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(dben izla dgpd)

¯Ó‡ÈÂאראך אשר הארץ אל אביך ומבית וממולדתך מארצך לך לך אברם אל ,1הוי'

לומר הקב"ה הוצרך למה הקושיא וידועה וטובתך. להנאתך לך, לך רש"י ופירש
בלבד. הקב"ה ציווי בגלל רק שילך מספיק הי' ולא וטובתך, להנאתך לך, לך לאברהם

והשבי') מהגלות לאחרונה שיצאו הביכלאך (בא' צדק הצמח של במאמר מ"ש2ואיתא
נשמתו3האלשיך ומקור לשרש שיגיע היינו, הולך, אתה ולעצמך לך הוא לך דלך שהפירוש

דהנה למעלה. שהיא הארה5ידוע4כמו רק אלא בגוף, למטה נמשכה הנשמה כל שלא
אפשר אי שבקדושה לפי למעלה, נשארה הנשמה עיקר אבל למטה, נמשכה לבד ממנה
ממקומו נעקר אינו שבקדושה דבר כל כי כו', רושם שום ישאר ולא למטה הכל שיומשך

חפץ6לגמרי ארץ העליונה, בארץ למעלה נשאר שרשה עיקר לנשמה, ובנוגע הארה7, ורק ,
ע"י דוקא זה הרי הנשמה לשרש להגיע וכדי בגוף. להתלבש ויורדת מתפשטת ממנה
אתה ולעצמך (לך לך לך וזהו העליונה. הארץ כנגד מכוונת שהיא ישראל לארץ ההליכה
אל בלכתו אך ושרשו, מעיקרו נפרד הוא הרי בחו"ל בהיותו כי, הארץ, אל גו' הולך)
הוא הנשמה ושורש שעיקר בזה, והענין ושרשו. עצמו אל ומתחבר כהולך הוא הרי הארץ
שמוסיף וכפי האצילות. עולם זה הרי הקבלה ובלשון האחדות, בעולם למעלה שהיא כפי
הוא הנשמות כל שורש מ"מ, מבי"ע, הם הנשמות שרוב שאע"פ בהגה"ה, הצ"צ

בלקו"ת8מאצילות גם כמבואר שחורה9, ומקור10בענין לשרש להגיע וכדי ונאוה. אני
ישראל. לארץ ההליכה ע"י זה הרי האצילות, בעולם שהיא כפי הנשמה

צ"לÍÈ˘ÓÓÂב) באצילות לשרשו להגיע שבכדי זה על (הטעם הענין שביאור הצ"צ,
שני דיו"ט הענין ביאור תחילה בהקדים יובן דוקא) ישראל לארץ ההליכה
ועשי' דיצירה מלכות בחי' לתוך דאצילות העליונה שפע נמשך שבו גלויות, של

לארץ. שבחוץ לבנ"י השפע נמשך שדרכם שרים בהע' המתלבשים

ÔÈ�Ú‰Âידוע דהנה שרים,11בזה, בהע' להתלבש למטה יורדת אינה דאצילות מלכות שבחי'
דיצירה מלכות בחי' רק אלא שרים, בהע' מתלבשת אינה דבריאה מלכות וגם
אמרו זה ועל להם. לתת הראוי השפע להם להמשיך שרים בהע' המתלבשת היא ועשי'

הגלות12חז"ל בזמן לישראל שפע להשפיע צריך שכאשר היינו, עמהם, שכינה לאדום גלו

פרשתנו.)1 ריש

ד'))2 (כרך בראשית באוה"ת לאח"ז נדפס – לך לך ד"ה

ואילך. ב תרפ, שם גם וראה ואילך. א תרעה,

פרשתנו.)3 ריש

ע')4 תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה לך לך גו' ויאמר רד"ה גם ראה

.(89 ע' תש"ה (סה"מ תש"ה יח).

ד.)5 עא, האזינו ד. טז, שה"ש לקו"ת ראה

אגה"ק)6 תניא פ"א. של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ש"ד ע"ח ראה

א). (קמז, ז"ך לסימן ביאור

ובכ"מ.)7 וישב. ר"פ תו"א ראה

ג.)8 יט, שה"ש לקו"ת

ואילך).)9 ב (ז, ונאוה אני שחורה ענין ביאור ד"ה שה"ש

ה.)10 א, שה"ש

אוה"ת)11 ואילך. רמה ע' תקס"ד הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ואילך. א'תתכח ע' שמע"צ

מסעי.)12 ס"פ ספרי
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ואילך. א'תתכח ע' שמע"צ
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דיצירה מלכות בחי' שהיא השכינה, מוכרחת אזי שרים, הע' ממשלת תחת כשיושבים
לישראל ההשפעה תעבור שדרכם ממשלתם, תחת שישראל ההם בהשרים להתלבש ועשי',
עמהם עמהם, שכינה לאדום גלו וזהו ההוא. השר של הארץ חלק אדמת על שיושבים
מתלבשים ועשי' דיצירה מלכות שרק והטעם ממש. שרים בע' שמתלבשת דהיינו ממש,
עילאה שאבא הידוע ע"פ הוא, דבריאה, מלכות לא וגם דאצילות, מלכות ולא שרים בהע'

באצילות ביצירה13מקננא מקננן ספירן ושית בבריאה, מקננא ובינה וידוע14, שיניקת15.
ולכן, החיצונים, יניקת אין ובינה מחכמה משא"כ בלבד, תחתונות מז' היא החיצונים
הבינה, ספירת מאירה בבריאה כי שרים, בהע' להתלבש יורדת אינה דבריאה מלכות

הידוע ע"פ לזה, טעם ועוד לחיצונים. יניקה אין רע,16שממנה ומיעוטו טוב רובו שבבריאה
מיצירהובי הוא החיצונים מדור התחלת ולכן רע, רובו ובעשי' מחצה, על מחצה צירה

מתלבשים זה ומשום טוב. שרובו מאחר בבריאה, לא אבל מחצה, על מחצה ששם ואילך,
דוקא. ועשי' דיצירה מלכות שרים בהע'

Ê"ÙÚÂדאצילות האור שפע מתגלה שבו גלויות, של שני שביו"ט החידוש גודל יובן
בהם נמשך לא כלל שבדרך אף שרים, בהע' המתלבשים ועשי' דיצירה במלכות
קבלת בין חילוק בזה יש יותר, ובפרטיות בלבד. ועשי' דיצירה המלכות בחי' רק אלא

האריז"ל לקבלת הרמ"ק17הרמ"ק שלדעת עצמם,18, שרים בהע' דאצילות השפע מתגלה ,

בהע' המתלבשת ועשי' דיצירה במלכות רק דאצילות השפע מתגלה האריז"ל לדעת משא"כ
שבארץ מהשמחה יותר גלויות של שני ביו"ט השמחה גודל טעם גם יובן ועפ"ז שרים.

לחירות19ישראל כשיצא אזי ברזל, בכבלי אסור בשבי' שהי' המלך בן עד"מ כמו שזהו ,

יותר מאד, גדולה היא השמחה כו', המלך ממעדני להתענג המלך אביו אל ושב חפשי
במלכות למעלה, ועד"ז המלך. שולחן על ימיו כל והי' כלל בשבי' אסור הי' לא אם מאשר
עליונה ושפע אור גילוי שם כשמתגלה שרים, בהע' גלות בבחי' שמתלבשים ועשי' דיצירה
שמעולם דאצילות במלכות ההתגלות שמצד מהשמחה יותר השמחה תגדל אזי דאצילות,
גלויות של שני דיו"ט השמחה מעלת וזוהי שרים. בהע' להתלבש המדרגה בסתר ירדה לא
שפע מתגלה ישראל שבארץ ראשון שביו"ט לפי ישראל, שבארץ ראשון יו"ט לגבי
דאצילות השפע ומתגלה נמשך גלויות של שני וביו"ט בלבד, דאצילות במלכות האצילות

שרים. בהע' המתלבשים ועשי' דיצירה במלכות

צ"לÊ·Â‰ג) האצילות בעולם הנשמה ומקור לשרש להגיע שכדי גו', לך לך ענין יובן
ממשלת תחת לארץ, בחוץ בהיותו כי, דוקא, ישראל לארץ לארץ מחוץ ההליכה
רק נשמתו ממקור נתגלה לא ועשי', דיצירה המלכות בחי' רק מאירה ששם שרים, הע'
מלכות כנגד שמכוונת הקדושה הארץ אל עלייתו ע"י אבל דיצירה, במלכות שהיא כמו

א.)13 עה, משפטים תו"א ב. רכ, לזח"ב רמ"ז

א).)14 (כג, ו תיקון תקו"ז

ג.)15 נו, דא"ח) (עם סידור ראה

בהקדמה)16 עולמות) ציור (שער מג שער חיים עץ ראה

ועוד. להדרוש.

17(.11 שבהערה ואוה"ת הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

נערב.)18 אור בספר

ואילך.)19 ג צא, שמע"צ תורה לקוטי גם ראה

d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jl jl t"y

המאמר תוכן ע"כ דאצילות. במלכות נשמתו שרש בחי' בו מאיר אזי ודאצילות, דבריאה
הצ"צ. של

הפשוט‡Ì�Óד) הפירוש לפי הוא, ומקורו, לשרשו ההליכה הו"ע לך שלך הנ"ל ביאור
בו יתגלה שעי"ז ישראל, לארץ לארץ מחוץ למעלה, מלמטה ההליכה על שקאי
הו"ע לך שלך הפירוש עם זה פירוש יתאים איך להבין צריך ועדיין כו'. נשמתו מקור

אור בתורה כמבואר למטה, מלמעלה מכל20ההליכה הנעלם שכל רם, אב הוא שאברם
מלמעלה ויומשך לגילוי הנעלם אורו שיצא גו', לך לך לאברם ה' אמר זה ועל רעיון,

המלכות. לבחי' הארץ, אל למטה,

Í‡גילוי תוספת תחילה להיות צריך למטה הירידה ענין להיות שיוכל שכדי הוא, הענין
ניתוסף ואח"כ רעיון, מכל הנעלם שכל אברם, נקרא שתחילה שזהו יותר, נעלה אור

שהו"ע ה"א, אות בבינה21לו שהתגלותה עתיק בחי' אצלו22המשכת להיות אפשר הי' ועי"ז ,
מלמעלה ההליכה על קאי לך שלך להפירוש שגם שפיר אתי ועפ"ז למטה. הירידה ענין

אור בתורה מ"ש גם וזהו כו'. ומקורו לשרשו מגיע דוקא עי"ז הנה אשר23למטה, בפירוש
בציווי מ"ש ע"ד אליך, אומר אשר ולא אראך, אשר אומרו מובן אינו [דלכאורה אראך

העקידה אל אברהם24ההליכה על גם) אלא הארץ, על רק (לא קאי שאראך מבאר זה ועל ,
למטה, מלמעלה ההליכה על שקאי להפירוש גם כי, בעצמך, אותך ואגלה אראה עצמו]
כו' ומקורו לשרשו שמגיע הולך, אתה ולעצמך לך לך, דלך הענין נעשה דוקא עי"ז .25הנה

•

א).)20 (יא, פרשתנו ריש

ב.)21 שם, תו"א גם ראה

ב.)22 קעח, זח"ג ראה

ו'))23 (כרך שם אוה"ת רע"א. פא, שם תו"ח גם וראה שם.

א. תתרעג,

ב.)24 כב, וירא

25() המאמר סיום ).l"endחסר
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שהו"ע ה"א, אות בבינה21לו שהתגלותה עתיק בחי' אצלו22המשכת להיות אפשר הי' ועי"ז ,
מלמעלה ההליכה על קאי לך שלך להפירוש שגם שפיר אתי ועפ"ז למטה. הירידה ענין

אור בתורה מ"ש גם וזהו כו'. ומקורו לשרשו מגיע דוקא עי"ז הנה אשר23למטה, בפירוש
בציווי מ"ש ע"ד אליך, אומר אשר ולא אראך, אשר אומרו מובן אינו [דלכאורה אראך

העקידה אל אברהם24ההליכה על גם) אלא הארץ, על רק (לא קאי שאראך מבאר זה ועל ,
למטה, מלמעלה ההליכה על שקאי להפירוש גם כי, בעצמך, אותך ואגלה אראה עצמו]
כו' ומקורו לשרשו שמגיע הולך, אתה ולעצמך לך לך, דלך הענין נעשה דוקא עי"ז .25הנה

•

א).)20 (יא, פרשתנו ריש

ב.)21 שם, תו"א גם ראה

ב.)22 קעח, זח"ג ראה
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25() המאמר סיום ).l"endחסר
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¯Ó‡ÈÂ,אראך אשר הארץ אל אביך ומבית וממולדתך מארצך לך לך אברם אל ה'
מלמעלמ"ט.1וידוע היא לך) (דלך שההליכה הא' פירוש פירושים. ב' בזה שיש

בתו"א גם2וכמבואר למעלה [שהוא רעיון מכל הנעלם שכל רם, אב הוא שאברם
היותה (עם חכמה כי חכמה. משא"כziy`xמבחי' גילוי. בחי' היא פנימיים) הכחות כל

שכל הוא רם שםmlrpdאב לתו"א הצ"צ וביאורי בהגהות וכמבואר רעיון. פרטי3מכל
לגילוי הנעלם אורו שיצא גו' מארצך לך לך אברם אל ה' ואמר שבזה]. הדרגות
ב' ובזה אראך", "אשר ומוסיף מלכות. בחי' הארץ, אל עד למטה מלמעלה ויומשך
עלמא בחי' היא שהמלכות מלכות, בחי' הארץ, על קאי שאראך (כפשוטו) א' פירושים.

אראך אשר עלי' אומר לכן שכל4דאתגליא (בחי' אברם על קאי שאראך ב' ופירוש .
בעצמך" אותך ואגלה "אראה – רעיון) מכל ועצמותך"5הנעלם והיינו,6("במהותך .(

בבי"ע שנמשכת כמו (ובפרט דאתגליא עלמא המלכות שספירת הכי7דהגם קצה היא (

עליון, הכי קצה הוא העליון) מרעיון גם נעלם (שהוא רעיון מכל הנעלם ושכל תחתון,
אראך אשר הארץ אל רעיון) מכל הנעלם שכל (דאברם, וההמשכה הירידה ע"י אעפ"כ,
ויתגלה יתראה עי"ז התחתון), (קצה דאתגליא עלמא מלכות לבחי' הא'), (כפירוש
בבחי' (גם) עילוי שנעשה הב'), (כפירוש אברם של ועצמותו) (מהותו ענינו אמיתית

שם בתו"א מהמבואר כמובן עליון), הכי (קצה רעיון מכל הנעלם .8שכל

בגוףÊ"„ÚÂב) הנשמה ירידת בענין גם ירידתה9הוא ע"י בהנשמה הנעשית שהעלי' ,

מהלך בבחינת [שנעשית "10למטה ענין ,jl"נעלות11לך הכי בהדרגות גם היא ,[
מיחיד" "מקבלת להיותה הוא יחידה שנקראת דזה דהגם יחידה. בבחינת ואפילו 12שבה,

להו13[שלכן לית דבבואה בבואה בלעו"ז, כנגדה שתהי' שייך שהנשמה14אין ע"י מ"מ, ,[

עמיקתא לבירא רמה מאיגרא למטה, כמבואר15יורדת שבה. יחידה בבחינת גם עלי' נעשה ,
דרושים בערך)16בכמה שלא (ועלי' עלי' נעשה דוקא למטה בירידתה הנשמה עבודת שע"י

ב לאור יצא (*g"lyz'd ± jl jl t"y i`ven qxhpew" ,w"yr

g"lyz'd `xie."

ב.)1 תתרעט, ו') (כרך שם אוה"ת א. פט, לך לך תו"ח

שם)2 אוה"ת א). (פ, שם תו"ח גם וראה לך. לך ר"פ

ואילך. א תתרעב,

שם.)3 תו"ח גם וראה א. תרפה, ד') (כרך לך לך אוה"ת

4(– רע"א פא, ושם ב'). סעיף (תחילת שם בתו"ח כ"מ

קצת. באו"א

ו'))5 (כרך שם אוה"ת רע"א. פא, שם תו"ח ב. יא, תו"א

א. תתרעג,

ומהותך.)6 בעצמך שם: ובאוה"ת שם. תו"ח

סוס"ב.)7 לקמן ראה

סע"א)8 פא, שם (ובתו"ח ואילך ב יא, שם תו"א ראה

למטה אברם דבחי' שהירידה ב), תתרעג, שם אוה"ת ואילך.

שם ובאוה"ת אברם. מבחי' שלמעלה בחינה (גילוי) ע"י היא

עלי'. צורך ירידה שהיא בשוה"ג, א תרפז, ד') (כרך

על)9 "קאי לך לך שענין סע"א, תרפח, שם אוה"ת ראה

בגוף". הנשמה ירידת

רעז)10 ע' ח"א מלוקט המאמרים בספר בהמצויין ראה

ובכ"מ. .50 הערה

מהלך)11 בבחי' שיהי' לך, "לך א: תרעט, שם אוה"ת ראה

" שזהו ע"ב: ושם עומד". בבחי' לך".xwirולא לך פי'

א.)12 כה, ראה לקו"ת

ד"ה)13 גם וראה .(187 (ע' פ"ל תש"ז תעשה צהר ד"ה ראה

קס). (ע' עת"ר ציץ ועשית

שם.)14 ציץ ועשית ד"ה ג. לז, תצא לקו"ת א. סו, גיטין

שם. תעשה צהר

ב.)15 ה, חגיגה – הגמרא לשון

בזה)16 הביאור וראה ואילך. ספ"ב תש"ט היום זה ד"ה

mxa` l` 'd xn`ie

שיחות בכמה מהמבואר גם וכמובן שלמעלה. הנשמה ועצם בשרש לתורה),17גם עלי' (בענין
הבחינות ג' שהם יחידה, חי' נשמה רוח נפש שבנשמה הבחינות חמש בכל היא שהעלי'

ושלישיים שניים משנת"ל18תחתיים וע"פ נח. הבעש"ט19דתיבת תורת גו'21עה"פ20(ע"פ בא
עבודה" בסדר "הוראה הוא נח תיבת שענין התיבה) לאחרי22אל [ובפרט מישראל לכאו"א

לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה סדר מתחיל שאז תשרי לדרכ23חודש הולך שהוא שהגם ו.
כו' הפרנסה טרדות כל שהם רבים מים לבחי' ועד דחול, ובעובדין הרשות בעניני ,24(גם)

מהשטף "ניצל שהוא בלבד זו לא הנה ותורה דתפלה בהתיבות עצמו את שמכניס ע"י מ"מ
התיבה22דמבול" ותרם נעשה המים שע"י מזו יתירה התיבה25אלא ותנח שנעשה ],26ועד

בכל הוא רבים במים והתלבשותה למטה ירידתה ע"י שנעשה הנשמה שעליית מזה, מובן
חי' נר"נ הוא האדם בנפש שענינם ושלישיים, שניים תחתיים נח) (דתיבת הבחינות ג'

מלכות,27יחידה בחי' הארץ אל אברם וירידת הליכת שע"י א') (סעיף לעיל המבואר בדוגמת .
בבי"ע גילוי להיות הוא זו) (דירידה הי'29[וכידוע28שהתכלית הארץ אל אברם שהליכת ,

מעשה שע"י לההמשכה הכנה עשה שעי"ז הגשמי, בעוה"ז עד בבי"ע להמשיך בכדי
רעיון. מכל הנעלם שכל בבחי' גם עילוי נעשה תורה] מתן לאחרי בגשמיות המצוות

הכתובÂ¯ÈÙÂ˘ג) (כפשטות הוא הארץ אל גו' לך בלך מלמטה30הב' היא זו שהליכה (

הכתוב) (כפשטות שהוא אביך ומבית וממולדתך מארצך ההליכה למעלה,
הטהרה ענין [היפך תרח של וגו' מלמטלמ"ע31ארצו ויעלה ילך ומשם תחתונה, הכי דרגא ,[

מזבח שם ויבן לבחי' ועד המלכות, בחי' על ס"א) (כנ"ל שקאי אראך אשר הארץ אל עד
אליו הנראה סתם32להוי' להוי' מזבח שם ויבן אשר ועד מלכות), מבחי' למעלה ,33(שהוא

הנראה (דלתתא) מהוי' שלמעלה הנעלם, הוי' דלעילא, הוי' בהעבודה34בחי' גם הוא ועד"ז .
באופן רק (לא היא זו שהליכה תשרי, חודש שלאחרי שבכאו"א לדרכו" הלך ד"ויעקב
ועובדין הרשות בעניני לדרכו תשרי דחודש מהמועדים לדרכו שהולך למטה, דמלמעלה

.846 ע' ח"ג לקו"ש

17(.75 ע' תש"ב סה"ש ואילך. ב כה, לקו"ד

18(.27 הערה לקמן וראה טז. ו, נח

19(.286ֿ7 ע' ח"כ לקו"ש

(ראה)20 ובכ"מ בתחלתו תרצ"ה תעשה צהר בד"ה הובאה

יא). סי' תשנ"ט) קה"ת, (הוצאת טוב שם לכתר הוספות

א.)21 ז, נח

שם.)22 תעשה צהר בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

23(.282 וע' ,269 ע' שם לקו"ש בארוכה ראה

שם).)24 ח"א מלוקט (סה"מ ו' סעיף רבים מים ד"ה ראה

סע"א.)25 ט, תו"א יז) ז, (נח

ואילך.)26 ב תרמג, ג') (כרך א. ע, נח אוה"ת וראה ד. ח, נח

תחתיים)27 הבחינות שג' (מרמ"ז), א תרכז, שם אוה"ת ראה

להרח"ו (שע"ק וידוע וא"ק. אצילות בי"ע הם ושלישיים שניים

תרס"ו בהמשך הובא – פ"ג אבי"ע דרושי שער ע"ח פ"ב. ח"ג

מבי"ע, הם שנר"ן ובכ"מ) פ"א. עטר"ת אומן ויהי ד"ה רל. ע'

מא"ק. ויחידה מאצי', חי'

נרנח"י השמות שחמשה שם, בלקו"ד במ"ש הכוונה גם וזהו

עולמות ד' שהם וחמישיים רביעיים שלישיים שניים תחתיים הם

בי"ע העולמות שמונה מאצילות, שלמעלה א"ס ועולמות אבי"ע

'blשניים שתחתיים משל"ה), שם, (אוה"ת כהפי' – בחינות

ובדוגמת – וחמישיים" "רביעיים יש (ועפ"ז בי"ע הם ושלישיים

דנשמה). שמות ה'

לך)28 אוה"ת לשם הצ"צ הגהות (וראה פרשתנו ריש תו"א

ב). תרפט, ב. תרפה,

סע"א)29 תתרעה, ו') (כרך שם אוה"ת ואילך. ד פג, שם תו"ח

סע"ג. יא, תו"א גם וראה ואילך.

30(.1 שבהערה במקומות מובא – להאריז"ל בל"ת וכ"ה

כגון)31 . . מטמא טהור יתן מי רפי"ט: במדב"ר ראה

מתרח. אברהם

ז.)32 יב, פרשתנו

ח.)33 שם,

סע"א.)34 תרפט, ב. תרפז, ב. תרפד, ד') (כרך פרשתנו אוה"ת

תש"ב. השלישי בחודש ד"ה
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שיחות בכמה מהמבואר גם וכמובן שלמעלה. הנשמה ועצם בשרש לתורה),17גם עלי' (בענין
הבחינות ג' שהם יחידה, חי' נשמה רוח נפש שבנשמה הבחינות חמש בכל היא שהעלי'

ושלישיים שניים משנת"ל18תחתיים וע"פ נח. הבעש"ט19דתיבת תורת גו'21עה"פ20(ע"פ בא
עבודה" בסדר "הוראה הוא נח תיבת שענין התיבה) לאחרי22אל [ובפרט מישראל לכאו"א

לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה סדר מתחיל שאז תשרי לדרכ23חודש הולך שהוא שהגם ו.
כו' הפרנסה טרדות כל שהם רבים מים לבחי' ועד דחול, ובעובדין הרשות בעניני ,24(גם)

מהשטף "ניצל שהוא בלבד זו לא הנה ותורה דתפלה בהתיבות עצמו את שמכניס ע"י מ"מ
התיבה22דמבול" ותרם נעשה המים שע"י מזו יתירה התיבה25אלא ותנח שנעשה ],26ועד

בכל הוא רבים במים והתלבשותה למטה ירידתה ע"י שנעשה הנשמה שעליית מזה, מובן
חי' נר"נ הוא האדם בנפש שענינם ושלישיים, שניים תחתיים נח) (דתיבת הבחינות ג'

מלכות,27יחידה בחי' הארץ אל אברם וירידת הליכת שע"י א') (סעיף לעיל המבואר בדוגמת .
בבי"ע גילוי להיות הוא זו) (דירידה הי'29[וכידוע28שהתכלית הארץ אל אברם שהליכת ,

מעשה שע"י לההמשכה הכנה עשה שעי"ז הגשמי, בעוה"ז עד בבי"ע להמשיך בכדי
רעיון. מכל הנעלם שכל בבחי' גם עילוי נעשה תורה] מתן לאחרי בגשמיות המצוות

הכתובÂ¯ÈÙÂ˘ג) (כפשטות הוא הארץ אל גו' לך בלך מלמטה30הב' היא זו שהליכה (

הכתוב) (כפשטות שהוא אביך ומבית וממולדתך מארצך ההליכה למעלה,
הטהרה ענין [היפך תרח של וגו' מלמטלמ"ע31ארצו ויעלה ילך ומשם תחתונה, הכי דרגא ,[

מזבח שם ויבן לבחי' ועד המלכות, בחי' על ס"א) (כנ"ל שקאי אראך אשר הארץ אל עד
אליו הנראה סתם32להוי' להוי' מזבח שם ויבן אשר ועד מלכות), מבחי' למעלה ,33(שהוא

הנראה (דלתתא) מהוי' שלמעלה הנעלם, הוי' דלעילא, הוי' בהעבודה34בחי' גם הוא ועד"ז .
באופן רק (לא היא זו שהליכה תשרי, חודש שלאחרי שבכאו"א לדרכו" הלך ד"ויעקב
ועובדין הרשות בעניני לדרכו תשרי דחודש מהמועדים לדרכו שהולך למטה, דמלמעלה

.846 ע' ח"ג לקו"ש

17(.75 ע' תש"ב סה"ש ואילך. ב כה, לקו"ד

18(.27 הערה לקמן וראה טז. ו, נח

19(.286ֿ7 ע' ח"כ לקו"ש

(ראה)20 ובכ"מ בתחלתו תרצ"ה תעשה צהר בד"ה הובאה

יא). סי' תשנ"ט) קה"ת, (הוצאת טוב שם לכתר הוספות

א.)21 ז, נח

שם.)22 תעשה צהר בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

23(.282 וע' ,269 ע' שם לקו"ש בארוכה ראה

שם).)24 ח"א מלוקט (סה"מ ו' סעיף רבים מים ד"ה ראה

סע"א.)25 ט, תו"א יז) ז, (נח

ואילך.)26 ב תרמג, ג') (כרך א. ע, נח אוה"ת וראה ד. ח, נח

תחתיים)27 הבחינות שג' (מרמ"ז), א תרכז, שם אוה"ת ראה

להרח"ו (שע"ק וידוע וא"ק. אצילות בי"ע הם ושלישיים שניים

תרס"ו בהמשך הובא – פ"ג אבי"ע דרושי שער ע"ח פ"ב. ח"ג

מבי"ע, הם שנר"ן ובכ"מ) פ"א. עטר"ת אומן ויהי ד"ה רל. ע'

מא"ק. ויחידה מאצי', חי'

נרנח"י השמות שחמשה שם, בלקו"ד במ"ש הכוונה גם וזהו

עולמות ד' שהם וחמישיים רביעיים שלישיים שניים תחתיים הם

בי"ע העולמות שמונה מאצילות, שלמעלה א"ס ועולמות אבי"ע

'blשניים שתחתיים משל"ה), שם, (אוה"ת כהפי' – בחינות

ובדוגמת – וחמישיים" "רביעיים יש (ועפ"ז בי"ע הם ושלישיים

דנשמה). שמות ה'

לך)28 אוה"ת לשם הצ"צ הגהות (וראה פרשתנו ריש תו"א

ב). תרפט, ב. תרפה,

סע"א)29 תתרעה, ו') (כרך שם אוה"ת ואילך. ד פג, שם תו"ח

סע"ג. יא, תו"א גם וראה ואילך.

30(.1 שבהערה במקומות מובא – להאריז"ל בל"ת וכ"ה

כגון)31 . . מטמא טהור יתן מי רפי"ט: במדב"ר ראה

מתרח. אברהם

ז.)32 יב, פרשתנו

ח.)33 שם,

סע"א.)34 תרפט, ב. תרפז, ב. תרפד, ד') (כרך פרשתנו אוה"ת

תש"ב. השלישי בחודש ד"ה
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ובכח שלו, המעשה מכח מתחיל דמלמטלמ"ע, באופן גם אלא) השנה, כל במשך דחול
ענין שהוא [ועד האדם שבגוף תחתונה היותר דרגא שבו, בהעקב שהוא כמו גופא המעשה

החיים מתחיל35דהיפך ומשם הטהרה], היפך שהוא לתרח בנוגע לעיל המובא בדוגמת ,

באברהם [וכמ"ש אלקות דערהערן זאל ער שלו בהעקב גם שפועל מלמטלמ"ע, ָהליכתו
בקולי אברהם שמע אשר דערהערט36עקב האט שלו העקב אצל37שגם זה שהי' וע"י . ָ

שבכאו"א מסותרת האהבה (בדוגמת מישראל לכאו"א זה על הכח ניתן אבינו, אברהם
מאבותינו לנו בירושה שהיא אבינו38מישראל מאברהם ובפרט (באופן39, נמשך ומזה ,[(

השכל לכח עד הכחות, בכל באלקות דערהער) (דער השמיעה מלמטלמ"ע) דהילוך
דשכל. והגבלה ממדידה למעלה השמיעה בהם שתהי' שבראש,

Ì‚Â.תשרי חודש לאחרי מתחיל מלמטלמ"ע) (הליכה לדרכו" הלך ד"ויעקב זה ענין
ב(שמחה היא תשרי) דחודש המועדים (סיום ושמח"ת דשמע"צ העבודה דהנה
שבהם. בהעקב גופא ובהם בהרגלים, ומתחיל) (בעיקר הוא הריקודים שענין ו)ריקודים,
השכל (וכח הראש את גם מנשאים הם ומרקדים, זיך) (הויבן מתנשאים שהעקבים וע"י

על40שבו) כח נמשך ומזה והגבלה. ממדידה למעלה גדולה בשמחה מרקד הוא שגם ,

המעשה מכח מתחיל השנה, כל במשך מלמטלמ"ע) (הליכה לדרכו הלך דויעקב העבודה
בעקביו דש שאדם הענינים [כולל בהעקב שהוא סיבה41כמו איזה (מצד אשר ענינים היינו ,

ממשיך ומזה החיים)], דהיפך שהו"ע כפשוטו העקב (בדוגמת בהם חיות לו אין שתהי')
כנ"ל.(באופ שבראש, השכל לכח גם מלמטלמ"ע) דהילוך ן

הנהרÈ�˘Âד) ב"בעבר הפירושים לשני בהתאם הם גו' מארצך לך בלך הנ"ל פירושים
אבותיכם" התורה42ישבו [שבפנימיות הפירוש הבחי'43. הוא הנהר שעבר [

מעדן יוצא ונהר מבחי' (גם) אבותיכם44שלמעלה ישבו הנהר בעבר ופירוש דאצילות) (בינה
(בעבר למטה נמשכו ומשם מאצילות שלמעלה הנהר מעבר הוא האבות ששרש הוא גו'

כנען" ארץ בכל אותו ש"ואולך ועד דאצילות, בז"א היינו) הנהר, של הירידה45השני
ההליכה – מלכות) על קאי ישראל שארץ א' סעיף (כנ"ל המלכות בבחינת וההמשכה
למטה מלמעלה הליכה הוא אראך, אשר הארץ אל הנהר, עבר על שקאי גו', .46מארצך

ישבו הנהר בעבר ומ"ש תרח, של מקומו הוא הנהר שעבר בפשטות) שהוא (כמו והפירוש
ממרז"ל [כדמוכח לגריעותא הוא גו' היו47אבותיכם ע"ז עובדי מתחילה כו' בגנות מתחיל

הנהר) (עבר גו' מארצך ההליכה – גו'] אבותיכם ישבו הנהר בעבר שנאמר כו' אבותינו
מלמטלמ"ע ועלי' הילוך אראך, אשר הארץ ג').48אל סעיף (כנ"ל

ספל"א.)35 אדר"נ

ה.)36 כו, תולדות

נב.)37 ע' ח"ו התמים .253 ס"ע תש"ח סה"מ

פי"ח.)38 תניא

ח"ב)39 תצוה – החדשה [בהוצאה סע"ב תקלז, שמות תו"ח

ב. פט, שמע"צ ד. עח, סוכות לקו"ת גם וראה סע"ב]. שסג,

ואילך.)40 267 ע' שם לקו"ש גם ראה

עקב.)41 ר"פ רש"י

ב')42 הובאו ב תרפב, פרשתנו ובאוה"ת ב. כד, יהושע

דלקמן. הפירושים

ובכ"מ.)43 ב. פב, דרמ"צ ד. עה, א. כה, תו"א

יו"ד.)44 ב, בראשית

ג.)45 שם, יהושע

ב.)46 תרצ, שם אוה"ת גם ראה

א.)47 קטז, פסחים

ב.)48 תרצא, שם אוה"ת גם ראה
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מ"מ,Â‰�‰ה) והפכיים, שונים פירושים שני הם לך" ב"לך הנ"ל פירושים שב' הגם
מזה מוכח לך), (תיבת התיבה באותה הם הפירושים שב' "לך49מכיון שענין ,

מלמעלה הילוך יחד, האופנים ב' כולל זו] שבפרשה מישראל לכאו"א [וההוראה לך"
בתוככם" "והתהלכתי ובדוגמת למעלה. מלמטה והילוך (לשון50למטה ש"והתהלכתי"

כולל הנ"ל51רבים) הילוך בחינות קוממיות52ב' אתכם ואולך בענין גם וכ"ה ש"קוממיות"53. ,

רבים קומות54(לשון ב' על מורה ב'55) דוגמת שהם חוזר, דאור וקומה ישר דאור [קומה
הנ"ל הילוך יחד.56בחינות הקומות ב' כולל ש"קוממיות" היא בזה הכוונה ,[

˘ÈÂהעיבור שנת שהיא מזו ויתירה העיבור, שנת שהיא (ביחוד), זו שנה עם זה לקשר
(בתכלית הלבנה שנת עם החמה דשנת ההתאמה נעשה שבה קטן, מחזור דסיום

(דלית57השלימות) ולבנה מלמעלמ"ט, ההילוך ענין דוגמת – משפיע בחי' הוא שמש דהנה .
כלום מגרמה העיבור58לה שנת וענין מלמטלמ"ע. ההילוך ענין דוגמת – מקבל בחי' הוא (

דשמש [העבודה העבודות ב' וחיבור צירוף הוא קטן) מחזור דסיום העיבור שנת (ובפרט
הוא שבכללות מלמעלמ"ט, הילוך משפיע, (בחי'59(בחי' דלבנה והעבודה הצדיקים), עבודת
הוא שבכללות למעלה, מלמטה הילוך אחד59מקבל, ענין שייעשו תשובה)], הבעלי עבודת

לעיל כמשנ"ת תמימה), וכמ"ש60(שנה שהכוונה61בארוכה. וכירח, כשמש מאירות ועינינו
הענינים שב' גם] אלא דירח והמעלה דשמש המעלה המעלות, ב' שיהיו רק [לא היא בזה

כאחד. יהיו (והמעלות)

ÔÈ�ÚÂרק לא שהוא דאבר, [ובאופן וכלי הכנה הוא הנ"ל] ענינים ב' ואיחוד [צירוף זה
ממשיך גם אלא [וע"ד62מקבל ומטה". "מעלה מגדר שלמעלה אוא"ס להמשכת [

(בחי'63הידוע דלעילא אתערותא וגילוי לבנה) (בחי' דלתתא דאתערותא השלימות שלאחרי
שאין ממקום דלעילא אתערותא בחי' אח"כ נמשך דלתתא) אתערותא ע"י (הנמשכת שמש)

שנה הנ"ל, ענינים ב' [בצירוף העבודה ששלימות כלל]. שם מגעת דלתתא ]dninzאתערותא

שלים באתר שריא דקוב"ה אוא"ס, להשראת כלי שהוא שלים, האתר שעי"ז64הוא ועד .
(ע"י וקוב"ה ישראל ונעשים השלימות. ותכלית אמיתית שהוא העצמות המשכת נעשה

חד כולא חד.65אורייתא) שהם מעידה אמת שתורת מכיון ביניהם, לחלק שייך שאין ובאופן ,

מ"שעטנז").)49 לזה (הראי' 782 ע' ח"ג לקו"ש ראה

יב.)50 כו, בחוקותי

מכיון)51 הבחינות, ב' שכולל פשוט – ל"והתהלכתי" ובנוגע

הוא "והתהלכתי" שפירוש כ"א) פירושים שני זה a'(שאין

בפנים). (דלקמן ל"קוממיות" בנוגע גם הוא ועד"ז הילוך. אופני

תרמ)52 ע' ב') (כרך ויקרא אוה"ת – והתהלכתי ד"ה דרושי

ספפ"ח פפ"ז. הק"ש שער אמ"ב א. כו, ראה לקו"ת ואילך.

ואילך.

יג.)53 כו, בחוקותי

הבאה.)54 שבהערה לב"ב מהרש"א חדא"ג ראה

א.)55 ק, סנהדרין א. עה, ב"ב

תערבֿג.)56 תרנג. ע' שם אוה"ת פפ"ט. שם אמ"ב

חי"ד)57 (לקו"ש תשל"ח תשרי דוא"ו במכתב בארוכה ראה

ואילך). 477 .p"yeע'

ועוד.)58 ב. קמה, זח"ב

59(.65* הערה 288 ע' ח"כ לקו"ש ראה

287ֿ8.לקו"ש)60 ע' שם

בלקו"ששם)61 בהמצויין וראה (נשמת). דשבת התפלה נוסח

.83 הערה 290 ע'

עולם)62 אדון ד"ה סע"ד. כב, ראה לקו"ת ב. קיד, תו"א

ובכ"מ. פ"ה. תש"ג

ואילך.)63 סע"א כד, שה"ש לקו"ת

ב.)64 צ, זח"ג

א.)65 עג, שם זהר ראה
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מ"מ,Â‰�‰ה) והפכיים, שונים פירושים שני הם לך" ב"לך הנ"ל פירושים שב' הגם
מזה מוכח לך), (תיבת התיבה באותה הם הפירושים שב' "לך49מכיון שענין ,

מלמעלה הילוך יחד, האופנים ב' כולל זו] שבפרשה מישראל לכאו"א [וההוראה לך"
בתוככם" "והתהלכתי ובדוגמת למעלה. מלמטה והילוך (לשון50למטה ש"והתהלכתי"

כולל הנ"ל51רבים) הילוך בחינות קוממיות52ב' אתכם ואולך בענין גם וכ"ה ש"קוממיות"53. ,

רבים קומות54(לשון ב' על מורה ב'55) דוגמת שהם חוזר, דאור וקומה ישר דאור [קומה
הנ"ל הילוך יחד.56בחינות הקומות ב' כולל ש"קוממיות" היא בזה הכוונה ,[

˘ÈÂהעיבור שנת שהיא מזו ויתירה העיבור, שנת שהיא (ביחוד), זו שנה עם זה לקשר
(בתכלית הלבנה שנת עם החמה דשנת ההתאמה נעשה שבה קטן, מחזור דסיום

(דלית57השלימות) ולבנה מלמעלמ"ט, ההילוך ענין דוגמת – משפיע בחי' הוא שמש דהנה .
כלום מגרמה העיבור58לה שנת וענין מלמטלמ"ע. ההילוך ענין דוגמת – מקבל בחי' הוא (

דשמש [העבודה העבודות ב' וחיבור צירוף הוא קטן) מחזור דסיום העיבור שנת (ובפרט
הוא שבכללות מלמעלמ"ט, הילוך משפיע, (בחי'59(בחי' דלבנה והעבודה הצדיקים), עבודת
הוא שבכללות למעלה, מלמטה הילוך אחד59מקבל, ענין שייעשו תשובה)], הבעלי עבודת

לעיל כמשנ"ת תמימה), וכמ"ש60(שנה שהכוונה61בארוכה. וכירח, כשמש מאירות ועינינו
הענינים שב' גם] אלא דירח והמעלה דשמש המעלה המעלות, ב' שיהיו רק [לא היא בזה

כאחד. יהיו (והמעלות)

ÔÈ�ÚÂרק לא שהוא דאבר, [ובאופן וכלי הכנה הוא הנ"ל] ענינים ב' ואיחוד [צירוף זה
ממשיך גם אלא [וע"ד62מקבל ומטה". "מעלה מגדר שלמעלה אוא"ס להמשכת [

(בחי'63הידוע דלעילא אתערותא וגילוי לבנה) (בחי' דלתתא דאתערותא השלימות שלאחרי
שאין ממקום דלעילא אתערותא בחי' אח"כ נמשך דלתתא) אתערותא ע"י (הנמשכת שמש)

שנה הנ"ל, ענינים ב' [בצירוף העבודה ששלימות כלל]. שם מגעת דלתתא ]dninzאתערותא

שלים באתר שריא דקוב"ה אוא"ס, להשראת כלי שהוא שלים, האתר שעי"ז64הוא ועד .
(ע"י וקוב"ה ישראל ונעשים השלימות. ותכלית אמיתית שהוא העצמות המשכת נעשה

חד כולא חד.65אורייתא) שהם מעידה אמת שתורת מכיון ביניהם, לחלק שייך שאין ובאופן ,

מ"שעטנז").)49 לזה (הראי' 782 ע' ח"ג לקו"ש ראה

יב.)50 כו, בחוקותי

מכיון)51 הבחינות, ב' שכולל פשוט – ל"והתהלכתי" ובנוגע

הוא "והתהלכתי" שפירוש כ"א) פירושים שני זה a'(שאין

בפנים). (דלקמן ל"קוממיות" בנוגע גם הוא ועד"ז הילוך. אופני

תרמ)52 ע' ב') (כרך ויקרא אוה"ת – והתהלכתי ד"ה דרושי

ספפ"ח פפ"ז. הק"ש שער אמ"ב א. כו, ראה לקו"ת ואילך.

ואילך.

יג.)53 כו, בחוקותי

הבאה.)54 שבהערה לב"ב מהרש"א חדא"ג ראה

א.)55 ק, סנהדרין א. עה, ב"ב

תערבֿג.)56 תרנג. ע' שם אוה"ת פפ"ט. שם אמ"ב

חי"ד)57 (לקו"ש תשל"ח תשרי דוא"ו במכתב בארוכה ראה

ואילך). 477 .p"yeע'

ועוד.)58 ב. קמה, זח"ב

59(.65* הערה 288 ע' ח"כ לקו"ש ראה

287ֿ8.לקו"ש)60 ע' שם

בלקו"ששם)61 בהמצויין וראה (נשמת). דשבת התפלה נוסח

.83 הערה 290 ע'

עולם)62 אדון ד"ה סע"ד. כב, ראה לקו"ת ב. קיד, תו"א

ובכ"מ. פ"ה. תש"ג

ואילך.)63 סע"א כד, שה"ש לקו"ת

ב.)64 צ, זח"ג

א.)65 עג, שם זהר ראה
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מסיימים‡. שבו - זה הש"ק שביום המיוחד הענין
הרמב"ם: ספר לימוד מישראל רבים

האחרונות)1ידוע (בשנים שנתפשט המנהג
ישראל בספר2בתפוצות פרקים ג' יום בכל ללמוד

"משנה לסיים מנת על - להרמב"ם תורה" "משנה
כולה" פה שבעל לתורה ("מקבץ שנה3תורה" בכל ,(4,

ישראל בכל הפשוט ש"המנהג שבכתב, בתורה כמו
אחת" בשנה התורה את נעשה5שמשלימין שעי"ז ,

על (נוסף כולה פה שבעל דתורה הלימוד גם שנה בכל
שבכתב דתורה ).6הלימוד

(כנדפס יום לכל הפרקים חלוקת סדר וע"פ
מחזור מסיימים - הרמב"ם) ללימוד שיעור" ב"מורה

הרמב"ם דלימוד dfשביעי w"yd meiaו"מתכיפין ,

להשלמה" מחזור7התחלה מתחילים ביום שבו -

הרמב"ם דלימוד .8שמיני

בדבר: פרטים וכמה

(ב) הרמב"ם, לימוד דסיום הענין כללות (א)
מחזור והתחלת שביעי מחזור דסיום המיוחד העילוי

להזמן השייכות (ג) (בהשגחה9שמיני, מסיימים שבו
דלימוד שמיני מחזור ומתחילים שביעי מחזור פרטית)
(ד) תנש"א, בשנת מרחשון, ח' הש"ק, יום - הרמב"ם
כדלקמן. לך, לך פרשת - השבוע לפרשת והשייכות

הרמב"ם:·. לימוד סיום
שמחה שעושין היא) (תורה ישראל לגמרה10מנהג

תורה בנוגע11של גם מובן ומזה (בתושב"כ,

מהשמחה וק"ו ובמכ"ש תורה), משנה לתושבע"פ,
מסכת ועאכו"כ12מישראלcigiע"י`zgשבסיום ,

ש"מקבץ הרמב"ם לימוד dlekבסיום dt lray dxezl"

מישראל.miaxע"י

היא תורה משנה של לגמרה שהשמחה להוסיף, ויש
הרמב"ם וסיום בלימוד משתתפים שאינם לאלה גם
אחד פרק הוא שלהם הלימוד שסדר כיון זה, בזמן

ש"המנהג13ליום שאף שבכתב, בתורה שמצינו ע"ד -
בשנה התורה את שמשלימין ישראל בכל הפשוט

"יש שנים":5אחת", בשלש התורה את שמשלים מי

בגמרא איתא - מסכת לסיום אביי14בנוגע "אמר
מסכתי' דשלים מרבנן צורבא חזינא דכי לי תיתי
טבא" שה"יומא היינו, לרבנן", טבא יומא עבידנא
("צורבא המסכתא ומסיים ללומד רק לא הוא (שמחה)
התלמידים לשאר גם אלא מסכתי'"), דשלים מרבנן
אצלם שגם זו, מסכת וסיימו למדו שלא סתם) ("רבנן"

(שמחה) טבא" "יומא שמשתתפים15נעשה רק ולא ,
השמחה נעשית זו ששמחה אלא אחר, רב של בשמחה

mdlyטבא לומדopaxl("יומא של השמחה כמו ,("

המסכת .16ומסיים

עוסקים שכולם כיון - לזה `cgומהטעמים cenila,

שאר שלומדים אלה והן זו, מסכתא שלומדים אלה הן
בחלוקת כמודגש - ביחד כולם שמתאחדים מסכתות,
(שלמד מהלומדים אחד כל כאילו שחשיב הש"ס

הש"ס כל למד אחת) .17מסכתא

ועוד.1) ואילך. 229 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה ראה
שנתפשט2) שמנהג ממרים) הל' (ריש הרמב"ם מפס"ד להעיר

מן תעשה לא ומצות עשה דמצות התוקף בו יש ישראל בתפוצות
התורה.
לספר.3) בהקדמתו רמב"ם
הוא4) הלימוד זמן דיוק: הסיוםzegtוליתר ולכן שלימה, משנה

ומתקדם הולך אלא תושב"כ), סיום (כמו שנה בכל קבוע בתאריך אינו
השביעי מחזור וסיום ניסן, בי"א הי' הראשון מחזור סיום (ולדוגמא:

מרחשון). בח'
רפי"ג.5) תפלה הל' רמב"ם
"משנה6) הספר שם (בביאור לחיבורו בהקדמתו הרמב"ם ובלשון

ויודע בזה קורא ואח"כ תחלה שבכתב בתורה קורא "אדם - תורה")
ביניהם". אחר ספר לקרות צריך ואינו כולה, פה שבעל תורה ממנו

בראשית.7) לחתן "מרשות" נוסח
למחרתו8) הוא השמיני מחזור דהתחלת שהשיעור שאף להעיר,

התחלה ד"מתכיפין הענין מצד הרי - שיעור") ב"מורה (כנדפס
מהנוסח גם ולהעיר הסיום. לאחרי תיכף להתחיל ונכון טוב להשלמה"
להתחיל תעזרני כן כו' לסיים שעזרתי "כשם - בה"הדרן" שאומרים

כו'".
(9.4 הערה לעיל ראה - לשנה משנה שמשתנה

הרמב"ם10) סיום לרגל הפומבית החגיגה כאשר שגם ולהעיר,
"משום הסיום חגיגת זמן שמאחרין ישראל (כמנהג אחר בזמן נערכת
או"ח חיים תורת (ס' כו'" עם ברוב הידור ביותר . . התורה כבוד
בו תורה", של ב"גמרה היא השמחה עיקר הרי - סקכ"ז)) סתקנ"א

ביום.
וש"נ.11) .6 הערה שם לקו"ש וראה סתרס"ט. או"ח ורמ"א טור
ונקראת12) סעודה ולעשות לשמוח מצוה מסכתא "כשמסיים

סכ"ו). סרמ"ו יו"ד (רמ"א מצוה" סעודת
שנחלק13) כפי להרמב"ם המצוות ספר שלומדים אלה ועאכו"כ

שהסיום ליום, ג"פ להרמב"ם תורה משנה ללומדי מקביל באופן
ליום. דג"פ הלימוד שמסיימים זמן באותו הוא שלהם

ואילך.14) סע"ב קיח, שבת
למדו15) שלא אלה שגם בכורים בתענית ישראל ממנהג להעיר

ואינם המסכת דסיום מצוה בסעודת משתתפים המסכת וסיימו
מתענים.
דשלים16) מרבנן צורבא חזינא "כי אביי של מאמרו יומתק ועפ"ז
-pciar`מסכתא לרבנן" טבא ה"צורבאiia`yיומא (רק) (ולא

לרבנן". טבא "יומא עושה מסכתי'") דשלים מרבנן
אלא17) לעשותה אפשר שאי שמלאכה שבת בהלכות שמצינו ע"ד

ועד"ז א), צג, (שבת המלאכה כל עשו שניהם כאילו חשיב בשנים
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מובן e"weומזה y"knaשכיון - לעניננו בנוגע
להרמב"ם, תורה משנה ומסיימים לומדים שכולם

ynn dey cenil18,אחרת מסכת לומד אחד שכל רק (ולא
והחילוק הש"ס), דכל בהחלוקה שמתאחדים אלא
אחת, (בשנה הלימוד זמן במשך אלא אינו שביניהם
שמסיימים אלה שגם בודאי הרי שנים), בשלש או
של לגמרה בשמחה משתתפים שנים בשלש הלימוד
אצל הפשוט (כהמנהג אחת בשנה הלומדים ע"י תורה
מי שגם שבכתב, בתורה כמו הרמב"ם), לומדי רוב
בשמחה משתתף שנים בשלש התורה את שמשלים

) תורה של dxezלגמרה zgnyהפשוט המנהג ע"פ (

(נוסף אחת בשנה התורה את שמשלימין ישראל בכל
שלהם הלימוד כשיסיימו תורה של לגמרה השמחה על

שנים). בשלש

תורה משנה של לגמרה שהשמחה - מזה ויתירה
בלימוד משתתפים אינם שלעתֿעתה לאלה גם שייכת
בכל תורה משנה שלימוד דכיון ברמב"ם, יומי שיעור

l`xyiשנה zevetza hytzpשמחה הוא הסיום הרי ,

l`xyi llkcישראל מנהג שע"פ בשמחתֿתורה וכמו ,
שלעתֿעתה אלה (גם ממש ישראל כל בה משתתפים
דכל השייכות מצד התורה), בלימוד עוסקים אינם

יעקב" קהלת "מורשה - כולה התורה לכל .19ישראל

שביעי‚. מחזור סיום - זה בסיום יתירה ומעלה
שמיני: מחזור והתחלת

במחזור תורה משנה ומסיימים שלומדים לאחרי
נעלה באופן הוא שני במחזור והסיום הלימוד ראשון,
נעלה באופן שלישי ובמחזור ראשון, מבמחזור יותר
עד שלאח"ז, במחזורים וכן שני, מבמחזור יותר
נעשה לפעם שמפעם שביעי, מחזור וסיום ללימוד

בקודש" "מעלין - יותר נעלה באופן והסיום ,20הלימוד

עצמה, בההוספה גם בקודש" ש"מעלין אלא עוד ולא
היא שני מחזור לגבי שלישי במחזור שההוספה היינו,

xzei zilrp dtqedלגבי שני במחזור ההוספה מאשר
שביעי במחזור להוספה בנוגע ועאכו"כ ראשון, מחזור

שלפנ"ז. המחזורים כל לגבי

יש - למחזור ממחזור וההוספה העילוי על ונוסף
מחזור בסיום מיוחד :iriay21עילוי

הרשב"א בתשובות מ"ש שבע22ידוע שמספר
על swiddמורה zenilyשבו) הזמן בענין כמודגש ,

הזמן בגדר כולם שהם העולם עניני כל )23קשורים

השבת), ויום השבוע ימי (ששת ימים לשבעה שנחלק
דהוי שנין אלפי שית נכללים שבהם ההיקף, ימי שבעת
(כנגד השביעי ואלף השבוע) ימי ששת (כנגד עלמא

השבת). יום

במספר היא דישראל השלימות שגם להוסיף, ויש
ישראל כנסת על שרומז המנורה, קני שבעת - שבע
ה', בעבודת מדרגות שבע שהם סוגים, לשבע שנחלקת

המדות שבעת נעשית24כנגד יחד כולם ובצירוף ,

כולה" זהב ד"מנורת ירכה25השלימות עד זהב "מקשה ,
היא" מקשה פרחה .26עד

מחזור שבסיום מיוחד עילוי שיש מובן ומזה
- swiddהשביעי zenilyתורה משנה .27בלימוד

מחזור בסיום ההיקף שלימות iriayולאחרי

מחזור עילויipinyמתחילים נוסף שבו ,jexrÎoi`ay-

הוא שמיני מספר ושלימותdlrnlכי, ההיקף מימי
ועומד "מקודש הרשב"א ובלשון envrההיקף, ipta

ההיקף" גדרי28שומר עם קשור שבע שמספר היינו, ,

ע"י אלא הש"ס לסיים אפשר אי העתים צוק שמפני שכיון בנדו"ד,
כל למד מהם אחד כל כאילו נחשב זה הרי מישראל, לכמה החלוקה

וש"נ). .267 ע' ח"י לקו"ש (ראה הש"ס
לספר18) ומקביל וקיצור תוכן - המצוות ספר שלומדים אלה וכן

תורה. משנה
ד.19) לג, ברכה
וש"נ.20) א. כח, ברכות
חביבין"*.21) השביעין "כל יא) פכ"ט, (ויק"ר ממארז"ל להעיר
ותש"ה.22) תש"ד תרע"ח, השמיני ביום ויהי ד"ה וראה ס"ט. ח"א
ועוד.

ובכ"מ.23) פ"ז. שעהיוה"א ראה
ובכ"מ.24) בהעלותך. ר"פ לקו"ת
ב.25) ד, זכרי'
ד.26) ח, בהעלותך

כמארז"ל27) - דשבע השלימות מודגשת בתורה שגם להעיר
רע"א). קטז, (שבת תורה" ספרי שבעה אלו שבעה עמודי' "חצבה

באופן28) זה אין ההיקף", "שומר שנקרא אף יותר: ובפרטיות
epipryמההיקף למעלה היותו שעם מודגש שבזה ההיקף, לשמור הוא

(ששומר לההיקף שייכות לו יש ההיקף) על לשמור ביכלתו (שלכן
ועומד "מקודש שהוא אלא envrעליו), iptaמההיקף לגמרי למעלה ,"

פעולה ע"י (לא היא ההיקף שמירת שגם ועד הבאה), הערה גם (ראה
מתבטלים מעלתו גודל שמצד ממילא, בדרך כמו אלא) מיוחדת,

בשמירה). צורך יש (שבגללם הבלתיֿרצויים הענינים מאליהם
ל"שומר עצמו" בפני ועומד "מקודש שמקדים יומתק ועפ"ז
ההיקף, שומר שביעי, הוא למעלה מלמטה שהסדר (אף ההיקף"
שהוא כפי שמיני בחי' ולאח"ז אליו, שייך אבל מההיקף למעלה
אינה ההיקף שמירת שגם להדגיש כדי - עצמו") בפני ועומד "מקודש
עצמו". בפני ועומד "מקודש שהוא כפי אלא לההיקף, ששייך באופן

. . aiag iriay zea`a" :mye dynמשה*) cre dynn" l`xyi ilecb mbztk ,oeniin oa dyn epiaxl zekiiyd mb zfnexn dfay l"ic Î "

.(n"kae .oe`b dyn 'x jxr `"cigdl milecbd my d`x) "dynk mw `l
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מובן e"weומזה y"knaשכיון - לעניננו בנוגע
להרמב"ם, תורה משנה ומסיימים לומדים שכולם

ynn dey cenil18,אחרת מסכת לומד אחד שכל רק (ולא
והחילוק הש"ס), דכל בהחלוקה שמתאחדים אלא
אחת, (בשנה הלימוד זמן במשך אלא אינו שביניהם
שמסיימים אלה שגם בודאי הרי שנים), בשלש או
של לגמרה בשמחה משתתפים שנים בשלש הלימוד
אצל הפשוט (כהמנהג אחת בשנה הלומדים ע"י תורה
מי שגם שבכתב, בתורה כמו הרמב"ם), לומדי רוב
בשמחה משתתף שנים בשלש התורה את שמשלים

) תורה של dxezלגמרה zgnyהפשוט המנהג ע"פ (

(נוסף אחת בשנה התורה את שמשלימין ישראל בכל
שלהם הלימוד כשיסיימו תורה של לגמרה השמחה על

שנים). בשלש

תורה משנה של לגמרה שהשמחה - מזה ויתירה
בלימוד משתתפים אינם שלעתֿעתה לאלה גם שייכת
בכל תורה משנה שלימוד דכיון ברמב"ם, יומי שיעור

l`xyiשנה zevetza hytzpשמחה הוא הסיום הרי ,

l`xyi llkcישראל מנהג שע"פ בשמחתֿתורה וכמו ,
שלעתֿעתה אלה (גם ממש ישראל כל בה משתתפים
דכל השייכות מצד התורה), בלימוד עוסקים אינם

יעקב" קהלת "מורשה - כולה התורה לכל .19ישראל

שביעי‚. מחזור סיום - זה בסיום יתירה ומעלה
שמיני: מחזור והתחלת

במחזור תורה משנה ומסיימים שלומדים לאחרי
נעלה באופן הוא שני במחזור והסיום הלימוד ראשון,
נעלה באופן שלישי ובמחזור ראשון, מבמחזור יותר
עד שלאח"ז, במחזורים וכן שני, מבמחזור יותר
נעשה לפעם שמפעם שביעי, מחזור וסיום ללימוד

בקודש" "מעלין - יותר נעלה באופן והסיום ,20הלימוד

עצמה, בההוספה גם בקודש" ש"מעלין אלא עוד ולא
היא שני מחזור לגבי שלישי במחזור שההוספה היינו,

xzei zilrp dtqedלגבי שני במחזור ההוספה מאשר
שביעי במחזור להוספה בנוגע ועאכו"כ ראשון, מחזור

שלפנ"ז. המחזורים כל לגבי

יש - למחזור ממחזור וההוספה העילוי על ונוסף
מחזור בסיום מיוחד :iriay21עילוי

הרשב"א בתשובות מ"ש שבע22ידוע שמספר
על swiddמורה zenilyשבו) הזמן בענין כמודגש ,

הזמן בגדר כולם שהם העולם עניני כל )23קשורים

השבת), ויום השבוע ימי (ששת ימים לשבעה שנחלק
דהוי שנין אלפי שית נכללים שבהם ההיקף, ימי שבעת
(כנגד השביעי ואלף השבוע) ימי ששת (כנגד עלמא

השבת). יום

במספר היא דישראל השלימות שגם להוסיף, ויש
ישראל כנסת על שרומז המנורה, קני שבעת - שבע
ה', בעבודת מדרגות שבע שהם סוגים, לשבע שנחלקת

המדות שבעת נעשית24כנגד יחד כולם ובצירוף ,

כולה" זהב ד"מנורת ירכה25השלימות עד זהב "מקשה ,
היא" מקשה פרחה .26עד

מחזור שבסיום מיוחד עילוי שיש מובן ומזה
- swiddהשביעי zenilyתורה משנה .27בלימוד

מחזור בסיום ההיקף שלימות iriayולאחרי

מחזור עילויipinyמתחילים נוסף שבו ,jexrÎoi`ay-

הוא שמיני מספר ושלימותdlrnlכי, ההיקף מימי
ועומד "מקודש הרשב"א ובלשון envrההיקף, ipta

ההיקף" גדרי28שומר עם קשור שבע שמספר היינו, ,

ע"י אלא הש"ס לסיים אפשר אי העתים צוק שמפני שכיון בנדו"ד,
כל למד מהם אחד כל כאילו נחשב זה הרי מישראל, לכמה החלוקה

וש"נ). .267 ע' ח"י לקו"ש (ראה הש"ס
לספר18) ומקביל וקיצור תוכן - המצוות ספר שלומדים אלה וכן

תורה. משנה
ד.19) לג, ברכה
וש"נ.20) א. כח, ברכות
חביבין"*.21) השביעין "כל יא) פכ"ט, (ויק"ר ממארז"ל להעיר
ותש"ה.22) תש"ד תרע"ח, השמיני ביום ויהי ד"ה וראה ס"ט. ח"א
ועוד.

ובכ"מ.23) פ"ז. שעהיוה"א ראה
ובכ"מ.24) בהעלותך. ר"פ לקו"ת
ב.25) ד, זכרי'
ד.26) ח, בהעלותך

כמארז"ל27) - דשבע השלימות מודגשת בתורה שגם להעיר
רע"א). קטז, (שבת תורה" ספרי שבעה אלו שבעה עמודי' "חצבה

באופן28) זה אין ההיקף", "שומר שנקרא אף יותר: ובפרטיות
epipryמההיקף למעלה היותו שעם מודגש שבזה ההיקף, לשמור הוא

(ששומר לההיקף שייכות לו יש ההיקף) על לשמור ביכלתו (שלכן
ועומד "מקודש שהוא אלא envrעליו), iptaמההיקף לגמרי למעלה ,"

פעולה ע"י (לא היא ההיקף שמירת שגם ועד הבאה), הערה גם (ראה
מתבטלים מעלתו גודל שמצד ממילא, בדרך כמו אלא) מיוחדת,

בשמירה). צורך יש (שבגללם הבלתיֿרצויים הענינים מאליהם
ל"שומר עצמו" בפני ועומד "מקודש שמקדים יומתק ועפ"ז
ההיקף, שומר שביעי, הוא למעלה מלמטה שהסדר (אף ההיקף"
שהוא כפי שמיני בחי' ולאח"ז אליו, שייך אבל מההיקף למעלה
אינה ההיקף שמירת שגם להדגיש כדי - עצמו") בפני ועומד "מקודש
עצמו". בפני ועומד "מקודש שהוא כפי אלא לההיקף, ששייך באופן
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למעלה הוא שמונה ומספר דהעולם), (שלימות העולם
העולם .29מגדרי

לגבי שמונה דמספר העילוי בביאור להוסיף ויש
הידוע ע"פ - ההיקף) (שלימות שבע דמספר השלימות

עם קשור שמונה כמארז"לdle`bdשמספר "כינור30,
המשיח ימות ושל . . הי' נימין שבעת של מקדש של

ר"ת31שמונה" שמונה) (שמספרו ח' באות ומרומז ,
zexig32עצמו בפני הוא שמונה שמספר מובן ומזה ,

)jexrÎoi`aֿוהאין עצמו הבפני כמו שבע, למספר (

צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית דגאולה ערוך
הגאולה. שלפני הזמן לגבי

קשור שמונה שמספר - החסידות דתורת ובסגנון
מלמטה השמינית ספירה (בינה, המוחין בחי' עם
משבעת שלמעלה ראשונות) ג' שכוללת ועוד למעלה,
כנגד ימים בשבעת שנברא לעולם השייכים המדות
היא העבודה עיקר הזה בזמן ולכן, המדות, שבעת

ארץ כיבוש (שזהו"ע המדות שבעת rayבבירור

המוחין גילוי יהי' לבוא ולעתיד בחי'33אומות), ,

ארץ כיבוש (שזהו"ע ראשונות ג' שכוללת השמינית,
xyr'ג כנגד וקדמוני, קניזי קיני ארץ (גם אומות

לבוא) לעתיד .34ראשונות)

משנה וחותם בסיום גם מרומז זה שענין לומר, ויש
בפסוק להרמב"ם ה'35תורה את דעה הארץ מלאה "כי

(דלא מכסים" לים כמים הפסוק) סיום גם (ומוסיף
תשובה דעה36כבהלכות הארץ מלאה "כי רק שמביא

מדגיש ה'" את דעה הארץ "מלאה כי, - ה'") את

ux`dc zenilyd'בחי שבע, מספר ההיקף, (שלימות
והיא ה'", את ב"דעה "מלאה" כולה שהארץ המדות),
באים זה ולאחרי (עולם); "ארץ" במציאות (עדיין)

מספרdlrnlyלדרגא ההיקף, (שומר העולם משלימות
מכסים", לים "כמים - המוחין) בחי' שמונה,
אלא רואים שלא עד במים מכוסה הארץ שמציאות

מכסים" לים .37"מים

לכללות„. בנוגע (הן בכהנ"ל יתירה והדגשה
השביעי מחזור לסיום בנוגע והן תורה דמשנה הסיום

השייכות מצד - השמיני) מחזור הסיום:onflוהתחלת
של לגמרה dxezהשמחה dpynמצד ביותר מודגשת

של לגמרה והשייכות (שבכתב)dxezהסמיכות
dxezÎzgnyaלגמרה השמחה באה לה שבהמשך כיון ,

dxezשל dpynמועדי מסתיימים שבו היום למחרת -

שבישראל אחרון חוזר שבו במרחשון, (ז' תשרי חודש
פרת וחותמם38לנהר שסיומם ,(dxezÎzgnya39.

ועוד: זאת

מחזור מחזורiriayסיום בזמןipinyוהתחלת הוא
ושמונה דשבע העילוי עם -40הקשור השבוע בימי :

יום השבת, שלימותiriaydביום השבוע, דימי
ביום41ההיקף - החודש ובימי ,ipinydלחודש (ח')
ipinyd.ההיקף שומר (מרחשון),

שנת - השנה במעלת גם מודגש זה ,ypz"`וענין

הכתוב בית42כלשון מלכות התנשאות מלכותו", "ותנשא
שנת "תהא בהר"ת גם וכמרומז המשיח, מלך ע"י דוד
והשלימה האמיתית הגאולה על דקאי נפלאות", אראנו

קודש29) שמיני ומספר חול ז' מספר "כל שמיני: ר"פ יקר כלי ראה
ית'". אליו מיוחד זה מספר כי . .

(30.(32 הערה לקמן (וראה שם מהרש"א ובחדא"ג ב יג, ערכין
(השמיני*)31) הוא שמשיח ד.dpenynלהעיר ה, (מיכה אדם נסיכי

ו" ב), נב, ספי"ט).dpenyסוכה משלי (מדרש למשיח" לו נקראו שמות
כל32) נימין שבע שם מהרש"א "ופי' ד: כא, תזריע לקו"ת ראה

ימות ושל כו', השביעי שהוא שבת ע"ד בשבע הולכים הקדושות
נמשך שמשם א' בחי' נוסף** כו'".zexigdהמשיח

המדות.33) אל השייכים המוחין בחי' על נוסף כשלעצמם, מוחין
ובכ"מ.34) בתחלתו. דברים אדהאמ"צ מאמרי בארוכה ראה
ט.35) יא, ישעי'
ה"ב.36) פ"ט
בהתוועדות.37) בארוכה נתבאר
במשנה.38) - א יו"ד, תענית

שמתחיל39) שמיני) (במחזור מחדש הרמב"ם שלימוד ולהעיר,
תורה דשמחת וסיום המשך מרחשון, ז' למחרת הסיום) לאחר (תיכף

סיומו -dxez zgnyaפה ושבעל שבכתב תורה של גמרה הבעל"ט,
אחד. ביום

העילוי40) מודגש בשמח"ת תורה" של ב"גמרה שגם להעיר,
ד) שני יו"ט (ובחו"ל הוא שמח"ת כי - ושמונה :ipinyzxvrÎדשבע

דכל הקליטה על מורה - ההיקף,zray"עצרת" שלימות הסוכות, ימי
ההיקף.ipinyו" שומר - (עצרת***)"

שמיני'41) - השבוע ימי כל ומשלים כולל השבת יום שהרי
נעשה ובו א), פח, ב. סג, (זח"ב שלאחריו השבוע ימי כל מתברכין
אוה"ת (ראה שלפניו השבוע ימי דכל ("ויכולו") והשלימות העילוי

ואילך). א תקח, ואילך. ב מב, בראשית
ז.42) כד, בלק

.(apwz fnx) my dkin y"lia d"ke ,(my dkeqa) awri oird zqxib t"r (*

,zexigd oipr - "zeikln ceary `l` giynd zenil f"der oia oi` y"n t"r ,(zg` `nip) '` xiy sqep" :my `"yxdnd oeyly xirdle (**

."zexigd jynp myny" yxtne siqen z"ewlae

jlna `id dkelnd zenilye xwir ixde ,(i"yxtae fi ,h `"y - "inra (leyni) xevri df" enk) dkeln oeyln mb `ed "zxvr"y xirdl (***

.ipiny 'iga ,giynd
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נאמר עלי' צדקנו, משיח מארץ43ע"י צאתך "כימי
ליצי"מ בערך גם ("נפלאות" נפלאות" אראנו )44מצרים

המשיח ימות ("של ד"שמיני" העילוי יהי' שאז -

ההיקף. שומר ההיקף, ימי משבעת שלמעלה שמונה")

לפרשת‰. השייכות מצד - בכהנ"ל יתירה והוספה
השבוע:

וממולדתך מארצך לך לך אברם אל ה' "ויאמר
כל שלאחרי - אראך" אשר הארץ אל אביך ומבית
שנה ע"ה בן בהיותו לפנ"ז, אצלו שהיו 45העילויים

הרמב"ם התחיל46[ובלשון זה איתן שנגמל "כיון
האמת דרך שהשיג עד . . קטן והוא בדעתו לשוטט
ארבעים ובן . . הנכונה מתבונתו הצדק קו והבין

בוראו"47(מ"ח את אברהם הכיר שנה זה48) ולאחרי ,
שהגיע לאחרי בעבודתו שנים עשיריות כמה עוד עברו
וגו'" מארצך לך "לך לו נאמר בוראו], הכרת לשלימות
ומולדתך ד"ארצך וההגבלות המדידות מכל לצאת -

וכו' (ארץ אביך" דקדושהjlyובית להיותם49) ,

עם mlerdקשורים ixcbולילך ההיקף), ימי (שבעת
אשר הארץ על`j`x"אל שקאי (א) הפירושים: [כב' "

(ב) הכתוב), (כפשטות הקב"ה לו שיראה ארץ - הארץ
בעצמך" אותך ואגלה "אראה - אברם על 50שקאי

ועצמותך" לדרגא51("במהותך הליכה היינו, ,[(dlrnly

ההיקף). שומר (שמיני, העולם מגדרי

חסידות בדרושי המבואר ע"פ יותר 52ויומתק

הכתוב ושבעים45בפירוש שנים חמש בן "ואברם
על מורה שנה" ש"שבעים - מחרן" בצאתו שנה
מעשר), שכלולים (כפי המדות דשבעת השלימות
הגדלת שפועלים חסדים ה' על מורה שנים" ו"חמש
(בגימטריא מ"חרן" היציאה נעשית ועי"ז המדות,
- למדות) מוחין בין שמפסיק הגרון מיצר גרון,

אור למדות.oigendשנמשך

ברית אברם את ה' "כרת מחרן היציאה ולאחרי
ואת הקיני את גו' הזאת הארץ את נתתי לזרעך לאמר
(כמסופר אומות" "עשר וגו'", הקדמוני ואת הקניזי

הפרשה) המשכת53בהמשך על שנוסף מרומז שבזה -

ישנה המדות, אל השייכים מוחין למדות, המוחין אור
לבוא לעתיד שיתגלה כפי עצמם, המוחין המשכת ,54גם

ההיקף ימי משבעת שלמעלה השלימות תהי' שאז
שמיני, בחי' למדות), השייכים מוחין גם כולל (מדות,

עצמם (מוחין ההיקף ).55שומר

מדובר שבה הפרשה בסיום גם מודגש זה וענין
מילה מצות מילה56אודות -dpenylכמ"ש "ובן57,

בכ"מ כמבואר גו'", ימול ימים קשורה58שמונת שמילה
דשבע מהשלימות שלמעלה דשמונה השלימות ,59עם

המשיח בביאת יהי' דמילה השלימות תכלית ולכן
"ומל היעוד יקויים שאז שמונה), `jiwl(בחי' 'dאת

ד"60לבבך" העבודה על ערלתmzlne(נוסף את
הזה)61לבבכם" בזמן .62שנעשית

(בהתחלת הוי'" אליו ד"וירא להגילוי באים ומזה
במק"א כמבואר - במנחה) תיכף שקורין וירא 63פרשת

המילה ע"י שנעשה הוי'" אליו ד"וירא הגילוי שמעלת
שאי מבחי' להיותו היא, המילה, שלפני הגילויים לגבי
גילוי היינו, עצמם, בכח להמשיך לנבראים אפשר
שלמעלה שמיני (בחי' הנבראים מגדרי שלמעלה

ההיקף) ימי .64משבעת

.Â:לעיל מהאמור המורם
שביעי מחזור מסיימים שבו ביום בעמדנו
נתינתֿ יש - הרמב"ם דלימוד שמיני מחזור ומתחילים
בלימוד עוז וביתר שאת ביתר להוסיף מיוחדת כח
לגבי שבאיןֿערוך באופן להוספה ועד הרמב"ם,

טו.43) ז, מיכה
וש"נ.44) תפז). (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת ראה
ד.45) יב, פרשתנו
ה"ג.46) פ"א ע"ז הל'
שם.47) מיימוניות הגהות
שלש48) "בן בהיותו בוראו הכרת התחלת על נוסף - ההיכרא" "גמר

ואילך). 14 ס"ע ח"כ לקו"ש בארוכה וראה שם. משנה (כסף שנים"
וש"נ.49) .59 ע' שם לקו"ש ראה
רע"א.50) פא, שם תו"ח ב. יא, פרשתנו תו"א
וש"נ.51) ואילך. רפא ע' ח"א מלוקט סה"מ וראה שם. תו"ח
ש52) תו"ח ובארוכה ד. יא, שם תו"א ואילך.ראה ב צ, ם
ובפרש"י.53) יחֿיט טו,
שבעה54) אלא להם נתן ולא כאן, יש אומות "עשר רש"י: ובלשון

ירושה להיות עתידים . . והשלשה ".cizrlגוים,

חב"ד.55) - ג' הם ובפרטיות
פ"י56) מלכים (הל' ברמב"ם היומי לשיעור מהשייכות ולהעיר

) שנאמר בלבד, וזרעו אברהם בה נצטווה "המילה - יז,epzyxtה"ז)
אחריך". וזרעך אתה ט)

יב.57) יז, פרשתנו
ב58) ט, מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך. ד כ, תזריע לקו"ת

ועוד. ואילך.
יקר59) (כלי שבשביעי" השבת דוחה שבשמיני שהמילה טעם "וזה

שם). וסהמ"צ לקו"ת שם.
ו.60) ל, נצבים
טז.61) יו"ד, עקב
צג,62) שם תו"ח - ובארוכה פרשתנו. סוף תו"א ס"ד. אגה"ק ראה

ובכ"מ. ואילך. ג
ואילך.63) 110 עמ' תש"נ השיחות ספר ואילך. 50 ע' ח"י לקו"ש
ר"פ64) (פרש"י החולה" את לבקר ה', אליו "וירא יותר: ובפרטיות

וע"י המדות), שלימות - ז' פעמים (ז' מ"ט בגימטריא "חולה" - וירא)
הנו"ן שער לו ונתגלה שנמשך החולי, נתרפא ה'" אליו ד"וירא הגילוי

המוחין). (בחי' דבינה
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נאמר עלי' צדקנו, משיח מארץ43ע"י צאתך "כימי
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הרמב"ם התחיל46[ובלשון זה איתן שנגמל "כיון
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בעצמך" אותך ואגלה "אראה - אברם על 50שקאי
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שמיני, בחי' למדות), השייכים מוחין גם כולל (מדות,
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דמחזור להעילוי בהתאם שלפנ"ז, ipinyd65הלימוד

זה. ביום שהתחלתו

בפירסום ההוספה ע"ד צ"ל מיוחדת והתעוררות
וההשתדלות ברמב"ם יומי שיעור דלימוד המנהג
הרמב"ם ללימוד שיצטרפו נוספים יהודים על להשפיע
ליום, אחד פרק - ועכ"פ ליום, פרקים ג' - טוב [מה
וטף)], לנשים (גם המצוות בספר הלימוד ועכ"פ
התורה כל הלכות דלימוד השלימות אצלם תהי' שעי"ז
התורה בהפצת הפעולות לשאר בנוגע ועד"ז כולה,
חוצה, התורה) (דפנימיות המעיינות והפצת והיהדות
הגאולה תיכף ופועלים ומזרזים ממהרים שעי"ז
יהי' (שאז צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית

דבחי' ס"ג).ipinyהגילוי כנ"ל ,

ההתעוררות שפעולת ולהדגיש להוסיף ויש
ללימוד שיצטרפו נוספים יהודים על וההשפעה
שסיימו אלה ע"י (ובמיוחד) גם להיות צריכה הרמב"ם

הרמב"ם: דלימוד שביעי מחזור כבר

לשלימות שהגיע שלאחרי לומר מקום יש לכאורה,
הרמב"ם בלימוד שיעסוק מוטב השביעי, דמחזור
בהשפעה להתעסק במקום השלימות, בתכלית לעצמו
(ובפרט הרמב"ם בלימוד ממדרגתו שרחוק יהודי על
לא שעדיין הקצה, אל הקצה מן שמיני) במחזור

הרמב"ם. לימוד התחיל

והיהדות התורה דהפצת הפעולות בשאר [ועד"ז
שיתעמק שמוטב שטוען - חוצה המעיינות והפצת
התורה בהפצת משיעסוק לעצמו החסידות בלימוד

ב"חוצה"]. להנמצאים והמעיינות

על דהשפעה הפעולה אלה שבימינו - לזה והמענה
של ענין היא ytpהזולת gewitחיוב שכן, וכיון ,

מוטל הזולת על בהשפעה e`k"`ההתעסקות lrגם ,
הכי בענינים לעסוק שיכול נעלית בדרגא שנמצא זה

בגדול" "מצוה בפקו"נ - ואדרבה .66נעלים,

נעשית הזולת על הפעולה שכאשר לומר, [ויש
לפי יותר, נעלה באופן עצמה הפעולה אזי "בגדול",

שיכול לכך שנוסף - ובנדו"ד הגדול. דרגת ערך
התועלת מגודל חי' דוגמא לו ולהראות להסביר
בהתחלת להיותו הרי, שנה, בכל הרמב"ם דלימוד

שעדייןipinydמחזור יהודי על לפעול וביכלתו בכחו ,
מעלת תהי' אצלו שגם הרמב"ם בלימוד התחיל לא

דמחזור הלימוד מןipinydושלימות ודילוג קפיצה ,

הקצה]. אל הקצה

הזולת על שבפעולה והחשיבות הכרח גודל ומצד
בנוגע גם מובן פקו"נ) של dlertd(ענין ote`lשאינו -

ezbxceנשאר enewnaאת ולעורר להרעיש מנסה ומשם ,
יוצא אלא ודרגא, מקום בריחוק שנמצא הזולת

ודרגתו zlefdממקומו ly ezbxce enewnlעמו ומדבר ,
ely zeize`ae oepbqaנעשית שעי"ז הזולת), (של

ובשלימות. כדבעי הזולת על הפעולה

.Êעל הפעולה (אופן זה שבענין להוסיף, ויש
וירא פרשת מהתחלת והוראה לימוד יש הזולת)

במנחה: שקורין
הכנסת מדת אודות מסופר וירא פרשת בהתחלת
רש"י בפירוש כמבואר - אבינו אברהם של אורחים
פתח יושב "והוא הפסוק על מקרא) של (פשוטו
בביתו", ויכניסם ושב עובר יש אם "לראות האוהל",
שלא מנרתיקה חמה הקב"ה "הוציא היום", "כחום
היו שלא מצטער שראהו ולפי באורחים, להטריחו
אנשים", בדמות עליו המלאכים הביא באים, אורחים

כו'. והאכילם לביתו הכניסם ואברהם

"67ותמוה אודות שמדובר כיון :mik`lnבדמות . .
היו ולא אורחים, להכנסת זקוקים היו שלא אנשים",

" אם, כי אכלו, ולא לאכול, כמוe`xp68צריכים
בהם69שאכלו" קיים לא שאברהם (לכאורה) נמצא -

שהקב"ה יתכן ואיך אורחים, הכנסת (ח"ו)mixrdמצות
אנשים" בדמות עליו המלאכים ש"הביא אברהם על

אורחים?!dnciyכדי הכנסת מצות שקיים לאברהם

הגמרא דברי ע"פ ש"גדולה70ובפרט למדים שמכאן
שכינה" פני מהקבלת יותר אורחים שעפ"ז71הכנסת -

ר"ת65) (שמיני) שח' (ס"ג) לעיל האמור לומר,zexigוע"פ יש -
חורין בן לך "אין חירות, של באופן בהלימוד גם מתבטא זה שענין
מארז"ל ע"ד מ"ב), פ"ו (אבות תורה" בתלמוד שעוסק מי אלא

" ד) טז, שם בשלח. ר"פ אלא(מכילתא לידרש התורה ניתנה לא
להשלימות ועד הפרנסה, מדאגות חורין בני שהיו המן", לאוכלי
והשלימה, האמיתית בגאולה - חירות של באופן התורה דלימוד
כל אין . . הראשונות לוחות נשתברו לא "אלמלי הלוחות", על "חרות
חירות" אלא חרות א"ת חרות, שנאמר בהן, שולטת ולשון אומה

א). נד, (עירובין
ה"ג.66) פ"ב שבת הל' רמב"ם ב. פד, יומא ראה

ואילך.67) 324 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
ב).68) פו, (מב"מ ח יח, פרש"י
שם)69) (ב"מ נראין (תוד"ה ממש" ושותין ש"אוכלין להדעה וגם
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קיום לכאורה בזה אין וש"נ), יד. פמ"ח, (ב"ר בנימוסי'" הלך לקרתא
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הפרשה71) בהמשך כמ"ש - אורחים הלוויית מכאן למדים ועד"ז

הם" אורחים "כסבור לשלחם", עמם הולך "ואברהם טז) יח, (וירא
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למדים שבתורתֿאמת יתכן איך יותר: גדולה תמיהה
אורחים הכנסת מפעולת אורחים דהכנסת המעלה

אמיתית?! שאינה

בזה הביאור לומר המלאכים72ויש "הביא שכאשר -

בדמות אנשים`miypעליו כמנהג והתנהגו ,"milke`y

mizeyeאנשים ומנהג אנשים" ה"דמות אצלם נעשה ,
בדרגת`izinענין נשארו לא למטה שבבואם היינו, ,

אלא בעלמא), (דמיון אנשים כמו שנראים מלאכים
" למטה `miypשבאו zencaגדר עליהם חל ובמילא, ,"

אבינו אברהם קיים ולכן, שעה), (לפי "אנשים" ודין
אורחים הכנסת מצות ידם .dzzin`lעל

- הזולת על הפעולה באופן הוראה למדים ומזה
שנמצא הזולת על לפעול צריך ה"גדול" שכאשר
בדרגתו להשאר יכול אינו החוצה), (במקום "למטה"
לדרגתו שעה) (לפי מדרגתו לירד צריך אלא הנעלית,
ע"פ הזולת, ערך לפי ולדבר למטה, הנמצא הזולת של
יפעל ואז ומצבו, במעמדו שנמצא ועד ומנהגו, דרכו

ובשלימות. באמיתיות עליו

.Áללימוד בנוגע טובות החלטות שקבלת ויה"ר
על בהפעולה והן לעצמו שלו הלימוד הן הרמב"ם,
התורה דהפצת הפעולות שאר בתוככי הזולת,
"אותו את תיכף ותביא ותזרז תמהר חוצה, והמעיינות
- ספרו וחותם בסיום הרמב"ם מדבר שאודותיו הזמן"

המשיח. ימות

מארצך לך "לך - השבוע בפרשת הכתוב ובלשון
אראך", אשר הארץ אל אביך ומבית וממולדתך
לארץ לארץ מחוץ הולכים בנ"י וכל מישראל שכאו"א

וזוכים73ישראל ,meiwlלזרעך" הקב"ה דהבטחת בפועל
izzpהגדול הנהר עד מצרים מנהר הזאת הארץ את

וגו'", הקדמוני ואת הקניזי ואת הקיני את פרת נהר
משיח ע"י השלימה האמיתית בגאולה אומות", "עשר

באים - עצמה ישראל ובארץ עירצדקנו, לירושלים
המזבח" מקום "אל השלישי, המקדש ולבית 74הקודש

ביותר" מכוון ד"וירא75(ש"מקומו הגילוי יהי' ואז ;(
"ולא - השלימות בתכלית מישראל לכאו"א הוי'" אליו

מוריך" את רואות עיניך והיו מוריך עוד .76יכנף

ממש בפועל יהי' זה שכל - העיקר והוא ועוד
דלימוד הסיום את שיערכו כך, ממש, ומיד ותיכף
עם ביחד זה הש"ק ביום שביעי במחזור הרמב"ם

עפר" שוכני ורננו "הקיצו בגוף, (נשמה ),77הרמב"ם

טבריא - כבוד מנוחתו שבו "עתידין78בעיר אלי' ,

למקדש" נעתקין ומשם תחילה לחזור .79(סנהדרין)

שיראו באופן הרמב"ם דסיום הלימוד יהי' ואז
וחותם בסיום הרמב"ם דברי בפועל שנתקיימו בגלוי
אלא העולם כל עסק יהי' לא . . הזמן "באותו ספרו:

ישראל יהיו ולפיכך בלבד, ה' את חכמים80לדעת
בוראם דעת וישיגו הסתומים דברים ויודעים גדולים
ה' את דעה הארץ מלאה כי שנאמר האדם, כח כפי

מכסים". לים כמים

והוא הכל מן מרובה הלוי' "שכר שם: רמב"ם וראה עה"פ). (פרש"י
דרכים עוברי מאכיל בה, שנהג החסד ודרך אבינו אברהם שחקקו החק

אותם". ומלוה אותם ומשקה
שם.72) לקו"ש ראה - בזה ביאור עוד
לעלות73) הרמב"ם השתוקק חייו ימי כל שבמשך מהידוע להעיר

בדרך י"ל ואולי בה**, להקבר זכה הסתלקותו לאחרי ורק לא"י*,
ועד לארץ, בחוץ לפעול היתה בעולם ושליחותו שעבודתו אפשר,
בארץ מופתי "רבות ד"רמב"ם", בר"ת גם כמרומז מצרים, לארץ
עלה הסתלקותו) (בעת עבודתו ושלימות גמר לאחרי ורק מצרים"***,

בטבריא. ונטמן ישראל לארץ גופו
שבנה74) המזבחות שג' ולהעיר - ד. יג, בפרשתנו הכתוב לשון

ואילך). 63 עמ' ח"ל לקו"ש (ראה מקדשות בתי ג' כנגד הם אברהם

רפ"ב.75) ביהב"ח הל' רמב"ם
פל"ו.76) תניא וראה כ. ל, ישעי'
יט.77) כו, ישעי'
ההתוועדות)78) (בעת עכשיו (ששם ישראל שבארץ ובפרט

על שביעי דמחזור הרמב"ם סיום כבר ערכו קודש****) שבת מוצאי
הרמב"ם. ציון

הי"ב.79) פי"ד סנהדרין הל' רמב"ם
לגבי80) דישראל בהמעלה הוא תורה משנה וחותם שסיום להעיר

ולהעיר, ישראל". כל "לעיני דתושב"כ הסיום כמו העולם, כל
- ישראל של מעלתם מודגשת התורה שמסיימים ושמח"ת שבשמע"צ
אתך", לזרים ואין לבדך לך "יהיו לכם", תהי' עצרת השמיני "ביום

בלחודוהי". ומלכא "ישראל

.(f"d d"t mikln 'ld m"anx) "mixvnl aeyl `ly dxez dxidfd zenewn dylya ,da ayiizdl xeq`"y mixvna ezeida k"ek`re (*

dfa h"ewyd d`x - .(d"t gxte xeztk) "'ek oie`l 'b mei lka xaerd azekd miiqn 'id eny mzeg 'id l"f m"xdyk"y epivny cre

.171 'r h"ig y"ewla epnqpy mixtqa

cnle `v ,myl mdizn mikilen eid minkgd ilecb ,k"tr`e ,ezen xg` ezhlewl miign ezhlew dnec dpi`" :`"id my m"anx d`x (**

."wicvd sqeie epia` awrin

.mixvn ux`a dzidy "dxez dpyn" ixwird exeaig zaizk mb llek (***

zyecw . . ik ,dly zelilde minid onf itl dpicne dpicn lka . . h"eie zay zqipk onf" :h"q `"q (z"ecdn) g"e` f"dc` r"ey d`x (****

."el ie`xd epnf mewne mewn lkl dhnl xi`ny wx ,onfde mewnd xcbn dlrnl `ed h"eie zay
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הקודש ללשון מתורגם
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של ששמותיהן שלמרות רבות, פעמים הוסבר כבר

מוזכרות אינן התורה כשמותיהם1בגמראze`ceaפרשיות ,

בגמרא המוזכרים התנ"ך, ספרי במשנה2של מוזכרים וכן ,3

הגמרא4ובגמרא מסכתות של שמותיהן כל למרות5כמעט ,

שמות הם שאלו מספקת הוכחה יש מכךdxezdnזאת ,

אלו בשמות לפרשות לקרוא ישראל כלל אצל שמקובל

i`ceaשנים מאלף .6יותר

בשטרות: המופיעים משמות וחומר" ב"קל נלמד הדבר

ההלכה נפסקת יום שלשים במשך מקובל מסויים שם אם

dxezaזה ששם ,eny `edזה אדם בעניננו7של וחומר קל .

של רבות מאות במשך כבר מקובלים הפרשות ששמות –

ומורי גדולי ידי על כך נקראות הן כאשר ובמיוחד שנים,

התורה.8ישראל פי על השמות בודאי אלה הרי –

בשם נרמז פרשה כל של הפנימי שתוכנה מובן, 9מכך

נאמר אילו גם הדבר הוא כך התורה. לה ששמות10שקבעה

נפתחותאלו אלו שבמלים משום רק מלכתחילה נקבעו

הפרשה נקראת שלמעשה כיון כי – לפיdlekהפרשות ,

שהענינים לומר ייתכן לא התורה (ולגבי זה בשם התורה,

מקריות אין העולם בעניני אף כי ח"ו, מקריים ),11הם

כולה הפרשה את מכיל זה ששם לומר, .12הכרחי

בפרשה, המסופר שכל לך, לך פרשת לגבי גם הוא כך

לך". "לך היא: הפנימית משמעותו האחרון, הפסוק עד

.·
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כללי, באופן יהודי אצל ("לך") ה"הליכה" משמעות

כמובן, היא, בפרשתנו, – אברהם הראשון, מהיהודי החל

אשר בריאתו, של התכלית ואל העיקר אל "הליכתו" דרך

קונו את לשמש גבוה13נברא ה' בעבודת הליכתו כלומר: ,

כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה עליה. אחר עליה ויותר, יותר

"לך ההוראה על "לךjl"14מדובר של המשמעות אשר ,

ב1) להיות "חל ואילך: סע"ב כט, devzבמגלה dz`eב ...`yz ikאבל ."

שאמרו במה (בדוחק) י"ל ועד"ז היום. קריאת לתחלת שהכוונה לדחוק יש

(לא היא הברכה" ב"וזאת שהכוונה הברכה", וזאת קורין "למחר א) לא, (שם

הקריאה*. לתחלת כ"א) הסדרה לשם

ראשונה פרשה מות... אחרי "וקורא ב) מ, (סוטה שמפרש"י ולהעיר,

מות" ש"אחרי שמפרש משמע, קאמר" כלdpynayלחודה שם הוא שם**

הסדרה.

ב.2) יד, ב"ב

(כלים).3) כלים מס' סוף

המסכתות***):4) (וע"ס האחרונים בס' כמצויין

(פסחים תרומות א); י, (ב"מ פיאה שם); רשב"א ראה – א ל, (ב"ק ברכות

(יומא יומא א); עט, (עירובין עירובין ה"ג); פ"ו כלאים (ירוש' כלאים א); לד,

ב); רמז, (שם תעניות ב); רכג, (זח"ג חגיגה בתחלתה); (תענית ר"ה ב); יד,

(שם); נזיר (שם); נדרים בתחלתה); (סוטה כתובות רע"א); רעו, (שם יבמות

– שם (זהר ב"ב (שם); ב"מ א); קצח, זח"ג א. קב, (ב"ק ב"ק (שם); סוטה

(שם); שבועות סע"ב); ב, (שבועות מכות ב); מא, (סנה' סנה' תליתאי); בבא

אבות ב); יד, (ע"ז ע"ז שם)); פרש"י (ראה בחירתא – א כז, (ברכות עדיות

מהמס' – שמחות שם); ורשב"א ר"ח ראה – א ל, כח,zephw(ב"ק (כתובות

מהמס' – כלה רבתי); אבל – –zephwא ב קט, (ב"מ זבחים א); קיד, (שבת

כח, (ביצה בכורות א); ז, (מנחות מנחות שם)); פרש"י (ראה קדשים שחיטת

ג"כ וראה א. יד, (חגיגה נגעים א); טז, (שם מדות ב); יד, (יומא תמיד א);

א); עט, (עירובין אהלות מס'); או לענין הכוונה אם ועצ"ע א. יא, לפנ"ז שם

פ"ז שבת (ירוש' מכשירין רע"א); רעו, זח"ג ה"ו. פ"ב ברכות (ירוש' נידה

א). כ, (ברכות עוקצין ה"ד); פ"ג ברכות (ירוש' יום טבול רה"ב);

הרמב"ם5) הקדמת וראה המסכתות. שאר לשמות בנוגע נלמד ומהם

לפיה"מ.

"אשה",6) קורא של"תזריע" (אלא התורה קריאת הרס"ג בסי' כו"כ ראה

ועוד. שם להרמב"ם תפלות בס' – כולם וכו'); תהי'"**** "זאת – ל"מצורע"

ס"ג.7) סק"כ באה"ע רמ"א סג. סמ"ט חו"מ שו"ע ב. קסז, ב"ב

יא.8) יט, יתרו ב. מז, (ויגש עה"ת בפרש"י נמצאו סדרות כמה שמות

ועוד). ז. כה, תרומה

בהלכה9) אפילו הרי – (6 הערה לעיל (ראה בשמות שינויים יש ואם

דא"ח. ואלו ואלו דעות כו"כ מצינו למעשה

שנקראות10) (כמו ו"תולדות" "נח" הסדרות משמות וכדמוכח אינו. אבל

354 ע' ח"ה בלקו"ש בארוכה ראה – שם) תפלות בסדר משא"כ – אצלנו

.40 הערה 25 ע' ח"ז לקו"ש ואילך;

שם,11) ובהנסמן 181 ע' ח"ט לקו"ש ה"ג. פ"א תעניות הל' רמב"ם ראה

וא ס"ח להלן ילך.וראה

שהתחלת12) לפי היינו – כהתחלתו הוא הסדרה ששם גופא זה שגם וי"ל,

y`xe.כולה את כולל הסדרה

בסופה.13) קדושין

שם).14) תפלות (סדר לך" "לך הוא הסדרה ששם

.(eteqa ely "zeltz xcq"a) "jl jl" ,"gp zeclez" :`xew dxcqdly s` ± b"itx dltz 'ld m"anxa "mxa` l` 'd xn`ie" ,"zeclez dl`" c"re (*

."zecrend zyxt"l jynda `ay (a ,l) dlbn dpyna k"`yn (**

dlbn 'qna df yxit `ly s` ± "xn`w dcegl dpey`x dyxte" (my dheqa) yxtl i"yx wwfedy dn oaen f"tref"ptlydf erciy r"` jneq dlbn 'qna i"yxy l"`` ixde ±

dheq 'qna y"nnf"g`ly.(my onqpdae 'h llk i"yx illk ik`ln ci d`x)

.zkqn lkl rbepa (q"ya) zg` mrt wx o`k wzren (***

f"g y"ewl d`xe) ."'idz z`f" m"anxdl zeltzd 'qae b"qx 'iqa yxetnd dnya `exwl l"ed ithc ± 'iwp 'l mxgaa ± "dxdh" ef 'tl `exwl mibdepd lr w"rv f"tre (****

.(40 dxrd 104 'r
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היא עצמך" אל15אל עצמיותו, אל יגיע אבינו שאברהם ,

על המצביעה "הליכה" בודאי זו הרי – נשמתו שורש

עצומה. התעלות

הפרשה, בתחילת אכן, השאלה: מתעוררת זה לפי

לך "לך הציווי את אברהם קיים כיצד מסופר כאשר

ישראל, לארץ והלך אביך" ומבית וממולדתך מארצך

"הלוך שהלך מסופר עצמה, ישראל בארץ מכן, ולאחר

הנגבה" ירושלים16ונסוע לכיוון והתקרב התקדם שהוא ,

המקדש מתבטאת17ובית אלו שבפרטים מובן, –dkildd

יותר נעלית דרגה ואל יותר גבוה מקום אל חיל אל מחיל

בקדושה;

בארץ רעב "ויהי בפרשה: מסופר מכן לאחר מיד אך

מצרימה" אברם שאבר18וירד מארץ, לצאת נאלץ הם

עלzcxleישראל שהסיפור ייתכן כיצד dcixidלמצרים.

עליה על להיפך, שמצביע, לך" "לך בשם וייכלל יתאים

עליה? אחר

.‚
"ÍÏ ÍÏ"Ó ÍÙÈ‰Ï Y ÌÈ¯ˆÓÏ Ì‰¯·‡ ˙„È¯ÈÂ ·Ú¯‰
היתה למצרים ישראל מארץ היציאה עצם מכך: יותר

" כנאמר גםcxieירידה, היא שהכוונה מצרימה", אברם

גם לכך בנוסף אך רוחנית, ה"רעבmxebdלירידה לירידה,

העלם היה מצרימה", "וירד... לידי הביא אשר בארץ"

עצום. והסתר

מולדתו, את אבינו אברהם עזב כאשר לשאול: יש

ואברכך גדול לגוי "ואעשך ברוךֿהוא הקדושֿ לו הבטיח

אראך", אשר הארץ "אל בהגיעו ולבסוף, שמך", ואגדלה

ממנה? לצאת נאלץ ואברהם בארץ", "רעב היה

נסיון זה היה אברהם19אמנם, של עמידתו ידי ועל ,

במדרש (כנאמר בנסיון קרא20אבינו ולא הקפיד "לא

יותר נתעלה עצמו הוא "לך21תגר") של הכוונה הרי אך ,

אלא עצמו, אברהם של התעלותו למען רק היתה לא לך"

במדרש כך על המובא של22כמשל "צלוחית של ,

זוית בקרן מונחת שהיתה בשמים) עם (כלי אפופילסימון"

מיטלטלת, ש"היתה ידי ועל בסביבה, התפשט לא וריחה

לאברהם הקדושֿברוךֿהוא אמר גם כך נודף". ריחו היה

בעולם". מתגדל ושמך למקום ממקום עצמך "טלטל אבינו

מקום שבכל היתה, לך" "לך של התכלית כלומר:

שמים, שם ידו על ויתקדש יתפרסם לשם יגיע שאברהם

כנאמרidefשהרי מתגדל", "שמך של האמיתית המשמעות

אבינו שמים.23לאברהם משם שונה אינו שמו –

שאברהם לאחר שמיד כך, ידי שעל מובן, זאת לעומת

נגרם לא – רעב שם השתרר ישראל לארץ הגיע אבינו

האפשרות לגויים ניתנה להיפך: אלא שמים, שם קידוש

הקדושֿ את העובד יהודי לכאן שהגיע שמשום לטעון,

כל נפגמה שבכך מכך, ויוצא רעב. נגרם לכן ברוךֿהוא,

לך". "לך של המשמעות

.„
"ÍÏ ÍÏ"Ó ÍÙÈ‰Ï Y ÌÈ¯ˆÓ· ˙ÈÏÈÏ˘ ‰ÚÙ˘‰

אברם "וירד של זו ירידה הרי זאת, לכל בנוסף

בית האשה "ותוקח של למאורע הגורם היתה מצרימה"

שם הקדושֿברוךֿהוא אותה שמר למעשה אמנם פרעה".

ח"ו בה נגע לא אשר עד רצוי, בלתי זאת,24מדבר בכל אך ,

גדולה, ירידה מהווה כבר פרעה" ל"בית לקיחתה עצם

כידוע יניקה25ובמיוחד, לפרעה ניתנה כך ידי על ,

מקדושה,

אלא למצרים, אברהם שהגיע לפני שאף שרואים, וכפי

ירידה לאברהם נגרמה כבר מצרימה", לבא "הקריב רק

את".f`y26מסויימת, מראה יפת אשה כי "ידעתי

תש"ה15) תש"ב, לך לך בד"ה ונתבאר הובא – כאן עה"ת .cereאלשיך

ט.16) יב,

שם.17) פרשתנו פרש"י ספל"ט. ב"ר

יו"ד.18) יב,

רש"י19) עה"פ. פרש"י ב. פל"ב, אדר"נ פכ"ו. פרדר"א ב. פ"מ, ב"ר

מ"ג. פ"ה אבות ורמב"ם

שם.20) ב"ר

ואילך.21) סע"ב יט, ראה לקו"ת א. כב, וירא רמב"ן רפנ"ה. ב"ר ראה

ועוד. ואילך. ב קפה, דרמ"צ

ב.22) פל"ט, ב"ר

פשוטו23) לפי והריdenzכי שמך", "ואגדלה הקב"ה לו שאמר מה

אברהם חפץ כי ו"היתכן ואפר", עפר "ואנכי הביטול בתכלית הי' אברהם

– תרס"ז לך לך ובד"ה עה"פ באלשיך שהקשה (וכמו ונפלאות" בגדולות

בחי' המשכת הו"ע שמך" ש"ואגדלה שם, לך לך ד"ה וראה תרס"ו). בהמשך

עיי"ש. העצמי. שמו

ה.24) פרשתנו תנחומא ראה

פרשתנו.25) ריש אוה"ת

ב.26) פא, פרשתנו זהר שם. תנחומא א. טז, (ב"ב לפנ"ז משא"כ

) הראשון בפירוש יא) (יב, פרשתנו שצניעותixwirdפרש"י מוכח, ומזה .((

שהענינים ,61 הערה לקמן (ראה ושרה* דאברהם הגוף מצד היתה זו

שהם כמו אבות" שהםzehytaד"מעשה כמו הם פרש"י**) של (ענינו

הגוף). מצד

zeripv" my i"yx d`x (*mdipyayzeedc `zeripv ze`ibqa" :my xdfa d"ke ."oedipiamy `xnba ik ± (a"eike "exn` epizeax" `le) "dcb` yxcn" i"yx azek okly l"ie ."

ly epipr `edy rnynmdxa`.

ixd ± "dcb` yxcn"n df `aen i"yxay s`e (**lk.(2 dxrd 1 'r d"g y"ewl d`x) hytl jiiy z"dr i"yxta `aedy dn
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היא עצמך" אל15אל עצמיותו, אל יגיע אבינו שאברהם ,

על המצביעה "הליכה" בודאי זו הרי – נשמתו שורש
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הנגבה" ירושלים16ונסוע לכיוון והתקרב התקדם שהוא ,

המקדש מתבטאת17ובית אלו שבפרטים מובן, –dkildd

יותר נעלית דרגה ואל יותר גבוה מקום אל חיל אל מחיל

בקדושה;

בארץ רעב "ויהי בפרשה: מסופר מכן לאחר מיד אך

מצרימה" אברם שאבר18וירד מארץ, לצאת נאלץ הם

עלzcxleישראל שהסיפור ייתכן כיצד dcixidלמצרים.
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העלם היה מצרימה", "וירד... לידי הביא אשר בארץ"
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מולדתו, את אבינו אברהם עזב כאשר לשאול: יש

ואברכך גדול לגוי "ואעשך ברוךֿהוא הקדושֿ לו הבטיח

אראך", אשר הארץ "אל בהגיעו ולבסוף, שמך", ואגדלה

ממנה? לצאת נאלץ ואברהם בארץ", "רעב היה

נסיון זה היה אברהם19אמנם, של עמידתו ידי ועל ,
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אלא עצמו, אברהם של התעלותו למען רק היתה לא לך"
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שאברהם לאחר שמיד כך, ידי שעל מובן, זאת לעומת
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אברם "וירד של זו ירידה הרי זאת, לכל בנוסף

בית האשה "ותוקח של למאורע הגורם היתה מצרימה"

שם הקדושֿברוךֿהוא אותה שמר למעשה אמנם פרעה".

ח"ו בה נגע לא אשר עד רצוי, בלתי זאת,24מדבר בכל אך ,

גדולה, ירידה מהווה כבר פרעה" ל"בית לקיחתה עצם
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יו"ד.18) יב,

רש"י19) עה"פ. פרש"י ב. פל"ב, אדר"נ פכ"ו. פרדר"א ב. פ"מ, ב"ר

מ"ג. פ"ה אבות ורמב"ם

שם.20) ב"ר

ואילך.21) סע"ב יט, ראה לקו"ת א. כב, וירא רמב"ן רפנ"ה. ב"ר ראה

ועוד. ואילך. ב קפה, דרמ"צ

ב.22) פל"ט, ב"ר

פשוטו23) לפי והריdenzכי שמך", "ואגדלה הקב"ה לו שאמר מה

אברהם חפץ כי ו"היתכן ואפר", עפר "ואנכי הביטול בתכלית הי' אברהם

– תרס"ז לך לך ובד"ה עה"פ באלשיך שהקשה (וכמו ונפלאות" בגדולות

בחי' המשכת הו"ע שמך" ש"ואגדלה שם, לך לך ד"ה וראה תרס"ו). בהמשך

עיי"ש. העצמי. שמו

ה.24) פרשתנו תנחומא ראה

פרשתנו.25) ריש אוה"ת

ב.26) פא, פרשתנו זהר שם. תנחומא א. טז, (ב"ב לפנ"ז משא"כ

) הראשון בפירוש יא) (יב, פרשתנו שצניעותixwirdפרש"י מוכח, ומזה .((

שהענינים ,61 הערה לקמן (ראה ושרה* דאברהם הגוף מצד היתה זו

שהם כמו אבות" שהםzehytaד"מעשה כמו הם פרש"י**) של (ענינו

הגוף). מצד

zeripv" my i"yx d`x (*mdipyayzeedc `zeripv ze`ibqa" :my xdfa d"ke ."oedipiamy `xnba ik ± (a"eike "exn` epizeax" `le) "dcb` yxcn" i"yx azek okly l"ie ."

ly epipr `edy rnynmdxa`.

ixd ± "dcb` yxcn"n df `aen i"yxay s`e (**lk.(2 dxrd 1 'r d"g y"ewl d`x) hytl jiiy z"dr i"yxta `aedy dn
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הבעלֿשםֿטוב בשם המובא אבינו,27כידוע שאברהם ,

אומרים חז"ל אשר עד לקדושֿברוךֿהוא, מרכבה בהיותו

המרכבה" הן הן במחשבתו28"האבות "מקושר והיה ,

היא ששרה אז עד ידע לא ולכן המחשבה", בשורש תמיד

כן לפני גם אותה שראה למרות מראה, מחשבתו29יפת כי ,

בהתקרבו אך הגשמית". הראיה במקום "שלא תמיד היתה

דדקות (בדקות עליו השפיע מצרים,30למצרים, של האויר (

מבחינת מחשבות אצלו לבא והתחילו ממדרגתו ש"ירד

את". מראה יפת אשה כי ידעתי "עתה אשר עד השבירה",

הענינים לכל לקרוא ייתכן כיצד כלל: מובן אין ובכך

עליה המבטא לך", "לך בשם בפרשתנו, המסופרים הללו,

חיל? אל מחיל

.‰
"ÌÈ�·"Ï Ì¯Â‚ "˙Â·‡ ‰˘ÚÓ"

המשמעות את ולבאר להקדים יש זאת, כל להבין כדי

סימן זה שאין לבנים", סימן אבות "מעשה של הפנימית

"מעשה אלא לבניהם, גם יארע לאבות שארע שמה בלבד,

הוא עצמו לבניםmxebd31אבות" כך אחר שיארע .32למה

בזהר מצרימה"33כנאמר אברם ש"וירד ,mxbמצרים לגלות

ממצרים" אברם "ויעל גרם כך שבדיוק מובן, ומכך –34

אברהם שיציאת וכיון מצרים, מגלות וליציאה לעליה

בכסף במקנה מאד "כבד של באופן היתה ממצרים אבינו

באופן35ובזהב" מצרים מגלות היציאה גם התרחשה לכן ,

גדול" ברכוש יצאו כן "ואחרי .36של

מעשה ידי על נגרמה עצמה מצרים שיציאת כשם

ישראל בני ליציאת שהביאה הזכות לגבי גם כך אבות,

זימה" מעוון שנשמרו "לפי – זו37ממצרים לזכות שגם –

שרה, של זכותה אבות": "מעשה ידי על זכו הם

נתנה הערוה", מן עצמה "גדרה פרעה בבית שבשהותה

הם הארץ, ערות מצרים, בגלות שבהיותם לישראל, כוח

בנשי שליטה שום למצרים תהיה ולא העריות, מן יישמרו

אפילו38ישראל היה יכול לא מצרים מלך שפרעה כפי ,

אמנו בשרה .37לנגוע

.Â
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" של הפנימית המשמעות שגם יובן, זה אברםcxieלפי

"וירד של שהתכלית כיון לך": ב"לך נרמזת מצרימה"

אברם "ויעל – מכן לאחר העליה היתה מצרימה" אברם

ובזהב" בכסף במקנה מאד כבד 39ממצרים...

שהיתה מצרים לגלות בדומה –ick40משם להוציא

– גדול" "ברכוש ולצאת הקדושה ניצוצות את

של ההתחלה היא "וירד" דבר של שלאמיתו יוצא,

"ויעל".

הבבלי בתלמוד הלימוד שאופן שרואים, מבוסס41כפי

הסתרה לכאורה, הם, אשר וכדומה, ופלפולים קושיות על

התורה של השכל אור הירושלמי42של מהתלמוד (בשונה

ידי על דוקא זאת, ולמרות – ישר) אור של באופן שבנוי

מכן לאחר מגיעים וכדומה הרבות בקושיות הפלפול

בדרך להשיג שניתן ממה יותר הרבה ההלכה, לעומק

מחלוקת יש כאשר ולכן הירושלמי, התלמוד של הלימוד

נקבעת הירושלמי, התלמוד לבין הבבלי התלמוד בין

הבבלי43ההלכה .44כתלמוד

מובן הבבלי שבתלמוד וההסתר ההעלם שלגבי וכשם

zehytaשבא ההלכה מבירור חלק הוא הקושיות שלימוד ,

כיון מצרימה": אברם "וירד לגבי גם כך בעקבותיו,

הכנה היא זו "כבדzigxkdשירידה של באופן ל"ויעל"

מהעליה. חלק עצמה היא הרי – במקנה..." מאד

מצרים וגלות מצרימה" אברם "וירד שלגבי וכשם

היציאה היא ותכליתם שמטרתם כיון הרי מכן, שלאחר

מהעליה, חלק הם לכן – ממצרים והעליה

מחשבות.27) רבות וזהו ד"ה שמות ס"פ עינים מאור

ו.28) פפ"ב ו. פמ"ז, ב"ר

ועפ"ז29) א). מא, (קדושין שיראנה עד אשה לקדש לאדם אסור שהרי

שם. לב"ב בחדא"ג המהרש"א קושיית מתורצת

(30.30 הערה ט. סעיף לקמן ראה

שהם31) – כו' דבהמה טהרה בסימני מצינו מזו הטהרהminxebdיתרה

מאכלות הל' הרמב"ם על הרגוצבי) (להגאון צפע"נ ראה מודיעים. רק ולא

רפ"א. אסורות

ב"ר32) גם וראה ו. יב, פרשתנו שברמב"ן דנביאים מהדוגמא גם כמובן

ואילך 79 ע' ח"ה לקו"ש גם וראה בניך". לפני הדרך את וכבוש "צא ספ"מ:

האבות. של המצות מעשה בענין

שם.33) פרשתנו

א.34) יג, פרשתנו

ב.35) שם,

יד.36) טו, שם

יב.37) פ"ד, שהש"ר ראה

י.38) יב, פרשתנו המור צרור גם וראה פרשתנו. ריש אוה"ת

"כדי39) שהוא לו", שבאו שבמצרים ל"המחשבות בנוגע גם הוא ועד"ז

עי"ז עבדות לו "ונחשב לבלבלו", שבאו ולא לשרשן... (מאורxzeiלהעלותן "

שם). עינים

שמ"מ, ידעתיielibaאלא נא "הנה אמר שלכן ממדריגתו, ירידה זה הי'

"izltpכי – את" אחותי נא ד"אמרי העבודה ע"י ורק `fממדריגתי",

לשרשן". להעלותן כדי לו... באו המחשבות...

שם.40) עינים מאור גם וראה ויגש. פ' ח"ג לקו"ש ראה

מצרים41) גלות הוא ושרשן סיבתן הגליות שכל הגלות, מצד בא שג"ז

ה'). סעיף תחלת (כנ"ל מצרימה" אברם "וירד בסיבת שבא (45 בהערה (נסמן

הובא42) – ב קכד, נשא פ' (ר"מ דרע" מ"סטרא הן שהקושיות ועד,

סכ"ו). באגה"ק ונתבאר

בתחלתו.43) ח"ב מלאכי יד ראה

פי"אֿיב.44) תש"ח אינש חייב ד"ה בכ"ז .p"yeראה
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היא מצרים גלות (אשר הנוכחית הגלות לגבי גם כך

הגלויות לכל ):45שורש

חז"ל כדברי היא הגלות שתכלית הגלה46כיון "לא :

כדי אלא האומות לבין ישראל את הקדושֿברוךֿהוא

הנמצאים הניצוצות את לברר כדי גרים", עליהם שיתוספו

ישראל יתעלו כך ידי שעל – יותרבגלות נעלית לדרגה

כנאמר הבית, בזמן היו הבית47מאשר כבוד יהיה "גדול

שהירידה מובן, – הראשון" מן יותר האחרון הזה

מהתעלות וחלק התחלה היא עצמה והאחרונה העכשוית

זו. עתידה

.Ê
‡È‰ ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰ È„È ÏÚ ÌÏÂÚ‰ ˙‚‰�‰

‰·ÂËÏ
היא: הרוחנית בעבודתנו מכך הנלמדת ההוראה

כאשר שרויים, אנו שבו בעולם במצב כשמתבוננים

חז"ל כמאמר ליום, מיום מתגבר ויום48החושך יום "בכל

ולחשוב: להתייאש ח"ו עלולים – חברו" משל מרובה...

העולם את ולהאיר החשכה על להתגבר כוח יהא מנין

והמצוות? התורה באור

ההעלמות הירידות, שכל היא, לכך התשובה –

כיון להיפך: בפנימיות, אך בלבד. חיצוניים הם וההסתרים

הקדושֿברוךֿהוא אלא ח"ו מעצמו מתנהל אינו שהעולם

בכל הקדושֿברוךֿהוא של שכוונתו ובודאי, מנהיגו,

– וכירידה כחושך שנראים בדברים גם – בעולם פעולותיו

הירידה דבר, של ולאמיתו העולם, את ולרומם למרק היא

העולם ליום מיום כלומר, מהעליה. וחלק הכנה היא עצמה

דירה בהיותו שלמותו, לשיא שיגיע עד ומתעדן, מתעלה

יתברך. לה'

.Á
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כוננו" גבר מצעדי "מהוי' אמנם, להבין: יש ,49אך

פוסע שהוא לו שנדמה למרות – האדם של פסיעותיו שכל

של רצונו לפי מכוונות הן הרי – רצונו לפי אותן

כי האדם, של לרצונו הגורם וזהו הקדושֿברוךֿהוא,

העליון הרצון מתבטא האדם של זה ,50ברצונו

אך בעולם. שלו החולין הנהגות לגבי הוא כך אמנם –

לאדם ניתנה הרי ומצוות תורה לפעולdxigaziytgלגבי

elyלפי epevx51שהיא עבירה לעבור אפילו יכול שהוא עד ,

jtiddוירד" על לומר ייתכן כיצד כך, ואם העליון. מהרצון

הרמב"ן לדעת שזהו, מצרימה", אשר52אברם "עוון

עליה? זוהי שבפנימיות חטא",

אמנם הדבר: מובן כללי, באופן ישראל גלות לגבי

של הענין אך חטאינו", "מפני נגרם מארצנו" "גלינו

שהחטאים אלא מלמעלה, הוא בעצמו לכךenxb"גלינו"

`edÎjexaÎyecwdyשבא מה שכל וכיון הגלות, את יביא

לשלמותו, העולם את להביא כדי בודאי הוא מלמעלה

הגלות את קבע שהקדושֿברוךֿהוא להסביר, אפשר

הירידה ואת הפגם את תסיר שהיא בלבד זו שלא באופן,

חטאינו" "מפני לדרגה53שנגרמו תוביל אף היא אלא ,

חלק עצמה היא ולכן המקדש, בית מזמן אפילו הנעלית

כדלעיל. מהעליה,

הירידה לכאורה, הרי, מצרימה" אברם "וירד לגבי אך

dnvrלפי שלא – כדלעיל הרמב"ן, לדעת לפחות – היתה

ייתכן וכיצד חטא", אשר "עוון זה היה כי העליון, הרצון

מהעליה? חלק שהיא לומר

.Ë
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שמספרת "חטאים" לגבי בהרחבה פעם הוסבר כבר

לאבות, בקשר ובמיוחד בכלל, לצדיקים בקשר התורה

ח"ו, הפשוט במובן "חטאים" אלה שאין

הרע יצר כלל אין גמורים צדיקים אצל ,54שהרי

" היו אשר האבות אצל mdiniובמיוחד lkלרצון מרכבה "

שהיא55העליון ח"ו, רע של מציאות כלל אפשרית אין ,

חטא, כל של השורש

מלשון ("חטא" אור העדר הוא "חטאם" אלא

שבקד56חסרון מסויים), העדר ידם על נגרם עצמה ושה

(45.28 הערה 178 ע' ח"ט לקו"ש ראה

א46) פו, פרשתנו אוה"ת פרשתנו. ריש א. ו, תו"א וראה ב. פז, פסחים

)y"iir.(

שיבנה47) השלישי ביהמ"ק על שקאי ועוד א כח, זח"א וראה ט. ב, חגי

ביהמ"ק על שקאי סע"א) ג, (ב"ב לדרז"ל סותר זה שאין ומובן הקב"ה. ע"י

לקו"ש (וראה ועוד. סקפ"ז. ח"ד הרשב"א שו"ת א. קג, זח"ב וראה השני.

.(29 הערה 28 ע' ח"ט

א.48) מט, סוטה

ללקו"ת49) והערות" ב"מפתחות הבעש"ט מאמר וראה כג. לז, תהלים

) סט ע' יום היום ד. יח, לקו"ת) ).t"dr(בסו"ס

עיי"ש.50) פ"י. תש"ח ויחלום ד"ה

פ"ה.51) תשובה הל' רמב"ם

בפרש"י:52) (אבל רשו. בלא שם: פרשתנו זהר גם וראה י). (יב, עה"פ

ממנה). לצאת משיאו הקב"ה...

בהגהה).53) פכ"ד (תניא כו' למרק בכדי שבאים העונשים ככל

הרע54) מיצר "עשה אבינו שאברהם ובפרט פ"י). שם (וראה פ"א תניא

ברכות ירושלמי (ראה שם שבתניא בקרבי" חלל מ"לבי נעלה שהוא טוב",

ה"ה). פ"ט

ב).55) (כח, פכ"ג תניא

קונט'56) (סה"מ תרצ"א המושלים יאמרו ע"כ ד"ה א. פב, מטות לקו"ת

ובכ"מ. ח"א).
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היא מצרים גלות (אשר הנוכחית הגלות לגבי גם כך

הגלויות לכל ):45שורש

חז"ל כדברי היא הגלות שתכלית הגלה46כיון "לא :

כדי אלא האומות לבין ישראל את הקדושֿברוךֿהוא

הנמצאים הניצוצות את לברר כדי גרים", עליהם שיתוספו

ישראל יתעלו כך ידי שעל – יותרבגלות נעלית לדרגה

כנאמר הבית, בזמן היו הבית47מאשר כבוד יהיה "גדול

שהירידה מובן, – הראשון" מן יותר האחרון הזה

מהתעלות וחלק התחלה היא עצמה והאחרונה העכשוית
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היא: הרוחנית בעבודתנו מכך הנלמדת ההוראה

כאשר שרויים, אנו שבו בעולם במצב כשמתבוננים

חז"ל כמאמר ליום, מיום מתגבר ויום48החושך יום "בכל

ולחשוב: להתייאש ח"ו עלולים – חברו" משל מרובה...

העולם את ולהאיר החשכה על להתגבר כוח יהא מנין

והמצוות? התורה באור

ההעלמות הירידות, שכל היא, לכך התשובה –

כיון להיפך: בפנימיות, אך בלבד. חיצוניים הם וההסתרים

הקדושֿברוךֿהוא אלא ח"ו מעצמו מתנהל אינו שהעולם

בכל הקדושֿברוךֿהוא של שכוונתו ובודאי, מנהיגו,

– וכירידה כחושך שנראים בדברים גם – בעולם פעולותיו

הירידה דבר, של ולאמיתו העולם, את ולרומם למרק היא

העולם ליום מיום כלומר, מהעליה. וחלק הכנה היא עצמה

דירה בהיותו שלמותו, לשיא שיגיע עד ומתעדן, מתעלה

יתברך. לה'

.Á
˙È˘ÙÁ ‰¯ÈÁ·· ˙Â˘Ú� ˙Â¯È·ÚÂ ˙ÂÂˆÓ

כוננו" גבר מצעדי "מהוי' אמנם, להבין: יש ,49אך

פוסע שהוא לו שנדמה למרות – האדם של פסיעותיו שכל

של רצונו לפי מכוונות הן הרי – רצונו לפי אותן

כי האדם, של לרצונו הגורם וזהו הקדושֿברוךֿהוא,

העליון הרצון מתבטא האדם של זה ,50ברצונו

אך בעולם. שלו החולין הנהגות לגבי הוא כך אמנם –

לאדם ניתנה הרי ומצוות תורה לפעולdxigaziytgלגבי

elyלפי epevx51שהיא עבירה לעבור אפילו יכול שהוא עד ,

jtiddוירד" על לומר ייתכן כיצד כך, ואם העליון. מהרצון

הרמב"ן לדעת שזהו, מצרימה", אשר52אברם "עוון

עליה? זוהי שבפנימיות חטא",

אמנם הדבר: מובן כללי, באופן ישראל גלות לגבי

של הענין אך חטאינו", "מפני נגרם מארצנו" "גלינו

שהחטאים אלא מלמעלה, הוא בעצמו לכךenxb"גלינו"

`edÎjexaÎyecwdyשבא מה שכל וכיון הגלות, את יביא

לשלמותו, העולם את להביא כדי בודאי הוא מלמעלה

הגלות את קבע שהקדושֿברוךֿהוא להסביר, אפשר

הירידה ואת הפגם את תסיר שהיא בלבד זו שלא באופן,

חטאינו" "מפני לדרגה53שנגרמו תוביל אף היא אלא ,

חלק עצמה היא ולכן המקדש, בית מזמן אפילו הנעלית

כדלעיל. מהעליה,

הירידה לכאורה, הרי, מצרימה" אברם "וירד לגבי אך

dnvrלפי שלא – כדלעיל הרמב"ן, לדעת לפחות – היתה

ייתכן וכיצד חטא", אשר "עוון זה היה כי העליון, הרצון

מהעליה? חלק שהיא לומר

.Ë
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שמספרת "חטאים" לגבי בהרחבה פעם הוסבר כבר

לאבות, בקשר ובמיוחד בכלל, לצדיקים בקשר התורה

ח"ו, הפשוט במובן "חטאים" אלה שאין

הרע יצר כלל אין גמורים צדיקים אצל ,54שהרי

" היו אשר האבות אצל mdiniובמיוחד lkלרצון מרכבה "

שהיא55העליון ח"ו, רע של מציאות כלל אפשרית אין ,

חטא, כל של השורש

מלשון ("חטא" אור העדר הוא "חטאם" אלא

שבקד56חסרון מסויים), העדר ידם על נגרם עצמה ושה

(45.28 הערה 178 ע' ח"ט לקו"ש ראה

א46) פו, פרשתנו אוה"ת פרשתנו. ריש א. ו, תו"א וראה ב. פז, פסחים

)y"iir.(

שיבנה47) השלישי ביהמ"ק על שקאי ועוד א כח, זח"א וראה ט. ב, חגי

ביהמ"ק על שקאי סע"א) ג, (ב"ב לדרז"ל סותר זה שאין ומובן הקב"ה. ע"י

לקו"ש (וראה ועוד. סקפ"ז. ח"ד הרשב"א שו"ת א. קג, זח"ב וראה השני.

.(29 הערה 28 ע' ח"ט

א.48) מט, סוטה

ללקו"ת49) והערות" ב"מפתחות הבעש"ט מאמר וראה כג. לז, תהלים

) סט ע' יום היום ד. יח, לקו"ת) ).t"dr(בסו"ס

עיי"ש.50) פ"י. תש"ח ויחלום ד"ה

פ"ה.51) תשובה הל' רמב"ם

בפרש"י:52) (אבל רשו. בלא שם: פרשתנו זהר גם וראה י). (יב, עה"פ

ממנה). לצאת משיאו הקב"ה...

בהגהה).53) פכ"ד (תניא כו' למרק בכדי שבאים העונשים ככל

הרע54) מיצר "עשה אבינו שאברהם ובפרט פ"י). שם (וראה פ"א תניא

ברכות ירושלמי (ראה שם שבתניא בקרבי" חלל מ"לבי נעלה שהוא טוב",

ה"ה). פ"ט

ב).55) (כח, פכ"ג תניא

קונט'56) (סה"מ תרצ"א המושלים יאמרו ע"כ ד"ה א. פב, מטות לקו"ת

ובכ"מ. ח"א).
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שבהשתלשלות האור למיעוט בדומה עליון. אור בהמשכת

מאשר אור פחות יש דרגה שבכל מלמעלה, המדרגות

שמעליה .57בדרגה

הידוע למאמר סתירה מהווה אינו זה על58הסבר

הלבן59הפסוק בלבו ויאמר ויצחק פניו על אברהם "ויפול

ש"אין תלד", שנה תשעים הבת שרה ואם יולד שנה מאה

פשוטו מידי יוצא הדבר60מקרא אפשר איך תאמרו ואם ,

אברהם זהו61אשר אשר תדעו ה', במאמר מסתפק יהיה

הגוף הוא"62מצד בשר קדוש גוף גם ואשר

"גוף הביטוי מופיע עצמו שבמאמר מכך אדרבה, כי –

yecwאין בקדושה כי כפשוטו, חטא זה היה שלא מובן, "

כל שגם המאמר, משמעות את להסביר יש לכן רע. כלל

הוא", ש"בשר ומפני הגוף" "מצד רק האבות שעשו מה

שיכול באופן כחטאyxtzdlנעשה ובחיצוניות בפשטות

.63כפשוטו

.È
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אברם ש"וירד לכאורה, להסביר, היה ניתן זה לפי

מ" חלק הוא עשהlrieמצרימה" בפנימיות כי אברם...",

העליון. הרצון לפי זה את גם אבינו אברהם

עליהם שמסופר הענינים כל הרי זה: בהסבר די אין אך

הוראה מהווים שעלולlklבתורה ליהודי גם יהודי,

eheytkלהיכשל `hgkשהתורה שבכך לומר, יש ולכן .

כחטא שמתפרש מצרימה", אברם "וירד על מספרת

בפרשת jlכפשוטו, jlלכל הוראה ללמד מתכוונת היא ,

מרצון להיפך שהוא כפשוטו, חטא עבר כאשר אף יהודי:

לדעת עליו בשעתzeiniptayהעליון, גם תמיד, הוא

לדרגה. מדרגה עולה החטא,

.‡È
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הוא: בקצרה, לפחות לכך, ההסבר

הנגלה תורת לפי גם האמונה, מעיקרי היא64אחד ,

בעלֿהבית הוא שהקדושֿברוךֿהוא היהודי, של אמונתו

בהנהגת שלטון אחד לאף אין ומלבדו בעולם, היחיד

רק הם המלאכים ואפילו והמזלות הכוכבים כל כי העולם.

בו" החוצב ביד "ברצונו65"כגרזן רק פועלים והם

מסויימים66ובמצוותו" שברואים והסוברים הקב"ה. של

שהם אף על העצמי, רצונם לפי משהו לפעול יכולים

שנתן הכוח ידי על היא אלו נמצאים של שפעולתם מודים

כוח לגבי בחירה להם שיש אלא הקדושֿברוךֿהוא, להם

לאמונתנו סתירה זו הרי – לאו אם בו יפעלו אם זה,

הקדושֿברוךֿהוא של .67באחדותו

אפילו פעולותיו, שכל האדם, לגבי גם מובן מכך

בחירה לו ניתנה לגביהם אשר ומצוות, תורה בעניני

הן רצונו68חפשית, פי ועל העליונה ההשגחה פי "על

חיצוניות69יתברך" לגבי העליון שרצון בכך, הוא ההבדל .

ולכן הרצון, חיצוניות שזוהי כיון הרי הוא70העולמות,

בשביל57) הוא הראשון, לצמצום עד למעלה, האור וירידת שצמצום וכמו

39 בהערה המובא וע"ד כו'. האבות שאצל להחטאים בנוגע גם כ"ה הגילוי,

עינים. ממאור

הידוע בדוגמת – הסעיף כבסוף לחטא, זה נראה בחיצוניות שמ"מ, אלא

נתינת הוא הראשון בצמצום האור שחסרון ובכ"מ) הנ"ל יאמרו ע"כ (ד"ה

עיי"ש. כפשוטו. לחטא מקום

ע58) ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר (אג"ק 197 ע' לתהלים מכתבים 'קובץ

תנדֿה).

יז.59) יז, פרשתנו

א.60) סג, שבת

(61i"yxtaגם – אבל כו'). האמינה לא שרה (ורק האמין שאברהם שם,

אמרו (שבפנים) זה שפי' (להעיר, הפשט x"ayבדרך zewepzlישנם ,(k"ek

חט"ז לקו"ש וישב.וראה ר"פ הרשב"ם בפי' הובאו רש"י דברי וראה אופנים.

.35 הערה 51 ע'

שע"ד62) שהפירושים שי"ל ואילך, 298 ע' ח"ה בלקו"ש hytdראה

המדרש שע"ד והפירושים הגוף, מצד שהיו כמו הם אבות" ל"מעשה בנוגע

שהיא התורה "פנימיות א) (קלז, סכ"ג מאגה"ק (ולהעיר הנשמה מצד – וכו'

היא התורה פנימיות והרי – ziixe`c`אגדה" `znyp.(

דוגמת63) – הכלים [שרש אלקים שמשם הידוע, (ראהsebבדוגמת האדם

ממנו להיות אפשר קדוש, שם שהוא אף רע"א)], פא, – פ"ו היוה"א שער

כנ"ל הכלים), (שרש הראשון לצמצום בנוגע גם הוא [ועד"ז לחיצונים יניקה

.[56 הערה

של חכמתו שהיא שאף הקודמת), הערה (ראה דתורה בגליא ועד"ז

אפשר מ"מ, ב), קמג, – סכ"ו אגה"ק (ראה ח"ו רע תערובת בה ואין הקב"ה

(ב"ר מרז"ל וע"ד ואילך). פי"ב עה"ח קונט' (ראה ח"ו יניקה ממנה להיות

שם. בפרש"י וראה יטעה. לטעות והרוצה כתוב אדם: נעשה עה"פ ח) פ"ח,

בפנים64) שהמבואר רע"ב), (ס, ה' אחדות מצות להצ"צ ספהמ"צ ראה

הנגלים". "הפנים הוא

טו.65) י, ישעי' הכתוב לשון ע"ד

גם66) וראה ואילך). סע"א ו, שם – (ובארוכה שם בסהמ"צ הצ"צ לשון

חלק): פ' להרמב"ם (פיה"מ עיקרים שבי"ג החמישי" dxigaב"היסוד `le.

הקודמת.67) בהערה שנסמנו ממקומות כמובן

יהי'68) "האיך ה"ד) פ"ה תשובה (הל' הרמב"ם קושיית תישאר דאל"כ,

דבר בעולם יעשה וכי לו מסורים מעשיו ויהיו שיחפוץ מה כל עושה האדם

קונו". ברשות שלא

למעלה... עולים והרוח האש להיות חפץ שהיוצר "כשם שם שתירץ ומה

האדם להיות חפץ ככה בו, שחפץ כמנהגן להיות העולם בריות שאר וכן

העובדים גם שהרי מספיק, אי"ז לכאורה – לו" מסורין מעשיו וכל בידו רשותו

ו, (דרמ"צ החוצב ביד כגרזן ואינם בחירה להם שיש שחושבים לפי לכוכבים

הקב"ה רצה שכן כ"א מצ"ע, בחירה להם יש שהכוכבים סוברים אינם סע"א),

(וראה בחירה להם ההבלm"anxשתהי' שזה "שמדמים סה"א: פ"א ע"ז הל'

jpevxלעשות להכוכבים שלטון (לדעתם) יש שסוכ"ס מכיון ובכ"ז, הוא"),

גם) כ"א וכסילות, טעות רק (לא ה"ז – הם רצונם zi'כפי ezecg`a dxitk.

ח"ג לקו"ש וראה כבפנים. מובן ומזה דכוכבים? מבחירה דאדם בחירה ומ"ש

שם. ובהערות 363 ע' חכ"ז .19 הערה 236 ע' [המתורגם]

שם69) וממ"ש ספ"ט. תש"ח ויחלום בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

כו'". ההשגחה "ע"פ הוא שג"ז מוכח התומ"צ", בקיום הבחירה "וזהו"ע לאח"ז

תרס"ו.70) נח תולדות אלה פ"ה. תרנ"ז כחתן והוא ד"ה ראה
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בנבראים מורגש הוא לפיכך "קרוב", באופן לבריאה קשור

aiigne71הרצון ואילו העליון. הרצון לפי לפעול אותם

ולכן הרצון, פנימיות בבחינת הוא ומצוות, תורה 69לגבי

ולפיכךlcaenהוא באדם, "מורגש" ואיננו 70מהבריאה,

מחייבו הוא של72אין פעולה שכל כך ,mc`d73בקשר

בחירתו לפי נעשית ולמצוות .ely74לתורה
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ובאדם בעולם הירידות שגם מובן, לעיל האמור לפי

מעשיו ידי על כיוןelyהנגרמות – החפשית בחירתו ולפי

לתכלית ומובילות העליונה" ההשגחה פי "על הן שגם

זו. מתכלית חלק מהוות הירידות, הן, גם הרי – מוגדרת

בודאי הוא עצמו החטא מעשה מהרצוןjtiddאמנם,

ידי75העליון על שנגרם ובאדם, בעולם הירידה מצב אך ,

ה' מרצון ההיפך אינו ירידה76החטא, זו אין כלומר, .

בעקבותיה. שבאה מהעליה חלק אלא אמיתית,
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אברם "וירד שהסיפור מכך הנלמדת ההוראה וזוהי

שיהודי מצב בכל לך": "לך בפרשת מופיע מצרימה"

כאשר ואפילו ביותר, נחות במצב אפילו בו, שרוי

ידי על זה, שלילי למצב גרם עצמו ברע,xgayהוא

לבכות לו "ראוי הרי עצמו" את הפסיד ש"הוא וכיון

וגמלה בנפשו שעשה מה ועל חטאיו על ולקונן

–77רעה"

תקוותו שאבדה יחשוב וח"ו אדם יתייאש אל זאת בכל

ידי על בחירתו, מלבד נגרם, שמצבו כיון שהרי, –

תשובה באמצעות מוביל, הוא הרי העליונה, ההשגחה

ביותר נעלית לדרגה יוכל78וכו', הוא תשובה ידי שעל ,

ב"זדונות" הנמצאים הקדושה ניצוצות את גם ולזכך לברר

ל"זכיות" אותם .79ולהפוך

הם עצמם החטאים ולכןjtidlאמנם, העליון, מרצון

"ozxiay80"תקנתן מצב81זהו לגבי אך –mc`dעליו ,

ובהעלם, בפנימיות לו, נוספה החטא ידי על שגם לדעת,

ש"לא והבטחה – כוח לו שיש כיון להתעלות, אפשרות

נדח" ממנו לברר82ידח – בפועל זה כוח יישם בודאי ולכן

ל"זכיות", אותם ולהפוך שב"זדונות" הניצוצות את גם

צדיקים. של מזכויות הנעלות

d"kyze b"iyz y"g t"y zegiyn)

(`"kyz y"dbge

בהכרח71) בא עצמו שהרצון מכיון הרצון, חיצוניות בחי' לזה: ונוסף

הוא מכריח הקודמת), שבהערה מאמרים ראה – דתומ"צ הרצון מצד (כביכול,

ח"ו והכרח תפיסא בדרך שאינו מכיון דתומ"צ, הרצון משא"כ הנבראים; את

ו" כו'" לי' איכפת "מה שהרי –rcei ipi`,רפמ"ד (ב"ר כו'" חפץ מהם באיזה

הו דוקא צדיקים של במעשיהן שחפץ [ומה ית'],ספ"ב) בחירתו מצד רק א

וראה האדם. את מכריח אינו כן הכרח, בדרך אינו עצמו שהרצון כמו הנה

.74 הערה

(72" פ"ט: שם ויחלום מובןayegeבד"ה אבל העצמי". מרצונו כן שעשה

zehytaהתורה עמוד והוא הוא גדול ש"עיקר [ובפרט בתומ"צ שהבחירה ,

ענין הוא ה"ג)] שם תשובה הל' (רמב"ם שהאדם`izinוהמצוה" רק (ולא

שם ויחלום בד"ה שהכוונה לומר, מוכרח ולכן בבחירתו). זה שעושה חושב

כבפנים, yxetnke.74היא שבהערה במקומות

לקו"ת73) וראה כו'. האדם הן בתורה שכתוב הוא ה"א: שם רמב"ם ראה

ב. לח, אמור

תער"ב.74) תבוא כי והי' ד"ה רסהֿו. ע' להצ"צ ביאוה"ז עד"ז ראה

שהרצון75) מכיון כי ית', ובאחדותו בשלטונו ח"ו גרעון אי"ז ומ"מ

שום להחטא אין – (71 הערה (כנ"ל ח"ו והכרח תפיסא בדרך אינו דתומ"צ

ח"ז לקו"ש בארוכה (ראה כו' לגבי' מעלים אינו ובמילא כלל, מקום תפיסת

.(23 ע'

ית' בחירתו שמצד שבחירה`epiואף מכיון רשעים, של במעשיהן חפץ

מכל ומושלל נמצא מציאות בלתי בבחי' נמצא שהוא ית' בעצמותו היא זו

– רצונו היפך כשעושים גם הרי השלילה", ושלילת החיוב "שלילת התוארים,

.80 הערה וראה ח"ו. מזה משתנה אינו

בעל76) הוא שהמזיק שאף ב), (קלח, סכ"ה באגה"ק מהמבואר ולהעיר

השמים. מן נגזר כבר הניזק על בחירה,

ה"ב.77) שם הרמב"ם לשון

גם78) מברר התשובה שע"י מה א) בזה: ענינים שב' בדא"פ וי"ל

zevevipdהזדונות את ששובר מה ב) בפנים. כדלקמן ע"יmnvrשבה"זדונות",

hxgznyעליהםxnxnzneיותר למעלה מגיע הזדונות) (שבירת וזה מזה,

סע"ב שלב, שמות בתו"ח מהמבואר קצת (כמובן שבהם הניצוצות .מבירור

פכ"ב בתניא וכן דאבות ברפ"ה שמקדים ממה גם ולהעיר עיי"ש. סע"א. שלז,

הרשעים" את להעניש "כדי ב) דאכפייןiptl(כז, לצדיקים טוב שכר "וליתן

.(59 הערה 248 ע' ח"ה לקו"ש (וראה לס"א").

ב.79) פו, יומא ראה

לומר80) שייך אין מ"מ מלבדו, עוד ואין ממנו שחוץ דבר שאין דאף

– לאלקות כלים וייעשו שיתעלו להחטאים בנוגע) ובפרט (להקליפות, בנוגע

הם מצדjtidשהרי [לא הוא בהם מלבדו" עוד ד"אין והגילוי ית'. רצונו

mze`ivnשהם דקדושה העולמות כמציאות ,micgeinבזה אדרבה] כ"א ית', בו

ולכן ,(75 הערה (כנ"ל עמהם "מתחשבים" ואין מקום תופסים שאינם

מתבטא רשעים, של במעשיהן חפץ שאינו דמה [והיינו תקנתן". זהו "שבירתן

והםepyiyבזה רשעים של רישmilhaznלמעשיהן (שלא, שמות תו"ח וראה .

מדת בחי' ע"ז שיוחל "כדי בכוונה היא כו' המנגדים התהוות שגם ע"ב)

וראה הרשעים. את להעניש כדי ב): (כז, פכ"ב מתניא גם ולהעיר הניצוח".

.[78 הערה לעיל

(81.28 ;20 הערה שם ח"ז לקו"ש וראה לסופו. קרוב עת"ר נ"ח ד"ה

סוס"ג,82) פ"ד ת"ת בהל' אדה"ז וכמ"ש לשון). (בשינוי יד יד, ש"ב

ספל"ט: (משא"כi`ceayובתניא כו' ידח לא כי כו' תשובה לעשות סופו

שהמדובר ה"ה פ"ז תשובה הל' ישראל).zellkaברמב"ם עם

•
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בנבראים מורגש הוא לפיכך "קרוב", באופן לבריאה קשור

aiigne71הרצון ואילו העליון. הרצון לפי לפעול אותם

ולכן הרצון, פנימיות בבחינת הוא ומצוות, תורה 69לגבי

ולפיכךlcaenהוא באדם, "מורגש" ואיננו 70מהבריאה,

מחייבו הוא של72אין פעולה שכל כך ,mc`d73בקשר

בחירתו לפי נעשית ולמצוות .ely74לתורה

.·È
˙ÈÏÎ˙‰Ó ˜ÏÁ Ô‰ ˙Â„È¯È‰ Ì‚

ובאדם בעולם הירידות שגם מובן, לעיל האמור לפי

מעשיו ידי על כיוןelyהנגרמות – החפשית בחירתו ולפי

לתכלית ומובילות העליונה" ההשגחה פי "על הן שגם

זו. מתכלית חלק מהוות הירידות, הן, גם הרי – מוגדרת

בודאי הוא עצמו החטא מעשה מהרצוןjtiddאמנם,

ידי75העליון על שנגרם ובאדם, בעולם הירידה מצב אך ,

ה' מרצון ההיפך אינו ירידה76החטא, זו אין כלומר, .

בעקבותיה. שבאה מהעליה חלק אלא אמיתית,

.‚È
˘‡ÈÈ˙‰Ï ‡Ï :‰‡¯Â‰‰

אברם "וירד שהסיפור מכך הנלמדת ההוראה וזוהי

שיהודי מצב בכל לך": "לך בפרשת מופיע מצרימה"

כאשר ואפילו ביותר, נחות במצב אפילו בו, שרוי

ידי על זה, שלילי למצב גרם עצמו ברע,xgayהוא

לבכות לו "ראוי הרי עצמו" את הפסיד ש"הוא וכיון

וגמלה בנפשו שעשה מה ועל חטאיו על ולקונן

–77רעה"

תקוותו שאבדה יחשוב וח"ו אדם יתייאש אל זאת בכל

ידי על בחירתו, מלבד נגרם, שמצבו כיון שהרי, –

תשובה באמצעות מוביל, הוא הרי העליונה, ההשגחה

ביותר נעלית לדרגה יוכל78וכו', הוא תשובה ידי שעל ,

ב"זדונות" הנמצאים הקדושה ניצוצות את גם ולזכך לברר

ל"זכיות" אותם .79ולהפוך

הם עצמם החטאים ולכןjtidlאמנם, העליון, מרצון

"ozxiay80"תקנתן מצב81זהו לגבי אך –mc`dעליו ,

ובהעלם, בפנימיות לו, נוספה החטא ידי על שגם לדעת,

ש"לא והבטחה – כוח לו שיש כיון להתעלות, אפשרות

נדח" ממנו לברר82ידח – בפועל זה כוח יישם בודאי ולכן

ל"זכיות", אותם ולהפוך שב"זדונות" הניצוצות את גם

צדיקים. של מזכויות הנעלות

d"kyze b"iyz y"g t"y zegiyn)

(`"kyz y"dbge

בהכרח71) בא עצמו שהרצון מכיון הרצון, חיצוניות בחי' לזה: ונוסף

הוא מכריח הקודמת), שבהערה מאמרים ראה – דתומ"צ הרצון מצד (כביכול,

ח"ו והכרח תפיסא בדרך שאינו מכיון דתומ"צ, הרצון משא"כ הנבראים; את

ו" כו'" לי' איכפת "מה שהרי –rcei ipi`,רפמ"ד (ב"ר כו'" חפץ מהם באיזה

הו דוקא צדיקים של במעשיהן שחפץ [ומה ית'],ספ"ב) בחירתו מצד רק א

וראה האדם. את מכריח אינו כן הכרח, בדרך אינו עצמו שהרצון כמו הנה

.74 הערה

(72" פ"ט: שם ויחלום מובןayegeבד"ה אבל העצמי". מרצונו כן שעשה

zehytaהתורה עמוד והוא הוא גדול ש"עיקר [ובפרט בתומ"צ שהבחירה ,

ענין הוא ה"ג)] שם תשובה הל' (רמב"ם שהאדם`izinוהמצוה" רק (ולא

שם ויחלום בד"ה שהכוונה לומר, מוכרח ולכן בבחירתו). זה שעושה חושב

כבפנים, yxetnke.74היא שבהערה במקומות

לקו"ת73) וראה כו'. האדם הן בתורה שכתוב הוא ה"א: שם רמב"ם ראה

ב. לח, אמור

תער"ב.74) תבוא כי והי' ד"ה רסהֿו. ע' להצ"צ ביאוה"ז עד"ז ראה

שהרצון75) מכיון כי ית', ובאחדותו בשלטונו ח"ו גרעון אי"ז ומ"מ

שום להחטא אין – (71 הערה (כנ"ל ח"ו והכרח תפיסא בדרך אינו דתומ"צ

ח"ז לקו"ש בארוכה (ראה כו' לגבי' מעלים אינו ובמילא כלל, מקום תפיסת

.(23 ע'

ית' בחירתו שמצד שבחירה`epiואף מכיון רשעים, של במעשיהן חפץ

מכל ומושלל נמצא מציאות בלתי בבחי' נמצא שהוא ית' בעצמותו היא זו

– רצונו היפך כשעושים גם הרי השלילה", ושלילת החיוב "שלילת התוארים,

.80 הערה וראה ח"ו. מזה משתנה אינו

בעל76) הוא שהמזיק שאף ב), (קלח, סכ"ה באגה"ק מהמבואר ולהעיר

השמים. מן נגזר כבר הניזק על בחירה,

ה"ב.77) שם הרמב"ם לשון

גם78) מברר התשובה שע"י מה א) בזה: ענינים שב' בדא"פ וי"ל

zevevipdהזדונות את ששובר מה ב) בפנים. כדלקמן ע"יmnvrשבה"זדונות",

hxgznyעליהםxnxnzneיותר למעלה מגיע הזדונות) (שבירת וזה מזה,

סע"ב שלב, שמות בתו"ח מהמבואר קצת (כמובן שבהם הניצוצות .מבירור

פכ"ב בתניא וכן דאבות ברפ"ה שמקדים ממה גם ולהעיר עיי"ש. סע"א. שלז,

הרשעים" את להעניש "כדי ב) דאכפייןiptl(כז, לצדיקים טוב שכר "וליתן

.(59 הערה 248 ע' ח"ה לקו"ש (וראה לס"א").

ב.79) פו, יומא ראה

לומר80) שייך אין מ"מ מלבדו, עוד ואין ממנו שחוץ דבר שאין דאף

– לאלקות כלים וייעשו שיתעלו להחטאים בנוגע) ובפרט (להקליפות, בנוגע

הם מצדjtidשהרי [לא הוא בהם מלבדו" עוד ד"אין והגילוי ית'. רצונו

mze`ivnשהם דקדושה העולמות כמציאות ,micgeinבזה אדרבה] כ"א ית', בו

ולכן ,(75 הערה (כנ"ל עמהם "מתחשבים" ואין מקום תופסים שאינם

מתבטא רשעים, של במעשיהן חפץ שאינו דמה [והיינו תקנתן". זהו "שבירתן

והםepyiyבזה רשעים של רישmilhaznלמעשיהן (שלא, שמות תו"ח וראה .

מדת בחי' ע"ז שיוחל "כדי בכוונה היא כו' המנגדים התהוות שגם ע"ב)

וראה הרשעים. את להעניש כדי ב): (כז, פכ"ב מתניא גם ולהעיר הניצוח".

.[78 הערה לעיל

(81.28 ;20 הערה שם ח"ז לקו"ש וראה לסופו. קרוב עת"ר נ"ח ד"ה

סוס"ג,82) פ"ד ת"ת בהל' אדה"ז וכמ"ש לשון). (בשינוי יד יד, ש"ב

ספל"ט: (משא"כi`ceayובתניא כו' ידח לא כי כו' תשובה לעשות סופו

שהמדובר ה"ה פ"ז תשובה הל' ישראל).zellkaברמב"ם עם

•
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'ä íù àø÷úå ù"îëå ï"áîøä 'éôì àøéå 'ôá 'ä

àáåè â"äëå 'åëå äéìà øáåãä

íúñéôúù éì äîåãîëå
282úåùáìúä ïéðò ø÷éòî àìà ïåùìä ÷åã÷ã ãöî äðéà

ì"æéøàä ù"îá äðåîà íäì ïéàù úåôéì÷á äðéëùä
íééðçåøä úåôéì÷ ïéá ÷ìçì åöøé íàù íéìåâìâä 'ñá

ôòë éîùâ êì ïéà íééîùâä â"åòììò óàå õøàä ø
äëåúáå äéùòã úåëìîã úåëìî åá úùáìúî ïë éô
úåùôð úàîåè íåùî íàå .ì"ðëå 'åë äøéöéã úåëìî
íééðçåøä úåôéì÷ã ï"åæ âååéæî íäéúåùôð éøä â"åòä
íúàîåè øå÷î íééðçåøäù àöîð .ì"æéøàäëá ù"îë
åæ úåùáìúä àåä êéà áçø øåàéá êéøö úîàá êà
ìàå .ì"æéøàäë ìò à"ë íúðåìú åðéìò àì ìáà
ì"æéøàä éøáã éúðáäù éðéòá éðàù òîåù éðãùçé
éøáã ùøôì ÷ø éúàá àì éë ïúåéîùâî ïèéùôäì
íâùá ì"æéøàä úìá÷ é"ôò åéãéîìúå ì"æ è"ùòáä
'äì úåøúñðäîå äìá÷ä úîëçî åðéà äæ ïéðòù
äðåîà ïéîàäì åðéðáìå åðì úåìâðäî íà éë åðé÷ìà
íéîùä úà àìä áåúëä øáãù àìî àø÷îá äîéìù
éãéî àöåé àø÷î ïéàù 'ä íàð àìî éðà õøàä úàå
ìàøùé úåììë íúñá äèåùô äðåîà àéä íâå åèåùô

ג.43. יג.44.יח, טז, 45.36.שם כח.46.שבהערה כט, נצבים כד.47.ע''פ כג, ירמי'
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מרחשון ד' שלישי יום
אגרתכו

úeîéîúa eëìäL íéLBãwä íäéúBáàî íãéadpen`a - §¨¨¥£¥¤©§¦¤¨§¦§¦
,dninzéLBðà ìëNa ø÷çì éìa ,'ä íòoiadl -úe÷ìàä ïéðò ¦§¦©§Ÿ§¥¤¡¦¦§©¨¡Ÿ

äìòîì àeä øLà£¤§©§¨
òãéì ,õ÷ ïéà ãò ìëOäî¥©¥¤©¥¥¥©

,lkya -éààìî" àeä C ¥§Ÿ
íéLãçL ÷ø ."õøàä ìë̈¨¨¤©¤£¨¦

ø÷çì eàa áBøwî- ¦¨¨©£Ÿ
,lkya,Bæ äøé÷çaji` - ©£¦¨

,mlerd lka d`ln zewl`

íäì áø÷ì øLôà éàå§¦¤§¨§¨¥¨¤
ìò à÷åc àlà ìëOä ìà¤©¥¤¤¨©§¨©
úBçe÷ì úBîc÷ä ét¦©§¨§
,ì"æ é"øàä éáúkî¦¦§¥¨£¦©
,ïúeiîLbî úBèLôîª§¨¦©§¦¨
éúBaøî ézòîML éôëe§¦¤¨©§¦¥©©

.ïãò íúîLðlradn - ¦§¨¨¥¤
cibnd axdn ,aeh my

,mdicinlzeøLôà éà Cà©¦¤§¨
,ázëîa áèéä äæ øàáì§¨¥¤¥¥§¦§¨
ïæàì ätî íà ék¦¦¦¤§Ÿ¤
älâñ éãéçéì ,úòîBL©©¦¦¥§ª¨
'ä øLà íéãéøOìå§©§¦¦£¤

àøB÷48:áéúëãk ,aezky enk -49,"ìë eðéáé 'éåä éL÷áîe" : ¥§¦§¦§©§¥£©¨¦Ÿ
'eë òîBL äzà ïä ììkîe50.z` miyxec mpi`y dl`y ,e`l - ¦§©¥©¨¥©

dl` wx mileki dl` mipipr oiadl oky ,oiadl mileki mpi` 'd

llka dxezd zeinipta dzlbzpy zewl` oiadl ,'d z` miyxecy

ly ote`a dbyda d`ae

''oeqpxtzi''51zxeza

.zeciqgd

íúéàø ízà ,äpäazek - ¦¥©¤§¦¤
zxez icbpnl owfd epax

,zeciqgdøîàî Leøt¥©£¨
,íéòeãéä íéøôqî ãçà- ¤¨¦§¨¦©§¦

,zeciqgd zxez ly

ìk íb ék ,úBàìe àîâeãì§§¨§¦©¨
íéäeîzä íéøîànä- ©©£¨¦©§¦

,zeiyew mdilr miywnye

øeàáe Leøt íäì Lé¥¨¤¥¥
.ïç éòãBéì áèéä-gdnk ¥¥§§¥¥

p.(dlawd zxez) dxzqCà©
íúìòî ee÷é àìdpet - Ÿ§©©£¨¨

,ceaka mdil` owfd epax

ìkä íäì øàáì éìà¥©§¨¥¨¤©Ÿ
äëàìî àéä ék ,ázëîa§¦§¨¦¦§¨¨
øLôà éàå ,äaøîe äãák§¥¨§ª¨§¦¤§¨
eöøz íà ÷ø ,ïôà íeLa§Ÿ¤©¦¦§
íà Ba øaãà ät ìà äôe ,äãòaL ãçéîe ãçà íkî eçlL¦§¦¤¤¨§ª¨¤¨¥¨¤¤¤£©¥¦
:"éô éøîà ïBöøì eéäé"å ,éôéhäa ét íò äéäé 'äå ,'ä äöøé¦§¤§¦§¤¦¦§©¦¦§¦§§¨¦§¥¦

owfd epax azk ("ycewd zxb`"n) ycewd zexb`y zexnly ,oiivn iaxd

"ycewd zxb`"a eipa oze` exciqe evaiw ,ezewlzqd ixg`e ,mipey mipnfa

,oky) ozaizk xcq itl `ly zexb`d z` exciq mde ,(dncwda `aend itk)

zpya ,zewlzqdd iptl dazkp 'k oniq ycewd zxb`rwzazkp j"f oniqe ,b"

rlrcprn iax zewlzqd ixg`

(jxra h"nwz zpya ,wecexedn

`evnl milekiyk ,z`f lka -

zg` zxb` oia zekiiy

ynyl xacd leki ,dzncewl

mileki .eqtcpy itk xcqa zexb`d z` xagnd oe`bd ipa exciq recn mrh

oniql zekiiy zi`xp e"k oniq ycewd zxb`a mby ,xyt` jxca xnel ixd

:d"k

.åëdpikyd zeyalzd oipr xaqed - d"k oniq - zncewd zxb`ay xg`l

cvny ji` ,xiaqdl e"k oniqa zxb`d d`a ,zetilwd jeza zelba

dxizqn dtilwy dn ,xzqde mlrd dxeza mb yi zelba dpikyd zeyalzd

z` xiqi dxeza ezribi ici lry ,`id icedi ly ezceare ,dxezd xe` lr

.xzqdde mlrdd

aehd z` xxal icedi ly dceard dpyi dxezay dnl dtqed meyn jka yi

,'eke leqtdn xykd ,xeqi`d on xzidd ,rxd on aehd z` cixtdle rxdn

xezy dn zeyalzdd dpyi dxeza mby ,xnelklre ,rxe aeha zyaeln d

.aehd z` zelrdle rxdn aehd z` xxale cixtdl dxez cneld icedid

xdefdn "`pnidn `irx"a `aend oipr xiaqdl (zxb`d zligza) ligzi jka

ur" `ed dxezay dlbpd wlgy ,zerh zeedzdl lelr epnn ,`yp zyxt

zeinipt wlge ,"rxe aeh zrcd

cizrl xwira dlbzzy dxezd

`id - (`eai giyndyk) `eal

xiaqi owfd epax ;"miigd ur"

,oky ,dpekp dppi` ef driawylk

dxezc dlbpy - `id "`pnidn `irx"d zpeek `l` ,"miig ur" z`xwp dxezd

d`azeyalzda,'eke leqte xyk ,xzide xeqi` zece` da xaecn ,rxe aeha

.rxd on aehd z` xxane rxdn aehd z` cixtn dxez ecenila icedie

àNð úLøt àðîéäî àéòøa1:weqtd lr xne` -2: §©§¨§¥§¨¨¨©¨Ÿ
Cìéc àøeaç éàäa" ¯ "òé÷øä øäæk eøäæé íéìkNnäå"§©©§¦¦©§¦§Ÿ©¨¨¦©§©¦¨¦¨

,øäfä øôñ eäéàcxtq `edy i''ayxd ly - df jxeaiga - §¦¥¤©Ÿ©
,xdfd,äáeLz äàlò ànàc àøäæ ïî(xe`de) xdefd on - ¦¨¢¨§¦¨¦¨¨§¨

daeyz(d zbixcn `id day ,"zeliv`"c dpia) "d`lir `ni` ly

seq "daeyzd zxb`"a `aenk ,"dpia" zbxcay ,dpeilr daeyz -

,mipewizde xdfdn 'h wxtïélàa,df xeaig micneld ,dl`a - §¦¥

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåîéîúá åëìäù íéùåã÷ä íäéúåáàî íãéá äøåñîå
øùà úå÷ìàä ïéðò éùåðà ìëùá øå÷çì éìá 'ä íò
àìî àåä êéà òãéì õ÷ ïéà ãò ìëùäî äìòîì àåä
äøé÷çá øå÷çì åàá áåø÷î íéùãçù ÷ø õøàä ìë
é"ôò à÷åã àìà ìëùä ìà íäì áø÷ì à"àå åæ
éôëå ïúåéîùâî úåèùôåî ì"æéøàëî úåçå÷ì úåîã÷ä
áèéä äæ øàáì à"à êà ò"ð éúåáøî éúòîùù
äìåâñ éãéçéì úòîåù ïæàì äôî íà éë áúëîá

áî÷åðéáé 'éåä éù÷áîå áéúëãë àøå÷ 'ä øùà íéãéøùìå
.'åë òîåù äúà ïä ììëîå ìë

äðäíéòåãéä íéøôñî ãçà øîàî 'éô íúéàø íúà
íéäåîúä íéøîàîä ìë íâ éë úåàìå àîâåãì
íúìòî åå÷é àì êà .ç"éì áèéä øåàéáå 'éô íäì ùé
äãéáë äëàìî àéä éë áúëîá ìëä íäì øàáì éìà
íëî åçìù åöøú íà ÷ø .ïôåà íåùá à"àå äáåøîå
'éäé 'äå .ä"éà åá øáãà ô"àôå .äãòáù ãçåéîå ãçà

:éô éøîà ïåöøì åéäéå .éôéèäá éô íò

î"øá åëøäæë åøéäæé íéìéëùîäå àùð 'ô
åäéàã êìéã àøåáç éàäá òé÷øä
ïéìéàá äáåùú äàìéò àîéàã àøäæ ïî øäæä øôñ

ה.48. ג, ה.49.יואל כח, יט.50.משלי יא, עקב ספרי ת''ו.51.ראה תקו''ז ב.1.ראה קכד, ג.2.זח''ג יב, דניאל

oeygxn 'c iyily mei Ð ek zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

éøö àì,ïBéqð C`peebk" :"`pnidn `irx"a my aezk df iptl - Ÿ¨¦¦¨
z` eqpiy - "`ziixza `pwxeta l`xyil oel d`qpl ciarzi `c

aezky enk ,dpexg`d dle`ba l`xyi ipa3epalzie exxazi" :

) "aehc `xhqn" mdy dl`y ,"miax etxvieecnri (aehd cvn

mdy mixg`de ,df oeiqpa

(rxd cvn) "rxc `xhqn"

eriyxde" mda didi

xne` `ed jk lre ,"miryx

,"milikyn"dy ,o`k

lr df iptl xn` mdilry

,"epiai milikynde" weqtd

miwqery md dl`y

ura) "iigc `pli`"a

`xhqn"y (miigddpiac"

dpeekd ,(dpiad cvny)

dl` ,dxezd zeiniptl

.oeiqpl miwewf mpi`ïéâáe§¦
,iptne -ìàøNé ïéãéúòc©£¦¦¦§¨¥

,éiçc àðìéàî íòèîì- §¦§©¥¦¨¨§©¥
,''miigd ur''n merhl

øäfä øôñ éàä eäéàc- §¦©¥¤©Ÿ©
xdfd xtq `edydfd,

àúeìb ïî déa ïe÷té- ¦§¥¦¨¨
zelbd on ez` e`vi

:ïBäa íi÷úéå ,íéîçøa§©£¦§¦§©¥§
weqtd mda miiwzie -4:

Bnò ïéàå ,epçðé ããa 'ä"¨¨©§¤§¥¦
,"øëð ìàeidi `l md - ¥¥¨

mdly mixyde mik`lndy ,mlerd zene`l mzle`ba miwewf

mze` `ivei envra `ed jexa yecwd `l` ,''xkp l`'' mi`xwp

;dle`bl mkileie zelbd onòøå áBèc àðìéàåaeh zrcd ur - §¦¨¨§¨¨
,rxeeäéàc,`edy -eèìLé àì ¯ äøäèå äàîè øzäå øeqà §¦¦§¤¥ª§¨§¨¢¨Ÿ¦§§

,øéúé ìàøNé ìò,xzei -àlà éåäì àì ïBälc äñðøt àäc ©¦§¨¥¨¦§¨©§¨¨¦§Ÿ¤¡¥¤¨
,éiçc àðìéàc àøèqîur'' ly cvdn didz mzqpxt ixdy - ¦¦§¨§¦¨¨§©¥

,cala ''miigdòøc àøèqî àéL÷ àì ïnz úéìcoi`y - §¥©¨Ÿ©§¨¦¦§¨§©
- ,rxd cvn - rxc `xhqn d`ad `iyew `l myú÷ìçî àìå§Ÿ©§Ÿ¤

,d`ad -:áéúëc ,äàîhä çeøîaezky enk -5:çeø úàå" ¥©©ª§¨¦§¦§¤©
ïeñðøtúé àìc ,"õøàä ïî øéáòà äàîhäeqpxtzi `ly - ©ª§¨©£¦¦¨¨¤§Ÿ¦§©§§

àøèqî àlà ,õøàä énòî íéîëç éãéîìzcvn -áBèc ©§¦¥£¨¦¥©¥¨¨¤¤¨¦¦§¨§
ïéìëàcmdy mixac milke`y -áøòî àìå ,øzä øLk äøäè §¨§¦¨¢¨¨¥¤¥§Ÿ¥¥¤

áø,xdefa my mi`xwpy itk -ïéìëàcmdy mixac milke`y - ©§¨§¦
,'eë øeñà ìeñt äàîè:xdefa my jiynn `ede -àðîæáe ª§¨¨¨§¦§¨

àèìL òøå áBèc àðìéàc§¦¨¨§¨¨¨§¨
,'eëly urdy onfae -

,mlera hley rxe aeh

ïééîãc íéîëç ïeðéà- ¦£¨¦§¨§¨
minkgd icinlz ixd

minecdì,è"åéå úBúaL §©¨§
äî àlà ïBäì úéì¥§¤¨©
,ïélç ïeðéà ïBäì ïéáäéc§©£¦§¦ª¦
oipzepy dn wx mdl oi` -

mi`xwpy dl` mdl

,''oileg''íBéc àðåâk§©§¨§
úaMä,zayd mei enk - ©©¨

äî àlà déì úéìc§¥¥¤¨©
àîBéa déì ïéðwúîc¦§©§¦¥§¨

,ìçc`l` - el oi`y - §Ÿ
exear mipikny dn wx

,legd meiaàðîæáe§¦§¨
éiçc àðìéà àèìLc- §¨§¨¦¨¨§©¥

hley ''miigd ur''y onfae

,(dle`bd onfa xnelk)

áBèc àðìéà àéôkúà¦§©§¨¦¨¨§
,òøåaeh ly urd rpkp - ¨¨
,rxeénòì àäé àìå§Ÿ§¥§©¥

ïéáäéc äî àlà õøàä̈¨¤¤¨©§©£¦
,íéîëç éãéîìz ïBäìepziy dn wx ux`d inrl didi `le - §©§¦¥£¨¦

.minkg icinlz mdleåä àì elàk eäééúBçz ïééôkúàå§¦§©§¨§©§§¦¨£
,àîìòa`l eli`k ,minkg icinlzl mirpkp eidi ux`d inre - §¨§¨

,mlera miniiw eidéëäå,jke -äøäèå äàîè øzä øeqà §¨¥¦¤¥ª§¨§¨¢¨
øaòúà àìi `l -gwlïéa úéì eäéøèqîc ,õøàä énòî Ÿ¦§©¥¥©¥¨¨¤§¦¦§©§¥¥

àúeìbzelbd oia lcad lk oi` mcvny -àlà çéLnä úBîéì ¨¨¦©¨¦©¤¨
,éiçc àðìéàî éîòè àì ïeðéàc ,ãáìa úBiëìî ãeaòL- ¦§©§ª¦§©§¦Ÿ©£¥¥¦¨¨§©¥

,''miigd ur''n enrhi `l md ,okyéøöåïéúéðúî ïBì Ceidie - §¨¦©§¦¦
mipicle zeipynl miwewfãò ."äøäèå äàîè øzäå øeqàa§¦§¤¥ª§¨§¨¢¨©

:àðîéäî àéòøa ïàk̈§©§¨§¥§¨

ùã÷ä úøâà
àðìéàî íòèîì ìàøùé ïéãéúòã ïéâáå ïåéñð êéøö àì
àúåìâ ïî äéá ïå÷ôé øäæä øôñ éàä åäéàã ééçã
ìà åîò ïéàå åðçðé ããá 'ä ïåäá íéé÷úéå íéîçøá
äàîåè øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã àðìéàå øëð
äñðøô àäã øéúé ìàøùé ìò åèìùé àì äøäèå
ïîú úéìã ééçã àðìéàã àøèñî àìà éåäì àì ïåäìã
äàîåèä çåøî ú÷åìçî àìå òøã àøèñî àéù÷ àì
àìã õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå áéúëã
ïéìëàã áåèã àøèñî àìà ä"òî ç"ú ïåñðøôúé
äàîåè ïéìëàã áø áøòî àìå øúéä øùë äøäè
àèìù òøå áåèã àðìéàã àðîæáå 'åë øåñà ìåñô
àìà ïåäì úéì è"åéå úåúáùì ïééîãã íéîëç ïåðéà 'åë
úéìã úáùä íåéã àðååâë ïéìåç ïåðéà ïåäì ïéáäéã äî
àðîæáå ìåçã àîåéá äéì ïéð÷úîã äî àìà äéì
àìå òøå áåèã àðìéà àééôëúà ééçã àðìéà àèìùã

284ïééôëúàå ç"ú ïåäì ïéáäéã äî àìà õøàä éîòì àäé
øúéä øåñéà éëäå àîìòá ååä àì åìàë åäééúåçú
úéì åäééøèñîã ä"òî øáòúà àì äøäèå äàîåè
ãáìá úåéëìî ãåáòù àìà çéùîä úåîéì àúåìâ ïéá
ïéúéðúî ïåì êéøöå ééçã àðìéàî éîòè àì ïåðéàã

:î"øá ë"ò äøäèå äàîåè øúéäå øåñéàá

י.3. יב, יב.4.שם לב, ב.5.האזינו יג, זכרי'
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éøö àì,ïBéqð C`peebk" :"`pnidn `irx"a my aezk df iptl - Ÿ¨¦¦¨
z` eqpiy - "`ziixza `pwxeta l`xyil oel d`qpl ciarzi `c

aezky enk ,dpexg`d dle`ba l`xyi ipa3epalzie exxazi" :

) "aehc `xhqn" mdy dl`y ,"miax etxvieecnri (aehd cvn

mdy mixg`de ,df oeiqpa

(rxd cvn) "rxc `xhqn"

eriyxde" mda didi

xne` `ed jk lre ,"miryx

,"milikyn"dy ,o`k

lr df iptl xn` mdilry

,"epiai milikynde" weqtd

miwqery md dl`y

ura) "iigc `pli`"a

`xhqn"y (miigddpiac"

dpeekd ,(dpiad cvny)

dl` ,dxezd zeiniptl

.oeiqpl miwewf mpi`ïéâáe§¦
,iptne -ìàøNé ïéãéúòc©£¦¦¦§¨¥

,éiçc àðìéàî íòèîì- §¦§©¥¦¨¨§©¥
,''miigd ur''n merhl

øäfä øôñ éàä eäéàc- §¦©¥¤©Ÿ©
xdfd xtq `edydfd,

àúeìb ïî déa ïe÷té- ¦§¥¦¨¨
zelbd on ez` e`vi

:ïBäa íi÷úéå ,íéîçøa§©£¦§¦§©¥§
weqtd mda miiwzie -4:

Bnò ïéàå ,epçðé ããa 'ä"¨¨©§¤§¥¦
,"øëð ìàeidi `l md - ¥¥¨

mdly mixyde mik`lndy ,mlerd zene`l mzle`ba miwewf

mze` `ivei envra `ed jexa yecwd `l` ,''xkp l`'' mi`xwp

;dle`bl mkileie zelbd onòøå áBèc àðìéàåaeh zrcd ur - §¦¨¨§¨¨
,rxeeäéàc,`edy -eèìLé àì ¯ äøäèå äàîè øzäå øeqà §¦¦§¤¥ª§¨§¨¢¨Ÿ¦§§

,øéúé ìàøNé ìò,xzei -àlà éåäì àì ïBälc äñðøt àäc ©¦§¨¥¨¦§¨©§¨¨¦§Ÿ¤¡¥¤¨
,éiçc àðìéàc àøèqîur'' ly cvdn didz mzqpxt ixdy - ¦¦§¨§¦¨¨§©¥

,cala ''miigdòøc àøèqî àéL÷ àì ïnz úéìcoi`y - §¥©¨Ÿ©§¨¦¦§¨§©
- ,rxd cvn - rxc `xhqn d`ad `iyew `l myú÷ìçî àìå§Ÿ©§Ÿ¤

,d`ad -:áéúëc ,äàîhä çeøîaezky enk -5:çeø úàå" ¥©©ª§¨¦§¦§¤©
ïeñðøtúé àìc ,"õøàä ïî øéáòà äàîhäeqpxtzi `ly - ©ª§¨©£¦¦¨¨¤§Ÿ¦§©§§

àøèqî àlà ,õøàä énòî íéîëç éãéîìzcvn -áBèc ©§¦¥£¨¦¥©¥¨¨¤¤¨¦¦§¨§
ïéìëàcmdy mixac milke`y -áøòî àìå ,øzä øLk äøäè §¨§¦¨¢¨¨¥¤¥§Ÿ¥¥¤

áø,xdefa my mi`xwpy itk -ïéìëàcmdy mixac milke`y - ©§¨§¦
,'eë øeñà ìeñt äàîè:xdefa my jiynn `ede -àðîæáe ª§¨¨¨§¦§¨

àèìL òøå áBèc àðìéàc§¦¨¨§¨¨¨§¨
,'eëly urdy onfae -

,mlera hley rxe aeh

ïééîãc íéîëç ïeðéà- ¦£¨¦§¨§¨
minkgd icinlz ixd

minecdì,è"åéå úBúaL §©¨§
äî àlà ïBäì úéì¥§¤¨©
,ïélç ïeðéà ïBäì ïéáäéc§©£¦§¦ª¦
oipzepy dn wx mdl oi` -

mi`xwpy dl` mdl

,''oileg''íBéc àðåâk§©§¨§
úaMä,zayd mei enk - ©©¨

äî àlà déì úéìc§¥¥¤¨©
àîBéa déì ïéðwúîc¦§©§¦¥§¨

,ìçc`l` - el oi`y - §Ÿ
exear mipikny dn wx

,legd meiaàðîæáe§¦§¨
éiçc àðìéà àèìLc- §¨§¨¦¨¨§©¥

hley ''miigd ur''y onfae

,(dle`bd onfa xnelk)

áBèc àðìéà àéôkúà¦§©§¨¦¨¨§
,òøåaeh ly urd rpkp - ¨¨
,rxeénòì àäé àìå§Ÿ§¥§©¥

ïéáäéc äî àlà õøàä̈¨¤¤¨©§©£¦
,íéîëç éãéîìz ïBäìepziy dn wx ux`d inrl didi `le - §©§¦¥£¨¦

.minkg icinlz mdleåä àì elàk eäééúBçz ïééôkúàå§¦§©§¨§©§§¦¨£
,àîìòa`l eli`k ,minkg icinlzl mirpkp eidi ux`d inre - §¨§¨

,mlera miniiw eidéëäå,jke -äøäèå äàîè øzä øeqà §¨¥¦¤¥ª§¨§¨¢¨
øaòúà àìi `l -gwlïéa úéì eäéøèqîc ,õøàä énòî Ÿ¦§©¥¥©¥¨¨¤§¦¦§©§¥¥

àúeìbzelbd oia lcad lk oi` mcvny -àlà çéLnä úBîéì ¨¨¦©¨¦©¤¨
,éiçc àðìéàî éîòè àì ïeðéàc ,ãáìa úBiëìî ãeaòL- ¦§©§ª¦§©§¦Ÿ©£¥¥¦¨¨§©¥

,''miigd ur''n enrhi `l md ,okyéøöåïéúéðúî ïBì Ceidie - §¨¦©§¦¦
mipicle zeipynl miwewfãò ."äøäèå äàîè øzäå øeqàa§¦§¤¥ª§¨§¨¢¨©

:àðîéäî àéòøa ïàk̈§©§¨§¥§¨

ùã÷ä úøâà
àðìéàî íòèîì ìàøùé ïéãéúòã ïéâáå ïåéñð êéøö àì
àúåìâ ïî äéá ïå÷ôé øäæä øôñ éàä åäéàã ééçã
ìà åîò ïéàå åðçðé ããá 'ä ïåäá íéé÷úéå íéîçøá
äàîåè øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã àðìéàå øëð
äñðøô àäã øéúé ìàøùé ìò åèìùé àì äøäèå
ïîú úéìã ééçã àðìéàã àøèñî àìà éåäì àì ïåäìã
äàîåèä çåøî ú÷åìçî àìå òøã àøèñî àéù÷ àì
àìã õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå áéúëã
ïéìëàã áåèã àøèñî àìà ä"òî ç"ú ïåñðøôúé
äàîåè ïéìëàã áø áøòî àìå øúéä øùë äøäè
àèìù òøå áåèã àðìéàã àðîæáå 'åë øåñà ìåñô
àìà ïåäì úéì è"åéå úåúáùì ïééîãã íéîëç ïåðéà 'åë
úéìã úáùä íåéã àðååâë ïéìåç ïåðéà ïåäì ïéáäéã äî
àðîæáå ìåçã àîåéá äéì ïéð÷úîã äî àìà äéì
àìå òøå áåèã àðìéà àééôëúà ééçã àðìéà àèìùã

284ïééôëúàå ç"ú ïåäì ïéáäéã äî àìà õøàä éîòì àäé
øúéä øåñéà éëäå àîìòá ååä àì åìàë åäééúåçú
úéì åäééøèñîã ä"òî øáòúà àì äøäèå äàîåè
ãáìá úåéëìî ãåáòù àìà çéùîä úåîéì àúåìâ ïéá
ïéúéðúî ïåì êéøöå ééçã àðìéàî éîòè àì ïåðéàã

:î"øá ë"ò äøäèå äàîåè øúéäå øåñéàá

י.3. יב, יב.4.שם לב, ב.5.האזינו יג, זכרי'
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מרחשון ה' רביעי יום
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éøñçì6,òcî,dpade rci mixqgy dl`l -ãenlLdxeza - ©£¥¥©¨¤¦
ipipraúBøäè øãñå øzäå øeqà,dxdhe d`neh ipic mipecip ea - ¦§¤¥§¥¤§¨
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,dxezay dlbpdõò" àø÷ð¦§¨¥
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úàædlebq icigia mb - Ÿ
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dlawdàìå úëì òðöäa§©§¥©¤¤§Ÿ
àúéàãk ,íéaøami`ven ep`y enk -àøîba8áúkL Bîëe , ¨©¦¦§¦¨©§¨¨§¤¨©

ì"æ é"øàä9úBlâì äåöîe øzî íéðBøçàä elà úBøBãa à÷åãc , ¨£¦©§©§¨§¥¨©£¦ª¨¦§¨§©
,äîëçä úàæ,dxezd zeinipte dlawd znkg -úBøBca àìå Ÿ©¨§¨§Ÿ©

,íéðBLàøämiig iax zncwda oiirl i`ck ,lirl xen`d lka - ¨¦¦
('` dtqed) dtqed xeza mb dqtcpy ,''zencwdd xry''l l`hie
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v''iixedn x''enc` w''k zncwda - oke ,(z''dw) ''miciqgd xve`''

.xen`d ''miigd ur'' qxhpewl r''pøîà éàçBé ïa ïBòîL éaø íâå§©©¦¦§¤©¨©
LBãwä øäfa10úBlâì úeLø ïzð àlL,dlawd znkg -Bì ÷ø ©Ÿ©©¨¤Ÿ¦©§§©©

äæ éôìc ,äábNð äàéìt úàæ íb óàå ;ícáì åéøáçìåm`zda - §©£¥¨§©¨§©©Ÿ§¦¨¦§¨¨¦§¦¤
xtq wxy ,xen`d ''`pnidn `irx''dn dpey`x dtwyda xazqnl

zrcd ur'' `ed dxezay dlbpd wlg eli`e ''miig ur'' `xwp xdefd

,''rxe aehãenì äéä àìipic -ïkL ìëå ,øzäå øeqàcenil - Ÿ¨¨¦¦§¤¥§¨¤¥
úBðBîî éðéc11,lr - ¦¥¨

mc` oia miitqk mikeqkq

eid `l ,exaglúåöî ïéçBc¦¦§©
ét ìò äð÷úpL ,älôz§¦¨¤¦§§¨©¦
íéãeçéå øäfä úBãBñ©Ÿ©§¦¦

íéðBéìòzenya micegid - ¤§¦
zexitqe miyecwd

,zepeilrd,íéòãBiì- ©§¦
,micegide zeceqdéaøk§©¦

,åéøáçå éàçBé ïa ïBòîL- ¦§¤©©£¥¨
zeceqd lk elbzp mdly

qqean mdilry micegide

;dltzd oipr,Bðéà äæå- §¤¥
xeqi` ipic cenil oipr ,`l`

ly mipicd elit` e` ,xzide

oipr dgec ixd ,zepenn ipic

,dltzdàúéàãk`aenk - ¦§¦¨
àøîba12ïa ïBòîL éaøc , ©§¨¨§©¦¦§¤

éî ìëå åéøáçå éàçBé©©£¥¨§¨¦
Búeðnà BúøBzL- ¤¨ª¨

wqrzndwxcenila

,dxezdïé÷éñôî ïéà- ¥©§¦¦
,dxez ceniln,älôúì¦§¦¨

a ïé÷ñBòLk elôàå- ©£¦§¤§¦§
ceniláøk ,úBðBîî éðéã¦¥¨§©

ééeðz eälëc ,äãeäé§¨§ª¥¨¥
éåä ïé÷éæða13,ecenil lk - ¦§¦¦£¥

,oiwifp xcqa didéìöî éåä àì éëä elôàå,lltzn did `l - ©£¦¨¥Ÿ£¥©§¥
,eceniln wiqtdl `ly ickãk ïéîBé ïéúìúì ïéîBé ïéúìzî àlà¤¨¦§¨¦¦¦§¨¦¦©

,àãeîìz øcäîmei miylyl mei miylyn `l` -14didyk - §©©©§¨
,ecenil lr xfegàúéàãk`aenk -àøîba15÷øt éîìLeøéáe , ¦§¦¨©§¨¨¦©§¦¤¤

àn÷,oey`x wxt -úBëøác16ïa ïBòîL éaøì déì àøéáñ ©¨¦§¨§¦¨¥§©¦¦§¤
,éàçBéxaeq -i''ayx,ék ïé÷éñôî ïéà òîL úàéø÷ì elôàc ©©£¦¦§¦©§©¥©§¦¦¦

,àø÷nî íà,rny z`ixwl oiwiqtn azkay dxezn -àìå ¦¦¦§¨§Ÿ
,äðLnî,dt lray dxez -éôéãòcdticr dpynd -àø÷nî17 ¦¦§¨©£¦¥¦¦§¨

ïéa ÷lç àìå ,éàçBé ïa ïBòîL éaøìcenil -ãòBîe íéòøæ øãñ §©¦¦§¤©§Ÿ¦¥¥¥¤§¨¦¥

ùã÷ä úøâà
äðäåäæ ïåùìî äøåàëì äðåùàø äô÷ùäî ïáåîä

øúéäå øåñéà ãåîéìù òãî éøéñçì øîàîä
àåäù ãáìî òøå áåèã àðìéàî àåä úåøäè øãñå
éùøãîå íéáåúëä éèùô øúåñå åîöò úîçî ìåãâ àìô
àø÷ð åðéðáìå åðì úéìâðä äøåúä ìëù ì"æ åðéúåáø
èøôáå ãáì øäæä øôñ àìå äá íé÷éæçîì íééç õò
äúéä äìá÷ä úîëç ìë íâå íäéîéá æåðâ äéäù
à"ë íéîëç éãéîìú ìëî äîìòðå íäéîéá äøúñð
íéáøá àìå úëì òðöäá úàæ íâ óàå äìåâñ éãéçéì

àúéàãëåìà úåøåãá à÷åãã ì"æéøàä ù"îëå àøîâá
àìå äîëçä úàæ úåìâì äåöîå øúåî íéðåøçàä
ïúéð àìù ÷"äåæá øîà é"áùø íâå íéðåùàøä úåøåãá
úàæ íâ óàå íãáì åéøéáçìå åì ÷ø úåìâì úåùø
øúéäå øåñéà ãåîéì äéä àì äæ éôìã äáâùð äàéìô
ô"ò äð÷úðù äìôú úåöî ïéçåã úåðåîî éðéã ù"ëå
åéøéáçå é"áùøë íéòãåéì íéðåéìò íéãåçéå øäæä úåãåñ
ìëå åéøéáçå éàçåé ïá ù"øã 'îâá àúéàãë åðéà äæå
åìéôàå äìôúì ïé÷éñôî ïéà åúðîåà åúøåúù éî
ééåðú åäìåëã äãåäé áøë úåðåîî éðéãá ÷ñåòùë
ïéîåé ïéúìúî àìà éìöî éåä àì ä"ôàå éåä ïé÷éæðá
éîìùåøéáå 'îâá 'éàãë àãåîìú øãäî ãë ïéîåé ïéúìúì

âî÷ïé÷éñôî ïéà ù"÷ì 'éôàã é"áùøì ì"ñ úåëøáã ÷"ô
é"áùøì àø÷îî éôéãòã äðùîî àìå àø÷îî à"ë
úåøäè íéùã÷å ãòåîå íéòøæ øãñ ïéá ÷ìéç àìå

שעל6. - בדל''ת מדע'', ''חסידי שנכתב האחרים מהדפוסים שנראה כמו ולא צ''ל, וכן ברי''ש, מדע'', ''חסירי ישנים, תניא בדפוסי הוא כן

באנגלית. וכן אידיש בתניא בטעות תורגם יח.7.פיהם ג, א.8.משלי יג, ב. יא, ובכ''מ.9.חגיגה בסופה. ט''ו הקדמה הגלגולים שער ראה

.10:Â�È·¯ ˜''Î ˙¯Ú‰.''רשב''י דברי עד''ז בזהר בכ''מ ועוד ואילך) ב קכז, (זח''ג בתחלתה אד''ר ¯·Â�È:11.''ראה ˜''Î ˙¯Ú‰י''ל ''אולי

כמנהג דעושין הפס''ד דבהם - ד''מ „ÂÎÏÓ˙‡דמבדיל ‡�È„ ,ÔÈ¯‚˙‰.'''וכו מחילה ומהני א.12.וכו'. יא, ¯·Â�È:שבת ˜''Î ˙¯Ú‰לשאלת''

ובכ''מ''. א. סט, ד. לח, תו''א ראה - יום בכל התפלה שע''י היחודים נעשו איך - א.13.כמה כ, 14.12.ברכות הערה לעיל ר''ה15.ראה

א. ב'.16.לה, הלכה ¯·Â�È:17.סוף ˜''Î ˙¯Ú‰דתורה גליא - דמשנה ולהעיר כדלקמן. מהתמי' חלק הטעם גם כי - הטעם דהוסיף ''י''ל

רפ''ב)". לאדה''ז ת''ת הל' ראה אבל תשבית. דולא בי' (לקו''ת לקבלה שייך ומקרא
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ì úBøäè íéLã÷åxcq cenil -ïé÷éæð18x`y cenilay xn`py - §¨¨¦§¨¦§¦¦
oa oerny iax oi` ,ewiqti - oiwifp xcq cenilae ewiqti `l mixcqd

oiwiqtn `l oiwifp xcq cenila mb ezrcl `l` ,jk wlgn i`gei

,rny z`ixwl elit`å)`ed ,ab` -Bîöò úòc øúBñitk - §¥©©©§
xaeq envr `edyàéòøa§©§¨

úBîB÷î änëa àðîéäî19, §¥§¨§©¨§
äðLîcd`eeyda - §¦§¨
,`xwnléäéà,`id - ¦¦

àø÷näå ,'eë äçôL¦§¨§©¦§¨
éàcå äLî úøBz àeäL¤©Ÿ¤©©

àôéãò,dticr -,äìawî £¦¨¦©¨¨
éäéàc`id ,dlawd - §¦¦

"àúéðBøèî"-,dkln ©§¦¨
,íL àðîéäî àéòøa§©§¨§¥§¨¨
àeä áúëaL äøBúå§¨¤¦§¨

"àkìî",jln zpiga - ©§¨
xy`n xzei aeyg `edy

`idy (dkln) ''`zipexhn''

oa oerny iaxy ,ixd ;dpyn

dxez) `xwny xaeq i`gei

elit` daeyg (azkay

daeyg i`ceae dlawn

`vei o`k eli`e ,dpynn

xaeq i`gei oa oerny iaxy

`xwnn daeyg dpyny

lre .oiwiqtn `l dpynne rny z`ixwl oiwiqtn `xwnn xy`e

xbqena owfd epax xne` ''`kln'' oipreðéäc)`id ''`kln'' zpiga - §©§
é"øàä áúkL Bîk ,"ïétðà øéòæ"a Laìîä "àaà ãBñé"§©¨©§ª¨¦§¥©§¦§¤¨©¨£¦

ì"æ20,íéöeøúå úBéLewä ìetìt íâå .((`irx''l m`zday - ©§©¦§©§§¥¦
md ,xen`d ''`pnidnòøc àøèqîcrxd cvn -,äàîhä çeøå §¦¦§¨§©§©©ª§¨

ly miletlta mb m` ik - onvr zekldae zeipyna wx `ly ixd -

,mipicay mivexizde zeiyewdéàçBé ïa ïBòîL éaøa ïçkLà©§§¨§©¦¦§¤©
àáeè déa ÷ñòczeax oda wqry i''ayxa ep` mi`ven -íb §¨©¥¨©
,äøòna BúBéäa,dkldl weqtl rbep did `l myy zexnl - ¦§©§¨¨

?exagl mc` oia zepenn ipica hxtaeøòö úeëæa äaøcàå- §©§©¨¦§©©
Îa `agen ezeidnàúéàãk ,äæì äëæ äøònä`aenk -àøîba21 ©§¨¨¨¨¨¤¦§¦¨©§¨¨

ìkà øéàé ïa ñçðt éaøì øîàclk lr -,é÷eøt ã"ë àéLe÷ §¨©§©¦¦§¨¤¨¦©¨§¨¥¥
,mivexiz -åi`gei oa oerny iax -:Bì øîàéðúéàø àì elà" §¨©¦Ÿ§¦©¦

"'eë Cëa`l dxrnd xrv ly df avna ize` zi`x `l eli` - §¨
;mivexiz daxd jk lk `iyew lk lr zeprl zlekil dkef iziid

,dxezd cenila ef zepeilrl dkf dxrnd xrv zekfa wx ,oky

,mivexizle zeiyewle miletltlEçøk ìò ,úîàa íâå)on - §©¤¡¤©¨§£
y ,xnel ixd gxkddøwò¦©

äéä äøòna íäé÷ñò¦§¥¤©§¨¨¨¨
ø"ú ,úBéðLnä úøBz©©¦§¨

éøãñ,zeipyn -äéäL ¦§¥¤¨¨
íäéîéa22eðaø ãò ¦¥¤©©¥
,LBãwäzeipynd xciqy - ©¨

df iptl j` mixcq dyya

ze`n yy mlv` did

,zeipyna mixcqøôñ elàc§¦¥¤
ìBëé äéä íéðewzäå øäfä©Ÿ©§©¦¦¨¨¨
ék ,íéLãç 'âå 'áa øîâì¦§Ÿ§§¢¨¦¦
ãçà øác øîà àì éàcåa§©©Ÿ¨©¨¨¤¨

.(íéîòt 'ái`ceay ixd - §¨¦
ixcqa onfd lk miweqr eid

eidy miaxd zeipynd

,mdiptleðéúBaø eøîà íb©¨§©¥
ì"æ23úéa áøçL íBiî" : ©¦¤¨©¥

-LBãwäì Bì ïéà ,Lã÷nä©¦§¨¥§©¨
úBnà 'ã àlà àeä-Ceøä¤¨©

."ãáìa äëìä ìL'cy - ¤£¨¨¦§©
mewna od dkld ly zen`d

xazqnl m`zda ,xnel mileki ,`eti` ,cvik ,ycwnd zia
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.18:Â�È·¯ ˜''Î ˙¯Ú‰."(לתניא לוי''צ לקוטי (ראה וכו' נשים סדר ¯·Â�È:19.''שבק ˜''Î ˙¯Ú‰וראה וחיפוש. תקו''ז''צ''ע (הקדמת ב כז, זח''א

ח''ב)". - דהצ''צ (גם שם ובביאוה''ז ואילך) סע''א ובכ''מ.20.יד, ואתחנן. פ' המצוות ב.21.שער לג, ובפרש''י.22.שבת א. יד, 23.חגיגה

א. ח, ה24.ברכות כאן אומר הזקן שרבנו מה בימיהם,‰Á¯Îעל שהיו סדרים בת''ר המשניות, בתורת היה במערה עסקם שעיקר לומר ההכרח שמן

ע' סימן ח' מהדורא אלעזר'' ''מנחת לבעל תורה'' ''דברי בספר מקשה - חדשים שלשה או בשנים לסיים יכולים היו והתיקונים הזוהר שאת מפני

המשניות כל לסיים יכולים היו לא בנגלה האם שם: שאומר כפי שכן, כלל, הכרח זה אין שלכאורה וכו'), קדשו גאון מהדרת מחילה בקשת (אחרי

זמן לוקח זה וכו' ובתירוצים בקושיות וסלסולם פלפולם בגלל אלא - שבהן? בחידושים ומסלסלים מפלפלים היו שלא בשעה חדשים, כמה במשך

דתורה, בנסתר דבר אותו הרי - הוא אומר - כך ואם ÂÈ˙¯רב, „ÂÚÂזה ובתיקונים, הזוהר שבספר והענינים הפרטים ביאור ידי שעל בנגלה, מאשר

ענה לכך. יספיקו לא שנה י"ג שגם רב, זמן לארוך זו‰¯·È:יכול באגה"ק באווראנט האט דאדה"ז י"ל הנ"ל דלימודÓˆÚ‰"להשאלה ובהקדם .

- ברשב"ם) ב קנז, (ב"ב חדשים ב' שנה כל שנה ס' ארך אשי ר' ע"י ·'הש"ס ˜¯Âשש הי' ואז רצופות. שנים עשר היינו פעמים - "מהדורות"

- יוחנן ר' לאחרי שהי' - והלימוד ·Í¯Úסדרים, ‡Ï˘"ב כשעסקו עאכו"כ א). נג, (עירובין ראשונים - דרשב"י Â‡Ó˙לדורו בימיהם",˘˘ שהי' סדרי

- ותירוצים" הקושיות Î[1684"„ב"פלפול ע' רפ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' מקו"א להנ"ל [להעיר וכו' כיפירוקי והתיקונים", הזהר ב"ס' משא"כ ,

במערה ובפרט בנגלה דרשב"י בלימודו הי' מוכרח אבל (כדלעיל). והתיקונים" הזהר ב"ס' תמן ולית הרע" דמסטרא ÎÊ‰פלפול... Ê"ÈÚ˘."'כו לזה
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המשניות כל לסיים יכולים היו לא בנגלה האם שם: שאומר כפי שכן, כלל, הכרח זה אין שלכאורה וכו'), קדשו גאון מהדרת מחילה בקשת (אחרי

זמן לוקח זה וכו' ובתירוצים בקושיות וסלסולם פלפולם בגלל אלא - שבהן? בחידושים ומסלסלים מפלפלים היו שלא בשעה חדשים, כמה במשך

דתורה, בנסתר דבר אותו הרי - הוא אומר - כך ואם ÂÈ˙¯רב, „ÂÚÂזה ובתיקונים, הזוהר שבספר והענינים הפרטים ביאור ידי שעל בנגלה, מאשר

ענה לכך. יספיקו לא שנה י"ג שגם רב, זמן לארוך זו‰¯·È:יכול באגה"ק באווראנט האט דאדה"ז י"ל הנ"ל דלימודÓˆÚ‰"להשאלה ובהקדם .

- ברשב"ם) ב קנז, (ב"ב חדשים ב' שנה כל שנה ס' ארך אשי ר' ע"י ·'הש"ס ˜¯Âשש הי' ואז רצופות. שנים עשר היינו פעמים - "מהדורות"
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במערה ובפרט בנגלה דרשב"י בלימודו הי' מוכרח אבל (כדלעיל). והתיקונים" הזהר ב"ס' תמן ולית הרע" דמסטרא ÎÊ‰פלפול... Ê"ÈÚ˘."'כו לזה
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''xzid'' ly xaca `ed xen`d lk ,mipt lk lr .devn ef ,zay

'f wxta xaqeny itke ,zelrl zlekid ea yie dtilwa xeyw epi`y

.''`ipz''d xtq ly oey`xd wlgayøeqà øáãa ïk ïéàM äî- ©¤¥¥¦§©¦
,eze` lek`l xeq`yúBìòì ìBëé BðéàL,dyecwl -úaLa àì ¤¥¨©£Ÿ§©¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ìåñô ïéìëàã áø áøòî àìå 'åë õøàä éîòî ç"ú
åéä àì éðù úéá ïîæáù ç"ú éøäù å"ç øåñàå àîè
íäì äéäù å"ç øåñà ìåñô ïéìëàã ä"òî ïéñðøôúî
øåñéà ãåîéìá ïé÷ñåò åéä ä"ôàå ä"òë íéîøëå úåãù
úéá éîéá åéäù úåâåæä ìë äøäèå äàîåèå øúéäå
øúñðä ãåîéìå úåááøå íéôìàì íéãéîìú åãéîòäå éðù

:'åë øúñäá

êààðìéàå ìéòìã î"ø ïåùìá ÷ã÷ãúùë úîàá
øîà àìå 'åë øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã
óåâã ì"ø àìà ä"åà úåëìä åà øúéäå øåñéà úøåú
òøå áåèã àðìéàî àåä øúåîä øáãå øåñàä øáã
øåñà ïåùì åäæå .ç"òá ù"îë äâåð úôéì÷ àåäù
øáãë äìòîì úåìòì ìåëé åðéàå åéìò äøåù äôéì÷äù
úåìòì ìëåéå äôéì÷á øåñàå øåù÷ åðéàù åðééäã øúåîä
ãáåòä íãà ìë íúñá íâå 'äì äðååëá åìëåàä íãàä é"ò
àöîðå 'äì ììôúîå ãîåì àéää äìéëàä çëáù 'ä
øøáðä çëî 'äì äìåòä äìôúäå äøåúä úåéúåà äùòðù
úôéì÷ì äéìò ùéù úáùá ìáà ìåçá åäæå àåää ìëàîäî
äåöî ïëì úåîìåòä ìëáù úåéðåöéçä íò äîöòá äâåð
ìåçáù óà ïééå øùáá úåáøäìå úáùá íéâåðòú ìë ìåëàì
úåìòì ìåëé åðéàù øåñéà øáãá ë"àùî .àáåñå ììåæ àø÷ð

התניא.34. ספר שבסוף התיקון'' ב''לוח הובאה הצ''צ, הגהת ע''פ כאן וניתוסף שלפנינו, בתניא ליתא בחצ''ר להלן ¯·Â�È:35.הבא ˜''Î ˙¯Ú‰

מ''ב''. פ''ב היד.36.''חגיגה ספר בהקדמת ב'.37.רמב''ם פרק מ''ט ¯·38Â�È.שער ˜''Î ˙¯Ú‰תו''א) בעצמו אדנ''ע מלשון לכהנ''ל ''להעיר :

בהוספה)". קה''ת בתו''א (נדפס לשם הצ''צ ובביאור ח''ש) פ'



��oeygxn 'f iyiy mei Ð ek zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

מרחשון ז' שישי יום

,àeää çka ãîBìå ìltúnLk íb ìça àìåxeqi` xac ,xnelk - §Ÿ§Ÿ©§¤¦§©¥§¥©Ÿ©©
,dtilwl xeywe xeq` `ed ik ,dyecwl zelrl leki epi`ìëàL àì íà¦Ÿ¤¨©

Lôð çewôì,eytp zlvdl -[øeîb] øzä äNòðå ì"æø eøézäL39. §¦©¤¤¤¦¦©©§©£¨¤¥¨
zäå øeqà úBëìä óà ,äøBza ãenlä ìáà,äøäèå äàîè ø`l - £¨©¦©¨©¦§¦§¤¥ª§¨§¨¢¨

dmixacxeq` mdy mnvr

mzece` ,xedhe xzen `nhe

ur'' mdy ,zekldd zepc

m` ik ,''rxe aeh miigd

micnely dxezd zekld

,dl` mixac zece`íäL¤¥
úBúéøáe úBéðLnä©¦§¨§©§

,íé÷ñBôe àøîâaL- ¤¦§¨¨§¦
,dyrnl dkld miwqetd

íéøøáîe íéøàáîä©§¨£¦§¨§¦
íäéøácdpynd ixac - ¦§¥¤

,zeziixade,äNòîì äëìäì©£¨¨§©£¤
éôeb ïä ïäxwir -äøBz ¥¥¥¨

àéäL ,ät-ìòaLdxez - ¤§©¤¤¦
`id ,dt lrayàúéàãk ,úeìéöàc úeëìî úøéôñ`aenk -øäfa §¦©©§©£¦¦§¦¨©Ÿ©

:íéðewz Léøáe ,øtñî ïéà úBîB÷îa LBãwäipewiz'' zligza - ©¨¦§¥¦§¨§¥¦¦
''xdef40:aezkúeëìî"zpiga `id -,"dì ïðéø÷ ät ìòaL äøBz ,ät ©§¤¨¤§©¤¨¥¨¨

,dl mi`xew ep` -eäéà úeìéöàáe,seq oi` xe` ,`ed -éäBîøâe- ©£¦¦§¨¦
,(''idenxb'' mi`xwpd) ely zecnde milkdïBäa ãç41,cg` xac md - ©§

,mdaúéìëúa úeìéöàa ãçéúî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàL eðéäc§©§¤¥¨¦§©¥©£¦§©§¦
"úeëìî" àø÷pL Bøeaãa íéLaìîä Búîëçå BðBöøe àeäL ,ãeçiä©¦¤§§¨§¨©§ª¨¦§¦¤¦§¨©§

:ãçà ìkä ¯ur" ly oiprd xnel jiiy `l myy ixd ,cg` xac - ©Ÿ¤¨
ly zekldd jk ,zewl` ly cegid zilkz df `l` ;"rxe aeh zrcd

,zeipyndn dt lray dxez

ody miwqetde zeziixad

od ,"zeliv`c zekln" zpiga

zekln" ly cegid ote`a

xnel jiiy `le ,"zeliv`c

ly oiprd mdilr melye qg

,`l` ."rxe aeh zrcd ur"

xacd jk ,oldl xiaqiy itk

zekln" ly oiprd mvr cvn

`idy itk "zeliv`c

cvne ,"zeliv`"amvroiprd

ody dxezd zekld ly

,"zeliv`c zekln" zpigaa

okn xg`l `a dfy itk j`

zeyalzda e`a dxez ly zekldd wx `ly ixd ,zeyalzda

zekln" mb m` ik ,xzqde mlrd odilr zeidl leki mda ,zenlera

aeh zrcd ur" z`xwp `id mb - zeyalzdad`a `idy itk "zeliv`c

ick - z`fe ,rxe aehn dlelkd "dbep" ztilwa zeyalzdd cvn ,"rxe

.(rxd on aehd z` xxal) mixexia xxal

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîe- ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
c zekln''a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep` eli`ezeliv`?''

úeëìî da äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì äöBø¤©§©§¦¦¨¤¦§©§¨¨©§
,úeìéöàczekln''a zeyalzda d`a ''zeliv`c zekln''y itk - ©£¦

oipr `ed my - ''dxivic

mleray zeipynd

,''dxivi''däøéöéc úeëìîe©§¦¦¨
"äçôL" àø÷ð- ¦§¨¦§¨

dl`l dlthe zynynd

dfy ,da miyaelndéaâì§©¥
,úeìéöàc úeëìîdf xac - ©§©£¦

`iad owfd epaxy dn uxzn

wxt ,inlyexidn lirl

,zekxa zkqn ly oey`x

,xaeq i`gei oa oerny iaxy

`l rny z`ixwl mby

`le `xwnn m` ik miwiqtn

oerny iaxy dnn jkl dxizq ixde ,`xwnn dlrnl `idy dpynn

`xwne dgty `id dpyny "`pnidn `irx"a xne` envr i`gei oa

dn oky ,dxizq mey jka oi` ,o`k xn`pd itk ,`l` ?`kln -

d`a `idy itk df ixd - dgty `id dpyny xne` `edy

zeyalzda`id - mvra `id dpyny itk j` ,"dxivic zekln"a

`edy itk oia lcad epyi `xwna mb jke ,"zeliv`c zekln"a

:owfd epax oeylae ,zeyalzda `a `edy itk oial mvraúeëìîe©§
."äîà" àø÷ð äàéøác,''dgty''n dlrnly -,òãúådi`x - ¦§¦¨¦§¨¨¨§¥©

dfy itk oia lcad miiwy

`a dfy itk oial mvra

,zeyalzdaáúkM änî¦©¤¨©
eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä̈£¦©§¦§¨§©§
àeä áúëaL äøBz¨¤¦§¨
øäfa Løôî éøäå ,äiNòa©£¦¨©£¥§Ÿ̈©Ÿ©
úBîB÷î ì"æéøàä éáúëáe§¦§¥¨£¦©§

àéäL ,øtñî ïéàzxitq - ¥¦§¨¤¦
øéòæ" àeäL ,úøàôz¦§¤¤¤§¥

"ïétðà,zecn -?úeìéöàc ©§¦©£¦
dlrnl mb `edy ixd -

,cvik ,''zeliv`c zekln''n

`edy mixne` ,`eti`

?''diyr''aàlà`id dpeekd ,"diyr"a `ed `xwny mixne`yk - ¤¨
àéãäa àeä ïëå .äiNòa úLaìúnL,yxetna -,úBðekä øôña ¤¦§©¤¤©£¦¨§¥§¤§¨§¥¤©©¨

àø÷nL àlà ,úeìéöàa ílk äìa÷å ãeîìúå äðLîe àø÷nL¤¦§¨¦§¨§©§§©¨¨ª¨©£¦¤¨¤¦§¨
,äiNò ãò Laìúî`ed xwird - azkay dxez - `xwna ,oky - ¦§©¥©£¦¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ãî÷íà àåää çëá ãîåìå ììôúîùë íâ ìåçá àìå úáùá àì
.[øåîâ] øúéä äùòðå ì"æø åøéúäù ùôð çå÷éôì ìëàù àì
äàîåè øúéäå øåñéà úåëìä óà äøåúá ãåîéìä ìáà
íé÷ñåôå àøîâáù úåúééøáå úåéðùîä íäù äøäèå
ïä ïä äùòîì äëìäì íäéøáã íéøøáîå íéøàáîä
'éàãë úåìéöàã úåëìî 'éôñ àéäù ô"òáù äøåú éôåâ
úåëìî íéðå÷éú ùéøáå øôñî ïéà úåîå÷îá ÷"äåæá
ãç éäåîøâå åäéà 'éöàáå äì ïðéø÷ ô"òáù äøåúå äô
úéìëúá úåìéöàá ãçééúî ä"á ñ"à øåàù åðééäã ïåäá
àø÷ðù åøåáãá íéùáåìîä åúîëçå åðåöøå àåäù ãåçéä

:ãçà ìëä úåëìî

ù"îåì"ø äøéöéã úåëìîá ïä úåéðùîäù ì"æéøàä
úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
úåëìî éáâì äçôù àø÷ð äøéöéã úåëìîå úåìéöàã
ù"îî òãúå äîà àø÷ð äàéøáã úåëìîå úåìéöàã
éøäå 'éùòá àåä ë"áùåú åðééäã àø÷îã ì"æéøàä
øôñî ïéà úåîå÷î ì"æéøàä éáúëáå øäæá ùøåôî
úùáìúîù àìà úåìéöàã à"æ àåäù úøàôú àéäù
äðùîå àø÷îù úåðååëä øôñá àéãäá àåä ïëå 'éùòá
ùáìúî àø÷îù àìà úåìéöàá íìåë äìá÷å ãåîìúå

.äàéøáá ãåîìúå äøéöéä ãò äðùîå äéùò ãò

התניא").39. בספר "שיעורים בספר (הודפס הוספה אליהו'').40.ראה פתח - (בהקדמה א ס''כ.41.יז, ריש לעיל ראה

oeygxn 'g ycew zay Ð ek zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

מרחשון ח' קודש שבת

lr eica zeazkp ,'''iyr'' ly oipr ixd od zeize`e ,zeize`d oipr

,slwdäðLîe,zyalzn -,äøéöéä ãòoiprd `id dpyn ,oky - ¦§¨©©§¦¨
ef ixd ,dxeabe cqgn ze`ay - 'eke leqte xyk - zekld ly

ziy'' ,zecnd mler `ed dxivid mlery ,''dxivi''a zeyalzd

,''dxivia oippwn oixitqãeîìúå,yalzn -.äàéøáa,oky - §©§¦§¦¨

mlery ''d`ixa''a zeyalzd ef ixd - zekldd inrh `ed ''cenlz''

d`lir `ni`'' ,''dpia'' dxi`n ea dbydd mler `ed ''d`ixa''d

d`ixad mlera - '''iqxeka `ppwn42`ly ,owfd epax xiaqi oldl .

dilr mb jiiy zeyalzdd cvny cr zeyalzda d`a dxez wx

:''rxe aeh zrcd ur'' xnel

éãk ,dâð útì÷a úLaìúî úeìéöàc úeëìnäLk ,äpäå§¦¥§¤©©§©£¦¦§©¤¤¦§¦©Ÿ©§¥
íâå ,ïBLàøä íãà àèça eìôpL úBöBöépä øøáìxxal - §¨¥©¦¤¨§§¥§¨¨¨¦§©

ç"ôøä288 -íéìkä úøéáLa eìôpL ïéöBöéðdlawa - ¨¦¦¤¨§¦§¦©©¥¦
zlitpe milkd zxiay oipr hexhexta xaqen zeciqgae

oipr cvn zevevipd

,dxiaydíb éæà£©©
àø÷ð úeìéöàc úeëìnä©©§©£¦¦§¨
áBè úòcä õò" íLa§¥¥©©©

éaâì "òøåd`eeydae - ¨¨§©¥
-l"ïétðà øéòæ"§¥©§¦

ãøBé BðéàL ,úeìéöàc©£¦¤¥¥
å ,íL''`''f'' -àø÷ð ¨§¦§¨

päå ."íéiç õò",ä ¥©¦§¦¥
úeëìnä úeLaìúä¦§©§©©§
ãBñ àeä dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©
øLà" ¯ äðéëMä úeìb̈©§¦¨£¤

íãàä èìLly - ¨©¨¨¨
,dtilwíãàaly - §¨¨
,dyecw."'eë`aenk -

oniq ycewd zxb`a ,lirl

lr "mileblbd xtq"n d"k

onfa dtilwd zhily

,"el rxl" dfy ,zelbd

dyecwd ivevip z`lrdl

.dtilw ly lrila mc`n

dn owfd epax uxzi ,oldl

`irx"d ixac lr dywdy

,`yp zyxtay "`pnidn

,minkg icinlz miqpxtzn hley "rxe aeh zrcd ur"y onfay

mipzep ux`d inry dnn wx ,miaeh minile zezayl mileynd

jk lre ,'eke xzide xeqi` ipica miwqrzn md okl xy`e mdl

zecy mdl did ,ipy zia onfa ,minkg icinlzy dnn l`y

did ok it lr s`e ,ux`d inrl didy enk mdlyn minxke

,owfd epax xiaqi ?'eke xzide xeqi` ipica mzewqrzd xwir

,zelbd onfa ,"rxe aeh zrcd ur" zhily onfay ,`id dpeekdy

zivnzdne ,"dbep" ztilwa mdy ,mipevigl drityn dpikydyk

minkg cinlz ly mwqr f`e ,minkg icinlz miqpxtzn cala

z` xxal ick ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipica `ed

`ay xac ,`nhde xeq`dn xedhde xzend z` xxal ,mixexiad

mb df ,oldl xiaqiy itke .el` zeklda oeirde letltd ici lr

.xidae xexa dkld wqt didiy ,xzqdde mlrdd z` xiqn

:owfd epax oeylae:àðîéäî àéòøa áeúkL eäæåzyxtn - §¤¤¨§©§¨§¥§¨
,lirl xen`k ,`yp'eë àèìL òøå áBèc àðìéàc àðîæáe"§¦§¨§¦¨¨§¨¨¨§¨

,"'eë ïeðéàur"y onfae - ¦
,'ek hley "rxe aeh zrcd

,minkg icinlzl yi

minile zezayl mileynd

inry dnn wx ,miaeh

,mdl mipzep ux`deðéäc§©§
L äðéëMä úeìb ïîæa¦§©¨©§¦¨¤

,dpikyd -úòtLn©§©©
útì÷a íäL íéðBöéçì©¦¦¤¥¦§¦©
íé÷ðBé áø áøòäL ,dâðŸ©¤¨¥¤©§¦
ïéðBfð ïúéöîzîe ,íMî¦¨¦©§¦¨¦¦

íéîëç éãéîìz,úeìba ©§¦¥£¨¦©¨
æàåzelb ly onfa - §¨

,dpikydúãBáò øwò¦©£©
÷ñò øwòå íãàä̈¨¨§¦©¥¤
àeä úBönäå äøBzä©¨§©¦§
òãBpk úBöBöépä øøáì§¨¥©¦©©
øwò ïëì ,ì"æéøàäî¥¨£¦©¨¥¦©
ïeiòa àeä ãenlä ïéðò¦§©©¦§¦
øeqàa ,äëìä ìetìôe¦§£¨¨§¦
,äøäèå äàîè øzäå§¤¥ª§¨§¨¢¨
øBähäå øznä øøáì§¨¥©ª¨§©¨

,àîhäå øeñàäî- ¥¨¨§©¨¥
z`f mixidane mixxany

,úòãå äðéa äîëça äëìä ìetìôe ïeiò éãé ìòzylya - ©§¥¦¦§£¨¨§¨§¨¦¨¨©©
,dkldd z` mixidand lkyd zegekàúéøBà"c òãBpk©©§©§¨

"ú÷ôð äîëçî43eøéøaúà à÷éc äîëçáe ,44,,recik - ¥¨§¨¨§¨§¨§¨©§¨¦§¨¦
,zevevipd mixxazn `wec dnkg ici lre ,dnkgn d`a dxezy

lr `a ,dxidae dxexa dkld didzy ,dkldd xexiay myke

d xexia mb jk ,lkye dnkg icizevevipoipr ici lr `ed

,dnkgdeðéäåxexiay ,''exixaz` dnkg''ay mixne`y dn - §©§
-l dpeekd ,dnkg ici lr `ed zevevipdäàlò äîëç- ¨§¨¦¨¨

,dpeilräøBz ãBñ ,úeìéöàc úeëìîa úLaìîä ,úeìéöàc©£¦©§ª¤¤§©§©£¦¨
úeëìîa úLaìîä ,("àzøa ãñé àaà" ãBña) ät¯ìòaL¤§©¤§©¨§©§©¨©§ª¤¤§©§
úBLaìîä ,úBúéøáe úBéðLnä [ãBñ] (ãBñå) ,äøéöéc¦¦¨§©¦§¨§©§©§ª¨

ùã÷ä úøâà
äðäå
øøáì éãë äâåð úôéì÷á úùáìúî 'éöàã úåëìîäùë
ïéöåöéð ç"ôøä íâå ø"äãà àèçá åìôðù úåöåöéðä
àø÷ð 'éöàã úåëìîä íâ éæà íéìëä úøéáùá åìôðù
åðéàù úåìéöàã à"æ éáâì òøå áåè úòãä õò íùá
úåëìîä úåùáìúä äðäå íééç õò àø÷ðå íù ãøåé
èìù øùà äðéëùä úåìâ ãåñ àåä äâåð úôéì÷á

288ø"åèã àðìéàã àðîæáå î"òøá ù"æå 'åë íãàá íãàä
äðéëùä úåìâ ïîæá åðééäã 'åë ïåðéà 'åë àèìù
áø áøòäù äâåð úôéì÷á íäù íéðåöéçì úòôùîù
úåìâá íéîëç éãéîìú ïéðåæéð ïúéöîúîå íùî íé÷ðåé
úåöîäå äøåúä ÷ñò ø÷éòå íãàä úãåáò ø÷éò æàå
ïéðò ø÷éò ïëì ì"æéøàäî òãåðë úåöåöéðä øøáì àåä
äàîåè øúéäå øåñéàá äëìä ìåôìôå ïåéòá àåä ãåîéìä
é"ò àîèäå øåñàäî øåäèäå øúåîä øøáì äøäèå
'ééøåàã òãåðë úòãå äðéá äîëçá äëìä ìåôìôå ïåéò
äîëç åðééäå åøéøáúà à÷ééã äîëçáå ú÷ôð äîëçî
äøåú ãåñ 'éöàã úåëìîá úùáåìîä úåìéöàã äàìéò
úåëìîá úùáåìîä (àúøá ãñé àáà ãåñá) ô"òáù
úåùáåìîä úåúééøáå úåéðùîä [ãåñ] (ãåñå) äøéöéã

.42:Â�È·¯ ˜''Î ˙¯Ú‰.''בהגה פ''מ ח''א תניא ועוד.43.''וראה א. פה, ב.44.זח"ב רנד, זח''ב



�� oeygxn 'g ycew zay Ð ek zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

מרחשון ח' קודש שבת

lr eica zeazkp ,'''iyr'' ly oipr ixd od zeize`e ,zeize`d oipr

,slwdäðLîe,zyalzn -,äøéöéä ãòoiprd `id dpyn ,oky - ¦§¨©©§¦¨
ef ixd ,dxeabe cqgn ze`ay - 'eke leqte xyk - zekld ly

ziy'' ,zecnd mler `ed dxivid mlery ,''dxivi''a zeyalzd

,''dxivia oippwn oixitqãeîìúå,yalzn -.äàéøáa,oky - §©§¦§¦¨

mlery ''d`ixa''a zeyalzd ef ixd - zekldd inrh `ed ''cenlz''

d`lir `ni`'' ,''dpia'' dxi`n ea dbydd mler `ed ''d`ixa''d

d`ixad mlera - '''iqxeka `ppwn42`ly ,owfd epax xiaqi oldl .

dilr mb jiiy zeyalzdd cvny cr zeyalzda d`a dxez wx

:''rxe aeh zrcd ur'' xnel

éãk ,dâð útì÷a úLaìúî úeìéöàc úeëìnäLk ,äpäå§¦¥§¤©©§©£¦¦§©¤¤¦§¦©Ÿ©§¥
íâå ,ïBLàøä íãà àèça eìôpL úBöBöépä øøáìxxal - §¨¥©¦¤¨§§¥§¨¨¨¦§©

ç"ôøä288 -íéìkä úøéáLa eìôpL ïéöBöéðdlawa - ¨¦¦¤¨§¦§¦©©¥¦
zlitpe milkd zxiay oipr hexhexta xaqen zeciqgae

oipr cvn zevevipd

,dxiaydíb éæà£©©
àø÷ð úeìéöàc úeëìnä©©§©£¦¦§¨
áBè úòcä õò" íLa§¥¥©©©

éaâì "òøåd`eeydae - ¨¨§©¥
-l"ïétðà øéòæ"§¥©§¦

ãøBé BðéàL ,úeìéöàc©£¦¤¥¥
å ,íL''`''f'' -àø÷ð ¨§¦§¨

päå ."íéiç õò",ä ¥©¦§¦¥
úeëìnä úeLaìúä¦§©§©©§
ãBñ àeä dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©
øLà" ¯ äðéëMä úeìb̈©§¦¨£¤

íãàä èìLly - ¨©¨¨¨
,dtilwíãàaly - §¨¨
,dyecw."'eë`aenk -

oniq ycewd zxb`a ,lirl

lr "mileblbd xtq"n d"k

onfa dtilwd zhily

,"el rxl" dfy ,zelbd

dyecwd ivevip z`lrdl

.dtilw ly lrila mc`n

dn owfd epax uxzi ,oldl

`irx"d ixac lr dywdy

,`yp zyxtay "`pnidn

,minkg icinlz miqpxtzn hley "rxe aeh zrcd ur"y onfay

mipzep ux`d inry dnn wx ,miaeh minile zezayl mileynd

jk lre ,'eke xzide xeqi` ipica miwqrzn md okl xy`e mdl

zecy mdl did ,ipy zia onfa ,minkg icinlzy dnn l`y

did ok it lr s`e ,ux`d inrl didy enk mdlyn minxke

,owfd epax xiaqi ?'eke xzide xeqi` ipica mzewqrzd xwir

,zelbd onfa ,"rxe aeh zrcd ur" zhily onfay ,`id dpeekdy

zivnzdne ,"dbep" ztilwa mdy ,mipevigl drityn dpikydyk

minkg cinlz ly mwqr f`e ,minkg icinlz miqpxtzn cala

z` xxal ick ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipica `ed

`ay xac ,`nhde xeq`dn xedhde xzend z` xxal ,mixexiad

mb df ,oldl xiaqiy itke .el` zeklda oeirde letltd ici lr

.xidae xexa dkld wqt didiy ,xzqdde mlrdd z` xiqn

:owfd epax oeylae:àðîéäî àéòøa áeúkL eäæåzyxtn - §¤¤¨§©§¨§¥§¨
,lirl xen`k ,`yp'eë àèìL òøå áBèc àðìéàc àðîæáe"§¦§¨§¦¨¨§¨¨¨§¨

,"'eë ïeðéàur"y onfae - ¦
,'ek hley "rxe aeh zrcd

,minkg icinlzl yi

minile zezayl mileynd

inry dnn wx ,miaeh

,mdl mipzep ux`deðéäc§©§
L äðéëMä úeìb ïîæa¦§©¨©§¦¨¤

,dpikyd -úòtLn©§©©
útì÷a íäL íéðBöéçì©¦¦¤¥¦§¦©
íé÷ðBé áø áøòäL ,dâðŸ©¤¨¥¤©§¦
ïéðBfð ïúéöîzîe ,íMî¦¨¦©§¦¨¦¦

íéîëç éãéîìz,úeìba ©§¦¥£¨¦©¨
æàåzelb ly onfa - §¨

,dpikydúãBáò øwò¦©£©
÷ñò øwòå íãàä̈¨¨§¦©¥¤
àeä úBönäå äøBzä©¨§©¦§
òãBpk úBöBöépä øøáì§¨¥©¦©©
øwò ïëì ,ì"æéøàäî¥¨£¦©¨¥¦©
ïeiòa àeä ãenlä ïéðò¦§©©¦§¦
øeqàa ,äëìä ìetìôe¦§£¨¨§¦
,äøäèå äàîè øzäå§¤¥ª§¨§¨¢¨
øBähäå øznä øøáì§¨¥©ª¨§©¨

,àîhäå øeñàäî- ¥¨¨§©¨¥
z`f mixidane mixxany

,úòãå äðéa äîëça äëìä ìetìôe ïeiò éãé ìòzylya - ©§¥¦¦§£¨¨§¨§¨¦¨¨©©
,dkldd z` mixidand lkyd zegekàúéøBà"c òãBpk©©§©§¨

"ú÷ôð äîëçî43eøéøaúà à÷éc äîëçáe ,44,,recik - ¥¨§¨¨§¨§¨§¨©§¨¦§¨¦
,zevevipd mixxazn `wec dnkg ici lre ,dnkgn d`a dxezy

lr `a ,dxidae dxexa dkld didzy ,dkldd xexiay myke

d xexia mb jk ,lkye dnkg icizevevipoipr ici lr `ed

,dnkgdeðéäåxexiay ,''exixaz` dnkg''ay mixne`y dn - §©§
-l dpeekd ,dnkg ici lr `ed zevevipdäàlò äîëç- ¨§¨¦¨¨

,dpeilräøBz ãBñ ,úeìéöàc úeëìîa úLaìîä ,úeìéöàc©£¦©§ª¤¤§©§©£¦¨
úeëìîa úLaìîä ,("àzøa ãñé àaà" ãBña) ät¯ìòaL¤§©¤§©¨§©§©¨©§ª¤¤§©§
úBLaìîä ,úBúéøáe úBéðLnä [ãBñ] (ãBñå) ,äøéöéc¦¦¨§©¦§¨§©§©§ª¨

ùã÷ä úøâà
äðäå
øøáì éãë äâåð úôéì÷á úùáìúî 'éöàã úåëìîäùë
ïéöåöéð ç"ôøä íâå ø"äãà àèçá åìôðù úåöåöéðä
àø÷ð 'éöàã úåëìîä íâ éæà íéìëä úøéáùá åìôðù
åðéàù úåìéöàã à"æ éáâì òøå áåè úòãä õò íùá
úåëìîä úåùáìúä äðäå íééç õò àø÷ðå íù ãøåé
èìù øùà äðéëùä úåìâ ãåñ àåä äâåð úôéì÷á

288ø"åèã àðìéàã àðîæáå î"òøá ù"æå 'åë íãàá íãàä
äðéëùä úåìâ ïîæá åðééäã 'åë ïåðéà 'åë àèìù
áø áøòäù äâåð úôéì÷á íäù íéðåöéçì úòôùîù
úåìâá íéîëç éãéîìú ïéðåæéð ïúéöîúîå íùî íé÷ðåé
úåöîäå äøåúä ÷ñò ø÷éòå íãàä úãåáò ø÷éò æàå
ïéðò ø÷éò ïëì ì"æéøàäî òãåðë úåöåöéðä øøáì àåä
äàîåè øúéäå øåñéàá äëìä ìåôìôå ïåéòá àåä ãåîéìä
é"ò àîèäå øåñàäî øåäèäå øúåîä øøáì äøäèå
'ééøåàã òãåðë úòãå äðéá äîëçá äëìä ìåôìôå ïåéò
äîëç åðééäå åøéøáúà à÷ééã äîëçáå ú÷ôð äîëçî
äøåú ãåñ 'éöàã úåëìîá úùáåìîä úåìéöàã äàìéò
úåëìîá úùáåìîä (àúøá ãñé àáà ãåñá) ô"òáù
úåùáåìîä úåúééøáå úåéðùîä [ãåñ] (ãåñå) äøéöéã

.42:Â�È·¯ ˜''Î ˙¯Ú‰.''בהגה פ''מ ח''א תניא ועוד.43.''וראה א. פה, ב.44.זח"ב רנד, זח''ב
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dâð útì÷amixaca - ¦§¦©Ÿ©
`nh ,xzene xeq` mdy

,xedheíìBò ãâðkL¤§¤¤¨
ìéçúî íML ,äøéöéä- ©§¦¨¤¨©§¦

,''rxe aeh zrcd ur'' oipr

] úòcä úðéça:xg` gQpdâðaL [òøä,''dxivi''d mleray - §¦©©©©ª¨©¥¨©¤§Ÿ©
,rx zivgne aeh zivgn ,dvgn lr dvgn `id ''dbep'' ztilw

]:xg` gQp,úBúéøaäå ª¨©¥§©§©§
dâð útì÷a úBLaìîä©§ª¨¦§¦©Ÿ©
,äiNòä íìBò ãâðkL¤§¤¤¨¨£¦¨
úðéça ìéçúî íML¤¨©§¦§¦©

,[dâðaL òøämleray - ¨©¤§Ÿ©
`id ''dbep'' dtilw ,''diyr''ddaex,aeh dherine rxòãBpk©©
,recik -.ì"æéøàäî¥¨£¦©

ùã÷ä úøâà
'éçá ìéçúî íùù äøéöéä íìåò ãâðëù äâåð úôéì÷á

] úòãäà"ð] äâåðáù [òøäà"ðúåùáåìîä úåúééøáäå
òøä 'éçá ìéçúî íùù äéùòä íìåò ãâðëù ð"÷á

.ì"æéøàäî òãåðë [äâåðáù

�

ycew zexb`
תשט"ז מ"ח, ח' ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

ולהתנהג החסידות בלימוד להמשיך שיכול האופנים כותב בו תשרי, משילהי מכתבו על במענה

חסידות בספרי שתים או שעה ללמוד יוצרך שלא עד"ז כ"כ, ידוע יהי' שלא והם ומנהגי', בהדרכותי'

יום. בכל

שמים ביראת יותר יתקדם אופן באיזה לשער היינו בעצמו, עד"ז להחליט עליו הראשון בהענין והנה

חיים, אלקים בדברי לימודו זמן שמגביל השני לענין בהנוגע אבל כזה, באופן ולהתנהג ובחסידות

הגישה עצם אבל כלל, ללמוד לא מאשר טוב יותר זהו שילמוד שכמה שמובן אף הנה התורה, פנימיות

ח"ו דהיפך בגדר הוא הק' מתורתנו חלק באיזה כ"כ זמן ללמוד שלא עצמו את שמגבילים ה' לתורת

וכמאמר חסידות, בספרי דוקא ביום שעות כמה ילמוד ואחד אחד שכל הכרח שאין ואף התורה, מכבוד

אחד ופרק שחרית אחד בפרק חובתם ידי יוצאים דאניסי שאלו בכללותה, להתורה בהנוגע הידוע רז"ל

שיהי' עדיין זכו לא העליונה ההשגחה מצד אשר האונס מצד רק שזה לדעת צריכים הם גם אבל ערבית,

בדבר והאריכות וכו', שלהם והסדר רצונם שזהו ח"ו לומר אבל ית', בחכמתו לעסוק פנוי זמן יותר להם

בזמן אשר נ"ע, (מוהרש"ב) אדמו"ר לכ"ק חיים עץ בקונטרס המבואר ידוע וכבר למותר, אך הפשוט

החסידות)... בתורת אלה בימינו (שנתגלתה התורה פנימיות לימוד נגד היצר מלחמת עיקר הנה הזה

לעיל. האמור בכל לבשו"ט בברכה

. . .mei meid

oey`x meioeyg ac"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,jl jl :yneg
.fiÎi :mildz

.`aeh Î`nwÎ . . . xg`e :`ipz

xrc h`d ze`iyp rpiif oet orxd`i rhyxr ic oi` :`"pxz jl jl w"yven x"en`` zgiyn¨¨
l"ixdn xrcexa oiif jxec ."hiiv xrc hin oarl sx`cra orn" miaxa hb`frb iax xrhl`¨
reayd zyxt xrc hin orarl sx`c'n f` hpiin iax xrc f` ,orpetrbqie` miciqgd ipwf ora`d¨
x`p ,b`h orcri reayd zyxt ic orpxrl x`p hip .j`ee xrc oet dxcq xrc oet meid zyxt oe`¨¨¨¨

.xi` hin orarl

iytg mebxz

zeigl yi" miaxa owfd epiax xn` zepey`xd eze`iyp zepya :`"pxz jl jl ycew zay i`ven x"en`` zgiyn

zyxt mr 'zeigl' yiy ,`id iaxd zpeeky miciqgd ipwf exxia [aiil dcedi] l"ixdnd eig` zervn`a ."onfd mr

.dnr 'zeigl' `l` ,mei lk reayd zyxt z` cenll wx `l .reayd zyxtn meid zyxte reayd

ipy meioeyg bc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,jl jl :yneg
.akÎgi :mildz

.it ixn` ÎanwÎ . . . dnecnke :`ipz

ief` x`b hip fi` seq xrc elit` ,dxcq rkiliixt ` fi` ziy`xa :(l"pd zgiy jynd)¨
.epia` mdxa` orx`eerb orx`arb - j`ee seq xrkiliixt ` xra` ,lean xrc fi` gp .w`nyrb©¨¨¨¨
,epia` mdxa` hin orn harl j`ee xrc oet brh rl` ,jl jl zyxt fi` j`ee rkiliixt zn` ic¨¨
xrc sie` hiiwkilhÎb oiif mqxtn sie` oreerb ytp xqen jif h`d xrklree xrhyxr xrc¨

.orci` rl` ev dyexia orarbrbxrai` epia` mdxa` h`d ytp zxiqn oiif oe` ,hlree¨

iytg mebxz

reayÎseq j` ,leand `ed gp ;mirp jk lk epi` seqdy zexnl ,gny reay `ed ziy`xa :(l"pd dgiy jynd)

d ;clep epia` mdxa` - gny,epia` mdxa` mr 'miig' reayd zeni lk ."jlÎjl" zyxt `ed zn`a gnyd reay

.micedid lkl dyexia epia` mdxa` yixed ely ytpd zexiqn z`e .mlera zewel` meqxt lr eytp xqny oey`xd

iyily meioeyg cc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,jl jl :yneg
.gkÎbk :mildz

.n"xa k"r Î284Î . . . n"xa .ek :`ipz

zeytpa mb m` ik ,cneld ytpa cal `l ,ynn zeytpa rbep meie mei lka dxezd cenl
.miny z`xie dxez xie` `ed ziad xie` f`y ,ezia ipa

iriax meioeyg dc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,jl jl :yneg
.clÎhk :mildz

.cala ÎbnwÎ . . . oaend dpde :`ipz

ikygna jledd mb drzi `l mxe`l xy` ,riwx inya mivvepznd miakekl elynp l`xyi
.dlild

íåé
ïåùàø

:mildz

,i :wxtn

fi :wxt cr

íåé
éðù
:mildz

gi :wxtn

ak :wxt cr

íåé
éùéìù

:mildz

bk :wxtn

gk :wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

hk :wxtn

cl :wxt cr



�� . . .mei meid

oey`x meioeyg ac"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,jl jl :yneg
.fiÎi :mildz

.`aeh Î`nwÎ . . . xg`e :`ipz

xrc h`d ze`iyp rpiif oet orxd`i rhyxr ic oi` :`"pxz jl jl w"yven x"en`` zgiyn¨¨
l"ixdn xrcexa oiif jxec ."hiiv xrc hin oarl sx`cra orn" miaxa hb`frb iax xrhl`¨
reayd zyxt xrc hin orarl sx`c'n f` hpiin iax xrc f` ,orpetrbqie` miciqgd ipwf ora`d¨
x`p ,b`h orcri reayd zyxt ic orpxrl x`p hip .j`ee xrc oet dxcq xrc oet meid zyxt oe`¨¨¨¨

.xi` hin orarl

iytg mebxz

zeigl yi" miaxa owfd epiax xn` zepey`xd eze`iyp zepya :`"pxz jl jl ycew zay i`ven x"en`` zgiyn

zyxt mr 'zeigl' yiy ,`id iaxd zpeeky miciqgd ipwf exxia [aiil dcedi] l"ixdnd eig` zervn`a ."onfd mr

.dnr 'zeigl' `l` ,mei lk reayd zyxt z` cenll wx `l .reayd zyxtn meid zyxte reayd

ipy meioeyg bc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,jl jl :yneg
.akÎgi :mildz

.it ixn` ÎanwÎ . . . dnecnke :`ipz

ief` x`b hip fi` seq xrc elit` ,dxcq rkiliixt ` fi` ziy`xa :(l"pd zgiy jynd)¨
.epia` mdxa` orx`eerb orx`arb - j`ee seq xrkiliixt ` xra` ,lean xrc fi` gp .w`nyrb©¨¨¨¨
,epia` mdxa` hin orn harl j`ee xrc oet brh rl` ,jl jl zyxt fi` j`ee rkiliixt zn` ic¨¨
xrc sie` hiiwkilhÎb oiif mqxtn sie` oreerb ytp xqen jif h`d xrklree xrhyxr xrc¨

.orci` rl` ev dyexia orarbrbxrai` epia` mdxa` h`d ytp zxiqn oiif oe` ,hlree¨

iytg mebxz

reayÎseq j` ,leand `ed gp ;mirp jk lk epi` seqdy zexnl ,gny reay `ed ziy`xa :(l"pd dgiy jynd)

d ;clep epia` mdxa` - gny,epia` mdxa` mr 'miig' reayd zeni lk ."jlÎjl" zyxt `ed zn`a gnyd reay

.micedid lkl dyexia epia` mdxa` yixed ely ytpd zexiqn z`e .mlera zewel` meqxt lr eytp xqny oey`xd

iyily meioeyg cc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,jl jl :yneg
.gkÎbk :mildz

.n"xa k"r Î284Î . . . n"xa .ek :`ipz

zeytpa mb m` ik ,cneld ytpa cal `l ,ynn zeytpa rbep meie mei lka dxezd cenl
.miny z`xie dxez xie` `ed ziad xie` f`y ,ezia ipa

iriax meioeyg dc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,jl jl :yneg
.clÎhk :mildz

.cala ÎbnwÎ . . . oaend dpde :`ipz

ikygna jledd mb drzi `l mxe`l xy` ,riwx inya mivvepznd miakekl elynp l`xyi
.dlild

íåé
ïåùàø

:mildz

,i :wxtn

fi :wxt cr

íåé
éðù
:mildz

gi :wxtn

ak :wxt cr

íåé
éùéìù

:mildz

bk :wxtn

gk :wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

hk :wxtn

cl :wxt cr



��. . .mei meid

z` mb cinrdl ritydl ,ipgexe ixqen gek ic ea yi ,dy` oiae yi` oia ,l`xyin cg` lk
.dxe` oxwa eirceine eixikn

iying meioeyg ec"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,jl jl :yneg
.glÎdl :mildz

.'ek xzqda Î286Î . . . yi cere :`ipz

`ly ,dfa utg epi`y xn` ,zexiyra xrltril l`izewi 'x z` jxal owfd epiax dvxyk
:xn` mini zekix`a ekxal dvxyke .dceara zewqrzde zeciqgd ceniln zexiyrd ecixhz
hdrf orn ,ernyi `le mdl mipf` e`xi `le mdl mipir q`ee ,orxd`i ryxriet hin hip xra`¨¨

hiiwkilhÎb oiiw hip hxrd orn oe` hiiwkilhÎb oiiw hipe`xi `le mdl mipir'y xk`Îiiga `l j`]

.[zewel` mirney `le zewel` mi`ex `l ,'ernyi `le mdl mipf`

iyiy meioeyg fc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,jl jl :yneg
.bnÎhl :mildz

.cg` lkd ÎcnwÎ . . . j` :`ipz

mdxa` ,daygn xeac dyrn - ald ,oeyld ,sebd zlxr zxqd :`ed dxez ozn xg`l xcqd
,xeac - ,ezewel` mqxt k"g` ,daygn - e`xea z` xikd dligza ixd z"n mcew 'idy epia`

.dyrn - dlin jk xg`e

ycew zayoeyg gc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,jl jl :yneg
.gnÎcn :mildz

.rxc `xhqn Î288Î . . . y"ne :`ipz

ieeivd z` devnd `edy ,d"a zenvrd mr xagzn devn dyerde ,xeage `zeev oeyl devn
oaeie .exky edf ,ieeivd devn q"`e` zenvr mr xagzpy dn dfc ,devn devn xky edfe .`edd
zqitz xcrdc lehaa ,mkg zlrne dnkgd l` inipt leha el yi xzeia heyt yi` :inyb lyna
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ראשון יום ראש? כיסוי צריכה מי

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰úBða eëläé àìŸ§©§§

.Léà úLà úçàå äéeðt úçà ,÷eMa Làø éòeøt ìàøNé¦§¨¥§¥Ÿ©©©§¨§©©¥¤¦

הנישואין? לפני ראש בכיסוי ללכת צריכה נערה האם

שמואל' ב)ה'בית כא, שבתולות(אה"ע סוברים נוספים ופוסקים

מזכיר שהרמב"ם מה דרכן. וזה ראש, גלויות ללכת מותרות

בלבד. וגרושה לאלמנה כוונתו "פנויה",

מפורשת משנה על נסמכים טו)דבריהם אשה(כתובות שיציאת ,

גם בתולה. להיותה סימן מהווה גלוי שערה כאשר מביתה

שער כנגד שמע קריאת לקרוא שמותר נפסק ערוך בשולחן

הראש" פרועות לילך "דרכן כי ו)הבתולות, עה, .(או"ח

ללכת הבתולות שדרך זה כי לומר, מצדד אברהם' ה'מגן אך

פתוחות ואינן קלועות שהשערות בתנאי מדובר גלוי, בשער

שם)לגמרי .(או"ח

שבתולה לומר יתכן איך השקל': ה'מחצית כך על ותמה

יוצאת שבתולה – הנ"ל הנוהג והרי פתוח, בשער ללכת אסורה

"שערה רש"י: מסבירו – פרוע dtzkוראשה lrשער דהיינו ,"

קלוע? לא

"שאמהות אברהם המגן כדברי הנוהגים כאלה אמנם, יש,

ראש" סתורות תלכנה שלא לבנותיהן השער קליעת מקלעין היו

רטו) ה, הלוי .(שבט

הזקן אדמו"ר ד)אך עה, לילך(שוע"ר שדרכן ש"בתולות פסק

פתוח שער בין חילק ולא – כנגדן" לקרות מותר ראש פרועות

לקלוע.

שני יום ב'תלוש' ותולעים ב'מחובר' תולעים

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰úBøt éðéî ìk̈¦¥¥

,BëBzî éøtä ÷cáiL ãò ìëàé àì ¯ ïéøaçî ïäLk òéìúäì ïkøcL¤©§¨§©§¦©§¤¥§ª¨¦ŸŸ©©¤¦§Ÿ©§¦¦

.úòìBz Ba Lé ànL¤¨¥©©

עולה, מדבריו מתולעים. מזון בדיקת בדין כאן נוגע הרמב"ם

בפירות דווקא היא מתולעים פירות לבדוק mkxcyשהחובה

פירות ואילו העץ, על בעודם ב'מחובר', mkxcyלהתליע

טעם מה בדיקה. צריכים אינם שנתלשו לאחר רק להתליע

ההבדל?

זהב' ה'טורי בעל סקי"ב)מבאר פד, האיסור(יו"ד תלוש, בדבר :

ספק כאן שיש ונמצא מהפרי. יצאו שהתולעים לאחר רק הוא

letk,שיש ודאי אם וגם תולעים; יש אם ספק ספיקא'): ('ספק

מקרה. בכל מותר ספיקא שספק הוא, והדין יצאו. הם אם ספק

רק שמתליעים יבשים ובפירות בקמח בדיקה חיוב אין לכן

נתלשו. שכבר לאחר

הצמח-צדק אדמו"ר קסה)מבהיר מוסבים(פס"ד הט"ז שדברי ,

פירות אבל שהם. כמות הנאכלים יבשים פירות על רק

תולעים יש שאם ברור כי בדיקה, צריכים – אותם שמבשלים

אלא ספיקא ספק זה אין כן, אם הבישול. כדי תוך יפרשו הם

יחיד. ספק

הש"ך כתב סקכ"ב)ואכן, להתליע(שם דרכן שהקטניות שאף

של השכיחות שמידת והוסיף, לבודקם. צריך תלישתן, לאחר רק

עליו תבוא והמחמיר והזמן, המקום לפי משתנית התולעים

ברכה.

שלישי יום היתכן? – נשחט שלא כשר בשר

:„È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰øaò da àöî̈¨¨ª¨

éøö Bðéà Y . .éçéøö ,ò÷ø÷ éab ìò ñéøôä íàå . . äèéçL CC ©¥¨¦§¦¨§¦¦§¦©©¥©§©¨¦

.äèéçL§¦¨

– פקועה' 'בן ההלכה בשפת מכונה כאן המתואר המקרה

הדין (נקרעה). 'נפקעה' ובטנה שנשחטה בבהמה שנמצא עובר

הספיק שהעגל במקרה מלבד שחיטה, בלא לאוכלו שמותר הוא,

הקרקע. על ולעלות לצאת

היתה נדירותו שלעובדת הגאונים, בתקופת אירע נדיר מעשה

הרבה היו ובאזור חופה, נערכה מסוים במקום הלכתית: השלכה

שחיטה, ללא להמיתם, גאון האי רב הורה פקועות'. 'בני עגלים

החתונה. בסעודת ולאוכלם

לשחוט שיש מפורשות נאמר הלוא ההיתר, התבסס מה על

הקרקע? על שעלה פקועה' 'בן

מעיקר אינו כזה לעגל השחיטה שחיוב זרוע', ה'אור מסביר

משום תקנה אלא זו אין מטהרתו". אמו "שחיטת שהרי הדין,

עברו את מכירים אינם אשר זרים שאנשים בלבד, עין מראית

שחיטה. בלי בשר כל לאכול שמותר יסיקו לא העגל, של

בני שאלו ידעו כולם כזו, בעיה היתה לא המדוברת בחתונה

נדיר, הינו פקועות בני הרבה יש בו מקרה ראשית, פקועות.

והם רבים, אנשים מתאספים בחופה שנית, מפורסם; ובמילא

המעשה. פשר על ישוחחו ודאי

אלו שעגלים חריג, באופן הורה, האי שרב לכך הסיבה זו

שחיטה. טעונים אינם

[nz oniq ,` wlg rexf xe` d`x]

רביעי יום עליו שיודעים ברגע מתחיל הספק

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰,úBiðç øNò¤¤£ª

.äìáð øNa úøëBî úçàå äèeçL øNa úBøëBî òLz¥©§§©§¨§©©¤¤§©§¥¨

מרובא דפריש, "כל האומר בכלל נעוצים זו הלכה טעמי

הספק של דינו כלומר: מחצה". על כמחצה קבוע, וכל פריש;

נמצא. שבו במקום תלוי

בו שיש מסחרי במרכז בשר שהמוצא הרמב"ם, קובע לכן
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ראש" סתורות תלכנה שלא לבנותיהן השער קליעת מקלעין היו
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עולה, מדבריו מתולעים. מזון בדיקת בדין כאן נוגע הרמב"ם

בפירות דווקא היא מתולעים פירות לבדוק mkxcyשהחובה

פירות ואילו העץ, על בעודם ב'מחובר', mkxcyלהתליע

טעם מה בדיקה. צריכים אינם שנתלשו לאחר רק להתליע
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ספק כאן שיש ונמצא מהפרי. יצאו שהתולעים לאחר רק הוא
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מקרה. בכל מותר ספיקא שספק הוא, והדין יצאו. הם אם ספק

רק שמתליעים יבשים ובפירות בקמח בדיקה חיוב אין לכן
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הצמח-צדק אדמו"ר קסה)מבהיר מוסבים(פס"ד הט"ז שדברי ,

פירות אבל שהם. כמות הנאכלים יבשים פירות על רק

תולעים יש שאם ברור כי בדיקה, צריכים – אותם שמבשלים
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הש"ך כתב סקכ"ב)ואכן, להתליע(שם דרכן שהקטניות שאף

של השכיחות שמידת והוסיף, לבודקם. צריך תלישתן, לאחר רק

עליו תבוא והמחמיר והזמן, המקום לפי משתנית התולעים
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– פקועה' 'בן ההלכה בשפת מכונה כאן המתואר המקרה

הדין (נקרעה). 'נפקעה' ובטנה שנשחטה בבהמה שנמצא עובר

הספיק שהעגל במקרה מלבד שחיטה, בלא לאוכלו שמותר הוא,
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היתה נדירותו שלעובדת הגאונים, בתקופת אירע נדיר מעשה

הרבה היו ובאזור חופה, נערכה מסוים במקום הלכתית: השלכה

שחיטה, ללא להמיתם, גאון האי רב הורה פקועות'. 'בני עגלים

החתונה. בסעודת ולאוכלם

לשחוט שיש מפורשות נאמר הלוא ההיתר, התבסס מה על

הקרקע? על שעלה פקועה' 'בן

מעיקר אינו כזה לעגל השחיטה שחיוב זרוע', ה'אור מסביר

משום תקנה אלא זו אין מטהרתו". אמו "שחיטת שהרי הדין,

עברו את מכירים אינם אשר זרים שאנשים בלבד, עין מראית

שחיטה. בלי בשר כל לאכול שמותר יסיקו לא העגל, של

בני שאלו ידעו כולם כזו, בעיה היתה לא המדוברת בחתונה

נדיר, הינו פקועות בני הרבה יש בו מקרה ראשית, פקועות.

והם רבים, אנשים מתאספים בחופה שנית, מפורסם; ובמילא

המעשה. פשר על ישוחחו ודאי

אלו שעגלים חריג, באופן הורה, האי שרב לכך הסיבה זו

שחיטה. טעונים אינם
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רביעי יום עליו שיודעים ברגע מתחיל הספק
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מרובא דפריש, "כל האומר בכלל נעוצים זו הלכה טעמי

הספק של דינו כלומר: מחצה". על כמחצה קבוע, וכל פריש;

נמצא. שבו במקום תלוי

בו שיש מסחרי במרכז בשר שהמוצא הרמב"ם, קובע לכן
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האטליזיםמ רוב אם – הבשר מקור ידוע ולא אטליזים, ספר

זוכר ואינו מסוים מאטליז קנאו אם אבל כשר. הבשר כשרים,

אסור הבשר קבוע, במקום נולד שהספק היינו (ראהמהיכן,

.הגה"מ)

נשמטה לא שנמצאה שהחתיכה לנו מנין השאלה: ונשאלת

לא ולמה הבשר, את רכש מניין זוכר שאינו אדם של מידיו

מספק? החתיכה את אוסרים

הספק בעל של ידיעותיו פי על נקבעים ספקות שדיני אלא,

הספק שבפועל היות בחפץ. ספק של מעמד יוצרים ואינם

רק מתחיל הספק מבחינתנו, נמצאה, החתיכה כאשר התעורר

במקום החנויות לרוב בהתאם הדין את לקבוע ויש (שטמ"קכעת,

טו) .כתובות

חמישי יום קפוא יין לנסך אפשר אי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰òbiL ïéé ìëå§¨©¦¤¦©

.øeñà äæ éøä ¯ éBbä Ba©£¥¤¨

בהקשרים נידונה קפוא, נוזל של ההלכתית הגדרתו שאלת

מי בתור למקוה והכנסתו שלג להבאת בנוגע זה אם שונים.

נסך יין בדיני אף וכדומה. בשבת, קרח המסת בדין ואם גשמים,

שקפא. יין דין מה השאלה עלתה

הוא אין לקרח, הופך שהיין ברגע מחד, השאלה: וצדדי

באופן רק שקפא ביין מדובר סוף סוף ומאידך, כ'משקה'; מוגדר

המקורי. למצבו ויחזור יפשיר ובעתיד זמני,

על שהיה האיסור את מפקיע שהקיפאון סבור שמחה רבנו

להתיר יש לשיטתו יפשיר. כאשר אפילו מותר יהא והוא היין,

להיות הפך בכך כי מאכל, דברי עם יחד שהתבשל גוי יין גם

הן". חדשות "פנים ובלשונו: אוכל.

היין הפיכת להלכה. נתקבלה לא שדעתו כתבו האחרונים אך

ליין, שהיה הקודם האיסור את ולהפקיע לאבד בכוחה אין לקרח

אסור היין כן קכג)ועל יו"ד פתים .(מנחת

יין כן שאין מה אסור. היה שכבר לאחרי שקפא ביין זה כל

אותו לאסור יכולה אינה הגוי נגיעת הדעות לכל שקפא, כשר

הפשוטה העובדה על גם מתבסס ההיתר כאן קפוא. בעודו

לנס אפשרי קרח.שבלתי גוש ולשפוך ך
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שישי יום כשרה לא תרופה בליעת
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לקחת לו הורו והרופאים חלה, האדמו"רים מגדולי אחד

אכיל. שאינו בחומר העטוף כשר, בלתי חומר המכילה תרופה

בקליפה מצה שעטף אדם פסח: בהלכות מוזכר הפוך מקרה

המצה שכן חובה, ידי יצא לא – ובלעה ('סיב') הדקל שסביב

בגרונו. נגעה לא עצמה

שהיה אסור מאכל שבלע מי לענין למלך' ה'משנה ומסתפק

לא האיסור כי כזו, אכילה על לחייב אין כאן גם האם – עטוף

לא אבל (מצה) 'עשה' במצות רק נאמר זה שדין או, בגרון; נגע

טרף). (מאכל תעשה' 'לא באיסור

מצה בין להבדיל הסברא על תמה הלוי מהרי"א והגאון

לאיסור:

מצה בבליעת חובה ידי יוצאים שלא – האמור הדין אם

נובע שהוא כיון אך ניחא. הכתוב', מ'גזירת נובע היה – עטופה

אכילת בין להבדיל אין שוב – בכך' אכילה דרך ש'אין מהנימוק

עטוף. דבר לאכול הדרך אין בשניהם איסור, לאכילת מצוה

הכמוסה: לשאלת התשובה ומכאן

תורה באיסורי אפילו להתרפא לחולה שמותר פסוקה, הלכה

הנאתם כדרך שלא אוכלם יג)אם קנה, זו,(יו"ד תרופה וכאמור: .

נחשבת – לאכילה ראוי שאינו בחומר עטוף האיסור כאשר

להתירה. ויש כדרכה, שלא אכילה
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שבת-קודש הנפש את הממרקת עבודה
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אינו תשקצו' 'בל הלכות בסיום אלו דברים המביא הרמב"ם

בעיקר בא אלא ומוסר, אגדה דברי רק להשמיענו מתכוון

זו. במצוה הזהירות להיות צריכה איך הלכתית: נקודה להדגיש

מהסוג הם תשקצו" "בל משום האסורים הדברים שהרי

מהם" בוחלת] =] קיהה אדם בני רוב כט)ש"נפש ומכיון(הל' .

ראו מה אלו, מדברים להתרחק הוא הכי, בלאו האדם, שטבע

אותם? לאסור צורך חכמים

בהמנעותו האדם שכוונת להודיענו, רוצה הרמב"ם אלא,

הקב"ה". לשם נפשו "מירוק בשביל להיות צריכה אלו, מדברים

על הזהירו שחכמים מפני אלא מהם, הטבעית הסלידה בגלל לא

הקב"ה". "לשם האדם שעבודת ההוכחה תהא זו כך.

זו: מיוחדת עבודה מתבטאת תשקצו" "בל במצות ודווקא

ה' ציווי בגלל האדם אותה מקיים אם אף אחרת, מצוה בכל כי

הוא שאין יתכן היחידה. הסיבה שזו וודאות כאן אין עדיין –

אותה עושה הוא ולכן זו, מעשיה אישית תועלת כל רואה

ה'. כמצוות

הוא קובע הגוף טבע מצד הנשללים בדברים גם כאשר ואילו

מחשבה שמץ ללא חכמים, מצוות מפני ורק אך התנהגותו את

לשם היא שעבודתו מאמת, זה הרי – אישית תועלת הפקת על

בלבד. הקב"ה

[66 cenr ,al jxk zegiy ihewl]

'a - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎg"qyz'd oeygxn 'g

ראשון יום

כא ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

ערוה‡. על הּבא מהתורה]ּכל ּדר[=האסורה העריֹות מן ְֲִֶֶֶַַָָָָָ
ביאה]אברים אברי לא ּתאוה[שהם ּדר ונּׁשק ׁשחּבק אֹו , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּבׂשר ּבקרּוב ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָונהנה
תקרבּו "לא ונאמר: הּתֹועבת"; מחּקֹות עׂשֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַֹֹֻ"לבלּתי
לידי הּמביאין לדברים תקרבּו לא ּכלֹומר: ערוה", ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹלגּלֹות

ערוה. ְִֶָגּלּוי

העריֹות.·. על חׁשּוד הּוא הרי אּלּו, מחּקֹות ּדבר ְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָֻוהעֹוׂשה
לאחת ּבעיניו, לרמז אֹו ּוברגליו ּבידיו לקרץ לאדם ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹואסּור
להריח ואפּלּו ראׁש. להקל אֹו עּמּה לׂשחק וכן העריֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹמן
הּמתּכּון ּומּכין אסּור; - ּביפיּה להּביט אֹו ׁשעליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשמים
ׁשל קטּנה ּבאצּבע אפּלּו והּמסּתּכל מרּדּות. מּכת זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדבר
ואפּלּו הּתרף; ּבמקֹום ׁשּנסּתּכל ּכמי - להנֹות ונתּכּון ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּׁשה,

אסּור. - ׂשערּה לראֹות אֹו הערוה קֹול ְְְְִִֶַָָָָָֹלׁשמע

להסּתּכל‚. ּומּתר לאוין. ּבחּיבי אסּורין האּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻוהּדברים
ׁשּיראה ּכדי - ּבעּולה ּבין ּבתּולה ּבין ּולבדקּה, הּפנּויה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבפני
עֹוד, ולא אּסּור. צד ּבזה ואין יּׂשאּנה; ּבעיניו, נאה היא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּוא הרי זנּות; ּדר יסּתּכל לא אבל ּכן. לעׂשֹות ראּוי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
ּבתּולה". על אתּבֹונן ּומה לעיני, ּכרּתי "ּברית ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:

ּפי„. על ואף נּדה, ּכׁשהיא ּבאׁשּתֹו להּביט לאדם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻּומּתר
הֹואיל ּבראּיתּה; לב הנאת לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ערוה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהיא
מכׁשֹול. לדבר ּבזה ּבא אינֹו זמן, לאחר לֹו מּתרת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻוהיא
לעברה. ירּגיל ׁשּמא עּמּה, ראׁש יקל ולא יׂשחק לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹֹֹאבל

ּבין‰. קטּנה, ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, ּבאּׁשה להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאסּור
ׁשּמּוׁש ּבאיזה הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא - מׁשחררת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻׁשפחה
ּבפניו, הּמּטה והּצעת ורגליו, ידיו ּפניו רחיצת ּכגֹון ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָאמרּו?
אׁשּתֹו אּלא אּלּו, ּדברים לאיׁש עֹוׂשה ׁשאין - הּכֹוס ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּומזיגת
ׁשליח. ידי על ואפּלּו ּכלל, אּׁשה ּבׁשלֹום ׁשֹואלין ואין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָּבלבד.

.Âנֹוקפֹו אדם ׁשל לּבֹו ׁשאין העריֹות מן אחת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהמחּבק
הּגדֹולה,[חושש] אחֹותֹו ּכגֹון - מהן אחת ׁשּנּׁשק אֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָעליהן,

ולא ּתאוה ׁשם ׁשאין ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּמֹו, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹואחֹות
ּומעׂשה הּוא, אסּור ודבר ּביֹותר. מגּנה זה הרי ּכלל, ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהנאה
ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, לערוה קרבין ׁשאין - הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָטּפׁשים

לבּתֹו. והאב לבנּה, מהאם חּוץ ְְְְִִֵֵַָָָָָקטּנה,

.Êעּמֹו ותיׁשן ּולנּׁשקּה, ּבּתֹו, לחּבק האב מּתר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּכיצד?
קטּנים. ׁשהן זמן ּכל - ּבנּה עם האם וכן ּבׂשר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבקרּוב
"ׁשדים ׁשּיהיּו עד ּגדֹולה, והּבת ּגדֹול הּבן ונעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהגּדילּו
ּבכסּותֹו. יׁשן וזה ּבכסּותֹו, יׁשן זה - צּמח" ּוׂשער ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹנכנּו
אֹו ערּמה, אביה ּבפני לעמד ּבׁשה הּבת היתה ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹֻואם
אף ערּמה, ּבנּה ּבפני לעמד ּבׁשה האם אם וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשּנּׂשאת,
יׁשנין אין מהן, להּכלם מּׁשהּגיעּו - קטּנים ׁשהן ּפי ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָעל

ּבכסּותן. אּלא ְִִֶֶָָָעּמהן

.Áהּוא מצרים ּומּמעׂשה אסּור, - ּבזֹו זֹו המסֹוללֹות ְְְֲִִִִֵַַַָָָנׁשים
לא וכּו' מצרים ארץ "ּכמעׂשה ׁשּנאמר: עליו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
איׁש, נֹוׂשא איׁש עֹוׂשין? היּו מה חכמים: אמרּו ְֲֲִִִִֵֶַָָָתעׂשּו";
על אף אנׁשים. לׁשני נֹוׂשאת ואּׁשה אּׁשה, נֹוׂשאה ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָואּׁשה
לאו לֹו ׁשאין - עליו מלקין אין אסּור, זה ׁשּמעׂשה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפי
נאסרֹות אין לפיכ ּכלל; ּביאה ׁשם אין והרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻמיחד,
ׁשאין - ּבזה ּבעלּה על אּׁשה תאסר ולא זנּות, מּׁשּום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלּכהּנה
אּסּור. ועׂשּו הֹואיל מרּדּות, מּכת להּכֹותן וראּוי זנּות. ְְְְְִִַַַַָָָָּכאן
הּנׁשים ולמנע זה, ּבדבר אׁשּתֹו על להקּפיד לאיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹויׁש

אליהן. היא ּומּלצאת לּה מּלהּכנס ּבכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָהידּועֹות

.Ëּׁשאדם מה ּכל ,לפיכ לֹו; היא מּתרת אדם ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻאׁשּתֹו
ׁשּירצה, עת ּבכל ּבֹועל - עֹוׂשה ּבאׁשּתֹו, לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָרֹוצה
ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה, ּבין עליה ּובא ׁשּירצה, אבר ּבכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּומנּׁשק
חסידּות מּדת כן, ּפי על ואף אברים. ּדר ּבין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכדרּכּה,
ּבׁשעת עצמֹו וׁשּיקּדׁש ,לכ ראׁשֹו את אדם יקל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
מּדר יסּור ולא ּדעֹות; ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹּתׁשמיׁש,
ולרּבֹות. לפרֹות ּכדי אּלא זה ּדבר ׁשאין ּומנהגֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהעֹולם

.Èליל ׁשהיתה הרי הּנר; לאֹור מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאסּור
זה הרי - ּדֹולק הּנר והיה אחר, ּבית לֹו היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּבת,
ּבּיֹום, מּטתֹו לׁשּמׁש ליׂשראלי אסּור וכן ּכלל. יׁשּמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹלא
ּבא ׁשאינֹו חכמים, ּתלמיד היה ואם היא. ּפנים ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשעּזּות
ואין ּומׁשּמׁש; ּבטּליתֹו, מאפיל זה הרי - ּבכ ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָלהּמׁש
לׁשּמׁש קדּׁשה, ודר ּגדֹול. צר מּפני אּלא זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻנזקקין

הּלילה. ְְְֶַַַָּבאמצע

.‡Èּבתׁשמיׁש מרּבה ׁשהּוא מּמי נֹוחה חכמים ּדעת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאין
הּוא ּופגּום ּכתרנגֹול; ּתמיד אׁשּתֹו אצל מצּוי ויהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּמּטה,
ּבתׁשמיׁש, הממעט ּכל אּלא ּבּורים. ּומעׂשה מאד, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹעד
ולא אׁשּתֹו. מּדעת אּלא עֹונה יבּטל ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשּבח;
עד ּבּתֹורה יקראּו ׁשּלא קראין לבעלי בראׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּתּקנּו

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש למעט ּכדי אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיטּבלּו,

.·Èמחּׁשב ולּבֹו מּטתֹו, אדם ׁשּיׁשּמׁש חכמים אסרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכן
מריבה, מּתֹו ולא ׁשכרּות, מּתֹו יבעל ולא אחרת. ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָֹֹֹּבאּׁשה
יראה והיא ּכרחּה ּבעל עליה יבֹוא ולא ׂשנאה, מּתֹו ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹולא
אחר עליה יבֹוא ולא מנּדה, מהן אחד ּכׁשּיהיה ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּמּנּו,
הגּונין, אינן הּבנים - ּכן עׂשה ואם לגרׁשּה. ּבלּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּגמר

ּופֹוׁשעים. מֹורדין ּומהן ּפנים, עּזי מהן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאּלא

.‚Èּתֹובעת ׁשהיא חצּופה אּׁשה ׁשּכל חכמים, אמרּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוכן
הּמתּכּון אֹו נּׂשּואין, לׁשם אּׁשה המפּתה אֹו ּבפיה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּתׁשמיׁש
ׁשהת ׁשּלא ּומי אׁשּתֹו, לאה על ּובא אׁשּתֹו רחל על ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלבֹוא
אּלּו, ּכל - ספק הּבן והרי חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה ְֲֲֳִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹאחר
ׁשּיּסּורי והּפֹוׁשעים הּמֹורדים הן מהן הּיּלֹודים ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּבנים

אֹותן. ּבֹוררין ְִַָָהּגלּות

.„Èאֹו ּוברחֹובֹות, ּבּׁשוקים אׁשּתֹו על לבֹוא לאדם ְְְְְִִַַָָָָָָואסּור
ּכזנּות, יראה ׁשּלא - ּדירה ּבבית אּלא ּופרּדסין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבגּנֹות
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ערוה‡. על הּבא מהתורה]ּכל ּדר[=האסורה העריֹות מן ְֲִֶֶֶַַָָָָָ
ביאה]אברים אברי לא ּתאוה[שהם ּדר ונּׁשק ׁשחּבק אֹו , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּבׂשר ּבקרּוב ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָונהנה
תקרבּו "לא ונאמר: הּתֹועבת"; מחּקֹות עׂשֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַֹֹֻ"לבלּתי
לידי הּמביאין לדברים תקרבּו לא ּכלֹומר: ערוה", ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹלגּלֹות

ערוה. ְִֶָגּלּוי

העריֹות.·. על חׁשּוד הּוא הרי אּלּו, מחּקֹות ּדבר ְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָֻוהעֹוׂשה
לאחת ּבעיניו, לרמז אֹו ּוברגליו ּבידיו לקרץ לאדם ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹואסּור
להריח ואפּלּו ראׁש. להקל אֹו עּמּה לׂשחק וכן העריֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹמן
הּמתּכּון ּומּכין אסּור; - ּביפיּה להּביט אֹו ׁשעליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשמים
ׁשל קטּנה ּבאצּבע אפּלּו והּמסּתּכל מרּדּות. מּכת זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדבר
ואפּלּו הּתרף; ּבמקֹום ׁשּנסּתּכל ּכמי - להנֹות ונתּכּון ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּׁשה,

אסּור. - ׂשערּה לראֹות אֹו הערוה קֹול ְְְְִִֶַָָָָָֹלׁשמע

להסּתּכל‚. ּומּתר לאוין. ּבחּיבי אסּורין האּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻוהּדברים
ׁשּיראה ּכדי - ּבעּולה ּבין ּבתּולה ּבין ּולבדקּה, הּפנּויה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבפני
עֹוד, ולא אּסּור. צד ּבזה ואין יּׂשאּנה; ּבעיניו, נאה היא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּוא הרי זנּות; ּדר יסּתּכל לא אבל ּכן. לעׂשֹות ראּוי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
ּבתּולה". על אתּבֹונן ּומה לעיני, ּכרּתי "ּברית ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:

ּפי„. על ואף נּדה, ּכׁשהיא ּבאׁשּתֹו להּביט לאדם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻּומּתר
הֹואיל ּבראּיתּה; לב הנאת לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ערוה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהיא
מכׁשֹול. לדבר ּבזה ּבא אינֹו זמן, לאחר לֹו מּתרת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻוהיא
לעברה. ירּגיל ׁשּמא עּמּה, ראׁש יקל ולא יׂשחק לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹֹֹאבל

ּבין‰. קטּנה, ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, ּבאּׁשה להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאסּור
ׁשּמּוׁש ּבאיזה הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא - מׁשחררת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻׁשפחה
ּבפניו, הּמּטה והּצעת ורגליו, ידיו ּפניו רחיצת ּכגֹון ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָאמרּו?
אׁשּתֹו אּלא אּלּו, ּדברים לאיׁש עֹוׂשה ׁשאין - הּכֹוס ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּומזיגת
ׁשליח. ידי על ואפּלּו ּכלל, אּׁשה ּבׁשלֹום ׁשֹואלין ואין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָּבלבד.

.Âנֹוקפֹו אדם ׁשל לּבֹו ׁשאין העריֹות מן אחת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהמחּבק
הּגדֹולה,[חושש] אחֹותֹו ּכגֹון - מהן אחת ׁשּנּׁשק אֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָעליהן,

ולא ּתאוה ׁשם ׁשאין ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּמֹו, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹואחֹות
ּומעׂשה הּוא, אסּור ודבר ּביֹותר. מגּנה זה הרי ּכלל, ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהנאה
ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, לערוה קרבין ׁשאין - הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָטּפׁשים

לבּתֹו. והאב לבנּה, מהאם חּוץ ְְְְִִֵֵַָָָָָקטּנה,

.Êעּמֹו ותיׁשן ּולנּׁשקּה, ּבּתֹו, לחּבק האב מּתר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּכיצד?
קטּנים. ׁשהן זמן ּכל - ּבנּה עם האם וכן ּבׂשר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבקרּוב
"ׁשדים ׁשּיהיּו עד ּגדֹולה, והּבת ּגדֹול הּבן ונעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהגּדילּו
ּבכסּותֹו. יׁשן וזה ּבכסּותֹו, יׁשן זה - צּמח" ּוׂשער ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹנכנּו
אֹו ערּמה, אביה ּבפני לעמד ּבׁשה הּבת היתה ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹֻואם
אף ערּמה, ּבנּה ּבפני לעמד ּבׁשה האם אם וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשּנּׂשאת,
יׁשנין אין מהן, להּכלם מּׁשהּגיעּו - קטּנים ׁשהן ּפי ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָעל

ּבכסּותן. אּלא ְִִֶֶָָָעּמהן

.Áהּוא מצרים ּומּמעׂשה אסּור, - ּבזֹו זֹו המסֹוללֹות ְְְֲִִִִֵַַַָָָנׁשים
לא וכּו' מצרים ארץ "ּכמעׂשה ׁשּנאמר: עליו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
איׁש, נֹוׂשא איׁש עֹוׂשין? היּו מה חכמים: אמרּו ְֲֲִִִִֵֶַָָָתעׂשּו";
על אף אנׁשים. לׁשני נֹוׂשאת ואּׁשה אּׁשה, נֹוׂשאה ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָואּׁשה
לאו לֹו ׁשאין - עליו מלקין אין אסּור, זה ׁשּמעׂשה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפי
נאסרֹות אין לפיכ ּכלל; ּביאה ׁשם אין והרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻמיחד,
ׁשאין - ּבזה ּבעלּה על אּׁשה תאסר ולא זנּות, מּׁשּום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלּכהּנה
אּסּור. ועׂשּו הֹואיל מרּדּות, מּכת להּכֹותן וראּוי זנּות. ְְְְְִִַַַַָָָָּכאן
הּנׁשים ולמנע זה, ּבדבר אׁשּתֹו על להקּפיד לאיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹויׁש

אליהן. היא ּומּלצאת לּה מּלהּכנס ּבכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָהידּועֹות

.Ëּׁשאדם מה ּכל ,לפיכ לֹו; היא מּתרת אדם ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻאׁשּתֹו
ׁשּירצה, עת ּבכל ּבֹועל - עֹוׂשה ּבאׁשּתֹו, לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָרֹוצה
ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה, ּבין עליה ּובא ׁשּירצה, אבר ּבכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּומנּׁשק
חסידּות מּדת כן, ּפי על ואף אברים. ּדר ּבין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכדרּכּה,
ּבׁשעת עצמֹו וׁשּיקּדׁש ,לכ ראׁשֹו את אדם יקל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
מּדר יסּור ולא ּדעֹות; ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹּתׁשמיׁש,
ולרּבֹות. לפרֹות ּכדי אּלא זה ּדבר ׁשאין ּומנהגֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהעֹולם

.Èליל ׁשהיתה הרי הּנר; לאֹור מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאסּור
זה הרי - ּדֹולק הּנר והיה אחר, ּבית לֹו היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּבת,
ּבּיֹום, מּטתֹו לׁשּמׁש ליׂשראלי אסּור וכן ּכלל. יׁשּמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹלא
ּבא ׁשאינֹו חכמים, ּתלמיד היה ואם היא. ּפנים ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשעּזּות
ואין ּומׁשּמׁש; ּבטּליתֹו, מאפיל זה הרי - ּבכ ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָלהּמׁש
לׁשּמׁש קדּׁשה, ודר ּגדֹול. צר מּפני אּלא זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻנזקקין

הּלילה. ְְְֶַַַָּבאמצע

.‡Èּבתׁשמיׁש מרּבה ׁשהּוא מּמי נֹוחה חכמים ּדעת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאין
הּוא ּופגּום ּכתרנגֹול; ּתמיד אׁשּתֹו אצל מצּוי ויהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּמּטה,
ּבתׁשמיׁש, הממעט ּכל אּלא ּבּורים. ּומעׂשה מאד, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹעד
ולא אׁשּתֹו. מּדעת אּלא עֹונה יבּטל ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשּבח;
עד ּבּתֹורה יקראּו ׁשּלא קראין לבעלי בראׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּתּקנּו

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש למעט ּכדי אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיטּבלּו,

.·Èמחּׁשב ולּבֹו מּטתֹו, אדם ׁשּיׁשּמׁש חכמים אסרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכן
מריבה, מּתֹו ולא ׁשכרּות, מּתֹו יבעל ולא אחרת. ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָֹֹֹּבאּׁשה
יראה והיא ּכרחּה ּבעל עליה יבֹוא ולא ׂשנאה, מּתֹו ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹולא
אחר עליה יבֹוא ולא מנּדה, מהן אחד ּכׁשּיהיה ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּמּנּו,
הגּונין, אינן הּבנים - ּכן עׂשה ואם לגרׁשּה. ּבלּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּגמר

ּופֹוׁשעים. מֹורדין ּומהן ּפנים, עּזי מהן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאּלא

.‚Èּתֹובעת ׁשהיא חצּופה אּׁשה ׁשּכל חכמים, אמרּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוכן
הּמתּכּון אֹו נּׂשּואין, לׁשם אּׁשה המפּתה אֹו ּבפיה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּתׁשמיׁש
ׁשהת ׁשּלא ּומי אׁשּתֹו, לאה על ּובא אׁשּתֹו רחל על ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלבֹוא
אּלּו, ּכל - ספק הּבן והרי חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה ְֲֲֳִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹאחר
ׁשּיּסּורי והּפֹוׁשעים הּמֹורדים הן מהן הּיּלֹודים ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּבנים

אֹותן. ּבֹוררין ְִַָָהּגלּות

.„Èאֹו ּוברחֹובֹות, ּבּׁשוקים אׁשּתֹו על לבֹוא לאדם ְְְְְִִַַָָָָָָואסּור
ּכזנּות, יראה ׁשּלא - ּדירה ּבבית אּלא ּופרּדסין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבגּנֹות
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אּלּו, ּבמקֹומֹות אׁשּתֹו והּבֹועל זנּות; לידי עצמן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָוירּגילּו
והמקּדׁש ּבביאה, המקּדׁש וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָמּכין
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ׁשּדּו ּבלא והמקּדׁש ְְְְִִֵַַַַַַַֹּבּׁשּוק,

.ÂËׁשּיחזר[אורח]ואכסנאי עד הּמּטה, ּבתׁשמיׁש אסּור ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹ
וכן ׁשּזֹולביתֹו. חמיו, ּבבית ׁשּידּור האיׁש על חכמים אסרּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

לּמרחץ. עּמֹו יּכנס ולא היא; ּפנים ְְִִִִֵֶַַָָָֹעּזּות

.ÊËּבעל עם ולא אביו, עם לּמרחץ אדם יּכנס לא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹוכן
מּתר לתלמידֹו, צרי היה ואם ּתלמידֹו; עם ולא ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹֻאחֹותֹו,
אחים ׁשני יּכנסּו ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש עּמֹו. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלהּכנס

לּמרחץ. ְְֶֶַָָּכאחד

.ÊÈאחת ּבּׁשּוק, ראׁש ּפרּועי יׂשראל ּבנֹות יהּלכּו ְְְְְִֵֵַַַַָֹֹלא
ּובנּה ּבּׁשּוק, אּׁשה תל ולא איׁש. אׁשת ואחת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּפנּויה
להחזירֹו, אחריו ותל ּבנּה יתּפסּו ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחריה

ׂשחֹוק. ּדר ׁשּתפסּוהּו הרׁשעים ּבּה ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָויתעּללּו

.ÁÈיהיה לא ,לפיכ לבּטלה; זרע ׁשכבת להֹוציא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹאסּור
ׁשאינּה קטּנה יּׂשא ולא מּבחּוץ, וזֹורה מּבפנים ּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם
ׁשכבת ּומֹוציאין ּבּיד ׁשּמנאפין אּלּו אבל לולד. ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָראּויה
ּבנּדּוי זה ׁשעֹוׂשה אּלא ּגדֹול, אּסּור ׁשהּוא ּדי לא - ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹזרע
ּוכאּלּו מלאּו", ּדמים "ידיכם, נאמר: ועליהם יֹוׁשב; ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּוא

נפׁש. ְֶֶָהרגּו

.ËÈעצמֹו יביא אֹו לדעת, עצמֹו ׁשּיקּׁשה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָוכן
מּדברי לּבֹו יּסיע - הרהּור לֹו יבֹוא אם אּלא הרהּור; ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָלידי
אהבים "אּילת ׁשהיא ּתֹורה לדברי ויפנה והׁשחתה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהבאי
ּופניו ערּפֹו על ליׁשן לאדם אסּור לפיכ חן". ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹויעלת
קּׁשּוי. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי מעט ׁשּיּטה עד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלמעלה,

.Îזכר ׁשּמזּדּקקין ּבׁשעה ועֹוף, חּיה ּבבהמה יסּתּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא
ּבׁשפֹופרת, ּכמכחֹול להכניס בהמה למרּביעי ּומּתר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻלנקבה;
הרהּור. לידי יבֹואּו ולא ּבמלאכּתן עסקין ׁשהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹמּפני

.‡Îׁשהן ּבׁשעה ּבּנׁשים להסּתּכל לאדם אסּור ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
ׁשל צבע ּבבגדי להסּתּכל ואפּלּו הּכביסה; על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָעֹומדֹות
הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּלא אסּור, - מּכירּה ׁשהּוא ְִִִִֵֶֶַָָָָֹאּׁשה

.·Î,אחריה להּל לֹו אסּור - ּבּׁשּוק ּבאּׁשה ׁשּפגע ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמי
ּבּׁשּוק המהּל וכל לאחֹוריו; אֹו לצדדין ּומסּלקּה רץ ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָאּלא
ּפתח על יעבר ולא הארץ. עּמי מּקּלי זה הרי אּׁשה, ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאחֹורי
ּתקרב "ואל ׁשּנאמר: אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד זֹונה, ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָאּׁשה

ּביתּה". ּפתח ֵֶֶַָאל

.‚Îּבמבּוׁשיו ידֹו לׁשלח נׂשּוי ׁשאינֹו למי ,[ביציו]ואסּור ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ
יכניס לא - טּבּורֹו מּתחת ואפּלּו הרהּור; לידי יבֹוא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹׁשּלא
לא - מים הׁשּתין ואם הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ידֹו, ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹאדם
נׂשּוי, היה ואם הרהּור; לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ּבאּמה, ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹיאחז
לאּמה ידֹו יֹוׁשיט לא - נׂשּוי ׁשאינֹו ּובין נׂשּוי ּובין ִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמּתר.

לנקביו. צרי ׁשהּוא ּבׁשעה אּלא ְְְִִֶֶָָָָָָָּכלל,

.„Îאחד התּפאר - החכמים ּוגדֹולי הראׁשֹונים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָחסידים
ׁשהתּפאר מי ּומהן ׁשּלֹו, ּבּמילה נסּתּכל לא ׁשּמעֹולם ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמהן
ּפֹונה ׁשּלּבֹו מּפני אׁשּתֹו; ּבצּורת מעֹולם התּבֹונן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹׁשּלא
הּקדֹוׁשים. לבב אֹוחזֹות ׁשהן האמת לדברי הבאי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָמּדברי

.‰Îסמּו ּובנֹותיו ּבניו אדם להּׂשיא חכמים ְְְֲִִִַַָָָָָָָמצות

זה ועל הרהּור; אֹו זנּות לידי יבֹואּו יּניחן, ׁשאם - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָלפרקן
אּׁשה להּׂשיא ואסּור תחטא". ולא נו "ּופקדּת ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָֹנאמר:

היא. זנּות ּכמֹו ׁשּזה ְְְִֶֶָָלקטן,

.ÂÎעקרה יּׂשא ולא אּׁשה, ּבלא ליׁשב רּׁשאי האיׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹואין
ּתּנׂשא ׁשּלא לאּׁשה ּורׁשּות לולד; ראּויה ׁשאינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹּוזקנה
יּׂשא ולא זקנה, ּבחּור יּׂשא ולא לסריס. ּתּנׂשא אֹו ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֹלעֹולם,

לזנּות. ּגֹורם זה ׁשּדבר - ילּדה ְְִֵֵֶֶַָָָָזקן

.ÊÎעּמֹו ּתדּור לא - הּנּׂשּואין מן אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש מי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹוכן
ּתדּור לא ּכהן, היה ואם זנּות. לידי יבֹואּו ׁשּמא ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹּבחצר,

ּבּמבֹוי החצרות]עּמֹו פתוחים נּדֹון[אליו קטן, ּוכפר ; ְִִַָָָָ
ּוגרּוׁשה לתבעֹו; ׁשליח עֹוׂשה אצלֹו, מלוה לּה היה ְְְְְְִִֶַָָָָָָָָָּכמבֹוי.
מּכת אֹותן מּכין אֹו אֹותן, מנּדין - לדין המגרׁש עם ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּבאה
ּבדין לתבעֹו מּתרת הארּוסין, מן נתּגרׁשה ואם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֻמרּדּות.
אסּור. הארּוסין מן אף ּבּה, ּגס לּבֹו היה ואם עּמֹו; ְְִִִִִֵַַָָָָָָולדּור
החצר היתה ואם מּפניו; נדחית היא מי? מּפני נדחה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּומי

מּפניה. יּדחה הּוא ִִֶֶֶָָָָׁשּלּה,

.ÁÎ:ׁשּנאמר לגרׁשּה, ודעּתֹו אּׁשה לּׂשא לאדם ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָאסּור
ואם ."אּת לבטח יֹוׁשב והּוא רעה, רע על ּתחרׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"אל

מּתר. לימים, אֹותּה נֹוׂשא ׁשהּוא ּבּתחּלה ְְִִִֵֶַָָָָָֻהֹודיעּה

.ËÎּבמדינה ואּׁשה זֹו, ּבמדינה אּׁשה אדם יּׂשא ְְְְִִִִִִִָָָָָָָֹולא
אחֹותֹו, נֹוׂשא ּבן ונמצא הּימים, יאריכּו ׁשּמא - ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחרת
ואם יֹודע; ואינֹו ּבהן, וכּיֹוצא אביו, ואחֹות אּמֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָואחֹות
וידּועין מפרסמין זרעֹו והרי ידּוע, ׁשּׁשמֹו ּגדֹול אדם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהיה

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ

.Ïולא מצרעין, מּמׁשּפחת לא אּׁשה אדם יּׂשא ְְְִִִִִַַָָָָָֹֹֹֹלא
ׁשּיבֹואּו ּפעמים ׁשלׁשה ׁשהחזקּו והּוא, - נכּפין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֻמּמׁשּפחת

.ּכ ְֵֶָּבניהם

.‡Ïלא לּׁשליׁשי - ומתּו אנׁשים, לׁשני ׁשּנּׂשאת ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹאּׁשה
לא יכנס. נתקּדׁשה, ואפּלּו תצא; לא נּׂשאת, ואם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹתּנׂשא;
ׁשל לזרעֹו חּלּול ּכמֹו ׁשּזה ּכהנת, הארץ עם יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּׂשא
יפה, עֹולה זּוּוגן ׁשאין חכמים, אמרּו - נׂשא ואם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאהרן;
קטטה אֹו ּבמהרה, היא אֹו הּוא מת אֹו ּבנים, ּבלא מת ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹאּלא
זה הרי ּכהנת, ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד אבל ּביניהן. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּתהיה

ּכאחד. ּוכהּנה ּתֹורה הרי - ּומׁשּבח ְְְֲֵֶֶָָָָָֻֻנאה

.·Ï,ּגֹולה אֹו מת ׁשאם - הארץ עם ּבת אדם יּׂשא ִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
ולא הּתֹורה. ּכתר יֹודעת אּמן ׁשאין יהיּו; הארץ עּמי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבניו
ּכמי הארץ, לעם ּבּתֹו הּנֹותן ׁשּכל - הארץ לעם ּבּתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָיּׂשיא
עם אף ואֹוכל, ּדֹורס הארי מה הארי: לפני ּונתנּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּכפתּה
אדם ימּכר ּולעֹולם ּפנים. ּבׁשת לֹו ואין ּובֹועל, מּכה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהארץ
אֹו מת ׁשאם - חכמים ּתלמיד ּבת ויּׂשא לֹו, ּׁשּיׁש מה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכל
חכמים לתלמיד ּבּתֹו יּׂשיא וכן חכמים; ּתלמידי ּבניו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּגֹולה,
חכמים. ּתלמיד ׁשל ּבביתֹו מריבה ולא מגּנה ּדבר ׁשאין -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

כב ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

ּבין‡. זקנה ּבין העריֹות, מן ערוה עם להתיחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאסּור
ּבנּה, עם מהאם חּוץ ערוה; לגּלֹות ּגֹורם זה ׁשּדבר - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָילּדה
ׁשּפרׂשה וחתן נּדה. אׁשּתֹו עם והּבעל ּבּתֹו, עם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהאב

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

הּוא אּלא עּמּה, להתיחד אסּור - ׁשּיבעל קדם נּדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאׁשּתֹו
עליה ּבא ואם הּנׁשים; ּבין יׁשנה והיא האנׁשים, ּבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָיׁשן
עּמּה. להתיחד מּתר - נטמאת ּכ ואחר ראׁשֹונה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻּביאה

הּבהמה;·. ועל זכּור מׁשּכב על יׂשראל נחׁשדּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹלא
אּסּו אין מּיחּודלפיכ אפּלּו נתרחק ואם עּמהן. להתיחד ר ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

מרחיקין היּו החכמים ּוגדֹולי מׁשּבח. זה הרי ּובהמה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻזכּור
מּפי - עריֹות יחּוד ואּסּור עּמּה. יתיחדּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּבהמה,

רבינו]הּקּבלה משה .[עד ַַָָ

על‚. ּדינֹו ּובית ּדוד ּגזר ותמר, אמנֹון מעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכׁשארע
עריֹות. יחּוד ּבכלל ערוה, ׁשאינּה ּפי על ואף ּפנּויה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיחּוד
עם הּמתיחד ּכל נמצא, ּגֹויים. יחּוד על ּגזרּו והּלל ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָוׁשּמאי
מּכין - ּגֹויה ּבין יׂשראלית ּבין עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּׁשה
עליהן; ּומכריזין והאּׁשה, האיׁש מרּדּות, מּכת ׁשניהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
אם עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ּפי על ׁשאף - איׁש מאׁשת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחּוץ
ונמצאּו ׁשּזּנת, עליה לעז להֹוציא ׁשּלא לֹוקין, אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנתיחד

ממזרין. ׁשהם הּבנים על לעז ְִִִִֵֵֶַַַַַָמֹוציאין

אׁשּתֹו„. היתה אם - עּמּה להתיחד ׁשאסּור אּׁשה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָּכל
אבל מׁשּמרּתֹו; ׁשאׁשּתֹו מּפני להתיחד, מּתר זה הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעּמֹו,
- עּמֹו ׁשאׁשּתֹו ּפי על אף הּגֹוי, עם יׂשראלית ּתתיחד ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַֹלא

ּבּוׁשה. להן ואין מׁשּמרּתֹו, ּגֹוי ׁשל אׁשּתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָׁשאין

ספר‰. ללּמדֹו לגֹוי יׂשראלי ּתינֹוק מֹוסרין אין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַוכן
ואין זכּור. מׁשּכב על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני אּמנּות, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻֻּוללּמדֹו

ּבפּונדקאֹות ּבהמה דרכים]מעמידין ּגֹויים,[מלון ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָ
נקבֹות. אצל ּונקבֹות זכרים אצל זכרים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָואפּלּו

.Âזכרים אפּלּו ּגֹוי, לרֹועה ועֹוף חּיה ּבהמה מֹוסרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָואין
הרּבעת על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני - לּנקבה ּונקבֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻלזכר
ונאמר: ּובהמה, ּבזכּור אסּורין ׁשהן ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבהמה.

מכׁשֹול". תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני

.Êׁשּכּלן מּפני לגֹויה? נקבה ּבהמה מֹוסרין אין מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּומּפני
אפׁשר זֹו, ּגֹויה עם לׁשּכב הּנֹואף ּוכׁשּיבֹוא נֹואפין, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבחזקת
ימצאּנה, אפּלּו אֹו הּבהמה; עם ויׁשּכב ימצאּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

הּבהמה. עם ְְִִֵַַָיׁשּכב

.Áעד - הרּבה אנׁשים עם אפּלּו אחת אּׁשה תתיחד ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹלא
אחד איׁש יתיחד לא וכן מהן; אחד ׁשל אׁשּתֹו ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתהיה
- הרּבה אנׁשים עם הרּבה נׁשים הרּבה. נׁשים עם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאפּלּו
מּבפנים, והּנׁשים מּבחּוץ האנׁשים היּו ליחּוד. חֹוׁשׁשין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָאין
לבין אּׁשה ּופרׁשה מּבחּוץ, והּנׁשים מּבפנים האנׁשים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָאֹו
אפּלּו יחּוד. מּׁשּום אסּורין - הּנׁשים לבין איׁש אֹו ְֲֲֲִִִִִִִֵַָָָהאנׁשים
עם להתיחד לֹו אסּור הּנׁשים, עם ּומלאכּתֹו ׁשעסקֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָאיׁש
יפנה אֹו עּמֹו, ואׁשּתֹו עּמהן יתעּסק יעׂשה? ּכיצד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנׁשים.

אחרת. ְִֶֶַָָלמלאכה

.Ëצרֹות ׁשּתי עם אֹו יבמֹות, ׁשּתי עם להתיחד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֻמּתר
לאחד] ּובת[נשואות אּׁשה עם אֹו וחמֹותּה, אּׁשה עם אֹו ,ֲִִִִַַָָָ

זֹו, את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות מּפני חמֹותּה; ּובת אּׁשה עם אֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּבעלּה,
עּמּה ׁשּיׁש אּׁשה עם להתיחד מּתר וכן זֹו. על זֹו מחּפֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻאין
עצמּה מֹוסרת ואינּה ּביאה, טעם ׁשּיֹודעת קטּנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתינקת
סֹודּה. את מגּלה זֹו ׁשהרי ּבפניה, מזּנה ׁשאינּה - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלביאה

.È- ּולמּטה ּתׁשע מּבן ותינֹוק ּולמּטה, ׁשלׁש מּבת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּתינקת
אּׁשה יחּוד על אּלא ּגזרּו ׁשּלא עּמהן; להתיחד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמּתר

לביאה. הראּוי ואיׁש לביאה, ְְְְִִִָָָָָָהראּויה

‡È.- נתיחד ואם הּנׁשים; עם מתיחד אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָאנּדרֹוגינֹוס
עם מתיחד האיׁש אבל ספק. ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, מּכין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין

הּטמטּום. ועם ְְְְִִַַָֻהאנּדרֹוגינֹוס

.·È,ליחּוד חֹוׁשׁשת אינּה - ּבעיר ּבעלּה ׁשהיה איׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאׁשת
ּבּה ּגס זה היה ואם עליה; ּבעלּה ׁשאימת אליה]מּפני ,[רגיל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

עּמּה, יתיחד לא - קרֹובתֹו ׁשהיתה אֹו עּמֹו, ׁשּגדלה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכגֹון
והיה אּׁשה, עם הּמתיחד ּכל וכן ּבעיר. ׁשּבעלּה ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואף
יחּוד. מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין - הרּבים לרׁשּות ּפתּוח ְְִִִִִֵֶַַַַָָהּפתח

.‚Èׁשאּמֹות מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא אּׁשה, לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
ּבּנׁשים; מתּגרה ונמצא לבניהם, הּספר לבית ּבאֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנים
ּבאין ׁשהן אבֹותיהם מּפני קטּנים, תלּמד לא אּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹוכן
צרי המלּמד ואין עּמּה. מתיחדים ונמצאּו ּבניהם, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבגלל
ּבביתּה היא אּלא הּספר, ּבבית עּמֹו ׁשרּויה אׁשּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּתהיה

ּבמקֹומֹו. מלּמד ְְְִֵַוהּוא

.„Èמסּפרֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו חכמים זֹו[משוחחות]ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֶַַָָ
יחּוד. מּׁשּום - איׁש ׁשם יּכנס ׁשּלא ּכדי הּכּסא, ּבבית זֹו ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹעם

.ÂËׁשּיׁש חצר ׁשֹומר להיֹות וכׁשר נאמן אדם ממּנין ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאין
ׁשאין - ּבחּוץ עֹומד ׁשהּוא ּפי על אף נׁשים, ִִֵֵֶֶַַַָָׁשם

למּנֹות[אחריות]אּפֹוטרֹוּפֹוס לאדם ואסּור לעריֹות; ְְְְֲַַָָָָָ
עברה. לדבר אׁשּתֹו ינהיג ׁשּלא ּביתֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאּפֹוטרֹוּפֹוס

.ÊË,אלמנה ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר לׁשּכן חכמים לתלמיד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור
ּכן אם אּלא החׁשד; מּפני - עּמּה מתיחד ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאף
מּפני ּכלב, לגּדל אסּורה אלמנה וכן עּמֹו. אׁשּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיתה
- קטּנים אפּלּו זכרים, עבדים אּׁשה תקנה ולא ְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹהחׁשד.

החׁשד. ְֲִֵַָמּפני

.ÊÈעריֹות ּבסתרי ּדֹורׁשין מפורשים]אין שאינם [האיסורים ְְְֲִִֵֵָ
והּׁשנים הרב, ּבׁשאילת טרּוד ׁשהאחד מּפני - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
ּולפי לׁשמע, ּפנּויה ּדעּתן ואין זה עם זה ונֹותנין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹנֹוׂשאין
דבר לֹו נסּתּפק אם עריֹות, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּדעּתֹו
ּכדי לׁשנים, אּלא ּדֹורׁשין אין לפיכ להקל; מֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּׁשמע
הרב. מן ּׁשּיׁשמע מה ויֹודע לּבֹו מפּנה הּׁשֹומע האחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיהיה

.ÁÈלרב קׁשה ׁשהּוא ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּדבר ל ְְְֵֶֶַָָָָָָֹֻאין
אמרּו האסּורֹות. והּביאֹות העריֹות מן לפרׂש אּלא ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹהעם,
וקּבלּו ּבכּו העריֹות, על יׂשראל ׁשּנצטּוּו ּבׁשעה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָחכמים:
למׁשּפחתיו", "ּבכה ׁשּנאמר: - ּובבכּיה ּבתרעמת זֹו ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹמצוה

מׁשּפחֹות. עסקי ְְִִֵַָעל

.ËÈמתאּוה אדם ׁשל נפׁשֹו ועריֹות, ּגזל חכמים: ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָואמרּו
ׁשאין ּוזמן, זמן ּבכל קהל מֹוצא אּתה ואין ּומחּמדּתן. ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלהן
'רב חכמים: ואמרּו אסּורֹות. ּובביאֹות ּבעריֹות ּפרּוצין ְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָֹּבהן

הרע'. לׁשֹון ּבאבק והּכל ּבעריֹות, ּומעּוט ְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹּבגזל,

.Îּולהרּגיל זה, ּבדבר יצרֹו לכף לאדם לֹו ראּוי ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹלפיכ
ּכדי נכֹונה ּובדעה טהֹורה ּובמחׁשבה יתרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֻעצמֹו
ּגדֹולי הּגדֹול. הּגֹורם ׁשהּוא הּיחּוד, מן ויּזהר מהן; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהּנצל

אֹומר היּו בּתי,החכמים מּפני ּבי 'הּזהרּו לתלמידיהם: ין ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
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הּוא אּלא עּמּה, להתיחד אסּור - ׁשּיבעל קדם נּדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאׁשּתֹו
עליה ּבא ואם הּנׁשים; ּבין יׁשנה והיא האנׁשים, ּבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָיׁשן
עּמּה. להתיחד מּתר - נטמאת ּכ ואחר ראׁשֹונה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻּביאה

הּבהמה;·. ועל זכּור מׁשּכב על יׂשראל נחׁשדּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹלא
אּסּו אין מּיחּודלפיכ אפּלּו נתרחק ואם עּמהן. להתיחד ר ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

מרחיקין היּו החכמים ּוגדֹולי מׁשּבח. זה הרי ּובהמה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻזכּור
מּפי - עריֹות יחּוד ואּסּור עּמּה. יתיחדּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּבהמה,

רבינו]הּקּבלה משה .[עד ַַָָ

על‚. ּדינֹו ּובית ּדוד ּגזר ותמר, אמנֹון מעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכׁשארע
עריֹות. יחּוד ּבכלל ערוה, ׁשאינּה ּפי על ואף ּפנּויה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיחּוד
עם הּמתיחד ּכל נמצא, ּגֹויים. יחּוד על ּגזרּו והּלל ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָוׁשּמאי
מּכין - ּגֹויה ּבין יׂשראלית ּבין עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּׁשה
עליהן; ּומכריזין והאּׁשה, האיׁש מרּדּות, מּכת ׁשניהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
אם עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ּפי על ׁשאף - איׁש מאׁשת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחּוץ
ונמצאּו ׁשּזּנת, עליה לעז להֹוציא ׁשּלא לֹוקין, אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנתיחד

ממזרין. ׁשהם הּבנים על לעז ְִִִִֵֵֶַַַַַָמֹוציאין

אׁשּתֹו„. היתה אם - עּמּה להתיחד ׁשאסּור אּׁשה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָּכל
אבל מׁשּמרּתֹו; ׁשאׁשּתֹו מּפני להתיחד, מּתר זה הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעּמֹו,
- עּמֹו ׁשאׁשּתֹו ּפי על אף הּגֹוי, עם יׂשראלית ּתתיחד ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַֹלא

ּבּוׁשה. להן ואין מׁשּמרּתֹו, ּגֹוי ׁשל אׁשּתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָׁשאין

ספר‰. ללּמדֹו לגֹוי יׂשראלי ּתינֹוק מֹוסרין אין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַוכן
ואין זכּור. מׁשּכב על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני אּמנּות, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻֻּוללּמדֹו

ּבפּונדקאֹות ּבהמה דרכים]מעמידין ּגֹויים,[מלון ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָ
נקבֹות. אצל ּונקבֹות זכרים אצל זכרים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָואפּלּו

.Âזכרים אפּלּו ּגֹוי, לרֹועה ועֹוף חּיה ּבהמה מֹוסרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָואין
הרּבעת על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני - לּנקבה ּונקבֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻלזכר
ונאמר: ּובהמה, ּבזכּור אסּורין ׁשהן ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבהמה.

מכׁשֹול". תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני

.Êׁשּכּלן מּפני לגֹויה? נקבה ּבהמה מֹוסרין אין מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּומּפני
אפׁשר זֹו, ּגֹויה עם לׁשּכב הּנֹואף ּוכׁשּיבֹוא נֹואפין, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבחזקת
ימצאּנה, אפּלּו אֹו הּבהמה; עם ויׁשּכב ימצאּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

הּבהמה. עם ְְִִֵַַָיׁשּכב

.Áעד - הרּבה אנׁשים עם אפּלּו אחת אּׁשה תתיחד ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹלא
אחד איׁש יתיחד לא וכן מהן; אחד ׁשל אׁשּתֹו ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתהיה
- הרּבה אנׁשים עם הרּבה נׁשים הרּבה. נׁשים עם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאפּלּו
מּבפנים, והּנׁשים מּבחּוץ האנׁשים היּו ליחּוד. חֹוׁשׁשין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָאין
לבין אּׁשה ּופרׁשה מּבחּוץ, והּנׁשים מּבפנים האנׁשים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָאֹו
אפּלּו יחּוד. מּׁשּום אסּורין - הּנׁשים לבין איׁש אֹו ְֲֲֲִִִִִִִֵַָָָהאנׁשים
עם להתיחד לֹו אסּור הּנׁשים, עם ּומלאכּתֹו ׁשעסקֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָאיׁש
יפנה אֹו עּמֹו, ואׁשּתֹו עּמהן יתעּסק יעׂשה? ּכיצד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנׁשים.

אחרת. ְִֶֶַָָלמלאכה

.Ëצרֹות ׁשּתי עם אֹו יבמֹות, ׁשּתי עם להתיחד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֻמּתר
לאחד] ּובת[נשואות אּׁשה עם אֹו וחמֹותּה, אּׁשה עם אֹו ,ֲִִִִַַָָָ

זֹו, את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות מּפני חמֹותּה; ּובת אּׁשה עם אֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּבעלּה,
עּמּה ׁשּיׁש אּׁשה עם להתיחד מּתר וכן זֹו. על זֹו מחּפֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻאין
עצמּה מֹוסרת ואינּה ּביאה, טעם ׁשּיֹודעת קטּנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתינקת
סֹודּה. את מגּלה זֹו ׁשהרי ּבפניה, מזּנה ׁשאינּה - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלביאה

.È- ּולמּטה ּתׁשע מּבן ותינֹוק ּולמּטה, ׁשלׁש מּבת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּתינקת
אּׁשה יחּוד על אּלא ּגזרּו ׁשּלא עּמהן; להתיחד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמּתר

לביאה. הראּוי ואיׁש לביאה, ְְְְִִִָָָָָָהראּויה

‡È.- נתיחד ואם הּנׁשים; עם מתיחד אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָאנּדרֹוגינֹוס
עם מתיחד האיׁש אבל ספק. ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, מּכין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין

הּטמטּום. ועם ְְְְִִַַָֻהאנּדרֹוגינֹוס

.·È,ליחּוד חֹוׁשׁשת אינּה - ּבעיר ּבעלּה ׁשהיה איׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאׁשת
ּבּה ּגס זה היה ואם עליה; ּבעלּה ׁשאימת אליה]מּפני ,[רגיל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

עּמּה, יתיחד לא - קרֹובתֹו ׁשהיתה אֹו עּמֹו, ׁשּגדלה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכגֹון
והיה אּׁשה, עם הּמתיחד ּכל וכן ּבעיר. ׁשּבעלּה ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואף
יחּוד. מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין - הרּבים לרׁשּות ּפתּוח ְְִִִִִֵֶַַַַָָהּפתח

.‚Èׁשאּמֹות מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא אּׁשה, לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
ּבּנׁשים; מתּגרה ונמצא לבניהם, הּספר לבית ּבאֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנים
ּבאין ׁשהן אבֹותיהם מּפני קטּנים, תלּמד לא אּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹוכן
צרי המלּמד ואין עּמּה. מתיחדים ונמצאּו ּבניהם, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבגלל
ּבביתּה היא אּלא הּספר, ּבבית עּמֹו ׁשרּויה אׁשּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּתהיה

ּבמקֹומֹו. מלּמד ְְְִֵַוהּוא

.„Èמסּפרֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו חכמים זֹו[משוחחות]ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֶַַָָ
יחּוד. מּׁשּום - איׁש ׁשם יּכנס ׁשּלא ּכדי הּכּסא, ּבבית זֹו ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹעם

.ÂËׁשּיׁש חצר ׁשֹומר להיֹות וכׁשר נאמן אדם ממּנין ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאין
ׁשאין - ּבחּוץ עֹומד ׁשהּוא ּפי על אף נׁשים, ִִֵֵֶֶַַַָָׁשם

למּנֹות[אחריות]אּפֹוטרֹוּפֹוס לאדם ואסּור לעריֹות; ְְְְֲַַָָָָָ
עברה. לדבר אׁשּתֹו ינהיג ׁשּלא ּביתֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאּפֹוטרֹוּפֹוס

.ÊË,אלמנה ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר לׁשּכן חכמים לתלמיד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור
ּכן אם אּלא החׁשד; מּפני - עּמּה מתיחד ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאף
מּפני ּכלב, לגּדל אסּורה אלמנה וכן עּמֹו. אׁשּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיתה
- קטּנים אפּלּו זכרים, עבדים אּׁשה תקנה ולא ְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹהחׁשד.

החׁשד. ְֲִֵַָמּפני

.ÊÈעריֹות ּבסתרי ּדֹורׁשין מפורשים]אין שאינם [האיסורים ְְְֲִִֵֵָ
והּׁשנים הרב, ּבׁשאילת טרּוד ׁשהאחד מּפני - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
ּולפי לׁשמע, ּפנּויה ּדעּתן ואין זה עם זה ונֹותנין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹנֹוׂשאין
דבר לֹו נסּתּפק אם עריֹות, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּדעּתֹו
ּכדי לׁשנים, אּלא ּדֹורׁשין אין לפיכ להקל; מֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּׁשמע
הרב. מן ּׁשּיׁשמע מה ויֹודע לּבֹו מפּנה הּׁשֹומע האחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיהיה

.ÁÈלרב קׁשה ׁשהּוא ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּדבר ל ְְְֵֶֶַָָָָָָֹֻאין
אמרּו האסּורֹות. והּביאֹות העריֹות מן לפרׂש אּלא ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹהעם,
וקּבלּו ּבכּו העריֹות, על יׂשראל ׁשּנצטּוּו ּבׁשעה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָחכמים:
למׁשּפחתיו", "ּבכה ׁשּנאמר: - ּובבכּיה ּבתרעמת זֹו ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹמצוה

מׁשּפחֹות. עסקי ְְִִֵַָעל

.ËÈמתאּוה אדם ׁשל נפׁשֹו ועריֹות, ּגזל חכמים: ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָואמרּו
ׁשאין ּוזמן, זמן ּבכל קהל מֹוצא אּתה ואין ּומחּמדּתן. ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלהן
'רב חכמים: ואמרּו אסּורֹות. ּובביאֹות ּבעריֹות ּפרּוצין ְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָֹּבהן

הרע'. לׁשֹון ּבאבק והּכל ּבעריֹות, ּומעּוט ְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹּבגזל,

.Îּולהרּגיל זה, ּבדבר יצרֹו לכף לאדם לֹו ראּוי ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹלפיכ
ּכדי נכֹונה ּובדעה טהֹורה ּובמחׁשבה יתרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֻעצמֹו
ּגדֹולי הּגדֹול. הּגֹורם ׁשהּוא הּיחּוד, מן ויּזהר מהן; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהּנצל

אֹומר היּו בּתי,החכמים מּפני ּבי 'הּזהרּו לתלמידיהם: ין ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
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ׁשּלא לתלמידיהם ללּמד ּכדי - כּלתי' מּפני ּבי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּזהרּו
הּיחּוד. מן ויתרחקּו זה, מּדבר ְְְְֲִִִִִֶַַַָָיתּבּיׁשּו

.‡Îּומּדברי הּׁשכרּות, ּומן הּׂשחֹוק, מן להתרחק ינהג ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַוכן
ׁשל[תאווה]עגבים מעלֹות והן הן, ּגדֹולים ּגֹורמין ׁשאּלּו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָ

לטהרה ּגֹורם זה ׁשּמנהג אּׁשה, ּבלא יׁשב ולא ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹעריֹות;
ּומחׁשבּתֹו עצמֹו יפּנה אמרּו: זאת מּכל יתרה ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹּגדֹולה.
עריֹות מחׁשבת ׁשאין - ּבחכמה ּדעּתֹו וירחיב תֹורה, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלדברי
אֹומר: הּוא ּובחכמה החכמה; מן ּפנּוי ּבלב אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמתּגּברת
ּבאהבתּה עת, ּבכל ירּו ּדּדיה חן, ויעלת אהבים ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ"אּילת

תמיד". ְִִֶָּתׁשּגה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ועׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשרים ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוארּבע
לטהֹורה; טמאה ּבין להבּדיל וחּיה ּבהמה ּבסימני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹלבּדק
(ג) לטהֹור; הּטמא ּבין להבּדיל העֹוף ּבסימני לבּדק ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹ(ב)
לבּדק (ד) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל חגבים ּבסימני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹלבּדק
לאכל ׁשּלא (ה) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ּדגים ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹּבסימני
ׁשּלא (ז) טמא; עֹוף לאכל ׁשּלא (ו) טמאה; וחּיה ְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹּבהמה
ׁשּלא (ט) העֹוף; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ח) טמאים; ּדגים ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא (יא) הארץ; רמׂש לאכל ׁשּלא (י) הארץ; ׁשרץ ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹלאכל
לאכל ׁשּלא (יב) לארץ; ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
להנֹות ׁשּלא (יד) נבלה; לאכל ׁשּלא (יג) הּמים; ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשרץ
לאכל ׁשּלא (טז) טרפה; לאכל ׁשּלא (טו) הּנסקל; ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹּבׁשֹור
חלב לאכל ׁשּלא (יח) ּדם; לאכל ׁשּלא (יז) החי; מן ֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹאבר
ׁשּלא (כ) הּנׁשה; ּגיד לאכל ׁשּלא (יט) טהֹורה; ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּבהמה
לאכל ׁשּלא (כב) לבּׁשלֹו; ׁשּלא (כא) ּבחלב; ּבׂשר ְְְֱֱֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלאכל
(כד) החדׁש; מן קלי לאכל ׁשּלא (כג) חדׁש; ּתבּואה ְֱִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹלחם
ערלה; לאכל ׁשּלא (כה) החדׁש; מן ּכרמל לאכל ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹׁשּלא
(כח) טבל; לאכל ׁשּלא (כז) הּכרם; ּכלאי לאכל ׁשּלא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹ(כו)
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור .נס יין לׁשּתֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹׁשּלא

א ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

עׂשה‡. ּבין[שנדע]מצות ּבהן ׁשּמבּדילין הּסימנין הן ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
מּתר ׁשאין ּובין לאכלן, ׁשּמּתר וחגב ודג ועֹוף וחּיה ְְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻֻּבהמה
הּטהרה הּבהמה ּבין "והבּדלּתם ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלאכלן
הּנאכלת, החּיה "ּובין לּטהר", הּטמא העֹוף ּובין ְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלּטמאה,

תאכל". לא אׁשר החּיה ֲֵֵֵֶַַָָֹּובין

סימנין:·. ׁשני והן ּבּתֹורה, נתּפרׁשּו וחּיה ּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָסימני
וכל ׁשניהן. ׁשּיהיּו עד - ּגרה" ּו"מעלת ּפרסה", ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"מפרסת
העליֹון. ּבּלחי ׁשּנים לּה אין ּגרה, מעלת ׁשהיא וחּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבהמה
- ּפרסה מפרסת היא הרי ּגרה, מעלת ׁשהיא ּבהמה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכל
היא הרי ּפרסה, מפרסת ׁשהיא ּבהמה וכל הּגמל; מן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּוץ

החזיר. מן חּוץ - ּגרה ֲֲִִֵַַַָמעלת

ּומצאּה‚. מּכירּה, ואינֹו ּבּמדּבר ּבהמה הּמֹוצא ,ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ

למעלה, ׁשּנים לּה אין אם ּבפיה: ּבֹודק - הּפרסֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחתּוכת
ׁשּפיה ּבהמה מצא ּגמל. ׁשּיּכיר והּוא - טהֹורה ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבידּוע
והּוא - טהֹורה ׁשסּועה, היא אם ּבפרסֹותיה: ּבֹודק - ְְְְְִִֵֶַָָָָחתּו
ּבּה ּבֹודק - חתּוכֹות ורגליה חתּו ּפיה מצא חזיר. ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּיּכיר

ׁש העקץאחר ּבכנפי הזנב]ּיׁשחטּנה ּבׂשרּה[בקצה מצא אם : ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וערב ׁשתי מהּל ולרוחב]ׁשם לאורך והּוא[נקרע - טהֹורה , ְְְְִֵֵֶַָָָ

ערֹוד בר]ׁשּיּכיר וערב.[חמור ׁשתי מהּל ּבׂשרֹו, הּוא ׁשּכן ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּפי„. על אף - טמאה ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
אֹו סּוס ּכמין אּלא ּגרה, מעלה ולא ּפרסה מפריס ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ּדברים ּבּמה ּבאכילה. מּתר זה הרי - ּדבר לכל ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻחמֹור
מעּברת ּפרה הּניח אם אבל ּבפניו. ּבׁשּילדה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֻאמּורים?
ּפי על אף - אחריה ּכרּו חזיר ּכמין ּומצא ּובא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּבעדרֹו,
ׁשּמא ּבאכילה; ואסּור ספק, זה הרי - מּמּנה יֹונק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

הּטהֹורה. אחר ונכר נֹולד, הּטמאה ְְְְִִֵַַַַַַָָמן

ּפי‰. על אף - טהֹורה ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
לכל ׁשֹור ּכמין הּוא והרי ּגרה, ּומעלה ּפרסה מפריס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
מן ׁשהּגדל ּבאכילה; אסּור זה הרי - ׂשה ּכמין אֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדבר,
טמא ּדג לפיכ טהֹור. - הּטהֹור מן והּגדל טמא, - ְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָהּטמא
ּדג ּבמעי הּנמצא טהֹור ודג אסּור, טהֹור, דג ּבמעי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָׁשּנמצא

ּבלעֹו. אּלא ּגּדּוליו, ׁשאינֹו לפי - מּתר ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻטמא,

.Âלּה ׁשּיׁש ּברּיה ּבּה, ׁשּנמצא אֹו ׁשּילדה, טהֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
היא וזֹו ּבאכילה; אסּורה - ׁשדרֹות ּוׁשּתי גּבין ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָׁשני
תאכלּו לא זה "את ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ׁשּנאמרה ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹה"ּׁשסּועה"
ּברּיה ּכלֹומר הּׁשסּועה", הּפרסה ּומּמפריסי הּגרה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָמּמעלי

בהמֹות. לׁשּתי ׁשסּועה ְְְְִֵֵֶָָׁשּנֹולדה

.Êׁשהּוא ּפי על אף - עֹוף ּדמּות ּבּה ׁשּנמצא ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכן
הּנמצא מן הּתר לא ּבאכילה; אסּור זה הרי טהֹור, ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻעֹוף

ּפרסה. לֹו ּׁשּיׁש מה אּלא ְְִֵֵֶֶַַָָָּבבהמה,

.Á,ּבאכילה ׁשּמּתר ׁשּבעֹולם וחּיה ּבהמה ּבכל ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאין
בהמה מיני ׁשלׁשה ּבּתֹורה: הּמנּויין הּמינין מעׂשרת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחּוץ
ּוצבי, אּיל, - חּיה מיני וׁשבעה ועז; ׂשה, ׁשֹור, והן -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשֹור ּכגֹון - ּומיניהן הן וזמר. ּותאֹו, ודיׁשן, ואּקֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹויחמּור,
מינין העׁשרה וכל הּׁשֹור. מּמין ׁשהן והּמריא, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּבר
ׁשהּוא מי ,לפיכ פרסה; ּומפריסי גרה מעלי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּומיניהן,

ּברגלים. ולא ּבּפה לא לבּדק צרי אינֹו ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹמּכירן,

.Ëלהבּדיל אנּו צריכין ּבאכילה, מּתרין ׁשּכּלן ּפי על ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֻֻאף
מּתר, חלּבּה - ׁשהחּיה טהֹורה; וחּיה טהֹורה ּבהמה ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּבין
ואין ּבכרת, חלּבּה - הּטהֹורה והּבהמה ּכּסּוי; טעּון ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָודמּה

ּכּסּוי. טעּון ִָָָּדמּה

.Èמפריס ׁשהּוא מין ּכל הן. הּׁשמּועה מּפי חּיה, ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָוסימני
מפּצלֹות קרנים לֹו ויׁש ּגרה, ּומעלה חלקות]ּפרסה [אינן ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֻ

קרניו ׁשאין וכל ּבוּדאי. טהֹורה חּיה זה הרי - האּיל ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכגֹון
ּכרּוכֹות קרניו היּו אם - הּׁשֹור,[עקומות]מפּצלֹות ּכקרני ְְְְְִֵַַַָָָֻ

ּבהן,[מפותלות]וחדּוקֹות מבלע החדק ויהיה העז, ּכקרני ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
טהֹורה;[עגולות]והדּורֹות חּיה זֹו הרי - הּצבי ּכקרני ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ

ּכרּוכֹות, - אּלּו סימנין ׁשלׁשה ּבּקרנים ׁשּיהיּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹעד
והדּורֹות. ֲֲַַוחדּוקֹות,

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‡Èׁשאי ּבמין אמּורים? ּדברים אבלּבּמה מּכירֹו; נֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ
אֹותן, מּכיר היה אם ּבּתֹורה, האמּורין חּיה מיני ְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָׁשבעת
וחּיב חלּבֹו, אֹוכל זה הרי - קרנים לֹו מצא לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאפּלּו

ּדמֹו. ְַָלכּסֹות

.·Èוהּקרׁש הּוא; ּבהמה מין - הּבר חיה]ׁשֹור אף[ׁשם - ְְִֵֵֶֶַַַָָ
וכל חּיה. הּוא הרי אחת, קרן אּלא לֹו ׁשאין ּפי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעל
אסּור חלּבֹו - ּבהמה מין אֹו חּיה מין הּוא אם ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיסּתּפק

ּדמֹו. את ּומכּסין עליו, לֹוקין ְְִִֵֶַָָָואין

.‚Èהּוא טהֹורה, חּיה עם טהֹורה ּבהמה מן הּבא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכלאים
את ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין אסּור חלּבֹו - 'ּכֹוי' ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּנקרא

ּכלל. טהֹור מּמין מתעּבר טמא מין ואין ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּדמֹו;

.„Èמנה אּלא הּתֹורה, מן נתּפרׁשּו לא טהֹור עֹוף ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹסימני
והּמינין מּתרין. העֹוף מיני ּוׁשאר ּבלבד, טמאין ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻמינין
(ב) נׁשר; (א) הן: ואּלּו מין, ועׂשרים ארּבעה - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהאסּורין
האמּורה "הראה" והיא ּדאה, (ד) עזנּיה; (ג) ְְֲִִֶֶָָָָָָָָָּפרס;
ּבמׁשנה האמּורה "הּדּיה" והיא אּיה, (ה) תֹורה; ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבמׁשנה
ׁשהן מּכלל "למינּה", ּבּה ּכתּוב ׁשּכן האּיה, מין (ו) ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָתֹורה;
ּבעֹורב נאמר ׁשּכן וזרזיר, (ח) עֹורב; (ז) מינין; ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשני
(יא) ותחמס; (י) ויענה; (ט) הּזרזיר; את להביא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָ"למינֹו",
ׁשּכן הּנץ, מין והּוא וׁשֹורניקא, (יג) ונץ; (יב) ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָוׁשחף;
וינׁשּוף; (טז) ;וׁשל (טו) וכֹוס; (יד) "למינהּו"; ּבֹו ְְְְְִֵַָָָּכתּוב
(כא) וחסידה; (כ) ורחם; (יט) וקאת; (יח) ותנׁשמת; ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ(יז)
(כג) "למינּה"; ּבּה נאמר ׁשּכן האנפה, ּומין (כב) ְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָוהאנפה;

והעטּלף. (כד) ְְֲִֵַַַָוהּדּוכיפת;

.ÂËהרי - ּובׁשמֹותיהן אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָּכל
ועֹוף ּבדיקה; צרי ואין מהן, ׁשאינֹו עֹוף ּכל אֹוכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָזה
ּבאֹותֹו ּפׁשּוט ּדבר ׁשּיהיה והּוא - ּבמסרת נאכל ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָֹטהֹור
הּתיר זה 'עֹוף לֹומר: צּיד ונאמן טהֹור. עֹוף ׁשּזה ְֱִִֶֶֶֶַַָָָָמקֹום
ּבקי ׁשהּוא צּיד אֹותֹו ׁשהחזק והּוא - הּצּיד' רּבי ְְִִִֶֶַַַַַָָָֻלי

ּובׁשמֹותיהן. אּלּו ְְִִִֵֵֶּבמינין

.ÊËּבֹודק - ׁשמֹותיהן יֹודע ואינֹו מּכירן ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמי
ואֹוכל, ּדֹורס ׁשהּוא עֹוף ּכל חכמים: ׁשּנתנּו אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּבסימנין
- ואֹוכל ּדֹורס וׁשאינֹו וטמא. הּמינין מאּלּו ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבידּוע
טהֹור; עֹוף זה הרי אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו יׁש ְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹאם

זפק אֹו יתרה, אצּבע הן: אגירה]ואּלּו והיא[שקיק - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָ
קרקבנֹו ׁשהיה אֹו - העוף]הּמראה ּבּיד.[קיבת נקלף ְְְְִֶַַָָָָָָֻֻ

.ÊÈּדֹורס ׁשאינֹו מין האסּורין הּמינין אּלּו ּבכל ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפי
ועזנּיה; מּפרס חּוץ אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹויׁש
הּים אּיי ּבמדּברֹות אּלא ּבּיּׁשּוב, מצּויין אינן ועזנּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּופרס

הּיּׁשּוב. סֹוף ׁשהן מאד עד ְְִֵֶַַָֹהרחֹוקֹות

.ÁÈּבֹו ואין ּבּיד, נקלף ואינֹו ּבסּכין, נקלף הּקרקבן ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻהיה
חזק היה ספק; זה הרי ּדֹורס, ׁשאינֹו ּפי על אף - אחר ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסימן
מּתר. זה הרי - ּבּיד ונקלף ונתרּפה, ּבּׁשמׁש והּניחֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻודבק,

.ËÈלהּתיר מֹורין ׁשאין ּבידיהן ׁשּמסרת הּגאֹונים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאמרּו
ׁשּיּקלף סימן אֹותֹו היה אם אּלא אחד, ּבסימן הּבא ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָעֹוף
ׁשּיׁש ּפי על אף - ּבּיד נקלף אינֹו אם אבל ּבּיד; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻקרקבנֹו

הּתירּוהּו. לא מעֹולם יתרה, אצּבע אֹו זפק ְְִִֵֵֶֶֶַָָֹלֹו

.Îׁשּתים חּוט, לֹו ּכׁשּמֹותחין רגליו את ׁשחֹולק עֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּכל
- ּבאויר ואֹוכל האויר מן ׁשּקֹולט אֹו לכאן, ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלכאן
להן ונדמה הּטמאים עם הּׁשֹוכן וכל וטמא. ּדֹורס זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

טמא. זה הרי -ֲֵֵֶָ

.‡Î:הן ואּלּו ׁשמֹונה; ּתֹורה, ׁשהּתירה חגבים ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָמיני
(ד) חרּגל; (ג) הּדֹובּנית; והיא חגב, מין (ב) חגב; ְְִִִַַַָָָָֹ(א)
ארּבה, ּומין (ו) ארּבה; (ה) עצרּוניא; והּוא חרּגל, ְְְְְְִִֶֶַַַַָֹּומין
והיא סלעם, ּומין (ח) סלעם; (ז) ּכרמים; צּפרת ְְְְְִִִִִֶָָָָָֹוהיא

ירּוׁשלמית. ְְֲִַָיֹוחנה

.·Îנאמן והּצּיד אֹוכל; ּובׁשמֹותיהן, ּבהן ּבקי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמי
ּבּסימנין; ּבֹודק - ּבהן ּבקי ׁשאינֹו ּומי ּכעֹוף. ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעליהן,
וארּבע רגלים, ארּבע לֹו ׁשּיׁש ּכל ּבהן: יׁש סימנין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּוׁשלׁשה
ׁשני לֹו ויׁש ּגּופֹו, הּקף ורב ּגּופֹו אר רב ׁשחֹופֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹּכנפים
ׁשראׁשֹו ּפי על ואף טהֹור. מין זה הרי - ּבהן לנּתר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכרעים

טהֹור. חגב, ׁשמֹו היה אם - זנב לֹו ויׁש ְְִֵָָָָָָָָֹאר

.‚Îלֹו ׁשאין אֹו ּכרעים, אֹו ּכנפים עכׁשו לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי
זמן אחר אֹותן לגּדל ועתיד רּבֹו, את החֹופֹות ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻּכנפים

מעּתה. מּתר זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַָָֻּכׁשּיגּדיל

.„Îהּוא ּוסנּפיר וקׂשקׂשת. סנּפיר - סימנין ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּובּדגים
לֹו ׁשּיׁש וכל ּגּופֹו. ּבכל הּדבּוקה היא וקׂשקׂשת ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפֹורח
אֹו לֹו, יהיּו ּוכׁשּיגּדיל עכׁשו לֹו אין סנּפיר. לֹו יׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָקׂשקׂשת,
- קׂשקּׂשיו יּׁשיר ּוכׁשּיעלה ּבּים ּכׁשהּוא קׂשקׂשת לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁש
אפּלּו מּתר; ּכּלֹו, את חֹופין קׂשקּׂשיו ׁשאין ּומי מּתר. זה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻֻהרי
מּתר. זה הרי - אחת וקׂשקׂשת אחד סנּפיר אּלא ּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאין

שני יום
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וׁשסעת‡. ּפרסה, מפרסת ּבהמה "וכל ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכלל
- ּתאכלּו" אתּה - ּבּבהמה ּגרה, מעלת פרסֹות, ׁשּתי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשסע
ּפרסה, ּומפרסת ּגרה מעלת ׁשאינּה ׁשּכל אני ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשֹומע
ּובחזיר ּובּגמל הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ְְֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָאסּורה;
הּגרה מּמעלי תאכלּו לא זה "את נאמר: ּובּׁשפן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּובארנבת
תעׂשה, ּבלא ׁשהן למדּת הרי - וגֹו' הּפרסה" ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּומּמפריסי
ּבהמה ׁשאר ׁשּכן וכל אחד. סימן ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואף
אכילתּה ׁשאּסּור - ּכלל סימן ּבּה ׁשאין טמאה וחּיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָטמאה
ּתאכלּו". "אתּה מּכלל הּבא עׂשה על יתר תעׂשה, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבלא

.·- ּכּזית טמאה, וחּיה ּבהמה מּבׂשר האֹוכל ּכל ,ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלפיכ
מן ׁשאכל ּבין הּבׂשר מן ׁשאכל ּבין הּתֹורה, מן ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלֹוקה
לחלּבן. ּבׂשרן ּבין ּבּטמאים הּכתּוב חּלק לא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהחלב;

לנפׁש‚. האדם "ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף - ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאדם
ּבלא אינֹו לפיכ ּפרסה; ּבעלת חּיה מיני ּבכלל אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹחּיה",
ּבין החי מן ּבין מחלּבֹו, אֹו האדם מּבׂשר והאֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָתעׂשה.
מנה ׁשהרי ּבעׂשה, הּוא אסּור אבל לֹוקה. אינֹו - הּמת ֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמן
אׁשר החּיה "זאת ּבהן: ואמר חּיה מיני ׁשבעת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב
הּבא ולאו תאכלּו; לא מהן, חּוץ ׁשהּוא ּכל הא - ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹּתאכלּו"

הּוא. עׂשה עׂשה, ְֲֲִֵֵַמּכלל

הּתֹורה,„. מן לֹוקה - טמא עֹוף מּבׂשר ּכּזית ְִִִֵֵֶַַַַָָָהאֹוכל
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.‡Èׁשאי ּבמין אמּורים? ּדברים אבלּבּמה מּכירֹו; נֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ
אֹותן, מּכיר היה אם ּבּתֹורה, האמּורין חּיה מיני ְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָׁשבעת
וחּיב חלּבֹו, אֹוכל זה הרי - קרנים לֹו מצא לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאפּלּו

ּדמֹו. ְַָלכּסֹות

.·Èוהּקרׁש הּוא; ּבהמה מין - הּבר חיה]ׁשֹור אף[ׁשם - ְְִֵֵֶֶַַַָָ
וכל חּיה. הּוא הרי אחת, קרן אּלא לֹו ׁשאין ּפי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעל
אסּור חלּבֹו - ּבהמה מין אֹו חּיה מין הּוא אם ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיסּתּפק

ּדמֹו. את ּומכּסין עליו, לֹוקין ְְִִֵֶַָָָואין

.‚Èהּוא טהֹורה, חּיה עם טהֹורה ּבהמה מן הּבא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכלאים
את ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין אסּור חלּבֹו - 'ּכֹוי' ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּנקרא

ּכלל. טהֹור מּמין מתעּבר טמא מין ואין ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּדמֹו;

.„Èמנה אּלא הּתֹורה, מן נתּפרׁשּו לא טהֹור עֹוף ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹסימני
והּמינין מּתרין. העֹוף מיני ּוׁשאר ּבלבד, טמאין ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻמינין
(ב) נׁשר; (א) הן: ואּלּו מין, ועׂשרים ארּבעה - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהאסּורין
האמּורה "הראה" והיא ּדאה, (ד) עזנּיה; (ג) ְְֲִִֶֶָָָָָָָָָּפרס;
ּבמׁשנה האמּורה "הּדּיה" והיא אּיה, (ה) תֹורה; ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבמׁשנה
ׁשהן מּכלל "למינּה", ּבּה ּכתּוב ׁשּכן האּיה, מין (ו) ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָתֹורה;
ּבעֹורב נאמר ׁשּכן וזרזיר, (ח) עֹורב; (ז) מינין; ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשני
(יא) ותחמס; (י) ויענה; (ט) הּזרזיר; את להביא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָ"למינֹו",
ׁשּכן הּנץ, מין והּוא וׁשֹורניקא, (יג) ונץ; (יב) ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָוׁשחף;
וינׁשּוף; (טז) ;וׁשל (טו) וכֹוס; (יד) "למינהּו"; ּבֹו ְְְְְִֵַָָָּכתּוב
(כא) וחסידה; (כ) ורחם; (יט) וקאת; (יח) ותנׁשמת; ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ(יז)
(כג) "למינּה"; ּבּה נאמר ׁשּכן האנפה, ּומין (כב) ְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָוהאנפה;

והעטּלף. (כד) ְְֲִֵַַַָוהּדּוכיפת;

.ÂËהרי - ּובׁשמֹותיהן אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָּכל
ועֹוף ּבדיקה; צרי ואין מהן, ׁשאינֹו עֹוף ּכל אֹוכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָזה
ּבאֹותֹו ּפׁשּוט ּדבר ׁשּיהיה והּוא - ּבמסרת נאכל ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָֹטהֹור
הּתיר זה 'עֹוף לֹומר: צּיד ונאמן טהֹור. עֹוף ׁשּזה ְֱִִֶֶֶֶַַָָָָמקֹום
ּבקי ׁשהּוא צּיד אֹותֹו ׁשהחזק והּוא - הּצּיד' רּבי ְְִִִֶֶַַַַַָָָֻלי

ּובׁשמֹותיהן. אּלּו ְְִִִֵֵֶּבמינין

.ÊËּבֹודק - ׁשמֹותיהן יֹודע ואינֹו מּכירן ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמי
ואֹוכל, ּדֹורס ׁשהּוא עֹוף ּכל חכמים: ׁשּנתנּו אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּבסימנין
- ואֹוכל ּדֹורס וׁשאינֹו וטמא. הּמינין מאּלּו ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבידּוע
טהֹור; עֹוף זה הרי אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו יׁש ְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹאם

זפק אֹו יתרה, אצּבע הן: אגירה]ואּלּו והיא[שקיק - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָ
קרקבנֹו ׁשהיה אֹו - העוף]הּמראה ּבּיד.[קיבת נקלף ְְְְִֶַַָָָָָָֻֻ

.ÊÈּדֹורס ׁשאינֹו מין האסּורין הּמינין אּלּו ּבכל ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפי
ועזנּיה; מּפרס חּוץ אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹויׁש
הּים אּיי ּבמדּברֹות אּלא ּבּיּׁשּוב, מצּויין אינן ועזנּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּופרס

הּיּׁשּוב. סֹוף ׁשהן מאד עד ְְִֵֶַַָֹהרחֹוקֹות

.ÁÈּבֹו ואין ּבּיד, נקלף ואינֹו ּבסּכין, נקלף הּקרקבן ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻהיה
חזק היה ספק; זה הרי ּדֹורס, ׁשאינֹו ּפי על אף - אחר ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסימן
מּתר. זה הרי - ּבּיד ונקלף ונתרּפה, ּבּׁשמׁש והּניחֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻודבק,

.ËÈלהּתיר מֹורין ׁשאין ּבידיהן ׁשּמסרת הּגאֹונים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאמרּו
ׁשּיּקלף סימן אֹותֹו היה אם אּלא אחד, ּבסימן הּבא ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָעֹוף
ׁשּיׁש ּפי על אף - ּבּיד נקלף אינֹו אם אבל ּבּיד; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻקרקבנֹו

הּתירּוהּו. לא מעֹולם יתרה, אצּבע אֹו זפק ְְִִֵֵֶֶֶַָָֹלֹו

.Îׁשּתים חּוט, לֹו ּכׁשּמֹותחין רגליו את ׁשחֹולק עֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּכל
- ּבאויר ואֹוכל האויר מן ׁשּקֹולט אֹו לכאן, ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלכאן
להן ונדמה הּטמאים עם הּׁשֹוכן וכל וטמא. ּדֹורס זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

טמא. זה הרי -ֲֵֵֶָ

.‡Î:הן ואּלּו ׁשמֹונה; ּתֹורה, ׁשהּתירה חגבים ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָמיני
(ד) חרּגל; (ג) הּדֹובּנית; והיא חגב, מין (ב) חגב; ְְִִִַַַָָָָֹ(א)
ארּבה, ּומין (ו) ארּבה; (ה) עצרּוניא; והּוא חרּגל, ְְְְְְִִֶֶַַַַָֹּומין
והיא סלעם, ּומין (ח) סלעם; (ז) ּכרמים; צּפרת ְְְְְִִִִִֶָָָָָֹוהיא

ירּוׁשלמית. ְְֲִַָיֹוחנה

.·Îנאמן והּצּיד אֹוכל; ּובׁשמֹותיהן, ּבהן ּבקי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמי
ּבּסימנין; ּבֹודק - ּבהן ּבקי ׁשאינֹו ּומי ּכעֹוף. ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעליהן,
וארּבע רגלים, ארּבע לֹו ׁשּיׁש ּכל ּבהן: יׁש סימנין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּוׁשלׁשה
ׁשני לֹו ויׁש ּגּופֹו, הּקף ורב ּגּופֹו אר רב ׁשחֹופֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹּכנפים
ׁשראׁשֹו ּפי על ואף טהֹור. מין זה הרי - ּבהן לנּתר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכרעים

טהֹור. חגב, ׁשמֹו היה אם - זנב לֹו ויׁש ְְִֵָָָָָָָָֹאר

.‚Îלֹו ׁשאין אֹו ּכרעים, אֹו ּכנפים עכׁשו לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי
זמן אחר אֹותן לגּדל ועתיד רּבֹו, את החֹופֹות ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻּכנפים

מעּתה. מּתר זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַָָֻּכׁשּיגּדיל

.„Îהּוא ּוסנּפיר וקׂשקׂשת. סנּפיר - סימנין ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּובּדגים
לֹו ׁשּיׁש וכל ּגּופֹו. ּבכל הּדבּוקה היא וקׂשקׂשת ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפֹורח
אֹו לֹו, יהיּו ּוכׁשּיגּדיל עכׁשו לֹו אין סנּפיר. לֹו יׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָקׂשקׂשת,
- קׂשקּׂשיו יּׁשיר ּוכׁשּיעלה ּבּים ּכׁשהּוא קׂשקׂשת לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁש
אפּלּו מּתר; ּכּלֹו, את חֹופין קׂשקּׂשיו ׁשאין ּומי מּתר. זה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻֻהרי
מּתר. זה הרי - אחת וקׂשקׂשת אחד סנּפיר אּלא ּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאין

שני יום
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וׁשסעת‡. ּפרסה, מפרסת ּבהמה "וכל ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכלל
- ּתאכלּו" אתּה - ּבּבהמה ּגרה, מעלת פרסֹות, ׁשּתי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשסע
ּפרסה, ּומפרסת ּגרה מעלת ׁשאינּה ׁשּכל אני ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשֹומע
ּובחזיר ּובּגמל הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ְְֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָאסּורה;
הּגרה מּמעלי תאכלּו לא זה "את נאמר: ּובּׁשפן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּובארנבת
תעׂשה, ּבלא ׁשהן למדּת הרי - וגֹו' הּפרסה" ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּומּמפריסי
ּבהמה ׁשאר ׁשּכן וכל אחד. סימן ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואף
אכילתּה ׁשאּסּור - ּכלל סימן ּבּה ׁשאין טמאה וחּיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָטמאה
ּתאכלּו". "אתּה מּכלל הּבא עׂשה על יתר תעׂשה, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבלא

.·- ּכּזית טמאה, וחּיה ּבהמה מּבׂשר האֹוכל ּכל ,ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלפיכ
מן ׁשאכל ּבין הּבׂשר מן ׁשאכל ּבין הּתֹורה, מן ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלֹוקה
לחלּבן. ּבׂשרן ּבין ּבּטמאים הּכתּוב חּלק לא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהחלב;

לנפׁש‚. האדם "ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף - ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאדם
ּבלא אינֹו לפיכ ּפרסה; ּבעלת חּיה מיני ּבכלל אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹחּיה",
ּבין החי מן ּבין מחלּבֹו, אֹו האדם מּבׂשר והאֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָתעׂשה.
מנה ׁשהרי ּבעׂשה, הּוא אסּור אבל לֹוקה. אינֹו - הּמת ֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמן
אׁשר החּיה "זאת ּבהן: ואמר חּיה מיני ׁשבעת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב
הּבא ולאו תאכלּו; לא מהן, חּוץ ׁשהּוא ּכל הא - ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹּתאכלּו"

הּוא. עׂשה עׂשה, ְֲֲִֵֵַמּכלל

הּתֹורה,„. מן לֹוקה - טמא עֹוף מּבׂשר ּכּזית ְִִִֵֵֶַַַַָָָהאֹוכל
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והרי יאכלּו"; לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
הא - ּתאכלּו" טהרה צּפֹור "ּכל ׁשּנאמר: עׂשה, על ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעבר
לֹוקה, - טמא מּדג ּכּזית האֹוכל וכן תאכלּו. לא ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹטמאה,

עלׁשּנא ועבר תאכלּו"; לא מּבׂשרם לכם, יהיּו "וׁשקץ מר: ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
- ּתאכלּו" וקׂשקׂשת סנּפיר לֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹעׂשה,
למדּת, הא יאכל. לא וקׂשקׂשת, סנּפיר לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּכלל
טמא עֹוף אֹו טמאה, וחּיה ּבהמה אֹו טמא, ּדג האֹוכל ְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשּכל

תעׂשה. לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל -ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹ

ּכּזית‰. והאֹוכל העֹוף; ׁשרץ ּבכלל הּוא הרי טמא, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחגב
הּוא טמא העֹוף, ׁשרץ "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - העֹוף ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּׁשרץ
זבּוב ּכגֹון העֹוף? ׁשרץ הּוא ואיזה יאכלּו". לא ְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָֹלכם,

ּבהן. וכּיֹוצא וצרעה ּודבֹורה ְְְְְִֵֶַַָָָויּתּוׁש

.Âוכל" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הארץ מּׁשרץ ּכּזית ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהאֹוכל
ואיזה יאכל". לא הּוא, ׁשקץ - הארץ על הּׁשרץ ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשרץ
ועקרּבים ּונחׁשים וצב חלד ּכגֹון הארץ? ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹהּוא

ונּדל רגלים]וחּפּוׁשית ּבהן.[מרבה וכּיֹוצא ְְְִִֵֶַַָָ

.Êהחלד" ׁשהן: ּבּתֹורה, האמּורין ׁשרצים ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּוׁשמֹונה
והּתנׁשמת" והחמט והּלטאה, והּכח והאנקה והּצב ְְְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוהעכּבר
ּכׁשעּור אכילתן, ׁשעּור לֹוקה; ּכעדׁשה, מּבׂשרם האֹוכל -ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָ

לכעדׁשה. זה עם זה מצטרפין וכּלן ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֻֻטמאתן.

.Áאבל מיתתן. אחר מהן ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה
לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מהן, אחד מן החי מן אבר ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהחֹות
אבר אכל לכּזית. מצטרפין וכּלן ּכּזית; ּבֹו ׁשּיהיה עד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻעליו,
ׁשּיהיה עד עליו, לֹוקה אינֹו - ׁשּמת אחר הּׁשרץ מן ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשלם

ּכעדׁשה. ֲַָָּבֹו

.Ëוהּוא לכעדׁשה, מצטרף ּובׂשרן ׁשרצים ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָּדם
לבׂשרֹו מצטרף הּנחׁש ּדם וכן לּבׂשר. מחּבר הּדם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשּיהיה
ואף מּדמֹו, חלּוק ּבׂשרֹו ׁשאין לפי - עליו ולֹוקה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלכּזית,
ׁשרצים מּׁשאר ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן מטּמא; ׁשאינֹו ּפי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעל

מטּמאין. ְְִֵֶַָׁשאינן

.È;ּבכּזית עליו לֹוקה - ואכלֹו ּוכנסֹו ׁשּפרׁש, ׁשרצים ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָּדם
ּבֹו התרּו אם אבל ׁשרץ; אֹוכל מּׁשּום ּבֹו ׁשּיתרּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָוהּוא,
ּבהמה ּדם על אּלא חּיבין ׁשאין ּפטּור, - ּדם אֹוכל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשּום

ועֹוף. ְַָָוחּיה

.‡Èּומחלֹוקתם הּׁשעּורין רמות]וכל הלכה[חילוקי - ְְֲִִַַָָָָָ
מּסיני. ְִִֶַֹלמׁשה

.·È,הּתֹורה מן לֹוקה - הּמים מּׁשרץ ּכּזית ִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהאֹוכל
הּׁשרץ, הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו "אל ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּנאמר:
וׁשרץ הארץ ׁשרץ זה, ּבלאו ּכלל הרי ּבהם"; תּטּמאּו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
הּברּיֹות אּלּו הּמים? ׁשרץ הּוא איזה הּמים. וׁשרץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָהעֹוף
והּברּיֹות ׁשּבּמים, והעלּוקה הּתֹולעים ּכמֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָהּקטּנֹות
ׁשאינֹו ּכל - ּדבר ׁשל ּכללֹו הּים. חּיֹות ׁשהן ּביֹותר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּגדֹולֹות
הּמים ּכלב ּכגֹון טהֹור, ּדג ולא טמא ּדג לא הּדגים ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבצּורת

אדם]והּדלפֹון וחצי דג חצי ּבהן.[צורתו וכּיֹוצא והּצפרּדע ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָ

.‚Èּכגֹון הּנבלֹות, ּובגּופי ּבאׁשּפֹות הּנבראין הּמינין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָאּלּו
אּלא ּונקבה מּזכר נבראין ׁשאינן ּבהן, וכּיֹוצא ותֹולעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָרּמה
'רֹומׂש הּנקראין הן - ּבהן וכּיֹוצא ׁשהסריחּו הּגללים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמן

"ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מהן והאֹוכל הארץ'; ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
ואף הארץ", על הרמׂש הּׁשרץ ּבכל נפׁשֹותיכם את ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹתטּמאּו

ורב ּפרין ׁשאינן ּפי הארץ",על על הּׁשרץ "הּׁשרץ אבל ין. ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּונקבה. מּזכר ורבה ׁשּפרה ְְִֵֶֶֶָָָָָהּוא

.„Èּפרׁשּו אם ּובּמאכלֹות, ּבּפרֹות הּנבראין הּמינין ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָאּלּו
ׁשאכל מי - האכל לתֹו ׁשחזרּו ּפי על אף - לארץ ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹויצאּו
הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ "לכל ׁשּנאמר: לֹוקה, ּכּזית, ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמהן
לארץ. ׁשּפרׁשּו אּלּו לאסר הם", ׁשקץ ּכי תאכלּום, לא -ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹ
ׁשּבתֹוכֹו. והּתֹולעת הּפרי לאכל מּתר ּפרׁשּו, לא אם ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹֻאבל

.ÂËׁשּנעקר אחר האכל ׁשהתליע אמּורים? ּדברים ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּמה
הּתֹולעת אֹותּה - מחּבר והּוא התליע אם אבל הארץ. ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻמן
ולֹוקין נבראת; הארץ ׁשעל לארץ, ּפרׁשה ּכאּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאסּורה
ׁשּדרּכן ּפרֹות מיני ּכל ,לפיכ אסּורה; ספק, ואם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָעליה.
הּפרי ׁשּיבּדק עד יאכל לא - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֻלהתליע
ׁשּנעקר אחר הּפרי ׁשהה ואם ּתֹולעת. ּבֹו יׁש ׁשּמא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמּתֹוכֹו,
ׁשּבֹו ּתֹולעת ׁשאין ּבדיקה, ּבלא אֹוכל - חדׁש עׂשר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשנים

חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְִֵֶֶֶַָָֹמתקּימת

.ÊËמקצתן ׁשּפרׁשּו אֹו לארץ, נגעּו ולא לאויר ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹּפרׁשּו
על ּתֹולעת ׁשּנמצאת אֹו ׁשּמתּו, אחר ׁשּפרׁשּו אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלארץ,
אחר אכל לתֹו האכל מּתֹו ׁשּיצאּו אֹו מּבפנים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּגרעינה

עליהן. לֹוקין ואין מּספק, אסּורין אּלּו ּכל -ְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָ

.ÊÈׁשּבראׁש ּובּמח הּדגים, ּבמעי הּנמצאת ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹּתֹולעת
מליח ּדג אבל אסּורה; - ּבּבׂשר והּנמצאת ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּבהמה,
ׁשהתליעּו ּכפרֹות ׁשהן מּתרת, ׁשּבֹו הּתֹולעת הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֻׁשהתליע,
ּבּתֹולעת ּכאחת ּכּלן לאכלן ׁשּמּתר הארץ, מן ׁשּנעקרּו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻאחר
ּׁשרצים אֹותן הרי - ׁשהׁשריצּו ׁשּבּכלים הּמים וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבתֹוכן.
סנּפיר לֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: הּמים, עם לׁשּתֹות ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֻמּתרין
ּכלֹומר, ּתאכלּו"; אֹותם - ּובּנחלים ּבּיּמים ּבּמים, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוקׂשקׂשת
ואין לֹו, ׁשּיׁש את אֹוכל ׁשאּתה הּוא ּובּנחלים ּבּיּמים ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבּמים
ּבין לֹו ׁשּיׁש ּבין - ּבּכלים אבל לֹו; ׁשאין את אֹוכל ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאּתה

מּתר. לֹו, ֵֶָֻׁשאין

.ÁÈ- ּובּמערֹות ּבּׁשיחין ּבּבֹורֹות הּנברא הּמים ְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשרץ
ּכּמים הן הרי - עצּורין הן והרי נֹובעין, מים ואינן ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהֹואיל
ּפי על ואף נמנע, ואינֹו וׁשֹותה וׁשֹוחה ּומּתר; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּבּכלים,

הּדּקים. הּׁשרצים מאֹותן ׁשתּיה ּבׁשעת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּבֹולע

.ËÈ.ּברּיתן מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹּבּמה
אֹו הּכלי לתֹו ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשרץ ּפרׁש אם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאבל
לתֹו ונפל וחזר החבית, לדפני ּפרׁש אסּור. הּבֹור, ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָלתֹו
הּבֹור לדפני ּפרׁש אם וכן מּתר; - הּׁשכר לתֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּמים

מּתר. - לּמים וחזר הּמערה, ְְִַַַַָָָָֻאֹו

.Îמן ואכל הּׁשכר, את אֹו החמץ את אֹו הּיין את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהמסּנן
ׁשרץ מּׁשּום לֹוקה - ׁשּסּנן והּתֹולעת הּיּתּוׁשין אֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַהּיבחּוׁשין
אחר לּכלי חזרּו ואפּלּו הּמים, וׁשרץ העֹוף ׁשרץ אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּמים,
סּנן, לא אם אבל ּברּיתן. מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּסּננן;

ׁשּפרׁשנּו. ּכמֹו נמנע, ואינֹו ְְְְִֵֵֶֶַָׁשֹותה

.‡Îּכּזית ּבׁשאכל - ּכּזית' 'האֹוכל זה, ּבפרק ׁשאמרנּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזה
זֹו מּברּיה ּומעט זֹו מּברּיה מעט ׁשּצרף אֹו ּגדֹולה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמּברּיה

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ּבפני טמאה ּברּיה האֹוכל אבל ּכּזית. ׁשאכל עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבמינּה
היתה ואפּלּו הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּכּלּה ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻעצמּה

מּכחרּדל זעירה]ּפחּותה ּבין[כמות מתה, ׁשאכלּה ּבין , ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ
הּברּי סרחה ואפּלּו חּיה; -ׁשאכלּה צּורתּה ונׁשּתּנית ה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

לֹוקה. ּכּלּה, ואכלּה ֲִֶַָָָֻהֹואיל

·Îעליה לֹוקה אינֹו מרגליה, אחת אפּלּו ׁשחסרה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנמלה
ּבין ׁשלם, יּתּוׁש אֹו ׁשלם זבּוב האֹוכל ,לפיכ ּבכּזית. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאּלא

העֹוף. ׁשרץ מּׁשּום לֹוקה - מת ּבין ִֵֵֶֶֶַָחי

.‚Îהּמים ּומּׁשרץ העֹוף מּׁשרץ הּברּיה ׁשהיתה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
על מהּלכת והיא ּכנפים לּה ׁשהיּו ּכגֹון הארץ, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּומּׁשרץ
לֹוקה - ואכלּה ּבּמים, רבה והיתה ׁשרצים ּכׁשאר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָהארץ
ׁשּנבראּו הּמינין מן זה על יתר היתה ואם מלקּיֹות; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשלׁש
הּמינין מן היתה ואם מלקּיֹות; ארּבע עליה לֹוקה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבּפרֹות,
יתר טמא עֹוף מּכלל היתה ואם חמׁש. לֹוקה ורבין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּפרין
מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשׁש עליה לֹוקה העֹוף, מּׁשרץ הויתּה ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעל
ּומּׁשּום הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום העֹוף, ׁשרץ ּומּׁשּום טמא, ִִִֵֶֶֶֶֶָָָָעֹוף
ּתֹולעת ּומּׁשּום הארץ, על רֹומׂש ּומּׁשּום הּמים, ִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשרץ
,לפיכ ּכּזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ּכּלּה, ׁשאכלּה ּבין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּפרֹות;
מלקּיֹות. חמׁש לֹוקה ּבּמים, הּגדלה הּפֹורחת נמלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻהאֹוכל

.„Îלאּלּו וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָרּסק
ׁשׁש לֹוקה - ואכלן ּכּזית, הּכל ונעׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנתרּסקּו,
ּכּזית מּׁשּום ואחת האחת, הּנמלה מּׁשּום חמׁש ְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָֻמלקּיֹות:

הּטמאים. ְְִִִֵַַמּנבלת

ג ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

על‡. ׁשּלֹוקין האסּורין הּמינין מן מּמין הּיֹוצא מאכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּכל
הּתֹורה, מן ּבאכילה אסּור הּמאכל אֹותֹו הרי - ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאכילתן
הּטמאים, ודג עֹוף ּוביצי הּטמאים וחּיה ּבהמה חלב ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּכגֹון
לכל הּדין והּוא ּביצתּה; זֹו - הּיענה" ּבת "ואת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לּביצה. הּדֹומין הּדברים ּולכל ּכיענה, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָהאסּור

האדם·. ׁשּבׂשר ּפי על אף ּבאכילה, מּתר האדם ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻחלב
ּבעׂשה. ׁשהּוא ּבארנּו ּכבר ּבאכילה; ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָאסּור

ׁשאינֹו‚. מּפני מּתר, - צרעים ּודבׁש ּדבֹורים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּדבׁש
ּפיהן ּבתֹו העׂשבים מעל אֹותֹו ּכֹונסין אּלא ּגּופן, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָמּתמצית
מּמּנּו לאכל אֹותֹו ׁשּימצאּו ּכדי ּבּכּורת אֹותֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּומקיאֹות

הּגׁשמים. ְִִַָּבימֹות

לגדֹול„. חכמים אסרּו מּתר, האדם ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֻאף
הּכלי, לתֹו אּׁשה חֹולבת אּלא הּׁשדים; מן אֹותֹו ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹלינק
אֹותֹו ּומּכין ׁשרץ, ּכיֹונק - הּׁשד מן ׁשּינק וגדֹול ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָוׁשֹותה.

מרּדּות. ְַַַמּכת

ואם‰. ׁשנים. חמׁש אֹו ארּבע אפּלּו ,והֹול ּתינֹוק ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָיֹונק
ּבריֹו מחמת יתר אֹו ימים ׁשלׁשה ּופרׁש [כשהואּגמלּוהּו ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻ

ׁשּגמלּוהּובריא] והּוא ויֹונק; חֹוזר אינֹו - חלי מחמת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָֹֹולא
אפּלּו - זה זמן ּבתֹו אבל חדׁש; ועׂשרים ארּבעה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאחר
ארּבעה סֹוף עד ולינק, לחזר מּתר - ׁשנים אֹו חדׁש ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻּגמלּוהּו

חדׁש. ְְִֶֶֹועׂשרים

.Âאסּורין טמא עֹוף ּוביצי טמאה ּבהמה ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָאף

לא "מּבׂשרם ׁשּנאמר: עליהן, לֹוקין אין הּתֹורה, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמן
הּביצה על לֹוקה ואינֹו לֹוקה, הּוא הּבׂשר על - ְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹתאכלּו"
ׁשהּוא - ׁשעּור חצי ּכאֹוכל אֹותן האֹוכל והרי החלב; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָועל
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה. ואינֹו הּתֹורה, מן ְְֲִִֵֶַַַַַָָָאסּור

.Êהּנמ טמאים דגים ּביצי ׁשהאֹוכל לי, צאיןיראה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּביצי וכן הּתֹורה; מן ולֹוקה דגים, קרבי ּכאֹוכל - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּבמעיהן
האֹוכל - ונגמרּו ּפרׁשּו לא ׁשעדין ּבאׁשּכֹול הּתלּויֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהעֹוף

ׁשּלהן. מעים ּבני ּכאֹוכל לֹוקה, ְְִֵֵֵֶֶֶַָָאֹותן

.Á,ּבּה להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טמא עֹוף ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביצת
עֹוף ּביצת אבל העֹוף; ׁשרץ אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָואכלּה
אֹותֹו מּכין - ואכלּה ּבּה, להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָטהֹור

מרּדּות. ְַַַמּכת

.Ëהּדם את זֹורק החלּבֹון, על אם - ּדם קרט עליה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא
ּביצה ּכּלּה. אסּורה החלמֹון, על ואם הּׁשאר; את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹוכל

מזכר]הּמּוזרת הּיפה[לא הּנפׁש בביצה, בוחלת [שאינה ֶֶֶֶַַַָָ
[- אפרוח]ּתאכלשכזו של דם זה אין .[כי ַֹ

.Èמּתר עיניו, נתּפּתחּו ׁשּלא ּפי על אף - ׁשּנֹולד ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאפרֹוח
ּבהמה ּכחלב אסּור חלבּה ׁשּנטרפה, טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָלאכלֹו.
טמא. עֹוף ּכביצת ׁשּנטרף, טהֹור עֹוף ּביצת וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָטמאה;
ּבּׁשּוק, ּכנמּכרת ּגמּורה ּביצה ּבֹו נמצאת אם - העֹוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנתנּבל

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי

.‡Èהיה טמא. מינֹו ׁשאין מּתר, - טרפה ּביצת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאפרֹוח
ּבערמה ׁשּתלד הּביצים ּכל - טרפה ספק [בקבוצה]העֹוף ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

והתחילה ׁשנּיה ערמה טענה אם אֹותן: מׁשהין ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָראׁשֹונה,
אסּורֹות. הן הרי ילדה, לא ואם הראׁשֹונֹות; הּתרּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָֹֻלילד,

.·Èּכחלב ועֹומד נקּפה אינֹו טמאה, ּבהמה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָחלב
- טמאה ּבהמה ּבחלב טהֹורה חלב נתערב ואם ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּטהֹורה;
הּטמאה חלב ויצא הּטהֹורה, חלב יעמד - אֹותֹו ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּכׁשּתעמיד

הּקֹוס חלב]עם ּגבינה.[שיירי ׁשל ְִִֶַָ

.‚È,אסּור ּגֹוי ּביד הּנמצא חלב ׁשּכל הּדין, יּתן זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומּפני
מּתרת, הּגֹויים ּוגבינת טמאה; ּבהמה חלב ּבֹו ערב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּמא
מׁשנה חכמי ּבימי אבל מתּגּבן. טמאה ּבהמה חלב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשאין
ּבעֹור אֹותּה ׁשּמעמידין מּפני ואסרּוה הּגֹויים, ּגבינת על ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּגזרּו
עֹור 'והלא ּתאמר: ואם נבלה. ׁשהיא ׁשחיטתן ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּקבה
לא ולּמה ּבֹו, ׁשעמד ּבחלב מאד עד הּוא קטן ּדבר ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהּקבה
והֹואיל הּגבינה; את הּמעמיד ׁשהּוא מּפני ּבמעּוטֹו'? ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָיבטל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּור, הּכל הרי ׁשהעמיד, הּוא האסּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹודבר

.„Èּבמי אֹו ּבעׂשבים, הּגֹויים אֹותּה ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָּגבינה
הֹורּו - ּבּגבינה נּכרין הן והרי ּתאנים, ׂשרף ּכגֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָּפרֹות
ּגבינת ּכל על ּגזרּו ׁשּכבר אסּורה; ׁשהיא ּגאֹונים ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָמקצת
ּבדבר ׁשהעמידּוה ּבין אסּור ּבדבר ׁשהעמידּוה ּבין ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּגֹויים,

אסּור. ּבדבר ׁשהעמידּוה מּׁשּום ּגזרה, - ְְֱִִֵֶֶָָָָָָֻמּתר

.ÂËואין ׁשחלבּוהּו חלב אֹו הּגֹויים, ּגבינת ְְֲִִֵֵֶַַָָָָהאֹוכל
ׁשל החמאה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - רֹואהּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָיׂשראל
החמאה, על ּגזרּו לא ׁשהרי הּתירּוה, ּגאֹונים מקצת - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּגֹויים
מּפני אסרּוה, ּגאֹונים ּומקצת עֹומד; אינֹו הּטמאה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוחלב
אינֹו ׁשּבחמאה הּקֹוס ׁשהרי ּבּה, ׁשּיּׁשאר חלב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָצחצּוחי
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ּבפני טמאה ּברּיה האֹוכל אבל ּכּזית. ׁשאכל עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבמינּה
היתה ואפּלּו הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּכּלּה ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻעצמּה

מּכחרּדל זעירה]ּפחּותה ּבין[כמות מתה, ׁשאכלּה ּבין , ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ
הּברּי סרחה ואפּלּו חּיה; -ׁשאכלּה צּורתּה ונׁשּתּנית ה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

לֹוקה. ּכּלּה, ואכלּה ֲִֶַָָָֻהֹואיל

·Îעליה לֹוקה אינֹו מרגליה, אחת אפּלּו ׁשחסרה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנמלה
ּבין ׁשלם, יּתּוׁש אֹו ׁשלם זבּוב האֹוכל ,לפיכ ּבכּזית. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאּלא

העֹוף. ׁשרץ מּׁשּום לֹוקה - מת ּבין ִֵֵֶֶֶַָחי

.‚Îהּמים ּומּׁשרץ העֹוף מּׁשרץ הּברּיה ׁשהיתה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
על מהּלכת והיא ּכנפים לּה ׁשהיּו ּכגֹון הארץ, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּומּׁשרץ
לֹוקה - ואכלּה ּבּמים, רבה והיתה ׁשרצים ּכׁשאר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָהארץ
ׁשּנבראּו הּמינין מן זה על יתר היתה ואם מלקּיֹות; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשלׁש
הּמינין מן היתה ואם מלקּיֹות; ארּבע עליה לֹוקה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבּפרֹות,
יתר טמא עֹוף מּכלל היתה ואם חמׁש. לֹוקה ורבין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּפרין
מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשׁש עליה לֹוקה העֹוף, מּׁשרץ הויתּה ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעל
ּומּׁשּום הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום העֹוף, ׁשרץ ּומּׁשּום טמא, ִִִֵֶֶֶֶֶָָָָעֹוף
ּתֹולעת ּומּׁשּום הארץ, על רֹומׂש ּומּׁשּום הּמים, ִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשרץ
,לפיכ ּכּזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ּכּלּה, ׁשאכלּה ּבין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּפרֹות;
מלקּיֹות. חמׁש לֹוקה ּבּמים, הּגדלה הּפֹורחת נמלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻהאֹוכל

.„Îלאּלּו וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָרּסק
ׁשׁש לֹוקה - ואכלן ּכּזית, הּכל ונעׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנתרּסקּו,
ּכּזית מּׁשּום ואחת האחת, הּנמלה מּׁשּום חמׁש ְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָֻמלקּיֹות:

הּטמאים. ְְִִִֵַַמּנבלת

ג ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

על‡. ׁשּלֹוקין האסּורין הּמינין מן מּמין הּיֹוצא מאכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּכל
הּתֹורה, מן ּבאכילה אסּור הּמאכל אֹותֹו הרי - ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאכילתן
הּטמאים, ודג עֹוף ּוביצי הּטמאים וחּיה ּבהמה חלב ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּכגֹון
לכל הּדין והּוא ּביצתּה; זֹו - הּיענה" ּבת "ואת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לּביצה. הּדֹומין הּדברים ּולכל ּכיענה, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָהאסּור

האדם·. ׁשּבׂשר ּפי על אף ּבאכילה, מּתר האדם ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻחלב
ּבעׂשה. ׁשהּוא ּבארנּו ּכבר ּבאכילה; ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָאסּור

ׁשאינֹו‚. מּפני מּתר, - צרעים ּודבׁש ּדבֹורים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּדבׁש
ּפיהן ּבתֹו העׂשבים מעל אֹותֹו ּכֹונסין אּלא ּגּופן, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָמּתמצית
מּמּנּו לאכל אֹותֹו ׁשּימצאּו ּכדי ּבּכּורת אֹותֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּומקיאֹות

הּגׁשמים. ְִִַָּבימֹות

לגדֹול„. חכמים אסרּו מּתר, האדם ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֻאף
הּכלי, לתֹו אּׁשה חֹולבת אּלא הּׁשדים; מן אֹותֹו ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹלינק
אֹותֹו ּומּכין ׁשרץ, ּכיֹונק - הּׁשד מן ׁשּינק וגדֹול ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָוׁשֹותה.

מרּדּות. ְַַַמּכת

ואם‰. ׁשנים. חמׁש אֹו ארּבע אפּלּו ,והֹול ּתינֹוק ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָיֹונק
ּבריֹו מחמת יתר אֹו ימים ׁשלׁשה ּופרׁש [כשהואּגמלּוהּו ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻ

ׁשּגמלּוהּובריא] והּוא ויֹונק; חֹוזר אינֹו - חלי מחמת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָֹֹולא
אפּלּו - זה זמן ּבתֹו אבל חדׁש; ועׂשרים ארּבעה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאחר
ארּבעה סֹוף עד ולינק, לחזר מּתר - ׁשנים אֹו חדׁש ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻּגמלּוהּו

חדׁש. ְְִֶֶֹועׂשרים

.Âאסּורין טמא עֹוף ּוביצי טמאה ּבהמה ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָאף

לא "מּבׂשרם ׁשּנאמר: עליהן, לֹוקין אין הּתֹורה, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמן
הּביצה על לֹוקה ואינֹו לֹוקה, הּוא הּבׂשר על - ְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹתאכלּו"
ׁשהּוא - ׁשעּור חצי ּכאֹוכל אֹותן האֹוכל והרי החלב; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָועל
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה. ואינֹו הּתֹורה, מן ְְֲִִֵֶַַַַַָָָאסּור

.Êהּנמ טמאים דגים ּביצי ׁשהאֹוכל לי, צאיןיראה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּביצי וכן הּתֹורה; מן ולֹוקה דגים, קרבי ּכאֹוכל - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּבמעיהן
האֹוכל - ונגמרּו ּפרׁשּו לא ׁשעדין ּבאׁשּכֹול הּתלּויֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהעֹוף

ׁשּלהן. מעים ּבני ּכאֹוכל לֹוקה, ְְִֵֵֵֶֶֶַָָאֹותן

.Á,ּבּה להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טמא עֹוף ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביצת
עֹוף ּביצת אבל העֹוף; ׁשרץ אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָואכלּה
אֹותֹו מּכין - ואכלּה ּבּה, להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָטהֹור

מרּדּות. ְַַַמּכת

.Ëהּדם את זֹורק החלּבֹון, על אם - ּדם קרט עליה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא
ּביצה ּכּלּה. אסּורה החלמֹון, על ואם הּׁשאר; את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹוכל

מזכר]הּמּוזרת הּיפה[לא הּנפׁש בביצה, בוחלת [שאינה ֶֶֶֶַַַָָ
[- אפרוח]ּתאכלשכזו של דם זה אין .[כי ַֹ

.Èמּתר עיניו, נתּפּתחּו ׁשּלא ּפי על אף - ׁשּנֹולד ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאפרֹוח
ּבהמה ּכחלב אסּור חלבּה ׁשּנטרפה, טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָלאכלֹו.
טמא. עֹוף ּכביצת ׁשּנטרף, טהֹור עֹוף ּביצת וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָטמאה;
ּבּׁשּוק, ּכנמּכרת ּגמּורה ּביצה ּבֹו נמצאת אם - העֹוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנתנּבל

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי

.‡Èהיה טמא. מינֹו ׁשאין מּתר, - טרפה ּביצת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאפרֹוח
ּבערמה ׁשּתלד הּביצים ּכל - טרפה ספק [בקבוצה]העֹוף ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

והתחילה ׁשנּיה ערמה טענה אם אֹותן: מׁשהין ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָראׁשֹונה,
אסּורֹות. הן הרי ילדה, לא ואם הראׁשֹונֹות; הּתרּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָֹֻלילד,

.·Èּכחלב ועֹומד נקּפה אינֹו טמאה, ּבהמה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָחלב
- טמאה ּבהמה ּבחלב טהֹורה חלב נתערב ואם ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּטהֹורה;
הּטמאה חלב ויצא הּטהֹורה, חלב יעמד - אֹותֹו ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּכׁשּתעמיד

הּקֹוס חלב]עם ּגבינה.[שיירי ׁשל ְִִֶַָ

.‚È,אסּור ּגֹוי ּביד הּנמצא חלב ׁשּכל הּדין, יּתן זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומּפני
מּתרת, הּגֹויים ּוגבינת טמאה; ּבהמה חלב ּבֹו ערב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּמא
מׁשנה חכמי ּבימי אבל מתּגּבן. טמאה ּבהמה חלב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשאין
ּבעֹור אֹותּה ׁשּמעמידין מּפני ואסרּוה הּגֹויים, ּגבינת על ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּגזרּו
עֹור 'והלא ּתאמר: ואם נבלה. ׁשהיא ׁשחיטתן ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּקבה
לא ולּמה ּבֹו, ׁשעמד ּבחלב מאד עד הּוא קטן ּדבר ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהּקבה
והֹואיל הּגבינה; את הּמעמיד ׁשהּוא מּפני ּבמעּוטֹו'? ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָיבטל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּור, הּכל הרי ׁשהעמיד, הּוא האסּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹודבר

.„Èּבמי אֹו ּבעׂשבים, הּגֹויים אֹותּה ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָּגבינה
הֹורּו - ּבּגבינה נּכרין הן והרי ּתאנים, ׂשרף ּכגֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָּפרֹות
ּגבינת ּכל על ּגזרּו ׁשּכבר אסּורה; ׁשהיא ּגאֹונים ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָמקצת
ּבדבר ׁשהעמידּוה ּבין אסּור ּבדבר ׁשהעמידּוה ּבין ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּגֹויים,

אסּור. ּבדבר ׁשהעמידּוה מּׁשּום ּגזרה, - ְְֱִִֵֶֶָָָָָָֻמּתר

.ÂËואין ׁשחלבּוהּו חלב אֹו הּגֹויים, ּגבינת ְְֲִִֵֵֶַַָָָָהאֹוכל
ׁשל החמאה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - רֹואהּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָיׂשראל
החמאה, על ּגזרּו לא ׁשהרי הּתירּוה, ּגאֹונים מקצת - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּגֹויים
מּפני אסרּוה, ּגאֹונים ּומקצת עֹומד; אינֹו הּטמאה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוחלב
אינֹו ׁשּבחמאה הּקֹוס ׁשהרי ּבּה, ׁשּיּׁשאר חלב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָצחצּוחי
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ׁשּלהן חלב וכל ּבמעּוטֹו, ׁשּיבטל ּכדי החמאה עם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמערב
טמאה. חלב ּבֹו ערב ׁשּמא לֹו ְְֲִֵֵֵֶַָָחֹוׁשׁשין

.ÊËעדיר ּובּׁשלּה הּגֹויים, מן חמאה לקח ׁשאם לי, אה ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּתאמר: ׁשאם מּתרת. זֹו הרי - חלב צחצּוחי להן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהלכּו
אבל ּבמעּוטן. ּבטלּו הּכל', ונתּבּׁשל עּמּה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹ'נתערבּו
גֹויים, ּגעּולי מּׁשּום אסּורה - ּגֹויים אֹותּה ׁשּבּׁשלּו ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָהחמאה

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

.ÊÈוהביא הּגֹוי והל ּגֹוי, ׁשל העדר ּבצד ׁשּיׁשב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
טמאה ּבהמה ּבעדר ׁשּיׁש ּפי על אף - העדר מן חלב ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
והּוא, חֹולב: אֹותֹו ראה ׁשּלא ּפי על ואף מּתר, זֹו הרי -ְְֲִֵֵֶַַָָָֹֻ
מתירא ׁשהּגֹוי ּכׁשּיעמד, חֹולב ּכׁשהּוא לראֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיכֹול

אֹותֹו. ויראה יעמד ׁשּמא הּטמאה, מן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹלחלב

.ÁÈּכּדין ראׁשיה ׁשּׁשני ראׁשיה[עגולים]ּביצה ׁשּׁשני אֹו , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבידּוע - מּבפנים וחלּבֹון מחּוץ חלמֹון ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָחּדין,
חד, אחד וראׁשּה ּכד אחד ראׁשּה טמא; עֹוף ּביצת ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהיא
עֹוף ּביצת ׁשהיא אפׁשר - מּבפנים וחלמֹון מּבחּוץ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָוחלּבֹון
לּצּיד ׁשֹואל ,לפיכ טהֹור. עֹוף ּביצת ׁשהיא ואפׁשר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָטמא,
הּוא, ּפלֹוני עֹוף 'ׁשל לֹו: אמר אם ׁשּמֹוכרּה, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָהּיׂשראלי
עֹוף 'ׁשל לֹו: אמר ואם עליו; סֹומ - הּוא' טהֹור ְְִֵֶַָָָָועֹוף

עליו. סֹומ אינֹו - ׁשמֹו לֹו אמר ולא הּוא', ְְֵֵַָָָָֹטהֹור

.ËÈהיה אם אּלא הּגֹויים, מן ּביצים לֹוקחין אין ,ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָלפיכ
ּפלֹוני עֹוף ּביצי ׁשהן עין טביעּות ּבהן לֹו ויׁש אֹותן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּכיר
ואין טרפה. ּביצי הן ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהּטהֹור;

ּכלל. טרּופה ּביצה הּגֹויים מן ְְְִִִֵַָָָלֹוקחין

.Îהיּו אם העֹוף: ביצי ּכסימני סימניהן דגים, ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּביצי
ּכּדין אֹו חּדין, ראׁשיה ּכד[עגולים]ׁשני אחד טמאין. - ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

'אני לֹו: אמר אם הּמֹוכר: לּיׂשראלי ׁשֹואל חד, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָואחד
ואם ּפיו; על אֹוכל - טהֹור' מּדג והֹוצאתים ְְְְִִִִִֵֵַַָָמלחּתים
היה ּכן אם אּלא נאמן, אינֹו - הן' 'טהֹורין לֹו: ְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָאמר

ּבכׁשרּות. ׁשהחזק ְְְֶַַָָֻאדם

.‡Î,סימן ּבהן ׁשאין ּדג וחתיכת ּגבינה לֹוקחין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
יׂשראל ּבארץ אבל ּבכׁשרּות; ׁשהחזק מּיׂשראלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאּלא
ׁשּבּה. יׂשראלי מּכל לֹוקחין ליׂשראל, רּבּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻּכׁשהיתה

מקֹום. ּבכל יׂשראל מּכל אֹותֹו לֹוקחין ְְְְִִִֵֶָָָָָָוהחלב

.·Îחגבים ציר אבל אסּור; צירן טמאים, ּדגים ְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָהּכֹובׁש
אין ,לפיכ לחלּוחית. ּבהן ׁשאין מּפני מּתר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻטמאים
מׁשֹוטט טהֹור ּדג היה ּכן אם אּלא הּגֹויים, מן ציר ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָלֹוקחין

אחד. ּדג אפּלּו ֲִֶָָּבֹו,

.‚Î,ציר ׁשל ּפתּוחֹות חבּיֹות מלאה ערבה ׁשהביא ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָּגֹוי
- סתּומֹות היּו מּתרֹות; ּכּלן - מהן ּבאחת טהֹור אחד ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻודג
ּבּה ונמצא ׁשנּיה טהֹור, ּדג ּבּה ונמצא מהן אחת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָּפתח
וׁשדרֹו ּדג ׁשל ראׁשֹו ׁשּיהיה והּוא מּתרֹות; ּכּלן - ְְְְִִֶֶֶָָָָֹֻֻטהֹור
לֹוקחין אין ,לפיכ טהֹור. ּדג ׁשהּוא נּכר ׁשּיהא ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָקּים,
'טרית הּנקראין והן הּגֹויים, מן מלּוחין מרּצצין ְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָֻּדגים
ׁשהּוא ּפי על אף - נּכר וׁשדרֹו הּדג ראׁש היה ואם ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹטרּופה';

הּגֹויים. מן אֹותֹו לּקח מּתר ְִִִַַָָֻֻמרּצץ,

.„Îּגרב ׁשהביא גדול]ּגֹוי ׁשחּתּוכן[כד ּדג חתיכֹות ׁשל ֲִִִֵֶֶֶָָָָ

מהן אחת ּבחתיכה ּומצא אחד, מין ׁשּכּלן נּכרין והן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשוה,
מּתרֹות. ּכּלן הרי - ְֲִֵַַָָֻֻקׂשקּׂשין
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אֹו‡. ׁשּמתה, חּיה אֹו ׁשּמתה, ּבהמה מּבׂשר ּכּזית ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאֹוכל
וכל נבלה". ּכל תאכלּו "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ׁשּמת ְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹעֹוף
ׁשחיטה ּובהלכֹות מתה. זֹו הרי ּכראּוי, נׁשחטה ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹׁשּלא

ּכראּוי. וׁשאינּה ּכראּוי ׁשהיא הּׁשחיטה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָיתּבאר

מּפני·. ּבלבד, טהֹורין מינין אּלא נבלה מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָאין
יהיּו ּכׁשרה, ׁשחיטה נׁשחטּו ואם לׁשחיטה, ראּויין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָׁשהן
מֹועלת ׁשחיטה ׁשאין טמאין, מינין אבל ּבאכילה. ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻמּתרין
ּבׂשר ׁשחת ּבין ּכדרּכּה, ׁשּמתה ּבין ׁשּנׁשחטה, ּבין - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן
ּוטרפה, נבלה מּׁשּום לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מּמּנה, החי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמן

טמאה. ּבׂשר אֹוכל מּׁשּום ְְִֵֵֶַָָאּלא

מן‚. אבר מּׁשּום לֹוקה ׁשהּוא, ּכל חי טהֹור עֹוף ִִֵֵֶֶֶַָָָהאֹוכל
הֹואיל ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף נבלה; אֹוכל ּומּׁשּום ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהחי
ּבֹו ׁשּיהיה עד ׁשּמת, אחר אכלֹו ואם לֹוקה. ּכּלֹו, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻואכלֹו
ּבכּלֹו ויׁש הֹואיל ּכּזית, ּבׂשר ּבכּלֹו ׁשאין ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻֻּכּזית;

נבלה. מּׁשּום עליו חּיב ְִִֵַַַָָָָּכּזית,

מּׁשּום„. לֹוקה טהֹורה, ּבהמה נפל מּבׂשר ּכּזית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹוכל
ליל עד ׁשּנֹולדה הּבהמה מן לאכל ואסּור נבלה. ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכל
זה הרי ּבּבהמה, ימים ׁשמֹונה ׁשהה ׁשּלא ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשמיני,
חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו לֹו נֹודע ואם עליו. לֹוקין ואין ְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָּכנפל,
ּגּסה לבהמה חדׁשים ּתׁשעה ׁשהן נֹולד, ּכ ואחר ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבּבטן

ׁשּנֹולד. ּבּיֹום מּתר זה הרי - לדּקה ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֻוחמּׁשה

והאֹוכלּה‰. ּבאכילה; אסּורה הּולד, עם ׁשּיצאת ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּׁשליה
ּבׂשר. ׁשאינּה ֵֶָָָָּפטּור,

.Âטהֹורים עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה מּבׂשר ּכּזית ְְְִִִֵֵַַַַָָָהאֹוכל
תאכלּו, לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנטרפּו
זֹו - ּבּתֹורה האמּורה "טרפה" אֹותֹו". ּתׁשלכּון ְְֲִֵֶֶַַַָָָָלּכלב
וכן ּבהן; וכּיֹוצא ונמר ארי ּכגֹון הּיער, חּית אֹותּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּטרפה
ואין ּבֹו. וכּיֹוצא נץ ּכגֹון הּדֹורס, עֹוף אֹותֹו ׁשּטרף ְְְֵֵֵֵֶַַַָעֹוף
ׁשאם - אֹותּה והמיתה אֹותּה ׁשּטרפה לֹומר, יכֹול ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָאּתה
הּכה אֹו עצמּה, מחמת מתה ּלי ּומה נבלה; היא הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָמתה,
מדּבר אינֹו הא והמיתּה? ארי ׁשּברּה אֹו והמיתּה, ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבסיף

מתה. ולא ּבׁשּנטרפה ְְְְִֵֶֶָָָֹאּלא

.Êוגרר זאב ּבא אם יכֹול אסּורה, מתה ׁשּלא הּטרפה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאם
יהיה מּפיו, והּצילֹו ורדף ּבאזנֹו, אֹו ּבזנבֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּגדי
טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר לֹומר: ּתלמּוד נטרף? ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָאסּור,
הראּוי ּבׂשר אֹותּה ׁשעׂשה עד אֹותֹו", ּתׁשלכּון לּכלב ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָוגֹו'
היא - ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּטרפה למדּת, הא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכלב.
ועדין למּות, ונטת אֹותּה, וׁשברה הּיער חּית אֹותּה ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּטרפה
זֹו הרי - ׁשּתמּות קדם ּוׁשחטּה ׁשּקדם ּפי על אף מתה. ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא
זֹו מּמּכה ׁשּתחיה אפׁשר ואי הֹואיל טרפה, מּׁשּום ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָאסּורה

עליה. ֶַָָָָהּבאה

.Á;הּנבלה והיא - הּמתה אסרה ׁשהּתֹורה למד, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמצאת
ׁשעדין ּפי על ואף מּכֹותיה, מחמת למּות הּנֹוטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָואסרה
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ּבין - ּבּמתה ּתחלק ׁשּלא ּוכׁשם הּטרפה. והיא - מתה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא
עד ׁשחנקּה ּבין ּומתה, ׁשּנפלה ּבין עצמּה, מחמת ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמתה
ּבּנֹוטה ּתחלק לא ּכ והרגּתה, חּיה ׁשּדרסּתה ּבין ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּמתה,
הּגג מן ׁשּנפלה ּבין וׁשּברּתה, חּיה ׁשּטרפּתה ּבין - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלמּות
ּבין אבריה, ונתרּסקּו ׁשּנפלה ּבין צלעֹותיה, רב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונׁשּתּברּו
חלי לּה ׁשּבא ּבין ראתּה, אֹו לּבּה ונּקב חץ ּבּה ְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּזרק
צלעֹותיה רב ׁשּבר אֹו ראתּה אֹו לּבּה ונּקב עצמּה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמחמת

זֹווכּיֹוצא הרי מקֹום, מּכל למּות נֹוטה והיא הֹואיל ּבהן; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבידי ׁשהיה ּבין ודם, ּבׂשר ּבידי הּגֹורם ׁשהיה ּבין - ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָטרפה
הּכתּוב ּדּבר "טרפה"? ּבּתֹורה נאמר לּמה ּכן, אם ְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשמים.

אּלא[במצוי]ּבהוה תאסר לא ּכן, תאמר לא ׁשאם : ִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ
הא תאסר. לא ּבחצר, נטרפה אם אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּנטרפה

ּבהוה; אּלא מדּבר הּכתּוב ׁשאין ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמדּת,

.Ëואי מּכֹותיה, מחמת למּות ׁשהּנֹוטה הּכתּוב, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָוענין
אמרּו מּכאן אסּורה. - זֹו מּכה מחמת לחיֹות לּה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאפׁשר
טרפה'. חּיה, ּכמֹוה ׁשאין ּכל - הּכלל 'זה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחכמים:
טרפה, אֹותּה עֹוׂשה חלי איזה יתּבאר ׁשחיטה ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָּובהלכֹות

טרפה. אֹותּה עֹוׂשה אין חלי ְְֳִֵֵֵֶֶָָואיזה

.Èאֹותֹו הרי - הּטהֹורים מן החי מן ּבׂשר החֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן
אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנּו והאֹוכל טרפה; ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּבׂשר
מתה; ולא נׁשחטה ׁשּלא מּבהמה זה ּבׂשר ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹטרפה,
ּלי מה ּבסּכין, חתכּה ּלי מה חּיה, אֹותּה טרפה ּלי ְְֲִִִִַַַַַָָָָָָּומה
ּבּׂשדה "ּובׂשר אֹומר: הּוא הרי ּבמקצתּה? ּלי מה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּבכּלּה,
ּבּׂשדה, ּבׂשר הּבהמה ׁשּנעׂשת ּכיון - תאכלּו" לא ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹטרפה

טרפה. היא ְֲִֵֵָהרי

.‡Èלמּות ונטת ּכחּה, ׁשּתׁשׁש מחמת חֹולה ׁשהיא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה
אֹותּה, הּממיתין מאבריה ּבאבר מּכה ארעה ולא הֹואיל -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
חּית טרּופת ּכעין אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא מּתרת; זֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻהרי

אֹותּה. הּממיתה מּכה ּבּה נעׂשת ׁשהרי ְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָהּיער,

.·Èאֹוכלין היּו לא החכמים ּגדֹולי מּתרת, ׁשהיא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאף
על ואף ּתמּות, ׁשּלא ּכדי אֹותּה וׁשֹוחטין ׁשּממהרין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּבהמה
ּכל אּלא אּסּור, ּבֹו אין זה ודבר ׁשחיטה; ּבסֹוף ׁשּפרּכסה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָּפי

מׁשּבח. זה הרי זה, ּבדבר עצמֹו על להחמיר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻהרֹוצה

.‚Èהרי - ּדם מהן יצא ולא ועֹוף, חּיה ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט
הּׁשֹוחט וכן היּו'. מתין 'ׁשּמא אֹומרין: ואין מּתרין; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻאּלּו
המסּכנת, אבל מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ולא הּבריאה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻאת
ּפי על אף - עֹומדת ואינּה אֹותּה ׁשּמעמידין ּכל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוהיא
ּפרּכסה ולא ׁשחטּה אם - הּבריאֹות מאכל אֹוכלת ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשהיא
זֹו הרי ּפרּכסה, ואם עליה; ולֹוקין נבלה זֹו הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָּכלל,
אבל הּׁשחיטה, ּבסֹוף הּפרּכּוס ׁשּיהיה וצרי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻמּתרת;

מֹועיל. אינֹו ְִִִֵָּבתחּלה

.„Èּבין ּגּסה ּבין ּובחּיה ּדּקה, ּבבהמה הּפרּכּוס? הּוא ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד
אף רגלּה ׁשּפׁשטה אֹו והחזירּתה, ידּה ׁשּפׁשטה ּבין - ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּדּקה
זה הרי - ּבלבד רגלּה ׁשּכפפה אֹו החזירּתה, ׁשּלא ּפי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעל
הרי - החזירּתה ולא ידּה ּפׁשטה אם אבל ּומּתרת; ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּפרּכּוס,
אחד - ּגּסה ּובבהמה נפׁש. הֹוצאת אּלא זֹו ׁשאין אסּורה, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזֹו
ולא ּכפפה אֹו ּכפפה, ולא ׁשּפׁשטה ּבין הרגל, ואחד ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹהּיד

ולא יד לא ּפׁשטה לא ואם ּומּתרת; ּפרּכּוס, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹֻּפׁשטה
לא אפּלּו - ּובעֹוף נבלה. זֹו הרי - ּכלל ּכפפה ולא ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹרגל,
ּפרּכּוס. זה הרי - ּבזנבֹו אּלא ּכׁשּכׁש ולא ּבעינֹו, אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹרפרף

.ÂËאֹו ּפרּכסה אם ידע ולא ּבּלילה, המסּכנת את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּׁשֹוחט
ואסּורה. נבלה, ספק זֹו הרי - ּפרּכסה ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹלא

.ÊËחּוץ - זה עם זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה, אּסּורין ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכל
מעט הּלֹוקח ,לפיכ ׁשם; ׁשּיתּבאר ּכמֹו נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאּסּורי
ּבׂשר ּומעט טמאה, ּבהמה ּבׂשר ּומעט ּדם, ּומעט ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָחלב,

וכּיֹוצאנבלה, טמא, עֹוף ּבׂשר ּומעט טמא, ּדג ּבׂשר ּומעט ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָ
אינֹו - ואכלֹו ּכּזית, הּכל מן וצרף האּסּורין, מּׁשאר ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּבאּלּו

ׁשעּור. חצי אֹוכל ּכדין ודינֹו ְְֲִִִִֵֶלֹוקה,

.ÊÈעם מצטרפת ּונבלה זֹו, עם זֹו מצטרפֹות הּנבלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל
זה; עם זה מצטרפין הּטמאים, וחּיה ּבהמה ּכל וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטרפה.
מצטרפין. אין טמאה, ּבהמה ּבׂשר עם נבלה ּבׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָאבל
ונבלת הּצבי, ונבלת הּׁשֹור, מּנבלת הּלֹוקח ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַּכיצד?
וכן לֹוקה; - ואכלֹו ּבׂשר, ּכּזית הּכל מן וקּבץ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּתרנגֹול,
מן זית וחצי טהֹורה ּבהמה מּנבלת זית חצי קּבץ ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַָָאם
החי מן מּבׂשר זית וחצי נבלה מּבׂשר זית חצי אֹו ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטרפה,
והחזיר הּגמל ּבׂשר וכן לֹוקה. - ואכלֹו הּטהֹורה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָמן
צרף אם אבל לֹוקה. - ואכלֹו ּכּזית, מּכּלן ׁשּקּבץ ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻוהארנבת,
אין - הּגמל מּבׂשר זית וחצי הּׁשֹור מּנבלת זית ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָחצי
ועֹוף טמאה ּבהמה ּכל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹמצטרפין;
ׁשני ׁשהן לפי מצטרף, ׁשניהן ּבׂשר אין - טמא ּדג אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָטמא
ּכמֹו עצמֹו, ּבפני ּבלאו מהן אחד ּכל ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשמֹות,
ּכמֹו מצטרפין, הּטמאין העֹופֹות ּכל אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבארנּו.
ּכל הּכלל: זה הּטמאין. וחּיה ּבהמה ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּמצטרפין
מצטרפין אין לאוין, ּבׁשני מצטרפין; אחד, ּבלאו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשאּסּורן
היא. נבלה ּתחּלת והּטרפה הֹואיל ּוטרפה, מּנבלה חּוץ -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

.ÁÈ- הּטמאין וחּיה מּבהמה אֹו ּוטרפה, מּנבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהאֹוכל
הּקרנים ּומן הּגידים, ּומן העצמֹות, ּומן העֹור, ְֲִִִִִִִַַַַָָָמן
מּׁשם ׁשּמבצּבץ מּמקֹומֹות עֹוף ׁשל הּצּפרנים ּומן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוהּטלפים,
אסּור, ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּלהן הּׁשליה מן ּכׁשּיחתכּו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדם
ואין לאכילה; ראּויין אּלּו ׁשאין מּפני ּפטּור, זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהרי

לכּזית. הּבׂשר עם ְְְִִִִַַַָָָמצטרפין

.ËÈׁשהיא מּפני מּתרת, - הּטמאה וקבת הּנבלה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻקבת
ּבקבת להעמיד מּתר ּולפיכ ׁשּבּגּוף; טּנֹופת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻּכׁשאר
הּקבה עֹור אבל טמאה. וחּיה ּבהמה ּובקבת הּנכרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָׁשחיטת

ואסּור. הּמעים, ּכׁשאר הּוא הרי -ְְֲִִֵֵַַָָ

.Îמּפני - ּבאכילה מּתר חמֹור, ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹור
ׁשהן עֹורֹות יׁש מּתרין. ׁשהן רגלים, ּומי הּפרׁש ּכמֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻׁשהּוא
והּוא, - הּבׂשר מן ּכאֹוכל ּכּזית מהן והאֹוכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכבׂשר,

רּכין. ּכׁשהן אֹותן ְִֵֶֶַַָֹׁשּיאכל

.‡Îהחזיר ועֹור האדם, עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָואּלּו
חטֹורת ועֹור יּׁשּוב, עליו[דבשת]ׁשל טענּו ׁשּלא הּגמל ְֲֲִֶֶֶַָָָָָֹ

ועֹור רּכה, היא ׁשעדין למּׂשא, הּגיע ולא מעֹולם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמּׂשא
האליה ׁשּתחת ועֹור הּבׁשת, הּׁשליל,[זנב]ּבית ועֹור , ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

- העֹורֹות אּלּו ּכל והחמט; והּלטאה והּכח האנקה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֹועֹור



�� ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ּבין - ּבּמתה ּתחלק ׁשּלא ּוכׁשם הּטרפה. והיא - מתה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא
עד ׁשחנקּה ּבין ּומתה, ׁשּנפלה ּבין עצמּה, מחמת ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמתה
ּבּנֹוטה ּתחלק לא ּכ והרגּתה, חּיה ׁשּדרסּתה ּבין ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּמתה,
הּגג מן ׁשּנפלה ּבין וׁשּברּתה, חּיה ׁשּטרפּתה ּבין - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלמּות
ּבין אבריה, ונתרּסקּו ׁשּנפלה ּבין צלעֹותיה, רב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונׁשּתּברּו
חלי לּה ׁשּבא ּבין ראתּה, אֹו לּבּה ונּקב חץ ּבּה ְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּזרק
צלעֹותיה רב ׁשּבר אֹו ראתּה אֹו לּבּה ונּקב עצמּה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמחמת

זֹווכּיֹוצא הרי מקֹום, מּכל למּות נֹוטה והיא הֹואיל ּבהן; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבידי ׁשהיה ּבין ודם, ּבׂשר ּבידי הּגֹורם ׁשהיה ּבין - ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָטרפה
הּכתּוב ּדּבר "טרפה"? ּבּתֹורה נאמר לּמה ּכן, אם ְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשמים.

אּלא[במצוי]ּבהוה תאסר לא ּכן, תאמר לא ׁשאם : ִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ
הא תאסר. לא ּבחצר, נטרפה אם אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּנטרפה

ּבהוה; אּלא מדּבר הּכתּוב ׁשאין ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמדּת,

.Ëואי מּכֹותיה, מחמת למּות ׁשהּנֹוטה הּכתּוב, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָוענין
אמרּו מּכאן אסּורה. - זֹו מּכה מחמת לחיֹות לּה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאפׁשר
טרפה'. חּיה, ּכמֹוה ׁשאין ּכל - הּכלל 'זה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחכמים:
טרפה, אֹותּה עֹוׂשה חלי איזה יתּבאר ׁשחיטה ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָּובהלכֹות

טרפה. אֹותּה עֹוׂשה אין חלי ְְֳִֵֵֵֶֶָָואיזה

.Èאֹותֹו הרי - הּטהֹורים מן החי מן ּבׂשר החֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן
אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנּו והאֹוכל טרפה; ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּבׂשר
מתה; ולא נׁשחטה ׁשּלא מּבהמה זה ּבׂשר ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹטרפה,
ּלי מה ּבסּכין, חתכּה ּלי מה חּיה, אֹותּה טרפה ּלי ְְֲִִִִַַַַַָָָָָָּומה
ּבּׂשדה "ּובׂשר אֹומר: הּוא הרי ּבמקצתּה? ּלי מה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּבכּלּה,
ּבּׂשדה, ּבׂשר הּבהמה ׁשּנעׂשת ּכיון - תאכלּו" לא ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹטרפה

טרפה. היא ְֲִֵֵָהרי

.‡Èלמּות ונטת ּכחּה, ׁשּתׁשׁש מחמת חֹולה ׁשהיא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה
אֹותּה, הּממיתין מאבריה ּבאבר מּכה ארעה ולא הֹואיל -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
חּית טרּופת ּכעין אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא מּתרת; זֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻהרי

אֹותּה. הּממיתה מּכה ּבּה נעׂשת ׁשהרי ְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָהּיער,

.·Èאֹוכלין היּו לא החכמים ּגדֹולי מּתרת, ׁשהיא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאף
על ואף ּתמּות, ׁשּלא ּכדי אֹותּה וׁשֹוחטין ׁשּממהרין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּבהמה
ּכל אּלא אּסּור, ּבֹו אין זה ודבר ׁשחיטה; ּבסֹוף ׁשּפרּכסה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָּפי

מׁשּבח. זה הרי זה, ּבדבר עצמֹו על להחמיר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻהרֹוצה

.‚Èהרי - ּדם מהן יצא ולא ועֹוף, חּיה ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט
הּׁשֹוחט וכן היּו'. מתין 'ׁשּמא אֹומרין: ואין מּתרין; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻאּלּו
המסּכנת, אבל מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ולא הּבריאה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻאת
ּפי על אף - עֹומדת ואינּה אֹותּה ׁשּמעמידין ּכל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוהיא
ּפרּכסה ולא ׁשחטּה אם - הּבריאֹות מאכל אֹוכלת ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשהיא
זֹו הרי ּפרּכסה, ואם עליה; ולֹוקין נבלה זֹו הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָּכלל,
אבל הּׁשחיטה, ּבסֹוף הּפרּכּוס ׁשּיהיה וצרי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻמּתרת;

מֹועיל. אינֹו ְִִִֵָּבתחּלה

.„Èּבין ּגּסה ּבין ּובחּיה ּדּקה, ּבבהמה הּפרּכּוס? הּוא ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד
אף רגלּה ׁשּפׁשטה אֹו והחזירּתה, ידּה ׁשּפׁשטה ּבין - ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּדּקה
זה הרי - ּבלבד רגלּה ׁשּכפפה אֹו החזירּתה, ׁשּלא ּפי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעל
הרי - החזירּתה ולא ידּה ּפׁשטה אם אבל ּומּתרת; ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּפרּכּוס,
אחד - ּגּסה ּובבהמה נפׁש. הֹוצאת אּלא זֹו ׁשאין אסּורה, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזֹו
ולא ּכפפה אֹו ּכפפה, ולא ׁשּפׁשטה ּבין הרגל, ואחד ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹהּיד

ולא יד לא ּפׁשטה לא ואם ּומּתרת; ּפרּכּוס, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹֻּפׁשטה
לא אפּלּו - ּובעֹוף נבלה. זֹו הרי - ּכלל ּכפפה ולא ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹרגל,
ּפרּכּוס. זה הרי - ּבזנבֹו אּלא ּכׁשּכׁש ולא ּבעינֹו, אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹרפרף

.ÂËאֹו ּפרּכסה אם ידע ולא ּבּלילה, המסּכנת את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּׁשֹוחט
ואסּורה. נבלה, ספק זֹו הרי - ּפרּכסה ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹלא

.ÊËחּוץ - זה עם זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה, אּסּורין ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכל
מעט הּלֹוקח ,לפיכ ׁשם; ׁשּיתּבאר ּכמֹו נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאּסּורי
ּבׂשר ּומעט טמאה, ּבהמה ּבׂשר ּומעט ּדם, ּומעט ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָחלב,

וכּיֹוצאנבלה, טמא, עֹוף ּבׂשר ּומעט טמא, ּדג ּבׂשר ּומעט ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָ
אינֹו - ואכלֹו ּכּזית, הּכל מן וצרף האּסּורין, מּׁשאר ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּבאּלּו

ׁשעּור. חצי אֹוכל ּכדין ודינֹו ְְֲִִִִֵֶלֹוקה,

.ÊÈעם מצטרפת ּונבלה זֹו, עם זֹו מצטרפֹות הּנבלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל
זה; עם זה מצטרפין הּטמאים, וחּיה ּבהמה ּכל וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטרפה.
מצטרפין. אין טמאה, ּבהמה ּבׂשר עם נבלה ּבׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָאבל
ונבלת הּצבי, ונבלת הּׁשֹור, מּנבלת הּלֹוקח ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַּכיצד?
וכן לֹוקה; - ואכלֹו ּבׂשר, ּכּזית הּכל מן וקּבץ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּתרנגֹול,
מן זית וחצי טהֹורה ּבהמה מּנבלת זית חצי קּבץ ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַָָאם
החי מן מּבׂשר זית וחצי נבלה מּבׂשר זית חצי אֹו ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטרפה,
והחזיר הּגמל ּבׂשר וכן לֹוקה. - ואכלֹו הּטהֹורה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָמן
צרף אם אבל לֹוקה. - ואכלֹו ּכּזית, מּכּלן ׁשּקּבץ ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻוהארנבת,
אין - הּגמל מּבׂשר זית וחצי הּׁשֹור מּנבלת זית ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָחצי
ועֹוף טמאה ּבהמה ּכל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹמצטרפין;
ׁשני ׁשהן לפי מצטרף, ׁשניהן ּבׂשר אין - טמא ּדג אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָטמא
ּכמֹו עצמֹו, ּבפני ּבלאו מהן אחד ּכל ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשמֹות,
ּכמֹו מצטרפין, הּטמאין העֹופֹות ּכל אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבארנּו.
ּכל הּכלל: זה הּטמאין. וחּיה ּבהמה ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּמצטרפין
מצטרפין אין לאוין, ּבׁשני מצטרפין; אחד, ּבלאו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשאּסּורן
היא. נבלה ּתחּלת והּטרפה הֹואיל ּוטרפה, מּנבלה חּוץ -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

.ÁÈ- הּטמאין וחּיה מּבהמה אֹו ּוטרפה, מּנבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהאֹוכל
הּקרנים ּומן הּגידים, ּומן העצמֹות, ּומן העֹור, ְֲִִִִִִִַַַַָָָמן
מּׁשם ׁשּמבצּבץ מּמקֹומֹות עֹוף ׁשל הּצּפרנים ּומן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוהּטלפים,
אסּור, ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּלהן הּׁשליה מן ּכׁשּיחתכּו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדם
ואין לאכילה; ראּויין אּלּו ׁשאין מּפני ּפטּור, זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהרי

לכּזית. הּבׂשר עם ְְְִִִִַַַָָָמצטרפין

.ËÈׁשהיא מּפני מּתרת, - הּטמאה וקבת הּנבלה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻקבת
ּבקבת להעמיד מּתר ּולפיכ ׁשּבּגּוף; טּנֹופת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻּכׁשאר
הּקבה עֹור אבל טמאה. וחּיה ּבהמה ּובקבת הּנכרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָׁשחיטת

ואסּור. הּמעים, ּכׁשאר הּוא הרי -ְְֲִִֵֵַַָָ

.Îמּפני - ּבאכילה מּתר חמֹור, ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹור
ׁשהן עֹורֹות יׁש מּתרין. ׁשהן רגלים, ּומי הּפרׁש ּכמֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻׁשהּוא
והּוא, - הּבׂשר מן ּכאֹוכל ּכּזית מהן והאֹוכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכבׂשר,

רּכין. ּכׁשהן אֹותן ְִֵֶֶַַָֹׁשּיאכל

.‡Îהחזיר ועֹור האדם, עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָואּלּו
חטֹורת ועֹור יּׁשּוב, עליו[דבשת]ׁשל טענּו ׁשּלא הּגמל ְֲֲִֶֶֶַָָָָָֹ

ועֹור רּכה, היא ׁשעדין למּׂשא, הּגיע ולא מעֹולם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמּׂשא
האליה ׁשּתחת ועֹור הּבׁשת, הּׁשליל,[זנב]ּבית ועֹור , ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

- העֹורֹות אּלּו ּכל והחמט; והּלטאה והּכח האנקה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֹועֹור
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אכילה לאּסּור ּבין ּדבר, לכל ּכבׂשר הן הרי - רּכין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכׁשהן
לטמאה. ְְֵָֻּבין

.·Îוהיא ּבׂשרֹו"; את יאכל "ולא הּנסקל: ּבׁשֹור ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנאמר
לא אּלא נבלה? הּוא והרי ׁשּנסקל, אחר לאכלֹו אפׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
- לסקילה ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון ,להֹודיע אּלא הּכתּוב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבא
ׁשחיטה ּוׁשחטֹו קדם ואם טמאה; ּכבהמה ונעׂשה ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָנאסר,
לֹוקה. ּכּזית, מּבׂשרֹו אכל ואם ּבהניה, אסּור זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
לכ לגֹויים; אֹו לכלבים יּתנּנּו ולא יּמכר לא ּכׁשּיּסקל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹוכן
מּתר הּנסקל, ׁשֹור ׁשל ּופרׁש ּבׂשרֹו". את יאכל "ולא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻנאמר:
ּכגֹון ּדינֹו, ׁשּנגמר אחר מּסקילה ּפטּור ׁשהּוא נֹודע ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבהניה.

עד ׁשּנסקל,ׁשהּוזּמּו אחר נֹודע ואם ּבעדר; וירעה יצא - יו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבהניה. מּתר זה ֲֲֵֶַָָָֻהרי

שלישי יום
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תאכל‡. "לא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּפי
אבר ועל החי; מן ׁשּנחּת אבר לאסר הּבׂשר", עם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּנפׁש
לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר א" לנח: אֹומר הלא החי ְְְֲִֵַַַַַָָָֹֹֹמן
- ועֹוף חּיה ּבבהמה נֹוהג החי מן אבר ואּסּור ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹתאכלּו".

ּבטמאים. לא אבל ְְֲִִִִֵָֹּבטהֹורים,

הּיד·. ּכגֹון ועצמֹות, וגידים ּבׂשר ּבֹו ׁשּיׁש אבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד
והּביצים הּלׁשֹון ּכגֹון עצם, ּבֹו ׁשאין אבר ואחד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָוהרגל,
ׁשאין ׁשהאבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא והחלב והּכליֹות ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּטחֹול
אסּור זה הרי מקצתֹו, ׁשחת ּבין ּכּלֹו ׁשחת ּבין - עצם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבֹו
עליו חּיב אינֹו - עצם ּבֹו ׁשּיׁש והאבר החי. מן אבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשּיפרׁש עד החי, מן אבר ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּׁשּום
עליו חּיב - ּבלבד הּבׂשר החי מן ּפרׁש אם אבל ְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָָָועצמֹות;
החי. מן אבר מּׁשּום לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו טרפה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹמּׁשּום

אבר‚. אכל ואפּלּו לֹוקה. ּכּזית, החי מן מאבר ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהאֹוכל
חת ּפטּור. מּכּזית, ּפחֹות חּיב; ּכּזית, ּבֹו יׁש אם - ִִִִֵֵַַַַַַָָָָָׁשלם
- ואכלֹו ּכּזית, ועצמֹות וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו האבר ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמן
אם אבל ׁשהּוא; ּכל אּלא ּבׂשר ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלֹוקה,
מן הּבׂשר והפריׁש החי, מן ׁשּתלׁשֹו אחר האבר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהפריד
מן ּכּזית ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו - העצמֹות ּומן ֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּגידים
לכּזית ּבֹו מצטרפין והּגידים העצמֹות ואין לבּדֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבׂשר

ּברּיתֹו. ׁשּׁשּנה ְִִֵֶַַָָמאחר

ּבמה„. יׁש אם - מעט מעט ואכלֹו זה, לאבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָחּלקֹו
מן ּכּזית לקח ּפטּור. לאו, ואם חּיב; ּבׂשר, ּכּזית ְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָּׁשאכל
ּפי על אף - ואכלֹו ועצמֹות, וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאבר

חּיב. ׁשּיבלעּנּו, קדם ּבפנים ּבפיו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנחלק

חּיב‰. - ואכלֹו ּבנטילתֹו, ונטרפה החי, מן אבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתלׁש
ׁשני ׁשהרי טרפה; ּומּׁשּום החי מן אבר מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּתים,
- ואכלֹו החי מן חלב הּתֹולׁש וכן ּכאחת. ּבאין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהאּסּורין
חלב ּתלׁש חלב; ּומּׁשּום החי מן אבר מּׁשּום ׁשּתים, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹוקה

ׁשלׁש. לֹוקה - ואכלֹו הּטרפה ְֲִֵֶַַָָָֹמן

.Âאינֹו אם - ּבּה המדלּדל ואבר ּבבהמה, המדלּדל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻּבׂשר
אחר אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ולחיֹות, לחזר ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹיכֹול

הּבהמה, מתה ואם עליו. לֹוקין ואין אסּור; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּנׁשחטה,
מּׁשּום עליו לֹוקין לפיכ מחּיים; נפל ּכאּלּו אֹותֹו ְְִִִִִִֵַַָָָָרֹואין
נׁשחטה אם - ולחיֹות לחזר יכֹול אם אבל החי. מן ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאבר

מּתר. זה הרי ְֲֵֵֶַָָֻהּבהמה,

.Êאֹותן ׁשּמע הּביצים ּכגֹון דכֹו, אֹו מעכֹו אֹו אבר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמט
ּבֹו יׁש ׁשהרי הּתֹורה, מן אסּור אינֹו זה הרי - נּתקן ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָאֹו
אסּור כן ּפי על ואף מסריח; אין ּולפיכ חּיים ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמקצת
ּדֹומה הּוא ׁשהרי מּקדם, יׂשראל ּכל ׁשּנהגּו מּמנהג ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָלאכלֹו

החי. מן ְִֵֶַַלאבר

.Áרב חֹופה העֹור אֹו הּבׂשר היה אם - ׁשּנׁשּבר ְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹעצם
ואם מּתר. זה הרי הּׁשבר, הּקף ורב הּנׁשּבר עצם ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעביֹו
אֹו הּבהמה ּוכׁשּיׁשחט אסּור; האבר הרי לחּוץ, העצם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹיצא
נׁשּבר מּתר. והּׁשאר ויׁשליכֹו, הּׁשבר מּמקֹום יחּת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻהעֹוף,
ּבׂשר אֹותֹו היה אבל רּבֹו, את חֹופה הּבׂשר והיה ְֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֻהעצם

מתלּקטמר ׁשהיה אֹו ּגֹורדֹו, ׁשהרֹופא ּכּבׂשר נתאּכל אֹו ּסס ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
נקבים ׁשעליו הּבׂשר ׁשהיה אֹו הרּבה, מּמקֹומֹות ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהרב
אֹו טּבעת, ּכמין ׁשּנקּדר אֹו הּבׂשר, ׁשּנסּדק אֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָנקבים,
אּלא הּבׂשר מן נׁשאר ׁשּלא עד מּלמעלה הּבׂשר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּנגרד
ׁשּנׁשּבר העצם מעל מּלמּטה הּבׂשר ׁשּנתאּכל אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכקלּפה,
אּלּו ּבכל - ּבעצם נֹוגע אינֹו החֹופה הּבׂשר ׁשּנמצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעד
אּלּו, מּכל אכל ואם הּבׂשר; ׁשּיתרּפא עד לאּסּור, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמֹורין

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

.Ëּומן הּטחֹול מן וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹוׁשיט
ואחר מעיה, ּבתֹו החתיכֹות והּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּכליֹות
מן אבר מּׁשּום אסּורֹות החתיכֹות אֹותן הרי - ׁשחטּה ְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָּכ
מן חת אם אבל מעיה; ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על ואף ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהחי,
הרי - ׁשחטּה ּכ ואחר הֹוציאֹו, ולא ׁשּבמעיה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻהעּבר
עּבר יצא. ולא הֹואיל מּתר, אברֹו אֹו העּבר ְֲִִֵָָָָָָָֹֻֻֻחתיכֹות
ׁשחתכֹו ּבין לעֹולם, אבר אֹותֹו נאסר רגלֹו, אֹו ידֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהֹוציא
אּמֹו; ׁשּנׁשחטה אחר ׁשחתכֹו ּבין אּמֹו, ׁשּתּׁשחט ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדם
אֹו נׁשחטה ּכ ואחר אּמֹו, למעי אבר אֹותֹו החזיר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָואפּלּו
מּׁשּום אסּור האבר אֹותֹו הרי - ׁשנים ּכּמה וחיה הּולד, ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָנֹולד
ּכבׂשר נאסר - למחּצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּבׂשר ׁשּכל ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָטרפה;
ׁשּיצא ּכיון טרפה", ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: החי, מן ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּפרׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טרפה נעׂשה ּכׂשדה, לֹו ׁשהּוא ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָלמקֹום

.Èלא אפּלּו - ּבפנים מקצתֹו ונׁשאר האבר, מקצת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹהֹוציא
ואם מּתר; וׁשּבפנים אסּור, הּיֹוצא - מעּוטֹו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻנׁשאר
חֹות - ונׁשחטה ׁשהחזירֹו, אחר האבר מן הּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָחת
לא ואם מּתר. האבר ּוׁשאר אסּור, ּבלבד ׁשּיצא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאֹותֹו
אֹו ׁשחיטה קדם ׁשחתכֹו ּבין ּבחּוץ, והּוא וחתכֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהחזירֹו,
ׁשּנגד הּמקֹום והּוא אסּור, החת מקֹום - ׁשחיטה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָאחר
.החת מקֹום וחֹות חֹוזר הּיֹוצא, ׁשּיחּת אחר ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹהאויר:

.‡Èוהּוא ׁשחיטה קדם וחתכֹו ׁשּיצא, עּבר אבר ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאבל
אחר נחּת ואם עליו; ולֹוקין החי, מן אבר זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבחּוץ
קדם העּבר מת ואפּלּו לֹוקה, אינֹו האֹוכלֹו - ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשחיטה
האֹוכלֹו - חתכֹו ּכ ואחר הּבהמה, מתה ואם ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָׁשחיטה.

החי. מן אבר מּׁשּום ִִֵֶֶַַלֹוקה
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.·Èוהרי נֹולד, ּכ ואחר האבר, ונאסר אבר ׁשהֹוציא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻעּבר
הֹואיל מּספק: לׁשּתֹותֹו אסּור ׁשּלּה החלב - נקבה ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא
והרי אסּור; אחד אבר ּבּה ויׁש האברים, מּכלל ּבא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהּוא

טהֹורה. ּבחלב ׁשּנתערב טרפה ּכחלב ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָזה

.‚Èׁשליל ּבּה ּומצא מעּברת ּבהמה ּבין[עובר]הּׁשֹוחט , ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
מּתרת ׁשליה ואפּלּו ּבאכילה; מּתר זה הרי - מת ּבין ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻחי
אם - הּבהמה את וׁשחט מקצתּה, ׁשּיצאת וׁשליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבאכילה.
אסּור מּמּנה ּׁשּיצא מה ּבּולד, קׁשּורה זֹו ׁשליה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָהיתה
ׁשּמא אסּורה, ּכּלּה ּבֹו, קׁשּורה היתה לא ואם מּתר. ְְְְְֲִֶַָָָָָָָָֹֻֻוהּׁשאר
זה ּוולד ּבּה, ׁשהיה ולד הל מקצתּה ׁשּיצאת זֹו ְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָׁשליה
ׁשּלא לֹומר צרי ואין ׁשּלֹו; ׁשליה הלכה ּבּבטן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

אסּורה. ּכּלּה ׁשהּׁשליה ּכלל, ולד ּבּבטן ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻנמצא

.„Èּתׁשעה ּבן ׁשהּוא ּפי על אף - חי עּבר ּבּה ְִִֶֶַַַָָָָָֻמצא
אּלא ׁשחיטה, צרי אינֹו - ׁשּיחיה ואפׁשר ּגמּורים, ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָחדׁשים

הפריס ואם מטהרּתֹו; אּמֹו קרקע,[נעמד]ׁשחיטת ּגּבי על ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַ
ׁשחיטה. ְִִָָצרי

.ÂËּבּה ּומצא טרפה, ּבהמה ׁשחט אֹו הּבהמה, את ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָקרע
אּמֹו ׁשחיטת ואין להּתירֹו, ׁשחיטה צרי - חי ּתׁשעה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבן
חי ׁשהּוא ּפי על אף - חדׁשיו לֹו ּגמרּו לא ואם לֹו; ְְֳִִֶֶֶַַַָָָֹמֹועלת
ּכל מאּמֹו. ּכאבר ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הּטרפה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבמעי
אין - אּמֹו את ׁשחט ּכ ואחר והחזירֹו, ראׁשֹו ׁשהֹוציא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעּבר
ׁשחיטה. וצרי ּכילּוד, הּוא והרי לֹו; מֹועלת אּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשחיטת
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ּבׁשֹוגג,‡. ּכרת; חּיב ּבמזיד, - הּדם מן ּכּזית ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהאֹוכל
אּלא חּיב ׁשאינֹו ּבּתֹורה, מפרׁש ודבר קבּועה. חּטאת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמביא
- טהֹורין ּבין טמאין ּבין ּבלבד, ועֹוף חּיה ּבהמה ּדם ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָעל
לעֹוף מֹוׁשבֹותיכם, ּבכל תאכלּו לא ּדם "וכל ְְְְֱֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
הּבהמה "זאת ׁשּנאמר: ּבהמה, ּבכלל וחּיה ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹולּבהמה";
וחגבים ּדגים ּדם אבל ויחמּור". ּוצבי אּיל ּתאכלּו... ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאׁשר
ּדם; מּׁשּום עליו חּיבין אין - האדם ודם ּורמׂשים, ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָּוׁשקצים
ואפּלּו לאכלֹו; מּתר טהֹורים, וחגבים ּדגים ּדם ,ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָֻלפיכ
- טמאים ודגים חגבים ודם מּתר. וׁשתהּו, ּבכלי ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֻּכּנסֹו
טמאה; ּבהמה ּכחלב ּגּופן, ּתמצית ׁשהּוא מּׁשּום ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאסּור,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכבׂשרן, ׁשרצים ְְְְְִִֵֶַַָָָודם

ּומּכין·. ּפרׁש; אם סֹופרים, מּדברי אסּור - האדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּדם
הרי נמנע. ואינֹו ּבֹולעֹו הּׁשּנים, ּדם אבל מרּדּות. מּכת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָעליו
ּכ ואחר הּדם את ּגֹורד - ּדם עליה ויצא ּבפת ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּנׁש

ּפרׁש. ׁשהרי ֲֵֵֵֶַאֹוכל,

ׁשחיטה‚. ּבׁשעת הּיֹוצא ּדם על אּלא ּכרת חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין
ועל אדמּדּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הראׁש, הּתזת אֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּונחירה
מקּלח ׁשהּוא זמן ּכל הּקזה ּדם ועל הּלב, ּבתֹו הּכנּוס ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָהּדם

הּׁשֹותת הּדם אבל קדם[מטפטף]ויֹוצא. הּקזה, ּבתחּלת ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
הּדם ּכׁשּיתחיל הּקזה, ּבסֹוף הּׁשֹותת ודם לקּלח, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיתחיל
ׁשּדם האברים: ּכדם הּוא והרי עליו, חּיבין אין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלפסק

ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש הּדם הּוא ְִֶֶֶַַַַָָהּקּלּוח,

הּתמצית„. בו]ּדם תלויים החיים ּכגֹון[אין - האברין ודם ְְְִִֵַַַַָָ

לּלב הּמתּכּנס ודם ּביצים, ודם הּכליֹות, ודם הּטחֹול, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָּדם
ּכרת. עליו חּיבין אין - ּבּכבד הּנמצא ודם ׁשחיטה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבׁשעת
לא ּדם "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מּמּנּו האֹוכל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל
ּבּדם הּבׂשר, נפׁש "ּכי אֹומר: הּוא ּכרת ּובחּיּוב ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹתאכלּו";
ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּדם על אּלא ּכרת חּיב אינֹו - ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא"

הּיּלֹוד.‰. ּכדם ּדמֹו הרי הּבהמה, ּבמעי הּנמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּׁשליל
ּכרת; עליו חּיבין לּבֹו, ּבתֹו ּכנּוס הּנמצא הּדם ,ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ

האברין. ּכדם הּוא הרי ּדמֹו, ׁשאר ְְֲֲִֵֵַָָָָָאבל

.Â,ּדמֹו את ּומֹוציא קֹורעֹו - לקדרה ּבין לצלי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּלב,
אחר קֹורעֹו - קרעֹו ולא הּלב ּבּׁשל ואם מֹולחֹו. ּכ ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹואחר
חּיב ּדם ּכּזית ּבֹו היה אם - קרעֹו לא ואם ּומּתר; ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשּבּׁשלֹו,

ּכרת. ֵָָָעליו

.Êלתֹו אֹו החמץ, לתֹו והׁשליכּה חתכּה אם - ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהּכבד
אחר אֹותּה לבּׁשל מּתרת זֹו הרי - ׁשּתתלּבן עד רֹותחין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻמים
ּכ ואחר האּור, על להבהבּה יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָּכן;
ּבׂשר עם ׁשּבּׁשלּה ּבין לבּדּה, ׁשּבּׁשלּה ּבין אֹותּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמבּׁשלין
ולא ראׁש, ׁשל הּמח מבּׁשלין ׁשאין ּפׁשּוט מנהג וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹאחר.

ּבאּור. אֹותֹו ׁשּמהבהבין עד - אֹותֹו ְְֲִִֶַַָקֹולין

.Áחלטּה ולא האּור על הבהבה ולא ׁשּבּׁשלּה, ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹהּכבד
וכל הּכבד אסּורה, ּכּלּה הּקדרה הרי - ּברֹותחין אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻּבחמץ
אחד ּבׁשּפּוד הּבׂשר עם ּכבד לצלֹות ּומּתר עּמּה. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנתּבּׁשל
למעלה ּוצליּה עבר ואם למּטה; הּכבד ׁשּתהיה והּוא, -ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

אֹוכל. זה הרי ֲִֵֵֶָָמּבׂשר,

.Ëּדם ׁשאינֹו הּבׂשר, עם אפּלּו לבּׁשלֹו מּתר - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻהּטחֹול
ׁשּתצא קדם ּבהמה מפרקת הּׁשֹובר לדם. הּדֹומה ּבׂשר ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
ּבׂשר מּמּנה לאכל ואסּור ּבאברים; נבלע הּדם הרי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנפׁשּה,
החתיכה, יחּת יעׂשה? ּכיצד אּלא חלטֹו. ואפּלּו ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹחי,
ּבארנּו, ּוכבר יצלה. אֹו יבּׁשל ּכ ואחר יפה, יפה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוימלח
מּתרין. ׁשהן ּדם, מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ּבהמה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהּׁשֹוחט

.Èיפה מֹולחֹו ּכן אם אּלא ּדמֹו מידי יֹוצא הּבׂשר ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאין
ּתחּלה, הּבׂשר מדיח עֹוׂשה? ּכיצד יפה. יפה ּומדיחֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיפה,
מיל; הּלּו ּכדי ּבמלחֹו ּומּניחֹו יפה, יפה מֹולחֹו ּכ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָואחר
זּכים; הּמים ׁשּיצאּו עד יפה, יפה מדיחֹו ּכ ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָואחר
ּכדי - לפֹוׁשרין לא אבל רֹותחין, מים לתֹו מּיד ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹּומׁשליכֹו

ּדם. יצא ולא מּיד, ְְִִֵֵֵֶַָָֹׁשּיתלּבן

.‡Èּבכלי אּלא אֹותֹו מֹולחין אין הּבׂשר, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּכׁשּמֹולחין
הּגס, ּכחֹול עבה ּבמלח אּלא אֹותֹו מֹולחין ואין ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻמנּקב;
וצרי דם. יֹוציא ולא ּבּבׂשר יּבלע ּכקמח הּדק ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהּמלח

ידיחּנּו. ּכ ואחר הּמלח, מן הּבׂשר ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָלנּפץ

.·È,לצלי אבל לבּׁשלֹו. ׁשּצרי לבׂשר האּלּו, הּדברים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל
יפה מֹולחֹו - חי ּבׂשר לאכל והרֹוצה מּיד. וצֹולה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמֹולח
ּבחמץ, חלטֹו ואם יאכל; ּכ ואחר יפה, יפה ּומדיחֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפה
ּבֹו, ׁשחלטֹו החמץ לׁשּתֹות ּומּתר חי, ּכׁשהּוא לאכלֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻֻמּתר

הּדם. מֹוציא החמץ ִֵֶֶַַָֹׁשאין

.‚È;ׁשנּיה ּפעם ּבֹו יחלט לא ּבׂשר, ּבֹו ׁשחלט ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹֹחמץ
עד אסּורין, והחמץ היא - החמץ ּבתֹו ׁשהאדימה ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹוחתיכה
ּביצי וכן ׁשהאדים, ּבׂשר ויצלה. יפה יפה אֹותּה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּימלח
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.·Èוהרי נֹולד, ּכ ואחר האבר, ונאסר אבר ׁשהֹוציא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻעּבר
הֹואיל מּספק: לׁשּתֹותֹו אסּור ׁשּלּה החלב - נקבה ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא
והרי אסּור; אחד אבר ּבּה ויׁש האברים, מּכלל ּבא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהּוא

טהֹורה. ּבחלב ׁשּנתערב טרפה ּכחלב ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָזה

.‚Èׁשליל ּבּה ּומצא מעּברת ּבהמה ּבין[עובר]הּׁשֹוחט , ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
מּתרת ׁשליה ואפּלּו ּבאכילה; מּתר זה הרי - מת ּבין ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻחי
אם - הּבהמה את וׁשחט מקצתּה, ׁשּיצאת וׁשליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבאכילה.
אסּור מּמּנה ּׁשּיצא מה ּבּולד, קׁשּורה זֹו ׁשליה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָהיתה
ׁשּמא אסּורה, ּכּלּה ּבֹו, קׁשּורה היתה לא ואם מּתר. ְְְְְֲִֶַָָָָָָָָֹֻֻוהּׁשאר
זה ּוולד ּבּה, ׁשהיה ולד הל מקצתּה ׁשּיצאת זֹו ְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָׁשליה
ׁשּלא לֹומר צרי ואין ׁשּלֹו; ׁשליה הלכה ּבּבטן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

אסּורה. ּכּלּה ׁשהּׁשליה ּכלל, ולד ּבּבטן ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻנמצא

.„Èּתׁשעה ּבן ׁשהּוא ּפי על אף - חי עּבר ּבּה ְִִֶֶַַַָָָָָֻמצא
אּלא ׁשחיטה, צרי אינֹו - ׁשּיחיה ואפׁשר ּגמּורים, ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָחדׁשים

הפריס ואם מטהרּתֹו; אּמֹו קרקע,[נעמד]ׁשחיטת ּגּבי על ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַ
ׁשחיטה. ְִִָָצרי

.ÂËּבּה ּומצא טרפה, ּבהמה ׁשחט אֹו הּבהמה, את ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָקרע
אּמֹו ׁשחיטת ואין להּתירֹו, ׁשחיטה צרי - חי ּתׁשעה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבן
חי ׁשהּוא ּפי על אף - חדׁשיו לֹו ּגמרּו לא ואם לֹו; ְְֳִִֶֶֶַַַָָָֹמֹועלת
ּכל מאּמֹו. ּכאבר ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הּטרפה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבמעי
אין - אּמֹו את ׁשחט ּכ ואחר והחזירֹו, ראׁשֹו ׁשהֹוציא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעּבר
ׁשחיטה. וצרי ּכילּוד, הּוא והרי לֹו; מֹועלת אּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשחיטת
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ּבׁשֹוגג,‡. ּכרת; חּיב ּבמזיד, - הּדם מן ּכּזית ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהאֹוכל
אּלא חּיב ׁשאינֹו ּבּתֹורה, מפרׁש ודבר קבּועה. חּטאת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמביא
- טהֹורין ּבין טמאין ּבין ּבלבד, ועֹוף חּיה ּבהמה ּדם ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָעל
לעֹוף מֹוׁשבֹותיכם, ּבכל תאכלּו לא ּדם "וכל ְְְְֱֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
הּבהמה "זאת ׁשּנאמר: ּבהמה, ּבכלל וחּיה ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹולּבהמה";
וחגבים ּדגים ּדם אבל ויחמּור". ּוצבי אּיל ּתאכלּו... ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאׁשר
ּדם; מּׁשּום עליו חּיבין אין - האדם ודם ּורמׂשים, ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָּוׁשקצים
ואפּלּו לאכלֹו; מּתר טהֹורים, וחגבים ּדגים ּדם ,ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָֻלפיכ
- טמאים ודגים חגבים ודם מּתר. וׁשתהּו, ּבכלי ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֻּכּנסֹו
טמאה; ּבהמה ּכחלב ּגּופן, ּתמצית ׁשהּוא מּׁשּום ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאסּור,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכבׂשרן, ׁשרצים ְְְְְִִֵֶַַָָָודם

ּומּכין·. ּפרׁש; אם סֹופרים, מּדברי אסּור - האדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּדם
הרי נמנע. ואינֹו ּבֹולעֹו הּׁשּנים, ּדם אבל מרּדּות. מּכת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָעליו
ּכ ואחר הּדם את ּגֹורד - ּדם עליה ויצא ּבפת ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּנׁש

ּפרׁש. ׁשהרי ֲֵֵֵֶַאֹוכל,

ׁשחיטה‚. ּבׁשעת הּיֹוצא ּדם על אּלא ּכרת חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין
ועל אדמּדּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הראׁש, הּתזת אֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּונחירה
מקּלח ׁשהּוא זמן ּכל הּקזה ּדם ועל הּלב, ּבתֹו הּכנּוס ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָהּדם

הּׁשֹותת הּדם אבל קדם[מטפטף]ויֹוצא. הּקזה, ּבתחּלת ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
הּדם ּכׁשּיתחיל הּקזה, ּבסֹוף הּׁשֹותת ודם לקּלח, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיתחיל
ׁשּדם האברים: ּכדם הּוא והרי עליו, חּיבין אין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלפסק

ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש הּדם הּוא ְִֶֶֶַַַַָָהּקּלּוח,

הּתמצית„. בו]ּדם תלויים החיים ּכגֹון[אין - האברין ודם ְְְִִֵַַַַָָ

לּלב הּמתּכּנס ודם ּביצים, ודם הּכליֹות, ודם הּטחֹול, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָּדם
ּכרת. עליו חּיבין אין - ּבּכבד הּנמצא ודם ׁשחיטה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבׁשעת
לא ּדם "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מּמּנּו האֹוכל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל
ּבּדם הּבׂשר, נפׁש "ּכי אֹומר: הּוא ּכרת ּובחּיּוב ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹתאכלּו";
ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּדם על אּלא ּכרת חּיב אינֹו - ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא"

הּיּלֹוד.‰. ּכדם ּדמֹו הרי הּבהמה, ּבמעי הּנמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּׁשליל
ּכרת; עליו חּיבין לּבֹו, ּבתֹו ּכנּוס הּנמצא הּדם ,ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ

האברין. ּכדם הּוא הרי ּדמֹו, ׁשאר ְְֲֲִֵֵַָָָָָאבל

.Â,ּדמֹו את ּומֹוציא קֹורעֹו - לקדרה ּבין לצלי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּלב,
אחר קֹורעֹו - קרעֹו ולא הּלב ּבּׁשל ואם מֹולחֹו. ּכ ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹואחר
חּיב ּדם ּכּזית ּבֹו היה אם - קרעֹו לא ואם ּומּתר; ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשּבּׁשלֹו,

ּכרת. ֵָָָעליו

.Êלתֹו אֹו החמץ, לתֹו והׁשליכּה חתכּה אם - ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהּכבד
אחר אֹותּה לבּׁשל מּתרת זֹו הרי - ׁשּתתלּבן עד רֹותחין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻמים
ּכ ואחר האּור, על להבהבּה יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָּכן;
ּבׂשר עם ׁשּבּׁשלּה ּבין לבּדּה, ׁשּבּׁשלּה ּבין אֹותּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמבּׁשלין
ולא ראׁש, ׁשל הּמח מבּׁשלין ׁשאין ּפׁשּוט מנהג וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹאחר.

ּבאּור. אֹותֹו ׁשּמהבהבין עד - אֹותֹו ְְֲִִֶַַָקֹולין

.Áחלטּה ולא האּור על הבהבה ולא ׁשּבּׁשלּה, ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹהּכבד
וכל הּכבד אסּורה, ּכּלּה הּקדרה הרי - ּברֹותחין אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻּבחמץ
אחד ּבׁשּפּוד הּבׂשר עם ּכבד לצלֹות ּומּתר עּמּה. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנתּבּׁשל
למעלה ּוצליּה עבר ואם למּטה; הּכבד ׁשּתהיה והּוא, -ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

אֹוכל. זה הרי ֲִֵֵֶָָמּבׂשר,

.Ëּדם ׁשאינֹו הּבׂשר, עם אפּלּו לבּׁשלֹו מּתר - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻהּטחֹול
ׁשּתצא קדם ּבהמה מפרקת הּׁשֹובר לדם. הּדֹומה ּבׂשר ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
ּבׂשר מּמּנה לאכל ואסּור ּבאברים; נבלע הּדם הרי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנפׁשּה,
החתיכה, יחּת יעׂשה? ּכיצד אּלא חלטֹו. ואפּלּו ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹחי,
ּבארנּו, ּוכבר יצלה. אֹו יבּׁשל ּכ ואחר יפה, יפה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוימלח
מּתרין. ׁשהן ּדם, מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ּבהמה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהּׁשֹוחט

.Èיפה מֹולחֹו ּכן אם אּלא ּדמֹו מידי יֹוצא הּבׂשר ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאין
ּתחּלה, הּבׂשר מדיח עֹוׂשה? ּכיצד יפה. יפה ּומדיחֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיפה,
מיל; הּלּו ּכדי ּבמלחֹו ּומּניחֹו יפה, יפה מֹולחֹו ּכ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָואחר
זּכים; הּמים ׁשּיצאּו עד יפה, יפה מדיחֹו ּכ ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָואחר
ּכדי - לפֹוׁשרין לא אבל רֹותחין, מים לתֹו מּיד ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹּומׁשליכֹו

ּדם. יצא ולא מּיד, ְְִִֵֵֵֶַָָֹׁשּיתלּבן

.‡Èּבכלי אּלא אֹותֹו מֹולחין אין הּבׂשר, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּכׁשּמֹולחין
הּגס, ּכחֹול עבה ּבמלח אּלא אֹותֹו מֹולחין ואין ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻמנּקב;
וצרי דם. יֹוציא ולא ּבּבׂשר יּבלע ּכקמח הּדק ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהּמלח

ידיחּנּו. ּכ ואחר הּמלח, מן הּבׂשר ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָלנּפץ

.·È,לצלי אבל לבּׁשלֹו. ׁשּצרי לבׂשר האּלּו, הּדברים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל
יפה מֹולחֹו - חי ּבׂשר לאכל והרֹוצה מּיד. וצֹולה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמֹולח
ּבחמץ, חלטֹו ואם יאכל; ּכ ואחר יפה, יפה ּומדיחֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפה
ּבֹו, ׁשחלטֹו החמץ לׁשּתֹות ּומּתר חי, ּכׁשהּוא לאכלֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻֻמּתר

הּדם. מֹוציא החמץ ִֵֶֶַַָֹׁשאין

.‚È;ׁשנּיה ּפעם ּבֹו יחלט לא ּבׂשר, ּבֹו ׁשחלט ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹֹחמץ
עד אסּורין, והחמץ היא - החמץ ּבתֹו ׁשהאדימה ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹוחתיכה
ּביצי וכן ׁשהאדים, ּבׂשר ויצלה. יפה יפה אֹותּה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּימלח
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הּמזרקים ׁשּבֹו הערף וכן ׁשעליהן, ּבּקלף וחּיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹבהמה
לבּׁשלן; מּתר ּכּדת, ּומלחן חתכן אם - ּדם מלאים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻׁשהם
אֹו למּטה, ּופיו הערף וצלה ּבׁשּפּוד, ּוצלאן חתכן לא ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹֹואם

מּתרין. אּלּו הרי - הּגחלים על ּכּלן ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּצלאן

.„Èּתלהּו אם - ּבכבׁשן אֹו ּבתּנּור ׁשּצלהּו הּבהמה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹראׁש
היה ואם וׁשֹותת. יֹוצא ׁשהּדם מּתר; למּטה, ׁשחיטתֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּובית
מתקּבץ ׁשהּדם - אסּור מחֹו הּצד, מן הּׁשחיטה ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבית
הּניח מּתר. מּבחּוץ, העצמֹות ׁשעל הּבׂשר ּוׁשאר ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻלתֹוכֹו;
ּפתּוח ׁשּיּׁשאר ּכדי קנה אֹו ּגמי ּבֹו הּניח אם - למּטה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחטמֹו

אסּור. מחֹו לאו, ואם מּתר; חטמֹו, ּדר ּדמֹו ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹֻויצא

.ÂËׁשּתכלה עד מימיו, לקּבל הּצלי ּתחת ּכלי מּניחין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין
לתֹו מׁשליכין עֹוׂשין? וכיצד ׁשּבֹו. אדמּדּומית מראה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּכל
הּׁשמנּונית ולֹוקח ׁשּיּצל; עד הּכלי ּומּניח מלח, מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָהּכלי
אסּורה. הּׁשמנּונית ׁשּתחת מּטה ׁשל והּמים מעלה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשל

.ÊËּדגים לאכלּה. מּתר צלי, ּבׂשר עליה ׁשחת ְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֻּפת
הּדגים מנּקב, ּבכלי אפּלּו - זה עם זה ׁשּמלחן ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֻועֹופֹות
צרי ואין העֹוף. מן הּיֹוצא ּדם ּובֹולע רפה, ׁשהּדג ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאסּורין;

חּיה. אֹו ּבהמה ּבׂשר עם ּדג מלח אם ְְִִֵַַַַָָָָלֹומר,

.ÊÈ,ּוביצים ּבׂשר חללן ּומּלא ׁשלמים, ׁשהּניחן ְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָעֹופֹות
ׁשּמלחן ּפי על ואף לתֹוכן; יֹוצא ׁשהּדם אסּורֹות; - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּובּׁשלן
ואם צלי. אֹו ׁשלּוק ׁשּבתֹוכן הּבׂשר היה ואפּלּו יפה, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָיפה
חי, ׁשּבתֹוכן ׁשהּבׂשר ּפי על אף מּתרֹות, אּלּו הרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻצלין,

למעלה. ּפיהן ְְֲִִֶַַָואפּלּו

.ÁÈ,ׁשלּוק אֹו צלי ּבבׂשר זֹו ּדר על ׁשּמּלאן מעים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבני
מּתרין, אּלּו הרי - קלין אֹו ּוׁשלקן ּבביצים, ׁשּמּלאן ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֻאֹו

הּגאֹונים. הֹורּו וכן מעים; ּבבני ּדם מחזיקין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשאין

.ËÈמחּתכין ּבין ׁשלמים ּבין ּוצלין, ּבבצק ׁשּטפלן ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻעֹופֹות
את אֹוכל הּטפלה, הסמיקה אפּלּו - ּגּסה ּבסלת טפלן אם -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ואם הּדם. ויֹוצא מתּפררת ּגּסה, סלת ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּטפלה;
ּכמֹו לבנה הּטפלה היתה אם - ׁשּלתתן חּטין ּבקמח ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָטפלן
ּבׁשאר טפלן אסּורה. לאו, ואם מּמּנה; לאכל מּתר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻהּכסף,
מּתרין. האדימּו, לא ואם אסּורין; האדימּו, אם - ְְֱֱֲִִִִִִִֶֶָָֹֻקמחין

.Îׁשּילּבן עד רֹותח, ּבּה לאכל אסּור ּבּה, ׁשּׁשחט ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹסּכין
ּבקרקע ינעצּנה אֹו ּבמׁשחזת, ּכּלּה יׁשחיזּנה אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּסּכין,
אינֹו וכן מּתר. רֹותח, ּבּה חת ואם ּפעמים; עׂשרה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֻקׁשה
לכּתחּלה; החריפים, מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון ּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָחֹות
צנֹון ּבּה לחּת מּתר - ּבכלי קּנחּה אֹו הּסּכין, הדיח ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֻואם

רֹותח. לא אבל ּבֹו, ְֲֵֵַַָֹוכּיֹוצא

.‡Îּבאבר ׁשּועה היתה אפּלּו ּבׂשר, ּבּה ׁשּמלח ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָָקערה
עופרת] ׁשּכבר[מצופה לעֹולם, רֹותח ּבּה לאכל אסּור -ְְֱֵֶֶַָָָָֹ

ּבחרׂשיה. הּדם ְֲִֶַַַָָָנבלע

ז ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

מביא‡. ּבׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - חלב ּכּזית ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהאֹוכל
קבּועה ועשיר]חּטאת בעני ׁשאינֹו[שווה ּבּתֹורה, ּובפרּוׁש . ְְֵֵֶַַָָָ

ׁשּנאמר: ּבלבד, טהֹורה ּבהמה מיני ׁשלׁשה על אּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחּיב
מחלב ׁשאכל ּבין - תאכלּו" לא - ועז וכׂשב ׁשֹור חלב ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ"ּכל

ׁשאר אבל ׁשּלהן. ּוטרפה נבלה מחלב ׁשאכל ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחּוטה,
וכן ּכבׂשרּה. חלּבּה - טהֹורה ּבין טמאה ּבין וחּיה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָּבהמה
והאֹוכל ּכבׂשרֹו; חלּבֹו טהֹורה, בהמה מיני ׁשלׁשה ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹנפל

נבלה. אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, ְְִִֵֵֵֶֶַַָמחלּבֹו

חלב,·. אֹוכל מּׁשּום חּיב - ּוטרפה נבלה מחלב ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹוכל
ּבבׂשרּה האּסּור ׁשּנֹוסף מּתֹו ּוטרפה; נבלה אֹוכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומּׁשּום

ׁשּתים. לֹוקה ּולפיכ החלב; על נֹוסף מּתר, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהיה

ואפּלּו‚. מּתר, חלּבֹו ּכל - ׁשליל ּבּה ּומצא ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּׁשֹוחט
חדׁשיו לֹו ׁשלמּו ואם מּמּנה. ּכאבר ׁשהּוא מּפני חי; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצאֹו
צרי ואינֹו הּקרקע על הפריס ׁשּלא ּפי על אף - חי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּומצאֹו
מּמּנּו ּומֹוציאין ּכרת; עליו וחּיבין אסּור, חלּבֹו - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחיטה

הּבהמֹות. ּכׁשאר האסּורין, והּקרּומֹות החּוטין ְְְְֲִִִֵַַַָָָּכל

ׁשּכלּו„. העּבר מחלב וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהֹוׁשיט
חדׁשיו העיבור]לֹו ימי חּיב[=מלאו זה הרי - והֹוציאֹו , ְֲֳִֵֶַָָָ

הן ׁשהחדׁשים עצמּה, האם מחלב חתכֹו ּכאּלּו ְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעליו
החלב. לאסר ְֱִֵֶֶַַֹהּגֹורמין

ׁשעל‰. חלב ּכרת: עליהם ׁשחּיבין הן, חלבים ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה
האליה,ה אבל הּכסלים. וׁשעל הּכליֹות, ׁשּתי וׁשעל ּקרב, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבלבד, קרּבן לענין אּלא 'חלב' נקראת לא ּבאכילה; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתרת
קרּבן; לענין הּכבד ויֹותרת ּכליֹות 'חלבים' ׁשּנקראּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו
- חּטה" ּכליֹות ו"חלב הארץ" "חלב אֹומר ׁשאּתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכמֹו
הּקרּבן מן אּלּו ּדברים ׁשּמרימין ּולפי טּובם; ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשהּוא
אּלא טֹוב, ּדבר ׁשם ׁשאין - 'חלב' נקראּו לה', ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלׂשרפה
את "ּבהרימכם מעׂשר: ּבתרּומת נאמר ּולכ לה'. ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּורם

מּמּנּו". ְִֶֶחלּבֹו

.Âהחלב הּוא - הּכֹוסֹות ּבית וׁשעל המסֹוס ׁשעל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַחלב
עליו חּיבין - מּבפנים הירכים ׁשּבעּקרי וחלב הּקרב; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשעל
הּקבה על חלב ׁשם ויׁש הּכסלים. ׁשעל החלב והּוא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכרת,
יתר, ּכמֹו מׁשּו וחּוט האסּור; והּוא קׁשת, ּכמֹו עקם -ְְְְֶֶֶֶָָָָֹ
ּכרת. עליהן חּיבין ואין אסּורין, ׁשּבחלב חּוטין מּתר. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻוהּוא

.Êאסר הּכסלים ׁשעל - מּתר אֹותֹו, חֹופה ׁשהּבׂשר ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב
נאסר, הּכליֹות ׁשעל חלב וכן הּכסלים; ׁשּבתֹו לא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכתּוב,
ׁשּבתֹו לבן אדם נֹוטל כן, ּפי על ואף הּכליֹות. ׁשּבתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלא
אחריו. לחּטט צרי ואינֹו אֹותּה; אֹוכל ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּכליה,

.Áסמּו הּמתנים, ּבעּקרי חלב ׁשל פתילֹות ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ּבּמעים; נראה זה חלב חּיה, ּכׁשהּבהמה .הּיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלראׁש
נראה ואינֹו זה חלב ויתּכּסה ּבבׂשר הּבׂשר ידּבק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשּתמּות,
זה הרי כן ּפי על ואף הּבׂשר; מן הּבׂשר ׁשּיתּפרק ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעד
מקֹום וכל אֹותֹו. חֹופה ׁשהּבׂשר חלב זה ׁשאין ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאסּור,
מּכל אֹותֹו מּקיף והּבׂשר הּבׂשר, ּתחת החלב ּבֹו ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּתמצא
מּתר. זה הרי - הּבׂשר ׁשּיּקרע עד יראה ולא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻסביביו

.Ëּכּלן - הּמלּפפין הּדּקין והם הּמעים, וחלב הּלב, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻחלב
הּמעי מראׁש חּוץ מּתר; ׁשהּוא ּכּׁשּמן הן והרי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻֻמּתרין,
לגרד ׁשּצרי - מעים ּבני ּתחּלת ׁשהיא לּקבה, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּסמּו
מן ויׁש ׁשאסּור. הּדּקין ׁשעל החלב הּוא וזה ׁשעליו, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהחלב
הּוא לגרדֹו, ׁשּצרי הּזה הּמעי ׁשראׁש ׁשּיאמר, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגאֹונים

הּמעים. סֹוף ׁשהּוא הראי ּבֹו ׁשּיצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמעי
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.Èמהן - אסּורין ׁשהן ּוקרּומֹות חּוטין הּבהמה ּבגּוף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָיׁש
ׁשאסּור קרּום אֹו חּוט וכל ּדם. מּׁשּום ּומהן חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום
ימלח ּכ ואחר לנטלֹו, צרי - תאכלּו" לא ּדם "ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹמּׁשּום
צרי אינֹו ּומלחֹו, חתכֹו ואם ׁשאמרנּו: ּכמֹו הּבׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָויבּׁשל
קרּום אֹו חּוט וכל לנטלֹו. צרי אינֹו לצלי, ואם ְְְְְְְְִִִֵָָָָָלנטלֹו;
לבּׁשּול, ּבין לצלי ּבין - חלב" "ּכל מּׁשּום אסּור ְְִִִֵֵֵֶֶָָָׁשהּוא

הּבהמה. מן לנטלֹו ְְְִִֵַָָָצרי

.‡Èמן ּוׁשנים הּימין מן ׁשלׁשה ּבּכסלים, יׁש חּוטין ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹחמּׁשה
לׁשנים מהן אחד ּכל מתּפּצל הּימין, ׁשּמן הּׁשלׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׂשמאל:
ׁשלׁשה. לׁשלׁשה מתּפּצלין הּׂשמאל, ׁשּמן והּׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹֹֹׁשנים;
מּׁשּום הּכליֹות, וחּוטי הּטחֹול וחּוטי חלב; מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֻוכּלן
ּוקרּום הּכסלים, ׁשעל ּוקרּום הּטחֹול, ׁשעל קרּום וכן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָחלב.
הּטחֹול, ּדד ׁשעל ּוקרּום חלב. מּׁשּום אסּורין - הּכליֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשעל
עליו. חּיבין ואין אסּור, הּקרּום ּוׁשאר ּכרת; עליו ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָחּיבין

.·Èּכרת עליו חּיבין העליֹון, - לּכליה יׁש קרּומֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּוׁשני
קרּומֹות ּכׁשאר הּוא הרי והּתחּתֹון, הּכליה; ׁשעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּכחלב

ּכרת. ּבהן ואין אסּורין ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֶֶָָוחּוטין

.‚Èוחּו העקץ, וחּוטי הּיד, וחּוטי הּלב, הּלחיחּוטי טי ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
הּדּקין החּוטין וכן ּומּכאן, מּכאן הּלׁשֹון ׁשּבצד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּבזה, זה מסּבכין עּכביׁש ּבית ּכמֹו הּדּקין חלב ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהן
הּכל - הּביצים ׁשעל ּוקרּום ׁשּבּקדקד, הּמח ׁשעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹּוקרּום

ּדם. מּׁשּום ֲִִָאסּורין

.„Èמּתר יֹום, ׁשלׁשים הׁשלים ׁשּלא טלה אֹו גדי ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֹֻּביצי
ּבהן נראּו אם - יֹום ׁשלׁשים לאחר קליפה. ּבלא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹלבּׁשלן
יבּׁשל ולא הּדם, ּבהן ׁשהל ּבידּוע - אדּמין ּדּקין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻחּוטין
עדין ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו וימלח, ׁשּיחּת עד אֹו ׁשּיקלף, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעד

מּתרין. האדּמים, החּוטין ּבהן נראּו ְֲִִִִֶַָָָֹֻֻלא

.ÂËמחזיקין אין ּבחללן, סֹובב ׁשהּמאכל מעים ּבני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכל
ּדם. ֶָָּבהן

.ÊËאסּורין והּקרּומֹות, החּוטין אּלּו ׁשּכל לי, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָיראה
ּבכלל הּתֹורה, מן אסּורין ׁשהן ּתאמר ואם סֹופרים. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֹמּדברי
מרּדּות; מּכת אּלא עליהן לֹוקין אין - ּדם" "וכל חלב" ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ"ּכל
עליו. לֹוקין ואין הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָויהיּו

.ÊÈחלבים מדיחין ולא הּבׂשר, עם חלבים מֹולחין ְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָֹאין
ּבׂשר; ּבּה יחּת לא חלבים, ּבּה ׁשחת וסּכין הּבׂשר. ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹעם
צרי לפיכ ּבׂשר. ּבֹו ידיח לא חלבים, ּבֹו ׁשהדיח ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּוכלי
ואחת ּבּה, ׁשּׁשֹוחט אחת - סּכינין ׁשלׁש להתקין ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹהּטּבח

חלבים. ּבּה ׁשּמחּת ואחת ּבׂשר, ּבּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּמחּת

.ÁÈ- ּבחנּות הּבׂשר הּטּבח ׁשּידיח מקֹום אֹותֹו ּדר ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָואם
ּבֹו ׁשּמדיח אחד מים: ׁשל כלים ׁשני לֹו להתקין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי

חלבים. ּבֹו ׁשּמדיח ואחד ְֲִִֵֶֶַָָָָּבׂשר,

.ËÈּכדי הּבׂשר על הּכסלים חלב לפרׂש לּטּבח ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואסּור
הּטּבח ּביד ויתמע ּדק, החלב ׁשעל ׁשהּקרּום - ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנאֹותֹו
אסּור האּלּו, הּדברים וכל ּבּבׂשר. ויּבלע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויזּוב
את מּכין ואין הּבׂשר, נאסר לא נעׂשּו, ואם ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹותן;

יעׂשה. ׁשּלא אֹותֹו מלּמדין אּלא ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹהעֹוׂשה,

.Îאת מּמּנּו ׁשּיסיר קדם הּבׂשר את מֹולחין אין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוכן
אחר מסירן מלח, ואם האסּורין; והחּוטין ְְְְֲִִִִַַַַַָָָהּקרּומֹות
אחר מסירֹו - הּנׁשה ּגיד ּבהן היה ואפּלּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּנמלחּו.

ּומבּׁשל. ְְִֵֶַַׁשּנמלח,

.‡Îאֹו חּוט אחריו ונמצא הּבׂשר, לנּקֹות ׁשּדרּכֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוטּבח
ּבאּסּורין. יזלזל ׁשּלא אֹותֹו ּומזהירין אֹותֹו, מלּמדין - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹקרּום
מעבירין ּכׂשעֹורה, היה אם - חלב אחריו נמצא אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
הרּבה ּבמקֹומֹות אפּלּו חלב, ּכּזית אחריו נמצא ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאֹותֹו;
ׁשהּטּבח מּפני אֹותֹו; ּומעבירין מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין -ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָ

החלב. על ֱֵֶֶַַָנאמן

רביעי יום
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ואפּלּו‡. הּטהֹורין, וחּיה ּבבהמה נֹוהג - הּנׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּגיד
ּ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 אסּור אינֹו - הּגיד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשעל
והעליֹון הּתֹורה; מן אסּור לעצם, הּסמּו הּפנימי - ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהן

מּדבריהם. אסּור ְִִֵֶָֻּכּלֹו,

.·- הּכף ׁשעל מּמקֹום הּפנימי, הּנׁשה מּגיד ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
אֹו הּפנימי, הּגיד מּׁשאר אֹו מחלּבֹו, אכל ואם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלֹוקה;
ׁשעּור וכּמה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - החיצֹון ְְִִִִַַַַַַָָמּכל
אף - ּכּלֹו הּכף ׁשעל הּגיד אכל ואם ּכּזית; ְֲִִִִֶַַַַַַַַָָֻאכילה?
ּכברּיה ׁשהּוא מּפני לֹוקה, - ּכּזית ּבֹו ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָעל

עצמּה. ְְִֵַָּבפני

ׁשל‚. מּגיד וכּזית ימין ׁשל הּנׁשה מּגיד ּכּזית ְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאכל
ּבהן ׁשאין ּפי על אף ּכּלן, גידין ׁשני ׁשאכל אֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׂשמאל,
וגיד. ּגיד ּכל על לֹוקה הּוא וכן ׁשמֹונים; לֹוקה - ְְִִִִֵֶֶַַַָָּכּזית

ּכף„. לֹו ׁשאין מּפני הּנׁשה, ּגיד מּׁשּום ּבֹו אין - ְִִִֵֵֵֶֶַַָָהעֹוף
הּבהמה ּכיר ׁשּירכֹו עֹוף נמצא ואם עגל. ירכֹו אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיר
וכן עליו. לֹוקין ואין אסּור, ׁשּלֹו הּנׁשה ּגיד - ּכף לֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
אסּור, ׁשּלּה הּנׁשה ּגיד - עֹוף ּכׁשל אר ירכּה ׁשּכף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבהמה

עליו. לֹוקין ְִֵָָואין

ּפטּור,‰. - הּטמאין וחּיה מּבהמה הּנׁשה ּגיד ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוכל
מּתרת; ׁשּכּלּה ּבבהמה אּלא ּבטמאה נֹוהג ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻלפי
הּבׂשר, מּכלל הּגידין ׁשאין ּגּופּה, מּׁשאר ּכאֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָואינֹו
זה הרי הּגיד, ׁשעל מחלב אכל ואם ׁשּבארנּו. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכמֹו

מּבׂשרּה. ְְִֵָָּכאֹוכל

.Âׁשל 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,

.Êׁשּלא עד אחריו, לחּטט צרי - הּנׁשה ּגיד ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּנֹוטל
ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן ּכלּום. מּמּנּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשאיר
אם אּלא טּבח, מּכל ּבׂשר לֹוקחין ואין החלב; על ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמן
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.Èמהן - אסּורין ׁשהן ּוקרּומֹות חּוטין הּבהמה ּבגּוף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָיׁש
ׁשאסּור קרּום אֹו חּוט וכל ּדם. מּׁשּום ּומהן חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום
ימלח ּכ ואחר לנטלֹו, צרי - תאכלּו" לא ּדם "ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹמּׁשּום
צרי אינֹו ּומלחֹו, חתכֹו ואם ׁשאמרנּו: ּכמֹו הּבׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָויבּׁשל
קרּום אֹו חּוט וכל לנטלֹו. צרי אינֹו לצלי, ואם ְְְְְְְְִִִֵָָָָָלנטלֹו;
לבּׁשּול, ּבין לצלי ּבין - חלב" "ּכל מּׁשּום אסּור ְְִִִֵֵֵֶֶָָָׁשהּוא

הּבהמה. מן לנטלֹו ְְְִִֵַָָָצרי

.‡Èמן ּוׁשנים הּימין מן ׁשלׁשה ּבּכסלים, יׁש חּוטין ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹחמּׁשה
לׁשנים מהן אחד ּכל מתּפּצל הּימין, ׁשּמן הּׁשלׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׂשמאל:
ׁשלׁשה. לׁשלׁשה מתּפּצלין הּׂשמאל, ׁשּמן והּׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹֹֹׁשנים;
מּׁשּום הּכליֹות, וחּוטי הּטחֹול וחּוטי חלב; מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֻוכּלן
ּוקרּום הּכסלים, ׁשעל ּוקרּום הּטחֹול, ׁשעל קרּום וכן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָחלב.
הּטחֹול, ּדד ׁשעל ּוקרּום חלב. מּׁשּום אסּורין - הּכליֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשעל
עליו. חּיבין ואין אסּור, הּקרּום ּוׁשאר ּכרת; עליו ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָחּיבין

.·Èּכרת עליו חּיבין העליֹון, - לּכליה יׁש קרּומֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּוׁשני
קרּומֹות ּכׁשאר הּוא הרי והּתחּתֹון, הּכליה; ׁשעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּכחלב

ּכרת. ּבהן ואין אסּורין ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֶֶָָוחּוטין

.‚Èוחּו העקץ, וחּוטי הּיד, וחּוטי הּלב, הּלחיחּוטי טי ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
הּדּקין החּוטין וכן ּומּכאן, מּכאן הּלׁשֹון ׁשּבצד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּבזה, זה מסּבכין עּכביׁש ּבית ּכמֹו הּדּקין חלב ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהן
הּכל - הּביצים ׁשעל ּוקרּום ׁשּבּקדקד, הּמח ׁשעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹּוקרּום

ּדם. מּׁשּום ֲִִָאסּורין

.„Èמּתר יֹום, ׁשלׁשים הׁשלים ׁשּלא טלה אֹו גדי ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֹֻּביצי
ּבהן נראּו אם - יֹום ׁשלׁשים לאחר קליפה. ּבלא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹלבּׁשלן
יבּׁשל ולא הּדם, ּבהן ׁשהל ּבידּוע - אדּמין ּדּקין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻחּוטין
עדין ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו וימלח, ׁשּיחּת עד אֹו ׁשּיקלף, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעד

מּתרין. האדּמים, החּוטין ּבהן נראּו ְֲִִִִֶַָָָֹֻֻלא

.ÂËמחזיקין אין ּבחללן, סֹובב ׁשהּמאכל מעים ּבני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכל
ּדם. ֶָָּבהן

.ÊËאסּורין והּקרּומֹות, החּוטין אּלּו ׁשּכל לי, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָיראה
ּבכלל הּתֹורה, מן אסּורין ׁשהן ּתאמר ואם סֹופרים. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֹמּדברי
מרּדּות; מּכת אּלא עליהן לֹוקין אין - ּדם" "וכל חלב" ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ"ּכל
עליו. לֹוקין ואין הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָויהיּו

.ÊÈחלבים מדיחין ולא הּבׂשר, עם חלבים מֹולחין ְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָֹאין
ּבׂשר; ּבּה יחּת לא חלבים, ּבּה ׁשחת וסּכין הּבׂשר. ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹעם
צרי לפיכ ּבׂשר. ּבֹו ידיח לא חלבים, ּבֹו ׁשהדיח ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּוכלי
ואחת ּבּה, ׁשּׁשֹוחט אחת - סּכינין ׁשלׁש להתקין ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹהּטּבח

חלבים. ּבּה ׁשּמחּת ואחת ּבׂשר, ּבּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּמחּת

.ÁÈ- ּבחנּות הּבׂשר הּטּבח ׁשּידיח מקֹום אֹותֹו ּדר ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָואם
ּבֹו ׁשּמדיח אחד מים: ׁשל כלים ׁשני לֹו להתקין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי

חלבים. ּבֹו ׁשּמדיח ואחד ְֲִִֵֶֶַָָָָּבׂשר,

.ËÈּכדי הּבׂשר על הּכסלים חלב לפרׂש לּטּבח ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואסּור
הּטּבח ּביד ויתמע ּדק, החלב ׁשעל ׁשהּקרּום - ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנאֹותֹו
אסּור האּלּו, הּדברים וכל ּבּבׂשר. ויּבלע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויזּוב
את מּכין ואין הּבׂשר, נאסר לא נעׂשּו, ואם ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹותן;

יעׂשה. ׁשּלא אֹותֹו מלּמדין אּלא ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹהעֹוׂשה,

.Îאת מּמּנּו ׁשּיסיר קדם הּבׂשר את מֹולחין אין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוכן
אחר מסירן מלח, ואם האסּורין; והחּוטין ְְְְֲִִִִַַַַַָָָהּקרּומֹות
אחר מסירֹו - הּנׁשה ּגיד ּבהן היה ואפּלּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּנמלחּו.

ּומבּׁשל. ְְִֵֶַַׁשּנמלח,

.‡Îאֹו חּוט אחריו ונמצא הּבׂשר, לנּקֹות ׁשּדרּכֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוטּבח
ּבאּסּורין. יזלזל ׁשּלא אֹותֹו ּומזהירין אֹותֹו, מלּמדין - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹקרּום
מעבירין ּכׂשעֹורה, היה אם - חלב אחריו נמצא אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
הרּבה ּבמקֹומֹות אפּלּו חלב, ּכּזית אחריו נמצא ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאֹותֹו;
ׁשהּטּבח מּפני אֹותֹו; ּומעבירין מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין -ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָ

החלב. על ֱֵֶֶַַָנאמן
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ואפּלּו‡. הּטהֹורין, וחּיה ּבבהמה נֹוהג - הּנׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּגיד
ּ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 אסּור אינֹו - הּגיד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשעל
והעליֹון הּתֹורה; מן אסּור לעצם, הּסמּו הּפנימי - ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהן

מּדבריהם. אסּור ְִִֵֶָֻּכּלֹו,

.·- הּכף ׁשעל מּמקֹום הּפנימי, הּנׁשה מּגיד ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
אֹו הּפנימי, הּגיד מּׁשאר אֹו מחלּבֹו, אכל ואם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלֹוקה;
ׁשעּור וכּמה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - החיצֹון ְְִִִִַַַַַַָָמּכל
אף - ּכּלֹו הּכף ׁשעל הּגיד אכל ואם ּכּזית; ְֲִִִִֶַַַַַַַַָָֻאכילה?
ּכברּיה ׁשהּוא מּפני לֹוקה, - ּכּזית ּבֹו ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָעל

עצמּה. ְְִֵַָּבפני

ׁשל‚. מּגיד וכּזית ימין ׁשל הּנׁשה מּגיד ּכּזית ְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאכל
ּבהן ׁשאין ּפי על אף ּכּלן, גידין ׁשני ׁשאכל אֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׂשמאל,
וגיד. ּגיד ּכל על לֹוקה הּוא וכן ׁשמֹונים; לֹוקה - ְְִִִִֵֶֶַַַָָּכּזית

ּכף„. לֹו ׁשאין מּפני הּנׁשה, ּגיד מּׁשּום ּבֹו אין - ְִִִֵֵֵֶֶַַָָהעֹוף
הּבהמה ּכיר ׁשּירכֹו עֹוף נמצא ואם עגל. ירכֹו אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיר
וכן עליו. לֹוקין ואין אסּור, ׁשּלֹו הּנׁשה ּגיד - ּכף לֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
אסּור, ׁשּלּה הּנׁשה ּגיד - עֹוף ּכׁשל אר ירכּה ׁשּכף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבהמה

עליו. לֹוקין ְִֵָָואין

ּפטּור,‰. - הּטמאין וחּיה מּבהמה הּנׁשה ּגיד ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוכל
מּתרת; ׁשּכּלּה ּבבהמה אּלא ּבטמאה נֹוהג ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻלפי
הּבׂשר, מּכלל הּגידין ׁשאין ּגּופּה, מּׁשאר ּכאֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָואינֹו
זה הרי הּגיד, ׁשעל מחלב אכל ואם ׁשּבארנּו. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכמֹו

מּבׂשרּה. ְְִֵָָּכאֹוכל

.Âׁשל 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,

.Êׁשּלא עד אחריו, לחּטט צרי - הּנׁשה ּגיד ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּנֹוטל
ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן ּכלּום. מּמּנּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשאיר
אם אּלא טּבח, מּכל ּבׂשר לֹוקחין ואין החלב; על ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמן
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לעצמֹו, ׁשּׁשֹוחט הּוא - ּבכׁשרּות ּומחזק ּכׁשר אדם ְְְְְֵֵֶַַָָָָָָֻהיה
ונאמן. ְֱֵֶָּומֹוכר,

.Áּבארץ אבל לארץ; ּבחּוצה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָּבּמה
אדם. מּכל לֹוקחין ליׂשראל, ׁשּכּלּה ּבזמן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻיׂשראל

.Ëּבׂשר אֹו נבלה ּבׂשר ונמצא ּבׂשר, למּכר הּנאמן ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹטּבח
אֹותֹו, ּומׁשּמתין לּבעלים; הּדמים את מחזיר - ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָטרפה
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;

.Èזה הרי הארץ, מעּמי אחד ּביד וׁשּלחֹו ּבׂשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלֹוקח
חֹוׁשׁשין אין ּבכׁשרּות, מחזק ׁשאינֹו ּפי על ואף עליו; ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֻנאמן
ואמהֹותיהן יׂשראל עבדי ואפּלּו יחליף. ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלֹו

יחליף.[שפחותיהן] ׁשּמא ּגֹויים, לא אבל זה; ּבדבר ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹנאמנין

.‡Èואחת ׁשחּוטה ּבׂשר מֹוכרֹות ּתׁשע חנּיֹות, ְְְְֲֵֶֶַַַַָֻעׂשר
מּמי ידּוע ואין מהן, מאחת ּבׂשר ולקח נבלה, ּבׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמֹוכרת
הּל ּבּׁשּוק, מׁשל הּנמצא ּבׂשר אבל אסּור. זה הרי - ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻלקח
רב היּו ואם אסּור; ּגֹויים, הּמֹוכרין רב היּו אם הרב: ְְִִִִַַַָָָָֹֹֹאחר

מּתר. יׂשראל, ְְִִֵַָָֻהּמֹוכרים

.·Èהּבׂשר מֹוכרי היּו אם - ּגֹוי ּביד הּנמצא ּבׂשר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוכן
ּכל חכמים אסרּו ּוכבר ּתֹורה; ּדין הּוא זה מּתר. ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻיׂשראל,
ׁשּכל ּפי על אף - ּגֹוי ּביד ּבין ּבּׁשּוק ּבין הּנמצא, ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבׂשר

יׂשראל.הּׁשֹוחטי הּמֹוכרין וכל ן ְְְֲִִִֵַַָָ

.‡Èונעלם ּבביתֹו, והּניחֹו ּבׂשר הּלֹוקח אּלא עֹוד, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹולא
ׁשהיה אֹו סימן, ּבֹו לֹו היה ּכן אם אּלא אסּור, - העין ִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמן
ׁשהיה אֹו זה, ׁשהּוא וּדאי מּכירֹו והּוא עין טביעּות ּבֹו ְְִִִֶֶֶַַַַָָלֹו

וחתּום. ְָָצרּור

.‚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

.„Èלׁשלח לאדם מּתר ,לפיכ ּבהנאה. מּתר הּנׁשה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻּגיד
ּ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
ּובחלב, ואכלּה", ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּנבלה:
ּבּתֹורה ׁשּיתּפרׁש עד אֹו מלאכה". לכל "יעׂשה ּבֹו: ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר
ּורמׂשים, ׁשקצים, ּכגֹון: ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּבעל
ּבהניה מּתרין אּלּו ׁשּכל - הּנׁשה וגיד החי, מן ואבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻודם,

ּ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

ׁשאסּור ּדבר וכל מּתרין. והּדמים מרּדּות, מּכת ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻאֹותֹו
ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - ּבהניה ּומּתר ֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָֻֻּבאכילה

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
ּגֹוי ׁשחלבֹו ּבחלב סחֹורה לעׂשֹות ּומּתר לּטמאים. ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻמלאכּתֹו

ּ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
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הּתֹורה,‡. מן לאכלֹו ואסּור לבּׁשלֹו אסּור - ּבחלב ְְְְְְִַַָָָָָָָָּבׂשר
ּכל ּכאפר אסּור ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ּבהניה; ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָואסּור
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מׁשניהן ּומּׁשּיבּׁשל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנקּברין.
הּבׂשר מן מּׁשניהן, ּכּזית האֹוכל וכן אּמֹו". ּבחלב ּגדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָתבּׁשל
בּׁשל. ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקה, - ּכאחד ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהחלב

ׁשאסר·. מּפני אּלא האכילה, מּלאסר הּכתּוב ׁשתק ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלא
לֹומר צרי ואין אסּור, ּבּׁשּולֹו 'ואפּלּו ּכלֹומר: - ְְֲִִִִֵַַַַָָהּבּׁשּול

מאח הּבת, מּלאסר ׁשּׁשתק ּכמֹו הּבת.אכילתֹו'; ּבת ׁשאסר ר ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

ּ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
ׁשּבּׁשלֹו טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אבל ּבהוה. הּכתּוב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּדּבר
ּבחלב ׁשּבּׁשלֹו טמאה ּבהמה ּבׂשר אֹו טמאה, ּבהמה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבחלב
על חּיבין ואין ּבהניה; ּומּתר לבּׁשל מּתר - טהֹורה ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻֻּבהמה

ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום ְֲִִָָָָָאכילתֹו

חּיה„. ּבחלב ּבין ּבהמה ּבחלב ּבין ועֹוף, חּיה ּבׂשר ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָוכן
ּומּתר לבּׁשלֹו מּתר לפיכ הּתֹורה; מן ּבאכילה אסּור אינֹו -ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻ
יפׁשטּו ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבאכילה ואסּור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבהניה.
ּבׂשר ויאכלּו ּתֹורה, ׁשל ּבחלב ּבׂשר אּסּור לידי ויבֹואּו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹהעם
ּגדי אּלא הּכתּוב מׁשמע אין ׁשהרי טהֹורה, ּבחלב ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָטהֹורה

ּבחלב. ּבׂשר ּכל אסרּו לפיכ מּמׁש, אּמֹו ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָּבחלב

עֹוף,‰. והּׁשֹוחט ּבחלב; לאכלן מּתר וחגבים, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻּדגים
ּבחלב. לאכלן מּתר - ּגמּורֹות ּביצים ּבֹו ְְְְְְִִֵָָָָָָֻונמצא

.Âאין - ּבהן וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי והמבּׁשל המעּׁשן ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבׂשר
מתה, ּבחלב אֹו חלב, ּבמי ּבׂשר המבּׁשל וכן עליו; ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָלֹוקין
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

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.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
ּבׂשר ׁשל חתיכה ּכיצד? טעם. ּבנֹותן ׁשעּורֹו - עּמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָונתּבּׁשל
הּקדרה: את הּגֹוי טֹועם - חלב ׁשל רֹותחת לקדרה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנפלה
מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה ׁשּיׁש אמר ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאם
ׁשּקדם אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּורה. חתיכה, ְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָואֹותּה
אם אבל ׁשּבלעה; חלב ׁשּתפלט קדם החתיכה את ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוהֹוציא
ׁשּנבלע ׁשהחלב מּפני ּבׁשּׁשים; אֹותּה מׁשערין - סּלק ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלא

החלב. ׁשאר עם ונתערב יצא ונאסר, ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָּבּה

.Ëהחתיכה את טֹועמין - ּבׂשר ׁשל קדרה לתֹו חלב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָנפל
ואם מּתר; הּכל חלב, טעם ּבּה אין אם חלב: עליה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנפל
החתיכה ּתּסחט ׁשאם ּפי על אף - חלב טעם ּבחתיכה ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָיׁש
חלב, טעם עּתה ּבּה ויׁש הֹואיל - טעם ּבּה יּׁשאר ְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹלא
ׁשּיׁש ּבכל היה אם ּבכּלּה: ּומׁשערין חתיכה. אֹותּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻנאסרה
ׁשּתהיה ּכדי והּתבלין, והּמרק והּירק החתיכֹות מן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּקדרה,
אסּורה, החתיכה - הּכל מן מּׁשּׁשים אחד זֹו ֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹחתיכה

מּתר. ְְַָָֻוהּׁשאר

.Èּבּתחּלה 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
לתֹו אֹו הּמרק לתֹו חלב נפל אם וכן טעם. ּבנֹותן ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָזה

ו הּקדרההחתיכֹות את נֹוער - נפל חתיכה לאיזֹו נֹודע לא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
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

.‡Èואם חלב; ּבּה יבּׁשל לא ּבׂשר, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה
טעם. ּבנֹותן ְִֵֵַַּבּׁשל,

.·Èהבהמה]הּכחל ׁשאין[שד סֹופרים; מּדברי אסּור , ְְְִִִֵֵֶַָָ
ּכמֹו הּתֹורה, מן אסּור ׁשחּוטה ּבחלב ׁשּנתּבּׁשל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּבׂשר
לצלֹותֹו מּתר ׁשּבֹו, החלב ּומרק ׁשּקרעֹו הּכחל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבארנּו.

וטחֹו וערב, ׁשתי קרעֹו ואם ׁשּלא[סחט]ּולאכלֹו; עד ּבּכתל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּוכחל הּבׂשר. עם לבּׁשלֹו מּתר - חלב לחלּוחית ּבֹו ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֻנׁשאר
- ּגדֹולה ׁשל ּבין הניקה ׁשּלא קטּנה ׁשל ּבין קרעֹו, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
לאכלֹו; מּתר עצמֹו, ּבפני ּובּׁשלֹו עבר ואם לבּׁשלֹו; ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָֻאסּור
ּוכחל ּבׁשּׁשים, אֹותֹו מׁשערין - אחר ּבׂשר עם ּבּׁשלֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָואם

הּמנין. ְִִַָמן

.‚È- ּבּכחל ׁשּׁשים ּכמֹו הּכחל עם הּכל היה אם ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּכיצד?
הּכל מּׁשּׁשים, ּבפחֹות היה ואם מּתר; והּׁשאר אסּור, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻהּכחל
אֹוסר - אחרת לקדרה נפל אם ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּור.
עצמֹו ׁשהּכחל ּכראׁשֹונה; ּבׁשּׁשים ּבֹו ּומׁשערין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּה,
אּלא ּבֹו מׁשערין ואין האסּורה; ּכחתיכה נעׂשה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבּׁשל,
ׁשּנפל. ּבׁשעה ׁשהיה ּכמֹות לא ׁשּנתּבּׁשל, ּבעת ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכמֹות

.„Èהּבׂשר מן למעלה ׁשחתכֹו, הּכחל את צֹולין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין
מּתר. הּכל צלהּו, ואם ְְִַַָָָֹֻּבׁשּפּוד;

.ÂËאּלא חלב, ׁשאינֹו מּתרת; ׁשּבּה, ּבחלב ׁשּבּׁשלּה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻקבה
ּבּמעים. יׁשּתּנה ׁשהרי ּכטּנֹופֹות, הּוא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַהרי

.ÊËלהעמיד מייצב]אסּור ּבעֹור[שנוצר]הּגבינה[בחומר ְְְֲִִַַָָ
אם הּגבינה: את טֹועם - העמיד ואם ׁשחּוטה. ׁשל ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּקבה
מּפני מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻיׁש
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

.ÊÈּובהתערב מּתר, לבּדֹו והחלב מּתר, לבּדֹו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהּבׂשר
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהן. יאסרּו ּבּׁשּול ידי על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשניהן
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 מחמת[=בשר 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

.Îׁשהּוא 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

.·Îהּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב; העּסה את לׁשין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָאין
ואין ּבׂשר. ּבּה יאכל ׁשּמא עברה; הרּגל מּפני ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ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- הּבׂשר עם ׁשּצלין ודגים הּצלי, עם ׁשאפיּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָּפת
בּה ּובּׁשלּו ּבׂשר, בּה ׁשאכלּו קערה ּבחלב. לאכלן ְְְְְְִֶָָָָָָָָָָָָאסּור

ּבכּותח. לאכלן מּתר הּדגים, אֹותן - ְְְִִַָָָָָָָֻּדגים

.„Îצנֹון ּ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 ְִִֵֶֶֶַַַַַָָ
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.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
ּבׂשר ׁשל חתיכה ּכיצד? טעם. ּבנֹותן ׁשעּורֹו - עּמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָונתּבּׁשל
הּקדרה: את הּגֹוי טֹועם - חלב ׁשל רֹותחת לקדרה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנפלה
מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה ׁשּיׁש אמר ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאם
ׁשּקדם אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּורה. חתיכה, ְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָואֹותּה
אם אבל ׁשּבלעה; חלב ׁשּתפלט קדם החתיכה את ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוהֹוציא
ׁשּנבלע ׁשהחלב מּפני ּבׁשּׁשים; אֹותּה מׁשערין - סּלק ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלא

החלב. ׁשאר עם ונתערב יצא ונאסר, ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָּבּה

.Ëהחתיכה את טֹועמין - ּבׂשר ׁשל קדרה לתֹו חלב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָנפל
ואם מּתר; הּכל חלב, טעם ּבּה אין אם חלב: עליה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנפל
החתיכה ּתּסחט ׁשאם ּפי על אף - חלב טעם ּבחתיכה ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָיׁש
חלב, טעם עּתה ּבּה ויׁש הֹואיל - טעם ּבּה יּׁשאר ְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹלא
ׁשּיׁש ּבכל היה אם ּבכּלּה: ּומׁשערין חתיכה. אֹותּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻנאסרה
ׁשּתהיה ּכדי והּתבלין, והּמרק והּירק החתיכֹות מן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּקדרה,
אסּורה, החתיכה - הּכל מן מּׁשּׁשים אחד זֹו ֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹחתיכה

מּתר. ְְַָָֻוהּׁשאר

.Èּבּתחּלה 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
לתֹו אֹו הּמרק לתֹו חלב נפל אם וכן טעם. ּבנֹותן ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָזה

ו הּקדרההחתיכֹות את נֹוער - נפל חתיכה לאיזֹו נֹודע לא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
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

.‡Èואם חלב; ּבּה יבּׁשל לא ּבׂשר, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה
טעם. ּבנֹותן ְִֵֵַַּבּׁשל,

.·Èהבהמה]הּכחל ׁשאין[שד סֹופרים; מּדברי אסּור , ְְְִִִֵֵֶַָָ
ּכמֹו הּתֹורה, מן אסּור ׁשחּוטה ּבחלב ׁשּנתּבּׁשל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּבׂשר
לצלֹותֹו מּתר ׁשּבֹו, החלב ּומרק ׁשּקרעֹו הּכחל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבארנּו.

וטחֹו וערב, ׁשתי קרעֹו ואם ׁשּלא[סחט]ּולאכלֹו; עד ּבּכתל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּוכחל הּבׂשר. עם לבּׁשלֹו מּתר - חלב לחלּוחית ּבֹו ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֻנׁשאר
- ּגדֹולה ׁשל ּבין הניקה ׁשּלא קטּנה ׁשל ּבין קרעֹו, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
לאכלֹו; מּתר עצמֹו, ּבפני ּובּׁשלֹו עבר ואם לבּׁשלֹו; ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָֻאסּור
ּוכחל ּבׁשּׁשים, אֹותֹו מׁשערין - אחר ּבׂשר עם ּבּׁשלֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָואם

הּמנין. ְִִַָמן

.‚È- ּבּכחל ׁשּׁשים ּכמֹו הּכחל עם הּכל היה אם ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּכיצד?
הּכל מּׁשּׁשים, ּבפחֹות היה ואם מּתר; והּׁשאר אסּור, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻהּכחל
אֹוסר - אחרת לקדרה נפל אם ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּור.
עצמֹו ׁשהּכחל ּכראׁשֹונה; ּבׁשּׁשים ּבֹו ּומׁשערין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּה,
אּלא ּבֹו מׁשערין ואין האסּורה; ּכחתיכה נעׂשה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבּׁשל,
ׁשּנפל. ּבׁשעה ׁשהיה ּכמֹות לא ׁשּנתּבּׁשל, ּבעת ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכמֹות

.„Èהּבׂשר מן למעלה ׁשחתכֹו, הּכחל את צֹולין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין
מּתר. הּכל צלהּו, ואם ְְִַַָָָֹֻּבׁשּפּוד;

.ÂËאּלא חלב, ׁשאינֹו מּתרת; ׁשּבּה, ּבחלב ׁשּבּׁשלּה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻקבה
ּבּמעים. יׁשּתּנה ׁשהרי ּכטּנֹופֹות, הּוא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַהרי

.ÊËלהעמיד מייצב]אסּור ּבעֹור[שנוצר]הּגבינה[בחומר ְְְֲִִַַָָ
אם הּגבינה: את טֹועם - העמיד ואם ׁשחּוטה. ׁשל ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּקבה
מּפני מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻיׁש
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

.ÊÈּובהתערב מּתר, לבּדֹו והחלב מּתר, לבּדֹו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהּבׂשר
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהן. יאסרּו ּבּׁשּול ידי על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשניהן
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 מחמת[=בשר 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

.Îׁשהּוא 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

.·Îהּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב; העּסה את לׁשין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָאין
ואין ּבׂשר. ּבּה יאכל ׁשּמא עברה; הרּגל מּפני ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ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- הּבׂשר עם ׁשּצלין ודגים הּצלי, עם ׁשאפיּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָּפת
בּה ּובּׁשלּו ּבׂשר, בּה ׁשאכלּו קערה ּבחלב. לאכלן ְְְְְְִֶָָָָָָָָָָָָאסּור

ּבכּותח. לאכלן מּתר הּדגים, אֹותן - ְְְִִַָָָָָָָֻּדגים

.„Îצנֹון ּ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 ְִִֵֶֶֶַַַַַָָ
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זה ּבמלח הּבׂשר מבּׁשל ונמצא מּמּנּו, ׁשֹואב ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּפני
,הּכמ ּכד ּבצד החמץ ּכד מּניח אבל החלב; טעם ּבֹו ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּיׁש

מּמּנּו. ׁשֹואב החמץ ִֵֵֶֶֶַֹׁשאין

.ÂÎאחריו לאכל מּתר - ּתחּלה חלב אֹו ּגבינה ׁשאכל ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻמי
ּובין הּגבינה ּבין ּפיו ויקּנח ידיו ׁשּידיח וצרי מּיד, ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבׂשר
ּובֹולען ׁשּלֹועסן ּבפרֹות, אֹו ּבפת ּפיו? ּיקּנח ּובמה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהּבׂשר.
קמח אֹו מּתמרים חּוץ - הּפה את מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹאֹו

יפה. מקּנחין אּלּו ׁשאין ירקֹות, ְְְִֵֵֶֶַָָאֹו

.ÊÎאבל חּיה; אֹו ּבהמה ּבבׂשר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָּבּמה
אינֹו החלב, אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבׂשר אכל ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאם

ידים. נטילת ולא הּפה קּנּוח לא ְְִִִִֶַַַַָָֹֹצרי

.ÁÎּבׂשר ּ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 אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

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
ׁשּיקר קדם ׁשּלֹו החדׁש מן לאכל ּבׁשּׁשהאסּור העמר ב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

תאכלּו"; לא וכרמל וקלי "ולחם ׁשּנאמר: ּבניסן, ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹעׂשר
מן לֹוקה העמר, הקרבת קדם חדׁש ּכּזית האֹוכל ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוכל
ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין זמן, ּובכל מקֹום ּבכל - ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָהּתֹורה
ׁשּבזמן אּלא הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלארץ,
ּבירּוׁשלים; החדׁש הּתר העמר, מּׁשּיקרב - מקּדׁש ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּיׁש
ּדין ּבית ׁשאין חצֹות, אחר מּתרין הרחֹוקין, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻוהּמקֹומֹות
- הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ּובזמן חצֹות. אחר עד ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָמתעּצלין
ּבּמקֹומֹות הּזה, ּובּזמן הּתֹורה; מן אסּור ּכּלֹו הּיֹום ְְִֶַַַַַַָָָֻּכל
עׂשר ׁשבעה יֹום ּכל אסּור החדׁש - ימים ׁשני ְְִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשעֹוׂשין

סֹופרים. מּדברי לערב, עד ְְְִִִִֵֶֶַָָּבניסן

וקלי‚. לחם קלויים]האֹוכל [שבליםוכרמל[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
ּבאכילה מּתרת העמר, ׁשּקרב אחר אּלא נגמרה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻּ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

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 מיני אֹו תבּואה מּמיני מין ּכיצד? הּכרם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכלאי
ּבין ּגֹוי, ׁשּזרע ּבין יׂשראל, ׁשּזרע ּבין - הּגפן עם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁ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

.Êמן ּבין הּירק, מן ּבין - הּכרם מּכלאי ּכּזית ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהאֹוכל
זה. עם זה מצטרפין ּוׁשניהם הּתֹורה; מן לֹוקה - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהענבים

.Áאבל יׂשראל; ּבארץ ׁשּנזרעּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
ּ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 וגורם מקּדׁש.[אוסר אינֹו ּדבר ואיזה ,ְְֵֵֵֶַָָ

.Ëּפרֹות ּכל מאכל- אילן הּנֹוטע ּכל ּכיצד? ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָהערלה
אסּורין הן הרי מּׁשּנזרע, ׁשנים ׁשלׁש אילן אֹותֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשעֹוׂשה
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
לארץ ּבחּוצה הערלה ׁשּוּדאי מּסיני, למׁשה הלכה -ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּ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
יֹוצאֹות הענבים ראה אפּלּו לארץ, ּובחּוצה מּתר. ְְְְֲֲִִֶָָָָָָָָָֻּבסּוריה,
והּוא מהן; לֹוקח - הּכרם מן יֹוצא ירק אֹו ערלה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּכרם
ּבידֹו. הּירק לֹוקט אֹו הערלה מן ּבֹוצר אֹותֹו יראה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

.·Èּבארץ - ּכלאים ספק אֹו ערלה ספק ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּכרם
לֹומר צרי ואין מּתר. ּובסּוריה, אסּור; ְְְְִִֵֵַָָָָָֻיׂשראל,

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה

.‚Èמּתרת - 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

.„Èמּתחּלת התנּו אם - ּבנטיעה ׁשּתפין ׁשהיּו ויׂשראל ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֻּגֹוי
אֹוכל ויׂשראל ערלה, ׁשני אֹוכל הּגֹוי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻהּׁשּתפּות
מּתר; זה הרי - הערלה ׁשני ּכנגד הּתר מּׁשני ׁשנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻׁשלׁש
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,

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.ÂË,לארץ ּבחּוצה 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,

.ÊËּבארץ מהם לאכל אסּור ּכּלּה, רביעית ׁשנה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻּפרֹות
מׁשּפטי יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות ׁשּיּפדּו; עד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיׂשראל
ולרבעי. לערלה מֹונין ּומאימתי אכילתן, ודין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָּפדיֹונן,

.ÊÈׁשאֹוסף אחר הּזה? ּבּזמן רבעי נטע ּפרֹות ּפֹודין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹותן,
ּכ ואחר רבעי'. נטע ּפדיֹון על וצּונּו ּבמצוֹותיו, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָקּדׁשנּו
אּלּו 'הרי ואֹומר: אחת, ּבפרּוטה ואפּלּו ּכּלן, את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּפֹודה
אֹו הּמלח. לים ּפרּוטה אֹותּה ּומׁשלי זֹו'; ּבפרּוטה ְְְְְִִִֶַַַָָָָּפדּויין
ּכל 'הרי ואֹומר: אחרֹות, מּפרֹות ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמחּללן
אּלּו' ׂשעֹורים 'על אֹו אּלּו' חּטים על מחּללין האּלּו ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהּפרֹות
לאחרים. ּתּקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי אֹותן, וׂשֹורף ּבהן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוכּיֹוצא

הּפרֹות. ּכל ְֵֵַָואֹוכל

.ÁÈׁשנה ּפרֹות ׁשּפדה ּפי על ׁשאף הּגאֹונים, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹורּו
עד לאכלן אסּור חּללן, אֹו חמיׁשית;רביעית ׁשנה ׁשּתּכנס ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ

ּופסּוק הֹוראה; ׁשגגת ׁשּזֹו לי, ויראה עּקר. לֹו אין זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָודבר
ּפריֹו". את ּתאכלּו החמיׁשת "ּובּׁשנה ׁשּכתּוב: לפי ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּטעם,
ּבלא ּפריֹו ּתאכלּו החמיׁשית ׁשּבּׁשנה אּלא הּכתּוב ענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹואין
זֹו. להֹוראה לחש ראּוי ואין ׁשּבעֹולם. חּלין ּככל ְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֻּפדיֹון,

.ËÈמּמּנּו להפריׁש חּיב ׁשהּוא אכל ּכל ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּטבל
'טבל'; נקרא מּמּנּו, ׁשּיפריׁש קדם - ּומעׂשרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּתרּומה
בני קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמּנּו, לאכל ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹואסּור
מנהג ּבהן ינהגּו לא ּכלֹומר לה'", ירימּו אׁשר את ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל
האֹוכל הּורמּו. לא להּתרם ׁשעתידין קדׁשים ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻחּלין,
ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם הּטבל מן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכּזית
את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעׂשר

אׁשמה". עֹון אֹותם והּׂשיאּו וגֹו' יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָקדׁשי

.Îגדֹולה ּ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
גדֹולה ּבתרּומה אּלא מיתה עֹון ׁשאין מיתה; ּבֹו ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָטבל,

מעׂשר. ְֲֵַַּותרּומת

.‡Î,מעׂשרֹות מּמּנּו הּורמּו ׁשּלא טבל לאֹוכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹאזהרה
"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבכלל
חּיב ּדבר איזה יתּבאר ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ּובהלכֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָוגֹו'.
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,ׁשביעית ּוספיחי וההקּדׁש, והחדׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּטבל,
אסּורין מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - והערלה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהּכלאים,
ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ עליהן; לֹוקין ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכמֹותן,
הּזיתים על ׁשּלֹוקין ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין - הּכרם ּכלאי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַׁשל

ׁשּלהן. הענבים ְֲִֶֶַָָָועל

.‚Îׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין ּבקדׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֻיׁש
ּובּכּורים, ּתרּומֹות, ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון - הן ְְֲִִִִִֵֵֶַַָּתֹורה
ּכגֹון הּמזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני; ּומעׂשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוחּלה,

ּבמקֹומֹו. יתּבאר מהן אחד וכל וטמא. ונֹותר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָּפּגּול

.„Îּבין למלקּות ּבין ּכּזית, - מהן אכילה ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָוׁשעּור
חמץ ּבהלכֹות ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלכרת.
מין אּסּור אינֹו הּכּפּורים, ּביֹום אכילה אּסּור אבל ְֲֲִִִִִִֵַַָָָּומּצה.
ׁשוה אינֹו הּנזיר, על מּגפן יֹוצא אּסּור וכן עצמֹו; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבפני
ודיניו, וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור יתּבאר ּולפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבּכל.

לֹו. הראּוי ְִָָּבמקֹומֹו

חמישי יום
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והּׁשֹותה‡. ּבהניה; אסּור זרה, לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיין
ׁשהּוא ּכל האֹוכל וכן הּתֹורה. מן לֹוקה ׁשהּוא, ּכל ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמּמּנּו

ל]מּתקרבת אפּלּו[שמוקרב ּפרֹות, אֹו מּבׂשר זרה, עבֹודה ְֲֲִִִִֵֶָָָָָֹ
"אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל - ּומלח ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמים

נסיכם". יין יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו ְְְִִֵֵֵֵֶָָֹחלב

זה·. ׁשאּסּור וכיון לּה; ׁשּקרב ּכזבח לּה, ׁשּנתנּס ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָיין
לֹו אין הּוא, זרה עבֹודה ּבעבֹודהמּׁשּום ׁשּנאמר ׁשעּור, ֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָ

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹזרה:

.‚,נתנּס לא אֹו נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין הּגֹויים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיין
;ׁשּנתנּס ּכיין ּבהניה אסּור - יינם' 'סתם הּנקרא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהּוא
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‰. ׁשּנגע ּגֹוי ּתינֹוק וכן ּבכּונה, ׁשּלא ּביין ׁשּנגע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּגֹוי
הּגֹויים, מן עבדים הּלֹוקח ּבהניה. ּומּתר ּבׁשתּיה, אסּור -ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֻ
מּתר ּבֹו ׁשּיּגעּו ויין מנּסכין, אינן מּיד - ּוטבלן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻּומלן
ולא יׂשראל, ּבדתי נהגּו לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבׁשתּיה,

מּפיהן. זרה עבֹודה ְֲִִֶָָָָָּפסקה

.Â,ּומלּו יׂשראל ּברׁשּות ׁשּנֹולדּו הּגֹויֹות הּׁשפחֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּבני
ּ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
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.ÂË,לארץ ּבחּוצה 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,

.ÊËּבארץ מהם לאכל אסּור ּכּלּה, רביעית ׁשנה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻּפרֹות
מׁשּפטי יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות ׁשּיּפדּו; עד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיׂשראל
ולרבעי. לערלה מֹונין ּומאימתי אכילתן, ודין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָּפדיֹונן,

.ÊÈׁשאֹוסף אחר הּזה? ּבּזמן רבעי נטע ּפרֹות ּפֹודין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹותן,
ּכ ואחר רבעי'. נטע ּפדיֹון על וצּונּו ּבמצוֹותיו, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָקּדׁשנּו
אּלּו 'הרי ואֹומר: אחת, ּבפרּוטה ואפּלּו ּכּלן, את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּפֹודה
אֹו הּמלח. לים ּפרּוטה אֹותּה ּומׁשלי זֹו'; ּבפרּוטה ְְְְְִִִֶַַַָָָָּפדּויין
ּכל 'הרי ואֹומר: אחרֹות, מּפרֹות ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמחּללן
אּלּו' ׂשעֹורים 'על אֹו אּלּו' חּטים על מחּללין האּלּו ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהּפרֹות
לאחרים. ּתּקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי אֹותן, וׂשֹורף ּבהן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוכּיֹוצא

הּפרֹות. ּכל ְֵֵַָואֹוכל

.ÁÈׁשנה ּפרֹות ׁשּפדה ּפי על ׁשאף הּגאֹונים, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹורּו
עד לאכלן אסּור חּללן, אֹו חמיׁשית;רביעית ׁשנה ׁשּתּכנס ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ

ּופסּוק הֹוראה; ׁשגגת ׁשּזֹו לי, ויראה עּקר. לֹו אין זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָודבר
ּפריֹו". את ּתאכלּו החמיׁשת "ּובּׁשנה ׁשּכתּוב: לפי ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּטעם,
ּבלא ּפריֹו ּתאכלּו החמיׁשית ׁשּבּׁשנה אּלא הּכתּוב ענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹואין
זֹו. להֹוראה לחש ראּוי ואין ׁשּבעֹולם. חּלין ּככל ְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֻּפדיֹון,

.ËÈמּמּנּו להפריׁש חּיב ׁשהּוא אכל ּכל ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּטבל
'טבל'; נקרא מּמּנּו, ׁשּיפריׁש קדם - ּומעׂשרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּתרּומה
בני קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמּנּו, לאכל ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹואסּור
מנהג ּבהן ינהגּו לא ּכלֹומר לה'", ירימּו אׁשר את ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל
האֹוכל הּורמּו. לא להּתרם ׁשעתידין קדׁשים ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻחּלין,
ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם הּטבל מן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכּזית
את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעׂשר

אׁשמה". עֹון אֹותם והּׂשיאּו וגֹו' יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָקדׁשי

.Îגדֹולה ּ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
גדֹולה ּבתרּומה אּלא מיתה עֹון ׁשאין מיתה; ּבֹו ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָטבל,

מעׂשר. ְֲֵַַּותרּומת

.‡Î,מעׂשרֹות מּמּנּו הּורמּו ׁשּלא טבל לאֹוכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹאזהרה
"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבכלל
חּיב ּדבר איזה יתּבאר ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ּובהלכֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָוגֹו'.
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,ׁשביעית ּוספיחי וההקּדׁש, והחדׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּטבל,
אסּורין מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - והערלה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהּכלאים,
ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ עליהן; לֹוקין ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכמֹותן,
הּזיתים על ׁשּלֹוקין ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין - הּכרם ּכלאי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַׁשל

ׁשּלהן. הענבים ְֲִֶֶַָָָועל

.‚Îׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין ּבקדׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֻיׁש
ּובּכּורים, ּתרּומֹות, ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון - הן ְְֲִִִִִֵֵֶַַָּתֹורה
ּכגֹון הּמזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני; ּומעׂשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוחּלה,

ּבמקֹומֹו. יתּבאר מהן אחד וכל וטמא. ונֹותר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָּפּגּול

.„Îּבין למלקּות ּבין ּכּזית, - מהן אכילה ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָוׁשעּור
חמץ ּבהלכֹות ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלכרת.
מין אּסּור אינֹו הּכּפּורים, ּביֹום אכילה אּסּור אבל ְֲֲִִִִִִֵַַָָָּומּצה.
ׁשוה אינֹו הּנזיר, על מּגפן יֹוצא אּסּור וכן עצמֹו; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבפני
ודיניו, וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור יתּבאר ּולפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבּכל.

לֹו. הראּוי ְִָָּבמקֹומֹו

חמישי יום

יא ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

והּׁשֹותה‡. ּבהניה; אסּור זרה, לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיין
ׁשהּוא ּכל האֹוכל וכן הּתֹורה. מן לֹוקה ׁשהּוא, ּכל ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמּמּנּו

ל]מּתקרבת אפּלּו[שמוקרב ּפרֹות, אֹו מּבׂשר זרה, עבֹודה ְֲֲִִִִֵֶָָָָָֹ
"אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל - ּומלח ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמים

נסיכם". יין יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו ְְְִִֵֵֵֵֶָָֹחלב

זה·. ׁשאּסּור וכיון לּה; ׁשּקרב ּכזבח לּה, ׁשּנתנּס ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָיין
לֹו אין הּוא, זרה עבֹודה ּבעבֹודהמּׁשּום ׁשּנאמר ׁשעּור, ֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָ

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹזרה:

.‚,נתנּס לא אֹו נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין הּגֹויים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיין
;ׁשּנתנּס ּכיין ּבהניה אסּור - יינם' 'סתם הּנקרא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהּוא
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‰. ׁשּנגע ּגֹוי ּתינֹוק וכן ּבכּונה, ׁשּלא ּביין ׁשּנגע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּגֹוי
הּגֹויים, מן עבדים הּלֹוקח ּבהניה. ּומּתר ּבׁשתּיה, אסּור -ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֻ
מּתר ּבֹו ׁשּיּגעּו ויין מנּסכין, אינן מּיד - ּוטבלן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻּומלן
ולא יׂשראל, ּבדתי נהגּו לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבׁשתּיה,

מּפיהן. זרה עבֹודה ְֲִִֶָָָָָּפסקה

.Â,ּומלּו יׂשראל ּברׁשּות ׁשּנֹולדּו הּגֹויֹות הּׁשפחֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּבני
ּ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
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.Áהיה אם - אסּור ׁשהּיין זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
אסּור הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד ּבגללֹו הּיין ׁשּנאסר ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּגֹוי
אסּור הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד אינֹו ואם ְֲֲֲִֵֵֵַָָָָָָּבהניה;
עֹובד זה הרי סתם, 'ּגֹוי' ׁשּנאמר מקֹום וכל ּבלבד. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשתּיה

זרה. ֲָָָעבֹודה

.Ëעל להּקרב ׁשראּוי יין אּלא זרה, לעבֹודה מתנּס ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכל על וגזרּו יינם סתם על ּכׁשּגזרּו זה, ּומּפני הּמזּבח; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּבי
על אּלא ּגזרּו לא ּבהניה, אסּור ׁשּיהיה הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיין
ׁשּנגע יׂשראל ׁשל מבּׁשל יין ,לפיכ .להתנּס הראּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּיין
אחד; ּבכֹוס הּגֹוי עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר אסּור, אינֹו - הּגֹוי ְְִִֵֶַַָָָֻּבֹו
- ׁשּיּׁשתה ואפׁשר להחמיץ ׁשהתחיל ויין מזּוג, יין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאבל

נאסר. ּבֹו, נגע ֱִֶַָָאם

.Èמעט יׂשראל ּביין נתערב ׁשאם הּמערב, ּגאֹוני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהֹורּו
הּוא הרי לּמזּבח, ראּוי ואינֹו הֹואיל - ׂשאֹור מעט אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּדבׁש
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

.·Èעלנכר עֹומד יׂשראל והרי ּבֹו, נגע ולא הּיין ׁשּדר י ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
ּבׁשתּיה. אסּור זה הרי - ּבחבית ׁשּכּנסֹו הּוא ויׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּגּביו,

.‚Èנס יין ׁשּנעׂשה מּפני ּבהניה, אסּור ּגֹויים ׁשל ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחמץ
ּפי על אף - ּבחבית ענבים ּדֹורס ׁשהיה ּגֹוי ׁשּיחמיץ. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקדם
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

.„Èׁשנים ּ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
עד אֹו חדׁש, עׂשר ׁשנים ׁשּייּׁשנן עד יין, לתֹוכן לּתן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאסּור

לאּור ׁשעליהן[לכבשן]ׁשּיחזירן הּזפת ׁשּיתרּפה עד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ימים[מהחום] ׁשלׁשה מים לתֹוכן ׁשּיּתן עד אֹו ׁשּיחּמּו, אֹו ,ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

לעת מעת ּכל אחרים מים ּומחליף הּמים ּומערה לעת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמעת
ׁשּלהן, הּכלים ׁשהיּו ּבין הּימים; ּבׁשלׁשת ּפעמים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ואם יינן. ּבהן והכניסּו אֹותן וׁשאלּו יׂשראל ׁשל ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּבין
ּבׁשתּיה. אסּור זה הרי אֹותן, ׁשּיטהר קדם יין לתֹוכן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנתן

.ÊËציר אֹו ׁשכר לתֹוכן לּתן דגים]ּומּתר מּוריס[של אֹו ְְִִֵֵָָָָֻ
דגים] הּיין[שומן לּתן ּומּתר לכלּום; צרי ואינֹו ְְִִִִִֵֵַַָָָֻמּיד,

ׂשֹורפן. ׁשהּמלח הּמּוריס, אֹו הּציר ׁשּיּתן אחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלתֹוכן

.ÊÈנֹותן - הּגֹויים מן מזּפתין ׁשאינן חדׁשים ּכלים ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּלֹוקח
ואם ;נס יין ּבהן נתנּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּיד, יין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלתֹוכן

ּכלי וכן חדׁשים. ׁשהן ּפי על ואף מדיחן, - מזּפתין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהיּו
ּבֹו ׁשחֹוׂשף ּכלי ּכגֹון לקּיּום, מכּנסֹו ואין נס יין ּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּנתנּו

ודּיֹו. ּבמים, מׁשכׁשכֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּמׁשּפ ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָאֹו

.ÁÈּבֹו לׁשּתֹות אסּור הּגֹוי, ּבֹו ׁשּׁשתה חרׂש ׁשל ּכֹוס ְְִֵֶֶֶֶַָָָוכן
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

לקּיּום ּבהן ּבׁשּכּנסֹו אּלא זמןהּדבר לטווח היין [אחסון ְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּומּתרין,ארוך] מדיחן - לקּיּום ּבהן ּכּנסֹו לא אם אבל ;ְְְֲִִִִִֶָָָָֹֻ

חרׂש. ׁשל הן ֲִֵֶֶֶַואפּלּו

.Îהּג ּבהן ׁשּדר עץ וׁשל אבן ׁשל אבןּגת ׁשל ּגת אֹו ֹוי, ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבמים מדיחן - ּבהן ּדר ׁשּלא ּפי על אף הּגֹוי ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּזּפתּה
ּבהן היתה ואם ּבהן. ודֹור פעמים, ארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּובאפר
הּמים. מקּדים לאו, ואם לּמים; האפר מקּדים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָלחלּוחית,

.‡Îעץ ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבּה ׁשּדר מזּפתת אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּגת
הּזפת. את לקלף צרי - ּבּה ּדר ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזפּותה
ימים ׁשלׁשה מים ּבּה נתן אֹו חדׁש, עׂשר ׁשנים יּׁשנּה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹואם
יתר חמּורה הּגת תהיה לא לקלף; צרי אינֹו - לעת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמעת

מּיד. להּתירּה אּלא יקלף, נאמר לא הּקנקּנים; ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמן

.·Îאסּור הּזפת, את ׁשּקלף ּפי על אף - חרׂש ׁשל ִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּגת
ואם הּזפת. ׁשּירּפה עד ּבאׁש אֹותּה ׁשּיחם עד מּיד, ּבּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלדר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתרת - ימים ׁשלׁשה מים ּבּה נתן אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻיּׁשנּה

.‚Îׁשל[מסננת]מׁשּמרת היתה אם - ּגֹויים ׁשל יין ׁשל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
מיּׁשנּה ׁשׁש, ׁשל היתה ואם ּבּה; ּומׁשּתּמר 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

.„Îמטהרין ּכיצד ,נס יין הּנכרי ּבהן ׁשּדר הּגת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכלי
הּדּפין הּיׂשראלי? ּבהן ׁשּידר ּכדי עלאֹותן [שמניחים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

לדריכה]והעדׁשיםהענבים] טיט 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

.‰Îלֹוקחין היּו ליׂשראל, ּכּלּה יׂשראל ארץ ׁשהיתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבזמן
לארץ, ּובחּוצה לֹו; חֹוׁשׁשין ואין מּיׂשראל, אדם מּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּיין
ׁשהחזק מאדם אּלא מּיׂשראל, אדם מּכל לֹוקחין היּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
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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
מדקּדק ולא ּכׁשר ׁשאינֹו החזק ואם ּבלבד. יהּודי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻׁשהּוא
ונתארח עבר ואם אצלֹו; להתארח אסּור אּלּו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבדברים
ׁשּיעיד עד ּפיו, על יין ׁשֹותה ולא ּבׂשר אֹוכל אינֹו - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאצלֹו

עליהן. ּכׁשר אדם ֲֵֵֶָָָלֹו
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ׁשּיּג‡. הּוא הּיין? הּגֹוי ּבּה ׁשאֹוסר הּנגיעה היא עּכיצד ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבהן, לנּס ׁשּדרּכן אבריו ּבׁשאר ּבין ּבידֹו ּבין עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּיין
קדם ידֹו את ותפסּו לחבית, ידֹו ּפׁשט אם אבל .ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹויׁשכׁש
ׁ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
ׁשכׁש ולא הגּביּה, מּכחֹו. הּיין ּבא ׁשהרי נאסר; ,ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשכׁש

מּתר. - נגע ְַָָֹֻולא

יין‚. לתֹוכֹו צק ויׂשראל ּבּקרקע, הּכלי אֹוחז ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכרי
הּיין. נאסר הּכלי, הּגֹוי נדנד ואם מּתר; הּיין -ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

ואף„. למקֹום, מּמקֹום הּגֹוי לטלטלֹו מּתר - סתּום ְְְְְְִִַַַָָָָֻּכלי
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

.Âנגע 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

.Êידֹו ּופׁשט יין, לבּקׁש לחנּות אֹו לבית הּגֹוי ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָנכנס
ואין נתּכּון, ליין ׁשהרי אסרֹו; - ּבּיין ונגע מחּפׂש, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכׁשהּוא

כּונה. ּבלא נֹוגע ְֵֶַַָָֹזה

.Áוחבקּה הּגֹוי וקדם לארּכּה, ׁשּנסּדקה [הידקחבית ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
מּתרבאצבעותיו] זה הרי - החרׂשים יתּפרדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻּכדי

ּכדי העליֹון ּבּסדק ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהניה;
ּכחֹו על הּיין אין ׁשהרי ּבׁשתּיה, מּתר זה הרי - יּפל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא

ּגֹוי. ֶׁשל

.Ëׁשּמדד אֹו מת, מּׁשם והעלּוהּו יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹוי
והּצרעה הּזבּוב את ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, הּיין ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבֹור

ּכדי הרֹותחת החבית ּפי על מטּפח ׁשהיה אֹו ּבקנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעליו
הרי - לּבֹור ּבחמתֹו ּוזרקּה חבית ׁשּנטל אֹו הרתיחה, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּתנּוח
ּבהניה. אסּור הּיין חי, הּגֹוי עלה ואם ּבלבד; ּבהניה מּתר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֻזה

.È,הּנקב מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָחבית
- הּיין יצא ׁשּלא ּכדי הּנקב, ּבמקֹום אצּבעֹו הּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהּניח
הּנקב, וׁשּתחת אסּור; הּנקב, עד החבית ׁשּמראׁש הּיין ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּכל

ּבׁשתּיה. ְִִָָֻמּתר

.‡Èּכפּופה אֹו[קשית]מינקת מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ
ׁשּבחבית הּיין לתֹו ראׁשּה ׁשהּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזכּוכית
לירד הּיין והתחיל הּיין ּומצץ לחבית, חּוץ האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהראׁש

על אצּבעֹו והּניח הּגֹוי ּובא ּתמיד, ׁשעֹוׂשין ּפיּכדר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּבחבית: הּיין ּכל נאסר - מּלירד הּיין ּומנע ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמינקת
מּכחֹו. ּכבא הּכל ונמצא ידֹו, לּולי ונגרר יֹוצא היה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל

.·Èּכל 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
נפיצה ינּפץ - ׁשּבידֹו ּכלי לתֹו לגֹוי [שפיכותהּמֹודד ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

זריקהקטועות] יזרק חּבּור[התזה]אֹו נּצֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֶֶָֹֹ
העליֹון. ּבּכלי ּׁשּיּׁשאר מה עליו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹויאסר

.‚Èהּמׁשּפ ּבקצה יׁש אם - לנכרי ּבֹו ׁשּמדד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמׁשּפ
יין מתעכב]עּכבת מהיין שחלק ּבֹו[מקום ימּדד לא - ְִִֶֶַַֹֹ

אסּור. זה הרי הדיח, לא ואם וינּגב; ׁשּידיחּנּו עד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹליׂשראל,

.„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,
ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר מה ּכל ויאסר לּכלי ּבחטם ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּיּׁשאר

מּכחֹו. ִִַַֹהּיין

.ÂËהּיין ּכל אסר - ּבמינקת החבית מן הּיין ׁשּמצץ ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּגֹוי
ּבמציצתֹו, ּבּמינקת ׁשעלה הּיין יחזר ׁשּכׁשּיפסק, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּה;

הּכל. ויאסר לחבית, ְְֱִִֶֶַָֹֹֹויּפל

.ÊËמּמקֹום יין ּכּדי יׂשראל עם מעביר ׁשהיה ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנכרי
מּמּנּו הפליגּו אפּלּו - לׁשמרן אחריהן הֹול והּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָלמקֹום,
ואֹומרין: עליהן, ׁשאימתֹו מּתרֹות; אּלּו הרי מיל, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻּכדי
ואני 'לכּו להם: אמר ואם אֹותנּו'. ויראה לפנינּו יצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'עּתה
הּכד ּפי ׁשּיפּתחּו ּכדי מעיניו נתעּלמּו אם - אחריכם' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאבֹוא
ּבׁשתּיה; אסּור ּכּלֹו הּיין הרי ותּגב, אֹותּה ויגיפּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻויחזרּו

מּתר. מּכן, ּפחֹות ְִִֵָָֻואם

.ÊÈיֹוצא ׁ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
מפליג, ׁשהּוא הֹודיען ואם מּתר; הּיין - ויצא צרּכֹו ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻלעׂשֹות
וכל ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ׁשּיפּתח ּכדי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹוׁשהה
אפּלּו - ּבפתּוחֹות אבל סתּומֹות; ּבחבּיֹות האּלּו, ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָהּדברים
אסּור. הּיין מפליג, ׁשהּוא ׁשהֹודיען מאחר ׁשהה, ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלא
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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
מדקּדק ולא ּכׁשר ׁשאינֹו החזק ואם ּבלבד. יהּודי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻׁשהּוא
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 אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

ׁשּיּג‡. הּוא הּיין? הּגֹוי ּבּה ׁשאֹוסר הּנגיעה היא עּכיצד ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבהן, לנּס ׁשּדרּכן אבריו ּבׁשאר ּבין ּבידֹו ּבין עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּיין
קדם ידֹו את ותפסּו לחבית, ידֹו ּפׁשט אם אבל .ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹויׁשכׁש
ׁ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
ׁשכׁש ולא הגּביּה, מּכחֹו. הּיין ּבא ׁשהרי נאסר; ,ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשכׁש

מּתר. - נגע ְַָָֹֻולא

יין‚. לתֹוכֹו צק ויׂשראל ּבּקרקע, הּכלי אֹוחז ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכרי
הּיין. נאסר הּכלי, הּגֹוי נדנד ואם מּתר; הּיין -ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

ואף„. למקֹום, מּמקֹום הּגֹוי לטלטלֹו מּתר - סתּום ְְְְְְִִַַַָָָָֻּכלי
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

.Âנגע 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

.Êידֹו ּופׁשט יין, לבּקׁש לחנּות אֹו לבית הּגֹוי ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָנכנס
ואין נתּכּון, ליין ׁשהרי אסרֹו; - ּבּיין ונגע מחּפׂש, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכׁשהּוא

כּונה. ּבלא נֹוגע ְֵֶַַָָֹזה

.Áוחבקּה הּגֹוי וקדם לארּכּה, ׁשּנסּדקה [הידקחבית ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
מּתרבאצבעותיו] זה הרי - החרׂשים יתּפרדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻּכדי

ּכדי העליֹון ּבּסדק ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהניה;
ּכחֹו על הּיין אין ׁשהרי ּבׁשתּיה, מּתר זה הרי - יּפל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא

ּגֹוי. ֶׁשל

.Ëׁשּמדד אֹו מת, מּׁשם והעלּוהּו יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹוי
והּצרעה הּזבּוב את ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, הּיין ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבֹור

ּכדי הרֹותחת החבית ּפי על מטּפח ׁשהיה אֹו ּבקנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעליו
הרי - לּבֹור ּבחמתֹו ּוזרקּה חבית ׁשּנטל אֹו הרתיחה, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּתנּוח
ּבהניה. אסּור הּיין חי, הּגֹוי עלה ואם ּבלבד; ּבהניה מּתר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֻזה

.È,הּנקב מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָחבית
- הּיין יצא ׁשּלא ּכדי הּנקב, ּבמקֹום אצּבעֹו הּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהּניח
הּנקב, וׁשּתחת אסּור; הּנקב, עד החבית ׁשּמראׁש הּיין ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּכל

ּבׁשתּיה. ְִִָָֻמּתר

.‡Èּכפּופה אֹו[קשית]מינקת מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ
ׁשּבחבית הּיין לתֹו ראׁשּה ׁשהּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזכּוכית
לירד הּיין והתחיל הּיין ּומצץ לחבית, חּוץ האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהראׁש

על אצּבעֹו והּניח הּגֹוי ּובא ּתמיד, ׁשעֹוׂשין ּפיּכדר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּבחבית: הּיין ּכל נאסר - מּלירד הּיין ּומנע ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמינקת
מּכחֹו. ּכבא הּכל ונמצא ידֹו, לּולי ונגרר יֹוצא היה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל

.·Èּכל 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
נפיצה ינּפץ - ׁשּבידֹו ּכלי לתֹו לגֹוי [שפיכותהּמֹודד ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

זריקהקטועות] יזרק חּבּור[התזה]אֹו נּצֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֶֶָֹֹ
העליֹון. ּבּכלי ּׁשּיּׁשאר מה עליו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹויאסר

.‚Èהּמׁשּפ ּבקצה יׁש אם - לנכרי ּבֹו ׁשּמדד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמׁשּפ
יין מתעכב]עּכבת מהיין שחלק ּבֹו[מקום ימּדד לא - ְִִֶֶַַֹֹ

אסּור. זה הרי הדיח, לא ואם וינּגב; ׁשּידיחּנּו עד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹליׂשראל,

.„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,
ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר מה ּכל ויאסר לּכלי ּבחטם ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּיּׁשאר

מּכחֹו. ִִַַֹהּיין

.ÂËהּיין ּכל אסר - ּבמינקת החבית מן הּיין ׁשּמצץ ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּגֹוי
ּבמציצתֹו, ּבּמינקת ׁשעלה הּיין יחזר ׁשּכׁשּיפסק, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּה;

הּכל. ויאסר לחבית, ְְֱִִֶֶַָֹֹֹויּפל

.ÊËמּמקֹום יין ּכּדי יׂשראל עם מעביר ׁשהיה ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנכרי
מּמּנּו הפליגּו אפּלּו - לׁשמרן אחריהן הֹול והּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָלמקֹום,
ואֹומרין: עליהן, ׁשאימתֹו מּתרֹות; אּלּו הרי מיל, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻּכדי
ואני 'לכּו להם: אמר ואם אֹותנּו'. ויראה לפנינּו יצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'עּתה
הּכד ּפי ׁשּיפּתחּו ּכדי מעיניו נתעּלמּו אם - אחריכם' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאבֹוא
ּבׁשתּיה; אסּור ּכּלֹו הּיין הרי ותּגב, אֹותּה ויגיפּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻויחזרּו

מּתר. מּכן, ּפחֹות ְִִֵָָֻואם

.ÊÈיֹוצא ׁ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
מפליג, ׁשהּוא הֹודיען ואם מּתר; הּיין - ויצא צרּכֹו ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻלעׂשֹות
וכל ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ׁשּיפּתח ּכדי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹוׁשהה
אפּלּו - ּבפתּוחֹות אבל סתּומֹות; ּבחבּיֹות האּלּו, ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָהּדברים
אסּור. הּיין מפליג, ׁשהּוא ׁשהֹודיען מאחר ׁשהה, ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלא
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.ÁÈעל ּפתּוח יין והּניח הּגֹוי, עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל
הּדֹולפקי על ּפתּוח ויין יין]הּׁשלחן להנחת -[מעמד ויצא , ְְְְְִִַַַַַָָָָֻ

לֹו: אמר ואם מּתר; הּדֹולפקי וׁשעל אסּור, הּׁשלחן ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשעל
אסּור. ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ּוׁשתה' ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ'מזג

.ËÈהּכנסת ּבבית ּתפּלה קֹול וׁשמע הּנכרי, עם ׁשֹותה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
יזּכר 'עּתה אֹומר: ׁשהּנכרי מּתר; הּפתּוח, הּיין אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻויצא

ּול ּביינֹו'; נֹוגע אֹותי וימצא ּבמהרה ויבֹוא אינֹוהּיין זה פי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּבלבד. ּׁשּלפניו מה אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָזז

.Îׁשניהן ויצאּו אחת, ּבחצר ּדרין ׁשהיּו ויׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנכרי
הּפתח, וסגר הּגֹוי וחזר הסּפד, אֹו חתן לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבבהלה
הּיׂשראלי ׁשּבבית הּפתּוח הּיין הרי - יׂשראל ּבא ּכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואחר
הּיׂשראלי נכנס ׁשּכבר ּדעת על אּלא הּגֹוי סגר ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהּתרֹו;
קדמֹו. ׁשהּוא לֹו וכמדּמה ּבחּוץ, אדם נׁשאר ולא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻלביתֹו

.‡Îחבּיֹות והיּו אחד, ּבבית ּגֹוי וׁשל יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָיין
ּכל נאסר - ּבעדֹו הּדלת ונעל לּבית, הּגֹוי ונכנס ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָּפתּוחֹות,
אחֹורי העֹומד מּמּנּו ׁשּמסּתּכל ּבּדלת, חּלֹון יׁש ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּיין.
מּתרֹות, החּלֹון ׁשּכנגד החבּיֹות ּכל - ּכנגּדֹו ורֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּפתח
אֹותֹו. הרֹואה מן מפחד ׁשהרי אסּורין; הּצדדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָוׁשּמן

.·Îּבין ונחּבא הּגֹוי ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ארי ׁשאג אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
'ׁשּמא אֹומר: ׁשהּוא מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות ְִִֵֶֶֶַַַָָָֻהחבּיֹות

ּכׁשאּגע'. אֹותי רֹואה והּוא ּכאן, נחּבא אחר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל

.‚Îלגֹוי ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו יין ׁשל ְְְִִֵֶֶַָָָָאֹוצר
הּפּונּדק ּבאֹותֹו אחרֹות משותף]חבּיֹות הּגֹוי[מחסן ונמצא , ְְְְֲִִֵַַָָָ

ּכׁשּנמצא נבהל אם - הּפתּוחֹות יׂשראל חבּיֹות ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָעֹומד
ׁשּמּפחּדֹו ּבׁשתּיה; מּתר הּיין הרי ּכגּנב, עליו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻונתּפס
הרי אּלא ּכגּנב נתּפס לא ואם .לנּס ּפנאי לֹו אין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹויראתֹו,
- החבּיֹות ּבין הּנמצא ותינֹוק אסּור. הּיין ׁשם, ּבֹוטח ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא

מּתר. הּיין ּכל ,ּכ ּובין ּכ ִֵֵַַָָָָֻּבין

.„Îהחבּיֹות ּכל - ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּגדּוד
ּובׁשעת מּתרֹות. ּוסתּומֹות, אסּורֹות; ׁשּבחנּיֹות, ְְְֲֲִֶַַַָֻֻהּפתּוחֹות
ואּלּו אּלּו ועבר, ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם - ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמלחמה

.לנּס ּפנאי להן ׁשאין מּפני ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֻמּתרֹות,

.‰Îמלוה לֹו יׁש אם - יין ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי
ידֹו ׁשֹולח ּבֹו, ּגס ׁשּלּבֹו מּפני אסּור; זה הרי הּיין, אֹותֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעל

ּבׁשתּיה. מּתר הּיין מלוה, עליו לֹו אין ואם .ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּומנּס

.ÂÎׁשאימתן מּתר, הּיין - יׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּגֹויה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻזֹונה
יינּה - ּגֹויים ּבמסּבת יׂשראלית זֹונה אבל תּגע; ולא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעליה
מּדעּתּה. ׁשּלא ּבֹו נֹוגעין ׁשהן מּפני אסּור, ּבכליה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלפניה

.ÊÎּכדי יין לחלּוחית ׁשם יׁש אם - הּגת ּבבית הּנמצא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָּגֹוי
הּכף[להרטיב]לבלל ׁשּתבלל עד מסוגלתהּכף, [שהכף ְְִִֶַַַַַֹֹ

וינּגב;להרטיב] הּגת, ּבית ּכל להדיח צרי - ׁשנּיה ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָלכף
יתרה. הרחקה וזֹו ּבלבד, הּגת מדיח - לאו ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָואם

.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

ׁשּפתחּוה חבית ּבהניה. מּתרין אּלּו הרי - הּיין ּבהן ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻלכנס
ּבׁשתּיה. מּתר הּיין יׂשראל, העיר ּגּנבי רב אם - ְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻּגּנבים

יג ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

ּ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

ּביד·. הּמפּתח והּניח ׁשּסגר אֹו הּפתח, סגר ולא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹיצא
;ונּס הּגֹוי נכנס ׁשּמא ּבׁשתּיה, אסּור הּיין הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּגֹוי
זה מפּתח לי 'אחז לֹו: אמר ואם ׁשם. הּיׂשראלי אין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשהרי
אּלא הּבית ׁשמירת לֹו מסר ׁשּלא מּתר, הּיין - ׁשאבֹוא' ְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻעד

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
'ויהי ויאמר: לּבית, ּולהּכנס לזּיף מפחד אינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹּ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,

.Âהרי - ּפרֹות ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ודקל וחּלֹון, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָואׁשּפה,
אינֹו ׁשם, הּנמצא וגֹוי ׁשם יין וחבית הרּבים; ּכרׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָאּלּו
הרּבים. לרׁשּות ּכפתּוח הּוא הרי לׁשם, הּפתּוח ּובית ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאֹוסרּה.

.Êּבפסיפס החלּוקה חלקית]חצר זה[מחיצה ּבצד וגֹוי ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
למעלה יׂשראל גג ׁשהיה גּגין ׁשני וכן אחר, ּבצד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָויׂשראל
ּפסיפס ּביניהן ויׁש זה ּבצד זה ׁשהיּו אֹו למּטה, הּגֹוי ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוגג
חֹוׁשׁש אינֹו - יׂשראל לחלק מּגעת הּגֹוי ׁשּיד ּפי על אף -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

טהרֹות. מּׁשּום ולא ,נס יין ְְִִֵֶֶָֹמּׁשּום

.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 הפ אחד; חֹותם זה הרי הּנֹוד, ּפי צר אם וכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחֹותם.
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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

.Ëאסּור זה הרי - אחד ּבחֹותם ּגֹוי ּביד הפקיד ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָואם
זוית. קרן לֹו ׁשּיחד והּוא ּבהניה; ּומּתר ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּבׁשתּיה,

.Èאחרים ּ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 -ְְִִֵָ

.‡Èׁשהּוא ׁ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
זה הרי - החבית ּפי על ׁשּטפח אֹו ּבכּונה, ׁשּלא ׁשּלנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּביין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשתּיה. ְְִִֵֵֶַָָָֹֻמּתר

.·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

.‚Èאֹותן ואסרּו ּכלל, נּסּו אּסּור ּבהן ׁשאין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָיׁש
הּגֹוי ימזג לא הן: ואּלּו ;הּנּסּו מן להרחיק ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֹחכמים
הּיין לּצק יבֹוא ׁשּמא הּיׂשראלי, ׁשּביד הּיין לתֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּמים
לדר יבֹוא ׁשּמא לּגת, ענבים הּגֹוי יֹולי ולא הּמים; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹלתֹו
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

.„Èּומּתר ׁשּלנּו; יין ׁשל ּבחבית הּגֹוי ׁשּיריח מּתר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻוכן
אּסּור ׁשם ּבזה ואין ,נס יין ׁשל ּבחבית להריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָליׂשראל

מּמׁש. ּבֹו ׁשאין לפי ּכלּום, הריח ׁשאין -ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

.ÂËעבר אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל ּבארנּו, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכבר
ּומׁשּמׁשיה, זרה, מעבֹודה חּוץ - מּתרין ּדמיו ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֻּומכרֹו
ּבסתם חכמים והחמירּו לּה; ׁשּנתנּס ויין ׁשּלּה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹותקרבת
לעבֹודה ׁשּנתנּס יין ּכדמי אסּורין ּדמיו להיֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיינם,
ּביין, עּמֹו לעׂשֹות יׂשראל את ׁשּׂשכר ּגֹוי ,לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָזרה.

אסּור. ְָָׂשכרֹו

.ÊËׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן
לֹו, נתנּו מעֹות אם אסּור; ׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
אֹו ּכלים אֹו ּכסּות ּבׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיֹוליכן
ּבֹו. להנֹות ׁשּלא ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יׂשרף זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹּפרֹות,

.ÊÈיין ׁשל לגין עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור לגֹוי ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹׂשכר
מּתר ׂשכרֹו - נס יין ּכּדי לׁשּבר ׂשכרֹו מּתר; ׂשכרֹו -ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ

ּבתפלה. ׁשּממעט מּפני ּברכה, עליו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָותבֹוא

.ÁÈחבּיֹות מאה לי 'העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר

ׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצאת ּפרּוטֹות', ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
אסּור. ָֻּכּלֹו

.ËÈּבפרּוטה 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,

.‡Îּומכר הּגֹוי הל - מנה ּבגֹוי נֹוׁשה ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל
מּתר. זה הרי - ּדמיהן לֹו והביא ,נס ויין ׁשּלֹו זרה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻעבֹודה
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,

.·Îהּגר אין - לחלק ּובאּו ׁשּתפין, ׁשהיּו וגֹוי ּגר ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻוכן
אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: לֹומר ֲֲִַַַַַָָָָָָָֹיכֹול
ּכנגדן. ׁשּיּטל ּכדי ּבקּיּומן, רֹוצה ׁשהרי ּפרֹות'; ואני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיין
לֹו: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי אביהן את ׁשּירׁשּו וגֹוי ּגר ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָאבל
ּפרֹות'; ואני יין אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה אּתה ֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹ'טל
ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי הּגר, ּבירּׁשת ׁשהקּלּו הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹֻקל

אסּור. הּגר, לרׁשּות ְִִֵֶַָָמּׁשּבאּו

.‚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;לכליֹו הּיׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבּמה
- הּגֹוי ׁשּביד יׂשראל לכלי אֹו הּגֹוי, לכלי מדד אם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאבל
לקח ולא מדד ואם ימּדד. ּכ ואחר הּדמים את לּקח ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹצרי
לּכלי, ׁשּמּׁשּיּגיע אסּורין; ּדמיו ׁשּפסק, ּפי על אף - ְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּדמים

יינם. ּכסתם ְֱִֵֶָָָנאסר

.‰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';

.ÂÎאֹו זה', ּבדינר ּוׁשתּו 'אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶַָָָָאבל
אף - ּפֹורע' ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו 'אכלּו להם: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאמר
זה הרי ׁשעּבּודֹו, נתיחד ולא הֹואיל ׁשּנׁשּתעּבד, ּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעל
ׁשביעית, מּׁשּום ולא ,נס יין מּׁשּום לא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶָֹֹֻמּתר;

מעׂשר. מּׁשּום ְֲִֵַֹולא

.ÊÎּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם, יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמל
זּוז, מאתים ל 'הא לגֹוי: אדם יאמר אל - ּׁשּירצה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹמה
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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

.Ëאסּור זה הרי - אחד ּבחֹותם ּגֹוי ּביד הפקיד ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָואם
זוית. קרן לֹו ׁשּיחד והּוא ּבהניה; ּומּתר ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּבׁשתּיה,

.Èאחרים ּ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 -ְְִִֵָ

.‡Èׁשהּוא ׁ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
זה הרי - החבית ּפי על ׁשּטפח אֹו ּבכּונה, ׁשּלא ׁשּלנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּביין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשתּיה. ְְִִֵֵֶַָָָֹֻמּתר

.·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

.‚Èאֹותן ואסרּו ּכלל, נּסּו אּסּור ּבהן ׁשאין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָיׁש
הּגֹוי ימזג לא הן: ואּלּו ;הּנּסּו מן להרחיק ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֹחכמים
הּיין לּצק יבֹוא ׁשּמא הּיׂשראלי, ׁשּביד הּיין לתֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּמים
לדר יבֹוא ׁשּמא לּגת, ענבים הּגֹוי יֹולי ולא הּמים; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹלתֹו
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

.„Èּומּתר ׁשּלנּו; יין ׁשל ּבחבית הּגֹוי ׁשּיריח מּתר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻוכן
אּסּור ׁשם ּבזה ואין ,נס יין ׁשל ּבחבית להריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָליׂשראל

מּמׁש. ּבֹו ׁשאין לפי ּכלּום, הריח ׁשאין -ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

.ÂËעבר אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל ּבארנּו, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכבר
ּומׁשּמׁשיה, זרה, מעבֹודה חּוץ - מּתרין ּדמיו ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֻּומכרֹו
ּבסתם חכמים והחמירּו לּה; ׁשּנתנּס ויין ׁשּלּה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹותקרבת
לעבֹודה ׁשּנתנּס יין ּכדמי אסּורין ּדמיו להיֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיינם,
ּביין, עּמֹו לעׂשֹות יׂשראל את ׁשּׂשכר ּגֹוי ,לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָזרה.

אסּור. ְָָׂשכרֹו

.ÊËׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן
לֹו, נתנּו מעֹות אם אסּור; ׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
אֹו ּכלים אֹו ּכסּות ּבׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיֹוליכן
ּבֹו. להנֹות ׁשּלא ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יׂשרף זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹּפרֹות,

.ÊÈיין ׁשל לגין עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור לגֹוי ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹׂשכר
מּתר ׂשכרֹו - נס יין ּכּדי לׁשּבר ׂשכרֹו מּתר; ׂשכרֹו -ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ

ּבתפלה. ׁשּממעט מּפני ּברכה, עליו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָותבֹוא

.ÁÈחבּיֹות מאה לי 'העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר

ׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצאת ּפרּוטֹות', ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
אסּור. ָֻּכּלֹו

.ËÈּבפרּוטה 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,

.‡Îּומכר הּגֹוי הל - מנה ּבגֹוי נֹוׁשה ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל
מּתר. זה הרי - ּדמיהן לֹו והביא ,נס ויין ׁשּלֹו זרה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻעבֹודה
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,

.·Îהּגר אין - לחלק ּובאּו ׁשּתפין, ׁשהיּו וגֹוי ּגר ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻוכן
אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: לֹומר ֲֲִַַַַַָָָָָָָֹיכֹול
ּכנגדן. ׁשּיּטל ּכדי ּבקּיּומן, רֹוצה ׁשהרי ּפרֹות'; ואני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיין
לֹו: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי אביהן את ׁשּירׁשּו וגֹוי ּגר ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָאבל
ּפרֹות'; ואני יין אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה אּתה ֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹ'טל
ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי הּגר, ּבירּׁשת ׁשהקּלּו הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹֻקל

אסּור. הּגר, לרׁשּות ְִִֵֶַָָמּׁשּבאּו

.‚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;לכליֹו הּיׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבּמה
- הּגֹוי ׁשּביד יׂשראל לכלי אֹו הּגֹוי, לכלי מדד אם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאבל
לקח ולא מדד ואם ימּדד. ּכ ואחר הּדמים את לּקח ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹצרי
לּכלי, ׁשּמּׁשּיּגיע אסּורין; ּדמיו ׁשּפסק, ּפי על אף - ְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּדמים

יינם. ּכסתם ְֱִֵֶָָָנאסר

.‰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';

.ÂÎאֹו זה', ּבדינר ּוׁשתּו 'אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶַָָָָאבל
אף - ּפֹורע' ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו 'אכלּו להם: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאמר
זה הרי ׁשעּבּודֹו, נתיחד ולא הֹואיל ׁשּנׁשּתעּבד, ּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעל
ׁשביעית, מּׁשּום ולא ,נס יין מּׁשּום לא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶָֹֹֻמּתר;

מעׂשר. מּׁשּום ְֲִֵַֹולא

.ÊÎּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם, יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמל
זּוז, מאתים ל 'הא לגֹוי: אדם יאמר אל - ּׁשּירצה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹמה
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ׁשּכתבֹו הּיין הּגֹוי ׁשּיּקח ּכדי ,'הּמל ּבאֹוצר ּתחּתי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהּכנס
'הא לֹו: אֹומר אבל ;לּמל הּדמים הּגֹוי ויּתן יׂשראל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבׁשם

האֹוצר'. מן ּומּלטני זּוז, מאתים ְְִִִֵַַָָָל

.ÁÎאֹותֹו למּכר מּתר לאנסֹו, יׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻּגֹוי
ׁשא הּגֹוי לאֹותֹו הּגֹוייין זה ׁשּנתּכּון ׁשּכיון לבּדֹו; סרֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׂשרפֹו, אֹו ׁשּׁשּברֹו ּכמֹו זה הרי - יינֹו ולאסר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָֹלהּזיקֹו
ההּזק, ּדמי מּמּנּו ׁשּלֹוקח הּדמים ונמצאּו לׁשּלם; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשחּיב

הּמכירה. ּדמי ְְִֵַָֹלא

שישי יום
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ּבין‡. ּבינֹוני, ּבכּזית ׁשעּורן - ׁשּבּתֹורה מאכלֹות אּסּורי ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּבארנּו, ּוכבר ׁשמים; ּבידי למיתה ּבין לכרת ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָלמלקּות
לֹוקה. מאכל, על ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת המחּיב ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּכל

הן.·. מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ּכל עם זה ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹוׁשעּור
אינֹו אבל האסּור, מּדבר ׁשהּוא ּכל לאכל הּתֹורה מן ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹואסּור
מּכּׁשעּור, ּפחֹות ׁשהּוא ּכל אכל ואם ּכּזית; על אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלֹוקה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

ּׁשּלבין‚. מה אבל הּׁשּנים; ּבין מּׁשל חּוץ ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּזית
ּבכּזית. גרֹונֹו נהנה ׁשהרי ּׁשּבלע, למה מצטרף ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחניכים
זית חצי אֹותֹו ואכל וחזר והקיאֹו, זית ּכחצי אכל ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָאפּלּו
הּגרֹון הנאת על אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשהקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמֹו

האסּור. מּדבר ְִִַַָָָָּבכּזית

ּבהן,„. וכּיֹוצא ונֹותר ּפּגּול אֹו נבלה אֹו חלב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכּזית
והּניחֹו חזר ּפטּור; האֹוכלֹו - ונתמעט ּבחּמה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהּניחֹו
ּפחֹות היה מלקּות. אֹו ּכרת עליו חּיבין ונתּפח, ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָּבּגׁשמים
ואין אסּור, - ּכּזית על ועמד ונתּפח ּבּתחּלה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָמּכּזית

עליו. ִָָלֹוקין

זה‰. מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר
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,
לאּסּור ּבין העמר, מּלפני חדׁש לאּסּור ּבין ּבפסח, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹחמץ

ּותרּומֹות. ׁשני ְֲִֵֵַמעׂשר

.Âמצטרף - ּ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. ּכמֹו ְְְִֵֶַַַלכּזית

.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,האסּורין מּמאכלֹות מאחד ּכחרּדל אֹו ּכׂשעֹורה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהאֹוכל
ּבין ּכּזית, ׁשהׁשלים עד וכן ּכחרּדל, ואכל וחזר מעט ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוׁשהה
אכילת ּכדי סֹוף ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ּבמזיד ּבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבׁשֹוגג
מלקּות אֹו ּכרת חּיב הּוא והרי הּכל, יצטרף - ּביצים ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹׁשלׁש

מּזה יתר ׁשהה ואם אחת. ּבבת ּכּזית ׁשאכל ּכמֹו קרּבן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹו
אכל אּלא ּביניהן, ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף - סֹוף ועד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּתחּלה
ּביתר אּלא ּכּזית הׁשלים ולא הֹואיל - ּכחרּדל אחר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכחרּדל

ּופטּור. מצטרפין אינן ּפרס, אכילת ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָמּכדי

.Ëאֹו מעט, מעט יינם סתם ׁשל רביעית הּׁשֹותה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָוכן
מעט ּוגמאֹו החלב את אֹו ּבפסח החמץ את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהמחה
ׁשהה אם - מעט מעט הּדם מן ׁשּׁשתה אֹו ְְְִִֶַַַַָָָָָמעט,

ועד ואםמּתחּלה מצטרפין; רביעית, ׁשתּית ּכדי סֹוף ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָ
מצטרפין. אין ְְִִֵָָלאו,

.Èאֹותן ׁשּיאכל עד עליהן חּיב אינֹו האסּורין, האכלין ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכל
ׁשּלא לפי הּכרם, וכלאי ּבחלב מּבׂשר חּוץ הנאה; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּדר
אחרת ּבלׁשֹון אכילתן אּסּור הֹוציא אּלא אכילה, ּבהן ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמר
ׁשּלא ואפּלּו אֹותן לאסר הקּדׁש, ּובלׁשֹון ּבּׁשּול ּבלׁשֹון -ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹ

הניה. ֲֶֶָָּדר

.‡Èעד חם ּכׁשהּוא ּוגמאֹו החלב את ׁשהמחה הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכיצד?
ּדברים ׁשערב אֹו חי, חלב ׁשאכל אֹו מּמּנּו, ּגרֹונֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנכוה
ׁ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
והניה אכילה; ׁשל לעצמּה ׁשּמתּכּון ּכמי חּיב ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָונהנה,
אם - האּסּורין מּכל ּבאּסּור ּכרחֹו ּבעל לאדם לֹו ְְְִִִִִַַָָָָָָָָהּבאה

מּתר. נתּכּון, לא ואם אסּור; ְְְִִִֵֵַַָָֹֻנתּכּון,

.‚È;חּיב - הרעב מּפני אֹו לתאבֹון, אסּור מאכל ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָהאֹוכל
אּסּור דבר אּלא ּיאכל מה לֹו ואין ּבּמדּבר ּתֹועה היה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואם

נפׁשֹות. סּכנת מּפני מּתר, זה הרי -ְְֲִֵֵֶַַָָָֻ

.„Èּבׂשר אֹו קדׁש ּבׂשר ּכגֹון אסּור, מאכל ׁשהריחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻעּברה
ּדעּתּה, נתיּׁשבה אם הּמרק. מן אֹותּה מאכילין - ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָחזיר
ואם מּכּׁשעּור. ּפחֹות ּפחֹות אֹותּה מאכילין לאו, ואם ְְֲִִִִִִַַָָָָָמּוטב;
ּדעּתּה. ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין ּדעּתּה, נתיּׁשבה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלא

.ÂËּבֹו וכּיֹוצא חמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשהריח הּבריא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן
ּכעּברה. ּדינֹו הּנפׁש, את ׁשּמערערין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻמּדברים

.ÊËּבלמּוס ׁשאחזֹו חזק]מי אֹותֹו[רעב מאכילין - ְֲֲִִִֶַָֻ
על מחּזרין ואין עיניו; ׁשּיאֹורּו עד מּיד, האסּורין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדברים
הּקל אֹותֹו ּומאכילין ּבּנמצא. ממהרין אּלא הּמּתר, ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֻּדבר
מאכילין לאו, ואם ּדּיֹו; עיניו, האירּו אם ּתחּלה; ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָהּקל

החמּור. ֶָאֹותֹו

.ÊÈנבלה אֹותֹו מאכילין - ּונבלה טבל לפנינּו היּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?
מאכילין - ׁשביעית ּוספיחי נבלה ּבמיתה; ׁשהּטבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתחּלה,
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי ׁשאּסּורן ׁשביעית, ספיחי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָאֹותֹו
- ּוׁשביעית טבל ויֹובל; ׁשמיטה ּבהלכֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָׁשּיתּבאר
אפׁשר אי אם - ּותרּומה טבל ׁשביעית; אֹותֹו ְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָמאכילין
ּכתרּומה. קדֹוׁש ׁשאינֹו טבל אֹותֹו מאכילין הּטבל, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלתּקן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.ÁÈהיּו אם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין ּבארנּו, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּכבר
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,

.ËÈהיה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְִִֵֶַָָָָָָָולּמה
חלּבּה נאסר - הקּדיׁשּה ּבהניה. ּומּתר ּבאכילה אסּור ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻחלּבּה
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 אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

מינֹו,‡. ּבׁשאינֹו מין - מּתר ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻּדבר
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
- ּביצים מּׁשלׁש ּפחֹות אכל ּומּמׁשֹו. האּסּור טעם ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
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;
הּכל - סֹופרים מּדברי אבל הּתֹורה. מן מּתר הּכל ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻׁשחּוטה,
יהיה ולא מעּוטֹו, מעצם האסּור ּדבר ׁשּיאבד עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאסּור,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עֹומדת, ׁשעינֹו חׁשּוב ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּדבר

מעּוטֹו?‰. ּבעצם ויאבד האסּור, ּדבר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּובכּמה
ויׁש ּבׁשּׁשים, ׁשּׁשעּורֹו ּדבר יׁש חכמים: ׁשּנתנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכּׁשעּור

ּבמאתים. ׁשּׁשעּורֹו ויׁש ּבמאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּׁשעּורֹו

.Âאּסּורי ּבין - ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל למד, ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנמצאת
ׁשּנתערבּו הניה, אּסּורי ּבין ּכרת, אּסּורי ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמלקּות,
ּבמינֹו מין טעם; ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו מין - הּמּתר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּבמאכל
אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ׁשעּורֹו הּטעם, על לעמד אפׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאי

וחּוץ זרה, עבֹודה חמרת מּפני ,נס מּיין חּוץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבמאתים;
ּבכל ּבמינן אֹוסרין זה, ּומּפני לתּקנֹו; אפׁשר ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּטבל,

האּסּורין. ּכׁשאר טעם ּבנֹותן ּבמינן, וׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהן,

.Êיין ׁשל חבּיֹות ּכּמה עליה ׁשּנפל נס יין טּפת ִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?
ׁשּנתערב טבל יין ׁשל ּכֹוס וכן ׁשּיתּבאר; ּכמֹו אסּור, הּכל -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשּיפריׁש עד טבל, הּכל - ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹּבחבּיֹות

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לּתערבת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹהראּויין

.Áּבכל ּבמינן נתערבּו ׁשאם ּפי על אף - ׁשביעית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּפרֹות
תֹורה; אּסּורי ּבכלל אינן - טעם ּבנֹותן ּבמינן וׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּוא,
הּתערבת ּכל לאכל חּיב אּלא אסּורה, הּתערבת אֹותּה ֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשאין

ׁש ּבמקֹומֹו.ּבקדּׁשת ׁשּיתּבאר ּכמֹו ביעית, ְְְְְִִִִִֵֶַָֻ

.Ëאינֹו תֹורה, מאּסּורי ׁשהּוא ּפי על אף - ּבפסח ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָחמץ
ׁשהרי לעֹולם, אסּורה הּתערבת ׁשאין לפי אּלּו; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכללֹות
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתרת, הּתערבת ּכל ּתהיה הּפסח ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻלאחר
ּבמינֹו. ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלפיכ

.Èמּלפני ּביׁשנה ׁשּנתערבה חדׁשה לתבּואה הּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָוהּוא
ׁשּלאחר מּתירין, לּה יׁש ׁשהרי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסרת - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעמר
היה ואפּלּו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל וכן הּכל. יּתר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהעמר
לא - טֹוב ּביֹום ונֹולד מקצה אּסּור ּכגֹון מּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֶֶָֹֻאּסּורֹו
אינֹו אלפים ּבכּמה אחד אפּלּו אּלא ׁשעּור, חכמים ּבֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָנתנּו
ׁשני ּומעׂשר הקּדׁש ּכגֹון ּבּה, ׁשּיּתר ּדר יׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבטל;

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא

.‡È,ּבהן וכּיֹוצא ודם, וחלב, הּכרם, וכלאי הערלה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל
הּתר ּדר ּבהן ׁשאין ׁשעּור, ּבהן חכמים נתנּו - ּתרּומֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָוכן

אדם. ְָָָלכל

.·Èנתערב אם מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשאפּלּו לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
לֹו ׁשּיׁש זה יהיה לא מּתר; - טעם נתן ולא מינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבׁשאינֹו
כן ּפי על ואף לתּקנֹו; אפׁשר ׁשהרי מּטבל, חמּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּתירין
חמץ על ּתתמּה ואל ׁשּבארנּו. ּכמֹו טעם, ּבנֹותן ּבמינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּלא
ּבֹו, החמירּו לפיכ מחמצת", "ּכל אסרה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבפסח,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.‚Èּותרּומת הּתרּומה, חכמים: ׁשּנתנּו הּׁשעּורין הן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואּלּו
עֹולין - והּבּכּורים והחּלה, ּומאה;[בטלים]מעׂשר, ּבאחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

לחם ׁשל ּפרּוסה וכן זה. עם זה ּומצטרפין להרים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָוצרי
ּכיצד? ּומאה. ּבאחד עֹולין חּלין, ׁשל ּפרּוסֹות לתֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ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,ּומאתים ּבאחד עֹולין - הּכרם וכלאי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהערלה
רביעית ּכיצד? להרים. צרי ואינֹו זה; עם זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָּומצטרפין
הרביעית ׁשהיתה אֹו הּכרם, ּכלאי אֹו ערלה יין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשל
יין ׁשל רביעּיֹות מאתים לתֹו ׁשּנפלה מּׁשניהן, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמצטרפת
לפחֹות נפלה ּכלּום; להרים צרי ואינֹו מּתר, הּכל -ְְְְְִִֵַָָָָָָֹֻ

ּבהניה. אסּור הּכל ֲִִַַַָָָָֹמּמאתים,

.ÂËוכלאי ערלה ירים ולא הּתרּומה, להרים צרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹולּמה
ׁשאין ּתרּומה ּכל ,לפיכ ּכהנים; ממֹון ׁשהּתרּומה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכרם?
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.ÁÈהיּו אם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין ּבארנּו, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּכבר
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,

.ËÈהיה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְִִֵֶַָָָָָָָולּמה
חלּבּה נאסר - הקּדיׁשּה ּבהניה. ּומּתר ּבאכילה אסּור ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻחלּבּה
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 אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

מינֹו,‡. ּבׁשאינֹו מין - מּתר ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻּדבר
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
- ּביצים מּׁשלׁש ּפחֹות אכל ּומּמׁשֹו. האּסּור טעם ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
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;
הּכל - סֹופרים מּדברי אבל הּתֹורה. מן מּתר הּכל ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻׁשחּוטה,
יהיה ולא מעּוטֹו, מעצם האסּור ּדבר ׁשּיאבד עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאסּור,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עֹומדת, ׁשעינֹו חׁשּוב ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּדבר

מעּוטֹו?‰. ּבעצם ויאבד האסּור, ּדבר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּובכּמה
ויׁש ּבׁשּׁשים, ׁשּׁשעּורֹו ּדבר יׁש חכמים: ׁשּנתנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכּׁשעּור

ּבמאתים. ׁשּׁשעּורֹו ויׁש ּבמאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּׁשעּורֹו

.Âאּסּורי ּבין - ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל למד, ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנמצאת
ׁשּנתערבּו הניה, אּסּורי ּבין ּכרת, אּסּורי ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמלקּות,
ּבמינֹו מין טעם; ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו מין - הּמּתר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּבמאכל
אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ׁשעּורֹו הּטעם, על לעמד אפׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאי

וחּוץ זרה, עבֹודה חמרת מּפני ,נס מּיין חּוץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבמאתים;
ּבכל ּבמינן אֹוסרין זה, ּומּפני לתּקנֹו; אפׁשר ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּטבל,

האּסּורין. ּכׁשאר טעם ּבנֹותן ּבמינן, וׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהן,

.Êיין ׁשל חבּיֹות ּכּמה עליה ׁשּנפל נס יין טּפת ִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?
ׁשּנתערב טבל יין ׁשל ּכֹוס וכן ׁשּיתּבאר; ּכמֹו אסּור, הּכל -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשּיפריׁש עד טבל, הּכל - ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹּבחבּיֹות

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לּתערבת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹהראּויין

.Áּבכל ּבמינן נתערבּו ׁשאם ּפי על אף - ׁשביעית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּפרֹות
תֹורה; אּסּורי ּבכלל אינן - טעם ּבנֹותן ּבמינן וׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּוא,
הּתערבת ּכל לאכל חּיב אּלא אסּורה, הּתערבת אֹותּה ֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשאין

ׁש ּבמקֹומֹו.ּבקדּׁשת ׁשּיתּבאר ּכמֹו ביעית, ְְְְְִִִִִֵֶַָֻ

.Ëאינֹו תֹורה, מאּסּורי ׁשהּוא ּפי על אף - ּבפסח ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָחמץ
ׁשהרי לעֹולם, אסּורה הּתערבת ׁשאין לפי אּלּו; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכללֹות
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתרת, הּתערבת ּכל ּתהיה הּפסח ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻלאחר
ּבמינֹו. ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלפיכ

.Èמּלפני ּביׁשנה ׁשּנתערבה חדׁשה לתבּואה הּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָוהּוא
ׁשּלאחר מּתירין, לּה יׁש ׁשהרי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסרת - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעמר
היה ואפּלּו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל וכן הּכל. יּתר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהעמר
לא - טֹוב ּביֹום ונֹולד מקצה אּסּור ּכגֹון מּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֶֶָֹֻאּסּורֹו
אינֹו אלפים ּבכּמה אחד אפּלּו אּלא ׁשעּור, חכמים ּבֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָנתנּו
ׁשני ּומעׂשר הקּדׁש ּכגֹון ּבּה, ׁשּיּתר ּדר יׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבטל;

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא

.‡È,ּבהן וכּיֹוצא ודם, וחלב, הּכרם, וכלאי הערלה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל
הּתר ּדר ּבהן ׁשאין ׁשעּור, ּבהן חכמים נתנּו - ּתרּומֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָוכן

אדם. ְָָָלכל

.·Èנתערב אם מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשאפּלּו לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
לֹו ׁשּיׁש זה יהיה לא מּתר; - טעם נתן ולא מינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבׁשאינֹו
כן ּפי על ואף לתּקנֹו; אפׁשר ׁשהרי מּטבל, חמּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּתירין
חמץ על ּתתמּה ואל ׁשּבארנּו. ּכמֹו טעם, ּבנֹותן ּבמינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּלא
ּבֹו, החמירּו לפיכ מחמצת", "ּכל אסרה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבפסח,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.‚Èּותרּומת הּתרּומה, חכמים: ׁשּנתנּו הּׁשעּורין הן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואּלּו
עֹולין - והּבּכּורים והחּלה, ּומאה;[בטלים]מעׂשר, ּבאחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

לחם ׁשל ּפרּוסה וכן זה. עם זה ּומצטרפין להרים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָוצרי
ּכיצד? ּומאה. ּבאחד עֹולין חּלין, ׁשל ּפרּוסֹות לתֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ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,ּומאתים ּבאחד עֹולין - הּכרם וכלאי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהערלה
רביעית ּכיצד? להרים. צרי ואינֹו זה; עם זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָּומצטרפין
הרביעית ׁשהיתה אֹו הּכרם, ּכלאי אֹו ערלה יין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשל
יין ׁשל רביעּיֹות מאתים לתֹו ׁשּנפלה מּׁשניהן, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמצטרפת
לפחֹות נפלה ּכלּום; להרים צרי ואינֹו מּתר, הּכל -ְְְְְִִֵַָָָָָָֹֻ

ּבהניה. אסּור הּכל ֲִִַַַָָָָֹמּמאתים,

.ÂËוכלאי ערלה ירים ולא הּתרּומה, להרים צרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹולּמה
ׁשאין ּתרּומה ּכל ,לפיכ ּכהנים; ממֹון ׁשהּתרּומה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכרם?
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הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין [תאניםהּכהנים ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹ
להרים.גרועות] צרי אינֹו - ׁשּבאדֹום ּוׂשעֹורין ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָוהחרּובין

.ÊËׁשהן מּפני הּכרם? וכלאי ערלה ׁשעּור ּכפלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולּמה
ּבתרּומֹות? מאה ׁשעּור על סמכּו ולּמה ּבהניה. ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשּנאמר: הּכל, ּומקּדׁשת מּמאה אחד מעׂשר ּתרּומת ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהרי
מרים ׁשאּתה 'ּדבר חכמים: אמרּו מּמּנּו"; מקּדׁשֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ"את

מקּדׁשֹו'. לתֹוכֹו, חזר אם - ְְְִִֶַַָמּמּנּו

.ÊÈׁשקצים ּבׂשר ּכגֹון ּכּלן, ׁשּבּתֹורה אּסּורין ְְְְִִִֶַַָָָָֻׁשאר
ּכיצד? ּבׁשּׁשים. ׁשעּורן - ּבהן וכּיֹוצא ודם וחלב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּורמׂשים

ה מחלב ּכּזית ׁשּׁשים לתֹו ׁשּנפל ּכליֹות חלב אליה,ּכּזית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
נפל אם וכן אסּור. הּכל מּׁשּׁשים, לפחֹות נפל מּתר; ְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֻהּכל
וכן ׂשעֹורה. ׁשּׁשים ּכמֹו ׁשם ׁשּיהיה צרי חלב, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָּכׂשעֹורה
ׁשל לקדרה ׁשּנפל הּנׁשה ּגיד ׁשל ׁשּמן וכן אּסּורין. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבׁשאר
הּמנין; מן הּגיד ׁשּמן ואין ּבׁשּׁשים, אֹותֹו מׁשערין - ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָֻּבׂשר
ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּדבריהם, הּנׁשה ּגיד ׁשּׁשּמן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻואף
ּכאּסּורי ּבֹו החמירּו עצמּה, ּבפני ּברּיה הּנׁשה וגיד ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהֹואיל
ׁשאין אֹוסר, ואינֹו ּבֹו מׁשערין אין - עצמֹו והּגיד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָתֹורה.

טעם. ּבנֹותן ְְִִֵַַּבגידים

.ÁÈּכחל הבהמה]אבל -[שד הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשל ְְֲִִֵֶַַָָָָ
ּכמֹו מּדבריהם, והּכחל הֹואיל הּמנין; מן ּוכחל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָּבׁשּׁשים,

ּבׁשעּורֹו. הקּלּו ְְִֵֵֵֶַׁשּבארנּו,

.ËÈּביצים 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

.Î,טהֹור עֹוף ּביצי עם ׁשּנׁשלקה טמא עֹוף ּביצת ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָאבל
ׁשּנתערבה אֹו אּלּו, עם אּלּו טרף ואם אֹותן; אסרה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹלא
- אחרֹות ּביצים עם טרפה ּביצת אֹו טמא עֹוף ְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָּביצת

ּבׁשּׁשים. ְִִִָׁשעּורן

.‡Îהּמּורם ׁשהרי ׁשּׁשים? ׁשעּור על חכמים סמכּו ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָּומּנין
והיא האיל; מּׁשאר מּׁשּׁשים אחד הּזרֹוע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל
הּכהן "ולקח ׁשּנאמר: אֹותֹו, אֹוסרת ואינּה עּמֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמתּבּׁשלת

האיל". מן ּבׁשלה הּזרֹוע ְְִִֵֶַַַָָאת

.·Îׁשהיה 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

.‚Îוכלאי ּבמאה, לׁשערן ׁשּנתערבּו לתרּומֹות הּדין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוהּוא
ּבמאתים. אֹותן לׁשער ערלה אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּכרם

.„Î,ּבמאה ּבין ּבׁשּׁשים, ּבין - האּסּורין ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשּמׁשערין
ּבּקדרה ׁשּיׁש ּובכל ּובּתבלין ּבּמרק מׁשערין - ּבמאתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבין
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
הּכל. ואסרּו חכמים, אֹותֹו קנסּו כן, ּפי על ואף מּתר. זה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻהרי

על אּלא זֹו ּתערבת אֹוסרין אין קנס, ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹויראה
מּתר. הּכל - לאחרים אבל האּסּור, ׁשּבּטל העֹובר ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻזה

.ÂÎ,סאה מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?
ּכדי ויצרף, אחרת סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהרי
מּתר. הּכל כן, ועׂשה עבר ואם ּומאתים; ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּתעלה
לכּתחּלה. האּסּור מבּטלין - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאבל

.ÊÎונתן עֹוף, ּבׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?
ׁשּיבטל עד אחר, עֹוף ּבׂשר עליו מרּבה - ּבּקדרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטעם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַַָֹהּטעם.

.ÁÎּבדבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם ּבארנּו, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּכבר
ּבׁשהׁשּביחֹו. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. נאסר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻהּמּתר,
זה הרי טעמֹו, והפסיד לּמּתר האסּור 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

.ËÎּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּומי
נּכר הּתרּומה טעם היה אם הּכהן. אֹותן טֹועם החּלין, ְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻעם

מדּמע הּכל חולין]- תרומה ּתרּומֹות[תערובת ּובהלכֹות . ְְְְִַָֹֻ
המדּמע. ּדין ְְִִֵַָָֻיתּבאר

.Ïוכלאי ערלה ויין ,נס יין אֹו ּבחלב, ּבׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָואם
ׁשּנתּבּׁשל ּורמׂשים ׁשקצים ּבׂשר אֹו לדבׁש, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכרם
על וסֹומכין הּגֹוי, אֹותן טֹועם - ּבהן וכּיֹוצא הּירק, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָעם
טעם, ּבֹו 'יׁש ׁשאמר: אֹו טעם', ּבֹו 'אין אמר: אם ִִֵֵֶַַַַַַָָּפיו.
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

.·Ïמּקצה 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
קֹולף - ׁשּבּה הּנׁשה ּבגיד ׁשּצלאּה יר וכן לחלב. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמּגיע
ׁ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 -ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבהן. לׁשער ּכדי טעם, ּבנֹותן ּבגידין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשאין

.‚Ïּבהמה אֹו נבלה ּבׂשר עם ׁשחּוטה ּבׂשר צֹולין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאין
ואם ּבזה; זה נֹוגעין ׁשאין ּפי על ואף אחד, ּבתּנּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאה
הרּבה ׁשמנה האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻצלאן
עצמֹו אּלא אֹוסר ואין אֹוסר, אינֹו ׁשהריח רזה, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּמּתרת

אּסּור. ִֶׁשל

.„Ïהרי - ׁשחּוטה ּבׂשר עּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּבׂשר
ּבׂשר ּבגּוף נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני נאסר, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָזה
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על ולא הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר ואי ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשחּוטה,
ּתפל ּדג עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ּדג ּבׂשר וכן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשעּור.
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 אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

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

ׁשהּוא.א ּבכל אֹוסר - חׁשּוב ּדבר ְֵֶָָָָֹו

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
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
ׁשאר וכן ּבהניה. אסּורין הּכל - סתּומֹות חבּיֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹאלפים

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
מתּכּבד ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובה והחתיכה נׁשּתּנה; ולא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעֹומד

האֹורחין. לפני ְְִִֵָָּבּה

.Âחּלין ׁשל אֹו ּבחלב, ּבׂשר ׁשל ּבחתיכה הּדין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ּכמֹו ּבהניה, מּדבריהם אסּורין הן ׁשהרי ּבעזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשחטּו
ׁשּיגּביּה עד ׁשהן, ּבכל אֹוסרין - ׁשחיטה ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיתּבאר
- 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,לפיכ ּבטלין; ואינן הן חׁשּובין חּיים, ּבעלי ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָוכן
ּ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
ּבׁשעּורן. עֹולין אּלּו הרי לּמנֹות, ׁשּדרּכן ּפי על אף - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּדברים

.Áׁשּנתערבה הּכרם מּכלאי ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכיצד?
ּבמאתים ׁשּנתערב ערלה ׁשל אתרֹוג אֹו אגּדֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבמאתים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. הּכל - ְְִֵֵֶֶַַָָֹֹֻאתרֹוגין

.Ëמן מקֹום ּבני אצל חׁשּוב ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה
ּבאֹותן יׂשראל ּבארץ בדן ורּמֹוני פר אגֹוזי ּכגֹון ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהּמקֹומֹות,
ּבאֹותֹו חׁשיבּותֹו לפי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ׁשהּוא - ְְְְֲִִִֵֶֶַַָהּזמּנין
ּבכל אֹוסרין ׁשהן אּלא אּלּו, הזּכרּו ולא זמן; ּובאֹותֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֻמקֹום
ּבׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא לכל הּדין והּוא מקֹום, ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהן
מּדבריהם. האּלּו אּסּורין ׁשּכל הּוא ּברּור ודבר ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָמקֹומֹות.

.Èרּמֹונים לׁשני הּזאת, הּתערבת מן אחד רּמֹון ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹנפל
לרּמֹונים אחד רּמֹון הּׁשלׁשה מן ונפל בדן, מרּמֹוני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאחרים

האחר אּלּו הרי - ׁשלאחרים הרּמֹון ׁשהרי מּתרין, ים ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֻ
הּתערבת מן נפל ואם ּברב; ּבטל הראׁשֹונה ְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּתערבת
ּברב, ּבטל נאמר לא אסּורין; ּכּלן לאלף, רּמֹון ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻהראׁשֹונה
הּׁשנּיה הּתערבת מן יּפל ׁשאם - ספקֹו ספק להּתיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹוסר. אינֹו אחר, ְְֵֵֵֵֵֶַַָָֹלמקֹום

.‡Èערלה אגֹוז מּפני ּכּלן ׁשּנאסרּו אּלּו אגֹוזים ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֻנתּפּצעּו
ונתחּתכּו החבּיֹות, ונתּפּתחּו הרּמֹונים, נתּפרדּו אֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּביניהן,
יעלּו אּלּו הרי - ׁשּנאסרּו אחר הּכּכרֹות ונתּפרסּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדלּועין,
ּבכלל ׁשּנדֹוכה נבלה לחתיכת הּדין והּוא ּומאתים; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבאחד

ּבׁשּׁשים. עֹולה ׁשהיא ּכמֹוה, הּכל ונעׂשה ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹהחתיכֹות

.·Èלפצע הרּמֹונים,[לרסק]ואסּור ּולפרד האגֹוזים, ְְְֱִִִִֵַָָָָֹ
ּומאתים ּבאחד ׁשּיעלּו ּכדי ׁשּנאסרּו, אחר החבּיֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולפּתח
קֹונסין כן, עׂשה ואם לכּתחּלה; אּסּור מבּטלין ׁשאין -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עליו ואֹוסרין ְְְְִֵֶַָָאֹותֹו

.‚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
הּכרם ּכלאי וׁשל ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן לּכהנים. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּומּתרת
ּובׁשניהן לתּבל, ּכדי מהם ּבאחד ולא הּקדרה, לתֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנפלּו
ּדבר ׁשהרי ליׂשראל, אסּורה קדרה אֹותּה - לתּבל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּכדי

לכהנים. ּומּתרת ּתּבלּה; להם ְְֲִִֶֶֶָָָָֹֻהאסּור

.„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
ׁשל ּבעּסה לחּמץ ּכדי ּבהן לׁשער ּומצטרפין אחד; ּכמין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהן
לחּמץ ּכדי אֹו חּטין, טעם ׁשניהם טעם היה אם ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָחּטין,
ׂשעֹורים. טעם ׁשניהם טעם היה אם ׂשעֹורים, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבעּסה

.ÂËנהרֹות ׁשל ּכרּפס ּכגֹון ּכיצד? אחד מּמין ׁשמֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשה
מהן אחד ׁשּלכל ּפי על אף - ּגּנה ׁשל וכרּפס אפר ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוכרּפס
לתּבל. מצטרפין אחד, מין והן הֹואיל - עצמֹו ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשם

.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
ואם אסּור; הּכל הרי - ּתפלה היתה אּלּו הּקדרה לתּבל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹּכדי
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על ולא הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר ואי ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשחּוטה,
ּתפל ּדג עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ּדג ּבׂשר וכן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשעּור.
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 אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

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

ׁשהּוא.א ּבכל אֹוסר - חׁשּוב ּדבר ְֵֶָָָָֹו

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
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
ׁשאר וכן ּבהניה. אסּורין הּכל - סתּומֹות חבּיֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹאלפים

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
מתּכּבד ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובה והחתיכה נׁשּתּנה; ולא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעֹומד

האֹורחין. לפני ְְִִֵָָּבּה

.Âחּלין ׁשל אֹו ּבחלב, ּבׂשר ׁשל ּבחתיכה הּדין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ּכמֹו ּבהניה, מּדבריהם אסּורין הן ׁשהרי ּבעזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשחטּו
ׁשּיגּביּה עד ׁשהן, ּבכל אֹוסרין - ׁשחיטה ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיתּבאר
- 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,לפיכ ּבטלין; ואינן הן חׁשּובין חּיים, ּבעלי ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָוכן
ּ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
ּבׁשעּורן. עֹולין אּלּו הרי לּמנֹות, ׁשּדרּכן ּפי על אף - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּדברים

.Áׁשּנתערבה הּכרם מּכלאי ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכיצד?
ּבמאתים ׁשּנתערב ערלה ׁשל אתרֹוג אֹו אגּדֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבמאתים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. הּכל - ְְִֵֵֶֶַַָָֹֹֻאתרֹוגין

.Ëמן מקֹום ּבני אצל חׁשּוב ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה
ּבאֹותן יׂשראל ּבארץ בדן ורּמֹוני פר אגֹוזי ּכגֹון ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהּמקֹומֹות,
ּבאֹותֹו חׁשיבּותֹו לפי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ׁשהּוא - ְְְְֲִִִֵֶֶַַָהּזמּנין
ּבכל אֹוסרין ׁשהן אּלא אּלּו, הזּכרּו ולא זמן; ּובאֹותֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֻמקֹום
ּבׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא לכל הּדין והּוא מקֹום, ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהן
מּדבריהם. האּלּו אּסּורין ׁשּכל הּוא ּברּור ודבר ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָמקֹומֹות.

.Èרּמֹונים לׁשני הּזאת, הּתערבת מן אחד רּמֹון ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹנפל
לרּמֹונים אחד רּמֹון הּׁשלׁשה מן ונפל בדן, מרּמֹוני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאחרים

האחר אּלּו הרי - ׁשלאחרים הרּמֹון ׁשהרי מּתרין, ים ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֻ
הּתערבת מן נפל ואם ּברב; ּבטל הראׁשֹונה ְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּתערבת
ּברב, ּבטל נאמר לא אסּורין; ּכּלן לאלף, רּמֹון ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻהראׁשֹונה
הּׁשנּיה הּתערבת מן יּפל ׁשאם - ספקֹו ספק להּתיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹוסר. אינֹו אחר, ְְֵֵֵֵֵֶַַָָֹלמקֹום

.‡Èערלה אגֹוז מּפני ּכּלן ׁשּנאסרּו אּלּו אגֹוזים ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֻנתּפּצעּו
ונתחּתכּו החבּיֹות, ונתּפּתחּו הרּמֹונים, נתּפרדּו אֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּביניהן,
יעלּו אּלּו הרי - ׁשּנאסרּו אחר הּכּכרֹות ונתּפרסּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדלּועין,
ּבכלל ׁשּנדֹוכה נבלה לחתיכת הּדין והּוא ּומאתים; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבאחד

ּבׁשּׁשים. עֹולה ׁשהיא ּכמֹוה, הּכל ונעׂשה ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹהחתיכֹות

.·Èלפצע הרּמֹונים,[לרסק]ואסּור ּולפרד האגֹוזים, ְְְֱִִִִֵַָָָָֹ
ּומאתים ּבאחד ׁשּיעלּו ּכדי ׁשּנאסרּו, אחר החבּיֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולפּתח
קֹונסין כן, עׂשה ואם לכּתחּלה; אּסּור מבּטלין ׁשאין -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עליו ואֹוסרין ְְְְִֵֶַָָאֹותֹו

.‚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
הּכרם ּכלאי וׁשל ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן לּכהנים. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּומּתרת
ּובׁשניהן לתּבל, ּכדי מהם ּבאחד ולא הּקדרה, לתֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנפלּו
ּדבר ׁשהרי ליׂשראל, אסּורה קדרה אֹותּה - לתּבל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּכדי

לכהנים. ּומּתרת ּתּבלּה; להם ְְֲִִֶֶֶָָָָֹֻהאסּור

.„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
ׁשל ּבעּסה לחּמץ ּכדי ּבהן לׁשער ּומצטרפין אחד; ּכמין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהן
לחּמץ ּכדי אֹו חּטין, טעם ׁשניהם טעם היה אם ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָחּטין,
ׂשעֹורים. טעם ׁשניהם טעם היה אם ׂשעֹורים, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבעּסה

.ÂËנהרֹות ׁשל ּכרּפס ּכגֹון ּכיצד? אחד מּמין ׁשמֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשה
מהן אחד ׁשּלכל ּפי על אף - ּגּנה ׁשל וכרּפס אפר ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוכרּפס
לתּבל. מצטרפין אחד, מין והן הֹואיל - עצמֹו ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשם

.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
ואם אסּור; הּכל הרי - ּתפלה היתה אּלּו הּקדרה לתּבל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹּכדי
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ּבאחד ּתרּומה ּבׁשעּורן, יעלּו - ּולחּמץ לתּבל ּכדי ּבהן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאין
ּומאתים. ּבאחד הּכרם וכלאי וערלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּומאה,

.ÊÈ?ּכיצד הּכרם. ּכלאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּתרּומה
נפל ּכ ואחר חּלין, ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻסאה
ּכאן אין - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה חצי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלּכל
ּבאחד עלה ׁשהרי הּכרם; ּכלאי אּסּור ולא ערלה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאּסּור

ּתרּומה. הּמאתים ׁשּמקצת ּפי על ואף ְְְִִִִֶַַַַַָָָָּומאתים,

.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

סאה מאתים לכל נפל ּכ הריואחר - ּתרּומה ׁשל ּוסאה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּפי על ואף ּומאה, ּבאחד הּתרּומה ותעלה מּתר: ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּכל
הּכרם. ּכלאי אֹו ערלה אֹותּה הּמעלין הּמאה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמקצת

.ËÈאת הּכרם וכלאי הּכרם, ּכלאי את מעלה הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן
הערלה. את והערלה הּכרם, ּכלאי את הּכרם וכלאי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהערלה,
ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה מאתים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?
ּוסאה סאה מאתים לכל נפל ּכ ואחר חּלין, אלף ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻלארּבעים
ׁשּבטל ׁשּכיון מּתר; הּכל - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשל

הּמּתרין. ּכחּלין הּכל נעׂשה ּתחּלה, ׁשּנפל ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻֻהאּסּור

.Î,ּבאחרים נתערב יּׂשרף; ערלה, ּבקלּפי ׁשּצבעֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבגד
ּופת ערלה, ּבקלּפי ׁשּבּׁשלֹו ּתבׁשיל ּומאתים. ּבאחד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיעלה
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

.·Îחדׁש ּבין הּכרם, ּובכלאי ערלה ּבקלּפי ׁשהּסיקֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתּנּור
ּבּׁשל ואם הּתר; ּבעצי אֹותֹו יחם ּכ ואחר יּוצן, - יׁשן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבין
ּ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

להם. הלכּו אּסּור עצי ְֲֲִֵֵֶֶָָׁשהרי

.‚Îהּיֹוצר ׁ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;

.‰Îערּוגה וכן ּבנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָנטיעה
מן לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ּכלאי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשל
ּבמאתים וערּוגה נטיעֹות, ּבמאתים נטיעה היתה אם ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָֹהּכל:
הרי מּזה, ּבפחֹות היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֻערּוגֹות

והיה לכּתחּלה, ללקט לֹו הּתירּו ולּמה אסּור. הּנלקט ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָֹּכל
הּנטיעה ויֹוציא ׁשּיטריח עד הּכל לֹו ׁשאֹוסרין הּדין ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹמן
ּכרמֹו אֹוסר אדם ׁשאין חזקה, ׁשהּדבר האסּורה? ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהערּוגה

מֹוציאּה. היה יֹודעּה היה ואּלּו אחת, ְְְִִִִַַָָָָָָָּבנטיעה

.ÂÎּתקרבת ּבקבת אֹו ערלה, ּפּגי ּבׂשרף ּגבינה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמעמיד
אסּורה זֹו הרי - ּגֹויים ׁשל יין ּבחמץ אֹו זרה, ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹעבֹודה
ּפי על ואף מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבהניה;
והּוא הּנּכר, הּוא האסּור הּדבר ׁשהרי - ׁשהּוא ּכל ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

ּגבינה. אֹותּה ְִֶָָָָׁשעׂשה

.ÊÎׁשּיּׂשר ׁשּלהן הּפרֹות ּדין הּכרם, וכלאי פּו;הערלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמׁשקין. לׂשרף אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּמׁשקין

.ÁÎהּכל - הּיין עם ׁשּנתערב זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיין
ּדברים ּבּמה ׁשאמרנּו. ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל ּבהניה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָאסּור
אבל ;נס יין ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאמּורים?

מּצלצּול נס יין ערה -[כלי]אם יין ׁשל הּבֹור לתֹו קטן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מן ערה ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ערה ֲִִִִֵֵֵַָָָָֻאפּלּו
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,

.Ïמּפני 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;
אֹו נעבדין, ׁשהיּו ּכגֹון אסּורין? הּמים יהיּו והיא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָמעט.

זרה. עבֹודה ְֲִֶָָָֹּתקרבת

.‡Ï,ּתחּלה מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְִִִִֶֶֶַַַָָּבֹור
ּכאּלּו ההּתר יין את רֹואין - נס יין לתֹוכֹו נפל ּכ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָואחר
ראּויין אם :נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו והּמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאינֹו,
ּומבּטלין עליו רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו טעם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבטל

מּתר. הּכל והרי ֲֵַַָֹֻאֹותֹו,

.·Ïמּתרֹות והן ידיחן, - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיין
ּבין יׁשן, הּיין ׁשהיה ּבין - מבּקעֹות היּו ואם ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבאכילה;
אסּורֹות אּלּו הרי ּבענבים, טעם נתן אם - חדׁש ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשהיה

ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו הרי לאו, ואם ְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָֻּבהניה;

.‚Ïׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - תאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל
הּתאנים. ּבטעם ְְִֵֵַַַּפֹוגם

.„Ïאסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָיין
יחזר ׁשּמא לגֹוי, ימּכרם ולא ּבהניה. ּומּתרֹות ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹֻּבאכילה,
ועֹוׂשה אֹותן, טֹוחן עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ליׂשראל. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוימּכרם
ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּבפני ׁשּלא לּגֹויים ּומֹוכרּה ּפת, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמהן
ּכמֹו אסּורה, ּגֹויים ּפת ׁשהרי - הּגֹוי מן יׂשראל אֹותּה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָיּקחּו
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מּפני טעם? ּבנֹותן החּטים את ּבֹודקין אין ולּמה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיתּבאר.
ּבהן. נבלע והּיין ׁשֹואבֹות, ְְֲִִֵֶֶַַָָׁשהן

.‰Ïּבכל אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ, נס ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיין
ׁשּנתערב ויין הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו; ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא,
- לחמץ יין ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין החמץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹעם

טעם. ּבנֹותן אֹותֹו ְְֲִֵַַַמׁשערין

קודש שבת
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ּבׂשר‡. אֹו נבלה ּבׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל חרׂש ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקדרה
ּב יבּׁשל לא - ּורמׂשים ּבאֹותֹוׁשקצים ׁשחּוטה ּבׂשר ּה ְְְְְְִִֵַַָָָָֹ

ּבּה ּבּׁשל אסּור; הּתבׁשיל ּבׂשר, מין ּבּה ּבּׁשל ואם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָהּיֹום.
טעם. ּבנֹותן אחר, ְִֵֵַַַמין

הֹואיל·. ּבלבד, יֹומּה ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹולא
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
ּבהן ּובּׁשל לקח, ואם ּבאבר; ׁשּועין היּו ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָלעֹולם,

מּתר. הּתבׁשיל - והלאה ׁשני ְְִִִֵַַָָָָֻמּיֹום

מּתכֹות‚. מּכלי הּגֹויים, מן סעּודה תׁשמיׁש ּכלי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
- עּקר ּכל ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּדברים - זכּוכית ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹּוכלי
ּבהם לאכל מּתרין יהיּו ּכ ואחר מקוה, ּבמי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמטּבילן
ּכֹוסֹות ּכגֹון צֹונן, ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָולׁשּתֹות.
ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, מדיחן - וקיתֹונֹות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֻּוצלֹוחּיֹות
וקמקמֹוסין יֹורֹות ּכגֹון חּמין, ידי על ּבהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשּנׁשּתּמׁש
ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, מגעילן - חּמין ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻּומחּמי
- ואסּכלאֹות ׁשּפּודין ּכגֹון האּור, ידי על ּבהן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנׁשּתּמׁש
מּתרין. והן ּומטּבילן קלּפתן, ׁשּתּנׁשר עד ּבאּור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻמלּבנן

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

מן‰. הּנלקחין הּסעּודה ּכלי ׁשּמטּבילין זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָטבילה
טמאה לענין אינן - ּוׁשתּיה לאכילה יּתרּו ּכ ואחר ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻהּגֹויים,
אׁשר ּדבר "ּכל - לּה ורמז סֹופרים. מּדברי אּלא ְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָוטהרה,
למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי וטהר"; ּבאׁש ּתעבירּו ּבאׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֹיבא
מידי לא גֹויים, געּולי מידי ּבטהרתן אּלא מדּבר ְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאינֹו
האׁש; ידי על אּלא עֹולה ׁשאינּה טמאה ל ׁשאין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻטמאה;
מת, וטמאת מּטמאתן; עֹולין ּבטבילה הּטמאים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻֻוכל
גֹויים. ּגעּולי לענין אּלא ּכלל אׁש ׁשם ואין ּוטבילה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהּזיה
טהרה לֹו 'הֹוסף חכמים: אמרּו "וטהר", ׁשּכתּוב ְְְֲֳִֵֵֵֶָָָָָָָוכיון

גֹויים'. מּגעּולי להּתירֹו ּבאׁש עברתֹו ְֲִִִִֵֵַַַָָָאחר

.Âסעּודה ׁ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

.Êּבאּור 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
יפה ׁשהיתה אֹו ּפגימֹות, ּבּה היּו ואם צנֹון; ּבּה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָואֹוכל
מׁשחיזּה אֹו מלּבנּה - ּבּה לׁשחט אֹו חּמין ּבּה לאכל ְְְְְֱִִִֶַַַָָָָָָֹֹורצה
הּׁשחיטה; מקֹום מדיח ׁשּיטהרּנה, קדם ּבּה ׁשחט ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכּלּה.

מׁשּבח. זה הרי קלף, ְְֲִֵֶַָָֻואם

.Á,ׁשּידיחּה עד ּבּה יׁשחט לא - טרפה ּבּה ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹסּכין
ּבגדים. ׁשל ּבבליֹות מקּנחּה אֹו ּבצֹונן; ְְְְְֲִִִֵֶַָָָאפּלּו

.Ëעל ואף חכמים; אֹותן אסרּו אחרים, ּדברים ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָויׁש
להתרחק ּכדי עליהן ּגזרּו הּתֹורה, מן עּקר לאּסּורן ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּפי
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

.Èּפי על ואף ּגֹויים, ׁשל ּבמסּבה אדם יׁשּתה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכיצד?
מּכליו הּׁשֹותה ׁשהיה אֹו נאסר, ׁשאינֹו מבּׁשל יין ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
ׁשֹותין ואין מּתר. יׂשראל, הּמסּבה רב היה ואם ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻלבּדֹו;
ּ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

.‡Èלׁשּתֹותן מּתר ּבהן, וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻיין
צּמּוקים, יין עליו. ּגזרּו לא - מצּוי ׁשאינֹו ּדבר מקֹום; ְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹּבכל

.ּומתנּס ּכיין הּוא ְְֲִִֵֵַַהרי

.·Èׁשּמקּלין מקֹומֹות יׁש ּגֹויים, ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַָאף
ׁשם ׁשאין ּבמקֹום הּגֹוי, הּנחּתֹום מן ּפת ולֹוקחין ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבּדבר
ּפת אבל הּדחק. ׁשעת ׁשהיא מּפני ּובּׂשדה, יׂשראל; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנחּתֹום
הּגזרה ׁשעּקר להקל; ּבּה ׁשּמֹורה מי ׁשם אין בּתים, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבעלי
אצלן. לסעד יבֹוא בּתים, ּבעלי ּפת יאכל ואם חתנּות, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹמּׁשּום

.‚Èׁשהדליק 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

.„Èּפריׁשין אֹו ּדבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו ׁשּבּׁשל [סוגּגֹוי ְְִִִִֵֶַַָָָ
-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 על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּבּמה
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מּפני טעם? ּבנֹותן החּטים את ּבֹודקין אין ולּמה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיתּבאר.
ּבהן. נבלע והּיין ׁשֹואבֹות, ְְֲִִֵֶֶַַָָׁשהן

.‰Ïּבכל אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ, נס ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיין
ׁשּנתערב ויין הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו; ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא,
- לחמץ יין ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין החמץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹעם

טעם. ּבנֹותן אֹותֹו ְְֲִֵַַַמׁשערין

קודש שבת
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ּבׂשר‡. אֹו נבלה ּבׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל חרׂש ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקדרה
ּב יבּׁשל לא - ּורמׂשים ּבאֹותֹוׁשקצים ׁשחּוטה ּבׂשר ּה ְְְְְְִִֵַַָָָָֹ

ּבּה ּבּׁשל אסּור; הּתבׁשיל ּבׂשר, מין ּבּה ּבּׁשל ואם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָהּיֹום.
טעם. ּבנֹותן אחר, ְִֵֵַַַמין

הֹואיל·. ּבלבד, יֹומּה ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹולא
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
ּבהן ּובּׁשל לקח, ואם ּבאבר; ׁשּועין היּו ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָלעֹולם,

מּתר. הּתבׁשיל - והלאה ׁשני ְְִִִֵַַָָָָֻמּיֹום

מּתכֹות‚. מּכלי הּגֹויים, מן סעּודה תׁשמיׁש ּכלי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
- עּקר ּכל ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּדברים - זכּוכית ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹּוכלי
ּבהם לאכל מּתרין יהיּו ּכ ואחר מקוה, ּבמי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמטּבילן
ּכֹוסֹות ּכגֹון צֹונן, ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָולׁשּתֹות.
ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, מדיחן - וקיתֹונֹות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֻּוצלֹוחּיֹות
וקמקמֹוסין יֹורֹות ּכגֹון חּמין, ידי על ּבהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשּנׁשּתּמׁש
ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, מגעילן - חּמין ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻּומחּמי
- ואסּכלאֹות ׁשּפּודין ּכגֹון האּור, ידי על ּבהן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנׁשּתּמׁש
מּתרין. והן ּומטּבילן קלּפתן, ׁשּתּנׁשר עד ּבאּור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻמלּבנן

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

מן‰. הּנלקחין הּסעּודה ּכלי ׁשּמטּבילין זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָטבילה
טמאה לענין אינן - ּוׁשתּיה לאכילה יּתרּו ּכ ואחר ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻהּגֹויים,
אׁשר ּדבר "ּכל - לּה ורמז סֹופרים. מּדברי אּלא ְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָוטהרה,
למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי וטהר"; ּבאׁש ּתעבירּו ּבאׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֹיבא
מידי לא גֹויים, געּולי מידי ּבטהרתן אּלא מדּבר ְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאינֹו
האׁש; ידי על אּלא עֹולה ׁשאינּה טמאה ל ׁשאין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻטמאה;
מת, וטמאת מּטמאתן; עֹולין ּבטבילה הּטמאים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻֻוכל
גֹויים. ּגעּולי לענין אּלא ּכלל אׁש ׁשם ואין ּוטבילה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהּזיה
טהרה לֹו 'הֹוסף חכמים: אמרּו "וטהר", ׁשּכתּוב ְְְֲֳִֵֵֵֶָָָָָָָוכיון

גֹויים'. מּגעּולי להּתירֹו ּבאׁש עברתֹו ְֲִִִִֵֵַַַָָָאחר

.Âסעּודה ׁ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

.Êּבאּור 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
יפה ׁשהיתה אֹו ּפגימֹות, ּבּה היּו ואם צנֹון; ּבּה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָואֹוכל
מׁשחיזּה אֹו מלּבנּה - ּבּה לׁשחט אֹו חּמין ּבּה לאכל ְְְְְֱִִִֶַַַָָָָָָֹֹורצה
הּׁשחיטה; מקֹום מדיח ׁשּיטהרּנה, קדם ּבּה ׁשחט ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכּלּה.

מׁשּבח. זה הרי קלף, ְְֲִֵֶַָָֻואם

.Á,ׁשּידיחּה עד ּבּה יׁשחט לא - טרפה ּבּה ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹסּכין
ּבגדים. ׁשל ּבבליֹות מקּנחּה אֹו ּבצֹונן; ְְְְְֲִִִֵֶַָָָאפּלּו

.Ëעל ואף חכמים; אֹותן אסרּו אחרים, ּדברים ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָויׁש
להתרחק ּכדי עליהן ּגזרּו הּתֹורה, מן עּקר לאּסּורן ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּפי
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

.Èּפי על ואף ּגֹויים, ׁשל ּבמסּבה אדם יׁשּתה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכיצד?
מּכליו הּׁשֹותה ׁשהיה אֹו נאסר, ׁשאינֹו מבּׁשל יין ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
ׁשֹותין ואין מּתר. יׂשראל, הּמסּבה רב היה ואם ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻלבּדֹו;
ּ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

.‡Èלׁשּתֹותן מּתר ּבהן, וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻיין
צּמּוקים, יין עליו. ּגזרּו לא - מצּוי ׁשאינֹו ּדבר מקֹום; ְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹּבכל

.ּומתנּס ּכיין הּוא ְְֲִִֵֵַַהרי

.·Èׁשּמקּלין מקֹומֹות יׁש ּגֹויים, ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַָאף
ׁשם ׁשאין ּבמקֹום הּגֹוי, הּנחּתֹום מן ּפת ולֹוקחין ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבּדבר
ּפת אבל הּדחק. ׁשעת ׁשהיא מּפני ּובּׂשדה, יׂשראל; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנחּתֹום
הּגזרה ׁשעּקר להקל; ּבּה ׁשּמֹורה מי ׁשם אין בּתים, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבעלי
אצלן. לסעד יבֹוא בּתים, ּבעלי ּפת יאכל ואם חתנּות, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹמּׁשּום

.‚Èׁשהדליק 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

.„Èּפריׁשין אֹו ּדבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו ׁשּבּׁשל [סוגּגֹוי ְְִִִִֵֶַַָָָ
-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 על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּבּמה
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וכּיֹוצא ודגים ּוביצים ּבׂשר ּכגֹון הּפת, את ּבֹו לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכים
ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ּדבר אבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהן;
ּפי על אף - ּגֹויים אֹותן ׁשּׁשלקּו ּתּורמּוסין ּכגֹון הּפת, ְְְִִִֶֶַַַַָָאת
ּ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

ז הרי - הּגֹוי מּתר.וגמר ה ְֲֵֶַַָָֻ

.ÊÈלאכילה ׁשהכׁשירן עד ׁשעּׁשנן, ּופרֹות ּגֹוי, ׁשּמלחֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּדג
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;

.ÁÈאֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן, וכּיֹוצא ועדׁשים ואפּונין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹולין
גֹויים, ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין - אֹותן ּומֹוכרין ְֲִִִִִִֵַָהּגֹויים
ּומּׁשּום ּפרּפרת; מּׁשּום מלכים ׁשלחן על ׁשעֹולין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻּבמקֹום
אֹו הּבׂשר, עם אֹותן יבּׁשלּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל גֹויים, ְְְִִִֵֶַַָָָָָָּגעּולי
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

.Îמתּוקין היּו אם - ּגֹויים אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְִִִִֶָָָָּתמרים
הּבּׁשּול, ּומתקן מרין היּו ואם מּתרין; אּלּו הרי ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָָֻמּתחּלתן,

אסּורין. אּלּו הרי ּבינֹונּיים, היּו אסּורין; אּלּו ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵָהרי

.‡Îזה הרי ּבחמץ, ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹקלי
ּבּמים, אֹותן ׁשּלׁשין ּוׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל ְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאסּור;

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי

.·Îעֹומד זה הרי - ׁשאֹוסרֹו ּומי מּתר; ּגֹויים, ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֻׁשמן
ׁ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

.‚Îמיני מּמּנּו ועׂשּו ׁשּנתּבּׁשל, ּגֹויים ׁשל ּדבׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָוכן
זה. מּטעם מּתר - ְִִֶַַָָֻמתיקה

.„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.
אסּורין. - ׁשכר חמץ ואפּלּו חמץ, עליהן מזּלפין היּו אם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכן

.‰Îמּפני ּגֹויים? ׁשל ׁשכר חמץ אסרּו מה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹּומּפני
מן הּנלקח לפיכ יין; ׁשמרי לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָׁשּמׁשליכין

מּתר. ָָָֻהאֹוצר,

.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

.ÊÎׁשעׂשה אֹו אסּורֹות, מּמאכלֹות אחד ׁשאכל ֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָקטן
ּב אין - ּבׁשּבת לפימלאכה להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻ

מעצמֹו; ּבׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדעת. ּבן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו
ׁשאּסּורן דברים ואפּלּו אסּור, - ּבּידים להאכילֹו ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָאבל
ּומֹועד, ׁשּבת ּבחּלּול להרּגילֹו אסּור וכן סֹופרים. ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָמּדברי

ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהן ּבדברים ְְֲִִִִֵֶַָואפּלּו

.ÁÎ,הּקטן את להפריׁש מצּוין ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאף
ּבקדּׁשה לחּנכֹו ּכדי - ּולהפריׁשֹו ּבֹו לגער אביו על ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֻמצוה

וגֹו'. ּדרּכֹו" ּפי על לּנער חנ" ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָֹּופריׁשה,

.ËÎאדם ּ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

סּפרין ׁשל זכּוכית ּוכלי הּכּסא דם]בית ּבהן[מקיזי ׁשּגֹורעין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּבהן; וכּיֹוצא הּדם ְֵֶֶַַָָאת

.Ïכלים ּגּבי ועל מזהמֹות, ּבידים לאכל אסרּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹוכן
את ּתׁשּקצּו "אל ּבכלל אּלּו, ּדברים ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻמלכלכין;
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אּלּו, מאכלֹות והאֹוכל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנפׁשתיכם".

.‡Ïּגדֹולים ּבין ּכלל, נקביו את ׁשּיׁשהה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן
מׁשּקץ ּבכלל זה הרי - נקביו הּמׁשהה וכל קטּנים; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבין
ויתחּיב עצמֹו, על ׁשּיביא רעים חלאים על יתר ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנפׁשֹו,
ּכדי מזּמנים, ּבעּתים עצמֹו להרּגיל לֹו ראּוי אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּבנפׁשֹו.

נפׁשֹו. יׁשּקץ ולא אדם, בני ּבפני יתרחק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא

.·Ïיתרה וטהרה קדּׁשה מביא - אּלּו ּבדברים הּנזהר ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָָָָָֻוכל
ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לׁשם נפׁשֹו ּוממרק ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָלנפׁשֹו,

אני". קדֹוׁש ּכי קדׁשים, והייתם ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָֹ"והתקּדׁשּתם

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dhigW zFkld¦§§¦¨
ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹיׁש
ּכ ואחר לׁשחט (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹמצוֹות
(ג) אחד; ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא (ב) ְְְְִֶֶֶַָֹֹֹיאכל;
(ה) הּבנים; על האם לּקח ׁשּלא (ד) ועֹוף; חּיה ּדם ְִִֵֶַַַַַַָָָָֹלכּסֹות
אּלּו מצוֹות ּובאּור הּבנים. על לקחּה אם האם, ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלׁשּלח

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים
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חּיה‡. ּבהמה ּבׂשר לאכל ׁשרצה מי ׁשּיׁשחט עׂשה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמצות
,"ּ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
קּדׁשנּו 'אׁשר ּתחּלה: מבר עֹוף אֹו חּיה אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָּבהמה
ּ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
הּדם"; על תאכלּו "לא ּבכלל הּוא והרי תעׂשה, ּבלא ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹֹעֹובר

אח מּמּנה לחּת ּומּתר לֹוקה. ׁשּתצאואינֹו קדם ׁשחיטה ר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
עד ּומּניחֹו יפה, יפה ּומדיחֹו יפה יפה ּומֹולחֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָנפׁשּה,

יאכלּנּו. ּכ ואחר ְְֶֶַַָָֹׁשּתמּות;

היא‚. אספתן אּלא ׁשחיטה, צריכין אינן - וחגבים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּדגים
להם, יּׁשחט ּובקר "הצאן אֹומר: הּוא הרי אֹותן; ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמּתרת
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‰. וכל הּצּואר, הּוא - החי מן הּׁשחיטה ְְְִִַַַַַַַָָָָמקֹום
הּמקֹום מּתחּלת - ּבּוׁשט ּכיצד? לׁשחיטה. ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשר
ויתחיל ׁשּיׂשעיר מקֹום עד מתקּבץ, אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּכׁשחֹותכין

ּפרצין ּפרצין מקֹום[מחוספס]להיֹות הּוא זה - ּככרׂש ְְְְְִִִֵֶָָָ
ּבּוׁשט. ְִֵֶַַָהּׁשחיטה

.Âּתרּבץ' הּנקרא הּוא וזה זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשחט
- מעים ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום למּטה אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּוׁשט',
לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור ּפסּולה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשחיטתֹו
אצּבעֹותיו; ּבׁשּתי ׁשּיאחז ּכדי וחּיה, ּבבהמה - ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלמעלה

וקטנֹו. ּגדלֹו לפי הּכל ְְְְְִַָָֹּובעֹוף,

.Ê,ּולמּטה ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ּׁשחיטה מקֹום הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואיזה
זה - לרעֹות צּוארּה הּבהמה ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעד
הּזה הּמקֹום ׁשּכנגד וכל ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּוא

'צּואר'. נקרא ְִִַַָָמּבחּוץ,

.Áׁשאּנס 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

.Ëמן ׁשחט ואם הּצּואר; ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוצרי
ׁשני הּׁשחיטה? ׁשעּור הּוא ּכׁשרה.וכּמה ׁשחיטתֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָהּצדדין,
ׁ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 ׁשּלא ּפי על אף - זה ׁשל ורּבֹו זה ׁשל רּבֹו ְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹֻֻּפסּולה.
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
ּפסּוק חציֹו ׁשהיה קנה ּפסּולה. על[פגום]ׁשחיטתֹו וׁשחט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁש ּבין - לרב והׁשלימֹו מעט החתּו לׁשחטמקֹום התחיל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ
ּ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

.‚Èּבוּדאי ׁשּיּודע עד אסּורה, ּבחּייה ּבהמה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכל
ּכׁשרה. ׁשחיטה ְְְֲִִֵֶָָָׁשּנׁשחטה

.„È,מּתכת ׁשל ּבסּכין ּבין ּבּכל, ׁשֹוחטין? ּדבר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּובאיזה
ּבצר מחודדת]ּבין ּבקרּומית[אבן ּבין ּבזכּוכית, ּבין [צדו], ְְְִִִִֵֵֵֹ

והּוא, החֹותכין; מּדברים ּבהן וכּיֹוצא האגם, קנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּתלם ּכמֹו היה אם אבל ּפגם; בּה יהיה ולא חד ּפיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיהיה

קטן[שקע] הּתלם היה ואפּלּו ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבחּדֹו
ּפסּולה. ׁשחיטתֹו - ְְְִֵָָּביֹותר

.ÂËׁשחט ואם ּבּה; יׁשחט לא אחת, מרּוח הּתלם ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ּבּה, נּכרת הּפגימה ׁשאין הרּוח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדר

.ÊËּבּה ׁשּיׁש תרּגיׁש ולא ּבהֹולכה, ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
אם - ּפגם ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה, אֹותּה ּוכׁשּתחזיר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפגם,
ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו הביא, ולא הֹולכה ּדר ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשחט

ּפסּולה. ׁשחיטתֹו ְְִִֵָָהביא,

.ÊÈ- ּפגם ּבּה ואין ּכנחׁש, ויֹורדת עֹולה ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָסּכין
- חּדה ואינּה חלק, ׁשּפיה וסּכין לכּתחּלה. ּבּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשֹוחטין
ׁשהֹולי ּפי על ואף ּבּה; ׁשֹוחטין ּפגם, ּבּה ואין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָהֹואיל
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטּה 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

.ËÈוהרי 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

.Îׁשּיעקר קדם ּברּיתן, מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשחט
ּפגם. ּבהן ׁשאין ּפי על ואף ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָאֹותן
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חּיה‡. ּבהמה ּבׂשר לאכל ׁשרצה מי ׁשּיׁשחט עׂשה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמצות
,"ּ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
קּדׁשנּו 'אׁשר ּתחּלה: מבר עֹוף אֹו חּיה אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָּבהמה
ּ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
הּדם"; על תאכלּו "לא ּבכלל הּוא והרי תעׂשה, ּבלא ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹֹעֹובר

אח מּמּנה לחּת ּומּתר לֹוקה. ׁשּתצאואינֹו קדם ׁשחיטה ר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
עד ּומּניחֹו יפה, יפה ּומדיחֹו יפה יפה ּומֹולחֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָנפׁשּה,

יאכלּנּו. ּכ ואחר ְְֶֶַַָָֹׁשּתמּות;

היא‚. אספתן אּלא ׁשחיטה, צריכין אינן - וחגבים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּדגים
להם, יּׁשחט ּובקר "הצאן אֹומר: הּוא הרי אֹותן; ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמּתרת
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‰. וכל הּצּואר, הּוא - החי מן הּׁשחיטה ְְְִִַַַַַַַָָָָמקֹום
הּמקֹום מּתחּלת - ּבּוׁשט ּכיצד? לׁשחיטה. ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשר
ויתחיל ׁשּיׂשעיר מקֹום עד מתקּבץ, אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּכׁשחֹותכין

ּפרצין ּפרצין מקֹום[מחוספס]להיֹות הּוא זה - ּככרׂש ְְְְְִִִֵֶָָָ
ּבּוׁשט. ְִֵֶַַָהּׁשחיטה

.Âּתרּבץ' הּנקרא הּוא וזה זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשחט
- מעים ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום למּטה אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּוׁשט',
לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור ּפסּולה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשחיטתֹו
אצּבעֹותיו; ּבׁשּתי ׁשּיאחז ּכדי וחּיה, ּבבהמה - ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלמעלה

וקטנֹו. ּגדלֹו לפי הּכל ְְְְְִַָָֹּובעֹוף,

.Ê,ּולמּטה ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ּׁשחיטה מקֹום הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואיזה
זה - לרעֹות צּוארּה הּבהמה ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעד
הּזה הּמקֹום ׁשּכנגד וכל ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּוא

'צּואר'. נקרא ְִִַַָָמּבחּוץ,

.Áׁשאּנס 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

.Ëמן ׁשחט ואם הּצּואר; ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוצרי
ׁשני הּׁשחיטה? ׁשעּור הּוא ּכׁשרה.וכּמה ׁשחיטתֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָהּצדדין,
ׁ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 ׁשּלא ּפי על אף - זה ׁשל ורּבֹו זה ׁשל רּבֹו ְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹֻֻּפסּולה.
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
ּפסּוק חציֹו ׁשהיה קנה ּפסּולה. על[פגום]ׁשחיטתֹו וׁשחט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁש ּבין - לרב והׁשלימֹו מעט החתּו לׁשחטמקֹום התחיל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ
ּ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

.‚Èּבוּדאי ׁשּיּודע עד אסּורה, ּבחּייה ּבהמה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכל
ּכׁשרה. ׁשחיטה ְְְֲִִֵֶָָָׁשּנׁשחטה

.„È,מּתכת ׁשל ּבסּכין ּבין ּבּכל, ׁשֹוחטין? ּדבר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּובאיזה
ּבצר מחודדת]ּבין ּבקרּומית[אבן ּבין ּבזכּוכית, ּבין [צדו], ְְְִִִִֵֵֵֹ

והּוא, החֹותכין; מּדברים ּבהן וכּיֹוצא האגם, קנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּתלם ּכמֹו היה אם אבל ּפגם; בּה יהיה ולא חד ּפיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיהיה

קטן[שקע] הּתלם היה ואפּלּו ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבחּדֹו
ּפסּולה. ׁשחיטתֹו - ְְְִֵָָּביֹותר

.ÂËׁשחט ואם ּבּה; יׁשחט לא אחת, מרּוח הּתלם ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ּבּה, נּכרת הּפגימה ׁשאין הרּוח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדר

.ÊËּבּה ׁשּיׁש תרּגיׁש ולא ּבהֹולכה, ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
אם - ּפגם ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה, אֹותּה ּוכׁשּתחזיר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפגם,
ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו הביא, ולא הֹולכה ּדר ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשחט

ּפסּולה. ׁשחיטתֹו ְְִִֵָָהביא,

.ÊÈ- ּפגם ּבּה ואין ּכנחׁש, ויֹורדת עֹולה ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָסּכין
- חּדה ואינּה חלק, ׁשּפיה וסּכין לכּתחּלה. ּבּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשֹוחטין
ׁשהֹולי ּפי על ואף ּבּה; ׁשֹוחטין ּפגם, ּבּה ואין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָהֹואיל
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטּה 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

.ËÈוהרי 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

.Îׁשּיעקר קדם ּברּיתן, מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשחט
ּפגם. ּבהן ׁשאין ּפי על ואף ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָאֹותן
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.‡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

.·Îסּכין ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּבּה וׁשחט ּבאּור, הּסּכין ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ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

.‚Îּומּצד זה ּומּצד ּבחּדּה, הּסּכין ׁשּיבּדק צרי ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט
אצּבעֹו, ּבׂשר על ּומביאּה מֹוליכּה ּבֹודקּה? וכיצד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָזה.
ּפיה ׁשהם רּוחֹותיה, מּׁשלׁש צּפרנֹו, על ּומביאּה ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּומֹוליכּה

ּכ ּפגם ּבּה יהיה ׁשּלא ּכדי - צדדין ּכּוׁשני ואחר לל; ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבּה. ְִָֹיׁשחט

.„Îּפגם ּ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 ונמצאת ּבאחרֹונה ּובדק ּבדק, לא ׁשאם ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹואחת;

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

.ÂÎלפני ּ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,

.ÊÎוהּוא ׁשהּוא; ּכל ּבּה? ׁשּׁשֹוחט הּסּכין אר הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּמה
האזמל ראׁש ּכמֹו ׁשֹוחט, ואינֹו ׁשּנֹוקב ּדק ּדבר יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּבֹו. וכּיֹוצא ְֵַַָָהּקטן

.ÁÎוהּוא ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום ּבין זמן, ּבכל ׁשֹוחטין? ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּומתי
ׁשחט ואם ּיעׂשה; מה ׁשּיראה ּכדי עּמֹו, אבּוקה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ְְֲִֵֵָָָָּבאפלה,

.ËÎעל אף - ּבׁשֹוגג ּבׁשּבת אֹו הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִֵֵַַַַַָהּׁשֹוחט
מלקּות מתחּיב אֹו ּבנפׁשֹו מתחּיב היה מזיד, היה ׁשאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפי

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּכּפּורים יֹום ְְִִִֵַַָָעל

ב ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ׁשאין‡. העזרה; מן חּוץ לׁשחט, מּתר מקֹום ְְֲִִֵֶָָָָָָֹֻּבכל
- החּלין אבל ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ּבעזרה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשֹוחטין
וכן עֹוף. ּבין חּיה ּבין ּבהמה ּבין ּבעזרה, לׁשחטן ְְְֲֲֵֵֵֵֵַָָָָָָָָאסּור
אׁשר הּמקֹום מּמ ירחק "ּכי ּתאוה: ּבבׂשר אֹומר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהּוא
אּלא ּתאוה, ּבׂשר ׁשֹוחטין ׁשאין למדּת, הא - ה'" ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָיבחר

ה'; ּבחר אׁשר לּמקֹום ֲֶַַָָחּוץ

ּבכל·. לאכלֹו ׁשּמּתר הּוא לּמקֹום, חּוץ ׁשּנׁשחט ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֻוזה

טהֹור, הּבׂשר אֹותֹו - ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט אבל ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻהּׁשערים.
אֹותֹו, וקֹוברין ּבֹו; וכּיֹוצא ּבחלב ּכבׂשר ּבהניה ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָואסּור
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
וכּיֹוצא ּופת ּפרֹות אֹו ׁשחּוטה ּבׂשר אפּלּו לעזרה, ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָלהכניסן
ּ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:
אֹות לׁשחט יכֹול ׁשאינֹו לפי ּבאכילה, מּתר ולדּה ּהּבעזרה, ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻ

מקֹום. ְִָּברחּוק

'עֹובד‰. יאמרּו: ׁשּמא ּונהרֹות, יּמים לתֹו ׁשֹוחטין ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאין
מלא לכלי יׁשחט ולא לּמים'; ּכמקריב ונראה זה, הּוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹמים
ׁשחט'. הּמים ּבתֹו ׁשּתראה 'לּצּורה יאמרּו: ׁשּמא ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמים,
ּדר ׁשּכן - הּגּמה לתֹו ולא הּכלים, לתֹו לא יׁשחט ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻולא

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם זרה. עבֹודה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָעֹובדי

.Âנראית הּצּורה ׁשאין עכּורין, מים מלא לכלי ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשֹוחטין
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
ׁשהיתה ּבין רבּוצה הּבהמה ׁשהיתה ּבין ׁשּׁשֹוחט; ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעד
הרי - וׁשחט מּלמּטה ּבידֹו והּסּכין ּבערּפּה ואחז ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעֹומדת,

ּכׁשרה. ְֵָזֹו

.Áעד 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
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשחיטה, זֹו ואין והבאה, הֹולכה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹּבלא
הּסּכין מן למעלה צּוארֹו ׁשהיה ּבין - עֹוף היה אם ,ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָלפיכ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו מּמּנה, למּטה אֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּנעּוצה,

.Ëהביאּה אֹו הביאּה, ולא הּסּכין את והֹולי ְְֱֱִִִִֵֶַַַָָֹהּׁשֹוחט
עד והביא הֹולי ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - ּוׁשחטּה הֹוליכּה, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹולא
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
ׁשחט ּפסּולה. ׁשחיטתֹו לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָהּנׁשחט,

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ּכאחד, ראׁשים ְְְְִִֵֵֶָָָָׁשני

.Èמּצד וׁשני זה מּצד אחד אפּלּו ּבסּכין, ׁשאחזּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשנים
ׁשאחזּו ׁשנים וכן ּכׁשרה. ׁשחיטתן - וׁשחטּו ּכנגּדֹו, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחר
- ּבּצּואר מקֹומֹות ּבׁשני ּכאחד וׁשחטּו סּכינין, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשני
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רּבֹו, אֹו ּבלבד הּוׁשט זה ׁשחט ואפּלּו ּכׁשרה; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשחיטתן
זֹו ׁשחיטה הרי - רּבֹו אֹו הּקנה אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוהּׁשני
וכן אחד. ּבמקֹום ּכּלּה הּׁשחיטה ׁשאין ּפי על ואף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכׁשרה,

ּכקּולמּוס העׂשּויה בשיפוע]ׁשחיטה חתוך ּוׁשחיטה[הקנה , ְְְְֲִִָָָָ
ּכמסרק ישר]העׂשּויה לא זג'. ב'זיג ּכׁשרה.[חתוך - ְְְֲֵֵַָָָ

.‡Èׁשחט 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,

.·Èׁשּנתּבלּבלה ׁשּכֹור אֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ
אֹותן רֹואין ואחרים ׁשּׁשחטּו רעה, רּוח ׁשאחזּתּו ּומי ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדעּתֹו,
ׁשּנפלה סּכין אבל ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּׁשחיטה
ּ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,

.„Èלׁשם 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
ּבפנים, הּקדׁשים מּמחׁשבת ּבחּלין, ּבחּוץ ְְֲֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֻמחׁשבה
ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבהן, ּפֹוסלת ּכזֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּמחׁשבה

ְִַָֻ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

.ÁÈלׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָּכיצד?
והּפסח הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח לׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּתֹודה,
ּדֹומה הּוא הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ּבכל אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמפריׁש
וּדאי, אׁשם לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט והּנּדב. הּנּדר ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָלדבר
- ּתמּורה לׁשם מעׂשר, לׁשם ּבכֹור, לׁשם ּתלּוי, אׁשם ְְְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָלׁשם

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו

.ËÈ- 'לחּטאתי' ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְִַַַַָָָָָָָֻהיה
ואמר: וׁשחט ּביתֹו, ּבתֹו קרּבן לֹו היה ּפסּולה; ְְְְְְִֵַַָָָָָָָָׁשחיטתֹו
ּבֹו. המיר ׁשהרי ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - זבחי' ּתמּורת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ'לׁשם

.Îזֹו' ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה
ּבנדר ּבאה יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתּה - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולתי'
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

.‡Îּדבר 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;
ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפֹוסל. - הּפסּול ּדבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלׁשם
אינּה - ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם אבל ׁשּתפּות; ּבּה ֲִֵֵָָָָָָֻֻלֹו

ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל אדם ׁשאין ׁשאיןאסּורה, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
לצערֹו. אּלא ְֲֶַַָָָּכּונתֹו

.·Îלכל מתּכּון ׁשהּנכרי ּפי על אף - לנכרי ׁשּׁשחט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל
למחׁשבת אּלא חֹוׁשׁשין ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּׁשּירצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמה
ׁשּׁשחט נכרי ,לפיכ הּבהמה. ּבעל למחׁשבת לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּזֹובח,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נבלה, ׁשחיטתֹו - קטן היה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָליׂשראל,
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למּכר‡. רצה ואם ׁשביעית; ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשין ְְְְְִִִִִֵֵָָָֹאין
ּכפרֹות הן הרי הּדמים, ואֹותן מֹוכר. ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָמעט
ואֹותֹו ׁשביעית. ּבקדּׁשת ויאכל מאכל, ּבהן יּלקח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשביעית:

ּכׁשהיה. ּבקדּׁשתֹו הּוא הרי הּנמּכר, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻהּפרי

מּקלּפי·. יצּבע ולא ּומֹוכר, ׂשדה ירקֹות לֹוקח יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלא
ׁשביעית. ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשה ׁשּזה מּפני - ּבׂשכר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשביעית

והּדמים הּמֹותר, למּכר מּתר - והֹותיר לאכל, ירקֹות ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָֹֹֻלקח
אֹו ּבנֹו מהם ולקח לעצמֹו, ירקֹות לּקט אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָׁשביעית;
ׁשביעית. ּדמי והּדמים מּתר, זה הרי - ּומכר ּבּתֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבן

ּבמּדה‚. לא אֹותן מֹוכרין אין - ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹּכׁשּמֹוכרין
ּבפרֹות ּכסֹוחר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבמנין, ולא ּבמׁשקל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹולא

אכסרה ׁשּמֹוכר הּמעט מֹוכר אּלא פיׁשביעית; [על ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבהןהשערה] לקנֹות הּדמים ולֹוקח הפקר, ׁשהּוא להֹודיע ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אחר. ֵֶַֹאכל

ּבּׁשּוק„. למּכר לּבית, להאגד ׁשּדרּכן ּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואֹוגד
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רּבֹו, אֹו ּבלבד הּוׁשט זה ׁשחט ואפּלּו ּכׁשרה; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשחיטתן
זֹו ׁשחיטה הרי - רּבֹו אֹו הּקנה אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוהּׁשני
וכן אחד. ּבמקֹום ּכּלּה הּׁשחיטה ׁשאין ּפי על ואף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכׁשרה,

ּכקּולמּוס העׂשּויה בשיפוע]ׁשחיטה חתוך ּוׁשחיטה[הקנה , ְְְְֲִִָָָָ
ּכמסרק ישר]העׂשּויה לא זג'. ב'זיג ּכׁשרה.[חתוך - ְְְֲֵֵַָָָ

.‡Èׁשחט 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,

.·Èׁשּנתּבלּבלה ׁשּכֹור אֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ
אֹותן רֹואין ואחרים ׁשּׁשחטּו רעה, רּוח ׁשאחזּתּו ּומי ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדעּתֹו,
ׁשּנפלה סּכין אבל ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּׁשחיטה
ּ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,

.„Èלׁשם 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
ּבפנים, הּקדׁשים מּמחׁשבת ּבחּלין, ּבחּוץ ְְֲֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֻמחׁשבה
ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבהן, ּפֹוסלת ּכזֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּמחׁשבה

ְִַָֻ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

.ÁÈלׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָּכיצד?
והּפסח הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח לׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּתֹודה,
ּדֹומה הּוא הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ּבכל אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמפריׁש
וּדאי, אׁשם לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט והּנּדב. הּנּדר ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָלדבר
- ּתמּורה לׁשם מעׂשר, לׁשם ּבכֹור, לׁשם ּתלּוי, אׁשם ְְְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָלׁשם

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו

.ËÈ- 'לחּטאתי' ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְִַַַַָָָָָָָֻהיה
ואמר: וׁשחט ּביתֹו, ּבתֹו קרּבן לֹו היה ּפסּולה; ְְְְְְִֵַַָָָָָָָָׁשחיטתֹו
ּבֹו. המיר ׁשהרי ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - זבחי' ּתמּורת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ'לׁשם

.Îזֹו' ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה
ּבנדר ּבאה יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתּה - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולתי'
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

.‡Îּדבר 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;
ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפֹוסל. - הּפסּול ּדבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלׁשם
אינּה - ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם אבל ׁשּתפּות; ּבּה ֲִֵֵָָָָָָֻֻלֹו

ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל אדם ׁשאין ׁשאיןאסּורה, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
לצערֹו. אּלא ְֲֶַַָָָּכּונתֹו

.·Îלכל מתּכּון ׁשהּנכרי ּפי על אף - לנכרי ׁשּׁשחט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל
למחׁשבת אּלא חֹוׁשׁשין ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּׁשּירצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמה
ׁשּׁשחט נכרי ,לפיכ הּבהמה. ּבעל למחׁשבת לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּזֹובח,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נבלה, ׁשחיטתֹו - קטן היה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָליׂשראל,

�

'a - meil cg` wxt m"anx ixeriyÎg"qyz'd oeygxn 'g

ראשון יום

ו ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

למּכר‡. רצה ואם ׁשביעית; ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשין ְְְְְִִִִִֵֵָָָֹאין
ּכפרֹות הן הרי הּדמים, ואֹותן מֹוכר. ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָמעט
ואֹותֹו ׁשביעית. ּבקדּׁשת ויאכל מאכל, ּבהן יּלקח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשביעית:

ּכׁשהיה. ּבקדּׁשתֹו הּוא הרי הּנמּכר, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻהּפרי

מּקלּפי·. יצּבע ולא ּומֹוכר, ׂשדה ירקֹות לֹוקח יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלא
ׁשביעית. ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשה ׁשּזה מּפני - ּבׂשכר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשביעית

והּדמים הּמֹותר, למּכר מּתר - והֹותיר לאכל, ירקֹות ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָֹֹֻלקח
אֹו ּבנֹו מהם ולקח לעצמֹו, ירקֹות לּקט אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָׁשביעית;
ׁשביעית. ּדמי והּדמים מּתר, זה הרי - ּומכר ּבּתֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבן

ּבמּדה‚. לא אֹותן מֹוכרין אין - ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹּכׁשּמֹוכרין
ּבפרֹות ּכסֹוחר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבמנין, ולא ּבמׁשקל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹולא

אכסרה ׁשּמֹוכר הּמעט מֹוכר אּלא פיׁשביעית; [על ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבהןהשערה] לקנֹות הּדמים ולֹוקח הפקר, ׁשהּוא להֹודיע ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אחר. ֵֶַֹאכל

ּבּׁשּוק„. למּכר לּבית, להאגד ׁשּדרּכן ּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואֹוגד
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ׁשאֹוגדין ּכדר לא לּבית, להביא ׁשאֹוגדין ּכדר ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאכסרה,
ׁשאין ּודברים ּבצמצּום; ּכמֹוכר יהיה ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹלּׁשּוק

אֹותן. יאגד לא לּׁשּוק, אּלא להאגד ְְֱֵֵֶֶַַָָָָֹֹּדרּכן

נמּכרים‰. יהיּו לא - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּפרֹות
אכסרה; הארץ ּכפרֹות אּלא ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל, אֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּבמּדה,

מּתר. לארץ, מחּוצה ׁשהן נּכרים היּו ְִִִִֵֶֶָָָָָָֻואם

.Âיצא - הּקדׁש את ׁשהּפֹודה מּבהקּדׁש: ּבּׁשביעית ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹחמר
ּכן; אינּה והּׁשביעית ּתחּתיו. הּדמים ויּתפׂשּו לחּלין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּקדׁש
ּכפרֹות ויעׂשּו הּדמים יּתפׂשּו - ׁשביעית ּפרֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלא
ׁשאר ּכפרֹות ונעׂשּו נתחּללּו לא עצמן והּפרֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹׁשביעית,
ּולפי לעֹולם. ּתהי ּבהויתּה "ּתהיה", ּבּה: ׁשּנאמר ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשנים,
האחרֹון אֹומר: נמצאת ּדמיה. את ּתֹופׂשת 'קדׁש', ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנקראת
ׁשהיה. ּכמֹו הּוא הרי עצמֹו והּפרי ּבּׁשביעית, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָנתּפׂש

.Êנעׂשה - ּבׂשר ּבדמיהן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות לקח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
וצרי ׁשביעית; ּכפרֹות ואֹוכלֹו הּפרֹות, ּכאֹותן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּבׂשר
אֹו ּבׂשר ּבאֹותֹו לקח ׁשביעית. ּבעּור ּבׁשעת ׁשניהן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלבער
אֹו ּבּדגים לקח הּדגים. ונתּפׂשּו הּבׂשר, יצא - ּדגים ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָּבדמיו
אֹו ּבּׁשמן לקח ׁשמן. ונתּפׂש ּדגים, יצאּו - ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבדמיהן
הּפרֹות לבער וצרי ּדבׁש. ונתּפׂש ׁשמן, יצא - ּדבׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבדמיו
ּפרֹות ׁשּמבערין ּכדר האחרֹון, הּדבׁש עם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהראׁשֹונֹות

מלּוגמה מּׁשניהן עֹוׂשין ואין ולא[תרופה]ׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶָֹ
ׁשביעית.מ ּפרֹות ּכׁשאר אֹותן, פסידין ְְְִִִִִֵַָָ

.Áמּקח ּדר אּלא מתחּללת ׁשביעית צריךאין שאין -] ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מחוללין] אלו פירות ּבפרילומר אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִִֶַָ

ׁשני ּבפרי אבל עליו]ראׁשֹון; שביעית פירות שפדה -[כסף ְֲִִִִֵָ
חּלּול. ּדר ּבין מּקח ּדר ּבין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָמתחּלל

.Ëׁשנית הּנלקח ּפרי שני']ּוכׁשּמחּללין 'פרי אין[- , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
יּניחם, ׁשּמא - חּיים ועֹוף חּיה ּבהמה על אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחּללין
אבל עצמּה. ׁשביעית לֹומר צרי ואין עדרים; מהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָויגּדל

הּׁשחּוטין. על הּפרֹות אֹותן ְְְִִֵַַַַָמחּללין

.Èעֹוׂשין ואין החֹוב, את מהם ּפֹורעין אין - ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַּדמי
ׁשֹוׁשבינּות וכלה]ּבהן חתן שבין מהן[מתנות מׁשּלמין ואין , ְְְְִִֵֵֶֶַָ

הּכנסת; ּבבית לענּיים צדקה מהן ּפֹוסקין ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתגמּולין,
וצרי חסדים, ּגמילּות ׁשל ּדברים מהן מׁשּלחין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָאבל

קדושתן]להֹודיע על עבדים[שישמרו מהן לֹוקחין אין וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶַָ
לקח, ואם טמאה; ּובהמה ש:]וקרקעֹות יאכל[קנסהו ְְְְְִֵֵַַַָָָָֹ

אחרים]ּכנגּדן ואין[פירות ׁשני. ּבמעׂשר ׁשעֹוׂשה ּכדר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
ואׁשמֹות; חּטאֹות ויֹולדֹות, וזבֹות זבים קּני מהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמביאין
ׁשל ּבׁשמן ועֹורֹות ּכלים סכין ואין ּכנגּדן. יאכל הביא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹואם

ּכנגּדן. יאכל ,ס ואם ְְְְִִִֶַָָֹׁשביעית;

.‡Èולא לּסּפן, ולא לּסּפר, ולא לּבּלן, לא מהן נֹותנין ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹֹאין
הּבֹור מן מים ׁשּדֹולה למי הּוא נֹותן אבל האּמנין; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלׁשאר
מּדמיהן אֹו ׁשביעית מּפרֹות לּתן ּומּתר מים. אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֻלהׁשקֹות

חּנם. מּתנֹות ְְִִַָָֻלאּמנין,

.·È'הּיֹום ירק לי ולּקט זה, אּסר ל 'הא לּפֹועל: ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר
ּבכל מֹוציאֹו אּלא - ׁשביעית ּכדמי ואינֹו מּתר; ׂשכרֹו -ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻ
ּכדמי ׂשכרֹו להיֹות הּפֹועל את קנסּו ולא ּׁשּירצה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמה

זה הרי - ירק' הּיֹום ּבֹו לי 'לּקט לֹו: אמר ואם ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשביעית.
ּוׁשתּיה, ּבאכילה אּלא מֹוציאֹו ואינֹו ׁשביעית; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָּכדמי

ׁשביעית. ְְִִֵּכפרֹות

.‚Èׁשביעית מלאכת ׁשביעית ּבפרֹות העֹוׂשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהחּמרים
ּכדמי ׂשכרן הרי - מּדי יֹותר ׁשהביאּו ּכגֹון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהאסּורה,
ּבׂשכר קנסּו מה ּומּפני להם. קנס זה ודבר ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשביעית;
הּפֹועל ׁשּׂשכר מּפני הּפֹועל? ּבׂשכר קנסּו ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהחּמרין,

חּייו ּכדי מּׁשּום ּבֹו, קנסּו לא - .[פרנסתו]מעט ְְְִֵַַָָֹ

.„Èּבׁשעת לֹו ואמר ּבפּונדיֹון, ּכּכר הּנחּתֹום מן ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָהּלֹוקח
זה ׁשהרי - 'ל אביא ׂשדה, ירקֹות 'ּכׁשאלּקט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלקיחה:
לקח ואם ׁשביעית. ּכפרֹות הּוא הרי הּכּכר, ואֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻמּתר;
חֹוב ּפֹורעין ׁשאין ׁשביעית; מּדמי יׁשּלם לא - סתם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמּמּנּו

ׁשביעית. ְְִִִֵמּדמי

.ÂËּבטֹובה ׁשביעית ּפרֹות לבעלים,אֹוכלין טובה [להוקיר ְְְִִִֵָ
סחורה] משום בזה ּבטֹובהואין וׁשּלא ברצונם, [שלא ְְֶָֹ

ּכמיכהפקר] ׁשביעית, ּפרֹות לֹו ׁשּיּתן ּבטֹובה? ּכיצד .ְְְִִִִֵֵֵֶַָ
לגּנ ׁשּיכניסֹו אֹו לֹו, ׁשּנתן טֹובה עּמֹו ּכמיׁשעׂשה לאכל, תֹו ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבמּתנה, ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּנתנּו ּומי טֹובה. עּמֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשה
ּפרֹות ׁשאֹוכל ּכדר אֹוכלם, זה הרי - ּבירּׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאֹו

הּׂשדה. מן ּבעצמֹו הּוא אֹותן ְְִֵֶֶַַָָׁשאֹוסף

שני יום
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ׁשאֹותֹו‡. זמן ּכל אּלא מהן אֹוכלין אין - ׁשביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרֹות
ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת" ׁשּנאמר: ּבּׂשדה, מצּוי ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמין
אּתה הּׂשדה, מן זה מּמין אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּתהיה",
לבער חּיב - הּׂשדה מן לחּיה ּכלה ּׁשּבּבית; מּמה ְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאֹוכל
ׁשביעית. ּפרֹות ׁשל ּבעּור הּוא וזה הּבית, מן הּמין ְְִִִִִִֵֶֶַַַאֹותֹו

ּגרֹוגרֹות·. לֹו ׁשהיּו הרי מיובשות]ּכיצד? ׁשל[תאנים ְֲֵֵֶֶַָָ
ׁשהּתאנים זמן ּכל מהן אֹוכל - ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשביעית
מן לאכל אסּור - הּׂשדה מן הּתאנים ּכלּו ּבּׂשדה. ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאילנֹות

אֹותן. מבער אּלא ׁשּבּבית, ְְִֵֶֶַַַַָָָהּגרֹוגרֹות

לכל‚. סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון מחּלקן מרּבין, ּפרֹות לֹו ְְְְְְִֵַָָָָֹֻהיּו
ּבין לענּיים ּבין הּבעּור, אחר לאכל ואסּור ואחד. ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ׂשֹורף - הּבעּור ּבׁשעת אֹוכלין מצא לא ואם ְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹלעׁשירים;
ׁשּמאּבד. ּדבר ּבכל מאּבד אֹו לּים, מׁשלי אֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבאׁש,

הּגּנֹות„. מן הענבים וכלּו ׁשביעית, ׁשל צּמּוקין לֹו ְְֲִִִִִִִֶַָָָָהיּו
ענבים יׁש ׁשעדין ּפי על אף - הפקר ׁשהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוהּפרּדסים
מּפני הּצּמּוקין מן אֹוכל אינֹו - החצרֹות ׁשּבתֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּבּגפנים
אם אבל לחּיה. מצּויין ׁשאינם לפי ׁשּבחצר, אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָענבים
הּׁשנה, ּבסֹוף אּלא נגמרין ׁשאינם ּביֹותר קׁשים ענבים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיׁש
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילם. הּצּמּוקין מן אֹוכל זה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהרי

לֹו‰. והיה ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאילן
ׁשּפרֹות זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - הראׁשֹונֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפרֹותיו
אבל ּבּׂשדה; הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה, מצּויֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנּיֹות
לפרֹות ּדֹומין ׁשהן מּפני ּבׁשבילן, אֹוכלין אין - הּסתו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּפרֹות

אחרת. ׁשנה ֶֶֶַָָׁשל
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.Âׁשלׁשה אחת[מיני]הּכֹובׁש ּבחבית אחדּכבׁשים [שכל ְְְִִֵַַַָָָֹ
שונה] ביעורו מינֹוזמן יבער הּׂשדה, מן מינֹו ׁשּכלה ּכל -ְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּוכׁשם ּכמבער. הּכל הרי ּבּה, התחיל ואם החבית; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹמן
ואינֹו הּבית; מן ּבהמה אכלי מבער ּכ אדם, אכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּמבער

הּׂשדה. מן הּמין אֹותֹו ּכלה אם לבהמה, ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמאכיל

.Ê.הּדמים את מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשם
אֹוכל הּוא והרי ׁשביעית, ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
אצלֹו ונׁשאר ׁשּבּׂשדה, האילן מן הרּמֹונים וכלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן,

לבער. חּיב - ּבהן ׁשּמכר הּדמים ְִִֵֶֶַַַַָָָָמן

.Áׁשלׁש מזֹון ּומחּלקן מאכלֹות, ּבהן קֹונה עֹוׂשה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹּכיצד
הּמלח, לים הּמעֹות יׁשלי אֹו ואחד; אחד לכל ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָסעּודֹות

אֹוכלין. מצא לא ְִִָָֹאם

.Ëוהּׁשפלה ההר - ּכּלּה יהּודה ארץ לּבעּור: ארצֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש
ׁשפלת והר לד ׁשפלת - ּכּלֹו הּירּדן עבר אחת; ארץ ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻוהעמק,
ּגליל - ּכּלֹו והּגליל אחת; ארץ הּים, עם חֹורֹון ּומּבית ְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻלד
ואֹוכלי אחת. ארץ טבריה, ּותחּום הּתחּתֹון וגליל ןהעליֹון ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבּה. האחרֹון ׁשּיכלה עד מּׁשלׁשּתן, ואחת אחת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבכל

.Èזמן ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות לֹו היּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
לֹו היּו אם וכן ּכּלּה; יהּודה ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש
ּבכל הּמין מאֹותֹו ׁשּיׁש זמן ּכל מהן אֹוכל - ּגליל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּפרֹות

הּירּדן. ּבעבר וכן ּכּלּה; הּגליל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻארץ

.‡Èאחת ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן אּלּו, ארצֹות ְְֲֲֵֶֶַַָָָֹֻוׁשלׁש
ׁשּיכלה עד ּבּתמרים, ואֹוכלין ולּתמרים. ולּזיתים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלחרּובין
אֹוכלין וכן הּפּורים. עד ּכֹולה? הּוא ואימתי ׁשּבֹו; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהאחרֹון
מֹוצאי ׁשל הּפסח עד ּובענבים העצרת, עד ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּזיתים

החנּכה. עד ּובּגרֹוגרֹות ְְֲִִַַַָָֻׁשביעית,

.·Èׁשּלא למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָֹהּמֹולי
לפי לבער; חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום אֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכלּו,
מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻׁשּנֹותנין
- לארץ לחּוצה ׁשּיצאּו הארץ ּופרֹות לׁשם. ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהל

למקֹום. מּמקֹום יעבירם ולא ּבמקֹומן, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹמתּבערין

.‚Èאֹו אדם, מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹּכלל
ּבארץ מתקּים אינֹו אם - הּצֹובעין מּמין אֹו ּבהמה, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמאכל
לדמיו ויׁש ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו ׁשביעית לֹו יׁש -ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

הּדנּדּנה ועלי הּׁשֹוטה הּלּוף עלי ּכגֹון מנטה]ּבעּור. [נענע, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָ
מאכל והּדרּדרין, החֹוחים ּוכגֹון אדם; מאכל ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהעלׁשין,
היה ואם הּצֹובעין. מּמין וקֹוצה, אּסטס ּוכגֹון ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָהּבהמה;
אף - הּצֹובעין מּמין והרכּפה הּפּואה ּכגֹון ּבארץ, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמתקּים
ּבעּור לֹו אין - ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית לֹו ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִִִִֵֵֶַָָעל
וצֹובעין נהנין אּלא ּבארץ, מתקּים ׁשהרי ּבעּור, לדמיו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹולא

הּׁשנה. ראׁש עד ַַָָֹּבֹו

.„Èלמאכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָֹֹֹֻוכל
לֹו יׁש לעצים, ואינֹו הֹואיל - הּצֹובעין מּמין ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָּבהמה,
לדמיו ולא ּבעּור לֹו אין אבל ׁשביעית. ּולדמיו ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָֹׁשביעית
אֹו ּבֹו נהנין אּלא ּבארץ; מתקּים ׁשאינֹו ּפי על אף ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבעּור,
ועּקר הּׁשֹוטה, הּלּוף עּקר ּכגֹון הּׁשנה; ראׁש עד ְְְִִֶַַַַַַָָָָֹּבדמיו

והעקרבנין[נענע]הּדנּדּנה עשב], .[מין ְְְְִַַַַָָָ

.ÂËוהּנץ רּמֹון אגֹוזים,[הפרח]קלּפי קלּפי ׁשּלֹו, ְְְֱִִִִֵֵֵֶַ
אין אבל ׁשביעית; ולדמיהם ׁשביעית להם יׁש - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהּגרעינין

זרדים לּולבי לדמיהם. ולא ּבעּור שחתכולהם ענפים [פרחי ְְְְִִִֵֵֶֶָָֹ
ׁשביעית,מהגפן] ולדמיהם ׁשביעית להם יׁש - והחרּובים ,ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָ

והאטדין והּבטנה, האלה, לּולבי ּבעּור. ולדמיהן להן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָויׁש
אפונה] ולא[מין להן ואין ׁשביעית, ולדמיהם להן יׁש -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּבעּור. יׁש ׁשּלהן לעלים אבל ּבעּור; ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָלדמיהן

.ÊËמן ׁשּיּבֹולּו ּבעת העלין? ּבעּור ׁשעת היא ְְִִִִִֵֵֶֶַָאיזֹו
אין - חרּובין ועלי קנים, ועלי זיתים, עלי ׁשּלהן; ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהאילנֹות

וכלֹות. נֹובלֹות ׁשאינן לפי ּבעּור, ְְְִִֵֶֶָָָלהם

.ÊÈ?ּבּׁשביעית לחין עׂשבים מלּקט אדם יהיה מתי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָועד
הּמתיק ׁשּייבׁש נהור]עד סגי בלשון כך ונקרא מר, ;[פרי ִִֶַַַָ

עׂשבים רביעהויגּבב ׁשּתרד עד גשמים]יבׁשים, ׁשנּיה[- ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ׁשביעית. ְְִִֵָּבמֹוצאי

.ÁÈלּפרּדסֹות להּכנס מּתרין הענּיים יהיּו מתי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֻועד
ׁשּתרד עד ׁשביעית? ּפרֹות לאסף ׁשביעית, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹּבמֹוצאי

ׁשנּיה. ְְִִָָרביעה

.ËÈולדמיהן ׁשביעית להן יׁש והּלטם, והּכפר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּורד
ּומן האילנֹות מן הּיֹוצא ׂשרף והּוא הּקטף, ְְְְִִִִִֵַַָָָָׁשביעית.

הּפּגין[גזעים]העּקרין מן והּיֹוצא ׁשביעית; לֹו אין [פירות, ְְִִִִִִֵֵַַַָָ
הבשילו] ׁשביעית.שלא ּולדמיו ׁשביעית לֹו יׁש ,ְְְִִִִֵָָ

.Îסרק ּבאילן אבל מאכל; ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבּמה
לֹו ויׁש ׁשּלהן, ּכפרי - העּקרין ּומן העלין מן הּיֹוצא אף -ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשביעית. ּולדמיו ְְְִִִִָָׁשביעית

.‡Îאת ילּקט - ׁשּׁשית ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ורד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַהּכֹובׁש
חּיב - ׁשביעית מֹוצאי ׁשל ּבׁשמן ּכבׁשֹו מּתר. והּׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּורד,
ּבּבעּור. נתחּיב ּוכבר הּוא, יבׁש הּורד ׁשהרי הּׁשמן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלבער

.·Îּביין אֹו ׁשּׁשית, ּביין ׁשּכבׁשן ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָחרּובין
ּפרֹות טעם ׁשהרי הּיין, לבער חּיב - ׁשביעית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמֹוצאי
ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשביעית ּפרֹות הּכלל: זה ּבֹו. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָׁשביעית
טעם. ּבנֹותן ּבמינֹו, וׁשּלא ׁשהּוא; ּבכל ּבמינֹו, מין - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹאחרֹות

שלישי יום

ח ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

לחּזק‡. אסּור ּכ - ּבּׁשביעית הארץ לעבד ׁשאסּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכדר
לפי עבֹודה; ּכלי להן למּכר אֹו אֹותּה, ׁשעֹובדין יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹידי

עברה. עֹוברי ידי לחּזק ְְְֲֵֵֵֵֶַָָׁשאסּור

למי·. ּבּׁשביעית, למכרן רּׁשאי האּמן ׁשאין ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו
העל ּכליה, וכל מחרׁשה הּׁשביעית: על חׁשּוד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא

התבואה]והּמזרה ּכל[מעדר]והּדקר[לזרות הּכלל: זה . ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
אסּור ּבּׁשביעית, ׁשאסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ותהיה אסּורה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ולמלאכה לחׁשּוד; ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָלמכרֹו

לחׁשּוד. למכרֹו מּתר ְְְֶֶָָָֻֻמּתרת,

ׁשאם‚. - ּכליה וכל והעגלה הּמּגל, לֹו הּוא מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ואם מּתר; זה הרי מעט, העגלה על ויביא מעט ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻיקצר
אסּור. ׂשדהּו, ּפרֹות ּכל יביא אֹו הּקֹוצרין ּכדר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹיקצר

ּדבר„. אפּלּו חׁשּוד, ׁשאינֹו למי סתם למּכר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻּומּתר
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.Âׁשלׁשה אחת[מיני]הּכֹובׁש ּבחבית אחדּכבׁשים [שכל ְְְִִֵַַַָָָֹ
שונה] ביעורו מינֹוזמן יבער הּׂשדה, מן מינֹו ׁשּכלה ּכל -ְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּוכׁשם ּכמבער. הּכל הרי ּבּה, התחיל ואם החבית; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹמן
ואינֹו הּבית; מן ּבהמה אכלי מבער ּכ אדם, אכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּמבער

הּׂשדה. מן הּמין אֹותֹו ּכלה אם לבהמה, ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמאכיל

.Ê.הּדמים את מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשם
אֹוכל הּוא והרי ׁשביעית, ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
אצלֹו ונׁשאר ׁשּבּׂשדה, האילן מן הרּמֹונים וכלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן,

לבער. חּיב - ּבהן ׁשּמכר הּדמים ְִִֵֶֶַַַַָָָָמן

.Áׁשלׁש מזֹון ּומחּלקן מאכלֹות, ּבהן קֹונה עֹוׂשה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹּכיצד
הּמלח, לים הּמעֹות יׁשלי אֹו ואחד; אחד לכל ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָסעּודֹות

אֹוכלין. מצא לא ְִִָָֹאם

.Ëוהּׁשפלה ההר - ּכּלּה יהּודה ארץ לּבעּור: ארצֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש
ׁשפלת והר לד ׁשפלת - ּכּלֹו הּירּדן עבר אחת; ארץ ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻוהעמק,
ּגליל - ּכּלֹו והּגליל אחת; ארץ הּים, עם חֹורֹון ּומּבית ְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻלד
ואֹוכלי אחת. ארץ טבריה, ּותחּום הּתחּתֹון וגליל ןהעליֹון ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבּה. האחרֹון ׁשּיכלה עד מּׁשלׁשּתן, ואחת אחת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבכל

.Èזמן ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות לֹו היּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
לֹו היּו אם וכן ּכּלּה; יהּודה ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש
ּבכל הּמין מאֹותֹו ׁשּיׁש זמן ּכל מהן אֹוכל - ּגליל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּפרֹות

הּירּדן. ּבעבר וכן ּכּלּה; הּגליל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻארץ

.‡Èאחת ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן אּלּו, ארצֹות ְְֲֲֵֶֶַַָָָֹֻוׁשלׁש
ׁשּיכלה עד ּבּתמרים, ואֹוכלין ולּתמרים. ולּזיתים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלחרּובין
אֹוכלין וכן הּפּורים. עד ּכֹולה? הּוא ואימתי ׁשּבֹו; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהאחרֹון
מֹוצאי ׁשל הּפסח עד ּובענבים העצרת, עד ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּזיתים

החנּכה. עד ּובּגרֹוגרֹות ְְֲִִַַַָָֻׁשביעית,

.·Èׁשּלא למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָֹהּמֹולי
לפי לבער; חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום אֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכלּו,
מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻׁשּנֹותנין
- לארץ לחּוצה ׁשּיצאּו הארץ ּופרֹות לׁשם. ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהל

למקֹום. מּמקֹום יעבירם ולא ּבמקֹומן, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹמתּבערין

.‚Èאֹו אדם, מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹּכלל
ּבארץ מתקּים אינֹו אם - הּצֹובעין מּמין אֹו ּבהמה, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמאכל
לדמיו ויׁש ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו ׁשביעית לֹו יׁש -ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

הּדנּדּנה ועלי הּׁשֹוטה הּלּוף עלי ּכגֹון מנטה]ּבעּור. [נענע, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָ
מאכל והּדרּדרין, החֹוחים ּוכגֹון אדם; מאכל ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהעלׁשין,
היה ואם הּצֹובעין. מּמין וקֹוצה, אּסטס ּוכגֹון ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָהּבהמה;
אף - הּצֹובעין מּמין והרכּפה הּפּואה ּכגֹון ּבארץ, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמתקּים
ּבעּור לֹו אין - ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית לֹו ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִִִִֵֵֶַָָעל
וצֹובעין נהנין אּלא ּבארץ, מתקּים ׁשהרי ּבעּור, לדמיו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹולא

הּׁשנה. ראׁש עד ַַָָֹּבֹו

.„Èלמאכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָֹֹֹֻוכל
לֹו יׁש לעצים, ואינֹו הֹואיל - הּצֹובעין מּמין ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָּבהמה,
לדמיו ולא ּבעּור לֹו אין אבל ׁשביעית. ּולדמיו ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָֹׁשביעית
אֹו ּבֹו נהנין אּלא ּבארץ; מתקּים ׁשאינֹו ּפי על אף ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבעּור,
ועּקר הּׁשֹוטה, הּלּוף עּקר ּכגֹון הּׁשנה; ראׁש עד ְְְִִֶַַַַַַָָָָֹּבדמיו

והעקרבנין[נענע]הּדנּדּנה עשב], .[מין ְְְְִַַַַָָָ

.ÂËוהּנץ רּמֹון אגֹוזים,[הפרח]קלּפי קלּפי ׁשּלֹו, ְְְֱִִִִֵֵֵֶַ
אין אבל ׁשביעית; ולדמיהם ׁשביעית להם יׁש - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהּגרעינין

זרדים לּולבי לדמיהם. ולא ּבעּור שחתכולהם ענפים [פרחי ְְְְִִִֵֵֶֶָָֹ
ׁשביעית,מהגפן] ולדמיהם ׁשביעית להם יׁש - והחרּובים ,ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָ

והאטדין והּבטנה, האלה, לּולבי ּבעּור. ולדמיהן להן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָויׁש
אפונה] ולא[מין להן ואין ׁשביעית, ולדמיהם להן יׁש -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּבעּור. יׁש ׁשּלהן לעלים אבל ּבעּור; ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָלדמיהן

.ÊËמן ׁשּיּבֹולּו ּבעת העלין? ּבעּור ׁשעת היא ְְִִִִִֵֵֶֶַָאיזֹו
אין - חרּובין ועלי קנים, ועלי זיתים, עלי ׁשּלהן; ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהאילנֹות

וכלֹות. נֹובלֹות ׁשאינן לפי ּבעּור, ְְְִִֵֶֶָָָלהם

.ÊÈ?ּבּׁשביעית לחין עׂשבים מלּקט אדם יהיה מתי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָועד
הּמתיק ׁשּייבׁש נהור]עד סגי בלשון כך ונקרא מר, ;[פרי ִִֶַַַָ

עׂשבים רביעהויגּבב ׁשּתרד עד גשמים]יבׁשים, ׁשנּיה[- ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ׁשביעית. ְְִִֵָּבמֹוצאי

.ÁÈלּפרּדסֹות להּכנס מּתרין הענּיים יהיּו מתי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֻועד
ׁשּתרד עד ׁשביעית? ּפרֹות לאסף ׁשביעית, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹּבמֹוצאי

ׁשנּיה. ְְִִָָרביעה

.ËÈולדמיהן ׁשביעית להן יׁש והּלטם, והּכפר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּורד
ּומן האילנֹות מן הּיֹוצא ׂשרף והּוא הּקטף, ְְְְִִִִִֵַַָָָָׁשביעית.

הּפּגין[גזעים]העּקרין מן והּיֹוצא ׁשביעית; לֹו אין [פירות, ְְִִִִִִֵֵַַַָָ
הבשילו] ׁשביעית.שלא ּולדמיו ׁשביעית לֹו יׁש ,ְְְִִִִֵָָ

.Îסרק ּבאילן אבל מאכל; ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבּמה
לֹו ויׁש ׁשּלהן, ּכפרי - העּקרין ּומן העלין מן הּיֹוצא אף -ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשביעית. ּולדמיו ְְְִִִִָָׁשביעית

.‡Îאת ילּקט - ׁשּׁשית ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ורד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַהּכֹובׁש
חּיב - ׁשביעית מֹוצאי ׁשל ּבׁשמן ּכבׁשֹו מּתר. והּׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּורד,
ּבּבעּור. נתחּיב ּוכבר הּוא, יבׁש הּורד ׁשהרי הּׁשמן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלבער

.·Îּביין אֹו ׁשּׁשית, ּביין ׁשּכבׁשן ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָחרּובין
ּפרֹות טעם ׁשהרי הּיין, לבער חּיב - ׁשביעית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמֹוצאי
ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשביעית ּפרֹות הּכלל: זה ּבֹו. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָׁשביעית
טעם. ּבנֹותן ּבמינֹו, וׁשּלא ׁשהּוא; ּבכל ּבמינֹו, מין - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹאחרֹות
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לחּזק‡. אסּור ּכ - ּבּׁשביעית הארץ לעבד ׁשאסּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכדר
לפי עבֹודה; ּכלי להן למּכר אֹו אֹותּה, ׁשעֹובדין יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹידי

עברה. עֹוברי ידי לחּזק ְְְֲֵֵֵֵֶַָָׁשאסּור

למי·. ּבּׁשביעית, למכרן רּׁשאי האּמן ׁשאין ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו
העל ּכליה, וכל מחרׁשה הּׁשביעית: על חׁשּוד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא

התבואה]והּמזרה ּכל[מעדר]והּדקר[לזרות הּכלל: זה . ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
אסּור ּבּׁשביעית, ׁשאסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ותהיה אסּורה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ולמלאכה לחׁשּוד; ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָלמכרֹו

לחׁשּוד. למכרֹו מּתר ְְְֶֶָָָֻֻמּתרת,

ׁשאם‚. - ּכליה וכל והעגלה הּמּגל, לֹו הּוא מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ואם מּתר; זה הרי מעט, העגלה על ויביא מעט ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻיקצר
אסּור. ׂשדהּו, ּפרֹות ּכל יביא אֹו הּקֹוצרין ּכדר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹיקצר

ּדבר„. אפּלּו חׁשּוד, ׁשאינֹו למי סתם למּכר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻּומּתר
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ׁשהרי - ּבּׁשביעית האסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ׁשביעית. לאחר מלאכה לֹו לעׂשֹות ּבּׁשביעית, ׁשּקנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָאפׁשר

יין.‰. ּכּדי עׂשרה וחמׁש ׁשמן, ּכּדי חמּׁשה מֹוכר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּיֹוצר
ימּכר ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּזה, יתר לגֹוי למּכר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֻּומּתר
ואינֹו לארץ, ּבחּוצה ליׂשראל רּבים ּכּדים ּומֹוכר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָליׂשראל;

לארץ. יביא ׁשּמא ִֵֶֶָָָָחֹוׁשׁש

.Â.לׁשחטּה אפׁשר ׁשהרי חֹורׁשת, ּפרה לחׁשּוד ְְְֲֳֵֵֶֶֶֶָָָָָָּומֹוכר
ׁשּיֹובירּה אפׁשר ׁשהרי ׂשדהּו, לֹו בה]ּומֹוכר יעבוד .[שלא ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָ

על עּמֹו ּפֹוסק ּכן אם אּלא האילן, ׂשדה לֹו ימּכר לא ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאבל
סאה ּומׁשאילֹו ּבאילן. לֹו ׁשאין מדידה]מנת למּדד[כלי ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

אפׁשר ׁשהרי - ּגרן לֹו ׁשּיׁש יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבּה,
ׁשהּוא ּפי על אף מעֹות, לֹו ּופֹורט ּביתֹו. ּבתֹו ּבּה ְְִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּימּדד

אסּורין. ּבפרּוׁש, וכּלן ּפֹועלין. לֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַָֻיֹודע

.Ê,הּׁשביעית על החׁשּודה לחברּתּה אּׁשה מׁשאלת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
עּמּה. ּתטחן ולא ּתבֹור לא אבל ותּנּור; רחים ּוכברה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹֹנפה

.Áּכגֹון - ּבלבד ּבדברים ּבּׁשביעית, ּגֹוים ידי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמחּזקין
'ּתצליח', אֹו 'ּתתחּזק', לֹו: אֹומר זֹורע, אֹו חֹורׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשראהּו
ׁשביתת על מצּוין ׁשאינם מּפני אּלּו; ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא
הּפרֹות, עּמהן לרּדֹות ּומּתר ּבּיד. יסעדּנּו לא אבל ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהארץ.

נירין מהם בשביעית]וחֹוכרין שנחרשה קרקע לפי[- - ְְְִִִִֵֶ
אֹותם. לקנס ּכדי חּיּוב ּבני ְְְִִֵֵֵֶָָֹׁשאינן

.Ëּבסּוריה ּבתלּוׁש לעׂשֹות דוד]מּתר שכבש אבל[מקומות , ְְְֲֲַָָָָֻ
לא אבל ּומעּמרין, ודֹורכין וזֹורין ּדׁשין ּכיצד? ּבמחּבר. ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹֻלא
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מֹוסקין; ולא ּבֹוצרין ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹֹקֹוצרין

.Èאֹו ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְֲִִֵֵֶַָָּכׁשם
ׁשאין לפי הארץ; מעם אֹותן לּקח אסּור ּכ - אֹותן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלׁשמר
ׁשּמא - ׁשהּוא ּכל ואפּלּו הארץ, לעם ׁשביעית ּדמי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמֹוסרין

ׁשביעית. ּבקדּׁשת אֹותן יאכל ְְִִִַַָֹֹֻלא

.‡Èאתרֹוג לֹו נֹותן ּבּׁשביעית, הארץ מעם לּולב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח
הּלּולב. ּבדמי אתרֹוג ּדמי לֹו מבליע נתן, לא ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּתנה;

.·Èּפרֹות מֹוכר ׁשהיה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמה
אבל ּבהן; וכּיֹוצא ורּמֹונים ּתאנים ּכגֹון ּבׁשמּור, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכמֹותן
הּפיגם, ּכגֹון ההפקר, מן ׁשחזקתן ּפרֹות מֹוכר היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאם
הרים, ׁשל והּכסּבר והחלגלֹוגֹות, הּׁשֹוטים, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֻוהּירּבּוזין
ׁשלׁש ּבדמי מעט מּמּנּו לּקח מּתר זה הרי - ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻוכּיֹוצא

חּייו ּכדי מּׁשּום ּבלבד, מֹוכר.[פרנסתו]סעּודֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַָ

.‚Èּבעל ׁשּום ּכגֹון ּבמעׂשרֹות, חּיב ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ועדׁשים הּקלקּיֹות, ּוגריסין רכּפה, ׁשל ּובצל ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָּבכי,
לפת זרע ּכגֹון נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני וכן ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּמצרּיֹות,
ּבּׁשביעית. אדם מּכל נלקחין אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּוצנֹון,

.„Èמי אבל סתם; הארץ ּבעם אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבּמה
לׁשמר אֹו ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות חׁשּוד ְְְְֲִִִֵֶַָָֹׁשהּוא
עליו ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין - מהן ולאצר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּפרֹותיו
סרּוק; אפּלּו ּפׁשּתן, מּמּנּו לֹוקחין ואין ּכלל. ׁשביעית, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָזּקת

וׁשזּור. טוּוי מּמּנּו לֹוקחין ְְֲִִֶָָָאבל

.ÂË;הּמעׂשרֹות על חׁשּוד אינֹו הּׁשביעית, על ְְִִֵֶַַַַַַָָהחׁשּוד
ׁשאף הּׁשביעית. על חׁשּוד אינֹו הּמעׂשרֹות, על ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָוהחׁשּוד

מקֹום, הבאת טעּון מעׂשר - הּתֹורה מן וזה ׁשּזה ּפי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ּׁשאין מה ּפדיֹון, לּה אין ּוׁשביעית ּבּׁשביעית; ּכן ּׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמה

ּבמעׂשר. ְֲֵֵַּכן

.ÊËולא הּמעׂשר על לא חׁשּוד אינֹו הּטהרֹות, על ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹהחׁשּוד
הּׁשביעית; טהֹור,על ּבחזקת ׁשּמכרֹו הּזה הּטמא ׁשהאכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

סֹופרים מּדברי אּלא אחרים מטּמא והחׁשּוד[חכמים]אינֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּתֹורה. לדברי חׁשּוד אינֹו סֹופרים, ְְְְְִִִֵֵֵָָלדברי

.ÊÈׁשל על נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף - ּדבר על החׁשּוד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
חֹוטא אדם אין חזקה, אחרים; ׁשל על נאמן ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעצמֹו,

ּומעידֹו. ּדנֹו ּדבר, על החׁשּוד ,לפיכ ְְֲִִִֵֶַַָָָָָלאחרים.

.ÁÈ:אֹומרין ׁשהן לפי - הּׁשביעית על חׁשּודין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹהּכהנים
על אסּורין ׁשהן ּפי על אף לנּו, מּתרֹות והּתרּומֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ'הֹואיל
סאה ,לפיכ ׁשביעית'. ּפרֹות וחמר קל - ּבמיתה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהּזרים
ּתעלה; ׁשביעית, ּפרֹות ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה
לּכהנים יּמכרּו ולא הּכל, ירקבּו - מּמאה לפחֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹנפלה

מדּמע וחולין]ּככל תרומה תערובת חׁשּודין[- ׁשהן לפי , ְְְֲִִֵֶָָֻ
הּׁשביעית. ְִִַַעל

.ËÈוהּפּטמין בהמות]הּצּבעין מּכל[מפטמי מרסן לֹוקחין ְְְִִִִַַַַָָָָֻ
הּוא. ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְִִִִִֵֵֶָָמקֹום,

.Îׁשל ּבחצרֹות מדקּדקין יהיּו לא ּבּׁשביעית, קּפה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּגּבאי
חֹוׁשׁשין ואין מּתרת, - ּפת להם נתנּו ואם ׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻאֹוכלי
יׂשראל נחׁשדּו ׁשּלא הּוא; ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלּה,
אֹו ׁשביעית, מעֹות אֹו אּלא ׁשביעית, מּפרֹות נֹותנין ְְְְְִִִִִִִֵֶָלהיֹות
הענּיים מן ללוֹות ּומּתר ׁשביעית. ּבדמי הּנלקחֹות ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָֻּביצים

ׁשמינית. ּבׁשנה ּפרֹות להן ּומחזירין ׁשביעית, ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּפרֹות

רביעי יום

ט ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. ּבּׁשביעית, הּמלוה להׁשמיט עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָמצות
עליו ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו"; מּׁשה ּבעל ּכל ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָ"ׁשמֹוט
רעהּו את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: לאו, על עבר - ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשביעית

אחיו". ְִֶָואת

אּלא·. ּבּׁשביעית, הּתֹורה מן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאין
יׁשּוב ׁשהרי - קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש נֹוהג, ׁשהּיֹובל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבזמן

הּוא קּבלה זה, ודבר ּכסף; ּבלא לבעליו [ממשההּקרקע ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אּתהרבינו] - קרקע מׁשמיט ׁשאּתה ּבזמן חכמים, אמרּו :ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָ

לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ּכספים ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמׁשמיט
ּכספים מׁשמיט אּתה אין - קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּובזמן

ּבארץ. אפּלּו ְֲִִִֶַָָּבּׁשביעית,

סֹופרים‚. נֹוהגת[חכמים]ּומּדברי ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ
ּכדי - נֹוהג הּיֹובל ׁשאין ּפי על ואף מקֹום, ּבכל הּזה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבּזמן

ּביׂשראל. ּכספים הׁשמטת ּתֹורת ּתׁשּתּכח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא

ׁשּנאמר:„. - ּבסֹופּה אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ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
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ּוכׁשּתׁשקע ּכּלּה; הּׁשנה ּכל חֹובֹו ּגֹובה עצמּה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּׁשביעית
החֹוב. אבד ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּׁשנה ראׁש ּבליל ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹחּמה

ׁשה‰. ּדעת על וחּלקּה הּפרה, את הּׁשנהׁשחט ראׁש ּיֹום ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
סֹוף הּיֹום אֹותֹו ונמצא אלּול, ונתעּבר ׁשביעית, מֹוצאי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָׁשל
החֹוב. על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשביעית

.Âׁשּבׁשטר מלוה ואפּלּו הּמלוה; את מׁשּמטת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשביעית
ׂ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:

.Êּכּיֹוצא וכל הּדּינין, ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹּבּמה
אֹותן; מׁשּמטת ׁשביעית ּבהן, יֹודה ׁשאם מּדברים ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָּבּה

והּׁשּתפין הּׁשֹומרין ׁשבּועת מהם]אבל שנגנב שטענו -], ְְְֲִִַַַָָֻ
יּׁשבע זה הרי - יׁשּלם יֹודה ׁשאם מּׁשבּועֹות ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

הּׁשמּטה. ְִַַַָאחר

.Áוהּוא ׁשמּטה והּגיעה ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָהלוהּו
עליו ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית, ׁשעברה אחר והֹודה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָּבכפירתֹו,

מׁשּמטת. הּׁשביעית אין - הּׁשביעית אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַעדים

.Ëאינֹו - ׁשנים לעׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמלוה
הרי יּגׂש", "לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹמׁשמיט;
יתּבעּנּו, ׁשּלא עּמֹו התנה לנּגׂש. יכֹול אינֹו עּתה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹהּוא

מׁשּמטת. ְְִִֶֶַׁשביעית

.Èׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה
התנה הּׁשביעית. ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט, זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּ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,מלוה אֹותּה עׂשה ואם נׁשמטת; אינּה החנּות, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּקפת
ּבמלוה, עליו זקפֹו ואם נׁשמט; אינֹו ׂשכיר, ׂשכר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָנׁשמטת.

נׁשמט. זה ְֲִֵֶָהרי

.·Èאינן - רע ׁשם והּמֹוציא והמפּתה אֹונס ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָקנס
נזקפין ּומאימתי נׁשמטין. ּבמלוה, זקפן ואם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָנׁשמטין;

ּבּדין. העמדה מּׁשעת ְְְֲִִִַַַָָָּבמלוה?

.‚È;נׁשמטת ּכתּבתּה אין הּׁשמּטה, קדם אׁשּתֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻהמגרׁש
נׁשמטת. - ּבמלוה עליו זקפּתּה אֹו אֹותּה, ּפגמה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָואם

.„Èׁשּיהיה והּוא, - מׁשמיט אינֹו הּמׁשּכֹון, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַהּמלוה
הּיתר מׁשמיט יתר, היה ואם הּמׁשּכֹון; ּכנגד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹוב

הּמׁשּכֹון. ְַַַעל

.ÂËּגבּו 'אּתם להם: ואמר ּדין, לבית ׁשטרֹותיו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר
את ל יהיה "ואׁשר ׁשּנאמר: נׁשמט, אינֹו - זה' חֹובי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָלי
ׁשחתכּו ּדין ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית - וזה ;"ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאחי
ּכ לזה לּתן חּיב אּתה ּפלֹוני 'איׁש וכתבּו: הּדין, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָאת
לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה נׁשמט; אינֹו - 'ְְְְְִִֵֶֶָָָָָוכ

ּכמלוה. ְְְִֵָואינֹו

.ÊË,זה את זה מּלהלֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשראה
וגֹו'" דבר יהיה ּפן ל "הּׁשמר ּבּתֹורה: הּכתּוב על ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָועֹוברין

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
ּבּה מֹועיל הּפרֹוזּבּול .אין ְְִֵַָ

.ÊÈּגדֹולים 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

.ÁÈּפלֹוני 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

.ËÈקרקע אין אם הּקרקע; על אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָאין
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;

.Îנכסי על וליתֹומים אׁשּתֹו, נכסי על לאיׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָוכֹותבין
ּכֹותבין - קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאּפיטרֹוּפין.
לחברֹו ויׁש חברֹו, על חֹוב לֹו היה ּפרֹוזּבּול. עליה ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָלֹו
ּפרֹוזּבּול. עליו ּכֹותב ׁשעּבּודֹו, ּתחת והּוא הֹואיל - ְְְְְִִֵַַַַָָקרקע

.‡Îאחד 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 ,ְְְְְְִֵַַָָָָָֻֻלפיכ
ּכׁשר; - מאדר זמּנֹו והקּדים ּבניסן, הּפרֹוזּבּול ּכתב ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּכיצד?
אם אבל אדר. עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו ּכחֹו, הּורע ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
ׁשהּוא ּכחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ּוכתבֹו זמּנֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאחר
יׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין - ּכּדין ׁשּלא אּיר עד מׁשמיט ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹאינֹו

ּדין. לבית הּדברים מסירת ּבׁשעת ניסן, עד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאּלא

.„Îּפרֹוזּבּול 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'? ּפרֹוזּבּול, ל ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָ'היה
אינן והיתֹומין, חֹובֹו. אבד ּפרֹוזּבּול, ּכתב ׁשּלא ְְְְִֵֶַַַָָָָֹהֹודה

ּפרֹוזּבּול. ְְְִִצריכין

.‰Îזֹו 'מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִַַַָָָָהֹוציא
אֹומר: והּתֹובע היתה', זה ּפרֹוזּבּול אחר - ּתֹובע ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא
אמר: ׁשאּלּו נאמן; הּתֹובע - היתה' זה ּפרֹוזּבּול ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'קדם
זמן יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף נאמן, - ואבד' לי ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָ'היה

ׁשאבד. ְְֶַַָהּפרֹוזּבּול

.ÂÎוהּתֹובע 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
ׁשּכיון - ואבד' לי היה ּופרֹוזּבּול היתה, 'מלוה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹיאמר:
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ּוכׁשּתׁשקע ּכּלּה; הּׁשנה ּכל חֹובֹו ּגֹובה עצמּה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּׁשביעית
החֹוב. אבד ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּׁשנה ראׁש ּבליל ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹחּמה

ׁשה‰. ּדעת על וחּלקּה הּפרה, את הּׁשנהׁשחט ראׁש ּיֹום ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
סֹוף הּיֹום אֹותֹו ונמצא אלּול, ונתעּבר ׁשביעית, מֹוצאי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָׁשל
החֹוב. על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשביעית

.Âׁשּבׁשטר מלוה ואפּלּו הּמלוה; את מׁשּמטת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשביעית
ׂ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:

.Êּכּיֹוצא וכל הּדּינין, ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹּבּמה
אֹותן; מׁשּמטת ׁשביעית ּבהן, יֹודה ׁשאם מּדברים ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָּבּה

והּׁשּתפין הּׁשֹומרין ׁשבּועת מהם]אבל שנגנב שטענו -], ְְְֲִִַַַָָֻ
יּׁשבע זה הרי - יׁשּלם יֹודה ׁשאם מּׁשבּועֹות ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

הּׁשמּטה. ְִַַַָאחר

.Áוהּוא ׁשמּטה והּגיעה ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָהלוהּו
עליו ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית, ׁשעברה אחר והֹודה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָּבכפירתֹו,

מׁשּמטת. הּׁשביעית אין - הּׁשביעית אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַעדים

.Ëאינֹו - ׁשנים לעׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמלוה
הרי יּגׂש", "לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹמׁשמיט;
יתּבעּנּו, ׁשּלא עּמֹו התנה לנּגׂש. יכֹול אינֹו עּתה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹהּוא

מׁשּמטת. ְְִִֶֶַׁשביעית

.Èׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה
התנה הּׁשביעית. ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט, זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּ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,מלוה אֹותּה עׂשה ואם נׁשמטת; אינּה החנּות, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּקפת
ּבמלוה, עליו זקפֹו ואם נׁשמט; אינֹו ׂשכיר, ׂשכר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָנׁשמטת.

נׁשמט. זה ְֲִֵֶָהרי

.·Èאינן - רע ׁשם והּמֹוציא והמפּתה אֹונס ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָקנס
נזקפין ּומאימתי נׁשמטין. ּבמלוה, זקפן ואם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָנׁשמטין;

ּבּדין. העמדה מּׁשעת ְְְֲִִִַַַָָָּבמלוה?

.‚È;נׁשמטת ּכתּבתּה אין הּׁשמּטה, קדם אׁשּתֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻהמגרׁש
נׁשמטת. - ּבמלוה עליו זקפּתּה אֹו אֹותּה, ּפגמה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָואם

.„Èׁשּיהיה והּוא, - מׁשמיט אינֹו הּמׁשּכֹון, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַהּמלוה
הּיתר מׁשמיט יתר, היה ואם הּמׁשּכֹון; ּכנגד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹוב

הּמׁשּכֹון. ְַַַעל

.ÂËּגבּו 'אּתם להם: ואמר ּדין, לבית ׁשטרֹותיו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר
את ל יהיה "ואׁשר ׁשּנאמר: נׁשמט, אינֹו - זה' חֹובי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָלי
ׁשחתכּו ּדין ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית - וזה ;"ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאחי
ּכ לזה לּתן חּיב אּתה ּפלֹוני 'איׁש וכתבּו: הּדין, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָאת
לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה נׁשמט; אינֹו - 'ְְְְְִִֵֶֶָָָָָוכ

ּכמלוה. ְְְִֵָואינֹו

.ÊË,זה את זה מּלהלֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשראה
וגֹו'" דבר יהיה ּפן ל "הּׁשמר ּבּתֹורה: הּכתּוב על ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָועֹוברין

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
ּבּה מֹועיל הּפרֹוזּבּול .אין ְְִֵַָ

.ÊÈּגדֹולים 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

.ÁÈּפלֹוני 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

.ËÈקרקע אין אם הּקרקע; על אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָאין
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;

.Îנכסי על וליתֹומים אׁשּתֹו, נכסי על לאיׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָוכֹותבין
ּכֹותבין - קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאּפיטרֹוּפין.
לחברֹו ויׁש חברֹו, על חֹוב לֹו היה ּפרֹוזּבּול. עליה ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָלֹו
ּפרֹוזּבּול. עליו ּכֹותב ׁשעּבּודֹו, ּתחת והּוא הֹואיל - ְְְְְִִֵַַַַָָקרקע

.‡Îאחד 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 ,ְְְְְְִֵַַָָָָָֻֻלפיכ
ּכׁשר; - מאדר זמּנֹו והקּדים ּבניסן, הּפרֹוזּבּול ּכתב ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּכיצד?
אם אבל אדר. עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו ּכחֹו, הּורע ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
ׁשהּוא ּכחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ּוכתבֹו זמּנֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאחר
יׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין - ּכּדין ׁשּלא אּיר עד מׁשמיט ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹאינֹו

ּדין. לבית הּדברים מסירת ּבׁשעת ניסן, עד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאּלא

.„Îּפרֹוזּבּול 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'? ּפרֹוזּבּול, ל ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָ'היה
אינן והיתֹומין, חֹובֹו. אבד ּפרֹוזּבּול, ּכתב ׁשּלא ְְְְִֵֶַַַָָָָֹהֹודה

ּפרֹוזּבּול. ְְְִִצריכין

.‰Îזֹו 'מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִַַַָָָָהֹוציא
אֹומר: והּתֹובע היתה', זה ּפרֹוזּבּול אחר - ּתֹובע ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא
אמר: ׁשאּלּו נאמן; הּתֹובע - היתה' זה ּפרֹוזּבּול ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'קדם
זמן יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף נאמן, - ואבד' לי ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָ'היה

ׁשאבד. ְְֶַַָהּפרֹוזּבּול

.ÂÎוהּתֹובע 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
ׁשּכיון - ואבד' לי היה ּופרֹוזּבּול היתה, 'מלוה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹיאמר:
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אד ׁשאין היא חזקה ּפרֹוזּבּול, חכמים ּדברׁשּתּקנּו מּניח ם ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
אסּור. ּדבר ואֹוכל ְֵָָָָֻמּתר

.ÊÎּדבריו ּ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 ,ְְְִִִִִֵַָ

.ÁÎחכמים רּוח ׁשביעית, עליו ׁשעברה חֹוב הּמחזיר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּכל
אני, 'מׁשמיט לּמחזיר: לֹומר הּמלוה וצרי הימּנּו. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָנֹוחה
רצֹוני כן, ּפי על 'אף לֹו: אֹומר מּמּני'. נפטרּת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּוכבר
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

.Ïׁשּמא 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,
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ׁ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
וׁשבע ארצֹו; מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה עד ,"ּכרמ ּתזמר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשנים
נמצאת ּבחּלּוק. ׁשנים וׁשבע הארץ, ּבכּבּוׁש עׂשּו ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשנים
הּׁשנה מראׁש ואלּפים מאֹות וחמׁש ׁשלׁש ּבׁשנת ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹאֹומר,
- ליצירה ׁשנּיה ׁשנה ׁשהיא הראׁשֹון, אדם מֹולד ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשאחר
ואלּפים מאֹות וחמׁש עׂשר ׁשנת ועׂשּו למנֹות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהתחילּו
- לארץ מּׁשּנכנסּו ועׂשרים אחת ׁשנת ׁשהיא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָליצירה,
ׁשהיא חמּׁשים, ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָׁשמּטה;

לארץ. מּׁשּנכנסּו וׁשּׁשים ארּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַָָׁשנת

ועד‚. לארץ מּׁשּנכנסּו יׂשראל, מנּו יֹובלים עׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשבעה
מֹוצאי ּבראׁשֹונה, הּבית ׁשחרב ּבּה, ׁשּיצאּו וׁשנה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיצאּו;
ׁשארּבע - היתה ּבּיֹובל ּוׁשלׁשים ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשביעית
ׁשחרב ּכיון ראׁשֹון. ּבית עמד ׁשנים ועׂשר ׁשנה ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמאֹות

הארץ ונׁשארה הארץ. מּׁשּבטלה זה מנין ּבטל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּבית,
ועׂשרים מאֹות וארּבע ׁשני, ּבית ונבנה ׁשנה, ׁשבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָחרבה
הּביאה והיא עזרא, עלה מּבנינֹו הּׁשביעית ּובּׁשנה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָעמד.

הת זֹו ּומּׁשנה ׁשנתהּׁשנּיה; ועׂשּו אחר. מנין למנֹות חילּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה, ׁשני ּבית לבנין עׂשרה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁש
ּבבית יֹובל ׁשם היה ׁשּלא ּפי על אף חמּׁשים; ׁשנת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹוקּדׁשּו

ׁשמּטֹות. לקּדׁש ּכדי אֹותֹו היּו מֹונין ְְְִִִֵֵֵַָׁשני,

ּבאחרֹונה,„. הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת
ׁשהרי חדׁשים, ּבׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתחּלתּה
הּׁשנה אֹותּה - ּוליֹובלֹות לׁשמּטים הּמנין הּוא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָמּתׁשרי
הּיֹובל מן עׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, ׁשביעית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמֹוצאי
אלף ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה - זה חׁשּבֹון ּולפי היתה. ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָהּתׁשיעי
ואלף ּוׁשמֹונים ׁשבע ׁשנת ׁשהיא לחרּבן, וׁשבע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּומאה
ּוׁשלׁשים ׁשׁש ׁשנת ׁשהיא ׁשטרֹות, למנין מאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹוארּבע
ׁשמּטה, ׁשנת היא - ליצירה אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָּותׁשע

הּיֹובל. מן ועׂשרים אחת ׁשנת ְְְְִִִֵֶַַַַוהיא

איׁש‰. ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל
ּבית חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא איׁש, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּפי
יֹובלֹות; ּבלא ּבלבד, ׁשמּטֹות אּלא ׁשני ּבית ּובנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹראׁשֹון
ׁשבע אּלא חמּׁשים ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה, מּׁשחרב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכן
מּתלמּוד עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ּבלבד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻׁשבע

קּבלה. ׁשהּוא זה, חׁשּבֹון ּכפי זרה, ְְֲִֶֶֶַָָָָָעבֹודה

.Âהּגאֹונים 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

.Á,מנּׁשה ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּׁשּגלה
לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ׁשּנאמר: - הּיֹובלֹות ְְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָּבטלּו
יהיּו ׁשּלא והּוא, עליה; יֹוׁשביה ׁשּכל ּבזמן ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיׁשביה",
ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן אּלא ּבׁשבט, ׁשבט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמערבין
"יֹובל ׁשּנאמר: לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ּבארץ, נֹוהג ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּיֹובל
הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין מקֹום, ּבכל - ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּוא"

.Ëּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג נֹוהג, ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּובזמן
חֹומה ביובל]ערי לבעליו חוזר בו, שנמכר בית ׂשדה[- ודין , ְְִֵֵָָ

ביובל]חרמים אליו חוזר ומכרו, מוחרם קרקע שקיבל ,[כהן ֲִָ
אחּזה ׂשדה אליוודין חוזרת ומכרה, מאבותיו שירש -] ְְֲִֵָֻ

ּבארץ,ביובל] ׁשביעית ונֹוהגת ּתֹוׁשב; ּגר ּומקּבלין ,ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
ׁשאין ּובזמן הּתֹורה. מן - מקֹום ּבכל ּכספים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוהׁשמטת
ולא חֹומה, ערי ּבּתי ולא עברי, עבד נֹוהג אין נֹוהג, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹהּיֹובל
ּתֹוׁשב; ּגר מקּבלין ואין חרמים, ׂשדה ולא אחּזה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָֹֻׂשדה
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ּבכל ּכספים הׁשמטת וכן מּדבריהם, ּבארץ ׁשביעית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונֹוהגת
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ְְְִִֵֵֶֶַָמקֹום

.Èּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עׂשה ּבׁשנתמצות ּבתׁשרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹ
ויחיד יחיד וכל ּתחּלה; ּדין, לבית מסּורה זֹו ּומצוה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהּיֹובל.
ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ׁשֹופר". "ּתעבירּו ׁשּנאמר: לתקע, ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָֹחּיב
ּבכל ׁשֹופר ּומעבירין הּׁשנה; ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ּכדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּתׁשע,

יׂשראל. ְְִֵָּגבּול

.‡Èלכל הּוא אחד הּׁשנה, ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ְְֵֶֶֶַָָָָָֹׁשֹופר
אּלא לּתקיעֹות, הּׁשנה ראׁש ואחד הּיֹובל ואחד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר;
ּובין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ּתֹוקעין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּבּיֹובל
חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש; את ּבֹו קּדׁשּו ׁשּלא ּדין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבבית
ּדין. ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין, ּדין ׁשּבית זמן ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלתקע

.·Èּתֹוקעין היּו לא ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹּובראׁש
ויחיד יחיד ּכל ואין החדׁש; את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא

ּדין. ּבית ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַָּתֹוקע,

.‚Èוׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין ּדברים ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹׁשלׁשה
קרקע. הׁשמטת היא וזֹו - לבעליהן ׂשדֹות והחזרת ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָעבדים,

.„Èעבדים היּו לא הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ְֲִִִֵַַַָָָָֹֹמראׁש
ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא לבּתיהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹנפטרים
וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא - לבעליהן חֹוזרֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָהּׂשדֹות
יֹום ׁשהּגיע ּכיון ּבראׁשיהם. ועטרֹותיהם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּוׂשמחים,
לבּתיהן, עבדים נפטרּו ּבּׁשֹופר, ּדין ּבית ּתקעּו - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָהּכּפּורים

לבעליהן. ׂשדֹות ְְְֲֵֶַָָוחזרּו

.ÂËהּוא אחד הּׁשמּטה, ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדין
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

.ÊËמׁשּמטת ׁ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:
ּבסֹופּה, אּלא ּכספים מׁשּמטת אין ּוׁשביעית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבתחּלתֹו,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

שישי יום
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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,

ׁשאין·. - ּבּיֹובל יֹוצאה אינּה ׁשנה, לׁשּׁשים ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּמֹוכר
לצמיתּות. הּנמּכר אֹו סתם, הּנמּכר ּדבר אּלא ּבּיֹובל, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחֹוזר

ׁשהן‚. ּפי על אף אחּזתֹו, ׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא
ימּו "וכי ׁשּנאמר: העני, ּכן אם אּלא - זמן אחר ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָחֹוזרין

ּ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,

ּדין„. ּובׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ׂשדהודנין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
לפי הּדמים את להׁשיב - אחּזתֹו ׂשדה מֹוכר ּ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, ראׁש לפני ּפרֹות מלאה לֹו מכרּה אם ,לפיכ .'ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹל
ּ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,

.Êׁשל הן הרי ׁשּבתֹוכּה, ׁשקמה ּופרֹות והּזמֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּקנים
ׁשּיבׁש, אֹו ׁשּנכסח אילן אבל ׁשּלּה; הּפרֹות ּכׁשאר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹוקח
ּ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
"ויצא ׁשּנאמר: לּלֹוקח, הּׁשבח ּדמי הּׂשדה ּבעל ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָונֹותן

חֹוזר. הּׁשבח ואין חֹוזר, ממּכר - ּבית" ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָממּכר

.Ë- ׁשּבארנּו ּ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 "ׁשנישנתיים ׁ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

.·Èאֹוכל הּלֹוקח הרי - הּיֹובל לפני אחת ׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמכרּה
תבּואת". "ׁשני ׁשּנאמר: הּיֹובל, אחר ׁשנּיה ׁשנה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאֹותּה

.‚Èראּויין ׁשאינם סלעים אֹו מים, מלאים נקעים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמכר
ׁשּנאמר: ׁשנים, מּׁשּתי ּבפחֹות ּפֹודה זה הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלזריעה
היא לתבּואה, הראּויה ׂשדה - תבּואת" ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ"ּבמסּפר
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ּבכל ּכספים הׁשמטת וכן מּדבריהם, ּבארץ ׁשביעית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונֹוהגת
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ְְְִִֵֵֶֶַָמקֹום

.Èּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עׂשה ּבׁשנתמצות ּבתׁשרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹ
ויחיד יחיד וכל ּתחּלה; ּדין, לבית מסּורה זֹו ּומצוה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהּיֹובל.
ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ׁשֹופר". "ּתעבירּו ׁשּנאמר: לתקע, ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָֹחּיב
ּבכל ׁשֹופר ּומעבירין הּׁשנה; ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ּכדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּתׁשע,

יׂשראל. ְְִֵָּגבּול

.‡Èלכל הּוא אחד הּׁשנה, ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ְְֵֶֶֶַָָָָָֹׁשֹופר
אּלא לּתקיעֹות, הּׁשנה ראׁש ואחד הּיֹובל ואחד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר;
ּובין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ּתֹוקעין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּבּיֹובל
חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש; את ּבֹו קּדׁשּו ׁשּלא ּדין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבבית
ּדין. ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין, ּדין ׁשּבית זמן ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלתקע

.·Èּתֹוקעין היּו לא ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹּובראׁש
ויחיד יחיד ּכל ואין החדׁש; את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא

ּדין. ּבית ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַָּתֹוקע,

.‚Èוׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין ּדברים ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹׁשלׁשה
קרקע. הׁשמטת היא וזֹו - לבעליהן ׂשדֹות והחזרת ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָעבדים,

.„Èעבדים היּו לא הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ְֲִִִֵַַַָָָָֹֹמראׁש
ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא לבּתיהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹנפטרים
וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא - לבעליהן חֹוזרֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָהּׂשדֹות
יֹום ׁשהּגיע ּכיון ּבראׁשיהם. ועטרֹותיהם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּוׂשמחים,
לבּתיהן, עבדים נפטרּו ּבּׁשֹופר, ּדין ּבית ּתקעּו - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָהּכּפּורים

לבעליהן. ׂשדֹות ְְְֲֵֶַָָוחזרּו

.ÂËהּוא אחד הּׁשמּטה, ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדין
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

.ÊËמׁשּמטת ׁ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:
ּבסֹופּה, אּלא ּכספים מׁשּמטת אין ּוׁשביעית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבתחּלתֹו,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

שישי יום
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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,

ׁשאין·. - ּבּיֹובל יֹוצאה אינּה ׁשנה, לׁשּׁשים ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּמֹוכר
לצמיתּות. הּנמּכר אֹו סתם, הּנמּכר ּדבר אּלא ּבּיֹובל, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחֹוזר

ׁשהן‚. ּפי על אף אחּזתֹו, ׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא
ימּו "וכי ׁשּנאמר: העני, ּכן אם אּלא - זמן אחר ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָחֹוזרין

ּ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,

ּדין„. ּובׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ׂשדהודנין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
לפי הּדמים את להׁשיב - אחּזתֹו ׂשדה מֹוכר ּ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, ראׁש לפני ּפרֹות מלאה לֹו מכרּה אם ,לפיכ .'ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹל
ּ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,

.Êׁשל הן הרי ׁשּבתֹוכּה, ׁשקמה ּופרֹות והּזמֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּקנים
ׁשּיבׁש, אֹו ׁשּנכסח אילן אבל ׁשּלּה; הּפרֹות ּכׁשאר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹוקח
ּ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
"ויצא ׁשּנאמר: לּלֹוקח, הּׁשבח ּדמי הּׂשדה ּבעל ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָונֹותן

חֹוזר. הּׁשבח ואין חֹוזר, ממּכר - ּבית" ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָממּכר

.Ë- ׁשּבארנּו ּ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 "ׁשנישנתיים ׁ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

.·Èאֹוכל הּלֹוקח הרי - הּיֹובל לפני אחת ׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמכרּה
תבּואת". "ׁשני ׁשּנאמר: הּיֹובל, אחר ׁשנּיה ׁשנה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאֹותּה

.‚Èראּויין ׁשאינם סלעים אֹו מים, מלאים נקעים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמכר
ׁשּנאמר: ׁשנים, מּׁשּתי ּבפחֹות ּפֹודה זה הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלזריעה
היא לתבּואה, הראּויה ׂשדה - תבּואת" ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ"ּבמסּפר
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אף - ּגאלּה לא ואם ׁשנים. ׁשּתי אחר אּלא נגאלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאינּה
ּבּיֹובל. לּבעלים חֹוזרת לזריעה, ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל

.„Èׁשהרי ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות נגאלין אין - אילנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמכר
לּבעלים חֹוזרין אינן ּגאלן, לא ואם לתבּואֹות; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹראּויין

לאילנֹות. ולא לאחּזתֹו", "וׁשב ׁשּנאמר: - ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּיֹובל

.ÂËוׁשני 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

.ÊËלׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ּדינר, ּבמאה לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָמכרּה
עם אּלא מחּׁשב אינֹו - לגאל האדֹון ורצה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבמאתים,
לראׁשֹון מכרּה לֹו". מכר אׁשר "לאיׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָהראׁשֹון,
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

.ÊÈּומכר 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:

.ÁÈאין - ׁשּמכר הּׂשדה חצי לגאל ורצה מעט, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא
ּכּלּה, את ּגֹואל אֹו - גאּלתֹו" "ּכדי ׁשּנאמר: לֹו, ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָֻֻׁשֹומעין
ׁ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

.‡Îהּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על אף - אׁשּתֹו את הּיֹורׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻאבל
חכמים]מּדבריהם ּתֹורה,[של ּכׁשל לדבריהם חּזּוק עׂשּו - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ

מּמּנה ירׁש ואם ּבּיֹובל. מחזיר ב:]ואינֹו הּקברֹות[מקום ּבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
מׁשּפחה ּפגם מּׁשּום מׁשּפחה, לבני יחזיר להם- [שגנאי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ

אחר] במקום יקברו והם בתוכם זר ּדמיה,שיקבר לֹו ויּתנּו ;ְְִֶָָ
ּבקבּורתּה. חּיב ׁשהרי - אׁשּתֹו קבר ּדמי לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומנּכין
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ּ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,

אםואי·. עצמֹו הּמֹוכר אּלא אֹותּה, ּפֹודין הּקרֹובים ן ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ילוה לא אבל ולפּדֹות; מּנכסיו למּכר לֹו ויׁש ידֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹֹהּׂשיגה
לחצאין. יגאל ולא ְְְְֲִִִַַַָֹויגאל,

יׁש‚. הּמֹוכר, מת אם וכן ּבנֹו; מּיד יפּדה הּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַמת
חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל לפּדֹותּה ְְְִִֵֶָָָָֹלבנֹו

מֹונין„. - הּׁשנה ּבתֹו לׁשני ראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ְְְִִִִֵַַַָָָָמכר
הּבית החלט - לראׁשֹון ׁשנה ׁשּׁשלמה ּכיון עברלראׁשֹון: -] ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ

לגמרי] זכּותלרשותו ּכל לּׁשני מכר ׁשהּמֹוכר הּׁשני; ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּביד
זֹו הרי ּגאלּה, ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע לידֹו. ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּתבֹוא
ּכל ּגאלֹו ולא מּתנה הּבית נתן אם וכן הּלֹוקח. ּביד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹנחלטה
מּתנה. לֹו ׁשּנּתן זה ּביד נחלט זה הרי חדׁש, עׂשר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשנים

ׁשּנאמר:‰. - סֹופּה עד נחלט אינֹו מעּברת, ׁשנה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ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

.Êלפּדֹות הּלֹוקח נמצא ולא חדׁש, עׂשר ׁשנים יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּגיע
ונכנס הּדלת וׁשֹובר ּדין, ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו
מעֹותיו. את ויּטל יבֹוא הּלֹוקח, ׁשּיבֹוא ואימתי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלביתֹו;

.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". אתֹו, "לּקנה ׁשּנאמר: ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹהּלֹוקח,

.Ë- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר
ׁשּירצה עד הּלֹוקח, ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל, חֹוזר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאינֹו
ויחלט. ׁשנה, ּתּמלא אֹו הּמכר; ׁשנת ּכל לגאל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּמֹוכר

.Èמּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו החצרים, ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר
הּׂשדֹות ׁשּבדין יפה ּבכח נגאל זה הרי - ּכראּוי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹחֹומה
מּיד לגאל רצה אם ּכיצד? חֹומה. הּמּקפין הּבּתים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻוׁשּבדין
- ּגאל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע הּבּתים. ּכדין ּגֹואל, -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּגֹואל ּובעת הּׂשדֹות; ּכדין הּיֹובל, ׁשנת עד ּגֹואל זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
ולא יֹובל הּגיע ּׁשאכל. מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר, עם מחּׁשב -ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ

הּׂשדֹות. ּכדין ּדמים, ּבלא הּבית חֹוזר - ְְִִִֵַַַַָָָֹּגאל

.‡Èוהּמרחצאֹות הּגּנֹות ּכגֹון החֹומה, מן לפנים ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכל
אבל ּבעיר". "אׁשר ׁשּנאמר: ּכבּתים, הּוא הרי - ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָוהּׁשֹובכֹות
לעיר, ׁשחּוץ הּׂשדֹות ּכדין נגאלין העיר, ׁשּבתֹו ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּׂשדֹות
הּדֹומה וכל "הּבית" - ּבעיר" אׁשר הּבית "וקם ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:

הּׂשדֹות. לא ְִַַָֹלבית,

.·Èאינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית
ּבּה. נחלט הּבית אין וירּוׁשלים, חֹומה. ערי ּבבּתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנחלט

חֹומה. ערי ּכבּתי אינֹו ּבחֹומה, הּבנּוי ְִֵֵֵַַַָָָָָּובית

.‚Èּכמּק אינֹו - חֹומתּה ׁשהּים אֹו חֹומתּה, ׁשּגּגֹותיה פת.עיר ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

.„Èׁשלׁש ּבֹו ׁשּיהיה עד - חֹומה' 'עיר נקרא הּמקֹום ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאין
יתר, אֹו ּבּתים ׁשני מהן חצר ּובכל יתר, אֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָחצרֹות
החצרֹות יבנּו ּכ ואחר ּתחּלה, חֹומה אֹותן ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָויּקיפּו
היּו ׁשּלא אֹו הּקף, ּכ ואחר ׁשּיׁשב מקֹום אבל ְְֲֶֶַַַַָָָָָֹֻּבתֹוכֹו;
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אּלא חֹומה, עיר אינֹו - ּבּתים ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּבֹו
החצרים. ּכבּתי ׁשּבֹו ְֲִִֵֵֶַָָּבּתים

.ÂËּכּבּוׁש ּבׁשעת הּמּקפת חֹומה על אּלא סֹומכין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאין
ׁשּכבׁש ּבׁשעה חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהארץ.
היא הרי עּתה, מּקפת ׁשהיא ּפי על אף - הארץ את ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻיהֹוׁשע
- יהֹוׁשע ּבימי חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר החצרים; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻּכבּתי
וכיון ּכמּקפת. היא הרי עּתה, מּקפת ׁשאינּה ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאף
ּבימי ׁשהיּו חֹומה ערי קדּׁשת ּבטלה ראׁשֹון, ּבחרּבן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻׁשּגלּו
ּכל נתקּדׁשּו הּׁשנּיה, ּבּביאה עזרא ׁשעלה ּכיון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻיהֹוׁשע.
ּבימי ׁשּביאתן מּפני - העת ּבאֹותּה חֹומה הּמּקפֹות ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻהערים
ּביאתן מה יהֹוׁשע: ּבימי ּכביאתן ׁשנּיה, ּביאה ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻעזרא

חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין מנּו יהֹוׁשע, ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֻּבימי
ׁשמּטין מנּו עזרא, ּבימי ּביאתן אף - ּבמעׂשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתחּיבּו

ּבמעׂשר. ונתחּיבּו חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָויֹובלֹות,

.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 מה - אבֹותי לירּׁשת ירּׁשת מקיׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻֻֻוירׁשּתּה",
,ירּׁשת אף האּלּו, הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש נֹוהג אּתה ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻאבֹותי

האּלּו. הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש ּבּה נֹוהג ְְִִֵֵַַָָָָָאּתה
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ראשון יום
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.ËÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― השנ"ג מּלהתעּנגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו מּכלֿהעריֹות ְְְֲֲִִִִַַַָָָָּבאחת
והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן וכּיֹוצא והּנּׁשּוק ְְְְְִִִֵֶַַַַָֻהחּבּוק
אלּֿכלֿ איׁש "איׁש זה: על ּבאזהרה יתעּלה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָאמרֹו

ערוה" לגּלֹות תקרבּו לא ּבׂשרֹו e)ׁשאר ,gi `xwie) ְְְְְְִֵֶַָָֹ
הּמביאה קרבה אליהם ּתתקרבּו לא אמר: ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּכאּלּו

ספרא ּולׁשֹון ערוה. my)לגּלֹות ixg`)לא" : ְְְְִֶַָָֹ
יגּלה, ׁשּלא אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹתקרבּו
ּבנּדת "ואלֿאּׁשה לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹמּנין

תקרב" לא hi)טמאתּה ,my)ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְִִִֵֶַַָָָָֹֻ
ּבבל ׁשהן ּבכלֿהעריֹות ּומּנין ּתגּלה, ּובל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּתקרב
תקרבּו "לא לֹומר: ּתלמּוד ּתגּלּו? ּובל ְְְְְְִִַַַַֹּתקרבּו

וׁשם ערוה". hk)לגּלֹות my)ונכרתּו" נאמר: ְְְְְְֱִֶֶַַָָ
ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה העׂשת", ְְְֱִֶֶַַַַָָָֹֹהּנפׁשֹות
הּקריבה על ּכרת חּיבין יהיּו יכֹול תקרבּו" ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ"לא
ּוכבר הּקרבֹות. לא "העׂשת", לֹומר ּתלמּוד ―ְְְֵַַַָָֹֹֹ
האּלה המכערים הּדברים ּבאּסּור הּלאו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנכּפל

הּתֹועבת" מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי l)ואמר: ,my) ְְְֲִִֵֵַַָֹֻ
אמרֹו: lkאבל xeqi`l dncwdk xn`py weqta) ְֲָָ

(zeixrdיׁשבּתםּֿבּה אׁשר ארץֿמצרים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָ"ּכמעׂשה
תעׂשּו" לא וגֹו' ארץּֿכנען ּוכמעׂשה תעׂשּו ְְְֲֲֲֵֶֶַַַַַֹֹלא

(b ,my)מחּקֹות אּלּו לאוין ּבׁשני מזהיר אינֹו ,ְְִִִֵֵֵֵַָֻ
עצמן מהּתֹועבת ּבהם מזהיר אּלא ּבלבד, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּתֹועבת

ּכ אחר ּכללּייםׁשּבאר לאוין ׁשני ׁשהביא ּכלֹומר , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ארץ מעׂשה על הזהיר וכאׁשר ּכלֿהעריֹות. ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעל

ּכלֿמהֿ ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָמצרים
ּומרעה האדמה ועבֹודת הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָּׁשהיּו
ּובאר חזר לפיכ ּכן, ּגם הארץ ויּׁשּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמקנה
ואּלּו: אּלּו הם מהם ׁשהזהרּתי הּמעׂשים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאֹותם

תגּלה לא וערות תגּלה לא lkערות hxt ,xnelk) ְְְְְֵֶֶֶַַַַֹֹ
(dnvrÎipta darezהענין ּבסֹוף ׁשּבאר ּוכמֹו ,ְְְִֵֵֶָָ

אנׁשיֿ עׂשּו האל אתּֿכלֿהּתֹועבת "ּכי ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹואמר:
fk)הארץ" ,my)ספרא ּולׁשֹון .(my)לא "יכֹול : ְְִֶָָָָֹ

ּכמֹותם ּכרמים יּטעּו ולא ּבנינֹות df,יבנּו mbe) ְְְְְְִִִִָָָֹ
("eyrz `l orpk ux` dyrn"a lelk ,dxe`kl―

תלכּו" לא "ּובחּקֹותיהם לֹומר: b)ּתלמּוד ,my), ְְֵֵֵֶַַֹֻ
להם החקּוקים ּבחּקים אּלא אמרּתי ְֲִִִֶֶַַַָָָֹֻלא
עֹוׂשין? היּו "ּומה אמרּו: וׁשם ְְְֲִֵֶֶַָָָולאבֹותיהם".
ואּׁשה אּׁשה נֹוׂשאה והאּׁשה איׁש נֹוׂשא ְְְִִִִִֵָָָָָָהאיׁש
האּלה ׁשהּלאוין נתּבאר הּנה אנׁשים". לׁשני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָנּׂשאת
לא ּכנען ארץ ּוכמעׂשה מצרים ארץ ּכמעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשהם
ּדר על ּכלֿהעריֹות ּביאת על אזהרה הם ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָּתעׂשּו
לבּדּה. ּכלֿערוה ּבהן, אתֿהּלאו וכפל וחזר ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּכלל.
ּבפרק הּזאת הּמצוה ּכלּֿדיני את אנּו ּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּוכבר

מּסנהדרין c)ז' dpyn)ּובארנּו הּמׁשנה ּבפרּוׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַָ
ׁשּכלֿ לדעת, צרי ּומּמהּֿׁשאּתה עליהם. ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלֹוקין
הּנֹולד הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאּׁשה
ממזר, נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמאֹותּה
ּבזדֹון הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ׁשּקראֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ּבלבד מןֿהּנּדה חּוץ ממזר, הּולד ― ּבׁשגגה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבין
ּבןֿהּנּדה. נקרא: אּלא ממזר אינֹו מּמּנה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּולד

מיבמֹות ד' ּבפרק זה ענין נתּבאר .(hn:)ּוכבר ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָ

― הקמ"ט לבּדקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָֹ
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אּלא חֹומה, עיר אינֹו - ּבּתים ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּבֹו
החצרים. ּכבּתי ׁשּבֹו ְֲִִֵֵֶַָָּבּתים

.ÂËּכּבּוׁש ּבׁשעת הּמּקפת חֹומה על אּלא סֹומכין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאין
ׁשּכבׁש ּבׁשעה חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהארץ.
היא הרי עּתה, מּקפת ׁשהיא ּפי על אף - הארץ את ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻיהֹוׁשע
- יהֹוׁשע ּבימי חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר החצרים; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻּכבּתי
וכיון ּכמּקפת. היא הרי עּתה, מּקפת ׁשאינּה ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאף
ּבימי ׁשהיּו חֹומה ערי קדּׁשת ּבטלה ראׁשֹון, ּבחרּבן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻׁשּגלּו
ּכל נתקּדׁשּו הּׁשנּיה, ּבּביאה עזרא ׁשעלה ּכיון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻיהֹוׁשע.
ּבימי ׁשּביאתן מּפני - העת ּבאֹותּה חֹומה הּמּקפֹות ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻהערים
ּביאתן מה יהֹוׁשע: ּבימי ּכביאתן ׁשנּיה, ּביאה ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻעזרא

חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין מנּו יהֹוׁשע, ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֻּבימי
ׁשמּטין מנּו עזרא, ּבימי ּביאתן אף - ּבמעׂשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתחּיבּו

ּבמעׂשר. ונתחּיבּו חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָויֹובלֹות,

.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 מה - אבֹותי לירּׁשת ירּׁשת מקיׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻֻֻוירׁשּתּה",
,ירּׁשת אף האּלּו, הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש נֹוהג אּתה ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻאבֹותי

האּלּו. הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש ּבּה נֹוהג ְְִִֵֵַַָָָָָאּתה
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ראשון יום

.‚�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― השנ"ג מּלהתעּנגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו מּכלֿהעריֹות ְְְֲֲִִִִַַַָָָָּבאחת
והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן וכּיֹוצא והּנּׁשּוק ְְְְְִִִֵֶַַַַָֻהחּבּוק
אלּֿכלֿ איׁש "איׁש זה: על ּבאזהרה יתעּלה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָאמרֹו

ערוה" לגּלֹות תקרבּו לא ּבׂשרֹו e)ׁשאר ,gi `xwie) ְְְְְְִֵֶַָָֹ
הּמביאה קרבה אליהם ּתתקרבּו לא אמר: ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּכאּלּו

ספרא ּולׁשֹון ערוה. my)לגּלֹות ixg`)לא" : ְְְְִֶַָָֹ
יגּלה, ׁשּלא אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹתקרבּו
ּבנּדת "ואלֿאּׁשה לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹמּנין

תקרב" לא hi)טמאתּה ,my)ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְִִִֵֶַַָָָָֹֻ
ּבבל ׁשהן ּבכלֿהעריֹות ּומּנין ּתגּלה, ּובל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּתקרב
תקרבּו "לא לֹומר: ּתלמּוד ּתגּלּו? ּובל ְְְְְְִִַַַַֹּתקרבּו

וׁשם ערוה". hk)לגּלֹות my)ונכרתּו" נאמר: ְְְְְְֱִֶֶַַָָ
ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה העׂשת", ְְְֱִֶֶַַַַָָָֹֹהּנפׁשֹות
הּקריבה על ּכרת חּיבין יהיּו יכֹול תקרבּו" ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ"לא
ּוכבר הּקרבֹות. לא "העׂשת", לֹומר ּתלמּוד ―ְְְֵַַַָָֹֹֹ
האּלה המכערים הּדברים ּבאּסּור הּלאו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנכּפל

הּתֹועבת" מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי l)ואמר: ,my) ְְְֲִִֵֵַַָֹֻ
אמרֹו: lkאבל xeqi`l dncwdk xn`py weqta) ְֲָָ

(zeixrdיׁשבּתםּֿבּה אׁשר ארץֿמצרים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָ"ּכמעׂשה
תעׂשּו" לא וגֹו' ארץּֿכנען ּוכמעׂשה תעׂשּו ְְְֲֲֲֵֶֶַַַַַֹֹלא

(b ,my)מחּקֹות אּלּו לאוין ּבׁשני מזהיר אינֹו ,ְְִִִֵֵֵֵַָֻ
עצמן מהּתֹועבת ּבהם מזהיר אּלא ּבלבד, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּתֹועבת

ּכ אחר ּכללּייםׁשּבאר לאוין ׁשני ׁשהביא ּכלֹומר , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ארץ מעׂשה על הזהיר וכאׁשר ּכלֿהעריֹות. ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעל

ּכלֿמהֿ ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָמצרים
ּומרעה האדמה ועבֹודת הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָּׁשהיּו
ּובאר חזר לפיכ ּכן, ּגם הארץ ויּׁשּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמקנה
ואּלּו: אּלּו הם מהם ׁשהזהרּתי הּמעׂשים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאֹותם

תגּלה לא וערות תגּלה לא lkערות hxt ,xnelk) ְְְְְֵֶֶֶַַַַֹֹ
(dnvrÎipta darezהענין ּבסֹוף ׁשּבאר ּוכמֹו ,ְְְִֵֵֶָָ

אנׁשיֿ עׂשּו האל אתּֿכלֿהּתֹועבת "ּכי ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹואמר:
fk)הארץ" ,my)ספרא ּולׁשֹון .(my)לא "יכֹול : ְְִֶָָָָֹ

ּכמֹותם ּכרמים יּטעּו ולא ּבנינֹות df,יבנּו mbe) ְְְְְְִִִִָָָֹ
("eyrz `l orpk ux` dyrn"a lelk ,dxe`kl―

תלכּו" לא "ּובחּקֹותיהם לֹומר: b)ּתלמּוד ,my), ְְֵֵֵֶַַֹֻ
להם החקּוקים ּבחּקים אּלא אמרּתי ְֲִִִֶֶַַַָָָֹֻלא
עֹוׂשין? היּו "ּומה אמרּו: וׁשם ְְְֲִֵֶֶַָָָולאבֹותיהם".
ואּׁשה אּׁשה נֹוׂשאה והאּׁשה איׁש נֹוׂשא ְְְִִִִִֵָָָָָָהאיׁש
האּלה ׁשהּלאוין נתּבאר הּנה אנׁשים". לׁשני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָנּׂשאת
לא ּכנען ארץ ּוכמעׂשה מצרים ארץ ּכמעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשהם
ּדר על ּכלֿהעריֹות ּביאת על אזהרה הם ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָּתעׂשּו
לבּדּה. ּכלֿערוה ּבהן, אתֿהּלאו וכפל וחזר ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּכלל.
ּבפרק הּזאת הּמצוה ּכלּֿדיני את אנּו ּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּוכבר

מּסנהדרין c)ז' dpyn)ּובארנּו הּמׁשנה ּבפרּוׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַָ
ׁשּכלֿ לדעת, צרי ּומּמהּֿׁשאּתה עליהם. ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלֹוקין
הּנֹולד הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאּׁשה
ממזר, נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמאֹותּה
ּבזדֹון הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ׁשּקראֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ּבלבד מןֿהּנּדה חּוץ ממזר, הּולד ― ּבׁשגגה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבין
ּבןֿהּנּדה. נקרא: אּלא ממזר אינֹו מּמּנה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּולד

מיבמֹות ד' ּבפרק זה ענין נתּבאר .(hn:)ּוכבר ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָ

― הקמ"ט לבּדקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָֹ
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ly)ּבסּמני zexykd)ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ּבהמה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ
וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ּופרסתן ּגרה ְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָֻמעלי
הּוא ― אּלּו ּבסּמנים אֹותן לבּדק מצּוים ְְְִִִִֵֶָָָֹֻׁשאנּו
ּתאכלּו אׁשר החּיה "זאת אמרֹו: והּוא עׂשה, ְְְְֲֲִֵֶַַַָָֹֹמצות

a)וגֹו'" ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt): ְְְִָ
ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― ּתאכלּו ְְֲִֵֵֵַָָָָֹֹאתּה
אּלּו סּמנים ׁשּיׁשּֿבּה את ּכלֹומר: ּבאכילה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָטמאה
ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר היא ―ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו סּמנים ְְְִִֵֶַָָָָָָָּבּה
ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ׁשהּוא עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמּכלל
אּלא לי "אין זה: ללׁשֹון ּבסמּו אמרּו ְְְְִִֵֶֶָָָָָלפיכ
אתֿ לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? מּנין ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַֹּבעׂשה,

לאֿתעׂשה ּבמצות ׁשּנבאר ּכמֹו ― .(arw)הּגמל" ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹ
מצות ― ּתאכלּו" "אתּה ׁשאמרֹו נתּבאר, ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹהּנה
,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה והּכּונה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָעׂשה.
ּבכלֿ אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְִִִִִֵֶַָָָוהּוא:
― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז וחּיה, ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻּבהמה
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּמצוה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּוא

חּלין(e.)ּבכֹורֹות .(hp.)ּובמּסכת ְְִֶֶַֻ

שני יום

.·�˜ .‡�˜ .�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ú˜ .·Ú˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"ן ּגםהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק והּוא העֹוף, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבסּמני
אּלא מןֿהּתֹורה נאמרּו לא העֹוף וסּמני ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּתרים.
ּבכלֿ מתּבֹוננים אנּו ּכאׁשר ּכי ּבחקירה, ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָֻהּׂשגּו

אּסּורם ׁשּנתּבאר zehxtae)הּמינים ,dxeza)אחד ְִִִִֵֶֶַָָָ
אֹותם הּכֹוללים ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים ְְְִִִֶֶַָָָָָאחד,

(mitzeyn mihxt Ð "deeyd cv")עֹו סּמני והם ף, ְִֵֵָ
טמא זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור ְְְְֲִִֵֵֶַָוזה

ּתאכלּו טהרה i`)"ּכלֿצּפֹור ,ci mixac)זֹו ― ְִֵָָֹֹ
ּוכבר עליו; מהּֿׁשרמזנּו נתּבאר הּנה עׂשה". ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמצות

חּלין ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני .(hp.)נתּבארּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻ

― הקנ"א ּגםהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם חגבים, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבסּמני

לרגליו" מּמעל k`)כרעים ,`i `xwie)וענין . ְְְְְִִִַַַַַָָ
והּפסּוק ׁשּלפניה, ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמצוה
מּכל ּתאכלּו "אתֿזה אמרֹו: הּוא ּבּה ְְֱִֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר העֹוף". ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָׁשרץ
חּלין מּמּסכת .(fn)ג' ִִֶֶַֻ

― הקנ"ב לבּדקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָֹ
אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים והם ּדגים ְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹּבסּמני

ּבּמים" אׁשר מּכל ּתאכלּו h)"אתֿזה ,my my) ְֲִִֶֶֶַָֹֹ
חּלין ּבגמרא אמרּו טמא(eq:)ּובפרּוׁש ּדג ׁשאֹוכל : ְְְִִֵֵֵֶָָָָָֻ

'זה ּׁשאמר מּמה ּכי ולאֿתעׂשה. ּבעׂשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹעֹובר
הּבא ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ׁשֹומע ְֱֲִֵֶַַַָָָֹֹאכֹול'
ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה עׂשה. ― עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָמּכלל
ּבאמרנּו והענין עׂשה. מצות ― ּתאכלּו" ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ"אתֿזה
ׁשאנּו ,ל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הּוא עׂשה מצות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָׁשהיא
לאכלֹו מּתר זה ונאמר: אּלּו ּבסּמנים לדּון ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻנצטּוינּו
ואמר: הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו מּתר, אינֹו ְְְֵֵֵֶֶַַָָָֻוזה
וגֹו'" לּטמאה הּטהרה ּביןֿהּבהמה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹ"והבּדלּתם

(dk ,k my)― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ּתהא ְְִִֵֶַַָָָָֹלא
הּסּמנין מיני מארּבעת ומין ּכלֿמין יהיה ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלפיכ
ּבהמה סּמני ּכלֹומר: עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאּלה
ּדגים. וסּמני חגבים, וסּמני העֹוף, וסּמני ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָוחּיה,
עׂשה לכלֿאחד ׁשּקראּו לׁשֹונם, ּבארנּו ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָּוכבר
ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵַַַָָָלבּדֹו.

חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק ּדגים, .(my)סּמני ְִִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

― הקע"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה טמאה ci,ּבהמה mixac) ְְְְְְֵֵֵַָָָָָ

(eÎd'וגֹו הּגרה מּמעלי תאכלּו לא אתֿזה א" :ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ואתֿהחזיר". ואתֿהּׁשפן ואתֿהארנבת ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאתֿהּגמל
ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא לא טמאה ּבהמה ׁשאר ְְְְֲֵֵֵֶָָָָָָָֹאבל
ּפרסה מפרסת "וכלּֿבהמה ּׁשאמר: מּמה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל

תאכלּו" אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת e)וגֹו', ,ci my), ְְֲֵֵֵַַַָָָֹֹ
יחד הּסימנים ׁשני ּבֹו ּׁשאין ׁשּכלֿמה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָידענּו
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא אכילתֹו, על ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻמזהרים
אצלנּו: הּוא ּוכלל עׂשה, ׁשהּוא ׁשּנתּבאר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָעׂשה
עליו. לֹוקין ואין עׂשה, ― עׂשה מּכלל הּבא ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָלאו
טמאה וחּיה ּבהמה ׁשאר עלינּו נאסרה ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
ׁשאנּו וחמר, ּבקל מלקּות אכילתן על ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹֻוחּיבנּו
טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש וגמל חזיר ּומה ְְֲֳִִִֵֵֶַָָָָָָאֹומרים:
וחּיה ּבהמה לׁשאר וחמר קל עליו, לֹוקין ― ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאחד
עליהן. ׁשּלֹוקין ― ּכלל טהרה סימן ּבהן ְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין

ספרא לׁשֹון ipiny)ּוׁשמע zyxt):אמרּו ּבכלֿזה, ְְְְְִֶַָָָ
ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― תאכלּו" ְְֲִֵֵֵַָָָָֹֹ"אתּה
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ּבלאֿתעׂשה ּבעׂשה, אּלא לי אין ּבאכילה. ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹטמאה
מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִֵֶֶַַַַֹֹמּנין?
ּבהמה ׁשאר ּבלבד, אּלּו אּלא לי אין ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּגרה",

ודין מּנין? xnege)טמאה lw)ׁשּיׁש אּלּו מה הּוא: ְְִִִֵֵֵֶַָָ
אכילתן, על ּבלאֿתעׂשה הן הרי טהרה סימן ְֲֲֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבהן
אינֹו טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ְְְֳִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשאר
נמצאּו: אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹּדין
מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן והארנבת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָהּגמל
ונמצאת מּקלֿוחמר: ― טמאה ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹּוׁשאר

מןֿהּכ ― ׁשּלהן עׂשה ad`תּובמצות e`la) ְֲִִֵֶֶַַָָ
(dyr Ð dyr llkn― ּבלאֿתעׂשה ּומצוה ,ְְֲִֶַָֹ

מלתא לגּלֹויי זה ׁשּקלֿוחמר אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּקלֿוחמר.
הּוא `zּבעלמא dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְָָ

eli`k aygp df ixde "zexeyd oia" dxe`kl mlrpd

(yxetna dxezd z`f dazk,"ּבבּתֹו ׁשאמרּו ּכדר ,ְְְִֶֶֶָ
ּבמקֹומֹו ׁשּנבאר gt)ּכמֹו xeriy Ð ely dyrz `l). ְְְִֵֶָ

חּיה אֹו ּבהמה מּבׂשר ּכזית ּכלֿהאֹוכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּולפיכ
לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָטמאה

זאת ודע xeqi`dמּדאֹוריתא. xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ
df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb mircei ep`

(dwele Ð "oicd on oixidfn oi`"l dxizqa.

― הקע"ד מּלאכלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
"ואתֿ הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא טמא, ְְְְִִֵֶַָָָעֹוף

יאכלּו" לא מןֿהעֹוף ּתׁשּקצּו bi)אּלה ,`i `xwie). ְְְִֵֵֶַָָֹ
ּוכבר לֹוקה. ― מּבׂשרם ּכזית מהם האֹוכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוגם
ּבפרק ׁשּלפניה הּׁשּתים עם זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנתּבארּו
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― הקע"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא טמא, ְְְִִִִֵַַָָָָָּדג
ואתֿנבלתם תאכלּו לא מּבׂשרם לכם יהיּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ"וׁשקץ

i`)ּתׁשּקצּו" ,`i `xwie)ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל . ְְְְִִֵֵַַָָָ
לֹוקה. ―ֶ

― הקע"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון העֹוף, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָׁשרץ
ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, הּמינים מן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָוזּולתם

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא העֹוף ׁשרץ "וכל ְֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹּתֹורה:
(hi ,ci mixac)'וכּו העֹוף ׁשרץ "וכל ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְִֵֶֶָֹ

לֹוקה. ― והאֹוכלם לאֿתעׂשה", מצות ―ְְְֲִֶֶַַָָֹ

― הקע"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון הארץ, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשרץ
אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ הּנקרא: וזהּו ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָלהם,
הּוא ׁשקץ עלֿהארץ הּׁשרץ "וכלֿהּׁשרץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיתעּלה:

יאכל" n`)לא ,`i `xwie)מּׁשהּו מהם והאֹוכל . ְֵֵֵֵֶֶַָָֹ
(dnly dixa ef dzid m`).מלקּות חּיב ―ְַַָ

― הקע"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי מןֿהעּפּוׁשים, הּמתהּוה ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּׁשרץ
אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ואינֹו מסּים ְְְְְִִֵֵָָָָָָֻמין
הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ"ולא

cn)עלֿהארץ" ,my)ספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt): ְְִֶַָָָ
ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ― עלֿהארץ הרמׂש ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ"הּׁשרץ
אמרֹו ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ְְְִֵֵֶֶֶֶַָּפֹורה

הארץ" על הּׁשרץ erw)"הּׁשרץ dxdf` lirl)ּובין ֵֵֶֶֶַַַָָֹ
― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש הּׁשרץ ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹהּוא

מׁשריץ mivxy)הּוא cilen)והּׁשרץ הארץ; על ְְִֶֶֶַַַָָ
מןֿהעּפּוׁשים הּמתהּוה הּׁשרץ הּוא ― ְִִִִֵֶֶֶַַַָָהרֹומׂש
לֹוקה. ― מּמּנּו האֹוכל וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ְִִֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו

― הקע"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים החּיים ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָּבעלי
אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני על וירמׂשּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַמּׁשּיצאּו
― האכל ּבתֹו אחרּֿכ מצאנּום אפּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּפרי,
אמרֹו: והּוא לֹוקה, ― והאֹוכלם לאכלם, ְְְְְְֶָָָָָָאסּור
ּכיֿ תאכלּום לא עלֿהארץ הּׁשרץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"לכלֿהּׁשרץ

הם" an)ׁשקץ ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְִֵֶֶָ
(ipiny:."וחזרּו לארץ ׁשּפרׁשּו את ְְְְִֵֵֶֶָָָָ"להביא
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― הקע"ט מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי ׁשּיהיה, ׁשרץ oind)איזה lcad `ll)ּבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶ

והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין הּמים ׁשרץ ּבין העֹוף ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשרץ
ּבכלֿ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו יתעּלה: ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו
ּבם" ונטמתם ּבהם תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּׁשרץ



�� iriax mei ,iyily mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

ּבלאֿתעׂשה ּבעׂשה, אּלא לי אין ּבאכילה. ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹטמאה
מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִֵֶֶַַַַֹֹמּנין?
ּבהמה ׁשאר ּבלבד, אּלּו אּלא לי אין ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּגרה",

ודין מּנין? xnege)טמאה lw)ׁשּיׁש אּלּו מה הּוא: ְְִִִֵֵֵֶַָָ
אכילתן, על ּבלאֿתעׂשה הן הרי טהרה סימן ְֲֲֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבהן
אינֹו טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ְְְֳִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשאר
נמצאּו: אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹּדין
מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן והארנבת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָהּגמל
ונמצאת מּקלֿוחמר: ― טמאה ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹּוׁשאר

מןֿהּכ ― ׁשּלהן עׂשה ad`תּובמצות e`la) ְֲִִֵֶֶַַָָ
(dyr Ð dyr llkn― ּבלאֿתעׂשה ּומצוה ,ְְֲִֶַָֹ

מלתא לגּלֹויי זה ׁשּקלֿוחמר אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּקלֿוחמר.
הּוא `zּבעלמא dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְָָ

eli`k aygp df ixde "zexeyd oia" dxe`kl mlrpd

(yxetna dxezd z`f dazk,"ּבבּתֹו ׁשאמרּו ּכדר ,ְְְִֶֶֶָ
ּבמקֹומֹו ׁשּנבאר gt)ּכמֹו xeriy Ð ely dyrz `l). ְְְִֵֶָ

חּיה אֹו ּבהמה מּבׂשר ּכזית ּכלֿהאֹוכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּולפיכ
לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָטמאה

זאת ודע xeqi`dמּדאֹוריתא. xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ
df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb mircei ep`

(dwele Ð "oicd on oixidfn oi`"l dxizqa.

― הקע"ד מּלאכלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
"ואתֿ הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא טמא, ְְְְִִֵֶַָָָעֹוף

יאכלּו" לא מןֿהעֹוף ּתׁשּקצּו bi)אּלה ,`i `xwie). ְְְִֵֵֶַָָֹ
ּוכבר לֹוקה. ― מּבׂשרם ּכזית מהם האֹוכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוגם
ּבפרק ׁשּלפניה הּׁשּתים עם זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנתּבארּו
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― הקע"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא טמא, ְְְִִִִֵַַָָָָָּדג
ואתֿנבלתם תאכלּו לא מּבׂשרם לכם יהיּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ"וׁשקץ

i`)ּתׁשּקצּו" ,`i `xwie)ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל . ְְְְִִֵֵַַָָָ
לֹוקה. ―ֶ

― הקע"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון העֹוף, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָׁשרץ
ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, הּמינים מן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָוזּולתם

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא העֹוף ׁשרץ "וכל ְֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹּתֹורה:
(hi ,ci mixac)'וכּו העֹוף ׁשרץ "וכל ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְִֵֶֶָֹ

לֹוקה. ― והאֹוכלם לאֿתעׂשה", מצות ―ְְְֲִֶֶַַָָֹ

― הקע"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון הארץ, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשרץ
אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ הּנקרא: וזהּו ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָלהם,
הּוא ׁשקץ עלֿהארץ הּׁשרץ "וכלֿהּׁשרץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיתעּלה:

יאכל" n`)לא ,`i `xwie)מּׁשהּו מהם והאֹוכל . ְֵֵֵֵֶֶַָָֹ
(dnly dixa ef dzid m`).מלקּות חּיב ―ְַַָ

― הקע"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי מןֿהעּפּוׁשים, הּמתהּוה ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּׁשרץ
אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ואינֹו מסּים ְְְְְִִֵֵָָָָָָֻמין
הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ"ולא

cn)עלֿהארץ" ,my)ספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt): ְְִֶַָָָ
ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ― עלֿהארץ הרמׂש ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ"הּׁשרץ
אמרֹו ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ְְְִֵֵֶֶֶֶַָּפֹורה

הארץ" על הּׁשרץ erw)"הּׁשרץ dxdf` lirl)ּובין ֵֵֶֶֶַַַָָֹ
― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש הּׁשרץ ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹהּוא

מׁשריץ mivxy)הּוא cilen)והּׁשרץ הארץ; על ְְִֶֶֶַַַָָ
מןֿהעּפּוׁשים הּמתהּוה הּׁשרץ הּוא ― ְִִִִֵֶֶֶַַַָָהרֹומׂש
לֹוקה. ― מּמּנּו האֹוכל וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ְִִֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו

― הקע"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים החּיים ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָּבעלי
אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני על וירמׂשּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַמּׁשּיצאּו
― האכל ּבתֹו אחרּֿכ מצאנּום אפּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּפרי,
אמרֹו: והּוא לֹוקה, ― והאֹוכלם לאכלם, ְְְְְְֶָָָָָָאסּור
ּכיֿ תאכלּום לא עלֿהארץ הּׁשרץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"לכלֿהּׁשרץ

הם" an)ׁשקץ ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְִֵֶֶָ
(ipiny:."וחזרּו לארץ ׁשּפרׁשּו את ְְְְִֵֵֶֶָָָָ"להביא

רביעי יום
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― הקע"ט מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי ׁשּיהיה, ׁשרץ oind)איזה lcad `ll)ּבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶ

והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין הּמים ׁשרץ ּבין העֹוף ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשרץ
ּבכלֿ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו יתעּלה: ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו
ּבם" ונטמתם ּבהם תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּׁשרץ
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(bn ,`i `xwie),עליו ולֹוקין עצמֹו ּבפני לאו זה .ְְְִִֵֶַָָָ
מּׁשרץ ּדבר האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָוהּוא
"וכלֿהּׁשרץ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָהארץ

יאכל" לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ n`)הּׁשרץ ,my), ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבכלֿ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹואחת
לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל וכן ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּׁשרץ".
לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ מּׁשּום אחת ְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּתים:

יאכלּו" eh)לא ,ci mixac)―(erw dyrz `l), ֵֵָֹ
ּבכלֿ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹואחת
אֹותֹו והיה ּבלבד אחד חי ּבעל אכל ואם ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשרץ".
ׁשרץ ׁשהּוא ּכ הארץ, על וׁשֹורץ מעֹופף ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחי
ארּבע עליו חּיב יהיה ― הארץ וׁשרץ ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָהעֹוף

oipnaמלקּיֹות ef dhiy lr oldl wleg epax) ְַֻ
(zewlndהּמים מּׁשרץ ּגם ׁשהּוא ּכ על נֹוסף ואם .ְִִִֶֶֶַַַַַָ

הּמלקּות מלקּיֹות: ׁשׁש עליו חּיב יהיה ―ְְְִֵֶַַַַָָָֻ
"מּבׂשרם ּבֹו: ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָהחמיׁשית

תאכלּו" i`)לא ,`i `xwie)―(brw dyrz `l), ֵֹֹ
אתֿ "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום הּׁשּׁשית ְְְְִִִֶַַַַַוהּמלקּות
ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ּבכלֿהּׁשרץ ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹנפׁשתיכם
הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין הּמים. ׁשרץ ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגם
אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו ּׁשּנאמר: מּמה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַֹחּוץ
אמרּו האּלה הּכללים ּולפי הּׁשרץ". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכלֿהּׁשרץ

מּכֹות ּפֹוטיתא(fh:)ּבגמרא "אכל :.mind uxy) ְִִַַָָָָ
ick mitqep mivxy ly zepekz epiax ea x`zn oldle

(ezhiy itl `xnbd xn`n miiwl;ארּבע לֹוקה ―ְֶַַ
זהּו ׁשׁש". לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― ְְִֵֵֶֶֶָָָָנמלה
ראיתי אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ּכלֿמי ׁשּפרׁש ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּפרּוׁש

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין (dhiyּדבריו ְְְְִִֶֶַָָָָָ
mb zewln xtqn zaiign Ð epax wleg dilr Ð ef

lv`y mixeqi` dnk etxhvdyk Ð cg` e`l gkn

xtqnke .miiw xen`d e`ld did cxtpa mdn cg` lk

(dwel Ð etxhvdy mixeqi`dׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְֵֵֶֶ
הּכללים ּבהּפּו אּלא יתקּים ולא יהיה לא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹנכֹון,
ׁשאם והּוא: הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹהאמּתּיים
ׁשלׁש ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹּתתּבֹונן
אתֿ "אלּֿתׁשּקצּו והּוא: אחד מּלאו ְְְְִֶֶַַַָָֻמלקּיֹות
ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ּבכלֿהּׁשרץ". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשתיכם
ּבׁשּום אחד לאו על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקין וׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֻזה,

חּלין ּבגמרא ׁשּבארּו ּכמֹו ּוכבר(aw:)ּפנים, : ְְְֲִִִֵֶָָָָֻ
ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ּובארנּוהּו זה ּכלל ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָהקּדמנּו

לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל(hÎgiy ,dvw dyrz `l). ְְְִֶַָָֻ
הּוא:והּדבר ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ּבעל ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהאֹוכל
אחת ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ― הארץ וׁשרץ ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמים
מּׁשּום ואחת הּלאו, ּבֹו ׁשּנתּבאר העֹוף ׁשרץ ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ּבֹו ׁשּגם הארץ ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשרץ
הּמים ׁשרץ ׁשּגם אתֿנפׁשתיכם", ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ"אלּֿתׁשּקצּו
"אלּֿתׁשּקצּו אמרֹו: והּוא "ּכלֿׁשרץ", ּבכלל ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָנאסר
ׁשרץ אכל ואם הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹאתֿנפׁשתיכם
הארץ. ׁשרץ מּׁשּום אחת לֹוקה ― ּבלבד ְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהארץ
ׁשרץ מּׁשּום אחת ― העֹוף ׁשרץ על ּגם ְִֶֶֶֶַַַַָָוכ
מּׁשּום אחת ― לבּדֹו הּמים ׁשרץ על וכ ְְִִֶֶַַַַַַָָהעֹוף.
הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ"אלּֿתׁשּקצּו
על ילקה לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּומחמת

האר אלףׁשרץ לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, ץ ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ
אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ּכּלם מפרׁשים ְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻלאוין
נכּפלּו ׁשּכּלם לפי אחת, מלקּות אּלא עליהן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻלֹוקה
לא הארץ "ׁשרץ אמר: ואפּלּו ּבעצמֹו, אחד ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבענין
הארץ "ׁשרץ ּתאכל", לא הארץ "ׁשרץ ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹּתאכלּו",
עליו יתחּיב לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָאּלא
ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאתֿהּכלל

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון ׁשּתים hi,לֹוקה `xwie) ְְִִֵֵֶֶַָָָ
(`i ,ak mixac .hiׁשהם ראיתי לא מפרׁשים? .ְִִִֵֶָָֹֹ

אמרֹו אּלּו ּבעיניהם מּוזר היה זה אּלא ּכן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסֹוברים
ּבאמרם ּבעיניהם מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמי
ׁשּתים: עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשרץ
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת ְְֲִֵַַַַַַַָָֹאחת
וזה ּבכלֿהּׁשרץ". אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ"אלּֿתׁשּקצּו
מןֿהחרׁשים אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ּבתכלית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּברּור
ׁשהתחלּתי אתֿהענין להׁשלים אחזֹור ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָוהאּלמים.

ואמר lkלבארֹו ,e`l siqedl ick epiax zhiyl) ְְֲַָֹ
ly "ztqez" e` "wlg"l oeekn zeidl jixv e`l

zhiyl) oiwel oi`y zelitk df ixd ok `lel .dpekz

(epiax.איסור של חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים
ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַבמאמר
לאויר ויצא הּפרֹות מן ּבפרי אֹו הּזרעים מן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָזרע
― האדמה ּבפני נגע ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְֲִִֵֶַַַָָָָָָהעֹולם,
ּבֹו ׁשּנאמר לפי אחת, מלקּות חּיב האֹוכלֹו ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָהרי

iriax mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

לזֹו ׁשּקדמה ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלאו
(grw dyrz `l)ורמׂש הארץ ּפני על רחׁש ואם ,ְְְִֵֶַַַָָָָ

cilen)ּבּה epi`y uxya cgein xeqi` `ed "ynx") ָ
"לכלֿ מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ּכיֿׁשקץ תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּׁשרץ

(an ,my)―(grw dyrz `l)*:מּׁשּום ואחת ,ְִַַ
על הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ"ולא

cn)הארץ" ,my `xwie)―(frw dyrz `l), ֶָָ
לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ הּׁשרץ ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ["וכלֿהּׁשרץ

n`)יאכל" ,my)[יהא [ׁשּלא לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
מלקּיֹות: ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ְְְֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיהא
"וכלֿ מּׁשּום: ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָהׁשּתים

יאכל" לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ (my)הּׁשרץ ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
―(erw dyrz `l)אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְֵֶֶַַֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש an)ּבכלֿהּׁשרץ ,my)ואם ,[ ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
מלקּות עליו יתחּיב מעֹופף ׁשּיהא לכ ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָנֹוסף
לכם הּוא טמא העֹוף "ּכלֿׁשרץ מּׁשּום: ְִִִֵֶֶֶָָָָרביעית

יאכל" hi)לא ,ci mixac)―(drw dyrz `l)ואם ְִֵֵָֹ
מעֹופף, ׁשהּוא עם ּבּמים ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָנֹוסף
יתחּיב ― רּבים ּבמינים ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ְְְִִִִִִֵֶַַָָּכמֹו
מּׁשּום: זֹו חמיׁשית מלקּות מלקּיֹות, חמׁש ְְֲִִִֵַַָָָֻעליו
"אלֿ אמרֹו: והּוא הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא הּמים, ְְְִֶֶֶַַַַָָָׁשרץ
ולא הּׁשרץ ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּתׁשּקצּו

בהם" bn)תּטּמאּו ,my)―(igkepd dyrz `l). ְִֶַָ
מן הּמתהּוה ּבעצמֹו זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָואם
מּׁשּום: ׁשּׁשית ּבמלקּות יתחּיב ― עֹוף ּגם ְְְִִִִֵֵַַַָהאֹוכל

יאכלּו" לא מןֿהעֹוף ּתׁשּקצּו bi)"ואתֿאּלה ,my) ְְְִֵֵֵֶֶַָָֹ
―(crw dyrz `l)ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ואל .ְְִִֶֶַַַַָָ

לעּתים רֹואים ׁשאנּו לפי הּפרֹות, מעּפּוׁש ְְִִִִִֵֵֶַָעֹוף
יֹותר והם מןֿהעּפּוׁשים מתהּוים עֹופֹות ְְְִִִִִֵֵַָקרֹובֹות
ׁשּמין על ּתתּפּלא ואל הּקטן האגֹוז מן ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָּגדֹולים
― העֹוף ׁשרץ והּוא טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו ְְְֵֶֶֶַָָָאחד
העֹוף ּתכּונֹות לֹו ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ְְִִֵֶֶָָָָּכי
ּפרּוׁשי ּתראה הלא העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹֻּופעּלֹותיו

מל הּׁשׁש אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּדגּכלֿהראׁשֹונים קּיֹות ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
לפי אכחיׁשּנּו, ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָטמא
ּגםּֿכן ּכ הּמים, ׁשרץ ויהיה ּדג ׁשּיהא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאפׁשר
ׁשהיה הּפֹוטיתא, וזהּו העֹוף, ׁשרץ ויהיה עֹוף ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָיהיה
― הּמים וׁשרץ הארץ וׁשרץ העֹוף וׁשרץ ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָעֹוף
עליה לֹוקה והּנמלה ארּבע, עליה חּיבין ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּולפיכ

המעֹופפת הּנמלה היא האמּורה, זֹו ּונמלה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָחמׁש.
― ורֹובה ּפֹורה ׁשאינה הּפרֹות מעּפּוׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמתהּוה

מןֿהאכל ׁשּפרׁש ׁשרץ מּׁשּום: אחת עליה (l`חּיב ִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
(grw dyrzהארץ על ׁשֹורץ מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶַַַָָ
(erw dyrzהארץ על רֹומׂש מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶַַַָָ
(frw dyrzהעֹוף ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,dyrz `l) ְִֶֶַַָ

(drwהּמים ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,(hrw dyrz `l) ְִִֶֶַַַָ
ּבּה נֹוסף מןֿהעּפּוׁש, מתהּוה היא ׁשּגם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָוהּצרעה
הּנמנע מן ואין העֹוף. וׁשרץ עֹוף ׁשהיא אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָעל
מּמיני וזּולתן הּנמלה אֹו הּצרעה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּתתהּוה
הּפרֹות ּובתֹו מןֿהעּפּוׁשים והּׁשֹורצים ְְְְְִִִִִֵַַַָהמעֹופפים
הּטבע, ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ׁשּכלֿמין מדּמים ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ּונקבה מּזכר אלא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּמּנּו
לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ּוזכֹור הרב. על ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּכ

אפניו על ּדבר ּדבר i`)ׁשהּוא ,dk ilyn)ּוכבר . ְְֶַָָָָָָֻ
ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם הענינים את ל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבארּתי
מלקּיֹות, וכ ּכ אכילתֹו על חּיבים זה חי ְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻּבעל
הּלׁשֹונֹות ּומן .וכ ּכ אּלא עליו חּיבין אין ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָוזה
אין ׁשלם חי ּבעל ׁשהאֹוכל ל יתּבאר ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהאּלה
אּלא "ּכזית", ּבֹו אֹומרים ואין לׁשעּורֹו ְְְְְִִִִֵֶַָחֹוׁשׁשין
ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: לֹוקה ― יּתּוׁש אֹוכל ֲִִֵֶֶֶַָֹאפּלּו
ואמרּו העֹוף. ׁשרץ ּומּׁשּום רֹומׂש, ּומּׁשּום ְְִִֵֵֶֶַָָֹהּׁשרץ,

fh.)עֹוד zekn):מּׁשּום עֹובר ― נקביו הּמׁשהה :ְְִֵֶַַָָ
מּיא ּדׁשתי מאן וכן אתֿנפׁשתיכם. ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאלּֿתׁשּקצּו

(min dzeyd)מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ּדאּמנא, ְְְְְִִֶַַָָָֻּבקרנא
אתֿנפׁשתיכם. אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום: עֹובר ― ְְְִֵֵֶֶַַַָֹּדם
הּמאּוסים ּודברים הּלכלּוכים ּבאכילת הּדין ְְְְֲִִִִִִַַַַַָוהּוא
קהה אדם ּבני רב ׁשּנפׁש המגעלים, ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּוׁשתּית
חּיבים אין אבל עליו, מזהרים ּכלֿזה ― ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמהם
אּלא אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטיּה לפי מלקּות, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָעליו,
מּכת אּלּו על אֹותֹו מּכין אבל ּבלבד: ְְֲִִֵֶֶַַַַָָּבׁשרץ
מּכלֿמהּֿׁשהקּדמנּו ל נתּבאר הּנה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָמרּדּות.
אתֿנפׁשתיכם", "אלּֿתׁשּקצּו ׁשהּוא זה, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּפסּוק
ּבא ׁשּלא ּבלבד, הּמים ׁשרץ אּסּור מּמּנּו ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹלמדנּו

זאת. והבן מּזה. חּוץ מיחד לאו ְְִֵֶָָָָָֹֻעליו
― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה ְְְִִִֵַַַָָָֹהּמצוה
והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ׁשהזהרנּו ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֻהאזהרה

ּכלֿנבלה" תאכלּו "לא k`)אמרֹו: ,ci mixac) ְְְֵָָָֹֹ
לֹוקה. ― ּכזית נבלה מּבׂשר ְְְְִִֵֵֶַַָָוהאֹוכל
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לזֹו ׁשּקדמה ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלאו
(grw dyrz `l)ורמׂש הארץ ּפני על רחׁש ואם ,ְְְִֵֶַַַָָָָ

cilen)ּבּה epi`y uxya cgein xeqi` `ed "ynx") ָ
"לכלֿ מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ּכיֿׁשקץ תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּׁשרץ

(an ,my)―(grw dyrz `l)*:מּׁשּום ואחת ,ְִַַ
על הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ"ולא

cn)הארץ" ,my `xwie)―(frw dyrz `l), ֶָָ
לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ הּׁשרץ ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ["וכלֿהּׁשרץ

n`)יאכל" ,my)[יהא [ׁשּלא לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
מלקּיֹות: ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ְְְֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיהא
"וכלֿ מּׁשּום: ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָהׁשּתים

יאכל" לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ (my)הּׁשרץ ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
―(erw dyrz `l)אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְֵֶֶַַֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש an)ּבכלֿהּׁשרץ ,my)ואם ,[ ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
מלקּות עליו יתחּיב מעֹופף ׁשּיהא לכ ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָנֹוסף
לכם הּוא טמא העֹוף "ּכלֿׁשרץ מּׁשּום: ְִִִֵֶֶֶָָָָרביעית

יאכל" hi)לא ,ci mixac)―(drw dyrz `l)ואם ְִֵֵָֹ
מעֹופף, ׁשהּוא עם ּבּמים ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָנֹוסף
יתחּיב ― רּבים ּבמינים ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ְְְִִִִִִֵֶַַָָּכמֹו
מּׁשּום: זֹו חמיׁשית מלקּות מלקּיֹות, חמׁש ְְֲִִִֵַַָָָֻעליו
"אלֿ אמרֹו: והּוא הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא הּמים, ְְְִֶֶֶַַַַָָָׁשרץ
ולא הּׁשרץ ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּתׁשּקצּו

בהם" bn)תּטּמאּו ,my)―(igkepd dyrz `l). ְִֶַָ
מן הּמתהּוה ּבעצמֹו זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָואם
מּׁשּום: ׁשּׁשית ּבמלקּות יתחּיב ― עֹוף ּגם ְְְִִִִֵֵַַַָהאֹוכל

יאכלּו" לא מןֿהעֹוף ּתׁשּקצּו bi)"ואתֿאּלה ,my) ְְְִֵֵֵֶֶַָָֹ
―(crw dyrz `l)ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ואל .ְְִִֶֶַַַַָָ

לעּתים רֹואים ׁשאנּו לפי הּפרֹות, מעּפּוׁש ְְִִִִִֵֵֶַָעֹוף
יֹותר והם מןֿהעּפּוׁשים מתהּוים עֹופֹות ְְְִִִִִֵֵַָקרֹובֹות
ׁשּמין על ּתתּפּלא ואל הּקטן האגֹוז מן ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָּגדֹולים
― העֹוף ׁשרץ והּוא טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו ְְְֵֶֶֶַָָָאחד
העֹוף ּתכּונֹות לֹו ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ְְִִֵֶֶָָָָּכי
ּפרּוׁשי ּתראה הלא העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹֻּופעּלֹותיו

מל הּׁשׁש אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּדגּכלֿהראׁשֹונים קּיֹות ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
לפי אכחיׁשּנּו, ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָטמא
ּגםּֿכן ּכ הּמים, ׁשרץ ויהיה ּדג ׁשּיהא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאפׁשר
ׁשהיה הּפֹוטיתא, וזהּו העֹוף, ׁשרץ ויהיה עֹוף ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָיהיה
― הּמים וׁשרץ הארץ וׁשרץ העֹוף וׁשרץ ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָעֹוף
עליה לֹוקה והּנמלה ארּבע, עליה חּיבין ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּולפיכ

המעֹופפת הּנמלה היא האמּורה, זֹו ּונמלה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָחמׁש.
― ורֹובה ּפֹורה ׁשאינה הּפרֹות מעּפּוׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמתהּוה

מןֿהאכל ׁשּפרׁש ׁשרץ מּׁשּום: אחת עליה (l`חּיב ִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
(grw dyrzהארץ על ׁשֹורץ מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶַַַָָ
(erw dyrzהארץ על רֹומׂש מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶַַַָָ
(frw dyrzהעֹוף ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,dyrz `l) ְִֶֶַַָ

(drwהּמים ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,(hrw dyrz `l) ְִִֶֶַַַָ
ּבּה נֹוסף מןֿהעּפּוׁש, מתהּוה היא ׁשּגם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָוהּצרעה
הּנמנע מן ואין העֹוף. וׁשרץ עֹוף ׁשהיא אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָעל
מּמיני וזּולתן הּנמלה אֹו הּצרעה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּתתהּוה
הּפרֹות ּובתֹו מןֿהעּפּוׁשים והּׁשֹורצים ְְְְְִִִִִֵַַַָהמעֹופפים
הּטבע, ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ׁשּכלֿמין מדּמים ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ּונקבה מּזכר אלא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּמּנּו
לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ּוזכֹור הרב. על ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּכ

אפניו על ּדבר ּדבר i`)ׁשהּוא ,dk ilyn)ּוכבר . ְְֶַָָָָָָֻ
ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם הענינים את ל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבארּתי
מלקּיֹות, וכ ּכ אכילתֹו על חּיבים זה חי ְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻּבעל
הּלׁשֹונֹות ּומן .וכ ּכ אּלא עליו חּיבין אין ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָוזה
אין ׁשלם חי ּבעל ׁשהאֹוכל ל יתּבאר ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהאּלה
אּלא "ּכזית", ּבֹו אֹומרים ואין לׁשעּורֹו ְְְְְִִִִֵֶַָחֹוׁשׁשין
ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: לֹוקה ― יּתּוׁש אֹוכל ֲִִֵֶֶֶַָֹאפּלּו
ואמרּו העֹוף. ׁשרץ ּומּׁשּום רֹומׂש, ּומּׁשּום ְְִִֵֵֶֶַָָֹהּׁשרץ,

fh.)עֹוד zekn):מּׁשּום עֹובר ― נקביו הּמׁשהה :ְְִֵֶַַָָ
מּיא ּדׁשתי מאן וכן אתֿנפׁשתיכם. ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאלּֿתׁשּקצּו

(min dzeyd)מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ּדאּמנא, ְְְְְִִֶַַָָָֻּבקרנא
אתֿנפׁשתיכם. אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום: עֹובר ― ְְְִֵֵֶֶַַַָֹּדם
הּמאּוסים ּודברים הּלכלּוכים ּבאכילת הּדין ְְְְֲִִִִִִַַַַַָוהּוא
קהה אדם ּבני רב ׁשּנפׁש המגעלים, ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּוׁשתּית
חּיבים אין אבל עליו, מזהרים ּכלֿזה ― ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמהם
אּלא אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטיּה לפי מלקּות, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָעליו,
מּכת אּלּו על אֹותֹו מּכין אבל ּבלבד: ְְֲִִֵֶֶַַַַָָּבׁשרץ
מּכלֿמהּֿׁשהקּדמנּו ל נתּבאר הּנה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָמרּדּות.
אתֿנפׁשתיכם", "אלּֿתׁשּקצּו ׁשהּוא זה, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּפסּוק
ּבא ׁשּלא ּבלבד, הּמים ׁשרץ אּסּור מּמּנּו ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹלמדנּו

זאת. והבן מּזה. חּוץ מיחד לאו ְְִֵֶָָָָָֹֻעליו
― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה ְְְִִִֵַַַָָָֹהּמצוה
והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ׁשהזהרנּו ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֻהאזהרה

ּכלֿנבלה" תאכלּו "לא k`)אמרֹו: ,ci mixac) ְְְֵָָָֹֹ
לֹוקה. ― ּכזית נבלה מּבׂשר ְְְְִִֵֵֶַַָָוהאֹוכל
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― הקפ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
הּנסקל ׁשֹור bxdyּבׂשר oebk ,dliwq aiigy ig lra) ְְִַַָ

(mc`ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם נׁשחט ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָֹואפּלּו
ׁשחיטה ׁשּנׁשחט אףֿעלּֿפי ּבאכילה נאסר ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָּדינֹו
אתּֿבׂשרֹו" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכׁשרה,

(gk ,`k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(mihtyn zyxt): ְְְִַָ
― ּוׁשחטּוהּו הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא ְְְְִִֵֶַָָָָָָ"ׁשֹור
יאכל "ולא נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָָֹּבׂשרֹו
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל ְְְְִִֵֶֶַָָָאתּֿבׂשרֹו".

חמישי יום
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― הקפ"א מּלאכלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹאתֿהּטרפה,

l)(תאכלּו" ,ak zenyּֿבמה הּוא הּכתּוב ּפׁשט , ְְֵַַַָֹ
ּבּמכלּתא my)ּׁשהזּכירּו mihtyn zyxt)והּוא , ְְְְִִִֶַָ

ּבהוה הּכתּוב "ּדּבר edy`אמרם: iptn "dcy" azk) ְִֵֶַַָָָֹ
(xzeia ize`ivndהּבהמֹות ׁשרב מקֹום ,(mkxc) ְְֵֶַֹ

ּבקּבלה ּבא אבל gq.)להּטרף": oileg)לפסּוק ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
ּבאּור ּגם zizkld)זה zernyn lra):הּוא וכ ְֵֶַָ

לא ּולפיכ ― הּוא טרפה" ּבּׂשדה ְְִֵֶַָָָָָֹ"ּובׂשר
חּוץ ׁשּיצא ּכיון ׁשּכלּֿבׂשר ּבזה, ּכּונתם ְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹּתאכלּנּו.
קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון ּכטרפה, נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלמחיצתֹו
אם קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו לעזרה, חּוץ יצא ְֲִִִִַַָָָָָָָאם
חּוץ יצא אם הּפסח ּבׂשר אֹו לחֹומה, חּוץ ְִֶַַַַָָָָָיצא
ּכמֹו אתֿידֹו, העּבר הֹוציא אם אֹו ְֲִִֶַָָָָֻלחבּורה,

מחּלין ד' ּבפרק ּבׂשר(gq.)ׁשּנתּבאר ―ׁשּכלֿסּוגי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻ
לֹוקה ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאּלּו
טרפה נקרא: מןֿהחי ּבׂשר ּגם וכן ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמןֿהּתֹורה

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ― אמרּו:(aw:)והאֹוכלֹו ְְְְִִֶָָָָֻ
ּבׂשר זה ― תאכלּו לא טרפה ּבּׂשדה ְֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ"ּובׂשר
הּלאו נכּפל ּוכבר מןֿהּטרפה". ּובׂשר ְְְִִִֵַַַַַָָָָָמןֿהחי

ׁשּלפניה עם זֹו tw)ּבמצוה dyrz `l),ּבּכהנים ּגם ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
יאכל לא ּוטרפה "נבלה ּבּכהנים: אמרֹו ְְְְֲִֵֵַַָָָֹֹֹוהּוא

g)לטמאהֿבּה" ,ak `xwie),זה לאו ּבהם וכפל , ְְְֶֶַָָָָָָ
העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב ְֱִִֵֶֶַַַָָָָמּפני

הּמליקה oxetva)והיא dy`x wlnpy)והּמליקה , ְְְְִִִַַָָ
והיה נבלה; אּלא ׁשחיטה אינּה ּבחּלין ספק ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּבלי
אפּלּו הּמליקה אכילת להם ׁשּמּתרת ּבדעּתנּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעֹולה

לפיכ ּפסּולה, לכלֿׁשחיטה הּדין והּוא ְְְְְְִִִִַָָָָֻּבחּלין
מּלאכֹול ּבאזהרה יׂשראל ּבכלל נׁשארים ׁשהם ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבאר
אחר ּדין על נֹוסף חכמים ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָנבלה
זה מאמרנּו מענין ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהעירּו

dcpaeלהזּכירֹו :w oilega d`neh iabl mitqep mipic) ְְִַ
(:anאחת ּבהן ׁשּנֹולדּו החּיה אֹו הּבהמה אבל .ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו zyxcpהּטרפֹות dxezdy) ְְְְִִֵֶַַַַ
(opaxc dtxhe ,odaאפּלּו אסּורה, אכילתּה ֲֲֲֲִִֵָָָהרי

ואכל ּכׁשרה ׁשחיטה והּׁשֹוחטּה ּכראּוי, ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָנׁשחטה
מּדרּבנן לֹוקה ― xtqaמּבׂשרּה m"anxd ea xfge) ְְִִֶַָָָָ

(cid.מחּלין ג' ּבפרק הּטרפֹות ל נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻ
א' ּובפרק ּדמּכֹות אחרֹון ּבפרק וגם זה ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַּובפרק
ׁשּקדמּו אּלּו מצות ּתׁשע ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֹמּבכֹורֹות

זֹו twÎ`rw`)למצוה dyrz `l). ְְִָ

― הקפ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא החי, מן (mly)אבר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַ
ּכברּיתֹו האבר מאֹותֹו ונאכל חי (edyk`ּכׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

mixeqi` x`yay zexnl Ð zenvre micib mb likn

(xyal mitxhvn `lּבׂשר ּבֹו היה ואפּלּו ְֲִִַַָָָָּכזית,
ּכ על והאזהרה לֹוקה. האֹוכלֹו ― ְְְֶֶַַָָָָָָּכלֿׁשהּוא

עםֿהּבׂשר" הּנפׁש "ולאֿתאכל אמרֹו: (mixacהיא ְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
(bk ,aiספרי ּולׁשֹון ,(my d`x zyxt)לאֿתאכל" : ְְִֵַֹֹ

וכ מןֿהחי". אבר זה ― עםֿהּבׂשר ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש
חּלין ּבגמרא אבר(aw:)נתּבאר "אכל אמרּו: וׁשם , ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻ

ּפרּוׁשֹו: ׁשּתים". חּיב ― מןֿהחי ּובׂשר ְִִִֵַַַַַַָָָמןֿהחי
"לאֿתאכל האחד: הּלאו לאוין. ׁשני ׁשהם ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלפי
והּלאו האבר, אּסּור ׁשהּוא עםֿהּבׂשר" ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנפׁש
ׁשהּוא תאכלּו" לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהּׁשני:

ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהחי, ּבׂשר tw`)אּסּור dyrz `l). ְְִִֵֶַַַָָ
והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָּוכבר
מןֿהחי: אבר עליו ּבאסרֹו לנח יתעּלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹאמרֹו

תאכלּו" לא ּדמֹו ּבנפׁשֹו c)"אּֿבׂשר ,h ziy`xa). ְְֵַַָָָֹֹ

― הקפ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לא "וכלּֿדם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִֶֶַַָָָָֹאתֿהּדם,

ek)תאכלּו" ,f `xwie)ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר . ְְְִַַַָָָֹ
"ּכלֿאכליו ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ּופרׁש ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹּפעמים.

ci)יּכרת" ,fi my)ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם . ְִִִִֵֵֵָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא ―ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

מּכרתֹות. ה' ּבפרק ְְִֵֶֶזֹו
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― הקפ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשֹור "ּכלֿחלב יתעּלה: אמר טהֹורה ּבהמה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלבי

תאכלּו" לא ועז bk)וכׂשב ,f my)נכּפל ּבזה וגם , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּלאו
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא ְִִִֵֵַַָָאם
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָקבּועה.

.(bv.)מחּלין ִֵֻ

― הקפ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבניֿ יאכלּו לא "עלּֿכן אמרֹו: והּוא הּנׁשה, ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹּגיד

הּנׁשה" אתּֿגיד bl)יׂשראל ,al ziy`xa): ְִִֵֶֶַָָ
ׁשאכל אֹו ּכלֿׁשהּוא, הּוא ואפּלּו ּכּלֹו, ְְֲִֶֶַַָָָֻוהאֹוכלֹו
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמּמּנּו

מחּלין. ז' ְִֵֶֶֻּבפרק

שישי יום
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― הקפ"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא ּבחלב, bk)ּבׂשר zenyl sqepa): ְְְָָָָָ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי fk)"לאֿתבּׁשל ,cl zeny)ּבפעם ְְְֲִִֵֵַַַַֹ

ּובגמרא האכילה. אּסּור ּבֹו ׁשהּכּונה ― ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָׁשנּיה
ּבּׁשּולֹו(ciw.)חּלין על לֹוקה ּבחלב ּבׂשר אמרּו: ְְִִֶַָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על אמרּו:(k`:)ולֹוקה ְְְֲִִֶַַָָָָ
― ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ"המבּׁשל
ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש ְִִֵֵֶֶַָֻלֹוקה

ּגיד מבּׁשל מּׁשּום ixdeולֹוקה Ð dlik`a xeq`y) ְְִִֵֶַ
(aehÎmeia jxevl `ly leya dfמּׁשּום ולֹוקה ,ְִֶ

ּבׂשר אֹוכל מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר ְְְִֵֵֶַָָָָָָמבּׁשל
"אּפיק אמרּו: וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָּבחלב,

(oipnd on ,hnyd)ועּיל oipnl)הבערה sxv ,qpkde) ְְֵַַָָ
"ואׁשריהם מהכא: ואזהרּתיּה הקּדׁש", ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצי
אלהיכם" לה' ּכן לאֿתעׁשּון ּבאׁש ְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹּתׂשרפּון

(cÎb ,ai mixac)חּלין ּובגמרא .(my)להכי" אמרּו: ְְְִִֵָָָָֻ
ּבּׁשּול ּבלׁשֹון לאכילה רחמנא (jklאּפקּה ְְֲֲִִִֵַַַָָָ

(leya ly oeyla dlik`d xeq`a dxezd d`hazd,

לקי" נּמי אאכילה לקי ּדאּבּׁשּול היכי (cnllּכי ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
(dlik`d lr dwel jk leyiad lr dwely myky.

מּפסחים ב' ּבחלב:(dk.)ּובפרק ּבׂשר על אמרּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָ
ּבגּופֹו אכילה רחמנא ּביּה ּכתב לא ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָ"להכי

(xg` mewnn z`f micnele)למימרא .(epcnll) ְְֵָ

זאת. ּוזכֹור הנאתֹו". ּדר ׁשּלא אפּלּו עליו ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּלֹוקין
לא ׁשעדין ּגדֹול ּכלל על להעיר לי ראּוי ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹוכאן
ּגדי "לאֿתבּׁשל יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹהזּכרּתיו

ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל אּמֹו" ck,ּבחלב zeny) ְְֲִִִֵַַָָָָֹ
(`k ,ci mixac .ek ,cl .hiהּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵַַָָ
ּבֹו יׁש מהם אמרּו(rnyn)ׁשּכלֿלאו נפרד. לענין ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

(mihtyn zyxt `zlikn)וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְֲִִַַָ
לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". לאּסּור וחד הנאה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָלאּסּור
אכילתֹו אּסּור מנית לּמה ולֹומר: עלי ְְְֲִִִַַַָָָָָָלהקׁשֹות
הנאתֹו אּסּור מנית ולא מצות ׁשּתי ּבּׁשּולֹו ְְְְֲִִִִִֵָָָָֹֹואּסּור

י ׁשליׁשית? איןמצוה הנאה ׁשאּסּור הּמקׁשה דע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ואּסּור ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבפני מצוה למנֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָראּוי

מּמיני מין ׁשהאכילה ּכיון אחד ענין (`cgאכילה ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
(ikxcnּדבר ּבאיזה יתעּלה ׁשאמרֹו לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָההנאה.

ההנאה, מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו יאכל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻׁשּלא
ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו נהנין ׁשאין ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹוהּכּונה

אמרם k`:)והּוא migqt)לא ׁשּנאמר: "ּכלֿמקֹום ְְֱֶֶַָָָָֹ
ואחד אכילה אּסּור אחד ― ּתאכלּו לא ְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹּתאכל,
הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד ּבמׁשמע, הנאה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָאּסּור

(d`pda xzeny)ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ׁשּפרט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכדר
אׁשרּֿבׁשערי "לּגר אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּתר

לנכרי" מכר אֹו ואכלּה k`)ּתּתנּנה ,ci my)ּולפי . ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ
ואּסּור אכילה אּסּור למנֹות ראּוי אין הּזה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּכלל
מצות ׁשּתי אֹותם מנינּו ואּלּו מצות, ׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹהנאה
ּגם ּכן לעׂשֹות חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּבבׂשר
ּבכלֿאחד ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ּובערלה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחמץ
ּבפני מצוה הנאה אּסּור הּמצות, ארּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹמאּלּו
הּלאו אּלא נמנה ולא ּבאּלּו ׁשּנפל וכיון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעצמּה.
הנאה אּסּור זה ּובכלל ּבלבד אכילתם ּבאּסּור ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָׁשּבא
ּבחלב. ּבבׂשר ּגם נפל ּכ ― ׁשאמרנּו העּקר ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָּכפי
ׁשאפׁשר והיא, ּבלבד אחת ׁשאלה ּכאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנׁשארה
מאּסּור מּובן הנאה ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: ֲִִֵֵֵֶַָָָָָלאֹומר
לּמה ּכן אם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ּכמֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָאכילה
ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ללאו הּכתּוב ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻהצר
לזה: הּתׁשּובה ׁשּבארנּו? ּכמֹו הנאתֹו, ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָלאסֹור
לׁשֹון ּבחלב ּבבׂשר נאמר ׁשּלא ּכיון לכ ְְְְְֱֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהצר
וההנאה, האכילה ּתאסר ׁשּמּמּנּו ּתאכל" ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ"לא
הנאה. לאּסּור אחד לאו לכּפֹול הצר ְְְְֲִִִֶַָָָָָֻּולפיכ
רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹּוכבר
ּבֹו ּׁשּנזּכר ׁשּכלֿמה לפי ּבחלב, ּבבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָאכילה
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― הקפ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשֹור "ּכלֿחלב יתעּלה: אמר טהֹורה ּבהמה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלבי

תאכלּו" לא ועז bk)וכׂשב ,f my)נכּפל ּבזה וגם , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּלאו
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא ְִִִֵֵַַָָאם
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָקבּועה.

.(bv.)מחּלין ִֵֻ

― הקפ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבניֿ יאכלּו לא "עלּֿכן אמרֹו: והּוא הּנׁשה, ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹּגיד

הּנׁשה" אתּֿגיד bl)יׂשראל ,al ziy`xa): ְִִֵֶֶַָָ
ׁשאכל אֹו ּכלֿׁשהּוא, הּוא ואפּלּו ּכּלֹו, ְְֲִֶֶַַָָָֻוהאֹוכלֹו
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמּמּנּו

מחּלין. ז' ְִֵֶֶֻּבפרק

שישי יום
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― הקפ"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא ּבחלב, bk)ּבׂשר zenyl sqepa): ְְְָָָָָ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי fk)"לאֿתבּׁשל ,cl zeny)ּבפעם ְְְֲִִֵֵַַַַֹ

ּובגמרא האכילה. אּסּור ּבֹו ׁשהּכּונה ― ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָׁשנּיה
ּבּׁשּולֹו(ciw.)חּלין על לֹוקה ּבחלב ּבׂשר אמרּו: ְְִִֶַָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על אמרּו:(k`:)ולֹוקה ְְְֲִִֶַַָָָָ
― ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ"המבּׁשל
ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש ְִִֵֵֶֶַָֻלֹוקה

ּגיד מבּׁשל מּׁשּום ixdeולֹוקה Ð dlik`a xeq`y) ְְִִֵֶַ
(aehÎmeia jxevl `ly leya dfמּׁשּום ולֹוקה ,ְִֶ

ּבׂשר אֹוכל מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר ְְְִֵֵֶַָָָָָָמבּׁשל
"אּפיק אמרּו: וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָּבחלב,

(oipnd on ,hnyd)ועּיל oipnl)הבערה sxv ,qpkde) ְְֵַַָָ
"ואׁשריהם מהכא: ואזהרּתיּה הקּדׁש", ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצי
אלהיכם" לה' ּכן לאֿתעׁשּון ּבאׁש ְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹּתׂשרפּון

(cÎb ,ai mixac)חּלין ּובגמרא .(my)להכי" אמרּו: ְְְִִֵָָָָֻ
ּבּׁשּול ּבלׁשֹון לאכילה רחמנא (jklאּפקּה ְְֲֲִִִֵַַַָָָ

(leya ly oeyla dlik`d xeq`a dxezd d`hazd,

לקי" נּמי אאכילה לקי ּדאּבּׁשּול היכי (cnllּכי ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
(dlik`d lr dwel jk leyiad lr dwely myky.

מּפסחים ב' ּבחלב:(dk.)ּובפרק ּבׂשר על אמרּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָ
ּבגּופֹו אכילה רחמנא ּביּה ּכתב לא ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָ"להכי

(xg` mewnn z`f micnele)למימרא .(epcnll) ְְֵָ

זאת. ּוזכֹור הנאתֹו". ּדר ׁשּלא אפּלּו עליו ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּלֹוקין
לא ׁשעדין ּגדֹול ּכלל על להעיר לי ראּוי ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹוכאן
ּגדי "לאֿתבּׁשל יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹהזּכרּתיו

ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל אּמֹו" ck,ּבחלב zeny) ְְֲִִִֵַַָָָָֹ
(`k ,ci mixac .ek ,cl .hiהּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵַַָָ
ּבֹו יׁש מהם אמרּו(rnyn)ׁשּכלֿלאו נפרד. לענין ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

(mihtyn zyxt `zlikn)וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְֲִִַַָ
לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". לאּסּור וחד הנאה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָלאּסּור
אכילתֹו אּסּור מנית לּמה ולֹומר: עלי ְְְֲִִִַַַָָָָָָלהקׁשֹות
הנאתֹו אּסּור מנית ולא מצות ׁשּתי ּבּׁשּולֹו ְְְְֲִִִִִֵָָָָֹֹואּסּור

י ׁשליׁשית? איןמצוה הנאה ׁשאּסּור הּמקׁשה דע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ואּסּור ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבפני מצוה למנֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָראּוי

מּמיני מין ׁשהאכילה ּכיון אחד ענין (`cgאכילה ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
(ikxcnּדבר ּבאיזה יתעּלה ׁשאמרֹו לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָההנאה.

ההנאה, מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו יאכל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻׁשּלא
ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו נהנין ׁשאין ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹוהּכּונה

אמרם k`:)והּוא migqt)לא ׁשּנאמר: "ּכלֿמקֹום ְְֱֶֶַָָָָֹ
ואחד אכילה אּסּור אחד ― ּתאכלּו לא ְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹּתאכל,
הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד ּבמׁשמע, הנאה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָאּסּור

(d`pda xzeny)ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ׁשּפרט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכדר
אׁשרּֿבׁשערי "לּגר אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּתר

לנכרי" מכר אֹו ואכלּה k`)ּתּתנּנה ,ci my)ּולפי . ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ
ואּסּור אכילה אּסּור למנֹות ראּוי אין הּזה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּכלל
מצות ׁשּתי אֹותם מנינּו ואּלּו מצות, ׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹהנאה
ּגם ּכן לעׂשֹות חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּבבׂשר
ּבכלֿאחד ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ּובערלה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחמץ
ּבפני מצוה הנאה אּסּור הּמצות, ארּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹמאּלּו
הּלאו אּלא נמנה ולא ּבאּלּו ׁשּנפל וכיון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעצמּה.
הנאה אּסּור זה ּובכלל ּבלבד אכילתם ּבאּסּור ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָׁשּבא
ּבחלב. ּבבׂשר ּגם נפל ּכ ― ׁשאמרנּו העּקר ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָּכפי
ׁשאפׁשר והיא, ּבלבד אחת ׁשאלה ּכאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנׁשארה
מאּסּור מּובן הנאה ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: ֲִִֵֵֵֶַָָָָָלאֹומר
לּמה ּכן אם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ּכמֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָאכילה
ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ללאו הּכתּוב ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻהצר
לזה: הּתׁשּובה ׁשּבארנּו? ּכמֹו הנאתֹו, ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָלאסֹור
לׁשֹון ּבחלב ּבבׂשר נאמר ׁשּלא ּכיון לכ ְְְְְֱֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהצר
וההנאה, האכילה ּתאסר ׁשּמּמּנּו ּתאכל" ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ"לא
הנאה. לאּסּור אחד לאו לכּפֹול הצר ְְְְֲִִִֶַָָָָָֻּולפיכ
רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹּוכבר
ּבֹו ּׁשּנזּכר ׁשּכלֿמה לפי ּבחלב, ּבבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָאכילה
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אם אבל ּבאכילתֹו: ׁשּיהנה עד חּיב אינֹו ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאכילה
ּכׁשהּוא ׁשאכלֹו אֹו האּסּורין אחד ּובלע ּפיו ְֲִִִֶֶַַַַָָָָּפתח
ּבׁשעת ּומכאיבֹו ּגרֹונֹו ׁשּיּכוה עד וׂשֹורף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָחם
זּולתי ּפטּור. זה הרי ― ּבזה: וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּבליעתֹו
לא ואפּלּו אכילתֹו על חּיב ׁשהּוא ּבחלב, ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹּבבׂשר

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּבֹו, dk:)נהנה migqt)ּכלאי וכן , ְְְְֱִִִֵֵֶֶָ
לקּמן ׁשּנבאר ּכמֹו xeriyהּכרם, Ð bvw dyrz `l) ְְְֵֶֶֶַַָָ

(wּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ּכלֿהּכללים והבן ,ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
מחּלין. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

― הקפ"ו מּלבּׁשלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּגדי "לאֿתבּׁשל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחלב, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבׂשר

אּמֹו" hi)ּבחלב ,bk zeny)לֹוקה ― והמבּׁשלֹו , ְְְֲִֵֶַַַ
ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו אכלֹו, ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹאףֿעלּֿפי

ּבּתלמּוד. ְְַַמקֹומֹות

― הקפ"ט מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
יֹום עבֹור קדם חדׁשה, מּתבּואה העׂשּוי ְֲֲִֶֶֶֶָָָָֹלחם

ּבניסן עׂשר xnerdׁשּׁשה z` miaixwn f`y) ְִִָָָָ
(dycgd d`eazdnולחם" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶֶֶַָ

תאכלּו" לא וכרמל ci)וקלי ,bk `xwie)והאֹוכל ְְְְְִֵֶַָָֹֹ
לֹוקה. ― ּכזית ְִִֶֶַמּמּנּו

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה ְְְְִִִִֵַַַָָָהּמצוה
קלי מּלאכֹול ׁשהזהרנּו dielwהאזהרה d`eaz) ְְְֱִִֶֶַַָָָָֻ

(dlik` jxevlׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה ְֲֲִֶָָָָֹּתבּואה
וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָעׂשר
לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו והאֹוכל תאכלּו". לא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹוכרמל

― הקצ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
d`lnּכרמל ;da`a `idyk dielw ,zleaiy ixbxb) ְֶַ

(dixibxbaהחדׁש(dycg d`eazn)יֹום עבֹור קדם ֲֶֶָָֹ
"ולחם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּׁשה

וכר ּוכברוקלי הּזה". הּיֹום עדֿעצם תאכלּו לא מל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּבאמרם לׁשֹונם לנּו d.)קדם zezixk)לחם "אכל : ְְְֶֶַַָָָָָָ

ּובארנּו ואחד". ּכלֿאחד על חּיב ― וכרמל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָקלי
מןֿהּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָאתֿזה

(miyxeyd)למאמר עליו(xtql)ׁשהקּדמנּו עּין זה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשם.

(.r)וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית מקֹומֹות ְְְְְִִִַַַַָָּובכּמה
(` dpyn ` wxt).

― הקצ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
eizepyאתֿהערלה ylya oli`d zexit) ְֶָָָ

(zepey`xdלכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֶֶָָָָֹ
יאכל" לא bk)ערלים ,hi my)ּכזית מּמּנּו והאֹוכל , ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ―ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
הלכה לארץ ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ְְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָָערלה.
ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹלמׁשה

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

קודש שבת
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― הקצ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
הּכרם cvlּכלאי erxfpy d`eaz ipin) "e`lkp"y) ְִֵֶֶַ

(miptbּֿפן" ּבהם: יתעּלה אמרֹו והּוא ּבלבד, (ְְְְִִֶֶֶַָָָ
הּזרע" המלאה h)ּתקּדׁש ,ak mixac)ּבקּבלה ּובא , ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

(.ehw oileg),"אׁש ּפןּֿתּוקד ― "ּפןּֿתקּדׁש :ְִֵֶֶַַ
ל קדם ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ְְְֵֶֶַַָָָָָּכלֹומר:

(g llk seqa xak epncwd)ּכלֿמקֹום ְַָָָהּכלל:
מצות אּלא אינֹו ― ואל ּפן הּׁשמר, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

מּפסחים ב' ּובפרק ּכׁשאמרּו:(ck:)לאֿתעׂשה. , ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹ
ּדר אּלא עליהן לֹוקין אין ׁשּבּתֹורה ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ"ּכלֿאּסּורין
לא אכילתֹו ׁשּנאסרה ּכלּֿדבר ּכלֹומר: ― ְְֱֲֲִֶֶַָָָָָָָָֹהנאתן"
אמרּו ― ּבכ נהנה אם אּלא אכילתֹו על ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָיתחּיב
הּכרם ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹאחרּֿכ
מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלֹוקין
"ּפןֿ ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא ְְְְֲֲִִִִֶַָָָטעמא?
ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ּפן ― ְְְֲִִִֵֵֶַַָָּתקּדׁש
חֹובה אינּה היא וגם ּכלאים. ּבמּסכת זֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמצוה
יׂשראל. ארץ ׁשל הּכרם ּבכלאי אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמןֿהּתֹורה

― הקנ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר והּוא ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹֻהּטבל,
אתֿ יחּללּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִֶֶַַַַָֹּומעׂשרֹות,

לה'" אׁשרֿירימּו את יׂשראל ּבני ak,קדׁשי `xwie) ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
(ehחּיב ― טבל אֹוכל ּכלֹומר: זה, על העֹובר ,ְֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכאן: ּׁשאמר מּמה ּכ על הרמז ׁשמים. ּבידי ִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמיתה
"ואתֿ ּבּתרּומֹות: ואמר אתֿקדׁשי", יחּללּו ְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹ"ולא

תמּותּו" ולא תחּללּו לא בניֿיׂשראל (xacnaקדׁשי ְְְְְְִֵֵֵַָָָֹֹ
(al ,giויליף ,("deey dxfb"a micnel)חּלּול חּלּול ְִִֵָ

ּולׁשֹון ׁשּבארנּו. ּכמֹו מיתה, עון ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹמּתרּומה
סנהדרין ׁשהּוא(bt.)ּגמרא טבל לאֹוכל "מּנין : ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבני אתֿקדׁשי "ולאֿיחּללּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹּבמיתה?

ycew zay Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

לּתרם ּבעתידים ― לה' אׁשרֿירימּו את ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל
(laha ,xnelk)חּלּול וילף מדּבר" הּכתּוב ,ְְִֵֵַַָָ

ּכאּלּו לּתרם" "ּבעתידים ּבאמרם רצּו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָמּתרּומה.
להרים עתידים ׁשהם קדׁשים יחּללּו לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹאמר:
אׁשרֿירימּו "את יתעּלה: אמרֹו והּוא לה', ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאֹותם
אמר: זה ּפסּוק ואחרי עתיד, ּבלׁשֹון ְְֲִִֵֶַַַָָָלה'"
אתֿקדׁשיהם" ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ"והּׂשיאּו

(fh ,ak `xwie)מּכֹות ּובגמרא ,(:fh)יכֹו" לאמרּו: ְְִַָָָָ
מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על אּלא חּיבין יהיּו ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלא
נּטלה ולא ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו נּטלה ְְְְְִִִִֶָָָָָָֹּכלֿעּקר;
מעׂשר ולא ראׁשֹון מעׂשר מעׂשר, ּתרּומת ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַֹמּמּנּו

מּנין? עני מעׂשר ואפּלּו ּתלמּוד(miaiigy)ׁשני ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ
וגֹו'" ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל ai,לֹומר: mixac) ְְֱִֶֶַַָֹֹ

(fi"וׂשבעּו בׁשערי "ואכלּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ,ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
(ai ,ek my)מעׂשר ּכאן אף עני מעׂשר ּלהּלן מה ,ְְֲִַַַַַַַָָָ

ּכלֿזה אבל לאכל". ּתּוכל לא רחמנא: ואמר ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹעני,
ּבתרּומה אּלא אינֹו מיתה עון אּולם ְְְֲִִֵֶַָָָָֹלמלקּות.
מעׂשר ׁשהאֹוכל לפי מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָּגדֹולה
חּיב ― מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֻראׁשֹון
אֹותם ּבצּותֹו ללוּים יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹמיתה,

מןֿהּמעׂשר מעׂשר xyrn)להפריׁש znexz): ְְֲֲִִֵֵַַַַ
תמּותּו", ולא תחּללּו לא בניֿיׂשראל ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ"ואתֿקדׁשי
ּבטבלֹו. ראׁשֹון מעׂשר אכילת על לאו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָׁשּזה
ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולפיכ
קדם טבל ׁשהאֹוכל מּכלֿזה: הּיֹוצא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּדמאי.
― מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻׁשּתפרׁש
יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמה ואזהרּתיּה מיתה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹחּיב
זֹו; ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו יׂשראל", בני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָאתֿקדׁשי
הפרׁשת קדם הּתרּומֹות הפרׁשת אחר טבל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹוהאֹוכל
מ"ּלאֿ ואזהרּתיּה מלקּות. חּיב ― ְְְְְִֵַַַַַַַָָֹּכלֿהּמעׂשרֹות
ואל זה ּוזכֹור ."ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹתּוכל
ּבכּמה הּטבל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּתטעה
מעׂשרֹות. ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ּבמּסכת ְְְְְֶֶֶֶַַַַַמקֹומֹות

― הקצ"ד מּלׁשּתֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ,נס ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹיין
יאכלּו זבחימֹו חלב "אׁשר זרה: ּבעבֹודה ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר

נסיכם" יין gl)יׁשּתּו ,al my)אף אסּור זבח מה . ְְִִֵֶַַָָָ
ולֹוקין ּבהנאה אסּור ׁשהּוא יֹודע ואּתה אסּור. ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָיין
על והראיה ּבכלֿהּתלמּוד. ׁשמפרסם ּכמֹו ְְְְְְְֶַַַָָָָָָָֻעליו,

נמנה וׁשהּוא ּדאֹוריתא מאּסּורי נס יין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָהיֹות
עבֹודה ּבגמרא אמרם לאֿתעׂשה, מצות ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹמּכלל

ּתרויהּו(br:)זרה ּדאמרי לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
(mixne` mdipy)ּבין ׁשּבּתֹורה ּכלֿאּסּורין :ִִֵֶַָָ

(eaxrzpy)― ּבמינן ׁשּלא ּבין (dxq`pּבמינן ְְִִֵֶָָֹ
(zaexrzdטעם enrhּבנֹותן ozp xeqi`dyk) ְֵַַ
(zaexrza― ּדבמינן נס ויין מּטבל חּוץ ,ְְְִִֵֶֶֶֶָ

הרי טעם". ּבנֹותן ― ּבמינן וׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹּבמהּֿׁשהּוא,
וגם ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזֹו

`)ּבספרי ,`k xacna)התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַֹ
אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְִִִִֵֶָָָיׂשראל
מּיין אצלּה יין מלא והּצרצּור נכנס ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ"והּוא
ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין נאסר לא ועדין ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהעּמֹונים
ׁשאמר ּומּמה וגֹו'". ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ―ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
ׁשאחרּֿכ ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ"ועדין

אמרם אבל fi:)נאסר. zay)עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
ׁשּגזרּו יינם(minkg)ּדבר epnׁשּמּכללם df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ

(miieb oiiאמרם ּגם וכן ,(:aq dxf dcear)ׁשאני" : ְְֵֵַָָָ
רּבנן" ּביּה ּדאחמרּו נס `elיין zenewnny) ְְֵֵֶֶַַָָָ

(opaxcn wx xeqi` `edy ,dxe`kl ,rnynהרי ―ֲֵ
יינם סתם ּבזה l`ּכּונתם m` mb miieb ly oii mzq) ְֵֶַַָָָָָ

(dxf dcearl jqppנס יין אבל עצמֹו: נס יין לא ,ְֲֵֵֶֶֶֶַָֹ
אמרם ידעּת והרי מןֿהּתֹורה: אסּור הּוא ְְְֲִֵַַַַָָָָָָעצמֹו

(:l dxf dcear)ׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות(mixeq`) ְֵָֹ
ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם".

זר ּדעבֹודה ה.האחרֹונים ֲֲִַַָָָָ

― הקמ"ו לׁשחטהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָֹ
ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ואחרּֿכ ועֹוף חּיה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבהמה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד. ּבׁשחיטה אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהכׁשר
"צּוית ּכאׁשר וגֹו' ּומּצאנ מּבקר ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ"וזבחּת

(`k ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(d`x zyxt)וזבחּת" : ְְְְִֵַָָ
ּבׁשחיטה. חּלין אף ּבׁשחיטה מקּדׁשין מה ―ְְְִִִִִִַָָָָֻֻ
הּקנה על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכאׁשר

(dniypd xepv)הּוׁשט oefnd)ועל xepv)אחד רב ועל ְְֵֶֶַַַָֹ
ּבּבהמה" ׁשנים רב ועל cg`dּבעֹוף aex hgy m`y) ְְְְִֵַַַָֹ

(dlik`l exzed Ð dndaa mdipy aex e` ,sera mdn.

וכלֿהלכֹותיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָּוכבר
חּלין. מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻֻּבּמּסכּתא
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לּתרם ּבעתידים ― לה' אׁשרֿירימּו את ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל
(laha ,xnelk)חּלּול וילף מדּבר" הּכתּוב ,ְְִֵֵַַָָ

ּכאּלּו לּתרם" "ּבעתידים ּבאמרם רצּו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָמּתרּומה.
להרים עתידים ׁשהם קדׁשים יחּללּו לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹאמר:
אׁשרֿירימּו "את יתעּלה: אמרֹו והּוא לה', ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאֹותם
אמר: זה ּפסּוק ואחרי עתיד, ּבלׁשֹון ְְֲִִֵֶַַַָָָלה'"
אתֿקדׁשיהם" ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ"והּׂשיאּו

(fh ,ak `xwie)מּכֹות ּובגמרא ,(:fh)יכֹו" לאמרּו: ְְִַָָָָ
מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על אּלא חּיבין יהיּו ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלא
נּטלה ולא ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו נּטלה ְְְְְִִִִֶָָָָָָֹּכלֿעּקר;
מעׂשר ולא ראׁשֹון מעׂשר מעׂשר, ּתרּומת ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַֹמּמּנּו

מּנין? עני מעׂשר ואפּלּו ּתלמּוד(miaiigy)ׁשני ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ
וגֹו'" ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל ai,לֹומר: mixac) ְְֱִֶֶַַָֹֹ

(fi"וׂשבעּו בׁשערי "ואכלּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ,ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
(ai ,ek my)מעׂשר ּכאן אף עני מעׂשר ּלהּלן מה ,ְְֲִַַַַַַַָָָ

ּכלֿזה אבל לאכל". ּתּוכל לא רחמנא: ואמר ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹעני,
ּבתרּומה אּלא אינֹו מיתה עון אּולם ְְְֲִִֵֶַָָָָֹלמלקּות.
מעׂשר ׁשהאֹוכל לפי מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָּגדֹולה
חּיב ― מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֻראׁשֹון
אֹותם ּבצּותֹו ללוּים יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹמיתה,

מןֿהּמעׂשר מעׂשר xyrn)להפריׁש znexz): ְְֲֲִִֵֵַַַַ
תמּותּו", ולא תחּללּו לא בניֿיׂשראל ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ"ואתֿקדׁשי
ּבטבלֹו. ראׁשֹון מעׂשר אכילת על לאו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָׁשּזה
ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולפיכ
קדם טבל ׁשהאֹוכל מּכלֿזה: הּיֹוצא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּדמאי.
― מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻׁשּתפרׁש
יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמה ואזהרּתיּה מיתה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹחּיב
זֹו; ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו יׂשראל", בני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָאתֿקדׁשי
הפרׁשת קדם הּתרּומֹות הפרׁשת אחר טבל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹוהאֹוכל
מ"ּלאֿ ואזהרּתיּה מלקּות. חּיב ― ְְְְְִֵַַַַַַַָָֹּכלֿהּמעׂשרֹות
ואל זה ּוזכֹור ."ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹתּוכל
ּבכּמה הּטבל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּתטעה
מעׂשרֹות. ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ּבמּסכת ְְְְְֶֶֶֶַַַַַמקֹומֹות

― הקצ"ד מּלׁשּתֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ,נס ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹיין
יאכלּו זבחימֹו חלב "אׁשר זרה: ּבעבֹודה ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר

נסיכם" יין gl)יׁשּתּו ,al my)אף אסּור זבח מה . ְְִִֵֶַַָָָ
ולֹוקין ּבהנאה אסּור ׁשהּוא יֹודע ואּתה אסּור. ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָיין
על והראיה ּבכלֿהּתלמּוד. ׁשמפרסם ּכמֹו ְְְְְְְֶַַַָָָָָָָֻעליו,

נמנה וׁשהּוא ּדאֹוריתא מאּסּורי נס יין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָהיֹות
עבֹודה ּבגמרא אמרם לאֿתעׂשה, מצות ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹמּכלל

ּתרויהּו(br:)זרה ּדאמרי לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
(mixne` mdipy)ּבין ׁשּבּתֹורה ּכלֿאּסּורין :ִִֵֶַָָ

(eaxrzpy)― ּבמינן ׁשּלא ּבין (dxq`pּבמינן ְְִִֵֶָָֹ
(zaexrzdטעם enrhּבנֹותן ozp xeqi`dyk) ְֵַַ
(zaexrza― ּדבמינן נס ויין מּטבל חּוץ ,ְְְִִֵֶֶֶֶָ

הרי טעם". ּבנֹותן ― ּבמינן וׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹּבמהּֿׁשהּוא,
וגם ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזֹו

`)ּבספרי ,`k xacna)התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַֹ
אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְִִִִֵֶָָָיׂשראל
מּיין אצלּה יין מלא והּצרצּור נכנס ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ"והּוא
ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין נאסר לא ועדין ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהעּמֹונים
ׁשאמר ּומּמה וגֹו'". ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ―ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
ׁשאחרּֿכ ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ"ועדין

אמרם אבל fi:)נאסר. zay)עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
ׁשּגזרּו יינם(minkg)ּדבר epnׁשּמּכללם df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ

(miieb oiiאמרם ּגם וכן ,(:aq dxf dcear)ׁשאני" : ְְֵֵַָָָ
רּבנן" ּביּה ּדאחמרּו נס `elיין zenewnny) ְְֵֵֶֶַַָָָ

(opaxcn wx xeqi` `edy ,dxe`kl ,rnynהרי ―ֲֵ
יינם סתם ּבזה l`ּכּונתם m` mb miieb ly oii mzq) ְֵֶַַָָָָָ

(dxf dcearl jqppנס יין אבל עצמֹו: נס יין לא ,ְֲֵֵֶֶֶֶַָֹ
אמרם ידעּת והרי מןֿהּתֹורה: אסּור הּוא ְְְֲִֵַַַַָָָָָָעצמֹו

(:l dxf dcear)ׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות(mixeq`) ְֵָֹ
ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם".

זר ּדעבֹודה ה.האחרֹונים ֲֲִַַָָָָ

― הקמ"ו לׁשחטהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָֹ
ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ואחרּֿכ ועֹוף חּיה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבהמה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד. ּבׁשחיטה אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהכׁשר
"צּוית ּכאׁשר וגֹו' ּומּצאנ מּבקר ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ"וזבחּת

(`k ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(d`x zyxt)וזבחּת" : ְְְְִֵַָָ
ּבׁשחיטה. חּלין אף ּבׁשחיטה מקּדׁשין מה ―ְְְִִִִִִַָָָָֻֻ
הּקנה על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכאׁשר

(dniypd xepv)הּוׁשט oefnd)ועל xepv)אחד רב ועל ְְֵֶֶַַַָֹ
ּבּבהמה" ׁשנים רב ועל cg`dּבעֹוף aex hgy m`y) ְְְְִֵַַַָֹ

(dlik`l exzed Ð dndaa mdipy aex e` ,sera mdn.

וכלֿהלכֹותיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָּוכבר
חּלין. מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻֻּבּמּסכּתא
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הפרק: ב"חול"תוכן קדושה להמשיך שבת של כוחה
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.úåðéçá 'á ùé äæ ìåç úðéçáá äðäå

à÷ìà 'éì åø÷ã "äâåðã úåìëéä" ,øåîâ ìåç ,'à
.ì"ðë àé÷ìàã
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פירוש:

הטומאה לכוחות כינוי הוא נוגה" "[קליפת]

קצת בהם שיש "קליפות") (הנקראים אחרא והסטרא

לו (אור) "ונוגה שם על "נוגה" נק' שלכן ("אור"), טוב

כנ"ל, דאלהיא אלהא לי' דקרו אלו, היכלות וכך סביב".

סוף-סוף אך - טוב) קצת בהם (שיש "נוגה" בבחינת הם

קדושה. של רגש שום בלי גמור", "חול הם הרי

,ùã÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåç úðéçá àåä ,'áä
,äùåã÷î äøàä êùîðù åðééäã ,ãòåî ìù åìåç

.ìåçäá íâ ,ìåèá úðéçá
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יום מקדושת הארה המשכת - ענינו המועד" "חול
הוא מקום מכל חול, שהוא ד"הגם חול, ביום טוב
הקודש, טהרת על שנעשו חולין כענין והוא מועד".
הארה בהם יש מקום ומכל חולין, הם עצמם שמצד

קודש. של

ענינה קדושה לאלקות- הקב"הביטול אין "כי ,

ית'". אצלו שבטל דבר על אלא שורה

שהוא שהגם - ב"חול" השני' הבחינה ענין וזהו
היינו דקדושה, הארה בו מורגשת מקום מכל חול
בצרכיו עוסק שהאדם ע"י והוא לאלקות, ביטול

עצמו). הנאת לשם (ולא שמים" "לשם הגשמיים

éîé úùùá äøàä ùé úáù úøéîù éãé ìò åîëå
íéðåùàøä íéîé 'â ,úáùä úùåã÷ úðéçáî ìåçä

.àáä úáùî íéðåøçà íéîé 'âå äøáòù úáùî
היא - בחול הנמשכת הקדושה להארת דוגמא
שלפני' החול ימות בג' שמתפשטת שבת קדושת הארת
ימים שג' חיים, עץ בפרי "וכמ"ש ושלאחרי',
וג' שבתא, בתר ונק' העבר משבת מקבלים הראשונים

ש קמי' ונק' הבא משבת מקבלים האחרונים בתא".ימים

úùåã÷î äùòîä éîé úùùá ìàøùéì êùîð äæå
ïéìåç êøã ìò ìåçá íäéùòî ìë úåéäì ,úáù

.ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù
כח נותנת החול בימי שבת מקדושת זו הארה
שכל שלו, החול ענייני בכל קדושה להכניס לאדם
ייעשו המעשה ימי ששת במשך האדם של החול מעשי

הקודש". טהרת על "חולין של באופן שמים לשם

,'åë ìéãáîä êåøá ,úáù éàöåîá äìãáä ïéðò åäæå)
ìò íéùòð ïéìåçä åéäéù ,äëùîä àéä äëøáä

.(ùãå÷ä úøäè
"מלשון המשכה, לשון הוא ש"ברכה" ידוע
כלומר, לארץ", הזמורה ראש שכופף הגפן המבריך
המשכת - הוא כו') ה' אתה (ברוך ברכה של ענינה
האדם. ובנפש בעולם למטה, ה') (אתה הקדושה אור

בברכת ה"המשכה" מהי ביןהמבדילולכאורה,
והסתר העלם היינו הבדלה, אלא שאינה לחול, קודש

השבת? קדושת אור על

הוא כי אם זו, הבדלה "כי מובן, הנ"ל ע"פ אך
שהרי ממש, והמשכה ברכה הוא מקום מכל העלם,
פועל והוא דשבת הקדש מאיר [ההבדלה] ההעלם דרך
"הבדלה" זו אין כלומר: בחול". היש ביטול שיהי'

זו הבדלה של עניינה כל כי גמורה, והסתרה) (העלמה
כדי אלקי, אור יומשך שבו חול של מקום ליצור הוא

הקדושה.החולשגם אור עם חדור יהי'

מקדושת הארה להמשיך הבדלה, ברכת ענין וזהו
כדי ההבדלה), ידי על (שנוצרים החול בימות גם שבת
הקודש, טהרת על ייעשו האדם של החולין ענייני שגם
לשם רק שנעשים באופן אלקות עם חדורים שיהיו
עצמו). הנאת בשביל (ולא ה' את לעבוד כדי שמים

ההארה שאז מפני ג', יום אחר הבדלה אין [ולכן
שעברה]. משבת ולא הבאה משבת היא

.'åëå êéùòî äùòú íéîé úùù øîàð äæ ìòå
תעשה ימים "ששת התורה שציוותה מה גם זהו
הוא, הפשוט דרך על מעשיך תעשה "ופירוש מעשיך",
וזורע חורש מלאכות בל"ט בשדה עבודה מלאכת בכל
מצוה זו מה בזה, הציווי ענין יפלא ולכאורה כו',
מעשיך לעשות שהציווי אלא גשמית", עבודה לעבוד

עבודה בהם לעשות היינו ימים שהחולרוחניתבששת ,

של הגשמיים ענינים שכל הקודש, טהרת על ייעשה
אלקו ממשיכים שעי"ז שמים, לשם יהיו תהאדם

האדם). של (ה"חול" הגשמיים בענינים

éãé ìò à÷åã äùòîä éîé úùù úåéäì êéøöå
àì íàù ,(ìåçì ùã÷ ïéá ìéãáîä) êñîå íìòää

.ùîî ìåèá äéä ïë
המלך לפני שהעומד יתכן "היאך יפלא, באמת
אתר ולית כבודו הארץ כל מלא אשר עולם, של מלכו

עבודה". מלאכת לעשות יד ירים מיני', פנוי

הקב"ה כי כנ"ל; המבדיל מסך יש שלכן אלא
בתוך אלקות ימשיך שהאדם גשמי, עולם רוצה
שמים. לשם מלאכתו שעושה ידי על שלו הגשמיות
יעסוק שאדם - מעשיך" ל"תעשה אפשרות שתהי' וכדי
אור על והסתר העלם להיות מוכרח הפרטיים, בצרכיו
נעשו שעי"ז כנ"ל), המבדיל מסך ידי (על הקדושה
האדם הי' זה העלם לולא כי המעשה", ימי "ששת

ב"מעשיך". לעסוק שייך הי' ולא באלקות מתבטל

,úåàååçúùäá äøùò äðåîù úìôú ïéðò åîëå
ïàîå ,'åë êìîä éðôì ãé íéøäì øùôà éàù åîëå

.'åë àëìî éî÷ âåçîá éåçîã
לעסוק שייך הי' לא ההעלם (שמבלעדי לדבר משל
שמתבטל המלך, לפני שעומד אדם - ב"מעשיך")
לפניו יד להרים לו אפשר שאי עד וכל מכל לגמרי
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שמרמז שמי רז"ל וכמאמר קלה, בתנועה אפילו
במלכות מורד דין לו יש המלך לפני בעמדו באצבעו

כך. על להרגו המלך של וברשותו

האדם שאז עשרה, שמונה תפלת ענין גם והוא
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האדם שעבודת עד ל"יש", מקום שיהי' כדי ומסך,
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מה דבר עושה הוא כאילו בזה, קצת נפרד לבחינת
אף ["מעשיך"], פרנסתו לו עשה ידו ובעוצם ובכוחו

תעשיר"]. היא ה' ברכת שבאמת

"c"ag i`iyp" zxezn

[לא יתעלה שהעולם היא הסופית המטרה אולם,
גם אלא] הקודש", טהרת על "חולין לבחינת רק

שבת.לבחינת

- לעשות" אלקים ברא "אשר נאמר זה ועל
מה "כל הפסוק, על חז"ל כמאמר תיקון, ל' "לעשות"
[תיקון].. עשיי' צריכין בראשית ימי בששת שברא
זה בתיקון הפנימי שהתוכן למתוק". צריך התורמוסים
לקודש, מחול הגשמיים הדברים כל את להפוך הוא,
על נפעל שזה ממש, בגילוי בהם יאיר הקדושה שאור
בצרכיהם שעוסקים החול ימי במשך בנ"י עבודת ידי
השבת יום בבוא זה, ידי ועל שמים, לשם הגשמיים
העולם שגשמיות ממש, בקדושה הגשמיות מתעלה
הזהר ובלשון למתוק, וממר לאור מחושך נהפכת

למתקא". ומרירו לנהורא "חשוכא

לדוגמא שנקט הנ"ל המדרש לשון דיוק [וזהו
צריך להפוךלמתוק"התורמוסים זו עבודה על לרמז ,"
למתקא"]. "מרירו

אלקים ברא "אשר שהכתוב הטעם יובן ובזה
כי השבת, ביום דקאי ויכולו, בפרשת נאמר לעשות"
המעשה ימי בששת האדם של ה"תיקון" מעשי כל
ליום העולם את להכין הם לעשות) אלקים ברא (אשר

השבת. בכח התיקון נגמר שבו השבת,

יאכל שבת בערב שטרח "מי חז"ל אמרו זה ועל
הדברים שכל זוכים בחול העבודה ידי שעל בשבת",

שבת. בקדושת השבת ביום עולים הגשמיים

äðåîù åîë ,ìåèá úðéçá ,äçåðî àéä úáù éë
.äøùò

הפנימי העדרדמנוחתהתוכן רק (לא הוא שבת
עצמו),מלאכהעשיית הרגש (העדר ביטול - אלא) ,

שזוהי (כנ"ל), המלך לפני העומד של הביטול וכמו

עשרה. שמונה דתפילת העבודה

בשבת, מלאכה דאיסור הפנימי התוכן וזהו

אסורים לכן בעולם, אלקי אור מאיר שאז דלהיות

לעסוק לו שאסור המלך לפני העומד וכמו במלאכה,

בשבת כך לפניו, בביטול לעמוד אלא הפרטיים בצרכיו

לקבל ולא מלאכה מכל "לשבות אמיתי, ביטול צ"ל

ית', מכבודו ניזון יהי' זולתי בעולם דבר משום חיות

שבת". מערב המוכן מן אלא הותר לא האכילה שאף

äðåîù åìåë åîë ,úáù åìåë úåéäì øùôà éàå
.'åë ìåçä éîé úåéäì äìçú ÷ø ,äøùò

המעשה ימי בששת האדם, עבודת סדר וזהו

הקב"ה של רצונו כי שבת"), "כולו (ולא שבת ואח"כ

יתהפך גופא והעולם עולם, של מציאות שתהי' הוא

ימי ששת קודם יש אא"כ שייך זה ואין לקדושה,

ואח"כ חול) והסתר, העלם זמן הוא (שאז המעשה

בשבת. החול מתעלה

- היא התפלה שתכלית דאע"פ בתפלה, הוא וכן

מקום מכל המלך, לפני כשעומדים העמידה, תפילת

יש כל קודם אלא עשרה", שמונה "כולה התפלה אין

מרגיש שהאדם וק"ש, ק"ש ברכות דזמרה, פסוקי

קמי' כעבדא מוחלט בביטול לא אך לאלקות קירוב

עשרה. שמונה תפילת באה אח"כ ורק מרי',

המעשה, ימי דששת העבודה באה בתחילה וכך

ואח"כ הקודש, טהרת על שנעשו חולין בחינת

יהי' לבא שלעתיד עד שבת, בקדושת הכל מתעלה

שבת". שכולו "יום

b wxt mxa` jny cer `xwi `le d''c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰˙ÚÂהיינו עבידתא, עביד יומא כל הזוהר מאמר צ"ל
יום כו' אור יהי כמ"ש חסד בחי' הוא ראשון יום
גבורות בחי' למים מים בין מבדיל ויהי רקיע יהי כתיב ב'
אתת אדם למברי ואצטריך שתיתאה יומא דאתא כיון כו'
בחי' היא התורה שהרי הפלא זה דבר והנה כו'. אורייתא
בצלם כמ"ש התכללות בחי' ג"כ הוא ואדם כנ"ל תיקון
אדם על התורה קיטרגה מה ומפני האדם את עשה אלקים

בפ"ע חסד מחולקים קוין בחי' שהם וב' א' יום מעל יותר
נעלה שיותר תיקון בחי' שהוא אדם ועל כו', בפ"ע וגבורה
בחי' היא בעצמה התורה שהרי ועוד קיטרגה. כנ"ל מהם
תיקון בחי' שהוא האדם על קיטרגה איך ותיקון התכללות
בדרך הולך האדם הי' אם שבאמת הוא הענין אך כנ"ל.
רצונו נגד לעשות יכול האדם אך מקטרגת הי' לא הישר
בחי' האדם הי' לא ואם לחיצונים השפעה שיומשך וגורם
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אדם על התורה קיטרגה מה ומפני האדם את עשה אלקים

בפ"ע חסד מחולקים קוין בחי' שהם וב' א' יום מעל יותר
נעלה שיותר תיקון בחי' שהוא אדם ועל כו', בפ"ע וגבורה
בחי' היא בעצמה התורה שהרי ועוד קיטרגה. כנ"ל מהם
תיקון בחי' שהוא האדם על קיטרגה איך ותיקון התכללות
בדרך הולך האדם הי' אם שבאמת הוא הענין אך כנ"ל.
רצונו נגד לעשות יכול האדם אך מקטרגת הי' לא הישר
בחי' האדם הי' לא ואם לחיצונים השפעה שיומשך וגורם
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הוא אבל א' בקו רק פוגם הי' לא א' מקו רק התכללות
ג"כ הוא הפגם אזי פוגם כשהוא ולכן התכללות בבחי'
לה אמר קוין. מבחי' למעלה ששרשם התכללות בבחי'
ארך שבחי' מפני אפים ארך אתקרינא למגנא וכי הקב"ה
כלל ועון פגם מגיע שם אין אשר נעלה מאד הוא אפים
בחי' נתעורר ולפעמים פשע, על ועובר עון נושא כמ"ש
ברא דכד בגין הפגמים כל ומתקן ביוכ"פ כמו אפים ארך
וחד חד כל ועאלו לקמי' אתוון כל אתיין עלמא קוב"ה
כתרא מעל כף דנחית כיון כו' תי"ו אות עאלת למפרע
לא ולכן כתר בחי' שהוא משום כו' ותתאי עילאי אזדעזעו
לרשעים אפים ארך בחי' שהוא משום העולם בו נברא
וכ' שא' משום עלמא אברי לא ג"כ א' ובאות ולצדיקים
וזהו ג"כ, לחיצונים השפעה להיות ויכול אחד ענין הוא
ארורים הי"א שיכולים ארור בי' דאתקרי בגין בזוהר מ"ש
בי' כו' בית באות כולא דאיקיים עד יניקה, ג"כ לקבל
דבראשית בית בית יבנה בחכמה כמ"ש עלמא אשתכלל

כנ"ל. תיקון בחי'
Â‰ÊÂכמ"ש חסד בחי' הוא שאברהם ידענו, לא אברהם כי

כמו חסדים מותרי להיות ויכול אוהבי, אברהם
השפעת שכל נט"י גבי [כמו ישמעאל ממנו שיצא אברהם
לא ולכן ציפרנים שהן מותרות ויש יד בשם נקרא חסדים
יחי' ישמעאל לו אמר רק תיקון בחי' שהן עם עלן אשתדל
הוא אבל גשמי ישמעאל הוא למטה הוא שכאשר לפניך,

מותרי שהוא מפני אלקות בבחי' למעלה להעלותו רצה
פנימיות בחי' הוא ישראל יכירנו לא וישראל שלו, חסדים
ויש דאצילות, ז"א חיצוניות הוא ויעקב דאצילות ז"א
ומפני התכללות בחי' האמצעי קו הוא ישראל שהרי להבין
משמע יכירנו לא שלשון הוא הענין אך יכירנו, לא מה
בזוהר כמ"ש היינו יכירנו לא ואח"כ אותו הכיר שמתחלה
להאי שביק כו' לבנוי לברכא דאצטריך ברכאן דכל בגין
זאת לבחי' הברכות ששבק כו' ברך אשר וזאת כמ"ש דרגא
ששם כמ"ש אצי' בבחי' שבטים יש כי דאצילות מל' בחי'
ונק' אלכסון] [=גבולי גב"א י"ב י"ה שבטי שבטים עלו
שבטים ונקרא הבריאה בעולם שבטים ויש דדכורא שבטים
כמ"ש מל' בחי' עליהם עומד שהים בקר י"ב ונקרא דנוק'
שלא היינו יכירנו לא וזהו כו', הים אל הולכים הנחלים כל
לבחי' שבק רק מאין יש בריאה בבחי' א"ע להשפיל רצה
בחי' ג"כ בהם שיש הכיר שלא מפני זאת שנקרא מל'
וגאלתיך לא ואם יגאל טוב יגאלך אם כתיב הנה תיקון,
יסוד, בחי' נקרא ג"כ והתורה יסוד בחי' הוא טוב אנוכי,
תומ"צ ישראל יקיימו שאם היינו טוב יגאלך אם וזהו
לגאולה ראוים יהיו שלא לאו ואם יגאל הכל ויתקנו ויבררו
אני בחי' הוא אני אנוכי וגאלתיך שלהם תומ"צ מצד
אריך בחי' כתר בחי' הוא שבאנוכי וכו' אחרון ואני ראשון
להם יהי' שלא והגם כתר בחי' ב' שיתעורר כנ"ל פי' אני

וד"ל. כנ"ל עצמו מצד יגאלם ומצות תורה
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נ"לÂ‡·Â¯מ) חפצתי, לא ועמך דבחי' זו אהבה ענין
תקע"ב בחורף ששמענו מה ע"פ לבאר
ותגל תשיש שוש מ"ש ע"פ נ"י נחום ר' וב"ד גיסי בחתונת
היא דאם דסתרי תרתי שהוא כו' בניה בקבוץ העקרה
ה' כמ"ש איש נק' דהקב"ה והענין בנים, לה מנין עקרה
כי אשה נק' וכנס"י אישי לי תקראי וכתיב מלחמה איש
תחלה מזרעת אשה מארז"ל וידוע זאת, לוקחה מאיש
אתעדל"ת ויש דרי שכשאכשר והענין כו' זכר יולדת
מ"ן העלאת ונק' תחלה מזרעת אשה ה"ע לה' מישראל
עד גבוה ממקום אתעדל"ע נמשך ועי"ז הקבלה בספרי
מלמעלה שנמשך פי' חסדו זכר בחי' והוא דכר דאולידת
לה' שבגופים בנש"י גדולה אהבה שיהי' עליון חסד גילוי
אמנם כדלקמן, זכר לשון נק' זו עליונה אהבה שבחי' ית'
הוי' יצוה עכ"ז אתעדל"ת וליכא דרי אכשר לא ח"ו אם
ענין וזהו אהבה להם שיהי' ישראל את לעורר מאליו חסדו

לעורר הנמשך אתעדל"ע זו בחי' ונק' תחלה מזריע איש
והאתעדל"ת מ"ן, המעורר מ"ד קבלה ובלשון אתעדל"ת
יולדת לפיכך שאח"כ האשה זרע בחי' הוא מזה הנמשך
במעלה אינה בישראל עי"ז שנתעורר שהאהבה ר"ל נקבה
קלות דעתן נשים שבחי' זכר הנק' אהבה כמו ומדריגה
ההתעוררות הי' ולא דרי אכשר שלא ולפי אי"ה, כמשי"ת
אותם כשיעוררו שדי נותן הדין ע"כ עצמן מישראל
כשאכשר (משא"כ כו' זוטא אהבה בהם שיהי' מלמעלה
הי' שלא ר"ל עקרה כנס"י נק' זו בבחי' והנה כנ"ל) דרי
מזריע איש מלמעלה רק כלל מצידה ההזרעה התחלת
ב' יש כי ופי' נקבה, הנק' זוטא אהבה יולדת ואז תחלה
אלקי' ההארה הוא ממכ"ע וסוכ"ע, ממכ"ע מדריגות
ונהנים שיושבים בגעה"ע לנשמות מושג להיות שנמשך
ושרש דוקא המושג מדבר אלא אינה וההנאה כו' מזיו
נברא ביו"ד רז"ל וז"ש יו"ד שנק' ח"ע מבחי' הוא זה גילוי
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המשתלשלת העליון עדן הנקראת ח"ע בחי' שהיא עוה"ב
כו' עשית בחכמה כולם כמ"ש העולמות בכל ומתלבשת
חד לכל ההשגה גילוי בבחי' היא בג"ע כו' תחי' והחכמה

ש כנודע דילי' שיעורא הואלפום בג"ע הנשמות עונג
בזה"ק כדאי' בנגלה בעוה"ז שעסק התורה סודות מהשגת
נק' החכמ' והנה נחמני, בר דרבה בעובדא ובגמ' שלח פ'
ב"ה מא"ס עצום צמצום בבחי' שהתהוותה לפי יו"ד
כדי וכ"ז באריכות, כמש"ל כו' ממזלא יונק אבא הסכ"ע
זו הארה ונק' בהשגה ונתפס מושג להיות יכול שיהי'
צמצום בבחי' הארתו שאין הוא סכ"ע בחי' אבל ממכ"ע,
הוא אלא כו' בהשגה מושג שיהי' עד ותכלית וגבול
ביאור פמ"ח בלק"א וכמ"ש ותכלית גבול בלי בבחי'
שאינו אלא ח"ו עיגול כמו כמשמעו שאינו סכ"ע ענין
להנשמה א"א ולכן היטב, יעו"ש וכו' התלבשות בבחי'
הוא כי העליון בג"ע גם אף ממש בהשגה ממנו להשיג
אין שבג"ע כנ"ל שבג"ע ודעת החכמה מבחי' למעלה
האדם תשוקת ואעפ"כ כו' ממלא מבחי' רק הגילוי
בבחי' החיים במקור להכלל דוקא להיות ראוי השלם
אלא ממש בהשגה להשיגו שא"א אף דוקא הסוכ"ע
כי הראשון ומהותה ממציאותה תתבטל לשם שבעלותה
כמו ולא כו' והשגה ודעת חכ' ממהות למע' הוא שם
בהשגה ונהנית ממש במהותה היא שהנשמה בג"ע
בעלותה אבל יש, אוהבי להנחיל יש הג"ע נק' ולפיכך
אעפ"כ ממש ואין ביטול בבחי' מתבטלת מעלה למעלה
ושיתגלה ממש המצי' בביטול להיות יותר הרבה טוב
בבחי' משתהי' בע"ג הבלתי סכ"ע מבחי' גילוי איזו לה
צמצום שהוא ממכ"ע רק הגילוי לה ושיהי' בשלימות יש
לסכ"ע דממכ"ע הארה בין כלל ערוך אין כי כו' עצום
בחי' הידוע באדם מבטוח בה' לחסות טוב וז"ש כו'
גילוי להיות יוכל שמשם ממכ"ע בחי' הכסא שעל אדם
ואעפ"כ הבית את וטח לשון מבטוח לשון וזהו בהשגה
להיות א"א שמשם אף הסכ"ע בה' לחסות יותר טוב
כו' לחסות וזהו מקיף בבחי' אלא ממש בהשגה הגילוי
ובחי' ע"ש, בעזה"י באריכות זה פסוק על במ"א וכמ"ש
ומתאוה שלימה דעה בעל הוא שהזכר זכר נק' זו אהבה
האהבה היינו נקבה בחי' משא"כ להתאוות שראוי לדבר
שהיא שבג"ע הארה היא פרוסה לשון פרס לקבל ע"מ
ופרוסה פרס לשון נק' לפיכך נברא ביו"ד מבחי' רק
נשארה שבג"ע משום והיינו הדבר, מכל לבד חלק שה"ע
שדעתו נקבה בחי' שהוא מי ע"כ ממש במהותה הנשמה
ושיהי' ובמקומו במהותו שישאר יותר בזה בוחר קלה
מבחי' הגילוי רק לו שיהי' הגם ממש בהשגתו נהנה
בעל שהוא דכר בחי' שהוא מי תשוקת כן ולא ממכ"ע,

הסוכ"ע ב"ה בא"ס להכלל וחפץ שמתאוה שלימה דיעה
אין בבחי' שם שיהי' הגם דכולא ושרשא עיקרא שהוא
ר"פ ח"א לק"א (ע' כו' במציאות שם ויתבטל ואפס

ר"לי"ט), בניה בקבוץ העקרה ותגל תשיש שוש וז"ש
אתעדל"ת וליכא דרי אכשר דלא עקרה כשהיא גם שאף
שהאתעדל"ת באופן אתעדל"ע לעורר ה' יצוה עכ"ז
שיתעוררו דכר בחי' דהיינו בניה בחי' יהי' מזה הנמשך
משורת ולפנים לפני וזהו הנ"ל, גדולה באהבה ישראל
נקבה יולדת תחלה מזריע דאיש הוא ששוה"ד הדין
כו' תשיש שוש אומר לזה זה, יהי' מה ומפני כדלעיל,
שע"י שבישראל מצוה של שמחה ע"י והיינו בשמחה
והמדה מהגדר יוצא ואז הפנימית גילוי גורמים שמחה
ואז המדה קו מבחי' שלמעלה הארה גילוי מעוררים וכך
אתעדל"ע שנמשך אלא אתעדל"ת בדליכא שגם נמשך
יולדת תהי' אעפ"כ עקרה כנס"י אז ונק' אתעדל"ת לעורר
לקבל ע"מ שלא הנ"ל גדולה אהבה בישראל להיות זכר
סוכ"ע בבחי' ולהבטל להכלל אלא ממכ"ע מבחי' פרס
חפצתי לא ועמך דבחי' אהבה ענין שרש וזהו כנ"ל, כו'
וארץ שמים אפי' ולא ית' זולתו דבר שום לחפוץ שלא
אלא כו' נברא ביו"ד רק כי ותחתון עליון ג"ע שהם
ממש, ית' למהו"ע דהיינו לבד ית' לו רק האהבה תהי'
בדביקותו נ"ע ורבינו ממורינו הלשון נשמע הי' (וכך
ניט וויל איך ניסט גאר זע וויל איך בזה"ל אומר שהי'
מער וויל איך כו' עוה"ב דאיין ניט וויל איך ג"ע דאיין
המבואר מההתבוננות נמשך וזה אליין) דיך אז ניט
ממש שיעור אין מדריגות רוממות שיש איך למעלה
ושרש מקור שהיא ח"ע בחי' עד התחתון ג"ע מבחי'
הח"ע בחי' ועכ"ז כנ"ל שבג"ע ממכ"ע דבחי' ההארה
ערוך ואינה לבד שערות מבחי' דהיינו תמצא ממש מאין
בחי' שהרי א"ק לגבי חשיב כלא וכ"ע הכ"ע לגבי כלל
מהבלים רק נמשכו מהכ"ע שלמעלה נקודים עקודים
מהו"ע לגבי ממש חיצונית הארה שהיא דא"ק דאח"פ
ערוך שאינו כו' מהאזן או מהפה היוצא ההבל כמו דא"ק
יש בריאה הוא א"ק וכללות האדם, של ומדות לשכל
ישתבח קדושים בורא ע"פ וכמש"ל א"ס אור לגבי מאין
להתאוות האהבה מזה יומשך לזאת ואי כו' שמך
ממש ית' ועצמותו מהותו שהוא דכולא ושרשא למקורא
ועמך בשמים לי מי וזהו כו' בה' לחסות טוב ענין וזהו
רק חיים מקור ועמך בחי' אפי' דהיינו חפצתי לא
לקבל ע"מ שלא מארז"ל ענין והוא לבד, ית' למהו"ע
אף פרס הנק' ההארה בבחי' לחפוץ שלא דהיינו פרס
ממש בהשגה נהנה ויהי' שהוא כמו במהותו ישאר ששם
וכנ"ל: ממש ית' למהו"ע תשוקתו עיקר יהיה אבל
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המשתלשלת העליון עדן הנקראת ח"ע בחי' שהיא עוה"ב
כו' עשית בחכמה כולם כמ"ש העולמות בכל ומתלבשת
חד לכל ההשגה גילוי בבחי' היא בג"ע כו' תחי' והחכמה

ש כנודע דילי' שיעורא הואלפום בג"ע הנשמות עונג
בזה"ק כדאי' בנגלה בעוה"ז שעסק התורה סודות מהשגת
נק' החכמ' והנה נחמני, בר דרבה בעובדא ובגמ' שלח פ'
ב"ה מא"ס עצום צמצום בבחי' שהתהוותה לפי יו"ד
כדי וכ"ז באריכות, כמש"ל כו' ממזלא יונק אבא הסכ"ע
זו הארה ונק' בהשגה ונתפס מושג להיות יכול שיהי'
צמצום בבחי' הארתו שאין הוא סכ"ע בחי' אבל ממכ"ע,
הוא אלא כו' בהשגה מושג שיהי' עד ותכלית וגבול
ביאור פמ"ח בלק"א וכמ"ש ותכלית גבול בלי בבחי'
שאינו אלא ח"ו עיגול כמו כמשמעו שאינו סכ"ע ענין
להנשמה א"א ולכן היטב, יעו"ש וכו' התלבשות בבחי'
הוא כי העליון בג"ע גם אף ממש בהשגה ממנו להשיג
אין שבג"ע כנ"ל שבג"ע ודעת החכמה מבחי' למעלה
האדם תשוקת ואעפ"כ כו' ממלא מבחי' רק הגילוי
בבחי' החיים במקור להכלל דוקא להיות ראוי השלם
אלא ממש בהשגה להשיגו שא"א אף דוקא הסוכ"ע
כי הראשון ומהותה ממציאותה תתבטל לשם שבעלותה
כמו ולא כו' והשגה ודעת חכ' ממהות למע' הוא שם
בהשגה ונהנית ממש במהותה היא שהנשמה בג"ע
בעלותה אבל יש, אוהבי להנחיל יש הג"ע נק' ולפיכך
אעפ"כ ממש ואין ביטול בבחי' מתבטלת מעלה למעלה
ושיתגלה ממש המצי' בביטול להיות יותר הרבה טוב
בבחי' משתהי' בע"ג הבלתי סכ"ע מבחי' גילוי איזו לה
צמצום שהוא ממכ"ע רק הגילוי לה ושיהי' בשלימות יש
לסכ"ע דממכ"ע הארה בין כלל ערוך אין כי כו' עצום
בחי' הידוע באדם מבטוח בה' לחסות טוב וז"ש כו'
גילוי להיות יוכל שמשם ממכ"ע בחי' הכסא שעל אדם
ואעפ"כ הבית את וטח לשון מבטוח לשון וזהו בהשגה
להיות א"א שמשם אף הסכ"ע בה' לחסות יותר טוב
כו' לחסות וזהו מקיף בבחי' אלא ממש בהשגה הגילוי
ובחי' ע"ש, בעזה"י באריכות זה פסוק על במ"א וכמ"ש
ומתאוה שלימה דעה בעל הוא שהזכר זכר נק' זו אהבה
האהבה היינו נקבה בחי' משא"כ להתאוות שראוי לדבר
שהיא שבג"ע הארה היא פרוסה לשון פרס לקבל ע"מ
ופרוסה פרס לשון נק' לפיכך נברא ביו"ד מבחי' רק
נשארה שבג"ע משום והיינו הדבר, מכל לבד חלק שה"ע
שדעתו נקבה בחי' שהוא מי ע"כ ממש במהותה הנשמה
ושיהי' ובמקומו במהותו שישאר יותר בזה בוחר קלה
מבחי' הגילוי רק לו שיהי' הגם ממש בהשגתו נהנה
בעל שהוא דכר בחי' שהוא מי תשוקת כן ולא ממכ"ע,

הסוכ"ע ב"ה בא"ס להכלל וחפץ שמתאוה שלימה דיעה
אין בבחי' שם שיהי' הגם דכולא ושרשא עיקרא שהוא
ר"פ ח"א לק"א (ע' כו' במציאות שם ויתבטל ואפס

ר"לי"ט), בניה בקבוץ העקרה ותגל תשיש שוש וז"ש
אתעדל"ת וליכא דרי אכשר דלא עקרה כשהיא גם שאף
שהאתעדל"ת באופן אתעדל"ע לעורר ה' יצוה עכ"ז
שיתעוררו דכר בחי' דהיינו בניה בחי' יהי' מזה הנמשך
משורת ולפנים לפני וזהו הנ"ל, גדולה באהבה ישראל
נקבה יולדת תחלה מזריע דאיש הוא ששוה"ד הדין
כו' תשיש שוש אומר לזה זה, יהי' מה ומפני כדלעיל,
שע"י שבישראל מצוה של שמחה ע"י והיינו בשמחה
והמדה מהגדר יוצא ואז הפנימית גילוי גורמים שמחה
ואז המדה קו מבחי' שלמעלה הארה גילוי מעוררים וכך
אתעדל"ע שנמשך אלא אתעדל"ת בדליכא שגם נמשך
יולדת תהי' אעפ"כ עקרה כנס"י אז ונק' אתעדל"ת לעורר
לקבל ע"מ שלא הנ"ל גדולה אהבה בישראל להיות זכר
סוכ"ע בבחי' ולהבטל להכלל אלא ממכ"ע מבחי' פרס
חפצתי לא ועמך דבחי' אהבה ענין שרש וזהו כנ"ל, כו'
וארץ שמים אפי' ולא ית' זולתו דבר שום לחפוץ שלא
אלא כו' נברא ביו"ד רק כי ותחתון עליון ג"ע שהם
ממש, ית' למהו"ע דהיינו לבד ית' לו רק האהבה תהי'
בדביקותו נ"ע ורבינו ממורינו הלשון נשמע הי' (וכך
ניט וויל איך ניסט גאר זע וויל איך בזה"ל אומר שהי'
מער וויל איך כו' עוה"ב דאיין ניט וויל איך ג"ע דאיין
המבואר מההתבוננות נמשך וזה אליין) דיך אז ניט
ממש שיעור אין מדריגות רוממות שיש איך למעלה
ושרש מקור שהיא ח"ע בחי' עד התחתון ג"ע מבחי'
הח"ע בחי' ועכ"ז כנ"ל שבג"ע ממכ"ע דבחי' ההארה
ערוך ואינה לבד שערות מבחי' דהיינו תמצא ממש מאין
בחי' שהרי א"ק לגבי חשיב כלא וכ"ע הכ"ע לגבי כלל
מהבלים רק נמשכו מהכ"ע שלמעלה נקודים עקודים
מהו"ע לגבי ממש חיצונית הארה שהיא דא"ק דאח"פ
ערוך שאינו כו' מהאזן או מהפה היוצא ההבל כמו דא"ק
יש בריאה הוא א"ק וכללות האדם, של ומדות לשכל
ישתבח קדושים בורא ע"פ וכמש"ל א"ס אור לגבי מאין
להתאוות האהבה מזה יומשך לזאת ואי כו' שמך
ממש ית' ועצמותו מהותו שהוא דכולא ושרשא למקורא
ועמך בשמים לי מי וזהו כו' בה' לחסות טוב ענין וזהו
רק חיים מקור ועמך בחי' אפי' דהיינו חפצתי לא
לקבל ע"מ שלא מארז"ל ענין והוא לבד, ית' למהו"ע
אף פרס הנק' ההארה בבחי' לחפוץ שלא דהיינו פרס
ממש בהשגה נהנה ויהי' שהוא כמו במהותו ישאר ששם
וכנ"ל: ממש ית' למהו"ע תשוקתו עיקר יהיה אבל
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וארץÊ"„ÚÂ[כה)] שמים עד"מ הנבראי', פרטי בכל
זו"נ בחי' שהם למעלה יש ועד"ז שלמטה,
והארץ השמים לבחי' מקור הם דעשי' שזו"נ עולם, שבכל
ג"כ שהם דעשי' חו"ב בחי' הוא למקור והמקור הגשמי',

במ"א כמ"ש וארץ לחו"ב1שמים מקור הם דיצי' וזו"נ ,
זו"נ בבריאה ועד"ז למקור, מקור דיצי' וחו"ב דעשי',
מקור דבריאה וחו"ב דיצי', לחו"ב מקור הם דבריאה
לחו"ב מקורי' הם דאצי' זו"נ באצי' וכמו"כ כו', למקור
דאצי' דמל' מאין יש התהוות בחי' ע"י שזהו רק דבריאה
וחו"ב דע"ס, ממל' הוא המל' התהוות ומ"מ כמשנ"ל,
בין ההפרש מענין וכנודע עילאין, וארץ שמים הם דאצי'
הארץ, ותשמע השמים האזינו אמר שמשה לישעי' משה
דאינון השמים ארץ, והאזיני שמים שמעו אמר וישעי'
שמים שנק' זו"נ בחי' והיינו ידיעין, דלא שמים ידיעין,
שמים נק' כתר בחי' וגם והארץ, השמים הם וחו"ב וארץ,
הזה היום בעצם בד"ה ע' השמים, שמי בחי' שהוא רק

שבת"א הנ"ל מאמר על בכל2הגהות ועד"ז יעו"ש.
סדרי שבכל זו"נ בחי' ג"כ הם ולילה יום וכמו הנבראים,
ז' למקור והמקור דאצי', זו"נ בחי' הוא והמקור ההשתל',
ברוחניות הוא ולילה יום בחי' באצי' ושם קדם, ימי
וכנודע דבי"ע, השתלשלו' סדרי בכל וגם מאד, בדקות
לילה, או יום זהו אם ידע מאין בהר כשהי' ממשה
ברוך וכשאומרים יום שזהו ידע קדוש אומרים כשמלאכים
הגשמי' ולילה יום בערך אינו וברוך שקדוש לילה, ה"ה
ידע משה שהרי ולילה ליום מקור ה"ה שעכ"פ אלא שלנו
יום שזהו ידע תושב"כ אותו שכשלמדו איתא ועוד מזה,
תשא ס"פ בילקוט כ"ז (כמ"ש לילה שזהו ידע ותושבע"פ
ותושבע"פ תושב"כ וכלל כלל בערך שאינו ת"ו), רמז
הגשמי' ולילה יום על מזה ידע ומ"מ הגשמי', ולילה ליום
דוגמתם שיש מהנבראי' ופרט פרט בכל תמצא ועד"ז כו'.
זולתה נגד בחי' כל אשר כו', המעלות רום עד ברוחני'

לבד. משל רק היא

`''lxz jhn z` mxd dz`e d''c

(1`"na y"nk ux`e miny k"b mdy 'iyrc a"egמאמרי גם ראה :
ואילך. ב תשכה, ד) (כרך לך לך אוה"ת ואילך. יג ע' ח"א תקס"ג אדה"ז
מילה. גדולה ד"ה לעיל וש"נ. תריז. ע' ח"ב תר"ם כו. ע' תרכ"ו סה"מ

(2`"zay l"pd xn`n lr zedbd dfd meid mvra d"caאוה"ת :

ח"א תקס"ג אדה"ז מאמרי גם וראה ואילך. א תשכה, ד) (כרך לך לך
ואילך. יב ע'
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‡Ó‚ec‰Âהן ּדאצילּות ספירֹות ּדעׂשר למעלה יּובן מּזה ¿«¿»ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ
היא וראׁשיתן ּבּכלים, אֹורֹות התלּבׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַַַָּבחינת
ראׁשית ׁשהיא לפי ראׁשית ונקראת החכמה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָספירת
הּבינה, לספירת מׁשּתלׁשל החכמה ּומּספירת ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות
מאירה החכמה נקּוּדת אׁשר הּנפׁש ּבכחֹות ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּדכׁשם
הּמּדֹות, את ׁשּמֹולידה הּבנים אם היא ּובינה דבינה ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהּׂשגה
אל מׁשּתלׁשל ׁשּמהחכמה העליֹונֹות ּבספירֹות הּוא ּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּנה
אֹורֹות ּבהתלּבׁשּות והּכל הּמּדֹות, אל הּמֹוחין ּומן ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹהּבינה
הּוא מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָּבּכלים,
ּוכמֹו ּכלל, ּבּכלים מתלּבׁש ׁשאינֹו מּקיף אֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבחינת
לֹו ׁשאין ׁשּבּנפׁש הרצֹון ּכח ּבמׁשל א) (ּפרק לעיל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנתּבאר
ּכי ּפנימי אֹור ּבבחינת בא אינֹו ּכן ואם ּבּגּוף, מיּוחד ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָּכלי
אין ּבאֹור למעלה הּדּוגמא יּובן כן ּוכמֹו מּקיף. ּבאֹור ְְְְְְִִֵֵַַַַָָאם
אם ּכי ּבּכלים מתלּבׁש ׁשאינֹו מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָסֹוף
ּׁשּבסדר מה מּובן זה ּפי ועל מּקיף, אֹור ּבחינת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּוא

מּסדר ּומלמעלה ּבההׁשּפעה וחׁשּבֹון ּדין יׁש ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהׁשּתלׁשלּות
ּבסדר הּנה ּכי וחׁשּבֹון, דין ּפי על ׁשּלא נמׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהׁשּתלׁשלּות
אֹורֹות התלּבׁשּות ּפנימי אֹור ׁשהּוא להיֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַהׁשּתלׁשלּות,
ּומה האֹור, לגיּלּוי ראּוי ׁשּיהיה ּכלי צרי הרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּכלים,
הראּוי והּכלי לקּבל, יּוכל לא אֹור לגיּלּוי ראּוי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּׁשאינֹו
הּכלי הּוא לאלקּות ּׁשּבטל ּדמה הּביּטּול, הּוא אֹור ְְְִִִֵֵֶַַַָֹלגיּלּוי
ּבמקֹום ׁשֹורה סֹוף אין ּדאֹור ּוכידּוע אֹור, ּגיּלּוי לקּבל ְְְְִִֵֵֶַַָָָהראּוי
הּוא סֹוף אין אֹור הׁשראת עיּקר (ולכן ּדוקא ְְְִִֵֵַַַַַָָָהּביּטּול
ּבחינת ׁשהּוא מה ּכח היא ׁשחכמה לפי דוקא, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבחכמה
ל"ה ּפרק ּבינֹונים ׁשל ּבספר ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָהּביּטּול
והּוא אני אין יׁשּות ּבבחינת ּׁשהּוא מה אבל ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבהּגה"ה),
מי אם ּכי אלקי וחּיּות אֹור לגיּלּוי ּכלי ׁשאינֹו לדּור, ְְְְֱִִִִִִִֵֶַָֹיכֹולים
ּביּטּול ּבבחינת ׁשהם דקדּוּׁשה סטרא ּכל והיינּו ּדוקא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבטל
ּבינֹונים ׁשל ּבספר ׁשּכתּוב ּוכמֹו יתּבר קדּוּׁשתֹו ׁשֹורה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשם

ׁשם. יעּוּין ו) ּפרק א ְֵֶֶֶַָ(חלק
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e‰ÊÂהּוא אם וחׁשּבֹון, ּדין יׁש ׁשם הׁשּתלׁשלּות ׁשּבסדר ¿∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
ּבטל ּׁשאינֹו ּדמה האלקי, והחּיּות להאֹור ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹראּוי
אינֹו עצמֹו ּבפני נפרד ּדבר הּוא אּלא ,יתּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאצלֹו
מּבחינת (רק הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּקדּוּׁשתֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָמקּבל
ּפרק ב מאמר לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו וחיצֹונּיּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָאחֹוריים
אחרא ּדסטרא החּיּות קּבלת ּבענין א ּפרק ז ּומאמר ְְְְֲֳִִֶֶַַַַַַָָָָָב
אליו ׁשּבטל מי אם ּכי אחרים), אלקים ְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּנקראים

להׁשּפעת הראּוי הּוא יתּבר רצֹונֹו ּומקּיים ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָיתּבר
.יתּבר קדּוּׁשתֹו מאֹור ְְִֵֵַַָָהחּיּות

.¯evÈ˜ּפנימים אֹורֹות הם ּדאצילּות ספירֹות עׂשר ƒְְֲִִִִֵֶֶַ
ּובאים מתאימים ּבכלים ְְְְִִִִִִֵַַַָהּמתלּבׁשים
מה, ּכח חכמה היא הראׁשֹונה והּספירה ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹּבהׁשּתלׁשלּות,
היא ּדביּטּול הּביּטּול, אֹופן לפי ּבחׁשּבֹון ּבאה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָוההׁשּפעה

.יתּבר קדּוּׁשתֹו להׁשראת ראּויה ְְְְְְִִֵַַָָָָּכלי
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והאופניםÊ·Â‰מד) התפלה בנוסח אומרים שאנו מה יובן
לעומת מתנשאים גדול ברעש וחיוה"ק
עבודתם והשרפים ברעש עבודתם דהאופנים השרפים,
הוא היש דהתהוות משיגים דהאופנים ברעש, שלא
הביטול הוא שלהם הביטול הרי א"כ ב"ה אוא"ס מעצמות

לאופנים שרפים בין ההפרש דזהו עוד, דשרפים1דאין
והעולמו' מהעולמות ומובדל קדוש ב"ה דאוא"ס משיגים

העולמות לגבי מקום תופסים וכמ"ש2אינם הוי'3, לך
בבחי' הוא ביטולם ואופן בתכלית, דבטלי' וכו' הגדולה
ומהולל הוי' גדול כי משיגים והאופנים כל"ח, קמי' וכולא
המהוה הא"ס כח שמשיגים אלקינו, בעיר מאד
הוא ומזה כלל, מציאות שום אינו המתהווה ושהמציאות
ממה היפך הוא שהאמת שמשיגים והיינו שלהם, הרעש
מה דבר למציאות נראה היש הרי דלעינים לעינים, שנראה
בתכלית, בטל והוא כלל לעצמו מציאות אינו ובאמת
אין בחי' והוא עליונה היותר במדריגה הוא שלו והביטול
של הגדולה וההתפעלות הרעש הוא ומזה מלבדו, עוד
האדם כאשר הנה באדם למטה עד"מ וכמו האופנים.
וכאשר ע"ז, מתפעל ה"ה ומשיגה השכלה איזה משכיל
החידה וכמו ביותר מוסתרה היא וההשכלה 4ההשגה

לגמרי אחר פי' בתוכה מכילים שלה האותיות שצירופי
זאת את השיג המשכיל כאשר הנה באמיתתו, שהוא מכמו
הנה אז האמת, היפך הוא לעינים שנראה מה כי ורואה
אזיי ניט איז עס גוואלד בקול יצעק ההתפעלות גודל ַַמפני
דמה ורואים שמשיגים באופנים הוא וכן זעהט. איהר ויא
שהוא האמת היפך הוא ומציאות יש שהוא לעינים שנראה
הוא מזה הנה כלל, לעצמו מציאות ואינו בתכלית בטל

כבוד ברוך ואומרי' גדול ברעש שלהם ההתפעלות גודל
ממקומו בכח5הוי' המהווה מל' בחי' הוא הוי' דכבוד ,

הסתר בדרך הוא בפועל ההתהוות אמנם כנ"ל, הא"ס
הוי' כבוד ברוך אומרי' הם ולזאת מהנברא, הבורא והעלם
הביטול ושיהי' שהוא כמו האמת ושיתגלה העצמי ממקומו
אלה, ברא מי וראו עיניכם מרום שאו וזהו בגילוי. עוד דאין
עליונה היותר ומדרי' בהבחי' רום עומק ענינו דמרום
כל ותכלי' אלה, ברא דמי וראו שלפה"צ, ב"ה בהאוא"ס
להשלים הבירורים בעבודת העבודה להיות הבריאה ענין
דירה ית' לו להיות א"ס דעצמות הפנימית הכוונה
מרום שאו והנה דוקא. התחתונים עבודת ע"י בתחתונים

שמע ר"ת רום6עיניכם עד עיניכם מרום שאו שיהי' דבכדי ,
הרי תפלה דהנה דתפלה. העבודה ע"י הוא המדריגות כל
ע"י הוא התורה ועסק המצות בעסק הקיום דכל זאת לבד

בסש"ב וכמ"ש דוקא, לרמ"ח7תפלה מקור הן דאהוי"ר
אז ואור, בחיות שיהי' התורה בעסק וכן ל"ת, ושס"ה ַמ"ע
א מיט און לעבעדיקאייט א מיט זאיין זאהל ַַַַָעס
הרי ולכן דוקא, דתפלה העבודה ע"י הוא ַליכטיקאייט,
הגוף כל שמעמידים השדרה לחוליות נמשלה ,8התפלה

שמשיג וההשגה הידיעה קיום הוא התפלה כי להיות
אלקי ענין באיזה והשגה ידיעה דבר דכל והיינו באלקות,
במוחו ונרגש נחקק ההוא הענין כאשר הנה לומד שהוא
העבודה בלעדי אבל קיומו, הוא אז התפלה בעת ולבו
בלימוד יגיעתו וכל אצלו, הענין ונאבד נשכח דתפלה
טז) יז (משלי דכתיב וזהו ח"ו. לריק הוא אלקות בידיעת
רש"י) תורה, (ללמוד חכמה לקנות כסיל ביד מחיר זה למה
מייגע אם דגם והיינו רש"י), לקיימה, בלבו (ואין אין ולב

ואילך.1) סע"ג עד, האזינו א. מז, שלח ד. כח, נשא לקו"ת ראה
ועוד. ב. ה, שה"ש

לכם2) ולקחתם בד"ה (כמ"ש ואוצ"ל ובהעתקה. בכתי"ק כ"ה
אוא"ס. לגבי :(1 שבהערה תרס"א

יא.3) כט, הימים-א דברי

ובכ"מ.4) פ"א. תרצ"א כגוונא ד"ה שנו. ע' תרע"ח המאמרים ספר ראה

יב.5) ג, יחזקאל
תמ"ט.6) תקו"ז
פ"ד.7)
א.8) מג, שה"ש ב. עא, ד. ע, בלק לקו"ת ב. כח, ברכות ראה
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e‰ÊÂהּוא אם וחׁשּבֹון, ּדין יׁש ׁשם הׁשּתלׁשלּות ׁשּבסדר ¿∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
ּבטל ּׁשאינֹו ּדמה האלקי, והחּיּות להאֹור ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹראּוי
אינֹו עצמֹו ּבפני נפרד ּדבר הּוא אּלא ,יתּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאצלֹו
מּבחינת (רק הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּקדּוּׁשתֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָמקּבל
ּפרק ב מאמר לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו וחיצֹונּיּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָאחֹוריים
אחרא ּדסטרא החּיּות קּבלת ּבענין א ּפרק ז ּומאמר ְְְְֲֳִִֶֶַַַַַַָָָָָב
אליו ׁשּבטל מי אם ּכי אחרים), אלקים ְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּנקראים

להׁשּפעת הראּוי הּוא יתּבר רצֹונֹו ּומקּיים ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָיתּבר
.יתּבר קדּוּׁשתֹו מאֹור ְְִֵֵַַָָהחּיּות

.¯evÈ˜ּפנימים אֹורֹות הם ּדאצילּות ספירֹות עׂשר ƒְְֲִִִִֵֶֶַ
ּובאים מתאימים ּבכלים ְְְְִִִִִִֵַַַָהּמתלּבׁשים
מה, ּכח חכמה היא הראׁשֹונה והּספירה ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹּבהׁשּתלׁשלּות,
היא ּדביּטּול הּביּטּול, אֹופן לפי ּבחׁשּבֹון ּבאה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָוההׁשּפעה

.יתּבר קדּוּׁשתֹו להׁשראת ראּויה ְְְְְְִִֵַַָָָָּכלי
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והאופניםÊ·Â‰מד) התפלה בנוסח אומרים שאנו מה יובן
לעומת מתנשאים גדול ברעש וחיוה"ק
עבודתם והשרפים ברעש עבודתם דהאופנים השרפים,
הוא היש דהתהוות משיגים דהאופנים ברעש, שלא
הביטול הוא שלהם הביטול הרי א"כ ב"ה אוא"ס מעצמות

לאופנים שרפים בין ההפרש דזהו עוד, דשרפים1דאין
והעולמו' מהעולמות ומובדל קדוש ב"ה דאוא"ס משיגים

העולמות לגבי מקום תופסים וכמ"ש2אינם הוי'3, לך
בבחי' הוא ביטולם ואופן בתכלית, דבטלי' וכו' הגדולה
ומהולל הוי' גדול כי משיגים והאופנים כל"ח, קמי' וכולא
המהוה הא"ס כח שמשיגים אלקינו, בעיר מאד
הוא ומזה כלל, מציאות שום אינו המתהווה ושהמציאות
ממה היפך הוא שהאמת שמשיגים והיינו שלהם, הרעש
מה דבר למציאות נראה היש הרי דלעינים לעינים, שנראה
בתכלית, בטל והוא כלל לעצמו מציאות אינו ובאמת
אין בחי' והוא עליונה היותר במדריגה הוא שלו והביטול
של הגדולה וההתפעלות הרעש הוא ומזה מלבדו, עוד
האדם כאשר הנה באדם למטה עד"מ וכמו האופנים.
וכאשר ע"ז, מתפעל ה"ה ומשיגה השכלה איזה משכיל
החידה וכמו ביותר מוסתרה היא וההשכלה 4ההשגה

לגמרי אחר פי' בתוכה מכילים שלה האותיות שצירופי
זאת את השיג המשכיל כאשר הנה באמיתתו, שהוא מכמו
הנה אז האמת, היפך הוא לעינים שנראה מה כי ורואה
אזיי ניט איז עס גוואלד בקול יצעק ההתפעלות גודל ַַמפני
דמה ורואים שמשיגים באופנים הוא וכן זעהט. איהר ויא
שהוא האמת היפך הוא ומציאות יש שהוא לעינים שנראה
הוא מזה הנה כלל, לעצמו מציאות ואינו בתכלית בטל

כבוד ברוך ואומרי' גדול ברעש שלהם ההתפעלות גודל
ממקומו בכח5הוי' המהווה מל' בחי' הוא הוי' דכבוד ,

הסתר בדרך הוא בפועל ההתהוות אמנם כנ"ל, הא"ס
הוי' כבוד ברוך אומרי' הם ולזאת מהנברא, הבורא והעלם
הביטול ושיהי' שהוא כמו האמת ושיתגלה העצמי ממקומו
אלה, ברא מי וראו עיניכם מרום שאו וזהו בגילוי. עוד דאין
עליונה היותר ומדרי' בהבחי' רום עומק ענינו דמרום
כל ותכלי' אלה, ברא דמי וראו שלפה"צ, ב"ה בהאוא"ס
להשלים הבירורים בעבודת העבודה להיות הבריאה ענין
דירה ית' לו להיות א"ס דעצמות הפנימית הכוונה
מרום שאו והנה דוקא. התחתונים עבודת ע"י בתחתונים

שמע ר"ת רום6עיניכם עד עיניכם מרום שאו שיהי' דבכדי ,
הרי תפלה דהנה דתפלה. העבודה ע"י הוא המדריגות כל
ע"י הוא התורה ועסק המצות בעסק הקיום דכל זאת לבד

בסש"ב וכמ"ש דוקא, לרמ"ח7תפלה מקור הן דאהוי"ר
אז ואור, בחיות שיהי' התורה בעסק וכן ל"ת, ושס"ה ַמ"ע
א מיט און לעבעדיקאייט א מיט זאיין זאהל ַַַַָעס
הרי ולכן דוקא, דתפלה העבודה ע"י הוא ַליכטיקאייט,
הגוף כל שמעמידים השדרה לחוליות נמשלה ,8התפלה

שמשיג וההשגה הידיעה קיום הוא התפלה כי להיות
אלקי ענין באיזה והשגה ידיעה דבר דכל והיינו באלקות,
במוחו ונרגש נחקק ההוא הענין כאשר הנה לומד שהוא
העבודה בלעדי אבל קיומו, הוא אז התפלה בעת ולבו
בלימוד יגיעתו וכל אצלו, הענין ונאבד נשכח דתפלה
טז) יז (משלי דכתיב וזהו ח"ו. לריק הוא אלקות בידיעת
רש"י) תורה, (ללמוד חכמה לקנות כסיל ביד מחיר זה למה
מייגע אם דגם והיינו רש"י), לקיימה, בלבו (ואין אין ולב

ואילך.1) סע"ג עד, האזינו א. מז, שלח ד. כח, נשא לקו"ת ראה
ועוד. ב. ה, שה"ש

לכם2) ולקחתם בד"ה (כמ"ש ואוצ"ל ובהעתקה. בכתי"ק כ"ה
אוא"ס. לגבי :(1 שבהערה תרס"א

יא.3) כט, הימים-א דברי

ובכ"מ.4) פ"א. תרצ"א כגוונא ד"ה שנו. ע' תרע"ח המאמרים ספר ראה

יב.5) ג, יחזקאל
תמ"ט.6) תקו"ז
פ"ד.7)
א.8) מג, שה"ש ב. עא, ד. ע, בלק לקו"ת ב. כח, ברכות ראה
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הדברים אין אם אבל בלימוד, וידיעה חכ' לקנות עצמו את
נאבד הרי תפלה, זו שבלב בעבודה ולבו במוחו נחקקים
רק הוא מצ"ע דהלימוד מה, זמן במשך לגמרי הענין אצלו
לו, הזר דבר וכמו ממנו שחוץ כדבר היינו חיצונית ידיעה
איז ער און אים, פון ואייט און פרעמד אים איז ענין ַדער
בהענין שמתבונן דתפלה העבודה וע"י ענין, דעם פון ַואייט
הענין אל מתקרב ה"ה שבזה חלקיו פרטי בכל המושג
ענין דעם צוא נעהענטער וערט ער אליו, קרוב נעשה והענין
דעתו ומעמיק ענין זאיין וערט ענין דער אז ואנען ַַַביז

או פארשטיין צוא אייף דיאבהענין הערין דער ן ַ
נחקקים הענין ופרטי איז, ענין דעם אין ואס ַָגעטליכקאייט
בעניני גם ועניניו הנהגותיו בכל הרי ובמילא ולבו, במוחו
על גם שפועל והיינו ההוא, הענין פעולת נרגש העולם

דידוע מדותיו, וזיכוך בבירור שבו בכלל9הנה"ב דבהנה"ב
כללות חלוקות ג' בו יש דעז10הרי ועז, כשב שור שהם

הוא דטבעו ביותר וחוזק בתקיפות שבבהמות עז הוא
משום מתפעל ואינו דבר, משום כלל ממקומו ניזוז שאינו
ותוקף עזות תנועת שום בו ניכר שאינו זאת גם ואף דבר,
כאשר ורק בעצמו, הזזה שום בלי במקומו חזק עומד כ"א
וחזקו תקפו ניכר אז דבר איזה עליו לפעול בו נוגעים

לנצח תוקפו שמראה טבעו ושור דבר, משום מתפעל שאינו
הרי ובפרטיות עליו, לפעול ובנקל רך טבעו וכשב ולבעוט,
הוא זה בשביל אשר בהנה"ב מדרי' חילוקי כמה בזה יש
את לזכך הנה"ב את לברר בכדי בגוף הנשמה ירידת תכלית
סולם שהוא דתפלה העבודה ע"י והוא טבעיים, המדות

המדרי'11ההתקשרות עם ביותר התחתון את שמקשר
הכוונה נשלם ושעי"ז המעלות רום עד עליונה היותר

ב"ה. אוא"ס ועצמות דפנימיות הפנימיות העליונה
Â‰ÊÂוהתורה התפלה תיבות על דקאי לתיבה, תעשה צהר

מאירות שתהא כדי האור בהם להמשיך שצריכים
מדרי' בזה יש הנה האור והמשכת הובאת ובאופן לכם,
ותכלית ומרגליות, טובות אבנים או חלון ע"י אם חלוקות
מלמעלה, תכלנה אמה ואל אשר בכדי הוא הכל ועיקר

העולם מלך אלקינו ר"ת הכוונה12דאמ"ה דתכלית והיינו ,
העליונה הכוונה שיושלם הוא העולמות והתהוות בבריאת
דזהו בארוכה כמבואר ורשימו הצמצום ענין הי' שע"ז
סמיכות וזהו וכו', בכח בעצמו דשיער המדידה שהיא אמה
מלמעלה תכלנה אמה ואל אל לתבה תעשה דצהר ענין
שזהו קיימא, דבהכי דזהו העליונה הכוונה שתושלם

הבריאה. ענין כל תכלית

(cn) daizl dyrz xdv d"c

שלום9) תורת השיחות ספר .(20 (ע' פ"ח התפלה קונטרס ראה
רנו. ע' לקמן .10 ע'

(10.1 הערה לעיל וראה כללית. בכתי"ק: בהעתקה. כ"ה
תמ"ה11) תקו"ז ע"ב. ריש שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, זח"א ראה

רכב ע' תרנ"ה המאמרים ספר ואילך. ב ב, בשלח לקו"ת א). (פג,

ובכ"מ. ואילך. 80 ע' תש"ח ואילך.
השיחות12) ספר תרצ"א. לתיבה תעשה צהר סד"ה גם ראה

פד ס"ע ה'ש"ת המאמרים (ספר ה'ש"ת הנ"ל סד"ה .171 ס"ע תרצ"א
102 ע' ח"א תש"נ השיחות ספר .10 ע' א חלק שיחות לקוטי ואילך).

ובכ"מ. .392 ע' .80 ע' ח"א תנש"א .53 הערה

•
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.·Èלקחת החלו לעולמו, זלמן ר' החסיד משנפטר

היהודיות במושבות שונים במקומות ל"שמורה" חטים

ז"ל נחמן ר' הגביר החסיד אצל וכן חרסון, שבחבל

הרב בהשגחת "ניחאיעווקע" שלו מהחווה דוליצקי

סאנין. ז"ל צבי ר' החסיד

"תומכי להתייסדות הראשונה השנה תרנ"ז, בשנת

מצה בהכנת העבודה כל עברה בליובאוויטש, תמימים"

הישיבה. תלמידי לידי שמורה

בטחנת־ החטים טחינת קויימה השנים כל במשך

שנה באותה וכו'. חדשות אבנים ההידורים, כל עם מים,

הפועלת לטחנה הטחנה את הטחנה בעלי הפכו

מיוחדת יד טחנת אורגנה כך ומשום גלילים, באמצעות

השמורה. חיטת לטחינת

בטחינת ההתעסקות החלה אדר חודש בראש

פעמים, שלש נבררים החטים היו מתחילה החטים.

הקבועים בסדריה הטחינה מבוצעת היתה כך ואחר

קבוע. סדר היה דבר לכל המיוחדים. והידוריה

שלנו מים בשאיבת היה מיוחדת ועבודה מיוחד סדר

לאפיית ובהכנות מצוה, מצת אפיית שלפני בערב

תלמידי קשישי עסקו זו בעבודה פסח. ערב של השמורה

הן דבר, בכל מיוחדות והוראות אזהרות שקבלו הישיבה

והן התנור בהכשרת הן שלנו, המים לשאיבת ביחס

ביחוד. פרט כל על וההשגחה והלישה האפיה בסדרי

למדן אחד, תלמיד לישיבה שהגיע אירע אחת פעם

ברצון אותו קיבל הישיבה של ההנהלה וועד כשרון ובעל

הישיבה. כתלמיד רב

"תומכי בישיבת חדשים תלמידים בקבלת הסדר

היו התלמידים קבלת שסיימו שלאחר היה, תמימים"

שנתקבלו. התלמידים של מפורטת רשימה מסדרים

את מכניס הייתי הישיבה של פועל" "מנהל בתור

בפירוט ופרטית כללית הרצאה בצירוף אבי אל הרשימה

הועד חברי ושל הגלוי הבחינה ועד חברי של דיעותיהם

"c"ag i`iyp" zxezn

בנפרד. תלמיד כל אודות החשאי

לכל ביחס הפרטים כל לדעת מתעניין היה אבי

אבי בו התעניין האמור, לתלמיד כשהגיע ותלמיד. תלמיד

טובים, כשרונות בעל היה הבחור שכן מיוחד, באופן

שאותו צויין החשאי המבקר הועד הרצאת לפי ברם,

ביותר. עדינות אינן פניו וגם גסות מדות בעל הינו בחור

ההרצאה על עבר בענין, והתעמק רבות חשב אבי

אמר מכן ולאחר פעמים, כתלמידמספר לקבלו שיש

בידים. חזק אותו לקחת צורך שיהיה אלא

חודש במחצית התלמידים, רשימת אישור לאחר מיד

מיוחד, חמור סדר זה תלמיד עבור הוצאתי בערך, חשון

להשגיח הוריתי והחסידות הנגלה סדרי על ולמשגיחים

החורף. כל במשך הדבר נמשך כך במיוחד. עליו

.‚Èראש בתקופת לחו"ל, אבי נסע טבת חודש בראש

החטה בבירור להתחיל צריכים כשהיו אדר חודש

אותו על להטיל ממכתביו, באחד אבי לי כותב לשמורה,

לשמורה בהכנות הקשורה הקשה העבודה כל את תלמיד

באותה שכן העבודה, אצלו מתבצעת כיצד לו ושאכתוב

בלבד ספורים ימים לליובאוויטש להגיע אבי על היה שנה

פסח. לפני

העבודות כל בהידור. ההוראות כל את קיימתי

יד של הריחיים בהעמדת החטים, בבירור הקשות

עד האמור, התלמיד על העמסתי עצמה, ובטחינה

לו היה לא מנוחה, רגע לו היה לא שבועות שני שבמשך

ירגיש שלא מסודר, בסדר היה והכל לילה ולא יום לא

מסויימת. הוראה כאן שמתבצעת

ה"תמימים" תלמידי אצל קיימת היתה לא כלל בדרך

פקדו אם "מדוע", או "למה" השאלה בליובאוויטש,

עשו. � לעשות

על הושתתה בליובאוויטש תמימים" "תומכי ישיבת

התלמיד ומסירות. נאמנות אהבה, אמת, יסודות: ארבעה

היתה התלמידים בין ששררה האהבה לבן, נחשב בישיבה

כלפי התלמידים של והמסירות הנאמנות להפליא,

במלוא היו התלמידים, כלפי המנהלים של וכן המנהלים,

סוג לגדל יכולה היתה כזו הנהגה ורק המושג, מובן

גידלה אכן תמימים" "תומכי שישיבת כזה תלמידים

השם. יברכם � וחינכה

הבית, אנשי כל עבור מצה לאפות צריכים כשהיו

כל � כלומר תלמיד, אותו שכם על העבודה כל הוטלה

עליו. הטלתי הקשות העבודות את אבל עבדו, התלמידים

שכתבתי הידיעות על נוסף הרי לליובאוויטש אבי כששב

אותו אודות ובמפורט ביחוד התענין במכתבים, לו

תלמיד.

פסח, ערב של שמורה מצה לאפיית ההכנות כשהגיעו

בבדיקת הבחור את כיבדתי העבודות, כל על נוסף הרי

עד שנמשכה עבודה הישיבה, במשרד ב"מנין", חמץ

שבע ובשעה הלילה, חצות אחרי שתים־שלש לשעה

כדי האפיה במקום להיות עליו היה פסח ערב של בבוקר

המאפיה. את להכשיר

חמש בשעה אלי קראתיו העבודות, כל את כשסיימו

"ששת המאמר את היטב שילמד עליו וציוויתי בערב,

יבוא � פסח של ראשון יום � ולמחר שב"סידור", ימים"

ואלמ בבוקר שבע בשעה המאמר.אלי את אתו ד

ב"זאל השולחנות על הממונים אחד שהוא ידעתי

לשעה1הגדול" עד יימשך שבודאי ה"סדר", לאחרי ועד ,

שעה רבע אפילו לו יהיה לא הלילה, חצות אחרי שתים

לו נוגע כמה עד לראות כדי היה הענין כל ללמוד. פנאי

החסידות. לימוד

לפי במוחו, קלוט המאמר היה בבוקר, שבע בשעה

שמונה. לשעה עד אתו למדתי בחסידות. אז ידיעתו ערך

היה האמור, ככל לו וסיפרתי אבי אל כך אחר כשנכנסתי

הריני פרי, עושה אילן בעזה"י נטענו לי, ואמר רצון שבע

יעבור כי ואם להטפיח, מנת על טופח יהיה שהוא מקווה

פירות עם מרובים ענפיו יהיו סוף סוף הרי רב זמן עוד

גידוליו. וגידולי רבים

תלמידי אצל החג סעודת בשעת פסח, של באחרון

הגדול" ב"זאל אבי:2הישיבה לי אומר ,

בהצביעו � מצוה של זיעה פעולת ראה יצחק, יוסף

קיבל הרי הוא � בכך שיבחנו מבלי האמור הבחור על

אדם. פני ונראים הוסרה הגסות לגמרי, אחרות פנים

c"vxz gqtd bg

בו1) הגדול האולם את בליובאוויטש קוראים היו הגדול" ה"זאל בשם

התלמידים היו אולם ובאותו תמימים" "תומכי הישיבה תלמידי לומדים היו

ידוע בסדר מסודרים היו לאכילה השולחנות הפסח. חג ימי כל ביחד סועדים

החג, ימי שמונת לכל קבוע מקום לו היה תלמיד וכל במספרים, ומסומנים

"ממונה". בשם מכונה שהיה הסדר על משגיח היה שולחן ולכל

נ"ע2) (מהורש"ב) הרבי את מזמינים התלמידים היו פסח של אחרון ביום

דא"ח אומר היה והרבי בסעודה מאריכים והיו יו"ט, סעודת את אתם לסעוד

מאוחרת. שעה עד ושמחים בריקודים יוצאים היו מכן ולאחר

•
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בנפרד. תלמיד כל אודות החשאי

לכל ביחס הפרטים כל לדעת מתעניין היה אבי

אבי בו התעניין האמור, לתלמיד כשהגיע ותלמיד. תלמיד

טובים, כשרונות בעל היה הבחור שכן מיוחד, באופן

שאותו צויין החשאי המבקר הועד הרצאת לפי ברם,

ביותר. עדינות אינן פניו וגם גסות מדות בעל הינו בחור

ההרצאה על עבר בענין, והתעמק רבות חשב אבי

אמר מכן ולאחר פעמים, כתלמידמספר לקבלו שיש

בידים. חזק אותו לקחת צורך שיהיה אלא

חודש במחצית התלמידים, רשימת אישור לאחר מיד

מיוחד, חמור סדר זה תלמיד עבור הוצאתי בערך, חשון

להשגיח הוריתי והחסידות הנגלה סדרי על ולמשגיחים

החורף. כל במשך הדבר נמשך כך במיוחד. עליו

.‚Èראש בתקופת לחו"ל, אבי נסע טבת חודש בראש

החטה בבירור להתחיל צריכים כשהיו אדר חודש

אותו על להטיל ממכתביו, באחד אבי לי כותב לשמורה,

לשמורה בהכנות הקשורה הקשה העבודה כל את תלמיד

באותה שכן העבודה, אצלו מתבצעת כיצד לו ושאכתוב

בלבד ספורים ימים לליובאוויטש להגיע אבי על היה שנה

פסח. לפני

העבודות כל בהידור. ההוראות כל את קיימתי

יד של הריחיים בהעמדת החטים, בבירור הקשות

עד האמור, התלמיד על העמסתי עצמה, ובטחינה

לו היה לא מנוחה, רגע לו היה לא שבועות שני שבמשך

ירגיש שלא מסודר, בסדר היה והכל לילה ולא יום לא

מסויימת. הוראה כאן שמתבצעת

ה"תמימים" תלמידי אצל קיימת היתה לא כלל בדרך

פקדו אם "מדוע", או "למה" השאלה בליובאוויטש,

עשו. � לעשות

על הושתתה בליובאוויטש תמימים" "תומכי ישיבת

התלמיד ומסירות. נאמנות אהבה, אמת, יסודות: ארבעה

היתה התלמידים בין ששררה האהבה לבן, נחשב בישיבה

כלפי התלמידים של והמסירות הנאמנות להפליא,

במלוא היו התלמידים, כלפי המנהלים של וכן המנהלים,

סוג לגדל יכולה היתה כזו הנהגה ורק המושג, מובן

גידלה אכן תמימים" "תומכי שישיבת כזה תלמידים

השם. יברכם � וחינכה

הבית, אנשי כל עבור מצה לאפות צריכים כשהיו

כל � כלומר תלמיד, אותו שכם על העבודה כל הוטלה

עליו. הטלתי הקשות העבודות את אבל עבדו, התלמידים

שכתבתי הידיעות על נוסף הרי לליובאוויטש אבי כששב

אותו אודות ובמפורט ביחוד התענין במכתבים, לו

תלמיד.

פסח, ערב של שמורה מצה לאפיית ההכנות כשהגיעו

בבדיקת הבחור את כיבדתי העבודות, כל על נוסף הרי

עד שנמשכה עבודה הישיבה, במשרד ב"מנין", חמץ

שבע ובשעה הלילה, חצות אחרי שתים־שלש לשעה

כדי האפיה במקום להיות עליו היה פסח ערב של בבוקר

המאפיה. את להכשיר

חמש בשעה אלי קראתיו העבודות, כל את כשסיימו

"ששת המאמר את היטב שילמד עליו וציוויתי בערב,

יבוא � פסח של ראשון יום � ולמחר שב"סידור", ימים"

ואלמ בבוקר שבע בשעה המאמר.אלי את אתו ד

ב"זאל השולחנות על הממונים אחד שהוא ידעתי

לשעה1הגדול" עד יימשך שבודאי ה"סדר", לאחרי ועד ,

שעה רבע אפילו לו יהיה לא הלילה, חצות אחרי שתים

לו נוגע כמה עד לראות כדי היה הענין כל ללמוד. פנאי

החסידות. לימוד

לפי במוחו, קלוט המאמר היה בבוקר, שבע בשעה

שמונה. לשעה עד אתו למדתי בחסידות. אז ידיעתו ערך

היה האמור, ככל לו וסיפרתי אבי אל כך אחר כשנכנסתי

הריני פרי, עושה אילן בעזה"י נטענו לי, ואמר רצון שבע

יעבור כי ואם להטפיח, מנת על טופח יהיה שהוא מקווה

פירות עם מרובים ענפיו יהיו סוף סוף הרי רב זמן עוד

גידוליו. וגידולי רבים

תלמידי אצל החג סעודת בשעת פסח, של באחרון

הגדול" ב"זאל אבי:2הישיבה לי אומר ,

בהצביעו � מצוה של זיעה פעולת ראה יצחק, יוסף

קיבל הרי הוא � בכך שיבחנו מבלי האמור הבחור על

אדם. פני ונראים הוסרה הגסות לגמרי, אחרות פנים

c"vxz gqtd bg

בו1) הגדול האולם את בליובאוויטש קוראים היו הגדול" ה"זאל בשם

התלמידים היו אולם ובאותו תמימים" "תומכי הישיבה תלמידי לומדים היו

ידוע בסדר מסודרים היו לאכילה השולחנות הפסח. חג ימי כל ביחד סועדים

החג, ימי שמונת לכל קבוע מקום לו היה תלמיד וכל במספרים, ומסומנים

"ממונה". בשם מכונה שהיה הסדר על משגיח היה שולחן ולכל

נ"ע2) (מהורש"ב) הרבי את מזמינים התלמידים היו פסח של אחרון ביום

דא"ח אומר היה והרבי בסעודה מאריכים והיו יו"ט, סעודת את אתם לסעוד

מאוחרת. שעה עד ושמחים בריקודים יוצאים היו מכן ולאחר

•
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אל או המערכה של הפקיד שר אל בקשות עליו לכתוב נייר ופיסת עופרת עט נותנים יום בכל י)
ואחריֿכן שתים או שעה על רק הוא עופרת העט נתינת הרופא, אל או הסניגור אל או ודורש החוקר

היא. אסורה בכלל, הכתיבה, כי להחזירו, מחוייבים

שצריכים הלבנים בגדיו לקרוביו או לביתו חזרה לשלוח אסיר כל יכול ד' יום בשבוע פעם יא)

שולח, שהוא הדברים רשימת לצרף הוא צריך זה ולשילוח אוכל, בהם שהביאו רקים כלים או לכבסם,

מבקש שהוא מה לכתוב הוא יכול השני ומעבר חולה, הוא בריא אם מבריאותו אחת מלה לכתוב ויכול
בגדים. או אוכל לו שיביאו

באופן מיוחד סדר ויש שבוע, משך על להאסירים אוכל מביאים הששי ביום בשבוע פעם יב)

ברשותו. נמצא האסיר אשר המחלקה של הראשי ּפקיד אוצר בית אל בואו עדי ונתינתו ָמסירתו

ביקור עוד הנה שּפאליערנא, בירת של הפקידות בבית הקבלה בעת שמבקרים הביקור מלבד ַוהנה

המחלקה. של הפקיד אוצר בבית האסיר אל מסירתם בעת ישנו ָפרטי

חתום, שיהי' אסור הנמסר דבר וכל האסירים, בשביל למסור אסור ותענוג עידון של אוכל דבר כל

רושם, או כתב איזה הלחם בתוך נמצא פן קטנים לחלקים נחתך הוא הנמסר לחם גם ולכן שלם, או
התפירות. במקום נבדקים הבגדים וכן

הּפקיד אל אותם יקראו אשר מחכים קרובים או בית, בני להם שיש האסירים כל הששי יום בהגיע

מקרוביו. או מביתו לו הנשלח את לקבל המחלקה של

של ידו כתב גוף כי ואם האסיר של רוחו מגביה השילוח והובאת המחלקה פקיד אוצר אל הליכה

ראיית הלא זה בכל אבל המחלקה, פקיד פקידות בבית נשאר הנשלחים הדברים רשימת עם המשלח
האסיר. נפש מחי' בית הבני של ידם כתב

אל אותה ותופרים בד פסת על כותבים הנשלחים הדברים רשימת אשר כאלו בקיאים וישנם
של ידו כתב נשאר כזה ובאופן והבגדים, האוכל את שולחים בה אשר השק או בד של המעטפה

האסיר. אצל המשלח

לך והיש הּפאסילקע, עבור חשוב היותר מקום פונה כלאו, לחדר השילוח את מביא האסיר כאשר

שוכב, עלי' ישן, עלי' היום, שעות כ"ד כמעט ישתמש בה אשר שלו, המטה מכמו חשוב יותר מקום
השינה. איסור בשעות גם ירדום ועלי' עצמותיו, חולץ עלי' צוחק, עלי' בוכה, עלי' יושב, עלי'

אשר חשוב היותר המקום על ומניחה הּפאסילקע את האסיר הוא לוקח ובזהירות וחיבה ַבאהבה

הנשלחים, הדברים של המעטפה שבשק ותפירה תפירה כל על הוא מביט בולטות ובעינים עבורה, פינה

ופינה. עבר מכל בה ומסתכל

הוא מחפש ואות, אות בכל ומדייק בהשק, הדבוקה בד בהפיסת הכתוב הוא קורא גדולה במתינות

ידיעה, או רמז איזה בו לדרוש הוא ענין יתירה, או אות חסירה תיבה איזה אם מבעי לא השיטין, בין
היא. מסורה בודאי קטנה, ואחת גדולה אחת אות אם גם

קוץ יש זו באות מדוע ודורש חוקר עצמו, לבין בינו האסיר הוא מפלפל חקירות אובשבע ממעל

שתי הרי זה, של מעוקצו יותר חד זה של עוקצו מדוע לפניך, צדיקן שני הרי איננו, זו ובאות מתחת

הריני כתבום, ידות שתי תאמר שמא חבירו של מבטנו יותר עבה זה גימל של בטנו מדוע לפניך גימלן
זה. ברמז הכוונה מה אך הוא, רמז מאי? אלא כתבתם, אחת יד כי מכיר,

"c"ag i`iyp" zxezn

בשבוע מה מפני שואל, האסיר וכאן המעטפה, כלומר השק, בדיקת ומתחלת הכתב, בדיקת נגמר
ביתי בני כי הדבר האפשר קמח, של שק במעטפת הזה ובפעם נופת, של שק במעטפת שלחו העבר
קמח. של בשק הּפאסילקע לי שלחו ולזאת קמח, של ומסחר בקנין גם אותי מאשימים אשר ַנודעו

כל את בדיקות ושבעה בשבעים ובודק חקירות, אלפים אלף וחוקר האסיר הוא דורש כזה ובאופן
אחד כל כי שעות, איזה משך חרישית, שקיטה היא הּפאסילקע קבלת ואחרית לו, הנשלח ודבר ַדבר
אותו לחייב שרוצים מה כלומר, ועלילה, חיוב של בניינים לו ובונה מחשבות וחושב בדד לו יושב
כל בדבר קמח, בדבר ודורש החוקר אותו ישאל כאשר ישיב מה תשובות של ובניינים עליו, ולהעליל

אבותיו. אבות ולא הוא לא מעולם, בהם סחר שלא מה

* * *

עובר הכל אשר כמובן ביתו, בני אל גלוי מכתב לכתוב אסיר כל הוא יכול שבועות בשני פעם יג)
יותר. ולא בריאותו מצב רק לכתוב מועטים דבריו להיות צריכים כן ועל - צענזור - הבקורת דרך

נמצאו בהמכתב אם אבל ביתו, מאנשי מכתב לקבל אסיר כל הוא יכול שבועות בשני פעם יד)
המכתב. את מוסרים אין המבקר, של רוחו לפי אינו שבכללותו או יתר, דברי

הנקרא הכללי הפקידות בבית חשבונו על כסף לו שיש אסיר כל הוא יכול שבועות בשני פעם טו)
שּפאלערני, של - קאאּפעראטיוו - המשותפת מהחנות (?) חפץ שהוא מה כל לקנות שצאאט ַַָָָטיעקושצי
נשלחת זו ודרישה חשבונו, מן ישלמו ואשר חפץ שהוא מה ומפורש מפורט לכתוב צריך שהוא רק
אז מרשים וכאשר הפקידות, בית של הראשי והמנהל דין החוקר אל - אוטווערזשדיעניע נא - ַלאישור

דרישתו. יקבל שבועות השני במשך

אפשר אי הימים ובשאר חדש, בכל עשר חמשה וביום ראשון ביום הוא הללו בחדש פעמים השתי
הוא והסדר בלאנקעןלדרוש, - נדפסות פתקאות מחלקים חדש בכל עשרה והחמש הראשון ביום אשר

כל ומאסף מיוחד איש עובר ההוא ביום ערב ולעת - זאקאז - הדרישה כל נכתב עליהם אשר -ַַ
שבועות. השני בסוף יודע וההחלט הפתקאות,

שלשה או שנים אסיר לכל ונותנים ליטעראטור, למקרא, ספרים מחלקים שבועות בשני פעם ַטז)
ורוב לקרוא, יכול הוא זה את שנותנים מה רק חפץ, הוא ספר איזה לדרוש להאסיר רשות ואין ספרים

הקומוניסטי. הליטעראטור הם ַהספרים

אחד שבוע להודיע הוא שצריך ורק להסתפר, או לגלח האסיר הוא יכול שבועות בשלשה פעם יז)
להסתפר. או להתגלח החפצים בין שמו את ולרשום לזה קודם

שבועות, בשני פעם גם ללכת הוא ויכול למרחץ, ללכת אסיר כל הוא מחוייב בחודש פעם יח)
ללכת. הוא מוכרח בחודש פעם אבל

לדרוש האסיר הוא יכול ביקור, על הרופא חדר אל ללכת האסיר הוא מוכרח בחודש פעם יט)
שולחה והפקיד המחלקה, פקיד אל בקשה עריכת דרוש זה על רק לו, שיידרש עת בכל הרופא ביאת
שולחים או הרופא אל החולה את מוליכין אז זה, על הרשיון בא וכאשר הכללי, הפקידות בית אל

ימים. משלשה פחות לא זה על דרוש הנסיון וכפי החולה, אל רופא

הוא אז והנהגותיהם נימוסיהם הפקידים ארחות סדריו, האסירים, חוקי כל יודע שהאסיר ואחרי
נכבד. אסיר

* * *
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בשבוע מה מפני שואל, האסיר וכאן המעטפה, כלומר השק, בדיקת ומתחלת הכתב, בדיקת נגמר
ביתי בני כי הדבר האפשר קמח, של שק במעטפת הזה ובפעם נופת, של שק במעטפת שלחו העבר
קמח. של בשק הּפאסילקע לי שלחו ולזאת קמח, של ומסחר בקנין גם אותי מאשימים אשר ַנודעו

כל את בדיקות ושבעה בשבעים ובודק חקירות, אלפים אלף וחוקר האסיר הוא דורש כזה ובאופן
אחד כל כי שעות, איזה משך חרישית, שקיטה היא הּפאסילקע קבלת ואחרית לו, הנשלח ודבר ַדבר
אותו לחייב שרוצים מה כלומר, ועלילה, חיוב של בניינים לו ובונה מחשבות וחושב בדד לו יושב
כל בדבר קמח, בדבר ודורש החוקר אותו ישאל כאשר ישיב מה תשובות של ובניינים עליו, ולהעליל

אבותיו. אבות ולא הוא לא מעולם, בהם סחר שלא מה

* * *

עובר הכל אשר כמובן ביתו, בני אל גלוי מכתב לכתוב אסיר כל הוא יכול שבועות בשני פעם יג)
יותר. ולא בריאותו מצב רק לכתוב מועטים דבריו להיות צריכים כן ועל - צענזור - הבקורת דרך

נמצאו בהמכתב אם אבל ביתו, מאנשי מכתב לקבל אסיר כל הוא יכול שבועות בשני פעם יד)
המכתב. את מוסרים אין המבקר, של רוחו לפי אינו שבכללותו או יתר, דברי

הנקרא הכללי הפקידות בבית חשבונו על כסף לו שיש אסיר כל הוא יכול שבועות בשני פעם טו)
שּפאלערני, של - קאאּפעראטיוו - המשותפת מהחנות (?) חפץ שהוא מה כל לקנות שצאאט ַַָָָטיעקושצי
נשלחת זו ודרישה חשבונו, מן ישלמו ואשר חפץ שהוא מה ומפורש מפורט לכתוב צריך שהוא רק
אז מרשים וכאשר הפקידות, בית של הראשי והמנהל דין החוקר אל - אוטווערזשדיעניע נא - ַלאישור

דרישתו. יקבל שבועות השני במשך

אפשר אי הימים ובשאר חדש, בכל עשר חמשה וביום ראשון ביום הוא הללו בחדש פעמים השתי
הוא והסדר בלאנקעןלדרוש, - נדפסות פתקאות מחלקים חדש בכל עשרה והחמש הראשון ביום אשר

כל ומאסף מיוחד איש עובר ההוא ביום ערב ולעת - זאקאז - הדרישה כל נכתב עליהם אשר -ַַ
שבועות. השני בסוף יודע וההחלט הפתקאות,

שלשה או שנים אסיר לכל ונותנים ליטעראטור, למקרא, ספרים מחלקים שבועות בשני פעם ַטז)
ורוב לקרוא, יכול הוא זה את שנותנים מה רק חפץ, הוא ספר איזה לדרוש להאסיר רשות ואין ספרים

הקומוניסטי. הליטעראטור הם ַהספרים

אחד שבוע להודיע הוא שצריך ורק להסתפר, או לגלח האסיר הוא יכול שבועות בשלשה פעם יז)
להסתפר. או להתגלח החפצים בין שמו את ולרשום לזה קודם

שבועות, בשני פעם גם ללכת הוא ויכול למרחץ, ללכת אסיר כל הוא מחוייב בחודש פעם יח)
ללכת. הוא מוכרח בחודש פעם אבל

לדרוש האסיר הוא יכול ביקור, על הרופא חדר אל ללכת האסיר הוא מוכרח בחודש פעם יט)
שולחה והפקיד המחלקה, פקיד אל בקשה עריכת דרוש זה על רק לו, שיידרש עת בכל הרופא ביאת
שולחים או הרופא אל החולה את מוליכין אז זה, על הרשיון בא וכאשר הכללי, הפקידות בית אל

ימים. משלשה פחות לא זה על דרוש הנסיון וכפי החולה, אל רופא

הוא אז והנהגותיהם נימוסיהם הפקידים ארחות סדריו, האסירים, חוקי כל יודע שהאסיר ואחרי
נכבד. אסיר

* * *
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é"ùø

(‡)EÏŒCÏ.לגֹוי אעׂש וׁשם ,ּולטֹובת להנאת ∆¿ְְְְְְֲֶֶַָָָָ

ׁשאֹודיעּגדֹול, ועֹוד לבנים, זֹוכה אּתה אי וכאן ְְְִִִֶֶַַָָָָ

ּבעֹולם: טבע(·)ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â.לפי ְֲִָָ¿∆∆¿¿»ְִ

ּפרּיה ממעטת ּדברים: לׁשלׁשה ּגֹורמת ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּדר

הּׁשם, את ּוממעטת הּממֹון את ּוממעטת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּורבּיה,

הּללּו, ּברכֹות לׁשלׁשה הזקק עללכ ׁשהבטיחֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ

אחרים: (ספרים הּׁשם. ועל הּממֹון ועל ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּבנים,

ׁשמ "ואגּדלה ׁשמ":וזהּו: על אֹות מֹוסיף הריני ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָ

אברהם, ,ואיל מּכאן אברם, ׁשמ עכׁשו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשעד

ּברׁש"י אדם. ׁשל אבריו ּכנגד רמ"ח, עֹולה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואברהם

רבה)ּבממֹון.EÎ¯·‡Âיׁשן): Î¯a‰:(בראשית ‰È‰Â. ָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»
ּברכּתי ּבידי, היּו עכׁשו עד .ּביד נתּונֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָהּברכֹות

ּתחּפץ אׁשר את ּתבר אּתה ּומעכׁשו, ונח, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלאדם

רבה) זהּו(בראשית ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" אחר: ּדבר .ְְְֵֶֶֶַָָָ

אברהם, אלהי זהּוׁשאֹומרים: ,"ואברכ" ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

זהּו ,"ׁשמ "ואגּדלה יצחק, אלהי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשאֹומרים:

ּבכּלן? חֹותמין יהיּו יכֹול יעקב. אלהי ְְְְֱֲִִִֵֶַָָֹֹֻׁשאֹומרים:

ולא חֹותמין ּב ּברכה", "והיה לֹומר: ְְְְְְִֵֶַַָָֹּתלמּוד

ּובא.Eˆ¯‡Óּבהם: אביו עם מּׁשם יצא ּכבר והלא ֶָ≈«¿¿ְֲִִִַָָָָָָֹ

וצא מּׁשם עֹוד התרחק לֹו: אמר ּכ אּלא חרן? ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעד

:אבי ‡¯‡jמּבית ¯L‡.,מּיד הארץ לֹו ּגּלה לא ִִֵָ¬∆«¿∆»ִִֶָָָָֹ

ּבעיניו לחּבבּה ּדּבּורּכדי ּכל על ׂשכר לֹו ולתת ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ

ּבֹו: ּכּיֹוצא כב)ודּבּור. את(בראשית ,ּבנ "את ְְִִֵֶֶַ

ּבֹו ּכּיֹוצא יצחק". את אהבּת אׁשר ,(שם)יחיד: ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ּבֹו ּכּיֹוצא ."אלי אמר אׁשר ההרים אחד (יונה"על ֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּדֹוברג) אנכי אׁשר הּקריאה את אליה "ּוקרא :ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אלי:"(‚)E· eÎ¯·�Â.וזהּו רּבֹות, אּגדֹות יׁש ֵֶ¿ƒ¿¿¿ְֵֶַַָ

ּכל וכן ּכאברהם', 'ּתהא לבנֹו: אֹומר אדם ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָּפׁשּוטֹו:

מֹוכיח: וזה ׁשּבּמקרא, "ּב מח)"ונברכּו (בראשית ְְְְְְִִִֶֶַַָ

יׂש יבר ּכאפרים"ּב אלהים יׂשימ לאמר ראל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָֹֹ

·Ô¯Á(‰)":וכמנּׁשה eNÚ ¯L‡.ּתחת ׁשהכניסן ְְִֶַ¬∆»¿»»ְִִֶַַָ

וׂשרי האנׁשים את מגּיר אברם הּׁשכינה: ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכנפי

עׂשאּום ּכאּלּו הּכתּוב עליהם ּומעלה הּנׁשים, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמגּירת

מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו עׂשּו"). "אׁשר ּכתיב: לכ)ְְְְֲִִֶֶָָָ

ּכמֹו להם, ׁשּקנּו ּוׁשפחֹות לא):עבדים עׂשה"(שם ְְֲִֶֶָָָָָָ

קנין, לׁשֹון הּזה", הּכבד ּכל כא)את (במדבר ְְִֶֶַַָָָֹ

וכֹונס: קֹונה לׁשֹון חיל", עֹוׂשה ְְְְִִֵֵֶֶָָ"ויׂשראל

(Â)ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ.:לתֹוכּה ÌB˜Óנכנס „Ú ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿
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é"ùø

ÌÎL.להּלחם ּכׁשּיבאּו יעקב ּבני על להתּפּלל ¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

BÓ¯‰ּבׁשכם: ÔBÏ‡.ּגריזים הר הראהּו ׁשכם, הּוא ְִֶ≈∆ְְְִִֶֶַָ

יׂשראל קּבלּו ׁשּׁשם עיבל, הּתֹורה:והר ׁשבּועת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ı¯‡a Ê‡ È�Ú�k‰Â.ארץ את וכֹובׁש הֹול היה ¿«¿«¬ƒ»»»∆ְֵֵֶֶֶָָ

נפלהיׂשראל ׁשם ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשם, ׁשל מּזרעֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּנאמר: לבניו, הארץ את נח יד)ּכׁשחּלק (בראשית ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשלם", מל צדק לזרע"ּומלּכי "וּיאמר :לפיכ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

,לבני להחזירּה אני עתיד הּזאת", הארץ את ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּתן

ׁשם: ׁשל מּזרעֹו ÁaÊÓ(Ê)ׁשהם ÌL Ô·iÂ.על ְִֵֵֶֶַ«ƒ∆»ƒ¿≈«ַ

ּבׂשֹורת ועל הּזרע יׂשראל:ּבׂשֹורת ארץ ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָ

(Á)ÌMÓ ˜zÚiÂ.:אהלֹוÏ‡ ˙È·Ï Ì„wÓ. ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈
אל, ּבית ׁשל ּבמערבֹו,ּבמזרחּה אל ּבית נמצאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

מּים": אל "ּבית ׁשּנאמר: ּכתיב,.‡‰Ï‰הּוא אהלה ֱִֵֵֶֶַָ»√…ְֳִָֹ

ׁשּלֹו את ּכ ואחר אׁשּתֹו, אהל את נטה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּתחּלה

רבה) ÁaÊÓ:(בראשית ÌLŒÔ·iÂ.ׁשעתידין נתנּבא «ƒ∆»ƒ¿≈«ְֲִִִֶַָ

עכן, עון על ׁשם להּכׁשל עליהם:ּבניו ׁשם והתּפּלל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

(Ë)ÚBÒ�Â CBÏ‰.אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְִִֵֶָָֹ

וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ונֹוסע ְְְְֳִֵֵֵֶַַָָָָיֹותר,

יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ללכת הּנגּבה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּסעיו

היתה ירּוׁשלים (ּפרּוׁש: ירּוׁשלים. לצד ְְְְְִִִֵַַַָָָָוהיא

ּפרׁש ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָּבאמצע

ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָּביׁשעיה)

נחלתֹו ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, ארץ ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשל

רבה) ı¯‡a(È):(בבראשית ·Ú¯.הארץ ּבאֹותּה »»»»∆ְֶָָָ

הּקדֹוׁש ׁשל ּדבריו אחר יהרהר אם לנּסֹותֹו ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָלבּדּה,

ועכׁשו ּכנען ארץ אל ללכת לֹו ׁשאמר הּוא, ְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּברּו

ל מּמּנה:מּׂשיאֹו ÈzÚ„È(È‡)צאת ‡�Œ‰p‰.מדרׁש ִִֵֶַָָƒ≈»»«¿ƒְִַ

צניעּות מּתֹו ּבּה הּכיר לא עכׁשו עד ְְִִִִַַַָָָָֹאּגדה:

ּדבר מעׂשה. ידי על ּבּה הּכיר ועכׁשו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבׁשניהם,

אדם הּדר טרח ידי ׁשעל העֹולם מנהג ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר:

מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו ּביפיּה. עמדה וזאת ְְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹמתּבּזה,

,יפי על לדאג ׁשּיׁש הׁשעה הּגיעה ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ"הּנהֿנא"

אּת, מראה יפת ּכי רּבים ימים זה אנּוידעּתי ועכׁשו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשל אחיהם ּומכערים, ׁשחרים אנׁשים ּבין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹּבאים



�� jlÎjlaioey`x mei qelwpe`

õøàa æà éðrðkäå äøBî ïBìà ãri''yx:ìàøùé ©−¥´¤®§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤
æïzà Erøæì øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−

ýåýéì çaæî íL ïáiå úàfä õøàä-úà¤¨¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−
åéìà äàøpäi''yx:çíãwî äøää íMî ÷zriå ©¦§¤¬¥¨«©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤

éräå íiî ìû-úéa äìäà èiå ìû-úéáì§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ¥«¥³¦¨Æ§¨©´
ãwîíLa àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå í ¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈§¥¬
ýåýéi''yx:èrBñðå CBìä íøáà òqiå §Ÿ̈«©¦©´©§½̈¨¬§¨−©
äaâpäi''yx:ôéíøáà ãøiå õøàa árø éäéå ©¤«§¨©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³

õøàa árøä ãáë-ék íL øeâì äîéøöîi''yx: ¦§©¸§¨Æ¨´½̈¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤
àéøîàiå äîéøöî àBáì áéø÷ä øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ

äMà ék ézrãé àð-äpä BzLà éøN-ìà¤¨©´¦§½¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¨¬
zà äàøî-úôéi''yx:áéCúà eàøé-ék äéäå §©©§¤−¨«§§¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ

¯LÈÓ „Ú ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a¿«¿»«¬«¿∆«≈«

:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡�Ú�Îe ‰¯BÓ∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

C�·Ïז ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»

Ôn˙ ‡�·e ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡∆≈»«¿»»»¿»«»

:dÏ ÈÏb˙‡c ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Óƒ¿¿»√»¿»¿ƒ¿¿ƒ≈

Á�„nÓח ‡¯eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«

Ï‡ ˙Èa d�kLÓ Ò¯Ùe Ï‡ ˙È·Ï¿≈≈¿««¿¿≈≈≈

‡�·e ‡Á�È„nÓ ÈÚÂ ‡·¯ÚnÓƒ««¿»¿«ƒ»ƒ¿»¿»

‡ÓLa ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn«̇»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒƒ¿»

:ÈÈ„טÏË�Â ÏÊ‡ Ì¯·‡ ÏË�e «¿»¿««¿»»≈¿»≈

:‡ÓB¯„Ïי‡Ú¯‡a ‡�ÙÎ ‰Â‰Â ¿»»«¬»«¿»¿«¿»

‡·˙Bz‡Ï ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ˙Á�e¿««¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»»

:‡Ú¯‡a ‡�Ùk ÛÈw˙ È¯‡ Ôn«̇»¬≈«ƒ«¿»¿«¿»

ÏÚÈÓÏיא ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿≈«

‡‰ d˙z‡ È¯NÏ ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ«¬«¿»«ƒ¿≈»

˙¯ÈtL ‡˙z‡ È¯‡ ˙ÈÚ„È ÔÚÎ¿«¿»ƒ¬≈ƒ¿»«ƒ«

:z‡ eÊÈÁיב(È¯‡ È"�) „k È‰ÈÂ ≈»¿ƒ≈««≈

d˙z‡ Ôe¯ÓÈÈÂ È‡¯ˆÓ CÈ˙È ÔeÊÁÈ∆¡»ƒƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈

é"ùø

ÌÎL.להּלחם ּכׁשּיבאּו יעקב ּבני על להתּפּלל ¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

BÓ¯‰ּבׁשכם: ÔBÏ‡.ּגריזים הר הראהּו ׁשכם, הּוא ְִֶ≈∆ְְְִִֶֶַָ

יׂשראל קּבלּו ׁשּׁשם עיבל, הּתֹורה:והר ׁשבּועת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ı¯‡a Ê‡ È�Ú�k‰Â.ארץ את וכֹובׁש הֹול היה ¿«¿«¬ƒ»»»∆ְֵֵֶֶֶָָ

נפלהיׂשראל ׁשם ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשם, ׁשל מּזרעֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּנאמר: לבניו, הארץ את נח יד)ּכׁשחּלק (בראשית ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשלם", מל צדק לזרע"ּומלּכי "וּיאמר :לפיכ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

,לבני להחזירּה אני עתיד הּזאת", הארץ את ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּתן

ׁשם: ׁשל מּזרעֹו ÁaÊÓ(Ê)ׁשהם ÌL Ô·iÂ.על ְִֵֵֶֶַ«ƒ∆»ƒ¿≈«ַ

ּבׂשֹורת ועל הּזרע יׂשראל:ּבׂשֹורת ארץ ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָ

(Á)ÌMÓ ˜zÚiÂ.:אהלֹוÏ‡ ˙È·Ï Ì„wÓ. ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈
אל, ּבית ׁשל ּבמערבֹו,ּבמזרחּה אל ּבית נמצאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

מּים": אל "ּבית ׁשּנאמר: ּכתיב,.‡‰Ï‰הּוא אהלה ֱִֵֵֶֶַָ»√…ְֳִָֹ

ׁשּלֹו את ּכ ואחר אׁשּתֹו, אהל את נטה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּתחּלה

רבה) ÁaÊÓ:(בראשית ÌLŒÔ·iÂ.ׁשעתידין נתנּבא «ƒ∆»ƒ¿≈«ְֲִִִֶַָ

עכן, עון על ׁשם להּכׁשל עליהם:ּבניו ׁשם והתּפּלל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

(Ë)ÚBÒ�Â CBÏ‰.אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְִִֵֶָָֹ

וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ונֹוסע ְְְְֳִֵֵֵֶַַָָָָיֹותר,

יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ללכת הּנגּבה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּסעיו

היתה ירּוׁשלים (ּפרּוׁש: ירּוׁשלים. לצד ְְְְְִִִֵַַַָָָָוהיא

ּפרׁש ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָּבאמצע

ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָּביׁשעיה)

נחלתֹו ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, ארץ ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשל

רבה) ı¯‡a(È):(בבראשית ·Ú¯.הארץ ּבאֹותּה »»»»∆ְֶָָָ

הּקדֹוׁש ׁשל ּדבריו אחר יהרהר אם לנּסֹותֹו ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָלבּדּה,

ועכׁשו ּכנען ארץ אל ללכת לֹו ׁשאמר הּוא, ְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּברּו

ל מּמּנה:מּׂשיאֹו ÈzÚ„È(È‡)צאת ‡�Œ‰p‰.מדרׁש ִִֵֶַָָƒ≈»»«¿ƒְִַ

צניעּות מּתֹו ּבּה הּכיר לא עכׁשו עד ְְִִִִַַַָָָָֹאּגדה:

ּדבר מעׂשה. ידי על ּבּה הּכיר ועכׁשו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבׁשניהם,

אדם הּדר טרח ידי ׁשעל העֹולם מנהג ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר:

מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו ּביפיּה. עמדה וזאת ְְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹמתּבּזה,

,יפי על לדאג ׁשּיׁש הׁשעה הּגיעה ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ"הּנהֿנא"

אּת, מראה יפת ּכי רּבים ימים זה אנּוידעּתי ועכׁשו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשל אחיהם ּומכערים, ׁשחרים אנׁשים ּבין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹּבאים



�jlÎjlbiipy meiqelwpe`

Cúàå éúà eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬
:eiçéâééì-áèéé ïrîì zà éúçà àð-éøîà §©«¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´

Cììâa éLôð äúéçå Cøeárái''yx:ìåçá ë''òéðù ©«£¥½§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«
ãéíéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ

ãàî àåä äôé-ék äMàä-úài''yx:åèeàøiå ¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ©¦§³
äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúàŸ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ

ärøt úéa äMàä çwzåi''yx:æèíøáàìe ©ª©¬¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ§©§¨¬
íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeára áéèéä¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½

íélîâe úðúàå úçôLe íéãáråi''yx:æéòbðéå ©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«©§©©̧
Búéa-úàå íéìãb íérâð äòøt-úà | ýåýé§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®

íøáà úLà éøN øác-ìri''yx:çéàø÷iå ©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«©¦§¨³
él úéùr úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´Ÿ¨¦®

-àì änì:àåä EzLà ék él zãbäèéäîì ¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«¨¨³
äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà̈©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®

Cìå ç÷ EzLà äpä äzråi''yx:ëåéìr åöéå §©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«©§©¬¨¨²
-úàå BzLà-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−§¤

Bì-øLà-ìki''yx:âéàBì-øLà-ìëå BzLàå àeä íéøönî íøáà ìriå ¨£¤«©©Á©Á©§¸̈¦¦§©¹¦Â§¦§¯§¨£¤²

:ÔeÓÈ˜È CÈ˙ÈÂ È˙È ÔeÏË˜ÈÂ ‡c»¿ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿«¿

ÏÈ„aיג z‡ È˙Á‡ ÔÚÎ È¯Ó‡ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ»¿¿ƒ

ÈLÙ� Ìi˜˙˙Â CÏÈ„a ÈÏ ·ËÈÈc¿≈«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«««¿ƒ

:ÈÎÈÓb˙ÙaידÏÚ „k ‰Â‰Â ¿ƒ¿»»¿ƒ«¬»««

˙È È‡¯ˆÓ BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈»

:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

Ú¯Ù‰טו È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…

˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ d˙È eÁaLÂ¿«»»«¿«¿…¿ƒ«»«

:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡טזÌ¯·‡Ïe ƒ¿»¿≈«¿…¿«¿»

Ô‡Ú dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ƒ¿ƒ««¬≈»

Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â Ô�˙‡ÂיזÏÚ ÈÈ È˙È‡Â ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«

L�‡ ÏÚÂ ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t«¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«¡«

:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa≈≈«≈«»«ƒ««¿»

Ó‰יח ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»

ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏ z„·Ú ‡„»¬«¿¿ƒ¿»»«≈»ƒ

:‡È‰ C˙z‡ È¯‡יטz¯Ó‡ ‡ÓÏ ¬≈ƒ¿»ƒ¿»¬«¿¿

ez‡Ï ÈÏ d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ

:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

ÔÈ¯·ebכ ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ

Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ d˙È e‡ÈÂÏ‡Â¿«¿ƒ»≈¿»ƒ¿≈¿»»

:dÏÈcאÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe ƒ≈¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ

dnÚ ËBÏÂ dÏÈc ÏÎÂ d˙z‡Â ‡e‰¿ƒ¿≈¿»ƒ≈¿ƒ≈

é"ùø

יפה, ּבאּׁשה הרּגלּו ולא לֹו:ּכּוׁשים, ודֹומה ְְְְְִִֶָָָֹֻ

יט) נא":(בראשית סּורּו אדֹוני נא ÔÚÓÏ(È‚)"הּנה ֲִֶַָָ¿««
C¯e·Ú· ÈÏŒ·ËÈÈ.לי È‰ÈÂ(È„)מּתנֹות:יּתנּו ƒ«ƒ«¬≈ְִִַָ«¿ƒ

‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k.ּכבֹואם לֹומר לֹו היה ¿«¿»ƒ¿»¿»ְַָָָ

ידי ועל ּבתבה, אֹותּה ׁשהטמין לּמד אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמצרימה,

אֹותּה: וראּו ּפתחּו הּמכס, את ְְְֶֶֶֶַָָָָׁשּתבעּו
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ּבדרֹומּה מצרים ׁשארץ ,מהּל הּוא לצפֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָמּדרֹום

ּובגבּולי ּבמּסעֹות ׁשּמֹוכיח ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשל

Ó‡„(·)הארץ: „·k.:מּׂשאֹות CÏiÂ(‚)טעּון ֶָָ»≈¿…ַָָ«≈∆
ÂÈÚqÓÏ.הֹול היה ּכנען, לארץ מּמצרים ּכׁשחזר ¿«»»ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לּמד למצרים, ּבהליכתֹו ּבהם ׁשּלן ּבאכסנּיֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָולן

ּדבר ׁשּלֹו. מאכסניה אדם יׁשּנה ׁשּלא ארץ: ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדר

הּקפֹותיו(ב"ר)אחר: ּפרע ארץ.pÓ‚·:ּבחזרתֹו, ֲֵַַַַָָָָָƒ∆∆ֶֶ

ּכנען: ארץ ׁשל ּבדרֹומּה ‡NÚŒ¯L‰(„)מצרים ְְְִִִֶֶֶַַַָ¬∆»»
ÌL ‡¯˜iÂ ‰�L‡¯a ÌL.אברם ׁשם קרא ואׁשר »»ƒ…»«ƒ¿»»ְֲֶַַָָָָ

ה': ּבׁשם עכׁשו ׁשם וּיקרא לֹומר, יׁש וגם ה', ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָּבׁשם

(‰)Ì¯·‡Œ˙‡ CÏ‰‰.לֹו ׁשהיתה ּגרם מי «…≈∆«¿»ְִֶַָָָ

עם הליכתֹו - ‡˙Ì(Â)אברם:זאת? ‡N�Œ‡ÏÂ. ְֲִִַָָֹ¿…»»…»

ולׁשֹון למקניהם, מרעה להסּפיק יכֹולה היתה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלא

נׂשא "ולא ּכמֹו עליו, להֹוסיף וצרי הּוא, ְְְְִִָָָָָָָֹקצר

הארץ", מרעה נׂשא"אֹותם "ולא ּכתב לפיכ ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ

זכר: ׁשל.È¯ŒÈ‰ÈÂ·(Ê)ּבלׁשֹון רֹועיו ׁשהיּו לפי ְִָָ«¿ƒƒְִֶֶָָ

ורֹועי אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם ּומרעים רׁשעים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָלֹוט

אֹומרים: והם הּגזל, על אֹותם מֹוכיחים ְְְִִִֵֵַַַָָָאברם

אחיו] [ּבן ולֹוט יֹורׁש, אין ולֹו לאברם הארץ ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנּתנה

"והּכנעני אֹומר: והּכתּוב ּגזל, זה ואין ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָיֹורׁשֹו,

עדין אברם ּבּה זכה ולא ּבארץ", יׁשב אז ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹוהּפרּזי

‡ÌÈÁ(Á):(ב"ר) ÌÈL�‡.ּומדרׁש קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְִִַ

ּפנים: ּבקלסּתר ּדֹומין ‰Ï‡ÓO(Ë)אּגדה: Ì‡ ְְִִִֵַַָָָƒ«¿…
‰�ÈÓÈ‡Â.אתרחק לא (ואׁשב) ּתׁשב, אׁשר ּבכל ¿≈ƒ»ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹ

,לֹו,מּמ הצר ּדבר וסֹוף ּולעזר, למגן ל ואעמד ְְְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹֻ

יד)ׁשּנאמר: אחיו(לקמן נׁשּבה ּכי אברם "וּיׁשמע ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ



�י jlÎjlbiiyily mei qelwpe`

äaâpä Bnr èBìåi''yx:áãàî ãák íøáàå §¬¦−©¤«§¨§©§−̈¨¥´§®Ÿ
áäfáe óñka äð÷nai''yx:âåérqîì Cìiå ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«©¥̧¤Æ§©¨½̈

íL äéä-øLà íB÷nä-ãr ìû-úéa-ãrå áâpî¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À£¤¨̧¨¨³
érä ïéáe ìû-úéa ïéa älçza äìäài''yx: ¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬¨¨«

ãäðLàøa íL äNr-øLà çaænä íB÷î-ìà¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®
ýåýé íLa íøáà íL àø÷iåi''yx:éùéìù ©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«

äø÷áe-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ¨−̈
íéìäàåi''yx:åì õøàä íúà àùð-àìåúáL §«Ÿ¨¦«§«Ÿ¨¨¬ŸŸ¨²¨−̈¤¨¤´¤

ì eìëé àìå áø íLeëø äéä-ék åcçéúáL ©§¨®¦«¨¨³§¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤
åcçéi''yx:æïéáe íøáà-äð÷î érø ïéa áéø-éäéå ©§¨«©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−

áLé æà éføtäå éðrðkäå èBì-äð÷î érøŸ¥´¦§¥®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬
õøàai''yx:çàð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå ¨¨«¤©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧

ðéáe éðéa äáéøî éäúérø ïéáe érø ïéáe EE §¦³§¦¨Æ¥¦´¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®
eðçðà íéçà íéLðà-éki''yx:èõøàä-ìë àìä ¦«£¨¦¬©¦−£¨«§£³Ÿ¨¨¨̧¤Æ

éðôìäðîéàå ìàîOä-íà éìrî àð ãøtä E §¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦©§´Ÿ§¥¦½¨

:‡ÓB¯„Ïב‡„ÁÏ ÛÈwz Ì¯·‡Â ¿»»¿«¿»«ƒ«¬»

:‡·‰„·e ‡tÒÎa ‡¯ÈÚ·aƒ¿ƒ»¿«¿»¿«¬»

ÚÂ„ג ‡ÓB¯cÓ È‰B�ÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«

ÔÓz Ò¯Ù Èc ‡¯˙‡ „Ú Ï‡ ˙Èa≈≈««¿»ƒ¿««»

Ï‡ ˙Èa ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a d�kLÓ«¿¿≈¿«¿≈»≈≈≈

:ÈÚ ÔÈ·eדÈc ‡Áa„Ó ¯˙‡Ï ≈»«¬«ƒ¿¿»ƒ

Ôn˙ ÈlˆÂ ‡˙ÈÓ„˜a Ônz „·Ú¬««»¿«¿≈»¿«ƒ«»

:ÈÈ„ ‡ÓLa Ì¯·‡הËBÏÏ Û‡Â «¿»ƒ¿»«¿»¿«¿

ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú ‰Â‰ Ì¯·‡ ÌÚ ÏÈÊ‡c¿»≈ƒ«¿»¬»»¿ƒ

:ÔÈ�kLÓeוÔB‰˙È ˙¯·BÒ ‡ÏÂ «¿¿ƒ¿»»«»¿

‰Â‰ È¯‡ ‡„Ák ·˙ÈÓÏ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ««¬»¬≈¬»

·˙ÈÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÈbÒ ÔB‰�È�ƒ̃¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

:‡„ÁkזÈÚ¯ ÔÈa ‡˙evÓ ˙Â‰Â «¬»«¬««»≈»≈

d¯ÈÚa ÈÚ¯ ÔÈ·e Ì¯·‡c d¯ÈÚa¿ƒ≈¿«¿»≈»≈¿ƒ≈

·È˙È ÔÎa ‰‡f¯Ùe ‰‡�Ú�Îe ËBÏc¿¿«¬»»¿ƒ»»¿≈»ƒ

:‡Ú¯‡aחËBÏÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â ¿«¿»«¬««¿»¿

C�È·e ‡�Èa ‡˙evÓ È‰z ÔÚÎ ‡Ï»¿«¿≈«»≈»≈»

È¯‡ C˙ÂÚ¯ ÔÈ·e È˙ÂÚ¯ ÔÈ·e≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈

:‡�Á�‡ ÔÈÁ‡ ÔÈ¯·e‚טÏÎ ‡Ï‰ ¿ƒ«ƒ¬»¿»¬»»

È˙ÂlÓ ÔÚk L¯t˙‡ CÓ„˜ ‡Ú¯‡«¿»√»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ

‡ÓB¯„Ï ‡�‡Â ‡�etˆÏ z‡ Ì‡ƒ«¿¿ƒ»«¬»¿»»

:‡�etˆÏ ‡�‡Â ‡ÓB¯„Ï z‡ Ì‡Â¿ƒ«¿¿»»«¬»¿ƒ»

é"ùø

הּמֹורּיה,למעלה: להר הּנגּבה", ונסֹוע הלֹו" ְְְְְִֶַַַַַָָָָָ

ּכנען, לארץ מּמצרים הֹול ּכׁשהּוא מקֹום ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּומּכל

ּבדרֹומּה מצרים ׁשארץ ,מהּל הּוא לצפֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָמּדרֹום

ּובגבּולי ּבמּסעֹות ׁשּמֹוכיח ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשל

Ó‡„(·)הארץ: „·k.:מּׂשאֹות CÏiÂ(‚)טעּון ֶָָ»≈¿…ַָָ«≈∆
ÂÈÚqÓÏ.הֹול היה ּכנען, לארץ מּמצרים ּכׁשחזר ¿«»»ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לּמד למצרים, ּבהליכתֹו ּבהם ׁשּלן ּבאכסנּיֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָולן

ּדבר ׁשּלֹו. מאכסניה אדם יׁשּנה ׁשּלא ארץ: ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדר

הּקפֹותיו(ב"ר)אחר: ּפרע ארץ.pÓ‚·:ּבחזרתֹו, ֲֵַַַַָָָָָƒ∆∆ֶֶ

ּכנען: ארץ ׁשל ּבדרֹומּה ‡NÚŒ¯L‰(„)מצרים ְְְִִִֶֶֶַַַָ¬∆»»
ÌL ‡¯˜iÂ ‰�L‡¯a ÌL.אברם ׁשם קרא ואׁשר »»ƒ…»«ƒ¿»»ְֲֶַַָָָָ

ה': ּבׁשם עכׁשו ׁשם וּיקרא לֹומר, יׁש וגם ה', ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָּבׁשם

(‰)Ì¯·‡Œ˙‡ CÏ‰‰.לֹו ׁשהיתה ּגרם מי «…≈∆«¿»ְִֶַָָָ

עם הליכתֹו - ‡˙Ì(Â)אברם:זאת? ‡N�Œ‡ÏÂ. ְֲִִַָָֹ¿…»»…»

ולׁשֹון למקניהם, מרעה להסּפיק יכֹולה היתה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלא

נׂשא "ולא ּכמֹו עליו, להֹוסיף וצרי הּוא, ְְְְִִָָָָָָָֹקצר

הארץ", מרעה נׂשא"אֹותם "ולא ּכתב לפיכ ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ

זכר: ׁשל.È¯ŒÈ‰ÈÂ·(Ê)ּבלׁשֹון רֹועיו ׁשהיּו לפי ְִָָ«¿ƒƒְִֶֶָָ

ורֹועי אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם ּומרעים רׁשעים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָלֹוט

אֹומרים: והם הּגזל, על אֹותם מֹוכיחים ְְְִִִֵֵַַַָָָאברם

אחיו] [ּבן ולֹוט יֹורׁש, אין ולֹו לאברם הארץ ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנּתנה

"והּכנעני אֹומר: והּכתּוב ּגזל, זה ואין ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָיֹורׁשֹו,

עדין אברם ּבּה זכה ולא ּבארץ", יׁשב אז ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹוהּפרּזי

‡ÌÈÁ(Á):(ב"ר) ÌÈL�‡.ּומדרׁש קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְִִַ

ּפנים: ּבקלסּתר ּדֹומין ‰Ï‡ÓO(Ë)אּגדה: Ì‡ ְְִִִֵַַָָָƒ«¿…
‰�ÈÓÈ‡Â.אתרחק לא (ואׁשב) ּתׁשב, אׁשר ּבכל ¿≈ƒ»ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹ

,לֹו,מּמ הצר ּדבר וסֹוף ּולעזר, למגן ל ואעמד ְְְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹֻ

יד)ׁשּנאמר: אחיו(לקמן נׁשּבה ּכי אברם "וּיׁשמע ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ



��jlÎjlbiiyily meiqelwpe`

äìéàîNàå ïéîiä-íàåi''yx:é-úà èBì-àOiå §¦©¨¦−§©§§¦«¨©¦¨´¤
dlë ék ïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðér¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬ª−̈
-úàå íãñ-úà ýåýé úçL | éðôì ä÷Lî©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤
äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk äøîr£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈

øröi''yx:àéïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå «Ÿ©©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½
åéçà ìrî Léà eãøtiå íãwî èBì òqiåi''yx: ©¦©¬−¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«

áééøra áLé èBìå ïrðk-õøàa áLé íøáà©§−̈¨©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´
íãñ-ãr ìäàiå økkäi''yx:âéíãñ éLðàå ©¦½̈©¤«¡©−©§«Ÿ§©§¥´§½Ÿ

ãàî ýåýéì íéàhçå íérøi''yx:ãéøîà ýåýéå ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−§«Ÿ©«Ÿ̈º¨©´
àð àN Bnrî èBì-ãøtä éøçà íøáà-ìà¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤´¥«¦½¨´¨³

éðéräðôö íL äzà-øLà íB÷nä-ïî äàøe E ¥¤̧Æ§¥½¦©¨−£¤©¨´¨®¨¬Ÿ¨
änéå äîã÷å äaâðåi''yx:åèõøàä-ìk-úà ék ¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨¦¯¤¨¨¨²¤

-ãr Erøæìe äpðzà Eì äàø äzà-øLà£¤©¨¬Ÿ¤−§´¤§¤®¨§©§£−©
:íìBòæèõøàä øôrk Erøæ-úà ézîNå ¨«§©§¦¬¤©§£−©«£©´¨¨®¤

õøàä øôr-úà úBðîì Léà ìëeé-íà | øLà£¤´¦©´¦À¦§Æ¤£©´¨½̈¤

È˙י ‡ÊÁÂ È‰B�ÈÚ ˙È ËBÏ Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»

˙Èa dlÎ È¯‡ ‡�c¯È ¯LÈÓ Ïk»≈««¿¿»¬≈À«≈

ÌB„Ò ˙È ÈÈ ˙eÏaÁ Ì„˜ ‡È˜L«¿»√»«»¿»»¿

‡Ú¯‡k ÈÈ„ ‡˙�È‚k ‰¯ÓÚ ˙ÈÂ¿»¬…»¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

:¯ÚˆÏ ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓ„יא¯Á·e ¿ƒ¿«ƒ»≈¿…«¿«

ÏË�e ‡�c¯È ¯LÈÓ Ïk ˙È ËBÏ dÏ≈»»≈««¿¿»¿«

¯·b eL¯Ùz‡Â ÔÈÓ„˜lÓ ËBÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¿«

:È‰eÁ‡ ˙ÂlÓיב·˙È Ì¯·‡ ƒ¿«¬ƒ«¿»»≈

ÈÂ¯È˜a ·˙È ËBÏÂ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«¿»≈¿ƒ¿≈

:ÌB„Ò „Ú Ò¯Ùe ‡¯LÈÓ≈¿»¿««¿

ÔÈLÈaיג ÌB„Òc ÈL�‡Â∆¡»≈ƒ¿ƒƒ

Ì„˜ ÔB‰˙iÂ‚a ÔÈ·iÁÂ ÔB‰�BÓÓaƒ¿¿¿«»ƒƒ¿ƒ»¿√»

:‡„ÁÏ ÈÈידÌ¯·‡Ï ¯Ó‡ ÈÈÂ ¿»«¬»«¿»¬«¿«¿»

ÛB˜Ê dnÚÓ ËBÏ L¯t˙‡c ¯˙a»«¿ƒ¿»∆≈ƒ≈¿

z‡c ‡¯˙‡ ÔÓ ÈÊÁÂ C�ÈÚ ÔÚk¿«≈»«¬≈ƒ«¿»ƒ«¿

‡Á�È„ÓÏe ‡ÓB¯„Ïe ‡�etˆÏ Ônz«»¿ƒ»¿»»¿»ƒ¿»

:‡·¯ÚÓÏeטו‡Ú¯‡ Ïk ˙È È¯‡ ¿««¿»¬≈»»«¿»

„Ú CÈ�·ÏÂ dp�z‡ CÏ ÈÊÁ z‡ Ècƒ«¿»≈»∆¿ƒ«¿ƒ¿»«

:ÌÏÚטזÔÈ‡ÈbÒ CÈ�a ˙È ÈÂL‡Â »»∆¡«ƒ»¿»«ƒƒ

‡Ï Èc ‡Ók ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚk¿«¿»¿«¿»¿»ƒ»

‡¯ÙÚ ˙È È�ÓÓÏ ¯·‚Ï ¯LÙ‡∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈»«¿»

:Ôe�ÓzÈ ‡Ï CÈ�a Û‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿»»ƒƒ¿

é"ùø

ּכמֹו:.ÈÓÈ‡Â�‰:וגֹו'" עצמי, את אימין ְ¿≈ƒ»ְְִִֵֶַ

ּתאמר: ואם עצמי, את אׂשמאיל ְְְְְְְִִִִֶַַַַָֹ"ואׂשמאילה",

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּכ 'ואיימינה', לּנקד לֹו ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהיה

יד) ב להיימין:(שמואל נקּוד ואין להימין" יׁש ְְְְִִִֵֵֵַָ"אם

(È)‰˜LÓ dlÎ Èk.:מים נחלי ÁL˙ארץ È�ÙÏ ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈
‰¯ÓÚŒ˙‡Â Ì„ÒŒ˙‡ אֹותֹו.‰' Ô‚kמיׁשֹור:היה ∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«

ÌÈ¯ˆÓ:לאילנֹות.‰' ı¯‡k.(ב"ר)לזרעים:‰Î‡a ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»
¯Úˆ.על לגנאי: ּדֹורׁשֹו אּגדה ּומדרׁש צער. עד …«ְְְִִַַַַַַָָֹ

ּבמּסכת ּבׁשכּונתם. לֹוט לֹו ּבחר זּמה, ׁשטּופי ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיּו

ּכתרּגּומֹו:.kk¯(È‡)הֹוריֹות: .Ì„wÓמיׁשֹור, ָƒ«ְְִַƒ∆∆
ׁשל למערבֹו לֹו והל (מּמזרחה) אברם מאצל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנסע

אּגדה: ּומדרׁש למערב, מּמזרח נֹוסע נמצא ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָאברם,

אפׁשי אי אמר: עֹולם, ׁשל מּקדמֹונֹו עצמֹו ְְְִִִִִֶֶַַַַָָהּסיע

ּבאלהיו: ולא ּבאברם נטה.Ï‰‡iÂ(È·)לא ְְְֱֶַָָֹֹֹ«∆¡«ָָ

סדֹום: עד ּולמקנהּו לרֹועיו ÈL�‡Â(È‚)אהלים ְְְְֳִִֵַָָ¿«¿≈
ÌÈÚ¯ Ì„Ò.מּלׁשּכן לֹוט נמנע לא כן ּפי על ואף ¿…»ƒְְְִִִִֵַַַֹֹ

ורּבֹותינּו לח)עּמהם. מּכאן:(יומא ט)למדּו (משלי ְְִִֵֶַָָָ

ירקב": רׁשעים קט).¯ÌÈÚ"וׁשם ּבגּופם:(סנהדרין ְְְִִֵָָ»ƒְָ

ÌÈ‡hÁÂ.:ּבממֹונם„‡Ó '‰Ï.רּבֹונם יֹודעים ¿«»ƒְָָ«¿…ְִִָ

ּבֹו: למרד ‰ËBÏŒ„¯t(È„)ּומתּכּונים È¯Á‡.ּכל ְְְִִִַֹ«¬≈ƒ»∆ָ

(ּולעיל מּמּנּו. ּפֹורׁש הּדּבּור היה עּמֹו, ׁשהרׁשע ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזמן

אברם", אל ה' "וּירא ּוכתיב: אצלֹו לֹוט ְְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשהיה

להבין): וקל היה, ּכׁשר ׁשעה ‡L¯(ÊË)ּבאֹותּה ְְְִֵַָָָָָָָ¬∆
LÈ‡ ÏÎeÈŒÌ‡.,להּמנֹות לעפר אפׁשר ׁשאי ּכׁשם ƒ«ƒְְְְִִֵֶֶָָָָ

jlÎjlciiriax mei qelwpe`

äðné Erøæ-íbi''yx:æéõøàa Cläúä íe÷ ©©§£−¦¨¤«µ¦§©¥´¨½̈¤
daçøìe dkøàì:äpðzà Eì ékçéìäàiå §¨§−̈§¨§¨®¦¬§−¤§¤«¨©¤«¡©´

ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
ýåýéì çaæî íL-ïáiåi''yx:ôéòéáøãéàéäéå ©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«©§¦À

øñlà Cìî CBéøà ørðL-Cìî ìôøîà éîéa¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤¤¨¨®
íéBb Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãki''yx: §¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«

á-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eùr̈´Ÿ¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤
äîãà Cìî | áàðL äøîr Cìî òLøa¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈

Cìî øáàîLåáéúëíééáöéø÷òìa Cìîe íéBáö §¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤¤−©
ørö-àéäi''yx:â÷îr-ìà eøáç älà-ìk ¦«Ÿ©¨¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤

çìnä íé àeä íécOäi''yx:ãäøNr íézL ©¦¦®−¨¬©¤«©§¥³¤§¥Æ
ìLe øîòìøãk-úà eãár äðLäðL äøNr-L ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬¨−̈

eãøîi''yx:äàa äðL äøNr òaøàáe ¨¨«§©§©Á¤§¥̧¨¹̈¨´
-úà ekiå Bzà øLà íéëìnäå øîòìøãë§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ£¤´¦½©©³¤
íäa íéæefä-úàå íéðø÷ úøzLra íéàôø§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤©¦−§¨®

íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàåi''yx:åéøçä-úàå §¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦§¤©«Ÿ¦−
-ìr øLà ïøàt ìéà ãr øérN íøøäa§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−©

dk¯‡Ïיז ‡Ú¯‡a CÈl‰ Ìe˜«ƒ¿«¿»¿»¿«

:dp�z‡ CÏ È¯‡ dÈ˙ÙÏÂיחÒ¯Ùe ¿ƒ¿»«¬≈»∆¿ƒ«¿«

‡¯ÓÓ È¯LÈÓa ·˙ÈÂ ‡˙‡Â Ì¯·‡«¿»«¬»ƒ≈¿≈¿≈«¿≈

‡Áa„Ó Ôn˙ ‡�·e ÔB¯·Á· Ècƒ¿∆¿¿»«»ƒ¿¿»

:ÈÈ Ì„˜אÏÙ¯Ó‡ ÈÓBÈa ‰Â‰Â √»¿»«¬»¿≈«¿»∆

‡kÏÓ CBÈ¯‡ Ï··„ ‡kÏÓ«¿»¿»∆«¿«¿»

ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ¯Òl‡„¿∆»»¿»¿»…∆«¿»¿≈»

:ÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Âבe¯„Ò ¿ƒ¿»«¿»¿«¿≈¿»

‡kÏÓ Ú¯a ÌÚ ‡·¯˜ (e„·Ú È"�)¬«¿»»ƒ∆««¿»

‰¯ÓÚ„ ‡kÏÓ ÚL¯a ÌÚÂ Ì„Ò„ƒ¿…¿ƒƒ¿««¿»«¬…»

¯·‡ÓLÂ ‰Ó„‡„ ‡kÏÓ ·‡�Lƒ¿»«¿»¿«¿»¿∆¿≈∆

‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿∆«ƒ

:¯ÚˆגeL�k˙‡ ÔÈl‡ Ïk …«»ƒ≈ƒ¿¿»

‡nÈ ¯˙‡ ‡e‰ ‡iÏ˜Á ¯LÈÓÏ¿≈««¿«»¬««»

:‡ÁÏÓ„דÔÈ�L ¯NÚ Èz¯z ¿ƒ¿»«¿≈¬«¿ƒ

È¯NÚ ˙Ï˙e ¯ÓÚÏ¯„k ˙È eÁÏt¿»»¿»¿»…∆¿»∆¿≈

:e„¯Ó ÔÈ�LהÈ¯NÚ Úa¯‡·e ¿ƒ¿»¿«¿«∆¿≈

‡iÎÏÓe ¯ÓÚÏ¯„Î ‡˙‡ ÔÈ�L¿ƒ¬»¿»¿»…∆«¿«»

Èc ‡i¯ab ˙È BÁÓe dnÚcƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ

‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ�¯˜ ˙B¯zLÚ·¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»

‰ÂL·c È�˙ÓÈ‡ ˙ÈÂ ‡zÓ‰·cƒ¿∆¿»¿»≈¿»≈ƒ¿»≈

:ÌÈ˙È¯˜וÈc È‡¯BÁ ˙ÈÂ ƒ¿»»ƒ¿»»≈ƒ

Ô¯‡t ¯LÈÓ „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË·¿¿¿≈ƒ«≈«»»

é"ùø

יּמנה: לא זרע ּכ(ÁÈ)‡¯ÓÓ.אדם:ׁשם ְֲִֶַָָֹ«¿≈ֵָָ

(‡)ÏÙ¯Ó‡.ּפל' לאברהם: ׁשאמר נמרד הּוא «¿»∆ְְְִֶַַָָָֹֹ

האׁש' ּכבׁשן (ב"ר)לתֹו:ÌÈBb CÏÓ.יׁש מקֹום ְְִֵַָ∆∆ƒֵָ

אּמֹות מּכּמה ׁשּמה ׁשּנתקּבצּו ׁשם על ּגֹוים, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּׁשמֹו

ּתדעל ּוׁשמֹו עליהם, איׁש והמליכּו ְְְְְֲִִִִֵֶָּומקֹומֹות

רבה) לּברּיֹות:.Ú¯a(·):(בראשית ורע לּׁשמים רע ∆«ְְִִַַַַַָ

ÚL¯a.:ּברׁשעֹו אביו.L�‡·ׁשּנתעּלה ׂשֹונא ƒ¿«ְְְִִֶַָƒ¿»ִֵָ

לעּוף.ÓL‡·¯ׁשּבּׁשמים: אבר ולמרדׂשם ולקּפֹוץ ִֶַַָ∆¿≈∆ְְְְִִֵֶָָֹ

הּוא: ּברּו ÓÚ˜(‚)העיר:ׁשם.ÚÏaּבהּקדֹוׁש ְַָָ∆«ִֵָ≈∆
ÌÈcO‰.ׂשדֹות ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, הרּבה,ּכ «ƒƒְְֵֵֶַַָָָ

הרּבה: יׁש אּגדה ‰ÁÏnּומדרׁשי ÌÈ ‡e‰.לאחר ְְְִֵֵֵַַָָ»«∆«ְַַ

לתֹוכֹו הּים נמׁש ּומדרׁשזמן הּמלח. ים ונעׂשה ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָ

ונמׁשכּו סביבֹותיו הּצּורים ׁשּנתּבּקעּו אֹומר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאּגדה

לתֹוכֹו: e„·Ú(„)יאֹורים ‰�L ‰¯NÚ ÌÈzL. ְְִ¿≈∆¿≈»»»¿
ּכדרלעמר: את הּללּו מלכים Úa¯‡·e)(‰חמּׁשה ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ¿«¿«

‰�L ‰¯NÚ.:למרּדן¯ÓÚÏ¯„Î ‡a.ׁשהּוא לפי ∆¿≈»»ְְִָ»¿»¿»…∆ְִֶ

הּקֹורה: ּבעבי נכנס הּמעׂשה ּבעל ÌÈÎÏn‰Âהיה ְֲֳִִֶַַַַַַָָָָ¿«¿»ƒ
'B‚Â.מלכים ׁשלׁשה זמזּוּמים:הם.‰ÌÈÊef:אּלה ¿ְְִֵֶָָֹ«ƒְִֵַ

(Â)Ì¯¯‰a.ׁשּלהם Ô¯‡t:ּבהר ÏÈ‡.ּכתרּגּומֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְַ

מיׁשֹור לׁשֹון 'איל' ׁשאין אני ואֹומר אּלא'מיׁשר'. , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ



�� jlÎjlciiriax mei qelwpe`

äðné Erøæ-íbi''yx:æéõøàa Cläúä íe÷ ©©§£−¦¨¤«µ¦§©¥´¨½̈¤
daçøìe dkøàì:äpðzà Eì ékçéìäàiå §¨§−̈§¨§¨®¦¬§−¤§¤«¨©¤«¡©´

ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
ýåýéì çaæî íL-ïáiåi''yx:ôéòéáøãéàéäéå ©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«©§¦À

øñlà Cìî CBéøà ørðL-Cìî ìôøîà éîéa¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤¤¨¨®
íéBb Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãki''yx: §¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«

á-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eùr̈´Ÿ¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤
äîãà Cìî | áàðL äøîr Cìî òLøa¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈

Cìî øáàîLåáéúëíééáöéø÷òìa Cìîe íéBáö §¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤¤−©
ørö-àéäi''yx:â÷îr-ìà eøáç älà-ìk ¦«Ÿ©¨¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤

çìnä íé àeä íécOäi''yx:ãäøNr íézL ©¦¦®−¨¬©¤«©§¥³¤§¥Æ
ìLe øîòìøãk-úà eãár äðLäðL äøNr-L ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬¨−̈

eãøîi''yx:äàa äðL äøNr òaøàáe ¨¨«§©§©Á¤§¥̧¨¹̈¨´
-úà ekiå Bzà øLà íéëìnäå øîòìøãë§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ£¤´¦½©©³¤
íäa íéæefä-úàå íéðø÷ úøzLra íéàôø§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤©¦−§¨®

íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàåi''yx:åéøçä-úàå §¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦§¤©«Ÿ¦−
-ìr øLà ïøàt ìéà ãr øérN íøøäa§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−©

dk¯‡Ïיז ‡Ú¯‡a CÈl‰ Ìe˜«ƒ¿«¿»¿»¿«

:dp�z‡ CÏ È¯‡ dÈ˙ÙÏÂיחÒ¯Ùe ¿ƒ¿»«¬≈»∆¿ƒ«¿«

‡¯ÓÓ È¯LÈÓa ·˙ÈÂ ‡˙‡Â Ì¯·‡«¿»«¬»ƒ≈¿≈¿≈«¿≈

‡Áa„Ó Ôn˙ ‡�·e ÔB¯·Á· Ècƒ¿∆¿¿»«»ƒ¿¿»

:ÈÈ Ì„˜אÏÙ¯Ó‡ ÈÓBÈa ‰Â‰Â √»¿»«¬»¿≈«¿»∆

‡kÏÓ CBÈ¯‡ Ï··„ ‡kÏÓ«¿»¿»∆«¿«¿»

ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ¯Òl‡„¿∆»»¿»¿»…∆«¿»¿≈»

:ÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Âבe¯„Ò ¿ƒ¿»«¿»¿«¿≈¿»

‡kÏÓ Ú¯a ÌÚ ‡·¯˜ (e„·Ú È"�)¬«¿»»ƒ∆««¿»

‰¯ÓÚ„ ‡kÏÓ ÚL¯a ÌÚÂ Ì„Ò„ƒ¿…¿ƒƒ¿««¿»«¬…»

¯·‡ÓLÂ ‰Ó„‡„ ‡kÏÓ ·‡�Lƒ¿»«¿»¿«¿»¿∆¿≈∆

‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿∆«ƒ

:¯ÚˆגeL�k˙‡ ÔÈl‡ Ïk …«»ƒ≈ƒ¿¿»

‡nÈ ¯˙‡ ‡e‰ ‡iÏ˜Á ¯LÈÓÏ¿≈««¿«»¬««»

:‡ÁÏÓ„דÔÈ�L ¯NÚ Èz¯z ¿ƒ¿»«¿≈¬«¿ƒ

È¯NÚ ˙Ï˙e ¯ÓÚÏ¯„k ˙È eÁÏt¿»»¿»¿»…∆¿»∆¿≈

:e„¯Ó ÔÈ�LהÈ¯NÚ Úa¯‡·e ¿ƒ¿»¿«¿«∆¿≈

‡iÎÏÓe ¯ÓÚÏ¯„Î ‡˙‡ ÔÈ�L¿ƒ¬»¿»¿»…∆«¿«»

Èc ‡i¯ab ˙È BÁÓe dnÚcƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ

‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ�¯˜ ˙B¯zLÚ·¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»

‰ÂL·c È�˙ÓÈ‡ ˙ÈÂ ‡zÓ‰·cƒ¿∆¿»¿»≈¿»≈ƒ¿»≈

:ÌÈ˙È¯˜וÈc È‡¯BÁ ˙ÈÂ ƒ¿»»ƒ¿»»≈ƒ

Ô¯‡t ¯LÈÓ „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË·¿¿¿≈ƒ«≈«»»

é"ùø

יּמנה: לא זרע ּכ(ÁÈ)‡¯ÓÓ.אדם:ׁשם ְֲִֶַָָֹ«¿≈ֵָָ

(‡)ÏÙ¯Ó‡.ּפל' לאברהם: ׁשאמר נמרד הּוא «¿»∆ְְְִֶַַָָָֹֹ

האׁש' ּכבׁשן (ב"ר)לתֹו:ÌÈBb CÏÓ.יׁש מקֹום ְְִֵַָ∆∆ƒֵָ

אּמֹות מּכּמה ׁשּמה ׁשּנתקּבצּו ׁשם על ּגֹוים, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּׁשמֹו

ּתדעל ּוׁשמֹו עליהם, איׁש והמליכּו ְְְְְֲִִִִֵֶָּומקֹומֹות

רבה) לּברּיֹות:.Ú¯a(·):(בראשית ורע לּׁשמים רע ∆«ְְִִַַַַַָ

ÚL¯a.:ּברׁשעֹו אביו.L�‡·ׁשּנתעּלה ׂשֹונא ƒ¿«ְְְִִֶַָƒ¿»ִֵָ

לעּוף.ÓL‡·¯ׁשּבּׁשמים: אבר ולמרדׂשם ולקּפֹוץ ִֶַַָ∆¿≈∆ְְְְִִֵֶָָֹ

הּוא: ּברּו ÓÚ˜(‚)העיר:ׁשם.ÚÏaּבהּקדֹוׁש ְַָָ∆«ִֵָ≈∆
ÌÈcO‰.ׂשדֹות ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, הרּבה,ּכ «ƒƒְְֵֵֶַַָָָ

הרּבה: יׁש אּגדה ‰ÁÏnּומדרׁשי ÌÈ ‡e‰.לאחר ְְְִֵֵֵַַָָ»«∆«ְַַ

לתֹוכֹו הּים נמׁש ּומדרׁשזמן הּמלח. ים ונעׂשה ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָ

ונמׁשכּו סביבֹותיו הּצּורים ׁשּנתּבּקעּו אֹומר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאּגדה

לתֹוכֹו: e„·Ú(„)יאֹורים ‰�L ‰¯NÚ ÌÈzL. ְְִ¿≈∆¿≈»»»¿
ּכדרלעמר: את הּללּו מלכים Úa¯‡·e)(‰חמּׁשה ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ¿«¿«

‰�L ‰¯NÚ.:למרּדן¯ÓÚÏ¯„Î ‡a.ׁשהּוא לפי ∆¿≈»»ְְִָ»¿»¿»…∆ְִֶ

הּקֹורה: ּבעבי נכנס הּמעׂשה ּבעל ÌÈÎÏn‰Âהיה ְֲֳִִֶַַַַַַָָָָ¿«¿»ƒ
'B‚Â.מלכים ׁשלׁשה זמזּוּמים:הם.‰ÌÈÊef:אּלה ¿ְְִֵֶָָֹ«ƒְִֵַ

(Â)Ì¯¯‰a.ׁשּלהם Ô¯‡t:ּבהר ÏÈ‡.ּכתרּגּומֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְַ

מיׁשֹור לׁשֹון 'איל' ׁשאין אני ואֹומר אּלא'מיׁשר'. , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ



��jlÎjlciiriax meiqelwpe`

øaãnäi''yx:æètLî ïér-ìà eàáiå eáLiå ©¦§¨«Â©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ
ä äãN-ìk-úà ekiå Lã÷ àåäíâå é÷ìîr ¦´¨¥½©©¾¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ
øîz ïööça áLiä éøîàä-úài''yx:çàöiå ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«©¥¥̧

Cìîe äîãà Cìîe äøîr Cìîe íãñ-Cìî¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
áéúëíééáöéø÷ørö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦®Ÿ©

:íécOä ÷îra äîçìî ízà eëøriåèúà ©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈§¥−¤©¦¦«¥´
íéBb Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãk§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½
øñlà Cìî CBéøàå ørðL Cìî ìôøîàå§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®

aøàעäMîçä-úà íéëìî äi''yx:é÷îrå ©§¨¨¬§¨¦−¤©«£¦¨«§¥´¤
íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ

eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîråi''yx: ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«
àé-ìk-úàå äøîrå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iåÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨

:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒcזe˙‡Â e·˙Â ƒ¿ƒ««¿¿»¿»«¬

Ì˜¯ ‡È‰ ‡�Èc ‚elt ¯LÈÓÏ¿≈«ƒƒ»ƒ¿»

Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È»¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

kÏÓe‡ח ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ù�e¿««¿»ƒ¿«¿»

‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe ‰¯BÓÚ„«¬»«¿»¿«¿»«¿»

¯ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ƒ¿ƒ«¿»¿∆«ƒ«

¯LÈÓa ‡·¯˜ ÔB‰nÚ e¯cÒÂ¿«»ƒ¿¿»»¿≈«

:‡iÏ˜Áט‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚ «¿«»ƒ¿»¿»…∆«¿»

ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Â ÌÏÈÚ„¿≈»¿ƒ¿»«¿»¿«¿ƒ

CBÈ¯‡Â Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â¿«¿»∆«¿»¿»∆¿«¿

ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ

:‡LÓÁ ÏÈ·˜Ïי‡iÏ˜Á ¯LÈÓe »√≈«¿»≈««¿«»

˜¯ÚÂ ‡¯ÓÈÁ Ô˜ÒÓ ÔÈ¯Èa ÔÈ¯Èae ≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»«¬»

Ôn˙ eÏÙ�e ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜¯Ú ‡¯eËÏ e¯‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»

„ÌB„Òיא ‡�È�˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿

:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk ˙ÈÂ ‰¯BÓÚÂ«¬»¿»»≈»¿«¬»

é"ùø

ׁשמֹו, אלֹוני ממרא וׁשל ׁשמֹו, איל ּפארן ׁשל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָמיׁשֹור

"אבל ׁשמֹו: אבל ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, ּכּכר ירּדן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָוׁשל

מתרּגמין וכּלם ׁשמֹו, ּבעל ּגד ּבעל וכן ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֻֻהּׁשּטים"

עליו: ׁשמֹו אחד וכל אצל.a„n‰ŒÏÚ¯'מיׁשר' ְְֵֶַָָָָ««ƒ¿»ֵֶ

ּכמֹו: ב)הּמדּבר, מנּׁשה(במדבר מּטה ":"ועליו ְְְְִֵֶַַַָָָ

(Ê)L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ.,העתיד ׁשם על ≈ƒ¿»ƒ»≈ִֵֶַָ

אֹותֹו עסקי על ׁשם להּׁשפט ואהרן מׁשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשעתידין

ּכפׁשּוטֹו: ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס מריבה, מי והם ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָהעין,

לכל ׁשם מתקּבצים הּמדינה ּבני ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמקֹום

‰È˜ÏÓÚמׁשּפט: ‰„N.,עמלק נֹולד לא עדין ְִָ¿≈»¬»≈ƒֲֲִֵַַָֹ

העתיד: ׁשם על Óz¯ונקרא ÔˆˆÁa.,ּגדי עין היא ְְִִֵֶַָָ¿«¬…»»ִִֵֶ

מלא כ)מקרא הימים ּביהֹוׁשפט:(בדברי ְִִֵָָָָ

(Ë)'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡.נּצחּו כן ּפי על ואף «¿»»¿»ƒ¿ְְִִֵַַ

ּפ על ואף היּו ׁשּגּבֹורים להֹודיע כןהּמּועטים, י ְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

אחריהם: מּלרּדף אברם נמנע a‡¯˙(È)לא ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹ∆¡…
¯ÓÁ ˙¯‡a.מּׁשם ׁשּנֹוטלין ׁשם היּו הרּבה ּבארֹות ∆¡…≈»ְְְִִֵֵֶַָָָ

ּבנין. ׁשל לטיט הּטיטאדמה ׁשהיה אּגדה, ּומדרׁש ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

מּׁשם, ׁשּיצא סדֹום למל נס ונעׂשה ּבהם ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻמגּבל

מאמינין היּו ׁשּלא מקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֻלפי

וכיון האׁש, מּכבׁשן ּכׂשּדים מאּור אברהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּניצֹול

למפרע ּבאברהם האמינּו החמר, מן זה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיצא

eÒp:(ב"ר) ּתבה.‰¯‰ ּכל להר, ּכמֹו הרה נסּו, להר ∆»»ְֵֶַָָָָָָָ
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jlÎjlciiriax mei qelwpe`

:eëìiå íìëàáéBLëø-úàå èBì-úà eç÷iå ¨§−̈©¥¥«©¦§¸¤¯§¤§ª²
íãña áLé àeäå eëìiå íøáà éçà-ïai''yx: ¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬¥−¦§«Ÿ

âéïëL àeäå éøárä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧
øðr éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½

íøáà-úéøá éìra íäåi''yx:ãéíøáà òîLiå §¥−©«£¥¬§¦«©§¨«©¦§©´©§½̈
Búéá éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð ék¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´¥À

ìLe øNr äðîLïc-ãr ócøiå úBàî Li''yx: §Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«
åèíkiå åéãárå àeä äìéì | íäéìr ÷ìçiå©¥«¨¥̧£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®

÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãr íôcøiåi''yx: ©¦§§¥Æ©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤
æèiååéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk úà áL ©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³

:írä-úàå íéLpä-úà íâå áéLä BLëøe§ªÆ¥¦½§©¬¤©¨¦−§¤¨¨«
æéBáeL éøçà Búàø÷ì íãñ-Cìî àöiå©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À

øLà íéëìnä-úàå øîòìøãk-úà úBkäî¥«©Æ¤§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´

a¯יב d�È�˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«

·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„ È‰eÁ‡¬ƒ¿«¿»«¬»¿»≈

:ÌB„ÒaיגÈeÁÂ ‡·ÊÈLÓ ‡˙‡Â ƒ¿«¬»¿≈»»¿«ƒ

È¯L ‡e‰Â ‰‡¯·Ú Ì¯·‡Ï¿«¿»ƒ¿»»¿»≈

È‰eÁ‡ ‰‡¯BÓ‡ ‡¯ÓÓ È¯LÈÓa¿≈¿≈«¿≈¡»»¬ƒ

Ôep‡Â ¯�Ú„ È‰eÁ‡Â ÏBkL‡„¿∆¿«¬ƒ¿»≈¿ƒ

:Ì¯·‡c dÓÈ˜ ÈL�‡ידÚÓLe ¡»≈¿»≈¿«¿»¿«

ÊÈ¯ÊÂ È‰eÁ‡ È·zL‡ È¯‡ Ì¯·‡«¿»¬≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»≈

˙Ïz d˙È· È„ÈÏÈ È‰BÓÏeÚ ˙È»≈ƒ¿ƒ≈≈≈¿»

:Ôc „Ú Û„¯e ¯ÒÚ È�Ó˙Â ‰‡Ó¿»¿«¿≈¬«¿««»

‰e‡טו ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»

„Ú ÔepÙ„¯e Ôe�BÁÓe È‰B„·ÚÂ¿«¿ƒ¿¿»ƒ«

:˜Nn„Ï ‡�etvÓ Èc ‰·BÁ»ƒƒƒ»¿«»∆

È˙טז Û‡Â ‡�È�˜ Ïk ˙È ·˙‡Â«¬≈»»ƒ¿»»¿«»

Û‡Â ·È˙‡ d�È�˜Â È‰eÁ‡ ¯a ËBÏ«¬ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¿«

:‡nÚ ˙ÈÂ ‡iL� ˙Èיז˜Ù�e »¿«»¿»«»¿«

¯˙a d˙eÓc˜Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿¿«»≈»«

˙ÈÂ ¯ÓBÚÏ¯„k ˙È ÈÁÓÓlÓ ·˙c¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»∆¿»

‡�ÙÓ ¯LÈÓÏ dnÚ Èc ‡iÎÏÓ«¿«»ƒƒ≈¿≈««¿»

é"ùø

(·È)ÌB„Òa ·LBÈ ‡e‰Â.?זאת לֹו ּגרם מי ¿≈ƒ¿ִַָֹ

ּבסדֹום: ‰ËÈÏt(È‚)יׁשיבתֹו ‡·iÂ.ּפׁשּוטֹו לפי ְְִִָ«»…«»ƒְְִ

ׁשּכתּוב: והּוא הּמלחמה, מן ׁשּפלט עֹוג (דבריםזה ְְִִֶֶֶַַָָָָ

הרפאים",ג) מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל עֹוג רק ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ"ּכי

'נׁשא ּכׁשהּכּווזהּו וחבריו אמרפל הרגּוהּו ׁשּלא ר', ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּומדרׁש ּתנחּומא. קרנים, ּבעׁשּתרֹות ְְְְְְְִִִַַַַַָָָהרפאים

וזהּו הּמּבּול, מּדֹור ׁשּפלט עֹוג זה רּבה: ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּבראׁשית

ׁשּנאמר: הרפאים, ו)מּיתר היּו(לעיל "הּנפילים ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ׂשרה את ויּׂשא אברם ׁשּיהרג ּומתּכּון וגֹו'", :בארץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

È¯·Ú‰.הּנהר מעבר רבה)ׁשּבא ÈÏÚa:(בראשית »ƒ¿ƒֵֵֶֶַָָָ«¬≈
Ì¯·‡Œ˙È¯·.,אחרים (ספרים ּברית. עּמֹו ׁשּכרתּו ¿ƒ«¿»ְְְֲִִִִֵֶָָ

ּכמֹו הּמילה, על עצה לֹו ׁשהּׂשיאּו אחר: ְִִִֵֵֶַַַָָָָּדבר

אחר): ּבמקֹום ּכתרּגּומֹו.iÂ¯˜(È„)ׁשּמפרׁש ְְֵֶַָָֹ«»∆ְְַ

אזּדּין חרב", אחריכם "והריקתי וכן: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'וזריז',

וכן: עליכם, טו)ּבחרּבי וכן:(שמות חרּבי", "אריק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָ

לה) ּוסגר":(תהלים חנית ּכתיב.ÂÈÎÈ�Á"והרק חנכֹו ְְֲִֵָֹ¬ƒ»ְֲִִ

קרי) לׁשֹון(ס"א והּוא למצות, ׁשחנכֹו אליעזר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶָֹזה

ׁשהּוא לאּמנּות ּכלי, אֹו האדם, ּכניסת ְְְִִֶַַַָָָָָָֻהתחלת

וכן: ּבּה, לעמד כב)עתיד לּנער",(משלי חנֹו" ְֲֲִֵַַַַָָֹ

ז) הּמזּבח",(במדבר ל)"חנּכת "חנּכת(תהלים ְֲֲִֵַַַַֻֻ

אינצניי"ר: לֹו קֹורין ּובלע"ז NÚ¯הּבית", ‰�ÓL ְִִִַַַַ¿…»»»
'B‚Â.(לב היה(נדרים לבּדֹו אליעזר אמרּו: רּבֹותינּו ¿ְְֱִֵֶֶַַָָָ

ׁשמֹו: ׁשל ּגמטרּיא מנין Ôcוהּוא „Ú.ּתׁשׁש ׁשם ְְְְִִִֶַַָ«»ַָָ

עגלּכחֹו ׁשם להעמיד ּבניו ׁשעתידין ׁשראה ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

צו) Ì‰ÈÏÚ(ÂË):(סנהדרין ˜ÏÁiÂ.ּפׁשּוטֹו לפי «≈»≈¬≈∆ְְִ

לילה' עליהם ועבדיו הּוא 'וּיחלק הּמקרא: ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָסרס

הּנרּדפים אחר ׁשּמתּפּלגים הרֹודפים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָּכדר

לכאן וזה לכאן זה אחר.ÏÈÏ‰:ּכׁשּבֹורחים ּכלֹומר ְְְְְִֶֶֶָָ«¿»ְַַַ

ׁשּנחלק אּגדה, ּומדרׁש מּלרדפם. נמנע לא ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחׁשכה

נס לֹו נעׂשה הראׁשֹון ּובחציֹו הּׁשניהּלילה וחציֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מצרים: ׁשל לילה לחצֹות לֹו ּובא .BÁŒ„Ú·‰נׁשמר ְְְֲִִִֶַַַַָָ«»
ׁשם על 'חֹובה', קֹורא ודן, חֹובה, ׁשּׁשמֹו מקֹום ְְֵֵֵֶַָָָָאין

ׁשם: להיֹות ׁשעתידה גילּולים ÓÚ˜(ÊÈ)עבֹודת ְֲֲִִִִֶַָָ≈∆
‰ÂL.ּפנּוי מפנא', 'למיׁשר ותרּגּומֹו ׁשמֹו, ּכ »≈ְְְְְֵַַַָָָ
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אזּדּין חרב", אחריכם "והריקתי וכן: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'וזריז',

וכן: עליכם, טו)ּבחרּבי וכן:(שמות חרּבי", "אריק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָ

לה) ּוסגר":(תהלים חנית ּכתיב.ÂÈÎÈ�Á"והרק חנכֹו ְְֲִֵָֹ¬ƒ»ְֲִִ

קרי) לׁשֹון(ס"א והּוא למצות, ׁשחנכֹו אליעזר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶָֹזה

ׁשהּוא לאּמנּות ּכלי, אֹו האדם, ּכניסת ְְְִִֶַַַָָָָָָֻהתחלת

וכן: ּבּה, לעמד כב)עתיד לּנער",(משלי חנֹו" ְֲֲִֵַַַַָָֹ

ז) הּמזּבח",(במדבר ל)"חנּכת "חנּכת(תהלים ְֲֲִֵַַַַֻֻ

אינצניי"ר: לֹו קֹורין ּובלע"ז NÚ¯הּבית", ‰�ÓL ְִִִַַַַ¿…»»»
'B‚Â.(לב היה(נדרים לבּדֹו אליעזר אמרּו: רּבֹותינּו ¿ְְֱִֵֶֶַַָָָ

ׁשמֹו: ׁשל ּגמטרּיא מנין Ôcוהּוא „Ú.ּתׁשׁש ׁשם ְְְְִִִֶַַָ«»ַָָ

עגלּכחֹו ׁשם להעמיד ּבניו ׁשעתידין ׁשראה ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

צו) Ì‰ÈÏÚ(ÂË):(סנהדרין ˜ÏÁiÂ.ּפׁשּוטֹו לפי «≈»≈¬≈∆ְְִ

לילה' עליהם ועבדיו הּוא 'וּיחלק הּמקרא: ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָסרס

הּנרּדפים אחר ׁשּמתּפּלגים הרֹודפים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָּכדר

לכאן וזה לכאן זה אחר.ÏÈÏ‰:ּכׁשּבֹורחים ּכלֹומר ְְְְְִֶֶֶָָ«¿»ְַַַ

ׁשּנחלק אּגדה, ּומדרׁש מּלרדפם. נמנע לא ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחׁשכה

נס לֹו נעׂשה הראׁשֹון ּובחציֹו הּׁשניהּלילה וחציֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מצרים: ׁשל לילה לחצֹות לֹו ּובא .BÁŒ„Ú·‰נׁשמר ְְְֲִִִֶַַַַָָ«»
ׁשם על 'חֹובה', קֹורא ודן, חֹובה, ׁשּׁשמֹו מקֹום ְְֵֵֵֶַָָָָאין

ׁשם: להיֹות ׁשעתידה גילּולים ÓÚ˜(ÊÈ)עבֹודת ְֲֲִִִִֶַָָ≈∆
‰ÂL.ּפנּוי מפנא', 'למיׁשר ותרּגּומֹו ׁשמֹו, ּכ »≈ְְְְְֵַַַָָָ



��jlÎjlciiying meiqelwpe`

Cìnä ÷îr àeä äåL ÷îr-ìà Bzài''yx: ¦®¤¥´¤¨¥½−¥¬¤©¤«¤
çéïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨®̈¦

ïBéìr ìûì ïäë àeäåi''yx:èéøîàiå eäëøáéå §¬Ÿ¥−§¥´¤§«©§¨«£¥−©Ÿ©®
õøàå íéîL äð÷ ïBéìr ìûì íøáà Ceøai''yx: ¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤

ëéøö ïbî-øLà ïBéìr ìû CeøáeEãéa E ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®
ìkî øùrî Bì-ïziåi''yx:éùéîçàë-Cìî øîàiå ©¦¤¬©«£¥−Ÿ¦«Ÿ©¬Ÿ¤¤«¤

-ç÷ Lëøäå Lôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ§−Ÿ¤©§¨®¤¦´©¤½¤§¨«§ª−©
Cìi''yx:áëíãñ Cìî-ìà íøáà øîàiå ¨«©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ

íéîL äð÷ ïBéìr ìû ýåýé-ìà éãé éúîøä£¦¸Ÿ¦¨¦³¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦
õøàåi''yx:âë-íàå ìrð-CBøN ãrå èeçî-íà ¨¨«¤¦¦Æ§©´§«©½©§¦

ézøLrä éðà øîàú àìå Cì-øLà-ìkî çwà¤©−¦¨£¤¨®§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦
íøáà-úài''yx:ãëeìëà øLà ÷ø éãrìa ¤©§¨«¦§¨©À©µ£¤´¨«§´

øðr ézà eëìä øLà íéLðàä ÷ìçå íéørpä©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ

:‡kÏÓ„ ‡ÒÈ¯ ˙Èa ¯˙‡ ‡e‰¬«≈ƒ»¿«¿»

„ÌÏLe¯Èיח ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆

LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ ÌÁÏ ˜Èt‡«≈¿≈«¬»¿¿«≈

:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜יט¯Ó‡Â dÎ¯·e √»≈ƒ»»»¿≈«¬»

d�È�˜c ‰‡lÚ Ï‡Ï Ì¯·‡ CÈ¯a¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»ƒƒ¿»≈

:‡Ú¯‡Â ‡iÓLכÏ‡ CÈ¯·e ¿«»¿«¿»¿ƒ≈

dÏ ·‰ÈÂ C„Èa C‡�Ò ¯ÒÓc ‰‡lÚƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«≈

:‡lkÓ ‡¯ÒÚ ÔÓ „Áכא¯Ó‡Â «ƒ«¿»ƒ…»«¬«

ÈÏ ·‰ Ì¯·‡Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿¿«¿»«ƒ

·c (·Ò ‡"�) ‡�È�˜Â ‡˙LÙ�¯ «¿»»¿ƒ¿»»«¿«

:CÏכב‡kÏÓÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â »«¬««¿»¿«¿»

ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È„È ˙ÈÓÈ¯‡ ÌB„Ò„ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿√»¿»

‡iÓL d�È�˜c ‰‡lÚ Ï‡ Ì„√̃»≈ƒ»»ƒƒ¿»≈¿«»

:‡Ú¯‡Âכג„ÚÂ ‡ËeÁÓ Ì‡ ¿«¿»ƒƒ»¿«

Èc ÏkÓ ·q‡ Ì‡Â ‡�ÒÓ ˙˜¯Ú«¿«¿»»¿ƒ∆«ƒ»ƒ

˙È ˙È¯zÚ‡ ‡�‡ ¯ÓÈ˙ ‡ÏÂ CÏ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì¯·‡כד(¯a 'Ò‰ ÏÎ·) „BÁÏ «¿»¿«

Èc ‡i¯·b ˜ÏÁÂ ‡iÓÏeÚ eÏÎ‡cÓƒƒ¬»≈«»»√»À¿«»ƒ

‡¯ÓÓe ÏkL‡ ¯�Ú ÈnÚ eÏÊ‡¬»ƒƒ»≈∆¿…«¿≈

é"ùø

מכׁשֹול: ּומּכל ‰CÏnמאילנֹות ˜ÓÚ.ריסא ּבית ְִִִֵָָ≈∆«∆∆ִֵָ

ׁשהיה קנים, ׁשלׁשים ׁשהּוא אחד ריס ּבית ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּדמלּכא,

עמק אּגדה: ּומדרׁש ׁשם. לצחק לּמל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻמיחד

אברהם את והמליכּו האּמֹות ּכל ׁשם ְְְְִִֶֶַַָָָָֻֻׁשהׁשוּו

ּולקצין: אלהים לנׂשיא .ŒÈkÏÓeˆ„˜(ÁÈ)עליהם ְְֱֲִִִִֵֶָֹ«¿ƒ∆∆
נח ּבן ׁשם הּוא אּגדה, לב)מדרׁש ÔÈÈÂ:(נדרים ÌÁÏ. ְִֵֶַַַָָֹ∆∆»»ƒ

ּבלּבֹו ׁשאין לֹו והראה מלחמה, ליגעי עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָּכ

על לֹו רמז אּגדה: ּומדרׁש ּבניו. את ׁשהרג על ְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָעליו

ּבניו: ׁשם ׁשּיקריבּו הּנסכים ועל ְְְְִִֶַַַַָָָָָהּמנחֹות

(ËÈ)ı¯‡Â ÌÈÓL קמו)ּכמֹו:.˜�‰ "עֹוׂשה(תהלים …≈»«ƒ»»∆ְֶ

ׁשּלֹו: להיֹות קנאן עׂשּיתן ידי על וארץ", ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשמים

(Î)ÔbÓ ¯L‡.וכן הסּגיר, יא)אׁשר (הושע ¬∆ƒ≈ְְֲִִֵֶ

יׂשראל": אמּגנ"BÏŒÔziÂ.:אברםÏkÓ ¯NÚÓ. ְְֲִֵֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…
ּכהן: ׁשהיה לפי לֹו, ‰LÙp(Î‡)אׁשר ÈÏŒÔz. ְֲִֵֶֶָָֹ∆ƒ«∆∆

הּגּופים( לי החזר ׁשהּצלּת, ׁשּלי הּׁשבי מן) ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָהּגּופים

È„È(Î·)לבּדם: È˙Ó¯‰.אני מרים ׁשבּועה, לׁשֹון ְַָ¬ƒ…ƒ»ƒְְֲִִֵָ

וכן: עליֹון, לאל ידי כב)את "ּבי(בראשית ְְְִִֵֵֶֶָ

וכן: אני, נׁשּבע כג)נׁשּבעּתי", ּכסף(בראשית "נתּתי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

וקחהּו הּׂשדה ּכסף ל אני נֹותן מּמּני", קח ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּׂשדה

ÏÚ�ŒCB¯N(Î‚)מּמני: „ÚÂ ËeÁÓŒÌ‡.אעּכב ִִֶƒƒ¿«¿««ֲֵַ

הּׁשבי: מן CÏלעצמי ¯L‡ŒÏkÓ Áw‡ŒÌ‡Â.ואם ְְִִִֶַַ¿ƒ∆«ƒ»¬∆»ְִ

לא ,ּגנזי מּבית ׂשכר לי לתת ÏÂ‡אּקח:ּתאמר ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ¿…
'B‚Â ¯Ó‡˙.,לעּׁשרני הבטיחני הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש …«¿ְְְִִִִֵֶַַָָָ

יב)ׁשּנאמר: וגֹו'(לעיל ואברכ":"(„Î)ÌÈ¯Úp‰. ְְֱֲֶֶֶַַָ«¿»ƒ
אּתי הלכּו אׁשר ּוממראעבדי אׁשּכל "ענר ועֹוד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּנאמר: לּמלחמה, נכנסּו ׁשעבדי ּפי על אף ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָוגֹו'",

הּכלים על יׁשבּו וחבריו וענר וּיּכם", ועבדיו ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ"הּוא

למד ּומּמּנּו חלקם", יקחּו "הם הכי אפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹלׁשמר,

ׁשאמר: ל)ּדוד, א לּמלחמה(שמואל הּירד "ּכחלק ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּולכ יחלקּו", יחּדו עלֿהּכלים הּיׁשב ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹּוכחלק

כה)ר:נאמ ויׂשימה(שם ומעלה ההּוא מהּיֹום "ויהי ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּכבר לפי 'והלאה', נאמר: ולא ּולמׁשּפט", ְְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹֹלחק

jlÎjlehiying mei qelwpe`

í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLài''yx:ñ ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«
åèàýåýé-øáã äéä älàä íéøácä | øçà©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ

íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈
ãàî äaøä EøëN Cì ïâî éëðài''yx:áøîàiå ¨«Ÿ¦Æ¨¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ©´Ÿ¤

CìBä éëðàå éì-ïzz-äî äBäé éðãà íøáà©§À̈£Ÿ¨³¡¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´
øæréìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøri''yx: £¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

âäpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©´Ÿ¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬
éúà LøBé éúéa-ïái''yx:ãýåýé-øáã äpäå ¤¥¦−¥¬Ÿ¦«§¦¥̧§©§Ÿ̈³

àöé øLà íà-ék äæ ELøéé àì øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´¥¥´
érnî:ELøéé àeä Eääöeçä Búà àöBiå ¦¥¤½−¦«¨¤«©¥̧Ÿ¹©À¨

íéáëBkä øôñe äîéîMä àð-èaä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨§ŸÆ©´¨¦½
äéäé äk Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà¦©−¦§´ŸŸ¨®©´Ÿ¤½¬Ÿ¦«§¤−

Erøæi''yx:åBl äáLçiå ýåýéa ïîàäå ©§¤«§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡א¯˙a ƒ¿«¿¬»¿»«

ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»

‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰‡e·�a Ì¯·‡ ÌÚƒ«¿»ƒ¿»¿≈»»

CÏ ÛB˜z È¯ÓÈÓ Ì¯·‡ ÏÁ„ƒ̇¿««¿»≈¿ƒ¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C¯‚‡בÌ¯·‡ ¯Ó‡Â «¿»«ƒ«¬»«¬««¿»

ÏÈÊ‡ ‡�‡Â ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»»≈

ÔÈ„‰ ‡Ò�¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa¿»¿»««¿»»»≈

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰ È˙È··cƒ¿≈ƒ««¿»»¡ƒ∆∆

z·‰Èג ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿

:È˙È ˙È¯È È˙Èa ¯· ‡‰Â „ÏÂ¿»¿»«≈ƒ»ƒ»ƒ

ÓÈÓÏ¯ד dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«

„ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc Cp˙¯È ‡Ï»ƒ¿ƒ»≈¡»≈«¿ƒ

:Cp˙¯È ‡e‰ה‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â ƒ¿ƒ»¿«ƒ»≈¿»»

È�Óe ‡iÓLÏ ÔÚk ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿«»¿≈

ÔB‰˙È È�ÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈»¿

:CÈ�a ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿≈¿¿»

d·LÁÂו ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«

é"ùø

אברהם: ּבימי החק ‰ÌÈ¯·c(‡)נּתן ¯Á‡ ְִִֵַַַָָֹ«««¿»ƒ
‰l‡‰.,'אחרי' ,סמּו 'אחר', ׁשּנאמר: מקֹום ּכל »≈∆ֱֲֵֶֶַַַַָָָ

רבה)מפלג אחר(בראשית האּלה", הּדברים "אחר . ְְִֵֶַַַַַָָָֻ

ּדֹואג והיה הּמלכים את ׁשהרג זה נס לֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנעׂשה

לכ צדקֹותי', ּכל על ׂשכר קּבלּתי 'ׁשּמא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָואֹומר:

הּמקֹום: לֹו ‡·¯Ìאמר ‡¯Èz Ï‡CÏ Ô‚Ó ÈÎ�‡, ַַָָ«ƒ»«¿»»…ƒ»≈»
ׁשהרגּת, נפׁשֹות אֹותן ּכל על ּתענׁש ׁשּלא הענׁש, ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמן

הרּבה ׂשכר ,ׂשכר קּבּול על ּדֹואג ּׁשאּתה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָּומה

È¯È¯Ú(·)מאד: CÏB‰.ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם ְֹ≈¬ƒƒְְֵֵֶַָ

לֹו וחבר יֹורׁש, ב)לׁשֹון ערירי,(מלאכי וענה", "ער ְְְֲִִֵֵֵֶָֹ

ּתאמר: ּכאׁשר יֹורׁש, לא)ּבלא ּתבּואתי(איוב "ּובכל ְְְֲִֵֶַַָָֹֹ

ּבנים, חסר ערירי לׁשֹון ּכ ׁשרׁשיה, ּתעּקר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּתׁשרׁש",

ועֹונה ער נראה, ולי דישאנפנטי"ש. ְְְְִִֵֶַַָּובלע"ז

ה)מּגזרת: חרּבן,(שה"ש לׁשֹון וערירי ער", "ולּבי ְְְְֲִִִִִִֵַַָֻ

קלז)וכן: וכן:(תהלים ערּו" ג)"ערּו "ערֹות(חבקוק ְְֵֵָָָ

וכן: נא)יסֹוד", וכן:(ירמיה ּתתערער" "ערער ְְְְְְִֵֵַַַָ

ב) ערה":(צפניה ארזה È˙Èa"ּכי ˜LÓ Ô·e. ְִֵַָָ∆∆∆≈ƒ

ּכמֹו: ּפיו, על נּזֹון ּביתי ׁשּכל מא)ּכתרּגּומֹו (בראשית ְְְִִִֵֶַַָ

ּבן, לי היה ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ"ועל

ׁשּלי: על ממּנה ּבני הּתרּגּום,.Nnc˜היה לפי ְְִִֶֶַָָֻ«∆∆ְְִַַ

הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָמּדּמׂשק

נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא ּדּמׂשק. ּדֹולהעד ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ

לאחרים: רּבֹו מּתֹורת Ï‡(‚)ּומׁשקה ÈÏ Ô‰ ְֲִִֵֶַַַַ≈ƒ…
Ú¯Ê ‰z˙�.:?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת ּומה »«»»«ְֲִִֵֶֶֶַָ

(‰)‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ.הֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו: לפי «≈…«»ְְִִ

אמר מדרׁשֹו, ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות לחּוץ ְְְֳִִִִֵַַַָָָָמאהלֹו

ׁשאינ ּבּמּזלֹות ׁשראית ,ׁשּל מאצטגנינּות צא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו:

אברהם אבל ּבן, לֹו אין אברם ּבן, להעמיד ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָעתיד

ּבן. לֹו אנייׁש ּתלד, ׂשרה אבל ּתלד, לא ׂשרי וכן ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ

אחר: ּדבר הּמּזל. ויׁשּתּנה אחר ׁשם לכם ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקֹורא

מן למעלה והגּביהֹו עֹולם ׁשל מחללֹו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָהֹוציאֹו

מלמעלה הּבטה לׁשֹון וזהּו למּטה:הּכֹוכבים, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

(Â)'‰a ÔÓ‡‰Â.אבל זאת, על אֹות לֹו ׁשאל לא ¿∆¡ƒ«ֲַַָָֹֹ

אֹות לֹו ׁשאל הארץ ירּׁשת "ּבּמהעל לֹו: ואמר ְְֶַַַַַָָָָָֻ
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í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLài''yx:ñ ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«
åèàýåýé-øáã äéä älàä íéøácä | øçà©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ

íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈
ãàî äaøä EøëN Cì ïâî éëðài''yx:áøîàiå ¨«Ÿ¦Æ¨¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ©´Ÿ¤

CìBä éëðàå éì-ïzz-äî äBäé éðãà íøáà©§À̈£Ÿ¨³¡¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´
øæréìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøri''yx: £¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

âäpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©´Ÿ¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬
éúà LøBé éúéa-ïái''yx:ãýåýé-øáã äpäå ¤¥¦−¥¬Ÿ¦«§¦¥̧§©§Ÿ̈³

àöé øLà íà-ék äæ ELøéé àì øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´¥¥´
érnî:ELøéé àeä Eääöeçä Búà àöBiå ¦¥¤½−¦«¨¤«©¥̧Ÿ¹©À¨

íéáëBkä øôñe äîéîMä àð-èaä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨§ŸÆ©´¨¦½
äéäé äk Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà¦©−¦§´ŸŸ¨®©´Ÿ¤½¬Ÿ¦«§¤−

Erøæi''yx:åBl äáLçiå ýåýéa ïîàäå ©§¤«§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡א¯˙a ƒ¿«¿¬»¿»«

ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»

‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰‡e·�a Ì¯·‡ ÌÚƒ«¿»ƒ¿»¿≈»»

CÏ ÛB˜z È¯ÓÈÓ Ì¯·‡ ÏÁ„ƒ̇¿««¿»≈¿ƒ¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C¯‚‡בÌ¯·‡ ¯Ó‡Â «¿»«ƒ«¬»«¬««¿»

ÏÈÊ‡ ‡�‡Â ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»»≈

ÔÈ„‰ ‡Ò�¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa¿»¿»««¿»»»≈

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰ È˙È··cƒ¿≈ƒ««¿»»¡ƒ∆∆

z·‰Èג ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿

:È˙È ˙È¯È È˙Èa ¯· ‡‰Â „ÏÂ¿»¿»«≈ƒ»ƒ»ƒ

ÓÈÓÏ¯ד dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«

„ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc Cp˙¯È ‡Ï»ƒ¿ƒ»≈¡»≈«¿ƒ

:Cp˙¯È ‡e‰ה‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â ƒ¿ƒ»¿«ƒ»≈¿»»

È�Óe ‡iÓLÏ ÔÚk ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿«»¿≈

ÔB‰˙È È�ÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈»¿

:CÈ�a ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿≈¿¿»

d·LÁÂו ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«

é"ùø

אברהם: ּבימי החק ‰ÌÈ¯·c(‡)נּתן ¯Á‡ ְִִֵַַַָָֹ«««¿»ƒ
‰l‡‰.,'אחרי' ,סמּו 'אחר', ׁשּנאמר: מקֹום ּכל »≈∆ֱֲֵֶֶַַַַָָָ

רבה)מפלג אחר(בראשית האּלה", הּדברים "אחר . ְְִֵֶַַַַַָָָֻ

ּדֹואג והיה הּמלכים את ׁשהרג זה נס לֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנעׂשה

לכ צדקֹותי', ּכל על ׂשכר קּבלּתי 'ׁשּמא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָואֹומר:

הּמקֹום: לֹו ‡·¯Ìאמר ‡¯Èz Ï‡CÏ Ô‚Ó ÈÎ�‡, ַַָָ«ƒ»«¿»»…ƒ»≈»
ׁשהרגּת, נפׁשֹות אֹותן ּכל על ּתענׁש ׁשּלא הענׁש, ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמן

הרּבה ׂשכר ,ׂשכר קּבּול על ּדֹואג ּׁשאּתה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָּומה

È¯È¯Ú(·)מאד: CÏB‰.ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם ְֹ≈¬ƒƒְְֵֵֶַָ

לֹו וחבר יֹורׁש, ב)לׁשֹון ערירי,(מלאכי וענה", "ער ְְְֲִִֵֵֵֶָֹ

ּתאמר: ּכאׁשר יֹורׁש, לא)ּבלא ּתבּואתי(איוב "ּובכל ְְְֲִֵֶַַָָֹֹ

ּבנים, חסר ערירי לׁשֹון ּכ ׁשרׁשיה, ּתעּקר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּתׁשרׁש",

ועֹונה ער נראה, ולי דישאנפנטי"ש. ְְְְִִֵֶַַָּובלע"ז

ה)מּגזרת: חרּבן,(שה"ש לׁשֹון וערירי ער", "ולּבי ְְְְֲִִִִִִֵַַָֻ

קלז)וכן: וכן:(תהלים ערּו" ג)"ערּו "ערֹות(חבקוק ְְֵֵָָָ

וכן: נא)יסֹוד", וכן:(ירמיה ּתתערער" "ערער ְְְְְְִֵֵַַַָ

ב) ערה":(צפניה ארזה È˙Èa"ּכי ˜LÓ Ô·e. ְִֵַָָ∆∆∆≈ƒ

ּכמֹו: ּפיו, על נּזֹון ּביתי ׁשּכל מא)ּכתרּגּומֹו (בראשית ְְְִִִֵֶַַָ

ּבן, לי היה ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ"ועל

ׁשּלי: על ממּנה ּבני הּתרּגּום,.Nnc˜היה לפי ְְִִֶֶַָָֻ«∆∆ְְִַַ

הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָמּדּמׂשק

נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא ּדּמׂשק. ּדֹולהעד ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ

לאחרים: רּבֹו מּתֹורת Ï‡(‚)ּומׁשקה ÈÏ Ô‰ ְֲִִֵֶַַַַ≈ƒ…
Ú¯Ê ‰z˙�.:?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת ּומה »«»»«ְֲִִֵֶֶֶַָ

(‰)‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ.הֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו: לפי «≈…«»ְְִִ

אמר מדרׁשֹו, ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות לחּוץ ְְְֳִִִִֵַַַָָָָמאהלֹו

ׁשאינ ּבּמּזלֹות ׁשראית ,ׁשּל מאצטגנינּות צא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו:

אברהם אבל ּבן, לֹו אין אברם ּבן, להעמיד ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָעתיד

ּבן. לֹו אנייׁש ּתלד, ׂשרה אבל ּתלד, לא ׂשרי וכן ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ

אחר: ּדבר הּמּזל. ויׁשּתּנה אחר ׁשם לכם ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקֹורא

מן למעלה והגּביהֹו עֹולם ׁשל מחללֹו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָהֹוציאֹו

מלמעלה הּבטה לׁשֹון וזהּו למּטה:הּכֹוכבים, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

(Â)'‰a ÔÓ‡‰Â.אבל זאת, על אֹות לֹו ׁשאל לא ¿∆¡ƒ«ֲַַָָֹֹ

אֹות לֹו ׁשאל הארץ ירּׁשת "ּבּמהעל לֹו: ואמר ְְֶַַַַַָָָָָֻ
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ä÷ãöi''yx:éùùæøLà ýåýé éðà åéìà øîàiå §¨¨«©−Ÿ¤¥®̈£¦´§Ÿ̈À£¤³
éúàöBäõøàä-úà Eì úúì íécNk øeàî E «¥¦̧Æ¥´©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤

:dzLøì úàfäçäna ýåýé éðãà øîàiå ©−Ÿ§¦§¨«©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬
:äpLøéà ék òãàèéì äç÷ åéìà øîàiå ¥©−¦¬¦«¨¤«¨©´Ÿ¤¥À̈§¨¬¦Æ

lLî äìârlLî ærå úLlLî ìéàå úLL ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤§©´¦§ª¨®
ìæBâå øúåi''yx:éøzáéå älà-ìk-úà Bì-çwiå §−Ÿ§¨«©¦©´¤¨¥À¤©§©¥³

eärø úàø÷ì Bøúa-Léà ïziå Cåza íúàŸ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«¦§−¦§©´¥¥®
øúá àì øtvä-úàåi''yx:àé-ìr èérä ãøiå §¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«©¥¬¤¨©−¦©

:eÎÊÏ dÏזÈÈ ‡�‡ dÏ ¯Ó‡Â ≈¿»«¬«≈¬»¿»

ÔznÏ È‡cNÎ„ ‡¯e‡Ó Cz˜t‡cƒ«≈¿»≈»¿«¿»≈¿ƒ«

:d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È CÏ»»«¿»»»¿≈¿«

‡¯Èח Úc‡ ‰Óa ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»¡…ƒ¿»ƒ«¬≈

:d�È˙¯‡טÈÓ„˜ ·¯˜ dÏ ¯Ó‡Â ≈¿ƒ««¬«≈»≈√»«

ÔÈ¯Î„Â ‡˙Ïz ÔÈfÚÂ ‡˙Ïz ÔÈÏ‚Ú∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿ƒ

:‡�BÈ ¯·e ‡�È�ÙLÂ ˙Ïzי·¯˜Â ¿»¿«¿ƒ»«»¿»≈

ÔB‰˙È ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿

Ï·˜Ï ‚elt ‡i‚Ït ·‰ÈÂ ‰ÂLa¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈

:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ ˙ÈÂ d¯·Á«¿≈¿»»»«ƒ

Á¯Ù‡Âיא ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Á�e¿«»««¿«»¿«¿«

é"ùø

ˆ„˜‰אדע"?: Bl ‰·LÁiÂ.הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֵַ««¿¿∆»¿»»ַָָ

האמּונה על ולצדקה לזכּות לאברם ְְְְְֱֲִִַַָָָָָָָחׁשבּה

לֹו ׁשאל לא אדע"? "ּבּמה אחר: ּדבר ּבֹו. ֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהאמין

זכּות ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: אמר אּלא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָאֹות,

ּבזכּות הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּבּה'. ְְְִִַַַָָָָיתקּימּו

LlLÓ˙(Ë)הּקרּבנֹות: ‰Ï‚Ú.(ב"ר)ׁשלׁשה ְַָָ∆¿»¿À∆∆ְָֹ

ּופר הּכּפּורים, יֹום ּפר ּפרים: לׁשלׁשה רמז ְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹעגלים,

ערּופה: ועגלה צּבּור ׁשל ּדבר LlLÓ˙העלם ÊÚÂ. ְְְֲִֵֶֶֶָָָָ¿≈¿À∆∆
ׁשל מּוספין ּוׂשעירי ּבפנים הּנעׂשה לׂשעיר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָרמז

יחיד: חּטאת ּוׂשעיר LlLÓמֹועד, ÏÈ‡Â.אׁשם ְִִֵַַָ¿«ƒ¿À»ָָ

יחיד: חּטאת ׁשל וכבׂשה ּתלּוי ואׁשם B˙Â¯וּדאי ְְְִִֶַַַַָָָָָ¿
ÏÊB‚Â.:יֹונה ּובן ‡˙Ì(È)ּתֹור ¯z·ÈÂ.ּכל חּלק ¿»ֶָ«¿«≈…»ִֵָ

ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא הּמקרא ואין חלקים, לׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָאחד

הבטחתֹו, לׁשמר עּמֹו ּברית ּכֹורת ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹלפי

ּכדכּתיב: הארץ, את לבניו "ּבּיֹום(לקמן)להֹוריׁש ְְְְִִִֶֶַָָָָ

ודר וגֹו'", לאמר ּברית אברם את ה' ּכרת ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹההּוא

ּכמה ּבתריה, ּבין ולעבר ּבהמה לחּלק ּברית ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכֹורתי

להּלן: לד)ׁשּנאמר ּבתרי(ירמיה ּבין "העֹוברים ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ

עבר אׁשר אׁש ולּפיד עׁשן "ּתּנּור ּכאן: אף ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעגל",

אׁש: ׁשהּוא ׁשכינה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּגזרים", ְְְִִֵֵֶֶַָָּבין

¯˙· ‡Ï ¯tv‰ ˙‡Â.,ּכֹוכבים עֹובדי ׁשהאּמֹות לפי ¿∆«ƒ……»»ְְִִֵֶָָֻ

ׁשּנאמר: ּוׂשעירים, ואילים לפרים (תהליםנמׁשלּו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָ

ואֹומר:כב) וגֹו'", רּבים ּפרים ח)"סבבּוני (דניאל ְְְִִִֵַָָ

ּופרס", מדי מלכי הּקרנים ּבעל אׁשרֿראית ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ"והאיל

נמׁשלּו ויׂשראל יון", מל הּׂשעיר "והּצפיר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָואֹומר:

ׁשּנאמר: יֹונה, ב)לבני ּבחגוי(שה"ש "יֹונתי ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ

עֹובדי על רמז הּבהמֹות ּבּתר ,לפיכ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּסלע".

לא "ואתֿהּצּפר והֹולכין, ּכלין ׁשּיהיּו ְְְְִִִִִֶֶַָָֹֹּכֹוכבים

לעֹולם: קּימין יׂשראל ׁשּיהיּו רמז ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָבתר",

(‡È)ËÈÚ‰.וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל עֹוף, הּוא »«ƒְְֵֵֶַָ

אכ עלי לטּוׂש הּנבלֹות, ּכמֹו:את טו)ל, א (שמואל ְְֲֵֵֶֶַָֹ

הּׁשלל": אל הּבתרים..ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚ"וּתעט ֶַַַָָָ««¿»ƒְִַָ

אּלא ּפּגלּיא מתרּגמינן הּפגרים אחרים: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ(ספרים

ּפלּגּיא, ויהב ּבתרֹו" "איׁש לתרּגם ׁשהרּגלּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֻמּתֹו

ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ּתבת להם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָנתחּלף

לפי טֹועה, ּכן הּמתרּגם וכל 'ּפלּגּיא', ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ"הּפגרים",

ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים לפגרים, ּבתרים להּקיׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשאין

ּכמֹו: ּפּגּול, לׁשֹון ּפּגלּיא, ּתרּגּומֹו ּופגרים ְְְְְְִִַַַַַָָָּפלּגּיא,

ז) מּפי(ויקרא ׁשמעּתי ּכ ּפגר. לׁשֹון הּוא" ְְִִִִֶֶַַָ"ּפּגּול

ּכתב ּברׁש"י הגירסא וכן ׁשמּואל ר' ּבן יהּודה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָרּבינּו

מאיר רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב אחרת יד ּובכתב ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיד.

ׁשמּואל): ר' ּכמֹו:.MiÂ·ּבן והפרחה נׁשיבה לׁשֹון ְֵֶ««≈ְְְְְִַָָָ

ואין לכּלֹותם יׁשי ּבן ּדוד ׁשּיבא רמז רּוחֹו", ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"יּׁשב

הּמׁשיח: מל ׁשּיבא עד הּׁשמים, מן אֹותֹו ִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמּניחין
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(·È)'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â.ׁשל וחׁש לצרֹות רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָֹ

EÚ¯Ê(È‚)ּגלּיֹות: ‰È‰È ¯‚ŒÈk.עד יצחק מּׁשּנֹולד ָֻƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְִִֶַַָ

ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּיצאּו

ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד ׁשנה ׁשּׁשים ּבן ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹיצחק

אמר: מז)למצרים ׁשלׁשים(בראשית מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹ

ועׂשר מאתים היּו ּובמצרים ק"צ, הרי ׁשנה", ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּומאת

ּתאמר ואם ׁשנה, מאֹות ארּבע הרי רד"ו, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹּכמנין

מצרים מּיֹורדי קהת הרי מאֹות, ארּבע היּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָּבמצרים

עמרם וׁשל קהת ׁשל ׁשנֹותיו וחׁשב צא ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹהיה,

יׂשראל ּכׁשּיצאּו ׁשהיה מׁשה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹּוׁשמֹונים

מאֹות ׁשלׁש אּלא מֹוצא אּתה אין ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹמּמצרים,

ׁשחי הּׁשנים ּכל מהן להֹוציא צרי ואּתה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוחמּׁשים,

לידת אחר עמרם וׁשחי עמרם, לידת אחר ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָקהת

Ì‰Ïמׁשה: ‡Ï ı¯‡a.,'מצרים 'ּבארץ נאמר: ולא ֶֹ¿∆∆…»∆ְְְֱִִֶֶֶַַֹ

להם", "לא יצחק:ּואּלא כא)מּׁשּנֹולד (בראשית ְִִֶֶֶַָָָֹ

וגֹו'", אברהם כו)"וּיגר יצחק(בראשית "ויגר ְְְִַַַָָָָָָָ

קה)ּבגרר", ּגר(תהלים חם","ויעקב (בראשיתּבארץ ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ּבאנּומז) ּבארץ ‡˙ÈBb‰Œ(È„)":"לגּור Ì‚Â.,וגם ֶָָָָ¿«∆«ְַ

ׁשּׁשעּבדּו על ּכלים הם ׁשאף מלכּיֹות, ארּבע ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֻלרּבֹות

יׂשראל: ‡�ÈÎאת Ôc.מּכֹות ÏB„b:ּבעׂשר LÎ¯a. ְִֵֶָ»»…ƒְֶֶַƒ¿À»

ּגדֹול, ׁשּנאמר:ּבממֹון יב)ּכמֹו את(שמות "וינּצלּו ְְְְֱֶֶֶַַַָָ

B·z‡(ÂË)מצרים": ‰z‡Â.ּכל ּתראה אּלה:ולא ְִִָ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ

EÈ˙·‡ Ï‡.מבּׂשרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובד אביו ∆¬…∆ְְְֲִֵַָָָָ

ּתׁשּובה ּתרח ׁשעׂשה לּמד אליו? wz·¯:ׁשּיבֹוא ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָƒ»≈
‰·BË ‰·ÈNa.ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ּבּׂשרֹו ¿≈»»ְְְֲִִֵֶֶַָָ

,ּולפיכ ּבימיו, רעה לתרּבּות עׂשו יצא ולא ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָֹּבימיו

מרד ּבּיֹום ּובֹו זמּנֹו, קדם ׁשנים ה' עׂשו:מת ְִֵֵֶַַַָָָֹ

(ÊË)ÈÚÈ·¯ ¯B„Â.ׁשם יהיּו למצרים ׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒְְְְְִִִִֶַַַָ

לפי הּזאת, לארץ יׁשּובּו והרביעי ּדֹורֹות ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה

זֹו, ּברית וכרת עּמֹו מדּבר היה ּכנען ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבארץ

"לתת וכןּכדכתיב: לרׁשּתּה" הּזאת הארץ את ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּדֹורֹותיו: וחׁשב צא למצרים, ירד יעקב ְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹֹהיה,

הארץ מּבאי חצרֹון ּבן וכלב חצרֹון ּפרץ, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָיהּודה,

‰‡È¯BÓהיה: ÔÂÚ ÌÏL ‡Ï Èk.מׁשּתּלח להיֹות ָָƒ…»≈¬…»¡ƒְְִִֵַַ

נפרע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין זמן, אֹותֹו עד ְְְִֵֵֶַַַַַָָמארצֹו

ׁשּנאמר סאתּה, ׁשּתתמּלא עד כז)מאּמה :(ישעיה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּתריבּנה ּבׁשּלחּה ‰LÓM(ÊÈ)":"ּבסאּסאה È‰ÈÂ ְְְְְִֶַַָָָ«¿ƒ«∆∆
‰‡a.:מב)ּכמֹו מריקים(בראשית הם "ויהי »»ְְְִִִֵַ

יג)ׂשּקיהם", ב איׁש",(מלכים קֹוברים הם "ויהי ְְִִִֵֵֶַַ

זה': ּדבר 'ויהי a‡‰ּכלֹומר LÓM‰.:ׁשקעה ְְִֶַַָָ«∆∆»»ְָָ
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øâtäíøáà íúà áMiå íéi''yx:áéLîMä éäéå ©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«©§¦³©¤̧¤Æ
äîéà äpäå íøáà-ìr äìôð äîcøúå àBáì̈½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®§¦¥¬¥¨²

åéìr úìôð äìãâ äëLçi''yx:âéíøáàì øîàiå £¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«©´Ÿ¤§©§À̈
íäì àì õøàa Erøæ äéäé | øâ-ék òãz rãé̈¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ´Ÿ¨¤½

äðL úBàî òaøà íúà eprå íeãáråi''yx: ©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−¨¨«
ãé-éøçàå éëðà ïc eãáré øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥

ìBãb Lëøa eàöé ïëi''yx:åèàBáz äzàå ¥¬¥«§−¦§ª¬¨«§©¨²¨¬
éúáà-ìàäáBè äáéNa øáwz íBìLa Ei''yx: ¤£Ÿ¤−§¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«

æèïår íìL-àì ék äpä eáeLé éréáø øBãå§¬§¦¦−¨´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ
äpä-ãr éøîàäi''yx:æéäàa LîMä éäéå ¨«¡Ÿ¦−©¥«¨©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨

øLà Là ãétìå ïLr øepú äpäå äéä äèìrå©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ§©¦´¥½£¤´

:Ì¯·‡ ÔB‰˙Èיב‡LÓL ‰Â‰Â »¿«¿»«¬»ƒ¿»

Ì¯·‡ ÏÚ ˙ÏÙ� ‡˙�LÂ ÏÚÈÓÏ¿≈«¿ƒ¿»¿»«««¿»

˙ÏÙ� ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â¿»≈»¿««ƒ¿»«

:È‰BÏÚיגÚcÓ Ì¯·‡Ï ¯Ó‡Â ¬ƒ«¬«¿«¿»ƒ«

‡Ú¯‡a CÈ�a ÔB‰È ÔÈ¯i„ È¯‡ Úczƒ«¬≈«»ƒ¿¿»¿«¿»

ÔepÚÈÂ ÔB‰a ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰ÏÈ„ ‡Ïcƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿¿ƒ«

:ÔÈ�L ‰‡Ó Úa¯‡ ÔB‰˙ÈידÛ‡Â »¿«¿«¿»¿ƒ¿«

‡�‡ ÔÈÈc ÔB‰a ÔeÁÏÙÈc ‡nÚ ˙È»«»ƒƒ¿¿¿»ƒ¬»

:ÈbÒ ‡�È�˜a Ôe˜ÙÈ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ¿»»«ƒ

‡·‰˙Cטו ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»

:‡·Ë e·ÈÒa ¯·˜˙z ÌÏLaƒ¿»ƒ¿¿«¿≈»»

‰Î‡טז Ôe·e˙È ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„Â¿»»¿ƒ»»¿»»

‰‡¯BÓ‡„ ‡·BÁ ÌÈÏL ‡Ï È¯‡¬≈»¿ƒ»∆¡»»

:ÔÚk „Úיז˙lÚ ‡LÓL ‰Â‰Â «¿»«¬»ƒ¿»««

Ô�˙„ ¯ep˙ ‡‰Â ‰Â‰ ‡Ï·˜Â¿ƒ¿»¬»¿»«ƒ¿«

ÔÈa ‡„Ú Èc ‡˙M‡c ¯eÚ·e¿¿∆»»ƒ¬»≈

é"ùø

(·È)'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â.ׁשל וחׁש לצרֹות רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָֹ

EÚ¯Ê(È‚)ּגלּיֹות: ‰È‰È ¯‚ŒÈk.עד יצחק מּׁשּנֹולד ָֻƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְִִֶַַָ

ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּיצאּו

ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד ׁשנה ׁשּׁשים ּבן ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹיצחק

אמר: מז)למצרים ׁשלׁשים(בראשית מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹ

ועׂשר מאתים היּו ּובמצרים ק"צ, הרי ׁשנה", ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּומאת

ּתאמר ואם ׁשנה, מאֹות ארּבע הרי רד"ו, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹּכמנין

מצרים מּיֹורדי קהת הרי מאֹות, ארּבע היּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָּבמצרים

עמרם וׁשל קהת ׁשל ׁשנֹותיו וחׁשב צא ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹהיה,

יׂשראל ּכׁשּיצאּו ׁשהיה מׁשה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹּוׁשמֹונים

מאֹות ׁשלׁש אּלא מֹוצא אּתה אין ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹמּמצרים,

ׁשחי הּׁשנים ּכל מהן להֹוציא צרי ואּתה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוחמּׁשים,

לידת אחר עמרם וׁשחי עמרם, לידת אחר ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָקהת

Ì‰Ïמׁשה: ‡Ï ı¯‡a.,'מצרים 'ּבארץ נאמר: ולא ֶֹ¿∆∆…»∆ְְְֱִִֶֶֶַַֹ

להם", "לא יצחק:ּואּלא כא)מּׁשּנֹולד (בראשית ְִִֶֶֶַָָָֹ

וגֹו'", אברהם כו)"וּיגר יצחק(בראשית "ויגר ְְְִַַַָָָָָָָ

קה)ּבגרר", ּגר(תהלים חם","ויעקב (בראשיתּבארץ ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ּבאנּומז) ּבארץ ‡˙ÈBb‰Œ(È„)":"לגּור Ì‚Â.,וגם ֶָָָָ¿«∆«ְַ

ׁשּׁשעּבדּו על ּכלים הם ׁשאף מלכּיֹות, ארּבע ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֻלרּבֹות

יׂשראל: ‡�ÈÎאת Ôc.מּכֹות ÏB„b:ּבעׂשר LÎ¯a. ְִֵֶָ»»…ƒְֶֶַƒ¿À»

ּגדֹול, ׁשּנאמר:ּבממֹון יב)ּכמֹו את(שמות "וינּצלּו ְְְְֱֶֶֶַַַָָ

B·z‡(ÂË)מצרים": ‰z‡Â.ּכל ּתראה אּלה:ולא ְִִָ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ

EÈ˙·‡ Ï‡.מבּׂשרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובד אביו ∆¬…∆ְְְֲִֵַָָָָ

ּתׁשּובה ּתרח ׁשעׂשה לּמד אליו? wz·¯:ׁשּיבֹוא ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָƒ»≈
‰·BË ‰·ÈNa.ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ּבּׂשרֹו ¿≈»»ְְְֲִִֵֶֶַָָ

,ּולפיכ ּבימיו, רעה לתרּבּות עׂשו יצא ולא ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָֹּבימיו

מרד ּבּיֹום ּובֹו זמּנֹו, קדם ׁשנים ה' עׂשו:מת ְִֵֵֶַַַָָָֹ

(ÊË)ÈÚÈ·¯ ¯B„Â.ׁשם יהיּו למצרים ׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒְְְְְִִִִֶַַַָ

לפי הּזאת, לארץ יׁשּובּו והרביעי ּדֹורֹות ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה

זֹו, ּברית וכרת עּמֹו מדּבר היה ּכנען ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבארץ

"לתת וכןּכדכתיב: לרׁשּתּה" הּזאת הארץ את ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּדֹורֹותיו: וחׁשב צא למצרים, ירד יעקב ְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹֹהיה,

הארץ מּבאי חצרֹון ּבן וכלב חצרֹון ּפרץ, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָיהּודה,

‰‡È¯BÓהיה: ÔÂÚ ÌÏL ‡Ï Èk.מׁשּתּלח להיֹות ָָƒ…»≈¬…»¡ƒְְִִֵַַ

נפרע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין זמן, אֹותֹו עד ְְְִֵֵֶַַַַַָָמארצֹו

ׁשּנאמר סאתּה, ׁשּתתמּלא עד כז)מאּמה :(ישעיה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּתריבּנה ּבׁשּלחּה ‰LÓM(ÊÈ)":"ּבסאּסאה È‰ÈÂ ְְְְְִֶַַָָָ«¿ƒ«∆∆
‰‡a.:מב)ּכמֹו מריקים(בראשית הם "ויהי »»ְְְִִִֵַ

יג)ׂשּקיהם", ב איׁש",(מלכים קֹוברים הם "ויהי ְְִִִֵֵֶַַ

זה': ּדבר 'ויהי a‡‰ּכלֹומר LÓM‰.:ׁשקעה ְְִֶַַָָ«∆∆»»ְָָ
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älàä íéøæbä ïéa øári''yx:çéàeää íBia ¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤©´©À
Erøæì øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk̈©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ§©§£À
-ãr íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð̈©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦©

úøt-øäð ìãbä øäpäi''yx:èé-úàå éðéwä-úà ©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«¤©¥¦Æ§¤
éðîãwä úàå éfðwäi''yx:ë-úàå ézçä-úàå ©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«§¤©«¦¦¬§¤

íéàôøä-úàå éføtäi''yx:àëéøîàä-úàå ©§¦¦−§¤¨«§¨¦«§¤¨«¡Ÿ¦Æ
:éñeáéä-úàå éLbøbä-úàå éðrðkä-úàåñ §¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤©§¦«

æèàdìå Bì äãìé àì íøáà úLà éøNå§¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²
øâä dîLe úéøöî äçôLi''yx:áéøN øîàzå ¦§¨¬¦§¦−§¨¬¨¨«©¸Ÿ¤¨©¹

àð-àa úãlî ýåýé éðøör àð-äpä íøáà-ìà¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦§Ÿ̈Æ¦¤½¤Ÿ¨Æ
íøáà òîLiå äpnî äðaà éìeà éúçôL-ìà¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬©§−̈

éøN ìB÷ìi''yx:âíøáà-úLà éøN çwzå §¬¨¨«©¦©º¨©´¥«¤©§À̈

:ÔÈl‡‰ ‡i‚Ïtיח‡e‰‰ ‡ÓBÈa «¿«»»ƒ≈¿»«

¯ÓÈÓÏ ÌÈ˜ Ì¯·‡ ÌÚ ÈÈ ¯Êb¿«¿»ƒ«¿»¿»¿≈»

ÔÓ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È CÈ�·Ïƒ¿»¿»ƒ»«¿»»»ƒ

‡a¯ ‡¯‰� „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯‰�«¬»¿ƒ¿«ƒ¿««¬»«»

:˙¯Ù ÈÂ˙יט�‰¯‡ È‡ÓÏL ˙È «¬»¿»»«¿»≈¿»

:È‡�BÓ„˜ ˙ÈÂ È‡f�˜כÈ‡zÁ ˙ÈÂ ¿ƒ»≈¿»«¿»≈¿»ƒ»≈

:È‡¯ab ˙ÈÂ È‡f¯t ˙ÈÂכא˙ÈÂ ¿»¿ƒ»≈¿»ƒ»»≈¿»

È‡Lb¯b ˙ÈÂ È‡�Ú�k ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿»¿«¬»≈¿»ƒ¿»»≈

:È‡Òe·È ˙ÈÂאÌ¯·‡ ˙z‡ È¯NÂ ¿»¿»≈¿»«ƒ««¿»

‡˙Ó‡ dÏÂ dÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï»¿ƒ«≈¿««¿»

:¯‚‰ dÓLe ‡˙È¯ˆÓב˙¯Ó‡Â ƒ¿≈»¿«»»«¬««

ÈÈ È�Ú�Ó ÔÚk ‡‰ Ì¯·‡Ï È¯N»«¿«¿»»¿««¿«ƒ¿»

‰Ó È˙Ó‡ ˙ÂÏ ÔÚk ÏeÚ „ÏÈÓlÓƒ¿≈«¿«¿««¿ƒ»

‡Ì¯·‡ ÏÈa˜Â dpÓ È�a˙‡ Ìƒƒ¿¿≈ƒ«¿«ƒ«¿»

:È¯N ¯ÓÈÓÏג˙z‡ È¯N ˙¯·„e ¿≈«»»¿»«»«ƒ«

d˙Ó‡ ‡˙È¯ˆÓ ¯‚‰ ˙È Ì¯·‡«¿»»»»ƒ¿≈»«¿«

Ì¯·‡ ·zÓÏ ÔÈ�L ¯NÚ ÛBqÓƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»

é"ùø

‰È‰ ‰ËÏÚÂ.:הּיֹום חׁש'B‚Â ÔLÚ ¯epz ‰p‰Â. «¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿
ּבגיהּנם. גילּולים עֹובדי הּמלכּיֹות ׁשּיּפלּו לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻרמז

ּכבר, ׁשּבאה מבאר הּוא לכ למעלה, טעמֹו ְְְְְְֶַַָָָָָָָָֹ"ּבאה"

ּכׁשהיא מבאר היה ּבאל"ף, למּטה טעמֹו היה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹואם

ּכתיב ּכבר ׁשהרי ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשֹוקעת,

לאחר עׁשן ּתּנּור והעברת לבא", הּׁשמׁש ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָֹ"ויהי

ּבכל חּלּוק וזה ׁשקעה, ׁשּכבר נמצא היתה. ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָמּכאן

ּבא, ּכמֹו: אֹותּיֹות, ׁשּתי ׁשּיסֹודּה נקבה לׁשֹון ְְְְְִֵֵֵֶָָָָּתבה

ּכגֹון הּוא, עבר לׁשֹון למעלה, ּכׁשהּטעם ׁשב: ְְְְְֶַַַַַָָָָקם

ּוכגֹון: כט)זה ּבאה",(לקמן לז)"ורחל "קמה(לקמן ְְֵֶָָָָָ

א)אלּמתי", ּוכׁשהּטעם(רות ,"יבמּת ׁשבה "הּנה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ

,והֹול עכׁשו ׁשּנעׂשה ּדבר הוה, לׁשֹון הּוא ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹלמּטה

כט)ּכמֹו: הּצאן",(לקמן עם ב)"ּבאה "ּבערב(אסתר ְִֶֶַָָָֹ

ׁשבה היא ּובּבקר באה �˙Èz(ÁÈ)":היא EÚ¯ÊÏ. ִִֶַָָָָֹ¿«¿¬»«ƒ
עׂשּויה היא ּכאּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְֲֲִִִֶַָָָָאמירתֹו

�‰¯tŒ¯˙:(ב"ר) Ï„b‰ ¯‰p‰Œ„Ú.ּדבּוק ׁשהּוא לפי ««»»«»…¿«¿»ְִֶָ

יׂשראל ׁשהּואלארץ ּפי על אף ּגדֹול, קֹוראהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּנאמר: מעדן, הּיֹוצאים נהרֹות ּבארּבעה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאחר

ב) הדיֹוט:(לעיל מׁשל ּפרת", הּוא הרביעי ְְְְְִִֶַַָָָָ"והּנהר
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טו) לא(לעיל ערירי", הֹול ואנכי ְֲִִִִִֵֵַָֹֹ"מהּֿתּתןֿלי

ׁשנינּו, על להתּפּלל ל והיה ,עלי אּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהתּפּללּת

חֹומס אּתה ּדברי ועֹוד ,עּמ נפקדת אני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָוהייתי

ּבזיֹוני ׁשֹומע ׁשאּתה ‡�ÈÎ:(ב"ר)וׁשֹותקמּמּני, ְְִִִִֵֵֶֶַַָ»…ƒ
EÈ�È·e È�Èa 'B‚Â È˙ÁÙL Èz˙�.ׁשּבּמקרא ּבינ ּכל »«ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈∆ְְִֵֶַָָ

ּוביני ּביּה קרי מלא, וזה לנקבה)חסר, נֹוכח ,(ר"ל ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָ

והּפילהׁשהכניס הגר, ׁשל ּבעּבּורּה הרע עין ה ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָ

הרה", הּנ" להגר: אֹומר ׁשהּמלא הּוא ְְִֵֶַַָָָָָָָָֻעּברּה,

אּלא ׁשּתהר? לּה מבּׂשר והּוא הרתה, ּכבר ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹוהלא

הראׁשֹון: הריֹון ׁשהּפילה È¯N(Â)מלּמד ‰pÚzÂ. ְִִִֵֵֶַָָָ«¿«∆»»«
ּבקׁשי ּבּה מׁשעּבדת ‡fÓŒÈ‰(Á):(ב"ר)היתה ְְְְִֶֶַָָָֹ≈ƒ∆

ּפתח.·‡˙ לּה ליּתן אּלא היה, יֹודע ּבאת. מהיכן »ִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּמקֹום אּיה "איֿמּזה" ּולׁשֹון ּבדברים, עּמּה ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָליּכנס

'מּזה עליו: ּבא':ׁשּתאמר dÏ(Ë)אני ¯Ó‡iÂ ֲִִֶֶַָָָֹ«…∆»
'B‚Â '‰ C‡ÏÓ.לּה ׁשלּוח היה אמירה ּכל על «¿«¿ֲִַַָָָָָָ

אמירה ּבכל 'מלא' נאמר לכ אחר, ְְְְֱֲִֵֶַַַַָָָָָמלא
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היא ּכאּלּו עצמּה מראה ּכגּלּויּה, סתרּה אין ְְְְְִִִִֵַַָָָָזֹו

הּׁשנים ּכל להריֹון זכתה ׁשּלא צּדקת, ואינּה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹצּדקת,

ראׁשֹונה מּביאה נתעּברּתי ואני :(ב"ר)הּללּו, ְְֲִִִִִִַַַַָָָ

(‰)EÈÏÚ ÈÒÓÁ.עלי לי, העׂשּוי אניחמס ¬»ƒ»∆ֲִִֶֶָָָָ

הּוא: ּברּו להּקדֹוׁש ּכׁשהתּפּללּת הענׁש, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹמּטילה

טו) לא(לעיל ערירי", הֹול ואנכי ְֲִִִִִֵֵַָֹֹ"מהּֿתּתןֿלי

ׁשנינּו, על להתּפּלל ל והיה ,עלי אּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהתּפּללּת

חֹומס אּתה ּדברי ועֹוד ,עּמ נפקדת אני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָוהייתי

ּבזיֹוני ׁשֹומע ׁשאּתה ‡�ÈÎ:(ב"ר)וׁשֹותקמּמּני, ְְִִִִֵֵֶֶַַָ»…ƒ
EÈ�È·e È�Èa 'B‚Â È˙ÁÙL Èz˙�.ׁשּבּמקרא ּבינ ּכל »«ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈∆ְְִֵֶַָָ

ּוביני ּביּה קרי מלא, וזה לנקבה)חסר, נֹוכח ,(ר"ל ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָ

והּפילהׁשהכניס הגר, ׁשל ּבעּבּורּה הרע עין ה ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָ

הרה", הּנ" להגר: אֹומר ׁשהּמלא הּוא ְְִֵֶַַָָָָָָָָֻעּברּה,

אּלא ׁשּתהר? לּה מבּׂשר והּוא הרתה, ּכבר ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹוהלא

הראׁשֹון: הריֹון ׁשהּפילה È¯N(Â)מלּמד ‰pÚzÂ. ְִִִֵֵֶַָָָ«¿«∆»»«
ּבקׁשי ּבּה מׁשעּבדת ‡fÓŒÈ‰(Á):(ב"ר)היתה ְְְְִֶֶַָָָֹ≈ƒ∆

ּפתח.·‡˙ לּה ליּתן אּלא היה, יֹודע ּבאת. מהיכן »ִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּמקֹום אּיה "איֿמּזה" ּולׁשֹון ּבדברים, עּמּה ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָליּכנס

'מּזה עליו: ּבא':ׁשּתאמר dÏ(Ë)אני ¯Ó‡iÂ ֲִִֶֶַָָָֹ«…∆»
'B‚Â '‰ C‡ÏÓ.לּה ׁשלּוח היה אמירה ּכל על «¿«¿ֲִַַָָָָָָ

אמירה ּבכל 'מלא' נאמר לכ אחר, ְְְְֱֲִֵֶַַַַָָָָָמלא



���jlÎjlfiiyy meiqelwpe`

:áøîàépä ýåýé Càìî dì øîàiåäøä C ¥«Ÿ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈
òîL-ék ìàrîLé BîL úàø÷å ïa zãìéå§Ÿ©´§§¥®§¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬

éðr-ìà ýåýéCi''yx:áéíãà àøt äéäé àeäå §Ÿ̈−¤¨§¥«§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈
åéçà-ìë éðt-ìrå Ba ìk ãéå ìká Bãé̈´©½Ÿ§©¬−Ÿ®§©§¥¬¨¤−̈

ïkLéi''yx:âéäéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå ¦§«Ÿ©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨
éúéàø íìä íâä äøîà ék éàø ìû äzà©−̈¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦

éàø éøçài''yx:ãééçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìr ©«£¥¬Ÿ¦«©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−
ãøa ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàøi''yx:åèøâä ãìzå Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¯¤¨¨²

äãìé-øLà Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²£¤¨«§¨¬
ìàrîLé øâäi''yx:æèäðL íéðîL-ïa íøáàå ¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈

ìàrîLé-úà øâä-úãìa íéðL LLå§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤¦§¨¥−
íøáàìi''yx:ñæéàíérLz-ïa íøáà éäéå §©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬

íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå äðL̈−̈§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈
äéäå éðôì Cläúä écL ìû-éðà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬

:È‚qÓ Ôe�ÓzÈ ‡ÏÂ ÈÎÈ�a¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈

‡zיא ‡‰ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿

dÓL ÔÈ¯˜˙Â ¯a ÔÈ„Ï˙Â ‡È„ÚÓ¿«¿»¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈

:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜ È¯‡ Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¬≈«ƒ¿»¿ƒ

‰e‡יב ‡L�‡a „B¯Ó ‡‰È ‡e‰Â¿¿≈»∆¡»»

È�·„ ‡„ÈÂ ‡lÎÏ CÈ¯ˆ ‡‰È¿≈¿ƒ¿…»ƒ»ƒ¿≈

Èt‡ ÏÚÂ dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔB‰È ‡L�‡¬»»¿¿ƒƒ≈¿««≈

:È¯LÈ È‰BÁ‡ ÏÎיג˙‡ÈlˆÂ »¬ƒƒ¿≈¿«ƒ«

˙¯Ó‡ dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««

È¯‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈

Û‡‰ È"�) ‡Î‰ Ì¯·‰ ˙¯Ó‡¬«««¿«»»««

ÈÏb˙‡c ¯˙a ‡ÈÊÁ È˙¯L (‡�‡¬»»≈ƒ»¿»»«¿ƒ¿¿ƒ

:ÈÏיד‡¯‡a ‡¯‡·Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ ƒ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»

‡Ói˜ C‡ÏÓ„‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ ¿«¿««»»ƒ«¬ƒ¬«»

:‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa (‡È‰)ƒ≈¿»≈«¿»

e˜¯‡טו ¯a Ì¯·‡Ï ¯‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»

¯‚‰ ˙„ÈÏÈc d¯a ÌeL Ì¯·‡«¿»¿≈ƒƒ«»»

:Ï‡ÚÓLÈטזÔ�Óz ¯a Ì¯·‡Â ƒ¿»≈¿«¿»«¿»»

˙È ¯‚‰ ˙„ÈÏÈ „k ÔÈ�L zLÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«»»»

:Ì¯·‡Ï Ï‡ÚÓLÈאÌ¯·‡ ‰Â‰Â ƒ¿»≈¿«¿»«¬»«¿»

ÈÈ ÈÏb˙‡Â ÔÈ�L ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»

é"ùø

‰¯‰(È‡)ואמירה: Cp‰.ּכמֹו ּתהרי, ּכׁשּתׁשּובי ֲִַָƒ»»»ְְֲִִֶַָ

יג) מנֹוח:(שופטים ּדאׁשת הרה" הּנ"Ôa z„ÏÈÂ. ְִֵֶַָָָָ¿…«¿¿≈
לֹו: ודֹומה וילדּת, כב)ּכמֹו ּבּלבנֹון(ירמיה "יׁשבּת ְְְְְְְְֶַַַָָֹ

ּבארזים": BÓLמקּננּת ˙‡¯˜Â.ּכמֹו הּוא, צּוּוי ְְְֲִַָָֻ¿»»¿ְִ

יצחק ׁשמֹו את "וקראת לזכר: ":ׁשאֹומר ְְְְִֵֶֶָָָָָָ

(·È)Ì„‡ ‡¯t.ּכמֹו חּיֹות, לצּוד מדּברֹות אֹוהב ∆∆»»ְְִֵַָָ

כא)ׁשּכתּוב: רֹובה(בראשית ויהי ּבּמדּבר "וּיׁשב ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

Ïkaקּׁשת": B„È.:לסטיםBa Ïk „ÈÂ.ׂשֹונאין הּכל ַָ»«…ְִִ¿«…ְִַֹ

ּבֹו: ּומתּגרין ÔkLÈאֹותֹו ÂÈÁ‡ŒÏÎ È�tŒÏÚÂ. ְִִָ¿«¿≈»∆»ƒ¿…
ּגדֹול זרעֹו ¯‡È(È‚):(ב"ר)ׁשּיהיה Ï‡ ‰z‡.נקּוד ְְִֶֶַָ«»≈√ƒָ

הראּיה אלֹוּה ּדבר: ׁשם ׁשהּוא מּפני קמץ, ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָָחטף

ּדבר אחרים, (ספרים עלּובין ׁשל ּבעלּבֹון ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָׁשרֹואה

הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה ְֳִֵֵֶֶַַַַָָֹאחר:

אֹותֹו): רֹואה ּדבר ׁשּום ‰ÌÏואין Ì‚‰.לׁשֹון ְֵֶָָ¬«¬…ְ

ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף הייתי סבּורה וכי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּתמּה:

ּבביתֹו אֹותם ראי אחר מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ְְִִִֵֶַַָָָֹראיתי

מלאכים? לראֹות רגילה הייתי ׁשּׁשם אברהם, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשל

את ראה מנֹוח ׁשהרי לראֹותם, רגילה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָותדע

ראתה וזֹו נמּות", "מֹות ואמר אחת ּפעם ְְְֲַַַַַַַָָָָָהּמלא

חרדה: ולא זה אחר זה ÈÁÏ(È„)ארּבעה ¯‡a ְְְֶֶַַַָָָָֹ¿≈««
È‡¯.:'עלּה אּתחזי קּימא דמלא 'ּבארא ּכתרּגּומֹו: …ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

(ÂË)'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ.ׁשּלא ּפי על אף «ƒ¿»«¿»∆¿ִֶַַֹ

ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָׁשמע

עליו הּקדׁש רּוח ׁשרתה ּוקראֹויׁשמעאל", ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

B‚Â'(ÊË)יׁשמעאל: ‰�L ÌÈ�ÓLŒÔa Ì¯·‡Â. ְִֵָ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿
ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלׁשבחֹו

עּכב:עׂשרה ולא ּכׁשּנּמֹול ÈcL(‡)ׁשנה Ï‡ŒÈ�‡. ְְְִִֵֵֶֶָָֹ¬ƒ≈««
,לפיכ ּברּיה. לכל ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָאני

ּכל וכן ּולפטרֹון, לאלּה ל ואהיה לפני" התהּל"ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

לפי והּכל ׁשּלֹו, ּדי :ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמקֹום

jlÎjlfiiriay mei qelwpe`

íéîúi''yx:áðéáe éðéa éúéøá äðzàåäaøàå E ¨¦«§¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬
ãàî ãàîa EúBài''yx:âåéðt-ìr íøáà ìtiå «§−¦§¬Ÿ§«Ÿ©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®

øîàì íéýìû Bzà øaãéåi''yx:ãäpä éðà ©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ£¦¾¦¥¬
:íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøáä-àìå §¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«§«Ÿ

EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ
ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáàEi''yx: ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«

åézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®
eàöé Enî íéëìîei''yx:éòéáùæ-úà éúî÷äå §¨¦−¦§¬¥¥«©«£¦«Ÿ¦̧¤
ðéáe éðéa éúéøaéøçà Erøæ ïéáe Eíúøãì E §¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯©«£¤²§«ŸŸ−̈

Erøæìe íéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½§©§£−
éøçàEi''yx:çéøçà Erøæìe Eì ézúðå| úà E ©«£¤«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´

éøâî õøàíìBò úfçàì ïrðk õøà-ìk úà E ¤´¤§ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©©«£ª©−¨®
íéýìûì íäì éúééäåi''yx:èíéýìû øîàiå §¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

äzà øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ©¨²

ÈcL Ï‡ ‡�‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏtבÔz‡Â ¿«√»«∆¡≈¿ƒ¿∆≈

ÈbÒ‡Â C�È·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ¿̃»ƒ≈≈¿ƒ≈»¿«¿≈

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙ÈגÌ¯·‡ ÏÙ�e »»«¬»«¬»¿««¿»

ÈÈ dnÚ ÏÈlÓe È‰Bt‡ ÏÚ««ƒ«ƒƒ≈¿»

:¯ÓÈÓÏד‡‰ איננו)‡�‡ בנ"י (גזר ¿≈»¬»»ְַ

ÈbÒ ·‡Ï È‰˙e CnÚ ÈÓÈ¿̃»ƒƒ»¿≈¿««ƒ

:ÔÈÓÓÚה˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ «¿ƒ¿»ƒ¿¿≈»

Ì‰¯·‡ CÓL È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL¿»«¿»ƒ≈¿»«¿»»

:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

ÁÏ„‡ו ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»

ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe ÔÈL�ÎÏ Cp�z‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚaזÌÈ˜‡Â ¿«¿«»ƒ»ƒ¿«¬≈

ÔÈ·e C�È·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈

ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È¯„Ï C¯˙a CÈ�a¿»«¿»¿»≈ƒ¿»»»

CÈ�·ÏÂ ‡‰Ï‡Ï CÏ ÈÂ‰ÓÏ¿≈¬≈»≈»»¿ƒ¿»

:C¯˙aחC¯˙a CÈ�·ÏÂ CÏ Ôz‡Â «¿»¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»

‡Ú¯‡ Ïk ˙È C˙e·˙Bz ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»»»»»«¿»

ÔB‰Ï ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙�ÒÁ‡Ï ÔÚ�Î„ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈¿

:‡‰Ï‡ÏטÌ‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â ≈»»«¬«¿»¿«¿»»

CÈ�·e z‡ ¯h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â¿«¿»¿»ƒƒ»«¿¿»

é"ùø

È�ÙÏ:הענין Cl‰˙‰.,'קדמי 'ּפלח ּכתרּגּומֹו: ְִָָƒ¿«≈¿»«ְְְֳַַַָ

ּבעבֹודתי: ˙ÌÈÓהּדבק ‰È‰Â.אחר צּוּוי זה אף ֲִִֵַָָ∆¿≈»ƒִֶַַַ

נסיֹונֹותי, ּבכל ׁשלם היה מדרׁשֹו:צּוּוי, ּולפי ְְְְֱִִִִֵֵַָָָ

ּתהיה הּזה ּובּדבר מילה, ּבמצות לפני", התהּל"ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

לפני. מּום ּבעל אּתה ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָּתמים,

ה' חסר אּתה עכׁשו תמים", "והיה אחר: ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָּדבר

אֹוסיף הּגוּיה. וראׁש אזנים ב' עינים, ב' ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹאברים:

ּכמנין רמ"ח אֹותּיֹותי מנין ויהיּו ׁשמ על אֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַל

:איברי(·)È˙È¯· ‰�z‡Â.אהבה ׁשל ּברית ֵֶָ¿∆¿»¿ƒƒְֲִֶַָ

זֹו: מצוה ידי על ל להֹוריׁשּה הארץ, ְְְְְִִִֵֶַָָָָּוברית

(‚)ÂÈ�tŒÏÚ Ì¯·‡ ÏtiÂ.ׁשעד הּׁשכינה, מּמֹורא «ƒ…«¿»«»»ְִִֶַַָָ

נּצבת הּקדׁש ורּוח לעמד ּכח ּבֹו היה לא מל, ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹׁשּלא

עינים" ּוגלּוי "נֹופל ּבבלעם: ׁשּנאמר וזהּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָעליו,

ּכן): מצאתי אליעזר דרּבי Èk(‰)(ּבבריתא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָƒ

ÌÈBb ÔBÓ‰Œ·‡.ורי"ׁש ׁשמֹו, ׁשל נֹוטריקֹון לׁשֹון «¬ƒְְְְִֵֶ

לארם אּלא אב היה ׁשּלא ּבּתחּלה, ּבֹו ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהיתה

רי"ׁש ואפּלּו העֹולם, לכל אב ועכׁשו מקֹומֹו, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָׁשהּוא

יּו"ד ׁשאף מּמקֹומּה, זזה לא מּתחּלה ּבֹו ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹׁשהיתה

ׁשהֹוסיפּה עד הּׁשכינה, על נתרעמה ׂשרי ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָׁשל

ׁשּנאמר: יב)ליהֹוׁשע, להֹוׁשע(במדבר מׁשה "וּיקרא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ

יהֹוׁשע נּון ÌÈB‚Ï(Â)":ּבן EÈz˙�e.יׂשראל ְִַֻ¿«ƒ¿ƒְִֵָ

היה ולא לֹו, היה ּכבר יׁשמעאל ׁשהרי ְְְֱֲִֵֵֶֶָָָָָָֹואדֹום,

עליו: ‡˙È˙È¯aŒ(Ê)מבּׂשרֹו È˙Ó˜‰Â.היא ּומה ְְַָָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒִַ

לאלהים: ל להיֹות ÌÏBÚ(Á)הּברית? ˙fÁ‡Ï. ְְְִִִֵַֹ«¬À«»
הּדר יׂשראל) (ּבר אבל לאלהים, לכם אהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשם

אלֹוּה: לֹו ׁשאין ּכמי לארץ .z‡Â‰(Ë)ּבחּוצה ְְֱִֵֶֶַָָָ¿«»
ּבריתי הּנה 'אני ראׁשֹון: ענין על מֹוסיף זֹו ְְֲִִִִִִִֵַָָוא"ו

ׁשמירתּה? היא ּומה לׁשמרּה, זהיר הוי ואּתה ,'ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָאּת



��� jlÎjlfiiriay mei qelwpe`

íéîúi''yx:áðéáe éðéa éúéøá äðzàåäaøàå E ¨¦«§¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬
ãàî ãàîa EúBài''yx:âåéðt-ìr íøáà ìtiå «§−¦§¬Ÿ§«Ÿ©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®

øîàì íéýìû Bzà øaãéåi''yx:ãäpä éðà ©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ£¦¾¦¥¬
:íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøáä-àìå §¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«§«Ÿ

EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ
ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáàEi''yx: ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«

åézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®
eàöé Enî íéëìîei''yx:éòéáùæ-úà éúî÷äå §¨¦−¦§¬¥¥«©«£¦«Ÿ¦̧¤
ðéáe éðéa éúéøaéøçà Erøæ ïéáe Eíúøãì E §¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯©«£¤²§«ŸŸ−̈

Erøæìe íéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½§©§£−
éøçàEi''yx:çéøçà Erøæìe Eì ézúðå| úà E ©«£¤«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´

éøâî õøàíìBò úfçàì ïrðk õøà-ìk úà E ¤´¤§ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©©«£ª©−¨®
íéýìûì íäì éúééäåi''yx:èíéýìû øîàiå §¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

äzà øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ©¨²

ÈcL Ï‡ ‡�‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏtבÔz‡Â ¿«√»«∆¡≈¿ƒ¿∆≈

ÈbÒ‡Â C�È·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ¿̃»ƒ≈≈¿ƒ≈»¿«¿≈

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙ÈגÌ¯·‡ ÏÙ�e »»«¬»«¬»¿««¿»

ÈÈ dnÚ ÏÈlÓe È‰Bt‡ ÏÚ««ƒ«ƒƒ≈¿»

:¯ÓÈÓÏד‡‰ איננו)‡�‡ בנ"י (גזר ¿≈»¬»»ְַ

ÈbÒ ·‡Ï È‰˙e CnÚ ÈÓÈ¿̃»ƒƒ»¿≈¿««ƒ

:ÔÈÓÓÚה˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ «¿ƒ¿»ƒ¿¿≈»

Ì‰¯·‡ CÓL È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL¿»«¿»ƒ≈¿»«¿»»

:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

ÁÏ„‡ו ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»

ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe ÔÈL�ÎÏ Cp�z‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚaזÌÈ˜‡Â ¿«¿«»ƒ»ƒ¿«¬≈

ÔÈ·e C�È·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈

ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È¯„Ï C¯˙a CÈ�a¿»«¿»¿»≈ƒ¿»»»

CÈ�·ÏÂ ‡‰Ï‡Ï CÏ ÈÂ‰ÓÏ¿≈¬≈»≈»»¿ƒ¿»

:C¯˙aחC¯˙a CÈ�·ÏÂ CÏ Ôz‡Â «¿»¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»

‡Ú¯‡ Ïk ˙È C˙e·˙Bz ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»»»»»«¿»

ÔB‰Ï ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙�ÒÁ‡Ï ÔÚ�Î„ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈¿

:‡‰Ï‡ÏטÌ‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â ≈»»«¬«¿»¿«¿»»

CÈ�·e z‡ ¯h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â¿«¿»¿»ƒƒ»«¿¿»

é"ùø

È�ÙÏ:הענין Cl‰˙‰.,'קדמי 'ּפלח ּכתרּגּומֹו: ְִָָƒ¿«≈¿»«ְְְֳַַַָ

ּבעבֹודתי: ˙ÌÈÓהּדבק ‰È‰Â.אחר צּוּוי זה אף ֲִִֵַָָ∆¿≈»ƒִֶַַַ

נסיֹונֹותי, ּבכל ׁשלם היה מדרׁשֹו:צּוּוי, ּולפי ְְְְֱִִִִֵֵַָָָ

ּתהיה הּזה ּובּדבר מילה, ּבמצות לפני", התהּל"ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

לפני. מּום ּבעל אּתה ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָּתמים,

ה' חסר אּתה עכׁשו תמים", "והיה אחר: ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָּדבר

אֹוסיף הּגוּיה. וראׁש אזנים ב' עינים, ב' ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹאברים:

ּכמנין רמ"ח אֹותּיֹותי מנין ויהיּו ׁשמ על אֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַל

:איברי(·)È˙È¯· ‰�z‡Â.אהבה ׁשל ּברית ֵֶָ¿∆¿»¿ƒƒְֲִֶַָ

זֹו: מצוה ידי על ל להֹוריׁשּה הארץ, ְְְְְִִִֵֶַָָָָּוברית

(‚)ÂÈ�tŒÏÚ Ì¯·‡ ÏtiÂ.ׁשעד הּׁשכינה, מּמֹורא «ƒ…«¿»«»»ְִִֶַַָָ

נּצבת הּקדׁש ורּוח לעמד ּכח ּבֹו היה לא מל, ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹׁשּלא

עינים" ּוגלּוי "נֹופל ּבבלעם: ׁשּנאמר וזהּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָעליו,

ּכן): מצאתי אליעזר דרּבי Èk(‰)(ּבבריתא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָƒ

ÌÈBb ÔBÓ‰Œ·‡.ורי"ׁש ׁשמֹו, ׁשל נֹוטריקֹון לׁשֹון «¬ƒְְְְִֵֶ

לארם אּלא אב היה ׁשּלא ּבּתחּלה, ּבֹו ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהיתה

רי"ׁש ואפּלּו העֹולם, לכל אב ועכׁשו מקֹומֹו, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָׁשהּוא

יּו"ד ׁשאף מּמקֹומּה, זזה לא מּתחּלה ּבֹו ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹׁשהיתה

ׁשהֹוסיפּה עד הּׁשכינה, על נתרעמה ׂשרי ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָׁשל

ׁשּנאמר: יב)ליהֹוׁשע, להֹוׁשע(במדבר מׁשה "וּיקרא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ

יהֹוׁשע נּון ÌÈB‚Ï(Â)":ּבן EÈz˙�e.יׂשראל ְִַֻ¿«ƒ¿ƒְִֵָ

היה ולא לֹו, היה ּכבר יׁשמעאל ׁשהרי ְְְֱֲִֵֵֶֶָָָָָָֹואדֹום,

עליו: ‡˙È˙È¯aŒ(Ê)מבּׂשרֹו È˙Ó˜‰Â.היא ּומה ְְַָָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒִַ

לאלהים: ל להיֹות ÌÏBÚ(Á)הּברית? ˙fÁ‡Ï. ְְְִִִֵַֹ«¬À«»
הּדר יׂשראל) (ּבר אבל לאלהים, לכם אהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשם

אלֹוּה: לֹו ׁשאין ּכמי לארץ .z‡Â‰(Ë)ּבחּוצה ְְֱִֵֶֶַָָָ¿«»
ּבריתי הּנה 'אני ראׁשֹון: ענין על מֹוסיף זֹו ְְֲִִִִִִִֵַָָוא"ו

ׁשמירתּה? היא ּומה לׁשמרּה, זהיר הוי ואּתה ,'ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָאּת



���jlÎjlfiiriay meiqelwpe`

éøçà Erøæåíúøãì Ei''yx:éøLà éúéøa úàæ §©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«´Ÿ§¦¦º£¤´
éøçà Erøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLzìBnä E ¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−©«£¤®¦¬

øëæ-ìk íëìi''yx:àéøùa úà ízìîðe ¨¤−¨¨¨«§©§¤¾¥−§©Ÿ́
íëéðéáe éðéa úéøa úBàì äéäå íëúìøri''yx: ¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½¥¦−¥«¥¤«

áéøëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈
éa ãéìé íëéúøãìøëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe ú §Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈

àeä Erøfî àì øLài''yx:âéãéìé ìBné | ìBnä £¤²¬Ÿ¦©§£−«¦¯¦²§¦¬
íëøNáa éúéøá äúéäå Etñk úð÷îe Eúéa¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨¯§¦¦²¦§©§¤−

íìBò úéøáìi''yx:ãé-àì øLà øëæ | ìørå ¦§¦¬¨«§¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ
àåää Lôpä äúøëðå Búìør øùa-úà ìBné¦Æ¤§©Ÿ́¨§¨½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

øôä éúéøa-úà äénrîi''yx:ñåèøîàiå ¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«©³Ÿ¤
àø÷ú-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ¦§¨¬

dîL äøN ék éøN dîL-úài''yx:æèézëøáe ¤§−̈¨®̈¦¬¨−̈§¨«¥«©§¦´
äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúàŸ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ

:ÔB‰È¯„Ï C¯˙aיÈc ÈÓÈ˜ ‡c «¿»¿»≈»¿»ƒƒ

ÔÈ·e ÔBÎÈ�È·e È¯ÓÈÓ ÔÈa Ôe¯hƒ̇¿≈≈¿ƒ≈≈≈

È�aÏk ÔBÎÏ ¯Ê‚Ó C¯˙a C ¿»«¿»ƒ¿«¿»

:‡¯eÎcיא‡¯Na ˙È Ôe¯Ê‚˙Â ¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿»

˙‡Ï (‡‰˙e È"�) È‰˙e ÔBÎ˙Ï¯Ú„¿»¿»¿¿≈¿≈¿»

:ÔBÎÈ�È·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜יב¯·e ¿»≈≈¿ƒ≈≈«

(¯Ê‚È È"�) ¯Êb˙È ÔÈÓBÈ ‡È�Óz¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«

È„ÈÏÈ ÔBÎÈ˙¯„Ï ‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ¿»¿»¿»»≈¿ƒ≈

¯a ÏkÓ ‡tÒÎ È�È·Êe ‡˙È·≈»¿ƒ≈«¿»ƒ…«

:‡e‰ C�aÓ ‡Ïc ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¿»ƒ¿»

Ê‚Ó¯יג È"�) Ôe¯fb˙È ‡¯fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«

CtÒk ÔÈ·Êe C˙Èa „ÈÏÈ (¯Ê‚Èƒ¿«¿ƒ≈»¿ƒ«¿»

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÈ¯N·a ÈÓÈ˜ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»»»

È˙יד ¯Ê‚È ‡Ï Èc ‡¯eÎc Ï¯ÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»

‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ d˙Ï¯Ú ¯Na¿«»¿»≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:È�L‡ ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈«≈»¿»ƒ«¿ƒ

‡C˙zטו È¯N Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«ƒ¿»

‰¯N È¯‡ È¯N dÓL ˙È È¯˜˙ ‡Ï»ƒ¿≈»¿«»»¬≈»»

:dÓLטזÔz‡ Û‡Â d˙È C¯·‡Â ¿«∆¡»≈»«¿«∆≈

È‰˙e dpÎ¯·‡Â ¯a CÏ dpÓƒ«»»∆¡»¬ƒ«¿≈

‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓ ÔÈL�ÎÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»

é"ùø

וגֹו' לכם הּמֹול ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי ":"זאת ְְְְֲִִִִֶֶָֹ

(È)'B‚Â ÌÎÈ�È·e È�Èa.:עכׁשו ׁשל ÔÈ·eאֹותם ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈
EÈ¯Á‡ EÚ¯Ê.:אחרי להּולד ּכמֹו.‰ÏBnהעתידין «¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒְ

לעׂשֹות: ּכמֹו 'עׂשֹות', אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו ְְְֲֲִֵֶַַָלהּמֹול,

(‡È)ÌzÏÓ�e.יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ּכמֹו ¿«¿∆ְְְְֵֶַַָ

ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו הּנֹופל ְְְִִִֵֵֶֶַָליסֹוד

לׁשֹון יּמֹול אבל ּונׂשאתם, ּכמֹו ּונמלּתם ְְְְְֲִֵֶֶַָָנֹוׂשא,

יאכל יעׂשה, ּכמֹו: אינו)יּפעל ישן :(ברש"י ְִֵֵֵֵֶָָָ

(·È)˙Èa „ÈÏÈ.ּבּבית הּׁשפחה eŒ˙�˜Ó:ׁשּילדּתּו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«
ÛÒk.:מּׁשּנֹולד ÈÏÈ„(È‚)ׁשּקנאֹו ÏBnÈ ÏBn‰ ∆∆ְִֶֶַָƒƒ¿ƒ
E˙Èa.,ימים לׁשמֹונה אמר ולא עליו ּכפל ּכאן ≈¿ְְִִַַָָָָָָָֹ

לאחד) (ס"א לאחר נּמֹול ּבית' 'יליד ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַללּמד

ׁשּבת ּבמּסכת ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, קלח)ׁשמנה :(דף ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

(„È)¯ÎÊ Ï¯ÚÂ.מקֹום ּבאֹותֹו ׁשהּמילה לּמד ּכאן ¿»≈»»ְִִֵֶַָָָ

זכר ּבין נּכר ÏBnÈŒ‡Ï:(ב"ר)לנקבהׁשהּוא ¯L‡. ְִִֵֵֶָָָָ¬∆…ƒ
אין אביו אבל "ונכרתה", ענׁשין: לכלל ְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָמׁשּיּגיע

ּב"עׂשה": עֹובר אבל ּכרת, עליו Î�Â¯˙‰ענּוׁש ֲֲֵֵֵַָָָָָ¿ƒ¿¿»
LÙp‰.זמּנֹו קדם ּומת ערירי קד)הֹול :(שבת «∆∆ְֲִִֵֵֶַֹ

(ÂË)È¯N dÓL ˙‡ ‡¯˜˙Œ‡Ï.לי ׂשרי, דמׁשמע …ƒ¿»∆¿»»»ְְִַַַָ

על ׂשרה ׁשּתהא ׁשמּה, סתם ׂשרה ּכי לאחרים, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹולא

יג)ּכל ‡˙d(ÊË):(ברכות ÈzÎ¯·e.היא ּומה ֹ≈«¿ƒ…»ִַ

ׁשח לנערּותּה,הּברכה? יח)ׁשּנאמר:זרה (לקמן ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָָָ

עדנה": לי ׁשדים,.ÈzÎ¯·e‰"היתה ּבהנקת ְְִֶָָָ≈«¿ƒ»ֲִַַַָָ

ׁשהיּו יצחק, ׁשל מׁשּתה ּביֹום לכ ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּכׁשּנצרכה

הּׁשּוק, מן אסּופי ׁשהביאּו עליהם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַמרּננים

עּמּה ּבנּה אחת ּכל והביאה הּוא'. 'ּבננּו ְְְְְִִִֵֵַַָָָָואֹומרים:

הּוא ּכּלם, את הניקה והיא הביאה, לא ְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֻּומניקתּה

כא)ׁשּנאמר: ּבראׁשית(לקמן ׂשרה", בנים "הניקה ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ
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ּבמקצת: רמזֹו ÂÈ�tŒÏÚ(ÊÈ)רּבה Ì‰¯·‡ ÏtiÂ ְְְִַָָָ«ƒ…«¿»»«»»
˜ÁˆiÂ.,'וחדי' ׂשמחה: לׁשֹון אּונקלֹוס ּתרּגם זה «ƒ¿»ְְְְְֲִִִֵֶַָ

האמין ׁשאברהם למדּת ,מחֹו לׁשֹון ׂשרה ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָוׁשל

ׁשהקּפיד וזהּו ולגלגה, האמינה לא וׂשרה ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹוׂשמח

על הקּפיד ולא ׂשרה על הּוא ּברּו ְְִִַַַָָָָֹהּקדֹוׁש

ּכמֹו:.‰Ô·lאברהם: קּימֹות, ׁשהן ּתמיהֹות יׁש ְַָָ«¿∆ְְִֵֵֶַָ

ב) א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב (שמואל ְְֲִִִֵֹ

קּימת, היא זֹו אף אּתה"?; אמר"הרֹואה וכ ְִֶֶֶַַַַָָָָ

ּברּו ּׁשהּקדֹוׁש מה לאחר זה חסד 'הנעׂשה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבלּבֹו:

לי'?: עֹוׂשה L�‰הּוא ÌÈÚLzŒ˙·‰ ‰¯NŒÌ‡Â. ִֶ¿ƒ»»¬«ƒ¿ƒ»»
הראׁשֹונים ׁשּדֹורֹות ּפי על ואף לילד, ּכדאי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָהיתה

נתמעטּו אברהם ּבימי ׁשנה, ת"ק ּבני מֹולידין ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָהיּו

ּכח ּתׁשּות ּובא ּכבר, ּולמדּבהּׁשנים וצא עֹולם, ְְְְִֵַַַָָָָָֹ

ׁשּמהרּו אברהם ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹמעׂשרה

ע': ּובני ס' ּבני Ï‡ÚÓLÈ(ÁÈ)ּתֹולדֹותיהן eÏ ְְְֵֵֵֶƒ¿»≈
‰ÈÁÈ.לקּבל ּכדאי איני יׁשמעאל. ׁשּיחיה הלואי ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּכזה: ׂשכר EÈ�ÙÏמּתן ‰ÈÁÈ.:ּכמֹו ,ּביראת יחיה ֶַַָָָƒ¿∆¿»∆ְְְְְִִֶָ

קדמי: ּפלח לפני", התהּל"(ËÈ)Ï·‡.לׁשֹון ְְְֳִֵַַַַָָ¬»ְ

וכן: ּדברים, מב)אמּתת אׁשמים(לקמן "אבל ְְֲֲֲִִִֵֵַָָ

ד)אנחנּו", ב ּב(מלכים לּה":"אבל אין Â˜¯‡˙ן ְֲֲֵֵַָָ¿»»»
˜ÁˆÈ BÓLŒ˙‡.על אֹומרים ויׁש הּצחֹוק, ׁשם על ∆¿ƒ¿»ְְְִֵֵַַַ

ימים וח' ׂשרה, ׁשל ׁשנה וצ' נסיֹונֹות, העׂשרה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָׁשם

אחרים: (ספרים אברהם. ׁשל ׁשנה וק' ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָׁשּנּמֹול

"ואּתה ּכתיב: ּכבר הרי נאמר? לּמה ּבריתי" ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָ"ואת

לפי אּלא וגֹו'"? וזרע אּתה ּתׁשמר ּבריתי ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹאת

ּובני יׁשמעאל ּבני יכֹול וגֹו'", "והקמתי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹׁשאֹומר:

"והקמתי לֹומר: ּתלמּוד הּקּיּום? ּבכלל ְְְֲִִִִַַַַַָֹקטּורה

"ואתּֿבריתי אחרים). עם ולא אּתֹו" ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֹאתּֿבריתי

ׁשהיה לּמד אּלא נאמר? לּמה יצחק" את ְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאקים

למד מּכאן אּבא: רּבי אמר אחר: ּדבר מּבטן. ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָקדֹוׁש

"הּנה ּכתיב: האמה, מּבן הּגבירה ּבן וחמר ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹקל

זה אתֹו" והרּביתי אתֹו והפריתי אתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹֹֹּברכּתי

אתֿ אקים "ואתּֿבריתי וחמר וקל ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹיׁשמעאל,

מסּורה.‡˙È˙È¯aŒיצחק": ּתהא הּמילה ּברית ְִָ∆¿ƒƒְְְִִֵַָָ

יצחק: ׁשל �Ì‡ÈN(Î)לזרעֹו ¯NÚŒÌÈ�L. ְְְִֶַָ¿≈»»¿ƒƒ
ּכמֹו: יכלּו, כה)ּכעננים ורּוח":(משלי "נׂשיאים ְְְְֲִִִִַַָ
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ÌÚÏ dp�z‡Â „ÈÏÈ ‡i·¯·¯ ¯NÚ¬««¿¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ≈¿«

:ÈbÒכאÌÚ ÌÈ˜‡ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ «ƒ¿»¿»ƒ»ƒƒ

‡�ÓÊÏ ‰¯N CÏ „ÈÏ˙ Èc ˜ÁˆÈƒ¿»ƒ¿ƒ»»»¿ƒ¿»

é"ùø

ּבמקצת: רמזֹו ÂÈ�tŒÏÚ(ÊÈ)רּבה Ì‰¯·‡ ÏtiÂ ְְְִַָָָ«ƒ…«¿»»«»»
˜ÁˆiÂ.,'וחדי' ׂשמחה: לׁשֹון אּונקלֹוס ּתרּגם זה «ƒ¿»ְְְְְֲִִִֵֶַָ

האמין ׁשאברהם למדּת ,מחֹו לׁשֹון ׂשרה ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָוׁשל

ׁשהקּפיד וזהּו ולגלגה, האמינה לא וׂשרה ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹוׂשמח

על הקּפיד ולא ׂשרה על הּוא ּברּו ְְִִַַַָָָָֹהּקדֹוׁש

ּכמֹו:.‰Ô·lאברהם: קּימֹות, ׁשהן ּתמיהֹות יׁש ְַָָ«¿∆ְְִֵֵֶַָ

ב) א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב (שמואל ְְֲִִִֵֹ

קּימת, היא זֹו אף אּתה"?; אמר"הרֹואה וכ ְִֶֶֶַַַַָָָָ

ּברּו ּׁשהּקדֹוׁש מה לאחר זה חסד 'הנעׂשה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבלּבֹו:

לי'?: עֹוׂשה L�‰הּוא ÌÈÚLzŒ˙·‰ ‰¯NŒÌ‡Â. ִֶ¿ƒ»»¬«ƒ¿ƒ»»
הראׁשֹונים ׁשּדֹורֹות ּפי על ואף לילד, ּכדאי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָהיתה

נתמעטּו אברהם ּבימי ׁשנה, ת"ק ּבני מֹולידין ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָהיּו

ּכח ּתׁשּות ּובא ּכבר, ּולמדּבהּׁשנים וצא עֹולם, ְְְְִֵַַַָָָָָֹ

ׁשּמהרּו אברהם ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹמעׂשרה

ע': ּובני ס' ּבני Ï‡ÚÓLÈ(ÁÈ)ּתֹולדֹותיהן eÏ ְְְֵֵֵֶƒ¿»≈
‰ÈÁÈ.לקּבל ּכדאי איני יׁשמעאל. ׁשּיחיה הלואי ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּכזה: ׂשכר EÈ�ÙÏמּתן ‰ÈÁÈ.:ּכמֹו ,ּביראת יחיה ֶַַָָָƒ¿∆¿»∆ְְְְְִִֶָ

קדמי: ּפלח לפני", התהּל"(ËÈ)Ï·‡.לׁשֹון ְְְֳִֵַַַַָָ¬»ְ

וכן: ּדברים, מב)אמּתת אׁשמים(לקמן "אבל ְְֲֲֲִִִֵֵַָָ

ד)אנחנּו", ב ּב(מלכים לּה":"אבל אין Â˜¯‡˙ן ְֲֲֵֵַָָ¿»»»
˜ÁˆÈ BÓLŒ˙‡.על אֹומרים ויׁש הּצחֹוק, ׁשם על ∆¿ƒ¿»ְְְִֵֵַַַ

ימים וח' ׂשרה, ׁשל ׁשנה וצ' נסיֹונֹות, העׂשרה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָׁשם

אחרים: (ספרים אברהם. ׁשל ׁשנה וק' ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָׁשּנּמֹול

"ואּתה ּכתיב: ּכבר הרי נאמר? לּמה ּבריתי" ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָ"ואת

לפי אּלא וגֹו'"? וזרע אּתה ּתׁשמר ּבריתי ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹאת

ּובני יׁשמעאל ּבני יכֹול וגֹו'", "והקמתי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹׁשאֹומר:

"והקמתי לֹומר: ּתלמּוד הּקּיּום? ּבכלל ְְְֲִִִִַַַַַָֹקטּורה

"ואתּֿבריתי אחרים). עם ולא אּתֹו" ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֹאתּֿבריתי

ׁשהיה לּמד אּלא נאמר? לּמה יצחק" את ְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאקים

למד מּכאן אּבא: רּבי אמר אחר: ּדבר מּבטן. ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָקדֹוׁש

"הּנה ּכתיב: האמה, מּבן הּגבירה ּבן וחמר ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹקל

זה אתֹו" והרּביתי אתֹו והפריתי אתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹֹֹּברכּתי

אתֿ אקים "ואתּֿבריתי וחמר וקל ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹיׁשמעאל,

מסּורה.‡˙È˙È¯aŒיצחק": ּתהא הּמילה ּברית ְִָ∆¿ƒƒְְְִִֵַָָ

יצחק: ׁשל �Ì‡ÈN(Î)לזרעֹו ¯NÚŒÌÈ�L. ְְְִֶַָ¿≈»»¿ƒƒ
ּכמֹו: יכלּו, כה)ּכעננים ורּוח":(משלי "נׂשיאים ְְְְֲִִִִַַָ
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ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓ ‡tÒÎ È�È·Êe¿ƒ≈«¿»ƒ««¿ƒ

Ù Ù Ù :dnÚ (e¯Êb È"�) e¯Êb˙‡ƒ¿¿»¿»ƒ≈

é"ùø

(·Î)Ì‰¯·‡ ÏÚÓ.,ׁשכינה ּכלּפי הּוא נקּיה לׁשֹון ≈««¿»»ְְְִִֵַָָָ

מקֹום:(ב"ר)ולמדנּו ׁשל מרּכבּתֹו ׁשהּצּדיקים ְְְְִִֶֶֶַַַַָָ

(‚Î)ÌBi‰ ÌˆÚa.ולא ּבּיֹום ׁשּנצטּוה, ּבּיֹום ּבֹו ¿∆∆«ְְִֶַַַָֹ

הּלצנים, מן ולא הּגֹויים מן לא נתירא לא ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹּבּלילה,

אֹויביו יהיּו 'אּלּווׁשּלא אֹומרים: ּדֹורֹו ּובני ְְְְְִִִֵֶָֹ

ׁשל מצותֹו ּולקּים למּול הּנחנּוהּו לא ְְְְִִִֵֶַַָָֹראינּוהּו

וּיפעל:.ÏÓiÂמקֹום': .BÏn‰a(Î„)לׁשֹון ָ«»»ְְִַַ¿ƒ…
ּכמֹו: ב)ּבהּפעלֹו, (נטל.BÏn‰a"ּבהּבראם":(לעיל ְְְְֲִִָָָ¿ƒ…ַָ

והיה ,לחּת ורצה ּבערלתֹו ואחז סּכין ְְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָֹאברהם

הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה מה זקן. ׁשהיה ְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמתירא,

הּברית", עּמֹו "וכרֹות ׁשּנאמר: עּמֹו, ואחז ידֹו ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָׁשלח

רׁש"י רּבה ּבראׁשית "עּמֹו", אּלא נאמר, לא ְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ'לֹו'

B˙Ï¯Ú(Î‰)יׁשן). ¯Na ˙‡ BÏBn‰a.ּבאברהם ָָ¿ƒ≈¿«»¿»ְְַָָ

חּתּו אּלא חסר היה ׁשּלא לפי "את", נאמר: ְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

יׁשמעאל אבל ּתׁשמיׁש, ידי על נתמע ׁשּכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבׂשר,

לכ הּמילה, ולפרע ערלה לחת הזקק ילד ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻׁשהיה

ּבֹו רבה)"את"נאמר ‰ÌBi(ÂÎ):(בראשית ÌˆÚa ֱֵֶַ¿∆∆«
‰f‰.ׁשנה צ"ט לאברהם ׁשלׁשׁשּמלאּו ּוליׁשמעאל «∆ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹ

ּבנֹו: ויׁשמעאל אברהם נּמֹול ׁשנים, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָעׂשרה

לך לך פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

êì êì úøèôäî ÷øô äéòùéá

îæë:øBáòé éètLî éäìàîe äåäéî ékøc äøzñð ìàøNé øaãúe á÷òé øîàú änì̈³¨Ÿ©Æ©£½Ÿ§©¥−¦§¨¥®¦§§¨³©§¦Æ¥Ÿ̈½¥¡Ÿ©−¦§¨¦¬©£«
çëòâéé àìå óòéé àì õøàä úBö÷ àøBa äåäé | íìBò éäìà zòîL àì-íà zòãé àBìä£¸¨©¹§¨¦´Ÿ¨©À§¨¡Ÿ¥̧¨³§Ÿ̈Æ¥Æ§´¨½̈¤¬Ÿ¦©−§´Ÿ¦¨®

:Búðeáúì ø÷ç ïéàèë:äaøé äîöò íéðBà ïéàìe çk óòiì ïúðìeòâéå íéøòð eôòéå ¥¬¥−¤¦§«¨«Ÿ¥¬©¥̈−®Ÿ©§¥¬¦−¨§¨¬©§¤«§¦£¬§¨¦−§¦¨®
:eìLké ìBLk íéøeçáeàìeëìé eòâéé àìå eöeøé íéøLpk øáà eìòé çë eôéìçé äåäé éB÷å ©¦−¨¬¦¨¥«§Ÿ¥³§Ÿ̈Æ©£¦´½Ÿ©©£¬¥−¤©§¨¦®¨¸Æ§´Ÿ¦½̈¥§−

:eôòéé àìå§¬Ÿ¦¨«
àîà:äáø÷ð ètLnì åcçé eøaãé æà eLbé çë eôéìçé íénàìe íéià éìà eLéøçäáéî ©£¦³¥©Æ¦¦½§ª¦−©£¦´®Ÿ©¦§Æ¨´§©¥½©§−̈©¦§¨¬¦§¨«¨¦³
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Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

,ÌÁ¯ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,e�ÁnN,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה

ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי

לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
2.  כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון 

הקיץ. 
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .3

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .4

לוח זמנים לשבוע פרשת לך־לך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי
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אודסה 6:146:208:038:068:599:029:549:5517:1517:0617:4517:3616:4817:51אוקראינה

5:576:057:447:478:428:459:369:3816:5416:4517:2517:1616:2717:31אוק. דנייפרופטרובסק

ז'יטומיר 6:256:338:088:119:089:1110:0210:0317:1717:0717:4917:3916:4917:55אוקראינה

6:186:268:018:059:019:059:559:5717:1017:0017:4217:3216:4217:49אוקראינה קייב

6:376:448:288:319:239:2610:1810:2017:4117:3218:1018:0117:1418:16איטליה מילאנו

6:146:078:398:349:279:2310:3110:2819:0619:1019:3219:3618:5219:49ארגנטינה ב. איירס

6:146:198:148:169:039:059:5910:0017:2917:2217:5617:4917:0418:02ארה"ב בולטימור

6:056:108:038:058:538:569:499:5117:1917:1117:4617:3816:5317:52ארה"ב ברוקלין נ.י. 

5:576:018:028:038:488:499:459:4517:2117:1517:4517:3916:5717:52ארה"ב לוס אנג'לס

6:196:228:318:319:139:1410:1110:1117:5517:5018:1818:1317:3218:25ארה"ב מיאמי

6:436:498:398:419:309:3310:2510:2717:5417:4618:2118:1417:2818:28ארה"ב מישיגן

6:056:118:048:068:548:569:509:5117:2017:1317:4717:4016:5517:53ארה"ב ניו ג'רסי

6:026:087:598:018:508:529:469:4617:1417:0617:4117:3316:4817:47ארה"ב ניו הייבן

6:016:067:577:598:488:519:439:4517:1117:0317:3917:3116:4517:45ארה"ב שיקאגו

5:355:318:017:588:448:419:479:4418:1118:1318:3318:3617:5518:47ברזיל סאן פאולו

5:225:187:487:458:318:289:339:3117:5617:5918:1918:2117:4118:33ברזיל ריו דה ז'נרו

6:216:308:028:069:039:079:579:5917:1017:0017:4317:3316:4217:50בריטניה לונדון

6:336:428:098:139:149:1810:0710:0917:1717:0517:5117:4016:4717:57בריטניה מנצ'סטר

6:456:538:288:329:289:3110:2210:2317:3717:2718:1018:0017:0918:16גרמניה פרנקפורט

באר שבע 5:435:467:507:518:358:369:329:3217:1117:0617:3517:3016:4817:42ישראל

חיפה 5:435:477:497:508:348:369:319:3217:0917:0317:3317:2816:3317:40ישראל

5:415:457:487:498:338:349:309:3017:0917:0317:3317:2716:2317:39ישראל ירושלים

5:435:477:507:518:358:369:329:3217:1017:0517:3517:2916:4517:41ישראל תל אביב

6:206:288:098:129:059:0910:0010:0217:2117:1117:5117:4216:5317:57מולדובה קישינב

6:306:328:468:469:269:2610:2410:2418:1418:1018:3618:3217:5218:43מקסיקו מקסיקו

6:186:178:418:409:209:1910:2010:1918:2418:2318:4418:4318:0518:54סינגפור סינגפור

5:586:077:377:418:408:449:339:3616:4516:3417:1917:0816:1617:25פולין ורשא

6:557:028:468:499:419:4410:3610:3717:5817:4918:2818:1917:3118:34צרפת ליאון

7:097:168:558:589:539:5610:4710:4918:0517:5518:3618:2717:3718:42צרפת פריז

6:296:358:248:269:169:1910:1110:1317:3717:2918:0617:5817:1118:12קנדה טורונטו

6:086:157:598:028:548:579:499:5117:1217:0317:4217:3316:4517:48קנדה מונטריאול

6:567:078:278:329:369:4010:2910:3117:3317:2118:0917:5817:0318:16רוסיה מוסקבה

6:527:038:198:249:309:3510:2210:2517:2417:1118:0217:4916:5318:08רוסיה רוסטוב

6:426:498:308:339:279:3010:2110:2317:4117:3218:1218:0317:1418:18שוייץ ציריך



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éäìàå eðéäìà éé Eì eðãéòöúå íBìLì eðëéøãúå íBìLíBìL §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¥§¨§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨

ì eðëîñúåìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðòébúå ,íBìL) ,íBìLxne` cin xefgl ezrc m`e §¦§§¥§¨§©¦¥¦§¤§¥§©¦§¦§¨§¨

ì eðøéæçúåúBiðòøet-ìkîe Cøca úBòø úBiçå íéèñìå áøBàå áéBà-ìk ókî eðìévúå ,(íBìL §©£¦¥§¨§©¦¥¦©¨¥§¥§¦§¦§©¨©¤¤¦¨§¨¦

íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNòî-ìëa äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä©¦§©§¨§¨§¦§©§¨¨§¨©£¥¨¥§¦§¥¦§¥§¤¤§©£¦

éðéòaúlôz òîBL äzà ék eðúlôz ìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéòáe E §¥¤§¥¥¨¥§¦§§¥£¨¦¦§¦§©§¦¨¥¦©¨¥©§¦©

:älôz òîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk̈¤¨©¨§¨¥©§¦¨

zekfl

iel'iyielddpg oa

ezbefe(dble`) gxyxnz za

mdivlg i`veie

'iavdlraeaexfril` ield cec

ield melyezbefeilxe`

zexdlraeaexfili ield mixt`

ield oeleafezbefezex

ield xpa` xe`e ield ryedi ,zli` ,ield 'irny ,zibgeigiy

aiial

אלו דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

FAX: (972) 3 9606108

- ישראל 72915 חב"ד כפר 373 P.O.Bת.ד. 373 Kfar Chabad 72915 Israel

E-mail:orhachasidus@dvarmalchus.org

Internet: www.otzar770.com * www.lahak.org

� � � � � � �

ל: לשלוח ניתן ותיקונים הערות

:E-mailפקס chazak@zahav.net.il 08-8502772

Dvar Malchus

Issue # 00082

14/10/2007


