ּפי על ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
לא  אּלּו, ּבמקֹומֹות ּתלּוי זה ׁשּדין לעֹולם; ּגֹואל ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹלוּיים,

.ּבּבעלים  ְִַָ
.Ë,ּכלוּים ּגֹואל אינֹו - יׂשראל אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָולוי

ּכיׂשראל  ללוּים",אּלא ּתהיה עֹולם "ּגאּלת נאמר ׁשּלא ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
הלוּים. ּבערי ְְִִֵֶַָָאּלא

.È הן וכן ּכנען. ּבארץ ינחלּו ׁשּלא מזהרין לוי, ׁשבט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכל
הערים  את ׁשּכֹובׁשין ּבׁשעה ּבּבּזה חלק יּטלּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמזהרין,
חלק  לוי, ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: -ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
וכן  ּבארץ; ו"נחלה" ּבּבּזה, "חלק" יׂשראל", עם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָונחלה

לא  "ּבארצם אֹומר: להּוא יהיה לא וחלק תנחל, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ
לֹוקה; ּבּבּזה, חלק ׁשּנטל ּכהן אֹו לוי ּובן ּבּבּזה. ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכם",

מּמּנּו. אֹותּה מעבירין ּבארץ, נחלה נטל ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָואם
.‡È ּבארץ אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ׁשאין לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיראה

וירׁשּוה  ּוליעקב, ליצחק לאברהם ּברית עליה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנכרת
ׁשּכֹובׁש הארצֹות ּכל ׁשאר אבל להם; ונתחּלקה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבניהם
הארצֹות  ּבאֹותן והלוּים הּכהנים הרי - יׂשראל מּמלכי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמל

יׂשראל. ּככל ְְְִִֵָָָָּובבּזתן,
.·È עם ּובבּזתּה יׂשראל ארץ ּבנחלת לוי זכה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולּמה

ּדרכיו  ּולהֹורֹות ּולׁשרתֹו, ה' את לעבד ׁשהבּדל מּפני ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחיו?
"יֹורּו ׁשּנאמר: - לרּבים הּצּדיקים ּומׁשּפטיו ְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָהיׁשרים
הבּדלּו ,ּולפיכ ליׂשראל". ותֹורת ליעקב, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻמׁשּפטי
ולא  יׂשראל, ּכׁשאר מלחמה עֹורכין לא - העֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמּדרכי
ה', חיל הם אּלא ּגּופן; ּבכח לעצמן זֹוכין ולא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹנֹוחלין,
להם, זֹוכה הּוא ּברּו והּוא חילֹו", ה' ּבר" ְֱֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

."ונחלת חלק "אני ְְְְֱֲֲִֶֶֶַַָׁשּנאמר:
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.‚È ּבלבד לוי ׁשבט ּבאי ולא מּכל ואיׁש איׁש ּכל אּלא , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
לעמד  להּבדל מּדעֹו והבינֹו אֹותֹו, רּוחֹו נדבה אׁשר ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם
ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעת ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָלפני
הרּבים  החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלהים, ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעׂשהּו
קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני  ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
לֹו ויזּכה עֹולמים; ּולעֹולמי לעֹולם ונחלתֹו חלקֹו ה' ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָויהיה
וללוּים. לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעֹולם
ּתֹומי אּתה - וכֹוסי חלקי מנת "ה' אֹומר: ּדוד ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָהרי

ִָּגֹורלי".
ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ׁשביעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּכלאים, הלכֹות ּוׁשמֹונים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָּפרקים
ּפרקים; עׂשרה ענּיים, מּתנֹות הלכֹות ּפרקים; ְְְְֲֲֲִִִִִַָָָָָָעׂשרה
מעׂשרֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשר חמּׁשה ּתרּומֹות, ְְְְְֲִִִִַַָָָָהלכֹות
אחד  רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָארּבעה
ּכהּנה  מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִִַָָָָָֻעׂשר
ויֹובל, ׁשמּטה הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשּבּגבּולין,

ּפרקים. עׂשר ְְִָָָָֹׁשלׁשה

עֹולם  אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

אהבי יׁשליּו ירּוׁשלים, ׁשלֹום .ׁשאלּו ְְְֲֲִִִַַָָָֹ

ה'תשע"ג  סיון ח' שישי יום
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הּבחירה, ּבית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
ּביאת  הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְִִִִִֵַַָָהלכֹות
הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי הלכֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּמקּדׁש,
הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ּומּוספין, ּתמידין ְְְְְִִִִִִֵַָָֻהלכֹות

מעילה. הלכֹות הּכּפּורים, יֹום עבֹודת ְְְֲִִִִִַַָהלכֹות

-dcearxtq
dxigAd ziA zFkld¦§¥©§¦¨

וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָֹֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מקּדׁש;מצוֹות לבנֹות ְְְְְֲִִִֶֶַָָָֹ

עליו  לעלֹות ׁשּלא (ג) ּגזית; הּמזּבח לבנֹות ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ(ב)
את  לׁשמר (ה) הּמקּדׁש; מן ליראה (ד) ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹּבמעלֹות;
הּמקּדׁש. ׁשמירת להׁשּבית ׁשּלא (ו) סביב; ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹהּמקּדׁש

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ּבֹו‡. מקריבין להיֹות מּוכן לה', ּבית לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות

ׁשּנאמר: - ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרּבנֹות,
ׁשעׂשה  מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ"ועׂשּו
עד  באתם לא "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשעה לפי והיה רּבנּו, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה

הּנחלה". ואל הּמנּוחה אל ְְֲֶֶַַַָָָָעּתה
לארץ ·. ׁשּנכנסּו ארּבע ּכיון ּבּגלּגל הּמׁשּכן העמידּו , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשם  ּובנּו לׁשילה, ּבאּו ּומּׁשם וׁשחלקּו. ׁשּכבׁשּו ׁשנה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹעׂשרה
היתה  ולא עליו, הּמׁשּכן יריעֹות ּופרׂשּו אבנים; ׁשל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹּבית
מקּדׁש עמד ׁשנה ותׁשע וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש ּתקרה. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹׁשם
מקּדׁש; ׁשם ּובנּו לנב ּובאּו חרב, - עלי ּוכׁשּמת ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשילה.
מקּדׁש. ׁשם ּובנּו לגבעֹון ּובאּו חרב, - ׁשמּואל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּוכׁשּמת
ׁשבע  - וגבעֹון נב וימי העֹולמים. לבית ּבאּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּומּגבעֹון

ׁשנה. ֲִִַָָוחמּׁשים
הּמקֹומֹות ‚. ּכל נאסרּו - ּבירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכיון

ׁשם  ואין קרּבן; ּבהן ּולהקריב לה', ּבית ּבהן  לבנֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכּלן
הּמֹורּיה  ּובהר ּבלבד, ּבירּוׁשלים אּלא הּדֹורֹות לדֹורי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבית
האלהים, ה' ּבית הּוא זה ּדוד: "וּיאמר ׁשּנאמר: - ֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבּה
עדי  מנּוחתי "זאת ואֹומר: ליׂשראל", לעֹולה מזּבח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹוזה

ַעד".
ּבמלכים „. מפרׁש ּכבר ׁשלמה, ׁשּבנה ּבנין ּבנין וכן ; ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹ

אינֹו ּביחזקאל, ּכתּוב ׁשהּוא ּפי על אף - לּבנֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהעתיד
- עזרא ּבימי ּכׁשּבנּו - ׁשני ּבית ואנׁשי ּומבאר. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמפרׁש
ּביחזקאל. המפרׁשים ּדברים ּומעין ׁשלמה, ּכבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹּבנּוהּו

הּבית ‰. ּבבנין עּקר ׁשהן הּדברים הם ּבֹוואּלּו עֹוׂשין : ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
והּוא  אחד מקֹום הּקדׁש לפני ויהיה הּקדׁשים, וקדׁש ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹקדׁש,
מחּצה  ועֹוׂשין 'היכל'. נקראין ּוׁשלׁשּתן 'אּולם'; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָהּנקרא
ׁשהיּו החצר קלעי ּכעין מּמּנּו רחֹוקה להיכל, סביב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
אהל  חצר ּכעין ׁשהּוא זֹו ּבמחּצה הּמּקף וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּמדּבר;

'עזרה' הּנקרא הּוא 'מקּדׁש'.מֹועד, נקרא והּכל . ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ
.Â לעֹולה מזּבח כלים: ׁשבעה ּבּמקּדׁש ולׁשאר ועֹוׂשין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

האּולם, לפני ּומקֹומֹו לּמזּבח, ּבֹו ׁשעֹולין וכבׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
ידיהם  הּכהנים מּמּנּו לקּדׁש וכּנֹו, וכּיֹור לדרֹום; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹמׁשּו
מׁשּו ולּמזּבח, האּולם ּבין ּומקֹומֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָורגליהם
לקטרת, ּומזּבח לּמקּדׁש. הּנכנס ׂשמאל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלדרֹום
קדׁש לפני הּקדׁש, ּבתֹו ּוׁשלׁשּתם וׁשלחן; ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֻּומנֹורה,

ֳִַָהּקדׁשים.
.Ê ׁשעליו מּימין וׁשלחן הּנכנס, מּׂשמאל ּבדרֹום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּמנֹורה

מּבחּוץ  הּקדׁשים קדׁש ּבצד ּוׁשניהם הּפנים; ּומזּבח לחם . ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
העזרה  ּבתֹו ועֹוׂשין לחּוץ. ׁשניהם מּבין מׁשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
ּבּה ּובֹונים לּכהנים'; ּכאן 'עד ליׂשראל', ּכאן 'עד - ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹּגבּולין
'לׁשּכה'. נקרא מהם ּבית ּכל הּמקּדׁש, צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּתים

.Á ּבאבנים ּבֹונין והעזרה, ההיכל ואם ּכׁשּבֹונין ּגדֹולֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ
אבני  את מפּצלין ואין ּבלבנים. ּבֹונין אבנים, מצאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלא
אֹותן  ּומסּתתין אֹותן מפּצלין אּלא הּבית, ּבהר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּבנין
"אבנים  ׁשּנאמר: לּבנין, אֹותן מכניסין ּכ ואחר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ,
ואֹומר: גזית", אבני הּבית, ליּסד יקרֹות אבנים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹּגדלֹות
ּבהּבנתֹו". ּבּבית נׁשמע לא ברזל, ּכלי ּכל והּגרזן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"ּומּקבֹות

.Ëאֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין
העזרה,ּבלבנים  ּבכל עץ ׁשל אכסדרּיֹות עֹוׂשין ואין וסיד; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא
.È יקרֹות ּבאבנים העזרה ּכל -ּומרּצפין אבן נעקרה ואם . ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ונתקלקלה, הֹואיל - ּבמקֹומּה עֹומדת ׁשהיא ּפי על ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָאף
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העבֹודה, ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה;
ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד

.‡Èּולהגּב הּבנין לחּזק הּמבחר מן ּכח ּומצוה ּכפי יהֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹֻ
אלהינּו" ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ּומפארין הּצּבּור, . ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּבזהב  ּכּלֹו אֹותֹו לטּוח יכֹולין ואם ּכחן. ּכפי ּומיּפין ְְְְְִִִִַַָָָָֹֻאֹותֹו
מצוה. זֹו הרי - ּבמעׂשיו ְְְְֲֲִִֵַַָָּולהגּדיל

.·È הקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין
הּמׁשּכן" ּבּבנין את ועֹוסקין ּבּלילה; לא מקימין, ּבּיֹום - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹ

לבנֹות  חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹמעלֹות
הּמדּבר; ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ּבעצמם ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּולסעד
מקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות מבּטלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואין

טֹוב. יֹום ֶּדֹוחה
.‚È אבנים ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוׂשין אין וזה הּמזּבח, . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

מחּבר  ׁשּיהיה - ּלי" ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבּתֹורה: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר
ּגּבי  על ולא כּפין, ּגּבי על לא יבנּוהּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבאדמה;

אבנים" מזּבח "ואם ׁשּנאמר: וזה הּׁשמּועה מחּלֹות; מּפי - ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָ
חֹובה. אּלא רׁשּות ׁשאינֹו ְְֵֶֶָָָלמדּו

.„È ׁשל ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי - "אבנים ׁשחיטה ׁשּנאמר: ולּמזּבח, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אבני  מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמֹות
למקֹום  ׁשּמּגיעין עד חֹופרין - הּקרקע מּבתּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָמזּבח?
האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה מקֹום ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהּנּכר
והעזרֹות  ההיכל אבני וכן ּבהן. ּובֹונין הּגדֹול, הּים מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו

היּו. ְֵָׁשלמֹות
.ÂË;ּפסּולֹות - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואבני

- הּברזל ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזין. אּלא ּפדיֹון, להן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואין
ּובנין  הּמזּבח לבנין ּפסּולה - נפּגמה ׁשּלא ּפי על ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹאף
והּבֹונה  וּתחללה". עליה, הנפּת חרּב "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּכבׁש,
ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ׁשּנגע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאבן
ּבעׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית"; אתהן תבנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ"לא

.ÊË הּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ׁשּנבנית אבן אחר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
את  ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמזּבח
אֹותֹו, ּוכׁשּמלּבנין ּובחג; ּבּפסח ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמזּבח
יּגע  ׁשּמא ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ּבמּפה, אֹותֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמלּבנין

ויפסל. ְְְִֶֶֹּבאבן
.ÊÈ תעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין

ׁשל  ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָּבמעלֹות
והּוא  הארץ; עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד מתמעט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמזּבח,

לֹוקה. הּמזּבח, על ּבמעלֹות והעֹולה 'ּכבׁש'. וכן הּנקרא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מּבין  אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח מן אחת אבן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנֹותץ

הׁשחתה  ּדר ולּמזּבח, "ונּתצּתם האּולם ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא ,. . מזּבחתם ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹֹאת

.ÁÈ וכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן, וכליה, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה
ּבלבד  הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוׂשין אין - הּׁשרת ואם ּכלי ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּפסּולין. זכּוכית, ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ׁשל אֹותן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָעׂשּו
ËÈ. ואם ּבדיל; ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוׂשין ענּיים, הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו

זהב  ׁשל אֹותן עֹוׂשין והּׁשּפּודין העׁשירּו, הּמזרקֹות אפּלּו . ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

אם – והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל כח והּמגרפֹות [יש ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
העזרה ויכולת] ׁשערי אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוׂשין ֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבּצּבּור,

ידם. מצאה אם זהב, אֹותן מחּפין -ְְִִַָָָָָָָ
.Î ואם הּקדׁש; לׁשם אּלא מּתחּלתן , הּכלים ּכל עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין

לגבֹוּה אֹותן עֹוׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ּוכלי נעׂשּו . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבהן  להׁשּתּמׁש רּׁשאי ּגבֹוּה, ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא עד - ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּגבֹוּה
אבנים  להדיֹוט. אסּורין ּגבֹוּה, ּבהן ּומּׁשּיׁשּתּמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהדיֹוט;
ּבהר  אֹותן ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית לׁשם ׁשחצבן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָוקֹורֹות

ִַַהּבית.

ה'תשע"ג  סיון ט' קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
אֹותֹו‡. מׁשּנין ואין ּביֹותר; מכּון מקֹומֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָֻהּמזּבח,

לעֹולם  ליׂשראל".מּמקֹומֹו לעלה מזּבח "וזה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ארץ  אל ל ול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק נעקד ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּובּמזּבח
הּמֹורּיה". ּבהר הּבית את ׁשלמה "וּיבן ונאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹהּמרּיה",

ּוׁשלמה ·. ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹּומסרת
אברהם  ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא - ארונה ּבגרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח

יצחק  עליו ועקד נח הּמזּבח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
והבל, קין הקריב ׁשעליו הּמזּבח והּוא הּתבה, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשּיצא
נברא; ּומּׁשם קרּבן, ּכׁשּנברא הראׁשֹון אדם הקריב ְְְְְִִִִִִֶָָָָָָָָּובֹו

נברא'. ּכּפרתֹו מּמקֹום 'אדם חכמים: ְְְֲִִִַָָָָָָָאמרּו
איׁש‚. ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻמּדֹות

ׁשעתיד מאיׁש מזּבח ּכעין הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ּומזּבח . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
מּמּנה. לגרע ולא מּדתֹו, על להֹוסיף ואין עׂשּוהּו; ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלהּבנֹות

העיד „. אחד - הּגֹולה מן עּמהן עלּו נביאים ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּוׁשלׁשה
מּדֹותיו, על להם העיד ואחד הּמזּבח, מקֹום על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלהם
הּקרּבנֹות  ּכל הּזה הּמזּבח על ׁשּמקריבין להם העיד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחד

ּבית  ׁשם ׁשאין  ּפי על .אף ִִֵֶַַַָ
ּבני ‰. וׁשעׂשּו ׁשלמה, וׁשעׂשה מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹמזּבח

עׂשר ּכּלן - לעׂשֹות וׁשעתיד אחד הּגֹולה, ּכל ּגבּה אּמֹות ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מקֹום מהן  - קמתֹו" אּמֹות "ׁשלׁש ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב וזה ; ְְֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

העתיד  וכן הּגֹולה, ּבני ׁשעׂשּו ּומזּבח ּבלבד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמערכה
על  אּמֹות ּוׁשּתים ׁשלׁשים ורחּבֹו, ארּכֹו מּדת - ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹלהּבנֹות

אּמֹות. ּוׁשּתים ְְִִַַֹׁשלׁשים
.Â חמּׁשה ּבת ּבאּמה מהן - הּמזּבח ּגבּה ׁשל אּמֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשר

אּמֹות  ּכל ּוׁשאר טפחים; ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ּומהן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָטפחים,
ׁשמֹונה  הּמזּבח, ּכל וגבּה טפחים. ׁשּׁשה ּבת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹהּבנין,

טפח  .וחמּׁשים ֲִִֶַַ
.Ê וכנס טפחים, חמּׁשה עלה וצּורתֹו: מּדתֹו היתה ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָוכ

אּמה  ׁשלׁשים רחב נמצא יסֹוד; הּוא זה - טפחים ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹחמּׁשה
עלה  טפחים. ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב על טפחים, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּוׁשני
נמצא  סֹובב; הּוא זה - טפחים חמּׁשה וכנס טפח, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשים
ׁשמֹונה  על טפחים, וארּבעה אּמה ועׂשרים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָרחּבֹו
מּזה  אּמה הּקרנֹות, ּומקֹום טפחים. וארּבעה אּמה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָועׂשרים
סביב; אּמה הּכהנים, רגלי מקֹום וכן סביב; מּזה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואּמה
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.‚È ּבלבד לוי ׁשבט ּבאי ולא מּכל ואיׁש איׁש ּכל אּלא , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
לעמד  להּבדל מּדעֹו והבינֹו אֹותֹו, רּוחֹו נדבה אׁשר ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם
ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעת ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָלפני
הרּבים  החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלהים, ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעׂשהּו
קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני  ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
לֹו ויזּכה עֹולמים; ּולעֹולמי לעֹולם ונחלתֹו חלקֹו ה' ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָויהיה
וללוּים. לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעֹולם
ּתֹומי אּתה - וכֹוסי חלקי מנת "ה' אֹומר: ּדוד ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָהרי

ִָּגֹורלי".
ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ׁשביעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּכלאים, הלכֹות ּוׁשמֹונים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָּפרקים
ּפרקים; עׂשרה ענּיים, מּתנֹות הלכֹות ּפרקים; ְְְְֲֲֲִִִִִַָָָָָָעׂשרה
מעׂשרֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשר חמּׁשה ּתרּומֹות, ְְְְְֲִִִִַַָָָָהלכֹות
אחד  רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָארּבעה
ּכהּנה  מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִִַָָָָָֻעׂשר
ויֹובל, ׁשמּטה הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשּבּגבּולין,

ּפרקים. עׂשר ְְִָָָָֹׁשלׁשה

עֹולם  אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

אהבי יׁשליּו ירּוׁשלים, ׁשלֹום .ׁשאלּו ְְְֲֲִִִַַָָָֹ

ה'תשע"ג  סיון ח' שישי יום
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הּבחירה, ּבית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
ּביאת  הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְִִִִִֵַַָָהלכֹות
הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי הלכֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּמקּדׁש,
הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ּומּוספין, ּתמידין ְְְְְִִִִִִֵַָָֻהלכֹות

מעילה. הלכֹות הּכּפּורים, יֹום עבֹודת ְְְֲִִִִִַַָהלכֹות

-dcearxtq
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וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָֹֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מקּדׁש;מצוֹות לבנֹות ְְְְְֲִִִֶֶַָָָֹ

עליו  לעלֹות ׁשּלא (ג) ּגזית; הּמזּבח לבנֹות ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ(ב)
את  לׁשמר (ה) הּמקּדׁש; מן ליראה (ד) ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹּבמעלֹות;
הּמקּדׁש. ׁשמירת להׁשּבית ׁשּלא (ו) סביב; ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹהּמקּדׁש

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ּבֹו‡. מקריבין להיֹות מּוכן לה', ּבית לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות

ׁשּנאמר: - ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרּבנֹות,
ׁשעׂשה  מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ"ועׂשּו
עד  באתם לא "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשעה לפי והיה רּבנּו, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה

הּנחלה". ואל הּמנּוחה אל ְְֲֶֶַַַָָָָעּתה
לארץ ·. ׁשּנכנסּו ארּבע ּכיון ּבּגלּגל הּמׁשּכן העמידּו , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשם  ּובנּו לׁשילה, ּבאּו ּומּׁשם וׁשחלקּו. ׁשּכבׁשּו ׁשנה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹעׂשרה
היתה  ולא עליו, הּמׁשּכן יריעֹות ּופרׂשּו אבנים; ׁשל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹּבית
מקּדׁש עמד ׁשנה ותׁשע וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש ּתקרה. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹׁשם
מקּדׁש; ׁשם ּובנּו לנב ּובאּו חרב, - עלי ּוכׁשּמת ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשילה.
מקּדׁש. ׁשם ּובנּו לגבעֹון ּובאּו חרב, - ׁשמּואל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּוכׁשּמת
ׁשבע  - וגבעֹון נב וימי העֹולמים. לבית ּבאּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּומּגבעֹון

ׁשנה. ֲִִַָָוחמּׁשים
הּמקֹומֹות ‚. ּכל נאסרּו - ּבירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכיון

ׁשם  ואין קרּבן; ּבהן ּולהקריב לה', ּבית ּבהן  לבנֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכּלן
הּמֹורּיה  ּובהר ּבלבד, ּבירּוׁשלים אּלא הּדֹורֹות לדֹורי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבית
האלהים, ה' ּבית הּוא זה ּדוד: "וּיאמר ׁשּנאמר: - ֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבּה
עדי  מנּוחתי "זאת ואֹומר: ליׂשראל", לעֹולה מזּבח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹוזה

ַעד".
ּבמלכים „. מפרׁש ּכבר ׁשלמה, ׁשּבנה ּבנין ּבנין וכן ; ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹ

אינֹו ּביחזקאל, ּכתּוב ׁשהּוא ּפי על אף - לּבנֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהעתיד
- עזרא ּבימי ּכׁשּבנּו - ׁשני ּבית ואנׁשי ּומבאר. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמפרׁש
ּביחזקאל. המפרׁשים ּדברים ּומעין ׁשלמה, ּכבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹּבנּוהּו

הּבית ‰. ּבבנין עּקר ׁשהן הּדברים הם ּבֹוואּלּו עֹוׂשין : ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
והּוא  אחד מקֹום הּקדׁש לפני ויהיה הּקדׁשים, וקדׁש ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹקדׁש,
מחּצה  ועֹוׂשין 'היכל'. נקראין ּוׁשלׁשּתן 'אּולם'; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָהּנקרא
ׁשהיּו החצר קלעי ּכעין מּמּנּו רחֹוקה להיכל, סביב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
אהל  חצר ּכעין ׁשהּוא זֹו ּבמחּצה הּמּקף וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּמדּבר;

'עזרה' הּנקרא הּוא 'מקּדׁש'.מֹועד, נקרא והּכל . ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ
.Â לעֹולה מזּבח כלים: ׁשבעה ּבּמקּדׁש ולׁשאר ועֹוׂשין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

האּולם, לפני ּומקֹומֹו לּמזּבח, ּבֹו ׁשעֹולין וכבׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
ידיהם  הּכהנים מּמּנּו לקּדׁש וכּנֹו, וכּיֹור לדרֹום; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹמׁשּו
מׁשּו ולּמזּבח, האּולם ּבין ּומקֹומֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָורגליהם
לקטרת, ּומזּבח לּמקּדׁש. הּנכנס ׂשמאל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלדרֹום
קדׁש לפני הּקדׁש, ּבתֹו ּוׁשלׁשּתם וׁשלחן; ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֻּומנֹורה,

ֳִַָהּקדׁשים.
.Ê ׁשעליו מּימין וׁשלחן הּנכנס, מּׂשמאל ּבדרֹום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּמנֹורה

מּבחּוץ  הּקדׁשים קדׁש ּבצד ּוׁשניהם הּפנים; ּומזּבח לחם . ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
העזרה  ּבתֹו ועֹוׂשין לחּוץ. ׁשניהם מּבין מׁשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
ּבּה ּובֹונים לּכהנים'; ּכאן 'עד ליׂשראל', ּכאן 'עד - ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹּגבּולין
'לׁשּכה'. נקרא מהם ּבית ּכל הּמקּדׁש, צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּתים

.Á ּבאבנים ּבֹונין והעזרה, ההיכל ואם ּכׁשּבֹונין ּגדֹולֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ
אבני  את מפּצלין ואין ּבלבנים. ּבֹונין אבנים, מצאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלא
אֹותן  ּומסּתתין אֹותן מפּצלין אּלא הּבית, ּבהר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּבנין
"אבנים  ׁשּנאמר: לּבנין, אֹותן מכניסין ּכ ואחר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ,
ואֹומר: גזית", אבני הּבית, ליּסד יקרֹות אבנים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹּגדלֹות
ּבהּבנתֹו". ּבּבית נׁשמע לא ברזל, ּכלי ּכל והּגרזן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"ּומּקבֹות

.Ëאֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין
העזרה,ּבלבנים  ּבכל עץ ׁשל אכסדרּיֹות עֹוׂשין ואין וסיד; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא
.È יקרֹות ּבאבנים העזרה ּכל -ּומרּצפין אבן נעקרה ואם . ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ונתקלקלה, הֹואיל - ּבמקֹומּה עֹומדת ׁשהיא ּפי על ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָאף
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העבֹודה, ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה;
ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד

.‡Èּולהגּב הּבנין לחּזק הּמבחר מן ּכח ּומצוה ּכפי יהֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹֻ
אלהינּו" ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ּומפארין הּצּבּור, . ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּבזהב  ּכּלֹו אֹותֹו לטּוח יכֹולין ואם ּכחן. ּכפי ּומיּפין ְְְְְִִִִַַָָָָֹֻאֹותֹו
מצוה. זֹו הרי - ּבמעׂשיו ְְְְֲֲִִֵַַָָּולהגּדיל

.·È הקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין
הּמׁשּכן" ּבּבנין את ועֹוסקין ּבּלילה; לא מקימין, ּבּיֹום - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹ

לבנֹות  חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹמעלֹות
הּמדּבר; ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ּבעצמם ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּולסעד
מקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות מבּטלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואין

טֹוב. יֹום ֶּדֹוחה
.‚È אבנים ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוׂשין אין וזה הּמזּבח, . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

מחּבר  ׁשּיהיה - ּלי" ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבּתֹורה: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר
ּגּבי  על ולא כּפין, ּגּבי על לא יבנּוהּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבאדמה;

אבנים" מזּבח "ואם ׁשּנאמר: וזה הּׁשמּועה מחּלֹות; מּפי - ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָ
חֹובה. אּלא רׁשּות ׁשאינֹו ְְֵֶֶָָָלמדּו

.„È ׁשל ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי - "אבנים ׁשחיטה ׁשּנאמר: ולּמזּבח, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אבני  מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמֹות
למקֹום  ׁשּמּגיעין עד חֹופרין - הּקרקע מּבתּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָמזּבח?
האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה מקֹום ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהּנּכר
והעזרֹות  ההיכל אבני וכן ּבהן. ּובֹונין הּגדֹול, הּים מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו

היּו. ְֵָׁשלמֹות
.ÂË;ּפסּולֹות - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואבני

- הּברזל ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזין. אּלא ּפדיֹון, להן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואין
ּובנין  הּמזּבח לבנין ּפסּולה - נפּגמה ׁשּלא ּפי על ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹאף
והּבֹונה  וּתחללה". עליה, הנפּת חרּב "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּכבׁש,
ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ׁשּנגע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאבן
ּבעׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית"; אתהן תבנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ"לא

.ÊË הּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ׁשּנבנית אבן אחר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
את  ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמזּבח
אֹותֹו, ּוכׁשּמלּבנין ּובחג; ּבּפסח ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמזּבח
יּגע  ׁשּמא ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ּבמּפה, אֹותֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמלּבנין

ויפסל. ְְְִֶֶֹּבאבן
.ÊÈ תעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין

ׁשל  ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָּבמעלֹות
והּוא  הארץ; עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד מתמעט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמזּבח,

לֹוקה. הּמזּבח, על ּבמעלֹות והעֹולה 'ּכבׁש'. וכן הּנקרא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מּבין  אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח מן אחת אבן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנֹותץ

הׁשחתה  ּדר ולּמזּבח, "ונּתצּתם האּולם ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא ,. . מזּבחתם ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹֹאת

.ÁÈ וכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן, וכליה, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה
ּבלבד  הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוׂשין אין - הּׁשרת ואם ּכלי ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּפסּולין. זכּוכית, ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ׁשל אֹותן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָעׂשּו
ËÈ. ואם ּבדיל; ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוׂשין ענּיים, הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו

זהב  ׁשל אֹותן עֹוׂשין והּׁשּפּודין העׁשירּו, הּמזרקֹות אפּלּו . ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

אם – והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל כח והּמגרפֹות [יש ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
העזרה ויכולת] ׁשערי אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוׂשין ֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבּצּבּור,

ידם. מצאה אם זהב, אֹותן מחּפין -ְְִִַָָָָָָָ
.Î ואם הּקדׁש; לׁשם אּלא מּתחּלתן , הּכלים ּכל עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין

לגבֹוּה אֹותן עֹוׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ּוכלי נעׂשּו . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבהן  להׁשּתּמׁש רּׁשאי ּגבֹוּה, ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא עד - ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּגבֹוּה
אבנים  להדיֹוט. אסּורין ּגבֹוּה, ּבהן ּומּׁשּיׁשּתּמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהדיֹוט;
ּבהר  אֹותן ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית לׁשם ׁשחצבן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָוקֹורֹות

ִַַהּבית.

ה'תשע"ג  סיון ט' קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
אֹותֹו‡. מׁשּנין ואין ּביֹותר; מכּון מקֹומֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָֻהּמזּבח,

לעֹולם  ליׂשראל".מּמקֹומֹו לעלה מזּבח "וזה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ארץ  אל ל ול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק נעקד ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּובּמזּבח
הּמֹורּיה". ּבהר הּבית את ׁשלמה "וּיבן ונאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹהּמרּיה",

ּוׁשלמה ·. ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹּומסרת
אברהם  ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא - ארונה ּבגרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח

יצחק  עליו ועקד נח הּמזּבח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
והבל, קין הקריב ׁשעליו הּמזּבח והּוא הּתבה, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשּיצא
נברא; ּומּׁשם קרּבן, ּכׁשּנברא הראׁשֹון אדם הקריב ְְְְְִִִִִִֶָָָָָָָָּובֹו

נברא'. ּכּפרתֹו מּמקֹום 'אדם חכמים: ְְְֲִִִַָָָָָָָאמרּו
איׁש‚. ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻמּדֹות

ׁשעתיד מאיׁש מזּבח ּכעין הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ּומזּבח . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
מּמּנה. לגרע ולא מּדתֹו, על להֹוסיף ואין עׂשּוהּו; ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלהּבנֹות

העיד „. אחד - הּגֹולה מן עּמהן עלּו נביאים ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּוׁשלׁשה
מּדֹותיו, על להם העיד ואחד הּמזּבח, מקֹום על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלהם
הּקרּבנֹות  ּכל הּזה הּמזּבח על ׁשּמקריבין להם העיד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחד

ּבית  ׁשם ׁשאין  ּפי על .אף ִִֵֶַַַָ
ּבני ‰. וׁשעׂשּו ׁשלמה, וׁשעׂשה מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹמזּבח

עׂשר ּכּלן - לעׂשֹות וׁשעתיד אחד הּגֹולה, ּכל ּגבּה אּמֹות ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מקֹום מהן  - קמתֹו" אּמֹות "ׁשלׁש ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב וזה ; ְְֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

העתיד  וכן הּגֹולה, ּבני ׁשעׂשּו ּומזּבח ּבלבד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמערכה
על  אּמֹות ּוׁשּתים ׁשלׁשים ורחּבֹו, ארּכֹו מּדת - ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹלהּבנֹות

אּמֹות. ּוׁשּתים ְְִִַַֹׁשלׁשים
.Â חמּׁשה ּבת ּבאּמה מהן - הּמזּבח ּגבּה ׁשל אּמֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשר

אּמֹות  ּכל ּוׁשאר טפחים; ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ּומהן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָטפחים,
ׁשמֹונה  הּמזּבח, ּכל וגבּה טפחים. ׁשּׁשה ּבת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹהּבנין,

טפח  .וחמּׁשים ֲִִֶַַ
.Ê וכנס טפחים, חמּׁשה עלה וצּורתֹו: מּדתֹו היתה ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָוכ

אּמה  ׁשלׁשים רחב נמצא יסֹוד; הּוא זה - טפחים ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹחמּׁשה
עלה  טפחים. ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב על טפחים, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּוׁשני
נמצא  סֹובב; הּוא זה - טפחים חמּׁשה וכנס טפח, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשים
ׁשמֹונה  על טפחים, וארּבעה אּמה ועׂשרים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָרחּבֹו
מּזה  אּמה הּקרנֹות, ּומקֹום טפחים. וארּבעה אּמה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָועׂשרים
סביב; אּמה הּכהנים, רגלי מקֹום וכן סביב; מּזה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואּמה
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וארּבעה  אּמה ועׂשרים ארּבע רחב הּמערכה, מקֹום ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹנמצא
טפחים  וארּבעה אּמה ועׂשרים ארּבע על .טפחים, ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ

.Á טפחים חמּׁשה וקרן, קרן ּכל קרן,ּגבּה ּכל ורּבּוע ; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
וארּב אּמה. על וגבּהאּמה מּתֹוכן. היּו חלּולין הּקרנֹות ע  ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹ

ּגבּה חצי נמצא טפח. עׂשר ׁשמֹונה הּמערכה, ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹמקֹום
ּולמּטה. הּסֹובב מּסֹוף טפחים ּכׁשּׁשה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמזּבח,

.Ë להבּדיל הּמזּבח, ּבאמצע חגּור היה סקרא ׁשל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוחּוט
מן  ּגבהֹו ונמצא הּתחּתֹונים: לדמים העליֹונים ּדמים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּבין

טפח  ּפחֹות אּמֹות ּתׁשע הּמערכה, מקֹום עד וזֹוהארץ ; ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מּדֹותיו: לפי צּורתֹו ְִִִָָהיא

.Èּכמֹו רּוחֹותיו מארּבע מּקיף היה לא הּמזּבח ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹיסֹוד
ּומערב, צפֹון רּוח ּכל ּכנגד מׁשּו היסֹוד היה אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּסֹובב,

אחת  אּמה ּובמזרח אחת אּמה ּבדרֹום ּדרֹומית ואֹוכל וקרן ; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
יסֹוד. לּה היה לא ְְִִָָָָֹמזרחית

.‡È ׁשני ּכמין נקבים ׁשני היּו ּדרֹומית מערבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּובקרן
'ׁשיתין' הּנקראין והן ּדּקין; ּבהן חטמין יֹורדין ׁשהּדמים : ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

קדרֹון. לנחל ויֹוצאין ּבאּמה, ְְְְְְִִִִַַַָָָּומתערבין
.·È על אּמה מקֹום היה - הּקרן ּבאֹותּה ּברצּפה ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּולמּטה

יֹורדין  ׁשּבֹו ּבּה, קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ׁשל וטבלה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָאּמה,
אֹותֹו ּומנּקין צּורתֹו:לּׁשית היא וזֹו , ְְִִִַַָ
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― הקע"ט איזההּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי ׁשּיהיה, oind)ׁשרץ lcad `ll)העֹוף ׁשרץ ּבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין הּמים ׁשרץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"אל

ּבם" ונטמתם ּבהם bn)תּטּמאּו ,`i `xwie)ּבפני לאו זה . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין והּוא עליו, ולֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָעצמֹו
"וכלֿ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― הארץ מּׁשרץ ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּדבר

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על הּׁשרץ n`)הּׁשרץ ,my), ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת
אחת ׁשּתים: לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ ci,מּׁשּום mixac) ִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
(eh―(erw dyrz `l)ּתׁשּקצּו ֿ "אל מּׁשּום ואחת ,ְְְִַַַַ

אחד חי ּבעל אכל ואם ּבכלֿהּׁשרץ". ֿ נפׁשתיכם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאת
ּכ הארץ, על וׁשֹורץ מעֹופף החי אֹותֹו והיה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבלבד
ארּבע עליו חּיב יהיה ― הארץ וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא

zewlnd)מלקּיֹות oipna ef dhiy lr oldl wleg epax)ואם . ְְִַֻ
עליו חּיב יהיה ― הּמים מּׁשרץ ּגם ׁשהּוא ּכ על ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָנֹוסף
ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום החמיׁשית הּמלקּות מלקּיֹות: ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשׁש

תאכלּו" לא "מּבׂשרם i`)ּבֹו: ,`i `xwie)―dyrz `l) ְִֵָָֹֹ
(brwֿאת ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום הּׁשּׁשית והּמלקּות ,ְְְְִִִֶַַַַַ

ׁשרץ ּגם ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ֿ הּׁשרץ ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנפׁשתיכם
מּמה חּוץ הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמים.
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּׁשּנאמר:

מּכֹות ּבגמרא אמרּו האּלה הּכללים "אכל(fh:)ּולפי : ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
lyּפֹוטיתא zepekz epiax ea x`zn oldle .mind uxy) ִָ

(ezhiy itl `xnbd xn`n miiwl ick mitqep mivxy―

לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― נמלה ארּבע; ְְְִֵֶֶֶַַָָָָלֹוקה
אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ֿ מי ּכל ׁשּפרׁש הּפרּוׁש זהּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשׁש".

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין ּדבריו (dhiyראיתי ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
e`l gkn mb zewln xtqn zaiign Ð epax wleg dilr Ð ef
cxtpa mdn cg` lk lv`y mixeqi` dnk etxhvdyk Ð cg`
Ð etxhvdy mixeqi`d xtqnke .miiw xen`d e`ld did

(dwelאּלא יתקּים ולא יהיה לא נכֹון, ׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים האמּתּיים הּכללים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֹּבהּפּו
ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ּתתּבֹונן ׁשאם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוהּוא:
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל והּוא: אחד מּלאו מלקּיֹות ְְְְִֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
זה, ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ֿ הּׁשרץ". ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשתיכם
ּכמֹו ּפנים, ּבׁשּום אחד לאו על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻוׁשאין

חּלין ּבגמרא זה(aw:)ׁשּבארּו ּכלל הקּדמנּו ּוכבר : ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּובארנּוהּו

(hÎgiy ,dvw dyrz `l).

הּוא: ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּדבר
הּמים וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ּבעל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהאֹוכל

אח ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ― הארץ ׁשרץוׁשרץ מּׁשּום ת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּגם הארץ ׁשרץ מּׁשּום ואחת הּלאו, ּבֹו ׁשּנתּבאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹוף
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבֹו
ֿ ׁשרץ", "ּכל ּבכלל נאסר הּמים ׁשרץ ׁשּגם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנפׁשתיכם",
ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּוא
אחת לֹוקה ― ּבלבד הארץ ׁשרץ אכל ואם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשרץ".
אחת ― העֹוף ׁשרץ על ּגם וכ הארץ. ׁשרץ ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּום
אחת ― לבּדֹו הּמים ׁשרץ על וכ העֹוף. ׁשרץ ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּׁשּום
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּׁשּום
ׁשרץ על ילקה לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּומחמת
מפרׁשים לאוין אלף לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהארץ
מלקּות אּלא עליהן לֹוקה אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּכּלם
אמר: ואפּלּו ּבעצמֹו, אחד ּבענין נכּפלּו ׁשּכּלם לפי ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻאחת,
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ּתאכל", לא הארץ "ׁשרץ ּתאכלּו", לא הארץ ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ"ׁשרץ
יתחּיב לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", לא הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשרץ
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
לֹוקה ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ֿ הּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻאת

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון ak,ׁשּתים mixac .hi ,hi `xwie) ְְִִֵֵֶַָָָ
(`iהיה זה אּלא ּכן סֹוברים ׁשהם ראיתי לא מפרׁשים? .ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, מי אמרֹו אּלּו ּבעיניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּוזר
עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ׁשּׁשרץ ּבאמרם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבעיניהם
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת אחת ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָֹׁשּתים:
ּברּור וזה ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אל
והאּלמים. ֿ החרׁשים מן אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתכלית
ואמר לבארֹו ׁשהתחלּתי ֿ הענין את להׁשלים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹאחזֹור
oeekn zeidl jixv e`l lk ,e`l siqedl ick epiax zhiyl)
oi`y zelitk df ixd ok `lel .dpekz ly "ztqez" e` "wlg"l

(epiax zhiyl) oiwelשל חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים איסור.
מן זרע ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַבמאמר
ֿ עלֿ אף העֹולם, לאויר ויצא הּפרֹות מן ּבפרי אֹו ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּזרעים
מלקּות חּיב האֹוכלֹו הרי ― האדמה ּבפני נגע ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּפי
ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני לאו ּבֹו ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחת,

לזֹו ׁשּקדמה grw)ּבּמצוה dyrz `l)ּפני על רחׁש ואם , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּה ורמׂש epi`yהארץ uxya cgein xeqi` `ed "ynx") ְֶַָָָָ

(cilenֿלכל" מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ֿ ׁשקץ ּכי תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ (my,הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(an―(grw dyrz `l)תטּמאּו "ולא מּׁשּום: ואחת ,ְְְְִַַַֹ
הארץ" על הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם my,את `xwie) ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(cn―(frw dyrz `l)הארץ ֿ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ["וכל ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל" לא הּוא n`)ׁשקץ ,my)לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ׁשּיהא יהא] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ[ׁשּלא
מּׁשּום: ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו הׁשּתים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻמלקּיֹות:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ (my)"וכל ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
―(erw dyrz `l)ּֿבכל ֿ נפׁשתיכם את תטּמאּו ְְְְְֵֶֶַַָֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש an)הּׁשרץ ,my)ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ֿ ׁשרץ "ּכל מּׁשּום: רביעית מלקּות עליו יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמעֹופף

יאכל" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)―`l) ֵֵֵֶָָָָֹ
(drw dyrzׁשהּוא עם ּבּמים ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְִִִֵֶֶֶַַַָואם

יתחּיב ― רּבים ּבמינים ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמעֹופף,
ׁשרץ מּׁשּום: זֹו חמיׁשית מלקּות מלקּיֹות, חמׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻעליו
ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: והּוא הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא ְְְְְִֶַַַַַָָָהּמים,

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם (my,את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(bn―(igkepd dyrz `l)זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבמלקּותּבעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
יאכלּו" לא ֿ העֹוף מן ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת מּׁשּום: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּׁשית

(bi ,my)―(crw dyrz `l)ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ואל .ְְִִֶֶַַַַָָ
קרֹובֹות לעּתים רֹואים ׁשאנּו לפי הּפרֹות, מעּפּוׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָעֹוף
האגֹוז מן ּגדֹולים יֹותר והם ֿ העּפּוׁשים מן מתהּוים ְְְֱִִִִִִִֵֵַָָעֹופֹות

טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו אחד ׁשּמין על ּתתּפּלא ואל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקטן
לֹו ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ּכי ― העֹוף ׁשרץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
ּתראה הלא העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ּופעּלֹותיו העֹוף ְְְְֲִֶֶֶָָָֹֻּתכּונֹות
ּדג מלקּיֹות הּׁשׁש אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּכלֿהראׁשֹונים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּפרּוׁשי
ׁשאפׁשר לפי אכחיׁשּנּו, ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָטמא
ויהיה עֹוף יהיה ֿ ּכן ּגם ּכ הּמים, ׁשרץ ויהיה ּדג ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהא
וׁשרץ העֹוף וׁשרץ עֹוף ׁשהיה הּפֹוטיתא, וזהּו העֹוף, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשרץ
ארּבע, עליה חּיבין ּולפיכ ― הּמים וׁשרץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
היא האמּורה, זֹו ּונמלה חמׁש. עליה לֹוקה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָוהּנמלה
ּפֹורה ׁשאינה הּפרֹות מעּפּוׁש הּמתהּוה המעֹופפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנמלה
ֿ האכל מן ׁשּפרׁש ׁשרץ מּׁשּום: אחת עליה חּיב ― ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹורֹובה

(grw dyrz `l)הארץ על ׁשֹורץ מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶַַַָָ
(erw dyrzהארץ על רֹומׂש מּׁשּום: ואחת ,dyrz `l) ְִֵֶַַַָָ

(frwהעֹוף ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,(drw dyrz `l)ואחת , ְְִֶֶַַַַָ
הּמים ׁשרץ hrw)מּׁשּום: dyrz `l)היא ׁשּגם והּצרעה ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

וׁשרץ עֹוף ׁשהיא אּלּו על ּבּה נֹוסף ֿ העּפּוׁש, מן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמתהּוה
הּנמלה אֹו הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוף.
ּובתֹו ֿ העּפּוׁשים מן והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָוזּולתן
ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל אּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּפרֹות
ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ֿ מין ׁשּכל מדּמים אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּטבע,
על ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ּונקבה מּזכר אלא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּמּנּו
ּדבר ׁשהּוא לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ּוזכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהרב.

אפניו על i`)ּדבר ,dk ilyn)את ל ּבארּתי ּוכבר . ְְְְִֵֶַַָָָָֻ
על חּיבים זה חי ּבעל ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּכ אּלא עליו חּיבין אין וזה מלקּיֹות, וכ ּכ ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻאכילתֹו
חי ּבעל ׁשהאֹוכל ל יתּבאר האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ
אּלא "ּכזית", ּבֹו אֹומרים ואין לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשלם
הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: לֹוקה ― יּתּוׁש אֹוכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאפּלּו

עֹוד ואמרּו העֹוף. ׁשרץ ּומּׁשּום רֹומׂש, fh.)ּומּׁשּום zekn): ְְִִֵֶֶָָ
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו אל מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשהה

מּיא ּדׁשתי מאן וכן min)נפׁשתיכם. dzeyd)ּבקרנא ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מּׁשּום: עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ְְְִִִֵֶַָָָֻּדאּמנא,
הּלכלּוכים ּבאכילת הּדין והּוא ֿ נפׁשתיכם. את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאל
רב ׁשּנפׁש המגעלים, ּדברים ּוׁשתּית הּמאּוסים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּודברים
אין אבל עליו, מזהרים ֿ זה ּכל ― מהם קהה אדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבני
אּלא אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטיּה לפי מלקּות, עליו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּיבים
הּנה מרּדּות. מּכת אּלּו על אֹותֹו מּכין אבל ּבלבד: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשרץ
"אלֿ ׁשהּוא זה, ׁשּפסּוק ֿ ּׁשהקּדמנּו ֿ מה מּכל ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנתּבאר
הּמים ׁשרץ אּסּור מּמּנּו למדנּו ֿ נפׁשתיכם", את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתׁשּקצּו
זאת. והבן מּזה. חּוץ מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻּבלבד,

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
תאכלּו "לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹֻׁשהזהרנּו

ֿ נבלה" k`)ּכל ,ci mixac)― ּכזית נבלה מּבׂשר והאֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
ֶלֹוקה.

― הקפ"ח ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
הּנסקל `mc)ׁשֹור bxdy oebk ,dliwq aiigy ig lra)ואפּלּו ְֲִִַַָ
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וארּבעה  אּמה ועׂשרים ארּבע רחב הּמערכה, מקֹום ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹנמצא
טפחים  וארּבעה אּמה ועׂשרים ארּבע על .טפחים, ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ

.Á טפחים חמּׁשה וקרן, קרן ּכל קרן,ּגבּה ּכל ורּבּוע ; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
וארּב אּמה. על וגבּהאּמה מּתֹוכן. היּו חלּולין הּקרנֹות ע  ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹ

ּגבּה חצי נמצא טפח. עׂשר ׁשמֹונה הּמערכה, ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹמקֹום
ּולמּטה. הּסֹובב מּסֹוף טפחים ּכׁשּׁשה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמזּבח,

.Ë להבּדיל הּמזּבח, ּבאמצע חגּור היה סקרא ׁשל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוחּוט
מן  ּגבהֹו ונמצא הּתחּתֹונים: לדמים העליֹונים ּדמים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּבין

טפח  ּפחֹות אּמֹות ּתׁשע הּמערכה, מקֹום עד וזֹוהארץ ; ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מּדֹותיו: לפי צּורתֹו ְִִִָָהיא

.Èּכמֹו רּוחֹותיו מארּבע מּקיף היה לא הּמזּבח ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹיסֹוד
ּומערב, צפֹון רּוח ּכל ּכנגד מׁשּו היסֹוד היה אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּסֹובב,

אחת  אּמה ּובמזרח אחת אּמה ּבדרֹום ּדרֹומית ואֹוכל וקרן ; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
יסֹוד. לּה היה לא ְְִִָָָָֹמזרחית

.‡È ׁשני ּכמין נקבים ׁשני היּו ּדרֹומית מערבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּובקרן
'ׁשיתין' הּנקראין והן ּדּקין; ּבהן חטמין יֹורדין ׁשהּדמים : ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

קדרֹון. לנחל ויֹוצאין ּבאּמה, ְְְְְְִִִִַַַָָָּומתערבין
.·È על אּמה מקֹום היה - הּקרן ּבאֹותּה ּברצּפה ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּולמּטה

יֹורדין  ׁשּבֹו ּבּה, קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ׁשל וטבלה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָאּמה,
אֹותֹו ּומנּקין צּורתֹו:לּׁשית היא וזֹו , ְְִִִַַָ
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― הקע"ט איזההּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי ׁשּיהיה, oind)ׁשרץ lcad `ll)העֹוף ׁשרץ ּבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין הּמים ׁשרץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"אל

ּבם" ונטמתם ּבהם bn)תּטּמאּו ,`i `xwie)ּבפני לאו זה . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין והּוא עליו, ולֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָעצמֹו
"וכלֿ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― הארץ מּׁשרץ ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּדבר

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על הּׁשרץ n`)הּׁשרץ ,my), ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת
אחת ׁשּתים: לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ ci,מּׁשּום mixac) ִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
(eh―(erw dyrz `l)ּתׁשּקצּו ֿ "אל מּׁשּום ואחת ,ְְְִַַַַ

אחד חי ּבעל אכל ואם ּבכלֿהּׁשרץ". ֿ נפׁשתיכם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאת
ּכ הארץ, על וׁשֹורץ מעֹופף החי אֹותֹו והיה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבלבד
ארּבע עליו חּיב יהיה ― הארץ וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא

zewlnd)מלקּיֹות oipna ef dhiy lr oldl wleg epax)ואם . ְְִַֻ
עליו חּיב יהיה ― הּמים מּׁשרץ ּגם ׁשהּוא ּכ על ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָנֹוסף
ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום החמיׁשית הּמלקּות מלקּיֹות: ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשׁש

תאכלּו" לא "מּבׂשרם i`)ּבֹו: ,`i `xwie)―dyrz `l) ְִֵָָֹֹ
(brwֿאת ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום הּׁשּׁשית והּמלקּות ,ְְְְִִִֶַַַַַ

ׁשרץ ּגם ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ֿ הּׁשרץ ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנפׁשתיכם
מּמה חּוץ הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמים.
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּׁשּנאמר:

מּכֹות ּבגמרא אמרּו האּלה הּכללים "אכל(fh:)ּולפי : ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
lyּפֹוטיתא zepekz epiax ea x`zn oldle .mind uxy) ִָ

(ezhiy itl `xnbd xn`n miiwl ick mitqep mivxy―

לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― נמלה ארּבע; ְְְִֵֶֶֶַַָָָָלֹוקה
אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ֿ מי ּכל ׁשּפרׁש הּפרּוׁש זהּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשׁש".

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין ּדבריו (dhiyראיתי ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
e`l gkn mb zewln xtqn zaiign Ð epax wleg dilr Ð ef
cxtpa mdn cg` lk lv`y mixeqi` dnk etxhvdyk Ð cg`
Ð etxhvdy mixeqi`d xtqnke .miiw xen`d e`ld did

(dwelאּלא יתקּים ולא יהיה לא נכֹון, ׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים האמּתּיים הּכללים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֹּבהּפּו
ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ּתתּבֹונן ׁשאם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוהּוא:
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל והּוא: אחד מּלאו מלקּיֹות ְְְְִֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
זה, ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ֿ הּׁשרץ". ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשתיכם
ּכמֹו ּפנים, ּבׁשּום אחד לאו על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻוׁשאין

חּלין ּבגמרא זה(aw:)ׁשּבארּו ּכלל הקּדמנּו ּוכבר : ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּובארנּוהּו

(hÎgiy ,dvw dyrz `l).

הּוא: ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּדבר
הּמים וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ּבעל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהאֹוכל

אח ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ― הארץ ׁשרץוׁשרץ מּׁשּום ת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּגם הארץ ׁשרץ מּׁשּום ואחת הּלאו, ּבֹו ׁשּנתּבאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹוף
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבֹו
ֿ ׁשרץ", "ּכל ּבכלל נאסר הּמים ׁשרץ ׁשּגם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנפׁשתיכם",
ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּוא
אחת לֹוקה ― ּבלבד הארץ ׁשרץ אכל ואם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשרץ".
אחת ― העֹוף ׁשרץ על ּגם וכ הארץ. ׁשרץ ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּום
אחת ― לבּדֹו הּמים ׁשרץ על וכ העֹוף. ׁשרץ ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּׁשּום
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּׁשּום
ׁשרץ על ילקה לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּומחמת
מפרׁשים לאוין אלף לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהארץ
מלקּות אּלא עליהן לֹוקה אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּכּלם
אמר: ואפּלּו ּבעצמֹו, אחד ּבענין נכּפלּו ׁשּכּלם לפי ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻאחת,
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ּתאכל", לא הארץ "ׁשרץ ּתאכלּו", לא הארץ ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ"ׁשרץ
יתחּיב לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", לא הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשרץ
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
לֹוקה ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ֿ הּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻאת

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון ak,ׁשּתים mixac .hi ,hi `xwie) ְְִִֵֵֶַָָָ
(`iהיה זה אּלא ּכן סֹוברים ׁשהם ראיתי לא מפרׁשים? .ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, מי אמרֹו אּלּו ּבעיניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּוזר
עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ׁשּׁשרץ ּבאמרם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבעיניהם
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת אחת ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָֹׁשּתים:
ּברּור וזה ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אל
והאּלמים. ֿ החרׁשים מן אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתכלית
ואמר לבארֹו ׁשהתחלּתי ֿ הענין את להׁשלים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹאחזֹור
oeekn zeidl jixv e`l lk ,e`l siqedl ick epiax zhiyl)
oi`y zelitk df ixd ok `lel .dpekz ly "ztqez" e` "wlg"l

(epiax zhiyl) oiwelשל חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים איסור.
מן זרע ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַבמאמר
ֿ עלֿ אף העֹולם, לאויר ויצא הּפרֹות מן ּבפרי אֹו ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּזרעים
מלקּות חּיב האֹוכלֹו הרי ― האדמה ּבפני נגע ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּפי
ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני לאו ּבֹו ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחת,

לזֹו ׁשּקדמה grw)ּבּמצוה dyrz `l)ּפני על רחׁש ואם , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּה ורמׂש epi`yהארץ uxya cgein xeqi` `ed "ynx") ְֶַָָָָ

(cilenֿלכל" מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ֿ ׁשקץ ּכי תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ (my,הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(an―(grw dyrz `l)תטּמאּו "ולא מּׁשּום: ואחת ,ְְְְִַַַֹ
הארץ" על הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם my,את `xwie) ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(cn―(frw dyrz `l)הארץ ֿ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ["וכל ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל" לא הּוא n`)ׁשקץ ,my)לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ׁשּיהא יהא] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ[ׁשּלא
מּׁשּום: ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו הׁשּתים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻמלקּיֹות:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ (my)"וכל ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
―(erw dyrz `l)ּֿבכל ֿ נפׁשתיכם את תטּמאּו ְְְְְֵֶֶַַָֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש an)הּׁשרץ ,my)ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ֿ ׁשרץ "ּכל מּׁשּום: רביעית מלקּות עליו יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמעֹופף

יאכל" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)―`l) ֵֵֵֶָָָָֹ
(drw dyrzׁשהּוא עם ּבּמים ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְִִִֵֶֶֶַַַָואם

יתחּיב ― רּבים ּבמינים ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמעֹופף,
ׁשרץ מּׁשּום: זֹו חמיׁשית מלקּות מלקּיֹות, חמׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻעליו
ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: והּוא הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא ְְְְְִֶַַַַַָָָהּמים,

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם (my,את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(bn―(igkepd dyrz `l)זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבמלקּותּבעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
יאכלּו" לא ֿ העֹוף מן ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת מּׁשּום: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּׁשית

(bi ,my)―(crw dyrz `l)ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ואל .ְְִִֶֶַַַַָָ
קרֹובֹות לעּתים רֹואים ׁשאנּו לפי הּפרֹות, מעּפּוׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָעֹוף
האגֹוז מן ּגדֹולים יֹותר והם ֿ העּפּוׁשים מן מתהּוים ְְְֱִִִִִִִֵֵַָָעֹופֹות

טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו אחד ׁשּמין על ּתתּפּלא ואל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקטן
לֹו ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ּכי ― העֹוף ׁשרץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
ּתראה הלא העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ּופעּלֹותיו העֹוף ְְְְֲִֶֶֶָָָֹֻּתכּונֹות
ּדג מלקּיֹות הּׁשׁש אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּכלֿהראׁשֹונים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּפרּוׁשי
ׁשאפׁשר לפי אכחיׁשּנּו, ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָטמא
ויהיה עֹוף יהיה ֿ ּכן ּגם ּכ הּמים, ׁשרץ ויהיה ּדג ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהא
וׁשרץ העֹוף וׁשרץ עֹוף ׁשהיה הּפֹוטיתא, וזהּו העֹוף, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשרץ
ארּבע, עליה חּיבין ּולפיכ ― הּמים וׁשרץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
היא האמּורה, זֹו ּונמלה חמׁש. עליה לֹוקה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָוהּנמלה
ּפֹורה ׁשאינה הּפרֹות מעּפּוׁש הּמתהּוה המעֹופפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנמלה
ֿ האכל מן ׁשּפרׁש ׁשרץ מּׁשּום: אחת עליה חּיב ― ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹורֹובה

(grw dyrz `l)הארץ על ׁשֹורץ מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶַַַָָ
(erw dyrzהארץ על רֹומׂש מּׁשּום: ואחת ,dyrz `l) ְִֵֶַַַָָ

(frwהעֹוף ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,(drw dyrz `l)ואחת , ְְִֶֶַַַַָ
הּמים ׁשרץ hrw)מּׁשּום: dyrz `l)היא ׁשּגם והּצרעה ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

וׁשרץ עֹוף ׁשהיא אּלּו על ּבּה נֹוסף ֿ העּפּוׁש, מן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמתהּוה
הּנמלה אֹו הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוף.
ּובתֹו ֿ העּפּוׁשים מן והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָוזּולתן
ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל אּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּפרֹות
ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ֿ מין ׁשּכל מדּמים אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּטבע,
על ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ּונקבה מּזכר אלא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּמּנּו
ּדבר ׁשהּוא לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ּוזכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהרב.

אפניו על i`)ּדבר ,dk ilyn)את ל ּבארּתי ּוכבר . ְְְְִֵֶַַָָָָֻ
על חּיבים זה חי ּבעל ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּכ אּלא עליו חּיבין אין וזה מלקּיֹות, וכ ּכ ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻאכילתֹו
חי ּבעל ׁשהאֹוכל ל יתּבאר האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ
אּלא "ּכזית", ּבֹו אֹומרים ואין לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשלם
הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: לֹוקה ― יּתּוׁש אֹוכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאפּלּו

עֹוד ואמרּו העֹוף. ׁשרץ ּומּׁשּום רֹומׂש, fh.)ּומּׁשּום zekn): ְְִִֵֶֶָָ
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו אל מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשהה

מּיא ּדׁשתי מאן וכן min)נפׁשתיכם. dzeyd)ּבקרנא ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מּׁשּום: עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ְְְִִִֵֶַָָָֻּדאּמנא,
הּלכלּוכים ּבאכילת הּדין והּוא ֿ נפׁשתיכם. את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאל
רב ׁשּנפׁש המגעלים, ּדברים ּוׁשתּית הּמאּוסים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּודברים
אין אבל עליו, מזהרים ֿ זה ּכל ― מהם קהה אדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבני
אּלא אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטיּה לפי מלקּות, עליו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּיבים
הּנה מרּדּות. מּכת אּלּו על אֹותֹו מּכין אבל ּבלבד: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשרץ
"אלֿ ׁשהּוא זה, ׁשּפסּוק ֿ ּׁשהקּדמנּו ֿ מה מּכל ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנתּבאר
הּמים ׁשרץ אּסּור מּמּנּו למדנּו ֿ נפׁשתיכם", את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתׁשּקצּו
זאת. והבן מּזה. חּוץ מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻּבלבד,

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
תאכלּו "לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹֻׁשהזהרנּו

ֿ נבלה" k`)ּכל ,ci mixac)― ּכזית נבלה מּבׂשר והאֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
ֶלֹוקה.

― הקפ"ח ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
הּנסקל `mc)ׁשֹור bxdy oebk ,dliwq aiigy ig lra)ואפּלּו ְֲִִַַָ
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ּבאכילה נאסר ּדינֹו ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹנׁשחט
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחט ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאף

אתּֿבׂשרֹו" יאכל gk)"ולא ,`k zeny)ה ּולׁשֹון ּמכלּתא. ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
(mihtyn zyxt)הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְִִֵֶַָָָָָ

"ולא נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ּבׂשרֹו ― ְְְְֱֲִֶַַָָָָָֹּוׁשחטּוהּו
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל ֿ ּבׂשרֹו". את ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָיאכל

ה'תשע"ג  סיון ד' שני 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 ׁשּכלֿ(gq.)אתֿידֹו, ― ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
לֹוקה ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: אּלּו ּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָסּוגי
והאֹוכלֹו טרפה נקרא: ֿ החי מן ּבׂשר ּגם וכן ֿ הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמן

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ―(:aw)ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרּו: ְְִִֶֶַָָָָָָֻ
מןֿ ּובׂשר ֿ החי מן ּבׂשר זה ― תאכלּו לא ְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹטרפה

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה הּלאו נכּפל ּוכבר (l`הּטרפה". ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
(tw dyrzנבלה" ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹּגם

ֿ בּה" לטמאה יאכל לא g)ּוטרפה ,ak `xwie)ּבהם וכפל , ְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹ
העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב מּפני זה, ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאו

הּמליקה oxetva)והיא dy`x wlnpy)ספק ּבלי והּמליקה , ְְְְְִִִִֵַַָָָ
ּבדעּתנּו עֹולה והיה נבלה; אּלא ׁשחיטה אינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּלין
הּדין והּוא ּבחּלין אפּלּו הּמליקה אכילת להם ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּמּתרת
ּבכלל נׁשארים ׁשהם ּבאר לפיכ ּפסּולה, ֿ ׁשחיטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָלכל
ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה מּלאכֹול ּבאזהרה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָיׂשראל
ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו אחר ּדין על נֹוסף ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחכמים

להזּכירֹו זה מאמרנּו d`nehמענין iabl mitqep mipic) ְְְֲִִֵֵֶַַַָ
(:an dcpae :w oilegaּבהן ׁשּנֹולדּו החּיה אֹו הּבהמה אבל .ְְֲֵֵֶַַַָָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו הּטרפֹות zyxcpאחת dxezdy) ְְְְִִֵֶַַַַַַ
(opaxc dtxhe ,odaנׁשחטה אפּלּו אסּורה, אכילתּה ְֲֲֲֲֲִִִֵָָָָהרי

לֹוקה ― מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה ׁשחיטה והּׁשֹוחטּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּכראּוי,
cid)מּדרּבנן xtqa m"anxd ea xfge)ל נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִַָָָָ

אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק מחּלין. ג' ּבפרק ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻהּטרפֹות
אּלּו מצות ּתׁשע ּדיני נתּבארּו מּבכֹורֹות א' ּובפרק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּדמּכֹות

זֹו למצוה twÎ`rw`)ׁשּקדמּו dyrz `l). ְְְִֶָָ

― הקפ"ב מןהּמצוה אבר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא ונאכל(mly)החי, חי ּכׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ּכברּיתֹו האבר Ðמאֹותֹו zenvre micib mb likn `edyk) ְִִֵֵֶָָ
(xyal mitxhvn `l mixeqi` x`yay 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 : ְְִֵֶֶַַֹֹ
ּבגמרא נתּבאר וכ ֿ החי". מן אבר זה ― ֿ הּבׂשר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעם

ֿ החי(aw:)חּלין מן ּובׂשר ֿ החי מן אבר "אכל אמרּו: וׁשם , ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
הּלאו לאוין. ׁשני ׁשהם לפי ּפרּוׁשֹו: ׁשּתים". חּיב ―ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אּסּור ׁשהּוא ֿ הּבׂשר" עם הּנפׁש "לאֿתאכל ִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאחד:
תאכלּו" לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר הּׁשני: והּלאו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהאבר,

ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ החי, מן ּבׂשר אּסּור tw`)ׁשהּוא dyrz `l). ְְִִֵֶֶַַַָָ
אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּוכבר
ּבנפׁשֹו ֿ ּבׂשר א" ֿ החי: מן אבר עליו ּבאסרֹו לנח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹיתעּלה

לא c)תאכלּו"ּדמֹו ,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' ִֵֻ

― 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"ג  סיון ה' שלישי יום

.ÂÙ˜ .ÊÙ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
ÔÂÈÒ'‰Œ'„È̆ÈÏ̆ŒÈ̆ÌÂÈ

.·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)ׁשהּכּונה ― ׁשנּיה ּבפעם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

חּלין ּובגמרא האכילה. אּסּור ּבׂשר(ciw.)ּבֹו אמרּו: ְְֲִִִִָָָָָָָֻ
מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על ולֹוקה ּבּׁשּולֹו על לֹוקה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבחלב

(:`k)ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד "המבּׁשל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאמרּו:
ולֹוקה ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש לֹוקה ―ְְִִֵֵֶֶֶַָֻ
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wfg zxecdn jezn

ּגיד מבּׁשל ly`מּׁשּום leya df ixde Ð 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,
ר ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו אכילהּוכבר חמנא ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ

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 Ð bvw dyrz `l)ּֿכל והבן , ְְְֵֵֶַָָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכללים
מחּלין. ח' ּבפרק
יום שלישי ה 'סיון 

ְִֵֶֶֻ

― 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

האזהרהׁשהזהרנּומּלאכֹוללחםהעׂשּויהּמצוההקפ"ט― ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּ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) ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ
(bkּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו והאֹוכל ,ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ערלה. ּבמּסכת זֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָמצוה
ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: למׁשה הלכה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹלארץ
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קט oeiq 'dÎ'c iyilyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבאכילה נאסר ּדינֹו ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹנׁשחט
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחט ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאף

אתּֿבׂשרֹו" יאכל gk)"ולא ,`k zeny)ה ּולׁשֹון ּמכלּתא. ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
(mihtyn zyxt)הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְִִֵֶַָָָָָ

"ולא נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ּבׂשרֹו ― ְְְְֱֲִֶַַָָָָָֹּוׁשחטּוהּו
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל ֿ ּבׂשרֹו". את ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָיאכל

ה'תשע"ג  סיון ד' שני 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 ׁשּכלֿ(gq.)אתֿידֹו, ― ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
לֹוקה ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: אּלּו ּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָסּוגי
והאֹוכלֹו טרפה נקרא: ֿ החי מן ּבׂשר ּגם וכן ֿ הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמן

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ―(:aw)ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרּו: ְְִִֶֶַָָָָָָֻ
מןֿ ּובׂשר ֿ החי מן ּבׂשר זה ― תאכלּו לא ְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹטרפה

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה הּלאו נכּפל ּוכבר (l`הּטרפה". ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
(tw dyrzנבלה" ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹּגם

ֿ בּה" לטמאה יאכל לא g)ּוטרפה ,ak `xwie)ּבהם וכפל , ְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹ
העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב מּפני זה, ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאו

הּמליקה oxetva)והיא dy`x wlnpy)ספק ּבלי והּמליקה , ְְְְְִִִִֵַַָָָ
ּבדעּתנּו עֹולה והיה נבלה; אּלא ׁשחיטה אינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּלין
הּדין והּוא ּבחּלין אפּלּו הּמליקה אכילת להם ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּמּתרת
ּבכלל נׁשארים ׁשהם ּבאר לפיכ ּפסּולה, ֿ ׁשחיטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָלכל
ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה מּלאכֹול ּבאזהרה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָיׂשראל
ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו אחר ּדין על נֹוסף ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחכמים

להזּכירֹו זה מאמרנּו d`nehמענין iabl mitqep mipic) ְְְֲִִֵֵֶַַַָ
(:an dcpae :w oilegaּבהן ׁשּנֹולדּו החּיה אֹו הּבהמה אבל .ְְֲֵֵֶַַַָָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו הּטרפֹות zyxcpאחת dxezdy) ְְְְִִֵֶַַַַַַ
(opaxc dtxhe ,odaנׁשחטה אפּלּו אסּורה, אכילתּה ְֲֲֲֲֲִִִֵָָָָהרי

לֹוקה ― מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה ׁשחיטה והּׁשֹוחטּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּכראּוי,
cid)מּדרּבנן xtqa m"anxd ea xfge)ל נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִַָָָָ

אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק מחּלין. ג' ּבפרק ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻהּטרפֹות
אּלּו מצות ּתׁשע ּדיני נתּבארּו מּבכֹורֹות א' ּובפרק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּדמּכֹות

זֹו למצוה twÎ`rw`)ׁשּקדמּו dyrz `l). ְְְִֶָָ

― הקפ"ב מןהּמצוה אבר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא ונאכל(mly)החי, חי ּכׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ּכברּיתֹו האבר Ðמאֹותֹו zenvre micib mb likn `edyk) ְִִֵֵֶָָ
(xyal mitxhvn `l mixeqi` x`yay 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 : ְְִֵֶֶַַֹֹ
ּבגמרא נתּבאר וכ ֿ החי". מן אבר זה ― ֿ הּבׂשר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעם

ֿ החי(aw:)חּלין מן ּובׂשר ֿ החי מן אבר "אכל אמרּו: וׁשם , ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
הּלאו לאוין. ׁשני ׁשהם לפי ּפרּוׁשֹו: ׁשּתים". חּיב ―ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אּסּור ׁשהּוא ֿ הּבׂשר" עם הּנפׁש "לאֿתאכל ִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאחד:
תאכלּו" לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר הּׁשני: והּלאו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהאבר,

ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ החי, מן ּבׂשר אּסּור tw`)ׁשהּוא dyrz `l). ְְִִֵֶֶַַַָָ
אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּוכבר
ּבנפׁשֹו ֿ ּבׂשר א" ֿ החי: מן אבר עליו ּבאסרֹו לנח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹיתעּלה

לא c)תאכלּו"ּדמֹו ,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' ִֵֻ

― 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"ג  סיון ה' שלישי יום

.ÂÙ˜ .ÊÙ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
ÔÂÈÒ'‰Œ'„È̆ÈÏ̆ŒÈ̆ÌÂÈ

.·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)ׁשהּכּונה ― ׁשנּיה ּבפעם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

חּלין ּובגמרא האכילה. אּסּור ּבׂשר(ciw.)ּבֹו אמרּו: ְְֲִִִִָָָָָָָֻ
מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על ולֹוקה ּבּׁשּולֹו על לֹוקה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבחלב

(:`k)ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד "המבּׁשל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאמרּו:
ולֹוקה ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש לֹוקה ―ְְִִֵֵֶֶֶַָֻ
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oeiq 'd iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגיד מבּׁשל ly`מּׁשּום leya df ixde Ð 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,
ר ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו אכילהּוכבר חמנא ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ

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 Ð bvw dyrz `l)ּֿכל והבן , ְְְֵֵֶַָָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכללים
מחּלין. ח' ּבפרק
יום שלישי ה 'סיון 

ְִֵֶֶֻ

― 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

האזהרהׁשהזהרנּומּלאכֹוללחםהעׂשּויהּמצוההקפ"ט― ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּ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) ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ
(bkּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו והאֹוכל ,ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ערלה. ּבמּסכת זֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָמצוה
ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: למׁשה הלכה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹלארץ
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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)― ֿ ּתקּדׁש "ּפן : ְְִֶַַָָָ
ֿ ּתּוקד קדםּפן ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ּכלֹומר: אׁש", ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ל(g llk seqa xak epncwd):ׁשּנאמר ֿ מקֹום ּכל הּכלל: ְְֱֶֶַַָָָ
ּובפרק ֿ תעׂשה. לא מצות אּלא אינֹו ― ואל ּפן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׁשמר,

מּפסחים אין(ck:)ב' ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין "ּכל ּכׁשאמרּו: , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
ֿ ּדבר ּכל ּכלֹומר: ― הנאתן" ּדר אּלא עליהן ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלֹוקין
נהנה אם אּלא אכילתֹו על יתחּיב לא אכילתֹו ְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאסרה
ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :ּכ ֿ אחר אמרּו ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּבכ
מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ׁשּלֹוקין ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
― ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָטעמא?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפן
ּבכלאי אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה אינּה היא וגם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּכלאים.

יׂשראל. ארץ ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶַָהּכרם

― 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
לא ועדין ― העּמֹונים מּיין אצלּה יין מלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּצרצּור
ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ― ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנאסר
ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא "ועדין ׁשאמר ּומּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוגֹו'".

אמרם אבל נאסר. ּכ ֿ fi:)ׁשאחר zay)עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּגזרּו יינם(minkg)ּדבר oiiׁשּמּכללם epn df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ

(miiebאמרם ּגם וכן ,(:aq dxf dcear)נס יין "ׁשאני : ְְֵֵֵֶֶַָָָ
רּבנן" ּביּה dxe`kl,ּדאחמרּו ,rnyn el` zenewnny) ְְֵַַָָָ

(opaxcn wx xeqi` `edyיינם סתם ּבזה ּכּונתם הרי ―ְֲֵֵֶַַָָָָָ
(dxf dcearl jqpp `l m` mb miieb ly oii mzq)נס יין לא ,ֵֶֶֹ

והרי ֿ הּתֹורה: מן אסּור הּוא עצמֹו נס יין אבל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָעצמֹו:
אמרם l:)ידעּת dxf dcear)ׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות ְְְֵַָָָָָֹ

(mixeq`)ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם".
זרה. ּדעבֹודה ֲֲִַַָָָָהאחרֹונים

― הקמ"ו חּיההּמצוה ּבהמה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
אּלא הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ּכ ֿ ואחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועֹוף
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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 :ְְְְִִִִַַָָָָָֻֻ
על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית ּכאׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבׁשחיטה.

dniypd)הּקנה xepv)הּוׁשט oefnd)ועל xepv)אחד רב ועל ְְֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּבהמה" ׁשנים רב ועל mdnּבעֹוף cg`d aex hgy m`y) ְְְְִֵַַַָֹ

(dlik`l exzed Ð dndaa mdipy aex e` ,seraּוכבר .ְָ
המיחדת ּבּמּסכּתא ֿ הלכֹותיה וכל זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנתּבארּו

חּלין. מּסכת ּכלֹומר: ְִֶֶַַָֻלּה,

ה'תשע"ג  סיון ז' חמישי יום

.‡˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
ÔÂÈÒ'ËŒ'Ê̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆ÈÓÁÌÂÈ

― 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"ג  סיון ח' שישי 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"ג  סיון ט' קודש שבת 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). ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻ
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ה'תשע"ג  סיון ו' רביעי יום

.„ˆ˜ .‚˜ .‚ˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― 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)― ֿ ּתקּדׁש "ּפן : ְְִֶַַָָָ
ֿ ּתּוקד קדםּפן ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ּכלֹומר: אׁש", ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ל(g llk seqa xak epncwd):ׁשּנאמר ֿ מקֹום ּכל הּכלל: ְְֱֶֶַַָָָ
ּובפרק ֿ תעׂשה. לא מצות אּלא אינֹו ― ואל ּפן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׁשמר,

מּפסחים אין(ck:)ב' ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין "ּכל ּכׁשאמרּו: , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
ֿ ּדבר ּכל ּכלֹומר: ― הנאתן" ּדר אּלא עליהן ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלֹוקין
נהנה אם אּלא אכילתֹו על יתחּיב לא אכילתֹו ְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאסרה
ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :ּכ ֿ אחר אמרּו ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּבכ
מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ׁשּלֹוקין ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
― ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָטעמא?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפן
ּבכלאי אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה אינּה היא וגם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּכלאים.

יׂשראל. ארץ ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶַָהּכרם

― 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
לא ועדין ― העּמֹונים מּיין אצלּה יין מלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּצרצּור
ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ― ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנאסר
ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא "ועדין ׁשאמר ּומּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוגֹו'".

אמרם אבל נאסר. ּכ ֿ fi:)ׁשאחר zay)עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּגזרּו יינם(minkg)ּדבר oiiׁשּמּכללם epn df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ

(miiebאמרם ּגם וכן ,(:aq dxf dcear)נס יין "ׁשאני : ְְֵֵֵֶֶַָָָ
רּבנן" ּביּה dxe`kl,ּדאחמרּו ,rnyn el` zenewnny) ְְֵַַָָָ

(opaxcn wx xeqi` `edyיינם סתם ּבזה ּכּונתם הרי ―ְֲֵֵֶַַָָָָָ
(dxf dcearl jqpp `l m` mb miieb ly oii mzq)נס יין לא ,ֵֶֶֹ

והרי ֿ הּתֹורה: מן אסּור הּוא עצמֹו נס יין אבל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָעצמֹו:
אמרם l:)ידעּת dxf dcear)ׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות ְְְֵַָָָָָֹ

(mixeq`)ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם".
זרה. ּדעבֹודה ֲֲִַַָָָָהאחרֹונים

― הקמ"ו חּיההּמצוה ּבהמה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
אּלא הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ּכ ֿ ואחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועֹוף
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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 :ְְְְִִִִַַָָָָָֻֻ
על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית ּכאׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבׁשחיטה.

dniypd)הּקנה xepv)הּוׁשט oefnd)ועל xepv)אחד רב ועל ְְֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּבהמה" ׁשנים רב ועל mdnּבעֹוף cg`d aex hgy m`y) ְְְְִֵַַַָֹ

(dlik`l exzed Ð dndaa mdipy aex e` ,seraּוכבר .ְָ
המיחדת ּבּמּסכּתא ֿ הלכֹותיה וכל זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנתּבארּו

חּלין. מּסכת ּכלֹומר: ְִֶֶַַָֻלּה,

ה'תשע"ג  סיון ז' חמישי יום

.‡˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
ÔÂÈÒ'ËŒ'Ê̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆ÈÓÁÌÂÈ

― 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"ג  סיון ח' שישי 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"ג  סיון ט' קודש שבת 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). ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻ
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המשך ביאור למס' עירובין ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dheq(iying meil)

äúBMä ìk ,ïðçBé éaø øîàoiiLîç àéáî ,øîæ éðéî äòaøàa ¨©©¦¨¨¨©¤§©§¨¨¦¥¤¤¥¦¨¥
,eôãøé øëL ø÷aá éîékLî éBä" ,øîàpL ,íìBòì úBiðòøet§¨ª¨¨¤¤¡©©§¦¥©Ÿ¤¥¨¦§Ÿ
ïééå ìéìçå óBz ìáðå øBðë äéäå ,í÷éìãé ïéé óLðá éøçàî§©£¥©¤¤©¦©§¦¥§¨¨¦¨¤¤§¨¦¨©¦

,"eèéaé àì 'ä ìòBt úàå ,íäézLî,oiia xnf ipin drax` ixd ¦§¥¤§¥©Ÿ©¦
.lilge sez lape xepkäîzeprxeténò äìb ïëì' ,åéøçà áéúk ©§¦©£¨¨¥¨¨©¦

,'úòã éìaîefzg` zeprxetéúî BãBáëe' .íìBòì úeìb ïéîøBbL ¦§¦¨©¤§¦¨¨¨§§¥
,'áòødipy zeprxet ef,'àîö äçö BðBîäå' .íìBòì áòø ïéàéánL ¨¨¤§¦¦¨¨¨¨©£¦¥¨¨

ziyily zeprxet ef,äéãîBlî çkzLzL äøBzì ïéîøBbL¤§¦©¨¤¦§©©¦§¤¨
minl dxez dlynpy,'Léà ìtLéå íãà çNéå' .ziriax zeprxet ef ©¦©¨¨©¦§©¦
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ìàeîLe áø,dyrp cvik df dyrna ewlgp,øîà ãçea dyrpy ©§¥©¨©
wxñð,cg`øîà ãçåea dyrpy.ñð CBúa ñð,`xnbd zx`ane ¥§©¨©¥§¥

ñð øîàc ïàî,xaq cg`äåä øòé,xakn myeåä àì íéaec,ea ©§¨©¥©©£¨¦Ÿ£
.miaec e`ae qp dyrpeøîàc ïàîdyrpyñð CBúa ñð,xaqàì ©§¨©¥§¥Ÿ

äåä øòémy,eåä íéaec àìå,qp cere ,xri my didpe qp dyrpe ©©£¨§Ÿ¦£
.miaec ea eidydid dn myl ,xri my did `l m` ,`xnbd zl`ey

,df qpl jixvéåäéìåwx.øòé éåäéì àìå íéaec,`xnbd daiyn §¤¡¥¦§Ÿ¤¡¥©©
meynéúéòácxri mdl oi`yk miwifn mpi`e miaecd mi`xi - ¦§¦¥

.miqp ipy ekxved jkle ,ea xzzqdl
÷ìa áéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà ìéáLa ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦§¦©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦¨¨

áàBî Cìî,mllwl ecia dzlr `le ,l`xyi z` llwl mrla `ayk ¤¤¨
jk ici lre ,ryil` zllw mdilr legzy z`f ecia dlreò÷áeä§§

íéãìé íéðLe íéòaøà ìàøNiî.eizepaxw xtqnk,`xnbd dywn ¦¦§¨¥©§¨¦§©¦§¨¦
éðéà,exky did df ike -÷Bñòé íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîàäå ¥¦§¨¨©©§¨¨©©§¨©£

ì àlL ét ìò óàå úBöîáe äøBza íãààlL CBznL ,dîL ¨¨©¨§¦§§©©¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ
ìì àa dîLáéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà øëNaL ,dîL ¦§¨¨¦§¨¤¦§©©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦

áàBî Cìî ÷ìalawl `l` ,devnl ezpeek dzid `ly zexnl ¨¨¤¤¨
,l`xyi z` llwl zeyxúeø epnî äúöéå äëædia`endàöiL , ¨¨§¨§¨¦¤¤¨¨

éaø øîàå ,"äîìL äìòé úBìBò óìà" déa áeúkL ,äîìL dpnî¦¤¨§ŸŸ¤¨¥¤¤©£¤§ŸŸ§¨©©¦
,éðBç ïa éñBéik ,`ed jk ok`y÷ìa ìL Bða ïBìâò ìL Bza úeø ¦¤¦¦¤¤§§¤¨¨

,äúéä,`xnbd zvxzn .eizepaxw lr el did xg` xkyy ixd ¨§¨
ixdy ,exkyl ribd `l jka ,zex dpnn d`viy did exkyy zexnl

àäéî Búåàzel` zepaxw ici lréåä äìì÷ìz` llwl lkeiy - ©£¨¦¨¦§¨¨£¥
.el` zewepiza ecia z`f dzlre ,l`xyi

.day mind z` `txl ick egixil `ay ,ryil` oiprl zxfeg `xnbd
,my xn`pøéòä áLBî àð äðä òLéìà ìà øéòä éLðà eøîàéå"©Ÿ§©§¥¨¦¤¡¦¨¦¥¨©¨¦

äàBø éðãà øLàk áBèzlkyn ux`de mirx minde,'Bâå "ddnze ©£¤£Ÿ¦¤§
,`xnbd.dúáBh äî àlà ,úìkLî õøàå íéòø íéîc øçàî éëå§¦¥©©§©¦¨¦§¤¤§©¤¤¤¨©¨¨

,ïéðç éaø øîàik ,`ed aeh mewnd iayei ipira ,rx mewn elit`ïç ¨©©¦¨¦¥
.åéáLBé ìò íB÷î̈©§¨

ìL ,ïðçBé éaø øîàäLipinïä úBpéçd`xp rexb xac mb mday ¨©©¦¨¨§Ÿ¨¦¥
aeh elìò çwî ïç ,dìòa ìò äMà ïç ,åéáLBé ìò íB÷î ïç ,¥¨©§¨¥¦¨©©§¨¥¦¨©
Bçwî[egwel]. ¦¨

ìL ,ïðaø eðzãçà ,òLéìà äìç ïéàìç äLoeeraíéaec äøébL ¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨¨¡¦¨¤¨¤¥¨¦
ãçàå ,úB÷Bðéúaxearaéæçâì BôçcLepnn eyxbe,íéãé ézLa §¦§¤¨¤§¨§¥£¦¦§¥¨©¦

,jynda x`aziy itkúà äìç òLéìàå" ,øîàpL ,Ba únL ãçàå§¤¨¤¥¤¤¡©¤¡¦¨¨¨¤
,"Ba úeîé øLà Béìç,'eilg z`' ,'dlg' ,mixen` mi`lg dyly ixd ¨§£¤¨

.'ea zeni xy`'e
ìàîN àäz íìBòì ,ïðaø eðzmc` lyäçBc`hegd z`ïéîéå ¨©¨¨§¨§¥§Ÿ¨§¨¦

úáø÷î,eze`àìå ,åéãé ézLa éæçâì BôçcL òLéìàk àì §¨¤¤Ÿ¤¡¦¨¤§¨§¥£¦¦§¥¨¨§Ÿ
.åéãé ézLa åéãéîìzî ãçàì BôçcL äéçøt ïa òLBäék¦ª©¤§©§¨¤§¨§¤¨¦©§¦¨¦§¥¨¨

,`xnbd zx`anàéä éàî òLéìà,áéúëcryil` `tixy drya ¡¦¨©¦¦§¦
jld ,ozn lk epnn lawl axiqe ,ezrxvn mx` `av xy onrp z`

,zetilg izye sqk xkk epnn ywae ezxyn ifgb eixg`øîàéå"©Ÿ¤
"íéøkk ç÷ ìàBä ïîòðzetilg izye ,sqk zexkk izy ifgbl ozpe ©£¨¥©¦¨¨¦

,micbaáéúëeryil` egiked ,ryil` l` ayykàì åéìà øîàiå" §¦©Ÿ¤¥¨Ÿ
úç÷ì úòä Eúàø÷ì Bzákøî ìòî Léà Côä øLàk Cìä éaì¦¦¨©©£¤¨©¦¥©¤§©§¦§¨¤¨¥¨©©
íéãáòå ø÷áe ïàöå íéîøëe íéúéæå íéãâa úç÷ìå óñkä úà¤©¤¤§¨©©§¨¦§¥¦§¨¦§Ÿ¨¨©£¨¦

"úBçôLe,`xnbd ddnze ,o`k exkfed mixac dpeny ixdìé÷L éîe §¨¦¨¦
éàä élek`ld ,gwl `ed jk lk ike -íéãâáe óñkcalaàeä ¥©¤¤§¨¦

ìé÷Lc.my aezkkäòL dúBàa ,÷çöé éaø øîàiptl onrp `ay §¨¦¨©©¦¦§¨§¨¨¨
ryil`÷ñBò òLéìà äéäifgb mre eicinlz mríéöøL äðîLa ¨¨¡¦¨¥¦§Ÿ¨§¨¦

zepwl ick mda yiy ,micbae sqk ifgb gwlyke ,d`nehd a` mdy
,elld mixac lkBì øîà,ryil`øëN ìBhéì úò òébä ,òLø ¨©¨¨¦¦©¥¦§©

ziibeqa zwqry jzxezíéöøL äðîLxeriyk zlaw df cbpke §Ÿ¨§¨¦
,jk lr sqepe ,`ad mlerl dgcize ,dfd mlera mixac dpeny

."íìBòì Eòøæáe Ea ÷aãz ïîòð úòøöå",mikln xtqa xn`p §¨©©©£¨¦§©§§©§£§¨
íéLðà äòaøàå""íéòøBöî eéäoexney xry gzta eayieøîà , §©§¨¨£¨¦¨§¨¦¨©

,ïðçBé éaøel` mirxevn drax`ìLe éæçâ äæåéða úLyprpy ©¦¨¨¤¥£¦§Ÿ¤¨¨
.erxfe `ed zrxva
`xnbd d`ian cerifgb dyrn xg` cin xn`py dnòLéìà Cìiå'©¥¤¡¦¨

,'÷Nnc,`xnbd zl`eyCìä änìwyncl ryil`éaø øîà . ©¤¤¨¨¨©¨©©¦
Bì øîà ,øæç àìå ,äáeLúa éæçâì Bøéæçäì CìäL ,ïðçBéryil` ¨¨¤¨©§©£¦§¥£¦¦§¨§Ÿ¨©¨©

ifgblBì øîà ,Ca øBæç,ifgbàèçL éî ìk ,Enî épìae÷î Ck £¨¨©¨§§©¦¦§¨¦¤¨¨
.äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçäåzx`ane §¤¡¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨©£§¨

,`xnbdãáò éàî,miaxd z` `ihgdl ifgbïáà ,éøîàc àkéà ©¨©¦¨§¨§¦¤¤
úáàBLux`d on zkznd z` zdabny -íòáøé úàhçì Bì äìz ¤¤¨¨§©©¨¨§¨

,mraxi cinrdy adfd ilbrl -,õøàì íéîL ïéa Bãéîòäådrhde §¤¡¦¥¨©¦¨¨¤
micner mdil`ny exaqy miaxd z` jkaíL ,éøîàc àkéàå .§¦¨§¨§¦¥

dnetà dì ÷÷ç,mraxi z`hg ly dit lr -éëðà úøîBà äúéäå ¨©¨©¨§¨§¨¤¤¨Ÿ¦
,Eì äéäé àìå.zxacn dil`ny exaqy miaxd z` jka drhde §Ÿ¦§¤§

ù éøîàc àkéàålv` did cer lky ,miaxd z` ifgb `ihgd jka §¦¨§¨§¦
ryil`déîwî äçc ïðaø`ealn micinlzd z` dgec did - ©¨¨¨¨¦©¥

,ryil` iptl cenlláéúëcifgb yxeby xg` cinéðá eøîàéå" ¦§¦©Ÿ§§¥
íL íéáLBé eðçðà øLà íB÷îä àð äðä òLéìà ìà íéàéáðä©§¦¦¤¡¦¨¦¥¨©¨£¤£©§§¦¨

éðôì÷éçc äåä àì àðãéàä ãòc ììkî ,"epîî øö Ernyn - §¨¤©¦¤¦§¨§©¨¦§¨Ÿ£¨§¦
,ifgb jldyk dzry meyn ,wegc mewnd did `l dzr cry ,jkn

.micinlzd etqep
,`xnbd zxne`äéçøt ïa òLBäécg` z` dgcy lirl epxn`y §ª©¤§©§¨

mici izya eicinlznàkìî éàpé ìéè÷ à÷ äåäãk ,àéä éàî©¦§©£¨¨¨¦©©©§¨
ïðaøì,l`xyi inkg z` jlnd i`pi bxdyk -çèL ïa ïBòîL §©¨¨¦§¤¨©

déúçà eäðéîèàly ezy` dzidy ,ghy oa oerny ly ezeg` - ©§¦¥£¨¥
,lvip jke eze` d`iagd jlnd i`piäéçøt ïa òLBäé éaømb lvip ©¦§ª©¤§©§¨

dry dze`ay ,`ed÷øò ìæàgxa -ék ,íéøöî ìL àiøcðñkìàì ¨©¨©©£¤§©§§¦¨¤¦§©¦¦
àîìL äåä,minkgd mr jlnd i`pi milydyk -ïBòîL déì çìL £¨§¨¨¨©¥¦§

çèL ïa,el azk jke ,eax digxt oa ryedi iaxl zxb`épîipnn - ¤¨©¦¦
,LãBwä øéò íéìLeøézxb` dgelyíéøöî ìL àiøcðñkìà Cì §¨©¦¦©¤¨£¤§©§§¦¨¤¦§©¦

éìòa ,éúBçàl`xyi `iyp `edy digxt oa ryedi iax -éeøL £¦©£¦¨
êëBúaøîà ,äîîBL úáLBé éðàå ,laiwyk digxt oa ryedi iax §¥§©£¦¤¤¥¨¨©

,zxb`ddpéî òîL,el` mixacnàîìL déì äåämely yi xak - §©¦¨£¨¥§¨¨
.aeyl ilre ,minkglàúà ék,l`xyi ux`làeääì òìwà ¦¨¨¦§©§©

àæétLeà,zg` `ipqk`l oncfp -øétL àø÷éa eäéén÷ í÷mw - §¦¨¨©©§¦¨¨©¦
,ie`x ceaka eicinlze digxt oa ryedi iax iptl `ipqk` lraéãáò̈§¥

àáeè àø÷é déì,daxd ceak el eyre -áéúédigxt oa ryedi iax ¥§¨¨¨¨¦
çazLî à÷å,ef `ipqk`aBæ àéðñëà äàð änkz` zcakny §¨¦§©¥©©¨¨¨©§©§¨

,minkgddéðéò ,éaø ,åéãéîìzî ãçà déì øîàzlra ly ¨©¥¤¨¦©§¦¨©¦¥¥
`ipqk`dúBèeøè,ze`p opi`e zelebr -Bì øîàoa ryedi iax §¨©

,digxtdézîLå éøetL äàî òaøà ÷étà ,÷ñBò äzà Cëa ,òLø̈¨§¨©¨¥©¥©§©¥¨¦¥§©§¥
,edcipe zextey ze`n rax` `ived -dén÷ì àúà àîBé ìkeze` ¨¨¨¨§©¥

,eiecip el xizdl cinlzdéìa÷ àìåryedi iaxäåä ãç àîBé ,iax §Ÿ©§¥¨©£¨
ryedi,òîL úéø÷ éø÷jk jezaedén÷ì àúà,cinlz eze` ¨¥¦§©§©¨¨§©¥

mei eze`aedézòãa äåädigxt oa ryedi iax ly,déìea÷ìoeike £¨§©§¥§©¥
wiqtdl leki did `lydéãéa déì éåçàecia oniq el d`xd - ©§¥¥¦¥

cinlzd j` ,oizniyøáñryedi iax df oniqaydéì éçc àçãî ¨©¦§¨¨¥¥
,ixnblàçìt àúðéáì ó÷æ ìæàdxf dcearl dpal swfe jld - ¨©¨©§¥§¨©§¨
,dcaredéì øîà,digxt oa ryedi iaxCk ,déì øîà ,Ca øBæç ¨©¥£¨¨©¥¨

Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçîe àèBçä ìk ,Enî épìae÷î§§©¦¦§¨©¥©§¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨
,äáeLz úBNòì,miaxd z` `ihgd cvike,øî øîàccinlz eze` ©£§¨§¨©©

.ìàøNé úà àéèçäå çéãäå úéñäå óMék¦¥§¥¦§¥¦©§¤¡¦¤¦§¨¥
øöé ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz,yinyz ly,÷Bðéz ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¤¦

,äMàå`l` ,mici izya mze` mc` dgci `läçBc ìàîN àäz §¦¨§¥§Ÿ¨
.úáø÷î ïéîéå§¨¦§¨¤¤
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oixn`p el`,dngln gEWn iriay wxt§©¦§¨¨dheq
.øòé eåäéì àìå íéac eåäéì:qp Dil zixwC xri Dil car i`n.éúéòáczFxBzdl miACd ¤¡ª¦§Ÿ¤¡©©©¨©¥©©§¨¦¥¥¦§¦¥©ª¦§¦§¨

:dghadA oi`vFi xrIl miaFxw odWkE ,zF`AgzdlE qEpl mdl aFxw mFwn oi`WM mdÄ¤§¤¥¨¨¨¤¨§¦§©§§¤¥§¦©©©§¦§©§¨¨

.úeø epnî äúöéå äëædid df `nl` ,zFpAxw aixwdl EAxdW dnlWE ceC dPOn E`vIW ¨¨§¨§¨¦¤¤¨§¦¤¨¨¦§ŸŸ¤¦§§©§¦¨§¨©§¨¤¨¨

:FxkU.äåä äìì÷ì:dnIwzp o`M dpEM DzF`e ,l`xUi z` hrnl.déúeáéè éàî àlàå §¨¦§¨¨£¨§©¥¤¦§¨¥§¨©¨¨¨¦§©§¨§¤¨©¦¥
:zlMWn ux`de mirx miOde li`Fd mFwnCïç §¨¦§©©¦¨¦§¨¤¤§©¤¤¥

.åéáLBé ìò íB÷î:aFh mdl d`xp rx `Ed ENt`e ¨©§¨©£¦©¦§¤¨¤

.äMàä ïçzxrkn `id 'it`e ,DlrA lr cinY ¥¨¦¨¨¦©©§¨©£¦¦§Ÿ¤¤

:eipirA og z`UFp.íéac äøbL ãçàdxBW oFrA ¥¥§¥¨¤¨¤¥¨ª¦¤¨¤¥¨

:zFwFpiYA miAC.äìçcge ,ixY Filg z` ,cg ª¦©¦¨¨©¤¨§§¥§©

:FA zEni xW`.éàä élk ìé÷L éî`xw i`dA £¤¨¦¨¦ª¥©§©§¨

xwaE o`ve micbaE sqM ,mixaC dpFnW aizM§¦§¨§¨¦¤¤§¨¦§Ÿ¨¨

:minxkE mizife zFgtWE micareíéãâáe óñk ©£¨¦§¨§¥¦§¨¦¤¤§¨¦
.ì÷Lc àeäipWA sqM mixMM xvIe aizkC §¨©¦§¦©¨©¦§©¦¤¤¦§¥

:micbA zFtilg iYWE mihixg.íéöøL äðBîLa £¦¦§¥£¦§¨¦¦§¨§¨¦
mivxW dpFnW wxtA(.fw zAW):ìBhì úò òébä §¤¤§¨§¨¦©¨¦¦©¥¦

.øëN:dGd mlFrA LzxFY.úáàBL ïáà ¨¨¨§¨¨©¤¤¤¤¤
FzcinrnE ux`d on zkYOd z` zdAbOW¤©§©©¤©©¤¤¦¨¨¤©£¦¨

lW milbrd cinrd oa` FzF` i"re] xie`Ä£¦¤¤¤¡¦¨£¨¦¤

:[xie`A mraxi.äçc ïðaøz` did dgFC ¨¨§¨¨£¦©¨¨¨¨¤¨¨¤

,eiptl WOWn didWM rWil` ipRn micinlYd©©§¦¦¦§¥¡¦¨§¤¨¨§©¥§¨¨

Epgp` xW` mFwOd EPOn WxRW xg`l aizkC¦§¦§©©¤¥¥¦¤©¨£¤£©§

EtqFYPW ,EPOn xv opAx lW WxcOd ziA oiaWFi§¦¥©¦§¨¤©¨¨¨¦¤¤¦§

:dgFC ifgB didW micinlYddéìè÷ àkìî éàpé ©©§¦¦¤¨¨¥£¦¤©©©§¨©§¥
.ïðaøìFgElWl xnF`dA oiWECwA opixn`cMsC) §©¨¨¦§©§¦¨§¦¦§¨¥¦§©

(.eq:.CëBúa éeøL éìòaopixn`cM did `iUp ©£¦¨§¥¨¦¨¨¦§©§¦¨

dbibgA(:fh sC):.øétL eäén÷ í÷:FYcAM ©£¦¨©¨©©§©¦¦©§

.äôé Bæ àéðñëà:diUrnA.úBèeøè:zFNbr.÷ñBò äzà Cëa:Wi` zW`A lMYqnéåçà ©§©§¨¨¨§©£¤¨§£ª§¨©¨¥¦§©¥§¥¤¦©§¥
.déãéa déì:EPlAwIW.øöéwFpiY oke ,dIaxe dIxtA uEwi `NW oiniA EPaxwY WinWY lW ¥¦¥¤§©§¤¥¤¤©§¦§¨§¤§¨¦¤Ÿ¨¦§¦¨§¦§¨§¥¦

.drx zEAxzl `vY dEtCxi m`e dNw DYrC `id s` dX`e ,Fnvr z` cA`ie gxai oR¤¦§©¦©¥¤©§§¦¨©¦©§¨©¨§¦¦§§¨¥¥§©§¨¨

.øãòa äòøúå àöz .'éðúîizkEC dOkA opixn`C `d Dil zil `PY i`de ,oiNg x`WM ©§¦¥¥§¦§¤¨¥¤¦§¨ª¦§©©¨¥¥¨§©§¦¨§©¨§¥

lgpl Dzcixie miIgn dxq`p dtExr dlbr¤§¨£¨¤¤§¨¥©¦¦¦¨¨§©©

Dl opinwFn zFzixM zkQnaE ,DYxqF` ozi ¥̀¨©§¨§©¤¤§¦§¦©¨

`xzA wxtA i`PzC `YbEltA `zNnl(.dk sC): §¦§¨¦§§¨§©¨¥§¤¤©§¨©

.d÷ôñ äøtk`e ,DNW z` dzUr `id`l m ¦§¨§¥¨¦¨§¨¤¤¨§¦Ÿ

dUrp `vnPWkle wtQd xRMzp bxFdd `vnp¦§¨©¥¦§©¥©¨¥§¦§¤¦§¨©£¨

DciC d`pd xEQ`A `id EdinE ,bxdie i`Ce©©¦¨¥¦¦§¦£¨¨¦¨

:miWcwM DA aizM dxRkC `niwíéøîBà íéðL ¨§¨§©¨¨§¦¨§¨¨¦§©¦§¦
.ïéôøBò eéä àì eðéàøt"r`e EdMd in rcFp `dC ¨¦Ÿ¨§¦§¨©¦¦¨

:FpEcl EpiptA eiWkr Fpi`W.äôeøò äìâò äìèa ¤¥©§¨§¨¥§¨§¨¤§¨£¨
oixiMn ixdW(od):bFxdl odA libxd in odAàì ¤£¥©¦¦¥¨¤¦¨¨¦¨¤©£Ÿ

.ãB÷ôàlr dn ipRnE ,owcal mkizFWp sE`ip lr ¤§©¦§¥¤§¨§¨¦§¥¨©

zFpFGd mr md iM cFre ,dpipfY iM mkizFpA§¥¤¦¦§¤¨§¦¥¦©

:ElNd micxtM oit`Fp onvr md ,EcxRi¦¨¥¥©§¨£¦¦§¨¦©¨

.úBìBkLàäodini cr ,odA lMdW `xnbA Wxtn ¨©§§¨¥¦§¨¨¤©Ÿ¨¤©§¥¤

Eid oNM ,l`xUi inkgA zwlgn did `lŸ¨¨©£Ÿ¤§©§¥¦§¨¥ª¨¨

ode ,ipiQn dWnl ozpizpM mixaC mixnF`§¦§¨¦¦§¦¨¨§Ÿ¤¦¦©§¥

aFh mFiA zFpAxw zkinqA EwlgPW mipFW`xd̈¦¦¤¤§§¦§¦©¨§¨§

dbibgA opixn`cM(.fh sC)zwFlgn did `Ede , ¦§©§¦¨©£¦¨©§¨¨©£¤
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CBúa ñð :øîà ãçå .ñð :øîà ãç ,ìàeîLe áø©§¥©¨©¥§©¨©¥§
ïàî .ñðïàî .eåä àì íéaec ,äåä øòé ,ñð øîàc ¥©§¨©¥©©£¨¦Ÿ¨©

.eåä íéaec àìå ,äåä øòé àì ,ñð CBúa ñð øîàc§¨©¥§¥Ÿ©©£¨§Ÿ¦¨
:àðéðç éaø øîà .éúéòác ?øòé éåäéì àìå íéaec éåäéìå§¤¡¥¦§Ÿ¤¡¥©©¦§¦¦¨©©¦£¦¨
Cìî ÷ìa áéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà ìéáLa¦§¦©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦¨¨¤¤
?éðéà .íéãìé íéðLe íéòaøà ìàøNiî eò÷áeä ,áàBî¨§§¦¦§¨¥©§¨¦§©¦§¨¦¦¦
äøBúa íãà ÷Bñòé íìBòì :áø øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©©§¨©£¨¨§¨

ì àlL ét ìò óàå ,úBöîáeì àlL CBznL ,dîLdîL §¦§§©©¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨
ì àaáéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà øëNaL .dîL ¨¦§¨¤¦§©©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦

epnî àöiL úeø epnî äúöéå äëæ ,áàBî Cìî ÷ìä¨¤¤¨¨¨§¨§¨¦¤¤¨¨¦¤
øîàå ."äîìL äìòé úBìò óìà" déa áeúkL äîìL§Ÿ¤¨¥¤¤©£¤§Ÿ§¨©
÷ìa ìL Bða ïBìâò ìL Bza úeø :éðBç ïa éñBé 'ø¥¤¦¦¤¤§§¤¨¨
øéòä éLðà eøîàiå" .éåä äìì÷ì àäéî Búåàz !äúéä̈§¨©£¨¦¨¦§¨¨¨¥©Ÿ§©§¥¨¦
éðãà øLàk áBè øéòä áLBî àð äpä òLéìà ìà¤¡¦¨¦¥¨©¨¦©£¤£Ÿ¦
äî àlà ,úìkLî õøàå íéòø íéîã øçàî éëå "äàøŸ¤§¦¥©©§©¦¨¦§¤¤§©¤¤¤¨©
'ø øîà .åéáLBé ìò íB÷î ïç :ïéðç 'ø øîà ?dúáBh¨¨¨©¨¦¥¨©§¨¨©

ìL :ïðçBéäMà ïç ,åéáLBé ìò íB÷î ïç ,ïä úBpéç äL ¨¨§Ÿ¨¦¥¥¨©§¨¥¦¨
ìL :ïðaø eðz .Bçwî ìò çwî ïç ,dìòa ìòïéàìç äL ©©§¨¥¦¨©¦¨¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦
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éðôì íL íéáLé eðçðà øLà íB÷nä àð äpä òLéìà ìà íéàéápä éðá eøîàiå" áéúëc dénwîàì àðãéàä ãòã ììkî "epnî øö E ¦©¥¦§¦©§§¥©§¦¦¤¡¦¨¦¥¨©¨£¤£©§§¦¨§¨¤©¦¤¦§¨§©¨¦¨¨Ÿ
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:íéøöî ìL àiøcðñkìà Cì LãBwä øéò íéìLeøé épî ,çèL ïa ïBòîL déì çìL ,àîìL äåä ék .íéøöî ìL àiøcðñkìàì ÷øò ìæà£©£©§©¤§©§§¦¨¤¦§©¦¦£¨§¨¨¨©¥¦§¤¨©¦¦§¨©¦¦©¤¨£¤§©§§¦¨¤¦§©¦
eäéén÷ í÷ .àæétLeà àeääì òì÷à ,àúà ék .àîìL déì äåä ,dpéî òîL :øîà .äîîBL úáLBé éðàå CëBúa éeøL éìòa !éúBçà£¦©§¦¨§¥©£¦¤¤¥¨¨©§©¦¨£¨¥§¨¨¦£¨¦§©§©§¦¨¨©©§
:déì øîà .úBèeøè äéðéò ,éaø :éøöBpä eLé déì øîà !Bæ àéðñëà äàð änk ,çazLî à÷å áéúé .àáeè àø÷é déì éãáò ,øétL àø÷éa¦¨¨©¦¨§¦¥§¨¨¨¨¥§¨¦§©©©¨¨¨©§©§¨¨©¥¥©§¦©¦¥¤¨§¨©¥
àúà ,òîL úiø÷ éø÷ äåä ãç àîBé .déìa÷ àìå déî÷ì àúà àîBé ìk .dézîLå éøetL äàî òaøà ÷étà ?÷ñBò äzà Cëa ,òLø̈¨§¨©¨¥©¥©§©¥¨¦¥§©§¥¨¨£¨§©¥§¨©§¥¨©£¨¨¥§¦©§©£¨
Ck :déì øîà !Ea øBæç :déì øîà ,àçìt ,àúðéáì ó÷æ ìæà ,déì éçc àçãî øáñ ,déãéa déì éåçà déìea÷ì dézòãa äåä ,dén÷ì§©¥£¨§©§¥§©¥©£¥¥¦¥¨©¦§¨¨¥¥£©¨©§¥§¨§¨¨¨©¥£§¨©¥¨
àéèçäå çécäå úéñäå óMék éøöBpä eLé :øî øîàã .äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçîe àèBçä ìk ,Enî épìae÷î§§©¦¦§¨©¥©§¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨©£§¨§¨©¨¥©§¦¦¥§¥¦§¦¦©§¤§¦

:úáø÷î ïéîéå äçBc ìàîN àäz ,äMàå ÷Bðéz ,øöé :øîBà øæòìà ïa ïBòîL 'ø àéðz .ìàøNé úà'éðúîàlL ãò âøBää àöîð ¤¦§¨¥©§¨¦§¤¤§¨¨¥¥¤¦§¦¨§¥§¨§¨¦§¨¤¤¦§¨©¥©¤Ÿ
.dì äëìäå ,d÷éôñ äøték .dúléçzî äúàa ÷ôñ ìòL ,dîB÷îa øáwú ,äìâòä äôøòpMî .øãòa äòøúå àöz ,äìâòä äôøòð¤¡§¨¨¤§¨¥¥§¦§¤¨¤¤¦¤¤¤§¨¨¤§¨¦¨¥¦§¨¤©¨¥¨¨¦§¦¨¨¦§¨§¥¨§¨§¨¨
úøîBà äMà ,"úéàø àì" øîBà ãçà ãòå "âøBää úà éúéàø" øîBà ãçà ãò .âøäé äæ éøä ,âøBää àöîð Ck øçàå äìâòä äôøòð¤¡§¨¨¤§¨§©©¨¦§¨©¥£¥¤¥¨¥¥¤¨¥¨¦¦¤©¥§¥¤¨¥Ÿ¨¦¨¦¨¤¤
"eðéàø" íéøîBà íéðL .ïéôøBò eéä ,"úéàø àì" íéøîBà íéðLe "éúéàø" øîBà ãçà ãò .ïéôøBò eéä ,"úéàø àì" úøîBà äMàå "éúéàø"¨¦¦§¦¨¤¤Ÿ¨¦¨§¦¥¤¨¥¨¦¦§©¦§¦Ÿ¨¦¨¨§¦§©¦§¦¨¦
äéä äLéøt ïa äðéçúe ,éàðéc ïa øæòéìà àaMî .äôeøò äìâò äìèa ,ïéðçöBøä eaøMî .ïéôøBò eéä àì ,"íúéàø àì" ïäì øîBà ãçàå§¤¨¥¨¤Ÿ§¦¤Ÿ¨§¦¦¤©¨§¨¦¨§¨¤§¨£¨¦¤¨¡¦¤¤¤¦©§¦¨¤§¦¨¨¨
íëéúBða ìò ãB÷ôà àì" :øîàpL ,ï÷éñôä éàkæ ïa ïðçBé 'øå ,íéønä íénä e÷ñt íéôàðîä eaøMî ."ïçöøä ïa" BúBø÷ì eøæç ,àø÷ð¦§¨¨§¦§¤¨©§¨¦¤©©§©£¦¨§©©¦©¨¦§¨¨¤©©¦§¦¨¤¤¡©Ÿ¤§©§¥¤
,úBìkLàä eìèa ,íéìLeøé Léà äãeäé ïa éñBéå äãéøö Léà øæòBé ïa éñBé únMî ".'Bâå íä ék äðôàðú ék íëéúBlk ìòå äðéðæú ék¦¦§¤¨§©©¥¤¦§¨©§¨¦¥§¦¤¥¥¤¤¤¦§¥¨§¥¤§¨¦§¨©¦¨§¨¤§Ÿ
.ïéô÷Bpä úàå ïéøøBòîä úà ìha àeä óà ,øNònä úééãBä øéáòä ìBãb ïäë ïðçBé ."éLôð äúeà äøeka ìBëàì ìBkLà ïéà" :øîàpL¤¤¡©¥¤§¤¡¦¨¦§¨©§¦¨¨Ÿ¥¨¤¡¦¨©©©£¥©¦¥¤©§§¦§¤©§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dheq(iriax meil)

ìàeîLe áø,dyrp cvik df dyrna ewlgp,øîà ãçea dyrpy ©§¥©¨©
wxñð,cg`øîà ãçåea dyrpy.ñð CBúa ñð,`xnbd zx`ane ¥§©¨©¥§¥

ñð øîàc ïàî,xaq cg`äåä øòé,xakn myeåä àì íéaec,ea ©§¨©¥©©£¨¦Ÿ£
.miaec e`ae qp dyrpeøîàc ïàîdyrpyñð CBúa ñð,xaqàì ©§¨©¥§¥Ÿ

äåä øòémy,eåä íéaec àìå,qp cere ,xri my didpe qp dyrpe ©©£¨§Ÿ¦£
.miaec ea eidydid dn myl ,xri my did `l m` ,`xnbd zl`ey

,df qpl jixvéåäéìåwx.øòé éåäéì àìå íéaec,`xnbd daiyn §¤¡¥¦§Ÿ¤¡¥©©
meynéúéòácxri mdl oi`yk miwifn mpi`e miaecd mi`xi - ¦§¦¥

.miqp ipy ekxved jkle ,ea xzzqdl
÷ìa áéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà ìéáLa ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦§¦©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦¨¨

áàBî Cìî,mllwl ecia dzlr `le ,l`xyi z` llwl mrla `ayk ¤¤¨
jk ici lre ,ryil` zllw mdilr legzy z`f ecia dlreò÷áeä§§

íéãìé íéðLe íéòaøà ìàøNiî.eizepaxw xtqnk,`xnbd dywn ¦¦§¨¥©§¨¦§©¦§¨¦
éðéà,exky did df ike -÷Bñòé íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîàäå ¥¦§¨¨©©§¨¨©©§¨©£

ì àlL ét ìò óàå úBöîáe äøBza íãààlL CBznL ,dîL ¨¨©¨§¦§§©©¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ
ìì àa dîLáéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà øëNaL ,dîL ¦§¨¨¦§¨¤¦§©©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦

áàBî Cìî ÷ìalawl `l` ,devnl ezpeek dzid `ly zexnl ¨¨¤¤¨
,l`xyi z` llwl zeyxúeø epnî äúöéå äëædia`endàöiL , ¨¨§¨§¨¦¤¤¨¨

éaø øîàå ,"äîìL äìòé úBìBò óìà" déa áeúkL ,äîìL dpnî¦¤¨§ŸŸ¤¨¥¤¤©£¤§ŸŸ§¨©©¦
,éðBç ïa éñBéik ,`ed jk ok`y÷ìa ìL Bða ïBìâò ìL Bza úeø ¦¤¦¦¤¤§§¤¨¨

,äúéä,`xnbd zvxzn .eizepaxw lr el did xg` xkyy ixd ¨§¨
ixdy ,exkyl ribd `l jka ,zex dpnn d`viy did exkyy zexnl

àäéî Búåàzel` zepaxw ici lréåä äìì÷ìz` llwl lkeiy - ©£¨¦¨¦§¨¨£¥
.el` zewepiza ecia z`f dzlre ,l`xyi

.day mind z` `txl ick egixil `ay ,ryil` oiprl zxfeg `xnbd
,my xn`pøéòä áLBî àð äðä òLéìà ìà øéòä éLðà eøîàéå"©Ÿ§©§¥¨¦¤¡¦¨¦¥¨©¨¦

äàBø éðãà øLàk áBèzlkyn ux`de mirx minde,'Bâå "ddnze ©£¤£Ÿ¦¤§
,`xnbd.dúáBh äî àlà ,úìkLî õøàå íéòø íéîc øçàî éëå§¦¥©©§©¦¨¦§¤¤§©¤¤¤¨©¨¨

,ïéðç éaø øîàik ,`ed aeh mewnd iayei ipira ,rx mewn elit`ïç ¨©©¦¨¦¥
.åéáLBé ìò íB÷î̈©§¨

ìL ,ïðçBé éaø øîàäLipinïä úBpéçd`xp rexb xac mb mday ¨©©¦¨¨§Ÿ¨¦¥
aeh elìò çwî ïç ,dìòa ìò äMà ïç ,åéáLBé ìò íB÷î ïç ,¥¨©§¨¥¦¨©©§¨¥¦¨©
Bçwî[egwel]. ¦¨

ìL ,ïðaø eðzãçà ,òLéìà äìç ïéàìç äLoeeraíéaec äøébL ¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨¨¡¦¨¤¨¤¥¨¦
ãçàå ,úB÷Bðéúaxearaéæçâì BôçcLepnn eyxbe,íéãé ézLa §¦§¤¨¤§¨§¥£¦¦§¥¨©¦

,jynda x`aziy itkúà äìç òLéìàå" ,øîàpL ,Ba únL ãçàå§¤¨¤¥¤¤¡©¤¡¦¨¨¨¤
,"Ba úeîé øLà Béìç,'eilg z`' ,'dlg' ,mixen` mi`lg dyly ixd ¨§£¤¨

.'ea zeni xy`'e
ìàîN àäz íìBòì ,ïðaø eðzmc` lyäçBc`hegd z`ïéîéå ¨©¨¨§¨§¥§Ÿ¨§¨¦

úáø÷î,eze`àìå ,åéãé ézLa éæçâì BôçcL òLéìàk àì §¨¤¤Ÿ¤¡¦¨¤§¨§¥£¦¦§¥¨¨§Ÿ
.åéãé ézLa åéãéîìzî ãçàì BôçcL äéçøt ïa òLBäék¦ª©¤§©§¨¤§¨§¤¨¦©§¦¨¦§¥¨¨

,`xnbd zx`anàéä éàî òLéìà,áéúëcryil` `tixy drya ¡¦¨©¦¦§¦
jld ,ozn lk epnn lawl axiqe ,ezrxvn mx` `av xy onrp z`

,zetilg izye sqk xkk epnn ywae ezxyn ifgb eixg`øîàéå"©Ÿ¤
"íéøkk ç÷ ìàBä ïîòðzetilg izye ,sqk zexkk izy ifgbl ozpe ©£¨¥©¦¨¨¦

,micbaáéúëeryil` egiked ,ryil` l` ayykàì åéìà øîàiå" §¦©Ÿ¤¥¨Ÿ
úç÷ì úòä Eúàø÷ì Bzákøî ìòî Léà Côä øLàk Cìä éaì¦¦¨©©£¤¨©¦¥©¤§©§¦§¨¤¨¥¨©©
íéãáòå ø÷áe ïàöå íéîøëe íéúéæå íéãâa úç÷ìå óñkä úà¤©¤¤§¨©©§¨¦§¥¦§¨¦§Ÿ¨¨©£¨¦

"úBçôLe,`xnbd ddnze ,o`k exkfed mixac dpeny ixdìé÷L éîe §¨¦¨¦
éàä élek`ld ,gwl `ed jk lk ike -íéãâáe óñkcalaàeä ¥©¤¤§¨¦

ìé÷Lc.my aezkkäòL dúBàa ,÷çöé éaø øîàiptl onrp `ay §¨¦¨©©¦¦§¨§¨¨¨
ryil`÷ñBò òLéìà äéäifgb mre eicinlz mríéöøL äðîLa ¨¨¡¦¨¥¦§Ÿ¨§¨¦

zepwl ick mda yiy ,micbae sqk ifgb gwlyke ,d`nehd a` mdy
,elld mixac lkBì øîà,ryil`øëN ìBhéì úò òébä ,òLø ¨©¨¨¦¦©¥¦§©

ziibeqa zwqry jzxezíéöøL äðîLxeriyk zlaw df cbpke §Ÿ¨§¨¦
,jk lr sqepe ,`ad mlerl dgcize ,dfd mlera mixac dpeny

."íìBòì Eòøæáe Ea ÷aãz ïîòð úòøöå",mikln xtqa xn`p §¨©©©£¨¦§©§§©§£§¨
íéLðà äòaøàå""íéòøBöî eéäoexney xry gzta eayieøîà , §©§¨¨£¨¦¨§¨¦¨©

,ïðçBé éaøel` mirxevn drax`ìLe éæçâ äæåéða úLyprpy ©¦¨¨¤¥£¦§Ÿ¤¨¨
.erxfe `ed zrxva
`xnbd d`ian cerifgb dyrn xg` cin xn`py dnòLéìà Cìiå'©¥¤¡¦¨

,'÷Nnc,`xnbd zl`eyCìä änìwyncl ryil`éaø øîà . ©¤¤¨¨¨©¨©©¦
Bì øîà ,øæç àìå ,äáeLúa éæçâì Bøéæçäì CìäL ,ïðçBéryil` ¨¨¤¨©§©£¦§¥£¦¦§¨§Ÿ¨©¨©

ifgblBì øîà ,Ca øBæç,ifgbàèçL éî ìk ,Enî épìae÷î Ck £¨¨©¨§§©¦¦§¨¦¤¨¨
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קטז
ביאורים למסכת סוטה דף מח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

oixn`p el`,dngln gEWn iriay wxt§©¦§¨¨dheq
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KlFw(a xiW).zxrpA W`M Fxvi z` xiranE , ¥¦©§¦¤¦§§¥¦§Ÿ¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc dheq(iying meil)

äðBîäå døãä ãøéå ÷ç éìáì äét äøòôe dLôð ìBàL äáéçøä¦§¦¨§©§¨¨£¨¦¨¦§¦Ÿ§¨©£¨¨©£¨
"da æìòå dðBàLeelti elld miryxd oend lk ,xac ly eteqay §¨§¨¥¨

mpdiba.
,dpyna epipyíéðBLàøä íéàéáð eúnMîmineze mixe` elha. ¦¤¥§¦¦¨¦¦

,`xnbd zl`eyíéðBLàøä íéàéáð ïàîmixe` elha mzenay ©§¦¦¨¦¦
minezeìàeîLe ãåc äæ ,àðeä áø øîà .,øîà ïîçð áø .äîìLe ¨©©¨¤¨¦§¥§ŸŸ©©§¨¨©

s`÷éìñ àì ïéðîéæå ÷éìñ ïéðîéæ ,ãåc éîéamdl dzlr minrt - ¦¥¨¦¦§¦¨¦§¦§¦Ÿ¨¦
,dzlr `ly minrte ,mineze mixe`a daeyz÷Bãö ìàL éøäL¤£¥¨©¨

melya` iptn cec gxayk ,mineze mixe`aBì äúìòådaeyz, §¨§¨
øúéáà ìàLmineze mixe`aBì äúìò àìå,daeyzøîàpLeze`a ¨©¤§¨¨§Ÿ¨§¨¤¤¡©

oiprøúéáà ìòiå'.dprp `ly oeik dpedkd on wlzqpy ,eyexite ,' ©©©¤§¨¨
`xnbd dywn,ìàeîL øa äaø áéúî ,cec eznyny zxn` cvik ¥¦©¨©§¥

xn`p ixde ,mineze mixe` elha dnlye l`enyeLBøãì éäéå"©§¦¦§
äéøëæ éîé ìk íéäìà[Edixkf iniA]úBàøa ïéáîädéàî ,"íéäìà ¡Ÿ¦¨§¥§©§¨¦¥§©§¨©¥¦¦§¨¡Ÿ¦©

åàì`id ef di`x,íéneúå íéøeàamixe` einia mb eidy ixd ¨§¦§¦
,`xnbd zvxzn .minezeàìdi`x `l` ,mineze mixe`a.íéàéáða Ÿ¦§¦¦

,`ziixan `xnbd dywn cerLc÷nä úéa áøçMî ,òîL àz̈§©¦¤¨©¥©¦§¨
Løâî éøò eìèa ,ïBLàø,yxbn maiaq gipdl eehvpy miield ixr - ¦¨§¨¥¦§¨

íãà ELçì íàå ,ãåc úéaî Cìî ÷ñôe ,íéneúå íéøeà e÷ñôe¨§¦§¦¨©¤¤¦¥¨¦§¦§¨§¨¨
øîBìxn`p `lde ,mineze mixe` f` ewqty xne` dz` cvik ©

,ipy zia oipaa ,laaexf ziilraazk z` e`vn `l mipdkdn wlgyk
,mqegiíéLã÷ä Lãwî eìëàé àì øLà íäì àúLøzä øîàiå"©Ÿ¤©¦§¨¨¨¤£¤ŸŸ§¦Ÿ¤©¢¨¦

,"íéneúå íéøeàì ïäk ãBîò ãò,mineze mixe` eid f` mby ixd ©£Ÿ¥§¦§¦
,[Bì øBîà]`l` ,jk yexitd oi`eéçiL ãò Bøéáçì øîBàL íãàk ¡§¨¨¤¥©£¥©¤¦§

,ãåc ïa çéLî àáéå íéúîelk`i `ly ,`zyxzd mdl xn` mb jk ¥¦§¨Ÿ¨¦©¤¨¦
yxetn ixd ,mineze mixe` eidie giynd `aiy cr miycwd on

mineze mixe`y ef `ziixaa,oey`xd ycwnd zia axgyn wx ewqt
l`eny cec md mipey`xd mi`iapy xn`y `ped ax lr dywe

.dnlye
íéðBLàøä íéàéáð ïàî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàmzenay ¤¨¨©©©§¨©¦§¨©§¦¦¨¦¦

,oey`x zia iniay mi`iapd lk ,mineze mixe` ewqtébçî é÷etàì§©¥¥©©
éëàìîe äéøëæ,ipyd ziad zligza e`apzdyeäðéð íéðBøçàc §©§¨©§¨¦§©£¦¦§

eid mdy ,`ziixaa jk epivne ,mineze mixe` eid `l mdiniae
,mipexg`d mi`iapdéëàìîe äéøëæ ébç eúnMî ,ïðaø eðúc§¨©¨¨¦¤¥©©§©§¨©§¨¦

LãBwä çeø ä÷lzñðd`eap ly,ìàøNiîmi`iapd eid mdy ixd ¦§©§¨©©¤¦¦§¨¥
,mipexg`dìB÷ úáa íéLnzLî eéä ïë ét ìò óàå,minyd on §©©¦¥¨¦§©§¦§©

eéä úçà íòtLminkgäðzð ,Bçéøéa àéøeb úéa úéiìòa ïéaeñî ¤©©©©¨§¦©£¦©¥§¨¦¦¦§¨
éeàøL ãçà íãà íëa Lé ,äøîàå íéîMä ïî ìB÷ úa ïäéìò£¥¤©¦©¨©¦§¨§¨¥¨¤¨¨¤¨¤¨
íäéðéò eðúð ,Cëì éeàø BøBc ïéàL àlà ,åéìò äðéëL äøLzL¤¦§¤§¦¨¨¨¤¨¤¥¨§¨¨§¥¥¤

únLëe ,ï÷fä ìläa,owfd lldåéðò éä ãéñç éä ,eäeãétñä §¦¥©¨¥§¤¥¦§¦¦¨¦¦¨¨
eéä úøçà íòt áeLå .àøæò ìL Bãéîìzminkgäéiìòa ïéaeñî ©§¦¤¤§¨§©©©¤¤¨§¦©£¦¨

íãà íëa Lé ,ïäì äøîàå íéîMä ïî ìB÷ úa ïäì äðzð ,äðáéa§©§¤¦§¨¨¤©¦©¨©¦§¨§¨¨¤¥¨¤¨¨
,Cëì ïéàkæ BøBc ïéàL àlà ,åéìò äðéëL äøLzL éeàøL ãçà¤¨¤¨¤¦§¤§¦¨¨¨¤¨¤¥©¨¦§¨
éä åéðò éä ,eäeãétñä ,únLëe ,ïèwä ìàeîLa íäéðéò eðúð̈§¥¥¤¦§¥©¨¨§¤¥¦§¦¦¨¨¦

àeä óàå ,ìlä ìL Bãéîìz ,ãéñç,ohwd l`eny -úòLa øîà ¨¦©§¦¤¦¥§©¨©¦§©
Búúéî,f` eilr dzxyy ycewd gexaïBòîLoa oerny oax - ¦¨¦§

,l`xyi `iyp l`ilnbìàòîLéåepzpi ,lecb odk l`rnyi iax - §¦§¨¥
àáøçì,zeklnd zxfba axga dbixdl -éäBøáçåeidi md s` §©§¨§©§¦
àìè÷ì,zexg` zepeyn zezina dbixdl -ànò øàLeeidiàféáì ¦§¨¨§¨©¨§¦¨

,fal -ànò ìò éúéîì ïéãéúò ïéàébñ ï÷òåzecizr zeax zexve - §¨¨©¦¦£¦¦§¥¥©©¨
,mrd lr `aløîBì eLwa àáa ïa äãeäé éaø ìò óàåezena §©©©¦§¨¤¨¨¦§©

,bxdpykäòL äôøèpL àlà ,åéðò éä ãéñç éäitl ,ecitqdln ¦¨¦¦¨¨¤¨¤¦§§¨¨¨
úeëìî éâeøä ìò ïéãétñî ïéàL.zeklnd zni`n ¤¥©§¦¦©£¥©§

,dpyna epipy,ïðaø eðz .'eë øéîMä ìèa Lc÷nä úéa áøçMî¦¤¨©¥©¦§¨¨©©¨¦¨©¨¨
øéîLedføîàpL ,Lc÷nä úéa úà äîìL äða BaLziad oipaa ¨¦¤¨¨§ŸŸ¤¥©¦§¨¤¤¡©

,dnly dpayäðáð òñî äîìL ïáà BúBðaäa úéaäå"zeawne §©©¦§¦¨¤¤§¥¨©¨¦§¨

"ezepada ziaa rnyp `l lfxa ilk lk ofxbde,ïáúëk íéøácäenk ©§¨¦¦§¨¨
,lfxa ilka dezziq `le xinyd ici lr xdd on dze` eavgyéøác¦§¥

éaøøák àìäå ,ïk øîBì øLôà éëå ,äéîçð éaø Bì øîà .äãeäé ©¦§¨¨©©¦§¤§¨§¦¤§¨©¥©£Ÿ§¨
øîàðxg` weqta"äøâîa úBøøBâî 'Bâå úBø÷é íéðáà äìà ìk" , ¤¡©¨¥¤£¨¦§¨§§¨©§¥¨

zenibt d`ln lfxa ilka -,zezzeqne zekezg mipa`d eidy ixd
lfxa ilkaøîBì ãeîìz äî ,ïk íà ,lfxa ilk lk'òîLð àì ¦¥©©§©Ÿ¦§©

,'BúBðaäa úéaa`l` ,lfxa ilk rnyp `l ziaay ,eyexitäéäL ©©¦§¦¨¤¨¨
ïé÷úîmze`ñéðëîe ,õeçaîzepken mze`,éaø øîà .íéðôaî ©§¦¦©©§¦¦¦§¦¨©©¦

äãeäé éaø éøác ïéàøðozaivgk zenly mipa`d eidyéðáàa ¦§¦¦§¥©¦§¨§©§¥
äéîçð éaø éøáãå ,Lc÷îzezzeqn mipa`d eidyBúéa éðáàaly ¦§¨§¦§¥©¦§¤§¨§©§¥¥

mipa`d eidy dingp iax `iady weqtd ixdy ,jlnd dnly
.xn`p ezia oipa oipra ,dxbna zexxebn

,`xnbd zl`eyäéîçð éaøåmipa`d z` mipwzn eidy xn`y §©¦§¤§¨
eixacl ,lfxa ilka ueganàúà éàîì øéîLjxev dfi`l - ¨¦§©¨¨

xinyd ,`xnbd daiyn .ede`iadíéðáà ,àéðúãëì ,déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©§¨£¨¦
eìläihay zeny mdilr aezkl jixvy ,oyegde cet`d ly ©¨

,l`xyiøîàpL íeMî ,Béãa ïúBà ïéáúBk ïéàmdilréçezt' ¥§¦¨¦§¦¤¤¡©¦¥
,'íúBç,mkeza wewg ernynyíäéìò ïéèøñî ïéàåzeize`d z` ¨§¥§¨§¦£¥¤

àaøîàpL íeMî ,ìîæémdilr,'íúBàelîa'dpiidzy ernyny §¦§¥¦¤¤¡©§¦¨
,oexqg ila zenlyíäéìò áúBk àlàzenyd z` dligz,Béãa ¤¨¥£¥¤¦§

ïäì äàøîed z` eica zeneyxd mipa`l -ïäå ,õeçaî øéîL ©§¤¨¥¨¦¦©§¥
ïäéìàî úBò÷áð,zeize`d zxevaúò÷ápL Bæ äðéàúkdil`n ¦§¨¥£¥¤¦§¥¨¤¦§©©

úò÷ápL Bæ äò÷áëe ,íeìk äøéñç dðéàå änçä úBîéadznc` ¦©©¨§¥¨£¥¨§§¦§¨¤¦§©©
.íeìk äøéñç dðéàå íéîLbä úBîéa¦©§¨¦§¥¨£¥¨§

úéLàøa éîé úLMîe ,äøBòNk Búéiøa ,äæ øéîL ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¦¤§¦¨¦§¨¦¥¤§¥§¥¦
ïéøîLî äna .åéðôa ãBîòì ìBëé äL÷ øác ìk ïéàå ,àøáð¦§¨§¥¨¨¨¨¤¨©£§¨¨©¤§©§¦
ìL éðhéàa BúBà ïéçéðîe ,øîö ìL ïéâBôña BúBà ïéëøBk ,BúBà§¦¦§¦¤¤¤§¦¦§¦§¦¤

øáàzxter ly fbx`a -.ïéøBòN éaeñ äàéìî £¨§¥¨¥§¦
àcðøt àøéL äìèa ïBLàø Lc÷î áøçMî ,énà éaø øîàoin - ¨©©¦©¦¦¤¨©¦§¨¦¨§¨¦¨§©§¨

,aeyg iynïBLàø Lc÷î áøçMî ,éëä énð àéðz .äðáì úéëeëæe§¦§¨¨©§¨©¦¨¦¦¤¨©¦§¨¦
,íéøîBà Léå .ìæøa áëøå ,äðáì úéëeëæe ,àcðøt àøéL äìèä§¨¦¨§©§¨§¦§¨¨§¤¤©§¤§¥§¦

Leø÷ ïéé óàwven dyrpy -äìéác éìebéòk äîBcä ,øéðOî àaä ©©¦¨©¨¦§¦©¤§¦¥§¥¨
f` lha.

,dpyna epipyxinyd lha ycwnd zia axgyn.íéôeö úôBðå§¤¦
,`xnbd zl`eyäôvL úìBñ ,áø øîà .íéôeö úôBð éàîzwacpe ©¤¦¨©©¤¤¨¨

äôð éab ìò,ietipd zrya dpney aexnäLBlépL äqéòì äîBãå ©©¥¨¨§¨§¦¨¤¦¨
xak,ïîLå Láãalr `ed 'mitev'e ,dtpd wac my lr `ed 'ztep'e ¦§©§¤¤

.dilr dtvy my,øîà éåìåmd mitev ztepúBøkk ézLmgl §¥¦¨©§¥¦¨
øepza úB÷aãpäeiptec izy iab lr,ef oteca xkk ,miccvd on ©¦§¨©©

,dcbpky oteca xkkeúBàáe úBçôBúå,xepza jk lkúBòébnL ãò §§¨©¤©¦
Bæì Bæ'mitev'e ,ur itpr enk xkkd lcby ,sep oeyln `ed 'ztep'e §

.mitve migtez zexkkdy ,sv oeyln `ed,øîà éåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦¨©
mitev ztepàétévä ïî àaä Lác äæmdny mideabd mixdd on - ¤§©©¨¦©¦¦¨

,`xnbd zl`ey .wgxnl mitevòîLî éàîon `a yacdy ©©§©
,mideabd zenewndúLL áø íbøúîãkdpiyrz xy`k' weqtd lr §¦§©§¥©¥¤

,'mixeacdïééúîe àîìò éîeøa ïèééLå äúàéøac ïæzðc àîk§¨§©§¨©©§¨¨§¨§¨§¥¨§¨©§¨
àøeè éáNéòî àLáecdaeba zehye mixeacd zetry enk - §¨¥¦§¥¨

`a gaeynd yacdy ixd ,mixdd iayrn yac mi`iane ,mlerd
.mideabd zenewnn

xiykn zkqna dpyn `xnbd d`ian ,gaeyn yaca epwqry oeikoi
,df oipra zwqerdìk ,íúä ïðzdwyn÷Bvpäilkl xedh ilkn §©¨¨¨©¦

,`nhøBäèilkl `nhd ilkdn d`nehd z` xiardl xeaig epi` - ¨
,xedhdíéçétväå íéôéæ Lácî õeçcr ,c`n miar miwyn mdy ¦§©¦¦§©©¦¦

,`xnbd zl`ey .dlrnl xfeg ,geliwd wqtpyky ick,íéôéæ éàî©¦¦
,ïðçBé éaø øîàedfBa ïéôéiænL Lácjezne ,mine oii ea miaxrne ¨©©¦¨¨§©¤§©§¦

.xkip xacd oi` ar `edy,øîà Lé÷ì Léøå'mitif' iexw `edìò §¥¨¦¨©©
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WxFC ip` zaE zA oFbM zFxzi(:`p sC oixcdpq)Edfe , §¥§©©£¦¥©§¤§¦©§¤

:dlHal xaC DA oi`W lFcB dxFY cFaMéLðà §¨¨¤¥¨¨¨§©¨¨©§¥
.äNòîmi`ltn miUrn dUFre FzEaiWgA gEhA ©£¤¨©©£¦§¤©£¦ª§¨¦

ziprzA xn`cM(.dk sC)xn`i KixEWM ihnp ¦§¨©§©£¦©¦§¥§©¦Ÿ©

:mdipxwA mia`f `iadl miGrle wFlcie ungl©Ÿ¤§¦§§¨¦¦§¨¦§¥¦§©§¥¤

.íéãéñç ìL íúeðè÷miklFd miciqgd EidW ©§¨¤£¦¦¤¨©£¦¦§¦

:otFqe mdizEphTn did `Ede milke.äîëçä åéæ §¨¦§¨¨¦©§¥¤§¨¦©¨§¨
:`id i`n `prci `l dfìèa ï÷fä â"ø únMî ¤Ÿ§©§¨©¦¦¤¥©¨¥¨©

.äøBzä ãBákdNbn zkQnA.`k sC)crW xn` ( §©¨§©¤¤§¦¨©¨©¤©

oicnl Eid `le mlFrA zE`ixA did `Ed zOW¤¥¨¨§¦¨¨§Ÿ¨§¥¦

mlFrl ilg cxi `Ed zOXn ,cOrn `N` dxFY¨¤¨§ª¨¦¤¥¨©Ÿ¦¨¨

:aXin dxFY cFnll EkxvEde.äpäkä åéæ ìèa §§§¦§¨§ª¨¨©¦©§ª¨
lr oilkF` miAx mipdke xiWre mkg didW¤¨¨¨¨§¨¦§Ÿ£¦©¦§¦©

:FpglW.ïéøBç éðáe:oiqgin.íLàø eôçdxaBW ª§¨§¥¦§ª¨¦¨Ÿ¨¤¨§¨

:miIpr EN`e mixiWr mdW mixfnn mipR iGr ci©©¥¨¦©§¥¦¤¥£¦¦§¥£¦¦

.äNòî éLðà eìcìcð:mdl Wg oi`.LøBc ïéàå ¦©§§©§¥©£¤¥¨¨¤§¥¥
:l`xUil.Lwáî ïéàå:mingx mdilrBøL §¦§¨¥§¥§©¥£¥¤©£¦§
.àiîékç:minkgd Eligzd.àiøôñicOln ©¦©¨¦§¦©£¨¦©§©¨§©§¥

:minkgd on miPhw mdW ,zFwFpiYànòk ¦¤¥§©¦¦©£¨¦§©¨
.àòøàc:ux`d iOrM §©§¨§©¥¨¨¤

àìæà

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

:åéðôì íéøîBà .àBáì ãéúòì íäéáà ïéc ïéæaæanL¤§©§§¦¦£¦¤¤¨¦¨§¦§¨¨
BðBaøänì ,ïäî òøtéì ãéúò äzàL øçàî ,íìBò ìL ¦¤¨¥©©¤©¨¨¦¦¨©¥¤¨¨

àìîìà :äéëøáé øa àòìéà 'ø øîà .ía íäépéL äúéä÷ä¦§¦¨¦¥¤¨¨©¤§¨©§¤¤§¨¦§¨¥
:øîàpL ,ááø éøëBî ìàøNé ìk eéä ,ãåc ìL Búlôz§¦¨¤¨¦¨¨¦§¨¥§¥§¨¤¤¡©
:äéëøáé øa àòìéà 'ø øîàå ."íäì äøBî 'ä äúéL"¦¨¨¨¤§¨©¤§¨©§¤¤§¨
íéîëç éãéîìú éðL eéä ,÷ewáç ìL Búlôz àìîìà¦§¨¥§¦¨¤£©¨§¥©§¦¥£¨¦
'ä" :øîàpL ,äøBza ïé÷ñBòå úçà úélèa íéqkúî¦§©¦§©¦©©§§¦©¨¤¤¡©
ìà "eäéiç íéðL áø÷a Eìòt 'ä éúàøé EòîL ézòîL̈©§¦¦§£¨¥¦¨¨§§¤¤¨¦©¥©
'ø øîàå ."íéðL áBø÷a" àlà "íéðL áø÷a" àø÷z¦§¨§¤¤¨¦¤¨¦§§©¦§¨©
Cøca ïéëläîä íéîëç éãéîìú éðL :äéëøáé øa àòìéà¤§¨©§¤¤§¨§¥©§¦¥£¨¦©§©§¦©¤¤
éäéå" øîàpL ,Làa óøOéì ïéeàø ,äøBú éøác ïäéðéa ïéàå§¥¥¥¤¦§¥¨§¦¦¨¥¨¥¤¤¡©©§¦
àkéàc ,àîòè ."Là áëø äpäå øaãå CBìä íéëìä änä¥¨Ÿ§¦¨§©¥§¦¥¤¤¥©£¨§¦¨
øa àòìéà 'ø øîàå .óøOéì ïéeàø ,øeaéc àkéì àä .øeaéc¦¨¥¨¦§¦¦¨¥§¨©¤§¨©
ïéçBð ïéàå úçà øéòa ïéøcä íéîëç éãéîìú éðL :äéëøáé§¤¤§¨§¥©§¦¥£¨¦©¨¦§¦©©§¥¦
ñðì" :øîàpL ,äìBb ãçàå úî ãçà ,äëìäa äæì äæ¤¨¤©£¨¨¤¨¥§¤¨¤¤¤¡©¨ª
úòc ïéàå "úòã éìáa eäòø úà çöøé øLà çöBø änL̈¨¥©£¤¦§©¤¥¥¦§¦©©§¥©©
'ø øîà ."úòcä éìaî énò eîãð" :øîàpL ,äøBz àlà¤¨¨¤¤¡©¦§©¦¦§¦©¨©¨©

éøa äãeäéäøBza ÷ñBòä íëç ãéîìz ìk :àéiç 'øã d §¨§¥§¦¨¨©§¦¨¨¨¥©¨
áLé ïBiöa íò ék" :øîàpL ,úòîLð Búlôz ,÷çcä CBzî¦©§¨§¦¨¦§©©¤¤¡©¦©§¦¥¥

ðçé ïBðç äkáú àì Bëa íìLeøéaBúòîLk E÷òæ ìB÷ì E ¦¨©¦¨Ÿ¦§¤¨¨§§§©£¤§¨§¨
ðò."õçì íéîe øö íçì 'ä íëì ïúðå" :déøúa áéúëe "C ¨¨§¦©§¥§¨©¨¤¤¤©©¦¨©

eéäå" øîàpL ,äðéëL åéfî BúBà ïéòéaNî :øîBà eäaà 'ø©¨¥©§¦¦¦¦§¦¨¤¤¡©§¨
éðéòéøBî úà úBàø Eïéà óà :øîà àðéðç øa àçà 'ø ."E ¥¤Ÿ¤¤©¨©£¦¨¨©©¥

ðké àìå" :øîàpL ,åéðôa ìòðð ãBbøtäéøBî ãBò óïaø :"E ©©§¦§¨§¨¨¤¤¡©§Ÿ¦¨¥¤©¨
áøçL íBiî :òLBäé 'ø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¥¦§ª©¦¤¨©
äaeøî íBéå íBé ìëa :àáø øîà :'eëå ïéà Lc÷nä úéa¥©¦§¨¥§¨©¨¨§¨§§¨
áøò ïzé éî øîàz ø÷aa" øîàpL ,Bøéáç ìMî Búìì÷¦§¨¦¤£¥¤¤¡©©Ÿ¤Ÿ©¦¦¥¤¤
,øçîì ø÷a àîéìéà ?ø÷a éä "ø÷a ïzé éî øîàz áøòáe¨¤¤Ÿ©¦¦¥Ÿ¤¥Ÿ¤¦¥¨Ÿ¤§¨¨

éìçc àlà ?éåä éàî òãé éîà÷ éànà àîìò ,àlàå .ó ¦¨©©¨¥¤¨§¨¥§¤¨¨§¨©©¨
,àzãbàã "àaø déîL àäé"àå àøãéñc äMeãwà ?íéiwî¦©¥©§¨§¦§¨§©§¥§¥©¨§©©§¨
àä "íéøãñ àìå úåîìö ìôà Bîk äúôò õøà" :øîàpL¤¤¡©¤¤¥¨¨§Ÿ¤©§¨¤§Ÿ§¨¦¨
íòè ìhéðå äëøáì ìè ãøé àì :ìôBàî òéôBz ,íéøãñ Lé¥§¨¦¦©¥¤Ÿ¨©©¦§¨¨§¦©©©
äøäè :øîBà øæòìà ïa ïBòîL 'ø ,àéðz :'eëå úBøét¥§©§¨¦§¤¤§¨¨¥¨¢¨

:déì øîà ,déøa äaø àúà .déøãeña dëøk ,dì÷L ,àúéðepéçã àzøîez çkLà àðeä áø .ïâc ïîeL ìhéa øNòî ,çéøå íòè äìha¦§¨©©§¥©©£¥¦¥¨¨¨©¨©§©©§¨§¦¦¨§¨¨§¨¨§¨¥£¨©¨§¥¨©¥
,éða :déì øîà .déìäéð dáäé ,dì÷L .déøa àaà àúà ,éëäcà .déìäéð dáäé ,Ea Lé äøäè ,éða :déì øîà .àúéðepéçã àçéø àðéçøBî§¦¨¥¨§¦¦¨¨©¥§¦¨¢¨¥§¨£¨¦£¥©§¨¦£¨©¨§¥§¨¨¨£¨¦£¥¨©¥§¦
déa ìthéà ,á÷òé øa àçà áø .déì eåäc éðaà ,éðác éîçø .éðaà ,àaàc éîçø :éLðéà éøîàc eðééä .épéL úà äúéä÷äå éaì úà zçnN¦©§¨¤¦¦§¦§¦¨¤¦©©§§¨§¦¡¨¥©£¥§©¨©§¥©£¥¦§¥©§¥§¨¥©©¨©©£Ÿ¦©©¥

éøa åàì :Bì øîà .àiî ïéi÷Là :déì øîà ,ìãb ék .dézøa øa á÷òé áøa:àðà Czøa øa ,éáø éáø :éLðéà éøîàc eðééäå .àðà C'éðúî §©©£Ÿ©§©¥¦¨©¨©¥©§¦©©¨¨©¨§¦£¨§©§§¨§¦¡¨¥§¥§¥©§©¨£¨
.úéðååé Bða úà íãà ãnìé àlLå ,úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeta .ñeøéàä ìòå ,íéðúç úBøèò ìò eøæb ñeðééñtñà ìL ñeîìeta©§¤©§©§¨¨§©©§£¨¦§©¨¦©§¤¦¨§©©§©§¤Ÿ§©¥¨¨¤§§¨¦
eìèa øéàî 'ø únMî .øéòä CBúa ïBéøtàa älkä àözL eøézä eðéúBaøå ,øéòä CBúa ïBéøtàa älkä àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©©¨§©¦§§¨¦§©¥¦¦¤¥¥©©¨¨©¦§§¨¦¦¤¥¥¦¨§
àðéðç 'ø únMî .äøBzä ãBák ìèa àáé÷ò 'ø únMî .íéðLøcä eìèa àîBæ ïa únMî .íéðc÷Mä eìèa éàfò ïa únMî .íéìLî éìLBî§¥§¨¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦¦¤¥£¦¨¨©§©¨¦¤¥£¦¨
'ø únMî .íéãéñç ìL àzðè÷ äéäL ?"àzðè÷" BîL àø÷ð änìå .íéãéñç e÷ñt àzðè÷ éñBé 'ø únMî .äNòî éLðà eìèa àñBc ïa¤¨¨§©§¥©£¤¦¤¥¥¨Ÿ§¨¨§£¦¦§¨¨¦§¨§¨Ÿ§¨¤¨¨¨Ÿ§¨¤£¦¦¦¤¥
äìèa éáàt ïa ìàòîLé 'ø únMî .úeLéøôe äøäè äúîe ,äøBzä ãBák ìèa ï÷fä ìàéìîb ïaø únMî .äîëçä åéæ ìèa éàkæ ïa ïðçBé¨¨¤©©¨©¦©¨§¨¦¤¥©¨©§¦¥©¨¥¨©§©¨¥¨¨¢¨§¦¦¤¥¦§¨¥¤¨¦¨§¨

] :àèç úàøéå äåðò ìèa éaø únMî .äpeäkä åéæ'îâïéøBç éðáe íéøáç eLBa Lc÷nä úéa áøçMî :øîBà øéàé ïa ñçðt 'ø :[ïðaø eðz ¦©§¨¦¤¥©¦¨©£¨¨§¦§©¥§¨©¨¨¦§¨¤¨¦¥¦¤¨©¥©¦§¨£¥¦§¥¦
ì éìòáe òBøæ éìòa eøáâå ,äNòî éLðà eìcìcðå ,íLàø eôçå.íéîMaL eðéáà ìò ïòMäì eðì éî ìò ,ìàBL ïéàå Lwáî ïéàå LøBc ïéàå ,ïBL §¨¨§¦©§§©§¥©£¤§¨§©£¥§©©£¥¨§¥¥§¥§©¥§¥¥©¦¨§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àòøàc ànòå ,àòøàc ànòk àiðfçå ,àiðfçk àiøôñå ,àiøôñk éåäîì àiîékç eøL ,Lc÷nä úéa áøçL íBiî :øîBà ìBãbä øæòéìà 'ø¡¦¤¤©¨¥¦¤¨©¥©¦§¨¨©¦©¨§¤¡¥§¨§©¨§¨§©¨§©¨©¨§©¨©¨§©¨§©§¨§©¨§©§¨
àìæà

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc dheq(iyiy meil)

ïéæaæánLmilhany -íäéáà ïécmiryxd,àBáì ãéúòìjke ¤§©§§¦¦£¦¤¤¨¦¨
,ïäî òøtéì ãéúò äzàL øçàî ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì íéøîBà§¦§¨¨¦¤¨¥©©¤©¨¨¦¦¨©¥¤

ía íäépéL äúéä÷ä änì.epzephwa epzzina myprl ¨¨¦§¥¨¦¥¤¨
ìk eéä ,ãåc ìL Búlôz àìîìà ,äéëøáé øa àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨©§¤¤§¨¦§¨¥§¦¨¤¨¦¨¨

ìàøNézelbaááø éøëBî,mzeipr jezn ,miqe`n mixace mipney - ¦§¨¥§¥§¨
øîàpLzelba eidiyk mby ,l`xyi lr cec yway ,milidza, ¤¤¡©

íäì äøBî 'ä äúéL',eyexity 'iiprl ozz`ly ick ,xyere zexn m ¦¨¨¨¤
.zene`d ipira jk lk mifape mizegt eidi

eéä ,÷ewáç ìL Búlôz àìîìà ,äéëøáé øa àòìéà éaø øîàå§¨©©¦¦§¨©§¤¤§¨¦§¨¥§¦¨¤£©¨
úçà úélèa íéqkúî íéîëç éãéîìz éðLmzeipr aexnïé÷ñBòå §¥©§¦¥£¨¦¦§©¦§©¦©©§§¦

øîàpL ,äøBza,wewag ly ezltza'ä éúàøé EòîL ézòîL 'ä" ©¨¤¤¡©¨©§¦¦§£¨¥¦
áeø÷a' àlà ,'íéðL áø÷a' àø÷z ìà ,"eäééç íéðL áø÷a Eìòẗ¨§§¤¤¨¦©¥©¦§¨§¤¤¨¦¤¨§¥
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miqxFwiR`d zaEWzaE zFkldA iwaE zFWxcA¦§¨¨¦©£¨¦§©¨¡¦§¦

dbibgC w"ta 'ixn`cM mdifnxA oiadlE(:d sC) §¨¦§¦§¥¤¦§¨§¦©£¦¨©

olr iedY i`n opAx Dil Exn` DiWtp gp iM¦©©§¥¨§¥©¨¨©¤¡¥£¨

l`xUi ipAn dvr dca` odl xn` ,mipiOn¦¦¦¨©¨¤¨§¨¥¨¦§¥¦§¨¥

:miakFM icaFr lW dnkg dgxqp.äøBz éòBøæ ¦§§¨¨§¨¤§¥¨¦§¥¨
lr dR lrAW dxFY inrh KFnqle `xaq wnrŸ¤§¨¨§¦§©£¥¨¤§©¤©

zFpFWlE mixzid zFIzF`e zF`xwOd iWxcn¦§§¥©¦§¨§¦©§¥¦§

:`xwOA miPYWOd.äéøæò ïa øæòìà éaøxiWr ©¦§©¦©¦§¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¨¦

'ixn`cM ded(:cp sC zAW)ded ilbr itl` xqixY £¨¦§¨§¦©¨©§¥©©§¥¦§¥£¨

:`YW lM Dixcrn xVrn.àðà àkéàcip`W §©¥¥¤§¥¨©¨§¦¨£¨¤£¦

:ozepr©§§¨

äôeøò äìâò Cìò ïøãä©§¨£¨¤§¨£¨
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Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå ìàBL ïéàå ,äìcìãå àìæà̈§¨§©§§¨§¥¥§¥§©¥©¦¥
ïòMäìàtöeç ,àçéLî úBáwòa .íéîMaL eðéáà ìò §¦¨¥©¨¦¤©¨©¦§¦§§¦¨§¨

úeëìîe ,ø÷Béa ïéiäå déøt ïzz ïôbä .øéîàé ø÷Béå àbñé¦§¥§¤©£¦©¤¤¦¥¦§¨§©©¦§¤©§
,úeðæì äéäé ãòåå úéa .úçëBz ïéàå úeðéîì Côäz¥¨¥§¦§¥©©¥©©¦§¤¦§
øéòî eááBñé ìeábä éLðàå ,íBMé ïìábäå ,áøçé ìéìbäå§©¨¦¤¡©§©©§¨¦§©§¥©§§§¥¦
àèç éàøéå ,çøqz íéøôBñ úBîëçå ,eðpBçé àìå øéòì§¦§Ÿ§¨§¨§§¦¦¨©§¦§¥¥§
,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð .úøãòð àäz úîàäå ,eñàné¦¨£§¨¡¤§¥¤¡¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦
äî÷ úa ,áà ìåeðî ïa ,íépè÷ éðtî eãîòé íéð÷æ§¥¦©©§¦§¥§©¦¥§©¥¨©¨¨
øBcä éðt ,Búéá éLðà Léà éáéà ,dúîça älk ,dnàa§¦¨©¨©£¨Ÿ§¥¦©§¥¥§¥©
eðì Lé äî ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,áìkä éðôk¦§¥©¤¤©¥¥¦§©¥¥¨¦§©¨¥¨

:íéîMaL eðéáà ìò ïòMäì'îâeðL àì :áø øîà §¦¨¥©¨¦¤©¨©¦¨©©Ÿ¨
.øzeî ãøåå ìLå ñãä ìL ìáà ,úéøôâå çìî ìL àlà¤¨¤¤©§¨§¦£¨¤£©§¤¤¤¨
íéð÷ ìL ,øeñà ãøåå ìLå ñãä ìL óà :øîBà ìàeîLe§¥¥©¤£©§¤¤¤¨¤¨¦
úìéç ìLå íéð÷ ìL óà :øîà éåìå .øzeî úìéç ìLå§¤¥¨¨§¥¦¨©©¤¨¦§¤¥¨
úìéç ìLå íéð÷ ìL óà :déúéðúîa éåì éðz ïëå .øeñà̈§¥¨¥¥¦§©§¦¥©¤¨¦§¤¥¨
:øæòìà 'ø øîà ?"ñeøéà" éàî :ñeøéàä ìòå :øeñà̈§©¨¦©¦¨©¤§¨¨
déøáì déì ãáò ,àðeä áø øa äaø .àîet ãçc àìáè©§¨§©¨©¨©©¨£©¥¦§¥
àìáha óìçéî :déì øîà .déøáz ,deáà àúà .àøeaðè©§¨£¨£©§¥¨©¥¦£©©©§¨
àîetà Bà àáöçc àîetà déì ãéáò ìéæ ,àîet ãçc§©¨¦£¦¥©¨©£¨¨©¨
úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeta :àæéô÷c¦§¦¨©§¤¦¨§©©§©
øîà äðç øa øa äaø øîà ?"úBlk úBøèò" éàî :'eëå©©§©¨©©¨©©¨¨¨©
úBøèò eäæéà :éëä éîð àéðz .áäæ ìL ,øéò :ïðçBé 'ø¨¨¦¤¨¨©§¨©¦¨¦¥¤©§
.úìéî ìL äték dúBà äNBò ìáà ,áäæ ìL øéò ?úBlk©¦¤¨¨£¨¤¨¦¨¤¥¨
?"íéðúç úteç" éàî .eøæb íéðúç úteç ìò óà :àðz̈¨©©©£¨¦¨§©©£¨¦

úéøétt äNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç úteç ïä elà :éëä éîð àéðz .úBáäæenä úéøBäæ§¦©§£©§¨©¦¨¦¥¥©£¨¦§¦©§££¨¤©¦¦
ñeìaBèñéøàå õeçaî ñBð÷øeä äéä äæ ìò äæ éàðBîLç úéa éëìî eøvLk ,ïðaø eðz :úéðååé Bða úà ãnìé àlL :äöøiM äî ìk da äìBúå§¤¨¨©¤¦§¤¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥¥©§©¤©¤¨¨§¨¦©§©¦§§

ìLî eéä íBéå íBé ìëa .íéðôaîíäì æòì ,úéðååé úîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä .íéãéîz ïäì ïéìòîe ,äte÷a íéøðéc ïéìL ¦¦§¦§¨§¨§©§§¦¦¨¦§¨©£¦¨¤§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©§¨¦¨©¨¤
ìL ,øçîì .íëãéa ïéøñîð ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk :ïäì øîà ,úéðååé úîëçaïåék .øéæç íäì eìòäå äte÷a íéøðéc íäì eìL §¨§©§¨¦¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤£¦¥¨

íãà øeøàå ,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà :eøîà äòL dúBà .äñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæð ,åéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦§¨¨¨
:éaø øîàäå ?éðéà ,øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe ,íéôéøö úBbbî øîBò àáe äNòî :eðéðL äðL dúBà ìòå .úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨¨¦©£¤¨¤¦©§¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥¦¦§¨¨©©¦

ì ìàøNé õøàaì éà ,àlà ?änì éñøeñ ïBLì éà LãBwä ïBLì ìááa óñBé áø øîàå .úéðååé ïBLì Bà ,àlà ?änì énøà ïBLLãBwä ïBL §¤¤¦§¨¥¨§¦¨¨¤¨¦§©¤¦¨§¨¦§¨©©¥§¨¤¨£©¦¨¨¤¨§©¤
ì Bàì .éñøt ïBLïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäå ?àøéñà éî úéðååé úîëçå .ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé ïBL ¨©§¦¨§¨¦§§¨§©§¨¦§§¨§©§¨¦¦£¦¨§¨¨©©§¨¨©§¥¦©¨¦§

eãîì úBàî Lîçå ,äøBz eãîì úBàî Lîç ,àaà úéáa eéä íéãìé óìà ?"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò" áéúëc éàî :ìàéìîb ïa¤©§¦¥©¦§¦¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦¤¤§¨¦¨§¥©¨¨¥¥¨§¨§¨¥¥¨§
øtñî àéðúc ,eåä úeëìnì ïéáBø÷ã ,ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàL .àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk éðà àlà ïäî øéizLð àìå ,úéðååé äîëç̈§¨§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦¨¤£¦©¨§©§¨¨¥¤¥©¨©§¦¥¦§¦©©§¨§©§¨§©¥
äîëç ïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìL .úeëìnì áBø÷ àeäL ,éîB÷ øtñì Bì eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáà .éøBîàä éëøcî äæ éøä ,éîB÷¦£¥¤¦©§¥¨¡¦©§¤§¥¦¦§©¥¦¤¨©©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©
ïðçBé ïaø únMî :àúeòéðö íeMî ?àîòè éàî :'eëå ïBéøtàa älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta :úeëìnì ïéáBøwL éðtî úéðååé§¨¦¦§¥¤§¦©©§©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨¨©¦§§©©£¨¦§¦¨¦¤¥©¨¨¨
éòBøæ eìèa àáé÷ò 'ø únMî .äáLçîe äöò äìèa òLBäé 'ø únMî .äøBz øôñ æðâð øæòéìà 'ø únMî :ïðaø eðz :äîëçä äìèä§¨©¨§¨¨©¨¨¦¤¥¡¦¤¤¦§©¥¤¨¦¤¥§ª©¨§¨¥¨©£¨¨¦¤¥£¦¨¨§§¥
àñBc ïa àðéðç 'ø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L ,äîëç úBøèò eìèa äéøæò ïa øæòìà 'ø únMî .äîëçä úBðééòî eîzzñðå äøBú¨§¦§©§©§§©¨§¨¦¤¥¤§¨¨¤£©§¨¨§©§¨§¨¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥£¦¨¤¨
únMî .íéãéñç épèwî äéäL ?àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå ,íéãéñç eìèa àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèä§©§¥©£¤¦¤¥©¨¥¤¨§¨¨§£¦¦§¨¨¦§¨§©¨¥¤¨§¨¤¨¨¦§©¥£¦¦¦¤¥
eìtëeä éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø únMî .ïéðLøcä eìèa àîBæ ïa únMî .ïéðc÷Mä eìèa éàfò ïa¤©©¨§©©§¨¦¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦¦¤¥©¨¦§¤©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§
àì :àpúì ïîçð áø déì øîà .àðà àkéàc ,äåðò éðúéz àì :àpúì óñBé áø déì øîà :àèç úàøéå äåðò äìèa éaø únMî :úBøö̈¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥©¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨£¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ

:àðà àkéàc ,àèç úàøé éðúéz¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨

äèBñ úëqî dì à÷éìñe äôeøò äìâò Cìò ïøãä©§¨£¨¤§¨£¨§¦¨¨©¤¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dheq(iyiy meil)

äìcìãå àìæà,lclcine jled ux`d mre -ìàBL ïéàål`xyil ©§¨§¦§§¨§¥¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå§¥§©¥©¦¥§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àbñé àtöeç àçéLî úBáwòagiynd z`ia z`xwl -daxz §¦§§¦¨§¨¦§¥
,mlera dtvegdøéîàé ø÷Béå,lcbi xweid -ïéiäå äiøt ïzz ïôbä §¤©£¦©¤¤¦¥§¦¨§©©¦

ok zexnlø÷éadzynl lkd ea eynzyiy meynCôäz úeëìîe , §Ÿ¤©§¥¨¥
úçëBz ïéàå ,úeðéîì,gikedl ie`xy in didi `l -ãòåå úéaly §¦§¥©©¥©©

df zgze micneld on mny didi minkgdúeðæì äéäémewnl - ¦§¤¦§
,dnf ilra ea mitq`znyìéìbäåminkg icinlz my didy , §©¨¦

miciqgeíBMé ïìábäå ,áøçé,mny didi -ìeábä éLðàåiyp` - ¤§©§©©§¨¦§©§¥©§
l`xyi ux` leabeððBçé àìå ,øéòì øéòî eááBñéoegiy in oi` - §§¥¦§¦§Ÿ§¥

,mze`çøqz íéøôBñ úBîëçåfeal didi -,eñàné àèç éàøéå , §¨§§¦¦¨©¦¥¥¥§¦¨£
éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð ,úøcòð àäz úîàäå§¨¡¤§¥¤§¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥

dnàá äî÷ úa ,áà ìåeðî ïá" ,íépè÷dyiiale dtxglälk , §©¦¥§©¥¨©¨¨§¦¨©¨
áìkä éðôk øBcä éðt ,"Búéá éLðà Léà éáéBà ,dúîçadidzy - ©£Ÿ¨§¥¦©§¥¥§¥©¦§¥©¤¤

dfn df eyiiazi `le zefrLi äî ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,©¥¥¦§©¥¥¨¦§©©¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì eðì̈§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

,áø øîà (àøîâ),mipzg zexhr lr exfby dnàlà ,eðL àì ¨©©Ÿ¨¤¨
dxhrúéøôâå çìî ìL,adfe sqkn e` ,gln oa`n dieyrd - ¤¤©§¨§¦

zixtba eze` mixiivneìáà ,dxhr.øzeî ãøåå ìLå ñãä ìL £¨¤£©§¤¤¤¨
óà ,øîBà ìàeîLedxhrøeñà ãøåå ìLå ñãä ìL,la`ìL §¥¥©¤£©§¤¤¤¨¤

úìéç ìLå íéð÷mina lcbd `neb oink gnv -,øîà éåìå .øzeî ¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©
óàdxhrdéúéðúîa éåì éðz ïëå ,øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL- ©¤¨¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥

,ely `ziixaa iel dpy oke.øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL óà©¤¨¦§¤¥¨¨
'eke lr exfb qepiiqtq` ly qenleta ,dpyna epipy.ñeøéàä ìòå§©¨¦

,`xnbd zl`eyànet ãçc àìáè ,øæòìà éaø øîà .ñeøéà éàî©¦¨©©¦¤§¨¨©§¨§©¨
zxtqn .dzyn izaa ea miywywny ,cg` lapira yiy oenrt -

,`xnbdàøeaðè déøáì déì ãáò àðeä áø øa äaøepal dyr - ©¨©©¨¨©¥¦§¥©§¨
,xiy ly lilv ea rinydl xyt`e ,lelv elewy sez oinäeáà àúà̈¨£¨

déøázjke ,exaye ,`ped ax xa dax ly eia` ,`ped ax `a -øîà ©§¥¨©
déìik ,xeqi`d llka df xac mb ,daxl `ped axàìáèa óìçéî ¥¦£¥§©§¨

ànet ãçc,`l` ,dnec elewy iptn ,xq`py qexi`d `edyìéæ §©¨¦
déì ãéáòsezàaöçc ànetàziag it lr -àæéô÷c ànetà Bà £¦¥©¨§©§¨©¨¦§¦¨

slgzi `l jkae ,mibel dyly likny `fitw enyy ilk it lr -
qexi`a.

,dpyna epipy.'eëå úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeôa§§¤¦¨§©©§©§
,`xnbd zl`eyøîà äðç øa øa äaø øîà .úBlk úBøèò éàî©©§©¨©©¨©©¨¨¨©

áäæ ìL øéò ,ïðçBé éaøadf ly xire ,adfn dieyr dxhr - ©¦¨¨¦¤¨¨
.dilr zxiievn,áäæ ìL øéò úBlk úBøèò eäæéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¤©§©¦¤¨¨

úìéî ìL äték dúBà äNBò ìáà.iwp xnv ly raek oink - £¨¤¨¦¨¤¥¨
àðz,`ziixaa.eøæb íéðúç úteç ìò óà,`xnbd zx`anéàî ¨¨©©©£¨¦¨§©

úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç úteçmireawe ,ipy reav xnv cba - ©£¨¦§¦©§¨
.dtikk eze` micinrny ,adf ly zerevx eaelà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥

íéðúç úteç ïä,zexeq`yäNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ ¥©£¨¦§¦©§¨£¨¤
úéøétt,dtik oink urn milebir -äöøiM äî ìk da äìBúåoebk ©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤

.adf ly zerevx
,dpyna epipyéëìî eøvLk ,ïðaø eðz .úéðååé Bða úà ãnìé àlLå§¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥

,äæ ìò äæ éàðBîLç úéadkelnd lr mig`d ipy englpy,`iade ¥©§©¤©¤
,exfrl inex lig z` enr qepwxedõeçaî ñBð÷øBä äéä,dnegl ¨¨§§¦©

ìLî eéä íBéå íBé ìëa ,íéðôaî ñeìaBèñéøàåïéìLmiptay el` §©¦§§¦¦§¦§¨¨¨§©§§¦
äte÷a íéøðécdkyld znexznïäì ïéìòîe ,mi`lh uegay el` ¦¨¦§¨©£¦¨¤

jxevl,úéðååé úîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä ,íéãéîz§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©§¨¦
íäì æòìuegay mze`lúéðååé úîëça,mipian lkd oi`y ote`a ¨©¨¤§¨§©§¨¦

ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk ,ïäì øîàøçîì ,íëãéa ïéøñîð ¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨
ìLíäì eìLmiptay mze`íäì eìòäå ,äte÷a íéøðécmze` ¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤

uegayøéæç,dlh mewnaåéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék £¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨

f`e ,daäñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæðlelig zngn ¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨
miny ceakeøîà äòL dúBà ,minkg,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà , ¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦

äðL dúBà ìòå ,úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàåe`ay §¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨
,milyexi zeaiaq z` eaixgde mi`nexdøîBò àáe äNòî ,eðéðL̈¦©£¤¨¤

øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe íéôéøö úBbbîzenewn mdy ¦©§¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥
zeaiaqa `vnp `ly oeik ,aexw mewnn `iadl devny s` ,miwegx

.milyexi
,`xnbd dywnéðéà,dxeq` zipeei znkg ok` ike -,éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦

ì ìàøNé õøàaänì éñøeñ ïBL,ea xacléà àlàxaclìïBL §¤¤¦§¨¥§§¦¨¨¤¨¦§
ì éà ,LãBwäúéðååé ïBL`ed iqxeq oeyl eli`e dtie gv oeyl `idy ©¤¦§§¨¦

blir oeylì ìááa ,óñBé áø øîàå ,änì énøà ïBL,ea xaclàlà §¨©©¥§¨¤§£©¦¨¨¤¨
ì Bàì Bà LãBwä ïBLéñøt ïBLinx`n xzei dti `edy,ixd §©¤§©§¦

,`xnbd zvxzn .zxzen zipeei oeyly ,iax ixaca x`eanìïBL §
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íãà øeøàå ,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà :eøîà äòL dúBà .äñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæð ,åéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦§¨¨¨
:éaø øîàäå ?éðéà ,øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe ,íéôéøö úBbbî øîBò àáe äNòî :eðéðL äðL dúBà ìòå .úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨¨¦©£¤¨¤¦©§¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥¦¦§¨¨©©¦

ì ìàøNé õøàaì éà ,àlà ?änì éñøeñ ïBLì éà LãBwä ïBLì ìááa óñBé áø øîàå .úéðååé ïBLì Bà ,àlà ?änì énøà ïBLLãBwä ïBL §¤¤¦§¨¥¨§¦¨¨¤¨¦§©¤¦¨§¨¦§¨©©¥§¨¤¨£©¦¨¨¤¨§©¤
ì Bàì .éñøt ïBLïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäå ?àøéñà éî úéðååé úîëçå .ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé ïBL ¨©§¦¨§¨¦§§¨§©§¨¦§§¨§©§¨¦¦£¦¨§¨¨©©§¨¨©§¥¦©¨¦§

eãîì úBàî Lîçå ,äøBz eãîì úBàî Lîç ,àaà úéáa eéä íéãìé óìà ?"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò" áéúëc éàî :ìàéìîb ïa¤©§¦¥©¦§¦¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦¤¤§¨¦¨§¥©¨¨¥¥¨§¨§¨¥¥¨§
øtñî àéðúc ,eåä úeëìnì ïéáBø÷ã ,ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàL .àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk éðà àlà ïäî øéizLð àìå ,úéðååé äîëç̈§¨§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦¨¤£¦©¨§©§¨¨¥¤¥©¨©§¦¥¦§¦©©§¨§©§¨§©¥
äîëç ïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìL .úeëìnì áBø÷ àeäL ,éîB÷ øtñì Bì eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáà .éøBîàä éëøcî äæ éøä ,éîB÷¦£¥¤¦©§¥¨¡¦©§¤§¥¦¦§©¥¦¤¨©©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©
ïðçBé ïaø únMî :àúeòéðö íeMî ?àîòè éàî :'eëå ïBéøtàa älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta :úeëìnì ïéáBøwL éðtî úéðååé§¨¦¦§¥¤§¦©©§©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨¨©¦§§©©£¨¦§¦¨¦¤¥©¨¨¨
éòBøæ eìèa àáé÷ò 'ø únMî .äáLçîe äöò äìèa òLBäé 'ø únMî .äøBz øôñ æðâð øæòéìà 'ø únMî :ïðaø eðz :äîëçä äìèä§¨©¨§¨¨©¨¨¦¤¥¡¦¤¤¦§©¥¤¨¦¤¥§ª©¨§¨¥¨©£¨¨¦¤¥£¦¨¨§§¥
àñBc ïa àðéðç 'ø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L ,äîëç úBøèò eìèa äéøæò ïa øæòìà 'ø únMî .äîëçä úBðééòî eîzzñðå äøBú¨§¦§©§©§§©¨§¨¦¤¥¤§¨¨¤£©§¨¨§©§¨§¨¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥£¦¨¤¨
únMî .íéãéñç épèwî äéäL ?àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå ,íéãéñç eìèa àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèä§©§¥©£¤¦¤¥©¨¥¤¨§¨¨§£¦¦§¨¨¦§¨§©¨¥¤¨§¨¤¨¨¦§©¥£¦¦¦¤¥
eìtëeä éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø únMî .ïéðLøcä eìèa àîBæ ïa únMî .ïéðc÷Mä eìèa éàfò ïa¤©©¨§©©§¨¦¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦¦¤¥©¨¦§¤©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§
àì :àpúì ïîçð áø déì øîà .àðà àkéàc ,äåðò éðúéz àì :àpúì óñBé áø déì øîà :àèç úàøéå äåðò äìèa éaø únMî :úBøö̈¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥©¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨£¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ

:àðà àkéàc ,àèç úàøé éðúéz¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨

äèBñ úëqî dì à÷éìñe äôeøò äìâò Cìò ïøãä©§¨£¨¤§¨£¨§¦¨¨©¤¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dheq(iyiy meil)

äìcìãå àìæà,lclcine jled ux`d mre -ìàBL ïéàål`xyil ©§¨§¦§§¨§¥¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå§¥§©¥©¦¥§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àbñé àtöeç àçéLî úBáwòagiynd z`ia z`xwl -daxz §¦§§¦¨§¨¦§¥
,mlera dtvegdøéîàé ø÷Béå,lcbi xweid -ïéiäå äiøt ïzz ïôbä §¤©£¦©¤¤¦¥§¦¨§©©¦

ok zexnlø÷éadzynl lkd ea eynzyiy meynCôäz úeëìîe , §Ÿ¤©§¥¨¥
úçëBz ïéàå ,úeðéîì,gikedl ie`xy in didi `l -ãòåå úéaly §¦§¥©©¥©©

df zgze micneld on mny didi minkgdúeðæì äéäémewnl - ¦§¤¦§
,dnf ilra ea mitq`znyìéìbäåminkg icinlz my didy , §©¨¦

miciqgeíBMé ïìábäå ,áøçé,mny didi -ìeábä éLðàåiyp` - ¤§©§©©§¨¦§©§¥©§
l`xyi ux` leabeððBçé àìå ,øéòì øéòî eááBñéoegiy in oi` - §§¥¦§¦§Ÿ§¥

,mze`çøqz íéøôBñ úBîëçåfeal didi -,eñàné àèç éàøéå , §¨§§¦¦¨©¦¥¥¥§¦¨£
éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð ,úøcòð àäz úîàäå§¨¡¤§¥¤§¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥

dnàá äî÷ úa ,áà ìåeðî ïá" ,íépè÷dyiiale dtxglälk , §©¦¥§©¥¨©¨¨§¦¨©¨
áìkä éðôk øBcä éðt ,"Búéá éLðà Léà éáéBà ,dúîçadidzy - ©£Ÿ¨§¥¦©§¥¥§¥©¦§¥©¤¤

dfn df eyiiazi `le zefrLi äî ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,©¥¥¦§©¥¥¨¦§©©¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì eðì̈§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

,áø øîà (àøîâ),mipzg zexhr lr exfby dnàlà ,eðL àì ¨©©Ÿ¨¤¨
dxhrúéøôâå çìî ìL,adfe sqkn e` ,gln oa`n dieyrd - ¤¤©§¨§¦

zixtba eze` mixiivneìáà ,dxhr.øzeî ãøåå ìLå ñãä ìL £¨¤£©§¤¤¤¨
óà ,øîBà ìàeîLedxhrøeñà ãøåå ìLå ñãä ìL,la`ìL §¥¥©¤£©§¤¤¤¨¤

úìéç ìLå íéð÷mina lcbd `neb oink gnv -,øîà éåìå .øzeî ¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©
óàdxhrdéúéðúîa éåì éðz ïëå ,øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL- ©¤¨¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥

,ely `ziixaa iel dpy oke.øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL óà©¤¨¦§¤¥¨¨
'eke lr exfb qepiiqtq` ly qenleta ,dpyna epipy.ñeøéàä ìòå§©¨¦

,`xnbd zl`eyànet ãçc àìáè ,øæòìà éaø øîà .ñeøéà éàî©¦¨©©¦¤§¨¨©§¨§©¨
zxtqn .dzyn izaa ea miywywny ,cg` lapira yiy oenrt -

,`xnbdàøeaðè déøáì déì ãáò àðeä áø øa äaøepal dyr - ©¨©©¨¨©¥¦§¥©§¨
,xiy ly lilv ea rinydl xyt`e ,lelv elewy sez oinäeáà àúà̈¨£¨

déøázjke ,exaye ,`ped ax xa dax ly eia` ,`ped ax `a -øîà ©§¥¨©
déìik ,xeqi`d llka df xac mb ,daxl `ped axàìáèa óìçéî ¥¦£¥§©§¨

ànet ãçc,`l` ,dnec elewy iptn ,xq`py qexi`d `edyìéæ §©¨¦
déì ãéáòsezàaöçc ànetàziag it lr -àæéô÷c ànetà Bà £¦¥©¨§©§¨©¨¦§¦¨

slgzi `l jkae ,mibel dyly likny `fitw enyy ilk it lr -
qexi`a.

,dpyna epipy.'eëå úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeôa§§¤¦¨§©©§©§
,`xnbd zl`eyøîà äðç øa øa äaø øîà .úBlk úBøèò éàî©©§©¨©©¨©©¨¨¨©

áäæ ìL øéò ,ïðçBé éaøadf ly xire ,adfn dieyr dxhr - ©¦¨¨¦¤¨¨
.dilr zxiievn,áäæ ìL øéò úBlk úBøèò eäæéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¤©§©¦¤¨¨

úìéî ìL äték dúBà äNBò ìáà.iwp xnv ly raek oink - £¨¤¨¦¨¤¥¨
àðz,`ziixaa.eøæb íéðúç úteç ìò óà,`xnbd zx`anéàî ¨¨©©©£¨¦¨§©

úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç úteçmireawe ,ipy reav xnv cba - ©£¨¦§¦©§¨
.dtikk eze` micinrny ,adf ly zerevx eaelà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥

íéðúç úteç ïä,zexeq`yäNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ ¥©£¨¦§¦©§¨£¨¤
úéøétt,dtik oink urn milebir -äöøiM äî ìk da äìBúåoebk ©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤

.adf ly zerevx
,dpyna epipyéëìî eøvLk ,ïðaø eðz .úéðååé Bða úà ãnìé àlLå§¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥

,äæ ìò äæ éàðBîLç úéadkelnd lr mig`d ipy englpy,`iade ¥©§©¤©¤
,exfrl inex lig z` enr qepwxedõeçaî ñBð÷øBä äéä,dnegl ¨¨§§¦©

ìLî eéä íBéå íBé ìëa ,íéðôaî ñeìaBèñéøàåïéìLmiptay el` §©¦§§¦¦§¦§¨¨¨§©§§¦
äte÷a íéøðécdkyld znexznïäì ïéìòîe ,mi`lh uegay el` ¦¨¦§¨©£¦¨¤

jxevl,úéðååé úîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä ,íéãéîz§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©§¨¦
íäì æòìuegay mze`lúéðååé úîëça,mipian lkd oi`y ote`a ¨©¨¤§¨§©§¨¦

ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk ,ïäì øîàøçîì ,íëãéa ïéøñîð ¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨
ìLíäì eìLmiptay mze`íäì eìòäå ,äte÷a íéøðécmze` ¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤

uegayøéæç,dlh mewnaåéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék £¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨

f`e ,daäñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæðlelig zngn ¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨
miny ceakeøîà äòL dúBà ,minkg,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà , ¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦

äðL dúBà ìòå ,úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàåe`ay §¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨
,milyexi zeaiaq z` eaixgde mi`nexdøîBò àáe äNòî ,eðéðL̈¦©£¤¨¤

øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe íéôéøö úBbbîzenewn mdy ¦©§¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥
zeaiaqa `vnp `ly oeik ,aexw mewnn `iadl devny s` ,miwegx

.milyexi
,`xnbd dywnéðéà,dxeq` zipeei znkg ok` ike -,éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦

ì ìàøNé õøàaänì éñøeñ ïBL,ea xacléà àlàxaclìïBL §¤¤¦§¨¥§§¦¨¨¤¨¦§
ì éà ,LãBwäúéðååé ïBL`ed iqxeq oeyl eli`e dtie gv oeyl `idy ©¤¦§§¨¦

blir oeylì ìááa ,óñBé áø øîàå ,änì énøà ïBL,ea xaclàlà §¨©©¥§¨¤§£©¦¨¨¤¨
ì Bàì Bà LãBwä ïBLéñøt ïBLinx`n xzei dti `edy,ixd §©¤§©§¦

,`xnbd zvxzn .zxzen zipeei oeyly ,iax ixaca x`eanìïBL §
ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé,zxzen zipeei oeyl mpn`yla` §¨¦§§¨§©§¨¦§

`idy ,zipeei znkg,da miynzyn zeklnl miaexwdy mifnx zty
.dxeq`

,`xnbd dywn aeyäãeäé áø øîàäå ,àøéñà éî úéðååé úîëçå§¨§©§¨¦¦£¦¨§¨¨©©§¨
áéúëc éàî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîàdki`a ¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦

"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò"leeple zekal xrhvdl yi il ¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦
ixir zegtyn lkn xzei ipir z`àaà úéáa eéä íéãìé óìà ,- ¤¤§¨¦¨§¥©¨

,dpaic l`ilnb oaxúBàî LîçmdnúBàî Lîçå ,äøBz eãîì £¥¥¨§¨©£¥¥
mdnïäî øéizLð àìå ,úéðååé úîëç eãîìoaxegd xg`éðà àlà ¨§¨§©§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦

,àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk.zipeei znkg cnll xzeny ixd ¨¥£¦©¨§©§¨
,`xnbd zvxzneåä úeëìîì ïéáBø÷c ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàL©¦¤¥©¨©§¦¥¦§¦§©§£

,l`xyi jxevl zipeei znkga ynzydl jxev mdl dide,àéðúcin §©§¨
`edyéîB÷ øtñî,eixeg`n zixela gipne eiptln xtzqn -äæ éøä §©¥¦£¥¤

éøBîàä éëøcîdxf dcear myl jk zeyrl mibdep eidy,mle` ¦©§¥¨¡¦
eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáàminkg el,éîB÷ øtñìitláBø÷ àeäL ©§¤§¥¦¦§©¥¦¤¨

,úeëìîìokeïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìLcenllúîëç §©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©
.úeëìîì ïéáBøwL éðtî úéðååé§¨¦¦§¥¤§¦§©§

,dpyna epipyïBéøtàa älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨§©¦§
'eëåef dxfb exizd epizeaxy my epipye.,`xnbd zxne`éàî §©

àîòè,oeixt`a dlkd `vzy epizeax exizdàúeòéðö íeMî- ©£¨¦§¦¨
dlra zial dia` zian dz`va dqekn dlkd didzy.

,dpyna epipyïðçBé ïaø únMîi`kf oaäìèaeifeðz .äîëçä ¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨
øæòéìà éaø únMî ,ïðaøqepwxed oaäøBz øôñ æðâð ,eidy - ©¨¨¦¤¥©¦¡¦¤¤¦§©¥¤¨

xtqa zeaezkk eita zexecq dt lray dxezay zekldúnMî .¦¤¥
äáLçîe äöò äìèa ,òLBäé éaøiwae zeyxca xidf didy - ©¦§ª©¨§¨¥¨©§¨¨

.mipind zeiyew lr aiydl rceie ,zeklda,àáé÷ò éaø únMî¦¤¥©¦£¦¨
äøBz éòBøæ eìèadxeza `xaqd wner -úBðééòî eîzzñðå , ¨§§¥¨§¦§©§©©§

äîëçäzeyxc lr dt lray dxez zekld z` jneq didy - ©¨§¨
`xwna mipzynd zepeylde zexizid zeize`d lre miweqtd.

äîëç úBøèò eìèa ,äéøæò ïa øæòìà éaø únMîdidy - ¦¤¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§©§¨§¨
,blten xiyrïa àðéðç éaø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥©¦£¦¨¤

,àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa ,àñBc¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¦¤¨§¨
äéäL ,àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå ,íéãéñç eìèä§£¦¦§¨¨¦§¨§©¨¦¤¨§¨¤¨¨

épèwîly mteqe.ïéðã÷Mä eìèa ,éàfò ïa únMî .íéãéñç ¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦
ïa ïBòîL ïaø únMî .ïéðLøcä eìèa ,àîBæ ïa únMî¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦¦¤¥©¨¦§¤
.úBøö eìtëeä ,éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ,ìàéìîb©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨

,dpyna epipyáø déì øîà .àèç úàøéå äåðò äìèa ,éaø únMî¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥©
àpúì óñBé,dpynd z` dpeydéðúéz àìjzpynaàkéàc ,äåðò ¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨

àðà.eipr ip`y ,ize` yi ixdy -àì ,àpúì ïîçð áø déì øîà £¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ
éðúézjzpynaàðà àkéàc ,àèç úàøéip`y ,ize` yi ixdy - ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨

`hg `xi.
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(‡È).„Á‡ ‡ÈÂ:השקר ‡Ï.נביא ˙È ˘ÂÈ

אומר  הוא וכן בא, משומרון אלא משם, ואינו
יאשיהו יח)בפרשת כג ב את (מלכים עצמותיו וימלטו :

משומרון: בא אשר הנביא ‰È‡.(Î)עצמות Ï‡
השקר: ‰˘ÂÈ.נביא ˘‡ מכאן האלהים, לאיש

א)אמרו קד שכינה (סנהדרין שמשרה לגימא גדולה :
הבעל: נביאי אל ˜ÈÂ‡.(Î‡)על הזקן, הנביא

האלהים: ‰˘ÂÈ.(Î‚)איש ˘‡ ‡ÈÏ זה שם
האלהים: איש עליו קבורה Â˜.(Ï)לרכוב בבית

בעיר: הזה השקר לנביא שהיה

 
(‡È).ÌÂÙÒÈÂיתר באו כך  ואחר וספר האחד  בא  מתחלה

המה: גם  וספרו  ורוצהÂ‡ÈÂ.(È)בניו בפת''ח ויראו  כמו
לאביהם: שהראו  ‡ÈÏ.(ÊÈ)לומר: „ ÈÎדבר לומר: רצה

וכו': ה' בדבר  שאמר המלאך , ידי על אלי ÂÏ.(ÁÈ)בא  ˘ÁÎ
משקר היה הזקן הנביא  הנה שאמר הספר, כותב  דברי אלה

להשיבו: הנבואה אליו בא לא  כי ‰˘ÂÈ.(Î)לו  ˘‡הוא
הזקן : ÂÏ.(Î‚)הנביא  ˘ÁÈÂ: מיהודה בא אשר  להנביא החמור את חבש  הזקן , ÂÏ.(ÂÎ)הנביא  „ ˘‡:עליו דבר אשר

(Ï).Â˜:לעצמו הזקן נביא כרה אשר ובניו:Â„ÙÒÈÂ.בהקבר  הזקן ‡ÈÁ.הנביא  ÈÂ‰:רעי עליך  לי צר לומר: רצה

 
(‚È).Â˘Á: האוכף תקון מה:‰‡Ï‰.(È„)ענין אילן שם

השאלה:‰‡˙‰. ומרד :ÈÓ˙.(Î‡)בה''א מרי מלשון
(Î).Í˙Ïוכן נבלה, נקרא  צדיק מת גוף יט)אף כו (ישעיהו

יקומון: ‰ÂÓÁ.(ËÎ)נבלתי Ï‡:החמור הוא‰ÈÂ.(Ï)על 
יללה: לשון ענין 
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(Ê).ÔÂ„Ó ÂÓÈ˘˙ שכנינו לכל מדון אותנו שם אתה
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משם  עקרת ממצרים הסעת אשר ישראל גפן ארמיים
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בארצם: ונטעתם ÈÙÏ‰.(È)גוים ˙ÈÙ היושבים את

˘È˘‰.שם: ˘˘˙Â:שרשיה השרישה
(‡È).‰ÈÙÚÂ כלומר חזקים ארזים אל, ארזי כמו
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קציר ועשה כמו י"ד)פאורותיה ÌÈ.:(שם „Ú הים עד

גבולה: היה È˙Â˜ÂÈ‰.הגדול ‰ Ï‡Â של רחבו
פרת: נהר הנהר עד ממדבר ישראל ÓÏ‰.(È‚)ארץ

‚„È‰.עתה: ˙ˆÙ:הכרם אותה ÏÎשל ‰Â‡Â
.Í„ ÈÂÚכמו הבא כל ה')לקטוה מורי (שיר אריתי

וסלו: אורה כמלא משנה בלשון וכן בשמי עם
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שנאמר  לך יעקב גפן אמצת בני אותו כ"ז)קורא (שם
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וזעפך: פניך מגערת ואובדין הולכין הם תמיד

 
(Ê).ÔÂ„Ó: ומריבה דין לגפן‚ÔÙ.(Ë)בעלי הנמשל ישראל 
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‰.האורך: Ï‡Â: הרוחב והוא  פרת נהר עתהÓÏ‰.(È‚)זה
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פריה: ויאכל  בה ירעה  כ"א ‡.(ÂË)בשדה Â˘עתה שוב
הזאת:Â˜Ù„.אלינו: הגפן על מקוםÎÂ‰.(ÊË)השגיח

א "י: והיא  הגפן  את בה  נטעה ימינך  אשר  הגפן  ÏÚÂמושב 
.Ôוהוא לך  חזקת אשר הבן  ועל  א "י על  השגחתך תן ר "ל 

‡˘.(ÊÈ)ישראל : ‰ÙÂ˘: כעסך מגערת  ואבודים הולכים  והמה  ממקומה וכרותה באש היא שרופה ההיא הגפן הלא 

 
(Ê).ÔÂ„Ó: דין עליהם:ÂÓÏ.מל ' ר"ל  עניןÈÙ˙.(È)להם

המקום: מן והפנוי צל :ˆÏ‰.(È‡)הסרה חוזק‡Ï.מל' ענין
גוים אל  ביד ל"א)כמו  התפשטות˙˘ÁÏ.(È):(יחזקאל ענין

פארות  ותשלח  יז)כמו קציר˜ˆÈ‰.:(שם ועשה  כמו ענפיה 
נטע  יד)כמו  ויעל È˙Â˜ÂÈ‰.:(איוב כמו ורכים יונקים ענפים

נ"ג)כיונק שבירה :Ùˆ˙.(È‚):(ישעיה כתליה:‚„È‰.ענין 
.‰Â‡Âמורי אריתי כמו לקיטה ה)ענין ÓÒÎÈ‰.(È„):(ש"ה

הארבה יחסלנו כי וכליון כריתה  כ"ח)ענין תרגמו(דברים
שקרסמוה שדה  ובמשנה גובא . יתיה יקרסם ארי ירושלמי

פ"ב)נמלים אחד :(פאה ממוצא  הם  כי  מתחלפים  והכ "ף  והקו"ף 
.ÊÈÊÂ:ותנועה הזזה שדה:˘„È.מלשון עתה:‡.(ÂË)כמו

.„˜ÙÂ:השגחה ובסיס:ÎÂ‰.(ÊË)ענין כן מל '‡Óˆ˙‰.מל '
וחוזק : תזמורÁÂÒÎ‰.(ÊÈ)אומץ  לא  כי  כריתה  (ויקרא ענין

כסוחים כ"ה) קוצים וכן תכסח לא  :ל"ג)(ישעיהתרגומו

 
אלקים דנ"ט טו פנ"ג  וירא ברבות זאת. גפן ופקוד  כו' צבאות 

יצחק לידת להיות  והיינו כו' שרה  את פקד וה' ע"ד שזהו  ע"ב
ישראל  ישמח  במעשיו  ה ' ישמח  דלע"ל  והתענוג  הצחוק  בחי'
הבט  ד ' רי "א פ "ב במדבר  כו '. פינו שחוק  ימלא אז בעושיו
הבט  ענין וראה הביטה ע "פ ע "ג ד "פ איכה  סוף וכן משמים

ולמטה היש  שלמעלה כמו יחו"ע גילוי  היינו  מלמעלמ"ט נא 
הביטול  להם  שיש מקום תופסים הם נש "י זו ובבחי' כו'. אין
בענין מקץ  פ ' בת"א  מקו"ח עמך  כי בד "ה  ועמ "ש  הנ "ל 
דרל"ח  ויחי זח"א  כו'. השמים מן קדשך ממעון השקיפה

סע "א.
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(Î).Í˙Ïוכן נבלה, נקרא  צדיק מת גוף יט)אף כו (ישעיהו

יקומון: ‰ÂÓÁ.(ËÎ)נבלתי Ï‡:החמור הוא‰ÈÂ.(Ï)על 
יללה: לשון ענין 

    



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

          ¹©«£¨¤À¨©§¥¥«§©©´§¦¤´¨©¨®§¤¹̈À̈«§¤«¨−¨¨¨©´§¨§¥¤®¨§¹¨À¨¨¬Ÿ§¥
             ¨«¤§©§§¤´¨£¦´¦¨®©§¦−¨©´¦§¤«¨¡Ÿ¦´§¨»Å¨¬©¥´¦¨©´¦§¥®¹§ÀŸ

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


(Ê).ÔÂ„Ó ÂÓÈ˘˙ שכנינו לכל מדון אותנו שם אתה
יון: בנו Ú˘ÂÂ‰.(Á)שנתגרו ÂÈ˘‰:יון מבני

(Ë).'Â‚Â ÚÈÒ˙ ÌÈˆÓÓ ÔÙ‚ גלות על ורמז חזר
משם  עקרת ממצרים הסעת אשר ישראל גפן ארמיים

י"ט)כמו שבעה (איוב גרשת ואח"כ תקותי כעץ ויסע
בארצם: ונטעתם ÈÙÏ‰.(È)גוים ˙ÈÙ היושבים את

˘È˘‰.שם: ˘˘˙Â:שרשיה השרישה
(‡È).‰ÈÙÚÂ כלומר חזקים ארזים אל, ארזי כמו

אדירים: ˜ˆÈÈ‰.(È)מלכים ÁÏ˘˙ שלחה
קציר ועשה כמו י"ד)פאורותיה ÌÈ.:(שם „Ú הים עד

גבולה: היה È˙Â˜ÂÈ‰.הגדול ‰ Ï‡Â של רחבו
פרת: נהר הנהר עד ממדבר ישראל ÓÏ‰.(È‚)ארץ

‚„È‰.עתה: ˙ˆÙ:הכרם אותה ÏÎשל ‰Â‡Â
.Í„ ÈÂÚכמו הבא כל ה')לקטוה מורי (שיר אריתי

וסלו: אורה כמלא משנה בלשון וכן בשמי עם
(„È).ÚÈÓ ÈÊÁ ‰ÓÒÎÈ שקרסמוה שדה כמו

נתיקה: ל' והוא משנה בלשון העי"ן ÚÈÓ.נמלים
באל"ף)תלויה נכתב אויבם (וכאילו עשו הרי ישראל זכו

ובזמן  ביבשה לעלות כח להם שאין היאור כחית
שהיא  היער כחית מתגבר עליהם נגזר שהפורענות
דכתיב  כמו עמלק הוא מיער וחזיר והורגת, משחתת

ז') לו (בדניאל ויש רפסה ברגלה ושארא ומדקה אכלה
זכות (לחזיר) לו יש עמלק אף טהרה סימני מקצת

˘„È.אבות: ÊÈÊÂ שהוא זיז ולשון השדה רמש כל
והולך: ממקומו וענפיה ÚÈ‰.זז עליה רועה

ÍÈÓÈ.(ÊË)ואוכלן: ‰ÚË ˘‡ ‰ÎÂ המבוססת
כנך על והשיבך ל' מ')והמיושבת Ô:(בראשית ÏÚÂ

.ÍÏ ˙ˆÓ‡ שהיה לאביו חביב בן שהיה עשו ועל
שנאמר  לך יעקב גפן אמצת בני אותו כ"ז)קורא (שם

עכשיו: תעבוד אחיך ‡˘.(ÊÈ)ואת ‰ÙÂ˘ כסוחה
תזמור לא כ"ה)לשון תכסח:(ויקרא לא Â„‡È.ת"א

וזעפך: פניך מגערת ואובדין הולכין הם תמיד

 
(Ê).ÔÂ„Ó: ומריבה דין לגפן‚ÔÙ.(Ë)בעלי הנמשל ישראל 

ממצרים: והוצאת הוסעת אותם גרשת˙‚˘.הלוא מא"י
במקומם : אותם ונטעת עממין ÈÙÏ‰.(È)שבעה ˙ÈÙאת

את ותמלא ישראל  של שרשיה ושרשת ההם  כוכבים  העובדי
ממנה: ישראל :ˆÏ‰.(È‡)הארץ  עדת העדהÈÙÚÂ‰.של  של 

וגדלו הארץ כל  על  משלו ר"ל חזקים ארזים היו ההיא
והוא˙˘ÁÏ.(È)מעלה:ל  פלשתים  ים  עד  ענפיה  פשטה 

‰.האורך: Ï‡Â: הרוחב והוא  פרת נהר עתהÓÏ‰.(È‚)זה
מלקטים דרך  עוברי וכל גדריה  ופרצת לאויב תחשב למה

לכל : להפקר נתתם  למה  ר"ל הנמשל ÓÒÎÈ‰.(È„)פריה 
אותה : ויכלה  יכרית  למה  מיער הזזיםÊÈÊÂ.לחזיר החיות 

פריה: ויאכל  בה ירעה  כ"א ‡.(ÂË)בשדה Â˘עתה שוב
הזאת:Â˜Ù„.אלינו: הגפן על מקוםÎÂ‰.(ÊË)השגיח

א "י: והיא  הגפן  את בה  נטעה ימינך  אשר  הגפן  ÏÚÂמושב 
.Ôוהוא לך  חזקת אשר הבן  ועל  א "י על  השגחתך תן ר "ל 

‡˘.(ÊÈ)ישראל : ‰ÙÂ˘: כעסך מגערת  ואבודים הולכים  והמה  ממקומה וכרותה באש היא שרופה ההיא הגפן הלא 

 
(Ê).ÔÂ„Ó: דין עליהם:ÂÓÏ.מל ' ר"ל  עניןÈÙ˙.(È)להם

המקום: מן והפנוי צל :ˆÏ‰.(È‡)הסרה חוזק‡Ï.מל' ענין
גוים אל  ביד ל"א)כמו  התפשטות˙˘ÁÏ.(È):(יחזקאל ענין

פארות  ותשלח  יז)כמו קציר˜ˆÈ‰.:(שם ועשה  כמו ענפיה 
נטע  יד)כמו  ויעל È˙Â˜ÂÈ‰.:(איוב כמו ורכים יונקים ענפים

נ"ג)כיונק שבירה :Ùˆ˙.(È‚):(ישעיה כתליה:‚„È‰.ענין 
.‰Â‡Âמורי אריתי כמו לקיטה ה)ענין ÓÒÎÈ‰.(È„):(ש"ה

הארבה יחסלנו כי וכליון כריתה  כ"ח)ענין תרגמו(דברים
שקרסמוה שדה  ובמשנה גובא . יתיה יקרסם ארי ירושלמי

פ"ב)נמלים אחד :(פאה ממוצא  הם  כי  מתחלפים  והכ "ף  והקו"ף 
.ÊÈÊÂ:ותנועה הזזה שדה:˘„È.מלשון עתה:‡.(ÂË)כמו

.„˜ÙÂ:השגחה ובסיס:ÎÂ‰.(ÊË)ענין כן מל '‡Óˆ˙‰.מל '
וחוזק : תזמורÁÂÒÎ‰.(ÊÈ)אומץ  לא  כי  כריתה  (ויקרא ענין

כסוחים כ"ה) קוצים וכן תכסח לא  :ל"ג)(ישעיהתרגומו

 
אלקים דנ"ט טו פנ"ג  וירא ברבות זאת. גפן ופקוד  כו' צבאות 

יצחק לידת להיות  והיינו כו' שרה  את פקד וה' ע"ד שזהו  ע"ב
ישראל  ישמח  במעשיו  ה ' ישמח  דלע"ל  והתענוג  הצחוק  בחי'
הבט  ד ' רי "א פ "ב במדבר  כו '. פינו שחוק  ימלא אז בעושיו
הבט  ענין וראה הביטה ע "פ ע "ג ד "פ איכה  סוף וכן משמים

ולמטה היש  שלמעלה כמו יחו"ע גילוי  היינו  מלמעלמ"ט נא 
הביטול  להם  שיש מקום תופסים הם נש "י זו ובבחי' כו'. אין
בענין מקץ  פ ' בת"א  מקו"ח עמך  כי בד "ה  ועמ "ש  הנ "ל 
דרל"ח  ויחי זח"א  כו'. השמים מן קדשך ממעון השקיפה

סע "א.
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קלד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dheq(iriax meil)

mixnd in elha jkle ,oeern miwepn miyp`d oi` ixdøîBàå ,weqt §¥
,sqep"eë äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì"lr `xnbd zl`ey Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨

,`ziixad ixacøîBàå éàî,`xnbd daiyn .df weqt epcnln dn - ©§¥
ïéà déãéc ïBò ,àîéz éëå,mixnd in zwica z` akrn cala `ed - §¦¥¨£¦¥¥

oeer la`àì déúðáãe déðácjkl ,dwicad z` miakrnòîL àz §¨¥§¨§¥Ÿ¨§©
sqep weqték íëéúBlk ìòå äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì"Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨§©©¥¤¦
"äðôàðúdwicad z` miakrn eizelke eizepa oeer s`y.zx`ane §¨©§¨

,epcnll jxved weqtd jynd mby `xnbdïBò ,àîéz éëåyi`d §¦¥¨¨
lreadïéà Léà úLàla` ,dwicad z` akrn cala `ed -ïBò ¥¤¦¥¨

àì äéeðôcjkl ,akrnòîL àz,weqtd jynd z`íò íä ék" ¦§¨Ÿ¨§©¦¥¦
"Bâå eçaæé úBLã÷ä íòå eãøôé úBðBæä,diept rnyn 'zepefd'e ©§¨¥§¦©§¥§©¥§

cer .ezy` z` miwcea mind oi` diept mr zepf oeera s`y xnel
,weqt eze` seq z` `xnbd zx`an,"èáìé ïéáé àì íòå" éàî©§¨Ÿ¨¦¦¨¥

ïéãét÷î ízà íà ,ìàøNéì àéáð íäì øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©¨¤¨¦§¦§¨¥¦©¤©§¦¦
íëîöò ìòf` ,zepfa lykdln,åàì íàå ,íëéúBLð ïé÷ãBa íéî ©©§§¤©¦§¦§¥¤§¦¨

f`e ,oern miwepn mkpi` ixdíëéúBLð ïé÷ãBa íénä ïéà. ¥©©¦§¦§¥¤
,`ziixad dkiynn,äàðä éìòa eaøMîmigxeh mpi` jk jezne ¦¤©©£¥£¨¨

,exey`l xacd `ivedle oica oiirleì÷ì÷úðå ïéðécä eúeòúð¦§©§©¦¦§¦§©§§
íéNònäjk jeznçBð ïéàå ,`ed jexa yecwl.íìBòa ©©£¦§¥©¨¨

ïéca íéðt éàBø eaøMîipt lr cg` oic lra micaknd mipiic - ¦¤©¥¨¦©¦
,exageøeâú àì' ìèayi` iptneøékz àì' ÷ñôe 'htyna mipt,' ¨¥Ÿ¨¨©Ÿ©¦

íéîL ìBò e÷øôe,mdilrnNa ìBò íäéìò eðúðå.íãå ø ¨§¨©¦§¨§£¥¤¨¨¨¨
ïéca úBLéçì éLçBì eaøMîmr miyglznd mipiicd ikxer - ¦¤©£¥§¦©¦

ziihd jka znxbp ,df ly ezaege df ly ezekf xaca mipiicd
f`e ,htyndíeMî ,äðéëMä ä÷lzñðå ,ìàøNéa óà ïBøç äaø©¨£©§¦§¨¥§¦§©§¨©§¦¨¦

,'èBtLé íéäìà áø÷a' øîàpLyiyk diexy dpikyy o`kn ¤¤¡©§¤¤¡Ÿ¦¦§
.zwlzqn `id htynd ziihdae ,htyn

eaøMîxn`p mdilry ,mz`pdl mdiyrn miyerd miyp`déøçà' ¦¤©©£¥
,'CìBä íaì íòöájk ici lreaø,miryxd z` migaynd ¦§¨¦¨¥©

xn`p mdilryòø áBhìå áBè òøì íéøîBàä'.' ¨§¦¨©§©©
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
לעיל המובאת הברייתא את מבארת הגמרא ב. עמוד נא מאיר (נ.)דף רבי לו 'אמר ,

ואת  השבת את ודוחה הוא יחיד דקרבן ופסח גדול כהן וחביתי הכיפורים יום פר והלא

כוכבים  עבודת ושעירי ציבור של דבר העלם פר והלא יעקב רבי לו אמר הטומאה,

הטומאה': את ולא השבת את לא דוחין ואין ציבור דקרבן àðeäוחגיגה áø déì øîà̈©¥©¨
àðL éàî ,àpúå ,àáøì òùBäé áøc déøaקרבןãéçé ïaø÷ déì éø÷c çñt §¥§©§ª©§¨¨§©¨©§¨¤©§¨¥¥¨§©¨¦

àðL éàîeקרבןøeaéö ïaø÷ dì éø÷c äâéâçéà לחגיגה , קורא שהתנא  נאמר ©§¨£¦¨§¨¥¨¨§©¦¦
ציבור àéôeðëaקרבן éúàc íeMî מביא אחד שכל ואף ברגלים, העם באסיפת - ¦§¨¥¦§§¨

ציבור, קרבן נחשב יחד באים ישראל שכל כיון לעצמו, àéôeðëa,קרבן éúà énð çñt¤©©¦¨¥¦§§¨
הוא. יחיד קרבן שפסח בברייתא התנא אמר ומדוע ציבור, קרבן להחשיבו לתנא לו והיה

רבא, לו àéôeðëa,אמר éúà àìc éðL çñt àkéà פסח מביאים ישראל כל שאין ¦¨¤©¥¦§Ÿ¨¥¦§§¨
היינו  בברייתא התנא שאמר ו'פסח' יחיד, קרבן ונקרא בראשון, הביא שלא מי אלא שני,

שני. déìפסח øîà,יהושע דרב בריה הונא ïkרב íà הוא בברייתא האמור שפסח ¨©¥¦¥
שני, äàîehäפסח úàå úaMä úà äçBc àäé את שדוחה הברייתא כדברי §¥¤¤©©¨§¤©§¨

הטומאה, את דוחה שאינו בגמרא נתבאר ולעיל déìהטומאה, øîà,רבאïéà התנא - ¨©¥¥
הוא וסובר להלן, בברייתא בזה שנחלקו מצינו שכן הטומאה, את דוחה שני שפסח סובר אכן זו ברייתא øîàcהשונה ïàîk§©§¨©

.äàîehä úà äçBc óà øîBà äãeäé éaø ,äàîehä úà äçBc Bðéàå úaMä úà äçBc éðL çñt ,àéðúc ,éçc̈¥§©§¨¤©¥¦¤¤©©¨§¥¤¤©§¨©¦§¨¥©¤¤©§¨
מחלוקתם: טעמי את הגמרא מבארת ב: עמוד ÷ànנא àpúc àîòè éàî.הטומאה את דוחה שני פסח éðtîשאין ,Cì øîà ©©£¨§©¨©¨¨©¨¦§¥

,Búéçc äàîeè כדי ראשון מפסח הטמאים את התורה דחתה כך ובשביל בטומאה, פסח יעשה שלא הקפידה שהתורה כלומר §¨§¦
בטומאה, פסח יעשו ש åשלא אומר שניäNòéאתה שדחינוהו.äàîeèa,פסח במה הועלנו מה כן äãeäéאם éaøå הסובר §©£¤§§¨§©¦§¨

טומאה דוחה שני Eì,שפסח øîà ד טומאה, שדוחה למדים ÷àøמהפסוק øîà שניב פסח יב)פרשת ט úwç(במדבר ìëk' ¨©§¨©§¨§¨ª©
,'BúBà eNòé çñtä כל היו ואפילו הפסח, מצות מבטלים אין ראשון פסח מה ראשון, פסח חוקת כל נוהג שני שבפסח ומשמע ©¤©©£

אותו  מבטלים אין שני פסח אף מקריבים, טמאים äàîeèaהציבור eléôàå רבי משיב קמא תנא סברת ועל אותו, מקריבים ©£¦§§¨
אמנם äøäèaיהודה, BúBNòì åéìò äøéæçä äøBzä להיטהר שני לפסח זמן התורה לו נתנה בראשון טהור היה לא ואם ©¨¤¡¦¨¨¨©£§¨¢¨

אם אבל בטהרה, äëæולהקריב àìבטהרה ולעשותו äàîeèa.בשניepNòéלהיטהר Ÿ¨¨©£¤§§¨
אליעזר רבי של בספיקו לדון חוזרת נ:)הגמרא הספק (לעיל שצדדי לעיל הגמרא וביארה תמורה, עושה הכיפורים יום פר אם

אגב  רק או תמורה, עושה שאין השותפין כחטאת הפר ונחשב גדול, הכהן עם גמורה בקביעות מתכפרים הכהנים אחיו האם  הם,

הגמרא: שואלת תמורה. ועושה יחיד כחטאת הפר ונחשב גדול, éìהכהן ÷etéúå רק הפר נחשב שודאי הספק את לפשוט שיש §¥¦
גדול, הכהן àðîçøשל øîà 'Bì øLà'c ש מזה ולמדים הפר, הבאת àéðúcלגבי ,àéáî àeä BlMîכתוב (ויקרא בברייתא, ©£¤¨©©£¨¨¦¤¥¦§©§¨

ו) החּטאת טז ּפר את אהרן Bì','והקריב øLà החטאת פר שאת מכך מממונו BlMîולמדים -,øeaéö ìMî àìå àéáî àeä ְְֲִִֶַַַַָֹ£¤¦¤¥¦§Ÿ¦¤¦
øeaéö ìMî àéáé àì ìBëé מפני ישראל, כל -,Ba ïéøtkúî øeaévä ïéàLשכתוב ּביתֹו',(שם)וכמו  ּובעד ּבעדֹו 'וכּפר ¨Ÿ¨¦¦¤¦¤¥©¦¦§©§¦ְְֲִֵֶַַ

à ìMî àéáé ìáà,Ba íéøtkúî íéðäkä åéçà éøäL ,íéðäkä åéç טומאת חטא על זה בפר מתכפרים הכהנים שכל £¨¨¦¦¤¤¨©Ÿ£¦¤£¥¤¨©Ÿ£¦¦§©§¦
וקדשיו, øîBìמקדש ãeîìzשבהמשך יא)מכך טז שוב (שם החּטאת 'נאמר ּפר את אהרן Bì'והקריב øLà שלא למעט בא ©§©ְְֲִִֶַַַַָֹ£¤

הכהנים, מאחיו גם àéáéלכתחילה ìBëéיביא àì,משלהםå בדיעבדáeL øîBì ãeîìz ,øLk àéáä íà הפסוק בהמשך ¨Ÿ¨¦§¦¥¦¨¥©§©
החּטאת  ּפר את ákòì'וׁשחט åéìò áeúkä äðL ,'Bì øLà.פסול בדיעבד אף משלהם הביא ואם משלו, דווקא להביא שצריך ְֶַַַַָָ£¤¨¨©¨¨¨§©¥

אחיו  שאר אולם בקביעות, עליו רק ומכפר שלו החטאת שעיקר ללמוד יש משלו, יהיה שהפר כך כל התורה שהקפידה ומזה

תמורה. ועושה יחיד כקרבן ודינו אגבו, רק מתכפרים הכהנים

הגמרא: הוא,éîòèéìåCדוחה יחיד שקרבן סובר déeâaשאתה eð÷c åàì éà ,íéðäkä åéçà,בו חלק להם שיש לא אם - §¦©§¥¤¨©Ÿ£¦¦¨§¨§©¥
eäì øtëî éëéä,אגבו אהרן,àlàאף של מממונו בא שהפר שאף לומר צריך àfbבהכרח éa éðàL כלומר אוצרו, בית - ¥¦§©¥§¤¨©¦¥©¨

íéðäkä,ממונו  åéçà éab àðîçø déø÷ôàc ,ïøäàc,בו להתכפר שיוכלו כדי בפר חלק להם הקנתה [éabוהתורה àëä §©£Ÿ§©§§¥©£¨¨©¥¤¨©Ÿ£¦¨¨©¥
énð [äøeîz כן גם תמורה שיעשה  לענין íéðäkä,נאמר - åéçà éab àðîçø déø÷ôàc ïøäàc àfb éa éðàL והתורה §¨©¦©¦¥©¨§©£Ÿ§©§§¥©£¨¨©¥¤¨©Ÿ£¦

תמורה. עושה ואין השותפין קרבן זה והרי הפר, של בקביעותו בו חלק להם הקנתה

i"yx

'åëå äâéâç àðù éàî àðúå`edd .
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:lirl izii`c awriàéôåðëá.
:milbxaéì ÷åôéúåiaxc `ira .
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`dc dia ixtkznc `ed `itewa
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iaizk el xy` `zlz iz` edcicn
'ebe oxd` aixwde i`xw ixza dia
xt z` hgye `piipz aixwde
`fb ia ip`y `l` :el xy` z`hgd

:opiqxb 'ekeäéø÷ôà äéøå÷ôà.
:dxtk jd iabl
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mixnd in elha jkle ,oeern miwepn miyp`d oi` ixdøîBàå ,weqt §¥
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,`ziixad ixacøîBàå éàî,`xnbd daiyn .df weqt epcnln dn - ©§¥
ïéà déãéc ïBò ,àîéz éëå,mixnd in zwica z` akrn cala `ed - §¦¥¨£¦¥¥

oeer la`àì déúðáãe déðácjkl ,dwicad z` miakrnòîL àz §¨¥§¨§¥Ÿ¨§©
sqep weqték íëéúBlk ìòå äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì"Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨§©©¥¤¦
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,epcnll jxved weqtd jynd mby `xnbdïBò ,àîéz éëåyi`d §¦¥¨¨
lreadïéà Léà úLàla` ,dwicad z` akrn cala `ed -ïBò ¥¤¦¥¨

àì äéeðôcjkl ,akrnòîL àz,weqtd jynd z`íò íä ék" ¦§¨Ÿ¨§©¦¥¦
"Bâå eçaæé úBLã÷ä íòå eãøôé úBðBæä,diept rnyn 'zepefd'e ©§¨¥§¦©§¥§©¥§

cer .ezy` z` miwcea mind oi` diept mr zepf oeera s`y xnel
,weqt eze` seq z` `xnbd zx`an,"èáìé ïéáé àì íòå" éàî©§¨Ÿ¨¦¦¨¥

ïéãét÷î ízà íà ,ìàøNéì àéáð íäì øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©¨¤¨¦§¦§¨¥¦©¤©§¦¦
íëîöò ìòf` ,zepfa lykdln,åàì íàå ,íëéúBLð ïé÷ãBa íéî ©©§§¤©¦§¦§¥¤§¦¨

f`e ,oern miwepn mkpi` ixdíëéúBLð ïé÷ãBa íénä ïéà. ¥©©¦§¦§¥¤
,`ziixad dkiynn,äàðä éìòa eaøMîmigxeh mpi` jk jezne ¦¤©©£¥£¨¨

,exey`l xacd `ivedle oica oiirleì÷ì÷úðå ïéðécä eúeòúð¦§©§©¦¦§¦§©§§
íéNònäjk jeznçBð ïéàå ,`ed jexa yecwl.íìBòa ©©£¦§¥©¨¨

ïéca íéðt éàBø eaøMîipt lr cg` oic lra micaknd mipiic - ¦¤©¥¨¦©¦
,exageøeâú àì' ìèayi` iptneøékz àì' ÷ñôe 'htyna mipt,' ¨¥Ÿ¨¨©Ÿ©¦

íéîL ìBò e÷øôe,mdilrnNa ìBò íäéìò eðúðå.íãå ø ¨§¨©¦§¨§£¥¤¨¨¨¨
ïéca úBLéçì éLçBì eaøMîmr miyglznd mipiicd ikxer - ¦¤©£¥§¦©¦

ziihd jka znxbp ,df ly ezaege df ly ezekf xaca mipiicd
f`e ,htyndíeMî ,äðéëMä ä÷lzñðå ,ìàøNéa óà ïBøç äaø©¨£©§¦§¨¥§¦§©§¨©§¦¨¦

,'èBtLé íéäìà áø÷a' øîàpLyiyk diexy dpikyy o`kn ¤¤¡©§¤¤¡Ÿ¦¦§
.zwlzqn `id htynd ziihdae ,htyn

eaøMîxn`p mdilry ,mz`pdl mdiyrn miyerd miyp`déøçà' ¦¤©©£¥
,'CìBä íaì íòöájk ici lreaø,miryxd z` migaynd ¦§¨¦¨¥©

xn`p mdilryòø áBhìå áBè òøì íéøîBàä'.' ¨§¦¨©§©©
eaø ,'òø áBhìå áBè òøì íéøîBàä' eaøMîzewrvéBä éBä ¦¤©¨§¦¨©§©©©

,íìBòa.'rx aehle aeh rxl mixne`d ied' ,xn`p jky ¨¨
eaøMîzeidl mkxcy gexd iqb÷Bøä éëLBî,mditaeaø ¦¤©§¥¨©

eèòîúðå ,íéøéäiäjk awrìò úøæBç äøBzäå ,íéãéîìzä ©§¦¦§¦§©£©©§¦¦§©¨¤¤©
äéãîBì.gexd iqba zniiwzn dpi`y oeik ,mze` zytgne §¤¨

,íéøéäiì àNpäì ìàøNé úBða eìéçúä ,íéøéäiä eaøMîitl ¦¤©©§¦¦¦§¦§¦§¨¥§¦¨¥©§¦¦
íéðtì àlà äàBø eðéøBc ïéàLodl mi`xp mzexidi ici lre ¤¥¥¤¤¨©¨¦

,`xnbd dywn .miaeygéðéàmixididy ,`ed jk ok` ike - ¥¦
,mdizeyp lr milaewneléôà ,øäiîc ïàî éàä ,øî øîàäå§¨¨©©©©§¦©©£¦

'äåðé àìå øéäé øáâ' ,øîàpL ,ìawéî àì déúéa éLðéààeyexite ©¦§¥¥¥Ÿ¦©©¤¤¡©¤¤¨¦§Ÿ¦§¤
.BlL äåpa eléôà 'äåðé àì',`xnbd zvxzndéìò äöô÷ àøwéòî Ÿ¦§¤£¦©¨¤¤¥¦¨¨¨§¨£¥

mle` ,eilr zvtew dligzn -eäééìò ìéæzéî óBñìq`np seqa - §¦©¦£©§
.odipira

íéza éìòa ìò éàìî éìéhî eaøMîdxegq mipzepd mipiic - ¦¤©©¦¥§©©©£¥¨¦
,mipiicl geix zeyrle da wqrzdl miza ilralãçBMä äaø©¨©©

ètLî úééhäåinl mal dhepe jka micgeyn mipiicd ixdy §©¨©¦§¨
,mdl giexdy.äáBè ä÷ñôe¨§¨¨

eaøMîdaeh mdl dyery inl mixne`d mipiicd'EúáBè éðìa÷î' ¦¤©§©§¥¦¨§
éúBáBè éð÷æçîe','Ejk awre ,mipiicd on mi`xi mpi`Léà' eaø ©£¦©¦¤©¦

,'äNòé åéðéòa øLéäf`e ,miphwd lr milecbd zni` oi`eíéìôL ©¨¨§¥¨©£¤§¨¦
eìtLeä íéäBábäå eäaâeä,ltyl deab oia xkip oi`eàúeëìîe §¨§©§¦§¨©§¨

àìåðå àìæà.zleepzne zkled l`xyi zeklne - ©§¨§©§¨
ïéò éøö eaøMî,mixg`l zepdlnóøè éôøBèå,miplfb -eaø ¦¤©¨¥©¦§§¥¤¤©

álä éönàîdwcv mdl zzln miiprd on,úBåìälî íéãé éöôB÷å §©§¥©¥§§¥¨©¦¦§©§
ïô Eì øîLä" äøBza áeúkM äî ìò eøáòåjaal mr xac didi §¨§©©¤¨©¨¦¨¤§¤

lrila'Bâå'd l` jilr `xwe el ozz `le oeia`d jig`a jpir drxe §
"`hg ja dide.

eaøMîzekledd miyp'íéðéò úBø÷Nîe ïBøâ úBéeèð'lr ze`ae ¦¤©§¨§©§¥¨¦
se`ip icil jk icieaø ,mikixve ,mdizeypl mi`pwnd milrad ©

ozewydle÷ñtL àlà ,íéønä íéîxen`k ,wecaln mixnd mind ©¦©¨¦¤¨¤¨§
.lirl

íéîiä eèòîúð ,úBðzî éìa÷î eaøMîmc`d iig lyeøv÷úðå ¦¤©§©§¥©¨¦§©£©¨¦§¦§©§
.'äéçé úBðzî àðBNå' áéúëc ,íéðMä©¨¦¦§¦§¥©¨¦§¤

álä éçeçæ eaøMîrenyl mivn`zn mpi`e mzpia lr mikneqd - ¦¤©§¥©¥
jk awre ,mdizeax z` micinlzd epiad `l ,max itn ahideaø©

.ìàøNéa úB÷Bìçî©£§¦§¨¥
eaø ,ïkøBö ìk eLnéL àlL ìléäå éànL éãéîìz eaøMî¦¤©©§¦¥©©§¦¥¤Ÿ¦§¨§¨©

.úBøBz ézLk äøBz úéNòðå ,ìàøNéa úB÷Bìçî©£§¦§¨¥§©£¥¨¦§¥
eéä ,íéáëBk éãáBòä ïî ä÷ãö éìa÷î eaøMîlekiakìàøNé ¦¤©§©§¥§¨¨¦¨§¥¨¦¨¦§¨¥

øBçàì íäå íéðôì ìàøNé ,ähîì íäå äìòîì,diwp oeyla §©§¨§¥§©¨¦§¨¥§¨¦§¥§¨
jtidl `id dpeekde.

,dpyna epipy'eë øæòBé ïa éñBé únMîzeleky`d elha.zl`ey ¦¤¥¥¤¤¤
,`xnbdìkäL Léà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .úBìBkLà éàî©¤§¨©©§¨¨©§¥¦¤©Ÿ

Ba.dgky `le ,mbt da oi`e zn` ezxezy -
,dpyna epipy.'eë øOònä úééãBä øéáòä ìBãb ïäk ïðçBézl`ey ¨¨Ÿ¥¨¤¡¦¨©©§©¥

,`xnbdàîòè éàî.zexyrnd iecie z` lhiaéaøa éñBé éaø øîà ©©£¨¨©©¦¦§©¦
BúBà ïéðúBð ïéàL éôì ,àðéðçoey`x xyrn z` -,Bðewéúk £¦¨§¦¤¥§¦§¦

íiåìì éáäéc øîà àðîçøc,miiell edepziy - §©§¨¨¨©§¨£¥©§¦¦
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המשך ביאור למס' סוטה ליום ששה וארבעים לעומר עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc dheq(iying meil)

áéúëãk ,BîB÷î íLjk enyy mewn yiy ryediaéæ'íìèå ó ¥§§¦§¦¦¨¤¤
øîBà äzà øáca àöBik ,'úBìòáe,milidza xn`py dnaàBáá" §¨©¥©¨¨©¨¥§

ì eøîàéå íéôéæä,"Bâå ãåã àìä ìeàLel`y my s`e,íéôéæ éàî ©¦¦©Ÿ§§¨£Ÿ¨¦§©¦¦
,ïðçBé éaø øîàel`íäéøác ïéôéiænä íãà éðaixac mixne`e ¨©©¦¨¨§¥¨¨©§©§¦¦§¥¤

.zelikxe xwy,øîBà øæòìà éaøåjk miiexw,ïîB÷î íL ìò §©¦¤§¨¨¥©¥§¨
éæ' áéúëãk.'úBìòáe íìèå ó §¦§¦¦¨¤¤§¨

,dpyna epipy,÷çöé éaø øîà .äðîà éLðà e÷ñôedpn` iyp` ¨§©§¥£¨¨¨©©¦¦§¨
àeä Ceøa LBãwäa ïéðéîàî ïäL íãà éða elàoenn mi`ivene ¥§¥¨¨¤¥©£¦¦§©¨¨

,mib`ec mpi`e zeevnléî ìk ,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¨¦
Blña út Bì LéL,meidlàlà Bðéà ,øçîì ìëBà äî ,øîBàå §¥©§©§¥¨©§¨¨¥¤¨

.äðîà épèwî,jk xn` xfrl` iax s`y ,`xnbd d`ianeeðééäå ¦§©¥£¨¨§©§
íøb éî ,'úBðè÷ íBéì æá éî ék' áéúëc éàî ,øæòìà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨©¦§¦¦¦©§§©¦¨©

ïðçìeL æaæaúiL íé÷écvìmly didi `leúeðè÷ ,àáì ãéúòì ©©¦¦¤¦§©§¥§¨¨¤¨¦¨Ÿ©§
,øîà àáø .àeä Ceøa LBãwäa eðéîàä àlL ,ïäa äéäLmei' ¤¨¨¨¤¤Ÿ¤¡¦§©¨¨¨¨¨©

'zephwìàøNé éòLø éða épè÷ elàmiphw mcera ezny, ¥§©¥§¥¦§¥¦§¨¥
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שמונה וארבעים לעומר עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
לעיל המובאת הברייתא את מבארת הגמרא ב. עמוד נא מאיר (נ.)דף רבי לו 'אמר ,

ואת  השבת את ודוחה הוא יחיד דקרבן ופסח גדול כהן וחביתי הכיפורים יום פר והלא

כוכבים  עבודת ושעירי ציבור של דבר העלם פר והלא יעקב רבי לו אמר הטומאה,

הטומאה': את ולא השבת את לא דוחין ואין ציבור דקרבן àðeäוחגיגה áø déì øîà̈©¥©¨
àðL éàî ,àpúå ,àáøì òùBäé áøc déøaקרבןãéçé ïaø÷ déì éø÷c çñt §¥§©§ª©§¨¨§©¨©§¨¤©§¨¥¥¨§©¨¦

àðL éàîeקרבןøeaéö ïaø÷ dì éø÷c äâéâçéà לחגיגה , קורא שהתנא  נאמר ©§¨£¦¨§¨¥¨¨§©¦¦
ציבור àéôeðëaקרבן éúàc íeMî מביא אחד שכל ואף ברגלים, העם באסיפת - ¦§¨¥¦§§¨

ציבור, קרבן נחשב יחד באים ישראל שכל כיון לעצמו, àéôeðëa,קרבן éúà énð çñt¤©©¦¨¥¦§§¨
הוא. יחיד קרבן שפסח בברייתא התנא אמר ומדוע ציבור, קרבן להחשיבו לתנא לו והיה

רבא, לו àéôeðëa,אמר éúà àìc éðL çñt àkéà פסח מביאים ישראל כל שאין ¦¨¤©¥¦§Ÿ¨¥¦§§¨
היינו  בברייתא התנא שאמר ו'פסח' יחיד, קרבן ונקרא בראשון, הביא שלא מי אלא שני,

שני. déìפסח øîà,יהושע דרב בריה הונא ïkרב íà הוא בברייתא האמור שפסח ¨©¥¦¥
שני, äàîehäפסח úàå úaMä úà äçBc àäé את שדוחה הברייתא כדברי §¥¤¤©©¨§¤©§¨

הטומאה, את דוחה שאינו בגמרא נתבאר ולעיל déìהטומאה, øîà,רבאïéà התנא - ¨©¥¥
הוא וסובר להלן, בברייתא בזה שנחלקו מצינו שכן הטומאה, את דוחה שני שפסח סובר אכן זו ברייתא øîàcהשונה ïàîk§©§¨©

.äàîehä úà äçBc óà øîBà äãeäé éaø ,äàîehä úà äçBc Bðéàå úaMä úà äçBc éðL çñt ,àéðúc ,éçc̈¥§©§¨¤©¥¦¤¤©©¨§¥¤¤©§¨©¦§¨¥©¤¤©§¨
מחלוקתם: טעמי את הגמרא מבארת ב: עמוד ÷ànנא àpúc àîòè éàî.הטומאה את דוחה שני פסח éðtîשאין ,Cì øîà ©©£¨§©¨©¨¨©¨¦§¥

,Búéçc äàîeè כדי ראשון מפסח הטמאים את התורה דחתה כך ובשביל בטומאה, פסח יעשה שלא הקפידה שהתורה כלומר §¨§¦
בטומאה, פסח יעשו ש åשלא אומר שניäNòéאתה שדחינוהו.äàîeèa,פסח במה הועלנו מה כן äãeäéאם éaøå הסובר §©£¤§§¨§©¦§¨

טומאה דוחה שני Eì,שפסח øîà ד טומאה, שדוחה למדים ÷àøמהפסוק øîà שניב פסח יב)פרשת ט úwç(במדבר ìëk' ¨©§¨©§¨§¨ª©
,'BúBà eNòé çñtä כל היו ואפילו הפסח, מצות מבטלים אין ראשון פסח מה ראשון, פסח חוקת כל נוהג שני שבפסח ומשמע ©¤©©£

אותו  מבטלים אין שני פסח אף מקריבים, טמאים äàîeèaהציבור eléôàå רבי משיב קמא תנא סברת ועל אותו, מקריבים ©£¦§§¨
אמנם äøäèaיהודה, BúBNòì åéìò äøéæçä äøBzä להיטהר שני לפסח זמן התורה לו נתנה בראשון טהור היה לא ואם ©¨¤¡¦¨¨¨©£§¨¢¨

אם אבל בטהרה, äëæולהקריב àìבטהרה ולעשותו äàîeèa.בשניepNòéלהיטהר Ÿ¨¨©£¤§§¨
אליעזר רבי של בספיקו לדון חוזרת נ:)הגמרא הספק (לעיל שצדדי לעיל הגמרא וביארה תמורה, עושה הכיפורים יום פר אם

אגב  רק או תמורה, עושה שאין השותפין כחטאת הפר ונחשב גדול, הכהן עם גמורה בקביעות מתכפרים הכהנים אחיו האם  הם,

הגמרא: שואלת תמורה. ועושה יחיד כחטאת הפר ונחשב גדול, éìהכהן ÷etéúå רק הפר נחשב שודאי הספק את לפשוט שיש §¥¦
גדול, הכהן àðîçøשל øîà 'Bì øLà'c ש מזה ולמדים הפר, הבאת àéðúcלגבי ,àéáî àeä BlMîכתוב (ויקרא בברייתא, ©£¤¨©©£¨¨¦¤¥¦§©§¨

ו) החּטאת טז ּפר את אהרן Bì','והקריב øLà החטאת פר שאת מכך מממונו BlMîולמדים -,øeaéö ìMî àìå àéáî àeä ְְֲִִֶַַַַָֹ£¤¦¤¥¦§Ÿ¦¤¦
øeaéö ìMî àéáé àì ìBëé מפני ישראל, כל -,Ba ïéøtkúî øeaévä ïéàLשכתוב ּביתֹו',(שם)וכמו  ּובעד ּבעדֹו 'וכּפר ¨Ÿ¨¦¦¤¦¤¥©¦¦§©§¦ְְֲִֵֶַַ

à ìMî àéáé ìáà,Ba íéøtkúî íéðäkä åéçà éøäL ,íéðäkä åéç טומאת חטא על זה בפר מתכפרים הכהנים שכל £¨¨¦¦¤¤¨©Ÿ£¦¤£¥¤¨©Ÿ£¦¦§©§¦
וקדשיו, øîBìמקדש ãeîìzשבהמשך יא)מכך טז שוב (שם החּטאת 'נאמר ּפר את אהרן Bì'והקריב øLà שלא למעט בא ©§©ְְֲִִֶַַַַָֹ£¤

הכהנים, מאחיו גם àéáéלכתחילה ìBëéיביא àì,משלהםå בדיעבדáeL øîBì ãeîìz ,øLk àéáä íà הפסוק בהמשך ¨Ÿ¨¦§¦¥¦¨¥©§©
החּטאת  ּפר את ákòì'וׁשחט åéìò áeúkä äðL ,'Bì øLà.פסול בדיעבד אף משלהם הביא ואם משלו, דווקא להביא שצריך ְֶַַַַָָ£¤¨¨©¨¨¨§©¥

אחיו  שאר אולם בקביעות, עליו רק ומכפר שלו החטאת שעיקר ללמוד יש משלו, יהיה שהפר כך כל התורה שהקפידה ומזה

תמורה. ועושה יחיד כקרבן ודינו אגבו, רק מתכפרים הכהנים

הגמרא: הוא,éîòèéìåCדוחה יחיד שקרבן סובר déeâaשאתה eð÷c åàì éà ,íéðäkä åéçà,בו חלק להם שיש לא אם - §¦©§¥¤¨©Ÿ£¦¦¨§¨§©¥
eäì øtëî éëéä,אגבו אהרן,àlàאף של מממונו בא שהפר שאף לומר צריך àfbבהכרח éa éðàL כלומר אוצרו, בית - ¥¦§©¥§¤¨©¦¥©¨

íéðäkä,ממונו  åéçà éab àðîçø déø÷ôàc ,ïøäàc,בו להתכפר שיוכלו כדי בפר חלק להם הקנתה [éabוהתורה àëä §©£Ÿ§©§§¥©£¨¨©¥¤¨©Ÿ£¦¨¨©¥
énð [äøeîz כן גם תמורה שיעשה  לענין íéðäkä,נאמר - åéçà éab àðîçø déø÷ôàc ïøäàc àfb éa éðàL והתורה §¨©¦©¦¥©¨§©£Ÿ§©§§¥©£¨¨©¥¤¨©Ÿ£¦

תמורה. עושה ואין השותפין קרבן זה והרי הפר, של בקביעותו בו חלק להם הקנתה

i"yx

'åëå äâéâç àðù éàî àðúå`edd .
iaxe xi`n iax iabc dxenzc `pz

:lirl izii`c awriàéôåðëá.
:milbxaéì ÷åôéúåiaxc `ira .

mipdkdc k''dei xtc lirlc xfrl`
`dc dia ixtkznc `ed `itewa
ipnif `zlz dia azk el xy`
`lc mipdkd eig`e xeaiv ihernl
iaizk el xy` `zlz iz` edcicn
'ebe oxd` aixwde i`xw ixza dia
xt z` hgye `piipz aixwde
`fb ia ip`y `l` :el xy` z`hgd

:opiqxb 'ekeäéø÷ôà äéøå÷ôà.
:dxtk jd iabl
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עירובין. פרק שישי - הדר דף עא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך ביאור למס' עירובין ליום קמישי עמ' ב

             

          
       

         
      

         
        

      
        

        
        

        
      

     
        

        
         

       
           

         










































             

         
       

         
         

          
        

       
         

      
         
        
         
         

         
         

          
          
          
         

       
          
         

         
       

       
       

         

        
         

        
          

         
        

      
         

          
          

         
    

         
          

        
       

     
       

        
           
         

   
        

       
         

           
         

















































































































             

        
          


         

        
         

       
      

         
         

       

         
            

          
     

          
        

         
          
         

          
      













































המשך ביאור למס' עירובין ליום שלישי עמ' א
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המשך ביאור למס' עירובין ליום רביעי עמ' ב

             

         
       

         
         

          
        

       
         

      
         
        
         
         

         
         

          
          
          
         

       
          
         

         
       

       
       

         

        
         

        
          

         
        

      
         

          
          

         
    

         
          

        
       

     
       

        
           
         

   
        

       
         

           
         

















































































































המשך ביאור למס' עירובין ליום שישי עמ' א

             

        
          


         

        
         

       
      

         
         

       

         
            

          
     

          
        

         
          
         

          
      













































אגרות קודש
 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, בו כותב בהנוגע להמשך לימודו.

וענין  יחד,  גם  והחסידות  הנגלה  תורת  לומדים  בה  בישיבה,  ללמוד  שעליו  פשוט  וגם  ומובן 

יחד מובן, כי בלימוד הנגלה צ"ל ניכר שלומד אברך חסידותי, ובלימוד החסידות צ"ל ניכר שלומד זה 

שחלק לו בלימוד הנגלה כדבעי. וכמובן מהמבואר באיזהו מקומות ומהם בלקו"ת בענין אשרי מי שבא 

לכאן ותלמודו בידו, שבשנים דיוק בדבר צ"ל תלמוד )כפשוטו - נגלה( ובידו דוקא שלא נשאר למטה 

בעולם הזה )תניא ריש פרק מ"ם( וק"ל.

בברכה לבשו"ט.
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המשך ביאור למס' עירובין ליום ראשון עמ' ב             

         
        

         
        
         

         
        
        

       
          

        
         

        
          

   
         

        
        

         
          

          
         
         

         
         

      
        

       
         

        
         

            
      

         
         

         
         

         
            

            
          
       

        
        

           
       

        
         

            
         
         

    
        

         
        

          
     

       





















































































































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dheq(iriax meil)

àöz ,äìâòä äôøòð àlL ãò âøBää àöîð .äðùîdlbrd ¦§¨©¥©¤Ÿ¤¤§¨¨¤§¨¥¥
øãòa äòøúå,`id oileg oiicry`vnpøáwz ,äìâòä äôøòpMî §¦§¤¨¥¤¦¤¤¤§¨¨¤§¨¦¨¥

dîB÷îaitl ,zerha dtxrpy mixne` oi`e ,d`pda dxeq`eìòL ¦§¨¤©
dúléçzî äúàa ÷ôñdtixr zryae ,bxedd in rcep `lyäøték ¨¥¨¨¦§¦¨¨¦§¨

dì äëìäå ä÷éôñ,wtqd lr dxtike ,dly z` dzyr `id - §¥¨§¨§¨¨
.jka dzxtk dlha `l bxedd jk xg` `vnpykeäìâòä äôøòð¤¤§¨¨¤§¨

,âøBää àöîð Ck øçàå`l` ,dlbrd ztixra eypern xhtp epi` §©©¨¦§¨©¥
.âøäé äæ éøä£¥¤¥¨¥

,úéàø àì øîBà ãçà ãòå ,âøBää úà éúéàø øîBà ãçà ãòoke ¥¤¨¥¨¦¦¤©¥§¥¤¨¥Ÿ¨¦¨
äMàå ,éúéàø úøîBà äMàzxg`,ïéôøBò eéä ,úéàø àì úøîBà ¦¨¤¤¨¦¦§¦¨¤¤Ÿ¨¦¨¨§¦

.zecr mey epiptl oi` ,dygkd yiy jezny
éúéàø øîBà ãçà ãò,bxedd z`eéä ,úéàø àì íéøîBà íéðLe ¥¤¨¥¨¦¦§©¦§¦Ÿ¨¦¨¨

,ïéôøBò.mipy mewna micner cg` ly eixac oi`yíéøîBà íéðL §¦§©¦§¦
ïéôøBò eéä àì ,íúéàø àì ïäì øîBà ãçàå ,eðéàøcg` cr oi`y ¨¦§¤¨¥¨¤Ÿ§¦¤Ÿ¨§¦

.edkd in rcep ixde ,mipy yigkdl leki
äôeøò äìâò äìèa ïéðçöBøä eaøMîlibx in eid mixikn ixdy ¦¤©¨§¨¦¨§¨¤§¨£¨

lgd df xace ,edkd in rcepy ink df ixde ,bexdløæòéìà àaMî¦¤¨¡¦¤¤

éàðéc ïa,reci gvex didyàø÷ð äéä äLéøt ïa äpéçúe,dligz ¤¦©§¦¨¤§¦¨¨¨¦§¨
gvex dyrpyne.ïçöøä ïa BúBø÷ì eøæç̈§¦§¤¨©§¨

éàkæ ïa ïðçBé éaøå ,íéønä íénä e÷ñt íéôàðnä eaøMî¦¤©©§¨£¦¨§©©¦©¨¦§©¦¨¨¤©©
ìòå äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì" øîàpL ,ï÷éñôä¦§¦¨¤¤¡©Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨§©

íä ék äðôàðú ék íëéúBìkecxti zepefd mr"Bâå`l ,jk yxite ©¥¤¦§¨©§¨¦¥§
milrad s`e ,dpipfz mkizepay meyn ,mkizeyp z` wecal cewt`

micxtk miievn zepefd mr mnvr.
,íéìLeøé Léà äãeäé ïa éñBéå äãéøö Léà øæBòé ïa éñBé únMî¦¤¥¥¤§¥¦§¥¨§¥¤§¨¦§¨©¦

úBìBkLàä eìèaseq cry ,mzxeza mbt oi`e mda lkdy miyp` - ¨§¨¤§
mc`y di`xe ,mdizeaxn elawy dna zewelgn eid `l mdini

,'leky`' `xwp mlydäúeà äøeka ìBëàì ìBkLà ïéà" øîàpL¤¤¡©¥¤§¤¡¦¨¦§¨
"éLôð.'oi` mc`a xyie ux`d on ciqg ca`' `ed jyndde ©§¦

øéáòä ìBãb ïäk ïðçBél`xyinøNòîä úééãBäiecie - ¨¨Ÿ¥¨¤¡¦¨©©©£¥
,ziriaye ziriax dpy ly gqta zeceezdl deevny ,zexyrnd

.lecb odk opgei elhiae ,'ziad on ycwd izxra'úà ìha àeä óà©¦¥¤
ïéøøBònä,,ïéô÷Bpä úàå.`xnba x`azi ©§§¦§¤©§¦
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dheq(iriax meil)

àöz ,äìâòä äôøòð àlL ãò âøBää àöîð .äðùîdlbrd ¦§¨©¥©¤Ÿ¤¤§¨¨¤§¨¥¥
øãòa äòøúå,`id oileg oiicry`vnpøáwz ,äìâòä äôøòpMî §¦§¤¨¥¤¦¤¤¤§¨¨¤§¨¦¨¥

dîB÷îaitl ,zerha dtxrpy mixne` oi`e ,d`pda dxeq`eìòL ¦§¨¤©
dúléçzî äúàa ÷ôñdtixr zryae ,bxedd in rcep `lyäøték ¨¥¨¨¦§¦¨¨¦§¨

dì äëìäå ä÷éôñ,wtqd lr dxtike ,dly z` dzyr `id - §¥¨§¨§¨¨
.jka dzxtk dlha `l bxedd jk xg` `vnpykeäìâòä äôøòð¤¤§¨¨¤§¨

,âøBää àöîð Ck øçàå`l` ,dlbrd ztixra eypern xhtp epi` §©©¨¦§¨©¥
.âøäé äæ éøä£¥¤¥¨¥

,úéàø àì øîBà ãçà ãòå ,âøBää úà éúéàø øîBà ãçà ãòoke ¥¤¨¥¨¦¦¤©¥§¥¤¨¥Ÿ¨¦¨
äMàå ,éúéàø úøîBà äMàzxg`,ïéôøBò eéä ,úéàø àì úøîBà ¦¨¤¤¨¦¦§¦¨¤¤Ÿ¨¦¨¨§¦

.zecr mey epiptl oi` ,dygkd yiy jezny
éúéàø øîBà ãçà ãò,bxedd z`eéä ,úéàø àì íéøîBà íéðLe ¥¤¨¥¨¦¦§©¦§¦Ÿ¨¦¨¨

,ïéôøBò.mipy mewna micner cg` ly eixac oi`yíéøîBà íéðL §¦§©¦§¦
ïéôøBò eéä àì ,íúéàø àì ïäì øîBà ãçàå ,eðéàøcg` cr oi`y ¨¦§¤¨¥¨¤Ÿ§¦¤Ÿ¨§¦

.edkd in rcep ixde ,mipy yigkdl leki
äôeøò äìâò äìèa ïéðçöBøä eaøMîlibx in eid mixikn ixdy ¦¤©¨§¨¦¨§¨¤§¨£¨

lgd df xace ,edkd in rcepy ink df ixde ,bexdløæòéìà àaMî¦¤¨¡¦¤¤

éàðéc ïa,reci gvex didyàø÷ð äéä äLéøt ïa äpéçúe,dligz ¤¦©§¦¨¤§¦¨¨¨¦§¨
gvex dyrpyne.ïçöøä ïa BúBø÷ì eøæç̈§¦§¤¨©§¨

éàkæ ïa ïðçBé éaøå ,íéønä íénä e÷ñt íéôàðnä eaøMî¦¤©©§¨£¦¨§©©¦©¨¦§©¦¨¨¤©©
ìòå äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì" øîàpL ,ï÷éñôä¦§¦¨¤¤¡©Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨§©

íä ék äðôàðú ék íëéúBìkecxti zepefd mr"Bâå`l ,jk yxite ©¥¤¦§¨©§¨¦¥§
milrad s`e ,dpipfz mkizepay meyn ,mkizeyp z` wecal cewt`

micxtk miievn zepefd mr mnvr.
,íéìLeøé Léà äãeäé ïa éñBéå äãéøö Léà øæBòé ïa éñBé únMî¦¤¥¥¤§¥¦§¥¨§¥¤§¨¦§¨©¦

úBìBkLàä eìèaseq cry ,mzxeza mbt oi`e mda lkdy miyp` - ¨§¨¤§
mc`y di`xe ,mdizeaxn elawy dna zewelgn eid `l mdini

,'leky`' `xwp mlydäúeà äøeka ìBëàì ìBkLà ïéà" øîàpL¤¤¡©¥¤§¤¡¦¨¦§¨
"éLôð.'oi` mc`a xyie ux`d on ciqg ca`' `ed jyndde ©§¦

øéáòä ìBãb ïäk ïðçBél`xyinøNòîä úééãBäiecie - ¨¨Ÿ¥¨¤¡¦¨©©©£¥
,ziriaye ziriax dpy ly gqta zeceezdl deevny ,zexyrnd

.lecb odk opgei elhiae ,'ziad on ycwd izxra'úà ìha àeä óà©¦¥¤
ïéøøBònä,,ïéô÷Bpä úàå.`xnba x`azi ©§§¦§¤©§¦

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

המשך ביאור למס' סוטה ליום שבעה וארבעים לעומר עמ' א
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שבת זודש עמ' א

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

.áBîöò úòcî BìéáLa øð éøëpä Ba ÷éìãnLk Búéaî úàöì ìàøNéä ìò eçéøèä àì íB÷î ìkîe[hóà ¦¨¨Ÿ¦§¦©©¦§©¥¨¥¦¥§¤©§¦©¨§¦¥¦§¦¦©©©§©
BøBàì íeìk LnzLé àlL ÷ø øpä øBàî äàðä Bì LiL ét ìò[iúáBL àeä íà ïécä àeäå äøeãna ïëå ©¦¤¥£¨¨¥©¥©¤Ÿ¦§©¥§§§¥©§¨§©¦¦¥

éøö Bðéà éøëpä úéáa ïBìîaBúéák äNòð Ba úáBL àeäL ïåéëc BìéáLa øð éøëpä ÷éìãnLk epnî úàöì C §¨§¥©¨§¦¥¨¦¨¥¦¤§¤©§¦©¨§¦¥¦§¦§¥¨¤¥©£¨§¥
:Ba õôç BðéàL úBàøäì øpä øBàî åéðt Côäé úeãéñç úcî úBNòì äöBø íàå epnî úàöì Bì çøBèå§¥©¨¥¦¤§¦¤©£¦©£¦©£Ÿ¨¨¥©¥§©§¤¥¨¥

ב  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld
åîöò úòãî [è כחלק [בקבלנות] זאת עושה אפילו -

הישראל  בבית .16מעבודתו
åøåàì íåìë [é הנר לאור להשתמש שלא ר"ל -

מרחוק  ליהנות מותר אבל המדורה, כנגד ,17ולהתחמם

לאכול רעים, שיחת לשוחח שמותר שכן (כשאין וכל
וכדומה) מתולעים האוכל לבדוק מדרגות צריך בחדר לעבור ,

להתלבש  שבת, זמירות לשיר לצרכו, האור שהודלק
הנר  .18לאור

zetqede mipeiv
אין 16) א), בסעיף שנתבאר (כפי בקבלנות שעושה שכיון

על  עבר אם אבל ט"ז), סעיף (להלן מביתו לצאת צריך
לנכרי  שציווה או יום, שכיר נכרי כגון לנכרי אמירה איסור

מביתו. לצאת עליו - הנר להדליק
שם 17) ומשמע אינו, אם אבל ד"ה רמג סימן מהדו"ב

הוא  הלשון הסעיף שבתחלת ואף לכתחילה, מותרת שהנאה
צריך  הישראל 'אין הרמ"א כלשון (ולא לצאת' הטריחו 'לא

חסידות  ממדת שאפילו משמע בסופו מקום מכל לצאת'),
בו. חפץ שאינו שיראה רק מהאור, ליהנות יכול

מאורו 18) נהנה אם כי בנר, משתמש אינו אלו שבכל
מן  שיצא ע"י הוא ייהנה שלא היחידה (והאפשרות מרחוק
שא"א  דבר אבל לנר), סמוך אף זאת לעשות ומותר החדר,
- הנר באור ישיר כשימוש נחשב הנר אור ללא לעשותו

לעשותו. ואסור

•
zay zekld - jexr ogley

ÁÈ שם כשיש סופרים מדברי שאסור אמורים דברים במה
זה  פירורים ממנו נופלים שכשמגרדו הטיט ממשות
שם  ומגרד הטיט מראה אלא שם אין אם אבל לטוחן דומה
שבגדו  מי וכן ומותר לטוחן דומה זה אין המראה לבטל
בלבד  המראה אלא הצואה ממשות שם ואין קצת מטונף
אע"פ  בנקיות להתפלל כדי המראה להסיר שם לגרד יכול
ע"ו: בסימן שנתבאר כמו גרידה בלא כך להתפלל שמותר

ËÈ לשכשכו מותר צואה או טיט עליו שיש סנדל או מנעל
שנתלכלכו  עור כלי כל שאר וכן מעליו להעבירן במים
במים  לשכשכו או הלכלוך להעביר מים עליהם ליתן מותר
בעור  כיבוס שאין כיבוס משום בזה ואין שיעבור עד
לאחר  זה צדו על זה צדו לשפשפו אסור אבל לבדו בשכשוך
(מדברי  בעור גם ואסור גמור כיבוס שזהו מים עליו שבאו

אח"כ): סחטו אם אף חייב אינו התורה מן אבל סופרים

Î רוק או דם טפת כגון ליכלוך איזה עליו שיש בגד אבל
מים  המלוכלך מקום על נתן אם צואה או טיט שכן וכל
שלא  אע"פ חייב שהוא כל אפילו המלבן) משקה שאר (או
שאר  (ואפילו כיבוסו זהו בגד ששריית לפי כלל שכשך
ליתנם  אסור אעפ"כ מלכלכים אלא מלבנים שאינם משקים
יקנח  אלא שיתבאר) מטעם להעבירו הלכלוך מקום על
יסחוט  פן ידחוק ולא בקל לקנח ויזהר בסמרטוט הלכלוך

איסור  שיש בבגד הבלוע סופרים לכלוך מדברי בסחיטתו
ש"כ: בסימן שיתבאר כמו

‡Î שהושחר אע"פ וטינוף לכלוך עליו שאין בגד אבל
זהו  שרייתו בו אומרים אין תשמיש או לבישה מחמת
מרובים  לא אבל מועטים מים עליו ליתן ומותר כיבוסו
אלא  מימיו להוציא כך אחר לסחטו יבא שמא גזרה משום
אף  ממנו לסחטם מימיו על מקפיד שאינו בגד הוא כן אם

ש"א. בסי' שנתבאר כמו בחול

שום  עליו שאין בגד שאף ואומרים זה על חולקין ויש
ולכן  מאד מצהיל ליבונו אם אף כיבוסו זהו שרייתו לכלוך
משקה  שאר או מים שהוא כל אפילו עליו ליתן אסור
ויש  הוא רישיה דפסיק לליבון מתכוין שאינו אע"פ המלבן
מלאכה  זו (שאין תורה בשל להחמיר לדבריהם לחוש
הוא  נוח מתלבן שהבגד ומה הואיל לגופה צריכה שאינה
זה  ולפי רע"ח) סי' עיין לכך מתכוין שאינו פי על אף לו
בשבת  מפה ידי על לשתותם אסור תולעים בהם שיש מים
כדי  מהמפה מועט דבר אלא במים נשרה שאינו פי על אף

פיו. הנחת

אומרים  שאין מים במעט זו סברא לפי אף מקילין יש אבל
מותר  ולכן לליבונו מתכוין (כשאינו כיבוסו זהו בהם שרייתו
מועט  דבר אלא נשרה ולא הואיל מפה ידי על המים לשתות
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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

.áBîöò úòcî BìéáLa øð éøëpä Ba ÷éìãnLk Búéaî úàöì ìàøNéä ìò eçéøèä àì íB÷î ìkîe[hóà ¦¨¨Ÿ¦§¦©©¦§©¥¨¥¦¥§¤©§¦©¨§¦¥¦§¦¦©©©§©
BøBàì íeìk LnzLé àlL ÷ø øpä øBàî äàðä Bì LiL ét ìò[iúáBL àeä íà ïécä àeäå äøeãna ïëå ©¦¤¥£¨¨¥©¥©¤Ÿ¦§©¥§§§¥©§¨§©¦¦¥

éøö Bðéà éøëpä úéáa ïBìîaBúéák äNòð Ba úáBL àeäL ïåéëc BìéáLa øð éøëpä ÷éìãnLk epnî úàöì C §¨§¥©¨§¦¥¨¦¨¥¦¤§¤©§¦©¨§¦¥¦§¦§¥¨¤¥©£¨§¥
:Ba õôç BðéàL úBàøäì øpä øBàî åéðt Côäé úeãéñç úcî úBNòì äöBø íàå epnî úàöì Bì çøBèå§¥©¨¥¦¤§¦¤©£¦©£¦©£Ÿ¨¨¥©¥§©§¤¥¨¥

ב  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld
åîöò úòãî [è כחלק [בקבלנות] זאת עושה אפילו -

הישראל  בבית .16מעבודתו
åøåàì íåìë [é הנר לאור להשתמש שלא ר"ל -

מרחוק  ליהנות מותר אבל המדורה, כנגד ,17ולהתחמם

לאכול רעים, שיחת לשוחח שמותר שכן (כשאין וכל
וכדומה) מתולעים האוכל לבדוק מדרגות צריך בחדר לעבור ,

להתלבש  שבת, זמירות לשיר לצרכו, האור שהודלק
הנר  .18לאור

zetqede mipeiv
אין 16) א), בסעיף שנתבאר (כפי בקבלנות שעושה שכיון

על  עבר אם אבל ט"ז), סעיף (להלן מביתו לצאת צריך
לנכרי  שציווה או יום, שכיר נכרי כגון לנכרי אמירה איסור

מביתו. לצאת עליו - הנר להדליק
שם 17) ומשמע אינו, אם אבל ד"ה רמג סימן מהדו"ב

הוא  הלשון הסעיף שבתחלת ואף לכתחילה, מותרת שהנאה
צריך  הישראל 'אין הרמ"א כלשון (ולא לצאת' הטריחו 'לא

חסידות  ממדת שאפילו משמע בסופו מקום מכל לצאת'),
בו. חפץ שאינו שיראה רק מהאור, ליהנות יכול

מאורו 18) נהנה אם כי בנר, משתמש אינו אלו שבכל
מן  שיצא ע"י הוא ייהנה שלא היחידה (והאפשרות מרחוק
שא"א  דבר אבל לנר), סמוך אף זאת לעשות ומותר החדר,
- הנר באור ישיר כשימוש נחשב הנר אור ללא לעשותו

לעשותו. ואסור

•
zay zekld - jexr ogley

ÁÈ שם כשיש סופרים מדברי שאסור אמורים דברים במה
זה  פירורים ממנו נופלים שכשמגרדו הטיט ממשות
שם  ומגרד הטיט מראה אלא שם אין אם אבל לטוחן דומה
שבגדו  מי וכן ומותר לטוחן דומה זה אין המראה לבטל
בלבד  המראה אלא הצואה ממשות שם ואין קצת מטונף
אע"פ  בנקיות להתפלל כדי המראה להסיר שם לגרד יכול
ע"ו: בסימן שנתבאר כמו גרידה בלא כך להתפלל שמותר

ËÈ לשכשכו מותר צואה או טיט עליו שיש סנדל או מנעל
שנתלכלכו  עור כלי כל שאר וכן מעליו להעבירן במים
במים  לשכשכו או הלכלוך להעביר מים עליהם ליתן מותר
בעור  כיבוס שאין כיבוס משום בזה ואין שיעבור עד
לאחר  זה צדו על זה צדו לשפשפו אסור אבל לבדו בשכשוך
(מדברי  בעור גם ואסור גמור כיבוס שזהו מים עליו שבאו

אח"כ): סחטו אם אף חייב אינו התורה מן אבל סופרים

Î רוק או דם טפת כגון ליכלוך איזה עליו שיש בגד אבל
מים  המלוכלך מקום על נתן אם צואה או טיט שכן וכל
שלא  אע"פ חייב שהוא כל אפילו המלבן) משקה שאר (או
שאר  (ואפילו כיבוסו זהו בגד ששריית לפי כלל שכשך
ליתנם  אסור אעפ"כ מלכלכים אלא מלבנים שאינם משקים
יקנח  אלא שיתבאר) מטעם להעבירו הלכלוך מקום על
יסחוט  פן ידחוק ולא בקל לקנח ויזהר בסמרטוט הלכלוך

איסור  שיש בבגד הבלוע סופרים לכלוך מדברי בסחיטתו
ש"כ: בסימן שיתבאר כמו

‡Î שהושחר אע"פ וטינוף לכלוך עליו שאין בגד אבל
זהו  שרייתו בו אומרים אין תשמיש או לבישה מחמת
מרובים  לא אבל מועטים מים עליו ליתן ומותר כיבוסו
אלא  מימיו להוציא כך אחר לסחטו יבא שמא גזרה משום
אף  ממנו לסחטם מימיו על מקפיד שאינו בגד הוא כן אם

ש"א. בסי' שנתבאר כמו בחול

שום  עליו שאין בגד שאף ואומרים זה על חולקין ויש
ולכן  מאד מצהיל ליבונו אם אף כיבוסו זהו שרייתו לכלוך
משקה  שאר או מים שהוא כל אפילו עליו ליתן אסור
ויש  הוא רישיה דפסיק לליבון מתכוין שאינו אע"פ המלבן
מלאכה  זו (שאין תורה בשל להחמיר לדבריהם לחוש
הוא  נוח מתלבן שהבגד ומה הואיל לגופה צריכה שאינה
זה  ולפי רע"ח) סי' עיין לכך מתכוין שאינו פי על אף לו
בשבת  מפה ידי על לשתותם אסור תולעים בהם שיש מים
כדי  מהמפה מועט דבר אלא במים נשרה שאינו פי על אף

פיו. הנחת

אומרים  שאין מים במעט זו סברא לפי אף מקילין יש אבל
מותר  ולכן לליבונו מתכוין (כשאינו כיבוסו זהו בהם שרייתו
מועט  דבר אלא נשרה ולא הואיל מפה ידי על המים לשתות
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כיון  המקילין ביד למחות ואין כלל לליבון מתכוין ואינו
שמים  ירא כל אבל ענין בכל מותר הראשונה שלסברא

תורה). של איסור לספק לכנוס שלא לעצמו יחמיר

שגם  לצבועים לבנים בגדים בין זה בכל חילוק ואין
שהם  בין למעלה שנתבאר כמו כיבוס איסור שייך בצבועים

מינים. שאר או משי או צמר של שהם בין פשתן של

לכלוך  עליו שאין בבגד אומרים אין הכל לדברי מקום ומכל
אם  אבל נקיון בדרך כשהוא אלא כיבוסו זהו במים שרייתו
וכן  הרחיצה אחר בסדין המסתפג כגון לכלוך בדרך הוא
על  מים רוב שיש אע"פ הנטילה אחר במפה ידיו המנגב
כיבוס  משום בזה אין והמפה הסדין ומטפיח ידיו ועל גופו
לדבר  להולך התירו זה ומטעם לכלוך אלא כיבוס שאינו
כיבוסו  זהו שרייתו אומרים ואין בבגדיו במים לעבור מצוה
לבוש  כשהוא במים כשמכניסו לכלוך דרך ג"כ שזהו לפי

וי  כלל נקיון דרך ואינו מים בהם ריבוי יהא שלא מחמירין ש
כפי  המים מהם להסיר בזו זו בכח ינגבן אלא ידיו על
בדבר  לדבריהם לחוש וטוב במפה שיקנחו קודם יכולתו

עיקר. וכן להקל המנהג אבל כלל הפסד בו שאין

רגלים  מי תינוק עליו שהטיל בבגד ידיו לנגב מותר ולכן
ידיו  מניגוב עליהם שיבאו בהמים רגלים מי את לבטל כדי
שהוא  כיון כיבוס משום בזה ואין ע"ז בסי' שנתבאר דרך על
ליטול  אסור אבל נקיון דרך ולא ידיו ניגוב ע"י לכלוך דרך
היורדים  שהמים שאף לבטלם כדי רגלים המי על במים ידיו
שהם  כיון לכלוך דרך נקרא זה אין שופכים נקראים מידיו
סברא  לפי כיבוסם זהו ושרייתם לכיבוס וראוים צלולים
כיבוסו  זהו בגד שריית שאומרים למעלה שנתבאר האחרונה
צואה  בגדו על יש ואם וטינוף לכלוך שום עליו כשאין אף
הידים  ניגוב ע"י אפילו להעבירו אסור מטונף דבר ושאר

גדול  יותר לכלוך בזה שמעביר כיון לכלוך דרך שהוא אף
הניגוב  ידי על מהבגד מעבירם שאינו רגלים במי משא"כ
טוב  ולכתחלה להתפלל שיוכל כדי ומטהרם שמבטלם אלא

כר: על לא אם בשבת בחיקו תינוק ליקח שלא ליזהר

·Î בזנב או הסוס בזנב מקנחם בטיט ידיו שנתלכלכו מי
הקוצים  בה לאחוז העשוייה הקשה במפה או הפרה
שהוא  כדרך יעשה שלא הידים בה שמקנחים במפה לא אבל

המפה: לכבס ויבא בחול עושה

‚Î אפילו משקים שאר או יין או מים בו שהיה כוס
אינו  אם אפילו במפה לנגבו אסור מלבנים שאינם
שלא  אפשר אי צר שהכוס שכיון לסחטם מימיה על מקפיד
איסור  בזה ויש הנגוב ע"י במפה שיבלע ממה קצת יסחוט
כמו  מלבנים שאינם במשקים אף עכ"פ סופרים מדברי
בבגד  וכיוצא הספסל לקנח מותר אבל ש"כ בסי' שיתבאר
אבל  בחול אף הקינוח אחר לסחטו מימיו על מקפיד שאינו
מימיו  על שמקפיד בבגד אף הנטילה אחר הידים לנגב מותר
בסי' שנתבאר כמו זה על כלל גזרו שלא מפני פניו) (וכן

הטעם): שם (עיין ש"א

„Î חריפה שהיא מתכת של במראה בשבת מסתכלין אין
המדולדלין  הנימין את בחול בה להסיר ודרך כאיזמל
שמא  לחוש ויש מדולדלין שהן בה כשרואה וזקנו מראשו
אם  ואף בחול כדרכו הנימין בה ויסיר שבת שהוא ישכח
חכמים  חלקו שלא אסור בכותל ומחוברת קבוע הוא
הנשים  וגם לפעמים זה חשש בה שיש זו במראה בגזרתם

בה אסור  להשיר בחול שדרכן מפני זו במראה להסתכל ות
השחורות: מתוך לבנות שערות

יחֿכד  סעיפים בשבת הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב סימן ב חלק
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בשם  נקראת רבה שאהבה הטעם יבאר [להלן

]."זכר "

לי  "מי כמ"ש הוא, רבה" "אהבה של וענינה
רוצה  אינו שהאדם גו'", חפצתי לא ועמך בשמים
רצונו  כל כי בארץ, ולא בשמים לא דבר, בשום

לבדו. בה' הם ותשוקתו חפצו

שום  רוצה שאינו רק דלא בזה, הכוונה ועומק
באלקות  שגם יותר, עוד אלא אלקות, מלבד דבר
של  נעלים וגילויים" ב"אורות רוצה אינו גופא,
(עולמות  בשמים המאירים אלה אפילו אלקות,
להכלל  רק הם ותשוקתו חפצו כל אלא עליונים),

ממש. יתברך ועצמותו במהותו

" הכתוב לשון דיוק חפצתי",ועמך וזהו לא
אלקות, של וגילויים לאורות היא בזה שהכוונה

הם  שהרי להקב"ה, קרובים היינו "עמך", שהם
האדם  אין מקום שמכל אלא ביותר, נעלים אורות

יתברך. ועצמותו במהותו רק אלא בהם , חפץ

והגילויים  האורות של ענינם ומפרט [והולך

" :]"עמך הנקראים

ééç íäù ,íééç øå÷î êîò éë ù"î åðééäå
,ïãò ïâá úåîùðì êùîðù é÷ìà âåðòúå á"äåòä
íúìëùäå íúâùä úîçî 'ä ìò âðòúäì

î äìëùäå äâùäá.ãàî úàìôå
"כי  למ"ש היא חפצתי" לא ב"ועמך הכוונה
הוא  שממנו האלקי האור שזהו חיים", מקור עמך
ענין  ופירוש כולם, העולמות כל של החיים מקור
(החיות  הפשוט במובן חיים רק אינו כאן ה"חיים"
גם  אלא העולמות), שבכל הברואים כל של והנפש
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גלוי  באופן ניכר שבהם כאלה עליונים חיים
עדן, בגן הנשמות חיי וכמו אלה, שבחיים האלקות
המאיר  השכינה שזיו השכינה, מזיו ונהנין שיושבין
וכמבואר  באלקות, נפלא עונג אצלם מביא בנפשם
הוא  עדן בגן הנשמות שעונג מקומות בכמה
עדן  בגן הנשמות שעונג "כנודע ההשגה", "תענוג
בנגלה, בעוה"ז שעסק התורה סודות מהשגת הוא
דרבה  בעובדא ובגמ' שלח פ' הק' בזוהר כדאיתא
באופן  אלקות משיגים ששם דהיות נחמני", בר

ונפלא. עצום בעונג מתענגים הם ולכן מופלא,

úðéçáá àìà úòâî åæ äâùä ïéà äæ ìë íòå
"êîò"["חיים מקור עמך ìôèä["כי øáã àåäù ,

"äúà" àìå ,êìöà ìèáå ועצמותו מהותו [היינו
éëיתברך] ,ùîî[ובעצמו בכבודו úéì[הקב"ה

àåä íúâùä àìà ,ììë 'éá àñéôú äáùçî
.àîìòá äøàäå åéæ ,"äðéëùä åéæ" úðéçáá

יתברך  ממנו המתפשט האלקי החיות שפע
וזיו  אור כמשל שהוא לפי "אור", בשם נקרא
השמש  בזיו שאין השמש, מן המתפשט השמש
דבר  אלא ואינו השמש, כדור ממהות מאומה
עושה  השמש וזיו אור אין (שלכן בלבד חיצוני
בעצם  גרעון שום דאין עצמו, בהשמש שינוי שום
שהזיו  לפי ממנו, האור התפשטות מחמת השמש

בעלמא"). "הארה הוא

אלקות  של והגילויים האורות כל וכך

"הארה  אלא אינם יתברך ממנו המתפשטים
ולפיכך  יתברך, ועצמותו מהותו לגבי בעלמא"

" בטלים עמך נקראים שהם חיים", מקור "עמך ,"
אין  ית' ועצמותו מהותו אבל יתברך; לו וטפלים
מקור  חיים", "מקור שהוא בו לומר כלל שייך

והתענוג. החיים להשפעת

וזיו  באור רק היא באלקות האדם השגת וכל
שייך  שלא ובעצמו, בכבודו בהקב"ה ולא השכינה
הבנה  (היינו "תפיסא" של ענין שום יתברך בו
שימשיך  (כפי במציאות" "ביטול רק אלא והשגה)

להלן).

] ,"éúöôç àì êîòå" úàæì éàå חפץ האדם שאין
עצמו] הקב"ה לגבי טפל דבר שהוא השכינה, ,בזיו

ïéà øåàá ììëéìå ìèáéì àéä äáø äáäàä àìà
àëìîã àôåâá àáàúùàìå ,ùîî ä"á óåñ

המלך] בגוף úðéçáî[להכלל äìòî äìòîìù ,
.äøàäå åéæ

נ"ע  ורבינו ממורינו הלשון נשמע הי' "וכך
הלשון: בזה אומר שהי' בדביקותו, הזקן] [אדמו"ר
עדן, גן דאיין ניט וויל איך ניסט, גאר זע וויל איך
מער  וויל איך כו', הבא עולם דאיין ניט וויל איך
את  רוצה איני כלום, רוצה [איני אליין דיך אז ניט
אני  שלך, הבא העולם את רוצה איני שלך, עדן הגן

בלבד]". אותך רק רוצה

oey`x wxt yiy` yey d"c
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רכב ÚÓÂ˙‰(טז) אשר וסוס מ"ש להבין יש עדיין
על  תרכב כי מ"ש ענין שזהו המלך עליו
ב' למעלה מבואר דהנה כנ"ל מ"ת שבשעת כו' סוסיך
והנה  בראשו שניתן מל' וכתר מלכות דלבוש מדריגות
לבוש  האיש את כבר שהלבישו הגם הענין פשט כפי
הדבר  שלימות זה אין עדיין בראשו מל' כתר וניתן מל'
כ"א  זה באיש לעשות המלך שיחפוץ וכבוד גדולה
מל' בלבוש המלך עליו שרכב סוס על ירכוב  כאשר
כל  א"כ בתכלית הדבר נשלם דוקא שאז זה מל' וכתר
בחי' ע"י הוא מל' וכתר מל' דלבוש ענין שלימות עיקר
מעלת  ענין יושלם ידו שעל המלך עליו שרכב  סוס

וכתר  מל' לבוש בבחי' למעלה יובן וכן דוקא מדריגתם
סוס  בחי' ע"י מעלתם לשלימות שצריכים הנ"ל מל'

המלך עליו וד"ל:שרכב כו' דוקא
ÔÈÚ‰Â סוסיך על תרכב כי נאמר במ"ת הנה כי הוא

הללו  מרכבות בחי' והנה ישועה מרכבותיך
ראשונות  שעות ג' מארז"ל ביאור להבין בהקדים יובן
עד  כו' ודן יושב שניות בתורה ועוסק הקב"ה יושב
ושט  שלו קל כרוב על רוכב עביד קא מאי בליליא
אלפי  רבותים אלקים רכב שנאמר עולמות אלף בח"י
אלפים  ב' חסר כי כו' שאינן אלא שנאן א"ת שנאן
בסדר  רז"ל תקנו הנה הדברים וביאור כו' מרבותיים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קעי c"ag i`iyp epizeax zxezn

כיון  המקילין ביד למחות ואין כלל לליבון מתכוין ואינו
שמים  ירא כל אבל ענין בכל מותר הראשונה שלסברא

תורה). של איסור לספק לכנוס שלא לעצמו יחמיר

שגם  לצבועים לבנים בגדים בין זה בכל חילוק ואין
שהם  בין למעלה שנתבאר כמו כיבוס איסור שייך בצבועים

מינים. שאר או משי או צמר של שהם בין פשתן של

לכלוך  עליו שאין בבגד אומרים אין הכל לדברי מקום ומכל
אם  אבל נקיון בדרך כשהוא אלא כיבוסו זהו במים שרייתו
וכן  הרחיצה אחר בסדין המסתפג כגון לכלוך בדרך הוא
על  מים רוב שיש אע"פ הנטילה אחר במפה ידיו המנגב
כיבוס  משום בזה אין והמפה הסדין ומטפיח ידיו ועל גופו
לדבר  להולך התירו זה ומטעם לכלוך אלא כיבוס שאינו
כיבוסו  זהו שרייתו אומרים ואין בבגדיו במים לעבור מצוה
לבוש  כשהוא במים כשמכניסו לכלוך דרך ג"כ שזהו לפי

וי  כלל נקיון דרך ואינו מים בהם ריבוי יהא שלא מחמירין ש
כפי  המים מהם להסיר בזו זו בכח ינגבן אלא ידיו על
בדבר  לדבריהם לחוש וטוב במפה שיקנחו קודם יכולתו

עיקר. וכן להקל המנהג אבל כלל הפסד בו שאין

רגלים  מי תינוק עליו שהטיל בבגד ידיו לנגב מותר ולכן
ידיו  מניגוב עליהם שיבאו בהמים רגלים מי את לבטל כדי
שהוא  כיון כיבוס משום בזה ואין ע"ז בסי' שנתבאר דרך על
ליטול  אסור אבל נקיון דרך ולא ידיו ניגוב ע"י לכלוך דרך
היורדים  שהמים שאף לבטלם כדי רגלים המי על במים ידיו
שהם  כיון לכלוך דרך נקרא זה אין שופכים נקראים מידיו
סברא  לפי כיבוסם זהו ושרייתם לכיבוס וראוים צלולים
כיבוסו  זהו בגד שריית שאומרים למעלה שנתבאר האחרונה
צואה  בגדו על יש ואם וטינוף לכלוך שום עליו כשאין אף
הידים  ניגוב ע"י אפילו להעבירו אסור מטונף דבר ושאר

גדול  יותר לכלוך בזה שמעביר כיון לכלוך דרך שהוא אף
הניגוב  ידי על מהבגד מעבירם שאינו רגלים במי משא"כ
טוב  ולכתחלה להתפלל שיוכל כדי ומטהרם שמבטלם אלא

כר: על לא אם בשבת בחיקו תינוק ליקח שלא ליזהר

·Î בזנב או הסוס בזנב מקנחם בטיט ידיו שנתלכלכו מי
הקוצים  בה לאחוז העשוייה הקשה במפה או הפרה
שהוא  כדרך יעשה שלא הידים בה שמקנחים במפה לא אבל

המפה: לכבס ויבא בחול עושה

‚Î אפילו משקים שאר או יין או מים בו שהיה כוס
אינו  אם אפילו במפה לנגבו אסור מלבנים שאינם
שלא  אפשר אי צר שהכוס שכיון לסחטם מימיה על מקפיד
איסור  בזה ויש הנגוב ע"י במפה שיבלע ממה קצת יסחוט
כמו  מלבנים שאינם במשקים אף עכ"פ סופרים מדברי
בבגד  וכיוצא הספסל לקנח מותר אבל ש"כ בסי' שיתבאר
אבל  בחול אף הקינוח אחר לסחטו מימיו על מקפיד שאינו
מימיו  על שמקפיד בבגד אף הנטילה אחר הידים לנגב מותר
בסי' שנתבאר כמו זה על כלל גזרו שלא מפני פניו) (וכן

הטעם): שם (עיין ש"א

„Î חריפה שהיא מתכת של במראה בשבת מסתכלין אין
המדולדלין  הנימין את בחול בה להסיר ודרך כאיזמל
שמא  לחוש ויש מדולדלין שהן בה כשרואה וזקנו מראשו
אם  ואף בחול כדרכו הנימין בה ויסיר שבת שהוא ישכח
חכמים  חלקו שלא אסור בכותל ומחוברת קבוע הוא
הנשים  וגם לפעמים זה חשש בה שיש זו במראה בגזרתם

בה אסור  להשיר בחול שדרכן מפני זו במראה להסתכל ות
השחורות: מתוך לבנות שערות

יחֿכד  סעיפים בשבת הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב סימן ב חלק
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בשם  נקראת רבה שאהבה הטעם יבאר [להלן

]."זכר "

לי  "מי כמ"ש הוא, רבה" "אהבה של וענינה
רוצה  אינו שהאדם גו'", חפצתי לא ועמך בשמים
רצונו  כל כי בארץ, ולא בשמים לא דבר, בשום

לבדו. בה' הם ותשוקתו חפצו

שום  רוצה שאינו רק דלא בזה, הכוונה ועומק
באלקות  שגם יותר, עוד אלא אלקות, מלבד דבר
של  נעלים וגילויים" ב"אורות רוצה אינו גופא,
(עולמות  בשמים המאירים אלה אפילו אלקות,
להכלל  רק הם ותשוקתו חפצו כל אלא עליונים),

ממש. יתברך ועצמותו במהותו

" הכתוב לשון דיוק חפצתי",ועמך וזהו לא
אלקות, של וגילויים לאורות היא בזה שהכוונה

הם  שהרי להקב"ה, קרובים היינו "עמך", שהם
האדם  אין מקום שמכל אלא ביותר, נעלים אורות

יתברך. ועצמותו במהותו רק אלא בהם , חפץ

והגילויים  האורות של ענינם ומפרט [והולך

" :]"עמך הנקראים

ééç íäù ,íééç øå÷î êîò éë ù"î åðééäå
,ïãò ïâá úåîùðì êùîðù é÷ìà âåðòúå á"äåòä
íúìëùäå íúâùä úîçî 'ä ìò âðòúäì

î äìëùäå äâùäá.ãàî úàìôå
"כי  למ"ש היא חפצתי" לא ב"ועמך הכוונה
הוא  שממנו האלקי האור שזהו חיים", מקור עמך
ענין  ופירוש כולם, העולמות כל של החיים מקור
(החיות  הפשוט במובן חיים רק אינו כאן ה"חיים"
גם  אלא העולמות), שבכל הברואים כל של והנפש
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גלוי  באופן ניכר שבהם כאלה עליונים חיים
עדן, בגן הנשמות חיי וכמו אלה, שבחיים האלקות
המאיר  השכינה שזיו השכינה, מזיו ונהנין שיושבין
וכמבואר  באלקות, נפלא עונג אצלם מביא בנפשם
הוא  עדן בגן הנשמות שעונג מקומות בכמה
עדן  בגן הנשמות שעונג "כנודע ההשגה", "תענוג
בנגלה, בעוה"ז שעסק התורה סודות מהשגת הוא
דרבה  בעובדא ובגמ' שלח פ' הק' בזוהר כדאיתא
באופן  אלקות משיגים ששם דהיות נחמני", בר

ונפלא. עצום בעונג מתענגים הם ולכן מופלא,

úðéçáá àìà úòâî åæ äâùä ïéà äæ ìë íòå
"êîò"["חיים מקור עמך ìôèä["כי øáã àåäù ,

"äúà" àìå ,êìöà ìèáå ועצמותו מהותו [היינו
éëיתברך] ,ùîî[ובעצמו בכבודו úéì[הקב"ה

àåä íúâùä àìà ,ììë 'éá àñéôú äáùçî
.àîìòá äøàäå åéæ ,"äðéëùä åéæ" úðéçáá

יתברך  ממנו המתפשט האלקי החיות שפע
וזיו  אור כמשל שהוא לפי "אור", בשם נקרא
השמש  בזיו שאין השמש, מן המתפשט השמש
דבר  אלא ואינו השמש, כדור ממהות מאומה
עושה  השמש וזיו אור אין (שלכן בלבד חיצוני
בעצם  גרעון שום דאין עצמו, בהשמש שינוי שום
שהזיו  לפי ממנו, האור התפשטות מחמת השמש

בעלמא"). "הארה הוא

אלקות  של והגילויים האורות כל וכך

"הארה  אלא אינם יתברך ממנו המתפשטים
ולפיכך  יתברך, ועצמותו מהותו לגבי בעלמא"

" בטלים עמך נקראים שהם חיים", מקור "עמך ,"
אין  ית' ועצמותו מהותו אבל יתברך; לו וטפלים
מקור  חיים", "מקור שהוא בו לומר כלל שייך

והתענוג. החיים להשפעת

וזיו  באור רק היא באלקות האדם השגת וכל
שייך  שלא ובעצמו, בכבודו בהקב"ה ולא השכינה
הבנה  (היינו "תפיסא" של ענין שום יתברך בו
שימשיך  (כפי במציאות" "ביטול רק אלא והשגה)

להלן).

] ,"éúöôç àì êîòå" úàæì éàå חפץ האדם שאין
עצמו] הקב"ה לגבי טפל דבר שהוא השכינה, ,בזיו

ïéà øåàá ììëéìå ìèáéì àéä äáø äáäàä àìà
àëìîã àôåâá àáàúùàìå ,ùîî ä"á óåñ

המלך] בגוף úðéçáî[להכלל äìòî äìòîìù ,
.äøàäå åéæ

נ"ע  ורבינו ממורינו הלשון נשמע הי' "וכך
הלשון: בזה אומר שהי' בדביקותו, הזקן] [אדמו"ר
עדן, גן דאיין ניט וויל איך ניסט, גאר זע וויל איך
מער  וויל איך כו', הבא עולם דאיין ניט וויל איך
את  רוצה איני כלום, רוצה [איני אליין דיך אז ניט
אני  שלך, הבא העולם את רוצה איני שלך, עדן הגן

בלבד]". אותך רק רוצה
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רכב ÚÓÂ˙‰(טז) אשר וסוס מ"ש להבין יש עדיין
על  תרכב כי מ"ש ענין שזהו המלך עליו
ב' למעלה מבואר דהנה כנ"ל מ"ת שבשעת כו' סוסיך
והנה  בראשו שניתן מל' וכתר מלכות דלבוש מדריגות
לבוש  האיש את כבר שהלבישו הגם הענין פשט כפי
הדבר  שלימות זה אין עדיין בראשו מל' כתר וניתן מל'
כ"א  זה באיש לעשות המלך שיחפוץ וכבוד גדולה
מל' בלבוש המלך עליו שרכב סוס על ירכוב  כאשר
כל  א"כ בתכלית הדבר נשלם דוקא שאז זה מל' וכתר
בחי' ע"י הוא מל' וכתר מל' דלבוש ענין שלימות עיקר
מעלת  ענין יושלם ידו שעל המלך עליו שרכב  סוס

וכתר  מל' לבוש בבחי' למעלה יובן וכן דוקא מדריגתם
סוס  בחי' ע"י מעלתם לשלימות שצריכים הנ"ל מל'

המלך עליו וד"ל:שרכב כו' דוקא
ÔÈÚ‰Â סוסיך על תרכב כי נאמר במ"ת הנה כי הוא

הללו  מרכבות בחי' והנה ישועה מרכבותיך
ראשונות  שעות ג' מארז"ל ביאור להבין בהקדים יובן
עד  כו' ודן יושב שניות בתורה ועוסק הקב"ה יושב
ושט  שלו קל כרוב על רוכב עביד קא מאי בליליא
אלפי  רבותים אלקים רכב שנאמר עולמות אלף בח"י
אלפים  ב' חסר כי כו' שאינן אלא שנאן א"ת שנאן
בסדר  רז"ל תקנו הנה הדברים וביאור כו' מרבותיים
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כידוע  השדרה חוליות ח"י כנגד ברכות ח"י התפלה
לח"י  הברכות שייכות מה פלא זה דבר ולכאורה
מוח  הנה באדם השדרה עד"מ הנה אך השדרה חוליות
ונמשך  והולך כידוע שבראש ממוח נמשך שבה החוט
ח"י  לכל ומקשר המחבר והוא העורף מן בשדרה
ומתפשט  ע"ז עומד הגוף בנין שכל שבשדרה חוליות
לחיצוני' יניק' שיש הנשה גיד ששם הירכיים עד
בענין  למעלה יובן וכן כו') יעקב ירך כף ותקע כמ"ש
בחי' כמו הוא וברכה ברכה דכל דצלותא ברכאן ח"י
זו  שבברכה בברוך כורע וכאשר שבשדרה א' חוליא
וכידוע  זו לברכה השייך זו בחוליא ומשתחוה כורע
כפיפת  היא הרי והכריעה בשם וזוקף בברוך דכורע
שהוא  שבראש מוח מן המשכ' בחי' והיינו הראש
הראש  מוח ונמצא חוליות שבח"י החוט זה שרש
למעלה  שזהו חוליות ח"י בכל השדרה בחוט נמשך
עלאה  מוחא המשכ' בחי' דאצי' העליון אדם בבחי'
זה  דאדם דשדרה חוליות ח"י בחי' דרך שבראש דח"ע
והמשכה  יריד' ענין שהוא כו' בברוך (כשכורע כבי'
שהקב"ה  מנין וכמארז"ל דבי"ע בעולמות למטה
ברכות  ג' שהן הירכיים בחי' עד וד"ל) כו' מתפלל
בלבד  הודאה בחי' כו' לך אנחנו מודים כמו האחרונות
המוח  הארת אין ושם כו' נו"ה בבחי' דירכין כידוע
בהאבק  (וע"כ כ"כ מאיר השדרה בחוט אשר שבראש
ג"כ  החיצונים יניקת להיות יריכו בכף נגע עמו יעקב
ראשונות  בברכות וע"כ כו' בנ"י יאכלו לא ע"כ מזה
ובברכה  שבראש מוח המשכ' בבחי' בברוך כורע
משום  הודאה בחי' רק שם אין ירכין בבחי' אחרונה

ידוע  הנה אמנם וד"ל. כו' אתפשטת הוד עד דבינה
סובב  המשכת בבחי' הוא דצלותא ברכאן ח"י דעיקר
קודב"ה  שנק' לנוק' ז"א מבחי' שהוא לממלא
ח"י  נש"י ממשיכים דוקא ביום שג"פ וזהו ושכינתיה
שנאמר  לפי כו' וערב וצהרים בוקר דצלותא ברכאן
מדכורא  החסדים בחי' נמשך שביום היום: כל אל חסד
י"ב  שהן היום הוי שעות י"ב שאמרו והיינו לנוק'
מאצי' שנמשך כו' למעלה יום שבכל הוי' צירופי
בליליא  אך כו' בברוך כשכורע ברכו' ח"י דרך לבי"ע
לילה  שמדת ז"א בחי' שהוא קודב"ה עביד קא מאי

בצמצומי' המל' הסתר בחי' וכמו הוא בנבראים רבים
בהשפעה  עוסק ואינו ישן שהאדם הגשמי' לילה
חסד  יאיר לא לילה בבחי' למעלה כן כלל והמשכה
שירת  זמן הוא אז אך כלל לבי"ע דאצי' דאדם אל
צירופי  י"ב הן הלילה שעות שבי"ב לפי המלאכים
בהיכלות  מטה למטה שיורדת המל' בחי' שהוא אדנ"י
וכמ"ש  הנבראים לכל ומזון טרף ומשפע' התחתונות
ע"ה  רפ"ח טרף כו' לביתה טרף ותתן לילה בעוד ותקם
וכידוע  נוגה מבחי' שמבררת הבירורים בחי' שהוא
ברכאן  ח"י מבחי' שמקבלת ממה דוקא זהו ואמנם
ממוח  נמשך היום כל אל שחסד שביום דצלותא
ונמשך  חוליות ח"י בבחי' כנ"ל שבראש העליון
ע"י  ומלאכים לעולמות דהיינו ג"כ מטה למטה הארתם
האור  ה"ז שם אך כו' יודוך הוא חי חי וזהו המל' בחי'
כי  מדריגות אלף לח"י מתחלק ברכאן דח"י והשפע
לפי  מדריגות לאלף מתחלק א' עליונה המשכה מבחי'

כו': למאה וי' ליו"ד שמתחלק
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Ê"ÙÚÂ דירה לו להיות הקב"ה נתאוה ענין יובן
אני  הארץ ואת השמים שאת שגם בתחתונים,
חיים  העולמות שכל כולם את מחי' ואתה וכמ"ש מלא
התפשטות  דוגמת הוא הרי עכ"ז ית', מאלקותו וקיימים
מ"מ  אותם שמחי' שאף הגוף חלקי כל בתוך הנפש

הו  כל החיות שחיות בשגם למעלה כמו"כ בהעלם א
מוסתר  אלקות החיות עכ"ז ית' ממנו נמשך העולמות
דוגמת  ה"ז בתחתונים דירה מ"ש אבל בהעלם, בהם
הו"ע  כמו"כ והשגה בגילוי שהוא במוח הנשמה משכן
בגילוי  הוא שבהם אלקות שחיות הוא בתחתונים דירה

וכנ"ל, האיברים כל בשאר הנפש חיות כדוגמת לא ממש
ודברתי  וכמ"ש במקדש שהי' אלקות התגלות וזהו"ע
דוקא  מאוה"מ משה אל וידבר וכו' לך ונועדתי אתך
דירה  דוקא במשכן שהי' אלקות גילוי הי' ששם
ההתגלות  יהי' שאז לע"ל יהי' הגילוי ועיקר בתחתונים,
אלקינו  הנה ההוא ביום ואמר וכמ"ש שאת ביתר אלקות
בכי"ו, מברכין שאנו הברכות ענין וזהו ממש, גילוי זה
בריכה  מלשון הוא ברוך פי' ברכות מאה לברך אדם חייב
בחי' למטה שיתגלה למטה הוי' אתה ויתגלה שיומשך
כו'. התפשטות ה"א צמצום יוד ע"י והוא וסוכ"ע ממכ"ע
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Í‡ משני להיות יכול החיצוני' יניקת דהנה הוא הענין
אלקי' דשם צמצומים ריבוי מחמת א' אופנים,
ההעלם  בתכלית אלקות הארת ומעלים המסתיר
דשכשמאיר  החיצונים, יניקת להיות יכול עי"ז וההסתר
שאין  לפי לקבל, יכולים אינם משם גילוי בבחי' אא"ס
אינו  יש בבחי' אבל ביטול בבחי' אלא אא"ס השראת
לדור, יכולים והוא אני אין כי אא"ס גילוי להיות יכול

י  אינם נפרד ודבר יש בבחי' שהם הקליפות כולים לכן
ריבוי  בבחי' כשנתצמצם אבל גילוי, מבחי' לקבל
שעכ"פ  לפי יניקה תוס' לקבל הם יכולים הצמצומים
וז"ש  כו', דאלקי' אלקא לי' דקרו בהם יש ביטול מעט
בחי' שגוזזי' גוזזיה שעי"ז נאלמה גוזזיה לפני כרחל
יניקת  נמשך עי"ז צמצומי' ריבוי בחי' הם שערות
מה  וז"ע נדה, ר"ת החשיתי דומי' נאלמתי החיצוני'
מבחי' והיינו לקבל יכולי' אלקים דשם שמצמצומי'
ריבוי  שהם אלקי' צירופי דק"ך אחרונים צירופי'
מקבלים  אחרונים צירופי' שממ"ח נמשך צמצומי'
שמקבלים  והב' א'. אופן וזהו כו', חם בני אדמת יניקה
מהשתלשלות, שלמעלה מאד גבוה ממקום דוקא
תופס  אינו ששם לתיקון שקדם התהו מעולם דהיינו
תתפש  בידים ושממית שוים כאורה כחשכה כלל מקום
א"ע  שמגביהים כנשר תגביהי אם מ"ש וזהו כו',
מיני  ב' והנה כו'. בשמי' הנשר דרך וכמו מאד למעלה

חבל  יעקב וכמ"ש בנש"י, הכל תלוי יניקתם אופני
למעלה  קשור א' כשראשו החבל למשל וכמו נחלתו,
מתנענע  התחתון הקצה שכשמתנענע למטה א' וראשו
נמשך  שכשאדם האדם בנפש ועד"ז העליון, הקצה גם
נמשך  ותפלה בת"ת לאלקו' הרצון פנימי' בבחי'
כשהאדם  אבל הרצון, פנימי' מבחי' ג"כ מלמעלה
אזי  למטה היורדת הבהמה ורוח בתאוות א"ע משפיל
שיומשך  השפלה בחי' ג"כ שיומשך למעלה גורם עי"ז
מזה  להיות שיכול עד מאד צמצומי' ריבוי בבחי' אלקו'
בבחי' א"ע מגביה כשאדם וכן החיצוני', יניקת
כאשר  גופו חומר מצד הגשמי הרוח וגסות התנשאות
היטיב  שיודע והגם וכבוד, העושר ע"י לבבו יגבה
ורוח  ודעת, טעם בלא מתנשא מ"מ שלו הפחיתות
החיצוני' התנשאות למעלה להתעורר גורם רוח אייתי
מהני' שמי' כלפי אפי' וחוצפא וכדומה יאורי לי לומר
לפי  מאד, גבוה ממקום יניקה לקבל א"ע שמגבי'
העולם  את וגם וכמ"ש אדם של בלבו נתון שהעולם
בנפש  תלוי הכל יניקה אופני שב' וזהו בלבם. נתן
מבחי' שמקבל הערף אותיות פרעה ענין וזהו האדם,
אלי  פנו כי ע"י וזהו מאד גבוה בחי' שהוא דא"א עורף
מעורף  שיונק פרעה בחי' נמשך עי"ז פנים ולא עורף
גלות  מזה נמשך ולכן כו', כאורה כחשכה ששם דא"א
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åäæù úåéä íò)- ההשתלשלות שבסדר ההמשכה -
('åë øåàä úåîöòîשנמשכת שההארה למרות  כלומר -

שנמשכת המשכה היא ההשתלשלות סדר של מהמשכה
מאין, יש בדרך ולא ועלול עילה בדרך האור, מעצמות 
סדר  המשכת  של האור' ש'עצמות כיון הנה
גם הנה  ומוגבלת, מדודה המשכה היא ההשתלשלות
באופן  ולא קירוב של באופן  ממנה שנמשכת המשכה
שאין  מה מוגבלת. שבמהותה המשכה היא דילוג , של
באופן  ההמשכה  גם ממש, סוף אין מאור בהמשכה כן

ערוך באין גבוהה המשכה היא ממנה, ודילוג  ריחוק של 
ההשתלשלות סדר של .מההמשכה

àåäå בגללäøàääùלמרות סוף, מאין שנמשכה
דילוג ידי על åë',שנמשכה óåñ ïéà úðéçáá ïë íâ àéä

úö÷ ïë íâ ùé âåìéã êøãáù äëùîäáù éôì åðééäå
'åë øåà úðéçáá äéä àì ïë àì íàã) úå÷éáã כלומר -

קירבה עניינו  ואור ערוך, ובאין ריחוק עניינו כלי 
וריחוק, צמצום ידי  על נמשך כאשר גם ולכן ודביקות,
אור  של בגדר הוא הרי  במקורו , ודבוק  שנוגע כיון
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קעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

כידוע  השדרה חוליות ח"י כנגד ברכות ח"י התפלה
לח"י  הברכות שייכות מה פלא זה דבר ולכאורה
מוח  הנה באדם השדרה עד"מ הנה אך השדרה חוליות
ונמשך  והולך כידוע שבראש ממוח נמשך שבה החוט
ח"י  לכל ומקשר המחבר והוא העורף מן בשדרה
ומתפשט  ע"ז עומד הגוף בנין שכל שבשדרה חוליות
לחיצוני' יניק' שיש הנשה גיד ששם הירכיים עד
בענין  למעלה יובן וכן כו') יעקב ירך כף ותקע כמ"ש
בחי' כמו הוא וברכה ברכה דכל דצלותא ברכאן ח"י
זו  שבברכה בברוך כורע וכאשר שבשדרה א' חוליא
וכידוע  זו לברכה השייך זו בחוליא ומשתחוה כורע
כפיפת  היא הרי והכריעה בשם וזוקף בברוך דכורע
שהוא  שבראש מוח מן המשכ' בחי' והיינו הראש
הראש  מוח ונמצא חוליות שבח"י החוט זה שרש
למעלה  שזהו חוליות ח"י בכל השדרה בחוט נמשך
עלאה  מוחא המשכ' בחי' דאצי' העליון אדם בבחי'
זה  דאדם דשדרה חוליות ח"י בחי' דרך שבראש דח"ע
והמשכה  יריד' ענין שהוא כו' בברוך (כשכורע כבי'
שהקב"ה  מנין וכמארז"ל דבי"ע בעולמות למטה
ברכות  ג' שהן הירכיים בחי' עד וד"ל) כו' מתפלל
בלבד  הודאה בחי' כו' לך אנחנו מודים כמו האחרונות
המוח  הארת אין ושם כו' נו"ה בבחי' דירכין כידוע
בהאבק  (וע"כ כ"כ מאיר השדרה בחוט אשר שבראש
ג"כ  החיצונים יניקת להיות יריכו בכף נגע עמו יעקב
ראשונות  בברכות וע"כ כו' בנ"י יאכלו לא ע"כ מזה
ובברכה  שבראש מוח המשכ' בבחי' בברוך כורע
משום  הודאה בחי' רק שם אין ירכין בבחי' אחרונה

ידוע  הנה אמנם וד"ל. כו' אתפשטת הוד עד דבינה
סובב  המשכת בבחי' הוא דצלותא ברכאן ח"י דעיקר
קודב"ה  שנק' לנוק' ז"א מבחי' שהוא לממלא
ח"י  נש"י ממשיכים דוקא ביום שג"פ וזהו ושכינתיה
שנאמר  לפי כו' וערב וצהרים בוקר דצלותא ברכאן
מדכורא  החסדים בחי' נמשך שביום היום: כל אל חסד
י"ב  שהן היום הוי שעות י"ב שאמרו והיינו לנוק'
מאצי' שנמשך כו' למעלה יום שבכל הוי' צירופי
בליליא  אך כו' בברוך כשכורע ברכו' ח"י דרך לבי"ע
לילה  שמדת ז"א בחי' שהוא קודב"ה עביד קא מאי

בצמצומי' המל' הסתר בחי' וכמו הוא בנבראים רבים
בהשפעה  עוסק ואינו ישן שהאדם הגשמי' לילה
חסד  יאיר לא לילה בבחי' למעלה כן כלל והמשכה
שירת  זמן הוא אז אך כלל לבי"ע דאצי' דאדם אל
צירופי  י"ב הן הלילה שעות שבי"ב לפי המלאכים
בהיכלות  מטה למטה שיורדת המל' בחי' שהוא אדנ"י
וכמ"ש  הנבראים לכל ומזון טרף ומשפע' התחתונות
ע"ה  רפ"ח טרף כו' לביתה טרף ותתן לילה בעוד ותקם
וכידוע  נוגה מבחי' שמבררת הבירורים בחי' שהוא
ברכאן  ח"י מבחי' שמקבלת ממה דוקא זהו ואמנם
ממוח  נמשך היום כל אל שחסד שביום דצלותא
ונמשך  חוליות ח"י בבחי' כנ"ל שבראש העליון
ע"י  ומלאכים לעולמות דהיינו ג"כ מטה למטה הארתם
האור  ה"ז שם אך כו' יודוך הוא חי חי וזהו המל' בחי'
כי  מדריגות אלף לח"י מתחלק ברכאן דח"י והשפע
לפי  מדריגות לאלף מתחלק א' עליונה המשכה מבחי'

כו': למאה וי' ליו"ד שמתחלק
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ê"ÙÚÂ דירה לו להיות הקב"ה נתאוה ענין יובן
אני  הארץ ואת השמים שאת שגם בתחתונים,
חיים  העולמות שכל כולם את מחי' ואתה וכמ"ש מלא
התפשטות  דוגמת הוא הרי עכ"ז ית', מאלקותו וקיימים
מ"מ  אותם שמחי' שאף הגוף חלקי כל בתוך הנפש

הו  כל החיות שחיות בשגם למעלה כמו"כ בהעלם א
מוסתר  אלקות החיות עכ"ז ית' ממנו נמשך העולמות
דוגמת  ה"ז בתחתונים דירה מ"ש אבל בהעלם, בהם
הו"ע  כמו"כ והשגה בגילוי שהוא במוח הנשמה משכן
בגילוי  הוא שבהם אלקות שחיות הוא בתחתונים דירה

וכנ"ל, האיברים כל בשאר הנפש חיות כדוגמת לא ממש
ודברתי  וכמ"ש במקדש שהי' אלקות התגלות וזהו"ע
דוקא  מאוה"מ משה אל וידבר וכו' לך ונועדתי אתך
דירה  דוקא במשכן שהי' אלקות גילוי הי' ששם
ההתגלות  יהי' שאז לע"ל יהי' הגילוי ועיקר בתחתונים,
אלקינו  הנה ההוא ביום ואמר וכמ"ש שאת ביתר אלקות
בכי"ו, מברכין שאנו הברכות ענין וזהו ממש, גילוי זה
בריכה  מלשון הוא ברוך פי' ברכות מאה לברך אדם חייב
בחי' למטה שיתגלה למטה הוי' אתה ויתגלה שיומשך
כו'. התפשטות ה"א צמצום יוד ע"י והוא וסוכ"ע ממכ"ע

awri yxyi mi`ad
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a"lxz - l`eny zxez

Í‡ משני להיות יכול החיצוני' יניקת דהנה הוא הענין
אלקי' דשם צמצומים ריבוי מחמת א' אופנים,
ההעלם  בתכלית אלקות הארת ומעלים המסתיר
דשכשמאיר  החיצונים, יניקת להיות יכול עי"ז וההסתר
שאין  לפי לקבל, יכולים אינם משם גילוי בבחי' אא"ס
אינו  יש בבחי' אבל ביטול בבחי' אלא אא"ס השראת
לדור, יכולים והוא אני אין כי אא"ס גילוי להיות יכול

י  אינם נפרד ודבר יש בבחי' שהם הקליפות כולים לכן
ריבוי  בבחי' כשנתצמצם אבל גילוי, מבחי' לקבל
שעכ"פ  לפי יניקה תוס' לקבל הם יכולים הצמצומים
וז"ש  כו', דאלקי' אלקא לי' דקרו בהם יש ביטול מעט
בחי' שגוזזי' גוזזיה שעי"ז נאלמה גוזזיה לפני כרחל
יניקת  נמשך עי"ז צמצומי' ריבוי בחי' הם שערות
מה  וז"ע נדה, ר"ת החשיתי דומי' נאלמתי החיצוני'
מבחי' והיינו לקבל יכולי' אלקים דשם שמצמצומי'
ריבוי  שהם אלקי' צירופי דק"ך אחרונים צירופי'
מקבלים  אחרונים צירופי' שממ"ח נמשך צמצומי'
שמקבלים  והב' א'. אופן וזהו כו', חם בני אדמת יניקה
מהשתלשלות, שלמעלה מאד גבוה ממקום דוקא
תופס  אינו ששם לתיקון שקדם התהו מעולם דהיינו
תתפש  בידים ושממית שוים כאורה כחשכה כלל מקום
א"ע  שמגביהים כנשר תגביהי אם מ"ש וזהו כו',
מיני  ב' והנה כו'. בשמי' הנשר דרך וכמו מאד למעלה

חבל  יעקב וכמ"ש בנש"י, הכל תלוי יניקתם אופני
למעלה  קשור א' כשראשו החבל למשל וכמו נחלתו,
מתנענע  התחתון הקצה שכשמתנענע למטה א' וראשו
נמשך  שכשאדם האדם בנפש ועד"ז העליון, הקצה גם
נמשך  ותפלה בת"ת לאלקו' הרצון פנימי' בבחי'
כשהאדם  אבל הרצון, פנימי' מבחי' ג"כ מלמעלה
אזי  למטה היורדת הבהמה ורוח בתאוות א"ע משפיל
שיומשך  השפלה בחי' ג"כ שיומשך למעלה גורם עי"ז
מזה  להיות שיכול עד מאד צמצומי' ריבוי בבחי' אלקו'
בבחי' א"ע מגביה כשאדם וכן החיצוני', יניקת
כאשר  גופו חומר מצד הגשמי הרוח וגסות התנשאות
היטיב  שיודע והגם וכבוד, העושר ע"י לבבו יגבה
ורוח  ודעת, טעם בלא מתנשא מ"מ שלו הפחיתות
החיצוני' התנשאות למעלה להתעורר גורם רוח אייתי
מהני' שמי' כלפי אפי' וחוצפא וכדומה יאורי לי לומר
לפי  מאד, גבוה ממקום יניקה לקבל א"ע שמגבי'
העולם  את וגם וכמ"ש אדם של בלבו נתון שהעולם
בנפש  תלוי הכל יניקה אופני שב' וזהו בלבם. נתן
מבחי' שמקבל הערף אותיות פרעה ענין וזהו האדם,
אלי  פנו כי ע"י וזהו מאד גבוה בחי' שהוא דא"א עורף
מעורף  שיונק פרעה בחי' נמשך עי"ז פנים ולא עורף
גלות  מזה נמשך ולכן כו', כאורה כחשכה ששם דא"א
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åäæù úåéä íò)- ההשתלשלות שבסדר ההמשכה -
('åë øåàä úåîöòîשנמשכת שההארה למרות  כלומר -

שנמשכת המשכה היא ההשתלשלות סדר של מהמשכה
מאין, יש בדרך ולא ועלול עילה בדרך האור, מעצמות 
סדר  המשכת  של האור' ש'עצמות כיון הנה
גם הנה  ומוגבלת, מדודה המשכה היא ההשתלשלות
באופן  ולא קירוב של באופן  ממנה שנמשכת המשכה
שאין  מה מוגבלת. שבמהותה המשכה היא דילוג , של
באופן  ההמשכה  גם ממש, סוף אין מאור בהמשכה כן

ערוך באין גבוהה המשכה היא ממנה, ודילוג  ריחוק של 
ההשתלשלות סדר של .מההמשכה

àåäå בגללäøàääùלמרות סוף, מאין שנמשכה
דילוג ידי על åë',שנמשכה óåñ ïéà úðéçáá ïë íâ àéä

úö÷ ïë íâ ùé âåìéã êøãáù äëùîäáù éôì åðééäå
'åë øåà úðéçáá äéä àì ïë àì íàã) úå÷éáã כלומר -

קירבה עניינו  ואור ערוך, ובאין ריחוק עניינו כלי 
וריחוק, צמצום ידי  על נמשך כאשר גם ולכן ודביקות,
אור  של בגדר הוא הרי  במקורו , ודבוק  שנוגע כיון
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כלי של ולא äæוקירבה éøä ìåáâ éìáä øåàä úðéçááå ,(
óåñ ïéà úðéçáá ïë íâ äøàää úåéäì úå÷éáã úðéçáá

ìæî àø÷ðù íâä å÷äù åäæå .'åë13ונוזל שיורד שם על
éøäממקורו  íå÷î ìëî úåøòùä úëùîä åîë åäæù

.'åë ÷åáãå òâåð àåä
äæ ìëå בגדר עדיין  נשאר כיצד ולבאר להסביר שצריך

הוא הצמצום, את שבקע למרות ודביקות, אור של
,'åë ìåáâ éìáä óåñ ïéà øåàäî àåä åúëùîäù äèùäì
בכדי מוחלט סילוק של באופן הוא הצמצום ולכן -
כלי , ולא אור נחשב הוא זאת ובכל מוגבל, אור שיהיה

במקורו. פנים, כל על קצת ודבוק , שנוגע בגלל
ששרש הרמ"ק שיטת  את ליישב ביאור היה זה כאן עד
הספירות שלשיטתו  כיון  ממש, סוף אין מהאור הוא הקו
היא, הביאור ונקודת הכלים. שרשי הן  הגנוזות
של באופן צמצום  שהיה לומר מוכרחים שלשיטתו
הצמצום, לאחרי מוגבל קו  שימשך בכדי  מוחלט סילוק 
גדול דילוג  של ובאופן ערוך באין הוא שהמעבר  כיון
אור  בבחינת והוא דביקות עדיין  בו יש זאת  ובכל מאוד,

כלי . ולא פנים כל על
ìéòì úøëæðä äèùì ïàë øàåáîä éôìåהאר"י של -

חיים, úåæåðâäבעץ úåøéôñ øùòäî àåä å÷ä ùøùã-

נקרא זאת בכל למה הזה, הביאור לכל להגיע צריך לא
אלא לגמרי, ערוך באין  הוא שהצמצום בשעה "אור"

,('åë äæì äæ äîåã íåöîöä ïéðò ïéàשל הצמצום אופן
בדרך הוא הקו, אור התהוות בשביל הגנוזות הספירות
האור  כיצד בפשטות מובן ולכן סילוק, ולא מיעוט  של

האר"י . לשיטת במקורו , דבוק נשאר
שני בין  הבדל  יש  ממש סוף אין האור בתוך כלומר

צמצום, של àåäסוגים óåñ ïéà øåàá äéäù íåöîöäã
íåöîöäá ïë ïéàù äî ,éøîâì úåîìòúäå ÷åìéñ úðéçáá

'åë å÷ä øå÷îå ùøùá ולכן בלבד, מיעוט  בבחינת שהוא
ההעלם גילוי  של באופן במקורו , דבוק .הוא

.øåöé÷
íìòúéù éìáî íâ å÷ä éåìéâã íééç õòä úåòîùî äðäå
ùøù å÷äì ùéù ìéòì øëæðä éô ìò ïáåîå ,éøîâì øåàä
÷øå ,úåæåðâä úåøéôñ øùòä ïäå åîöò éðôá ãçåéî
äéä ïë íà .íéøëéð åéä àì óåñ ïéàä øåà éåìéâ äéäùë
åäæù õåøéúäå ,óåñ ïéàä øåà ÷ø íìòúéù ÷éôñî

.íéìëä úååäúä ìéáùá
åæ äèéùì äðä ,íåöîöä éãé ìò ïë íâ àåä å÷äã íâäå
ìéáùá íåöîöä úåæåðâä úåøéôñ øùòî àåä å÷ä ùøùã

.èåòéî úðéçáá ÷ø àåä å÷ä
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ׁשּבתרּומה p‰Â‰ה) מדרגֹות ּדהב' לֹומר צרי ּבאמת ¿ƒ≈ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָ
הּוא, ּביניהם ׁשההפר ׁש אּלא  אחד , ענין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהם
העלאה, ּבחינת היא העּקר הרי ׁשמע ּדקריאת ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָּדבעבֹודה

ּדלתּתא  ואתערּותא עבֹודה ּדכל ּומעֹורר יב והגם ממׁשי ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָ
ּד אתערּותא אמנם יג לעּלא ּבחינת ּכן, הּוא האמת , ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ

ער לפי הּוא ּדלעּלא האתערּותא וגּלּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהמׁשכת
ּדתֹורה, ּבעבֹודה ּכן ּׁשאין מה ּדלתּתא. ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהאתערּותא
לזאת  וגּלּוי, המׁשכה ּבבחינת הּוא ענינּה ׁשעּקר ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹלהיֹות
ּבחינת  ּכן ּגם למעלה מעֹורר ּבּתֹורה עבֹודתֹו ידי ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָעל
ּתלּויה  ׁשאינּה עצמּה מּצד ּדלעּלא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאתערּותא

ׁשּנמׁש אֹור ׁשהּגּלּוי ּפרּוׁש ּכלל, ּדלתּתא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאתערּותא
ולכן  ּכלל, עבֹודתֹו ער לפי אינֹו הּתֹורה עבֹודת ידי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
כו) לא, (מׁשלי ׁשּכתּוב ּוכמֹו חסד, ּבׁשם נקראת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָהּתֹורה
הּוא  החסד ּדגּלּוי ּדידּוע לׁשֹונּה", על חסד ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָ"ותֹורת
לגּבי  ּכלל ּבער ׁשאינֹו וגּלּוי המׁשכה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבחינת
קמה  ּדף א חלק ּבּזהר ׁשאיתא וזהּו ּדלתּתא, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהאתערּותא
ּדביּה אברהם ּדא – לׁשֹונּה על חסד "ות ֹורת א, ְְְְֵֶֶַַַַָָָָעּמּוד

ּתדיר" מׁשּתעי ּוביּה עלמא העֹולמֹות יד ּברא ּדבריאת , ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָ
חּיים  ּבעץ ׁשאֹומר ּוכמֹו חסד, ּבבחינת ּכן ּגם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהיתה
העֹולם  את לברא הּפׁשּוט ּברצֹונֹו ּכׁשעלה ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹ(ּבתחּלתֹו),
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להטיב, הּטֹוב טבע מּצד ׁשהּוא לברּואיו להטיב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבכדי
חפץ 16וידּוע  "ּכי ּבחינת הּוא העֹולם ּדבריאת ּדחסד ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוכמֹו עלמא", ּברא "ּדביּה ׁשאֹומר וזהּו הּוא", ְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָחסד
והארץ  הּׁשמים תֹולדֹות "אּלה ד) ב, (ּבראׁשית ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּכתּוב
מדרגת  ּדלהיֹות נברא, ׁשּבזכּותֹו ּבאברהם ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבהּבראם",

ּבּפרּדס  ׁשאֹומר ּוכמֹו החסד, ּבחינת הּוא ּבׁשם 17אברהם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּברּו הּקדֹוׁש לפני החסד מּדת "אמרה הּבהיר: ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָספר
לעׂשֹות  הצרכּתי לא ּבארץ אברם היֹות מימי ְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֹֻהּוא,
ׁשהחליף  ּבמקֹומי", ּומׁשּמׁש עֹומד אברם אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמלאכּתי,
חסד  לבחינת מרּכבה ׁשהיה מּמׁש, החסד מּדת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמקֹום
היה  ּגׁשמי ּבגּוף מלּבׁש למּטה ּבהיֹותֹו ּגם ולכן ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻהעליֹון,

חלק ּבּזהר וכדאיתא העליֹון, אֹור ּגּלּוי ּבֹו ּדף מאיר א ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
"ּדא  יֹום", לאֹור אלקים "וּיקרא ּפסּוק על ב עּמּוד ְֱִִַַַָָָָֹקמא
ונהיר  אזיל ּדיליּה ּונהֹורא ּדיממא, נהֹורא ּדאיהּו ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָאברהם

ּדיֹומא" ּבתּקּונא החסד טו ואתּתּקיף ּגּלּוי ּבחינת ׁשהּוא , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
ׁשם) מל ּבמקּדׁש (ועּין היה 18העליֹון הרי ולזאת , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מדרגת  מעלת עצם ׁשהּוא לפי לּכל, וחסד טֹוב ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמׁשּפיע
ּוביּה עלמא ּברא ּדביּה אברהם "ּדא ׁשאֹומר וזהּו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחסד,
לפי  ּבעּקר היה הּבריאה ּבתחּלת ּדכמֹו ּתדיר", ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָמׁשּתעי
והחפץ  הרצֹון עּתה ּגם כן ּכמֹו הּוא, חסד ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשחפץ
ׁשהּוא  ּכמֹו למּטה אלקּות ּגּלּוי ׁשּיאיר ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה
העבֹודה  ידי על הּוא זֹו והמׁשכה זה וגּלּוי ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָלמעלה,
ב) עּמּוד מט ּדף (סּכה ּבּגמרא וכמבאר ּדוקא, ְְְְְַַַַַָָָָָָֹֻּדתֹורה
חסד, ׁשל ׁשאינּה ּתֹורה ויׁש חסד ׁשל ּתֹורה יׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ"וכי
לׁשמּה ׁשּלא חסד, ׁשל ּתֹורה היא זֹו לׁשמּה ּתֹורה ְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹאּלא
רק  היא הרי ׁשּבאמת חסד", ׁשל ׁשאינּה ּתֹורה היא ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָזֹו
לׁשמּה ׁשּלא ּתֹורה ּבחינֹות, ב' ּבּה א אחת, ְְִִֶַַַָָָָֹּתֹורה
יעקב  ּבקהלת ואיתא חסד, ּתֹורת ׁשהיא לׁשמּה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹותֹורה
ּדאּבא, החסדים אֹור ּגּלּוי המׁשכת היא חסד ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּדתֹורת
המׁשכה  ּבבחינת זה אֹור ּגּלּוי ׁשּיהיה ּבכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאמנם
למעלה, ׁשהּוא ּכמֹו למּטה מּמׁש ּבגּלּוי למּטה ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָמּלמעלה
לׁשמּה. ּבבחינת ׁשהיא ּדתֹורה עבֹודה ידי על ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּוא

ּדאמרי" אֹור טז "איּכא ּגּלּוי ּבהמׁשכת אפן עֹוד ׁשּיׁש , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

היא  זֹו ללּמדּה "ּתֹורה למּטה, ׁשּיאיר ׁשּלמעלה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהחסד
ׁשל  ׁשאינּה ּתֹורה היא זֹו ללּמדּה ׁשּלא חסד, ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּתֹורה
הּגּלּוי  ּבחינת הּוא החסד ענין עּקר ּדלהיֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַחסד",
ּכמֹו למּטה אלקּות ּגּלּוי ּבחינת ׁשּיאיר ּדוקא, ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָֹוהמׁשכה
על  הּוא זֹו ּומדרגה ּבחינה והּממׁשי למעלה, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשהּוא

ּבתנא  א ּדתֹורה, עבֹודה ּתֹורה ידי ּבחינת ׁשּתהיה י ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
הּתֹורה  לּמּוד ענין ׁשּיגרם אֹו לּכל, ללּמדּה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹֹללּמדּה,

ּדאֹורייתא  ּתמכין מּמעלת ּבחינת יז (וכּידּוע ׁשהּוא ( ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָ
עבֹודה  ידי ׁשעל חסד, ּבׁשם נקרא ּגּלּוי וכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּגּלּוי,
ׁשּלמעלה  החסד ּגּלּוי להיֹות ּגֹורם זה ידי על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדתֹורה
למעלה, ׁשהּוא ּכמֹו האלקּות ּגּלּוי יאיר למּטה ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹׁשּגם
העבֹודה  ער לפי אינֹו ּכזה ׁשּגּלּוי היטב ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּמּובן
ּגּלּוי  ׁשהּוא אּלא ּכלל, ּדלתּתא אתערּותא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּבבחינת
חפץ  ּכי להיֹות עצמּה מּצד ּדלעּלא אתערּותא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבחינת
ׁשּנמׁש הגם ּדתפּלה, ּבעבֹודה ּכן ּׁשאין מה הּוא. ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָחסד
מקֹום  מּכל ּדלעּלא, אתערּותא ּבבחינת נעלה אֹור ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּגּלּוי
ׁשמע  ׁשּקריאת וזהּו ּדלתּתא. האתערּותא ער לפי ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּוא
לּה אין ּתֹורה ּכן ּׁשאין מה מגּבל, זמן להן יׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּותפּלה
(יהֹוׁשע  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּובּיֹום, ּבּלילה ּומצותּה מגּבל, ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָֻֻזמן
ּבחינת  ׁשּלהיֹותּה וגֹו', ולילה" יֹומם ּבֹו "והגית ח) ְְְְְִִִֶַַָָָָָָא,
אבל  ּכלל, מגּבל זמן לּה אין לזאת העליֹון חסד ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּגּלּוי
האלקי  האֹור להמׁשי אחת, מדרגה הם ענינם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבעצם
העלאה  ּבבחינת היא ּדתפּלה ׁשעבֹודה אּלא ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָלמּטה,
האתערּותא  ער ׁשּלפי ּדלעּלא אתערּותא ּבזה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּגּלּוי
ּבבחינת  היא ּדתֹורה עבֹודה ּכן ּׁשאין מה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּדלתּתא,
ּדלעּלא  אתערּותא ּבחינת נמׁש ידּה ועל וגּלּוי, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָהמׁשכה
א הּוא", חסד חפץ "ּכי ּבחינת ׁשהּוא עצמּה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמּצד
ּגּופא  זֹו ׁשּבתרּומה אּלא ּתרּומה, ּבחינת הם ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּבכללּות

אּלּו. מדרגֹות ב' ְְֵֵֶַָיׁשנן
.¯ev˜ והאתערּותא העלאה, ענינּה ׁשמע קריאת ƒְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּתֹורה  ּדלתּתא. האתערּותא ער לפי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּדלעּלא
,ער לפי אינּה ּדלעּלא והאתערּותא המׁשכה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָעּקרּה

מגּבל. זמן לּה ואין חסד נקראת ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻולכן
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מקומות.16) ובכמה השנה ראש בדרושי
א 17) חלק לזוהר בהשמטות כן גם ונדפס ד. פרק כב, שער
ב. רסד,
שליט"א 18) אדמו"ר חמי מורי קדושת כבוד הגהת

בענין  לשונו: וזה הגליון על עדן] נשמתו מהוריי"צ [=אדמו"ר

ומבואר  בגווייהו, טעמא פסיק דאברהם מהא עיון צריך אברהם
לשונו. כאן עד כו', למעלה שהוא לכמו דומה דאינו

חלק  זוהר ב. פרשה רבה שמות ראה - דאברהם טעמא פסיק
ד. ג, שמות שי במנחת ונסמן א. קכ, א

היום.טו. בתיקון ומתחזק ומאיר הולך ואורו היום אור שהוא אברהם שאומרים.טז.זה התורה.יז.יש תומכי
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כלי של ולא äæוקירבה éøä ìåáâ éìáä øåàä úðéçááå ,(
óåñ ïéà úðéçáá ïë íâ äøàää úåéäì úå÷éáã úðéçáá

ìæî àø÷ðù íâä å÷äù åäæå .'åë13ונוזל שיורד שם על
éøäממקורו  íå÷î ìëî úåøòùä úëùîä åîë åäæù

.'åë ÷åáãå òâåð àåä
äæ ìëå בגדר עדיין  נשאר כיצד ולבאר להסביר שצריך

הוא הצמצום, את שבקע למרות ודביקות, אור של
,'åë ìåáâ éìáä óåñ ïéà øåàäî àåä åúëùîäù äèùäì
בכדי מוחלט סילוק של באופן הוא הצמצום ולכן -
כלי , ולא אור נחשב הוא זאת ובכל מוגבל, אור שיהיה

במקורו. פנים, כל על קצת ודבוק , שנוגע בגלל
ששרש הרמ"ק שיטת  את ליישב ביאור היה זה כאן עד
הספירות שלשיטתו  כיון  ממש, סוף אין מהאור הוא הקו
היא, הביאור ונקודת הכלים. שרשי הן  הגנוזות
של באופן צמצום  שהיה לומר מוכרחים שלשיטתו
הצמצום, לאחרי מוגבל קו  שימשך בכדי  מוחלט סילוק 
גדול דילוג  של ובאופן ערוך באין הוא שהמעבר  כיון
אור  בבחינת והוא דביקות עדיין  בו יש זאת  ובכל מאוד,

כלי . ולא פנים כל על
ìéòì úøëæðä äèùì ïàë øàåáîä éôìåהאר"י של -

חיים, úåæåðâäבעץ úåøéôñ øùòäî àåä å÷ä ùøùã-

נקרא זאת בכל למה הזה, הביאור לכל להגיע צריך לא
אלא לגמרי, ערוך באין  הוא שהצמצום בשעה "אור"

,('åë äæì äæ äîåã íåöîöä ïéðò ïéàשל הצמצום אופן
בדרך הוא הקו, אור התהוות בשביל הגנוזות הספירות
האור  כיצד בפשטות מובן ולכן סילוק, ולא מיעוט  של

האר"י . לשיטת במקורו , דבוק נשאר
שני בין  הבדל  יש  ממש סוף אין האור בתוך כלומר

צמצום, של àåäסוגים óåñ ïéà øåàá äéäù íåöîöäã
íåöîöäá ïë ïéàù äî ,éøîâì úåîìòúäå ÷åìéñ úðéçáá

'åë å÷ä øå÷îå ùøùá ולכן בלבד, מיעוט  בבחינת שהוא
ההעלם גילוי  של באופן במקורו , דבוק .הוא

.øåöé÷
íìòúéù éìáî íâ å÷ä éåìéâã íééç õòä úåòîùî äðäå
ùøù å÷äì ùéù ìéòì øëæðä éô ìò ïáåîå ,éøîâì øåàä
÷øå ,úåæåðâä úåøéôñ øùòä ïäå åîöò éðôá ãçåéî
äéä ïë íà .íéøëéð åéä àì óåñ ïéàä øåà éåìéâ äéäùë
åäæù õåøéúäå ,óåñ ïéàä øåà ÷ø íìòúéù ÷éôñî

.íéìëä úååäúä ìéáùá
åæ äèéùì äðä ,íåöîöä éãé ìò ïë íâ àåä å÷äã íâäå
ìéáùá íåöîöä úåæåðâä úåøéôñ øùòî àåä å÷ä ùøùã

.èåòéî úðéçáá ÷ø àåä å÷ä
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ׁשּבתרּומה p‰Â‰ה) מדרגֹות ּדהב' לֹומר צרי ּבאמת ¿ƒ≈ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָ
הּוא, ּביניהם ׁשההפר ׁש אּלא  אחד , ענין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהם
העלאה, ּבחינת היא העּקר הרי ׁשמע ּדקריאת ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָּדבעבֹודה

ּדלתּתא  ואתערּותא עבֹודה ּדכל ּומעֹורר יב והגם ממׁשי ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָ
ּד אתערּותא אמנם יג לעּלא ּבחינת ּכן, הּוא האמת , ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ

ער לפי הּוא ּדלעּלא האתערּותא וגּלּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהמׁשכת
ּדתֹורה, ּבעבֹודה ּכן ּׁשאין מה ּדלתּתא. ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהאתערּותא
לזאת  וגּלּוי, המׁשכה ּבבחינת הּוא ענינּה ׁשעּקר ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹלהיֹות
ּבחינת  ּכן ּגם למעלה מעֹורר ּבּתֹורה עבֹודתֹו ידי ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָעל
ּתלּויה  ׁשאינּה עצמּה מּצד ּדלעּלא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאתערּותא

ׁשּנמׁש אֹור ׁשהּגּלּוי ּפרּוׁש ּכלל, ּדלתּתא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאתערּותא
ולכן  ּכלל, עבֹודתֹו ער לפי אינֹו הּתֹורה עבֹודת ידי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
כו) לא, (מׁשלי ׁשּכתּוב ּוכמֹו חסד, ּבׁשם נקראת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָהּתֹורה
הּוא  החסד ּדגּלּוי ּדידּוע לׁשֹונּה", על חסד ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָ"ותֹורת
לגּבי  ּכלל ּבער ׁשאינֹו וגּלּוי המׁשכה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבחינת
קמה  ּדף א חלק ּבּזהר ׁשאיתא וזהּו ּדלתּתא, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהאתערּותא
ּדביּה אברהם ּדא – לׁשֹונּה על חסד "ות ֹורת א, ְְְְֵֶֶַַַַָָָָעּמּוד

ּתדיר" מׁשּתעי ּוביּה עלמא העֹולמֹות יד ּברא ּדבריאת , ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָ
חּיים  ּבעץ ׁשאֹומר ּוכמֹו חסד, ּבבחינת ּכן ּגם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהיתה
העֹולם  את לברא הּפׁשּוט ּברצֹונֹו ּכׁשעלה ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹ(ּבתחּלתֹו),

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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להטיב, הּטֹוב טבע מּצד ׁשהּוא לברּואיו להטיב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבכדי
חפץ 16וידּוע  "ּכי ּבחינת הּוא העֹולם ּדבריאת ּדחסד ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוכמֹו עלמא", ּברא "ּדביּה ׁשאֹומר וזהּו הּוא", ְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָחסד
והארץ  הּׁשמים תֹולדֹות "אּלה ד) ב, (ּבראׁשית ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּכתּוב
מדרגת  ּדלהיֹות נברא, ׁשּבזכּותֹו ּבאברהם ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבהּבראם",

ּבּפרּדס  ׁשאֹומר ּוכמֹו החסד, ּבחינת הּוא ּבׁשם 17אברהם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּברּו הּקדֹוׁש לפני החסד מּדת "אמרה הּבהיר: ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָספר
לעׂשֹות  הצרכּתי לא ּבארץ אברם היֹות מימי ְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֹֻהּוא,
ׁשהחליף  ּבמקֹומי", ּומׁשּמׁש עֹומד אברם אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמלאכּתי,
חסד  לבחינת מרּכבה ׁשהיה מּמׁש, החסד מּדת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמקֹום
היה  ּגׁשמי ּבגּוף מלּבׁש למּטה ּבהיֹותֹו ּגם ולכן ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻהעליֹון,

חלק ּבּזהר וכדאיתא העליֹון, אֹור ּגּלּוי ּבֹו ּדף מאיר א ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
"ּדא  יֹום", לאֹור אלקים "וּיקרא ּפסּוק על ב עּמּוד ְֱִִַַַָָָָֹקמא
ונהיר  אזיל ּדיליּה ּונהֹורא ּדיממא, נהֹורא ּדאיהּו ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָאברהם

ּדיֹומא" ּבתּקּונא החסד טו ואתּתּקיף ּגּלּוי ּבחינת ׁשהּוא , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
ׁשם) מל ּבמקּדׁש (ועּין היה 18העליֹון הרי ולזאת , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מדרגת  מעלת עצם ׁשהּוא לפי לּכל, וחסד טֹוב ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמׁשּפיע
ּוביּה עלמא ּברא ּדביּה אברהם "ּדא ׁשאֹומר וזהּו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחסד,
לפי  ּבעּקר היה הּבריאה ּבתחּלת ּדכמֹו ּתדיר", ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָמׁשּתעי
והחפץ  הרצֹון עּתה ּגם כן ּכמֹו הּוא, חסד ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשחפץ
ׁשהּוא  ּכמֹו למּטה אלקּות ּגּלּוי ׁשּיאיר ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה
העבֹודה  ידי על הּוא זֹו והמׁשכה זה וגּלּוי ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָלמעלה,
ב) עּמּוד מט ּדף (סּכה ּבּגמרא וכמבאר ּדוקא, ְְְְְַַַַַָָָָָָֹֻּדתֹורה
חסד, ׁשל ׁשאינּה ּתֹורה ויׁש חסד ׁשל ּתֹורה יׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ"וכי
לׁשמּה ׁשּלא חסד, ׁשל ּתֹורה היא זֹו לׁשמּה ּתֹורה ְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹאּלא
רק  היא הרי ׁשּבאמת חסד", ׁשל ׁשאינּה ּתֹורה היא ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָזֹו
לׁשמּה ׁשּלא ּתֹורה ּבחינֹות, ב' ּבּה א אחת, ְְִִֶַַַָָָָֹּתֹורה
יעקב  ּבקהלת ואיתא חסד, ּתֹורת ׁשהיא לׁשמּה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹותֹורה
ּדאּבא, החסדים אֹור ּגּלּוי המׁשכת היא חסד ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּדתֹורת
המׁשכה  ּבבחינת זה אֹור ּגּלּוי ׁשּיהיה ּבכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאמנם
למעלה, ׁשהּוא ּכמֹו למּטה מּמׁש ּבגּלּוי למּטה ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָמּלמעלה
לׁשמּה. ּבבחינת ׁשהיא ּדתֹורה עבֹודה ידי על ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּוא

ּדאמרי" אֹור טז "איּכא ּגּלּוי ּבהמׁשכת אפן עֹוד ׁשּיׁש , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

היא  זֹו ללּמדּה "ּתֹורה למּטה, ׁשּיאיר ׁשּלמעלה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהחסד
ׁשל  ׁשאינּה ּתֹורה היא זֹו ללּמדּה ׁשּלא חסד, ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּתֹורה
הּגּלּוי  ּבחינת הּוא החסד ענין עּקר ּדלהיֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַחסד",
ּכמֹו למּטה אלקּות ּגּלּוי ּבחינת ׁשּיאיר ּדוקא, ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָֹוהמׁשכה
על  הּוא זֹו ּומדרגה ּבחינה והּממׁשי למעלה, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשהּוא

ּבתנא  א ּדתֹורה, עבֹודה ּתֹורה ידי ּבחינת ׁשּתהיה י ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
הּתֹורה  לּמּוד ענין ׁשּיגרם אֹו לּכל, ללּמדּה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹֹללּמדּה,

ּדאֹורייתא  ּתמכין מּמעלת ּבחינת יז (וכּידּוע ׁשהּוא ( ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָ
עבֹודה  ידי ׁשעל חסד, ּבׁשם נקרא ּגּלּוי וכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּגּלּוי,
ׁשּלמעלה  החסד ּגּלּוי להיֹות ּגֹורם זה ידי על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדתֹורה
למעלה, ׁשהּוא ּכמֹו האלקּות ּגּלּוי יאיר למּטה ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹׁשּגם
העבֹודה  ער לפי אינֹו ּכזה ׁשּגּלּוי היטב ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּמּובן
ּגּלּוי  ׁשהּוא אּלא ּכלל, ּדלתּתא אתערּותא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּבבחינת
חפץ  ּכי להיֹות עצמּה מּצד ּדלעּלא אתערּותא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבחינת
ׁשּנמׁש הגם ּדתפּלה, ּבעבֹודה ּכן ּׁשאין מה הּוא. ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָחסד
מקֹום  מּכל ּדלעּלא, אתערּותא ּבבחינת נעלה אֹור ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּגּלּוי
ׁשמע  ׁשּקריאת וזהּו ּדלתּתא. האתערּותא ער לפי ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּוא
לּה אין ּתֹורה ּכן ּׁשאין מה מגּבל, זמן להן יׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּותפּלה
(יהֹוׁשע  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּובּיֹום, ּבּלילה ּומצותּה מגּבל, ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָֻֻזמן
ּבחינת  ׁשּלהיֹותּה וגֹו', ולילה" יֹומם ּבֹו "והגית ח) ְְְְְִִִֶַַָָָָָָא,
אבל  ּכלל, מגּבל זמן לּה אין לזאת העליֹון חסד ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּגּלּוי
האלקי  האֹור להמׁשי אחת, מדרגה הם ענינם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבעצם
העלאה  ּבבחינת היא ּדתפּלה ׁשעבֹודה אּלא ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָלמּטה,
האתערּותא  ער ׁשּלפי ּדלעּלא אתערּותא ּבזה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּגּלּוי
ּבבחינת  היא ּדתֹורה עבֹודה ּכן ּׁשאין מה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּדלתּתא,
ּדלעּלא  אתערּותא ּבחינת נמׁש ידּה ועל וגּלּוי, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָהמׁשכה
א הּוא", חסד חפץ "ּכי ּבחינת ׁשהּוא עצמּה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמּצד
ּגּופא  זֹו ׁשּבתרּומה אּלא ּתרּומה, ּבחינת הם ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּבכללּות

אּלּו. מדרגֹות ב' ְְֵֵֶַָיׁשנן
.¯ev˜ והאתערּותא העלאה, ענינּה ׁשמע קריאת ƒְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּתֹורה  ּדלתּתא. האתערּותא ער לפי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּדלעּלא
,ער לפי אינּה ּדלעּלא והאתערּותא המׁשכה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָעּקרּה

מגּבל. זמן לּה ואין חסד נקראת ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻולכן
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מקומות.16) ובכמה השנה ראש בדרושי
א 17) חלק לזוהר בהשמטות כן גם ונדפס ד. פרק כב, שער
ב. רסד,
שליט"א 18) אדמו"ר חמי מורי קדושת כבוד הגהת

בענין  לשונו: וזה הגליון על עדן] נשמתו מהוריי"צ [=אדמו"ר

ומבואר  בגווייהו, טעמא פסיק דאברהם מהא עיון צריך אברהם
לשונו. כאן עד כו', למעלה שהוא לכמו דומה דאינו

חלק  זוהר ב. פרשה רבה שמות ראה - דאברהם טעמא פסיק
ד. ג, שמות שי במנחת ונסמן א. קכ, א

היום.טו. בתיקון ומתחזק ומאיר הולך ואורו היום אור שהוא אברהם שאומרים.טז.זה התורה.יז.יש תומכי
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הצדק" "פועלי של נכדיהם היהודיים, הפועלים
שבפרוטות  ישרים, עמלים אותם של האירופאיים,
בית  כנסת, בתי לעצמם הקימו וביגע, ביזע שהרוויחו
כנסת  בית צדק, זובחי כנסת בית צדק, פועלי כנסת
"רבי" מחזיק היה כנסת בית וכל וכו', קדישא חברה
של  ונכדיהם משניות, אדם, חיי תהלים, אתם ללמוד
הנם  שברובם זו, מדינה פועלי יקרים, יהודים אותם
ישרות  נשמות ובעלי מתולדה כשרים יהודים
שבת  כאן מחללים הם הנה אחד, בכל המאמינים
את  מחנכים ונבילות, טריפות אוכלים טוב, ויום
מנהיגיהם  באשמת זה וכל ולשמד, לכפירה ילדיהם
את  לשרש בידם אשר כל העושים והמטעים הטועים

ומצוות!. לתורה חובתם
ומלגלגים  בהשי"ת מתגרים ה"להכעיס'ניקים"
 ולקדשו השבת יום על לשמור ציווה השי"ת ממנו,
שהעתונות  האבל הפגנות את גם אותו; מחללים והם
מאמינים  שונות מפלגות מנהיגי עם בשיתוף היהודית
נעשות  ישראל, עם את להציל אלו הפגנות שביכולת
 המתולעים והרבנים הדת עוקרי כל עם בשיתוף
כדי  דוקא, בערב  שישי ביום אלו הפגנות הם קובעים
בני  המוני את ולהביא עולם, של הריבונו את להכעיס
טריפות  ובאכילת שבת, בחילול לחטוא ישראל
בדרכי  יש והחוצפה ההעזה מן כמה דוקא!. ונבילות
אבינו  ונגד השמים נגד כאלה להכעיס ודרכי שמד
על  כבר לדבר מבלי אבותינו; של הריבון שבשמים,
בצורה  לנהוג אדם, בני כנגד והבושה ההדיוטיזם

כזו. אחראית בלתי
ואחיותינו  שאחינו בשעה עושים הם וזאת
דבר  באכזריות, חיים ונקברים נהרגים נשחטים,
דם  של נהרות כאשר כזאת; ראה לא עוד שהעולם
ושל  ואמהות, אבות וצעירים, זקנים של יהודי,

הכבושות!. המדינות בכל נשפכים תינוקות,
אברכי  של אלפים שמאות בשעה עושים הם זאת
ואשר  ובאויר, בים ביבשה, במלחמה עומדים ישראל
בשערה; תלויים אמריקה אזרחי כל וחיי הם חייהם
בכל  כאשר שמים; לרחמי זקוקים כולם כאשר
ונשים, אחים אחיות, אבות, עומדים יהודית, משפחה

חייל  אותם של הקטנים ילדיהם גם ים,ולפעמים
תפלות  הלוחשות ובשפתיים למרום נשואות בעיניים
את  ויחזיר שירחם העולם, לבורא שלנו, להקב"ה

חי!. אליהם האב את או הבעל את אחיו, את בנם,
האחרים, העמים כל כאשר עושים הם זאת
תפילותיהם, בבתי מתאספים ונשים, אנשים

המר  המוות את להסיר שמים רחמי ומבקשים
תפילה  ימי קובעות הממשלות וכאשר בעולם, השורר

ארצותיהם!. לנצחון מיוחדים
שנאה  של החושך שענני בשעה עושים הם זאת
שונאי  כאשר מדינתנו; לשמי מתקרבים ליהודים
ישראל  בני על להתנפל סכיניהם את מחדדים ישראל
הקבורה  ובבורות הם, ללבותיהם זו חרב  (שתבוא

עצמם). הם יפלו  עבורנו חופרים שהם
מיליוני  שמפרסמים בשעה עושים הם זאת
ועלילות  פשקווילים שוא, אשמות של אכסמפלרים
תושבי  בעיני אותנו להשניא כדי זו, ארץ יהודי כנגד

זו!. ארץ
ולהתחנן  להתפלל הכנסת בבתי להתכנס במקום
אנו, חיינו לטובת ישראל, כלל לטובת השי"ת בפני
אלה  לרשעים יש  הקרב  בשדות ילדינו נצחון לטובת
ולמרוד  לחטוא ישראל בני את להביא החוצפה

בהשי"ת!.
עם  את הביאו מתולעים ורבנים שקר נביאי אותם
עם  מצטלמים שרבנים המחפיר, למצב ישראל
במנזרים  סדרים לערוך מוזמנים רבנים גלחים,
תקיעת  לשמוע הכנסת לבתי לבוא מוזמנים והגלחים
שהרבנים  כך תוקף, ונתנה נדרי, כל זמירות, שופר,
את  להרים מתביישים התורה, גדולי האמיתיים,
ברחוב  המשתולל האיום החורבן לנוכח עיניהם,

היהודי!.
כפי  מתחנפים, המתולעים והרבנים השקר נביאי
כל  מנשקים פסל, כל כלפי ההפלגה, בדור שהיה
ובלבד  בעולם, אשר כל לעשות ומוכנים הצלמים
לתורתו  הקב"ה אל לשוב ישראל לבני להרשות שלא
זמן  בעוד מהם! צוחק בשמים היושב אך ומצוותיו.
הצרות  שכל באמת, ישראל בני כל יכירו קצר
עצה  וקיימת משיח, חבלי הן עלינו כעת הניתכות
את  מאתנו השי"ת יסיר בגללה תשובה,  בלבד אחת
צדקנו!. משיח ידי על הגאולה את לנו ויביא הצרות

יהודים!
את  והצילו המתולעים מהרבנים עצמכם הצילו

הטרפים. התורה מתלמודי ילדיכם
יהודים!

ידי  על המתנהלים האמיתיים הכנסת לבתי בואו
לתלמודי  ילדיכם את הביאו ושלמים, יראים רבנים
וילדיכם  נשותיכם אתם, תתברכו ואז כשרים, תורה
בקרוב  צדקנו משיח פני לקבל נזכה וכולנו הטוב בכל
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במשך  אשר אחרי לליובאוויטש, לבוא להחסידים אדמו"ר כ"ק התיר אייר חודש מתחלת
היסורים  מפני לבוא עליהם  אסר הפסח.8ו החורף לפני עד מרֿחשון חודש מתחלת שהיו –

פעמים  איזה רק ההוא בחורף אדמו"ר כ"ק אמר לא חסידות וי"ט 9גם כסלו ט' ויצא בש"ק ,
לפני  שלו הפרטי הקטן במנין זה וגם ופורים שירה, שבת טבת, כ"ד וחנוכה, ר"ח ובשבת כסלו

היושבים. מהאברכים אחדים ובהם ספורים אנשים

זא  ד"ה ברבים, דא"ח אדמו"ר כ"ק אמר החורף, כל במשך הפסקה אחרי הגדול, ת בשבת
העולה  והמשולחים 3תורת בפרט , היושבים ולהאברכים בכלל העיר לאזרחי גדולה שמחה ותהי ,

הפסח, חג אחר הראשון שבת ועל לליובאוויטש לבוא להחסידים התיר אדמו"ר כ"ק כי הודיעו
ש"ק  ועל הבאים נתרבו – ההיתר כשנתפרסם  – לזמן ומזמן  אורחים, הרבה באו כבר תזו"מ, פ'
אייזיק  ר' המפורסמים והחסידים אורחים מנינים כארבעים היו שאחריו בעומר ול"ג אמור פ'

ּפאריטשער 10האמלער  הלל בראשם.11ור' ַָ

מאמרים  שלשה אדמו"ר כ"ק אמר אמור, פ' ההוא, עומדין 12בשבת אין ד"ה הראשון ,
ענין  להבין ד"ה השני שחרית. תפלת אחר עש"ק ו' ביום אמרו ראש, כובד מתוך אלא להתפלל
ישראל  ביאור בתוס' להבין ד"ה והשלישי שבת, קבלת קודם – האדם בנפש בעבודה ראש כובד

המנחה. תפלת קודם בש "ק אמרו ראש, לי

גינזבורג  מלשינות 899ו) ע' תש"ג השיחות [ספר ואילך סג אות ה'תש"ג פסח שיחת ראה לזה שקדמו המאורעות – מווילנא.

תרנ"ט  אלול ח"י היומן [רשימת א קובץ סוף מכתבים  קובץ ואילך. פ"ה ההשכלה" ותנועת צדק הצמח "אדמו"ר קונטרס ואילך].
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עפשטיין  הלוי מרדכי בר' אייזיק יצחק ר' והרה"ח הרה"ג (10
ואדמו"ר  האמצעי אדמו"ר הזקן, אדמו"ר מחסידי מהאמיל.
237 ע' תרצ"ז .4 ע' תרצ"ו השיחות ספר ראה – אודותו הצ"צ.
יצחק  ר' הרה"ח "תולדות – ובארוכה וש"נ. .25 ע' תש"ו  ואילך.
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הצדק" "פועלי של נכדיהם היהודיים, הפועלים
שבפרוטות  ישרים, עמלים אותם של האירופאיים,
בית  כנסת, בתי לעצמם הקימו וביגע, ביזע שהרוויחו
כנסת  בית צדק, זובחי כנסת בית צדק, פועלי כנסת
"רבי" מחזיק היה כנסת בית וכל וכו', קדישא חברה
של  ונכדיהם משניות, אדם, חיי תהלים, אתם ללמוד
הנם  שברובם זו, מדינה פועלי יקרים, יהודים אותם
ישרות  נשמות ובעלי מתולדה כשרים יהודים
שבת  כאן מחללים הם הנה אחד, בכל המאמינים
את  מחנכים ונבילות, טריפות אוכלים טוב, ויום
מנהיגיהם  באשמת זה וכל ולשמד, לכפירה ילדיהם
את  לשרש בידם אשר כל העושים והמטעים הטועים

ומצוות!. לתורה חובתם
ומלגלגים  בהשי"ת מתגרים ה"להכעיס'ניקים"
 ולקדשו השבת יום על לשמור ציווה השי"ת ממנו,
שהעתונות  האבל הפגנות את גם אותו; מחללים והם
מאמינים  שונות מפלגות מנהיגי עם בשיתוף היהודית
נעשות  ישראל, עם את להציל אלו הפגנות שביכולת
 המתולעים והרבנים הדת עוקרי כל עם בשיתוף
כדי  דוקא, בערב  שישי ביום אלו הפגנות הם קובעים
בני  המוני את ולהביא עולם, של הריבונו את להכעיס
טריפות  ובאכילת שבת, בחילול לחטוא ישראל
בדרכי  יש והחוצפה ההעזה מן כמה דוקא!. ונבילות
אבינו  ונגד השמים נגד כאלה להכעיס ודרכי שמד
על  כבר לדבר מבלי אבותינו; של הריבון שבשמים,
בצורה  לנהוג אדם, בני כנגד והבושה ההדיוטיזם

כזו. אחראית בלתי
ואחיותינו  שאחינו בשעה עושים הם וזאת
דבר  באכזריות, חיים ונקברים נהרגים נשחטים,
דם  של נהרות כאשר כזאת; ראה לא עוד שהעולם
ושל  ואמהות, אבות וצעירים, זקנים של יהודי,

הכבושות!. המדינות בכל נשפכים תינוקות,
אברכי  של אלפים שמאות בשעה עושים הם זאת
ואשר  ובאויר, בים ביבשה, במלחמה עומדים ישראל
בשערה; תלויים אמריקה אזרחי כל וחיי הם חייהם
בכל  כאשר שמים; לרחמי זקוקים כולם כאשר
ונשים, אחים אחיות, אבות, עומדים יהודית, משפחה

חייל  אותם של הקטנים ילדיהם גם ים,ולפעמים
תפלות  הלוחשות ובשפתיים למרום נשואות בעיניים
את  ויחזיר שירחם העולם, לבורא שלנו, להקב"ה

חי!. אליהם האב את או הבעל את אחיו, את בנם,
האחרים, העמים כל כאשר עושים הם זאת
תפילותיהם, בבתי מתאספים ונשים, אנשים

המר  המוות את להסיר שמים רחמי ומבקשים
תפילה  ימי קובעות הממשלות וכאשר בעולם, השורר

ארצותיהם!. לנצחון מיוחדים
שנאה  של החושך שענני בשעה עושים הם זאת
שונאי  כאשר מדינתנו; לשמי מתקרבים ליהודים
ישראל  בני על להתנפל סכיניהם את מחדדים ישראל
הקבורה  ובבורות הם, ללבותיהם זו חרב  (שתבוא

עצמם). הם יפלו  עבורנו חופרים שהם
מיליוני  שמפרסמים בשעה עושים הם זאת
ועלילות  פשקווילים שוא, אשמות של אכסמפלרים
תושבי  בעיני אותנו להשניא כדי זו, ארץ יהודי כנגד

זו!. ארץ
ולהתחנן  להתפלל הכנסת בבתי להתכנס במקום
אנו, חיינו לטובת ישראל, כלל לטובת השי"ת בפני
אלה  לרשעים יש  הקרב  בשדות ילדינו נצחון לטובת
ולמרוד  לחטוא ישראל בני את להביא החוצפה

בהשי"ת!.
עם  את הביאו מתולעים ורבנים שקר נביאי אותם
עם  מצטלמים שרבנים המחפיר, למצב ישראל
במנזרים  סדרים לערוך מוזמנים רבנים גלחים,
תקיעת  לשמוע הכנסת לבתי לבוא מוזמנים והגלחים
שהרבנים  כך תוקף, ונתנה נדרי, כל זמירות, שופר,
את  להרים מתביישים התורה, גדולי האמיתיים,
ברחוב  המשתולל האיום החורבן לנוכח עיניהם,

היהודי!.
כפי  מתחנפים, המתולעים והרבנים השקר נביאי
כל  מנשקים פסל, כל כלפי ההפלגה, בדור שהיה
ובלבד  בעולם, אשר כל לעשות ומוכנים הצלמים
לתורתו  הקב"ה אל לשוב ישראל לבני להרשות שלא
זמן  בעוד מהם! צוחק בשמים היושב אך ומצוותיו.
הצרות  שכל באמת, ישראל בני כל יכירו קצר
עצה  וקיימת משיח, חבלי הן עלינו כעת הניתכות
את  מאתנו השי"ת יסיר בגללה תשובה,  בלבד אחת
צדקנו!. משיח ידי על הגאולה את לנו ויביא הצרות

יהודים!
את  והצילו המתולעים מהרבנים עצמכם הצילו

הטרפים. התורה מתלמודי ילדיכם
יהודים!

ידי  על המתנהלים האמיתיים הכנסת לבתי בואו
לתלמודי  ילדיכם את הביאו ושלמים, יראים רבנים
וילדיכם  נשותיכם אתם, תתברכו ואז כשרים, תורה
בקרוב  צדקנו משיח פני לקבל נזכה וכולנו הטוב בכל
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המנחה. תפלת קודם בש "ק אמרו ראש, לי
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יצחק  ר' הרה"ח "תולדות – ובארוכה וש"נ. .25 ע' תש"ו  ואילך.

תשמ"ז). תש"מ. אה"ק, – (קה"ת אייזיק"
הידוע  מאליסאוו, הלוי מאיר בר' הלל ר' והרה"ח הרה"ג (11
ראשי  תרכ"ד). אב מנחם (תקנ"הֿיא פאריטשער" הלל "ר' בשם
ספר  ועל בראשית ספר על הרמון בפלח - מתולדותיו פרקים
.29 ע' תש"ו השיחות ספר וראה בתחילתם. קה"ת) (הוצאת שמות

וש"נ.
לידינו. הגיעו לא לע"ע (12

•
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תרפ"ב] מ"ח [אמצע

ב"ה 

שי' פייויש שרגא אברהם מר התמים

וברכה. שלום

לו  מז"ט ומז"ט בראשית, מה' מכתבו קראתי בענג

חייהם  ימי כל יהיו מאושרים בשעטומ"צ. קשוה"ת בעד

בגו"ר.

לו  יצליח והשי"ת וקנין מסחר לו יעשה שאלתו בדבר

ומה  לתורה עתים ויקבע בריוח, להתפרנס גדולה בהצלחה

אשר  כפי בפנים ללמוד וכן בע"פ דא"ח לחזור ברבים גם

והשי"ת  השתדלות, מיני בכל בזה וישתדל השומעים יבינו

בגו"ר. בעזרו יהי'

נאוא  העיר אודות הענינים מכל בארוכה לי כתוב

יחיו  התמימים מהאברכים מי או חדרי' יש האם באריסאוו

ללמוד  לחלוחית קצת בהם שיש שי' מאנ"ש שם יש והאם

ועבודה. תורה בלא חסידים, בשם רק ולא ולהתפלל,

מו"ר. ובן כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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הקשר  ב. הבבות. שלשת בין הקשר א. במשנתנו: השאלות

פרחי'. בן יהושע – המאמר לבעל

והביאור:

בין  והאחוה האחדות ענין מבטאים אלו מאמרים שלשה
היינו  אדם, לכל מכוונת זו הוראה – רב לך עשה לחבירו. אדם
ומורה  לרב זקוק שהוא לדעת חייב מעם מורם שהוא אדם שגם
יש  – חבר לך וקנה פשוט. ליהודי משתווה הוא ובזה דרך,
לכף  האדם כל את דן והוי יהודי. לכל ואהבה בידידות להתנהג

המדרגה. בשפל שנמצא יהודי אפילו – זכות

פרחי': בן ליהושע שייכת ההוראות משלשת אחת וכל

שאמר  ומצינו נשיא, הי' פרחי' בן יהושע – רב לך :עשה
לפני  ונותנו כופתו אני (לגדולה), לה עלה האומר כל "בתחלה,
קומקום  עליו מטיל אני ממנה, לירד לי האומר כל – עתה הארי;
רשאי  אינו נשיא גם – רב" לך "עשה אמר לכן חמין". של

אלקיו" ה' אלא גביו על ש"אין לרב.לחשוב זקוק הוא אלא ,

שנינו  – חבר לך חטים וקנה אומר: פרחי' בן "יהושע :
לו  אמרו שלהן. אנטליא מפני טמאות, מלאכסנדריא הבאות
לכל  וטהורות פרחי' בן ליהושע טמאות יהא – כן אם חכמים:
ושם  באלכסנדריא, דר הי' פרחי' בן יהושע (פירוש: ישראל"
זה  ועל טומאה. לקבל הוכשרו ובזה החטים על מים ליתן נהגו
במקום  ולא בלבד, באלכסנדריא טמאות יהיו החכמים: אמרו

אחר).

בני  בין האחדות ענין הדגיש פרחי' בן שיהושע נמצא,
ההלכה  תהי' אלכסנדריא שלבני לו ניחא הי' לא שלכן ישראל,

שונה. ההלכה תהי' ישראל ולכל כך

מספרים  רז"ל – זכות לכף האדם כל את דן שאותו והוי ,
שיצא  ולאחר פרחי', בן יהושע של תלמידו בתחלה הי' האיש
לו: אמר בך! חזור פרחי': בן יהושע לו אמר רעה לתרבות

לעשות  בידו מספיקין אין ומחטיא שהחוטא ממך, מקובלני
זה, כלל ידע פרחי' בן יהושע גם הרי לשאול, ויש תשובה.

בתניא  מבואר אלא, בך"? "חזור לו אמר איפוא שגם ומדוע ,
"היינו  – תשובה" לעשות בידו מספיקין "אין שנאמר במקום
אבל  תשובה, לעשות הכושר שעת לו להיות ידו מחזיקים שאין
בפני  שעומד דבר לך אין תשובה, ועשה השעה דחק אם
לכף  האדם כל את דן שהי' פרחי', בן יהושע ורבי התשובה".
יעשה  שאולי חשב המדריגה, בשפל הנמצא אדם אפילו זכות,

השעה" "דחק בבחינת תשובה .תלמידו

      
כמוך" לרעך "ואהבת בכלל זה הרי א. ולא השאלות: ,

לשני  זה מאמר בין הקשר ב. חסידות. מדת של הנהגה
חבר"). לך וקנה רב, לך ("עשה זו שבמשנה הקודמים המאמרים

פרחי'. בן יהושע רבי – המאמר לבעל הקשר ג.

והביאור:

כזה  אדם גם לרבות בא זכות" לכף האדם כל את דן "והוי
חייב  אחד שכל מכיון כי זכות. לימוד שום עליו אין שלכאורה
שמא  וחבריו, רבו לבחון צריכים חבר, לו ולקנות רב לו לעשות
ברבו  דדקות, בדקות קל חסרון אפילו והרי בהם. הוא החסרון

התלמיד. אצל גדול לחסרון להביא עלול ובחבריו,

בגמרא  מסופר פרחי' בן יהושע רבי על ש"דחה והנה,
ש"זקף  יצא ומזה ידים", בשתי מתלמידיו) (שהי' האיש לאותו
רצה  כי רצוי', היתה שכוונתו ואף לה". והשתחווה לבינה
של  ולדעתו שיצא. מה מזה יצא בפועל אך למוטב, להחזירו
ותולה  זכות עליו מלמד הי' שבאם יתכן פרחי', בן יהושע רבי
הזהיר  ולכן כאלה. תוצאות היו לא אולי ובחבריו ברבו החסרון

זו  מדה על .במיוחד

.סע"ב קט, מנחות
.כב ד, ויקרא ספרא
.ב פ"ג, מכשירין תוספתא
.הש"ס בחסרונות – ב קז, סנהדרין
.פכ"ה
השומעים רשימת פי על – תשמ"א בהעלותך ש"פ משיחת

בלבד.

הוי עמיתך, תשפוט בצדק א: ל, שבועות וראה יח. יט, קדושים
שאתה דבר, עושה חבירך אתה רואה (אם זכות לכף חבירך את דן
תחשדהו ואל לזכות הכריעו זכות, ולצד עבירה לצד להכריעו יכול

רש"י). בעבירה,
.הש"ס בחסרונות – ב קז, סנהדרין
.בלבד השומעים רשימת פי על – תשכ"ח פינחס ש"פ משיחת
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ÔBL¯b.מרע לסּור רֹומז ּגרּוׁשין, לׁשֹון מּלׁשֹון ˜‰˙- – ≈¿ְְִֵֵֵָ¿»ְִ

טֹובים. ּדברים אסיפת טֹוב, לעׂשה רֹומז עּמים", ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ"יּקהת

מרע, סּור היא העבֹודה ראׁשית ּכי קהת, לפני נֹולד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָוגרׁשֹון

ואחר  הּלכלּו את ּתחּלה ׁשּמפּנים ,לּמל היכל הכנת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּכמׁשל

ּגרׁשֹון, ּבני לפני נמנּו קהת ּבני א נאים. ּכלים מכניסים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָּכ

עׂשה  ּכן ואם טֹוב, לעׂשה והקּדמה הכנה הּוא מרע סּור ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָּכי

ּבּכּונה. קדּום ַַָָָטֹוב
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הקשר  ב. הבבות. שלשת בין הקשר א. במשנתנו: השאלות

פרחי'. בן יהושע – המאמר לבעל

והביאור:

בין  והאחוה האחדות ענין מבטאים אלו מאמרים שלשה
היינו  אדם, לכל מכוונת זו הוראה – רב לך עשה לחבירו. אדם
ומורה  לרב זקוק שהוא לדעת חייב מעם מורם שהוא אדם שגם
יש  – חבר לך וקנה פשוט. ליהודי משתווה הוא ובזה דרך,
לכף  האדם כל את דן והוי יהודי. לכל ואהבה בידידות להתנהג

המדרגה. בשפל שנמצא יהודי אפילו – זכות

פרחי': בן ליהושע שייכת ההוראות משלשת אחת וכל

שאמר  ומצינו נשיא, הי' פרחי' בן יהושע – רב לך :עשה
לפני  ונותנו כופתו אני (לגדולה), לה עלה האומר כל "בתחלה,
קומקום  עליו מטיל אני ממנה, לירד לי האומר כל – עתה הארי;
רשאי  אינו נשיא גם – רב" לך "עשה אמר לכן חמין". של

אלקיו" ה' אלא גביו על ש"אין לרב.לחשוב זקוק הוא אלא ,

שנינו  – חבר לך חטים וקנה אומר: פרחי' בן "יהושע :
לו  אמרו שלהן. אנטליא מפני טמאות, מלאכסנדריא הבאות
לכל  וטהורות פרחי' בן ליהושע טמאות יהא – כן אם חכמים:
ושם  באלכסנדריא, דר הי' פרחי' בן יהושע (פירוש: ישראל"
זה  ועל טומאה. לקבל הוכשרו ובזה החטים על מים ליתן נהגו
במקום  ולא בלבד, באלכסנדריא טמאות יהיו החכמים: אמרו

אחר).

בני  בין האחדות ענין הדגיש פרחי' בן שיהושע נמצא,
ההלכה  תהי' אלכסנדריא שלבני לו ניחא הי' לא שלכן ישראל,

שונה. ההלכה תהי' ישראל ולכל כך

מספרים  רז"ל – זכות לכף האדם כל את דן שאותו והוי ,
שיצא  ולאחר פרחי', בן יהושע של תלמידו בתחלה הי' האיש
לו: אמר בך! חזור פרחי': בן יהושע לו אמר רעה לתרבות

לעשות  בידו מספיקין אין ומחטיא שהחוטא ממך, מקובלני
זה, כלל ידע פרחי' בן יהושע גם הרי לשאול, ויש תשובה.

בתניא  מבואר אלא, בך"? "חזור לו אמר איפוא שגם ומדוע ,
"היינו  – תשובה" לעשות בידו מספיקין "אין שנאמר במקום
אבל  תשובה, לעשות הכושר שעת לו להיות ידו מחזיקים שאין
בפני  שעומד דבר לך אין תשובה, ועשה השעה דחק אם
לכף  האדם כל את דן שהי' פרחי', בן יהושע ורבי התשובה".
יעשה  שאולי חשב המדריגה, בשפל הנמצא אדם אפילו זכות,

השעה" "דחק בבחינת תשובה .תלמידו

      
כמוך" לרעך "ואהבת בכלל זה הרי א. ולא השאלות: ,

לשני  זה מאמר בין הקשר ב. חסידות. מדת של הנהגה
חבר"). לך וקנה רב, לך ("עשה זו שבמשנה הקודמים המאמרים

פרחי'. בן יהושע רבי – המאמר לבעל הקשר ג.

והביאור:

כזה  אדם גם לרבות בא זכות" לכף האדם כל את דן "והוי
חייב  אחד שכל מכיון כי זכות. לימוד שום עליו אין שלכאורה
שמא  וחבריו, רבו לבחון צריכים חבר, לו ולקנות רב לו לעשות
ברבו  דדקות, בדקות קל חסרון אפילו והרי בהם. הוא החסרון

התלמיד. אצל גדול לחסרון להביא עלול ובחבריו,

בגמרא  מסופר פרחי' בן יהושע רבי על ש"דחה והנה,
ש"זקף  יצא ומזה ידים", בשתי מתלמידיו) (שהי' האיש לאותו
רצה  כי רצוי', היתה שכוונתו ואף לה". והשתחווה לבינה
של  ולדעתו שיצא. מה מזה יצא בפועל אך למוטב, להחזירו
ותולה  זכות עליו מלמד הי' שבאם יתכן פרחי', בן יהושע רבי
הזהיר  ולכן כאלה. תוצאות היו לא אולי ובחבריו ברבו החסרון

זו  מדה על .במיוחד

.סע"ב קט, מנחות
.כב ד, ויקרא ספרא
.ב פ"ג, מכשירין תוספתא
.הש"ס בחסרונות – ב קז, סנהדרין
.פכ"ה
השומעים רשימת פי על – תשמ"א בהעלותך ש"פ משיחת

בלבד.

הוי עמיתך, תשפוט בצדק א: ל, שבועות וראה יח. יט, קדושים
שאתה דבר, עושה חבירך אתה רואה (אם זכות לכף חבירך את דן
תחשדהו ואל לזכות הכריעו זכות, ולצד עבירה לצד להכריעו יכול

רש"י). בעבירה,
.הש"ס בחסרונות – ב קז, סנהדרין
.בלבד השומעים רשימת פי על – תשכ"ח פינחס ש"פ משיחת
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àùð úùøô
ãàë:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåïåùàøáëàNð ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ¨À

íúáà úéáì íä-íb ïBLøâ éða Làø-úà¤²Ÿ§¥¬¥«§−©¥®§¥¬£Ÿ−̈
:íúçtLîìâëìL ïaîãr äìrîå äðL íéL §¦§§Ÿ¨«¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨©²

àáöì àaä-ìk íúBà ã÷ôz äðL íéMîç-ïa¤£¦¦¬¨−̈¦§´Ÿ¨®¨©¨¸¦§´Ÿ
:ãrBî ìäàa äãár ãárì àáöãëúãár úàæ ¨½̈©«£¬Ÿ£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«Ÿ́£Ÿ©½

:àOîìe ãárì épLøbä úçtLî(éåì)äëeàNðå ¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£−Ÿ§©¨«§¨̧§¹
eäñëî ãrBî ìäà-úàå ïkLnä úòéøé-úà¤§¦³Ÿ©¦§¨Æ§¤´Ÿ¤¥½¦§¥¾
Cñî-úàå äìrîìî åéìr-øLà Lçzä äñëîe¦§¥²©©¬©£¤¨−̈¦§¨®§¨§¤̧¨©½

:ãrBî ìäà çútåëøöçä érì÷ úàå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¥Á©§¥̧¤«¨¥¹
-ìr øLà øöçä ørL | çút | Cñî-úàå§¤¨©´¤´©©´©¤«¨¥À£¤̧©
-úàå íäéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìrå ïkLnä©¦§¨³§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸¥«§¥¤½§¤
íäì äNré øLà-ìk úàå íúãár éìk-ìk̈§¥−£«Ÿ̈®̈§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−

:eãáråæëét-ìrúãár-ìk äéäz åéðáe ïøäà §¨¨«©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ
íúãár ìëìe íàOî-ìëì épLøbä éða§¥´©¥«§ª¦½§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®̈
:íàOî-ìk úà úøîLîa íäìr ízã÷ôe§©§¤³£¥¤Æ§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«

çëìäàa épLøbä éða úçtLî úãár úàǽŸ£Ÿ©À¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤
ïøäà-ïa øîúéà ãéa ízøîLîe ãrBî¥®¦̧§©§½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkäñ ©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr bi zegiy ihewl)

Ì‰ Ìb ÔBL¯b Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(כב (ד, »…∆…¿≈≈¿«≈
ÔBL¯b.מרע לסּור רֹומז ּגרּוׁשין, לׁשֹון מּלׁשֹון ˜‰˙- – ≈¿ְְִֵֵֵָ¿»ְִ

טֹובים. ּדברים אסיפת טֹוב, לעׂשה רֹומז עּמים", ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ"יּקהת

מרע, סּור היא העבֹודה ראׁשית ּכי קהת, לפני נֹולד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָוגרׁשֹון

ואחר  הּלכלּו את ּתחּלה ׁשּמפּנים ,לּמל היכל הכנת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּכמׁשל

ּגרׁשֹון, ּבני לפני נמנּו קהת ּבני א נאים. ּכלים מכניסים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָּכ

עׂשה  ּכן ואם טֹוב, לעׂשה והקּדמה הכנה הּוא מרע סּור ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָּכי

ּבּכּונה. קדּום ַַָָָטֹוב

(ìàøùé)éðùèëíúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈
:íúà ã÷ôzììL ïaîãrå äìrîå äðL íéL ¦§¬ŸŸ¨«¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²

íéMîç-ïaàávì àaä-ìk íã÷ôz äðL ¤£¦¦¬¨−̈¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈
:ãrBî ìäà úãár-úà ãárìàìúàæå ©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§ŸÆ

ãrBî ìäàa íúãár-ìëì íàOî úøîLî¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤¥®
:åéðãàå åéãenrå åéçéøáe ïkLnä éLø÷©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

áìíúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenrå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ
úîLáe íúãár ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôzâìúàæ ¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«´Ÿ
ìäàa íúãár-ìëì éøøî éða úçtLî úãár£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãrBîúáù úçðîá ë"r ¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
Iåçáåãìäãrä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈

:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä éða-úà¤§¥´©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«
äììL ïaîíéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´

:ãrBî ìäàa äãárì àávì àaä-ìk äðL̈¨®¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«
åìòáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬

:íéMîçå úBàîæìúçtLî éãe÷ô älà ¥−©«£¦¦«¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ
ã÷t øLà ãrBî ìäàa ãáòä-ìk éúäwä©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©³

:äLî-ãéa äBäé ét-ìr ïøäàå äLîñ ¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§−̈§©¤«
çìúéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬

:íúáàèììL ïaîãrå äìrîå äðL íéL £Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−
äãárì àávì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−

:ãrBî ìäàaîíúçtLîì íäéã÷t eéäiå §¬Ÿ¤¥«©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈
ìLe úBàî LLå íétìà íúáà úéáì:íéL §¥´£Ÿ¨®©§©¾¦§¥¬¥−§¦«

àîãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−
ét-ìr ïøäàå äLî ã÷t øLà ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬

:äBäéáîéøøî éða úçtLî éãe÷ôe §¨«§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®
:íúáà úéáì íúçtLîìâîìL ïaîíéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³

àaä-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL̈¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ
:ãrBî ìäàa äãárì àávìãîíäéã÷ô eéäiå ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«©¦§¬§ª«¥¤−

ìL íúçtLîì:íéúàîe íéôìà úLäîälà §¦§§Ÿ®̈§¬¤£¨¦−¨¨«¦¥´¤
äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ

:äLî-ãéa äBäé ét-ìr ïøäàååîíéã÷tä-ìk §©«£½Ÿ©¦¬§−̈§©¤«¨©§ª¦¿
ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¦§¨¥−

:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úàæîïaî ¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧
ìLäðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL §¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈

àOî úãárå äãár úãár ãárì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈
:ãrBî ìäàaçîíéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå §¬Ÿ¤¥«©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½
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úBàî Lîçå:íéðîLeèîã÷t äBäé ét-ìr ©«£¥¬¥−§Ÿ¦«©¦̧§¹̈¨©³
Búãár-ìr Léà Léà äLî-ãéa íúBà¨Æ§©¤½¦¬¦²©£«Ÿ̈−
äBäé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìrå§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§−̈

:äLî-úàô ¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr gi zegiy ihewl)

È¯¯Ó Èa ˙ÁtLÓ È„e˜Ù ‰l‡(מה (ד, ≈∆¿≈ƒ¿¿…¿≈¿»ƒ
È¯¯Óהּלּו ׁשל עבֹודה היינּו העגלֹות, על היה מּׂשאֹו – ¿»ƒְֲֲִֶַַַָָָָָָ

"מׁשכני". הּבהמית, ּבּנפׁש ּגבּול לעיל ÔBL¯bּבלי נאמר ּבֹו – ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ≈¿ְֱֵֶַ

אחרי" האלקית, ּבּנפׁש ּגם זֹו עבֹודה היינּו ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ"ּולמּׂשא",

ׁשאינֹו˜‰˙נרּוצה". האלקית, הּנפׁש ׁשרׁש מּצד זֹו עבֹודה – ָָ¿»ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

היה  לכן חדריו". הּמל "הביאני הּבהמית, לּנפׁש ּכלל ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּי

היה  חדריו" הּמל "הביאני ּכי ּתֹורה, הארֹון, מּׂשאֹו ֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעּקר

ּתֹורה. ְַַָּבמּתן

éùéìùäà:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåáåö ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©µ
reøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©

:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëåâäá÷ð-ãr øëfî §¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤¦¨¨³©§¥¨Æ
àìå íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®§³Ÿ
:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«

ã-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNriå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤
øac øLàk äðçnì õeçîïk äLî-ìà äBäé ¦−©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§¨Æ¤¤½¥¬

:ìàøNé éða eNrôääLî-ìà äBäé øaãéå ¨−§¥¬¦§¨¥«©§©¥¬§−̈¤¤¬
:øîàlåék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³

äBäéa ìrî ìòîì íãàä úàhç-ìkî eNré©«£Æ¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«¨®
:àåää Lôpä äîLàåæíúàhç-úà ecåúäå §¨«§−̈©¤¬¤©¦«§¦§©À¤©¨¨»

BúLéîçå BLàøa BîLà-úà áéLäå eNr øLà£¤´¨¼§¥¦³¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−
:Bì íLà øLàì ïúðå åéìr óñéçïéà-íàå Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤−¨©¬«§¦¥̧

áLenä íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì̈¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²©¨¬
Ba-øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì äBäéì©«−̈©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬§©¤−

:åéìrèìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå ¨¨«§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²
:äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLàéåéLã÷-úà Léàå £¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¦¬¤¢¨−̈

:äéäé Bì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bìô ´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr gl zegiy ihewl)

eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â(ז (ה, ¿ƒ¿«∆«»»¬∆»
Ï·BËÏ ‰ÓBc . . ·ÊÚÏ BaÏa ¯Ób ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…∆¿≈

B„Èa ı¯LÂ(רמּב"ם) ¿∆∆¿»ְַַ

ּתׁשּובה, ּבלי וּדּוי ׁשאין סתם לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֵֶַָָָָָלכאֹורה

ּדבר אינֹו הּׁשרץ ּדהּנה לֹומר, ויׁש זֹו. ּדגמא ּכתב ˆ„„Èּומּדּוע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ¿»ƒ

הּוא אּלא חציצה), (ּכמֹו הּטבילה ּפעּלת את ‰CÙהּמֹונע ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ≈∆

ּכאן: ואף מּמּנה. וטהרה הּטמאה עזיבת ׁשענינּה ְְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּטבילה,

טהרה  ׁשל אחד מעׂשה ׁשניהם ּכי לּוּדּוי, ּתכן אין ּתׁשּובה ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבלי

החטא. ְְִֵַַֻמּטמאת

éòéáøàé:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåáéøac ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ

:ìrî Bá äìrîe BzLà äèNú-ékâéLéà áëLå ¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©§¨©̧¦´
äøzñðå dLéà éðérî íìrðå òøæ-úáëL dúàŸ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈
:äNtúð àì àåäå da ïéà ãrå äàîèð àéäå§¦´¦§®̈¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

ãéàåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øárå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øár-Bà äàîèð¦§®̈¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤

äàîèð àì àéäå BzLà:åèLéàä àéáäå ¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¥¦̧¨¦´
äéìr dðaø÷-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤¨§¨¨Æ¨¤½¨
åéìr ÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNr£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈
àeä úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìr ïzé-àìå ïîL¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ½

:ïår úøkæî ïBøkæ úçðîæèïäkä dúà áéø÷äå ¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®
:äBäé éðôì dãîräåæéíéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå §¤«¡¦−̈¦§¥¬§¨«§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−

ò÷ø÷a äéäé øLà øôrä-ïîe Nøç-éìëa¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnäçéãéîräå ©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦§¤«¡¦̧

Làø-úà òøôe äBäé éðôì äMàä-úà ïäkä©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§¨¼¨©Æ¤´Ÿ
úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìr ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîäèé-ìà øîàå ïäkä dúà réaLäå ©«§¨«§¦«§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤
úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL àì-íà äMàä̈«¦¨Æ¦¸Ÿ¨©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²
íéønä énî é÷pä CLéà úçz äàîèª§−̈©´©¦¥®¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬

:älàä íéøøàîäëCLéà úçz úéèN ék zàå ©«§¨«§¦−¨¥«¤§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−
éãrìaî BzáëL-úà Ca Léà ïziå úàîèð éëå§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−

:CLéààëúráLa äMàä-úà ïäkä réaLäå ¦¥«§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´
CúBà äBäé ïzé äMàì ïäkä øîàå äìàä̈«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§¨¬¨²

ìå äìàì-úà äBäé úúa Cnr CBúa äráL §¨¨¬§¦§ª−̈§´©¥®§¥̧§¨³¤
ðèa-úàå úìôð Cëøé:äáö Cáëíénä eàáe §¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«ÂÂ̈©©̧¦

iriax - e - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

érîa älàä íéøøàîäìtðìå ïèa úBaöì C ©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤§©§¦´
:ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøéâëáúëå ¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«§Â¨©Â

éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬
:íéønäãëíéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå ©¨¦«§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−

:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe íéøøàîä©«§¨«§¦®¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«
äëúàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ

éðäådúà áéø÷äå äBäé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§½̈§¦§¦¬Ÿ−̈
:çaænä-ìàåë-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å ¤©¦§¥«©§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤

-úà ä÷Lé øçàå äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´¨½̈§¦§¦−©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤
:íénä-úà äMàäæëäúéäå íénä-úà d÷Läå ¨«¦−̈¤©¨«¦§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´

dá eàáe dLéàa ìrî ìòîzå äàîèð-íà¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©§¦¨¼¨̧¹̈
äìôðå dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈
:dnr áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé§¥®̈§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤©¨«

çëäúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ ärøæðåèëäèNz øLà úàðwä úøBz úàæ §¦§¢¨¬¨«©¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬

:äàîèðå dLéà úçz äMàìøLà Léà Bà ¦¨²©¬©¦−̈§¦§¨«¨´¦À£¤̧
ãéîräå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìr øárz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³
úà ïäkä dì äNrå äBäé éðôì äMàä-úà¤¨«¦¨Æ¦§¥´§½̈§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìkàìäMàäå ïårî Léàä äwðå ¨©−̈©«Ÿ§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´
:dðår-úà àOz àåääôåàäBäé øaãéå ©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«©§©¥¬§−̈

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà Léà íäìà£¥¤®¦´«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤¤́¨¦½

:äBäéì øéfäìâõîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî §©¦−©«¨«¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤
äzLé àì íéáðr úøLî-ìëå äzLé àì øëL¥−̈´Ÿ¦§¤®§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½

:ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðråãBøæð éîé ìk ©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬ŸŸ¥«−Ÿ§¥´¦§®
âæ-ãrå íépöøçî ïéiä ïôbî äNré øLà ìkî¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²§©−̈

:ìëàé àìäøáré-àì ørz Bøæð øãð éîé-ìk ¬ŸŸ¥«¨§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ
äBäéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãr BLàø-ìr©Ÿ®©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«¨Æ

:BLàø ørN òøt ìcb äéäé Lã÷åéîé-ìk ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬Ÿ«¨§¥¬
:àáé àì úî Lôð-ìr äBäéì Bøéfäæåéáàì ©¦−©«¨®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ§¨¦´

íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ®̈
:BLàø-ìr åéäìà øæð ékçLã÷ Bøæð éîé ìk ¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«−Ÿ§¥´¦§®¨¬

:äBäéì àeäèíàút òúôa åéìr úî úeîé-éëå −©«¨«§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ

íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð Làø ànèå§¦¥−´Ÿ¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬
:epçlâé éréáMäéézL àáé éðéîMä íBiáe ©§¦¦−§©§¤«©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´

ìäà çút-ìà ïäkä-ìà äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦½¬§¥−§¥´®̈¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîàéãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNrå ¥«§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´

Lc÷å Lôpä-ìr àèç øLàî åéìr øtëå äìòì§Ÿ½̈§¦¤´¨½̈¥«£¤¬¨−̈©©®̈¤§¦©¬
:àeää íBia BLàø-úàáééîé-úà äBäéì øéfäå ¤Ÿ−©¬©«§¦¦³©«¨Æ¤§¥´

íéîiäå íLàì BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−§¨¨®§©¨¦³
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøäâéúøBz úàæå ¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«§¬Ÿ©−

çút-ìà Búà àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´Ÿ½¤¤−©
:ãrBî ìäàãéNák äBäéì Bðaø÷-úà áéø÷äå ¬Ÿ¤¥«§¦§¦´¤¨§¨´©«¿̈¤Á¤Á

äNáëå äìòì ãçà íéîú BúðL-ïaúçà ¤§¨¸¨¦³¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯
íéîz ãçà-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL-úa©§¨¨²§¦−̈§©®̈§©«¦¤¨¬¨¦−

ì:íéîìLåèúìeìa úlç úìñ úBvî ìñå ¦§¨¦«§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ
íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤¦§¨−̈

:íäékñðåæèäNrå äBäé éðôì ïäkä áéø÷äå §¦§¥¤«§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§¨®§¨¨¬
:Búìr-úàå Búàhç-úàæéäNré ìéàä-úàå ¤©¨−§¤«Ÿ¨«§¤¨©¹¦©«£¤̧

äNrå úBvnä ìñ ìr äBäéì íéîìL çáæ¤³©§¨¦Æ©«½̈©−©´©©®§¨¨Æ
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkäçéøéæpä çlâå ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«§¦©´©¨¦À

ç÷ìå Bøæð Làø-úà ãrBî ìäà çút¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®§¨©À
-øLà Làä-ìr ïúðå Bøæð Làø ørN-úà¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçzèérøfä-úà ïäkä ç÷ìå ©−©¤¬©©§¨¦«§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©
ìqä-ïî úçà ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³©©Æ¦©©½

ävî ÷é÷øeãçàøçà øéæpä étk-ìr ïúðå §¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´©¨¦½©©−
:Bøæð-úà Bçlbúäëéðäå| ïäkä íúBà ó ¦§©§¬¤¦§«§¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬

äæç ìr ïäkì àeä Lã÷ äBäé éðôì äôeðz§¨»¦§¥´§¨¼³Ÿ¤Æ©Ÿ¥½©µ£¥´
îeøzä ÷BL ìrå äôeðzäøéæpä äzLé øçàå ä ©§½̈§©−´©§¨®§©©²¦§¤¬©¨¦−

:ïééàëäBäéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàæ ¨«¦´Ÿ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«¨Æ
øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìr©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´

:Bøæð úøBz ìr äNré ïk øcéôáëäBäé øaãéå ¦½Ÿ¥´©«£¤½©−©¬¦§«©§©¥¬§−̈
:øîàl äLî-ìàâëåéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´

øBîà ìàøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´¦§¨¥®¨−
:íäìñãëäBäé Eëøáé:EøîLéåñäëøàé ¨¤«§¨«¤§¬§−̈§¦§§¤«¨¥̧

éìà åéðt | äBäé:jpçéå Eñåëåéðt | äBäé àOé §¨¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨¦¨̧§¨³¨¨Æ



קפי iriax ,iyily - d - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úBàî Lîçå:íéðîLeèîã÷t äBäé ét-ìr ©«£¥¬¥−§Ÿ¦«©¦̧§¹̈¨©³
Búãár-ìr Léà Léà äLî-ãéa íúBà¨Æ§©¤½¦¬¦²©£«Ÿ̈−
äBäé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìrå§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§−̈

:äLî-úàô ¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr gi zegiy ihewl)

È¯¯Ó Èa ˙ÁtLÓ È„e˜Ù ‰l‡(מה (ד, ≈∆¿≈ƒ¿¿…¿≈¿»ƒ
È¯¯Óהּלּו ׁשל עבֹודה היינּו העגלֹות, על היה מּׂשאֹו – ¿»ƒְֲֲִֶַַַָָָָָָ

"מׁשכני". הּבהמית, ּבּנפׁש ּגבּול לעיל ÔBL¯bּבלי נאמר ּבֹו – ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ≈¿ְֱֵֶַ

אחרי" האלקית, ּבּנפׁש ּגם זֹו עבֹודה היינּו ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ"ּולמּׂשא",

ׁשאינֹו˜‰˙נרּוצה". האלקית, הּנפׁש ׁשרׁש מּצד זֹו עבֹודה – ָָ¿»ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

היה  לכן חדריו". הּמל "הביאני הּבהמית, לּנפׁש ּכלל ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּי

היה  חדריו" הּמל "הביאני ּכי ּתֹורה, הארֹון, מּׂשאֹו ֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעּקר

ּתֹורה. ְַַָּבמּתן

éùéìùäà:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåáåö ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©µ
reøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©

:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëåâäá÷ð-ãr øëfî §¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤¦¨¨³©§¥¨Æ
àìå íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®§³Ÿ
:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«

ã-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNriå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤
øac øLàk äðçnì õeçîïk äLî-ìà äBäé ¦−©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§¨Æ¤¤½¥¬

:ìàøNé éða eNrôääLî-ìà äBäé øaãéå ¨−§¥¬¦§¨¥«©§©¥¬§−̈¤¤¬
:øîàlåék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³

äBäéa ìrî ìòîì íãàä úàhç-ìkî eNré©«£Æ¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«¨®
:àåää Lôpä äîLàåæíúàhç-úà ecåúäå §¨«§−̈©¤¬¤©¦«§¦§©À¤©¨¨»

BúLéîçå BLàøa BîLà-úà áéLäå eNr øLà£¤´¨¼§¥¦³¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−
:Bì íLà øLàì ïúðå åéìr óñéçïéà-íàå Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤−¨©¬«§¦¥̧

áLenä íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì̈¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²©¨¬
Ba-øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì äBäéì©«−̈©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬§©¤−

:åéìrèìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå ¨¨«§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²
:äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLàéåéLã÷-úà Léàå £¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¦¬¤¢¨−̈

:äéäé Bì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bìô ´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr gl zegiy ihewl)

eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â(ז (ה, ¿ƒ¿«∆«»»¬∆»
Ï·BËÏ ‰ÓBc . . ·ÊÚÏ BaÏa ¯Ób ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…∆¿≈

B„Èa ı¯LÂ(רמּב"ם) ¿∆∆¿»ְַַ

ּתׁשּובה, ּבלי וּדּוי ׁשאין סתם לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֵֶַָָָָָלכאֹורה

ּדבר אינֹו הּׁשרץ ּדהּנה לֹומר, ויׁש זֹו. ּדגמא ּכתב ˆ„„Èּומּדּוע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ¿»ƒ

הּוא אּלא חציצה), (ּכמֹו הּטבילה ּפעּלת את ‰CÙהּמֹונע ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ≈∆

ּכאן: ואף מּמּנה. וטהרה הּטמאה עזיבת ׁשענינּה ְְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּטבילה,

טהרה  ׁשל אחד מעׂשה ׁשניהם ּכי לּוּדּוי, ּתכן אין ּתׁשּובה ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבלי

החטא. ְְִֵַַֻמּטמאת

éòéáøàé:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåáéøac ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ

:ìrî Bá äìrîe BzLà äèNú-ékâéLéà áëLå ¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©§¨©̧¦´
äøzñðå dLéà éðérî íìrðå òøæ-úáëL dúàŸ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈
:äNtúð àì àåäå da ïéà ãrå äàîèð àéäå§¦´¦§®̈¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

ãéàåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øárå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øár-Bà äàîèð¦§®̈¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤

äàîèð àì àéäå BzLà:åèLéàä àéáäå ¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¥¦̧¨¦´
äéìr dðaø÷-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤¨§¨¨Æ¨¤½¨
åéìr ÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNr£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈
àeä úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìr ïzé-àìå ïîL¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ½

:ïår úøkæî ïBøkæ úçðîæèïäkä dúà áéø÷äå ¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®
:äBäé éðôì dãîräåæéíéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå §¤«¡¦−̈¦§¥¬§¨«§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−

ò÷ø÷a äéäé øLà øôrä-ïîe Nøç-éìëa¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnäçéãéîräå ©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦§¤«¡¦̧

Làø-úà òøôe äBäé éðôì äMàä-úà ïäkä©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§¨¼¨©Æ¤´Ÿ
úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìr ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîäèé-ìà øîàå ïäkä dúà réaLäå ©«§¨«§¦«§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤
úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL àì-íà äMàä̈«¦¨Æ¦¸Ÿ¨©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²
íéønä énî é÷pä CLéà úçz äàîèª§−̈©´©¦¥®¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬

:älàä íéøøàîäëCLéà úçz úéèN ék zàå ©«§¨«§¦−¨¥«¤§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−
éãrìaî BzáëL-úà Ca Léà ïziå úàîèð éëå§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−

:CLéààëúráLa äMàä-úà ïäkä réaLäå ¦¥«§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´
CúBà äBäé ïzé äMàì ïäkä øîàå äìàä̈«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§¨¬¨²

ìå äìàì-úà äBäé úúa Cnr CBúa äráL §¨¨¬§¦§ª−̈§´©¥®§¥̧§¨³¤
ðèa-úàå úìôð Cëøé:äáö Cáëíénä eàáe §¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«ÂÂ̈©©̧¦

iriax - e - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

érîa älàä íéøøàîäìtðìå ïèa úBaöì C ©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤§©§¦´
:ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøéâëáúëå ¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«§Â¨©Â

éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬
:íéønäãëíéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå ©¨¦«§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−

:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe íéøøàîä©«§¨«§¦®¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«
äëúàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ

éðäådúà áéø÷äå äBäé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§½̈§¦§¦¬Ÿ−̈
:çaænä-ìàåë-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å ¤©¦§¥«©§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤

-úà ä÷Lé øçàå äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´¨½̈§¦§¦−©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤
:íénä-úà äMàäæëäúéäå íénä-úà d÷Läå ¨«¦−̈¤©¨«¦§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´

dá eàáe dLéàa ìrî ìòîzå äàîèð-íà¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©§¦¨¼¨̧¹̈
äìôðå dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈
:dnr áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé§¥®̈§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤©¨«

çëäúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ ärøæðåèëäèNz øLà úàðwä úøBz úàæ §¦§¢¨¬¨«©¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬

:äàîèðå dLéà úçz äMàìøLà Léà Bà ¦¨²©¬©¦−̈§¦§¨«¨´¦À£¤̧
ãéîräå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìr øárz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³
úà ïäkä dì äNrå äBäé éðôì äMàä-úà¤¨«¦¨Æ¦§¥´§½̈§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìkàìäMàäå ïårî Léàä äwðå ¨©−̈©«Ÿ§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´
:dðår-úà àOz àåääôåàäBäé øaãéå ©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«©§©¥¬§−̈

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà Léà íäìà£¥¤®¦´«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤¤́¨¦½

:äBäéì øéfäìâõîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî §©¦−©«¨«¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤
äzLé àì íéáðr úøLî-ìëå äzLé àì øëL¥−̈´Ÿ¦§¤®§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½

:ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðråãBøæð éîé ìk ©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬ŸŸ¥«−Ÿ§¥´¦§®
âæ-ãrå íépöøçî ïéiä ïôbî äNré øLà ìkî¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²§©−̈

:ìëàé àìäøáré-àì ørz Bøæð øãð éîé-ìk ¬ŸŸ¥«¨§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ
äBäéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãr BLàø-ìr©Ÿ®©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«¨Æ

:BLàø ørN òøt ìcb äéäé Lã÷åéîé-ìk ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬Ÿ«¨§¥¬
:àáé àì úî Lôð-ìr äBäéì Bøéfäæåéáàì ©¦−©«¨®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ§¨¦´

íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ®̈
:BLàø-ìr åéäìà øæð ékçLã÷ Bøæð éîé ìk ¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«−Ÿ§¥´¦§®¨¬

:äBäéì àeäèíàút òúôa åéìr úî úeîé-éëå −©«¨«§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ

íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð Làø ànèå§¦¥−´Ÿ¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬
:epçlâé éréáMäéézL àáé éðéîMä íBiáe ©§¦¦−§©§¤«©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´

ìäà çút-ìà ïäkä-ìà äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦½¬§¥−§¥´®̈¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîàéãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNrå ¥«§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´

Lc÷å Lôpä-ìr àèç øLàî åéìr øtëå äìòì§Ÿ½̈§¦¤´¨½̈¥«£¤¬¨−̈©©®̈¤§¦©¬
:àeää íBia BLàø-úàáééîé-úà äBäéì øéfäå ¤Ÿ−©¬©«§¦¦³©«¨Æ¤§¥´

íéîiäå íLàì BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−§¨¨®§©¨¦³
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøäâéúøBz úàæå ¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«§¬Ÿ©−

çút-ìà Búà àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´Ÿ½¤¤−©
:ãrBî ìäàãéNák äBäéì Bðaø÷-úà áéø÷äå ¬Ÿ¤¥«§¦§¦´¤¨§¨´©«¿̈¤Á¤Á

äNáëå äìòì ãçà íéîú BúðL-ïaúçà ¤§¨¸¨¦³¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯
íéîz ãçà-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL-úa©§¨¨²§¦−̈§©®̈§©«¦¤¨¬¨¦−

ì:íéîìLåèúìeìa úlç úìñ úBvî ìñå ¦§¨¦«§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ
íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤¦§¨−̈

:íäékñðåæèäNrå äBäé éðôì ïäkä áéø÷äå §¦§¥¤«§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§¨®§¨¨¬
:Búìr-úàå Búàhç-úàæéäNré ìéàä-úàå ¤©¨−§¤«Ÿ¨«§¤¨©¹¦©«£¤̧

äNrå úBvnä ìñ ìr äBäéì íéîìL çáæ¤³©§¨¦Æ©«½̈©−©´©©®§¨¨Æ
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkäçéøéæpä çlâå ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«§¦©´©¨¦À

ç÷ìå Bøæð Làø-úà ãrBî ìäà çút¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®§¨©À
-øLà Làä-ìr ïúðå Bøæð Làø ørN-úà¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçzèérøfä-úà ïäkä ç÷ìå ©−©¤¬©©§¨¦«§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©
ìqä-ïî úçà ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³©©Æ¦©©½

ävî ÷é÷øeãçàøçà øéæpä étk-ìr ïúðå §¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´©¨¦½©©−
:Bøæð-úà Bçlbúäëéðäå| ïäkä íúBà ó ¦§©§¬¤¦§«§¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬

äæç ìr ïäkì àeä Lã÷ äBäé éðôì äôeðz§¨»¦§¥´§¨¼³Ÿ¤Æ©Ÿ¥½©µ£¥´
îeøzä ÷BL ìrå äôeðzäøéæpä äzLé øçàå ä ©§½̈§©−´©§¨®§©©²¦§¤¬©¨¦−

:ïééàëäBäéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàæ ¨«¦´Ÿ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«¨Æ
øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìr©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´

:Bøæð úøBz ìr äNré ïk øcéôáëäBäé øaãéå ¦½Ÿ¥´©«£¤½©−©¬¦§«©§©¥¬§−̈
:øîàl äLî-ìàâëåéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´

øBîà ìàøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´¦§¨¥®¨−
:íäìñãëäBäé Eëøáé:EøîLéåñäëøàé ¨¤«§¨«¤§¬§−̈§¦§§¤«¨¥̧

éìà åéðt | äBäé:jpçéå Eñåëåéðt | äBäé àOé §¨¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨¦¨̧§¨³¨¨Æ



iyingקפב - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éìà:íBìL Eì íNéå EñæëéîL-úà eîNå ¥¤½§¨¥¬§−¨«§¨¬¤§¦−
:íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìrñ ©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz `yp t"y zgiy)

¯ÈÊ ¯„ ¯cÏ ‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡(ב (ו, ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ

ÔÈi‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ÈfÈ ,dÏe˜Ï˜a ‰ËBÒ ‰‡B¯‰(רש"י) »∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ««ƒ

ׁשרֹואה  מי ראי: הּוא ׁש'הּזּולת' אֹומר, טֹוב ׁשם ְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבעל

ּכי  זה, ּדפי מעין יׁש עצמֹו ּבֹו ׁשּגם סימן רע, ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבזּולתֹו

ׁשראה  אדם ּכאן: ואף ּבחברֹו. אֹותֹו רֹואה היה לא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחרת

זה, לחטא מסּים קׁשר לֹו ׁשּיׁש לדעת חּיב ּבקלקּולּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻסֹוטה

עצמֹו. את ּולהגּדיר לתּקן עליו ולכן ּבדּקּות, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלפחֹות

éùéîçæà-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤
åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈
Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬

:íúàáúéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´
-ìr íéãîrä íä úhnä éàéNð íä íúáà£Ÿ¨®¥µ§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©

:íéã÷täâ-LL äBäé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå ©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§À̈¥«
éðL-ìr äìâr ø÷a øNr éðLe áö úìâr¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬
éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬

:ïkLnäã:øîàl äLî-ìà äBäé øîàiåäç÷ ©¦§¨«©¬Ÿ¤§−̈¤¤¬¥«Ÿ©µ
ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãár éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

åíúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìàæúraøà úàå úBìârä ézL | úà ¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©

:íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aäç| úàå ©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´
ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøàéøøî éðáì ïúð ©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´§¨¦®

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
èíäìr Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½

:eàOé óúkaéúkðç úà íéàNpä eáéø÷iå ©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²

:çaænä éðôì íðaø÷-úààé-ìà äBäé øîàiå ¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§−̈¤
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ

:çaænä úkðçì íðaø÷-úàñáéáéø÷nä éäéå ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²
áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈

:äãeäé ähîìâéúçà óñk-úør÷ Bðaø÷å §©¥¬§¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLøæî dì÷Lî äàîe íéLíéráL óñk ãçà ÷ §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬
ì÷Lúìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìaãéáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈
:úøè÷ äàìîåèãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákæèãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæéíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîçôçéíBia £¦®̈¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«©Æ

:øëùOé àéNð øreö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«
èéìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

ïîMá:äçðîìëäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àëãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaáë:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
âëäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
eö-ïa ìàðúð ïaø÷:ørôãëéLéìMä íBia ¨§©¬§©§¥−¤¨«©Æ©§¦¦½

:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðäëBðaø÷ ¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º
ìL úçà óñk-úør÷dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼

Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

åë:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ókæëøt ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìçë:úàhçì ãçà íéfr-øérNèëçáæìe §Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:ïìç-ïa áàéìàôìéðáì àéNð éréáøä íBia ¡¦−̈¤¥«Ÿ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøàìBðaø÷-úør÷ §¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©

úçà óñkìLãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîáìúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNrâìø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

iyy - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàãì-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfräìø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−

:øeàéãL-ïaôåìéðáì àéNð éLéîçä íBia ¤§¥«©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´
Léøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL:écæì-úør÷ Bðaø÷ ¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©

ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçìók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçàèìãçà øt ©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈

ìéà ø÷a-ïaBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà:äìòì ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
î:úàhçì ãçà íéfr-øérNàîçáæìe §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́

íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬

:écLéøeö-ïa ìàéîìLô §ª«¦¥−¤¦«©¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr bi zegiy ihewl)

e‡OÈ Û˙ka ,Ì‰ÈÏÚ L„w‰ ˙„·Ú(ט (ז, ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»
הפצת  ׁשל הּקדֹוׁשה העבֹודה עליו ׁשהּטלה יהּודי ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻיׁש

ׁשל  לּבם וקרּוב והּמנֹורה) (הארֹון ׁשּבּתֹורה והּנסּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנגלה

ּבמקֹום  זֹו ׁשליחּות למּלא ועליו ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

אף  וזאת, מּמקֹומֹו. לזּוז ולא לׁשם הביאתּו העליֹונה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהּכּונה

ּבהמֹות e‡OÈׁשּבּכתף על הּכלים נֹוׂשאים היּו ׁשּלא היינּו , ֵֶַָƒ»ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּזה  מה ּולהבין לׂשאת יכֹולה אינּה הּבהמית הּנפׁש - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועגלֹות

ּזה. מה ְֶַַועל

éùùáîóñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈
:ìàeòc-ïaâîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãîäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äî-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàåîãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæîíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîçôçîíBia £¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«©Æ

-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤
:ãeäénrèîðaø÷ìL úçà óñk-úør÷ BíéL ©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáðäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àð-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàáðãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìâðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîçô £¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

ãðìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïaäðúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñåðäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬
áäæ:úøè÷ äàìîæðãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákçðãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìèðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®
:øeöäãt-ïa ìàéìîb ïaø÷ äæôñíBia ¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«©Æ

:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éréLzä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«
àñìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»

ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìñá:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
âñ-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤

:äìòì BúðLãñ:úàhçì ãçà íéfr-øérN §¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
äñäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ôåñàéNð éøéNrä íBia ¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«©Æ¨«£¦¦½¨¦−

:écLénr-ïa øæréçà ïã éðáìæñ-úør÷ Bðaø÷ ¦§¥´®̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©
ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ



קפג iying - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éìà:íBìL Eì íNéå EñæëéîL-úà eîNå ¥¤½§¨¥¬§−¨«§¨¬¤§¦−
:íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìrñ ©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz `yp t"y zgiy)

¯ÈÊ ¯„ ¯cÏ ‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡(ב (ו, ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ

ÔÈi‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ÈfÈ ,dÏe˜Ï˜a ‰ËBÒ ‰‡B¯‰(רש"י) »∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ««ƒ

ׁשרֹואה  מי ראי: הּוא ׁש'הּזּולת' אֹומר, טֹוב ׁשם ְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבעל

ּכי  זה, ּדפי מעין יׁש עצמֹו ּבֹו ׁשּגם סימן רע, ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבזּולתֹו

ׁשראה  אדם ּכאן: ואף ּבחברֹו. אֹותֹו רֹואה היה לא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחרת

זה, לחטא מסּים קׁשר לֹו ׁשּיׁש לדעת חּיב ּבקלקּולּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻסֹוטה

עצמֹו. את ּולהגּדיר לתּקן עליו ולכן ּבדּקּות, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלפחֹות

éùéîçæà-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤
åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈
Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬

:íúàáúéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´
-ìr íéãîrä íä úhnä éàéNð íä íúáà£Ÿ¨®¥µ§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©

:íéã÷täâ-LL äBäé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå ©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§À̈¥«
éðL-ìr äìâr ø÷a øNr éðLe áö úìâr¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬
éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬

:ïkLnäã:øîàl äLî-ìà äBäé øîàiåäç÷ ©¦§¨«©¬Ÿ¤§−̈¤¤¬¥«Ÿ©µ
ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãár éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

åíúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìàæúraøà úàå úBìârä ézL | úà ¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©

:íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aäç| úàå ©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´
ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøàéøøî éðáì ïúð ©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´§¨¦®

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
èíäìr Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½

:eàOé óúkaéúkðç úà íéàNpä eáéø÷iå ©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²

:çaænä éðôì íðaø÷-úààé-ìà äBäé øîàiå ¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§−̈¤
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ

:çaænä úkðçì íðaø÷-úàñáéáéø÷nä éäéå ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²
áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈

:äãeäé ähîìâéúçà óñk-úør÷ Bðaø÷å §©¥¬§¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLøæî dì÷Lî äàîe íéLíéráL óñk ãçà ÷ §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬
ì÷Lúìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìaãéáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈
:úøè÷ äàìîåèãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákæèãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæéíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîçôçéíBia £¦®̈¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«©Æ

:øëùOé àéNð øreö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«
èéìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

ïîMá:äçðîìëäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àëãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaáë:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
âëäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
eö-ïa ìàðúð ïaø÷:ørôãëéLéìMä íBia ¨§©¬§©§¥−¤¨«©Æ©§¦¦½

:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðäëBðaø÷ ¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º
ìL úçà óñk-úør÷dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼

Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

åë:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ókæëøt ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìçë:úàhçì ãçà íéfr-øérNèëçáæìe §Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:ïìç-ïa áàéìàôìéðáì àéNð éréáøä íBia ¡¦−̈¤¥«Ÿ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøàìBðaø÷-úør÷ §¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©

úçà óñkìLãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîáìúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNrâìø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

iyy - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàãì-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfräìø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−

:øeàéãL-ïaôåìéðáì àéNð éLéîçä íBia ¤§¥«©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´
Léøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL:écæì-úør÷ Bðaø÷ ¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©

ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçìók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçàèìãçà øt ©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈

ìéà ø÷a-ïaBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà:äìòì ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
î:úàhçì ãçà íéfr-øérNàîçáæìe §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́

íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬

:écLéøeö-ïa ìàéîìLô §ª«¦¥−¤¦«©¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr bi zegiy ihewl)

e‡OÈ Û˙ka ,Ì‰ÈÏÚ L„w‰ ˙„·Ú(ט (ז, ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»
הפצת  ׁשל הּקדֹוׁשה העבֹודה עליו ׁשהּטלה יהּודי ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻיׁש

ׁשל  לּבם וקרּוב והּמנֹורה) (הארֹון ׁשּבּתֹורה והּנסּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנגלה

ּבמקֹום  זֹו ׁשליחּות למּלא ועליו ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

אף  וזאת, מּמקֹומֹו. לזּוז ולא לׁשם הביאתּו העליֹונה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהּכּונה

ּבהמֹות e‡OÈׁשּבּכתף על הּכלים נֹוׂשאים היּו ׁשּלא היינּו , ֵֶַָƒ»ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּזה  מה ּולהבין לׂשאת יכֹולה אינּה הּבהמית הּנפׁש - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועגלֹות

ּזה. מה ְֶַַועל

éùùáîóñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈
:ìàeòc-ïaâîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãîäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äî-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàåîãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæîíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîçôçîíBia £¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«©Æ

-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤
:ãeäénrèîðaø÷ìL úçà óñk-úør÷ BíéL ©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáðäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àð-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàáðãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìâðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîçô £¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

ãðìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïaäðúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñåðäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬
áäæ:úøè÷ äàìîæðãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákçðãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìèðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®
:øeöäãt-ïa ìàéìîb ïaø÷ äæôñíBia ¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«©Æ

:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éréLzä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«
àñìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»

ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìñá:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
âñ-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤

:äìòì BúðLãñ:úàhçì ãçà íéfr-øérN §¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
äñäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ôåñàéNð éøéNrä íBia ¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«©Æ¨«£¦¦½¨¦−

:écLénr-ïa øæréçà ïã éðáìæñ-úør÷ Bðaø÷ ¦§¥´®̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©
ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ



iriayקפד - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçñúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²

:úøè÷ äàìî áäæ äøNrèñø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàò-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«

:úàhçì ãçà íéfràòø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬£¦¤−¤

:écLénr-ïaôáòàéNð íBé øNr ézLr íBéa ¤©¦«©¨«§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−
:ïøër-ïa ìàérât øLà éðáìâò-úør÷ Bðaø÷ ¦§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©

ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîãòúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNräòø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàåò-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfræòø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
:ïøër-ïa ìàérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éðaô §¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬©§¦¥−¤¨§¨«

çòéìzôð éðáì àéNð íBé øNr íéðL íBéa§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®
:ïðér-ïa òøéçàèòúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ £¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLíéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬
úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìaôáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈
:úøè÷ äàìîàôãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákáôãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìâôíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®
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¯L‡ È·Ï ‡ÈN ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa(עב (ז, ¿«¿≈»»»ƒƒ¿≈»≈
עׂשרה  עׁשּתי . . ׁשּנאמר ּגֹורע, הּמֹוסיף ּכל אמרּו: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרז"ל

י"ב)יריעֹות להו הוי מהכא, עיי"ן הּמֹוסיף (דל ּכל ׁשל הּׁשרׁש . ְִִֶֶַַָֹ

ונפלּו ונׁשּברּו אֹורֹות, רּבּוי ּבֹו ׁשהיה הּתהּו, ּבעֹולם הּוא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹּגֹורע

הּוא  ּתהּו והּנה עׂשו). אלּופי י"א הּוא (ׁשּמהן ּבחינֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹי"א
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ּבחינת  הּוא ּכי אּלּו, ּגבּורֹות ממּתיק ּדוקא ואׁשר הּדין, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָּבמּדת

והּגבּורֹות  ותענּוג), אׁשר מּלׁשֹון (אׁשר ּדאתי עלמא ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּבינה,

ּבינה. - ּבׁשרׁשן ְְְִִִָָָָנמּתקין
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äøNr íézL óñk úør÷ ìàøNé éàéNð úàî¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À
íézL áäæ úBtk øNr íéðL óñë-é÷øæî¦§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬

:äøNräôìLóñk úçàä äørwä äàîe íéL ¤§¥«§¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤
íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä íéráLå§¦§¦−©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦

:Lãwä ì÷La úBàî-òaøàååôáäæ úBtk §©§©¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³
ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî äøNr-íézL§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−

úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La:äàîe íéøNr §¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬¥¨«
æôíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³

øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨®̈§¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

çôäraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»
íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬
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ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä©§ª¦®©§©¥−¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"lyz `yp t"y zgiy)

ÂÈÏ‡ ¯a„ÈÂ . . ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰ ˙‡ ÚÓLiÂ(פט (ז, «ƒ¿«∆«ƒ«≈≈»«¿«≈≈»
ואחד  אחד ׁשּכל ּתֹורה, ּתלמּוד ּבהלכֹות ּפסק הּזקן ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרּבנּו

ׁשּבּתֹורה ּובּסֹוד ּבּדרּוׁש ּברמז, ּבּפׁשט, חלק לֹו שם יׁש (ועיין ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מגיעים) הדברים היכן "עד הּפסּוק על האריז"ל ּכתב וכן .È˜ÏÁ ְֲִֵַַַַָָָ∆¿ƒ
ּתבֹות  ראׁשי הּוא ׁש'יׂשראל' להעיר, ויׁש נפׁשי". אמרה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָה'

‰¯BzÏ ˙Bi˙B‡ ‡Ba¯ ÌÈML LÈ אֹות לֹו יׁש אחד ׁשּכל היינּו , ≈ƒƒƒƒ«»ְֵֶֶַָָ

ּבּתֹורה  חלק יׁש יהּודי לכל ּכאן: נרמז והּדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּתֹורה.

ּבלבד. אליו' ְְִֵֵֶַַָׁש'מדּבר

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

xihtn - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæôä-ìkíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷a ¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨¨®§¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

çôäraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»
íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−

:Búà çLnäèôãrBî ìäà-ìà äLî àááe ¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»
ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

:åéìà øaãéå íéáøkä©§ª¦®©§©¥−¥¨«
.ïîéñ ñ"åîò ,íé÷åñô å"ò÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



קפו
àùð úùøôì äøèôäâé ÷øô íéèôåùá

âéáBîLe éðcä úçtLnî äòøvî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¨¯¦¨§¨²¦¦§©¬©©¨¦−§´
:äãìé àìå äø÷ò BzLàå çBðîâýåýé-Càìî àøiå ¨®©§¦§¬£¨−̈§¬Ÿ¨¨«¨©¥¨¬©§©§Ÿ̈−

àìå äø÷ò-zà àð-äpä äéìà øîàiå äMàä-ìà¤¨«¦¨®©Ÿ́¤¥¤À¨¦¥¨³©§£¨¨Æ§´Ÿ
:ïa zãìéå úéøäå zãìéãàð éøîMä äzòå ¨©½§§§¨¦−§¨©¬§§¥«§©¨Æ¦¨´§¦½̈

:àîè-ìk éìëàz-ìàå øëLå ïéé ézLz-ìàåäék §©¦§¦−©¦́§¥¨®§©«Ÿ§¦−¨¨¥«¦Á
päBLàø-ìò äìòé-àì äøBîe ïa zãìéå äøä C ¦¨̧¨¹̈§Ÿ©§́§¥À¨ÆŸ©«£¤´©Ÿ½

ìçé àeäå ïèaä-ïî øòpä äéäé íéäìà øéæð-ék¦«§¦¯¡Ÿ¦²¦«§¤¬©©−©¦©¨®¤§À¨¥²
ìt ãiî ìàøNé-úà òéLBäì:íézLåäMàä àázå §¦¬©¤¦§¨¥−¦©¬§¦§¦«©¨´Ÿ¨«¦À̈

éìà àa íéäìàä Léà øîàì dLéàì øîàzå©´Ÿ¤§¦¨»¥Ÿ¼¦³¨«¡Ÿ¦Æ¨´¥©½
àìå ãàî àøBð íéäìàä Càìî äàøîk eäàøîe©§¥¾§©§¥²©§©¬¨«¡Ÿ¦−¨´§®Ÿ§³Ÿ
:éì ãébä-àì BîL-úàå àeä äfî-éà eäézìàL§¦§¦̧Æ¥«¦¤´½§¤§−«Ÿ¦¦¬¦«

æpä éì øîàiå| ézLz-ìà äzòå ïa zãìéå äøä C ©Ÿ́¤¦½¦¨¬¨−̈§Ÿ©§́§¥®§©º̈©¦§¦´
íéäìà øéæð-ék äàîè-ìk éìëàz-ìàå øëLå ïéé©¦́§¥À̈§©«Ÿ§¦Æ¨ª§½̈¦«§¦³¡Ÿ¦Æ

:BúBî íBé-ãò ïèaä-ïî øòpä äéäéççBðî øzòiå ¦«§¤´©©½©¦©¤−¤©¬«©¤§©¬¨²©
øLà íéäìàä Léà éðBãà éa øîàiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¦´£½̈¦´¨«¡Ÿ¦º£¤´
øòpì äùòp-äî eðøBéå eðéìà ãBò àð-àBáé zçìL̈©À§¨¨«¨¬Æ¥¥½§¥¾©©«£¤−Ÿ©©¬©

:ãleiäèCàìî àáiå çBðî ìB÷a íéäìàä òîLiå ©¨«©¦§©¬¨«¡Ÿ¦−§´¨®©©¨´Ÿ©§©Á
äãOa úáLBé àéäå äMàä-ìà ãBò íéäìàä̈«¡Ÿ¦̧¹¤¨«¦À̈§¦Æ¤´¤©¨¤½

:dnò ïéà dLéà çBðîeébzå õøzå äMàä øäîzåäàøð äpä åéìà øîàzå dLéàì ã ¨¬©¦−̈¥¬¦¨«©§©¥Æ¨¦½̈©−̈¨©©¥´§¦¨®©´Ÿ¤¥½̈¦¥̧¦§¨³
:éìà íBiá àa-øLà Léàä éìààéLéàä-ìà àáiå BzLà éøçà çBðî Cìiå í÷iå ¥©Æ¨¦½£¤¨¬©−¥¨«©¨²̈©¥¬¤¨−©©«£¥´¦§®©¨ŸÆ¤¨¦½

:éðà øîàiå äMàä-ìà zøac-øLà Léàä äzàä Bì øîàiåáéäzò çBðî øîàiå ©Ÿ́¤À©«©¨¬¨¦²£¤¦©¬§¨¤¨«¦−̈©¬Ÿ¤¨«¦©Ÿ́¤¨½©©−̈
éøáã àáé:eäNòîe øòpä ètLî äéäi-äî Eâéìkî çBðî-ìà ýåýé Càìî øîàiå ¨´Ÿ§¨¤®©¦«§¤²¦§©¬©©−©©«£¥«©²Ÿ¤©§©¬§Ÿ̈−¤¨®©¦²Ÿ

:øîMz äMàä-ìà ézøîà-øLàãéøëLå ïééå ìëàú àì ïéiä ïôbî àöé-øLà ìkî £¤¨©¬§¦¤¨«¦−̈¦¨¥«¦´Ÿ£¤¥¥Á¦¤̧¤©©¹¦´ŸŸ©À§©³¦§¥¨Æ
:øîLz äéúéeö-øLà ìk ìëàz-ìà äàîè-ìëå zLz-ìàåèCàìî-ìà çBðî øîàiå ©¥½§§§¨ª§−̈©Ÿ©®¬Ÿ£¤¦¦¦−¨¦§«Ÿ©¬Ÿ¤¨−©¤©§©´

éðôì äùòðå CúBà àð-äøöòð ýåýé:íéfò éãb EæèçBðî-ìà ýåýé Càìî øîàiå §Ÿ̈®©§§¨¨´½̈§©«£¤¬Ÿ§¨¤−§¦¬¦¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¨À©
çBðî òãé-àì ék äpìòz ýåýéì äìò äùòz-íàå Eîçìa ìëà-àì éðøöòz-íà¦©§§¥¸¦Æ«ŸŸ©´§©§¤½§¦©«£¤Ÿ́Ÿ½̈©«Ÿ̈−©«£¤®̈¦µ«Ÿ¨©´¨½©

:àeä ýåýé Càìî-ékæé:Eeðãaëå Eøáã àáé-ék EîL éî ýåýé Càìî-ìà çBðî øîàiå ¦«©§©¬§Ÿ̈−«©Ÿ̄¤¨²©¤©§©¬§Ÿ̈−¦´§¤®¦«¨¬Ÿ§¨«§−§¦©§«

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,äãìé àìå äø÷ò (àøLà äø÷ò dúBéäì ïëziL £¨¨§Ÿ¨¨¨¤¦¨¥¦§¨£¨¨£¤

.åéøác ìôk ïëì ,äø÷ò úéNòpL éðôì øák äãìéïéé ¨§¨§¨¦§¥¤©£¥£¨¨¨¥¨©§¨¨©¦
,øëLå ïéé (ã.ïLé ïééå Lãç ïéé,àîè ìkíéøác ©¦§¥¨©¦¨¨§©¦¨¨¨¨¥§¨¦

.øéæðì íéøeñàä,BLàø ìò äìòé àì äøBîe (ä ¨£¦§¨¦¨Ÿ©£¤©Ÿ
.BøòN úà øéñäì BLàø ìò äìòé àì øòúå,ìçé §©©Ÿ©£¤©Ÿ§¨¦¤§¨¨¥

.ìéçúé,íéäìàä Léà (å.àéáð äéäL äáLçúàå ©§¦¦¨¡Ÿ¦¨§¨¤¨¨¨¦§¤
,éì ãébä àì BîLàìå BîL úà ézìàL ,øîBìk §Ÿ¦¦¦§©¨©§¦¤§§Ÿ

.BîB÷î ìò ézìàL àì ïëìå .éì ãébä,äNòp äî (ç ¦¦¦§¨¥Ÿ¨©§¦©§©©£¤
éøö éìeà,úeøéæð øàL ìò íéôñBð íéøác úBNòì C ©¨¦©£§¨¦¨¦©§¨§¦

.ïèaä ïî øéæð àeä éøäL,ãleiä.ãìeäì ãéúòä ¤£¥¨¦¦©¤¤©¨¤¨¦§¦¨¥

,íBiá àa øLà (é.íã÷ økæpL òeãiä íBia £¤¨©©©¨©¤¦§©Ÿ¤

,BzLà éøçà (àéíB÷nä úà äòãé dcáì àéäL ©£¥¦§¤¦§©¨¨§¨¤©¨

ìà äàøð CàìnäL ,í"éáìîä áúëå) .Ba äàøð øLà£¤¦§¨§¨©¤©©§¨¦§¨¤

øcpä øác Bðéà ïBLîL úeøéæpL íeMî ,à÷åc äMàä̈¦¨©§¨¦¤§¦¦§¥¨¨©¦¨

äéä íàå .Càìnä éãé ìò äéä ék Bøézäì øLôà éàå§¦¤§¨§©¦¦¨¨©§¥©©§¨§¦¨¨

úà øécäì ìBëé áàä ék ,øcpä øác äéä áàä ét ìò©¦¨¨¨¨¨¨©¦¨¦¨¨¨§©¦¤

.(Búeøéæðì øçà ïéc äéä æàå úeøéæða Bðaäzò (áé §¦§¦§¨¨¨¦©¥¦§¦©¨
éøáã àBáé,Eéãé ìò úéðL úàáe ìéàBä ,äzò ¨§¨¤©¨¦¨¨¥¦©§¥

éøác àBáé éàcåáe ,àeä 'ä øác ïk íà ,éúlôz.Eäî §¦¨¦¦¥§©§©©¨§¨¤©
,eäNòîe øòpä ètLî äéäizøîà äzà ,øîBìk ¦§¤¦§©©©©©£¥§©©¨¨©§¨

äâäðää ètLî äéäi äî ìáà ,äMàä äNòz äî ÷ø©©©£¤¨¦¨£¨©¦§¤¦§©©©§¨¨

.eäNòîe øòpä ìLìà ézøîà øLà ìkî (âé ¤©©©©£¥¦Ÿ£¤¨©§¦¤
,øîMz äMàäðéà øòpä ètLî äéäi äî ,øîBìkE ¨¦¨¦¨¥§©©¦§¤¦§©©©©¥§

éøöì CEeòéãBéå øBcä éîëç úà ìàLz àlà ,éúBà ìàL ¨¦¦§Ÿ¦¤¨¦§©¤©§¥©§¦

äMàä úà øéäæäì ÷ø éúàáe .Búeøéæð úBëìä úà¤¦§§¦¨¦©§©§¦¤¨¦¨

.úeøéæð úBëìä ìò úôñBúå Lecç íäa LiL íéøáãa¦§¨¦¤¥¨¤¦§¤¤©¦§§¦

,CúBà àp äøöòð (åè.úéaä ìà EúBà óñàð ©§§¨¨¨¤¡Ÿ§¤©©¦

,Eîçìa (æè.Eìëàîa,äìBò äNòz íàåíàå §©§¤§©£¨§§¦©£¤¨§¦

çéì ìàLz äf änì ýåýé Càìî Bì øîàiåéîL ©³Ÿ¤Æ©§©´§Ÿ̈½¨¬¨¤−¦§©´¦§¦®
:éàìt àeäåèé-úàå íéfòä éãb-úà çBðî çwiå §¤«¦©¦©̧¨¹©¤§¦³¨«¦¦Æ§¤

úBùòì àìôîe ýåýéì øevä-ìò ìòiå äçðnä©¦§½̈©©¬©©©−©«Ÿ̈®©§¦´©«£½Ÿ
:íéàø BzLàå çBðîeëìòî áälä úBìòá éäéå ¨¬©§¦§−Ÿ¦«©§¦Á©«£¸©©¹©¥©³

çaænä áäìa ýåýé-Càìî ìòiå äîéîMä çaænä©¦§¥̧©Æ©¨©½§¨©©¬©©§©§Ÿ̈−§©´©©¦§¥®©
:äöøà íäéðt-ìò eìtiå íéàø BzLàå çBðîe¨³©§¦§ÆŸ¦½©¦§¬©§¥¤−¨«§¨

àëçBðî-ìà äàøäì ýåýé Càìî ãBò óñé-àìå§Ÿ¨©³Æ©§©´§Ÿ̈½§¥«¨−Ÿ¤¨´©
Là-ìàå:àeä ýåýé Càìî-ék çBðî òãé æà Bz §¤¦§®¨µ¨©´¨½©¦«©§©¬§Ÿ̈−«

áëíéäìà ék úeîð úBî BzLà-ìà çBðî øîàiå©Ÿ̄¤¨²©¤¦§−´¨®¦¬¡Ÿ¦−
:eðéàøâëeðúéîäì ýåýé õôç eì BzLà Bì øîàzå ¨¦«©¯Ÿ¤´¦§ÀÁ¨¥̧§Ÿ̈³©«£¦¥̧Æ

-ìk-úà eðàøä àìå äçðîe äìò eðãiî ç÷ì-àì«Ÿ¨©³¦¨¥̧ÆŸ¨´¦§½̈§¬Ÿ¤§−̈¤¨
:úàæk eðòéîLä àì úòëå älàãëäMàä ãìzå ¥®¤§¨¥¾¬Ÿ¦§¦−̈¨«Ÿ©¥³¤¨«¦¨Æ

eäëøáéå øòpä ìcâiå ïBLîL BîL-úà àø÷zå ïa¥½©¦§¨¬¤§−¦§®©¦§©´©©½©©§¨«§¥−
:ýåýéäëïéa ïã äðçîa Bîòôì ýåýé çeø ìçzå §Ÿ̈«©¨̧¤Æ´©§Ÿ̈½§©«£−§©«£¥¨®¥¬

:ìBàzLà ïéáe äòøö̈§−̈¥¬¤§¨«

.äìBò ïaø÷ì éãbä úà úBNòì äöøz,EîL éî (æé ¦§¤©£¤©§¦§¨§©¨¦§¤
ìBãbä íãàäå ,ãaëðå ìBãb àéáð çBðî éðéòa äéäL ïåék¥¨¤¨¨§¥¥¨©¨¦¨§¦§¨§¨¨¨©¨

Bîk Bìöà àeä BîLe ,eäàø àlL éîì BîLa òãBð¨¦§§¦¤Ÿ¨¨§¤§§

äî" íB÷îa "EîL éî" øîàð Cëéôì ,Bîöòa íãàä̈¨¨§©§§¦¨¤¡©¦§¤¦§©

."EîMì ìàLz äf änì (çé,éîLïéà ,øîBìk §¤¨¨¤¦§©¦§¦§©¥
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éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦



קפח

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:445:408:368:349:089:0710:1810:1719:3119:3519:5720:0119:1420:12באר שבע )ק(

5:405:358:348:329:069:0410:1610:1519:3319:3819:5920:0419:0720:15חיפה )ק(

5:395:358:348:329:059:0310:1510:1419:3219:3619:5820:0218:5520:11ירושלים )ק(

5:435:398:368:349:089:0610:1810:1719:3219:3619:5820:0219:1520:14תל אביב )ק(

5:155:078:298:269:018:5710:1810:1520:2820:3621:0221:1120:1621:29אוסטריה, וינה )ק(

7:077:129:089:109:409:4210:3210:3417:2517:2017:5217:4817:0317:59אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:245:178:358:319:079:0310:2310:2020:2320:3020:5621:0420:1121:08אוקראינה, אודסה )ק(

4:504:428:048:008:368:329:529:5020:0120:0920:3520:4319:4920:47אוקראינה, דונייצק )ק(

5:004:528:148:108:468:4210:0310:0020:1320:2120:4720:5620:0121:00אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:205:128:378:339:099:0510:2710:2420:4420:5221:2021:2920:3321:33אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:115:028:298:259:018:5710:1910:1620:3820:4721:1521:2420:2721:28אוקראינה, קייב )ק(

5:535:469:028:599:349:3110:5010:4720:4720:5421:1921:2720:3521:44איטליה, מילאנו )ק(

5:595:598:338:339:039:0310:0510:0518:2118:2218:4318:4418:0318:48אקוואדור, קיטו )ח(

7:367:409:389:4010:1110:1311:0411:0518:0317:5918:2918:2517:4218:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:378:4310:3610:3911:0711:1011:5812:0018:4518:3919:1319:0818:2219:12ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:535:488:548:519:269:2310:3810:3720:1320:1920:4220:4820:0020:52ארה"ב, בולטימור )ק(

5:385:328:418:399:139:1010:2610:2420:0720:1320:3720:4319:5420:57ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:395:338:418:399:149:1110:2710:2520:0720:1320:3620:4219:5420:57ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:106:049:169:139:479:4411:0110:5920:4820:5421:1821:2520:3521:39ארה"ב, דטרויט )ק(

6:276:239:189:169:509:4911:0010:5820:0920:1220:3420:3819:5420:49ארה"ב, היוסטן )ק(

5:495:458:468:439:179:1510:2810:2719:5019:5420:1620:2119:3520:32ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:346:319:219:209:549:5211:0111:0120:0120:0420:2520:2819:4520:39ארה"ב, מיאמי )ק(

5:345:288:368:339:099:0610:2210:2020:0320:0920:3220:3919:5020:55ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:285:228:348:319:069:0310:1910:1720:0620:1220:3620:4319:5320:56ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:386:409:029:039:319:3210:3110:3118:2018:1818:4218:4118:0018:45בוליביה, לה-פס )ח(

5:535:459:129:079:449:4011:0211:0021:2521:3322:0222:1221:1422:36בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:545:459:139:089:459:4011:0311:0021:2521:3322:0122:1121:1422:33בלגיה, בריסל )ק(

6:276:308:428:439:139:1410:0910:1017:3817:3618:0217:5917:1818:06ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:126:158:278:298:599:009:559:5617:2617:2317:4917:4717:0617:54ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

5:095:008:298:259:018:5610:2010:1720:4620:5521:2321:3420:3521:56בריטניה, לונדון )ק(

5:095:008:348:299:069:0110:2610:2221:0221:1221:4221:5420:5222:19בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:125:028:338:299:059:0110:2510:2220:5521:0421:3421:4420:4521:48גרמניה, ברלין )ק(

5:385:308:578:539:289:2410:4610:4321:0621:1421:4221:5220:5521:56גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:306:338:458:479:159:1710:1110:1217:3817:3518:0217:5917:1718:03דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:036:018:448:439:179:1610:2310:2219:0719:0919:3019:3218:5119:36הודו, בומביי )ח(

5:585:568:418:409:139:1210:1910:1819:0419:0619:2719:2918:4819:33הודו, פונה )ח(

5:075:008:208:168:528:4810:0810:0620:1320:2120:4720:5620:0221:00הונגריה, בודפשט )ק(

5:465:418:498:469:229:1910:3510:3320:1520:2120:4420:5120:0220:55טורקיה, איסטנבול )ק(

6:146:099:149:119:469:4310:5810:5620:2920:3420:5721:0320:1521:07יוון, אתונה )ק(

5:315:238:418:389:149:1010:3010:2720:3220:3921:0521:1320:2021:17מולדובה, קישינב )ק(

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
תחילת ליל שישי, ח' סיון

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת   - סיון,  מי"א  למכתבו  במענה 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו.

ובמ"ש אשר בדרך חסידות לא יוכל להתנהג - מובנת הפליאה והתמי', איך זה איש הישראלי 

ובפרט בן ישיבה, שולל מעצמו דרך בעבודת השם איזה שתהי', ובפרט שנפסק הדין, כל האומר שמועה 

זו נאה וכו' מאבד וכו' ]ז.א. שגם הוא אומר, ששתיהם שמועות הן, אלא שאומר שבשבילו אין זה נאה 

)עיין היטב עירובין ס"ד ע"א([, וחבל שלא חלי ולא מרגיש, אשר סגנון האמור, הוא סגנונו של היצר 

וכו' ואין להאריך בדבר הפשוט, ובפרט ע"פ זכות מוצאו שהוא מגזע אחב"י הספרדים שמאז ומקדם 

התעסקו בלימוד פנימיות התורה, וזרוק חוטרא אאוירא אעיקרי' קאי.

כן מ"ש שלא מצא חבר, והיצר אינו מסור בידו, לא מצא דרך וכו' - כל הנ"ל הן מפיתויי היצר, 

וכמבואר הענינים בספרי מוסר ובספרי חסידות בארוכה, איך שהמלך זקן וכסיל בא בערמומיות לכל 

אחד ומנסה בכמה דרכים שונים ומשונים.

יזכור את האמור, אשר האמת הוא, אשר עומד הוא בקרן  ולהבא,  ויהי רצון שעכ"פ מכאן 

אורה, ז.א. בד' אמות של תורה, ועליו לנצל חלק יפה זה במילואו, ז.א. ללמוד בהתמדה ושקידה נגלה 

דתורה ופנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות ולקיים המצות בהידור ולעבוד השי"ת 

מבלי להתבלבל בפיתויי היצר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קפט

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:445:408:368:349:089:0710:1810:1719:3119:3519:5720:0119:1420:12באר שבע )ק(

5:405:358:348:329:069:0410:1610:1519:3319:3819:5920:0419:0720:15חיפה )ק(

5:395:358:348:329:059:0310:1510:1419:3219:3619:5820:0218:5520:11ירושלים )ק(

5:435:398:368:349:089:0610:1810:1719:3219:3619:5820:0219:1520:14תל אביב )ק(

5:155:078:298:269:018:5710:1810:1520:2820:3621:0221:1120:1621:29אוסטריה, וינה )ק(

7:077:129:089:109:409:4210:3210:3417:2517:2017:5217:4817:0317:59אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:245:178:358:319:079:0310:2310:2020:2320:3020:5621:0420:1121:08אוקראינה, אודסה )ק(

4:504:428:048:008:368:329:529:5020:0120:0920:3520:4319:4920:47אוקראינה, דונייצק )ק(

5:004:528:148:108:468:4210:0310:0020:1320:2120:4720:5620:0121:00אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:205:128:378:339:099:0510:2710:2420:4420:5221:2021:2920:3321:33אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:115:028:298:259:018:5710:1910:1620:3820:4721:1521:2420:2721:28אוקראינה, קייב )ק(

5:535:469:028:599:349:3110:5010:4720:4720:5421:1921:2720:3521:44איטליה, מילאנו )ק(

5:595:598:338:339:039:0310:0510:0518:2118:2218:4318:4418:0318:48אקוואדור, קיטו )ח(

7:367:409:389:4010:1110:1311:0411:0518:0317:5918:2918:2517:4218:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:378:4310:3610:3911:0711:1011:5812:0018:4518:3919:1319:0818:2219:12ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:535:488:548:519:269:2310:3810:3720:1320:1920:4220:4820:0020:52ארה"ב, בולטימור )ק(

5:385:328:418:399:139:1010:2610:2420:0720:1320:3720:4319:5420:57ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:395:338:418:399:149:1110:2710:2520:0720:1320:3620:4219:5420:57ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:106:049:169:139:479:4411:0110:5920:4820:5421:1821:2520:3521:39ארה"ב, דטרויט )ק(

6:276:239:189:169:509:4911:0010:5820:0920:1220:3420:3819:5420:49ארה"ב, היוסטן )ק(

5:495:458:468:439:179:1510:2810:2719:5019:5420:1620:2119:3520:32ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:346:319:219:209:549:5211:0111:0120:0120:0420:2520:2819:4520:39ארה"ב, מיאמי )ק(

5:345:288:368:339:099:0610:2210:2020:0320:0920:3220:3919:5020:55ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:285:228:348:319:069:0310:1910:1720:0620:1220:3620:4319:5320:56ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:386:409:029:039:319:3210:3110:3118:2018:1818:4218:4118:0018:45בוליביה, לה-פס )ח(

5:535:459:129:079:449:4011:0211:0021:2521:3322:0222:1221:1422:36בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:545:459:139:089:459:4011:0311:0021:2521:3322:0122:1121:1422:33בלגיה, בריסל )ק(

6:276:308:428:439:139:1410:0910:1017:3817:3618:0217:5917:1818:06ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:126:158:278:298:599:009:559:5617:2617:2317:4917:4717:0617:54ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

5:095:008:298:259:018:5610:2010:1720:4620:5521:2321:3420:3521:56בריטניה, לונדון )ק(

5:095:008:348:299:069:0110:2610:2221:0221:1221:4221:5420:5222:19בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:125:028:338:299:059:0110:2510:2220:5521:0421:3421:4420:4521:48גרמניה, ברלין )ק(

5:385:308:578:539:289:2410:4610:4321:0621:1421:4221:5220:5521:56גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:306:338:458:479:159:1710:1110:1217:3817:3518:0217:5917:1718:03דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:036:018:448:439:179:1610:2310:2219:0719:0919:3019:3218:5119:36הודו, בומביי )ח(

5:585:568:418:409:139:1210:1910:1819:0419:0619:2719:2918:4819:33הודו, פונה )ח(

5:075:008:208:168:528:4810:0810:0620:1320:2120:4720:5620:0221:00הונגריה, בודפשט )ק(

5:465:418:498:469:229:1910:3510:3320:1520:2120:4420:5120:0220:55טורקיה, איסטנבול )ק(

6:146:099:149:119:469:4310:5810:5620:2920:3420:5721:0320:1521:07יוון, אתונה )ק(

5:315:238:418:389:149:1010:3010:2720:3220:3921:0521:1320:2021:17מולדובה, קישינב )ק(



קצ

לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:556:529:429:4110:1210:1111:1911:1820:1120:1420:3520:3719:5520:41מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:327:389:249:279:5710:0010:4610:4917:1917:1317:4817:4217:0017:46ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:105:078:038:018:338:329:429:4118:5018:5419:1519:1918:3519:23נפאל, קטמנדו )ח(

6:536:539:229:229:559:5510:5710:5719:0919:0919:3019:3118:5119:35סינגפור, סינגפור )ח(

4:414:328:037:598:358:309:549:5120:2420:3421:0321:1420:1421:18פולין, ורשא )ק(

6:156:168:358:369:089:0810:0710:0717:5417:5318:1618:1517:3518:19פרו, לימה )ח(

6:096:029:199:169:519:4811:0611:0421:0621:1321:3821:4620:5422:03צרפת, ליאון )ק(

6:096:019:249:209:569:5211:1311:1021:2621:3422:0122:1021:1522:29צרפת, פריז )ק(

5:365:358:128:128:428:429:469:4618:1018:1018:3218:3217:5218:36קולומביה, בוגוטה )ח(

5:515:458:598:569:319:2810:4510:4320:3720:4321:0821:1520:2421:30קנדה, טורונטו )ק(
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

       

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה

  

השני. בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ

זה. זמ
אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו

            
 

          

     

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק א נעשית הנרות הדלקת ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו אסור החג. כניסת

            
 

          

  

לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ
זה. זמ

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג
הבדלה. לאחרי עד ש שתישאר במקו ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכי ולכ

:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מכ"ח אייר עם המצורף רשימת התלמידים.

ומהנכון הי' באם לא עשו כזה עד עתה, שיבקשו מהת' שי' הרושמים כאן את השיחות בעת 

ההתועדות, שימציאו להם השיחות בענין דופרצת בלימוד, שתקותי שיוכל לנצלם וכן הנהלת תו"ת 

בכלל תוכנם להתחזקות הלימוד והגברתו, ויהי רצון שיהיו דברים היוצאין מן הלב שאז נכנסין אל 

הלב ופועלים פעולתם.

ויהי רצון שגם פעולה זו תהי' באופן דופרצת...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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