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b"iyz'd ,oeygxn s"k ,`xie t"y .c"qa

(dben izla dgpd)

‡Â‰Âויאכלו העץ תחת עליהם ד"ה1עומד במאמרו נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק ומבאר ,
שנה חמישים לפני שאמרו אברהם2זה דעמידת הענינים שייכות להבין דצריך ,

ויאכלו במ"ש והנה, ויאכלו. דוקא אז עליהם עומד הי' הוא שכאשר המלאכים, לאכילת
שאכלו כמו שנראו הא', פי' פירושים, ב' במדרש3יש וכ"ה בנימוסה4, הלך לקרתא עלת

הב', ופי' כאוכלין. נראין אלא היו אוכלין וכי ויאכלו, העץ תחת עליהם עומד והוא כו'
תולדות פרשת מזהר שמוכח כפי ממש, כו'5שאכלו לקרתא דעלת הנ"ל ענין שם שמביא

זה ענין דמדמה ממש, אוכלים שהיו שם והמשמעות כאוכלים, נראה שהי' מסיים ואינו
יעקב עם מתאבק שהי' מה6להמלאך מביא זה ועל גשמיים, יסודות מד' גשמי בגוף שהי'

שייכות להבין וצריך ממש. אכילה שהי' משמע דמזה אברהם, אצל המלאכים שאכלו
כללות להבין צריך וגם שבזה. הפירושים בב' המלאכים לאכילת אברהם דעמידת הענינים
שהוא עי"ז המלאכים אצל שנפעלה גדולה מעלה שזוהי דמשמע המלאכים, דאכילת הענין

בזה. המעלה מהי להבין וצריך עליהם, עומד

בהקדיםÔ·ÂÈÂב) ואמרז"ל8מ"ש7זה יאכל, האכל אחת9ואם מדבר, הכתוב אכילות בשתי
שהיא כהנים, אכילת מדמים איך להבין וצריך כהנים. אכילת ואחת מזבח אכילת
שיש שמצינו מובן, אינו וביותר הקרבנות. הקרבת שהו"ע מזבח, לאכילת אדם, אכילת

כמאמר מזבח, אכילת על אדם באכילת והיינו10מעלה מתכפרים, ובעלים אוכלים כהנים
שהרי מובן, ואינו המזבח, אכילת פעלה שלא מה פועלת אדם אכילת שהיא כהנים שאכילת

אמרו זה שעל הקרבנות, הקרבת הו"ע מזבח דא"ס,11אכילת רזא עד עולה דקורבנא רזא
הקרבנות. מהקרבת יותר למעלה תהי' אדם שאכילת לומר אפשר ואיך

ח.)1 יח, פרשתנו

(תשי"ג)*,)2 זו בשנה בפ"ע בקונטרס (י"ל תרס"ג בשנת

(חלקם שליט"א אדמו"ר מכ"ק והערות מקומות מראי בתוספת

ואילך). נ ע' תרס"ג בסה"מ לאח"ז ונדפס להלן), נעתקו

כנראה כותב: להמאמר שליט"א אדמו"ר כ"ק בהקדמת

טעמי בספר הנדפס צדק" ה"צמח אדמו"ר כ"ק דרוש על מיוסד

או מיוסד אשר לכהנים, קדשים קדשי אכילת מצות שלו המצות

אחרי הזבח יברך הוא כי הזקן אדמו"ר כ"ק למאמר שייך עכ"פ

שנת שחרית בסעודת ויחי פ' ב"שבת שנא' הקרואים, יאכלו כן

ואילך]. קסב ע' ח"א תקס"ה הזקן אדמו"ר [מאמרי תקס"ה"

ד"ה ביאור ברהמ"ז שער סידור צו, ר"פ לקו"ת ג"כ ויעוין

ד"ה שבת סעודת סדר סידור שרה, חיי ר"פ תו"א והקימותי,

טעמי. לן יגלה

ב.)3 פו, ב"מ עה"פ. פרש"י

יד.)4 פמ"ח, ב"ר

א.)5 קמד,

כה.)6 לב, וישלח

תתשפב,)7 ז) (כרך בראשית אוה"ת גם ראה – לקמן בהבא

ואילך. סב ע' ה'ש"ת סה"מ ואילך. א

יח.)8 ז, צו

צו.)9 ר"פ לקו"ת וראה ב. יג, זבחים

ב.)10 נט, פסחים

ב.)11 כו, זח"ג א. רלט, זח"ב ראה

הרבים את בזה יזכה בטח אשר נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק מאת כבר לא שהו"ל הקונטרס ("מוסג"פ עד נז; נו; ע' ח"ז אג"ק ראה – לכו"כ ונשלח (*

("מוסג"פ עז השתלשלות"); מסדר שלמעלה חדש אור ממשיך כי מזבח, מאכילת למעלה שהוא כהנים אכילת מעלת על מיוסד בו שהאמור ובפרט

קעד. ע' חכ"א כו'"). בש"ק חזרתיו אשר זה, לפני שנה חמשים נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק מאת כבר, לא שהו"ל הקונטרס
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(חלקם שליט"א אדמו"ר מכ"ק והערות מקומות מראי בתוספת

ואילך). נ ע' תרס"ג בסה"מ לאח"ז ונדפס להלן), נעתקו
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או מיוסד אשר לכהנים, קדשים קדשי אכילת מצות שלו המצות

אחרי הזבח יברך הוא כי הזקן אדמו"ר כ"ק למאמר שייך עכ"פ
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ונכללתÂ‡È·Â¯ג) המזבח ע"ג גשמית בהמה שהקריבו הוא הקרבנות ענין דהנה הענין,
קורבנין דאכיל ארי' בחינת שלמעלה, שור,12באש בפני נכללת שהבהמה והיינו ,

מלכות בחינת שהוא קורבנין, דאכיל ארי' בבחינת ארי', בפני נכללת היא שור פני וע"י
ולכן דבי"ע. מקור דאצילות במלכות הוא הקרבנות דהעלאת והיינו הבי"ע, מקור דאצילות
וכן המקדש בבית דהנה המשכן, בחצר שהי' החיצון מזבח על הקרבנות הקרבת היתה
תלת כנגד מועד, אוהל וחצר (היכל), מועד אוהל הקדשים, קודש דיורים, ג' הי' במשכן

ועולמות13עלמין האצילות עולם האצילות, שלפני הא"ס עולמות כלליים, מדריגות ג' שהן
וההיכל14בי"ע מועד ואוהל האצילות, שלפני הא"ס עולמות נגד מכוון הקדשים דקודש .

הקרבנות והקרבת בי"ע, עולמות נגד הוא המשכן וחצר והעזרה האצילות, עולם נגד הוא
המשכן בחצר ומקומו מלכות, בחינת הוא דמזבח המשכן, בחצר החיצון מזבח על היא
שהוא כמו דאצילות במלכות הוא הקרבן שהעלאת והיינו, לבי"ע, מקור שהוא כמו היינו
שביצירה, שור בפני היא נכללת הגשמית הבהמה הקרבת שע"י הוא בזה והסדר בבי"ע.
הבריאה שבעולם הבירור וע"י הבריאה, בעולם העלי' נעשית דיצירה החיות אכילת וע"י
הדברים שרש דהנה, בזה, והענין בבי"ע. שהוא כמו דאצילות במלכות העלי' נעשית
למטה, שמלמעלה בירור בירורים, אופני ב' בהם ויש דתהו, הכלים משבירת הוא הגשמיים

שנפלוב השבירה שלאחרי באופן הוא למטה שמלמעלה הבירור למעלה. שמלמטה ירור
ונעשה עוד, ונתברר ליצירה, נפל והשאר הבריאה, עולם נעשה מהמובחר הנה כו', הכל
שמלמטה והבירור העשי'. עולם ונעשה עוד, ונתברר לעשי', נפל והשאר היצירה, עולם
נעשה שבזה והמובחר בעשי' הבירור נעשה העשי' בעולם האדם עבודת שע"י הוא למעלה
הבריאה, עולם נעשה שבזה המובחר הנה היצירה שבעולם הבירור וע"י היצירה, עולם
והענין דאצילות. מלכות בבחינת עולה שבזה המובחר הנה הבריאה שבעולם הבירור וע"י
עולם לכל ששייך מה למטה, שמלמעלה הבירור כבר ישנו ההתהוות שמצד היות דעם בזה,
למטה שמלמעלה הבירור כי למעלה, שמלמטה הבירור גם להיות צריך מ"מ כו', ועולם
שני הבירור להיות צריך ולכן נתברר, לא החיצוניות אבל העולמות, בפנימיות רק הוא
שהבהמה הקרבנות עבודת וזהו"ע העולמות. חיצוניות את גם לברר כדי למעלה שמלמטה
וע"י הבריאה, בעולם נכללת היא היצירה שבעולם הבירור וע"י היצירה, בעולם נכללת
וע"י לאצילות, עולה המלכות בחינת הנה קורבנין, דאכיל ארי' הבריאה שבעולם הבירור
מזבח, אכילת הקרבנות עבודת נקראת ולכן דז"א. מ"ד המשכת נמשך דמלכות מ"ן העלאת
בבחינת רק היא הקרבנות ע"י שנעשית והעלי' ז"א, בחינת הוא אדם כי, אדם, אכילת ולא
שע"י ואף מלכות. דבחינת האכילה היינו, מזבח, אכילת בשם נקרא ולכן המלכות,
אדם אכילת כי אדם, אכילת ענין זה אין מ"מ, ז"א, מבחינת המלכות מקבלת הקרבנות
(תוספת המשכה נעשה לא הקרבנות ע"י אבל בהאדם, חיות מיתוסף האכילה שע"י היינו

מז"א. מקבלת שהמלכות אם כי בז"א, חיות)

א.)12 יז, זח"ג א. רעח, זח"ב ב. ו, זח"א ב. כא, יומא ראה

כבקר. וארי' ד"ה במדבר מלקו"ת ג"כ ולהעיר ועוד. ב. לב,

ואכ"מ.

א.)13 קנט, זח"ג

שם.)14 לזח"ג רמ"ז

b"iyz'd ,oeygxn s"k ,`xie t"y

רזאÔÈÈ„ÚÂד) שהרי המלכות, בבחינת רק היא הקרבנות שע"י שהעלי' מה להבין צריך
דא"ס רזא עד עולה למעלה11דקורבנא היא הקרבנות שע"י שהעלי' היינו, ,

על מכפרים שקרבנות הטעם וזהו מעולמות. למעלה שהוא דא"ס רזא עד מלכות, מבחינת
מכפרים ומ"מ ביותר, נעלה ענין הוא ותומ"צ התומ"צ, היפך הוא החטא שענין דאף חטא,
ההקרבה שע"י לפי והוא התומ"צ, מענין למעלה הם שהקרבנות היינו, חטא, על הקרבנות
העולמות מן למעלה שהוא התהו, בעולם בשרשה ונכללת הגשמית הבהמה מתעלית
הן ומצוות פנימיות, בחינת היא דתורה תומ"צ, על הכפרה ענין נעשה ועי"ז לגמרי,
דתהו האורות משא"כ הכלים, בערך שהם היינו הכלים, שעל מקיפים הם אבל מקיפים,

מרובים אורות היו שבתהו וזהו מקיפים. מבחינת גם למעלה מרובים15הן הכוונה דאין ,

באיכות גם מרובים אלא לבד, לגמרי16בכמות אחר באופן הם דתהו שהאורות היינו ,

חז"ל אמרו התיקון בעולם גם דהנה ערוך. שבאין נעלית ביום17במדריגה שנברא שאור
בו, להשתמש כדאי העולם הי' לא סופו, ועד העולם מסוף בו מביט אדה"ר שהי' הראשון
אלא בכמות, בריבוי שהוא הכוונה שאין ומובן העולם, אל שייך שאינו אור שהוא היינו

בו להשתמש כדאי העולם הי' שלא הפירוש שזהו לגמרי, אחר מהות יובן16שהוא ומזה ,
אינו דתהו האורות שמעלת היינו באיכות, מרובים הם דתהו מרובים שהאורות במכ"ש
וכיון העולמות, מן לגמרי שלמעלה לגמרי אחר בסוג שהם אלא העלול, על העילה כמעלת
הפגמים כל מתמלאים לכן דתהו, האור ריבוי בחינת מאיר הקרבנות העלאת שע"י

החטא. ע"י שנעשו והחסרונות

Í‡דתהו האורות גם הרי דתהו, האורות ממשיכים הקרבנות שע"י היות דעם הוא, הענין
ב' הם דתהו מועטים וכלים מרובים אורות דהנה, להעולמות. שייכות איזה להם יש
היינו מועטים דכלים בהאורות, והכלים בהכלים תלוים דהאורות בזה, זה שתלוים ענינים
המשיכו ולכן ברצוא, הי' הכלי כי כלי, בחינת בהם נרגש הי' שלא במיעוט, היו שהכלים
האור על פעל שהכלי תליא, בהא דהא בהכלי, מתיישב שבלתי אור היינו מרובים, אורות
שהשייכות ואף הכלים. אל שייכות להם יש דתהו האורות שגם מובן ומזה הכלי, על והאור
שבירה נעשה האורות ע"י ואדרבה בהכלים, בהתיישבות היו לא שהאורות כזה באופן היא
הכלים. עם שייכות איזה להם שיש מובן בהכלים, שבירה שנעשה גופא מזה מ"מ, בהכלים,
הקרבנות עבודת שע"י דאף חדש, אור המשכת אינה הקרבנות עבודת שע"י ההמשכה ולכן,

או זה אין מ"מ דתהו, האור התיקון,נמשך אל שייכות להם יש דתהו שהאורות לפי חדש, ר
כמאמר התיקון, בשביל הוא תהו שהרי לזה, זה שייכות להם יש ותיקון תהו בונה18דהנה

לבנות ע"מ וסותר לסתור ואף19ע"מ התיקון, בשביל הוא התהו ושבירת דבנין היינו ,

התיקון, נעשה שמהם דתהו בהכלים הי' השבירה שהרי דתהו, בהכלים הוא זו דשייכות

(שער)15 יא שער פ"ה. התיקון) (שער י שער חיים עץ ראה

ספ"ה. פ"אֿב. המלכים)

וש"נ.)16 ואילך. 204 ס"ע תרצ"ז צו. ע' תרכ"ו סה"מ ראה

ובכ"מ.)17 רפל"ה. שמו"ר שם. וביפ"ת ו פ"ג, ב"ר

ב.)18 לא, שבת – חז"ל לשון

מאמרי)19 תשכח. ע' ח"ב תקס"ג הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ובכ"מ. ואילך. תקפב ע' ח"ב דברים האמצעי אדמו"ר
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רזאÔÈÈ„ÚÂד) שהרי המלכות, בבחינת רק היא הקרבנות שע"י שהעלי' מה להבין צריך
דא"ס רזא עד עולה למעלה11דקורבנא היא הקרבנות שע"י שהעלי' היינו, ,

על מכפרים שקרבנות הטעם וזהו מעולמות. למעלה שהוא דא"ס רזא עד מלכות, מבחינת
מכפרים ומ"מ ביותר, נעלה ענין הוא ותומ"צ התומ"צ, היפך הוא החטא שענין דאף חטא,
ההקרבה שע"י לפי והוא התומ"צ, מענין למעלה הם שהקרבנות היינו, חטא, על הקרבנות
העולמות מן למעלה שהוא התהו, בעולם בשרשה ונכללת הגשמית הבהמה מתעלית
הן ומצוות פנימיות, בחינת היא דתורה תומ"צ, על הכפרה ענין נעשה ועי"ז לגמרי,
דתהו האורות משא"כ הכלים, בערך שהם היינו הכלים, שעל מקיפים הם אבל מקיפים,

מרובים אורות היו שבתהו וזהו מקיפים. מבחינת גם למעלה מרובים15הן הכוונה דאין ,

באיכות גם מרובים אלא לבד, לגמרי16בכמות אחר באופן הם דתהו שהאורות היינו ,

חז"ל אמרו התיקון בעולם גם דהנה ערוך. שבאין נעלית ביום17במדריגה שנברא שאור
בו, להשתמש כדאי העולם הי' לא סופו, ועד העולם מסוף בו מביט אדה"ר שהי' הראשון
אלא בכמות, בריבוי שהוא הכוונה שאין ומובן העולם, אל שייך שאינו אור שהוא היינו

בו להשתמש כדאי העולם הי' שלא הפירוש שזהו לגמרי, אחר מהות יובן16שהוא ומזה ,
אינו דתהו האורות שמעלת היינו באיכות, מרובים הם דתהו מרובים שהאורות במכ"ש
וכיון העולמות, מן לגמרי שלמעלה לגמרי אחר בסוג שהם אלא העלול, על העילה כמעלת
הפגמים כל מתמלאים לכן דתהו, האור ריבוי בחינת מאיר הקרבנות העלאת שע"י

החטא. ע"י שנעשו והחסרונות

Í‡דתהו האורות גם הרי דתהו, האורות ממשיכים הקרבנות שע"י היות דעם הוא, הענין
ב' הם דתהו מועטים וכלים מרובים אורות דהנה, להעולמות. שייכות איזה להם יש
היינו מועטים דכלים בהאורות, והכלים בהכלים תלוים דהאורות בזה, זה שתלוים ענינים
המשיכו ולכן ברצוא, הי' הכלי כי כלי, בחינת בהם נרגש הי' שלא במיעוט, היו שהכלים
האור על פעל שהכלי תליא, בהא דהא בהכלי, מתיישב שבלתי אור היינו מרובים, אורות
שהשייכות ואף הכלים. אל שייכות להם יש דתהו האורות שגם מובן ומזה הכלי, על והאור
שבירה נעשה האורות ע"י ואדרבה בהכלים, בהתיישבות היו לא שהאורות כזה באופן היא
הכלים. עם שייכות איזה להם שיש מובן בהכלים, שבירה שנעשה גופא מזה מ"מ, בהכלים,
הקרבנות עבודת שע"י דאף חדש, אור המשכת אינה הקרבנות עבודת שע"י ההמשכה ולכן,

או זה אין מ"מ דתהו, האור התיקון,נמשך אל שייכות להם יש דתהו שהאורות לפי חדש, ר
כמאמר התיקון, בשביל הוא תהו שהרי לזה, זה שייכות להם יש ותיקון תהו בונה18דהנה

לבנות ע"מ וסותר לסתור ואף19ע"מ התיקון, בשביל הוא התהו ושבירת דבנין היינו ,

התיקון, נעשה שמהם דתהו בהכלים הי' השבירה שהרי דתהו, בהכלים הוא זו דשייכות

(שער)15 יא שער פ"ה. התיקון) (שער י שער חיים עץ ראה

ספ"ה. פ"אֿב. המלכים)

וש"נ.)16 ואילך. 204 ס"ע תרצ"ז צו. ע' תרכ"ו סה"מ ראה

ובכ"מ.)17 רפל"ה. שמו"ר שם. וביפ"ת ו פ"ג, ב"ר

ב.)18 לא, שבת – חז"ל לשון

מאמרי)19 תשכח. ע' ח"ב תקס"ג הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ובכ"מ. ואילך. תקפב ע' ח"ב דברים האמצעי אדמו"ר
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והאור התיקון, אל שייכות להם יש דתהו שהכלים להיות מ"מ למעלה, נסתלק האור אבל
הכלים עם דתהו להאורות שייכות יש הרי א"כ כנ"ל, דתהו להכלים שייכות לו יש דתהו
השייכת ההארה בבחי' הם אלא חדש, אור המשכת אינם דתהו האורות הנה ולכן דתיקון,

דאצילות. מלכות בחי' היא שכללותה לעולמות,

Ì�Ó‡בחינת הוא אדם דהנה, מהעולמות, שלמעלה חדש אור המשכת הוא אדם אכילת
כמ"ש ז"א20ז"א, ובחינת ז"א, בחינת שהוא אדם כמראה דמות הכסא דמות ועל

תרומה פ' בתו"א רבינו כמ"ש הא"ס, עולמות בכלל מזה22ע"פ21הוא מקצה אחד כרוב
שהוא שבנבראים עליונה בחינה הוא הא' קצה קצוות, ב' שהם מזה, מקצה אחד וכרוב
מדרי' סוף היותו דעם הא"ס, עולמות סוף שהוא ז"א בחינת הוא הב' וקצה מלכות, בחינת
אדם אכילת שזהו"ע אור, המשכת בזה להיות צריך ומ"מ המאציל. בכלל הוא מ"מ, הא"ס,
עולמות סוף להיותו מ"מ הא"ס, עולמות בכלל היותו שעם לפי בהאדם, חיות שנתוסף
וצריך כלל, מקום תופס שאינו לבד הארה הוא א"כ וסוף, תחילה בגדר שהוא היינו הא"ס,
והיינו כהנים. אכילת ע"י מעולמות, שלמעלה האור מבחינת ז"א בבחינת ההמשכה להיות
זו דלא מהעולמות, לגמרי שלמעלה חדש אור המשכת היא אדם אכילת שע"י שההמשכה
לגמרי. מהעולמות שלמעלה חדש אור שהוא אלא העלול, על העילה כמעלת שאינו בלבד

גםÂ‰�‰ה) כמו"כ כהנים, ואכילת מזבח דאכילת הענינים ב' היו הבית שבזמן כשם
מזבח אכילת דוגמת שהם שבת, ואכילת חול אכילת אכילות, ב' יש עכשיו

נאמר זה שעל חול, דאכילת כהנים. והוא23ואכילת הבירורים, הו"ע תחסר, רשעים ובטן
נאמר זה שעל שבת, ואכילת מזבח. אכילת המשכת23כענין הו"ע נפשו, לשובע אוכל צדיק

עבודת הו"ע דחול האכילה דהנה הוא, והענין כהנים. אכילת כענין והוא חדש, אור
בזהר כדאיתא הרע, מן הטוב את לברר שהמאכל24הבירורים, ליכול, חרבא אפום נהמא

המאכל יכול ולכן להמאכל, נמשך בטבעו והאדם רע, תערובת בו שיש מק"נ הוא הגשמי
לא שהמאכל בלבד זו שלא בעצמו לפעול שצריך המלחמה, וזהו"ע האדם, את להוריד
זה בירור והנה, לקדושה. אותו ויעלה המאכל את יברר שהוא זאת, עוד אלא אותו, יוריד
הבהמית נפשו מצד מטבעו, שהאדם דלהיות דוקא, האלקית נפש התגלות ע"י נעשה
בירור יפעול שלא בלבד זו שלא אפשר זה ומשום הגשמי, להדבר נמשך גופו, מצד ומכ"ש
נפש התגלות ע"י הוא הבירור הנה לכן אותו, יוריד שהמאכל אדרבה אלא בהמאכל,

כמ"ש התפלה קודם לאכול אסור ולכן דוקא. חז"ל25האלקית ודרשו הדם, על תאכלו 26לא

פועל ידה שעל התפלה עבודת הקדמת ע"י דוקא כי דמכם, על שתתפללו קודם תאכלו לא
האלקית נפש התגלות הקדמת27בעצמו שבלא והיינו, הבירורים. עבודת להיות אפשר ,

כו.)20 א, יחזקאל

ב.)21 פא,

יט.)22 כה, תרומה

כה.)23 יג, משלי

ב.)24 קפח, ח"ג

כו.)25 יט, קדושים

סע"ב.)26 יו"ד, ברכות

פרשיות)27 הזקן אדמו"ר מאמרי ד. עט, פינחס לקו"ת ראה

מאמרי ואילך. שב ע' הקצרים אדה"ז מאמרי תשמז. ע' ח"ב

ו) (כרך בראשית אוה"ת תשנו. ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר
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הלעו"ז שגם הוא המלחמה וענין מלחמה, בדרך היא שהעבודה כיון הנה התפלה, עבודת
כמ"ש התפלה28מתגבר, הקדמת ע"י ודוקא הבירור, להיות אפשר אי יאמץ, מלאום ולאום

שבשעת והיינו, המלחמה. את לנצח בכחו עי"ז הנה האלקית, נפש התגלות בעצמו שפועל
מורידו המאכל אדרבה שהרי האלקית, נפש התגלות בעצמו לפעול אפשר אי גופא הבירור
האלקית, נפש התגלות בעצמו פועל לכן שמקודם עי"ז ורק להגשמי, נמשך ובטבעו למטה

שהאכיל מובן זה ומכל בהגשמי. הבירור לפעול יכול חדש,אזי אור המשכת אינה דחול ה
משא"כ מהרע. אותו שמברר ע"י האור את שמגלה שבהעולמות, האור המשכת אם כי
תנא הנה החול ימי דבששת אסור, בורר בשבת שהרי הבירורים, ענין אינה שבת אכילת

הבורר כו' והזורע החורש נקט דפת אין29סדורא דבשבת משום אסור, בורר בשבת אבל ,

יורד שהרע הטוב, מן הרע נפרד חצות אחרי שבת בערב אשר כידוע הטו"ר, תערובות
דאשא הצ"צ30בשלהובא וכמ"ש מבררים31, אין שבשבת לומר יתכן איך הזקן מרבינו ששאל

בהכרח וא"כ במאכל, שהי' ברע נעשה מה דא"כ הטוב, מעלים אלא הרע מן הטוב
מערב שבנוגה הרע מן שבנוגה הטוב נפרד בשבת כי אינו, שזה לו, והשיב כו', שמתברר
הרע מתפרד מהם שגם מנוגה הנמשכים גשמיים דברים בכל וכן למעלה, ועולה שבת
מבחוץ ניכר אין ולפיכך שבמאכל, הכח בפנימיות נעשה שזה אלא טוב. רק ונשארים דנוגה
שלמעלה חדש אור המשכת היא דשבת והאכילה אסור, בורר בשבת הנה ולכן הרואה. לעין
עבודת מקודם להיות צריך חדש אור המשכת שהוא דשבת להאכילה גם והנה, מעולמות.
להיות צריך דשבת התפלה דלכן החול, ימי בששת מכמו ביותר עוד ואדרבה התפלה,

כו' יתירה .32באריכות

בהדה,Â‰ÊÂו) או בהדי' לסעדא אתיין קדישא עתיקא דשבת סעודות בהג' שאומרים מה
היות דעם בזה, והענין מהעולמות. שלמעלה חדש אור הוא קדישא עתיקא דבחי'
מששת יום בכל כמ"ש התענוג, המשכת שהוא ע"ק המשכת יש החול ימי בששת שגם

כו' מחלוקת בו שהי' ב' מיום (לבד טוב כי אלקים וירא בראשית שלא33ימי ב' ביום וגם ,
השני יום מלאכת לגמור טוב, כי ב"פ ג' ביום נכפל הרי טוב, כי בו אין33נאמר מ"מ, ,(

דבר, באיזה מורכב הוא התענוג החול ימי דבששת שבשבת, התענוג להמשכת דומה זה
היא החכמה גם הרי הספירות, ראשית היא שהחכמה דאף בחכמה, מורכב הוא ובכללות
והיינו העצמי, מהתענוג לבד הארה שהוא מובן הרי מורכב הוא שהתענוג ומזה מציאות,
כמ"ש אלקים, שם בי' כתיב ולכן בחכמה, ומתלבש שמתצמצם צמצום ע"י בא שהתענוג

בראשית במעשה נאמר אלקים פעמים ול"ב טוב, כי אלקים צמצומים,34וירא שהו"ע ,

חכמה נתיבות ל"ב ע"י לבינה נמשך ומחכמה סתימאה, במוחא הוא התענוג דהמשכת

וש"נ. .85 ע' תרפ"ט סה"מ א. תתרכ,

ורא)28 כג. כה, מגילהתולדות ב. מב, פסחים שם. פרש"י ה

סע"ד. ד, ואתחנן ב. יא, צו לקו"ת א. רלו, זח"ב א. ו,

ב.)29 עד, שבת

סהמ"צ)30 תשא. כי ס"פ לתו"א הוספות ב. רג, זח"ג ראה

א). (צ, בסופה אש תבערו לא מצות להצ"צ

שם.)31 סהמ"צ

(המו"ל).)32 זה בענין שנאמרו פרטים איזה חסר

ו.)33 פ"ד, ב"ר

ונפרטו)34 ב. צו, ד. צד, חדש זהר (ברע"מ). ב פא, זח"ג ראה

אמור לקו"ת פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס גֿד. קיב, שם

ובכ"מ. ד. לב, ע"ד. ריש לא, שה"ש רע"ג. לט, תצא ד. לג,
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הלעו"ז שגם הוא המלחמה וענין מלחמה, בדרך היא שהעבודה כיון הנה התפלה, עבודת
כמ"ש התפלה28מתגבר, הקדמת ע"י ודוקא הבירור, להיות אפשר אי יאמץ, מלאום ולאום
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מורידו המאכל אדרבה שהרי האלקית, נפש התגלות בעצמו לפעול אפשר אי גופא הבירור
האלקית, נפש התגלות בעצמו פועל לכן שמקודם עי"ז ורק להגשמי, נמשך ובטבעו למטה

שהאכיל מובן זה ומכל בהגשמי. הבירור לפעול יכול חדש,אזי אור המשכת אינה דחול ה
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מערב שבנוגה הרע מן שבנוגה הטוב נפרד בשבת כי אינו, שזה לו, והשיב כו', שמתברר
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להיות צריך דשבת התפלה דלכן החול, ימי בששת מכמו ביותר עוד ואדרבה התפלה,
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בראשית במעשה נאמר אלקים פעמים ול"ב טוב, כי אלקים צמצומים,34וירא שהו"ע ,

חכמה נתיבות ל"ב ע"י לבינה נמשך ומחכמה סתימאה, במוחא הוא התענוג דהמשכת
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נמשך ומז"א צמצומים, שהם בינה שערי נו"ן ע"י לז"א נמשך ומבינה צמצומים, שהם
בשבת משא"כ מצומצם. הוא התענוג החול ימי שבששת ונמצא, צמצומים. ע"י למלכות

בי' נמשך35דכתיב אזי אלקים, דשם הצמצומים שכלו היינו, השביעי, ביום אלקים ויכל
פנימיות אבא דפנימיות באופן אלא בחכמה, במורכב בא ואינו התענוג, עצמות ומתגלה

דברים36עתיק ב' הם והתענוג החכמה הרי החכמה, בחיצוניות הוא התענוג המשכת דכאשר ,
אדם שכאשר רואים שאנו וכמו החכמה, עם מתעצם אינו שהתענוג היינו זמ"ז, נבדלים
בו מרגיש אינו אצלו נתיישן השכל כאשר אבל השכל, על מתענג אזי חדש שכל ממציא
התענוג עם מתעצם השכל הי' אילו כי דברים, ב' הם והתענוג שהשכל מוכח ומזה תענוג,
שהשכל אלא מתקיים, שהשכל זמן כל תמיד התענוג להיות צריך הי' אחד, דבר להיות
החכמה, בפנימיות משא"כ החכמה, בחיצוניות הוא זה וכל נבדלים. דברים ב' הם והתענוג
הארה זה שאין לפי והוא תענוג, עצמה היא שהחכמה עתיק, פנימיות אבא פנימיות הנה
המשכת הוא שבשבת והיינו עתיק. פנימיות שזהו התענוג, עצמות אם כי בלבד, מהתענוג

מהעולמות. שלמעלה חדש אור המשכת שהוא עתיק, פנימיות

דאכילתÊ"„ÚÂז) מהם, ושלמטה בינונים לאכילת צדיקים אכילת בין ההפרש הוא
צדיק הו"ע צדיקים ואכילת תחסר, רשעים ובטן הו"ע מהם ושלמטה הבינונים

כתיב דהנה בזה, והענין נפשו. לשובע בהמה,37אוכל וזרע אדם זרע ישראל בית את וזרעתי
הצדיקי ונשמות בהמה, זרע הוא ורשעים הבינונים ביןדנשמות וההפרש אדם. זרע הוא ם

דזרע הנשמות דעבודת הוא, בהמה דזרע הנשמות לעבודת אדם דזרע הנשמות עבודת
עליון. דדעת העבודה היא אדם דזרע הנשמות ועבודת תחתון, דדעת העבודה היא בהמה
שיודע דאף אין, ולמעלה יש דלמטה ליש, מאין היא שההתהוות הוא תחתון דעת והנה,
היש של וקיומו חיותו וכל היש את ומהווה המחי' הוא הוא האלקי האין אשר ומרגיש
בשם קוראו רואה אינו שהנברא מה כי אין, בשם אותו קורא מ"מ, האלקי, מהאין הוא
להאין בטל שהוא דאף בלבד, היש ביטול הוא תחתון דעת שמצד הביטול ולכן אין,
מ"מ, אליו, בטל הוא זה ומשום אותו, מהווה האלקי שהאין יודע הוא שהרי האלקי,
מי יש שהוא אלא ובישותו במציאותו נשאר שהיש והיינו בלבד, היש ביטול הוא הביטול
מצד גם הרי שאוהב מי דיש שאוהב, מי ליש שבטל מי יש דומה שאינו ואף שבטל.

בישותו הוא מי38עבודתו יש משא"כ וויל), ער וואס (דאס רוצה שהוא מה היא דהאהבה ,ָָ
אבל דוקא, עבודתו מצד הוא הביטול הרי מ"מ, בביטול, הוא עבודתו מצד הרי שבטל
הנשמות שעבודת וכיון שבטל. מי יש שזהו יש), מיט אן זיך הויבט (אנהויבן יש הוא ָָבעצם
נשאר שהיש דכיון הבירורים, עבודת בזה שייך לכן בלבד, היש ביטול הוא בהמה דזרע
תחסר, רשעים ובטן וזהו הרע. מן הטוב לברר צריך טו"ר, תערובות בו וישנו במציאותו

ג.)35 עט, פינחס א. עב, בלק לקו"ת וראה ב. ב, בראשית

א. לב, שה"ש

שליט"א)36 אדמו"ר כ"ק הערת ד. מט, נצבים לקו"ת ראה

וש"נ. .94 ע' ה'ש"ת בסה"מ

אדמו"ר)37 מאמרי משפטים. ר"פ תו"א וראה כו. לא, ירמי'

וש"נ. ב. ע' ח"א ויקרא האמצעי

ועוד.)38 ד. קיד, הוספות תו"א ראה
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עבודת אמנם, אותם. ולהעלות הקליפות שבתוך דקדושה הניצוצות את לברר שצריך
הענינים שכל אין, ולמטה יש שלמעלה עליון דדעת העבודה היא אדם דזרע הנשמות
לגמרי, הישות מענין שיוצא כיון הבירורים, ענין בזה שייך לא ולכן ואפס, אין הם שלמטה
שלא בעולם בחלקם גם פועל אין, ולמטה יש למעלה אשר בנפשם שיש זה שהרגש והיינו,

וכידוע דעולם, ההגבלות בו וראה39יהיו כלל אצלו מסתיר המקום הי' לא ז"ל שהבעש"ט
אלא נבואה, בדרך הי' לא שזה ומבואר מקום, בקירוב שראה כמו מקום שבריחוק מה
בו יהיו שלא בעולם בחלקו גם פעל שבנפשו שההרגש לפי והיינו ממש, מוחשית בראי'
הי' לא בעולם שבחלקו לפי מקום, בקירוב כמו מקום בריחוק ראה ולכן דעולם, ההגבלות
מקום, בגדר היותו שעם והיינו, בשוה. הי' מקום וקירוב מקום וריחוק דמקום, ההגבלה

המדה מן אינו הארון מקום וכמו מקום. מהגבלת למעלה נעשה גופא המקום דאף40הנה ,
ברחבו בארכו מוגבל הי' קדה"ק מקום וכמו"כ ובקומתו, ברחבו בארכו מוגבל הי' שהארון
הי' לא שהמקום הבעש"ט אצל הי' וכמו"כ המדה. מן אינו הארון מקום מ"מ, ובקומתו,
הוא כן הרי הבעש"ט, על נאמר זה שענין (דאף הצדיקים בכל הוא וכן כלל, יש בבחינת
שייך לא שבצדיקים מובן ומזה דעולם. ההגבלות אין בעולם שבחלקם הצדיקים), בכל גם
והו"ע נפשו, לשובע אוכל צדיק הו"ע דצדיקים והאכילה הבירורים, עבודת ענין כלל
שבז"א ההמשכה וע"י בז"א, היא זו והמשכה מהעולמות, שלמעלה חדש אור המשכת
המלכות. בחי' היא דנפש נפשו, לשובע אוכל צדיק שזהו המלכות, בבחינת גם נמשך

אתÂ‰�‰ח) להמשיך יכולות דנשמות ומלאכים, נשמות בין ההפרש גם הוא זה בענין
שלמעלה אור להם יומשך אם מלאכים, משא"כ מהעולמות, שלמעלה האור

כמאמר המציאות, הפסד היינו ממציאותם, יתבטלו הקטנה41מהם אצבעו הקב"ה הושיט
להם יומשך ואם דוקא, ערכם שלפי אור הוא שבמלאכים האור דהמשכת ושרפם, ביניהם
במציאותם כשהם גם הנה הנשמות משא"כ ממציאותם, יתבטלו ערכם לפי שלא אור
נבראים, הם שהמלאכים לפי הוא הדבר וטעם מהעולמות. שלמעלה אור להמשיך יכולים
שגם ועד ומציאות, יש בחינת שהם לפי מהם, שלמעלה אור שיומשך אפשר אי ובנבראים
הוי' שם ותקרא כמ"ש הוי', בשם שנקראים עד לגמרי בביטול הם שאז שליחותם, בעת

אלי' הוי'42הדובר נאום נשבעתי ובי אז43, שגם היינו לבד, היש ביטול רק זה הרי מ"מ, ,

שענינם נשמות משא"כ אלקי. אור גילוי לקבל יכולים אינם ולכן מציאות, בבחינת הם
נברא נעשה זה44שהאלקות כל אמנם, מהם. שלמעלה אור בחינת גם לקבל יכולים לכן ,

שהם לפי מהם שלמעלה אור בחינת לקבל יכולים שאינם עצמם, מצד למלאכים בנוגע הוא
עו בשם נקראים ולכן מציאות, העולמות,בבחינת במדריגת היא עלייתם שכל לפי מדים,

בהם שיהי' במלאכים גם פועלים הצדיקים, נשמות עבודת ע"י אבל מציאות, בבחינת והם
מהעולמות. שלמעלה חדש אור המשכת

סע"א.)39 סה, להצ"צ החקירה ספר ראה

וש"נ.)40 סע"א. כא, יומא

חצות.)41 לתיקון הערה סידור וראה ב. לח, סנהדרין

כה.)42 סו"ס אגה"ק תניא וראה יג. טז, לך לך

טז.)43 כב, וירא

ואילך.)44 ד קיד, האמצעי לאדמו"ר פינחס הזהר ביאורי ראה
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Â‰ÊÂ'שיהי פעל עליהם עמד שאברהם דעי"ז ויאכלו, העץ תחת עליהם עומד והוא מ"ש
ע"י אבל העולמות, במדריגת הם עצמם מצד שמלאכים והיינו, אדם, אכילת בהם
שלמעלה חדש אור המשכת והוא אדם, אכילת בהם שיהי' עליהם פעל אברהם עבודת

מהעולמות.

˘ÈÂשייך אין עצמם מצד שמלאכים אף ומלאכים, שבנשמות דכשם אפשר, בדרך לומר
גם הוא כמו"כ אדם, אכילת ג"כ בהם נעשה הנשמות ע"י מ"מ, אדם, אכילת בהם
נשמות (שהם בהמה דזרע הנשמות שעבודת שאף בהמה, וזרע אדם דזרע בנשמות
אבל עצמם, מצד רק זהו הנה כו', הרע עם ללחום הבירורים, עבודת היא כו') הבינונים
חדש אור המשכת אדם, דאכילת הענין הבינונים בנשמות גם נעשה הצדיקים עבודת ע"י

עברי עבד תקנה כי וכמ"ש מהעולמות. שפעל45שלמעלה רבינו, משה על קאי תקנה כי ,

וכמ"ש עברי, עבד שבבחי' בהנשמות דזרע46גם בהנשמות דגם לבהמתך, בשדך עשב ונתתי
שיהי' במלאכים פועלים שהנשמות מזה במכ"ש זה ויובן כו'. עשב בחינת המשיך בהמה
אור המשכת בהם שיהי' הנשמות פועלים נבראים שהם במלאכים דאם אדם, אכילת בהם
שנעשה אלקות הם שהנשמות זה (שענין נברא נעשה שאלקות שענינם בנשמות כ"ש חדש,
לנשמות התקשרותם שע"י בודאי הרי בהמה), דזרע בנשמות גם הנשמות, בכל הוא נברא
עבודת היא עבודתם שמצ"ע שאף והיינו, אדם. דאכילת הענין בהם גם נעשה הצדיקים
גם הרי מדריגות, ריבוי ג"כ יש גופא שבבינונים היות דעם הרע, עם שלוחם הבירורים
מנוול עם המתאבק וכל הבירורים, עבודת היא עבודתם שבבינונים עליונה היותר במדריגה

כו' ג"כ אליבא47מתנוול בנפשי' אינש שידע כפי אחד כל אצל שיש הענינים מצד ובפרט ,
גם נעשה הצדיקים לנשמות התקשרותם ע"י אבל עצמם, מצד הוא זה כל הנה דנפשי',
והוא וזהו גבול. הבלי אור מהעולמות שלמעלה חדש אור המשכת היינו אדם, אכילת בהם
און זיי אויף שטייט ער עליהם, עומד שהוא דעי"ז ויאכלו, העץ תחת עליהם עומד
בכל גבול הבלי אור שממשיך והיינו אדם, אכילת בהם שיהי' פועל זיי, מיט צוגעבונדען

והמצוות. התורה בקיום חיות תוספת אצלם נעשה שעי"ז שלמטה, מקושריו

•

תנט. ע' תרס"ו המשך ואילך. תקמו ע' ח"א הצ"צ לאדמו"ר

ועוד. תפט.

משפטים.)45 ר"פ תו"א וראה ב. כא, משפטים

טו.)46 יא, עקב

ספכ"ח.)47 תניא ראה

*e"nyz'd oeygxn s"k ,dxy iig 't 'a meil xe` .c"qa

‰˘‡Â'גו אלישע אל צעקה הנביאים בני מנשי עה"פ1אחת הזקן אדמו"ר מאמר וידוע ,2

כי הנביאים, בני מנשי הוי', עם אחת היא כי אחת אשה ונק' הנשמה, היא דאשה
שפתיים ניב מלשון לקבל3נביאים קיבול כלי היא והנשמה הוי' דבר מבחי' שמקבלים הוא

צעקה גו' אחת ואשה וזהו הקב"ה. הוא שע אלי אותיות ואלישע אלקות. וגילוי השגות
דהאהבה יו"ד, אש הוא אישי מת, אישי עבדך להקב"ה, צועקת שהנשמה אלישע, אל
לי אין שעכשיו מת, – עילאה חכמה יו"ד בבחי' ולהבטל להכלל אצלי שהי' אש כרשפי
אלקים נשני כי מלשון והנושה לעבדים, לו ילדי שני את לקחת בא והנושה זו. 4אהבה

[וכמבואר והיראה האהבה הם ילדי ושני מאלקות, אותי שמשכחת הבהמית נפש על קאי
ויראה5בתניא אהבה הם המדות ועיקרי תולדות, בשם נקראים והנושה6שהמדות וזהו ,[

שנה"ב לזה [דנוסף זרות. וליראות זרות לאהבות לעבדים, לו ילדי שני את לקחת בא
ורוצה מאלקות אותי אתלבטלמשכחת לקחת רוצה היא באלקות, האהוי"ר את ח"ו

בבית, לך יש מה גו' אלישע אלי' ויאמר לנה"ב]. עבדים שיהיו האלקית דנפש האהוי"ר
עליהם שליטה לנה"ב שאין לך נשארו כחות אסוך7איזה אם כי גו' לשפחתך אין ותאמר ,

לומר [ויש הנשמה. נקודת עצם מלבד דבר שום אצלה נשאר שלא הוא8שמן, דשמן ,

עלי'9חכמה שליטה לנה"ב שאין שבנפש, החכמה בחינת הוא שמן ואסוך לכי10, ויאמר .[
ובמצוות בתורה שתעסוק תמעיטי, אל ריקים כלים גו' החוץ מן כלים לך שהם11שאלי

הוי' לאור אהבה12כלים (בלי ריקים כלים הם עכשיו בהם שעוסקת שהתומ"צ ואף ,

דעצם13ויראה הגילוי בהם להמשיך האלה, הכלים כל על ויצקת בהם, תמעיטי אל מ"מ (

בתניא המבואר [וע"ד מסירת14הנשמה ענין תמיד שיזכור בזה תלוי ומצוותי' התורה שקיום
הנשמה עצם מצד הוא דמס"נ לה', בנותר,15נפשו תחיי ובנייך את אזי כן וכשתעשה .[

החושך מן הבא האור הרבה16כיתרון שיתבונן תמעיטי, אל ריקים בכלים פירוש ועוד .17

תש"נ, – מרחשון כ"ף בקונטרס לאור יצא ש"פ*) "לקראת

אדמו"ר כ"ק את הולדת יום הבעל"ט, מרחשון כ"ף וירא,

ה'תש"נ שנת מ"ח ט"ו . . נ"ע ".(מהורש"ב)

וירא,1) דש"פ ההפטרה התחלת – ואילך. א ד, מלכים-ב

יום מר-חשון, כ"ף שלפני השבת הוא (תשמ"ו) זו שבשנה

מתברכין שמיני' נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של ההולדת

א). פח, ב. סג, (זח"ב יומין כולהו

ע'2) הקצרים – אדה"ז במאמרי נדפס שצועקים, כשם ד"ה

קלו). ע' שם (נדפס אחת ואשה ד"ה גם וראה קלז.

יט.3) נז, ישעי' – הכתוב לשון

נא.4) מא, מקץ

פ"ג.5)

היראה6) ענפי הן המדות ושאר ב): (ז, שם תניא ראה

ותולדותיהן. והאהבה

שם.7) אחת ואשה בד"ה כ"ה

הנ"ל.8) אחת ואשה בד"ה משמע וכן

לח,9) שם א. לד, זח"ג (ראה מזהר רע"א), (עה, פנ"ג תניא

א). אות שם אורות ובניצוצי ב

א).10) (כה, פי"ט תניא ראה

שצועקים,11) כשם ובד"ה שם. אחת ואשה בד"ה כ"ה

כלי שהוא איך שיתבונן הוא תמעיטי אל רקים כלים דפירוש

בפנים. כדלקמן ריקן,

ד.12) לב, ראה מלקו"ת להעיר

ואפשר13) ואילך) פל"ח (תניא נשמה בלי כגוף הם שאז

רקים. כלים נק' הם שלכן

ספכ"ה.14)

פי"ח-יט.15) תניא ראה

ספר16) וראה יג. ב, קהלת – הכתוב לשון ע"פ

ס"ח. לחושך ביחס – אור ערך .וש"נהערכים-חב"ד

"שיתבונן17) ובהמאמר תמעיטי", "אל נאמר דבפסוק צע"ק,

".הרבה
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לומר [ויש הנשמה. נקודת עצם מלבד דבר שום אצלה נשאר שלא הוא8שמן, דשמן ,

עלי'9חכמה שליטה לנה"ב שאין שבנפש, החכמה בחינת הוא שמן ואסוך לכי10, ויאמר .[
ובמצוות בתורה שתעסוק תמעיטי, אל ריקים כלים גו' החוץ מן כלים לך שהם11שאלי

הוי' לאור אהבה12כלים (בלי ריקים כלים הם עכשיו בהם שעוסקת שהתומ"צ ואף ,

דעצם13ויראה הגילוי בהם להמשיך האלה, הכלים כל על ויצקת בהם, תמעיטי אל מ"מ (

בתניא המבואר [וע"ד מסירת14הנשמה ענין תמיד שיזכור בזה תלוי ומצוותי' התורה שקיום
הנשמה עצם מצד הוא דמס"נ לה', בנותר,15נפשו תחיי ובנייך את אזי כן וכשתעשה .[

החושך מן הבא האור הרבה16כיתרון שיתבונן תמעיטי, אל ריקים בכלים פירוש ועוד .17

תש"נ, – מרחשון כ"ף בקונטרס לאור יצא ש"פ*) "לקראת

אדמו"ר כ"ק את הולדת יום הבעל"ט, מרחשון כ"ף וירא,

ה'תש"נ שנת מ"ח ט"ו . . נ"ע ".(מהורש"ב)

וירא,1) דש"פ ההפטרה התחלת – ואילך. א ד, מלכים-ב

יום מר-חשון, כ"ף שלפני השבת הוא (תשמ"ו) זו שבשנה

מתברכין שמיני' נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של ההולדת

א). פח, ב. סג, (זח"ב יומין כולהו

ע'2) הקצרים – אדה"ז במאמרי נדפס שצועקים, כשם ד"ה

קלו). ע' שם (נדפס אחת ואשה ד"ה גם וראה קלז.

יט.3) נז, ישעי' – הכתוב לשון

נא.4) מא, מקץ

פ"ג.5)

היראה6) ענפי הן המדות ושאר ב): (ז, שם תניא ראה

ותולדותיהן. והאהבה

שם.7) אחת ואשה בד"ה כ"ה

הנ"ל.8) אחת ואשה בד"ה משמע וכן

לח,9) שם א. לד, זח"ג (ראה מזהר רע"א), (עה, פנ"ג תניא

א). אות שם אורות ובניצוצי ב

א).10) (כה, פי"ט תניא ראה

שצועקים,11) כשם ובד"ה שם. אחת ואשה בד"ה כ"ה

כלי שהוא איך שיתבונן הוא תמעיטי אל רקים כלים דפירוש

בפנים. כדלקמן ריקן,

ד.12) לב, ראה מלקו"ת להעיר

ואפשר13) ואילך) פל"ח (תניא נשמה בלי כגוף הם שאז

רקים. כלים נק' הם שלכן

ספכ"ה.14)

פי"ח-יט.15) תניא ראה

ספר16) וראה יג. ב, קהלת – הכתוב לשון ע"פ

ס"ח. לחושך ביחס – אור ערך .וש"נהערכים-חב"ד

"שיתבונן17) ובהמאמר תמעיטי", "אל נאמר דבפסוק צע"ק,

".הרבה
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ועי"ז ריחוקו, על מאד ויתמרמר ורחימו, דחילו ובלי במוח דעת בלי ריקן כלי שהוא איך
בג"ע מתיבתא רב וכמאמר הנשמה. אור בו לי'18יאיר מבטשין נהורא בי' סליק דלא אעא

שאור מזה ויתירה נהורא. בי' וסליק לי' מבטשין דנשמתא נהורא בי' סליק דלא גופא כו'
עצמו, מצד שהוא כמו האור על יתרון לו יש ריקן) כלי שהוא מזה המרירות ע"י (שמאיר זה
הנשמה עצם הוא את בנותר, תחיי ובנייך ואת וזהו דוקא. החושך מן הבא האור כיתרון
החושך. מן הבא האור כיתרון בנותר, תחיי – נשמה שבכל ורחימו דחילו הם ובנייך

˘ÈÂ בכלים·) להפירוש בנותר) תחיי ובנייך (ואת החושך מן הבא האור דיתרון לומר,
מיתרון יותר נעלה הוא ריקן, כלי שהוא איך הרבה שיתבונן תמעיטי אל ריקים
בלי שהם אף ומצוות בתורה שיעסוק תמעיטי אל ריקים בכלים להפירוש (נותר) האור
החושך. את להאיר בכדי האור יתרון ענינים. שני החושך, מן האור ביתרון דהנה אהוי"ר.

ביותר גדול לאור צריך ביותר, וחשוך רחוק במקום להאיר בנוגע19שבכדי גם הוא דכמו"כ .
הגם בתומ"צ עוסק שהוא דזה אהוי"ר, בלי התומ"צ עסק שע"י בנותר) (תחיי להיתרון
שלמעלה הנשמה, עצם שמצד באלקות שלו ההתקשרות תוקף מפני הוא אהוי"ר, לו שאין
המסתיר מהחושך המרירות שע"י החושך, מן האור ביתרון ענין ועוד הגלויים. מכחות

סתרו חושך ישת מבחינת נמשך ית', מאור20אורו שלמעלה חושך מאור21, גם (למעלה
איך ההתבוננות שע"י בנותר) (תחיי היתרון וזהו ביותר). חשוך במקום גם שמאיר גדול
חושך לבחינת מגיע הוא (חושך), ריקן כלי שהוא מזה המרירות דע"י ריקן, כלי שהוא

מאור. שלמעלה

¯Â‡È·Â בלקו"ת‚) מ"ש ע"פ יובן יותר, בפרטיות בנותר22הענין תחיי ובנייך את דענין
שארז"ל מה ע"ד כשיריים.24עה"פ23הוא עצמו שמשים למי נחלתו, לשארית

שם בעולמות25ומבאר שנמשך דהאור מהשתלשלות. שלמעלה המקיפים הם דשיריים ,

ובכדי שיריים. למעלה, נשאר (המקיפים) האור ועיקר בלבד, הארה הוא (בפנימיות)
עצמו שמשים דע"י כשיריים, עצמו שמשים למי וזהו הביטול. ע"י הוא המקיפים, להמשיך
היא עבודתו דכאשר שיריים. המקיפים, ממשיך הוא דוקא עי"ז ביטול, כפשוטו, כשיריים
השייך אור היא ידה שעל ההמשכה העילוי, בתכלית היא כשהעבודה גם מציאות, בבחינת
מציאות) מבחינת (שלמעלה דלמעלה השיריים להמשיך ובכדי (מציאות), להשתלשלות

בתו"א גם [וכמבואר הביטול. ע"י דוקא אי27עה"פ26הוא רגלי הדום והארץ כסאי השמים
תורה שהם וארץ שמים שע"י דההמשכה רוח, ונכה עני אל אביט זה ואל גו' בית זה

כ"ה18) אבל לשון, בשינוי הוא שם בזהר – א. קסח, זח"ג

רפכ"ט. בתניא גם וכ"ה שם. אדה"ז .ובכ"מבמאמר

(19) תקפ ע' שם הערכים ספר אחדוש"נראה שזהו ,(

החושך. מן האור ביתרון הפירושים

יב.20) יח, תהלים

סע"א.21) עג, האזינו לקו"ת

ב).22) (צו, יעקב נחלת ענין ד"ה מסעי ס"פ

א.23) יז, ר"ה

יח.24) ז, מיכה

כמוך25) א-ל מי כו' להבין ד"ה ר"ה דרושי לקו"ת גם וראה

ב). (סב,

זה26) ענין הובא ואילך א'רפב נצבים ובאוה"ת בתחילתו.

כשיריים עצמו שמשים דלמי והענין אחדשבתו"א .בהמשך

עיי"ש.

א-ב.27) סו, ישעי'

e"nyz'd oeygxn s"k ,dxy iig 't 'a meil xe`

דבית גו', בית זה אי המקיפים, להמשיך ובכדי פנימי, אור הוא (ארץ) ומצוות (שמים)
ומבאר רוח]. ונכה עני הביטול, ע"י הוא הרחוק), מקיף עצמם (ובמקיפים מקיף הוא

שארז"ל מה דזהו שם, דנותר28בלקו"ת המתים, שיחיו עד בנותר תחיי ובנייך ואת עה"פ
(דאריך עתיק הרחוק, מקיף הוא עצמם ובמקיפים מקיף, בבחינת למעלה שנשאר מה הוא

הרחוק מקיף הוא ועתיק הקרוב מקיף דתחיית29הוא המתים, שיחיו עד בנותר תחיי וזהו ,(
מעתיקא דנטיף טלא ע"י הוא .30המתים

È‰ÂÊÂהשני (פירוש ריקן כלי שהוא מזה המרירות ידי על שבא בנותר תחיי דענין המעלה
בתורה שעוסק ידי על שבא בנותר דתחיי הענין על תמעיטי) אל ריקים בכלים
(נותר) היתרון כי תמעיטי), אל ריקים בכלים הראשון (פירוש אהוי"ר לו שאין הגם ומצוות
קשור שלו התומ"צ קיום שאז זה הוא ויראה אהבה לו כשאין גם בתומ"צ שעוסק בזה
הגלויים מכחות שלמעלה הנשמה עצם מצד הוא נפש המסירת דענין נפש, המסירת כח עם
ענין שזוכר ע"י הוא התומ"צ כשקיום (גם התומ"צ עסק שע"י כיון מ"מ, אבל (אהוי"ר).
ברצונו, תלוי תומ"צ מקיים שהוא זה [שהרי ממציאותו מתבטל אינו לה') נפשו מסירת

האדם (מציאות) הגלויים31רצון לכחות ששייכת כמו רק הוא שבזה הנשמה דעצם הגילוי ,[
בתוקף הוא בתומ"צ שלו הרצון הנשמה, עצם שמצד לה' נפשו מסירת ענין שזוכר [דע"י
כמו מהשתלשלות שלמעלה האור הוא עי"ז, מלמעלה שנמשכת ההמשכה גם ולכן, גדול].
ידי על שנעשה והיתרון אריך. הקרוב, מקיף הוא דבכללות להשתלשלות, שייך שהוא
עי"ז נמשך ממציאותו, מתבטל הוא שעי"ז מכיון ריקן, כלי שהוא מזה והמרירות ההרגש
בההמשכה הוא ועד"ז הגלויים. לכחות משייכות למעלה שהיא כמו הנשמה דעצם הגילוי
והוא מעלה שום בו שאין ריקן כלי שהוא בעצמו שמרגיש דע"י מלמעלה, עי"ז שנמשכת
מקיף המשכת הוא שעי"ז בנותר דתחיי הענין נותר), המיותר, (דבר בעיניו שיריים כמו

עתיק .32הרחוק,

ÍÈ¯ˆÂ יחיו„) (בנייך) דהנשמה והיראה האהבה שגם בנותר, תחיי ובנייך את מ"ש להבין
מקיף הוא שנותר להפירוש ובפרט מקיף, הוא שנותר מכיון דלכאורה, בנותר,
ע"פ זה לבאר ויש ויראה). (אהבה הפנימיים לכחות חיות ממנו שיומשך שייך איך הרחוק,

כי ד"ה במאמרו ההולדת יום בעל נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר אשר33מ"ש הזאת המצוה
היא רחוקה ולא ממך היא נפלאת לא היום מצוך שמכינים34אנכי שלו המאמרים (בספר

רכח).28) (רמז עה"פ מלכים יל"ש ספל"ה. ב"ר

ובכ"מ.לקו"29) שם). מסעי בלקו"ת (הובא ב-ג צט, ברכה ת

שם).30) מסעי בלקו"ת (הובא א פג, זח"ב

מצד31) לא הוא מישראל שבכאו"א המס"נ דטבע והגם

ית' מאחדותו ח"ו להפרד יכול שאינו מפני אלא שלו הרצון

בפועל, למס"נ כשבא זהו הנה – ובכ"מ) רסז. ע' תרס"ו (המשך

מס"נ לידי בא שלא זמן כל אבל שבו. היחידה מתגלית שאז

ורק נגדזוכרבפועל לעמוד "יוכל שעי"ז לה' נפשו מסירת ענין

זכירת (ע"י יצרו נגד שעומד זה הנה – ספכ"ה) (תניא יצרו"

הוא יצרו.שרוצההמס"נ) נגד לעמוד

א)32) אלה. ענינים שני (דוגמת) בתשובה שגם להעיר

מבצדיקים יותר הוא תשובה דבעל להוי' והצמאון שהאהבה

כו' נמאס בעיניו נבזה שנעשה ב) ובכ"מ). א). (יב, פ"ז (תניא

בחייו, לר"הועי"זמואס דרושים (לקו"ת דעתיק חסד לו נמשך

השיריים המשכת שזהו"ע ב) (סב, שם הענין ובהמשך ג). סא,

כשיריים. עצמו שמשים למי

יא.33) ל, נצבים – הכתוב לשון

תרע"ג.34) דשנת
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דבית גו', בית זה אי המקיפים, להמשיך ובכדי פנימי, אור הוא (ארץ) ומצוות (שמים)
ומבאר רוח]. ונכה עני הביטול, ע"י הוא הרחוק), מקיף עצמם (ובמקיפים מקיף הוא

שארז"ל מה דזהו שם, דנותר28בלקו"ת המתים, שיחיו עד בנותר תחיי ובנייך ואת עה"פ
(דאריך עתיק הרחוק, מקיף הוא עצמם ובמקיפים מקיף, בבחינת למעלה שנשאר מה הוא

הרחוק מקיף הוא ועתיק הקרוב מקיף דתחיית29הוא המתים, שיחיו עד בנותר תחיי וזהו ,(
מעתיקא דנטיף טלא ע"י הוא .30המתים

È‰ÂÊÂהשני (פירוש ריקן כלי שהוא מזה המרירות ידי על שבא בנותר תחיי דענין המעלה
בתורה שעוסק ידי על שבא בנותר דתחיי הענין על תמעיטי) אל ריקים בכלים
(נותר) היתרון כי תמעיטי), אל ריקים בכלים הראשון (פירוש אהוי"ר לו שאין הגם ומצוות
קשור שלו התומ"צ קיום שאז זה הוא ויראה אהבה לו כשאין גם בתומ"צ שעוסק בזה
הגלויים מכחות שלמעלה הנשמה עצם מצד הוא נפש המסירת דענין נפש, המסירת כח עם
ענין שזוכר ע"י הוא התומ"צ כשקיום (גם התומ"צ עסק שע"י כיון מ"מ, אבל (אהוי"ר).
ברצונו, תלוי תומ"צ מקיים שהוא זה [שהרי ממציאותו מתבטל אינו לה') נפשו מסירת

האדם (מציאות) הגלויים31רצון לכחות ששייכת כמו רק הוא שבזה הנשמה דעצם הגילוי ,[
בתוקף הוא בתומ"צ שלו הרצון הנשמה, עצם שמצד לה' נפשו מסירת ענין שזוכר [דע"י
כמו מהשתלשלות שלמעלה האור הוא עי"ז, מלמעלה שנמשכת ההמשכה גם ולכן, גדול].
ידי על שנעשה והיתרון אריך. הקרוב, מקיף הוא דבכללות להשתלשלות, שייך שהוא
עי"ז נמשך ממציאותו, מתבטל הוא שעי"ז מכיון ריקן, כלי שהוא מזה והמרירות ההרגש
בההמשכה הוא ועד"ז הגלויים. לכחות משייכות למעלה שהיא כמו הנשמה דעצם הגילוי
והוא מעלה שום בו שאין ריקן כלי שהוא בעצמו שמרגיש דע"י מלמעלה, עי"ז שנמשכת
מקיף המשכת הוא שעי"ז בנותר דתחיי הענין נותר), המיותר, (דבר בעיניו שיריים כמו

עתיק .32הרחוק,

ÍÈ¯ˆÂ יחיו„) (בנייך) דהנשמה והיראה האהבה שגם בנותר, תחיי ובנייך את מ"ש להבין
מקיף הוא שנותר להפירוש ובפרט מקיף, הוא שנותר מכיון דלכאורה, בנותר,
ע"פ זה לבאר ויש ויראה). (אהבה הפנימיים לכחות חיות ממנו שיומשך שייך איך הרחוק,

כי ד"ה במאמרו ההולדת יום בעל נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר אשר33מ"ש הזאת המצוה
היא רחוקה ולא ממך היא נפלאת לא היום מצוך שמכינים34אנכי שלו המאמרים (בספר

רכח).28) (רמז עה"פ מלכים יל"ש ספל"ה. ב"ר

ובכ"מ.לקו"29) שם). מסעי בלקו"ת (הובא ב-ג צט, ברכה ת

שם).30) מסעי בלקו"ת (הובא א פג, זח"ב

מצד31) לא הוא מישראל שבכאו"א המס"נ דטבע והגם

ית' מאחדותו ח"ו להפרד יכול שאינו מפני אלא שלו הרצון

בפועל, למס"נ כשבא זהו הנה – ובכ"מ) רסז. ע' תרס"ו (המשך

מס"נ לידי בא שלא זמן כל אבל שבו. היחידה מתגלית שאז

ורק נגדזוכרבפועל לעמוד "יוכל שעי"ז לה' נפשו מסירת ענין

זכירת (ע"י יצרו נגד שעומד זה הנה – ספכ"ה) (תניא יצרו"

הוא יצרו.שרוצההמס"נ) נגד לעמוד

א)32) אלה. ענינים שני (דוגמת) בתשובה שגם להעיר

מבצדיקים יותר הוא תשובה דבעל להוי' והצמאון שהאהבה

כו' נמאס בעיניו נבזה שנעשה ב) ובכ"מ). א). (יב, פ"ז (תניא

בחייו, לר"הועי"זמואס דרושים (לקו"ת דעתיק חסד לו נמשך

השיריים המשכת שזהו"ע ב) (סב, שם הענין ובהמשך ג). סא,

כשיריים. עצמו שמשים למי

יא.33) ל, נצבים – הכתוב לשון

תרע"ג.34) דשנת
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לדפוס לשון35עתה [שהוא דפלא ואריך. בעתיק הם ורחוקה נפלאת הלשונות דשני ,(

דלשון באריך, הוא וריחוק מהשתלשלות, ונבדל שנעתק בעתיק, הוא והבדלה] הפרשה
רחוקה והיא אחכמה אמרתי וכמו ממנו, רחוק שהוא להדבר שייכות לו שיש מורה ריחוק

ממנו36ממני רחוקה שהיא ורק אליו, שייכת שהחכמה לפי הוא אחכמה שאמרתי דזה ,37.

כיון כי הוא, דוקא, ממך גו', ממך היא נפלאת לא גו' הזאת המצוה כי דמ"ש שם, ומבאר
וריחוק פלא בבחינת הם מטעם, שלמעלה רצון העליון, רצון הם מצות38שהמצוות ומכ"ש .

מפרשים וכמה הרמב"ן כמ"ש התשובה, מצות על קאי הזאת (דהמצוה שהיא39התשובה (

בכ"מ [וכמבואר דמצוות מהרצון הוא40למעלה הפגמים כל מתמלאים התשובה שע"י דזה ,
מגעת שהיא ועד דמצוות), מהרצון (שלמעלה הרצון בעל באוא"ס מגעת שתשובה לפי

שאנכי41בהעצמות מי אנכי מצוך, אנכי אשר הזאת המצוה כי מ"ש דזהו בודאי42, שהיא [
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בהמקיפים היא התשובה עבודת באדם, שגם מכיון דלכאורה, היא, רחוקה ולא
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ואילך).35) רפט ע' שם (נדפס תער"ב-תרע"ו סה"מ

כג.36) ז, קהלת

המצוה37) כי בד"ה הוא ועד"ז רחצ. ע' שם בסה"מ כ"ה

ואילך. תתפא ס"ע תקס"ה ובסה"מ ב מה, נצבים בלקו"ת הזאת

שמז) (ע' תרס"ו בהמשך הזאת המצוה כי ד"ה דבסוף ולהעיר

מפלא. למעלה הוא דריחוק מבואר

בתחלת38) להדיא וריחוק) פלא הם המצות כל (שגם כ"ה

רפט. ע' שם המאמר

וב39) שבלקו"ת המצוה כי בד"ה שם.וכ"ה תקס"ה סה"מ

(ספר40) ס"ה ה'תשל"ז תשרי דוא"ו ישראל שובה ד"ה ראה

גם וראה .46 הערה שם ובהנסמן ז) ע' ח''ד מלוקט המאמרים

ואילך. תתעט ע' שם תקס"ה סה"מ ג-ד. מה, נצבים לקו"ת

ישראל41) שובה ד"ה ראה – הרצון מבעל גם למעלה שהוא

ע' שם מלוקט המאמרים (ספר ס"ד ה'תשל"ז האזינו דש"פ

טו-יז).

ד"ה42) ואילך. תתעט ע' תקס"ה סה"מ ד. מה, שם לקו"ת

ס"ט. לקמן וראה רצט. ע' תרע"ג הנ"ל

נק'43) שהמקיפים ס"ג לעיל מהמובא .שירייםלהעיר

שתי44) יש דבתשובה סע"ד מו נצבים מלקו"ת להעיר

אליך". קרוב הוא (תשו"ע) זו בחינה "וגם ותשו"ע תשו"ת מדריגות

e"nyz'd oeygxn s"k ,dxy iig 't 'a meil xe`

גם (היינו נש"י כי מהמאמר) ד) סעיף (סוף לעיל (כמובא הוא זה על והטעם ועתיק. אריך
הכל. להם נותנים מלמעלה וגם הכל, להם יש הנר"נ)

Ô·ÂÈÂ (Â,(דוקא (ממך ממך היא נפלאת לא הכתוב לשון בדיוק שהביאור בהקדים זה
להפירוש גם זה,45הוא לפירוש דגם המצוות. כללות על קאי הזאת שהמצוה

המצוות, כל שגם מהמאמר, ד) (סעיף לעיל וכמובא פלא, בבחינת היא הזאת המצוה
נפלאת לא שאעפ"כ (אלא וריחוק פלא בבחינת הם מהטעם, שלמעלה העליון רצון להיותם
במצוות כי הוא, ורחוקה, נפלאת לשונות, ב' שאומר דזה לומר, ויש מישראל). ממך, היא
שהרצון שלאחרי וזה מטעם. שלמעלה רצון ית', רצונו הם שהמצוות זה ענינים. שני יש

מצוה לכל טעם גם ניתוסף (דתורה), בחכמה וריחוק,46נתלבש דפלא הלשונות שני וזהו .
מצד שהם כמו המצוות וטעמי פלא. הוא מטעם, למעלה להיותו שבמצוות, דהרצון
(כמו המצוות טעמי שגם דהגם ריחוק. בבחינת הם למעלה, שהיא כמו דתורה החכמה

אנושי דשכל מההבנה למעלה הם ית') בחכמתו מקור47שהם היא דלמעלה החכמה מ"מ, ,

הנבראים ושכל מהם48לחכמת רחוקה ורק הנבראים משכל נפלאת לא היא ולכן ,49.

˘ÈÂ (Êלומר שייך אין עצמם, מצד שהם כמו המצוות) (טעמי והתורה דהמצוות להוסיף,
שהדבר מורה ריחוק) לשון (ומכ"ש פלא לשון כי וריחוק. דפלא התואר גם עליהם
שייכות שום שאין ענינים בשני משא"כ ממנו. שמופלא להדבר שייכות איזו לו יש המופלא
מחוש נפלאת שהיא שכלית סברא על לומר שייך שאין וכמו פלא. הלשון נופל אין ביניהם,

שייכות50המישוש איזו להם להיות שירדו לאחרי הוא ופלא ריחוק הם שהתומ"צ וזה .
עצמה, מצד שהיא כמו דהתורה לעולם. קדמה שהתורה זה היא הירידה דהתחלת לעולם.

שארז"ל וזה לעולם. שקדמה עלי' לומר שייך ואין כלל עלמין בגדר שנה51אינה אלפיים
שירדה כמו דתורה בהדרגא הוא לעולם, תורה זו52קדמה דבדרגא עלמין. בגדר להיות

זה ולאחרי שנה. אלפיים בהקדימה, שיעור שיש מזו, ויתירה לעולם, שקדמה לומר שייך
ירידות כו"כ עוד ירידתה53ירדה לאחרי שהיא כמו דתורה, זו ובדרגא למטה. שנמשכה עד ,

ועד לעולם שקדמה דתורה מהדרגא פרטיות, דרגות כו"כ הכוללת כללית, דרגא [שהיא
וריחוק. פלא בבחינת שהיא לומר שייך למטה] שנמשכה דתורה להדרגא

גו'45) קרוב כי ועה"פ גו' בשמים לא עה"פ רש"י ראה

דהתניא ובה"שער" פי"ז תניא הזאת). המצוה לכי (שבהמשך

תרס"ו בהמשך המצוה כי ובסד"ה גו'). קרוב כי הפסוק (בפי'

המצות". כל על קאי הזאת "המצוה

ס"ע46) שם כ. ע' ח''ב מלוקט המאמרים ספר בארוכה ראה

וש''נ. ואילך. דחוקיםנו המצות שגם נז, ע' שם וראה

"אמרתי שלמה שאמר ולהעיר שלמע'. בחכמה טעם להם יש

בנוגע גו'" אדומהאחכמה ג).לפרה פי"ט, (במדב"ר

נתגלו,47) לא המצות שטעמי א) (קכח, סי"ט אגה"ק ראה

סה''מ בארוכה וראה הטעם. תכלית אינם לנו המובנים והטעמים

כ. ע' שם מלוקט

ובכ"מ.48) א. יד, וירא תו"א

ל49) בנוגע שלמה שאמר זה יומתק אדוהטעםעפ"ז מהדפרה

ממני".רחוקה"והיא

ישראל50) שובה ד"ה וראה ב). (פו, פ"ט שעהיוה"א ראה

.24 הערה הנ"ל האזינו דש"פ

ד.51) וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה

ממ"ש52) למדין לעולם תורה קדמה שנה שאלפיים דזה

– הקודמת) שבהערה (מקומות יום יום גו' ואהי' ל) ח, (משלי

אמון" אצלו "ואהי' לגבי וירידה למטה הוא שבתורה זה וענין

ובכ"מ. עד. ע' תרס"ה סה"מ בארוכה ראה הכתוב), (התחלת

שבמשלי53) דתורה הדרגות ה' בענין שם תרס"ה סה"מ ראה

שם.
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בנוגע גו'" אדומהאחכמה ג).לפרה פי"ט, (במדב"ר

נתגלו,47) לא המצות שטעמי א) (קכח, סי"ט אגה"ק ראה
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ובכ"מ.48) א. יד, וירא תו"א

ל49) בנוגע שלמה שאמר זה יומתק אדוהטעםעפ"ז מהדפרה

ממני".רחוקה"והיא
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.24 הערה הנ"ל האזינו דש"פ

ד.51) וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה
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ובכ"מ. עד. ע' תרס"ה סה"מ בארוכה ראה הכתוב), (התחלת
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˘ÈÂלהתומ"צ היא בזה הכוונה היא, רחוקה ולא ממך היא נפלאת לא שאומר דזה לומר,
ירידתם, (קודם עצמם מצד שהם כמו להתומ"צ וגם וריחוק, פלא בבחינת שהם כמו
נפלאת לא דתומ"צ זו דרגא שגם וריחוק), דפלא התואר גם עליהם לומר שייך אין שאז
הדרגא גם דתורה, הדרגות כל לישראל ניתנו תורה במתן כי היא. רחוקה ולא ממך היא
לאורייתא ועד לעולמות), שייכת להיות ירידתה (לפני עצמה מצד שהיא כמו דתורה

חד כולא .54וקוב"ה

‰�‰Â (Áהיא שתשובה דזה התשובה, מצות על קאי הזאת דהמצוה להפירוש הוא עד"ז
שהיא כמו אבל למטה, נמשכת להיות שירדה כמו הוא וריחוק, פלא בבחינת
הם דתשובה והריחוק שהפלא והגם וריחוק. פלא התוארים גם בה שייך אין עצמה, מצד
הו"ע המצוות שבכל והריחוק [דהפלא המצוות שבכל והריחוק מהפלא יותר נעלה באופן
מובן, ד), סעיף (כנ"ל הרצון בבעל היא שתשובה וכיון ו), סעיף (כנ"ל והחכמה הרצון
(ומכ"ש פלא שהתואר מכיון מ"מ, יותר], נעלה באופן הם דתשובה והריחוק שהפלא
שייכות איזו לו יש המופלא שהדבר מורה העילוי, בתכלית שהוא כמו גם דריחוק), התואר
אין הרצון), (בעל עצמה מצד שהיא כמו דתשובה בהדרגא לכן, ממנו, שמופלא להדבר
הוא, ורחוקה, נפלאת היא (תשובה) הזאת שהמצוה ומ"ש וריחוק. פלא לשון לומר שייך

למטה. נמשכת להיות ירידתה לאחרי

˘ÈÂכמו להתשובה היא בזה הכוונה היא, רחוקה ולא ממך היא נפלאת לא דמ"ש לומר,
הרצון בבעל שרשה מצד שהיא כמו להתשובה וגם וריחוק פלא בבחינת שהיא
רחוקה ולא ממך היא נפלאת לא דתשובה זו דרגא שגם וריחוק), דפלא מהתואר (שלמעלה
אנכי, מצד שהיא כמו התשובה שגם גו', מצוך אנכי אשר הזאת המצוה כי מ"ש וזהו היא.

היא. רחוקה ולא ממך היא נפלאת לא שאנכי, מי אנכי

ÌÚË‰Â (Ëהדיבור ידי על תורה, במתן כי זה, בכאו"א55על כן נעשה אלקיך, הוי' אנכי
וחיותך כחך אלקיך, הוא בהוי') שנמשך ידי (על שאנכי והגם56מישראל, .

ו בהוי', שנמשך כמו הוא אלקיך נעשה שאנכי בהמאמרדזה מצות57כמבואר בין החילוק
כתיב המצוות ובכל סתם, אנכי מצוך, אנכי אשר כתיב דבתשובה המצוות, לכל התשובה

הידוע ע"פ מ"מ, בהוי', שנמשך כמו אנכי הוי', המצוות,58אנכי כל כלולים אנכי שבהדיבור
שהוא כמו אנכי בחינת גם נכלל תורה) (שבמתן הוי' שבאנכי לומר, יש התשובה, מצות גם
ומזה התשובה. במצות הוא זו דבחינה שהגילוי אלא בהוי', מהמשכה למעלה בעצמותו,
גם הוא וחיותך, כחך אלקיך, הוא שאנכי מישראל בכאו"א נעשה תורה שבמתן דזה מובן,
לפני (עוד בתשובה להתעורר רוצה האדם וכאשר בהוי'. מהמשכה שלמעלה אנכי בחינת
כחך הוא בהוי') מהמשכה שלמעלה אנכי (גם שאנכי אצלו מתגלה עי"ז תשובה), שעושה
מצוך, אנכי אשר (תשובה) הזאת המצוה ועי"ז, שלו, להנר"נ גם שייך שזה היינו וחיותך,

א.54) עג, זח"ג ראה

ב.55) כ, יתרו

סע"ד.עד"זראה56) טז, במדבר לקו"ת

תתעט.57) ע' תקס"ה סה"מ גם וראה רצט. ע'

המאמרים58) (ספר ה'תשכ"ח אנכי גו' וידבר ד"ה ראה

.19 הערה קסד) ע' ח''ג מלוקט

e"nyz'd oeygxn s"k ,dxy iig 't 'a meil xe`

ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב ואדרבא, היא, רחוקה ולא ממך היא נפלאת לא
שירדה כמו התשובה לדרגת רק ולא לתשובה, להגיע מישראל לכ"א מאד שקרוב לעשותו,

מצוך. אנכי אשר התשובה לדרגת גם אלא וריחוק פלא בבחינת להיות

Â‰ÊÂ („"ÂÈדהגם בנותר, יחיו דהנשמה הפנימיים כחות שגם בנותר, תחיי ובנייך ואת
חיות ממנו נמשך מ"מ, הרחוק, מקיף שהוא מזו ויתירה מקיף, הוא שנותר
וחיותך. כחך אלקיך הוא שאנכי מתגלה התשובה ע"י כי דהנשמה, הפנימיים לכחות גם
הוא ממך היא נפלאת לא שענין אלא ממך. היא נפלאת לא בענין ט) (סעיף שנת"ל וע"ד
להגיע אפשר ידם שעל באופן הם תשובה) לעשות הרצון (ע"י דהנשמה הפנימיים שכחות
פנימי) (בחיות חיים הפנימיים שכחות הוא בנותר תחיי ובנייך ואת וענין להמקיפים,
לומר, [ויש הרחוק דמקיף בנותר וגם הקרוב דמקיף בנותר התשובה, ע"י שנמשך בהנותר

ופנימי]. דמקיף מהגדר שלמעלה העצם גם נכלל שבנותר

˘ÈÂכי המתים, שיחיו עד בנותר, תחיי ובנייך ואת עה"פ רז"ל פירוש עם גם זה לקשר
מהסובב הגוף חיות יהי' המתים בנותר,59בתחיית תחיי ובנייך את ענין וע"י (נותר).

[ולא מהסובב. הגוף חיות גם לע"ל יהי' בנותר, הוא (דהנשמה) הפנימיים דכחות שהחיות
מהגוף ניזונית תהי' הנשמה שלכן, יותר, נעלה יהי' דהגוף שהחיות אלא לומר,59עוד ויש .[

בתשובה אלא נגאלין ישראל דאין העתידה, לגאולה דתשובה השייכות גם ומשיח60שזוהי
בתיובתא צדיקייא לאתבא נמשך61אתא שממנה באופן היא התשובה שע"י ההמשכה כי ,

היא העתידה דגאולה והשלימות בנותר, תחיי ובנייך את הפנימיים, לכחות גם חיות
הן מיד תשובה עושין שישראל ע"י ולכן, מהסובב. יהי' הגוף שחיות המתים, בתחיית

קוממיות60נגאלין ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

ממש. דידן בעגלא לארצנו,

•

ב.59) תיג, ח"ב קונטרסים סה"מ פצ"א. תרל"ז וככה המשך

ובכ"מ.

ה"ה.60) פ"ז תשובה הל' רמב"ם

ובכ"מ.61) סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ בלקו"ת הובא

ב. קנג, זח"ג וראה
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מהגוף ניזונית תהי' הנשמה שלכן, יותר, נעלה יהי' דהגוף שהחיות אלא לומר,59עוד ויש .[

בתשובה אלא נגאלין ישראל דאין העתידה, לגאולה דתשובה השייכות גם ומשיח60שזוהי
בתיובתא צדיקייא לאתבא נמשך61אתא שממנה באופן היא התשובה שע"י ההמשכה כי ,

היא העתידה דגאולה והשלימות בנותר, תחיי ובנייך את הפנימיים, לכחות גם חיות
הן מיד תשובה עושין שישראל ע"י ולכן, מהסובב. יהי' הגוף שחיות המתים, בתחיית

קוממיות60נגאלין ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

ממש. דידן בעגלא לארצנו,

•

ב.59) תיג, ח"ב קונטרסים סה"מ פצ"א. תרל"ז וככה המשך

ובכ"מ.

ה"ה.60) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
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מאידית תרגום

הולדת‡. יום מרחשון, וכ"ף וירא פרשת עם בקשר

נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר זה1כ"ק משבת שמתברך -2-

אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר הסיפור להדפיסו)3ידוע (וציוה

ההולדת: יום בעל אביו, אודות

שנים) חמש או ארבע (בן ילד נ"ע הרבי הי' כאשר

ברכתו את לקבל (כדי הצ"צ אדמו"ר כ"ק סבו אל נכנס

הולדתו) יום עם באמרו:4בשייכות לבכות, החל ובכניסתו ,

שהקב"ה כך על בוכה והוא ה'", אליו "וירא בחדר שלמד

מתגלה?! הוא אין (אלי) אלינו ואילו אבינו, לאברהם נגלה

ותשע תשעים בן צדיק, כשיהודי הצ"צ: לו השיב

ער ("איז לו מגיע עצמו, את למול שעליו מחליט שנים,

אליו. יתגלה שהקב"ה ווערט")

אדמו"ר) מו"ח כ"ק (ע"י וסופר קשור זה שסיפור מכיון

כללי יום שהוא נ"ע, הרבי של ההולדת יום עם בקשר

אדם כל של הולדתו מיום (במכ"ש שבו5בחייו יום ,(

גובר" כל6"מזלו במשך העבודה את בתוכו שכולל יום ,

חייו ימי כל ובמשך כולה כאשר5השנה אירע שזה [ובפרט

ליום בשייכות ברכה לקבל הצ"צ אל נכנס נ"ע הרבי

נקודה ומבטא קשור, זה שסיפור לומר, מסתבר - הולדתו]

- ובמיוחד נ"ע, אדמו"ר כ"ק של הכללית בעבודה

הדור נשיא .7כשנעשה

אשר הדור, נשיא של סיפור להיותו לזה: ונוסף

הכל" הוא ונדפס8"הנשיא סופר שהסיפור ובפרט ,

הוראה9לדורות ממנו ללמוד וצריכים שיכולים מובן, -

יהודי כל של לעבודתו בנוגע דור,10כללית מאותו - החל ,

נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מקומו, ממלא יחידו בנו וע"י

הדור, דאותו בנ"י לכל נמשך ה"ז - זאת) סיפר (אשר דורנו

הדורות. כל סוף עד נמשך וכך

שנה ק"ל שעברו מיוחד, ענין מתוסף זו בשנה ועוד:

הוא דבר שכל והיות (כתר"אֿתנש"א). ההולדת מיום

והוראה לימוד מזה גם ללמוד צריכים פרטית, בהשגחה

נ"ע. אדמו"ר כ"ק של ההולדת יום ענין כללות עם בקשר

הענין:·. וביאור

משתווים חב"ד ונשיאי ישראל נשיאי שכל בזמן בו

יש הרי הגדול", "מאור נשיא, הוא מהם שכלֿאחד בכך

בהדגשה אצלו הנמצאים מיוחדים ענינים נשיא לכל

משאר ומחולק מיוחד (בגלוי) הוא שבהם מיוחדת,

הנשיאים.

בין ולחלק להכנס מה עד יודע אתנו שאין ואע"פ -

נשיאי [ובפרט לשני אחד הגדול" שבחב"דc"ag"מאור ,

שבאים לפני ודעת בינה בחכמה יתירה העמקה צריכים

מסויימים דברים בגלוי רואים אבל - וכו'] להחלטה

יתירה; בהדגשה אצלו הנמצאים נשיא כל אצל בולטים

כשיכולה כך על להתעכב וכדאי שמותר כמ"פ, וכמדובר

ה' בעבודת והוראה שמים ביראת הוספה מזה .11לבוא

נשיאי כל של - בכלל חב"ד דחסידות והחידוש המעלה

כ'1) יום" ("היום הצ"צ כלשון כתר"א שנת - תרכ"א חשון כ'
בעת הצ"צ דברי (8 (ע' בהקדמה לנער" "חנוך קונטרס וראה חשון).
שני בזה שיש תרכ"א, חשון כ' "נולד ההולדת: יום בעל שם קריאת

ס"ז. לקמן וראה עילאה". לכתרא רומז שהוא כפי"ן,
א).2) פח, ב. סג, (זח"ב יומין* כולהו מתברכין מיני שבת

"קיימא בו אשר בחודש, עשה חמשה יום גם הוא זו ובשנה
פה, ח"ב רע"א. קנ, (זח"א באשלמותא" - החודש עניני כל - סיהרא
ענינים ועאכו"כ ועוד), כו. פט"ו, שמו"ר סע"ב. רכה, א. רטו, א.
ג. פ"ו, ב"ר א. כט, (סוכה ללבנה ומונין הדומין ישראל עם הקשורים
הכל הוא שהנשיא בישראל, נשיא עם בקשר ועאכו"כ ב), רלו, זח"א

כא). כא, חוקת (פרש"י
כ"ף קודם עוד התחילו אדנ"ע כ"ק להולדת שההכנות ולהעיר

ואילך. 6 ע' לנער חנוך בארוכה ראה - מרחשון
יום"3) ב"היום (בקיצור) נדפס תרצ"ג. מרחשון כ"ף וירא, ש"פ

.321 ע' שם מרחשון. כ' ח"ה וירא. פ' ח"א לקו"ש וראה חשון. ט'
ועוד. וירא. ח"כ מרחשון. כ' - וירא חט"ו

חמש4) בן אדנ"ע (בהיות תרכ"ו בשנת חשון כ' שקביעות ולהעיר
זו. שנה בקביעות כמו בשבוע, חמישי ביום היתה שנים)

ואילך.5) 398 ע' ח"ב תשמ"ח השיחות ספר בארוכה .p"yeראה

שם6) סה"ש וראה העדה. ובקרבן ה"ח, פ"ג ר"ה ירושלמי ראה
ואילך. 440 ע'

מקטפי'7) בוצין "בוצין הרי קטן, ילד בהיותו אירע שהסיפור דאף
ישראל, ונשיאי צדיקים סיפורי כמה וכידוע רע"א). מח, (ברכות ידיע"
גדלותם, על המורים נעלים ענינים כו"כ נראים היו בקטנותם שגם
בזמן משה גבי שנאמר [ע"ד שנתגדלו לאחרי (לכולם) שנתגלה וכפי

א "ותרא - ב) ב, (שמות "נתמלאהולדתו ודחז"ל הוא", טוב כי ותו
וכמודגש נשיאינו, לרבותינו ובנוגע א)]. יב, (סוטה אור" כולו הבית
כתר"א, בשנת חשון בכ' אדנ"ע הולדת עם בקשר הצ"צ בדברי בנדו"ד
כפי - הנשיאות בכתר הכתרתו על המורה עילאה, לכתרא רומז שזה

זמן. לאחרי שנתגלה
כא.8) כא, חוקת פרש"י
קודש9) (אגרות לדורות הוא שבדפוס שדבר הצ"צ כפתגם

שפב). ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר
רואים10) אשר דבר מכל והוראה לימוד שצ"ל מזה וק"ו במכ"ש

סקכ"ז קה"ת) (הוצאת טוב שם (כתר הבעש"ט כתורת שומעים, או
וש"נ). ואילך.

אדנ"ע11) כ"ק קודש אגרות .88 ע' החיים עץ בקונטרס עדמ"ש
ואילך. 83 ס"ע תש"ב השיחות ס' וראה תשכ. ע' ח"ב

.`xie t"yn jxazny ,(7 'r xrpl jepg) reaya ipy meia 'id `"xzk zpya zcledd mei mby xirdle (*

`"ypz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zgiyn

והשגה והבנה בשכל התורה פנימיות בהלבשת הוא - חב"ד

מיני'" ד"יתפרנסון באופן דעת), בינה שכולם12(חכמה ,

הבהמית), דנפש בשכל (עד האנושי שכלם עם להבין יוכלו

מוחשי, ענין ויהי' אצלו מונח יהי' שאלקות באופן

אביך" אלקי את ("דע שמזה - הוספה13ובאופן תבוא (

שלם" בלב ("ועבדהו בפועל ה' שמ13בעבודת כידוע ,(zrc

כולל והוא וחיותן המדות קיום הוא "הדעת המדות, נולדות

וענפי'" ויראה וענפי' אהבה פי' וגבורה הן14חסד אשר ,

מצות דרמ"ח השרש - (אהבה מצות תרי"ג דכל השרש

תעשה) לא מצות דשס"ה השרש - ויראה .15עשה,

בתורת מיוחדת הדגשה בולט באופן רואים גופא בזה

שעניני - נ"ע אדמו"ר כ"ק ההולדת, יום דבעל החסידות

והשגה ובהבנה רחב יותר בביאור הם במאמריו החסידות

נשיאינו רבותינו במאמרי (בגלוי) שהם מכפי יותר, שכלית

באופן16שקדמו במסקנא, הענינים את שמביא עד ,

ה' לעבודת בנוגע לימוד בקלות מזה ללמוד שיכולים

בפועל. במעשה

כל של החסידות בתורת גם הוא שכן ופשוט מובן -

(מייסד הזקן אדמו"ר הראשון, מהנשיא החל חב"ד, נשיאי

כל את - וכולל - היסוד שהוא חב"ד, חסידות תורת

חב"ד שביאר17חסידות האמצעי אדמו"ר אצל ועאכו"כ ,(

באופן הנהר"18חסידות (בהרחבה19ד"רחובות דבינה

בתורת ועד"ז החכמה), נקודת מצד שהוא מכפי יתירה

רואים גופא בזה אבל - שלאחריהם הנשיאים של החסידות

בכך מצויינים נ"ע אדמו"ר כ"ק של החסידות שמאמרי איך

ישנה zixwirששם dybcdשמביא באופן יהי' שהלימוד

בפועל למעשה בלימוד עד והלכה בגלוי20למסקנא יותר ,

(ולאידך הנשיאים שאר של החסידות במאמרי שזה מכפי

אחר ענין ובהדגשה בעיקר הי' מהם אחד כל אצל -21.(

הראשונים חסידים פתגם נ"ע22וכידוע אדמו"ר שכ"ק ,

במאמרי שהענינים כיון החסידות", דתורת "הרמב"ם הוא

של בהסבר ומסודרה קבועה "הלכה הם שלו החסידות

אופנו" על דבר דבר מזה22הענין, ללמוד שיכולים עד ,

בפועל. בעבודה עד התורה) (בפנימיות "הלכה"

ישראל גדולי (לגבי הרמב"ם של החידוש ע"ד שזהו

בהקדמתו כותב שהרמב"ם וכפי ולאחריו), לפניו המחברים

המתבררים דברים לחבר "וראיתי תורה": "משנה לספרו

סדורה תושבע"פ שתהא עד קצרה ודרך ברורה בלשון כו'

מצוה כל בדין כו' גלויין הדינין כל שיהיו עד כו' הכל בפי

כו', ונביאים חכמים שתיקנו הדברים כל ובדין ומצוה

שם קראתי לפיכך כו', כולה לתושבע"פ מקבץ זה חיבור

תחלה בתושב"כ קורא שאדם לפי תורה משנה זה חיבור

ובפשטות: כולה". תושבע"פ ממנו ויודע בזה קורא ואח"כ

הלכות"), ("הלכות הלכות של ספר הוא הרמב"ם ספר

באופן וענין, ענין בכל תורה ודין ההלכה את שמבהיר

בפועל במעשה לנהוג צריכים איך בקלות לדעת שיכולים

לומר צריך "ואין הרמב"ם, שלפני בחיבורים (משא"כ

וזמן חכמה ונפש רחבה דעת צריכין כו' עצמה הגמרא

האסורים בדברים הנכוחה הדרך מהם יודע ואח"כ ארוך

הוא") היאך התורה דיני ושאר .23ומותרים

- בכלל התורה דלימוד והתכלית השלימות שזוהי

מעשה לידי שמביא גדול המעשה24תלמוד שע"י כיון ,

בפועל. בעשי' במוחש, דתורה האמת מתגלה

" נ"ע, אדמו"ר לכ"ק בנוגע גם מובן m"anxdועד"ז

בתורת שלו והמעלה שהחידוש - החסידות" דתורת

הנגלה בתורת הרמב"ם של החידוש בדוגמת היא החסידות

החסידות תורת מתבטאת שלו החסידות שבמאמרי -

נכונים קרובים דברים . ברורה. בלשון המתבררים, "בדברים

המסקנא את בקלות מזה ללמוד שיכולים עד והלכה25כו'",

כולו, הלימוד דכל והתכלית השלימות - בפועל בעבודה עד

כסא12) לספרו. בהקדמתו מלך מקדש וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'
ועוד. שם. לתקו"ז מלך

(קנו,13) בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
ב).

ספ"ג.14) תניא
רפ"ד.15) שם
(16.27 ע' חכ"ז .314 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
(17" שלו התניא ספר azkayובפרט dxez"החסידות תורת של

והערות בקיצורים נדפס - אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב בארוכה (ראה
הפירושים כל כולל והוא מיוסד שעליו ואילך), רכג ע' לתניא
כל גם וכולל היסוד שהוא תושב"כ ע"ד החסידות, בתורת וביאורים
זח"ג (ראה באורייתא" רמיזי דלא מידי "ליכא (פירושה), תושבע"פ

.449 ע' חכ"א ואילך. 188 ע' ח"כ לקו"ש גם וראה א). רכא,
ב18) ע'ראה חכ"ה .99 ע' ח"י ואילך. 129 ע' ח"ה לקו"ש ארוכה

ואילך. 349 ע' ואילך. 162
שה"ש19) ראה. ר"פ לקו"ת טו. סו"ס אגה"ק א. קמב, זח"ג ראה

ועוד. בתחלתו. ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי ואילך. א לט
עיקר20) האמצעי אדמו"ר דמאמרי הנהר" ב"רחובות משא"כ

המסקנא ה"הלכה", כ"כ ולא ושקו"ט, הביאור הרחבת הוא ההדגשה
בפועל. למעשה בנוגע והלימוד

א21) תשנה, לקו"ד (ראה תשובה בעלי עשיית - באדה"ז לדוגמא
ואכ"מ. אליו. המיוחדים ענינים היו נשיא בכל וכן ואילך),

הרשב"ץ.22) בשם - א קצו, ח"ב לקו"ד
בספר23) יומי שיעור בלימוד גדולה ההשתדלות על מהטעמים וזהו

ספר או ליום, א' פרק - ועכ"פ ליום, פרקים ג' - טוב מה הרמב"ם,
229 ע' חכ"ז (לקו"ש בארוכה כמ"פ כמדובר להרמב"ם, המצוות

ועוד). ואילך.
וש"נ.24) ב. מ, קידושין
זקני25) בשם נקרא שאדנ"ע ,160 ע' תש"א השיחות ס' ראה

החסידות", עבודת און תורת פון הלבבות חובת "דער בתואר החסידים
צוגענגליכע די אין "הן - השערים שבכל הוא בחוה"ל שהחידוש
צוליב פארשטאנדליכע שווער די אין הן און שערים, פארשטאנדליכע
ראי' א איז דאס בחינה, א דא אומעטום איז - חקירה טיפע זייער
אדנ"ע, אצל הי' וכמו"כ אינהאלט". דעם קלאר מאכט וואס מוכחת,
זיינע אין הן געזאגט, האט ער וואס זאך "יעדער בחינה", "בעל שהי'
פעסט דאס ער האט הכלל, עבודת אין הן און תורה חסידות



�י `"ypz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zgiyn

והשגה והבנה בשכל התורה פנימיות בהלבשת הוא - חב"ד

מיני'" ד"יתפרנסון באופן דעת), בינה שכולם12(חכמה ,

הבהמית), דנפש בשכל (עד האנושי שכלם עם להבין יוכלו

מוחשי, ענין ויהי' אצלו מונח יהי' שאלקות באופן

אביך" אלקי את ("דע שמזה - הוספה13ובאופן תבוא (

שלם" בלב ("ועבדהו בפועל ה' שמ13בעבודת כידוע ,(zrc

כולל והוא וחיותן המדות קיום הוא "הדעת המדות, נולדות

וענפי'" ויראה וענפי' אהבה פי' וגבורה הן14חסד אשר ,

מצות דרמ"ח השרש - (אהבה מצות תרי"ג דכל השרש

תעשה) לא מצות דשס"ה השרש - ויראה .15עשה,

בתורת מיוחדת הדגשה בולט באופן רואים גופא בזה

שעניני - נ"ע אדמו"ר כ"ק ההולדת, יום דבעל החסידות

והשגה ובהבנה רחב יותר בביאור הם במאמריו החסידות

נשיאינו רבותינו במאמרי (בגלוי) שהם מכפי יותר, שכלית

באופן16שקדמו במסקנא, הענינים את שמביא עד ,

ה' לעבודת בנוגע לימוד בקלות מזה ללמוד שיכולים

בפועל. במעשה

כל של החסידות בתורת גם הוא שכן ופשוט מובן -

(מייסד הזקן אדמו"ר הראשון, מהנשיא החל חב"ד, נשיאי

כל את - וכולל - היסוד שהוא חב"ד, חסידות תורת

חב"ד שביאר17חסידות האמצעי אדמו"ר אצל ועאכו"כ ,(

באופן הנהר"18חסידות (בהרחבה19ד"רחובות דבינה

בתורת ועד"ז החכמה), נקודת מצד שהוא מכפי יתירה

רואים גופא בזה אבל - שלאחריהם הנשיאים של החסידות

בכך מצויינים נ"ע אדמו"ר כ"ק של החסידות שמאמרי איך

ישנה zixwirששם dybcdשמביא באופן יהי' שהלימוד

בפועל למעשה בלימוד עד והלכה בגלוי20למסקנא יותר ,

(ולאידך הנשיאים שאר של החסידות במאמרי שזה מכפי

אחר ענין ובהדגשה בעיקר הי' מהם אחד כל אצל -21.(

הראשונים חסידים פתגם נ"ע22וכידוע אדמו"ר שכ"ק ,

במאמרי שהענינים כיון החסידות", דתורת "הרמב"ם הוא

של בהסבר ומסודרה קבועה "הלכה הם שלו החסידות

אופנו" על דבר דבר מזה22הענין, ללמוד שיכולים עד ,

בפועל. בעבודה עד התורה) (בפנימיות "הלכה"

ישראל גדולי (לגבי הרמב"ם של החידוש ע"ד שזהו

בהקדמתו כותב שהרמב"ם וכפי ולאחריו), לפניו המחברים

המתבררים דברים לחבר "וראיתי תורה": "משנה לספרו

סדורה תושבע"פ שתהא עד קצרה ודרך ברורה בלשון כו'

מצוה כל בדין כו' גלויין הדינין כל שיהיו עד כו' הכל בפי

כו', ונביאים חכמים שתיקנו הדברים כל ובדין ומצוה

שם קראתי לפיכך כו', כולה לתושבע"פ מקבץ זה חיבור

תחלה בתושב"כ קורא שאדם לפי תורה משנה זה חיבור

ובפשטות: כולה". תושבע"פ ממנו ויודע בזה קורא ואח"כ

הלכות"), ("הלכות הלכות של ספר הוא הרמב"ם ספר

באופן וענין, ענין בכל תורה ודין ההלכה את שמבהיר

בפועל במעשה לנהוג צריכים איך בקלות לדעת שיכולים

לומר צריך "ואין הרמב"ם, שלפני בחיבורים (משא"כ

וזמן חכמה ונפש רחבה דעת צריכין כו' עצמה הגמרא

האסורים בדברים הנכוחה הדרך מהם יודע ואח"כ ארוך

הוא") היאך התורה דיני ושאר .23ומותרים

- בכלל התורה דלימוד והתכלית השלימות שזוהי

מעשה לידי שמביא גדול המעשה24תלמוד שע"י כיון ,

בפועל. בעשי' במוחש, דתורה האמת מתגלה

" נ"ע, אדמו"ר לכ"ק בנוגע גם מובן m"anxdועד"ז

בתורת שלו והמעלה שהחידוש - החסידות" דתורת

הנגלה בתורת הרמב"ם של החידוש בדוגמת היא החסידות

החסידות תורת מתבטאת שלו החסידות שבמאמרי -

נכונים קרובים דברים . ברורה. בלשון המתבררים, "בדברים

המסקנא את בקלות מזה ללמוד שיכולים עד והלכה25כו'",

כולו, הלימוד דכל והתכלית השלימות - בפועל בעבודה עד

כסא12) לספרו. בהקדמתו מלך מקדש וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'
ועוד. שם. לתקו"ז מלך

(קנו,13) בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
ב).

ספ"ג.14) תניא
רפ"ד.15) שם
(16.27 ע' חכ"ז .314 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
(17" שלו התניא ספר azkayובפרט dxez"החסידות תורת של

והערות בקיצורים נדפס - אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב בארוכה (ראה
הפירושים כל כולל והוא מיוסד שעליו ואילך), רכג ע' לתניא
כל גם וכולל היסוד שהוא תושב"כ ע"ד החסידות, בתורת וביאורים
זח"ג (ראה באורייתא" רמיזי דלא מידי "ליכא (פירושה), תושבע"פ

.449 ע' חכ"א ואילך. 188 ע' ח"כ לקו"ש גם וראה א). רכא,
ב18) ע'ראה חכ"ה .99 ע' ח"י ואילך. 129 ע' ח"ה לקו"ש ארוכה

ואילך. 349 ע' ואילך. 162
שה"ש19) ראה. ר"פ לקו"ת טו. סו"ס אגה"ק א. קמב, זח"ג ראה

ועוד. בתחלתו. ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי ואילך. א לט
עיקר20) האמצעי אדמו"ר דמאמרי הנהר" ב"רחובות משא"כ

המסקנא ה"הלכה", כ"כ ולא ושקו"ט, הביאור הרחבת הוא ההדגשה
בפועל. למעשה בנוגע והלימוד

א21) תשנה, לקו"ד (ראה תשובה בעלי עשיית - באדה"ז לדוגמא
ואכ"מ. אליו. המיוחדים ענינים היו נשיא בכל וכן ואילך),

הרשב"ץ.22) בשם - א קצו, ח"ב לקו"ד
בספר23) יומי שיעור בלימוד גדולה ההשתדלות על מהטעמים וזהו

ספר או ליום, א' פרק - ועכ"פ ליום, פרקים ג' - טוב מה הרמב"ם,
229 ע' חכ"ז (לקו"ש בארוכה כמ"פ כמדובר להרמב"ם, המצוות

ועוד). ואילך.
וש"נ.24) ב. מ, קידושין
זקני25) בשם נקרא שאדנ"ע ,160 ע' תש"א השיחות ס' ראה

החסידות", עבודת און תורת פון הלבבות חובת "דער בתואר החסידים
צוגענגליכע די אין "הן - השערים שבכל הוא בחוה"ל שהחידוש
צוליב פארשטאנדליכע שווער די אין הן און שערים, פארשטאנדליכע
ראי' א איז דאס בחינה, א דא אומעטום איז - חקירה טיפע זייער
אדנ"ע, אצל הי' וכמו"כ אינהאלט". דעם קלאר מאכט וואס מוכחת,
זיינע אין הן געזאגט, האט ער וואס זאך "יעדער בחינה", "בעל שהי'
פעסט דאס ער האט הכלל, עבודת אין הן און תורה חסידות
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ההולדת יום דבעל במאמרים בגלוי שרואים ,26וכפי

המשך - שלו הידועים החסידות בהמשכי - ובמיוחד

תער"ב27תרס"ו ועיקרי28והמשך היסודות את שמבארים ,

והשגה והבנה הסברה באריכות החסידות תורת

שיכולים29(דחב"ד) כו'", המתבררים ד"דברים ובאופן ,

ע"פלהס [ובפרט בחסידות בסוגיות מסקנות מהם יק

פרק כל בסוף שישנם גדול30הקיצורים מ)המשך31מ(חלק

הביאור32תער"ב דתוכן המסקנא את מביא שקיצור ,

ה' בעבודת מעשה לידי המביא בלימוד - עד בפרק],

בפועל.

בכך‚. גם מודגש נ"ע אדמו"ר דכ"ק והמעלה החידוש

תמימים תומכי ישיבת את :33שייסד

קביעות של באופן שנקבע, הוא, זו דישיבה החידוש

(ישיבה) הנגלה34והתיישבות דלימוד בישיבה הלימוד סדר ,

zeciqgdו cenilתתגלה בנגלה אחת: תורה שהם וכפי ,

בנגלה ענין שמבינים כפי ויבינו ילמדו וחסידות .35חסידות,

דיבוק של באופן בישיבה, והחסידות הנגלה לימוד ע"י

כו' התלמידים פלפול את36חברים, ומבררים מלבנים -

לכל שמתבהרת עד - ובחסידות בנגלה - שלומדים הסוגיא

במעשה37פרטי' בעבודה - עד הדבר, למסקנת ומגיעים ,

לזולת, בנוגע והן לעצמו בנוגע הן בפועל,

החל חוצה", מעינותיך ד"יפוצו העבודה - ובכללות

שבתורה ב"חוצה" התורה דפנימיות המעינות מהפצת

תורה אחת, תורה בגלוי שנעשים באופן דתורה), (נגלה

עד38תמימה כו'), ונה"ב (הגוף שבעצמו ב"חוצה" וגם ,

שבעולם, ב"חוצה"

הישיבה התייסדות שע"י נ"ע, אדמו"ר כ"ק שאמר וכפי

חוצה, מעינותיך ביפוצו נשיאינו דרבותינו הכוונה נשלמת

את וממלאים להאיר", "נרות שהם תלמידים העמדת ע"י

הידועה בשיחה במיוחד כמבואר כ"תמימים", תפקידם

למלחמת היוצא "כל וד"ה בענין הישיבה לתלמידי שלו

דוד" .39בית

התייסדות שע"י איך יתירה, בהדגשה רואים מזה

מתוספת - ההולדת יום בעל ע"י תמימים תומכי ישיבת

לימוד ע"י מוחשי ענין יהי' שאלקות בהפעולה שלימות

החל מעשה, לידי המביא דלימוד באופן עד החסידות

הרבה" תלמידים ד"והעמידו התייסדות40מהמעשה ע"י

שהולך הישיבה) בייסוד (כהכוונה ובאופן הישיבה,

בפועל שהי' וכפי מקומות, בכמה הישיבה סניפי ומתפשט,

בנו ע"י - יותר עוד ואח"כ הישיבה, מייסד של בזמנו עוד

הישיבה שמרכז עד דהישיבה, פועל המנהל מקומו, ממלא

(ע"י ומתייסדים והתייסדו התחתון, כדור לחצי הועתק

פועל) והמנהל הישיבה מייסד בכח התמימים, תלמידי

תבל קצוי בכל הישיבה סניפי ומתפשט שהולך באופן

"אחי או תמימים", תומכי "ישיבת בשם (הנקראים

תלמידי המעמידים וכיו"ב), שםmininzdתמימים" על ,

דמייסד והכוונה להרצון בהתאם ומתנהגים תורה שלומדים

חוצה, המעינות הפצת ע"י הישיבה,

"תומכי הישיבה משם במיוחד בא זה על והכח

תרנ"ט בשמח"ת הישיבה מייסד ע"י שניתן ,41תמימים",

א דורך קלאר געווען אים ביי איז זאך די ווי נאכדעם ארויסגעזאגט,
בחינה". געוויסער

(26- אדנ"ע במאמרי החסידות תורת התרחבות השתלשלות סדר
סע"ב רצה, שם לקו"ד בארוכה .jli`eראה

תקופה27) מתחילה תרס"ו "משנת (ושם: א ש, שם לקו"ד ראה
.209 ע' ח"ז לקו"ש החסידות"). תורת בהתרחבות חדשה

דעם28) מיט ואילך): ב ש, שם (וראה א שה, שם לקו"ד ראה
אין תקופה נייע א זיך הויבט (תער"ב) שהקדימו בשעה מאמר
ווערט חסידות פון ענינים טיפסטע אלע די און החסידות, התרחבות

זאכן. מוחש'דיקע געוויינלעכע גאר ווי ארומגערעדט, ברייט
רגיל29) בלתי ודבר חידוש הוא חסידות המשך של ענין שכללות

רבותינו של חסידות מאמרי רוב כי עצמה), החסידות בתורת (גם
של הענין וכללות בפ"ע. יחידים כמאמרים ונכתבו נאמרו נשיאינו
(בהמשך מהר"ש* אדמו"ר ע"י בעיקר נתחדש מאמרים" "המשך
יותר גדולה ובאריכות ועוד), תרל"ו, רבים מים תרל"א; - והחרים
והמשך תרס"ו בהמשך אדנ"ע ע"י - החסידות תורת עיקרי ובביאור

ועוד. הקודמות) הערות (ראה תער"ב
בפ"ע30) (בקונטרס) נכתבו הפרקים) (וחלוקת שהקיצורים אף

מאמר כל וסיום התחלת וכתיבת עצמו ההמשך כתיבת זמן ולאחרי
וחלוקת המאמרים אמירת לאחרי תער"ב), להמשך דבר" ב"פתח (ראה
נדפס ממנו (פאקסימיליא אדנ"ע בכתי"ק כנראה למאמרים, ההמשך

בתחלתו). ח"א תער"ב בהמשך
ההמשך31) נחלק תכ"א) (פרק העת"ר יתנו זה ד"ה לאחרי משא"כ

שלא חלק - ההמשך של ג' וחלק וקיצורים. לפרקים ולא למאמרים רק
למאמרים. נחלק לא - נאמר

"ילהק"ת32) עם מתחיל מאמר שכל תרס"ו, בהמשך הוא ועד"ז
וכן שלפנ"ז. במאמר(ים) הנתבאר בקיצור ומבאר (וכיו"ב), משנת"ל"
המאמרים נחלקו שלא לאחרי (גם מאמר בכל תער"ב בהמשך הוא

הקודמת). כבהערה הקיצורים, עם לפרקים
תרנ"ז.33) אלול ט"ו
ו.34) סעיף (תשמ"ו) אלול ט"ו חכ"ט לקו"ש ראה
הקפות)35) (בשעת תרנ"ט שמח"ת אדנ"ע כ"ק שיחת בארוכה ראה

ח"י מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות רכז. ע' תרנ"ט בסה"מ נדפסה -
.311 ע' חכ"ה לקו"ש וראה שסח. ד. ע'

מ"ו.36) פ"ו אבות ראה
ואילך.37) 25 ע' חכ"ז לקו"ש ראה
לקו"ד38) .133 ע' תש"ב השיחות בס' נדפסה - תרס"א שמח"ת

נדפסה - תרנ"ז אלול ח"י שיחת גם וראה ואילך. ב תשפז, ח"ד
א. תשפב, שם לקו"ד .133 ע' שם בסה"ש

א.39) נו, שבת
מ"א.40) פ"א אבות
וש"נ.41) רכזֿרכח. ע' בהוספות תרנ"ט סה"מ ראה

jynd xeza `l ,mipey zenewna eqtcpe miyexcd ewlig qetca la` ,(miwizrn i"zk dnka d`xpk) cg` jynda miyexc dnk xn` f"dc` mb (*

.xe`ia 'qeze xe`ia minrtle ,df yexcl xe`ia - dfl jyndae ,yexc yi z"ewla n"kay ,xirdle .cg`
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תמימים "תומך שביעית בהקפה הפיוט אמירת עם בקשר

הושיעה תמימים ד"תומך הכח ע"ז שישנו נא", הושיעה

נא" "הושיעה שיהי' תמימים" ד"תומך הכח שישנו נא",

דהתייסדות הכוונה במילוי ובמיוחד כולל הענינים, בכל

עד וחסידות, נגלה תמימה, התורה מלימוד החל הישיבה

כבוד שם "ברוך - שביעית) בהקפה האמירה (כסיום

בי"ע בעולמות נמשך שזה ועד", לעולם בעבודה42מלכותו ,

הגשמית. העשי' בעולם בפועל, במעשה עד בפועל,

יום„. דבעל הבכי' עם הקשר לומר יש הנ"ל ע"פ

כפי (אלינו), אליו נגלה לא שהקב"ה כך על ההולדת

אבינו: אברהם אל שנגלה

- השתוקקותו על מורה נ"ע אדמו"ר כ"ק של בכייתו

וי"ל בשר. בעיני במוחש, אלקות לראות - קטן כילד עוד

שנמסר (כפי הסיפור את סיפר נ"ע אדמו"ר שכ"ק שהיות

בסמיכות אירע שזה ובפרט אדמו"ר), מו"ח כ"ק ע"י

מובן, הרי - בחייו) כללי (יום שלו ההולדת יום עם ובקשר

ימישהי בכל לעבודתו יסוד והנחת והקדמה, הכנה זו תה

נפעל שזה כפי למטה. כאן במוחש אלקות לגלות - חייו

והתייסדות החסידות תורת בגילוי עבודתו ע"י אח"כ

תמימים. תומכי ישיבת

בזה: והביאור

- ב(וע"י)תורה הוא (למטה) אלקות d'גילוי xac,

חד כולא וקוב"ה ואורייתא הקב"ה, של ורצונו ,43חכמתו

הכניס44כמאחז"ל הקב"ה יהבית", כתבית נפשי "אנא

בתורתו. עצמו

התגלה שהקב"ה תורה, מתן בזמן בגלוי שהי' וכפי

גו'" לדעת הראת "אתה - ובתורה ע"י ראי') של ,45(באופן

ית' רצונו גילוי מפני והיינו כו', חושית בראי' ממש "הראת

רצונו פנימיות שהיא התורה כללות שהן הדברות בעשרת

כמ"ש כלל, פנים הסתר שם ואין וחכמתו באור46ית' כי

חיים" תורת לנו נתת .47פניך

בחלק48ובגילוי מעלה ישנה עצמה שבתורה אלקות

dklddזו ה' "דבר - וכיו"ב) הרמב"ם (כספר שבתורה

"49הלכה" ,'iedeכמותו"50עמו הוי',51שהלכה דשם הגילוי ,

המפורש העצם52שם שם המיוחד53, בחלק54ושם (משא"כ

דברי ואלו) ד"(אלו הוא הגילוי ).55חיים"`miwlהשקו"ט

באלקות ביותר הנעלות דהדרגות הגילוי עצמה ובתורה

דקוב"ה סתים עם (הקשורה התורה בפנימיות ),56הוא

כו'" דרע מסטרא קשיא לא תמן דלית דחיי, ,57"אילנא

וכו' עליונים ויחודים לאלקות בנוגע בגלוי מדובר ושם

משתלשלת שהתורה כפי הוא דתורה נגלה (משא"כ

כו'" הזה עולם ועניני גשמיים ב"דברים עד58ומתלבשת ,

כו'" והיתר איסור דאיהו ורע, דטוב ).57ב"אילנא

יתירה בהדגשה זה הרי - עצמה התורה ובפנימיות

ר' של פתגמו כידוע נשיאינו, דרבותינו החסידות במאמרי

מפאריטש חסידות59הלל מאמר אומר האדמו"ר שכאשר ,

כדבר זה יהי'ied'הרי שבזה שייך [ואח"כ סיני מהר

שזה לומר ויש כו']. המאמר בעל עם גם בשכל שקו"ט

נ"ע, אדמו"ר כ"ק של החסידות בתורת יותר בגלוי

"m"anxdהמסקנא את המביאה החסידות", dklddeדתורת

" עם כנ"ל.iede'(הקשורה בפועל, בעבודה עד עמו")

נשתקפה זו בעבודה והתחלה שההכנה לומר, ויש

(אבל ילד בהיותו עוד ההולדת יום דבעל ותשוקה בהבכי'

ידיע" מקטפי' בוצין "בוצין כפי60- אליו יתגלה שהקב"ה (

אלקות לראות השתוקק הוא - אבינו לאברהם שהתגלה

במוחש;

אח"כ התבטאה שלו) ההולדת ליום (בקשר והתשוקה

תורת וגילוי אמירת באופן - חייו ימי במשך בעבודתו

למטה), האלקות גילוי נפעל ועלֿידה (שבה שלו החסידות

והלכה, המסקנא שישנה באופן כו'", המתבררים "דברים

יום בחיי בפועל במעשה לימוד מזה ללמוד שיכולים עד

הביא שעי"ז - תמימים תומכי ישיבת ובהתייסדות יום,

באופן למטה, אלקות גילוי יותר עוד נ"ע אדמו"ר כ"ק

יו אחד הלכהשכל מזה וללמוד בשכלו, אלקות להבין כל

בפועל. במעשה שלו היוםֿיום בחיי ולימוד

- תורתו) בדברי נ"ע אדמו"ר כ"ק (של זו ועבודה

אליו "וירא (- כילד ותשוקתו בקשתו ל(מילוי כלי נעשית

'iedוכידוע בפועל, בדוגמת61" הוא הוי'" אליו ש"וירא

פ"ע42) הק"ש שער בינה אמרי ואילך. סע"ג לא, אמור לקו"ת ראה
ועוד. ואילך. פכ"ב להצ"צ התפלה מצות שרש ואילך.

בהערה.43) 66 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה א. עג, זח"ג ראה
יעקב).44) העין (כגירסת א קה, שבת
לה.45) ד, ואתחנן
העמידה.46) תפלת
א).47) (מו, פל"ו תניא
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ואילך.53) פס"א ח"א מו"נ שי"ט. פרדס ה"ז. פ"ב עכו"ם הל' כס"מ
פכ"ח. ב מאמר עיקרים

(54.38 הערה 234 ע' שם לקו"ש וראה שם. סנהדרין שם. סוטה
וש"נ.

ב.55) יג, עירובין
(56.43 שבהערה זהר ראה
סכ"ו.57) באגה"ק ונתבאר הובא ב. קכד, נשא רע"מ
פ"ד.58) תניא
תרצ"ו59) השיחות בס' (נדפסה תרצ"ז דחה"ס ב' ליל שיחת ראה
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תמימים "תומך שביעית בהקפה הפיוט אמירת עם בקשר

הושיעה תמימים ד"תומך הכח ע"ז שישנו נא", הושיעה

נא" "הושיעה שיהי' תמימים" ד"תומך הכח שישנו נא",

דהתייסדות הכוונה במילוי ובמיוחד כולל הענינים, בכל

עד וחסידות, נגלה תמימה, התורה מלימוד החל הישיבה

כבוד שם "ברוך - שביעית) בהקפה האמירה (כסיום

בי"ע בעולמות נמשך שזה ועד", לעולם בעבודה42מלכותו ,

הגשמית. העשי' בעולם בפועל, במעשה עד בפועל,

יום„. דבעל הבכי' עם הקשר לומר יש הנ"ל ע"פ

כפי (אלינו), אליו נגלה לא שהקב"ה כך על ההולדת

אבינו: אברהם אל שנגלה

- השתוקקותו על מורה נ"ע אדמו"ר כ"ק של בכייתו

וי"ל בשר. בעיני במוחש, אלקות לראות - קטן כילד עוד

שנמסר (כפי הסיפור את סיפר נ"ע אדמו"ר שכ"ק שהיות

בסמיכות אירע שזה ובפרט אדמו"ר), מו"ח כ"ק ע"י

מובן, הרי - בחייו) כללי (יום שלו ההולדת יום עם ובקשר

ימישהי בכל לעבודתו יסוד והנחת והקדמה, הכנה זו תה

נפעל שזה כפי למטה. כאן במוחש אלקות לגלות - חייו

והתייסדות החסידות תורת בגילוי עבודתו ע"י אח"כ

תמימים. תומכי ישיבת

בזה: והביאור

- ב(וע"י)תורה הוא (למטה) אלקות d'גילוי xac,

חד כולא וקוב"ה ואורייתא הקב"ה, של ורצונו ,43חכמתו

הכניס44כמאחז"ל הקב"ה יהבית", כתבית נפשי "אנא

בתורתו. עצמו

התגלה שהקב"ה תורה, מתן בזמן בגלוי שהי' וכפי

גו'" לדעת הראת "אתה - ובתורה ע"י ראי') של ,45(באופן

ית' רצונו גילוי מפני והיינו כו', חושית בראי' ממש "הראת

רצונו פנימיות שהיא התורה כללות שהן הדברות בעשרת

כמ"ש כלל, פנים הסתר שם ואין וחכמתו באור46ית' כי

חיים" תורת לנו נתת .47פניך

בחלק48ובגילוי מעלה ישנה עצמה שבתורה אלקות

dklddזו ה' "דבר - וכיו"ב) הרמב"ם (כספר שבתורה

"49הלכה" ,'iedeכמותו"50עמו הוי',51שהלכה דשם הגילוי ,

המפורש העצם52שם שם המיוחד53, בחלק54ושם (משא"כ

דברי ואלו) ד"(אלו הוא הגילוי ).55חיים"`miwlהשקו"ט

באלקות ביותר הנעלות דהדרגות הגילוי עצמה ובתורה

דקוב"ה סתים עם (הקשורה התורה בפנימיות ),56הוא

כו'" דרע מסטרא קשיא לא תמן דלית דחיי, ,57"אילנא

וכו' עליונים ויחודים לאלקות בנוגע בגלוי מדובר ושם

משתלשלת שהתורה כפי הוא דתורה נגלה (משא"כ

כו'" הזה עולם ועניני גשמיים ב"דברים עד58ומתלבשת ,

כו'" והיתר איסור דאיהו ורע, דטוב ).57ב"אילנא

יתירה בהדגשה זה הרי - עצמה התורה ובפנימיות

ר' של פתגמו כידוע נשיאינו, דרבותינו החסידות במאמרי

מפאריטש חסידות59הלל מאמר אומר האדמו"ר שכאשר ,

כדבר זה יהי'ied'הרי שבזה שייך [ואח"כ סיני מהר

שזה לומר ויש כו']. המאמר בעל עם גם בשכל שקו"ט

נ"ע, אדמו"ר כ"ק של החסידות בתורת יותר בגלוי

"m"anxdהמסקנא את המביאה החסידות", dklddeדתורת

" עם כנ"ל.iede'(הקשורה בפועל, בעבודה עד עמו")

נשתקפה זו בעבודה והתחלה שההכנה לומר, ויש

(אבל ילד בהיותו עוד ההולדת יום דבעל ותשוקה בהבכי'

ידיע" מקטפי' בוצין "בוצין כפי60- אליו יתגלה שהקב"ה (

אלקות לראות השתוקק הוא - אבינו לאברהם שהתגלה

במוחש;

אח"כ התבטאה שלו) ההולדת ליום (בקשר והתשוקה

תורת וגילוי אמירת באופן - חייו ימי במשך בעבודתו

למטה), האלקות גילוי נפעל ועלֿידה (שבה שלו החסידות

והלכה, המסקנא שישנה באופן כו'", המתבררים "דברים

יום בחיי בפועל במעשה לימוד מזה ללמוד שיכולים עד

הביא שעי"ז - תמימים תומכי ישיבת ובהתייסדות יום,

באופן למטה, אלקות גילוי יותר עוד נ"ע אדמו"ר כ"ק

יו אחד הלכהשכל מזה וללמוד בשכלו, אלקות להבין כל

בפועל. במעשה שלו היוםֿיום בחיי ולימוד

- תורתו) בדברי נ"ע אדמו"ר כ"ק (של זו ועבודה

אליו "וירא (- כילד ותשוקתו בקשתו ל(מילוי כלי נעשית

'iedוכידוע בפועל, בדוגמת61" הוא הוי'" אליו ש"וירא

פ"ע42) הק"ש שער בינה אמרי ואילך. סע"ג לא, אמור לקו"ת ראה
ועוד. ואילך. פכ"ב להצ"צ התפלה מצות שרש ואילך.

בהערה.43) 66 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה א. עג, זח"ג ראה
יעקב).44) העין (כגירסת א קה, שבת
לה.45) ד, ואתחנן
העמידה.46) תפלת
א).47) (מו, פל"ו תניא
ואילך.48) 232 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה ראה - להלן .p"yeבהבא

ב.49) קלח, שבת
יח.50) טז, ש"א
ב.51) צג, סנהדרין
ה"ב.52) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם א. ס, סנהדרין א. לח, סוטה

ואילך.53) פס"א ח"א מו"נ שי"ט. פרדס ה"ז. פ"ב עכו"ם הל' כס"מ
פכ"ח. ב מאמר עיקרים

(54.38 הערה 234 ע' שם לקו"ש וראה שם. סנהדרין שם. סוטה
וש"נ.

ב.55) יג, עירובין
(56.43 שבהערה זהר ראה
סכ"ו.57) באגה"ק ונתבאר הובא ב. קכד, נשא רע"מ
פ"ד.58) תניא
תרצ"ו59) השיחות בס' (נדפסה תרצ"ז דחה"ס ב' ליל שיחת ראה
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(60.7 הערה לעיל וראה רע"א. מח, ברכות
עח).61) (ע' עטר"ת וירא סד"ה
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תורה מתן בשעת אלקות וראיית שמאברהם62הגילוי [כיון

תורה אלפים שני דמ"ת63התחיל העליון יחוד והתחלת ,

מאברהם אברהם,64הוא של מילה מצות קיום ע"י ובפרט ,[

הוי'". אליו ד"וירא להגילוי שהביאה

מקומו, ממלא יחידו לבנו זה נמשך נ"ע אדמו"ר ומכ"ק

תורת גילוי את שהמשיך דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק

עוז, וביתר שאת וביתר נ"ע, אדמו"ר דכ"ק החסידות

מאמרים בכו"כ שרואים [וכפי וכו' והרחבה ביאור בתוספת

במאמרים והרחבה ביאור תוספת אדמו"ר מו"ח מכ"ק

תער"ב והמשך תרס"ו דהמשך - כולל נ"ע, אדמו"ר דכ"ק

לכמה חסידות לתרגם ציוה גם שהוא ע"ז נוסף וכו'],

דאוה"ע תומכי65לשונות ישיבת בהרחבת המשך וגם ;

לחצי שהגיע לאחרי ובפרט הוספה, של ובאופן תמימים,

בהרחבת בערך שלא הוספה נתוספה שאז התחתון, כדור

בכל - עד חוצה, המעינות דהפצת הפעולות וכל הישיבה

ע"ע. ומתפשט שהולך ובאופן תבל, קצוי

דכ"ק‰. והשתוקקות שהבכי' כך על נוסף מזה: יתירה

כמה תורתו לגילוי הכנה היא אלקות) (לגילוי נ"ע אדמו"ר

בשעת מיד בתורה: חלק גופא זה הרי זה, לאחרי שנים

גילוי פעל זה dycgמעשה dxez.(שאלתו על (כמענה דהצ"צ

נעשית נ"ע אדמו"ר כ"ק של שאלתו שגם מובן, ועפ"ז

הנ"ל. למענה שהביאה כיון בתורה, חלק

היא נ"ע אדמו"ר דכ"ק השאלה עצם גם ועיקר: ועוד

היא גם בתורה ששאלה [כידוע והוראה תורה],תורה

יהודי: בחיי כללית והוראה

הוא אם אפילו ומצבו, מעמדו על הבט מבלי - יהודי כל

עד להשתוקק וצריך יכול - בידיעות או בשנים קטן", "ילד

הגשמיים. בחייו אליו יתגלה שהקב"ה בכי' כדי

המאמר [ע"ד ילד של בכי' בדוגמת להיות צריך 66וזה

תמימות מתוך שבאה התינוק"] זה לדעת מתפלל "אני

שיכול כפי צדדיים, דברים בגלל (ולא לבבו ופנימיות

"נער - יהודי כל אצל שייך ועד"ז מבוגר), אדם אצל להיות

ואוהבהו" .67ישראל

וגם יהודי, של עבודתו בכללות ועיקר יסוד מבטא וזה

בפשטות ילד של החינוך בגוף68בסדר כנשמה שנמצא כפי :

"ילד של במצב אפילו עד היוםֿיום, בחיי הגשמי, בעוה"ז

לעבודה עדיין שייך ואינו בידיעות), או (בשנים קטן"

מחייו, חלק תהי' שאלקות לו איכפת להיות צריך - נעלית

אליו מתגלה אינו שהקב"ה זה במיוחד לו נוגע שיהי' עד

אבינו! לאברהם שנתגלה כפי

יום בעל של בכייתו בין הקשר יותר מובן ועפ"ז

הבכי' עצם חב"ד: כנשיא עבודתו כללות עם ההולדת

מתגלה הקב"ה אין (מדוע נ"ע אדמו"ר דכ"ק והשאלה

היא צריךwlgאליו) שיהודי והוראותיו, מתורתו

כפי שלו, גשמיים בחיים במוחש אלקות לגילוי להשתוקק

דכ"ק תורתו גילוי ע"י בשלימות אח"כ התבטא שזה

אלקות לגלות כח ונתן (שהביא חב"ד כנשיא נ"ע אדמו"ר

בפועל). במעשה בעבודה - התורה פנימיות -

.Âלראות לרצות ובכי' התשוקה מזה: יתירה לומר ויש

רק אינה היאdpkdאלקות אלא ה', ועבודת התורה ללימוד

ה' ועבודת התורה בלימוד שהשלימות עד מהעבודה, חלק

אלקות, לגילוי תמידית השתוקקות מתוך הם כאשר היא

קודם תחלה" בתורה ד"ברכו הענין וע"ד ה'", אליו "וירא

הלימוד.

תורה ניתנה ש"לא כך על הטעמים אחד גם וכמבואר

התורה של אמיתי מקבל שאצל כיון המן", לאוכלי אלא

ענין מלבד ומחשבה דאגה של ענין שום להיות צריך לא

התורה.

.Êשנה ק"ל - זו בשנה ההולדת ביום מתוסף הנ"ל בכל

ובהקדים: (כתר"אֿתנש"א). ההולדת משנת

בקודש" ש"מעלין הכלל שבהתגברות69ע"פ מובן,

שנה בכל ועילוי הוספה מתוספת ההולדת יום דבעל המזל

נפעל נולד, נ"ע אדמו"ר כ"ק כאשר מיד ובנדו"ד: ושנה.

נשמה - העולם לאויר הולד דיציאת נעלה הכי הענין כבר

בישראל. נשיא להיות אח"כ שתגדל כללית

הצ"צ בדברי חשון1וכמודגש בכ' הי' ההולדת שיום ,

עילאה" לכתרא רומז "שהוא כתר"א, כפי70בשנת ,

הנשיאות. בכתר הוכתר כאשר אח"כ שנתגלה

חינוכו שנות לאחרי והדרגה, בסדר בא זה שגילוי אלא

נ"ע, אדמו"ר כ"ק אצל בהדגשה שהי' כפי - כו' וגידולו

אביו, בחיי עוד והדרגה: בסדר היתה נשיאותו שקבלת

אבל נשיאות. עניני כמה ממנו קיבל מהר"ש, אדמו"ר כ"ק

עד הפרטים בכל הנשיאות את עליו קיבל לא בפועל

אביו הסתלקות לאחר שנים כמה .71לאחרי

שנה ובכל בקודש", ש"מעלין מובן, זה לאחרי וגם

עצמה. בנשיאותו נוסף עילוי מתוסף ההולדת ביום

לו62) הגילוי הי' ואברהם נש"י, בכללות הגילוי המשיך שמשה רק
שם). וירא (ד"ה לבד

ובפרש"י.63) א צז, סנהדרין
לך.64) לך ר"פ להאריז"ל ל"ת
ובכ"מ.65) .315 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
מצות66) שרש להצ"צ בסהמ"צ הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת

פ"ח. התפלה

י67) ד"ההושע ואילך. שפב ע' בשלח אוה"ת בארוכה וראה א. א,
וראה ואילך. קנט ע' תרע"ח סה"מ תקנ). (ע' תרס"ו ישראל נער כי

ואילך. 20 ע' חכ"א לקו"ש
ואילך.68) 129 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה ראה
וש"נ.69) א. כח, ברכות
היא70) שהלכה סכ"ט).dxzkלהעיר אגה"ק (ראה תורה של
(71.(12 ע' לנער חנוך (ראה תרנ"ד בשנת - ובפרטיות

`"ypz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zgiyn

יום בכל עליות מתווספות ההסתלקות לאחרי שגם עד

ע"י דא"ח לאמירת בנוגע דלקמן מהרשימה כמובן הולדת,

נ"ע. אדמו"ר דכ"ק הפ"ד ההולדת ביום נשיאינו רבותינו

ק"ל כשנמלאים מיוחדת שלימות מתווספת - גופא ובזה

כידוע הולדתו, מיום ה'72שנה בגימטריא הוא שק"ל

(כ"ו): הוי' פעמים

זה הרי חסידות מאמר אומר נשיא שכאשר לעיל, דובר

החסידותied'כדבר במאמרי - יתירה ובהדגשה סיני, מהר

שבהם החסידות"), דתורת ("הרמב"ם נ"ע אדמו"ר דכ"ק

עמו". "והוי' הלכה", זו הוי' ד"דבר הענין מודגש

בכל דהנשיא ההולדת ביום בגלוי נמצא זה שענין וי"ל

עילו בזה מתווסף שנה (ובכל דברישנה כידוע - כנ"ל) י

אדמו"ר מו"ח הי'73כ"ק הולדתו ביום שנה ש"בכל ,

כו'" דא"ח אומר .74אאמו"ר

- ההסתלקות לאחרי גם שייך זה ענין מזה: ויתירה

תש"ה, חשון מכ' אדמו"ר מו"ח מכ"ק הרשימה כידוע

ש"ק בבגדי הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד את ראיתי ש"בחלומי

שנתמלאו זה לעת במעת ואמר מאד. צוהלות ובפנים

הנה התחתון בעולם נשמתי לירידת שנים וארבע שמונים

אחד כל הנה הזה הסדר וכפי טובים, אורחים אצלי יהיו

דקאפיטל ע"פ דרוש יאמר הק' ואבותינו רבותינו מכ"ק

.75פ"ד"

כללי יום הוא ההולדת שיום כיון בזה: הענין לומר ויש

את וכולל שקשור הנשיא, בחיי ועאכו"כ האדם, בחיי

המתאים זמן הוא אז לכן - ס"א) (כנ"ל עבודתו כללות

הנשיא עבודת כללות תוכן שזהו חסידות, מאמר לאמירת

ב)אלקות חדש (ענין לגלות ובהדגשה76- כולל הוי'. דבר -

נ"ע אדמו"ר כ"ק אצל כנ"ל.77- ,

מיום הק"ל בשנת מיוחדת שלימות מתווספת גופא ובזה

- תורהd'ההולדת עם בקשר ה' המספר הוי': פעמים

- בתורה השלימות על כוללdyngמורה [וזה תורה חומשי

ותיק שתלמיד מה כל עד משנה, סדרי ששה תושבע"פ, גם

מובן ועד"ז מסיני]. למשה ניתנה שהכל לחדש, עתיד

הוי' פעמים ה' - שבק"ל ההולדת, יום דבעל לתורתו בנוגע

חב"ד נשיא שהוא [ולהוסיף, מהולדתו שנה -iyingd,[

שלו חסידות מאמרי התורה, דכל השלימות בגלוי נמצאת

במאמרי מיוחד דהחידוש השלימות - כולל הוי'). (דבר

בפועל. בעבודה עד והלכה, המסקנא שישנה שלו, חסידות

בדור דוקא מתגלה שנה) (דק"ל זו ששלימות לומר ויש

מארז"ל ע"פ - נ"ע אדמו"ר כ"ק של מדורו 78השלישי

זרעך",79עה"פ זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו "לא

ד באופן התורה כאשרששלימות היא עולם", ועד "מעתה

חזקה הוה זימנא תלתא דורות, שלשה ,80ישנם

במ"א81וכמאחז"ל וכמבואר בנים". בני זקנים ,82"עטרת

תמימים תומכי ישיבת שהתייסדות לכך הטעם שזהו שי"ל

נפעלה שעי"ז אדמו"ר, מו"ח כ"ק חתונת עם בקשר היתה

בנים". ל"בני האפשרות

ההולדת יום בעל של והעבודה התורה ששלימות ז.א.

שני בגלוי באה - הוי' פעמים ה' להולדתו, שנה בק"ל

התלמידים תלמידיו, תלמידי ע"י זה, לאחרי דורות

נשיא אדמו"ר, מו"ח כ"ק מקומו ממלא דבנו והחסידים

האמיתית לגאולה עד הלאה, נמשך זה הרי - ומהם דורנו.

הגאולה - חוצה מעינותיך יפוצו ע"י שבאה והשלימה

מנין העשירית, (שירה עשרה של הענין עם הקשורה

לתושי'. כפליים חמש, פעמים ב' וכו'), העשירי

.Á:לפועל בנוגע הנ"ל מכל הלימוד מובן מזה

מקבל - נ"ע אדמו"ר הולדת מיום שנה ק"ל - זו בשנה

וכידוע הרז"א. הגדול אחיו כבוד מפני גם - לזה ומהטעמים
לא כדי דברים בכמה השתמט הנשיאות) קבלת לאחרי (גם שאדנ"ע
דקידושין) (ספ"ק הרא"ש מ"ש ע"ד שהוא וי"ל אחיו. בכבוד לפגוע
לא לגדולה שעלה שמיום מרוטנבורג מאיר רבינו על עליו "אמרו

אליו". יבא שאביו רצה ולא אביו פני הקביל
ח,72) תו"א בערכו. יעקב קהלת מה. ק, למאו"א נתיב יאיר ראה

ועוד. שפאֿב. ע' נשא אוה"ת ג. פ, חוקת לקו"ת ב.
חשון.73) כ' יום" "היום
ביום74) בש"ק. כשאירע מלבד בחשאי, שהי' אלא שם: וממשיך

אמר כשסיים כו'. ליראיך נתת מאמר אמר דין בעלמא האחרון ההולדת
שתאמר מתנה לך השי"ת יתן חסידות. לומר צריך הולדת ביום לי:

כו'. שלך ההולדת ביום חסידות
על75) מאמר אמר שאדנ"ע נזכר לא זו שברשימה להעיר, אבל

חשון מכ' אדמו"ר מו"ח מכ"ק מאמר שיש ולהעיר, זה. קאפיטל
בקאפיטל (פסוק גו' עוז אדם אשרי ד"ה (104 ע' תש"ה (סה"מ תש"ה

בתהלים). פ"ד
של76) חדשה תורה אמירת כי הולדת, יום של לענין השייכות וי"ל

של הו"ע ונשיא dycgצדיק zcledההולדה ענין עיקר זהו (ואדרבה:
צדיק*). של

לא הקב"ה (למה אדנ"ע של הנ"ל לתורה בנוגע גם י"ל ועד"ז
עם בקשר נאמרה זו שתורה - זה על הצ"צ ומענה אליו) meiמתגלה

zcledליום בשייכות ברכתו לקבל להצ"צ כשנכנס נ"ע, אדמו"ר
הולדתו.
שהמשך77) לאחריe"qxzולהעיר שנה הוי') (בגימטריא כ"ו הי'

בשנת הי' תער"ב והמשך תר"ם). (בשנת אדמו"ר מו"ח כ"ק הולדת
כ"ק ששיחת גם, ולהעיר נ"ע. אדמו"ר של כ"ו) פעמים (ב' הנ"ב
בשמחת דוד בית למלחמת היוצא כל ד"ה הישיבה לתלמידי אדנ"ע

תרל"ה).qxz"`תורה (בשנת אדנ"ע חתונת לאחרי שנה כ"ו נאמרה
א.78) פה, ב"מ
כא.79) נט, ישעי'
כמודגש80) שלשה, דמספר המעלה זו בשנה כמ"פ וכמדובר

זו). שנה תשרי דחודש כלליים מכתבים (ראה השנה בקביעות
ב.81) פס"ג, ב"ר מ"ח. פ"ו אבות וראה ו. יז, משלי
(82.392 ע' ח"כ לקו"ש
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�� `"ypz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zgiyn

יום בכל עליות מתווספות ההסתלקות לאחרי שגם עד

ע"י דא"ח לאמירת בנוגע דלקמן מהרשימה כמובן הולדת,

נ"ע. אדמו"ר דכ"ק הפ"ד ההולדת ביום נשיאינו רבותינו

ק"ל כשנמלאים מיוחדת שלימות מתווספת - גופא ובזה

כידוע הולדתו, מיום ה'72שנה בגימטריא הוא שק"ל

(כ"ו): הוי' פעמים

זה הרי חסידות מאמר אומר נשיא שכאשר לעיל, דובר

החסידותied'כדבר במאמרי - יתירה ובהדגשה סיני, מהר

שבהם החסידות"), דתורת ("הרמב"ם נ"ע אדמו"ר דכ"ק

עמו". "והוי' הלכה", זו הוי' ד"דבר הענין מודגש

בכל דהנשיא ההולדת ביום בגלוי נמצא זה שענין וי"ל

עילו בזה מתווסף שנה (ובכל דברישנה כידוע - כנ"ל) י

אדמו"ר מו"ח הי'73כ"ק הולדתו ביום שנה ש"בכל ,

כו'" דא"ח אומר .74אאמו"ר

- ההסתלקות לאחרי גם שייך זה ענין מזה: ויתירה

תש"ה, חשון מכ' אדמו"ר מו"ח מכ"ק הרשימה כידוע

ש"ק בבגדי הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד את ראיתי ש"בחלומי

שנתמלאו זה לעת במעת ואמר מאד. צוהלות ובפנים

הנה התחתון בעולם נשמתי לירידת שנים וארבע שמונים

אחד כל הנה הזה הסדר וכפי טובים, אורחים אצלי יהיו

דקאפיטל ע"פ דרוש יאמר הק' ואבותינו רבותינו מכ"ק

.75פ"ד"

כללי יום הוא ההולדת שיום כיון בזה: הענין לומר ויש

את וכולל שקשור הנשיא, בחיי ועאכו"כ האדם, בחיי

המתאים זמן הוא אז לכן - ס"א) (כנ"ל עבודתו כללות

הנשיא עבודת כללות תוכן שזהו חסידות, מאמר לאמירת

ב)אלקות חדש (ענין לגלות ובהדגשה76- כולל הוי'. דבר -

נ"ע אדמו"ר כ"ק אצל כנ"ל.77- ,

מיום הק"ל בשנת מיוחדת שלימות מתווספת גופא ובזה

- תורהd'ההולדת עם בקשר ה' המספר הוי': פעמים

- בתורה השלימות על כוללdyngמורה [וזה תורה חומשי

ותיק שתלמיד מה כל עד משנה, סדרי ששה תושבע"פ, גם

מובן ועד"ז מסיני]. למשה ניתנה שהכל לחדש, עתיד

הוי' פעמים ה' - שבק"ל ההולדת, יום דבעל לתורתו בנוגע

חב"ד נשיא שהוא [ולהוסיף, מהולדתו שנה -iyingd,[

שלו חסידות מאמרי התורה, דכל השלימות בגלוי נמצאת

במאמרי מיוחד דהחידוש השלימות - כולל הוי'). (דבר

בפועל. בעבודה עד והלכה, המסקנא שישנה שלו, חסידות

בדור דוקא מתגלה שנה) (דק"ל זו ששלימות לומר ויש

מארז"ל ע"פ - נ"ע אדמו"ר כ"ק של מדורו 78השלישי

זרעך",79עה"פ זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו "לא

ד באופן התורה כאשרששלימות היא עולם", ועד "מעתה

חזקה הוה זימנא תלתא דורות, שלשה ,80ישנם

במ"א81וכמאחז"ל וכמבואר בנים". בני זקנים ,82"עטרת

תמימים תומכי ישיבת שהתייסדות לכך הטעם שזהו שי"ל

נפעלה שעי"ז אדמו"ר, מו"ח כ"ק חתונת עם בקשר היתה

בנים". ל"בני האפשרות

ההולדת יום בעל של והעבודה התורה ששלימות ז.א.

שני בגלוי באה - הוי' פעמים ה' להולדתו, שנה בק"ל

התלמידים תלמידיו, תלמידי ע"י זה, לאחרי דורות

נשיא אדמו"ר, מו"ח כ"ק מקומו ממלא דבנו והחסידים

האמיתית לגאולה עד הלאה, נמשך זה הרי - ומהם דורנו.

הגאולה - חוצה מעינותיך יפוצו ע"י שבאה והשלימה

מנין העשירית, (שירה עשרה של הענין עם הקשורה

לתושי'. כפליים חמש, פעמים ב' וכו'), העשירי

.Á:לפועל בנוגע הנ"ל מכל הלימוד מובן מזה

מקבל - נ"ע אדמו"ר הולדת מיום שנה ק"ל - זו בשנה

וכידוע הרז"א. הגדול אחיו כבוד מפני גם - לזה ומהטעמים
לא כדי דברים בכמה השתמט הנשיאות) קבלת לאחרי (גם שאדנ"ע
דקידושין) (ספ"ק הרא"ש מ"ש ע"ד שהוא וי"ל אחיו. בכבוד לפגוע
לא לגדולה שעלה שמיום מרוטנבורג מאיר רבינו על עליו "אמרו

אליו". יבא שאביו רצה ולא אביו פני הקביל
ח,72) תו"א בערכו. יעקב קהלת מה. ק, למאו"א נתיב יאיר ראה

ועוד. שפאֿב. ע' נשא אוה"ת ג. פ, חוקת לקו"ת ב.
חשון.73) כ' יום" "היום
ביום74) בש"ק. כשאירע מלבד בחשאי, שהי' אלא שם: וממשיך

אמר כשסיים כו'. ליראיך נתת מאמר אמר דין בעלמא האחרון ההולדת
שתאמר מתנה לך השי"ת יתן חסידות. לומר צריך הולדת ביום לי:

כו'. שלך ההולדת ביום חסידות
על75) מאמר אמר שאדנ"ע נזכר לא זו שברשימה להעיר, אבל

חשון מכ' אדמו"ר מו"ח מכ"ק מאמר שיש ולהעיר, זה. קאפיטל
בקאפיטל (פסוק גו' עוז אדם אשרי ד"ה (104 ע' תש"ה (סה"מ תש"ה

בתהלים). פ"ד
של76) חדשה תורה אמירת כי הולדת, יום של לענין השייכות וי"ל

של הו"ע ונשיא dycgצדיק zcledההולדה ענין עיקר זהו (ואדרבה:
צדיק*). של

לא הקב"ה (למה אדנ"ע של הנ"ל לתורה בנוגע גם י"ל ועד"ז
עם בקשר נאמרה זו שתורה - זה על הצ"צ ומענה אליו) meiמתגלה

zcledליום בשייכות ברכתו לקבל להצ"צ כשנכנס נ"ע, אדמו"ר
הולדתו.
שהמשך77) לאחריe"qxzולהעיר שנה הוי') (בגימטריא כ"ו הי'

בשנת הי' תער"ב והמשך תר"ם). (בשנת אדמו"ר מו"ח כ"ק הולדת
כ"ק ששיחת גם, ולהעיר נ"ע. אדמו"ר של כ"ו) פעמים (ב' הנ"ב
בשמחת דוד בית למלחמת היוצא כל ד"ה הישיבה לתלמידי אדנ"ע

תרל"ה).qxz"`תורה (בשנת אדנ"ע חתונת לאחרי שנה כ"ו נאמרה
א.78) פה, ב"מ
כא.79) נט, ישעי'
כמודגש80) שלשה, דמספר המעלה זו בשנה כמ"פ וכמדובר

זו). שנה תשרי דחודש כלליים מכתבים (ראה השנה בקביעות
ב.81) פס"ג, ב"ר מ"ח. פ"ו אבות וראה ו. יז, משלי
(82.392 ע' ח"כ לקו"ש
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את מקומו) ממלא ומבנו ההולדת יום (מבעל יהודי כל

וכל התורה דכל השלימות הוי', פעמים ה' דק"ל, השלימות

ללמוד הכח - ובפשטות ההולדת, יום דבעל עבודה עניני

מחיי חלק נעשית שאלקות באופן הקב"ה את ולעבוד תורה

שלו. היוםֿיום

ומצבו. מעמדו על הבט מבלי יהודי, כל מקבל זה וכח

שלא סדר, מתוך להיות צריך העבודה שסדר מאליו, ומובן -

בתחלת מיד אבל אחת, בבת (ק"ל) הענינים כל את לומדים
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•

יט.83) כו, ישעי'
א.84) קמ,
כ.85) ל, ישעי'

ערך86) צ"צ דא"ח הליקוטים ספר ב. יט, דא"ח עם סידור ראה
וש"נ. ואילך. מה ע' קול
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הקודש ללשון מתורגם
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בגמרא נאמר ה'..." אליו "וירא הפסוק ורש"י1על –

שהוא לאחר התורה, על בפירושו שונה, בניסוח זאת, מביא

היתה אשר כללי, באופן "וירא" של הכוונה את מבאר

של מילה של שלישי יום היום "אותו – החולה" את "לבקר

באברהם". לשאול הקדושֿברוךֿהוא ובא היה, אברהם

אליו..." ש"וירא הגמרא מסיקה מנין שואלים: כך על

מילה"? של שלישי ב"יום היה

הקדושֿברוךֿ המתין מדוע אכן, יותר: גדול והקושי

ולא השלישי, ליום עד אברהם אצל חולים בביקור הוא

כן? לפני ביקרו

הקדושֿ היה שכאשר לומר, אפשר הראשון היום לגבי

כדברי – עצמו את למול לסייעו אברהם אצל ברוךֿהוא

הקודמת בפרשה ידו2רש"י (הקדושֿברוךֿהוא) "שלח

שמלשון וכיון החולה. את בכך ביקר גם הוא – עמו" ואחז

ראיה שזוהי מובן, אליו" "וירא שהקדושdycgֿהפסוק ,

"בא – אברהם אצל חולים לבקר במיוחד בא ברוךֿהוא

מובן, מכך הרי – באברהם" לשאול הקדושֿברוךֿהוא

אליו" הראשון.l`ש"וירא ביום היה

ש"וירא הגמרא מסיקה מנין השאלה: נותרה עדיין אך

ביקרו לא אכן, ומדוע, השני, ביום היה לא אליו"

השני? ביום הקדושֿברוךֿהוא

.·
‰�ÎÒ ÔÈ‡ È�˘‰ ÌÂÈ· :Ô"¯‰

הר"ן שיטת הראשון3לפי ביום רק היא המילה שסכנת ,

השני, ביום ולא השלישי, המפרשיםוביום על4משיבים

אברהם את ביקר לא שהקדושֿברוךֿהוא דלעיל, השאלה

כי הראשון, ישמעאל,5ביום במילת אז עסוק היה אברהם

לא הוא השני וביום כספו". מקנת ו"כל ביתו" "ילידי

סכנה. אין זה ביום כי ביקרו,

להבין: צריך אך

מילה של שלישי יום היום "אותו הגמרא דברי א)

גם מיושבים להיות צריכים מחלוקת, בהם אין אשר היה",

השיטות רש"י6לפי ביום7(ואף שגם הסוברות, בכללם)

הסכנה זה ביום אדרבה: ולדעתם, סכנה, יש dlecbהשני

xzeiאלו שיטות לפי מובנים וכיצד השלישי. ביום מאשר

הגמרא ?8דברי

קשה: סכנה, אין השני שביום הר"ן, דברי לפי אף ב)

מסוכן שאינו חולה לגבי גם היא חולים ביקור ואם9מצות ,

מדוע ביום10כך, אברהם את הקדושֿברוךֿהוא ביקר לא

?11השני

.‚
"È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÓ ‡Ï‡ ...ÔÈ¯˜·Ó ÔÈ‡"

שהקדושֿברוךֿהוא משיב, הקדוש החיים" "אור בעל

כי השלישי ליום עד אברהם אצל החולים ביקור את דחה

ב.1) פו, ב"מ

רמז2) נחמי' ילקו"ש ב. פמ"ט, מב"ר והוא ישן). (ברש"י כד יז, לך

תתרעא.

והרמב"ם3) הרי"ף, דעת שכ"ה ושם, כראב"ע). הלכה (ד"ה ב קלד, שבת

שו"ע גם וראה הי"ד). פ"ב שבת הל' מ"מ גם (וראה ה"ח פ"ב מילה הל'

סי"א. סשל"א אדה"ז

כאן.4) רא"ם

לאחרונה5) נימול אברהם הכתובים) (בפשטות שהרי מילתixg`lוצ"ע

אצל חולה בביקור טרוד אברהם דהי' י"ל ואולי וראב"ע). רמב"ן (ראה אלו כל

האוה"ח נימוקי וע"פ בתחלה נימול דאברהם להרא"ם שס"ל או כו'. כאו"א

דביקרו. בפשטות י"ל א' סעיף כנ"ל – ראשון) ליום (בנוגע ולפענ"ד כאן.

שם.6) במ"מ הובאו ורשב"א, רמב"ן

מנין7) ד"ה א פו, שם רש"י גם וראה כאן). ברא"ם (הובא שם שבת

הוא.s`cשמרחיצין: מסוכן ג' ביום

שבא8) מלמד אלא ג' יום כ' שלא הטור בגירסת "וראיתי כאן: באוה"ח

(שאין כן הסוברים כי "ואולי פירושו: ובסיום החולה". את לבקר הקב"ה

ס"ל רש"י גם שהרי וצ"ע, הטור". כגירסת גורסים ב') ליום א' יום בין הפרש

ובכ"ז הקודמת), בהערה (כמצויין כו' הפרש לאחריyibcnשאין בפירושו

לבקר כו'"*.mzqשכתב שלישי יום ב"ח חמא "א"ר :

הל'9) ברמב"ם ואילך), סע"ב לט, (נדרים הש"ס סוגיית מפשטות כמובן

וסכנה המילה חולי בכלל, אשר ולהעיר – סשל"ה. יו"ד ובטושו"ע פי"ד אבל

אלישע דעד ממרז"ל לימול, תורה דחייבו מהא וכדמוכח הוא בפ"ע סוג שבזה

ועוד. א) פז, (ב"מ שנתרפא חולה הי' לא

ממה10) א) יד, (סוטה רז"ל למדו חולים דביקור שהמצוה ובפרט,

אברהם. את ביקר שהקב"ה

וב'11) א' שביום להשיטות שגם דמכיון שם, לב"מ מהרש"א בחדא"ג

ובת"א כה לד, וישלח (ראה יותר" גוברת החולשה ג' "ביום סכנה יותר יש

עיקר "הוא אז כי ג', ביום לבקרו הקב"ה בא לכן – שם) ר"ן גם וראה שם.

הראשונים ימים בב' שגם פשוט שהרי מובן אינו אבל עיי"ש. הביקור". מצות

אלו**? בימים גם הקב"ה ביקרו לא ולמה המצוה, ישנה

ly oipr (xzei `id dpkqd izn) df ixd (`) ik ± q"yl eyexitak `lc l"q ,hytd jxca `edy oeikn ,z"dr eyexitay dfa uxzl jiiy oi`e (*ze`ivn`ian df yexit (a) .

mya i"yx`pipg 'xa `ng 'x.

.c"ecpl jiiy f"i`y ,'b sirq onwl d`x la` ."mini 'b xg` cr dlegd oixwan oi`c exn` oke" my b"`cga (**
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עיקר "הוא אז כי ג', ביום לבקרו הקב"ה בא לכן – שם) ר"ן גם וראה שם.

הראשונים ימים בב' שגם פשוט שהרי מובן אינו אבל עיי"ש. הביקור". מצות

אלו**? בימים גם הקב"ה ביקרו לא ולמה המצוה, ישנה

ly oipr (xzei `id dpkqd izn) df ixd (`) ik ± q"yl eyexitak `lc l"q ,hytd jxca `edy oeikn ,z"dr eyexitay dfa uxzl jiiy oi`e (*ze`ivn`ian df yexit (a) .

mya i"yx`pipg 'xa `ng 'x.

.c"ecpl jiiy f"i`y ,'b sirq onwl d`x la` ."mini 'b xg` cr dlegd oixwan oi`c exn` oke" my b"`cga (**
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והלאה" שלישי מיום אלא החולה את מבקרין .12"אין

לבקרו" מיד נכנסים "קרובים הקדושֿברוך13ֿאמנם, והרי ,

כנאמר לישראל, "קרוב" לו14הוא אשר גדול גוי "מי

הקדושֿ בא לא זאת למרות אך אליו", קרובים אלקים

לכך הסיבה כי השלישי, היום עד לבקרו ברוךֿהוא

לפרסום יגרום לא שביקורם היא, מיד נכנסים שקרובים

האדם של יפרסם15מחלתו רחוקים של ביקורם אשר בעוד ,

מילתא"ז "אוושא – לגבי16את מתאימה אינה זו וסיבה .

זה ביקור הרי קרוב, היותו למרות אשר הקדושֿברוךֿהוא,

"בפרסום העולמות".16הוא כל

כי מובן, אינו זה תירוץ הקדושֿברוךֿהוא17אך (א)

לא ה'" אליו "וירא גם (ב) בפרסום, שלא לבקרו היה יכול

אין כאשר היום", "כחום זה היה שהרי בפרסום, היה

ושבים בפרסום,18עוברים הביקור היה לא שלמטה ומכך .

פרסום, לכך היה לא מלמעלה שגם הוכחה זאת הרי

מחשש למעלה גם מילתא" "אוושא נמנע וממילא

משתלשלים שלמטה הענינים שכל כיון שהרי המקטרגים,

דמיון. ביניהם שיש מובן הרי שלמעלה, מהענינים

.„
‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯Á‡Ï˘ ˙ÂÂˆÓÏ ‰ÓÂ„ ‰ÏÈÓ ˙ÂˆÓ

פעמים הנאמר את ולציין להקדים יש זאת להבין כדי

תורה19רבות מתן לאחר מצוות לקיים ישראל של שכוחם ,

"מעשה – תורה מתן לפני האבות שקיימו מהמצוות נובע

לבנים" סימן .20אבות

בעיקר היו האבות שקיימו שהמצוות כיון אך

כך כל "חדרו" ולא שבהם21ברוחניות, הגשמיים לדברים

להשביע אברהם חפץ כאשר כך, משום ואשר התבצעו, הן

חפץ "שים22בנקיטת אלא ברירה לו היתה לא ידך23, נא

ירכי" תורה,24תחת מתן שלאחר מהמצוות בשונה –

המצוות קדושת שבהםzrawpכאשר הגשמיים בדברים

בהם נשארת שהקדושה כך אותן, zeiniptaielbaeמקיימים

המצוה, קיום לאחר גם

לבין האבות של המצוות בין קשר שיהא כדי לכן,

אצל להיות היתה צריכה תורה, מתן שלאחר המצוות

לפחות מתןdevnהאבות שלאחר למצוות הדומה אחת

מילה מצות וזוהי 25תורה.

מתן לפני גם נשארה, זו מצוה של קדושתה אשר –

–26תורה המצוה קיום לאחר אף הגשמי בדבר ,

עם האבות של המצוות כל שאר את קישרה והיא

"סימן יהיה אבות" ש"מעשה תורה, מתן שלאחר המצוות

לבנים".

אבינו, אברהם ידי על מילה מצות שקיום מובן, מכך

לקיום זהה באופן להיות היה צריך תורה, מתן לפני

תורה. מתן לאחר המצוות

.‰
Ú·Ë‰ Í¯„· ,˙Â‡ˆÂ˙‰Â ˙Â�Î‰‰ ÔÎÂ ,˙ÂÂˆÓ‰

הוא תורה מתן לאחר המצוות בקיום הפרטים אחד

(12– שם וטושו"ע ה"ז, פ"ג פאה ובירושלמי ה"ה. שם ג'`xgרמב"ם

ימים.

יומא א: מ, נדרים מרז"ל (ע"פ כתב שם ביוםd`ncwבאוה"ח שרק כו')

מ"ש לפי אך סכנה. ליכא ב' שביום הר"ן לדעת זה תירץ ולכן מבקרין, אין א'

רש"י. לדעת גם הוא תירוצו הרמב"ם,

דין13) הרמב"ם הביא שלא על התמי' (וידועה שם טושו"ע שם. ירושלמי

זה).

ז.14) ד, ואתחנן

שם.15) ביו"ד ב"ח

שם.16) האוה"ח לשון

רש"י17) ט. פמ"ז, ב"ר (ראה בפרסום היתה אברהם שמילת מכיון וגם:

וא"כ חולה. שהוא ידעו ממילא הרי כג), יז, עליולך שהוטל מי דוגמת ה"ז

שם). הב"ח (כמ"ש מיד אותו מבקרין הרחוקים שגם חולה, שם

פרשתנו.18) ריש רש"י ט. פמ"ח, ב"ר שם. ב"מ

שם.19) ובהנסמן ד סעיף מרחשון לכ' שיחה ח''ה לקו"ש גם ראה

ח"ג20) .35 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש ואילך. סע"ג פג, לך תו"ח ראה

ו. פ"מ, ב"ר גם וראה ו. יב, לך רמב"ן ראה – ועד"ז .11 ע' [המתורגם]

פעלו21) האבות מצות גם שבודאי בהםzvwnaאף הגשמיים בדברים

(גם המצות ונתינתixg`lנעשו סימן אבות שמעשה מכיון כי – המצוה) קיום

– מ"ת לאחרי שזהו לכמו עכ"פ דוגמא בהם שיהי' בהכרח הרי לבנים, כח

לא אז המצוה קדושת בוdrawpבכ"ז, שתישאר באופן ielbaeבהגשמי zeinipta

המצוה. קיום לאחרי גם

בהם שלן באכסניות לן שהי' הטעמים פנימיות שזהו י"ל ואולי –

ג). יג, לך בפרש"י (הובאו בהליכתו

ב.22) לח, שבועות גם וראה ב. כד, ח"ש רש"י ראה

אחרות23) מצות היו לא מ"ת לפני כי – הצניעות היפך הוא שלכאורה אף

בפנים. כדלעיל – המצוה קיום לאחרי קדושתן בהן שנשארה

שם.24) ח"ש

א"ע25) מל לא שאברהם מה הענינים* (בפנימיות הטעמים אחד וזהו

ב. כח, (יומא ניתנה שלא עד כולה התורה כל שקיים אף – שנצטווה קודם

מצד להיות הוצרכה זו מצוה קיום כי – א) פב, d"awd,קידושין ieeiv

znbecaח"ג שם. ח"א בלקו"ש בארוכה כמבואר מ"ת, שלאחרי המצות **

.14 ע' [המתורגם]

לא26) דעליונים הגזירה עדיין בטלה לא מ"ת שלפני מכיון שמ"מ, אלא

מקיים בגוף רק שהיתה לזה [נוסף מילה דמצות הקדושה גם – למטה ירדו

בגשם ולא תו"אmlerdהמצוה***, – דמצרים הברזל כור ע"י רק (שנזדכך

המצות כמו ממש המצוה) מקיים גוף של (גם בהגשמי נקבעה לא א)], עד,

.(24 הערה שם ח''ה לקו"ש (ראה מ"ת שלאחרי

.147 'r d''g y"ewl d`x ± hytd jxc t"r xe`iad .jl t"q `"eza f"dc` xe`ia d`x (*

" 'igan 'id `l f` ieeivd ik ± ynn `l la` (**ikp`.22Î3 zexrd 90 'r oeygxn 'kl dgiy d''g y"ewle d`ad dxrd d`xe ."jiwl` 'ied

,mc`d seba lertl `ed dpipry dcigid devnd `id ik ± (25 dxrd lirl d`xe) z"n ixg`ly zevnd znbec 'idzy dxgap dlin zevn `wecy mrhd edfy ,l"i ile`e (***

izixa dzide" (bi ,fi jl) y"nkmkxyaa.a ,bn zegpnn xirdle ."'eb
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ידי על ולא הטבע, בדרך תקויימנה שהמצוות ההשתדלות

לגרום27נס צריכות תורה, מתן שלאחר שהמצוות, כיון .

קדושה ולהביא שבעולםjezlלזיכוך, הגשמיים הדברים

של טבעו שגם כדי – הטבע בדרך להתבצע עליהן הטבעי,

יזדכך. אלא יתבטל, לא העולם

ההכנה אפילו אלא עצמה, המצוה רק לא מכך: יותר

שידוע כפי הטבע. בדרך להיות צריכה על28למצוה הסיפור

אשר עד לבנה, קידוש ברכת בקיום שהמתין הזקן, אדמו"ר

הפקיד על שלפניdldyהשפיע למרות הסירה, את יעצור

משום וזאת, נס. בדרך הזקן אדמו"ר אותה עצר שהוא29כן

הטבע. בדרך תהיה למצוה ההכנה שגם חפץ

לגבי זה ענין שקיים גם,zepkddכשם כך למצוה,

לגבי סיבה, יהיהze`vezdמאותה שלא – המצוה של

כתוצאה לבוא שצריכים לענינים להגיע כדי בנס צורך

המצוה. קיום שלמות תיפגם אז כי הטבע, בדרך מהמצוה

.Â
‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜· ÌÈÈ˘˜ ÏË·Ï ÔÈ‡

בקיום קשיים יש הטבע, לפי שכאשר מובן, מכך

של בתוצאות או בהכנה, או עצמה, המצוה (בקיום המצוה

בלתי באופן בהם להקלה לגרום או להסירם אין המצוה),

המצוה. שלמות נפגמת אז כי – טבעי

ישנם כאשר אך קשיים. לחפש שיש לומר, הכוונה אין

טבעיות בלתי בדרכים להשתמש אין הטבע, בדרך קשיים

מהם. להימנע כדי

בזהר להיות30כנאמר צריכות אינן שהמצוות ,

על נמשכת אין אז כי ובחינם), (=ריקם ובמגנא" "בריקנייא

של עבודה סדר שזהו דקודשא", "רוחא המצוה ידי

כנאמר צריך31"מצרים", אלא – חנם" במצרים נאכל "אשר

בה (=להשתדל חיליה" כפום יאות כדקא ביה "לאשתדלה

מלא). (=בשכר שלים" ו"באגר כוחו), כפי כראוי

האריז"ל על מסופר מחירה32וכך על התמקח שלא ,

שנדרש. ככל עבורה שילם אלא מצוה, של

.Ê
ÌÈÈ„„ˆ ÌÈÓ¯Â‚Ó Ì‚ ,ÌÈÈ˘˜ ¯ÈÒ‰Ï ÔÈ‡

פנימיות עניני ככל נרמזת, האריז"ל של זו הנהגה

בגמרא מסופר שבתורה: בנגלה גם רבן33התורה, על

אתרוג קנה אשר כמה34גמליאל, "להודיעך זוז, באלף

מצוות .36עליהן35חביבות

מאשר יותר נפלא חידוש יש שבגמרא בסיפור אכן,

לעיל: שהוזכרה האריז"ל, של בהנהגתו

זוז אלף לשלם גמליאל מרבן שהדרישה מובן, הרי

צדדית מסיבה היתה אתרוג, ייתכן,37עבור לא שהרי, ,

צדדיו סיבות אלףשללא של תשלום אתרוג עבור יידרש ת,

מלוא38זוז את גמליאל רבן שילם כזה במקרה שגם מכך .

כאשר שאף רואים, האתרוג, עבור לשלם שנדרש הסכום

אז גם – צדדיות מסיבות נובעים המצוה בקיום הקשיים

להסירם להשתדל .39אין

.Á
ÈÚ·Ë ‡Â‰ Ï‡Ù¯ Í‡ÏÓ‰ È„È ÏÚ ÈÂÙÈ¯‰

המצוות שבקיום כיון כך: על לשאול יש `oiלכאורה,

השמן27) נס וכמו זה, בשביל במיוחד הנס שנעשה או אפשר, בדאי מלבד

מתוד"ה וצע"ק ניסים. ממעשה נהנים שאין אף המן, את שאכלו וכמו דחנוכה,

ואכ"מ. ב) סט, (מנחות חטין

ב.28) תשנב, ח"ד לקו"ד

א.29) תשנג, שם כמבואר

א.30) קכח, ח"ב

שם.31) ורש"י ספרי וראה ה. יא, בהעלותך

הצדקה.32) מצות ראה פ' לגביielirdeבטעהמ"צ האריז"ל בהנהגת

ומתן (משא שבטבע פעולות ע"י שאפילו – הזהר ע"פ בזה כאו"א הנהגת

כו'. למעט או לבטל רצה לא וכיו"ב)

ב.33) מא, סוכה

ורא"ש34) בתוס' בב"יכ"ה הובא – מד מ"ע סמ"ג ע"ב. ריש ט, ב"ק

כו'). אתרוג כשקונים שם: לזהר מזהח"מ (ולהעיר סתרנ"ו. או"ח

ענין35) שזהו ראי' לתוכןillkומזה שייך ואינו המצות קיום באופן

מזה נלמד ולכן מינים), ד' (דנטילת פרטית המצות.zehiytaהמצוה לכל

מצוה). בהידור שליש לענין סק"ב) שם או"ח במג"א (הובא מיש"ש (ולהעיר

והחידוש36) יותר. בזול אתרוג מצא לא שר"ג משמע, שם התוס' מדברי

קיום בשביל כ"כ לבזבז מחוייב הי' לא הדין מצד כי – הוא זוז באלף שקנה

הי' שא"א לומר רחוק אבל לענינינו]. ראי' מזה אין [ולפ"ז, meyaהמצוה*

ote`בערך שלא שהיא זוז, דאלף המחיר מקרהllkלהוריד זהו אם וגם: .

שמ"ש י"ל, ולכן – מחידוש" למדין "אין בכלל הרי לגמרי, הכלל מן יוצא

קאי כו'" דר"ג רבותא לי' "חשיב שם לבזבז`zellkהתוס' צריך ד"אין הדין

בפחות". ימצא לא א"אפילו ולא כו'",

שאז37) דאף – וכיו"ב בצורת שני באedfכמו ה"ז האתרוג, של מחירו

לקמן ראה – וזקן גדול שהי' מצד דאברהם החולי (בדוגמת צדדית סיבה מצד

.(39 הערה

ורק38) כ"כ, יקר האתרוג הי' לא צדדית סיבה מצד שגם י"ל, גם

עבורו רצו (קדושיןxzeiשהמוכרים ע"ד שבקשו, בהמחיר ר"ג קנה ובכ"ז –

וזוהי – לי". נותנין אתם שבעולם ממון כל מכם מבקש אני "אם סע"א) לא,

לפניהם מניח הי' "ולפעמים שם): בטעהמ"צ (מובא דהאריז"ל הב' הנהגה

שירצו". מה (המוכרים) שיקחו להם אומר והי' המעות, עם הכיס

לרפאות39) רפאל מלאך להביא (שאין לנדו"ד זה שב"חידוש" השייכות

± .(devn eilr oi`y ± epiid) ieeiv eilr oi`yk ely zeaiagd dlg dn lr k"`e ,f"r deehvp `ly `vnp ,dfa aiiegn 'id `l oicd cvny oeikn :zeywdl xyt` dxe`kl (*

.(bi llk `ziixe`c oeez` .gw q"xe bv q"eq g"e` f"dc` r"eyn xirdle)

oi`yk mbc ± dfa dxaqdd l"ie ±aeigd,('ilr deehvpyk wx edfy) devnaydpyiriaxc 'ix`" zipevig dripn `lely (ely 'iyrd gke) bexz`d ze`ivn cvn devnd'ilr"

dnk edfe ± (zevna ixwir oipr edf z"n ixg`ly zevnay) bexz`da dlert ± devnd miiwzz eay oipr zeyrl mileki ± ('ek bexz`d lr `le)zeaiag.'ek

.eilr daiag f"d devn miiwi (`ed xehty s`) dpwiy ixg`ly oeik :l"i xzei zehytae



�� `xie zegiyÎihewl

ידי על ולא הטבע, בדרך תקויימנה שהמצוות ההשתדלות

לגרום27נס צריכות תורה, מתן שלאחר שהמצוות, כיון .

קדושה ולהביא שבעולםjezlלזיכוך, הגשמיים הדברים

של טבעו שגם כדי – הטבע בדרך להתבצע עליהן הטבעי,

יזדכך. אלא יתבטל, לא העולם

ההכנה אפילו אלא עצמה, המצוה רק לא מכך: יותר

שידוע כפי הטבע. בדרך להיות צריכה על28למצוה הסיפור

אשר עד לבנה, קידוש ברכת בקיום שהמתין הזקן, אדמו"ר

הפקיד על שלפניdldyהשפיע למרות הסירה, את יעצור

משום וזאת, נס. בדרך הזקן אדמו"ר אותה עצר שהוא29כן

הטבע. בדרך תהיה למצוה ההכנה שגם חפץ

לגבי זה ענין שקיים גם,zepkddכשם כך למצוה,

לגבי סיבה, יהיהze`vezdמאותה שלא – המצוה של

כתוצאה לבוא שצריכים לענינים להגיע כדי בנס צורך

המצוה. קיום שלמות תיפגם אז כי הטבע, בדרך מהמצוה
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בקיום קשיים יש הטבע, לפי שכאשר מובן, מכך

של בתוצאות או בהכנה, או עצמה, המצוה (בקיום המצוה

בלתי באופן בהם להקלה לגרום או להסירם אין המצוה),

המצוה. שלמות נפגמת אז כי – טבעי

ישנם כאשר אך קשיים. לחפש שיש לומר, הכוונה אין

טבעיות בלתי בדרכים להשתמש אין הטבע, בדרך קשיים

מהם. להימנע כדי

בזהר להיות30כנאמר צריכות אינן שהמצוות ,

על נמשכת אין אז כי ובחינם), (=ריקם ובמגנא" "בריקנייא

של עבודה סדר שזהו דקודשא", "רוחא המצוה ידי

כנאמר צריך31"מצרים", אלא – חנם" במצרים נאכל "אשר

בה (=להשתדל חיליה" כפום יאות כדקא ביה "לאשתדלה

מלא). (=בשכר שלים" ו"באגר כוחו), כפי כראוי

האריז"ל על מסופר מחירה32וכך על התמקח שלא ,

שנדרש. ככל עבורה שילם אלא מצוה, של
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פנימיות עניני ככל נרמזת, האריז"ל של זו הנהגה

בגמרא מסופר שבתורה: בנגלה גם רבן33התורה, על

אתרוג קנה אשר כמה34גמליאל, "להודיעך זוז, באלף

מצוות .36עליהן35חביבות

מאשר יותר נפלא חידוש יש שבגמרא בסיפור אכן,

לעיל: שהוזכרה האריז"ל, של בהנהגתו

זוז אלף לשלם גמליאל מרבן שהדרישה מובן, הרי

צדדית מסיבה היתה אתרוג, ייתכן,37עבור לא שהרי, ,

צדדיו סיבות אלףשללא של תשלום אתרוג עבור יידרש ת,

מלוא38זוז את גמליאל רבן שילם כזה במקרה שגם מכך .

כאשר שאף רואים, האתרוג, עבור לשלם שנדרש הסכום

אז גם – צדדיות מסיבות נובעים המצוה בקיום הקשיים

להסירם להשתדל .39אין
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המצוות שבקיום כיון כך: על לשאול יש `oiלכאורה,

השמן27) נס וכמו זה, בשביל במיוחד הנס שנעשה או אפשר, בדאי מלבד

מתוד"ה וצע"ק ניסים. ממעשה נהנים שאין אף המן, את שאכלו וכמו דחנוכה,

ואכ"מ. ב) סט, (מנחות חטין

ב.28) תשנב, ח"ד לקו"ד

א.29) תשנג, שם כמבואר

א.30) קכח, ח"ב

שם.31) ורש"י ספרי וראה ה. יא, בהעלותך

הצדקה.32) מצות ראה פ' לגביielirdeבטעהמ"צ האריז"ל בהנהגת

ומתן (משא שבטבע פעולות ע"י שאפילו – הזהר ע"פ בזה כאו"א הנהגת

כו'. למעט או לבטל רצה לא וכיו"ב)

ב.33) מא, סוכה

ורא"ש34) בתוס' בב"יכ"ה הובא – מד מ"ע סמ"ג ע"ב. ריש ט, ב"ק

כו'). אתרוג כשקונים שם: לזהר מזהח"מ (ולהעיר סתרנ"ו. או"ח

ענין35) שזהו ראי' לתוכןillkומזה שייך ואינו המצות קיום באופן

מזה נלמד ולכן מינים), ד' (דנטילת פרטית המצות.zehiytaהמצוה לכל

מצוה). בהידור שליש לענין סק"ב) שם או"ח במג"א (הובא מיש"ש (ולהעיר

והחידוש36) יותר. בזול אתרוג מצא לא שר"ג משמע, שם התוס' מדברי

קיום בשביל כ"כ לבזבז מחוייב הי' לא הדין מצד כי – הוא זוז באלף שקנה

הי' שא"א לומר רחוק אבל לענינינו]. ראי' מזה אין [ולפ"ז, meyaהמצוה*

ote`בערך שלא שהיא זוז, דאלף המחיר מקרהllkלהוריד זהו אם וגם: .

שמ"ש י"ל, ולכן – מחידוש" למדין "אין בכלל הרי לגמרי, הכלל מן יוצא

קאי כו'" דר"ג רבותא לי' "חשיב שם לבזבז`zellkהתוס' צריך ד"אין הדין

בפחות". ימצא לא א"אפילו ולא כו'",

שאז37) דאף – וכיו"ב בצורת שני באedfכמו ה"ז האתרוג, של מחירו

לקמן ראה – וזקן גדול שהי' מצד דאברהם החולי (בדוגמת צדדית סיבה מצד

.(39 הערה

ורק38) כ"כ, יקר האתרוג הי' לא צדדית סיבה מצד שגם י"ל, גם

עבורו רצו (קדושיןxzeiשהמוכרים ע"ד שבקשו, בהמחיר ר"ג קנה ובכ"ז –

וזוהי – לי". נותנין אתם שבעולם ממון כל מכם מבקש אני "אם סע"א) לא,

לפניהם מניח הי' "ולפעמים שם): בטעהמ"צ (מובא דהאריז"ל הב' הנהגה

שירצו". מה (המוכרים) שיקחו להם אומר והי' המעות, עם הכיס

לרפאות39) רפאל מלאך להביא (שאין לנדו"ד זה שב"חידוש" השייכות

± .(devn eilr oi`y ± epiid) ieeiv eilr oi`yk ely zeaiagd dlg dn lr k"`e ,f"r deehvp `ly `vnp ,dfa aiiegn 'id `l oicd cvny oeikn :zeywdl xyt` dxe`kl (*

.(bi llk `ziixe`c oeez` .gw q"xe bv q"eq g"e` f"dc` r"eyn xirdle)

oi`yk mbc ± dfa dxaqdd l"ie ±aeigd,('ilr deehvpyk wx edfy) devnaydpyiriaxc 'ix`" zipevig dripn `lely (ely 'iyrd gke) bexz`d ze`ivn cvn devnd'ilr"

dnk edfe ± (zevna ixwir oipr edf z"n ixg`ly zevnay) bexz`da dlert ± devnd miiwzz eay oipr zeyrl mileki ± ('ek bexz`d lr `le)zeaiag.'ek

.eilr daiag f"d devn miiwi (`ed xehty s`) dpwiy ixg`ly oeik :l"i xzei zehytae
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היה וכך בקיומן, הטבע לפי הכרוכים הקשיים את להסיר

כדלעיל אבינו, אברהם ידי על המילה במצות להיות צריך

ד' לאברהם40בסעיף בא רפאל שהמלאך ייתכן כיצד ,

לרפאו כדי ידי41אבינו על רפואה :j`ln,לכאורה אינה,

ישלח ומדוע – טבעית להסירedÎjexaÎyecwd`דרך מלאך

מילה? במצות הטבע לפי הכרוכים קשיים מאברהם

הרמב"ם דברי לפי יובן טבעיים42הדבר כוחות שגם ,

"מלאכים". בשם לפעמים נקראים

למעלה, שורש יש למטה ענין לכל הוא: לכך ההסבר

חז"ל מלמעלה,43כדברי מזל לו שאין למטה עשב לך "אין

הטבעיים שהכוחות וכיון גדל". לו ואומר בו המכה

שם על לפעמים נקראים הם מהמלאכים, משתלשלים

מלאכים. – שורשם

מהמלאך נובעת הטבע בדרך רפואה שכל מובן, זה לפי

הרפואות על הממונה משתלשלת44רפאל, היא אך ,

טבעי, בלבוש "מתלבשת" שהיא עד רבות, בהשתלשלויות

אצל ואילו הטבעי, הלבוש רק ניכר כלל בדרך זה. בפרט

השורש האיר רפאלielbaאברהם המלאך את ראה הוא ,

שלשה...". והנה "וירא –

"לרפאות בא רפאל המלאך שכאשר מובן, זה אתלפי

אברהם כי – לטבע שמעל דבר עשה לא הוא אברהם"

הטבע. לפי גם כך, מתרפא היה אבינו
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אליו ש"וירא בגמרא, הנאמר יובן לעיל, האמור לפי

המילה: של השלישי ביום רק היה הוי'"

שהמלאך לומר, הכרחי ח', בסעיף לעיל, המוסבר לפי

אילו כי השלישי, ביום רק אבינו אברהם את ריפא רפאל

עדיין הנימול הטבע בדרך כאשר – כן לפני מרפאו היה

כדי מלאך שלח שהקדושֿברוךֿהוא יוצא, היה – חולה

המצוה, מקיום הנובעים קשיים מאברהם להסיר

שבו יום באותו לאברהם באו אנשים" ש"שלשה וכיון

ביום היה אליו" "וירא שגם לומר הכרחי הוי'", אליו "וירא

iyilyd.
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ש"וירא הגמרא לדברי הסבר הוא לעיל האמור כל

עדיין אך אברהם. מילת של השלישי ביום היה אליו"

החולים ביקור את הקדושֿברוךֿהוא דחה מדוע קשה:

הימים בשני זאת עשה ולא השלישי, ליום עד אברהם אצל

הראשונים?

הראשונים הימים בשני שגם לומר, היה ניתן בפשטות

התורה חולים. ביקור אברהם אצל הקדושֿברוךֿהוא ביקר

שהיא מפני השלישי, היום של הביקור על רק מספרת

היא ולכן יום, באותו שהתרחשו נוספים ענינים על מספרת

של אליו" "וירא על ילמדו45יום`ezeמספרת כבר ומכך ,

הקדושֿברוךֿהוא בא אז שגם הראשונים, הימים שני על

שני לבין השלישי היום בין להבדיל סיבה אין כי – לבקרו

הסכנה הראשונים הימים בשני ולהיפך: הראשונים, הימים

יותר. נחוץ החולים וביקור יותר גדולה

ובא שלישי... יום היום "אותו הגמרא מדברי אך

הקדושֿ ש"בא מובן, באברהם" לשאול הקדושֿברוךֿהוא

יום היום ש"אותו משום דוקא באברהם" לשאול ברוךֿהוא

iyily."היה אברהם של מילה של
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חז"ל מאמר לפי יובנו ביקור46הדברים ידי שעל ,

חולים ביקור לגבי אמנם, לחולה. רפואה מביאים חולים

נאמר (47בכלל "נוטל אךwxשהוא בחליו", מששים אחד (

הרמב"ן אומר הוי'" אליו "וירא במראה48לגבי לו "שהיה

"ריפוי" הביטוי ומשמעות המילה", למחלת ריפוי השכינה

נרפא שאברהם .oihelglהיא

לאחר מיד זאת מביא ורש"י לנאמר, סתירה בכך אין

בפסוק, l`txמכן j`lndyעצמה זו רפואה כי – ריפאו"

"וירא ידי על ובהעלם בשורש שנעשתה מהרפואה נבעה

הי' דאברהם החולי ח'): סעיף לקמן ראה – בטבע הזמן בוא קודם אברהם את

בשרא" סליק ["דלא גדול שהי' מצד גם אלא עצמה, המילה סכנת מצד רק לא

מקומות – הברית" עמו "וכרות להיות הוצרך [שלכן וזקן ב] קלד, שבת –

בטבע. הזמן בוא קודם זה מחולי גם לרפאותו אין ובכ"ז, – [2 שבהערה

שכרו.40) הקב"ה לו שיכפול כדי ונצטער הרגיש ט: פמ"ז, מב"ר להעיר

על בחריפות כ"כ מקשה שם שבמדרש מה יומתק בפנים, לעיל מ"ש וע"פ

שהוצרכה דאברהם, מילה במצות עיקרי יסוד זהו כי – נצטער שלא המ"ד

מ"ת. שלאחרי המצות דוגמת להיות

תתורץ –zehiytaועפ"ז ב טז, ב"ב (בחדא"ג) המהרש"א קושיית גם

בצוארו. תלוי' שהיתה טובה באבן עצמו את ריפא לא שאברהם מה

ב.41) יח, פרשתנו פרש"י ב. פז, ב"מ

פ"י.42) ח"ב מו"נ

א.43) רנא, זח"א ו. פ"י, ב"ר

מז44) ולהעיר בראשית. י"ר כונן. ב.מדרש כו, ח"א

שגדולה45) ג) יח, פרשתנו רש"י א. קכז, (שבת למדים שמזה ובפרט

שכינה. פני מהקבלת אורחים הכנסת

ב.46) ל, ב"מ ב. לט, נדרים

ישראל של "תאומתו" הוא הקב"ה הרי – גילו" "ובבן שם שבגמרא ואף

אליו" מ"וירא א) יד, (סוטה שלמדו ממה ולהעיר (ב)). ב פ"ה, שהש"ר (ראה

ד milegהדין xewia(בגמ"ח נכלל (שאינו חולים" ד"ביקור פרטי דענין וי"ל –

שם). (ב"מ בחליו כו' שנוטל מה הוא

שם.47) ב"מ שם. נדרים

ריש48) באוה"ת ונתבאר (הובא לסופו קרוב – ב יח, פרשתנו רמב"ן

פרשתנו).
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"מראה ידי על שהתרחש המילה" למחלת ה"ריפוי אליו":

נמשך zenlyaהשכינה", ielba dhnlהמלאך ידי על

רפאל.

אכן הראשונים הימים שבשני לומר, יש זה l`לפי

ממנו להסיר לא כדי אברהם, אצל הקדושֿברוךֿהוא ביקר

המצוה מקיום הטבע לפי הנובעים .49קשיים
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אותנו שמלמדת ההוראה מובנת לעיל האמור לפי

השלישי: ביום היה אליו" ש"וירא בסיפור התורה

כנאמרzillkdההוראה היא, אליו" "וירא מהסיפור

וירא50בגמרא שנאמר חולים ביקר "הקדושֿברוךֿהוא

נאמר ולכן חולים". בקר אתה אף ממרא, באלוני הוי' אליו

"וירא היהeil`בתורה אילו אברהם". "אל ולא – הוי'"

הוא זה שביקור לחשוב היה ניתן אברהם", "אל נאמר

מכך להסיק אפשר ואי אבינו, אברהם של מעלתו מפני

מזכירה אין לכן יהודי. כל אצל חולים ביקור לבקר שיש

שביקור להשמיענו, כדי "אברהם", המילה את התורה כאן

"אברהם" של המיוחדת מעלתו מפני אינו .51זה

זה שהיה לדעת עלינו מדוע iyilydאך meiaכדי זאת, ?

ותוצאותיה, למצוה ההכנות כולל המצוות, שקיום ללמדנו,

הטבע את להפוך כדי – טבעיות בדרכים להיעשות צריך

לאלקות. "כלי" להיות עצמו

(d"kyz `xie t"y zegiyn)

שבפרש"י)49) תורה" של (בה"יינה להסביר אפשר בפנים, מ"ש ע"פ

למילתו שלישי יום חנינא בר' חמא ר' אמר החולה. את "לבקר רש"י לשון

כאן שמפרש – ענינים:a'כו'"

הענין ומצד – החולה" את "לבקר הוא ה'" אליו ד"וירא שהטעם א)

חולים חולים`oiדביקור דביקור המצוה (כי השלישי ביום הי' שזה הוכחה

ב'). סעיף כנ"ל הראשונים, ימים בב' גם היא

הענין ומצד – כו'" הי' למילתו שלישי "יום הי'dlincב) שזה מוכח ,

רפאל ביאת ואח"כ אליו" "וירא שע"י מכיון כי השלישי. אתtix`ביום

אברהם וימהר הכתובים: מפשטות כדמוכח – לגמרי ב) יח, (פרש"י אברהם

הערה (ראה בטבע הוטבע שזה בחליו מס' אחד רק ולא – גו' אברהם רץ גו'

בטבע. הזמן בוא קודם המצוה שמצד החולי את להסיר אין הרי – (46

נתרפא ולכן ג' ביום שהי' הנ"ל ע"פ תלמידixnblוהנה – רפאל) (בבוא

בלאה"כ* הרי לזה, מקודם החולה את לבקר צורך מה יקשה i"nezeממולח

יתרפא?

הלוך (שם) בסוטה המ"ד – רחב"ח המאמר בעל שם רש"י מזכיר ולכן

ע"פ והנה כו'. הקב"ה של מדתו דזהו כו', חולים ביקר הק' כו' מדותיו אחר

מנ"ל בסוטה: הקושיא תתורץ אינםe`kc"`הנ"ל (ורובם חולים לבקר עליו

גילו. כבן פועל ביקורו דודאי הקב"ה ושאני בחליו) מס' אחד דנוטלין גילו בני

הקב"ה "ובא כאן רש"י דמסיים ג"כ מובן ועפ"ז –enelya l`yeדלכאורה "

הוא דבקו"ח חיוב ולכן בא. בשלומו" "לשאול דרק דמדגיש אלא – מיותר

וק"ל. גילו. בן שאינו על גם

שם.50) סוטה

החולה"51) את "לבקר מדייק שרש"י מה הטעם גם שזהו כאן, ש"ח וראה

) לכתוב יכול שהי' אף –xeviwaמצד שזהו להשמיענו**, בכדי – "לבקרו" (

דביקור אחר.milegהענין מישהו זה הי' באם אפילו –

.l"we .j`lnk `a 'id f`y `l` ± (mecq miktdn eid oke) e`txl l`tx `a 'id migxe` oi`y lr mdxa` xrhvd `l m` mb i`cec (*

.mdxa` z` d"awd xwia dnl x`al icka ok azeky ,l"i zehyta (**

•

ycew zexb`
תשט"ז מ"ח, ט' ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

מעכב. א"י שבעיסת השאור אשר שכותב שמה ומובן חשון, מבדר"ח מכתבו קבלת הנני מאשר

זה אין הנה שאור, נמצא ואם טהור, וגושה טהור אוירה ישראל ארץ אשר רז"ל, פסק ידוע הנה

לאנ"ש וגם ת"ו אה"ק לדרי בנוגע גם נאמר שיחנא גמלא לפום רז"ל ופסק וד"ל, ישראל ארץ בעיסת

למותר... אך הפשוט בדבר והאריכות והתמימים, החסידים
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חולים חולים`oiדביקור דביקור המצוה (כי השלישי ביום הי' שזה הוכחה

ב'). סעיף כנ"ל הראשונים, ימים בב' גם היא

הענין ומצד – כו'" הי' למילתו שלישי "יום הי'dlincב) שזה מוכח ,

רפאל ביאת ואח"כ אליו" "וירא שע"י מכיון כי השלישי. אתtix`ביום

אברהם וימהר הכתובים: מפשטות כדמוכח – לגמרי ב) יח, (פרש"י אברהם
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הלוך (שם) בסוטה המ"ד – רחב"ח המאמר בעל שם רש"י מזכיר ולכן

ע"פ והנה כו'. הקב"ה של מדתו דזהו כו', חולים ביקר הק' כו' מדותיו אחר

מנ"ל בסוטה: הקושיא תתורץ אינםe`kc"`הנ"ל (ורובם חולים לבקר עליו

גילו. כבן פועל ביקורו דודאי הקב"ה ושאני בחליו) מס' אחד דנוטלין גילו בני

הקב"ה "ובא כאן רש"י דמסיים ג"כ מובן ועפ"ז –enelya l`yeדלכאורה "

הוא דבקו"ח חיוב ולכן בא. בשלומו" "לשאול דרק דמדגיש אלא – מיותר

וק"ל. גילו. בן שאינו על גם

שם.50) סוטה

החולה"51) את "לבקר מדייק שרש"י מה הטעם גם שזהו כאן, ש"ח וראה

) לכתוב יכול שהי' אף –xeviwaמצד שזהו להשמיענו**, בכדי – "לבקרו" (

דביקור אחר.milegהענין מישהו זה הי' באם אפילו –

.l"we .j`lnk `a 'id f`y `l` ± (mecq miktdn eid oke) e`txl l`tx `a 'id migxe` oi`y lr mdxa` xrhvd `l m` mb i`cec (*

.mdxa` z` d"awd xwia dnl x`al icka ok azeky ,l"i zehyta (**

•

ycew zexb`
תשט"ז מ"ח, ט' ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

מעכב. א"י שבעיסת השאור אשר שכותב שמה ומובן חשון, מבדר"ח מכתבו קבלת הנני מאשר

זה אין הנה שאור, נמצא ואם טהור, וגושה טהור אוירה ישראל ארץ אשר רז"ל, פסק ידוע הנה

לאנ"ש וגם ת"ו אה"ק לדרי בנוגע גם נאמר שיחנא גמלא לפום רז"ל ופסק וד"ל, ישראל ארץ בעיסת

למותר... אך הפשוט בדבר והאריכות והתמימים, החסידים
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ב.53. קלח, א.54.שבת ח, שצ''ל55.ברכות שליט''א אדמו''ר כ''ק תיקן התיקון'' ב''לוח אבל ''שלמעלה'', תיבת ליתא שלפנינו בתניא

מהאצילות''. ב.56.''שלמעלה סא, יהי'57.נדה שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו תחיית‡È¯Áמה

המשיח בימות ולא מת˘È�ÙÏהמתים שבתכריכי שממה אומרת שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים תחיית

בתחיית שיקומו שבשעה שלמרות מכך, היא שהראי' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות ראי' - כלאים של ענין להיות יכול

בלבושים לבושים יהיו הרי אז‡Ï‰המתים יהיה ולא לבוא לעתיד תתבטלנה המצוות שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי על אף ,

שהמתים הזמן על היא שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על שם הר''ן בחידושי המובא הרשב''א, כלאים; של אזÌÈ˙Óעדיין‰Ìהאיסור ,
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זה. בענין דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) סע"ב תתקסב, (א' נ"ג סימן חכמים" וב"דברי קה"ת); בהוצאת כ.58.ואילך, סה, ישעי'

.59:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰שלימות דלעת''ל טעמא בתר ''דזיל ב) ה, (חולין דאכילה במידי דדוקא (ורש''י) תוס' פלוגתת בזמה''ז ''דרק

כו'''. העולם א.60.כל פב, קידושין ב. כח, ד.61.יומא יא, לך ג.62.לך יח, ד.63.שמיני לב, בהעלותך תורה לקוטי ראה
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ùéà íñøåôîä ïåàâä áøä úøéèô ìò äéùåúì

.ò"ð ìãðòî íçðî ø"øåäî ä"ô ä"ò é"ð ùåã÷ íé÷ìà

ééáåäàðë øùà ééòøå ééçàåéçé íäéìò 'ä 'åë éùô
úîà òøæ íúà íäéàöàöå íìåòä ãò íééç

åî÷èôùîë ù"ãçà .íìåò ãòå äúòî äîä 'ä éëåøá
íéçðàðä íéàëãð áì ìò øáãì éúàá åîù éáäåàì
éðæà äòîù øùà äéùåúì íééìôëá íîçðìå íé÷ðàðäå
÷éãö éë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æøàî ìò äì ïáúå
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] åçåø ééç ïäá ìëì íééçî åúáäàà"ðìë [åúîùðå
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ט"ס1. הוא תובב"א" אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו שאגרת שליט''א, אדמו''ר כ''ק מציין התיקון בלוח

שנה מדי לה' יקדישו אשר הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות גנזי בס' נדפס - זה אגה"ק שבסוף "כיון

לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי' שמבקש וממשיך תובב"א", שבא"י (כצ"ל)..לרבותינו Ê"Á‡Ïבשנה ‰ÙÒÂ‰גדול הדוחק "מובן :

דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ. המחבר" מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל

ל"הנדכאים - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו מובן ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים חלק איתנהו:

כו להנדכאים תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". שבאה"ק".כו' ו.2.' יא, איוב - הכתוב ל' ל'3.ע''ד ע''ד

ט. ד, ב' מלכים - ב.4.הכתוב כח, ברכות - חז''ל ל' ועוד.5.ע''ד פקודי. ס''פ ב.6.שמו''ר קנד, ד.7.זח''א ט, יחזקאל - הכתוב ל' ע''ד

.8) שו''ת. בכמה ˘ËÈÏ''‡הובא ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙ÙÒÂ‰ולכל לרבנן 'חיי יבמין בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ''ד יבום הלכות "וברמב''ם :(

שבק'''. ד.9.ישראל ב, כג.10.חבקוק יט, יד.11.משלי לד, איוב - הכתוב ל'
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,eixyewn lkl ,ezad`e ez`xi ,ezpen`n xi`yn `ed mlerd

lawl milekiyxzei,seba dzid eznypyk xy`n÷écö" ék¦©¦
"äéçé Búðeîàa9,,"miig" oeyla miynzyn dpen` iably ixd - ¤¡¨¦§¤

'ä úàøé"áeaezk -10:,"íéiçì,miig zpzep 'd z`xiy -éôLøáe §¦§©§©¦§¦§¥
Búáäà úáäìL Làxy`n xzei dfy ,`ed jexa yecwdl - ¥©§¤¤©£¨

ïäa ìëì ,íéiçîmda qipkdl -] Bçeø éiç:xg` gQp[BúîLðå ¥©¦§¨¨¤©¥ª¨©¥§¦§¨
dl yi "gex" ,eznyp mb m` ik egex wx `l mda qipkn `edy -

owfd epax xn`iy itk ,egexn milawnd micinlzl zekiiy xzei

ixd oaa mzqd ony "zedbd ihewl"a `aend itk `l` ,oldl

gex df ixd xg` cinlzay zexnl ,dnyp mb llek eil` xarend

,cala,Bcìç éîé ìk,dpen` ly mipipra egex z` qipkn `ed - ¨§¥¤§
,dad`e d`xi,Bçeø 'ä úBìòäa éäéåly ezewlzqd zrya - ©§¦§©£

,wicvdåéìà BúîLðå,`ed jexa yecwd l` -óñàé11äìòiå , §¦§¨¥¨¤¡Ÿ©©£¤
÷áL ¯ úBìònä íeø ãò éelò øçà éelòa,f` xi`yn `ed -éiç §¦©©¦©©©£¨©©¥

,ìàøNéa íéðôì "da ãáò øLà Búlòt" ,Bçeømda ritydy - §ª¨£¤¨©¨§¨¦§¦§¨¥
dleki "miptl" .'d zad`e 'd z`xi ,dpen` ly mipiprd egexa

ùã÷ä úøâà
æëäîíééìôëá íîçðì à"ááåú ÷"äà éáùåéì áúëù

ùéà íñøåôîä ïåàâä áøä úøéèô ìò äéùåúì

.ò"ð ìãðòî íçðî ø"øåäî ä"ô ä"ò é"ð ùåã÷ íé÷ìà

ééáåäàðë øùà ééòøå ééçàåéçé íäéìò 'ä 'åë éùô
úîà òøæ íúà íäéàöàöå íìåòä ãò íééç

åî÷èôùîë ù"ãçà .íìåò ãòå äúòî äîä 'ä éëåøá
íéçðàðä íéàëãð áì ìò øáãì éúàá åîù éáäåàì
éðæà äòîù øùà äéùåúì íééìôëá íîçðìå íé÷ðàðäå
÷éãö éë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æøàî ìò äì ïáúå
úáäìù ùà éôùøáå íééçì 'ä úàøéáå äéçé åúðåîàá

] åçåø ééç ïäá ìëì íééçî åúáäàà"ðìë [åúîùðå
óåñàé åéìà åúîùðå åçåø 'ä úåìòäá éäéå åãìç éîé
ééç ÷áù úåìòîä íåø ãò éåìéò øçà éåìéòá äìòéå
úìåòô ìàøùéá íéðôì äá ãáò øùà åúìåòô åçåø

ט"ס1. הוא תובב"א" אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו שאגרת שליט''א, אדמו''ר כ''ק מציין התיקון בלוח

שנה מדי לה' יקדישו אשר הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות גנזי בס' נדפס - זה אגה"ק שבסוף "כיון

לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי' שמבקש וממשיך תובב"א", שבא"י (כצ"ל)..לרבותינו Ê"Á‡Ïבשנה ‰ÙÒÂ‰גדול הדוחק "מובן :

דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ. המחבר" מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל

ל"הנדכאים - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו מובן ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים חלק איתנהו:

כו להנדכאים תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". שבאה"ק".כו' ו.2.' יא, איוב - הכתוב ל' ל'3.ע''ד ע''ד

ט. ד, ב' מלכים - ב.4.הכתוב כח, ברכות - חז''ל ל' ועוד.5.ע''ד פקודי. ס''פ ב.6.שמו''ר קנד, ד.7.זח''א ט, יחזקאל - הכתוב ל' ע''ד

.8) שו''ת. בכמה ˘ËÈÏ''‡הובא ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙ÙÒÂ‰ולכל לרבנן 'חיי יבמין בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ''ד יבום הלכות "וברמב''ם :(

שבק'''. ד.9.ישראל ב, כג.10.חבקוק יט, יד.11.משלי לד, איוב - הכתוב ל'
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d mb dzernyn zeidlzeiniptmipipr mda ritydy dn ,dl`

,zeiniptaíéiçì ÷écö úlòt12`id wicvd zceary -liaya §ª©©¦§©¦
z`f xi`yn `ed ixd ,miig mdl zzl ,miigdLôð àéä ,éç ìëì§¨©¦¤¤

éç ìk,zeevne dxez ly miiga -éìáça BLôða äøeLwä ¨©©§¨§©§§¤§¥
äaø äáäà úBúBáò£©£¨©¨

,íìBò úáäàådad` - §©£©¨
,gvp zad`e dlecbìa©

éî øLà ,çöðì èBnz¦¨¤©£¤¦
,íéiç õôçä Léàä- ¨¦¤¨¥©¦

ytgndíéiç 'äa ä÷áãì§¨§¨©©¦
BúãBáòa ¯,wicvd ly - ©£¨

äúéäå ,BLôð ÷aãz- ¦§©©§§¨§¨
didzeøBøöa äøeøö§¨¦§

çeø éiça ,'ä úà íéiçä©©¦¤§©¥©
eðtàmc`y xie`d enk - ©¥

lry ,eixigp ici lr s`ey

,ig `ed df icieðøîà øLà£¤¨©§
íéBba äéçð Blöa13,- §¦¦§¤©¦

dnypay 'ig zpiga ,xnelk

zpigaa xzei dpeilr zeig ozep dfe ,dnyp zpigan dlrnlysiwn,

miicedi-`ld mipiprd ly miiywd z` xearl mileki ef zeigay

,(dyecw mpi`y mipipr)éôk ãçàå ãçà ìëa ,eðì ÷áL øLà£¤¨©¨§¨¤¨§¤¨§¦
,úîàa BúeøM÷úä úðéça,wicvl -,Búáäàå,wicvl -úáäà §¦©¦§©§¤¡¤§©£¨©£©

,äøBähä úîà,dxedh zizin` dad` -,÷îò áìå Léà áøwî ¡¤©§¨¦¤¤¦§¥¨Ÿ
zcn itke wicvd l` ezexywzd zcn itk ixd ,jkl m`zda -

egexn wicvd el xi`yn ,wicvl ezad` ly xdehde zn`d

,dad`e d`xi ,dpen` ly mipipra drtydeíéðtä íénk" ék¦©©¦©¨¦

'eëå,""mc`l mc`d al -14df ixd ,wicvl dad` el yiyk , §
,eil` wicvdn dad` xveie swzynçeøåel yiy dad`d gex - §©

,wicvléúéàd`ian -çeø,wicvd l` -éLîàåCdkiynne - ¨§¦©§©§¦
çeø15,,daxda ddeab `idy -Bçeøå,wicvd ly -úãîBò ©§¤¤

,Lnî eðaø÷aly egex - §¦§¥©¨
drityne zcner wicvd

zeinipta,eixyewn - epa

åéãìé BúBàøa ék- ¦¦§§¨¨
"mipa" mi`xwp micinlz16,

Baø÷a åéãé äNòî©£¥¨¨§¦§
øLà ,Cøaúé BîL eLéc÷é©§¦§¦§¨¥£¤
øLàk ,Lc÷úéå ìcbúé¦§©¥§¦§©¥©£¤
øLà äøLé Cøãa Cìð¥¥§¤¤§¨¨£¤
äëìðå ,åéëøcî eðøBä¨¦§¨¨§¥§¨
äìñ çöð åéúBçøBàa§§¨¤©¤¨

.ãòåxywa ,oiivn iaxd - ¨¤
epxed"leikxcndklpe

"eizegxe`axdefa oiirl ,

xdefae (` ,ehx) 'a wlg

,"gxe`"l "jxc" oiay lcada xdefd oc my ,(miyecw t"q) 'b wlg

y dlelq jxc epiid "jxc"yxakzkll mileki mleky wicvd llq

min`zen ,zrk mixvepd miaizpe zeycg mikxc epiid "gxe`"e ,da

xiy "dxez ihewl"a oiirl - oke ,cg` lk ly ezcear ote` itl

dylya wicvd iig oipra xacn owfd epaxy dne .(a ,ai) mixiyd

mipiprdl``edy itk) iptn `ed - `wec ,dad`e d`xi ,dpen` ,

('` oniq "ycewd zxb`"a `ianlk z` zewifgnd "zerexf"d ody

.'d zceara xwirde ceqid ody ixd ,sebd

LBãwä øäfa áeúkL äæå17eälëa çkzLà øhtúàc à÷écöc §¤¤¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©¥¦§©©§ª§
,éäBiçaî øéúé ïéîìòxzei zenlerd lka `vnp xhtpy wicv - ¨§¦¨¦¦§©¦

`ed my ,mipeilr zenlera wx xacd oekp ,dxe`kly ,eiiga xy`n

oezgzd mlera ,j` ,myl dler `edyk xzei `vnpdfdcvik -

ixg` xzei my `vnp `ed

- ?ezewlzqde ezxiht

íìBòä äæa íbL eðéäc§©§¤©§¤¨¨
íBiä" ¯ äNònä©©£¤©

"íúBNòì18"meid"y - ©£¨
oipr xwir `ed ,dfd mlera

zeevnd meiw - dyrnd

`xnbdy itk ,lreta19

`ed dfd mleray ,"mxky lawl xgnle mzeyrl meid" :zxne`

leaiw enk e` xky leaiw ly mipiprd eli`e ,dyrnd oipr xwir

mler `ed dfd mlerd mipt lk lr .`ad mlera ,"xgnl" md - xky

dyrnd mlera mb ixd - dyrnd,øéúé çkzLàwicvd `vnp - ¦§©©¨¦

,rityne rityd mdilry micinlzae ,xzei daexn dcna xhtpy

dyrnd mlera mby ,`id dpeekdmdlymzceara wx `l ,

dcna ezrtyde wicvd `vnp ,dad`e d`xi ,dpen` ly zipgexd

,mdly dyrnd mlera mb `l` ,ezxiht iptl xy`n xzei daexn

- dyrn ly mipipra

- miaeh miyrne daeyz

daexn dcna `vnp `ed

xzei milawn mdy ,xzei

,drtydäNònä ékly - ¦©©£¤
,eixyewne eicinlz(ìBãb)¨

,ïéìecb éìecb ,CìBäå [ìãb]¨¥§¥¦¥¦¦
"÷écvì òeøæ øBà" ïî20 ¦¨©©©¦

,"'ä Bëøa øLà äãO"aziy`xa xtqa xn`pd jxc lr -21, ©¨¤£¤¥§
,ef zxb` lr oldly xe`ial m`zda .ocr ob lr `id dpeekdy

z`xwpd ,"zeliv`c zekln"a xi`ne jynpd xe`l `id dpeekd

,xzi zkynd "zeliv`c `"f"n jynp day ,'"d ekxa xy` dcy"

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åùôðá äøåù÷ä éç ìë ùôð àéä éç ìëì íééçì ÷éãö
èåîú ìá íìåò úáäàå äáø äáäà úåúåáò éìáçá
íééç 'äá ä÷áãì íééç õôçä ùéàä éî øùà çöðì
íééçä øåøöá äøåøö äúéäå åùôð ÷áãú åúãåáòá
íéåâá äéçð åìöá åðøîà øùà åðéôà çåø ééçá 'ä úà
åúåøù÷úä 'éçá éôë ãçàå ãçà ìëá åðì ÷áù øùà
ùéà áø÷î äøåäèä úîà úáäà åúáäàå úîàá
çåø éúééà çåøå 'åëå íéðôä íéîë éë ÷åîò áìå
åúåàøá éë ùîî åðéáø÷á úãîåò åçåøå çåø êéùîàå
øùà êøáúé åîù åùéã÷é åáø÷á åéãé äùòî åéãìé
åðøåä øùà äøùé êøãá êìð øùàë ùã÷úéå ìãâúé

.å"ñð åéúåçøåàá äëìðå åéëøãî

à÷éãöã ÷"äåæá ù"æå
åðééäã éäåéçáî øéúé ïéîìò åäìëá çëúùà øèôúàã
çëúùà íúåùòì íåéä äùòîä íìåòä äæá íâù
ïéìåãéâ éìåãéâ êìåäå [ìãâ] (ìåãâ) äùòîä éë øéúé
øéàîä 'ä åëøá øùà äãùá ÷éãöì òåøæ øåà ïî

טז.12. י, ˘ËÈÏ''‡:13.משלי ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''כ ד, איכה הכתוב יט.14.''ל' כז, ועוד.15.משלי ב. קסו, (הובא16.זח''ב ספרי

ז. ו, ואתחנן עה''פ ב.17.בפרש''י) עא, יא.18.ח''ג ז, א.19.ואתחנן כב, יא.20.עירובין צז, כז.21.תהלים כז, תולדות
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ixedxd mi`a jkne ,wicvd ly dcearde dxezd ziilr cvn

,"oilecib ilecib" `xwp dfe ,micinlza miaeh miyrnde daeyzd

,úBöeçå õøàì øéànä,ux`l uegae l`xyi ux`a -eðçðà íâå ©¥¦§¤¤§§©£©§
"dì àøwé Lãwä Cøc" ¯ åéëøãa íéiç eðlk íBiä ät älà22. ¥¤Ÿ©ª¨©¦¦§¨¨¤¤©Ÿ¤¦¨¥¨

ik ,dyecw ly jxc wx `l -

"ycw" ly jxc m`

.e"iea "yecw"n dlrnly

wicvdy `vei mipt lk lr

ixg` mi`vnp ezrtyde

mlera mb ezewlzqd

daexn dcnae dyrnd

.xzei'ä úãBáòa úàæŸ©£©
;àiîLc élîamipipra - §¦¥¦§©¨

micinlzdy ,miipgex

iptl xy`n xzei ezewlzqd ixg` wicvdn lawl mileki

.ezewlzqdàîìòc élîáewicvdy miinyb zertyde mipipra - §¦¥§©§¨

,jiynnøîúà Leøôayxetna xn`p -LBãwä øäfa23, §¥¦§©©Ÿ©©¨
,àîìò ìò ïépâî ài÷écöc,mlerd lr mipibn miwicvdy - §©¦©¨§¦¦©©§¨
,ïBäéiçaî øéúé ïBäúúéîáedaexn dcna - mzewlzqd ixg`e - §¦©§¨¦¦§©¥

,df mlera mdiiga xy`n xzeiàeääa ài÷écöc àúBìö àìîìàå§¦§¨¥§¨§©¦©¨§©
àîìòly mzltz `lele - ©§¨

mlera miwicvd`edd,àì̈
.àãç àòâø àîìò íi÷úà¦§©¥©§¨¦§¨£¨

mlerd did `l -dfd

,cg` rbx elit` miiwzn

lr mipibn miwicvdy ixd

mipipra dfd mlerd

,mzewlzqd ixg` ,miinybd

xzei daexn dcnaxy`n

,df mlera mdiigaìëå§¨
'ä ïkLî ìà áBø÷ áBøwä,wicvl -:äëøaì íãB÷ ¯ åéiça- ©¨¨¤¦§©§©¨¥©§¨¨

.wicvd one ici lr d`ad

:ì"pä ìò øeàa¥©©©
ef zxb` ly xzei dwenrd dzernyn envra xiaqn owfd epax

:(f"k oniq)¯ øhtúàc à÷écöc ,LBãwä øäfa àúéà¦¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©¥
.'eë éäBiçaî øéúé ïéîìò eälëa çkzLàxdefa aezk - ¦§©©§ª§¨§¦¨¦¦§©¦

xhtpy wicv ,yecwd

xzei zenlerd lka `vnp

.eiiga xy`néøöåC §¨¦
úBîìBòa çðéz ,ïéáäì§¨¦¦©§¨
øéúé çkzLà íéðBéìò¤§¦¦§©©¨¦

,änL BúBìòaoaen - ©£¨¨
mipeilrd zenleray xacd

ixg` `vnp `ed

daexn dcna ezewlzqd

dler eznyp xy`k xzei

,dlrnläfä íìBòa ìáà£¨¨¨©¤
éà?øéúé çkzLà C- ¥¦§©©¨¦

dcna my `vnp `ed cvik

?xzei daexn,øîBì Léå§¥©
éúìawM äî Cøc ìò©¤¤©¤¦©§¦
÷áL"c ì"æç øîàî ìò©©£©£©§¨©

,xi`yd -,"éç ìëì íéiçwicv ly ezewlzqd zryay - ©¦§¨©
zehytay ,lirl xkfpke ,miigd lkl miig xi`yd `edy mixne`

mlerd z` afr `edy xnel wx `id dpeekd m` ,dyw oeyld

iign `l ,`ed eiig z` xi`yd `ly ixd ,miiga ex`yp mixg`ee

ok` `id dpeekd owfd epax laiwy xaqdd itl ,`l` ,miig md

eiign xi`yd `edy`ed,miigd lkl -òãBpk,recik -éiçL ©©¤©¥
íéøNa íéiç íðéà ÷écvä24íäL ,íéiðçeø íéiç íà ék ©©¦¥¨©¦§¨¦¦¦©¦£¦¦¤¥

,äáäàå äàøéå äðeîàyiy 'd zad`e 'd z`xi ,'d zpen` - ¡¨§¦§¨§©£¨
el` yly ,eixyewne eicinlzl oze` rityn `ede envr el

,"miig" mya miweqta zexcben:áéúk äðeîàa ék:aezk - ¦¤¡¨§¦
:áéúk äàøéáe ,"äéçé Búðeîàa ÷écöå":aezk -úàøéå" §©¦¤¡¨¦§¤§¦§¨§¦§¦§©

äáäàáe ,"íéiçì 'ä§©¦§©£¨
:áéúkaezk25:óãBø" §¦¥

àöîé ãñçå ä÷ãö§¨¨¨¤¤¦§¨
àeä ãñçå ,"íéiç©¦§¤¤

.äáäà`id dad` - ©£¨
ixd ,cqgd zeinipt

"miig" cqg lr mixne`yk

ly oipr `id dad`y ixd

,dpen` :ylyd lke ,miig

ixd ,dad`e d`xi

."miig" mya zexcben

ìLeelà úBcî äL- §Ÿ¨¦¥
,dad`e d`xi ,dpen`íä¥

ãò íìBòå íìBò ìëa§¨¨§¨©
,úBìònä íeø- ©©£

,zenleray zebixcnde

,dad`e d`xi ,dpen` ze`xwpd zepigad opyi mler lka ixd

äæ ìò äæ úBîìBòä úBìòî úðéça Cøò éôì ìkäitl - ©Ÿ§¦¤¤§¦©©£¨¨¤©¤
zepigad ly ozepeilr jk ,mler eze` ly dbixcnd zepeilr

,mler eze`ay dad`e d`xi ,dpen` zecndeälò Cøãa§¤¤¦¨
.òãBpk ,ìeìòådaiqe "dlir" ynyn xzei oeilrd mlerd - §¨©©

mlerdn aaeqne "lelr" `edy xzei oezgzd mlerd `a epnny

.xzei oeilrd

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íééç åðìåë íåéä äô äìà åðçðà íâå úåöåçå õøàì
'ä úãåáòá úàæ .äì àø÷é ùã÷ä êøã åéëøãá

292÷"äåæá øîúà ùåøéôá àîìòã éìéîáå .àéîùã éìéîá
ïåäééçáî øéúé ïåäúúéîáå àîìò ìò ïéðéâî àéé÷éãöã
íéé÷úà àì àîìò àåääá àéé÷éãöã àúåìö àìîìàå
'ä ïëùî ìà áåø÷ áåø÷ä ìëå àãç àòâø àîìò

:äëøáì íãå÷ åééçá

:ì"ðä ìò øåàéá

àúéàåäìëá çëúùà øèôúàã à÷éãöã ÷"äåæá
çðéú ïéáäì êéøöå 'åë éäåéçáî øéúé ïéîìò
ìáà äîù åúåìòá øéúé çëúùà íéðåéìò úåîìåòá
éúìá÷ù äî ã"ò ì"éå .øéúé çëúùà êéà æ"äåòá
ééçù òãåðë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æç øîàî ìò
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מרחשון י"ד שישי יום

ixedxd mi`a jkne ,wicvd ly dcearde dxezd ziilr cvn

,"oilecib ilecib" `xwp dfe ,micinlza miaeh miyrnde daeyzd

,úBöeçå õøàì øéànä,ux`l uegae l`xyi ux`a -eðçðà íâå ©¥¦§¤¤§§©£©§
"dì àøwé Lãwä Cøc" ¯ åéëøãa íéiç eðlk íBiä ät älà22. ¥¤Ÿ©ª¨©¦¦§¨¨¤¤©Ÿ¤¦¨¥¨

ik ,dyecw ly jxc wx `l -

"ycw" ly jxc m`

.e"iea "yecw"n dlrnly

wicvdy `vei mipt lk lr

ixg` mi`vnp ezrtyde

mlera mb ezewlzqd

daexn dcnae dyrnd

.xzei'ä úãBáòa úàæŸ©£©
;àiîLc élîamipipra - §¦¥¦§©¨

micinlzdy ,miipgex

iptl xy`n xzei ezewlzqd ixg` wicvdn lawl mileki

.ezewlzqdàîìòc élîáewicvdy miinyb zertyde mipipra - §¦¥§©§¨

,jiynnøîúà Leøôayxetna xn`p -LBãwä øäfa23, §¥¦§©©Ÿ©©¨
,àîìò ìò ïépâî ài÷écöc,mlerd lr mipibn miwicvdy - §©¦©¨§¦¦©©§¨
,ïBäéiçaî øéúé ïBäúúéîáedaexn dcna - mzewlzqd ixg`e - §¦©§¨¦¦§©¥

,df mlera mdiiga xy`n xzeiàeääa ài÷écöc àúBìö àìîìàå§¦§¨¥§¨§©¦©¨§©
àîìòly mzltz `lele - ©§¨

mlera miwicvd`edd,àì̈
.àãç àòâø àîìò íi÷úà¦§©¥©§¨¦§¨£¨

mlerd did `l -dfd

,cg` rbx elit` miiwzn

lr mipibn miwicvdy ixd

mipipra dfd mlerd

,mzewlzqd ixg` ,miinybd

xzei daexn dcnaxy`n

,df mlera mdiigaìëå§¨
'ä ïkLî ìà áBø÷ áBøwä,wicvl -:äëøaì íãB÷ ¯ åéiça- ©¨¨¤¦§©§©¨¥©§¨¨

.wicvd one ici lr d`ad

:ì"pä ìò øeàa¥©©©
ef zxb` ly xzei dwenrd dzernyn envra xiaqn owfd epax

:(f"k oniq)¯ øhtúàc à÷écöc ,LBãwä øäfa àúéà¦¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©¥
.'eë éäBiçaî øéúé ïéîìò eälëa çkzLàxdefa aezk - ¦§©©§ª§¨§¦¨¦¦§©¦

xhtpy wicv ,yecwd

xzei zenlerd lka `vnp

.eiiga xy`néøöåC §¨¦
úBîìBòa çðéz ,ïéáäì§¨¦¦©§¨
øéúé çkzLà íéðBéìò¤§¦¦§©©¨¦

,änL BúBìòaoaen - ©£¨¨
mipeilrd zenleray xacd

ixg` `vnp `ed

daexn dcna ezewlzqd

dler eznyp xy`k xzei

,dlrnläfä íìBòa ìáà£¨¨¨©¤
éà?øéúé çkzLà C- ¥¦§©©¨¦

dcna my `vnp `ed cvik

?xzei daexn,øîBì Léå§¥©
éúìawM äî Cøc ìò©¤¤©¤¦©§¦
÷áL"c ì"æç øîàî ìò©©£©£©§¨©

,xi`yd -,"éç ìëì íéiçwicv ly ezewlzqd zryay - ©¦§¨©
zehytay ,lirl xkfpke ,miigd lkl miig xi`yd `edy mixne`

mlerd z` afr `edy xnel wx `id dpeekd m` ,dyw oeyld

iign `l ,`ed eiig z` xi`yd `ly ixd ,miiga ex`yp mixg`ee

ok` `id dpeekd owfd epax laiwy xaqdd itl ,`l` ,miig md

eiign xi`yd `edy`ed,miigd lkl -òãBpk,recik -éiçL ©©¤©¥
íéøNa íéiç íðéà ÷écvä24íäL ,íéiðçeø íéiç íà ék ©©¦¥¨©¦§¨¦¦¦©¦£¦¦¤¥

,äáäàå äàøéå äðeîàyiy 'd zad`e 'd z`xi ,'d zpen` - ¡¨§¦§¨§©£¨
el` yly ,eixyewne eicinlzl oze` rityn `ede envr el

,"miig" mya miweqta zexcben:áéúk äðeîàa ék:aezk - ¦¤¡¨§¦
:áéúk äàøéáe ,"äéçé Búðeîàa ÷écöå":aezk -úàøéå" §©¦¤¡¨¦§¤§¦§¨§¦§¦§©

äáäàáe ,"íéiçì 'ä§©¦§©£¨
:áéúkaezk25:óãBø" §¦¥

àöîé ãñçå ä÷ãö§¨¨¨¤¤¦§¨
àeä ãñçå ,"íéiç©¦§¤¤

.äáäà`id dad` - ©£¨
ixd ,cqgd zeinipt

"miig" cqg lr mixne`yk

ly oipr `id dad`y ixd

,dpen` :ylyd lke ,miig

ixd ,dad`e d`xi

."miig" mya zexcben

ìLeelà úBcî äL- §Ÿ¨¦¥
,dad`e d`xi ,dpen`íä¥

ãò íìBòå íìBò ìëa§¨¨§¨©
,úBìònä íeø- ©©£

,zenleray zebixcnde

,dad`e d`xi ,dpen` ze`xwpd zepigad opyi mler lka ixd

äæ ìò äæ úBîìBòä úBìòî úðéça Cøò éôì ìkäitl - ©Ÿ§¦¤¤§¦©©£¨¨¤©¤
zepigad ly ozepeilr jk ,mler eze` ly dbixcnd zepeilr

,mler eze`ay dad`e d`xi ,dpen` zecndeälò Cøãa§¤¤¦¨
.òãBpk ,ìeìòådaiqe "dlir" ynyn xzei oeilrd mlerd - §¨©©

mlerdn aaeqne "lelr" `edy xzei oezgzd mlerd `a epnny

.xzei oeilrd

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íééç åðìåë íåéä äô äìà åðçðà íâå úåöåçå õøàì
'ä úãåáòá úàæ .äì àø÷é ùã÷ä êøã åéëøãá

292÷"äåæá øîúà ùåøéôá àîìòã éìéîáå .àéîùã éìéîá
ïåäééçáî øéúé ïåäúúéîáå àîìò ìò ïéðéâî àéé÷éãöã
íéé÷úà àì àîìò àåääá àéé÷éãöã àúåìö àìîìàå
'ä ïëùî ìà áåø÷ áåø÷ä ìëå àãç àòâø àîìò

:äëøáì íãå÷ åééçá

:ì"ðä ìò øåàéá

àúéàåäìëá çëúùà øèôúàã à÷éãöã ÷"äåæá
çðéú ïéáäì êéøöå 'åë éäåéçáî øéúé ïéîìò
ìáà äîù åúåìòá øéúé çëúùà íéðåéìò úåîìåòá
éúìá÷ù äî ã"ò ì"éå .øéúé çëúùà êéà æ"äåòá
ééçù òãåðë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æç øîàî ìò
äðåîà íäù íééðçåø íééç à"ë íéøùá íééç íðéà ÷éãöä
äéçé åúðåîàá ÷éãöå áéúë äðåîàá éë äáäàå äàøéå
óãåø áéúë äáäàáå íééçì 'ä úàøéå áéúë äàøéáå
äùìùå äáäà àåä ãñçå íééç àöîé ãñçå ä÷ãö
úåìòîä íåø ãò íìåòå íìåò ìëá íä åìà úåãî
êøãá æ"òæ úåîìåòä úåìòî 'éçá êøò éôì ìëä
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מרחשון ט"ו קודש שבת

,äîãàä éðt ìò éç ÷écvä úBéäa ,äpäåmlera -dfd,eéä §¦¥¦§©©¦©©§¥¨£¨¨¨
ìLelà úBcî äL,dad`e d`xi ,dpen` -Leáìe éìk CBúa §Ÿ¨¦¥§§¦§

äøeLwä Lôð úðéça àéäL ,éîLb íB÷î úðéçáa íälL¤¨¤¦§¦©¨©§¦¤¦§¦©¤¤©§¨
,ïåéæå elà úBcî úøàä ÷ø íéìa÷î íðéà åéãéîìz ìëå ,Bôeâa§§¨©§¦¨¥¨§©§¦©¤¨©¦¥§¦¨

äæ éìëì õeç øéànä- ©¥¦¦§¦¤
,xen`d ilkl uegnéãé ìò©§¥

åéúBáLçîe åéøeac¦¨©§§¨
,íéLBãwäzeize` - ©§¦

zelbn daygnde xeaicd

.cala dx`d ixdïëìå§¨¥
ì"æø eøîà26íãà ïéàL ¨§©©¤¥¨¨

.'eëå Baø úòc ìò ãîBò- ¥©©©©§
.dpy mirax` crìáà£¨
,Búøéèt øçàìly - §©©§¦¨

,wicvdíéãøtúnL éôì§¦¤¦§¨§¦
äøàLpL Lôpä úðéça§¦©©¤¤¤¦§£¨
çeøä úðéçaî øáwa©¤¤¦§¦©¨©

L`id zewlzqdd ixg`- ¤
ìL ïäL ,ïãò ïâaúBcî L §©¥¤¤¥¨Ÿ¦

,eìläd`xi ,dpen` - ©¨
yly oi`y ixd ,dad`e

xzei zelaben el` zecn

,sebay odly ilkae yeala

mewn `edy ocr oba od `l`

mlera hytzn exie`e ipgex

itk ,mc` lkl aiaqn

,oldl xiaqiyìBëé Cëéôì§¦¨¨
åéìà áBøwä ìk- ¨©¨¥¨

,wicvd l` xyewndìa÷ì§©¥
ïâaL Bçeø úðéçaî ÷ìç¥¤¦§¦©¤§©

,ïãòzecnd mvrn wlg - ¥¤
,cala odn eife dx`d `le

å ìéàBäly gexd zpiga- ¦§
,wicvdéìk CBúa dðéà¥¨§§¦

,éîLb íB÷î úðéçáa àìå§Ÿ¦§¦©¨©§¦
,df mlera ,oldl xiaqiy itk ,`ed mby ,ocr oba m` ik -òãBpk©©

ì"æø øîàî27,ïãò ïb Bnò ñðëpL íBìMä åéìò eðéáà á÷òé ìò ©£©©©©©£Ÿ¨¦¨¨©¨¤¦§©¦©¥¤
mlera `vnp ocr oby ixd ,zekxad z` lawl wgvi l` qpkpyk -

,dfdúBøîàî äøNò øôña áúk ïëå28èMtúî ïãò ïb øéåàL §¥¨©§¥¤£¨¨©£¨¤£¦©¥¤¦§©¥
äæ øéåàa íéîLøðå ,íãà ìk áéáñ,ocr ob ly -åéúBáLçî ìk §¦¨¨¨§¦§¨¦©£¦¤¨©§§¨

íBìLå ñç Côäì ïëå) 'ä úãBáòå äøBza íéáBhä åéøeaãå- §¦¨©¦©¨©£©§¥§¥¤©§¨
,'d zceare dxezl cebipay mixac xacne ayeg mc`ykíéîLøð¦§¨¦

k áéáñ ípäébî èMtúnä øéåàa,Cëìä .(íãà ìegeky oeeik - ©£¦©¦§©¥¦¥¦¨§¦¨¨¨¦§¨
yeale ilka milaben mpi` ,ezad`e ez`xi ,ezpen` ,wicvd ly

,dfd mlera mb miiwd ocr oba mi`vnp md `l` ,inyb mewnaeì÷ð̈¥
ãàî,c`n lw -íaø çeø úðéçaî í÷ìç ìa÷ì åéãéîìúì §Ÿ§©§¦¨§©¥¤§¨¦§¦©©©¨

úà íäa ãáò øLà Búáäàå Búàøéå Búðeîà íäL ,úéiîöòä̈©§¦¦¤¥¡¨§¦§¨§©£¨£¤¨©¨¤¤
íåéæ àìå ,'ämzx`de -,éìkì õeç øéànä ãáìadidy itk - §Ÿ¦¨¦§©©¥¦©§¦

,wicvd ly ezeig miiga

lr cala eif elaiw mdyk

eixeaice eizeaygn ici

.miyecwdúðéçaL éôì§¦¤§¦©
úéîöòä Bçeø,ezpen` - ¨©§¦

,zeinvrd ezad`e ez`xi

`le cala eil` zekiiyd

,eicinlzléelòa älòúî¦§©¨§¦
ììkäì ,éelò øçà©©¦§¦¨¥
ïãò ïâaL BúîLð úðéçáa¦§¦©¦§¨¤§©¥¤
úBîìBòaL ïBéìòä̈¤§¤¨¨

òãBðå ,íéðBéìòä29ìkL ¨¤§¦§©¤¨
ø÷òð Bðéà äMã÷aL øác̈¨¤¦§ª¨¥¤§¨
BîB÷nî ìëå ìkî éøîâì§©§¥¦Ÿ¨Ÿ¦§
íb ,äðBLàøä Búâøãîe©§¥¨¨¦¨©
äìòîì älòúpL øçàì§©©¤¦§©¨§©§¨

,äìòîì`ed oi` f` mb - §©§¨
enewnn ixnbl xwrp

`l` ,mipey`xd ezbixcne

,myex my x`ypBæ äðéçáe§¦¨
,wicv ly egexn -

ähîì äøàLpL äðBLàøä̈¦¨¤¦§£¨§©¨
ïBzçzä ïãò ïâaixdy - §©¥¤©©§

lka dpyi ocr ob zpiga

diyra dhnl mb ,mler

,oezgzd ocr ob zpiga dpyi

dx`ypy ef dpiga ixd

,ocr oba dhnlBîB÷îa¦§
àéä ,äðBLàøä Búâøãîe©§¥¨¨¦¨¦
,åéãéîìúa úèMtúnä- ©¦§©¤¤§©§¦¨

dcxtp ixd ef dpiga ,oky

zhytzn `idy dn `ed dpipr lke ,iaxd ly zinvrd egexn

,micinlzaåéìà Búáø÷å BúeøM÷úä úðéça éôk ãçà ìkl` - ¨¤¨§¦§¦©¦§©§§¦§¨¥¨
,wicvd,äaø äáäàa ,BúBîáe åéiçaezeid zcn itl cg` lk - §©¨§§©£¨©¨

zehytzdn lawn `ed dcn dze`a - dax dad`a eaxl xyewn

,iaxd ly egexîä ékéãé ìò àlà dðéà úeiðçeø ìk úëL ¦©§¨©¨£¦¥¨¤¨©§¥
,äaø äáäàzeipgexd zecnd zekynp ,dax dad`d dpyiyke - ©£¨©¨

,dad`e d`xi ,dpen` lyLBãwä øäfa áeúkL Bîk30çeøc §¤¨©Ÿ©©¨§©
éLîà àaìc àúeòøc,àìéòlî çeø Ciniptd oevxd ly gexd - ¦§¨§¦¨©§¦©¦§¥¨

oevxd) "`alc `zerx"dy ixd ,dlrnln gex jiynn ald ly

ùã÷ä úøâà
éðô ìò éç ÷éãöä úåéäá äðäå
ùåáìå éìë êåúá åìà úåãî äùìù åéä äîãàä
äøåù÷ä ùôð 'éçá àéäù éîùâ íå÷î 'éçáá íäìù
úåãî úøàä ÷ø íéìá÷î íðéà åéãéîìú ìëå åôåâá
åéúåáùçîå åéøåáã é"ò äæ éìëì õåç øéàîä ïåéæå åìà
úòã ìò ãîåò íãà ïéàù ì"æøà ïëìå .íéùåã÷ä
'éçá íéãøôúîù éôì åúøéèô øçàì ìáà 'åëå åáø
ùìù ïäù ò"âáù çåøä 'éçáî øá÷á äøàùðù ùôðä
÷ìç ìá÷ì åéìà áåø÷ä ìë ìåëé êëéôì åììä úåãî

æî÷àìå éìë êåúá äðéàå ìéàåä ò"âáù åçåø 'éçáî
åðéáà á÷òé ìò ì"æøàî òãåðë éîùâ íå÷î 'éçáá
úåøîàî äøùò øôñá ë"ëå ò"â åîò ñðëðù ä"ò
øéåàá íéîùøðå íãà ìë áéáñ èùôúî ò"â øéåàù
'ä úãåáòå äøåúá íéáåèä åéøåáãå åéúåáùçî ìë äæ
íðäéâî èùôúîä øéåàá íéîùøð å"ç êôéäì ïëå)
ìá÷ì åéãéîìúì ãàî ì÷ð êëìä (íãà ìë áéáñ
åúàøéå åúðåîà íäù úééîöòä íáø çåø 'éçáî í÷ìç
ãáìá íååéæ àìå 'ä úà íäá ãáò øùà åúáäàå
äìòúî úéîöòä åçåø 'éçáù éôì éìëì õåç øéàîä
ò"âáù åúîùð 'éçáá ììëäì éåìéò øçà éåìéòá
äùåã÷áù øáã ìëù òãåðå íéðåéìòä úåîìåòáù ïåéìòä
äðåùàøä åúâøãîå åîå÷îî ìëå ìëî éøîâì ø÷òð åðéà
äðåùàøä åæ 'éçáå äìòîì äìòîì äìòúðù øçàì íâ
åúâøãîå åîå÷îá ïåúçúä ïãò ïâá äèîì äøàùðù
éôë ãçà ìë åéãéîìúá úèùôúîä àéä äðåùàøä
äáäàá åúåîáå åééçá åéìà åúáø÷å åúåøù÷úä 'éçá
äáäà é"ò àìà äðéà úåéðçåø ìë úëùîä éë äáø
çåø êéùîà àáìã àúåòøã çåøã ÷"äåæá ù"îë äáø
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hytziy mikiynn ,eaxl cinlzd ly dad`de (ald ly iniptd

,cinlzl iaxd ly eizecnnåéäìà úàø÷ì ïeëé íà ÷ø31äðëäa ©¦§©¥¦§©¡Ÿ¨©£¨¨
,äîeöò äòéâéå äaøihewl"a `aen ,yiyw ciqg ly eyexit itl - ©¨¦¦¨£¨

ly dpkdd - `id "dax dpkd"a dpeekd ,"`ipz" lr "zedbd

dnypd- "dnevr dribi"e

d zribiseb,"xya zribi" ,

ìL ìa÷ì,eìlä úBcî L §©¥¨Ÿ¦©¨
,dad`e d`xi ,dpen` -

,Baø eäøBäL Cøãk§¤¤¤¨©
ì"æø øîàîëe32.ïéîàz ¯ úàöîe zòâé :ly eyexitl m`zda §©£©©©¨©§¨¨¨¨©£¦

v"iixden x"enc` w"k33dax dpkda eiwl` z`xwl oeki m` wx" lr

qipkdl `id dribide dceardy ,`id dpeekd - "'ek dnevr dribie

,zeevnde dxezd meiw ly miixya miiga dad`de d`xid ,dpen`d

`l mixacdy zexnl) xazqn ,my miiqn `edy dnn oaeny itke

daxd `vniy `id dpeekd "oin`z z`vne zrbi"y (yxetna exn`p

,yexita my xne`y itke ."d`ivn" ly oipr ,ezribi xy`n xzei

myxy mr oilecibd ilecib ly zexywzd deedzn dribid ici lry

ielir xg` ielira dlrznd axd ly egex zenvr" `edy mxewne

yiy cala ef `ly ixd ,"oeilrd ocr obay eznyp zpigaa llkidl

egexn mb `l` ,oezgzd ocr oba dx`ypy egexn micinlzl

`ly "d`ivn" ef ixd ,oeilrd ocr obay dnypa zllkpd zinvrd

ocr oba dx`ypy gexdn zncewd dlawd xy`n xzei dlrp jxra

zpigaa mdilr xi`n df ,my miiqn `edy itk ,`l` ,cala oezgzd
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יב.31. ד, עמוס - הכתוב ל' ב.32.ע''פ ו, תרצ''ב.33.מגילה לאביונים, נתן פזר ד''ה

ycew zexb`
תשט"ז מ"ח, י' ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

כ"ק של הק' הציון על רצון בעת יקראו וכבקשתו בו, המוסגרים הפ"נ עם חשון מב' מכתבו נתקבל

השייכות גם זה על ונוספה בזה, זה ערבים ישראל שכל וכיון זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח

בהידור, המצות ובקיום התפלה בעבודת ובשקידה בהתמדה בלימוד הוא שיוסיף ככל הנה המשפחתית,

בזה... טוב לבשר ויצליחו השי"ת ויזכהו הנ"ל, בהפ"נ כותב אודותם בענינים השי"ת בברכת יתוסף

במכתבו שכותב ומה הק'. הציון על רצון בעת שיקראו פ"נ ד' עם מ"ח מט"ז מכתבו נתקבל עתה זה

אשר במוחש, רואה והרי ואילך. כ"ז פכ"ו קדישא בתניא ובביאור, אמורה, מילתו כבר - רוחו מצב ע"ד

אשר ברור שמזה הישיבה, את שיעזוב מופרך ולקס"ד תורה לביטול אותו מביאות עצמו ע"ד מחשבותיו

שאין בהסברות והגשמי הרוחני האדם של אשרו נגד להלחם ענינו כל אשר אלו, מחשבות באות מיצה"ר

רואה - בנסיון ועומד וכשמתאמץ וגו', אתכם הוי' מנסה כי הוא מציאותן וכל הבריא, בשכל יסוד להם

אפילו להכנס (מבלי - אלו מח' מכל דעתו ויסיח - המדומה. מציאותן כל שבטלה איך עצמו האדם גם

שלו ור"י הר"מ את ויבקש - חושך) הרבה דוחה אור מעט שאפילו אור, מח' ע"י כ"א עד"ז, בשקו"ט

יצליחו. והשי"ת יעשה, וכהוראתם כדבעי לימודיו לסדר
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ראשון יום הנוצות? את למרוט האם
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.äìáð ÷ôñ Bæ éøä ,äéeìb ïékqä ïéàå ìéàBä¦§¥©©¦§¨£¥§¥§¥¨

שחולדה כשם 'חולדה'. מהמילה נלקח 'חלדה' המושג

השחיטה מקום או שהסכין משמעותה חלדה אף מסתתרת,

השחיטה. את הפוסל דבר מכוסים,

הפוסקים: בין רבים דיונים קיימים הפסול בפרטי

פוסל הסכין על פעמי חד כיסוי שגם כאן, מחדש הרמב"ם

שפסול הסבורים הראשונים, לרוב מנוגדת דעתו השחיטה. את

קבוע בכיסוי רק אמור משנה)'חלדה' .(כסף

בכך די כי הפוסק צדק', ה'צמח דברי את להזכיר הראוי מן

מגולהaexש יח)הסכין יו"ד ה'תבואות(שו"ת בעל כן שאין מה .

ש מצריך ממנוlkשור' קטן חלק ואם מגולה, יהא הסכין

פסולה השחיטה – השערה' 'כחוט אפילו יג)מכוסה, .(כד,

מקום את המסתיר צמר צומח הצואר על כאשר עושים ומה

השחיטה?

zendaaכותב הרמ"א כד,ח): צפוף(יו"ד צמר יש לכבש שאם

פסול לידי לבוא שלא כדי הצמר, את מלתלוש מנוס אין בצואר,

'חלדה'.

zeteraהנוצות את למרוט צריך אצלם שגם הסוברים שיש אף :

מבלי(מרדכי)מהצואר לשחוט אפשר אם הראשונים, אחד לדעת –

מצער להמנע כדי זאת, כך. לשחוט עדיף הנוצה, את למרוט

חיים כ"ג)בעלי סו"ס .(ד"מ

שני יום לב חסרת תרנגולת

:Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰íàL Ba eðøîàL øáà ìk̈¥¤¤¨©§¤¦

.äôøè ,Blk ìhð íà Ck ¯ äôøè eäMîa áwð¦©§©¤§¥¨¨¦¦©ª§¥¨

השחיטה, לאחר התרנגולת בטן את שפתחה באשה מעשה

טריפה? התרנגולת האם לב. בפנים מצאה ולא

להיתר. פסק והוא צבי', ה'חכם בפני הובאה זו שאלה

אינה תרנגולת העולם טבע שמצד כך על התבסס נימוקו

יתכן לב. לה שהיה ברור ולכן לב, בלי להתקיים יכולה

שהאשה מבלי אכלוהו וחתולים הפתיחה, כדי תוך נפל שהלב

בכך. תבחין

מצאו שלא ויאמרו עדים שני יבואו אם אפילו כן: על יתר

ואנו המציאות, את להכחיש נאמנים הם אין בתרנגולת, לב

משקרים שהם עז)אומרים עד, צבי חכם .(שו"ת

יהונתן רבי תקופה. באותה גדול פולמוס עוררה זו תשובה

הסבר שום אין שכאשר וכתב החולקים, לדעת הצטרף אייבשיץ

שני באים אם ובפרט התרנגולת. את להטריף יש הלב, להעלמות

הטבע חוקי נגד אפילו נאמנת עדותם מ)עדים, ופלתי .(כרתי

הוא אביו. להגנת נחלץ יעב"ץ, הגאון צבי, החכם של בנו

שהעידו תרנגולת באכילה להתיר התכוון לא אביו שאף הסביר,

בחתולים לתלות יש כן אם אלא לב, בה מצאו שלא עדים עליה

קכא)וכדומה א, יעב"ץ .(שאלת

שלישי יום הבור? מסוכן כמה

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äìôpL éøä ?ãöék äìeôð§¨¥©£¥¤¨§¨

øáà ÷qøúðå ,øúé Bà íéçôè äøNò BäábL dBáb íB÷nî äîäaä©§¥¨¦¨¨©¤¨§£¨¨§¨¦¨¥§¦§©¥¥¤

àî.äôøè Bæ éøä ¯ äéøá ¥¥¨¤¨£¥§¥¨

נזיקין. בדיני מופיע לבור בהמה נפילת של מקביל מקרה

מכרס מתחילים הטפחים עשרת מעניין: דבר שם אומרת הגמרא

לבור נפלה אם טפחים, ארבעה רגליה שגובה ומאחר הבהמה,

לשלם הבור בעל חייב – ומתה טפחים ששה נב)עמוק .(ב"ק

הרמב"ם טרפות, בדיני כאן, מדוע משנה': ה'כסף שואל

ואינו טפחים", "עשרה הנפילה שגובה סתמית בצורה כותב

הגובה? את מונים מהיכן מפרט

הבהמה, רגלי גובה את מונים בטריפה גם למעשה, ומתרץ:

נפסק וכן טפחים". עשרה "שגובהו הרמב"ם בלשון נכלל והדבר

ערוך ובשולחן בטור א)להלכה נח, טפחים(יו"ד עשרה יש שאם ,

נאסרה. – הנפילה מקום עד מכריסה

רגלי שגובה בור, נזקי בדין כותב עצמו שהטור היא, הבעיה

טפחים עשרה במנין נכלל אינו תי)הבהמה להבין:(חו"מ וצריך .

לבור? טריפות בין לדעתו, ההבדל, טעם מה

ששה עמוק לבור שנפלה בהמה המהרש"ל: כך על עונה

אם אף ולכן שתמות, כך כל מצוי הדבר אין – בלבד טפחים

מצוי טריפה, לענין אבל פטור. הבור בעל מתה, בפועל

לה חוששים ולכן מאבריה, אחד יתרסק זה לגובה (מובאשבנפילה

שם) יו"ד .בט"ז

רביעי יום האדם חינוך או החיים בעלי על רחמנות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰Bða úàå Búà" :øîàpL¤¤¡©Ÿ§¤§

"ãçà íBéa eèçLú àìŸ¦§£§¤¨

ישראל. גדולי בין מעניין פולמוס קיים המצוה, טעם אודות

נבוכים' 'מורה בספרו מח)הרמב"ם, נועדה(ג, שהמצוה טוען ,

לעי יישחט הבן בו מצב רב.למנוע צער לה שיסב דבר אימו, ני

בלקיחת תצטער לא שהאם – הקן שילוח מצות טעם גם זהו

גוזליה.

בעלי 'צער איסור על מאלף לשיעור זוכים אנו דבריו אגב

חיים. בעלי שאר וצער עליו האדם צער בין הפרש "אין חיים':

רק השכל, אחר נמשך אינו הולד על ורחמיה האם אהבת כי

שנמצא כמו חיים בעלי ברוב הנמצא המדמה, כוח פועל אחר

באדם".

הדעה עם מתיישב אינו זה שהסבר לג)אלא שמצוות(ברכות

שאומר מי את משתיקים שלכן גזירות, אלא רחמים אינן התורה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

רחמיך". יגיעו ציפור קן "על

אחרת למסקנה הרמב"ן מגיע זאת כב)בעקבות זה(דברים אין .

צער על חסה miigdשהתורה ilraאלו מצוות מטרת אלא ,

את האכזריות.mc`dלהדריך מידת את מליבו ולעקור

אלא המצוות ניתנו "לא המדרש דברי את מסביר הוא וכך

sxvlצרוף הכסף את עושה שצורף כשם – הבריות" את בהם

את ולזקק לזכך כדי ורק אך ניתנו המצוות אף מפסולת, ומזוקק

פסולות. והשקפות רעות מתכונות האדם

חמישי יום ביותר הארוך הצום

:Ê-„ ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰. . àåL úòeáL§©¨§

äòáL íeìk íBòèé àìL . . BúBNòì Ba çk ïéàL øác ìò òaLpL¤¦§©©¨¨¤¥Ÿ©©£¤Ÿ¦§§¦§¨

.íéôeöø íéîé̈¦§¦

תורה מתן לאחר למרום עלה רבינו שמשה מספרת, התורה

ומים אכל לא לחם לילה, וארבעים יום ארבעים ה' עם שם "ויהי

שתה" כח)לא לד, .(תשא

יכול אינו שאדם מפורשות קובעת ההלכה הרי להבין: וצריך

כזה מסוג שבועה שלכן ימים, משבעה יותר מזון בלי להתקיים

שוא'? כ'שבועת מוגדרת

שונים: מכיוונים כך על לענות ניתן

נבוכים' נא)ב'מורה כולו(ג, מרוכז אדם שכאשר מוסבר,

משה, הגיע זו לדרגה הגוף. בצרכי חש הוא אין אלוקות, בעניני

כי שתה, לא ומים אכל לא לחם שהשיג, במה שמחתו ש"מרוב

שבגופו". עב כח כל שנתבטל עד השכל התחזק

להמנע הגוף יכול הכלל, מן יוצאים במקרים אומרת: זאת

רוב לפי נקבעה ההלכה אך הטבע. פי על גם ושתיה מאכילה

אפשרית. בלתי הנהגה אכן זו ולגביהם האדם, בני

אחרת בצורה מוסבר יד)במדרש ג, משה(קה"ר עליית בשעת .

וכידוע, למלאך, נהפך הוא – פעמי וחד ייחודי נס נעשה למרום,

ושתיה. לאכילה זקוק אינו מלאך

זאת ובכל הגשמי, בטבעו נשאר גופו נוספת: אפשרות

לו איפשר אשר בהר שהותו ימי כל במשך מתמשך נס התרחש

הטבעיים. צרכיו בלי להתקיים

[172 cenr el jxk ,zegiy ihewl]

שישי יום לחוד? או יחד שבועות שתי

:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰,'íBiä ìëà àlL äòeáL'§¨¤ŸŸ©©

¯ íBiä BúBàa dlk dìëàå ,äpìëàé àlL økkä ìò òaLðå øæçå§¨©§¦§©©©¦¨¤ŸŸ§¤¨©£¨¨ª¨§©

.úçà àlà áiç Bðéà¥©¨¤¨©©

של בהפרה מדובר שלכאורה למרות כי מלמדנו הרמב"ם

– הכיכר את לאכול ושלא היום, לאכול שלא – שבועות שתי

שבועה על לחול יכולה אינה שבועה כי אחת, אלא חייב אינו

אחרת.

הראב"ד: שואל

איסור". על חל איסור ש"אין האומר דומה כלל קיים

חל, אינו האלמנה איסור – אלמנה שנעשתה גרושה לדוגמה:

דבר. מוסיף הוא אין שכן

רק ונאסרה נתאלמנה, בתחילה הפוך: היה הסדר אם ואולם,

איסור בה נוסף ובכך גרושה, נעשתה מכן ולאחר גדול, לכהן

הוא. אף חל השני האיסור – הדיוט לכהן

את לאכול שלא היתה השניה השבועה אילו ובענייננו:

מובן – יום באותו הוסיפההכיכר לא כי חלה, לא שהיא

הוגבלה הראשונה שהשבועה היות אך `cgדבר; meil,

מהכיכר לאכול שלא הוסיפה שלאmlerlוהשניה מדוע ,

תחול?

כך: על התשובה

תוספת בו יש כאשר רק קיים איסור על לחול יכול איסור

lrהאיסורoey`xdהראשון שביום כיון – זה במקרה אבל .

שהשבועה נמצא הראשונה, השבועה מפני אסורה ממילא הכיכר

פגה כבר הראשונה שהשבועה לאחר רק תוקף מקבלת השניה

אלא חייב ש"אינו הרמב"ם פסק ולכן עליה, תוספת ואיננה

.(רדב"ז)אחת"

שבת-קודש הלשונות מכל ורוממתנו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰,ïBãwtä úòeáLa áiç Bðéà¥©¨¦§©©¦¨

ìa BòéaLiL ãò.døékî àeäL ïBL ©¤©§¦§¨¤©¦¨

ב'לשון רק הנאמרות יש אחיד: כלל אין שבדיבור במצוות

השפות שבכל ויש לב)הקודש' מעכבת(סוטה המילים שהבנת יש ;

שלא. ויש

נפוצות: דוגמאות להלן

rny z`ixwאת – המלים הבנת ולענין לשון. בכל נקראת –

ההבנה אין הפסוקים וביתר להבין, חובה הראשון הפסוק

מעכבת.

oefnd zkxaויש הנאמר. את להבין וצריך שפה, בכל נאמרת –

מעכבת. אינה ההבנה הקודש שבלשון דעה

lldמעכבת אינה וההבנה לשון, בכל נקרא א-ב)– קפה, .(שוע"ר

dlibnאינה המלים הבנת הקודש' ב'לשון בקריאה –

אותו "המכיר רק בה יוצא השפות, בשאר לשון"מעכבת.

ט) תרצ, .(שו"ע

אחרות: לשפות הקודש' 'לשון בין הבדל קיים מצוות בכמה

ואילו מובנות, הן כאשר רק להשתמש ניתן השפות בשאר

להבין. חובה אין הקודש בלשון

כי מהותה, מעצם 'לשון' הינה הקודש לשון לכך: ההסבר

אף בה, השימוש ולכן תורה, ניתנה ובה העולם נברא בה

שפה אינה לעז שפת כן שאין מה 'דיבור'. הריהו מובן, כשאינו

תרגום מהווה אלא דיבורyexiteעצמית לכן הקודש'. ל'לשון

בעלמא" עוף כ"צפצוף כמוהו – הבנה ללא כזו יואבבשפה (חלקת

א) .מהדו"ת
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רחמיך". יגיעו ציפור קן "על

אחרת למסקנה הרמב"ן מגיע זאת כב)בעקבות זה(דברים אין .

צער על חסה miigdשהתורה ilraאלו מצוות מטרת אלא ,

את האכזריות.mc`dלהדריך מידת את מליבו ולעקור

אלא המצוות ניתנו "לא המדרש דברי את מסביר הוא וכך

sxvlצרוף הכסף את עושה שצורף כשם – הבריות" את בהם

את ולזקק לזכך כדי ורק אך ניתנו המצוות אף מפסולת, ומזוקק

פסולות. והשקפות רעות מתכונות האדם

חמישי יום ביותר הארוך הצום

:Ê-„ ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰. . àåL úòeáL§©¨§

äòáL íeìk íBòèé àìL . . BúBNòì Ba çk ïéàL øác ìò òaLpL¤¦§©©¨¨¤¥Ÿ©©£¤Ÿ¦§§¦§¨

.íéôeöø íéîé̈¦§¦

תורה מתן לאחר למרום עלה רבינו שמשה מספרת, התורה

ומים אכל לא לחם לילה, וארבעים יום ארבעים ה' עם שם "ויהי

שתה" כח)לא לד, .(תשא

יכול אינו שאדם מפורשות קובעת ההלכה הרי להבין: וצריך

כזה מסוג שבועה שלכן ימים, משבעה יותר מזון בלי להתקיים

שוא'? כ'שבועת מוגדרת

שונים: מכיוונים כך על לענות ניתן

נבוכים' נא)ב'מורה כולו(ג, מרוכז אדם שכאשר מוסבר,

משה, הגיע זו לדרגה הגוף. בצרכי חש הוא אין אלוקות, בעניני

כי שתה, לא ומים אכל לא לחם שהשיג, במה שמחתו ש"מרוב

שבגופו". עב כח כל שנתבטל עד השכל התחזק

להמנע הגוף יכול הכלל, מן יוצאים במקרים אומרת: זאת

רוב לפי נקבעה ההלכה אך הטבע. פי על גם ושתיה מאכילה

אפשרית. בלתי הנהגה אכן זו ולגביהם האדם, בני

אחרת בצורה מוסבר יד)במדרש ג, משה(קה"ר עליית בשעת .

וכידוע, למלאך, נהפך הוא – פעמי וחד ייחודי נס נעשה למרום,

ושתיה. לאכילה זקוק אינו מלאך

זאת ובכל הגשמי, בטבעו נשאר גופו נוספת: אפשרות

לו איפשר אשר בהר שהותו ימי כל במשך מתמשך נס התרחש

הטבעיים. צרכיו בלי להתקיים
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שישי יום לחוד? או יחד שבועות שתי
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של בהפרה מדובר שלכאורה למרות כי מלמדנו הרמב"ם

– הכיכר את לאכול ושלא היום, לאכול שלא – שבועות שתי

שבועה על לחול יכולה אינה שבועה כי אחת, אלא חייב אינו

אחרת.

הראב"ד: שואל

איסור". על חל איסור ש"אין האומר דומה כלל קיים

חל, אינו האלמנה איסור – אלמנה שנעשתה גרושה לדוגמה:

דבר. מוסיף הוא אין שכן

רק ונאסרה נתאלמנה, בתחילה הפוך: היה הסדר אם ואולם,

איסור בה נוסף ובכך גרושה, נעשתה מכן ולאחר גדול, לכהן

הוא. אף חל השני האיסור – הדיוט לכהן

את לאכול שלא היתה השניה השבועה אילו ובענייננו:

מובן – יום באותו הוסיפההכיכר לא כי חלה, לא שהיא

הוגבלה הראשונה שהשבועה היות אך `cgדבר; meil,

מהכיכר לאכול שלא הוסיפה שלאmlerlוהשניה מדוע ,

תחול?

כך: על התשובה

תוספת בו יש כאשר רק קיים איסור על לחול יכול איסור

lrהאיסורoey`xdהראשון שביום כיון – זה במקרה אבל .

שהשבועה נמצא הראשונה, השבועה מפני אסורה ממילא הכיכר

פגה כבר הראשונה שהשבועה לאחר רק תוקף מקבלת השניה

אלא חייב ש"אינו הרמב"ם פסק ולכן עליה, תוספת ואיננה

.(רדב"ז)אחת"

שבת-קודש הלשונות מכל ורוממתנו
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ב'לשון רק הנאמרות יש אחיד: כלל אין שבדיבור במצוות

השפות שבכל ויש לב)הקודש' מעכבת(סוטה המילים שהבנת יש ;

שלא. ויש

נפוצות: דוגמאות להלן

rny z`ixwאת – המלים הבנת ולענין לשון. בכל נקראת –

ההבנה אין הפסוקים וביתר להבין, חובה הראשון הפסוק

מעכבת.

oefnd zkxaויש הנאמר. את להבין וצריך שפה, בכל נאמרת –

מעכבת. אינה ההבנה הקודש שבלשון דעה

lldמעכבת אינה וההבנה לשון, בכל נקרא א-ב)– קפה, .(שוע"ר

dlibnאינה המלים הבנת הקודש' ב'לשון בקריאה –

אותו "המכיר רק בה יוצא השפות, בשאר לשון"מעכבת.

ט) תרצ, .(שו"ע

אחרות: לשפות הקודש' 'לשון בין הבדל קיים מצוות בכמה

ואילו מובנות, הן כאשר רק להשתמש ניתן השפות בשאר

להבין. חובה אין הקודש בלשון

כי מהותה, מעצם 'לשון' הינה הקודש לשון לכך: ההסבר

אף בה, השימוש ולכן תורה, ניתנה ובה העולם נברא בה

שפה אינה לעז שפת כן שאין מה 'דיבור'. הריהו מובן, כשאינו

תרגום מהווה אלא דיבורyexiteעצמית לכן הקודש'. ל'לשון

בעלמא" עוף כ"צפצוף כמוהו – הבנה ללא כזו יואבבשפה (חלקת

א) .מהדו"ת
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ראשון יום

ג ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

הלכֹות‡. ועּקר הּׁשחיטה, את מפסידין דברים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמּׁשה
חלדה, ׁשהּיה, הן: ואּלּו מהן; אחת מּכל להּזהר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשחיטה

ועּקּור. הגרמה, ְְְִַָָָָּדרסה,

קדם·. ידֹו והגּביּה לׁשחט, ׁשהתחיל הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּיה
ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין וׁשהה, הּׁשחיטה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיגמר
אם - הּׁשחיטה את וגמר אחר אֹו הּוא וחזר ּברצֹון, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבין
ׁשחיטתֹו ויׁשחט, וירּביצּנה הּבהמה את ׁשּיגּביּה ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהה
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו זה, מּכדי ּפחֹות ׁשהה ואם ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָּפסּולה;

ּבהמה‚. ׁשּיגּביּה ּכדי ׁשהּיה ׁשעּור ּדּקה, ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
ׁשּיגּביהּנה ּכדי ּגּסה, היתה ואם ויׁשחט; וירּביצּנה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדּקה
ּדּקה ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי ּובעֹוף, ויׁשחט. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוירּביצּנה

ויׁשחט. ְְְְִִֶַָֹוירּביצּנה

מעט,„. וׁשהה מעט וׁשחט וחזר מעט, וׁשהה מעט ְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָׁשחט
הּׁשהּיה, ׁשעּור אחת ּבפעם ׁשהה ולא הּׁשחיטה, ׁשּגמר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
ׁשהּיה ׁשעּור מּכּלן יצטרף הּׁשהּיֹות זמן ּכל ּכׁשּתחׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻאבל
וירּביצּנה ׁשּיגּביהּנה ּכדי ׁשהה אם וכן נבלה. ספק זֹו הרי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁשחט ּכדי לא ּבלבד, הּסימנין מעּוט ּכמֹו ׁשּיׁשחט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּוכדי

נבלה. ספק זֹו הרי - ּגמּורה ְְְְֲִֵֵֵָָָׁשחיטה

על‰. אף - ּבבהמה הּׁשנים רב אֹו ּבעֹוף, אחד רב ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשחט
זֹו הרי - הּסימנין חתיכת וגמר וחזר הּיֹום, חצי ׁשּׁשהה ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּפי
ּבׂשר ּכמחּת זה הרי ּכּׁשעּור, ּבּה ׁשּנׁשחט מאחר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻמּתרת;

ְַָהּׁשחּוטה.

.Â- מרּבה זמן וׁשהה מעּוטֹו, אֹו חציֹו לבּדֹו ּבּקנה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻׁשחט
אם אבל ּכלּום. ּבכ ואין הּׁשחיטה, וגֹומר חֹוזר זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
ּכּׁשעּור וׁשהה ׁשהּוא, ּכל ּבּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחט
ׁשחיטה ׁשּׁשחט ּבין ׁשהתחיל, הּׁשחיטה וגמר ׁשחזר ּבין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אֹו ׁשהעֹוף מּפני ּפסּולה; זֹו הרי - אחר ּבמקֹום ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָּגמּורה
ּבמּׁשהּו הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ׁשּלּה, הּקנה רב ׁשּנפסק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּה מֹועלת הּׁשחיטה ואין נבלה, -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.Êׁשאם - ּכלל ּבעֹוף ּבּקנה ׁשהּיה ׁשאין ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנה
ּוכׁשחזר ׁשחיטתֹו, נגמרה ּכבר וׁשהה, הּקנה רב ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשחט
וׁשהה, הּקנה מעּוט ׁשחט ואם הּוא; ּבׂשר מחּת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָוגמר,
מּׁשּום נאסרת ׁשאינּה ׁשּירצה, זמן ּכל וׁשֹוחט חֹוזר זה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָהרי

הּקנה. רב ׁשּיּפסק עד ְִֵֵֶֶַַָָָֹנבלה

.Áאֹו הּוׁשט נּקב אם יֹודע ואינֹו ּבֹו, וׁשהה העֹוף ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשחט
ּומּניחֹו אחר, ּבמקֹום לבּדֹו הּקנה וׁשֹוחט חֹוזר - נּקב ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלא
טּפת ּבֹו נמצאת לא אם מּבפנים: הּוׁשט ּובֹודק ׁשּימּות, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעד

ּוכׁשרה. נּקב, ׁשּלא ּבידּוע ְְִֵֶַַָָָֹּדם,

.Ëכחולדה]חלדה מסתתרת ׁשהכניס[הסכין ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִֵֶַָָ
העליֹון הּסימן ׁשּפסק ּבין - לסימן סימן ּבין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּסּכין

- ׁשחיטה ּדר ׁשהּוא למּטה הּתחּתֹון ׁשּׁשחט ּבין ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה,
ּפסּולה. זֹו ְֲֵָהרי

.Èהּסימנין ׁשני וׁשחט העֹור, ּתחת הּסּכין את ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהכניס
ׁשּפרס אֹו ,מסּב צמר ּתחת הּסּכין את ׁשהחליד אֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּכדרּכן,
- הּמטלית ּתחת וׁשחט הּצּואר ועל הּסּכין על ְְְְִִִַַַַַַַַַַַַָָמטלית
ׁשחט אם וכן נבלה; ספק זֹו הרי ּגלּויה, הּסּכין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהֹואיל
- ּבהחלדה ׁשּלא הּׁשחיטה וגמר ּבהחלדה, הּסימנין ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמעּוט

נבלה. ספק זֹו ְְֲֵֵֵָהרי

.‡Èלחץ]ּדרסה על[הפעלת ּבסּכין ׁשהּכה ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִֵֶַַַָָָ
ּבלא אחת ּבבת הּסימנין וחת ּבסיף, ׁשּמּכין ּכדר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּצּואר
למּטה ודחק הּצּואר, על הּסּכין ׁשהּניח אֹו והבאה, ְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָהֹולכה
ּפסּולה. זֹו הרי - הּסימנין ׁשחת עד קּׁשּות אֹו צנֹון ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכחֹות

.·Èלמעלה,[הסטה]הגרמה ּבּקנה הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבסֹוף יׁש חּטין ׁשני ּוכמֹו לׁשחיטה; ראּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָּבמקֹום
אם - החּטין ּבתֹו ׁשחט ּגדֹולה. ּבטּבעת למעלה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָהּקנה
ׁשחט ׁשהרי ּכׁשרה, זֹו הרי למעלה, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיר
לׁשחיטה; הראּוי הּמקֹום מן והּוא ּולמּטה, ּכֹובע ְְְִִִִִַַַָָָָָמּׁשּפּוי
זֹו הרי מהן, למעלה ׁשחט אּלא ּכלּום מהן ׁשּיר לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואם

ּופסּולה. ְְֶֶָֻמגרמת

.‚Èאֹו ּבדרסה והׁשלים הּׁשנים, רב אֹו האחד רב ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹׁשחט
ּכראּוי. הּׁשעּור נׁשחט ׁשהרי ּכׁשרה, זֹו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבהגרמה
זֹו הרי - ׁשליׁשים ׁשני וׁשחט ׁשליׁש, ּבּתחּלה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָהגרים
ׁשליׁש וׁשחט וחזר ׁשליׁש, והגרים ׁשליׁש, ׁשחט ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּכׁשרה;
וחזר ׁשליׁש, וׁשחט ׁשליׁש, הגרים ּכׁשרה. - ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָהאחרֹון
אֹו ּדרס ואם ּפסּולה. זֹו הרי - האחרֹון ׁשליׁש ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָוהגרים
הרי - האמצעי ּבּׁשליׁש ּבין הראׁשֹון ּבּׁשליׁש ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהחליד,

ּפסּולה. ְָזֹו

.„Èאֹו הּקנה, והיא הּגרּגרת, ׁשּנעקרה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָעּקּור
- ׁשחיטה ּגמר קדם ׁשניהן אֹו מהן אחד ונׁשמט ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוׁשט,
ּכ ואחר רּבֹו, אֹו ּבעֹוף אחד ׁשחט אם אבל נבלה; זֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֻהרי

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּׁשני הּסימן ְְְִִִִֵֵַַַָָָנׁשמט

.ÂË- הּׁשני את ׁשחט ּכ ואחר מהן, אחד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנׁשמט
ׁשמּוט, הּׁשני ונמצא מהן, אחד ׁשחט ּפסּולה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשחיטתֹו
הרי - ׁשחיטה אחר אֹו נׁשמט, ׁשחיטה קדם אם ידּוע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹואין

נבלה. ספק ְְֵֵָזֹו

.ÊËׁשּוּדאי ּכׁשרה, זֹו הרי - ׁשמּוט הּׁשחּוט הּסימן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָנמצא
מּדלּדל היה ׁשחיטה, קדם נעקר ׁשאּלּו נעקר; ׁשחיטה ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

יּׁשחט. ְִֵָֹולא

.ÊÈּבידֹו הּסימנין ּתפס ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹּבּמה
אחר ׁשּתּׁשחט אפׁשר וׁשחט, ּתפסן אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּׁשחט;
ספק זֹו הרי ּוׁשחּוטה, ׁשמּוטה נמצאת אם ּולפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָהעּקּור,

ְֵָנבלה.

.ÁÈ,נבלה זֹו הרי - 'ּפסּולה' ּבׁשחיטה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָּכל

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ׁשאין נבלה; אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנה אכל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם
ּכמֹו צּוה, ּכאׁשר ּכׁשרה ׁשחיטה אּלא נבלה מידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמֹוציא
ספק הּוא הרי ּבׁשחיטה, ׁשּיסּתּפק ספק וכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבארנּו.

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין מּמּנה, והאֹוכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָנבלה;

.ËÈׁשּתראה עד עּמּה, וחללּה ׁשּלּה יר ׁשּנּטל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהמה
ונחלקה חציּה ׁשּנחּת ּכמי נבלה זֹו הרי - ּכׁשּתרּבץ ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחסרה
נׁשּברה אם וכן ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין ּגּופֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָלׁשני

ׁש אֹו עּמּה, ּבׂשר ורב ׁשּנפסקמפרקת אֹו ּכדג, מּגּבּה ּנקרעה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הראּוי ּבמקֹום ׁשהּוא ּבכל הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹרב
ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין מחּיים, נבלה זֹו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלׁשחיטה

האּלּו. הּדברים ּבכל העֹוף, ואחד הּבהמה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָואחד

.Î;לבן והּפנימי אדם, החיצֹון - לּוׁשט לֹו יׁש עֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני
ׁשהּוא ּבכל ׁשניהן נּקבּו ּכׁשרה. ּבלבד, מהן האחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנּקב
ׁשּנׁשחטה ּובין נבלה; זֹו הרי לׁשחיטה, הראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּבמקֹום
הּׁשחיטה אין - אחר ּבמקֹום ׁשּנׁשחטה ּבין הּנקב, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמקֹום

נבלה. זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ּבּה; ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹמֹועלת

.‡Îהּקרּום אין - ּוסתמֹו קרּום ּבֹו ועלה הּוׁשט, ְְְְִֵֵֶַַַָָָנּקב
- ּבּוׁשט עֹומד קֹוץ נמצא ּכׁשהיה. נקּוב הּוא והרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּכלּום,
ּבמקֹום קרּום ועלה הּוׁשט נּקב ׁשּמא נבלה, ספק זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
- ּבּוׁשט לארּכֹו הּקֹוץ נמצא אם אבל נראה; ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנקב,
אֹוכלֹות הּמדּברּיֹות הּבהמֹות ׁשרב לֹו, חֹוׁשׁשין ְְְְִִִֵֵֶַַָֹאין

ּתמיד. ִִַָהּקֹוצים

.·Î?ּכיצד מּבפנים. אּלא מּבחּוץ, ּבדיקה לֹו אין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוׁשט
נקּוב. ׁשהיה ּבידּוע ּדם, טּפת עליו נמצא אם ּובֹודק: ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָהֹופכֹו

.‚Î,לׁשחיטה הראּוי ּבמקֹום חללּה רב ׁשּנפסק ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּגרּגרת
- קטּנים נקבים נּקבה ּכאּסר. נּקבה אם וכן נבלה; זֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָהרי
ואם לרּבּה; מצטרפין הן חּסרֹון, ּבהן ׁשאין נקבים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻאם
אם וכן לכאּסר. מצטרפין הן חּסרֹון, ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָנקבים
ׁשאּלּו ּכל - ּובעֹוף לכאּסר. מצטרפת רצּועה, מּמּנה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹנּטלה
על ּומּניחן חּסרֹון, ּבהן ׁשּיׁש הּנקבים אֹו הרצּועה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמקּפל
ּכׁשרה. לאו, ואם נבלה; רּבֹו, את חֹופה אם - הּקנה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּפי

.„Îׁשּיּכנס ּכדי צדדיה מּׁשני מפּלׁש נקב הּגרּגרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנּקבה
נׁשּתּיר לא אפּלּו - לארּכּה נסּדקה נבלה; - לרחּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹאּסר
ּומּׁשהּו למעלה מּׁשהּו אּלא לׁשחיטה ּבּה הראּוי הּמקֹום ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמן

ּכׁשרה. ְְֵַָָלמּטה,

.‰Îאֹו נּקבה ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגרּגרת
ּומדּמין אחר, ּבמקֹום עּתה אֹותּה נֹוקבין - ׁשחיטה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָאחר
מחליה אּלא מדּמין ואין מּתרת. לֹו, נדמה אם לּנקב: ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻהּנקב
מּקטּנה לא אבל לקטּנה; מּקטּנה אֹו ּגדֹולה, לחליה ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֻּגדֹולה
חליֹות חליֹות הּקנה ׁשּכל לקטּנה; מּגדֹולה ולא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֻֻלגדֹולה
ורּכה. מּׁשּתיהן קטּנה אחת חליה וחליה חליה ּכל ּובין ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻהּוא,

ד ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

את‡. הּמפסידין דברים חמּׁשה יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראלי
וׁשחט ׁשּבארנּו, ׁשחיטה מהלכֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשחיטה
ולא הּוא לא מּׁשחיטתֹו, לאכל אסּור - עצמֹו לבין ְְְְֱִִֵֵֶַָָֹֹֹּבינֹו

ּכּזית, מּמּנה והאֹוכל נבלה; לספק קרֹובה זֹו והרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאחרים.
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

ׁשחיטה·. ּפעמים וחמּׁשה ארּבעה ּבפנינּו ׁשחט ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָואפּלּו
נכֹונה עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט זֹו ׁשחיטה והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשרה,
ּדברים יֹודע ואינֹו הֹואיל מּמּנה; לאכל אסּור - ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוגמּורה
ּכגֹון יֹודע, אינֹו והּוא הּׁשחיטה ׁשּיפסיד אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמפסידין,
ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּפגּומה ּבסּכין יׁשחט אֹו ידרס אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיׁשהה

ּכּונתֹו. ְַָָֹּבלא

ּבינֹו‚. יׁשחט לא זה הרי - ׁשחיטה הלכֹות ׁשּיֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹיׂשראל
ּבפני ׁשּיׁשחט עד לכּתחּלה, עצמֹו רּבֹותלבין ּפעמים חכם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

עצמֹו, לבין ּבינֹו ּתחּלה ׁשחט ואם וזריז; רגיל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעד
ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו

ׁשּנעׂשה„. עד חכם ּבפני וׁשחט ׁשחיטה, הלכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיֹודע
ׁשֹוחטין הּממחין וכל 'ממחה'; הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִִִֶַַָָָֻֻרגיל
אּלּו הרי ממחין, היּו אם - ועבדים נׁשים ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻלכּתחּלה.

לכּתחּלה. ְְֲִִַָׁשֹוחטין

.‰- ׁשּׁשחטּו ּדעּתֹו ׁשּנתּבלּבלה וׁשּכֹור וקטן ׁשֹוטה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָחרׁש
יקלקלּו ׁשּמא ּדעת, ּבהן ׁשאין מּפני ּפסּול; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשחיטתן
אֹותן וראה הּיֹודע, ּבפני ׁשחטּו אם לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָּבׁשחיטתן;

ּכׁשרה. ׁשחיטתן - ּכהגן ְְֲִֵֶֶַָָָָֹׁשּׁשחטּו

.Â- עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט אצלנּו ידּוע ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי
ׁשחיטה, הלכֹות עּקרי יֹודע נמצא אם אֹותֹו; ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָׁשֹואלין

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו

.Êולא לֹו, והל ׁשּׁשחט מרחֹוק יׂשראלי ׁשראינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהרי
האֹומר וכן מּתרת; זֹו הרי - יֹודע אינֹו אֹו יֹודע אם ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻידענּו
ואין ׁשחּוטה, הּבהמה ּומצא לי', ּוׁשחט 'צא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹלׁשלּוחֹו:
ׁשרב מּתרת; זֹו הרי - אחר אֹו ׁשחטּה ׁשלּוחֹו אם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻידּוע

הן. ממחין ׁשחיטה, אצל ְְְִִִֵֵֶַָֻהּמצּויין

.Á,מּתר - ּבּבית - ׁשחּוט ּומצאֹו ּתרנגֹול, אֹו ּגדי לֹו ְְְְִִַַַַָָָָֻאבד
- ּבּׁשּוק מצאֹו הן; ממחין ׁשחיטה, אצל הּמצּויין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשרב
ּבאׁשּפה מצאֹו אם וכן .הׁשל ּולפיכ נתנּבל ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאסּור,

אסּור. ִֶַַָׁשּבּבית,

.Ëודעּתֹו וׁשֹומע, מבין הּוא והרי ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֻממחה
הרי ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי וכן לכּתחּלה; ׁשֹוחט זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָנכֹונה

ׁשֹוחט. ֵֶזה

.Èאחרים ּכן אם אּלא לכּתחּלה, יׁשחט לא - ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹהּסּומה
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם אֹותֹו; ְְְִִִֵַָָָרֹואין

.‡Èּבסּכין יׂשראל ּבפני ׁשּׁשחט ּפי על אף - ׁשּׁשחט ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנכרי
אכילתּה על ולֹוקה נבלה; ׁשחיטתֹו - קטן היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיפה,
מאחר מּזבחֹו"; ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמן
ואינֹו אסּור; ׁשּזבחֹו למד אּתה מּזבחֹו, יאכל ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהזהיר

ׁשחיטה. הלכֹות יֹודע ׁשאינֹו ליׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּדֹומה

.·Èעֹובד ׁשאינֹו ּגֹוי ׁשאפּלּו - ּבּדבר ּגדרּו ּגדֹול ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוגדר
נבלה. ׁשחיטתֹו זרה, ְְֲִֵָָָָָעבֹודה

.‚Èאֹו יׂשראל, וגמר הּסימנין, מעּוט לׁשחט הּגֹוי ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֹהתחיל
לׁשחיטה יׁשנּה ּפסּולה; - הּגֹוי וגמר יׂשראל, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהתחיל
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ׁשאין נבלה; אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנה אכל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם
ּכמֹו צּוה, ּכאׁשר ּכׁשרה ׁשחיטה אּלא נבלה מידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמֹוציא
ספק הּוא הרי ּבׁשחיטה, ׁשּיסּתּפק ספק וכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבארנּו.

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין מּמּנה, והאֹוכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָנבלה;

.ËÈׁשּתראה עד עּמּה, וחללּה ׁשּלּה יר ׁשּנּטל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהמה
ונחלקה חציּה ׁשּנחּת ּכמי נבלה זֹו הרי - ּכׁשּתרּבץ ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחסרה
נׁשּברה אם וכן ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין ּגּופֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָלׁשני

ׁש אֹו עּמּה, ּבׂשר ורב ׁשּנפסקמפרקת אֹו ּכדג, מּגּבּה ּנקרעה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הראּוי ּבמקֹום ׁשהּוא ּבכל הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹרב
ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין מחּיים, נבלה זֹו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלׁשחיטה

האּלּו. הּדברים ּבכל העֹוף, ואחד הּבהמה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָואחד

.Î;לבן והּפנימי אדם, החיצֹון - לּוׁשט לֹו יׁש עֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני
ׁשהּוא ּבכל ׁשניהן נּקבּו ּכׁשרה. ּבלבד, מהן האחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנּקב
ׁשּנׁשחטה ּובין נבלה; זֹו הרי לׁשחיטה, הראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּבמקֹום
הּׁשחיטה אין - אחר ּבמקֹום ׁשּנׁשחטה ּבין הּנקב, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמקֹום

נבלה. זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ּבּה; ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹמֹועלת

.‡Îהּקרּום אין - ּוסתמֹו קרּום ּבֹו ועלה הּוׁשט, ְְְְִֵֵֶַַַָָָנּקב
- ּבּוׁשט עֹומד קֹוץ נמצא ּכׁשהיה. נקּוב הּוא והרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּכלּום,
ּבמקֹום קרּום ועלה הּוׁשט נּקב ׁשּמא נבלה, ספק זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
- ּבּוׁשט לארּכֹו הּקֹוץ נמצא אם אבל נראה; ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנקב,
אֹוכלֹות הּמדּברּיֹות הּבהמֹות ׁשרב לֹו, חֹוׁשׁשין ְְְְִִִֵֵֶַַָֹאין

ּתמיד. ִִַָהּקֹוצים

.·Î?ּכיצד מּבפנים. אּלא מּבחּוץ, ּבדיקה לֹו אין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוׁשט
נקּוב. ׁשהיה ּבידּוע ּדם, טּפת עליו נמצא אם ּובֹודק: ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָהֹופכֹו

.‚Î,לׁשחיטה הראּוי ּבמקֹום חללּה רב ׁשּנפסק ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּגרּגרת
- קטּנים נקבים נּקבה ּכאּסר. נּקבה אם וכן נבלה; זֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָהרי
ואם לרּבּה; מצטרפין הן חּסרֹון, ּבהן ׁשאין נקבים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻאם
אם וכן לכאּסר. מצטרפין הן חּסרֹון, ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָנקבים
ׁשאּלּו ּכל - ּובעֹוף לכאּסר. מצטרפת רצּועה, מּמּנה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹנּטלה
על ּומּניחן חּסרֹון, ּבהן ׁשּיׁש הּנקבים אֹו הרצּועה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמקּפל
ּכׁשרה. לאו, ואם נבלה; רּבֹו, את חֹופה אם - הּקנה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּפי

.„Îׁשּיּכנס ּכדי צדדיה מּׁשני מפּלׁש נקב הּגרּגרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנּקבה
נׁשּתּיר לא אפּלּו - לארּכּה נסּדקה נבלה; - לרחּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹאּסר
ּומּׁשהּו למעלה מּׁשהּו אּלא לׁשחיטה ּבּה הראּוי הּמקֹום ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמן

ּכׁשרה. ְְֵַָָלמּטה,

.‰Îאֹו נּקבה ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגרּגרת
ּומדּמין אחר, ּבמקֹום עּתה אֹותּה נֹוקבין - ׁשחיטה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָאחר
מחליה אּלא מדּמין ואין מּתרת. לֹו, נדמה אם לּנקב: ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻהּנקב
מּקטּנה לא אבל לקטּנה; מּקטּנה אֹו ּגדֹולה, לחליה ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֻּגדֹולה
חליֹות חליֹות הּקנה ׁשּכל לקטּנה; מּגדֹולה ולא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֻֻלגדֹולה
ורּכה. מּׁשּתיהן קטּנה אחת חליה וחליה חליה ּכל ּובין ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻהּוא,

ד ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

את‡. הּמפסידין דברים חמּׁשה יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראלי
וׁשחט ׁשּבארנּו, ׁשחיטה מהלכֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשחיטה
ולא הּוא לא מּׁשחיטתֹו, לאכל אסּור - עצמֹו לבין ְְְְֱִִֵֵֶַָָֹֹֹּבינֹו

ּכּזית, מּמּנה והאֹוכל נבלה; לספק קרֹובה זֹו והרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאחרים.
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

ׁשחיטה·. ּפעמים וחמּׁשה ארּבעה ּבפנינּו ׁשחט ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָואפּלּו
נכֹונה עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט זֹו ׁשחיטה והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשרה,
ּדברים יֹודע ואינֹו הֹואיל מּמּנה; לאכל אסּור - ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוגמּורה
ּכגֹון יֹודע, אינֹו והּוא הּׁשחיטה ׁשּיפסיד אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמפסידין,
ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּפגּומה ּבסּכין יׁשחט אֹו ידרס אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיׁשהה

ּכּונתֹו. ְַָָֹּבלא

ּבינֹו‚. יׁשחט לא זה הרי - ׁשחיטה הלכֹות ׁשּיֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹיׂשראל
ּבפני ׁשּיׁשחט עד לכּתחּלה, עצמֹו רּבֹותלבין ּפעמים חכם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

עצמֹו, לבין ּבינֹו ּתחּלה ׁשחט ואם וזריז; רגיל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעד
ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו

ׁשּנעׂשה„. עד חכם ּבפני וׁשחט ׁשחיטה, הלכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיֹודע
ׁשֹוחטין הּממחין וכל 'ממחה'; הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִִִֶַַָָָֻֻרגיל
אּלּו הרי ממחין, היּו אם - ועבדים נׁשים ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻלכּתחּלה.

לכּתחּלה. ְְֲִִַָׁשֹוחטין

.‰- ׁשּׁשחטּו ּדעּתֹו ׁשּנתּבלּבלה וׁשּכֹור וקטן ׁשֹוטה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָחרׁש
יקלקלּו ׁשּמא ּדעת, ּבהן ׁשאין מּפני ּפסּול; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשחיטתן
אֹותן וראה הּיֹודע, ּבפני ׁשחטּו אם לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָּבׁשחיטתן;

ּכׁשרה. ׁשחיטתן - ּכהגן ְְֲִֵֶֶַָָָָֹׁשּׁשחטּו

.Â- עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט אצלנּו ידּוע ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי
ׁשחיטה, הלכֹות עּקרי יֹודע נמצא אם אֹותֹו; ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָׁשֹואלין

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו

.Êולא לֹו, והל ׁשּׁשחט מרחֹוק יׂשראלי ׁשראינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהרי
האֹומר וכן מּתרת; זֹו הרי - יֹודע אינֹו אֹו יֹודע אם ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻידענּו
ואין ׁשחּוטה, הּבהמה ּומצא לי', ּוׁשחט 'צא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹלׁשלּוחֹו:
ׁשרב מּתרת; זֹו הרי - אחר אֹו ׁשחטּה ׁשלּוחֹו אם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻידּוע

הן. ממחין ׁשחיטה, אצל ְְְִִִֵֵֶַָֻהּמצּויין

.Á,מּתר - ּבּבית - ׁשחּוט ּומצאֹו ּתרנגֹול, אֹו ּגדי לֹו ְְְְִִַַַַָָָָֻאבד
- ּבּׁשּוק מצאֹו הן; ממחין ׁשחיטה, אצל הּמצּויין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשרב
ּבאׁשּפה מצאֹו אם וכן .הׁשל ּולפיכ נתנּבל ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאסּור,

אסּור. ִֶַַָׁשּבּבית,

.Ëודעּתֹו וׁשֹומע, מבין הּוא והרי ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֻממחה
הרי ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי וכן לכּתחּלה; ׁשֹוחט זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָנכֹונה

ׁשֹוחט. ֵֶזה

.Èאחרים ּכן אם אּלא לכּתחּלה, יׁשחט לא - ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹהּסּומה
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם אֹותֹו; ְְְִִִֵַָָָרֹואין

.‡Èּבסּכין יׂשראל ּבפני ׁשּׁשחט ּפי על אף - ׁשּׁשחט ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנכרי
אכילתּה על ולֹוקה נבלה; ׁשחיטתֹו - קטן היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיפה,
מאחר מּזבחֹו"; ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמן
ואינֹו אסּור; ׁשּזבחֹו למד אּתה מּזבחֹו, יאכל ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהזהיר

ׁשחיטה. הלכֹות יֹודע ׁשאינֹו ליׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּדֹומה

.·Èעֹובד ׁשאינֹו ּגֹוי ׁשאפּלּו - ּבּדבר ּגדרּו ּגדֹול ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוגדר
נבלה. ׁשחיטתֹו זרה, ְְֲִֵָָָָָעבֹודה

.‚Èאֹו יׂשראל, וגמר הּסימנין, מעּוט לׁשחט הּגֹוי ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֹהתחיל
לׁשחיטה יׁשנּה ּפסּולה; - הּגֹוי וגמר יׂשראל, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהתחיל
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אֹותּה עֹוׂשה ׁשאינֹו ּדבר הּגֹוי ׁשחט אבל סֹוף. ועד ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמּתחּלה
הרי - יׂשראל וגמר ּבלבד, הּגרּגרת חצי ׁשּׁשחט ּכגֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנבלה,

ּכׁשרה. ְֵָזֹו

.„È- ממחה ׁשהיה העברֹות, מן לעברה מׁשּמד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׂשראל
את לבּדק ּכׁשר יׂשראל וצרי לכּתחּלה; ׁשֹוחט זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהרי
מּפני - ּבּה לׁשחט זה למׁשּמד יּתנּנה ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּסּכין,
לעבֹודה מׁשּמד היה ואם לבּדק. טֹורח ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשחזקתֹו
הּכֹופר והּוא מין, אֹו ּבפרהסיא, ׁשּבת מחּלל אֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָזרה,
הרי - ּתׁשּובה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבנּו ּובמׁשה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבּתֹורה

נבלה. ּוׁשחיטתֹו ּכגֹוי, ְְְִֵָָהּוא

.ÂËּתֹורה ׁשל העברֹות מן ּבעברה לעדּות ּפסּול ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ע לבין ּבינֹו ׁשֹוחט זה הרי ׁשאינֹו- ממחה; היה אם צמֹו, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ

ּכל על היא חזקה ׁשּזֹו - אסּור ּדבר ואֹוכל מּתר ּדבר ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻמּניח
מהן. הרׁשעים ואפּלּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָיׂשראל,

.ÊËוהּביּתֹוסין הּצדֹוקין המתיוניםאּלּו שייסדו [כיתות ְְְִִֵַַַ
בתושבע"פ] אחריהןשכופרים הּטֹועין וכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָותלמידיהן,

ואם אסּורה. ׁשחיטתן - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינין ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינן
אּלא ׁשחיטתן אּסּור ׁשאין מּתרת; זֹו הרי ּבפנינּו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשחטּו
ּבתֹורת מאמינין אינן והן ּבׁשחיטתן, יקלקלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּמא

קלקלנּו'. 'לא לֹומר נאמנין אינן לפיכ ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹׁשחיטה;

.ÊÈ,החּלין ּבׁשחיטת נצטּוּו לא ּבּמדּבר, יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻּכׁשהיּו
נֹוחרין היּו בידים]אּלא ואֹוכלין,[קורעים ׁשֹוחטין אֹו ְְֲֲִִִֶָָ

לא לׁשחט, הרֹוצה ׁשּכל ּבּמדּבר, ונצטּוּו הּגֹויים. ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשאר
יׂשראל, מּבית איׁש "איׁש ׁשּנאמר: ׁשלמים, אּלא ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹיׁשחט
אׁשר למען וגֹו', מֹועד אהל ּפתח ואל וגֹו' ׁשֹור יׁשחט ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאׁשר
הרֹוצה אבל וגֹו'; לה'" ׁשלמים זבחי וזבחּו וגֹו' ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיביאּו

ואֹוכל. נֹוחר היה ּבּמדּבר, ולאכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָֹֹלנחר

.ÁÈּבלבד ּבּמדּבר אּלא לדֹורֹות, נֹוהגת אינּה זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּומצוה
ּתאסר לארץ, ׁשּכׁשּיּכנסּו ׁשם, ונצטּוּו הּנחירה. הּתר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבעת
ויׁשחטּו ּבׁשחיטה; אּלא חּלין יאכלּו ולא הּנחירה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻעליהם
ה' ירחיב "ּכי ׁשּנאמר: לעזרה, חּוץ לעֹולם מקֹום ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָּבכל
ה' נתן אׁשר ּומּצאנ מּבקר וזבחּת וגֹו', ּגבל את ְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֻאלהי
ואחר לׁשחט לדֹורֹות, הּנֹוהגת הּמצוה היא וזֹו וגֹו'. "ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָֹל

יאכל. ַָֹּכ

ה ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ׁשהּטרפה‡. מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּכבר
"טרפה", נאמר ולא למּות; הּנֹוטה היא ּבּתֹורה ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָֹהאמּורה
ּבֹו וכּיֹוצא ארי ׁשּטרפּה ּכגֹון - ּבהוה הּכתּוב ׁשּדּבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

מתה. לא ועדין ְֲִֵַַָָָֹּוׁשברּה,

ּתחׁשב·. לּה יארעּו ׁשאם אחרים, חלאים ׁשם ְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָויׁש
טרפֹות מיני ּוׁשמֹונה מּסיני; למׁשה הלכה והן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹטרפה,
חסרה, נקּובה, ּדרּוסה, הן: ואּלּו ּבסיני, למׁשה לֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹנאמרּו

ּוׁשבּורה. נפּולה, קרּועה, ּפסּוקה, ְְְְְָָָָָנטּולה,

ּבּתֹורה‚. ּבפרּוׁש ל ואין הֹואיל הלכה, ׁשּכּלן ּפי על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻאף
- ּבדרּוסה ׁשּיסּתּפק ספק וכל ּבּה, החמירּו ּדרּוסה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא

מּתרין, ספקֹות ּבהן יׁש טרפֹות, מיני ׁשבעה ּוׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻאסּור;
ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

הּבהמה„. ּבֹו וכּיֹוצא הארי ׁשּיטרף הּוא - ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹהּדרּוסה
על ּבהן וכּיֹוצא והּנׁשר הּנץ ידרס אֹו ּבידֹו, עליה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוידרס
לארי אּלא ּגּסה, ּובחּיה ּגּסה ּבבהמה ּדריסה ואין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהעֹוף.
ּולמעלה. הּזאב מן ּדּקה, ּובחּיה ּדּקה ּובבהמה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָּבלבד;
ּבהן, וכּיֹוצא ּונמּיה וׁשּועל חתּול אפּלּו - ּוטלאים ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָּובגדיים

ּדריסה. להן ְִֵֶָָיׁש

ׁשאר‰. אבל ּגדֹול; ּבעֹוף ואפּלּו ּדריסה, לֹו יׁש - ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָהּנץ
לֹו ואין ׁשּכמֹוהּו, ּבעֹוף ּדריסה לֹו יׁש - הּדֹורסים ְְְְִִֵֵֶַָָעֹופֹות

מּמּנּו. גדֹול ׁשהּוא ּבעֹוף ְְִִֶֶָָּדריסה

.Âּכל ּדריסה לֹו אין - וכלב ּבעֹופֹות; ּדריסה לחלּדה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֻויׁש
ּדריסה לֹו יׁש - והּנץ וחּיה. ּבבהמה ולא ּבעֹוף לא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹעּקר,

ה לבית ּבצּפרניו ׁשּיּקב והּוא ּוטלאים, חלל.ּבגדיים ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ

.Êאין - ּברגליו אבל הּטֹורף, ּביד אּלא ּדריסה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאין
אין - ּבּׁשן אבל ּבצּפרן, אּלא ּדריסה ואין לֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחֹוׁשׁשין
ּובֹודקין החלל; ּבית עד נּקב ּכן אם אּלא לֹו, ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָחֹוׁשׁשין
ּדריסה ואין ּבנקיבתן. ׁשּנטרפת האברים מן אחד נּקב ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּמא
צּפרניו ונׁשּתּקעּו הּדֹורס נפל אם אבל הּטֹורף, ּבכּונת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאּלא
אם אבל מחּיים, אּלא ּדריסה ואין ּדריסה. זֹו אין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבּנטרף,
מּמּנה צּפרניו ׁשמט ולא ּבּדרּוסה, ידֹו ועדין ונהרג ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּדרס

לֹו. חֹוׁשׁשין אין - מֹותֹו אחר ְִֵֶַַָאּלא

.Á'לּה 'חֹוׁשׁשין ׁשאמרנּו מקֹום ּכל הּדרּוסה? ּדין ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוכיצד
הּיר מּכף ׁשּלֹו החלל ּכל ּובֹודקין הּנטרף, את ׁשֹוחטין -ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ולא טרפֹות, מיני מּכל ׁשלמה ּכּלּה נמצאת אם הּקדקד; ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹֻעד
ּבּה נמצא ואם מּתרת; זֹו הרי - הּדריסה רׁשם ּבּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻנמצא

הּתֹורה. מן ואסּורה טרפה, זֹו הרי - הּדריסה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹרׁשם

.Ëּכנגד הּבׂשר ׁשּיאדים הּוא הּדריסה? רׁשם הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאיזה
ׁשּנעׂשה עד מעים, ּבני ּכנגד הּבׂשר נּמֹוק ואם מעים; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבני
הּבׂשר אֹותֹו רֹואין - החּבּורה מן גֹורדֹו ׁשהרֹופא ְִִֵֶַַַַָָָָָָּכּבׂשר

ּוטרפה. חסר, ְְִֵֵָָּכאּלּו

.Èּודריסתן טרפה; - מּׁשּיאדימּו ּבּסימנין, ּדרס ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָואם
טרפה. ּדריסה, מחמת ׁשהּוא ּכל ּבהן ׁשהאדים ּכיון ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבמּׁשהּו:

.‡È.וּדאית ּכדרּוסה ׁשּתּבדק, עד אסּורה ּדרּוסה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָספק
אחד ׁשל ּבגּבֹו צּפרן ונמצא ׁשורים, לבין ׁשּנכנס ארי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?
ּבּכתל 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ּדרסֹו, ארי ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמהן
והּוא העֹופֹות, לבין ׁשּנכנס נמּיה אֹו ׁשּועל וכן .'ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָנתחּכ
היה אם אבל ּדרס; ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מקרקרין והם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשֹותק
מקרקרין. הן ּומּנהימתֹו מּיראתן מקרקרין, והן נֹוהם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָהּוא
ׁשתק אם וכן רגזֹו; נח הּנה מהן, אחד ראׁש קטע אם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכן

מקרקרין. היּו הּזיק, ׁשאּלּו חֹוׁשׁשין; אין והן, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָהּוא

.·Èאֹו לכאן, נכנס לא אֹו טֹורף לכאן ׁשּנכנס ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹספק
מן אינֹו אֹו הּטֹורפין מן זה אם נֹודע ולא ׁשּנכנס ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַֹׁשראינּוהּו
העצים, לבין ׁשּנכנס עֹוף וכן לֹו; חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָהּטֹורפין
אין - צּוארֹו אֹו ּדם, מנּטף וראׁשֹו ויצא הּקנים, לבין ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹאֹו
נּזק'. ּבעצים 'ׁשּמא אֹומרין: אּלא נטרף, ׁשּמא לֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָחֹוׁשׁשין
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אחד‡. נּקב ׁשאם הן, אברים עׂשר אחד ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנקּובה
הּוׁשט, ּתרּבץ הן: ואּלּו טרפה; - ּבמּׁשהּו חללֹו לבית ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהן
ּוקני והּמרה, ׁשּלֹו, הּקנה עם והּלב הראׁש, מח ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּוקרּום

והמסֹוס והּכרס, והּקבה, הכרס]הּכבד, ּובית[חלקי , ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָ
ׁשּלּה. הּקנה עם והראה והּדּקין, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּכֹוסֹות,

מן·. הּמקֹום וׁשהּוא ׁשעּורֹו, ּבארנּו ּכבר - הּוׁשט ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּתרּבץ
לחללֹו נּקב אם למעלה; לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּוׁשט

טרפה. ְְֵֶַָּבמּׁשהּו,

.‚הּסמּו העליֹון נּקב אם ׁשּבראׁש, לּמח יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשני
הּסמּו הּתחּתֹון נּקב ואם מּתרת; זֹו הרי - ּבלבד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלעצם
והּוא לּׁשדרה, להּמׁש הּמח ּומּׁשּיתחיל טרפה. - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹלּמח

לקר יהיה - הערף ּתחּלת ׁשהם לּפֹולין אחר;מחּוץ ּדין ּומֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
מּתר. לּפֹולין, חּוץ נּקב ְִִִַַָֻואם

ּכׁשרה;„. - קּים והּקרּום ,נתמע אֹו ׁשּנּקב עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמח
טרפה. ּכּדֹונג, אֹו ּכּמים נׁשּפ ְְְִִִֵַַַַַָואם

ּבין‰. ׁשּבּׂשמאל ּגדֹול לחלל ּבין חללֹו, לבית ׁשּנּקב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּלב
ולא הּלב ּבׂשר נּקב אם אבל טרפה; - ׁשּבּימין קטן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלחלל
הּגדֹול הּמזרק והּוא הּלב, ּוקנה מּתר. - לחללֹו ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻהּגיע
לחללֹו נּקב אם ּכּלב, הּוא הרי - לראה מּמּנּו ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיֹוצא

טרפה. - ְְֵֶַָּבמּׁשהּו

.Âנסּתם לא ואם מּתרת; - סֹותמּתּה וכבד ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמרה
טרפה. לּכבד, סמּו ׁשהּוא ּפי על אף - ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנקב

.Êּגרעינה[גרגיר]נֹויה ּכמֹו היתה אם - ּבּמרה ׁשּנמצאת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
חד ראׁשּה היה ואם מּתרת; חד, ראׁשּה ׁשאין ּתמרה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשל
וזה ּכׁשּנכנסה; אֹותּה נּקבה ׁשהרי אסּורה; הּזית, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכגרעינת

הּמּכה. ּפי ׁשהגלד מּפני הּנקב, יראה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּלא

.Áאם - מתּבּׁשל הּדם ׁשּבהן הּמזרקים והן הּכבד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָקני
ׁשּנמצאת מחט ,לפיכ טרפה; ּבמּׁשהּו, מהם אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנּקב
החד הּקצה והיה ּגדֹולה מחט היתה אם - הּכבד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבחּתּו
הראׁש היה ואם ּכׁשּנכנסה; ׁשּנּקבה ּבידּוע לפנים, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלּה
ּומּתרת. הלכה', סמפֹונֹות ּדר' אֹומרין: - לפנים ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֻהעגל

.Ëׁשּׁשני מּפני - טרפה היא הרי קטּנה, מחט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהיתה
הּגדֹול ּבּסמפֹון נמצאת ואם נּקבה; ּווּדאי חּדין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָראׁשיה
הּמאכל נכנס ׁשּבֹו ׁשּבאמצעֹו הרחב הּקנה והּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּבּכבד,
מּתרת. ׁשהתליע, ּכבד ּובׂשר מּתרת; זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻלּכבד

.Èוכן מּתרת. - הּנקב את סֹותם טהֹור וחלב ׁשּנּקבה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻקבה
הרי אֹותֹו, סֹותם ּבאכילה הּמּתר החלב אֹו ׁשהּבׂשר נקב ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל
והּמחיצה ּכּלֹו, הּלב ׁשעל והּכיס הּלב, מחלב חּוץ מּתר; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻזה
ואברי הּמאכל אברי ּבין הּמבּדלת הּבטן ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע
והיא הראה, ּתראה ּכ ואחר אֹותּה ׁשּקֹורעין והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנׁשימה,
ׁשּבאמצעּה, הּלבן הּמקֹום והּוא הּכבד', 'טרּפׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנקראת
ׁשהן לפי מגּנין, אין אּלּו ׁשאברים - האחרֹון הּמעי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
חּיה וחלב ּכסתּום. אינֹו מהן, ּבאחד ׁשּנסּתם ונקב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָקׁשין;
מּתר. ׁשהּוא ּפי על אף סֹותם, אינֹו - אסּור ּבבהמה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּכנגּדֹו

.‡È,אֹותֹו ׁשּיסּתם ּדבר לֹו ואין טרפה, - ׁשּנּקב ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכרׂש
ׁשּנּקב הּכֹוסֹות ּובית המסֹוס וכן אסּור. ׁשעליו החלב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
חלל לתֹו מהן אחד נּקב ואם טרפה; - לחּוץ מהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד

מּתרת. ֲֵֶֶֻחברֹו,

.·Èנּקבה ואם ּכׁשרה. הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָמחט
מפּלׁש לצד]נקב ונמצאת[מצד הּכֹוסֹות, ּבית חלל לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָֻ

נּקב; ׁשחיטה קדם ׁשּוּדאי טרפה, - הּנקב ּבמקֹום ּדם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹטּפת
אחר ׁשּמא - מּתרת זֹו הרי הּנקב, ּבמקֹום ּדם אין אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאבל

ונּקבה. הּמחט, ּדחקה ְְְֲִִַַַַָָָָהּׁשחיטה

.‚Èׁשל קרט ּכגֹון מעיה, ּבני ׁשּנֹוקב ּדבר ׁשהלעיטּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבהמה
חריף]חלּתית צמח סוג של ׁשּוּדאי[שרף טרפה, - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַָ

ס נֹוקב ספק היה ואם אחדנֹוקב; ּכל ּתּבדק. נֹוקב, אינֹו פק ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָ
הּנקראין והן ּבהן, סֹובבת הּמאכל ׁשּפסלת הּמעים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּבני
לפנים זֹו ּומּקפין מלּפפין מהם ויׁש טרפה. - ׁשּנּקב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ'ּדּקין',
הן ואּלּו ,ׁשּנכר נחׁש ּכמֹו ּבעּגּול, מּזֹו לפנים וזֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָמּזֹו

הּכּנה' 'הדר המעיים]הּנקראין מהן[צינורות אחד נּקב אם - ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
לו]לחברֹו הסמוך מעי עליו.[לעבר מגן חברֹו ׁשהרי ּכׁשרה, , ְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָ

.„Èזֹו ׁשאין טרפה, - סֹותמּתן ולחה ׁשּנּקבּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומעים
וכּיֹוצא ּגֹוי אֹו ּכלב אֹו זאב ׁשּבא מעים ּבני עֹומדת. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָסתימה
ּבֹו ּתֹולין - ׁשהּניחן אחר נקּובין הן והרי ּונטלן, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהן
נמצאּו נּקב'. נקב ּבמקֹום 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֻּומּתרת,
ׁשחיטה אחר אֹו נּקבּו ׁשחיטה קדם אם נֹודע ולא ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֹנקּובין,
הּנקב היה אם לֹו: ּומדּמין אחר, נקב ּבהן נֹוקבין -ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
קדם ׁשּנּוי, ּביניהן היה ואם ּכׁשרה; ּכמֹותֹו, ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהראׁשֹון
- הּספק ּבנקב הּידים מׁשמׁשּו ואם ּוטרפה. נּקב, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחיטה
עֹורכין. ּכ ואחר לֹו, ׁשּמדּמין ּבּנקב למׁשמׁש צרי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכ

.ÂËואם מּתרת. - נּקבּו ולא לחּוץ, ׁשּיצאּו מעים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּבני
אפׁשר ׁשאי טרפה; - נּקבּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹנתהּפכּו,

חּיה. ואינּה ׁשּנתהּפכּו, אחר ׁשהיּו ּכמֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיחזרּו

.ÊËוהּוא עּקּום, ּבֹו ואין ׁשוה ׁשהּוא האחרֹון ְְְֲִִֵֶֶַַָָהּמעי
הּירכים, עּקרי ּבין ּדבּוק והּוא הערוה, מן ּבֹו יֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרעי
ּכׁשאר טרפה ּבמּׁשהּו, נּקב אם - 'חלחלת' הּנקרא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
אבל הּבטן. לחלל ׁשּנּקב אמּורים? ּדברים ּבּמה ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמעים.
מּמּנּו נּטל ואפּלּו מּתר; ּבירכים, הּדבּוק ּבּמקֹום נּקב ְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻאם
ּכמֹו ּבׁשֹור, מארּכֹו ׁשּיׁשּתּיר והּוא מּתר, - ּכּלֹו הּדבק ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֻֻמקֹום

אצּבעֹות. ְְֶַַָארּבע

.ÊÈּבית ולא מסֹוס, ולא ּכרׂש, לא לֹו אין - ְְְֵֵֵָָֹֹֹהעֹוף
הּטרפֹות וכל וקרקבן. זפק ּכנגּדן לֹו יׁש אבל ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּכֹוסֹות;
ּבמּׁשהּו, ּגּגֹו ׁשּנּקב וזפק ועֹוף. חּיה ּבבהמה הן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשוֹות
הּוׁשט עם ׁשּיּמתח זה זפק? ׁשל גּגֹו הּוא ואיזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטרפה;
מּתר. ׁשּנּקב, הּזפק ׁשאר אבל צּוארֹו. העֹוף ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכׁשּיארי

.ÁÈ,ּבׂשר ּכמֹו אדם החיצֹון - ּבּקרקבן יׁש ּכיסין ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻׁשני
ׁשּינקבּו עד מּתר, - זה ּבלא זה נּקב עֹור. ּכמֹו לבן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻוהּפנימי
מּתר. זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ואם ּבמּׁשהּו; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻׁשניהן

.ËÈּולפיכ ּבמּׁשהּו; ׁשּנקיבתן האברים מן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּטחֹול,
ׁשעּור ׁשּלֹו לּנקב יׁש אּלא ּבכללן, חכמים אֹותֹו מנּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלא
והּׁשני עבה האחד ראׁשֹו הּטחֹול, ּכיצד? ּבכּלֹו. ׁשוה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשאינֹו
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אחד‡. נּקב ׁשאם הן, אברים עׂשר אחד ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנקּובה
הּוׁשט, ּתרּבץ הן: ואּלּו טרפה; - ּבמּׁשהּו חללֹו לבית ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהן
ּוקני והּמרה, ׁשּלֹו, הּקנה עם והּלב הראׁש, מח ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּוקרּום

והמסֹוס והּכרס, והּקבה, הכרס]הּכבד, ּובית[חלקי , ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָ
ׁשּלּה. הּקנה עם והראה והּדּקין, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּכֹוסֹות,

מן·. הּמקֹום וׁשהּוא ׁשעּורֹו, ּבארנּו ּכבר - הּוׁשט ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּתרּבץ
לחללֹו נּקב אם למעלה; לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּוׁשט

טרפה. ְְֵֶַָּבמּׁשהּו,

.‚הּסמּו העליֹון נּקב אם ׁשּבראׁש, לּמח יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשני
הּסמּו הּתחּתֹון נּקב ואם מּתרת; זֹו הרי - ּבלבד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלעצם
והּוא לּׁשדרה, להּמׁש הּמח ּומּׁשּיתחיל טרפה. - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹלּמח

לקר יהיה - הערף ּתחּלת ׁשהם לּפֹולין אחר;מחּוץ ּדין ּומֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
מּתר. לּפֹולין, חּוץ נּקב ְִִִַַָֻואם

ּכׁשרה;„. - קּים והּקרּום ,נתמע אֹו ׁשּנּקב עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמח
טרפה. ּכּדֹונג, אֹו ּכּמים נׁשּפ ְְְִִִֵַַַַַָואם

ּבין‰. ׁשּבּׂשמאל ּגדֹול לחלל ּבין חללֹו, לבית ׁשּנּקב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּלב
ולא הּלב ּבׂשר נּקב אם אבל טרפה; - ׁשּבּימין קטן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלחלל
הּגדֹול הּמזרק והּוא הּלב, ּוקנה מּתר. - לחללֹו ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻהּגיע
לחללֹו נּקב אם ּכּלב, הּוא הרי - לראה מּמּנּו ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיֹוצא

טרפה. - ְְֵֶַָּבמּׁשהּו

.Âנסּתם לא ואם מּתרת; - סֹותמּתּה וכבד ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמרה
טרפה. לּכבד, סמּו ׁשהּוא ּפי על אף - ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנקב

.Êּגרעינה[גרגיר]נֹויה ּכמֹו היתה אם - ּבּמרה ׁשּנמצאת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
חד ראׁשּה היה ואם מּתרת; חד, ראׁשּה ׁשאין ּתמרה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשל
וזה ּכׁשּנכנסה; אֹותּה נּקבה ׁשהרי אסּורה; הּזית, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכגרעינת

הּמּכה. ּפי ׁשהגלד מּפני הּנקב, יראה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּלא

.Áאם - מתּבּׁשל הּדם ׁשּבהן הּמזרקים והן הּכבד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָקני
ׁשּנמצאת מחט ,לפיכ טרפה; ּבמּׁשהּו, מהם אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנּקב
החד הּקצה והיה ּגדֹולה מחט היתה אם - הּכבד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבחּתּו
הראׁש היה ואם ּכׁשּנכנסה; ׁשּנּקבה ּבידּוע לפנים, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלּה
ּומּתרת. הלכה', סמפֹונֹות ּדר' אֹומרין: - לפנים ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֻהעגל

.Ëׁשּׁשני מּפני - טרפה היא הרי קטּנה, מחט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהיתה
הּגדֹול ּבּסמפֹון נמצאת ואם נּקבה; ּווּדאי חּדין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָראׁשיה
הּמאכל נכנס ׁשּבֹו ׁשּבאמצעֹו הרחב הּקנה והּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּבּכבד,
מּתרת. ׁשהתליע, ּכבד ּובׂשר מּתרת; זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻלּכבד

.Èוכן מּתרת. - הּנקב את סֹותם טהֹור וחלב ׁשּנּקבה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻקבה
הרי אֹותֹו, סֹותם ּבאכילה הּמּתר החלב אֹו ׁשהּבׂשר נקב ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל
והּמחיצה ּכּלֹו, הּלב ׁשעל והּכיס הּלב, מחלב חּוץ מּתר; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻזה
ואברי הּמאכל אברי ּבין הּמבּדלת הּבטן ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע
והיא הראה, ּתראה ּכ ואחר אֹותּה ׁשּקֹורעין והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנׁשימה,
ׁשּבאמצעּה, הּלבן הּמקֹום והּוא הּכבד', 'טרּפׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנקראת
ׁשהן לפי מגּנין, אין אּלּו ׁשאברים - האחרֹון הּמעי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
חּיה וחלב ּכסתּום. אינֹו מהן, ּבאחד ׁשּנסּתם ונקב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָקׁשין;
מּתר. ׁשהּוא ּפי על אף סֹותם, אינֹו - אסּור ּבבהמה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּכנגּדֹו

.‡È,אֹותֹו ׁשּיסּתם ּדבר לֹו ואין טרפה, - ׁשּנּקב ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכרׂש
ׁשּנּקב הּכֹוסֹות ּובית המסֹוס וכן אסּור. ׁשעליו החלב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
חלל לתֹו מהן אחד נּקב ואם טרפה; - לחּוץ מהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד

מּתרת. ֲֵֶֶֻחברֹו,

.·Èנּקבה ואם ּכׁשרה. הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָמחט
מפּלׁש לצד]נקב ונמצאת[מצד הּכֹוסֹות, ּבית חלל לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָֻ

נּקב; ׁשחיטה קדם ׁשּוּדאי טרפה, - הּנקב ּבמקֹום ּדם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹטּפת
אחר ׁשּמא - מּתרת זֹו הרי הּנקב, ּבמקֹום ּדם אין אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאבל

ונּקבה. הּמחט, ּדחקה ְְְֲִִַַַַָָָָהּׁשחיטה

.‚Èׁשל קרט ּכגֹון מעיה, ּבני ׁשּנֹוקב ּדבר ׁשהלעיטּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבהמה
חריף]חלּתית צמח סוג של ׁשּוּדאי[שרף טרפה, - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַָ

ס נֹוקב ספק היה ואם אחדנֹוקב; ּכל ּתּבדק. נֹוקב, אינֹו פק ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָ
הּנקראין והן ּבהן, סֹובבת הּמאכל ׁשּפסלת הּמעים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּבני
לפנים זֹו ּומּקפין מלּפפין מהם ויׁש טרפה. - ׁשּנּקב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ'ּדּקין',
הן ואּלּו ,ׁשּנכר נחׁש ּכמֹו ּבעּגּול, מּזֹו לפנים וזֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָמּזֹו

הּכּנה' 'הדר המעיים]הּנקראין מהן[צינורות אחד נּקב אם - ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
לו]לחברֹו הסמוך מעי עליו.[לעבר מגן חברֹו ׁשהרי ּכׁשרה, , ְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָ

.„Èזֹו ׁשאין טרפה, - סֹותמּתן ולחה ׁשּנּקבּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומעים
וכּיֹוצא ּגֹוי אֹו ּכלב אֹו זאב ׁשּבא מעים ּבני עֹומדת. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָסתימה
ּבֹו ּתֹולין - ׁשהּניחן אחר נקּובין הן והרי ּונטלן, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהן
נמצאּו נּקב'. נקב ּבמקֹום 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֻּומּתרת,
ׁשחיטה אחר אֹו נּקבּו ׁשחיטה קדם אם נֹודע ולא ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֹנקּובין,
הּנקב היה אם לֹו: ּומדּמין אחר, נקב ּבהן נֹוקבין -ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
קדם ׁשּנּוי, ּביניהן היה ואם ּכׁשרה; ּכמֹותֹו, ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהראׁשֹון
- הּספק ּבנקב הּידים מׁשמׁשּו ואם ּוטרפה. נּקב, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחיטה
עֹורכין. ּכ ואחר לֹו, ׁשּמדּמין ּבּנקב למׁשמׁש צרי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכ

.ÂËואם מּתרת. - נּקבּו ולא לחּוץ, ׁשּיצאּו מעים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּבני
אפׁשר ׁשאי טרפה; - נּקבּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹנתהּפכּו,

חּיה. ואינּה ׁשּנתהּפכּו, אחר ׁשהיּו ּכמֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיחזרּו

.ÊËוהּוא עּקּום, ּבֹו ואין ׁשוה ׁשהּוא האחרֹון ְְְֲִִֵֶֶַַָָהּמעי
הּירכים, עּקרי ּבין ּדבּוק והּוא הערוה, מן ּבֹו יֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרעי
ּכׁשאר טרפה ּבמּׁשהּו, נּקב אם - 'חלחלת' הּנקרא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
אבל הּבטן. לחלל ׁשּנּקב אמּורים? ּדברים ּבּמה ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמעים.
מּמּנּו נּטל ואפּלּו מּתר; ּבירכים, הּדבּוק ּבּמקֹום נּקב ְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻאם
ּכמֹו ּבׁשֹור, מארּכֹו ׁשּיׁשּתּיר והּוא מּתר, - ּכּלֹו הּדבק ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֻֻמקֹום

אצּבעֹות. ְְֶַַָארּבע

.ÊÈּבית ולא מסֹוס, ולא ּכרׂש, לא לֹו אין - ְְְֵֵֵָָֹֹֹהעֹוף
הּטרפֹות וכל וקרקבן. זפק ּכנגּדן לֹו יׁש אבל ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּכֹוסֹות;
ּבמּׁשהּו, ּגּגֹו ׁשּנּקב וזפק ועֹוף. חּיה ּבבהמה הן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשוֹות
הּוׁשט עם ׁשּיּמתח זה זפק? ׁשל גּגֹו הּוא ואיזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטרפה;
מּתר. ׁשּנּקב, הּזפק ׁשאר אבל צּוארֹו. העֹוף ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכׁשּיארי

.ÁÈ,ּבׂשר ּכמֹו אדם החיצֹון - ּבּקרקבן יׁש ּכיסין ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻׁשני
ׁשּינקבּו עד מּתר, - זה ּבלא זה נּקב עֹור. ּכמֹו לבן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻוהּפנימי
מּתר. זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ואם ּבמּׁשהּו; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻׁשניהן

.ËÈּולפיכ ּבמּׁשהּו; ׁשּנקיבתן האברים מן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּטחֹול,
ׁשעּור ׁשּלֹו לּנקב יׁש אּלא ּבכללן, חכמים אֹותֹו מנּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלא
והּׁשני עבה האחד ראׁשֹו הּטחֹול, ּכיצד? ּבכּלֹו. ׁשוה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשאינֹו
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מפּלׁש, נקב העבה ּבראׁש נּקב אם הּלׁשֹון. ּכברּית ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּדק,
ּתחּתיו נׁשאר אם - מפּלׁש ׁשאינֹו נקב נּקב ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻטרפה.
ּכמפּלׁש הּוא הרי מּזה, ּפחֹות מּתר; זהב, ׁשל ּדינר ְֲֳִִִִֵֶֶָָָָָָָֻֻּכעבי

ּכׁשרה. הּדק נּקב אם אבל ְְֲִִֵֵַַַָָָּוטרפה,

.Îּכ - טרפה ּבמּׁשהּו נּקב ׁשאם ּבֹו ׁשאמרנּו אבר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל
ׁשּנברא ּבין ּביד, אֹו ּבחלי ׁשּנּטל ּבין טרפה; ּכּלֹו, נּטל ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאם
טרפה, - אבר מאֹותֹו אברים ּבׁשני נברא אם וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָחסר.
הּמעים מן אחד נּטל ּכיצד? חׁשּוב. הּוא ּכנטּול הּיתר ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּכל
וכן טרפה; - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ּבין ּבהן, וכּיֹוצא הּמרה ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָאֹו
וכן טרפה. - מעים ּבני ׁשני אֹו מררֹות ׁשּתי ּבהן נמצא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָאם
ׁשנים ׁשּנמצאּו אֹו הּטחֹול, נּטל אם אבל ּבהן. ּכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכל

מּכ ׁשאינֹו מּתרת, הּמנּויין.- לל ְְִִֵֶֶֶַַֻ

.‡Îהּיתר הּוא - הּבהמה ּבֹו ׁשּתּטרף הּיתר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמעי
זה ּבצד זה מעים ּבני ׁשני ׁשּנמצאּו עד סֹופֹו, ועד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמּתחּלתֹו
ּכענף יֹוצא הּמעי ׁשהיה אֹו העֹוף; ּכמעי סֹוף, ועד ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָמּתחּלה
אם אבל ּבבהמה. ּבין ּבעֹוף ּבין מבּדל, הּוא והרי הּבד, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻמן
והרי ראׁשיו, מּׁשני אחד ונעׂשה הּמעי, עם ונתערב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחזר
יתר. ּכאן ואין מּתרת, זֹו הרי - ּבאמצע מבּדלין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻׁשניהן

ז ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

זה,‡. ּבלא זה נּקב אם הראה, על יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשני
הּקרּום נגלד אפּלּו טרפה. ׁשניהן, נּקבּו ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֻמּתרת;
החזה מן ׁשּנּקב והּקנה מּתרת. לֹו, והל ּכּלֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻהעליֹון
ראּוי ׁשאינֹו הּמקֹום והּוא טרפה, - ּבמּׁשהּו ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָּולמּטה

למּטה. ּבּקנה ְְִִֶַַָָָלׁשחיטה,

נּקבה·. ּכ ואחר הּקנה, ּכל וׁשחט ּבׁשחיטה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהתחיל
הֹואיל טרפה, זֹו הרי - הּׁשחיטה ּגמר ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהראה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשחיטה; ּגמר קדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹונּקבה

טרפה;‚. - לחברֹו אפּלּו ׁשּנּקב, ראה מּסמּפֹוני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחד
אינֹו - הּנקב ונסּתם ּבּמּכה קרּום ועלה ׁשּנּקבה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוראה
סֹותמּתּה, ׁשּדפן ּפי על אף - ראה ׁשל האֹום נּקבה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכלּום.
והּוא ׁשּלּה, האּונֹות חּתּו ּבמקֹום נּקבה ואם ְְְְְִִִִֵֶָָָָטרפה;

ּכׁשרה. - עליו ׁשרֹובצת ְֵֶֶֶַָָָָהּמקֹום

ׁשּבאּונֹות,„. הּנקב מקֹום ּבׁשּסתם אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
היה ואם מגן; אינֹו לעצם, הּנקב נסמ אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׂשר;

מּתרת. ּובבׂשר, ּבעצם ּדבּוק האּונֹות ְְֶֶֶֶֶֶָָָָֻנקב

ׁשהעלת‰. ּבין לּדפן, סמּוכה ׁשּנמצאת ראה ׁשל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהאֹום
לּה[פטריות]צמחים חֹוׁשׁשין - צמחים העלת ׁשּלא ּבין ְְְֱִִִֵֶֶָָָָֹ

הּדפן, מן אֹותּה מפרקין ּבּה? עֹוׂשין וכיצד נּקבה. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא
ּבּדפן ונמצא נקּובה, נמצאת ואם ּתּנקב. ׁשּלא ּבּה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹונזהרין
ׁשחיטה 'אחר ואֹומרין: ּבּמּכה ּתֹולין - הּנקב ּבמקֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמּכה
ּבידּוע - ּבּדפן מּכה אין ואם הּמּכה'; מן ּכׁשּנפרקה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנּקבה,

ּוטרפה. ׁשחיטה, קדם היה ּבראה זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּנקב

.Âהרּוח ׁשאין ׁשהּוא, ּכל אטּום מקֹום ּבּה ׁשּנמצא ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהראה
וכיצד ּוטרפה. ּכנקּובה, זֹו הרי - נתּפח ואינֹו ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנכנסת
נפיחה: ּבׁשעת נתּפח ׁשּלא הּמקֹום קֹורעין אֹותֹו? ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹּבֹודקין
נכנסה לא הּלחה ׁשּמחמת מּתרת, - לחה ּבֹו נמצאת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻאם

מעט עליו נֹותנין - לחה ּבֹו נמצאת לא ואם הרּוח. ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹׁשם
נתנדנד אם אֹותּה: ונֹופחין ּבהן, וכּיֹוצא ּכנף אֹו ּתבן אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרק
לׁשם. נכנסת הרּוח ׁשאין טרפה, - לאו ואם ּכׁשרה; -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

.Êנּכר אם - אֹותּה ּכׁשּנֹופחין הברה ּבּה ׁשּתּׁשמע ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
ּתבן אֹו רק עליו מֹוׁשיבין ההברה, ּתּׁשמע ׁשּמּמּנּו ֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמקֹום
ואם ּוטרפה. נקּובה, ׁשהיא ּבידּוע - נתנדנד אם ּבֹו: ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכּיֹוצא
ונֹופחין ּפֹוׁשרין, ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין - הּמקֹום נּכר ְְְְִִִִִִַַָָָֹלא
ׁשּקרּום ּבידּוע לאו, אם טרפה; הּמים, ּבקּבק אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹותּה:

ּתנהג והרּוח ׁשּנּקב, ּבלבד ׁשני[חודרת]הּתחּתֹון ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
נפיחה. ּבׁשעת ּדממה קֹול ּבּה יּׁשמע זה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּקרּומֹות,

.Áרא ׁשּכל :ּביד יהיה ּגדֹול עּקר אֹותּהזה ׁשּנֹופחין ה ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
נקב. מּכל ׁשלמה היא הרי - הּמים יבקּבק ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפֹוׁשרין,

.Ëׁשלם קּים ׁשּלּה העליֹון ּוקרּום ּכקיתֹון, ׁשּנׁשּפכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָראה
נּמֹוחּו, ולא ּבמקֹומן עֹומדין הּסמּפֹונֹות אם - נקב ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹּבלא
עֹוׂשין? ּכיצד טרפה. אחד, סמּפֹון אפּלּו נּמֹוח ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכׁשרה;
ּבאבר ׁשּוע ׁשהּוא ּבכלי אֹותּה וׁשֹופכין אֹותּה, ְְְְְִִִִֶַָָָָנֹוקבין

חלקה] במתכת חּוטין[מצופה ּבּה נראה אם ּבֹו: ְְִִִֵֶַָוכּיֹוצא
- לאו ואם ּוטרפה; הּסמּפֹונֹות, ׁשּנּמֹוקּו ּבידּוע - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלבנים

ּוכׁשרה. ׁשּנּמֹוק, הּוא ּבלבד הראה ְְְִִֵֵֶַַָָָּבׂשר

.Èהיּו אם - אבעּבּועֹות אבעּבּועֹות ּבּה ׁשּנמצאּו ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָראה
ּכדבׁש הּנמׁשכת לחה אֹו זּכים, מים אֹו רּוח, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאים
זֹו הרי - ּכאבן אפּלּו וקׁשה יבׁשה לחה אֹו ּבֹו, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוכּיֹוצא
אֹו סרּוחין מים אֹו סרּוחה, לחה ּבהן נמצאת ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻמּתרת;
אֹותּה, ּובֹודק הּלחה ּוכׁשּמֹוציא טרפה. זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָעכּורין
טרפה. נקּוב, נמצא אם ׁשּתחּתיה; הּסמּפֹון לבּדק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹצרי

.‡È- לזֹו זֹו סמּוכֹות אבעּבּועֹות ׁשני בּה ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִֵֵֶַָָָראה
להן ואין ּביניהן, נקב ׁשּיׁש הרּבה קרֹוב ׁשהּדבר ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטרפה;
האחת: נֹוקבין - ּכׁשּתים ונראית אחת היתה ּבדיקה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדר
טרפה. לאו, ואם ּומּתרת; היא אחת האחרת, לּה ׁשפכה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻאם

.·Èׁשּנמצאת ּכגֹון ּכיצד? טרפה. ׁשּנתמסמסה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהראה
חתיכֹות. חתיכֹות ותּפל ּתחת אֹותּה, ּוכׁשּתֹולין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹׁשלמה,
ממׁשמׁשת, הּטּבח ׁשּיד ּבמקֹום נקּובה ׁשּנמצאת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָראה
אחר נּקבה הּטּבח 'מּיד ואֹומרין: ּבידֹו ותֹולין ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻמּתרת;
קדם אם ידּוע ואין אחר, ּבמקֹום הּנקב נמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשחיטה'.
אחר נקב ּבּה נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אֹו נּקב ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטה

ביניהם]ּומדּמין מעים.[משווים ּבבני ׁשעֹוׂשין ּכׁשם , ְְְִִִִֵֵֵֶַַ

.‚Èּבהמה ׁשל לראה ּדּקה ּבהמה ׁשל מראה מדּמין ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואין
ּבאחד נקב נמצא לגּסה. ּומּגּסה לדּקה מּדּקה אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּגּסה,
'נּקב אֹומרין: ואין טרפה; זֹו הרי האבעּבּועֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָֹמן

נּכר. הּדבר ׁשאין ,'ונער אחר ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹאבעּבּוע

.„Èיצא לא אם אֹותּה: נֹופחין ּבראה, ׁשּנמצאת ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹמחט
נכנסה, סמּפֹונֹות ּדר הּמחט ׁשּזאת ּבידּוע - רּוח ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמּנה
ּבּה ונמצא נפיחה, קדם הראה נתחּתכה ואם נּקבה. ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹולא
ּכׁשּנכנסה. ׁשּנּקבה קרֹוב ׁשהּדבר אסּורה, זֹו הרי - ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמחט

.ÂËהראה והרי ויצאה, ונּקבה ּבראה, ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּתֹולעת
הּׁשחיטה ׁשאחר חזקתּה מּתרת; זֹו הרי - ּבתֹולעת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻנקּובה

ׁשם יׁש ותצא. מראה[במציאות]ּתּקב נׁשּתּנה ׁשאם מראֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
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ׁשאֹותֹו ּכנקּוב; הּוא הרי - הרע הּמראה לאֹותֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָהאבר
חׁשּוב, הּוא ּכמת זה, למראה מראיו ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּבׂשר
אֹומר: הּוא וכן מצּוי. אינֹו עינֹו הּנהּפ הּבׂשר אֹותֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָּוכאּלּו
- חי" ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ּבּׂשאת", חי ּבׂשר ְְְִֵֵַַַַָָָָָ"ּומחית

חי. אינֹו ׁשּנׁשּתּנה, הּבׂשר ׁשּׁשאר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמּכלל,

.ÊË- מקצתּה ּבין ּכּלּה מראה ּבין מראיה, ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻראה
מּתרת. ּכּלּה, נׁשּתּנית אפּלּו הּמּתר, לּמראה נׁשּתּנית ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻֻאם
טרפה; ׁשהּוא, ּכל אפּלּו - האסּור לּמראה נׁשּתּנית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חׁשּוב, הּוא ּכנקב האסּור ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּמראה

.ÊÈׁשחרה הן: ואּלּו ּבראה, יׁש אסּורֹות מראֹות ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמׁש
ירּקה אֹו שונים]ּכדיֹו, גוונים כולל תלמוד בלשון ּכעין['ירוק' ְְְִֵָֻ

חריע ּכעין אֹו ּביצה, חלמֹון ּכעין אֹו אֹו[כרכום]הּכׁשּות, , ְְְְִֵֵֵֶַַָָ
הּבגדים, ּבֹו ׁשּצֹובעין הּצמח הּוא - וחריע הּבׂשר. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכמראה

לירֹוקה. ונֹוטֹות מעט אדּמֹות לׂשערֹות ּדֹומה ְְְְֲִִֶַָָֻוהּוא

ÁÈחרּיֹות ּכעין אֹותּה[ענפים]נמצאת אֹוסרין - ּדקל ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָ
- האּלּו הּמראֹות וכל האסּור. לּמראה קרֹוב ׁשּזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּספק,
אם ּבידֹו; ּבּה ּוממרס אֹותּה ׁשּנֹופחין עד ּבהן, אֹוסרין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָאין
אסּורה. ּבעינּה, עמדה ואם מּתרת; הּמּתר, לּמראה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻנׁשּתּנית

.ËÈ,ּככחל ׁשחרה הן: ואּלּו ּבּה, יׁש מּתרֹות מראֹות ְְְְְֵֵֵַַַַָָָֹֹֻארּבע
ואפּלּו הּכבד. ּכמראה אֹו אדּמה, אֹו ּכחציר, ירּקה ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָֻֻאֹו
מארּבע נקּדֹות, נקּדֹות טלאים, טלאים ּכּלּה הראה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻֻֻהיתה

מּתרת. זֹו הרי - אּלּו ְֲֵֵֶֶַֻמראֹות

.Îלאּור ׁשּנפל אֹו[לאש]עֹוף ּכבדֹו אֹו לּבֹו והֹוריק , ְְִִֵֶַָָ
זֹו הרי - ׁשהּוא ּבכל ׁשּלֹו, הּמעים האדימּו אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֻקרקבנֹו,
ׁשהֹוריקּו, והאדּמים ׁשהאדימּו, הּירּקים ׁשּכל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻֻטרפה:
והּוא ּוטרפה. ׁשּנּטלּו, ּכמי הן הרי - ּבעֹוף האּור, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָמחמת
ּוממרסין מעט, אֹותן ׁשּׁשֹולקין אחר זה ּבמראה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיעמדּו

ֶָּבהן.[משפשפים]

.‡Îאֹו מעיו, בני ּכמראה ׁשּלֹו ּכבד ׁשּנמצאת עֹוף ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכל
ׁשליקה אחר ּבׁשּנּוין ועמדּו מעיו, ּבני ׁשאר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנׁשּתּנּו
ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומריסה,
ׁשּלא עֹוף ׁשל מעים ּבני אּלא עֹוד, ולא ּוטרפה. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמעיו,
- האדּמים והֹוריקּו נׁשּתּנּו ּוכׁשּנׁשלקּו ׁשּנּוי, ּבהם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻנמצא
הּוׁשט וכן ּוטרפה. מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבידּוע
ּבעֹוף ּבין אדם, והּפנימי לבן ׁשּלֹו החיצֹון העֹור ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

ּוטרפה. אינֹו, ּכאּלּו זה הרי - ּבבהמה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָּבין

ח ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

טרפה;‡. מנינם, חסר ׁשאם הן, אברים ׁשני ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָחסרה
אּונֹות וחמׁש והרגלים. הראה, הן: לּה[אוזניים]ואּלּו יׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ

ּפניו, ּכנגד ראה ּופני ּבידֹו אדם אֹותּה ּכׁשּיתלה - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלראה
ּכמֹו מּמּנה ימין ּובצד הּׂשמאל. מן ּוׁשּתים הּימין מן ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
ּבפני ּכיס ּכמֹו לּה ויׁש האּונֹות, ּבצד ואינּה קטּנה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹאזן
הּנקראת היא - הּקטּנה זֹו ואזן הּכיס; ּבתֹו והיא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹעצמּה,
,לפיכ הּמנין. מן ואינּה לורד, ּדֹומה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ'ורּדה',
ּבהמֹות יׁש ּדרּכּה: היא ׁשּכ מּתרת, - הּורד נמצאת לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻאם
נקּובה נמצאת ואם ּבהן. ּתּמצא לא ּבהמֹות ויׁש ּבהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּתּמצא

טרפה. זֹו הרי הּנקב, את סֹותם ׁשּלּה ׁשהּכיס ּפי על אף -ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּתים·. אֹו הּׂשמאל מן אחת ונמצאת האּונֹות, מנין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹחסר
הּורּדה, וזאת ׁשּתים ּבּימין נמצאּו ואם טרפה; - הּימין ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹמן

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי

מן‚. ּוׁשּתים הּׂשמאל מן ׁשלׁש ונמצאּו האּונֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹנתחּלפּו
ׂשמאל ּבצד הּׁשלׁש עם הּורד ׁשהיתה אֹו ורד, ּבלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּימין

הּימין. מּצד חסרה ׁשהרי טרפה; זֹו הרי -ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבצד„. היתרה האזן היתה אם ּבמנינם, האּונֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹנּתֹוספּו
ואם מּתרת. - הּלב לעּמת ׁשהּוא הראה מּלפני אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻהאּונֹות,
טרפה, זֹו הרי - הּצלעֹות לעּמת ׁשהּוא ּגּבּה על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֻהיתה
אבל הדס, ׁשל עלה ּכמֹו ׁשּתהיה והּוא ּכחסר; ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּיתר

ּומּתרת. אזן, אינּה - מּזה ִֵֶֶֶֶָָֹֻּפחֹות

מּתרת;‰. לּה, הּסמּוכה ּבחברּתּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאזן
ראׁשֹונה ׁשּנסמכה ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא נסמכּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם

טרפה. - ְְִִִֵָלׁשליׁשית

.Âּכׁשּתים נראֹות ואינן אחת, ּכאּונה האּונֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָנמצאּו
ּבעּקרן, ּבין הדס, ׁשל עלה ּכמֹו ּביניהן היה אם - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבּוקֹות
מּתרת; - ּדבּוקֹות ׁשהן ׁשּיּכר ּכדי ּבסֹופן, ּבין ּבאמצען, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻּבין

ּוטרפה. חסרה, זֹו הרי - לאו ְְֲֲִֵֵֵָָָואם

.Ê- אזנים חּתּו לּה ואין ערּוגֹות, ׁשּתי ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֻנמצאת
- נּקבה ׁשּלא ּפי על אף הראה, ּגּוף חסר אם וכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹטרפה.
נמצא אם ,לפיכ ּוטרפה. האּונֹות, מנין ׁשחסר ּכמי זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

ׁשּיּפר עד יבׁש, מקֹום זה[יתפורר]מּמּנה הרי - ּבּצּפרן ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשהּוא. ּכל היה ואפּלּו ּוטרפה, ְְֲִֵֵֶַָָָָָּכחסר

.Á- ּדקל ׁשל חרּיֹות עּקר ּכמֹו נפּוחה ׁשּנמצאת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָראה
וׁשּמא ּבגּופּה, מׁשּנה ּתֹוספת ׁשּזֹו מּספק; אֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻאֹוסרין

ּבּמנין. ׁשאמרּו ּכמֹו ּכחּסרֹון, ּבּגּוף ְְְְִִֶֶֶַַַָָָהּתֹוספת

.Ëׁשּלּה הראה ׁשצמקה עד ויראה, ׁשּפחדה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּבהמה
ּכגֹון ׁשמים, ּבידי ּפחדה אם - יבׁשה להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָוקרבה
מּתרת; - ּבזה וכּיֹוצא זיקים ראת אֹו רעם קֹול ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּׁשמעה
אחרת ּבהמה לפניה ׁשּׁשחטּו ּכגֹון אדם, ּבידי ּפחדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואם

ּוטרפה. ּכחסרה, זֹו הרי - ּבזה ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָוכּיֹוצא

.Èמעת ּבמים הראה את מֹוׁשיבין אֹותּה? ּבֹודקין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד
ּפֹוׁשרין ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין הּקר, זמן היה אם ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת;
יּצֹונּו ׁשּלא ּכדי ונֹוזלים מּגּבֹו מתמּצין הּמים ׁשאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובכלי
צֹונן ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין החם, זמן היה ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמהרה,
חזרה אם קרים. ׁשּיּׁשארּו ּכדי מּגּבֹו מתמּצין ׁשהּמים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובכלי
- חזרה לא ואם ּומּתרת; ׁשמים, ּבידי זֹו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻלברּיתּה

ּוטרפה. היא, אדם ְִִֵֵָָָּבידי

.‡Èוכן טרפה; ּברּיתּה, מּתחּלת רגל חסרה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
היּו אם אבל הּוא. ּכחסר הּיתר ׁשּכל רגל, יתרה היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאם
הּיד נחּת אם לפיכ מּתרת; - אחת יד אֹו ידים, ׁשלׁש ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּה

הארּכּבה מן - הרגל נחּת מּתרת. העצמות]ׁשּלּה, [חיבור ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ
ּבאיזֹו מּתרת. ּולמּטה, הארּכּבה מן טרפה; ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּולמעלה,
לּגּוף. הּסמּו הּיר סֹוף ׁשהיא ּבארּכּבה אמרּו? ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻארּכּבה

.·Èאֹו ּכּלֹו יצא אם - הארּכּבה מן למעלה העצם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻנׁשּבר
היה ואם ּוטרפה; ונפל, ׁשּנחּת ּכמי זה הרי לחּוץ, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻרּבֹו
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ׁשאֹותֹו ּכנקּוב; הּוא הרי - הרע הּמראה לאֹותֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָהאבר
חׁשּוב, הּוא ּכמת זה, למראה מראיו ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּבׂשר
אֹומר: הּוא וכן מצּוי. אינֹו עינֹו הּנהּפ הּבׂשר אֹותֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָּוכאּלּו
- חי" ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ּבּׂשאת", חי ּבׂשר ְְְִֵֵַַַַָָָָָ"ּומחית

חי. אינֹו ׁשּנׁשּתּנה, הּבׂשר ׁשּׁשאר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמּכלל,

.ÊË- מקצתּה ּבין ּכּלּה מראה ּבין מראיה, ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻראה
מּתרת. ּכּלּה, נׁשּתּנית אפּלּו הּמּתר, לּמראה נׁשּתּנית ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻֻאם
טרפה; ׁשהּוא, ּכל אפּלּו - האסּור לּמראה נׁשּתּנית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חׁשּוב, הּוא ּכנקב האסּור ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּמראה

.ÊÈׁשחרה הן: ואּלּו ּבראה, יׁש אסּורֹות מראֹות ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמׁש
ירּקה אֹו שונים]ּכדיֹו, גוונים כולל תלמוד בלשון ּכעין['ירוק' ְְְִֵָֻ

חריע ּכעין אֹו ּביצה, חלמֹון ּכעין אֹו אֹו[כרכום]הּכׁשּות, , ְְְְִֵֵֵֶַַָָ
הּבגדים, ּבֹו ׁשּצֹובעין הּצמח הּוא - וחריע הּבׂשר. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכמראה

לירֹוקה. ונֹוטֹות מעט אדּמֹות לׂשערֹות ּדֹומה ְְְְֲִִֶַָָֻוהּוא

ÁÈחרּיֹות ּכעין אֹותּה[ענפים]נמצאת אֹוסרין - ּדקל ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָ
- האּלּו הּמראֹות וכל האסּור. לּמראה קרֹוב ׁשּזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּספק,
אם ּבידֹו; ּבּה ּוממרס אֹותּה ׁשּנֹופחין עד ּבהן, אֹוסרין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָאין
אסּורה. ּבעינּה, עמדה ואם מּתרת; הּמּתר, לּמראה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻנׁשּתּנית

.ËÈ,ּככחל ׁשחרה הן: ואּלּו ּבּה, יׁש מּתרֹות מראֹות ְְְְְֵֵֵַַַַָָָֹֹֻארּבע
ואפּלּו הּכבד. ּכמראה אֹו אדּמה, אֹו ּכחציר, ירּקה ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָֻֻאֹו
מארּבע נקּדֹות, נקּדֹות טלאים, טלאים ּכּלּה הראה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻֻֻהיתה

מּתרת. זֹו הרי - אּלּו ְֲֵֵֶֶַֻמראֹות

.Îלאּור ׁשּנפל אֹו[לאש]עֹוף ּכבדֹו אֹו לּבֹו והֹוריק , ְְִִֵֶַָָ
זֹו הרי - ׁשהּוא ּבכל ׁשּלֹו, הּמעים האדימּו אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֻקרקבנֹו,
ׁשהֹוריקּו, והאדּמים ׁשהאדימּו, הּירּקים ׁשּכל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻֻטרפה:
והּוא ּוטרפה. ׁשּנּטלּו, ּכמי הן הרי - ּבעֹוף האּור, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָמחמת
ּוממרסין מעט, אֹותן ׁשּׁשֹולקין אחר זה ּבמראה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיעמדּו

ֶָּבהן.[משפשפים]

.‡Îאֹו מעיו, בני ּכמראה ׁשּלֹו ּכבד ׁשּנמצאת עֹוף ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכל
ׁשליקה אחר ּבׁשּנּוין ועמדּו מעיו, ּבני ׁשאר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנׁשּתּנּו
ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומריסה,
ׁשּלא עֹוף ׁשל מעים ּבני אּלא עֹוד, ולא ּוטרפה. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמעיו,
- האדּמים והֹוריקּו נׁשּתּנּו ּוכׁשּנׁשלקּו ׁשּנּוי, ּבהם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻנמצא
הּוׁשט וכן ּוטרפה. מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבידּוע
ּבעֹוף ּבין אדם, והּפנימי לבן ׁשּלֹו החיצֹון העֹור ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

ּוטרפה. אינֹו, ּכאּלּו זה הרי - ּבבהמה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָּבין

ח ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

טרפה;‡. מנינם, חסר ׁשאם הן, אברים ׁשני ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָחסרה
אּונֹות וחמׁש והרגלים. הראה, הן: לּה[אוזניים]ואּלּו יׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ

ּפניו, ּכנגד ראה ּופני ּבידֹו אדם אֹותּה ּכׁשּיתלה - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלראה
ּכמֹו מּמּנה ימין ּובצד הּׂשמאל. מן ּוׁשּתים הּימין מן ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
ּבפני ּכיס ּכמֹו לּה ויׁש האּונֹות, ּבצד ואינּה קטּנה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹאזן
הּנקראת היא - הּקטּנה זֹו ואזן הּכיס; ּבתֹו והיא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹעצמּה,
,לפיכ הּמנין. מן ואינּה לורד, ּדֹומה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ'ורּדה',
ּבהמֹות יׁש ּדרּכּה: היא ׁשּכ מּתרת, - הּורד נמצאת לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻאם
נקּובה נמצאת ואם ּבהן. ּתּמצא לא ּבהמֹות ויׁש ּבהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּתּמצא

טרפה. זֹו הרי הּנקב, את סֹותם ׁשּלּה ׁשהּכיס ּפי על אף -ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּתים·. אֹו הּׂשמאל מן אחת ונמצאת האּונֹות, מנין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹחסר
הּורּדה, וזאת ׁשּתים ּבּימין נמצאּו ואם טרפה; - הּימין ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹמן

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי

מן‚. ּוׁשּתים הּׂשמאל מן ׁשלׁש ונמצאּו האּונֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹנתחּלפּו
ׂשמאל ּבצד הּׁשלׁש עם הּורד ׁשהיתה אֹו ורד, ּבלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּימין

הּימין. מּצד חסרה ׁשהרי טרפה; זֹו הרי -ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבצד„. היתרה האזן היתה אם ּבמנינם, האּונֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹנּתֹוספּו
ואם מּתרת. - הּלב לעּמת ׁשהּוא הראה מּלפני אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻהאּונֹות,
טרפה, זֹו הרי - הּצלעֹות לעּמת ׁשהּוא ּגּבּה על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֻהיתה
אבל הדס, ׁשל עלה ּכמֹו ׁשּתהיה והּוא ּכחסר; ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּיתר

ּומּתרת. אזן, אינּה - מּזה ִֵֶֶֶֶָָֹֻּפחֹות

מּתרת;‰. לּה, הּסמּוכה ּבחברּתּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאזן
ראׁשֹונה ׁשּנסמכה ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא נסמכּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם

טרפה. - ְְִִִֵָלׁשליׁשית

.Âּכׁשּתים נראֹות ואינן אחת, ּכאּונה האּונֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָנמצאּו
ּבעּקרן, ּבין הדס, ׁשל עלה ּכמֹו ּביניהן היה אם - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבּוקֹות
מּתרת; - ּדבּוקֹות ׁשהן ׁשּיּכר ּכדי ּבסֹופן, ּבין ּבאמצען, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻּבין

ּוטרפה. חסרה, זֹו הרי - לאו ְְֲֲִֵֵֵָָָואם

.Ê- אזנים חּתּו לּה ואין ערּוגֹות, ׁשּתי ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֻנמצאת
- נּקבה ׁשּלא ּפי על אף הראה, ּגּוף חסר אם וכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹטרפה.
נמצא אם ,לפיכ ּוטרפה. האּונֹות, מנין ׁשחסר ּכמי זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

ׁשּיּפר עד יבׁש, מקֹום זה[יתפורר]מּמּנה הרי - ּבּצּפרן ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשהּוא. ּכל היה ואפּלּו ּוטרפה, ְְֲִֵֵֶַָָָָָּכחסר

.Á- ּדקל ׁשל חרּיֹות עּקר ּכמֹו נפּוחה ׁשּנמצאת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָראה
וׁשּמא ּבגּופּה, מׁשּנה ּתֹוספת ׁשּזֹו מּספק; אֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻאֹוסרין

ּבּמנין. ׁשאמרּו ּכמֹו ּכחּסרֹון, ּבּגּוף ְְְְִִֶֶֶַַַָָָהּתֹוספת

.Ëׁשּלּה הראה ׁשצמקה עד ויראה, ׁשּפחדה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּבהמה
ּכגֹון ׁשמים, ּבידי ּפחדה אם - יבׁשה להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָוקרבה
מּתרת; - ּבזה וכּיֹוצא זיקים ראת אֹו רעם קֹול ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּׁשמעה
אחרת ּבהמה לפניה ׁשּׁשחטּו ּכגֹון אדם, ּבידי ּפחדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואם

ּוטרפה. ּכחסרה, זֹו הרי - ּבזה ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָוכּיֹוצא

.Èמעת ּבמים הראה את מֹוׁשיבין אֹותּה? ּבֹודקין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד
ּפֹוׁשרין ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין הּקר, זמן היה אם ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת;
יּצֹונּו ׁשּלא ּכדי ונֹוזלים מּגּבֹו מתמּצין הּמים ׁשאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובכלי
צֹונן ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין החם, זמן היה ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמהרה,
חזרה אם קרים. ׁשּיּׁשארּו ּכדי מּגּבֹו מתמּצין ׁשהּמים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובכלי
- חזרה לא ואם ּומּתרת; ׁשמים, ּבידי זֹו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻלברּיתּה

ּוטרפה. היא, אדם ְִִֵֵָָָּבידי

.‡Èוכן טרפה; ּברּיתּה, מּתחּלת רגל חסרה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
היּו אם אבל הּוא. ּכחסר הּיתר ׁשּכל רגל, יתרה היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאם
הּיד נחּת אם לפיכ מּתרת; - אחת יד אֹו ידים, ׁשלׁש ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּה

הארּכּבה מן - הרגל נחּת מּתרת. העצמות]ׁשּלּה, [חיבור ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ
ּבאיזֹו מּתרת. ּולמּטה, הארּכּבה מן טרפה; ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּולמעלה,
לּגּוף. הּסמּו הּיר סֹוף ׁשהיא ּבארּכּבה אמרּו? ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻארּכּבה

.·Èאֹו ּכּלֹו יצא אם - הארּכּבה מן למעלה העצם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻנׁשּבר
היה ואם ּוטרפה; ונפל, ׁשּנחּת ּכמי זה הרי לחּוץ, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻרּבֹו
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ׁשּנׁשּבר עצם ׁשל הּקפֹו ורב עביֹו רב חֹופה העֹור אֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּבׂשר
והל ׁשּנׁשּבר העצם מקצת נפל ואפּלּו מּתרת, זֹו הרי -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּכבׂשר. חׁשּובין אינן הרּכים, וגידים ְְֲִִִִֵַָָָָלֹו.

.‚Èחיבור]צמת למעלה[מקום ּובחּיה ּבּבהמה הן הּגידין, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
הּטּב ּבֹו ׁשּתֹולין ּבּמקֹום העקב ׁשלׁשהמן והן הּבהמה; חים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּיתחילּו ּומּמקֹום ּדּקים. ּוׁשנים עבה, אחד - לבנים ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּגידים
להתאּדם ויתחילּו מהן הּלבן ׁשּיסּור עד ּולבנים, קׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהן
עׂשרה ׁשׁש ּכאר והיא הּגידים, צמת היא - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּולהתרּכ

ּבׁשֹור. ְְֶָאצּבעֹות

.„Èמן ּתחּלתן ּגידים; עׂשר ׁשּׁשה ּבעֹוף, אּלּו ּגידים ְְְִִִִִִִִֵַָָָָָּומנין
ׁשהּוא הרגל סֹוף עד יתרה, מאצּבע ׁשּלמּטה ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהענב

קׂשקּׂשים. ְְִִַַַַקׂשקּׂשים

.ÂË;טרפה הּגידים, צמת ּבמקֹום רגליה ׁשּנחּתכּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבהמה
הּגידים מּצמת למעלה ּתחת 'ּכיצד ותאמר: ּתתמּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואל
העליֹונה, הארּכּבה מן למעלה ׁשּתחת עד מּתרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוהיא
אסּורה'? הּגידים, ּבצמת למּטה ּתחת ואם ׁשּבארנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכמֹו
נאסרה לא ותמּות; ּומּכאן ותחיה, מּכאן ּתחת ׁשּבּטרפֹות -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
מּפני אּלא זה, מּמקֹום רגל חתּוכת ׁשהיא מּפני זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּטרפֹות, מּכלל ׁשחתיכתן הּגידים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנחּתכּו

.ÊË,טרפה נּטלּו ׁשאם הן, אברים ׁשלׁשה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנטּולה
הם: ואּלּו חּסרֹון; ּדין ולא נקב ּדין ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹואף

העליֹון. ּולחי והּכבד, הּגידים, ְְְִִִֵֶֶַַָָֹצמת

.ÊÈ,העֹוף וכן רגליה, ׁשּנחּתכּו ׁשהּבהמה ּבארנּו, ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכבר
ׁשּנחּתכּו מּפני אּלא טרפה נעׂשּו לא - הּגידים צמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבמקֹום
- קּימת והרגל לבּדם, הּגידים נחּתכּו אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּגידים;

הּגידים. צמת נּטלה ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹטרפה,

.ÁÈׁשהרי מּתרת, - לבּדֹו העבה האחד ּבּבהמה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנחּת
האחד ׁשהרי מּתרת, - הּדּקין ׁשנים נחּתכּו ׁשנים; ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻנׁשארּו
אּלא הּצמה, ּכל נּטלה לא והרי מּׁשניהם, ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעבה
צרי ואין טרפה; מהן, אחד ּכל ׁשל רּבֹו נחּת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמעּוטּה.

ּכּלן. נּטלּו אֹו ּכּלן, ׁשּנחּתכּו ְְְִֶֶַָָֻֻלֹומר

.ËÈהּׁשּׁשה מן אחד ׁשל רּבֹו נחּת אפּלּו - ְֲִִִֶֶֶַַָָָֻּובעֹוף
טרפה. ְֵָָָעׂשר,

.Î.ידיה ׁשּנחּתכּו ּכבהמה מּתר, - ּגּפיו ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻועֹוף

.‡Îּכּזית מּמּנה נׁשּתּיר ואם טרפה; ּכּלּה, ׁשּנּטלה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכבד
מּתרת. זֹו הרי - מרה ּבמקֹום וכּזית ּבֹו, ּתלּויה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּמקֹום

ּבּטרּפׁש מערה היא והרי הּכבד, ׁשּלּה[בהסתעפות]נּדלּדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
הּמרה ּומקֹום ּבֹו, ּתלּויה ׁשהיא מקֹום מּמּנה נּטל מּתרת; -ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

טרפה. ׁשהּוא, ּכמֹות קּים ׁשּיּׁשאר ּפי על אף -ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

.·Îׁשהיא ּבּמקֹום וכּזית מרה, ּבמקֹום ּכּזית ּבּה ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָנׁשאר
אֹו ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט מפּזר היה אבל ּבֹו, ְְְְְְֲַַָָָָָָָֻּתלּויה

מרּדד זה[רקוע]ׁשהיה הרי - ּכרצּועה אר ׁשהיה אֹו , ְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻ
אסּורה. ׁשהיא לי ויראה ְֲִִֵֵֶֶָָָספק;

.‚Î- הּתחּתֹון נּטל אם אבל טרפה; ׁשּנּטל, העליֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלחי
מּתרת. זֹו הרי - נעקרּו ולא הּסימנין, מקֹום עד ׁשּנגמם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻּכגֹון

.„Îאם ּכ - טרפה חסר היה ׁשאם ּבֹו ׁשּנאמר אבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכל
אינּה - טרפה נּטל אם ּבֹו ׁשּנאמר אבר אבל טרפה. ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּטל,

חסרה נבראת אם אבל אבר; אֹותֹו נחּת אם אּלא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנאסרת
נמצאתאֹות ּכן, ּתאמר לא ׁשאם מּתרת; זֹו הרי אבר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹֹֻו

נּטל ׁשאם ּבֹו ׁשּנאמר אבר וכל היא. אחת והּנטּולה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחסרה
נברא, ולא ּברּיתֹו מּתחּלת חסר אם וחמר קל - ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּתרת

מּתרת. ִֶֶֶֻׁשהיא

.‰Îאֹו הרחם, ּבית והּוא ׁשּלּה, האם ׁשּנּטלה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבהמה
נבראת אם ,לפיכ מּתרת. זֹו הרי - הּכליֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֻׁשּנּטלּו
נּקבה אם וכן מּתרת; ּכליֹות, ּבׁשלׁש אֹו אחת ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבכליה

מּתרת. ְִֶֶַָֻהּכליה,

.ÂÎאם מּתרת, ׁשחסרה אֹו ׁשּנּטלה ׁשהּכליה ּפי על ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאף
עד ּובגּסה ּכפֹול, עד ּבדּקה והקטינה ּביֹותר, קטּנה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָנמצאת
ׁשּיעׂשה והּוא הּכליה, לקתה אם וכן טרפה. - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכענבה
ּתאחז ׁשאם ימים, אחר ׁשהבאיׁש הּמת ּכבׂשר ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׂשרּה
ׁשּבתֹו הּלבן עד זה חלי והּגיע ויּפל, יתמסמס ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּבמקצתֹו,
אף לחה, ּבּכליה נמצאת אם וכן טרפה. זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּכליה
אֹו עכּורין מים בּה ׁשּנמצאּו אֹו סרּוחה, ׁשאינּה ּפי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָעל
זּכים, מים ּבּה נמצאּו אם אבל טרפה; זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָסרּוכין

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי

שלישי יום

ט ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

את‡. החֹופה העֹור ׁשּנפסק הּׁשדרה חּוט ּכיצד? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּפסּוקה
נסּדק אם אבל הּקפֹו; רב ׁשּיּפסק ּובלבד טרפה, - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמח
הּׁשדרה, נׁשּברה אם וכן מּתרת. - נּקב אֹו לארּכֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻהעֹור
החּוט, ׁשּבתֹו הּמח נתמע אֹו ׁשּלּה, החּוט נפסק ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹולא

מּתרת. זֹו הרי קּים, ועֹורֹו הֹואיל - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֻונתנדנד

ׁשּיּמצא·. עד ׁשּנמֹוס, ּכּדֹונג אֹו ּכּמים ונׁשּפ הּמח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֻהמר
אינֹו ואם טרפה; זֹו הרי - עֹומד אינֹו ּכׁשּמעמידֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָהחּוט

אסּורה. ספק זֹו הרי ּכבּדֹו, מּפני לעמד ְְְֲֲֲִֵֵֵַָָָֹיכֹול

לּפֹולין‚. מחּוץ ּתחּלתֹו הּׁשדרה? חּוט הּוא היכן ְְִִִֵֵַַַָָָעד
אחריה יּׁשאר ׁשּלא ׁשנּיה, ּפרׁשה סֹוף עד הערף, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּבתחּלת

האליה. לתחּלת הּסמּוכה ׁשליׁשית ּפרׁשה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָאּלא

ּבזה„. זה ּדבּוקין עצמֹות ׁשלׁשה הן אּלּו, ּפרׁשּיֹות ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹוׁשלׁש
ּבין עד ּבעֹוף, הּׁשדרה וחּוט ׁשדרה; ׁשל מחליֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻלמּטה
על מׁשּגיחין אין - אּלּו מּמקֹומֹות למּטה אבל ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָהאגּפים.
הּמח. ׁשּנמר ּבין עֹורֹו ׁשּנפסק ּבין לׁשם, הּנמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהחּוט

והּוא‰. הּכרׂש, רב את החֹופה ּבׁשר ּכיצד? ְְְֵֵֶֶַַַַָָֹקרּועה
ּבׂשר נקרע אם - הּכרׂש יצא יּקרע ׁשאם הּבטן מן ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמקֹום
ׁשּנראית, עד לּכרׂש הּקרע הּגיע ׁשּלא ּפי על אף טרפה; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹזה,
טרפה. - נּטל אֹו הּזה, הּבׂשר עבי רב ׁשּנקרע ּכיון ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
ּבהמה היתה ואם טפח; אר ּבארּכֹו? הּקרע ׁשעּור ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכּמה
על אף - הּכרׂש את החֹופה הּבׂשר אר רב ונקרע ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹקטּנה
רּבּה. ונקרע הֹואיל טרפה, - טפח הּקרע ּבאר ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּפי

.Âהיה[נחתך]נקּדר אם - ּבאר אֹו ּבעּגּול, הּזה הּבׂשר ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ
זֹו תמרה ּגרעיני ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיּכנס ּכדי והּוא מּכסלע, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיתר
יעמד זה, קרע יּמתח ׁשאם טרפה; זֹו הרי - ּבדחק זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבצד

טפח. ֶַַעל

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Êאֹו ּביד ׁשּנקרע ּבין ּכּלֹו, ׁשעליה העֹור ׁשּנפׁשט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבהמה
היא וזֹו טרפה, זֹו הרי - עֹור ּבלא ּבׂשר ונמצא ְְְְְֲֳִִִֵֵָָָָָֹּבחלי,

סל רחב העֹור מן נׁשאר ואם 'ּגלּודה'. ּפניהּנקראת על ע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
ראׁשי על סלע ורחב הּטּבּור, על סלע ורחב הּׁשדרה, ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹּכל
ּפני ּכל מעל סלע ּכרחב נּטל ואם מּתרת; זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאבריה
ּכל ּוׁשאר אבריה, ראׁשי מעל אֹו הּטּבּור, מעל אֹו ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשדרה,
אֹותּה. ׁשּמּתירין לי ויראה ספק, זה הרי - קּים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעֹור

.Áּגבֹוּה מּמקֹום הּבהמה ׁשּנפלה הרי ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָנפּולה
הרי - מאבריה אבר ונתרּסק יתר, אֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּגבהֹו
ויהלם האבר ׁשּיתרֹוצץ הרּסּוק? הּוא וכיצד טרפה. ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָזֹו
ּפי על אף - ותארֹו צּורתֹו ׁשּתּפסד עד הּנפילה, ְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחמת
אם וכן טרפה. זֹו הרי - נׁשּבר ולא נסּדק, ולא נּקב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹׁשּלא
טרפה. - מאבריה אבר ורּצץ ּבמּטה, אֹו ּבאבן אֹותּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהּכה

הּגּוף. ׁשּבחלל ּבאברים אמרּו? אברים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבאיזה

.Ë;לּה חֹוׁשׁשין אין הלכה, אם - הּגג מן ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
עצמּה, מחמת קפצה לּה. חֹוׁשׁשין הלכה, ולא עמדה ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹואם
אין - למּטה ּומצאּה למעלה, הּניחּה לּה; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאין

נפלה. ׁשּמא לּה ְְִֶָָָָחֹוׁשׁשין

.Èנפלּו להן; חֹוׁשׁשין אין זה, את זה המנּגחים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָזכרים
- רגליה מגררת ׁשהיתה ּבהמה וכן להן. חֹוׁשׁשין ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלארץ,
נפסק ׁשּמא אֹו אבריה, נתרּסקּו ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין

ׁשדרּה. ׁשל ְִֶַָהחּוט

.‡Èלאחֹורי אֹותן ּומׁשליכין הּטלאים ׁשּגֹונבין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּגּנבים
ׁשאין מּפני אברים, רּסּוק מּׁשּום להן חֹוׁשׁשין אין - ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהּדיר
החזירּום ואם יׁשּתּברּו. ׁשּלא ּבכּונה אּלא אֹותן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמׁשליכין
מחמת להן; חֹוׁשׁשין יראה, מחמת - לּדיר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָוהׁשליכּום
להחזירן ׁשּמתּכּונין מּפני להן; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתׁשּובה,

ּבהׁשלכתן. ויּזהרּו ְְְְֲִִֵַָָָָׁשלמים,

.·Èׁשהרּביצּוהּו אותו]ׁשֹור על[שהפילו אף - לׁשחיטה ְְִִִִֶַַָ
אֹותֹו, ׁשּמּפילין ּבעת קֹול לּה ׁשּיׁש ּגדֹולה נפילה ׁשּנפל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפי
עד ּומתחּזק ּבּקרקע, צּפרניו ׁשּנֹועץ מּפני לֹו; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָאין

לארץ. ִֶֶַַָָׁשּמּגיע

.‚È,זנבּה ּכלּפי הּמּכה לּה והלכה ראׁשּה על הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹהּכה
אֹותּה הּכה ואפּלּו ראׁשּה, ּכלּפי לּה והלכה זנבּה על ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
ּבּמּטה יׁש ואם לּה; חֹוׁשׁשין אין - הּׁשדרה ּכל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמּטה
הּמּטה ראׁש הּגיע ואם לּה; חֹוׁשׁשין - חליֹות ְְְְִִִִֶַַַָֹֻֻחליֹות
הּׁשדרה לרחב הּכּה אם וכן לּה. חֹוׁשׁשין - הּׁשדרה ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹלמקצת

לּה. חֹוׁשׁשין -ְִָ

.„Èחּטים ׁשל ּכרי ּכגֹון קׁשה, ּדבר ּגּבי על ׁשּנחּבט ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוף
אברים; לרּסּוק חֹוׁשׁשין - ּבהן וכּיֹוצא ׁשקדים ׁשל קּפה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻאֹו
והּתבן ּכפּולה ּכסּות ּכגֹון ,ר ּדבר ּגּבי על נחּבט ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָואם

לֹו. חֹוׁשׁשין אין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶַָָוהאפר

.ÂËּבכנף אם - ונתחּבט צידה, ּבׁשעת ּבדבק ּכנפיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנדּבקּו
כנפיו ּבׁשּתי נאחז ואם לֹו; חֹוׁשׁשין אין נאחז, ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד

לֹו. חֹוׁשׁשין ּבגּופֹו, ְְְְִִֵַונתחּבט

.ÊËמּמּטה קֹומתֹו מלא ׁשט אם - הּמים ּפני על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנחּבט
ׁשט אם אבל לֹו. חֹוׁשׁשין אין הּמים, לעּמת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻלמעלה

הּמים ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם למּטה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָמּמעלה
על ׁשּמהּלכין לקׁש אֹו לתבן קדם ואם אֹותֹו; הּמֹוליכין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָהן
לֹו. חֹוׁשׁשין ואין עצמֹו, מחמת ׁשט זה הרי - הּמים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָּגּבי

.ÊÈלׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִֵֶַָָָָָֹֻּכל
מקֹום וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמּיד,
ּכל ּכנגד לבּדק צרי ׁשחטּה, אם - לּה' 'חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשאמרנּו
טרפה ּבּה מצא אם :הּיר עד הראׁש מּקדקד ּכּלֹו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹֻהחלל
ׁשּבפנים האברים מן אבר ׁשּנתרּסק אֹו ׁשּמנינּו, הּטרפֹות ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמן
מן אבר נתרּסק אפּלּו טרפה. זֹו הרי - צּורתֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָונפסדה
זֹו הרי - ּוכליֹות טחֹול ּכגֹון ּכׁשרה, נּטלּו ׁשאם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָהאברים
מּתרת. זֹו הרי נתרּסק, ׁשאם - הרחם מּבית חּוץ ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻטרפה;

.ÁÈוקנה]והּסימנין ׁשאין[ושט ּבכאן, ּבדיקה צריכין אינן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
אֹותן. ממעכת ְְִֶֶַַָָהּנפילה

.ËÈעד אֹותּה, לׁשחט אסּור - עמדה ולא הּגג מן ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה
זֹו הרי זה, זמן ּבתֹו ׁשחטּה ואם לעת; מעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּתׁשהה
ּבדיקה צריכה לעת, מעת אחר אֹותּה ּוכׁשּׁשֹוחט ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָטרפה.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Îאֹו ּבהמה, ׁשּדרסּתּו אֹו העֹוף, על ּברגלֹו ׁשּדרס מי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן
לעת; מעת אֹותֹו מׁשהין - מפרּכס הּוא והרי לּכתל, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּטרפֹו
ׁשּבארנּו. ּכדר אֹותֹו ּובֹודקין אֹותֹו, ׁשֹוחטין ּכ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָואחר

.‡Îמחמת ׁשּלא ואפּלּו טרפה, - רּבן ׁשּנּדלּדלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻסימנין
אבל לׁשחיטה. ראּויין אינן ׁשהרי נתקּפלּו, אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנפילה;
ׁשאין מּתרת; זֹו הרי - הּלחי מן הּוׁשט ּתרּבץ רב נפרק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֻאם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לׁשחיטה, ראּוי ְְְְִִֵֶַַַַָָהּתרּבץ

י ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

וצלעֹות‡. צלעֹותיה; רב ׁשּיׁשּתּברּו הּוא ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹׁשבּורה
נׁשּתּברּו מּכאן. עׂשרה ואחת מּכאן עׂשרה אחת הן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבהמה,
מּכאן ואחת מּכאן עׂשרה אחת אֹו מּכאן, וׁשׁש מּכאן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשׁש

הּׁשדרה. מּול ׁשל מחצין ׁשּיׁשּתּברּו והּוא טרפה; -ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

צלעֹות·. היּו אם - מּכאן וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵַָָָָנׁשּתּברּו
ׁשהן ּפי על אף לאו, ואם טרפה; מח, ּבהן ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּגדֹולֹות
אם וכן מּתרת. - הּׁשדרה ּכלּפי ׁשּנׁשּתּברּו ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻרב,
אחת, צלע אפּלּו נעקרה ואם טרפה; צלעֹותיה, רב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנעקרּו
וכן טרפה. זֹו הרי - ּבּה ּתקּועה ׁשהּצלע עּמּה חליתּה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻוחצי
החליֹות מן היתה אפּלּו - אחת חליה הּׁשדרה מן נעקרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻֻאם
טרפה. זֹו הרי צלעֹות, ּבהן ׁשאין הּכסלים מן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלמּטה

אם‚. - הּכף מן ויצא מעּקרֹו, ׁשּלּה הּיר ׁשּנׁשמט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהמה
על ׁשּיֹוצאֹות הּכף ׁשּבעצם היתרֹות והן ניביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנתאּכלּו
לא ואם טרפה; זֹו הרי - אֹותֹו ואֹוחזֹות הּזכר ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹהעצם

מּתרת. ְְִֶֶַֻנתאּכלּו,

ּכנפֹו„. נׁשמט טרפה. - ירכֹו נׁשמט אם ּבעֹוף, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָוכן
ּבֹודקין ּולפיכ ׁשּלֹו; הראה נּקבה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָמעּקרֹו
- מעּקרּה ידּה ׁשּנׁשמטה ּובהמה יאכל. ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאֹותּה,

לּה. חֹוׁשׁשין ואין ְְִֵֶֶָֻמּתרת,

ּפי‰. על אף - ּכסלע מּמּנה ׁשּנּטל חּיה אֹו ּבהמה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגלּגלת
ּבהן ׁשּיׁש נקבים נּקבה ואם טרפה; הּקרּום, נּקב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

לכסלע. מצטרפין ּכּלן ְְְִִִִֶַָָָֻחּסרֹון,
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.Êאֹו ּביד ׁשּנקרע ּבין ּכּלֹו, ׁשעליה העֹור ׁשּנפׁשט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבהמה
היא וזֹו טרפה, זֹו הרי - עֹור ּבלא ּבׂשר ונמצא ְְְְְֲֳִִִֵֵָָָָָֹּבחלי,

סל רחב העֹור מן נׁשאר ואם 'ּגלּודה'. ּפניהּנקראת על ע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
ראׁשי על סלע ורחב הּטּבּור, על סלע ורחב הּׁשדרה, ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹּכל
ּפני ּכל מעל סלע ּכרחב נּטל ואם מּתרת; זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאבריה
ּכל ּוׁשאר אבריה, ראׁשי מעל אֹו הּטּבּור, מעל אֹו ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשדרה,
אֹותּה. ׁשּמּתירין לי ויראה ספק, זה הרי - קּים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעֹור

.Áּגבֹוּה מּמקֹום הּבהמה ׁשּנפלה הרי ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָנפּולה
הרי - מאבריה אבר ונתרּסק יתר, אֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּגבהֹו
ויהלם האבר ׁשּיתרֹוצץ הרּסּוק? הּוא וכיצד טרפה. ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָזֹו
ּפי על אף - ותארֹו צּורתֹו ׁשּתּפסד עד הּנפילה, ְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחמת
אם וכן טרפה. זֹו הרי - נׁשּבר ולא נסּדק, ולא נּקב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹׁשּלא
טרפה. - מאבריה אבר ורּצץ ּבמּטה, אֹו ּבאבן אֹותּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהּכה

הּגּוף. ׁשּבחלל ּבאברים אמרּו? אברים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבאיזה

.Ë;לּה חֹוׁשׁשין אין הלכה, אם - הּגג מן ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
עצמּה, מחמת קפצה לּה. חֹוׁשׁשין הלכה, ולא עמדה ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹואם
אין - למּטה ּומצאּה למעלה, הּניחּה לּה; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאין

נפלה. ׁשּמא לּה ְְִֶָָָָחֹוׁשׁשין

.Èנפלּו להן; חֹוׁשׁשין אין זה, את זה המנּגחים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָזכרים
- רגליה מגררת ׁשהיתה ּבהמה וכן להן. חֹוׁשׁשין ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלארץ,
נפסק ׁשּמא אֹו אבריה, נתרּסקּו ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין

ׁשדרּה. ׁשל ְִֶַָהחּוט

.‡Èלאחֹורי אֹותן ּומׁשליכין הּטלאים ׁשּגֹונבין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּגּנבים
ׁשאין מּפני אברים, רּסּוק מּׁשּום להן חֹוׁשׁשין אין - ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהּדיר
החזירּום ואם יׁשּתּברּו. ׁשּלא ּבכּונה אּלא אֹותן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמׁשליכין
מחמת להן; חֹוׁשׁשין יראה, מחמת - לּדיר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָוהׁשליכּום
להחזירן ׁשּמתּכּונין מּפני להן; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתׁשּובה,

ּבהׁשלכתן. ויּזהרּו ְְְְֲִִֵַָָָָׁשלמים,

.·Èׁשהרּביצּוהּו אותו]ׁשֹור על[שהפילו אף - לׁשחיטה ְְִִִִֶַַָ
אֹותֹו, ׁשּמּפילין ּבעת קֹול לּה ׁשּיׁש ּגדֹולה נפילה ׁשּנפל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפי
עד ּומתחּזק ּבּקרקע, צּפרניו ׁשּנֹועץ מּפני לֹו; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָאין

לארץ. ִֶֶַַָָׁשּמּגיע

.‚È,זנבּה ּכלּפי הּמּכה לּה והלכה ראׁשּה על הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹהּכה
אֹותּה הּכה ואפּלּו ראׁשּה, ּכלּפי לּה והלכה זנבּה על ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
ּבּמּטה יׁש ואם לּה; חֹוׁשׁשין אין - הּׁשדרה ּכל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמּטה
הּמּטה ראׁש הּגיע ואם לּה; חֹוׁשׁשין - חליֹות ְְְְִִִִֶַַַָֹֻֻחליֹות
הּׁשדרה לרחב הּכּה אם וכן לּה. חֹוׁשׁשין - הּׁשדרה ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹלמקצת

לּה. חֹוׁשׁשין -ְִָ

.„Èחּטים ׁשל ּכרי ּכגֹון קׁשה, ּדבר ּגּבי על ׁשּנחּבט ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוף
אברים; לרּסּוק חֹוׁשׁשין - ּבהן וכּיֹוצא ׁשקדים ׁשל קּפה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻאֹו
והּתבן ּכפּולה ּכסּות ּכגֹון ,ר ּדבר ּגּבי על נחּבט ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָואם

לֹו. חֹוׁשׁשין אין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶַָָוהאפר

.ÂËּבכנף אם - ונתחּבט צידה, ּבׁשעת ּבדבק ּכנפיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנדּבקּו
כנפיו ּבׁשּתי נאחז ואם לֹו; חֹוׁשׁשין אין נאחז, ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד

לֹו. חֹוׁשׁשין ּבגּופֹו, ְְְְִִֵַונתחּבט

.ÊËמּמּטה קֹומתֹו מלא ׁשט אם - הּמים ּפני על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנחּבט
ׁשט אם אבל לֹו. חֹוׁשׁשין אין הּמים, לעּמת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻלמעלה

הּמים ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם למּטה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָמּמעלה
על ׁשּמהּלכין לקׁש אֹו לתבן קדם ואם אֹותֹו; הּמֹוליכין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָהן
לֹו. חֹוׁשׁשין ואין עצמֹו, מחמת ׁשט זה הרי - הּמים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָּגּבי

.ÊÈלׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִֵֶַָָָָָֹֻּכל
מקֹום וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמּיד,
ּכל ּכנגד לבּדק צרי ׁשחטּה, אם - לּה' 'חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשאמרנּו
טרפה ּבּה מצא אם :הּיר עד הראׁש מּקדקד ּכּלֹו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹֻהחלל
ׁשּבפנים האברים מן אבר ׁשּנתרּסק אֹו ׁשּמנינּו, הּטרפֹות ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמן
מן אבר נתרּסק אפּלּו טרפה. זֹו הרי - צּורתֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָונפסדה
זֹו הרי - ּוכליֹות טחֹול ּכגֹון ּכׁשרה, נּטלּו ׁשאם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָהאברים
מּתרת. זֹו הרי נתרּסק, ׁשאם - הרחם מּבית חּוץ ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻטרפה;

.ÁÈוקנה]והּסימנין ׁשאין[ושט ּבכאן, ּבדיקה צריכין אינן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
אֹותן. ממעכת ְְִֶֶַַָָהּנפילה

.ËÈעד אֹותּה, לׁשחט אסּור - עמדה ולא הּגג מן ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה
זֹו הרי זה, זמן ּבתֹו ׁשחטּה ואם לעת; מעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּתׁשהה
ּבדיקה צריכה לעת, מעת אחר אֹותּה ּוכׁשּׁשֹוחט ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָטרפה.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Îאֹו ּבהמה, ׁשּדרסּתּו אֹו העֹוף, על ּברגלֹו ׁשּדרס מי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן
לעת; מעת אֹותֹו מׁשהין - מפרּכס הּוא והרי לּכתל, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּטרפֹו
ׁשּבארנּו. ּכדר אֹותֹו ּובֹודקין אֹותֹו, ׁשֹוחטין ּכ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָואחר

.‡Îמחמת ׁשּלא ואפּלּו טרפה, - רּבן ׁשּנּדלּדלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻסימנין
אבל לׁשחיטה. ראּויין אינן ׁשהרי נתקּפלּו, אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנפילה;
ׁשאין מּתרת; זֹו הרי - הּלחי מן הּוׁשט ּתרּבץ רב נפרק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֻאם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לׁשחיטה, ראּוי ְְְְִִֵֶַַַַָָהּתרּבץ

י ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

וצלעֹות‡. צלעֹותיה; רב ׁשּיׁשּתּברּו הּוא ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹׁשבּורה
נׁשּתּברּו מּכאן. עׂשרה ואחת מּכאן עׂשרה אחת הן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבהמה,
מּכאן ואחת מּכאן עׂשרה אחת אֹו מּכאן, וׁשׁש מּכאן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשׁש

הּׁשדרה. מּול ׁשל מחצין ׁשּיׁשּתּברּו והּוא טרפה; -ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

צלעֹות·. היּו אם - מּכאן וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵַָָָָנׁשּתּברּו
ׁשהן ּפי על אף לאו, ואם טרפה; מח, ּבהן ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּגדֹולֹות
אם וכן מּתרת. - הּׁשדרה ּכלּפי ׁשּנׁשּתּברּו ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻרב,
אחת, צלע אפּלּו נעקרה ואם טרפה; צלעֹותיה, רב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנעקרּו
וכן טרפה. זֹו הרי - ּבּה ּתקּועה ׁשהּצלע עּמּה חליתּה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻוחצי
החליֹות מן היתה אפּלּו - אחת חליה הּׁשדרה מן נעקרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻֻאם
טרפה. זֹו הרי צלעֹות, ּבהן ׁשאין הּכסלים מן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלמּטה

אם‚. - הּכף מן ויצא מעּקרֹו, ׁשּלּה הּיר ׁשּנׁשמט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהמה
על ׁשּיֹוצאֹות הּכף ׁשּבעצם היתרֹות והן ניביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנתאּכלּו
לא ואם טרפה; זֹו הרי - אֹותֹו ואֹוחזֹות הּזכר ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹהעצם

מּתרת. ְְִֶֶַֻנתאּכלּו,

ּכנפֹו„. נׁשמט טרפה. - ירכֹו נׁשמט אם ּבעֹוף, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָוכן
ּבֹודקין ּולפיכ ׁשּלֹו; הראה נּקבה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָמעּקרֹו
- מעּקרּה ידּה ׁשּנׁשמטה ּובהמה יאכל. ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאֹותּה,

לּה. חֹוׁשׁשין ואין ְְִֵֶֶָֻמּתרת,

ּפי‰. על אף - ּכסלע מּמּנה ׁשּנּטל חּיה אֹו ּבהמה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגלּגלת
ּבהן ׁשּיׁש נקבים נּקבה ואם טרפה; הּקרּום, נּקב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

לכסלע. מצטרפין ּכּלן ְְְִִִִֶַָָָֻחּסרֹון,
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.Âׁשּנחּבס ּגלּגלת -[נמעך]וכן הּקפּה ורב ּגבהּה טרפה,רב ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻ
רב נחּבס ּכלּום. מּמּנה חסר ולא ׁשלם ׁשהּקרּום ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאף
רב והרי הּקפּה רב ׁשּנחּבס אֹו קּים, הּקפּה רב והרי ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּגבהּה

אֹותּה. ׁשאֹוסרין לי ויראה ספק; זֹו הרי - קּים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּגבהּה

.Êאף ּגלּגלּתֹו, עצם נּקב אם - אּוזין ּכגֹון מים, ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֻעֹוף
.ר ׁשּקרּומֹו מּפני טרפה; מח, ׁשל קרּום נּקב ׁשּלא ּפי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹעל
אֹו ּבאבן ׁשּנּגף אֹו ראׁשֹו, על חלּדה ׁשהּכּתּו הּיּבׁשה ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻעֹוף
ּפיו לתֹו ידֹו מכניס אֹו ונֹועץ, הּנקב ּבצד ידֹו מּניח - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבעץ
ׁשּנּקב ּבידּוע - הּנקב מן הּמח יצא אם למעלה: ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹודֹוחק

מּתר. לאו, ואם ּוטרפה; ְְְִֵַָָָֻהּקרּום,

.Áאֹו מצּננת, אֹו מעּׁשנת, ׁשהיתה אֹו ּדם, ׁשאחזּה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻּבהמה
- הרעים מים ׁשּׁשתת אֹו הּבהמה, את ׁשהֹורג סם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאכלה
ׁשּנׁשכּה אֹו האדם, את ׁשהֹורג סם אכלה מּתרת; זֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻהרי
מּׁשּום ואסּורה טרפה, מּׁשּום מּתרת - ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻנחׁש

נפׁשֹות. ְַַָָסּכנת

.Ëואפׁשר ּכׁשּיּפרטּו, הּמנּויֹות הּטרפֹות ּכל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָנמצאּו
סדר על הן, ואּלּו ׁשבעים; - וחּיה ּבבהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיּמצאּו
הּוׁשט; ּתרּבץ נּקב (ב) ּדרּוסה; (א) זה: ּבחּבּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּנתּבארּו
נּקב (ה) עצמֹו; הּמח נתמסמס (ד) מח; ׁשל קרּום נּקב ְְְְִִִֵֶַַַַַַַֹֹ(ג)
(ח) הּמרה; נּקבה (ז) הּלב; קנה נּקב (ו) חללֹו; לבית ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּלב
(יא) הּכרׂש; נּקב (י) הּקבה; נּקבה (ט) הּכבד; קני ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָנּקבּו
(יד) מעיה; נּקבּו (יג) הּכֹוסֹות; ּבית נּקב (יב) המסֹוס; ְְִִִֵֵֶַַַַָנּקב
(טז) ּבעביֹו; הּטחֹול נּקב (טו) ונהפכּו; לחּוץ, הּמעים ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָיצאּו
הּקבה; חסרה (יח) מררֹות; ׁשּתי נמצאּו (יז) הּמרה; ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָחסרה
ׁשני נמצאּו (כא) הּכרׂש; חסר (כ) קבֹות; ׁשּתי נמצאּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָ(יט)
מסֹוסים; ׁשני נמצאּו (כג) המסֹוס; חסר (כב) ְְְְְְִִִֵֵֵַָּכרׂשים;
(כו) כֹוסֹות; ּבּתי ׁשני נמצאּו (כה) הּכֹוסֹות; ּבית חסר ְְְִֵֵֵֵַָָ(כד)
(כח) מעים; בני ׁשני נמצאּו (כז) הּמעים; מן אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָחסר
ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום למּטה, הּקנה נּקב (כט) הראה; ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנּקבה
לחברֹו; אפּלּו ראה, מסמּפֹוני סמּפֹון נּקב (ל) ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָלׁשחיטה;
מּסמּפֹוני סמּפֹון נּמֹוק (לב) הראה; מן מקֹום נאטם ְְֱִִִִִֵֵֶַָָָ(לא)
בּה נמצאּו (לד) ּבראה; סרּוחה לחה נמצאת (לג) ְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָהראה;
נתמסמסה (לו) עכּורין; מים בּה נמצאּו (לה) סרּוחין; ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָמים
ּבמראיו; הּוׁשט נהּפ (לח) מראיה; נׁשּתּנּו (לז) ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהראה;
האּונֹות; נתחּלפּו (מ) האּונֹות; מּמנין הראה חסרה ְְְְִִִֵַַָָָָָָ(לט)
לאּונה אּונה נסרכה (מב) מּגּבּה; האּונֹות הֹותירּו ְְְִִִַָָָָָ(מא)
(מד) אזנים; חּתּו ּבלא הראה נמצאת (מג) ּכסדרן; ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּלא
נמצאת (מו) ּגּופּה; מקצת יבׁש (מה) הראה; מקצת ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָחסר
אדם; מּפחד הראה צמקה (מז) ועֹומדת; נפּוחה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהראה
(מט) ;ׁשּנחּת ּבין ּברּיתּה מּתחּלת ּבין רגל, חסרה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ(מח)
נּטלה (נא) הּגידים; צמת נּטלה (נ) רגל; יתרה ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאֹו
ּביֹותר; ׁשהקטינה ּכליה (נג) העליֹון; לחי נּטל (נב) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּכבד;
(נו) לחה; ּבּה ׁשּנמצאת ּכליה (נה) ׁשּלקתה; ּכליה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ(נד)
סרּוחין; ׁשאינם ּפי על אף עכּורין, מים בּה ׁשּנמצאּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכליה
חּוט נפסק (נח) סרּוחין; מים בּה ׁשּנמצאּו ּכליה ְְְְְִִִִִֶַַָָ(נז)
(ס) ונתמסמס; הּׁשדרה, חּוט מח נמר (נט) ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹהּׁשדרה;
העֹור נגלד (סא) הּכרׂש; את החֹופה הּבׂשר רב ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹנקרע

נּדלּדלּו (סג) מּנפילה; אבריה נתרּסקּו (סב) ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעליה;
רב נעקרּו (סה) צלעֹותיה; רב נׁשּתּברּו (סד) ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹהּסימנין;
נעקרה (סז) ּבחליתּה; אחת צלע נעקרה (סו) ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻצלעֹותיה;
חסרה (סט) מעּקרֹו; הּיר נׁשמט (סח) אחת; ְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻחליה

ונתרֹוצץ. הּגלּגלת, רב נחּבס (ע) ּכסלע; ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֻֻהּגלּגלת

.Èהחּיה ואת הּבהמה את ׁשאֹוסרין חלי הּׁשבעים ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאּלּו
ּומׁשּפ מהן אחד ּכל נתּבאר ּכבר טרפה, וכלמּׁשּום טיו. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

לעֹוף הּמצּויין ּבאברין ּבעֹוף ׁשּיּמצא מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאפׁשר
מּטרפֹות חּוץ - הּוא אחד ּובעֹוף ּבּבהמה ּדינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכבהמה,
אין ׁשהעֹוף מּפני הראה; וׁשּבאּונֹות וׁשּבּטחֹול, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּכליה,
ידּוע. מנין לֹו אין יּמצא, ואם ּכּבהמה; אּונֹות חּתּו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָלֹו
ּוטרפֹות ּבהמה; ּכטחֹול ואינֹו ענב, ּכמֹו עגל העֹוף ְְְְְְִֵֵֵֵָָָָֹּוטחֹול
ּכדי ּבּבהמה חכמים אֹותן מנּו לא - וׁשּבּטחֹול ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּכליה
ׁשהקטינה לכליה נתנּו לא ּולפיכ ּבעֹוף, ּכנגדן ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיהיה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבעֹוף. ְִֵֵֶַָָֹׁשעּור

.‡Èּפי על ואף הּבהמה, על יתר ּבעֹוף, יׁש טרפֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָּוׁשּתי
בני מראי ׁשּנׁשּתּנּו עֹוף הן: ואּלּו האברים; אֹותן לּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש

ראׁשֹו. עצם ׁשּנּקב הּמים ועֹוף האּור, מחמת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמעיו

.·Èׁשּיארע ׁשּכל ּכלל; אּלּו טרפֹות על להֹוסיף ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָואין
הּדֹורֹות חכמי ׁשּמנּו מאּלּו חּוץ לעֹוף אֹו לחּיה אֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָלבהמה
אפׁשר - יׂשראל דיני ּבּתי עליהן והסּכימּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהראׁשֹונים,
לחיֹות. סֹופּה ׁשאין הרפּואה מּדר לנּו נֹודע ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתחיה,

.‚Èׁשּיראה ּפי על ואף טרפה, ׁשהן ואמרּו ׁשּמנּו אּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
ואפׁשר ממיתין, אינן ׁשּמקצתן ׁשּבידינּו הרפּואה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמּדרכי
ׁשּנאמר: חכמים, ׁשּמנּו מה אּלא ל אין - מהן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתחיה

."יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי ֲִֶַַָ"על

.„Èּבחזקת הּוא והרי האּלּו, הּטרפֹות ׁשּיֹודע טּבח ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכל
ּבזה ואין ולמּכר, לעצמֹו ולבּדק לׁשחט לֹו מּתר - ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹֻּכׁשרּות
ּבעדּותֹו הניה לֹו יׁש ּבין ּבאּסּורין, נאמן אחד ׁשעד ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָחׁשׁש;
מּטּבח ּבׂשר לֹוקחין ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר לֹו. אין ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
יׂשראל ּבארץ אֹו לארץ, ּבחּוצה לעצמֹו ּובֹודק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשֹוחט
טרפה יצאת ואם ממחה. היה ּכן אם אּלא הּזה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּבּזמן
חֹוזר ואינֹו אֹותֹו; ּומעבירין אֹותֹו, מנּדין - ידֹו ְְֲִִִִֵֵַַַַָמּתחת
ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשּיל עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָלכׁשרּותֹו
חׁשּוב. ּבממֹון לעצמֹו טרפה יֹוציא אֹו חׁשּוב, ּבדבר ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָאבדה

יא ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

טרפה‡. ספק ּבהן ׁשּנֹולד עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל
אֹו הלכה, ולא ׁשּנפלה ּבהמה ּכגֹון - אּלּו ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָֹמּטרפֹות
ּבני ּכנגד הּבׂשר האדים אם ידּוע ואין חּיה ּביד ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנטרפה
אם ידּוע ואין ּגלּגלּתּה ׁשּנחּבסה אֹו האדים, לא אֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמעים
וׁשהה זכר היה אם - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא מעּוטּה, אֹו ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָֻרּבּה
ּכל ּכׁשאר ׁשלמה ּבחזקת זֹו הרי חדׁש, עׂשר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשנים
ּבזכר, - ּובעֹוף ׁשּתלד. עד נקבה, היתה ואם ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּבהמֹות;
ׁשל הּביצים ּכל ׁשּתלד עד ּובנקבה, חדׁש; עׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשנים

ותלד. ׁשנּיה טעינה ותטען הראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹטעינה

ׁשּמא·. זה, זמן ּבתֹו לגֹוי זֹו טרפה ספק למּכר ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹואסּור
ליׂשראל. ְְְְִִֵֶָָימּכרּנה

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

חֹוׁשׁשין‚. ואין הן, ּבריאין ּבחזקת ועֹוף חּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
ׁשחיטה ּכׁשּיּׁשחטּו ,לפיכ טרפה. ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלהן
מן אחת ּבהן יׁש ׁשּמא ּבדיקה צריכין אינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשרה,
ּדבר להן ׁשּיּולד עד - הּתר ּבחזקת הן הרי אּלא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּטרפֹות,
ּבלבד. ּדבר אֹותֹו על ּבֹודקין ּכ ואחר לֹו, ְְְְִִִֶַַַַָָָׁשחֹוׁשׁשין

הראה„. את ּבֹודקין עֹוף, ׁשל הּגף ׁשּנׁשמט ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?
נתרּסקּו ׁשּמא אֹותּה ּבֹודקין הּבהמה, נפלה נּקבה; ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמא
ׁשל קרּום נּקב ׁשּמא ּבֹודקין הראׁש, עצם נתרֹוצץ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאבריה;

ה ּבהןמח; וכּיֹוצא רמח אֹו חץ ּבּה נזרק אֹו קֹוץ אֹותּה ּכה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּכל ּכנגד ּבדיקה ּוצריכה לּה, חֹוׁשׁשין לחללּה, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָונכנס
וכן ּבנקיבתן. ׁשּתּטרף האברים מן אחד נּקב ׁשּמא ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהחלל,

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

ּכמֹו‰. סרכֹות, ׁשּנמצאּו אֹו צמחין, ׁשהעלת ראה ,ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָלפיכ
לטרּפׁש אֹו לּלב ׁשהיּו אֹו ולּדפן, מּמּנה ּתלּויין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹחּוטין
אם וכן ּבדיקה; ּוצריכה נּקבה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכבד
סמּפֹון נּקב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - לחה מלא אבעּבּוע בּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָנמצא

ּבדיקה. וצרי ְְְִִֶַָָָׁשּתחּתיו,

.Âּתלּויה הראה נמצאת ׁשאם זֹו, ּדר על היה הּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמן
אֹו ולּדפן, ראה ׁשל האם מן היּו אם - חּוטין ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבסרכֹות
הּסרכה, את ׁשחֹותכין - הּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהיּו
נמצאת אם ּבפֹוׁשרין: אֹותּה ונֹופחין הראה, את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָּומֹוציאין
ׁשלמה, היא הרי הּמים, נתּבעּבע לא ואם טרפה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנקּובה,
נּקב ׁשּמא אֹו נקב, ּבמקֹום היתה לא זֹו וסרכא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּומּתרת,
ולא ,ּכ ׁשהֹורה מי ראינּו לא ּומעֹולם ּבלבד. העליֹון ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹקרּום

.ּכ ּבֹו ׁשעֹוׂשין מקֹום ְִֶַָָָׁשמענּו

.Êחכמי מּדברי הּנראין הּדברים הן ׁשאּלּו ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואף
את ּכׁשּׁשֹוחטין - הּוא ּכ ּביׂשראל הּפׁשּוט הּמנהג ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּתלמּוד,
ּכבד, ׁשל הּטרּפׁש את קֹורעין החּיה, את אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבהמה
ּתלּויה נמצאת לא אם ּבמקֹומּה: הראה את ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹּובֹודקין
ולּבׂשר ראה מאזני מאזן סרכא ׁשּנמצאת אֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבסרכא,
ּבׂשר ּבין הּצלעֹות ׁשּבין ּבׂשר ּבין רביצתּה, ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָּבמקֹום
מן אֹו הּסדר, על לאזן מאזן סרכא ׁשּנמצאת אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּבחזה,

אֹותּה. מּתירין אּלּו הרי - לּה הּסמּוכה לאזן ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהאם

.Áמקֹום לאיזה ראה ׁשל האם מן יֹוצא חּוט נמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָואם
אֹותּה. אֹוסרין - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו ,ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשּיּמׁש

.Ëלטרּפׁש אֹו לּלב, מׁשּו חּוט הראה מן היה אם ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן
מן החּוט ׁשהיה ּבין - לּורּדה אֹו הּלב, לכיס אֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּכבד,
ּכחּוט היה ואפּלּו האזן, מן ׁשהיה ּבין ראה, ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהאם
ּדבּוקה ׁשּנמצאת ורּדה וכן אֹותּה. אֹוסרין - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּׂשערה
וחּוט אֹותּה. אֹוסרין - לכיסּה מּמּנה יֹוצא חּוט אֹו ְְְְִִִִֵֶָָָָּבכיסּה,

אֹותּה. אֹוסרין הּסדר, על ׁשּלא לאזן מאזן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹהּיֹוצא

.Èהאזן מן סרכא מצאּו אם ׁשּמנהגם מקֹומֹות, ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹיׁש
- ּבׁשּתיהן ּדבּוקה והּסרכא ׁשּבּצלעֹות, ולעצם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלּבׂשר
מן ואני, האֹוסרין; מן זצ"ל, מרי ואּבא אֹותּה. ְְְֲִִִִִִַַָָָָאֹוסרין
ּבעצם נדּבקה אפּלּו מּתירין מקֹומֹות ּומעּוט ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָהּמּתירין.

אֹוסר. ואני ְֲִֵַַלבּדֹו;

.‡È;נקב ּבּה יׁש ׁשּמא הראה, את ׁשּנֹופחין מקֹומֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָויׁש

ׁשּגֹורם ּדבר נֹולד לא ׁשהרי נֹופחין, אין הּמקֹומֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹורב
אם אּלא ּובּמערב, ּבספרד ראה נפחנּו לא ּומעֹולם ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלחׁשׁש.

לֹו. ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר לנּו ְִֶַָָָנֹולד

.·Èּפי על אּלא הּדין, ּפי על אינן - ּכּלן אּלּו ְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּודברים
עֹוף, ׁשּבדק ּבמי ׁשמענּו לא ּומעֹולם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמנהג,

חׁשׁש. לֹו נֹולד אם ֲִֶַָָאּלא

.‚Èוקדם הּבטן, את וקרע הּבהמה, את ׁשּׁשחט ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמי
והל הראה את ונטל ּגֹוי, אֹו ּכלב ּבא הראה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיבּדק
היתה נקּובה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין מּתרת; זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֻלֹו
אּסּור; מחזיקין ׁשאין - היתה' ּדבּוקה ׁשּמא אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהראה,

עד הּתר, ּבחזקת זֹו הרי ּוכׁשםאּלא ּנטרפה. ּבמה ׁשּיּודע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לא ּכ ּבהן, וכּיֹוצא ּולׁשדרה מח לקרּום חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשאין
מצּוי, ׁשאינֹו ׁשּדבר מנהג; ּבזה ואין ׁשאבדה. לראה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָנחּוׁש

מנהג. ּבֹו ְִֵָאין

.„È,ׁשּתּבדק קדם הראה את והֹוציא הּיׂשראלי אֹו הּגֹוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבא
יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף אֹותּה, נֹופחין - קּימת היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

הּמנהג. ּפּׁשּוט מּפני היּו; לא אֹו צמחים ׁשם היּו ְְְִִִִִֵַָָָָָֹאם

.ÂËהראה מן מדלּדלֹות סרכֹות ימצאּו ׁשאם מקֹומֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻיׁש
אֹוסרין - לּמקֹום ולא לּדפן לא ּדבּוקֹות ׁשאינן ּפי על אף -ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
ׁשל לממֹונם ואּבּוד הּוא, ּגדֹול הפסד זה ודבר ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָאֹותּה.
ולא ּבספרד, ולא ּבצרפת זה נהגּו לא ּומעֹולם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹיׂשראל.
נֹופחין אּלא זה, ּבמנהג לנהג ראּוי ואין ּבּמערב. זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנׁשמע
מּתרת. זֹו הרי הּנקב, מן ׁשלמה נמצאת אם - ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻאֹותּה

רביעי יום
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מּתר‡. הּבׂשר - אחד ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְֵֶֶַַָָָָֻהּׁשֹוחט
לא ּבנֹו ואת "אתֹו ׁשּנאמר: לֹוקה, והּׁשֹוחט ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹּבאכילה,
ׁשחיטת על אּלא לֹוקה ואינֹו אחד". ּביֹום ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָתׁשחטּו
וׁשחט חברֹו ּובא מּׁשניהן, אחד ׁשחט אם לפיכ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאחרֹון;

לֹוקה. חברֹו - הּׁשני ֲִֵֵֶֶַאת

זמן,·. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהג - ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְְִֵֶַָָָאּסּור
מקּדׁשין ּבין הּנאכלין מקּדׁשין ּבין ּובמקּדׁשין, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻֻֻּבחּלין
והּׁשני ּבעזרה ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,לפיכ נאכלין; ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאינן
ׁשניהן ׁשהיּו ּבין - ּבעזרה והּׁשני ּבחּוץ הראׁשֹון אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבחּוץ,
ואחד חּלין מהן אחד ׁשהיה ּבין קדׁשים, ׁשניהן אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻחּלין
ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה אחרֹון, ׁשּׁשחט זה - ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָקדׁשים

ּבלבד,‚. ּבׁשחיטה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָאין
האּסּור; הּוא ׁשניהן ּבׁשחיטת - תׁשחטּו" "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
הּׁשני. לׁשחט מּתר ּבידֹו, נתנּבל אֹו הראׁשֹון נחר אם ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻאבל
ּפטּור. - ּבידֹו נתנּבל אֹו הּׁשני, ונחר הראׁשֹון ׁשחט אם ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

הראׁשֹון„. את עצמן לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחרׁש
ׁשחיטה. ׁשחיטתן ׁשאין אחריהן, הּׁשני את לׁשחט מּתר -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

אסּור‰. - נבלה ספק הּוא והרי הראׁשֹון, את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט
לֹוקה; אינֹו ׁשחט, ואם הּׁשני; ְְִִִֵֵֶַַָֹלׁשחט

.Â,לפיכ ׁשחיטה. ׁשמּה לאכילה, ראּויה ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשחיטה
הּנסקל ׁשֹור אֹו טרפה אֹו ּבעזרה חּלין ׁשּׁשחט ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻראׁשֹון
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חֹוׁשׁשין‚. ואין הן, ּבריאין ּבחזקת ועֹוף חּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
ׁשחיטה ּכׁשּיּׁשחטּו ,לפיכ טרפה. ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלהן
מן אחת ּבהן יׁש ׁשּמא ּבדיקה צריכין אינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשרה,
ּדבר להן ׁשּיּולד עד - הּתר ּבחזקת הן הרי אּלא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּטרפֹות,
ּבלבד. ּדבר אֹותֹו על ּבֹודקין ּכ ואחר לֹו, ְְְְִִִֶַַַַָָָׁשחֹוׁשׁשין

הראה„. את ּבֹודקין עֹוף, ׁשל הּגף ׁשּנׁשמט ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?
נתרּסקּו ׁשּמא אֹותּה ּבֹודקין הּבהמה, נפלה נּקבה; ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמא
ׁשל קרּום נּקב ׁשּמא ּבֹודקין הראׁש, עצם נתרֹוצץ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאבריה;

ה ּבהןמח; וכּיֹוצא רמח אֹו חץ ּבּה נזרק אֹו קֹוץ אֹותּה ּכה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּכל ּכנגד ּבדיקה ּוצריכה לּה, חֹוׁשׁשין לחללּה, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָונכנס
וכן ּבנקיבתן. ׁשּתּטרף האברים מן אחד נּקב ׁשּמא ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהחלל,

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

ּכמֹו‰. סרכֹות, ׁשּנמצאּו אֹו צמחין, ׁשהעלת ראה ,ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָלפיכ
לטרּפׁש אֹו לּלב ׁשהיּו אֹו ולּדפן, מּמּנה ּתלּויין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹחּוטין
אם וכן ּבדיקה; ּוצריכה נּקבה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכבד
סמּפֹון נּקב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - לחה מלא אבעּבּוע בּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָנמצא

ּבדיקה. וצרי ְְְִִֶַָָָׁשּתחּתיו,

.Âּתלּויה הראה נמצאת ׁשאם זֹו, ּדר על היה הּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמן
אֹו ולּדפן, ראה ׁשל האם מן היּו אם - חּוטין ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבסרכֹות
הּסרכה, את ׁשחֹותכין - הּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהיּו
נמצאת אם ּבפֹוׁשרין: אֹותּה ונֹופחין הראה, את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָּומֹוציאין
ׁשלמה, היא הרי הּמים, נתּבעּבע לא ואם טרפה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנקּובה,
נּקב ׁשּמא אֹו נקב, ּבמקֹום היתה לא זֹו וסרכא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּומּתרת,
ולא ,ּכ ׁשהֹורה מי ראינּו לא ּומעֹולם ּבלבד. העליֹון ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹקרּום

.ּכ ּבֹו ׁשעֹוׂשין מקֹום ְִֶַָָָׁשמענּו

.Êחכמי מּדברי הּנראין הּדברים הן ׁשאּלּו ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואף
את ּכׁשּׁשֹוחטין - הּוא ּכ ּביׂשראל הּפׁשּוט הּמנהג ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּתלמּוד,
ּכבד, ׁשל הּטרּפׁש את קֹורעין החּיה, את אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבהמה
ּתלּויה נמצאת לא אם ּבמקֹומּה: הראה את ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹּובֹודקין
ולּבׂשר ראה מאזני מאזן סרכא ׁשּנמצאת אֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבסרכא,
ּבׂשר ּבין הּצלעֹות ׁשּבין ּבׂשר ּבין רביצתּה, ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָּבמקֹום
מן אֹו הּסדר, על לאזן מאזן סרכא ׁשּנמצאת אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּבחזה,

אֹותּה. מּתירין אּלּו הרי - לּה הּסמּוכה לאזן ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהאם

.Áמקֹום לאיזה ראה ׁשל האם מן יֹוצא חּוט נמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָואם
אֹותּה. אֹוסרין - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו ,ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשּיּמׁש

.Ëלטרּפׁש אֹו לּלב, מׁשּו חּוט הראה מן היה אם ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן
מן החּוט ׁשהיה ּבין - לּורּדה אֹו הּלב, לכיס אֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּכבד,
ּכחּוט היה ואפּלּו האזן, מן ׁשהיה ּבין ראה, ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהאם
ּדבּוקה ׁשּנמצאת ורּדה וכן אֹותּה. אֹוסרין - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּׂשערה
וחּוט אֹותּה. אֹוסרין - לכיסּה מּמּנה יֹוצא חּוט אֹו ְְְְִִִִֵֶָָָָּבכיסּה,

אֹותּה. אֹוסרין הּסדר, על ׁשּלא לאזן מאזן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹהּיֹוצא

.Èהאזן מן סרכא מצאּו אם ׁשּמנהגם מקֹומֹות, ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹיׁש
- ּבׁשּתיהן ּדבּוקה והּסרכא ׁשּבּצלעֹות, ולעצם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלּבׂשר
מן ואני, האֹוסרין; מן זצ"ל, מרי ואּבא אֹותּה. ְְְֲִִִִִִַַָָָָאֹוסרין
ּבעצם נדּבקה אפּלּו מּתירין מקֹומֹות ּומעּוט ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָהּמּתירין.

אֹוסר. ואני ְֲִֵַַלבּדֹו;

.‡È;נקב ּבּה יׁש ׁשּמא הראה, את ׁשּנֹופחין מקֹומֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָויׁש

ׁשּגֹורם ּדבר נֹולד לא ׁשהרי נֹופחין, אין הּמקֹומֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹורב
אם אּלא ּובּמערב, ּבספרד ראה נפחנּו לא ּומעֹולם ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלחׁשׁש.

לֹו. ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר לנּו ְִֶַָָָנֹולד

.·Èּפי על אּלא הּדין, ּפי על אינן - ּכּלן אּלּו ְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּודברים
עֹוף, ׁשּבדק ּבמי ׁשמענּו לא ּומעֹולם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמנהג,

חׁשׁש. לֹו נֹולד אם ֲִֶַָָאּלא

.‚Èוקדם הּבטן, את וקרע הּבהמה, את ׁשּׁשחט ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמי
והל הראה את ונטל ּגֹוי, אֹו ּכלב ּבא הראה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיבּדק
היתה נקּובה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין מּתרת; זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֻלֹו
אּסּור; מחזיקין ׁשאין - היתה' ּדבּוקה ׁשּמא אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהראה,

עד הּתר, ּבחזקת זֹו הרי ּוכׁשםאּלא ּנטרפה. ּבמה ׁשּיּודע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לא ּכ ּבהן, וכּיֹוצא ּולׁשדרה מח לקרּום חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשאין
מצּוי, ׁשאינֹו ׁשּדבר מנהג; ּבזה ואין ׁשאבדה. לראה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָנחּוׁש

מנהג. ּבֹו ְִֵָאין

.„È,ׁשּתּבדק קדם הראה את והֹוציא הּיׂשראלי אֹו הּגֹוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבא
יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף אֹותּה, נֹופחין - קּימת היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

הּמנהג. ּפּׁשּוט מּפני היּו; לא אֹו צמחים ׁשם היּו ְְְִִִִִֵַָָָָָֹאם

.ÂËהראה מן מדלּדלֹות סרכֹות ימצאּו ׁשאם מקֹומֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻיׁש
אֹוסרין - לּמקֹום ולא לּדפן לא ּדבּוקֹות ׁשאינן ּפי על אף -ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
ׁשל לממֹונם ואּבּוד הּוא, ּגדֹול הפסד זה ודבר ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָאֹותּה.
ולא ּבספרד, ולא ּבצרפת זה נהגּו לא ּומעֹולם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹיׂשראל.
נֹופחין אּלא זה, ּבמנהג לנהג ראּוי ואין ּבּמערב. זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנׁשמע
מּתרת. זֹו הרי הּנקב, מן ׁשלמה נמצאת אם - ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻאֹותּה

רביעי יום
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מּתר‡. הּבׂשר - אחד ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְֵֶֶַַָָָָֻהּׁשֹוחט
לא ּבנֹו ואת "אתֹו ׁשּנאמר: לֹוקה, והּׁשֹוחט ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹּבאכילה,
ׁשחיטת על אּלא לֹוקה ואינֹו אחד". ּביֹום ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָתׁשחטּו
וׁשחט חברֹו ּובא מּׁשניהן, אחד ׁשחט אם לפיכ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאחרֹון;

לֹוקה. חברֹו - הּׁשני ֲִֵֵֶֶַאת

זמן,·. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהג - ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְְִֵֶַָָָאּסּור
מקּדׁשין ּבין הּנאכלין מקּדׁשין ּבין ּובמקּדׁשין, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻֻֻּבחּלין
והּׁשני ּבעזרה ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,לפיכ נאכלין; ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאינן
ׁשניהן ׁשהיּו ּבין - ּבעזרה והּׁשני ּבחּוץ הראׁשֹון אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבחּוץ,
ואחד חּלין מהן אחד ׁשהיה ּבין קדׁשים, ׁשניהן אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻחּלין
ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה אחרֹון, ׁשּׁשחט זה - ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָקדׁשים

ּבלבד,‚. ּבׁשחיטה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָאין
האּסּור; הּוא ׁשניהן ּבׁשחיטת - תׁשחטּו" "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
הּׁשני. לׁשחט מּתר ּבידֹו, נתנּבל אֹו הראׁשֹון נחר אם ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻאבל
ּפטּור. - ּבידֹו נתנּבל אֹו הּׁשני, ונחר הראׁשֹון ׁשחט אם ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

הראׁשֹון„. את עצמן לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחרׁש
ׁשחיטה. ׁשחיטתן ׁשאין אחריהן, הּׁשני את לׁשחט מּתר -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

אסּור‰. - נבלה ספק הּוא והרי הראׁשֹון, את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט
לֹוקה; אינֹו ׁשחט, ואם הּׁשני; ְְִִִֵֵֶַַָֹלׁשחט

.Â,לפיכ ׁשחיטה. ׁשמּה לאכילה, ראּויה ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשחיטה
הּנסקל ׁשֹור אֹו טרפה אֹו ּבעזרה חּלין ׁשּׁשחט ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻראׁשֹון
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ּובא זרה, לעבֹודה ׁשּׁשחט אֹו אדּמה, ּופרה ערּופה ְְֲֲֲֶֶַַָָָָָָָָָָֻועגלה
ׁשחט אם וכן לֹוקה. זה הרי - הּׁשני את וׁשחט ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאחרֹון
הן והרי הּׁשני, וׁשחט האחרֹון ּובא האחד, את ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהראׁשֹון
אדּמה ּפרה אֹו ערּופה ועגלה הּנסקל ׁשֹור אֹו ּבעזרה ְְְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֻֻחּלין

לֹוקה. זה הרי -ֲֵֶֶ

.Ê,ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום ּפטּור - זרה לעבֹודה ְְְֲִֶַָָָָָׁשחטֹו
ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום ּבֹו התרּו ואם ּבנפׁשֹו; נתחּיב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַׁשהרי

לֹוקה. - זרה עבֹודה מּׁשּום ּבֹו התרּו ְְֲִִֶָָָֹולא

.Áטהֹורה ּבבהמה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָאין
תׁשחטּו לא ּבנֹו ואת אתֹו - ׂשה אֹו "וׁשֹור ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹֹּבלבד,
העז, על ׁשּבא צבי ּכיצד? ּבכלאים. ונֹוהג אחד". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביֹום

לֹוק - ּובנּה העז אסּורוׁשחט - הּצבּיה על הּבא עז אבל ה. ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ּובנּה ּפרה לֹוקה; אינֹו ׁשחט ואם ּבנּה, ואת אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלׁשחט

ּובנּה. צבּיה לא ּתֹורה, ְְְִָָָָָֹאסרה

.Ëאת וׁשחט ּבן, וילדה נקבה, הּזאת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה
הּבא ּכלאים וכן לֹוקה; - ּבנּה ואת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנקבה
עם מעז ּבין העז, עם מּכבׂש ּבין עז, ּומּמין ּכבׂש ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָמּמין

ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה - ְְְִִֶֶַָהּכבׂשה

.Èואם הּוא. מאּמֹו אבר עּבר, - המעּברת את לׁשחט ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻֻֻמּתר
והפריס ׁשחיטתּה, אחר חי העּבר הּקרקע[נעמד]יצא על ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֻ

לֹוקה. אינֹו ׁשחט, ואם אחד; ּביֹום אֹותֹו ׁשֹוחטין אין -ְְֲִִֵֵֶֶַָָ

.‡È.וּדאי ּבנּה ׁשּזה ּבּנקבֹות, נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָאּסּור
ּביֹום ׁשניהן ׁשֹוחטין אין - וּדאי אביו הּוא ׁשּזה נֹודע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָואם
נֹוהג אם ספק ׁשהּדבר לֹוקה, אינֹו - ׁשחט ואם ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד;

נֹוהג. אינֹו אֹו ְִֵֵַָּבּזכרים

.·Èלֹוקה - בניה ׁשני ׁשחט ּכ ואחר הּפרה, את ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט
לֹוקה - ׁשחטּה ּכ ואחר בניה, ׁשני ׁשחט מלקּיֹות; ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתי
ׁשּתים; לֹוקה - ּבּתּה ּבן ואת ּבּתּה ואת ׁשחטּה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָאחת;
לֹוקה - הּבת את ׁשחט ּכ ואחר ּבּתּה, ּבן ואת ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשחטּה

אחר. ּבין הּוא ּבין ֵֵֵַַַאחת;

.‚È,הּבת וזה האם זה בהמֹות, ׁשּתי ׁשּלקחּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים
והּׁשני ראׁשֹון; יׁשחט ראׁשֹון, ׁשּלקח זה - לדין ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹּובאּו
וימּתין זכה; וׁשחט, הּׁשני קדם ואם למחר. ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָימּתין

למחר. עד ְִַָָָהראׁשֹון

.„Èצרי לחברֹו ּבהמה הּמֹוכר ּבּׁשנה, ּפרקים ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּובארּבעה
לאחר אּמּה אֹו ּבּתּה מכרּתי 'ּכבר לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָלהֹודיעֹו
עד יׁשחט ולא האחרֹון, זה ׁשּימּתין ּכדי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁשחטּנה'
יֹום וערב חג, ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ערב הן: ואּלּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחר;
הּׁשנה. ראׁש וערב עצרת, וערב ּפסח, ׁשל הראׁשֹון ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹטֹוב

.ÂËּבאחרֹונה ׁשּלקח זה ּבׁשראה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה
ׁשֹוחט ׁשהּוא ׁשחזקתֹו - הּיֹום ּבסֹוף והיה לקנֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָנחּפז
ׁשּמא - להֹודיעֹו צרי אינֹו ּבּיֹום, רוח היה אם אבל ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעּתה;

למחר. אּלא יׁשחט ְְִֶָָָֹֹלא

.ÊËצרי - לּכּלה הּבת ואת לחתן, האם את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּמֹוכר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוחטין. אחד ּביֹום ׁשּוּדאי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלהֹודיעֹו,

.ÊÈאחר הֹול הּיֹום ּבנֹו, ואת ּבאֹותֹו האמּור אחד ְְְֵֶֶַַַָָָיֹום
לא רביעי, ליל ּבתחּלת ראׁשֹון ׁשּׁשחט הרי ּכיצד? ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּלילה.

הראׁשֹון ׁשחט אם וכן חמיׁשי; ליל ּתחּלת עד הּׁשני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹיׁשחט
ּבתחּלת הּׁשני ׁשֹוחט הּׁשמׁשֹות, ּבין קדם רביעי יֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבסֹוף
חמיׁשי, ליל ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ראׁשֹון ׁשחט חמיׁשי. ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָליל
חמיׁשי, ּביֹום ׁשחט ואם ׁשּׁשי; ליל עד הּׁשני יׁשחט ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָֹֹלא

לֹוקה. ֵֶאינֹו

יג ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ּבאכילה;‡. מּתר הּבׂשר - ּוׁשחטן הּבנים, על אם ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻהּלֹוקח
על האם תּקח "לא ׁשּנאמר: האם, ׁשחיטת על ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹולֹוקה
ׁשּלחּה ואם לֹוקה. ׁשּיׁשּלחּנה, קדם מתה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּבנים".

ּפטּור. ׁשּלקחּה, ְֶַַָָָאחר

לקּים·. חּיב - לעׂשה ׁשּנּתקה תעׂשה לא מצות ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכן
ׁשּבּה; לֹוקה.עׂשה קּימֹו, לא ואם ְְֲִִֵֶֶָֹ

מּתחת‚. ׁשּברחה אֹו וׁשּלחּה, מּידֹו האם וחטף אחד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבא
עד - ּתׁשּלח" "ׁשּלח ׁשּנאמר: לֹוקה, - מּדעּתֹו ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹידֹו

ׁשּבּה. עׂשה קּים לא והרי מעצמֹו, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁשּלח

ּתעּוף,„. ׁשּלא ּכדי אגּפיה וקּצץ הּבנים, על אם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנטל
עד אצלֹו אֹותּה ּומׁשהה מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָוׁשּלחּה
ּברחה אֹו לזה, קדם מתה ואם ּומׁשּלחּה. ּכנפיה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיגּדלּו

ׁשּבּה. עׂשה קּים לא ׁשהרי לֹוקה, - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹואבדה

ׁשּלחּה‰. ּומפריחּה. ּבכנפיה אֹוחז האם? מׁשּלח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיצד
חּיב - ּפעמים וחמּׁשה ארּבעה אפּלּו וחזרה, וׁשּלחּה ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָָָוחזרה

ּתׁשּלח". "ׁשּלח ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֶֶַַַַַַַלׁשּלח,

.Â- הּבנים' את ּומׁשּלח האם את נֹוטל 'הריני ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹומר:
האם". את ּתׁשּלח "ׁשּלח ׁשּנאמר: האם, לׁשּלח ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָחּיב

.Êהאם חזרה ּכ ואחר לּקן, והחזירן הּבנים את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלקח
- אֹותּה וצד וחזר האם, את ׁשּלח מּלׁשּלח. ּפטּור - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליהן
אינּה והיא אֹותּה לצּוד אּלא ּתֹורה אסרה לא מּתר; זה ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֻהרי
ׁשּלא עליהן מרחפת ׁשהיא הּבנים ּבׁשביל לפרח, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹיכֹולה
אם אבל האפרֹוחים"; על רבצת "והאם ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּלקחּו

מּתר. - וצדּה וחזר ידֹו, מּתחת ְְִִַַַָָָָָָֻהֹוציאּה

.Á,מזּמן ׁשאינֹו טהֹור ּבעֹוף אּלא נֹוהג אינֹו האם ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּלּוח
ׁשּנאמר: - ּבּפרּדס ׁשּקּננּו ועֹופֹות ועלּיה ׁשֹוב יֹוני ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכגֹון
אּוזין ּכגֹון המזּמן, אבל ;"לפני צּפֹור קן יּקרא ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ"ּכי

לׁשּלח. חּיב אינֹו - ּבּבית ׁשּקּננּו ויֹונים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָותרנגֹולין

.Ëּביצים אֹו לאּמן, צריכין ׁשאינן מפריחין אפרֹוחין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָהיּו
קילקול]מּוזרֹות או חריגות בגלל מהם בוקע אפרוח -[שאין ָ

ּכביצים אּלּו הרי - טרפֹות האפרֹוחין היּו לׁשּלח; חּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָאינֹו
מּלׁשּלח. ּופטּור ְִֵַַָָמּוזרֹות,

.Èטמא עֹוף מּלׁשּלח; ּפטּור הּקן, על רֹובץ ׁשּמצאֹו ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָזכר
ּביצי על רֹובץ טהֹור עֹוף אֹו טהֹור, עֹוף ּביצי על ֵֵֵֵֵֵַַָָרֹובץ

מּלׁשּלח. ּפטּור - טמא ְִֵֵַַָָעֹוף

.‡È- טהֹורין והן מינּה, ׁשאינן ּביצים על רֹובצת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
האם היתה לֹוקה. אינֹו ׁשּלח, לא ואם מׁשּלח; זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהרי

לׁשּלחּה. חּיב ְְְֵַַָָָטרפה,

.·Èחּיב ׁשּיּקחּנה, קדם הּקן ּבתֹו סימנין מקצת ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשחט
לֹוקה. אינֹו ׁשּלח, לא ואם ְְִִֵֵֶַַַֹלׁשּלח;
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.‚È;לׁשּלח חּיב ּבּקן, נֹוגעֹות ּכנפיה אם - מעפעפת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה
אֹו מטלית היתה מּלׁשּלח. ּפטּור נֹוגעֹות, היּו לאו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָואם
ואם מׁשּלח; זה הרי הּקן, ּובין ּכנפיה ּבין חֹוצצֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנפים

לֹוקה. אינֹו ׁשּלח, ִֵֶַֹלא

.„È,העליֹון ּבּסדר נֹוגעֹות ּוכנפיה ביצים, סדרי ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיּו
ּביצים ותחּתיהן מּוזרֹות, ּביצים על רֹובצת ׁשהיתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
הּקן על הּזכר ׁשהיה אֹו אם, ּגּבי על אם ׁשהיתה אֹו ְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיפֹות,
לקח, ואם יּקח; לא זה הרי - הּזכר על רֹובצת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהאם

לֹוקה. אינֹו ׁשּלח, לא ואם ְְִִֵֵֶַַַֹיׁשּלח;

.ÂËואינּה הּביצים, ּבין אֹו האפרֹוחים ּבין יֹוׁשבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
הּקן, ּבצד היתה אם וכן מּלׁשּלח; ּפטּור - ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנֹוגעת

מּלׁשּלח. ּפטּור - מּצּדֹו ּבּקן נֹוגעֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּוכנפיה

.ÊËּכל רֹואין: - ּביניהן והּקן אילן, בּדי ׁשני על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהיתה
לׁשּלח. חּיב הּקן, על ּתּפל הּבּדין יּנטלּו ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשאּלּו

.ÊÈ- אחת ּביצה על אֹו אחד, אפרֹוח על רֹובצת ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיתה
בעלי ּגּבי על אֹו הּמים, ּפני על קן הּמֹוצא לׁשּלח. ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָחּיב
ולא ביצים" אֹו "אפרחים נאמר לא לׁשּלח; חּיב - ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹחּיים
ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא הארץ", על אֹו עץ "ּבכל ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנאמר

.ÁÈ;עליהן רֹובצת ׁשהאם זמן ּכל ּבּביצים לזּכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאסּור
האפרֹוחים על אֹו הּביצים על רֹובצת היתה אפּלּו ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלפיכ
ּכׁשם חצרֹו; לֹו קנתה ולא מזּמנין, אינן - וׁשֹובכֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָֹֻּבעלּיתֹו
חצרֹו לֹו ּתזּכה לא ּכ לאחרים, ּבהן לזּכֹות יכֹול ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאינֹו

לׁשּלח. חּיב ּולפיכ ְְִֵֶַַַָָָּבהן;

.ËÈאת ּבהן לטהר ואפּלּו הּבנים, על אם לּטל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור
לא ואם לׁשּלח; חּיב לקח, ואם מצוה. ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהמצרע
ולא ועׂשה, תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה ׁשאין - לֹוקה ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלח,

עׂשה. ּדֹוחה ֲֲֵֵֶעׂשה

.Îהּוא והרי מּידֹו ּופרח הּבית, לבדק עֹוף ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמקּדיׁש
לֹוקח - הּביצים על אֹו האפרֹוחים על רֹובץ ּומצאֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּכירֹו,
נֹוהג האם ׁשּלּוח ׁשאין גזּבר; לידי ּומביאן ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּכל,
ׁשּלֹו. אּלּו ואין ,"ל ּתּקח הּבנים "ואת ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבמקּדׁשין,

.‡Îׁשהּוא מּפני מּלׁשּלח, ּפטּור - הּנפׁש את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעֹוף
אֹותֹו. לדּון ּדין לבית להביאֹו ְְֲִִֵֶַָֻמצּוה
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ועֹוף‡. טהֹורה חּיה ׁשחיטת ּדם לכּסֹות עׂשה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָמצות
יאכל, אׁשר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר ׁשּנאמר: ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטהֹור,
קדם לבר חּיב לפיכ ּבעפר"; וכּסהּו ּדמֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹוׁשפ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיכּסה:

הּדם'. ּכּסּוי על וצּונּו ְְְִִִַַָָָּבמצוֹותיו,

נאמר·. לא מזּמן; ּובׁשאינֹו ּבמזּמן נֹוהג הּדם ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻּכּסּוי
נֹוהג ואינֹו ּבחּלין ונֹוהג ּבהוה. אּלא יצּוד" ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ"אׁשר
ואם הּבית; ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח קדׁשי ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבמקּדׁשין,

לכּסֹות. חּיב אינֹו ּוׁשחטן, ְְֵַַַָָָָעבר

את‚. הקּדיׁש אֹו הקּדיׁשן ּכ ואחר עֹוף אֹו חּיה ְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשחט
לכּסֹות. חּיב - ְַַַָָהּדם

ספק„. ׁשהיא ּברּיה וכן וחּיה, מּבהמה הּבא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלאים

לחֹולה הּׁשֹוחט .מבר ואינֹו לכּסֹות, צרי - חּיה אֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבהמה
אֹו ּכלאים הּׁשֹוחט וכן הּׁשּבת; לאחר לכּסֹות חּיב ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָּבׁשּבת,

טֹוב. יֹום לאחר ּדמֹו מכּסה טֹוב, ּביֹום ְְְֵֶַַַָָספק

ּברכה‰. מבר - אחד ּבמקֹום חּיה ּומיני עֹופֹות ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָהּׁשֹוחט
לכּלן. אחד וכּסּוי ְְִֶַַָָֻאחת,

.Âחּיב דם, מראה ּבֹו יׁש אם - ּבמים ׁשּנתערב ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדם
ּבדם אֹו ּביין נתערב מּלכּסֹות. ּפטּור לאו, ואם ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָלכּסֹות;
ׁשּיראה אפׁשר אם מים: הן ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבהמה,

ּכׁשעּור לכּסֹותֹו ׁשחּיב הּדם חּיבמראה מים, היה אּלּו זה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מּלכּסֹות. ּפטּור לאו, ואם הּכל; ְְְִִַַַָָֹלכּסֹות

.Êּכּסּתּו ׁשנּיה. ּפעם לכּסֹותֹו חּיב אינֹו - ונתּגּלה ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּכּסהּו
הרּוח, ׁשּכּסּתּו אחר ונתּגּלה חזר לכּסֹות; צרי אינֹו ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהרּוח,

לכּסֹות. ְַַָחּיב

.Á,הּוא אּלא ּדם ׁשם אין אם - הּסּכין וׁשעל הּנֹותז ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדם
לכּסֹותֹו. ְַַָחּיב

.Ëחּיב נּכר, רּׁשּומֹו אם - ּבּקרקע הּדם ונבלע ְְְִִִִַַַַַַַָָָָׁשחט
הרּוח, ׁשּכּסּתּו ּכמי זה הרי - נּכר רּׁשּומֹו אין ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָלכּסֹות;

מּלכּסֹות. ְִַָּופטּור

.È,לאכילה הראּויה ׁשחיטה ּדם על אּלא ּבכּסּוי חּיב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאין
טרפה, ונמצאת הּׁשֹוחט ,לפיכ יאכל"; "אׁשר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
ׁשּנגמר עֹוף אֹו חּיה הּׁשֹוחט אֹו ּבעזרה, חּלין הּׁשֹוחט ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻאֹו
מּלכּסֹות. ּפטּור - ּבידֹו ונתנּבלה והּׁשֹוחט לסקילה, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּדינן
חּיבין אינן עצמן, לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכן

ׁשחיטתן. ּדם ְְִַַָָלכּסֹות

.‡Èּבזבל ּובגבסים, ּבסיד, ּבעפר, מכּסין מכּסין? ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּבּמה
אבנים ּובׁשחיקת לכתׁשֹו, צרי הּיֹוצר ׁשאין ּדק ּובחֹול ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּדק,

חרׁשים ּובנסרת ּדּקה, ּפׁשּתן ׁשל ּובנערת [נגרים]וחרׂשים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
וחרסית ּובלבנה אּלּו[טיט]ּדּקה, ׁשּכל ׁשּכתׁשּה; ּומגּופה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

- ּבאבנים ּכּסהּו אֹו ּכלי, עליו ּכפה אם אבל הן. עפר ְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָָָמין
"ּבעפר". ׁשּנאמר: ּכּסּוי, זה ֱִֵֶֶֶֶַָָאין

.·Èוסּוּבין וקמח ּגס, ּובחֹול ּגס, ּבזבל מכּסין אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָלפיכ
חּוץ עפר; מין אּלּו ׁשאין לפי - מּתכֹות ּכלי ּוׁשחיקת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּומּורסן,
'עפר', ׁשּנקרא מּפני ּבּה, ׁשּמכּסין ּבלבד הּזהב ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשחיקת
לעפר". ּדק אׁשר "עד ונאמר: לֹו", זהב "ועפרת ְְְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.‚Èּובכחל הּכבׁשן, ּפיח והּוא ּבׁשיחּור, [צבעמכּסין ְְְְְִִִִַַַַָֹ
הּפסיליםאיפור] ּובנקרת ריחיים], ּבין[פסולת ּובאפר, , ְְְְִִִֵֵֶַַ

- ׁשּנׂשרף ּבׂשר אפר אפּלּו ּבגדים, אפר ּבין עצים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאפר
ּבעפר לכּסֹות ּומּתר החּטאת"; ׂשרפת "מעפר נאמר: ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻׁשהרי

הּנּדחת. ִִַַַעיר

.„È,יׁשחט ּכ ואחר למּטה, עפר ׁשּיּתן צרי ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט
ּבעפר. ויכּסה ּבכלי יׁשחט לא אבל ּבעפר; יכּסה ּכ ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹואחר

.ÂË;"וכּסה וׁשפ" ׁשּנאמר: ׁשּיכּסה, הּוא - ׁשּׁשחט ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּומי
ּבפני מצוה ׁשּזֹו לכּסֹותֹו; חּיב - אחר וראהּו ּכּסהּו, לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹואם

לבּדֹו. ּבּׁשֹוחט ּתלּויה ואינּה ְְְְֵֵַַַָָָעצמּה,

.ÊËאֹו ּבסּכין אֹו ּבידֹו, אּלא ּברגלֹו, יכּסה לא ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹּוכׁשּמכּסה,
ּבזּויֹות ויהיּו ּבּמצוֹות, ּבּזיֹון מנהג ינהג ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹּבכלי
ׁשּצּוה למי אּלא מצוֹות, ׁשל לעצמן הּכבֹוד ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליו;
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.‚È;לׁשּלח חּיב ּבּקן, נֹוגעֹות ּכנפיה אם - מעפעפת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה
אֹו מטלית היתה מּלׁשּלח. ּפטּור נֹוגעֹות, היּו לאו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָואם
ואם מׁשּלח; זה הרי הּקן, ּובין ּכנפיה ּבין חֹוצצֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנפים

לֹוקה. אינֹו ׁשּלח, ִֵֶַֹלא

.„È,העליֹון ּבּסדר נֹוגעֹות ּוכנפיה ביצים, סדרי ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיּו
ּביצים ותחּתיהן מּוזרֹות, ּביצים על רֹובצת ׁשהיתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
הּקן על הּזכר ׁשהיה אֹו אם, ּגּבי על אם ׁשהיתה אֹו ְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיפֹות,
לקח, ואם יּקח; לא זה הרי - הּזכר על רֹובצת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהאם

לֹוקה. אינֹו ׁשּלח, לא ואם ְְִִֵֵֶַַַֹיׁשּלח;

.ÂËואינּה הּביצים, ּבין אֹו האפרֹוחים ּבין יֹוׁשבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
הּקן, ּבצד היתה אם וכן מּלׁשּלח; ּפטּור - ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנֹוגעת

מּלׁשּלח. ּפטּור - מּצּדֹו ּבּקן נֹוגעֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּוכנפיה

.ÊËּכל רֹואין: - ּביניהן והּקן אילן, בּדי ׁשני על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהיתה
לׁשּלח. חּיב הּקן, על ּתּפל הּבּדין יּנטלּו ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשאּלּו

.ÊÈ- אחת ּביצה על אֹו אחד, אפרֹוח על רֹובצת ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיתה
בעלי ּגּבי על אֹו הּמים, ּפני על קן הּמֹוצא לׁשּלח. ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָחּיב
ולא ביצים" אֹו "אפרחים נאמר לא לׁשּלח; חּיב - ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹחּיים
ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא הארץ", על אֹו עץ "ּבכל ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנאמר

.ÁÈ;עליהן רֹובצת ׁשהאם זמן ּכל ּבּביצים לזּכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאסּור
האפרֹוחים על אֹו הּביצים על רֹובצת היתה אפּלּו ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלפיכ
ּכׁשם חצרֹו; לֹו קנתה ולא מזּמנין, אינן - וׁשֹובכֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָֹֻּבעלּיתֹו
חצרֹו לֹו ּתזּכה לא ּכ לאחרים, ּבהן לזּכֹות יכֹול ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאינֹו

לׁשּלח. חּיב ּולפיכ ְְִֵֶַַַָָָּבהן;

.ËÈאת ּבהן לטהר ואפּלּו הּבנים, על אם לּטל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור
לא ואם לׁשּלח; חּיב לקח, ואם מצוה. ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהמצרע
ולא ועׂשה, תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה ׁשאין - לֹוקה ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלח,

עׂשה. ּדֹוחה ֲֲֵֵֶעׂשה

.Îהּוא והרי מּידֹו ּופרח הּבית, לבדק עֹוף ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמקּדיׁש
לֹוקח - הּביצים על אֹו האפרֹוחים על רֹובץ ּומצאֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּכירֹו,
נֹוהג האם ׁשּלּוח ׁשאין גזּבר; לידי ּומביאן ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּכל,
ׁשּלֹו. אּלּו ואין ,"ל ּתּקח הּבנים "ואת ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבמקּדׁשין,

.‡Îׁשהּוא מּפני מּלׁשּלח, ּפטּור - הּנפׁש את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעֹוף
אֹותֹו. לדּון ּדין לבית להביאֹו ְְֲִִֵֶַָֻמצּוה

יד ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ועֹוף‡. טהֹורה חּיה ׁשחיטת ּדם לכּסֹות עׂשה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָמצות
יאכל, אׁשר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר ׁשּנאמר: ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטהֹור,
קדם לבר חּיב לפיכ ּבעפר"; וכּסהּו ּדמֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹוׁשפ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיכּסה:

הּדם'. ּכּסּוי על וצּונּו ְְְִִִַַָָָּבמצוֹותיו,

נאמר·. לא מזּמן; ּובׁשאינֹו ּבמזּמן נֹוהג הּדם ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻּכּסּוי
נֹוהג ואינֹו ּבחּלין ונֹוהג ּבהוה. אּלא יצּוד" ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ"אׁשר
ואם הּבית; ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח קדׁשי ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבמקּדׁשין,

לכּסֹות. חּיב אינֹו ּוׁשחטן, ְְֵַַַָָָָעבר

את‚. הקּדיׁש אֹו הקּדיׁשן ּכ ואחר עֹוף אֹו חּיה ְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשחט
לכּסֹות. חּיב - ְַַַָָהּדם

ספק„. ׁשהיא ּברּיה וכן וחּיה, מּבהמה הּבא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלאים

לחֹולה הּׁשֹוחט .מבר ואינֹו לכּסֹות, צרי - חּיה אֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבהמה
אֹו ּכלאים הּׁשֹוחט וכן הּׁשּבת; לאחר לכּסֹות חּיב ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָּבׁשּבת,

טֹוב. יֹום לאחר ּדמֹו מכּסה טֹוב, ּביֹום ְְְֵֶַַַָָספק

ּברכה‰. מבר - אחד ּבמקֹום חּיה ּומיני עֹופֹות ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָהּׁשֹוחט
לכּלן. אחד וכּסּוי ְְִֶַַָָֻאחת,

.Âחּיב דם, מראה ּבֹו יׁש אם - ּבמים ׁשּנתערב ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדם
ּבדם אֹו ּביין נתערב מּלכּסֹות. ּפטּור לאו, ואם ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָלכּסֹות;
ׁשּיראה אפׁשר אם מים: הן ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבהמה,

ּכׁשעּור לכּסֹותֹו ׁשחּיב הּדם חּיבמראה מים, היה אּלּו זה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מּלכּסֹות. ּפטּור לאו, ואם הּכל; ְְְִִַַַָָֹלכּסֹות

.Êּכּסּתּו ׁשנּיה. ּפעם לכּסֹותֹו חּיב אינֹו - ונתּגּלה ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּכּסהּו
הרּוח, ׁשּכּסּתּו אחר ונתּגּלה חזר לכּסֹות; צרי אינֹו ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהרּוח,

לכּסֹות. ְַַָחּיב

.Á,הּוא אּלא ּדם ׁשם אין אם - הּסּכין וׁשעל הּנֹותז ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדם
לכּסֹותֹו. ְַַָחּיב

.Ëחּיב נּכר, רּׁשּומֹו אם - ּבּקרקע הּדם ונבלע ְְְִִִִַַַַַַַָָָָׁשחט
הרּוח, ׁשּכּסּתּו ּכמי זה הרי - נּכר רּׁשּומֹו אין ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָלכּסֹות;

מּלכּסֹות. ְִַָּופטּור

.È,לאכילה הראּויה ׁשחיטה ּדם על אּלא ּבכּסּוי חּיב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאין
טרפה, ונמצאת הּׁשֹוחט ,לפיכ יאכל"; "אׁשר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
ׁשּנגמר עֹוף אֹו חּיה הּׁשֹוחט אֹו ּבעזרה, חּלין הּׁשֹוחט ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻאֹו
מּלכּסֹות. ּפטּור - ּבידֹו ונתנּבלה והּׁשֹוחט לסקילה, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּדינן
חּיבין אינן עצמן, לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכן

ׁשחיטתן. ּדם ְְִַַָָלכּסֹות

.‡Èּבזבל ּובגבסים, ּבסיד, ּבעפר, מכּסין מכּסין? ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּבּמה
אבנים ּובׁשחיקת לכתׁשֹו, צרי הּיֹוצר ׁשאין ּדק ּובחֹול ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּדק,

חרׁשים ּובנסרת ּדּקה, ּפׁשּתן ׁשל ּובנערת [נגרים]וחרׂשים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
וחרסית ּובלבנה אּלּו[טיט]ּדּקה, ׁשּכל ׁשּכתׁשּה; ּומגּופה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

- ּבאבנים ּכּסהּו אֹו ּכלי, עליו ּכפה אם אבל הן. עפר ְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָָָמין
"ּבעפר". ׁשּנאמר: ּכּסּוי, זה ֱִֵֶֶֶֶַָָאין

.·Èוסּוּבין וקמח ּגס, ּובחֹול ּגס, ּבזבל מכּסין אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָלפיכ
חּוץ עפר; מין אּלּו ׁשאין לפי - מּתכֹות ּכלי ּוׁשחיקת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּומּורסן,
'עפר', ׁשּנקרא מּפני ּבּה, ׁשּמכּסין ּבלבד הּזהב ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשחיקת
לעפר". ּדק אׁשר "עד ונאמר: לֹו", זהב "ועפרת ְְְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.‚Èּובכחל הּכבׁשן, ּפיח והּוא ּבׁשיחּור, [צבעמכּסין ְְְְְִִִִַַַַָֹ
הּפסיליםאיפור] ּובנקרת ריחיים], ּבין[פסולת ּובאפר, , ְְְְִִִֵֵֶַַ

- ׁשּנׂשרף ּבׂשר אפר אפּלּו ּבגדים, אפר ּבין עצים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאפר
ּבעפר לכּסֹות ּומּתר החּטאת"; ׂשרפת "מעפר נאמר: ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻׁשהרי

הּנּדחת. ִִַַַעיר

.„È,יׁשחט ּכ ואחר למּטה, עפר ׁשּיּתן צרי ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט
ּבעפר. ויכּסה ּבכלי יׁשחט לא אבל ּבעפר; יכּסה ּכ ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹואחר

.ÂË;"וכּסה וׁשפ" ׁשּנאמר: ׁשּיכּסה, הּוא - ׁשּׁשחט ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּומי
ּבפני מצוה ׁשּזֹו לכּסֹותֹו; חּיב - אחר וראהּו ּכּסהּו, לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹואם

לבּדֹו. ּבּׁשֹוחט ּתלּויה ואינּה ְְְְֵֵַַַָָָעצמּה,

.ÊËאֹו ּבסּכין אֹו ּבידֹו, אּלא ּברגלֹו, יכּסה לא ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹּוכׁשּמכּסה,
ּבזּויֹות ויהיּו ּבּמצוֹות, ּבּזיֹון מנהג ינהג ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹּבכלי
ׁשּצּוה למי אּלא מצוֹות, ׁשל לעצמן הּכבֹוד ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליו;
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נר אֹותם וער ,ּבחׁש מּלמּׁשׁש והּצילנּו הּוא, ּברּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבהן
וכן הּיׁשר; נתיבֹות להֹורֹות ואֹור הּמעׂשים, ליּׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹליׂשראל

לנתיבתי". ואֹור ,ּדבר לרגלי "נר אֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֶַָָהּוא

ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת חמיׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּב אּסּורי הלכֹות וחמּׁשים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל יאה,ּפרקים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשבעה אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָׁשנים
ּפרקים. עׂשר ארּבעה ׁשחיטה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָעׂשר

חמישי יום
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מצוֹות וארּבע עׂשה, מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
לּׁשקר; ּבׁשמֹו לּׁשבע ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
ּבפּקדֹון; לכּפר ׁשּלא (ג) לּׁשוא; ׁשמֹו את לּׂשא ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹ(ב)
ּבאמת. ּבׁשמֹו לּׁשבע (ה) ממֹון; ּכפירת על לּׁשבע ׁשּלא ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ(ד)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ּוׁשבּועת‡. ּבּטּוי, ׁשבּועת - הן ׁשבּועֹות מיני ְְְְִִֵֵַַַָָארּבעה
ּבּטּוי, ׁשבּועת העדּות. ּוׁשבּועת הּפּקדֹון, ּוׁשבּועת ְְְְִִֵַַַַָָָׁשוא,
ּבׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי נפׁש "אֹו ּבּתֹורה: ׁשּנאמרה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיא
ׁשּתים - חלקים לארּבעה נחלקת והיא להיטיב"; אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהרע
ׁשעבר ּדבר על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לׁשעבר, ּוׁשּתים ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלהּבא,
ׁשּיעׂשה להיֹות ׁשעתיד ּדבר ועל נעׂשה, ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנעׂשה

יעׂשה. ְֵֶֶָֹוׁשּלא

לֹו·. ׁשאפׁשר ּבדברים אּלא נֹוהגת ּבּטּוי ׁשבּועת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָואין
'ׁשאכלּתי', לׁשעבר? לׁשעבר.ּכיצד ּבין להּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלעׂשֹותן,
אֹו ּפלֹוני', עם ּפלֹוני 'ׁשּדּבר אֹו לּים', אבן 'ׁשּזרקּתי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאֹו
ּדּבר 'ׁשּלא אֹו לּים', אבן זרקּתי 'ׁשּלא אֹו אכלּתי', ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ'ׁשּלא
אבן 'ׁשאזרק אֹו 'ׁשאכל', להּבא? וכיצד ּפלֹוני'; עם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּפלֹוני
אּלּו הרי לּים'; אבן אזרק 'ׁשּלא אֹו אכל', 'ׁשּלא אֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹלּים',

להּבא. ּוׁשּתים לׁשעבר ְְְְִִֶַַַַָָׁשּתים

ּכגֹון‚. - והחליף אּלּו מחלקֹות מארּבע אחת על ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָנׁשּבע
- אכל לא והּוא 'ׁשאכלּתי' אֹו ואכל, יאכל ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
"לא נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל ׁשקר; ׁשבּועת זֹו ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַֹהרי
לֹוקה; ּבמזיד, - לּׁשקר נׁשּבע ואם לּׁשקר". בׁשמי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָתּׁשבעּו
מּמּנּו, "ונעלם ׁשּנאמר: ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבׁשֹוגג,

ואׁשם". ידע ְְֵַָָוהּוא

ׁשּנׁשּבע„. האחת, מחלקֹות: לארּבע נחלקת ׁשוא ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשבּועת
האיׁש על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? ּכן. ׁשאינֹו הּידּוע ּדבר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ׁשיׁש ׁשל עּמּוד ועל איׁש, ׁשהּוא האּׁשה ועל אּׁשה, ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זהב; ְֵֵֶֶַָָָֹׁשהּוא

לאדם‰. ספק ּבֹו ׁשאין ידּוע ּדבר על ׁשּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשנּיה,
ׁשמים, ׁשהיא הּׁשמים על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכן. ׁשהּוא ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבעֹולם
ּכל וכן ׁשנים; ׁשהן ׁשנים ועל אבן, ׁשהיא זֹו האבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹועל
לצּדק ּכדי ׁשלם לאדם ספק ּבֹו ׁשאין ּדבר ׁשּזה ּבזה, ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכּיֹוצא

ּבׁשבּועה. ְִַָָָהּדבר

.Âּכגֹון ּכיצד? הּמצוה. את לבּטל ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשליׁשית,
וׁשּלא ּתפּלין, ילּבׁש וׁשּלא ּבציצית, יתעּטף ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּנׁשּבע
ׁשּיתעּנה אֹו הּפסח, ּבלילי מּצה יאכל ולא ּבחג ּבּסּכה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻיׁשב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹובים; וימים ְְְִִֵֵֶַַָָָֹּבׁשּבתֹות

.Ê?ּכיצד לעׂשֹותֹו. ּבֹו ּכח ׁשאין ּדבר על ׁשּנׁשּבע ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרביעית,
רצּופים, ויֹום לילה ימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּכגֹון
מארּבע ׁשוא ׁשבּועת הּנׁשּבע ּכל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכן
את תּׂשא "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - אּלּו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשבּועֹות
היה ואם לֹוקה; מזיד, היה אם לּׁשוא"; אלהי ה' ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשם

מּכל ּפטּור ּום.ׁשֹוגג, ְִֵָ

.Á,ּבידֹו חברֹו ממֹון ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? הּפּקדֹון ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשבּועת
עׁשקֹו אֹו ׁשּגזלֹו, אֹו מלוה, ּבין ּפּקדֹון, שלאּבין [לשכיר, ְְֲִִֵֵֶָָָָ

שכרו] לו וכּיֹוצאשילם החזירּה, ולא אבדה לֹו מצא אֹו ,ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹ
זה הרי - ּבֹו וכפר ּבידֹו, לֹו ׁשּיׁש ממֹון מּמּנּו ותבע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבזה,
אזהרה זֹו תכחׁשּו", "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ְְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹעֹובר
על לֹו נׁשּבע ואם זה. לאו על לֹוקין ואין ממֹון; ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָלכפירת
אחר; ּבלאו עֹובר זה הרי - ּבֹו ׁשּכפר ממֹון על ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשקר,
אזהרה זֹו ּבעמיתֹו", איׁש תׁשּקרּו "ולא נאמר: זה ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָֹועל
הּנקראת היא זֹו, ּוׁשבּועה ממֹון. ּכפירת על ְְְְְִִִִֵַַַָָָלנׁשּבע

הּפּקדֹון'. ְִַַָ'ׁשבּועת

.Ëמׁשּלם ּבּה? ׁשּׁשּקר הּפּקדֹון ׁשבּועת על חּיב הּוא ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָּומה
ּבין וּדאי, אׁשם ּומקריב חמׁש; ּתֹוספת עם ּבֹו, ׁשּכפר ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקרן
ּבעמיתֹו "וכחׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגג, ׁשהיה ּבין מזיד ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיה
ולא - ואׁשם" יחטא ּכי והיה וכּו' יד ּבתׂשּומת אֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָָֹּבפּקדֹון,

ּכמזיד; ׁשֹוגג לחּיב "ונעלם", ּבֹו ְְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַנאמר

.Èּבֹו וידע ּבֹו, ׁשּנתחּיב ּבּממֹון אֹו ּבּפּקדֹון ׁשּיזיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא
ממֹון אצלֹו לֹו ׁשּיׁש וׁשכח ׁשגג אם אבל ׁשבּועה; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשעת
מּכלּום. ּופטּור אנּוס, זה הרי - ידע ּכ ואחר ונׁשּבע, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָוכפר
הרי ממֹון, ּכפירת על לּׁשקר לּׁשבע ׁשאסּור ידע לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוכן

ּופטּור. אנּוס ֶָָזה

.‡Èּכגֹון הּפּקדֹון? ׁשבּועת ׁשגגת היא היא ּכן, ְְְִִִִֵֵַַַַָאם
ׁשהיא וידע לאו, אם קרּבן עליה חּיבין אם מּמּנּו ְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנעלם
ּוזדֹונּה, ׁשגגתּה; היא זֹו - ממֹון אצלֹו לֹו וׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָאסּורה

קרּבן. עליה ׁשחּיבין ְִֶֶֶַַָָָָָָׁשּידע

.·È,ממֹון עדּות ׁשּידעּו העדים ּכיצד? העדּות ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשבּועת
העידּו, ולא ּבעדּותן וכפרּו לֹו, להעיד העדּות ּבעל ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹּותבעם
הּנקראת היא זֹו - עדּות לֹו יֹודעין ׁשאינן לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָונׁשּבעּו
ויֹורד, עֹולה קרּבן זֹו ׁשבּועה על וחּיבין העדּות'; ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ'ׁשבּועת
ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגגין, ׁשהיּו ּבין מזידין ׁשהיּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּבין
ולא וכּו', ראה" אֹו עד והּוא אלה, קֹול וׁשמעה ְְְְְֱֵֶָָָָָָָֹתחטא,

ּכׁשגגה. הּזדֹון על לחּיב - 'ונעלם' ּבּה ְְְֱֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר

.‚Èמּמּנּו ׁשּנעלם ּכגֹון העדּות? ׁשבּועת ׁשגגת ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

וׁשהיא אסּורה, זֹו ׁשּׁשבּועה וידע קרּבן, עליה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיבין
ידע לא אם אבל קרּבן. עליה ׁשחּיבין ׁשּידע ּוזדֹונּה, ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשקר;
נֹודע ּכ ואחר ונׁשּבעּו, העדּות ׁשּׁשכחּו אֹו אסּורה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשהיא
אּלּו הרי - ׁשקר על וׁשּנׁשּבעּו עדּות לֹו יֹודעין ׁשהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָלהם

הּקרּבן. מן אף ּופטּורין ְְֲִִִַַָָאנּוסין,

ב ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

מּפי‡. אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע אחת הּנׁשּבע ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאחד
אפּלּו 'אמן'. וענה אחרים מּפי הּנׁשּבע ואחד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָעצמֹו,
'אמן' העֹונה ׁשּכל חּיב; - 'אמן' וענה קטן, אֹו ּגֹוי ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהׁשּביעֹו
'אמן', העֹונה ואחד מּפיו. ׁשבּועה ּכמֹוציא ׁשבּועה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָאחר
אֹו 'הן', ׁשאמר: ּכגֹון - אמן ּכענין ׁשענינֹו ּדבר האֹומר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו
וכל זֹו', ׁשבּועה עלי 'קּבלּתי אֹו זֹו', ּבׁשבּועה אני ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֻ'מחּיב
ּבין ּדבר, לכל ּכנׁשּבע זה הרי - לׁשֹון ּבכל ּבזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכּיֹוצא

קרּבן. לחּיבֹו ּבין מלקּות ְְְְְְֵַַַָָלחּיבֹו

אֹו·. המיחד, ּבּׁשם אחד ׁשהׁשּביעֹו אֹו הּנׁשּבע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻאחד
ּובמי חּנּון, ׁשּׁשמֹו ּבמי ׁשּנׁשּבע ּכגֹון - הּכּנּויין מן ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָּבאחד

אּפים אר ׁשּׁשמֹו ּובמי רחּום, ּבכלׁשּׁשמֹו ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
הן הרי וארּור, אלה וכן ּגמּורה. ׁשבּועה זֹו הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵָָָָָָלׁשֹון
הּכּנּויין. מן ּכּנּוי אֹו הּׁשמֹות מן ׁשם ׁשּיזּכר והּוא, - ְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹׁשבּועה
'למי אֹו לה'', 'ארּור אֹו 'ּבאלה', ׁשאמר: ּכגֹון ְְְִֵֶַַַָָָָּכיצד?
זה הרי - ואכלֹו ּפלֹוני', ּדבר ׁשּיאכל 'מי חּנּון', ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשמֹו

ׁשבּועֹות. מיני ּבׁשאר וכן ׁשקר; על ְְְְִִִֵֵֶֶַַָנׁשּבע

חּנּון',‚. ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו ּבה'', 'ׁשבּועה האֹומר: ְְְְִֵֵֶַַָָוכן
ּבידי ל 'ׁשאין איׁש, והּוא אּׁשה', 'ׁשּזֹו ואכל, אכל', ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ'ׁשּלא
הרי - יֹודע והּוא עדּות', ל יֹודע 'ׁשאיני לֹו, ויׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַּכלּום',

חּיב. ֶַָזה

ולא„. ׁשם הזּכיר ולא 'ׁשבּועה', אֹו 'ארּור' אֹו 'אלה' ְְְְִִֵַָָָָָֹֹאמר
לֹוקה אינֹו אבל עליו; ׁשּנׁשּבע ּבּדבר אסּור זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכּנּוי
ׁשם ּבּה ׁשּיהיה עד ׁשבּועתֹו, על עבר אם קרּבן מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכּנּויין, מן ּכּנּוי אֹו המיחדין, הּׁשמֹות ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֻמן

ּכׁשבּועה;‰. ׁשבּועה ּכּנּוי ּכל אּלא ּבלבד, הּׁשבּועה ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹולא
קֹוראים והיּו עּלגים, הּמקֹום אֹותֹו אנׁשי ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָּכגֹון,
ׁשּלׁשֹון ארּמּיים ׁשהיּו אֹו 'ׁשקּוקה', אֹו 'ׁשבּותה' ְְְְֲִִִֶֶַָָָָלׁשבּועה
אֹותּה מכּנין העּלגים והיּו 'מֹומתא', ּבלׁשֹונם ְְְְְִִִִַָָָָָָָׁשבּועה
הרי ׁשבּועה, וענינֹו ׁשּמׁשמעֹו לׁשֹון ׁשאמר ּכיון - ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'מֹוהא'

ׁשבּועה. לׁשֹון ׁשהֹוציא ּכמֹו חּיב ְְְִֶֶַָָזה

.Â:אֹו ׁשבּועה, ּדר ּפעמים ׁשני לאו' 'לאו, האֹומר: ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָוכן
'ימין' וכן ּכנׁשּבע; זה הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם והזּכיר הן', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'הן,
ּבימינֹו, ה' "נׁשּבע ׁשּנאמר: ׁשבּועה, ּו'ׂשמאל' ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשבּועה
,'וכ ּכ אעׂשה ׁשּלא 'מבטא האֹומר: וכן עּזֹו". ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּובזרֹוע

ׁשבּועה. זֹו הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם ְְְֲִִִֵֵָוהזּכיר

.Ê,'אעׂשה ׁשּלא חּנּון ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו לה'' 'אּסר ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹאמר:
הּוא הרי ׁשבּועה, ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל - 'ׁשאעׂשה' ְְְֱֲִִִֵֶֶֶָאֹו

ְִָּכׁשבּועה.

.Áולא הֹואיל - 'ּכמֹות 'ואני ואמר: נׁשּבע, חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹׁשמע
ּפטּור; זה הרי חברֹו, הׁשּביעֹו ולא מּפיו ׁשבּועה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָֹהֹוציא

ּפטּור. ׁשהּוא ּבׁשבּועה, מתּפיס ְְְִִֶֶַָָוזהּו

.Ëוהרי' ואמר: וחזר זה', ּבׂשר אכל 'ׁשּלא נׁשּבע אם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכן
לא ׁשהרי הּפת, על ּפטּור זה הרי - הּזה' ּכּבׂשר הּזֹו ֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּפת
ׁשהּוא ּפי על ואף התּפיסּה; אּלא עליה ׁשבּועה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָהֹוציא
הּפת אֹותּה לאכל לֹו אסּור הּקרּבן, ּומן הּמלקּות מן ְְֱִִֶַַַַַָָָָָֹּפטּור

ּבׁשבּועה. ְְִִִֶָָׁשהתּפיסּה

.Èאֹו הּיֹום יאכל ׁשּלא ּבלּבֹו וגמר לׁשבּועה, ׁשּנתּכּון ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמי
הֹוציא ולא ּבׁשבּועה, עליו אסּור זה וׁשּדבר יׁשּתה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא
אין - ּבׂשפתים" "לבּטא ׁשּנאמר: מּתר, זה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבׂשפתיו

ּבׂשפתיו. ׁשבּועה ענין ׁשּיֹוציא עד חּיב, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּנׁשּבע

.‡Èּבׂשפתיו והֹוציא וטעה להּׁשבע, ּבלּבֹו ּגמר אם ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוכן
הּמתּכּון ּכיצד? מּתר. זה הרי - ּבלּבֹו היה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּדבר
ׁשבּועה להֹוציא ּוכׁשּבא ראּובן, אצל יאכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלהּׁשבע
עם לאכל מּתר זה הרי - ׁשמעֹון אצל יאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֻנׁשּבע
לא ׁשהרי ׁשמעֹון, ועם ּבׂשפתיו, הֹוציא לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹראּובן,

ּבלּבֹו. ׁשמעֹון ְְִִָָהיה

.·Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשבּועֹות, מיני ׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוכן
הּיֹום, יאכל ׁשּלא ּבפנינּו אחד נׁשּבע אם ,לפיכ ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשוין.

א ּבלּבי היה לא 'אני ואמר: ּבֹו, והתרּו ׁשּלאואכל, ּלא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
ּבלּבי' היתה ׁשּלא אכילה והֹוציא לׁשֹוני וטעה הּיֹום, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹאצא
ׁשּיאכל קדם עדים ּבפני ׁשּיֹודה עד לֹוקה, אינֹו זה הרי -ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
ׁשּטעה טען ולא התראה ׁשּקּבל אֹו נׁשּבע, אכילה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעל
לֹו. ׁשֹומעין אין ,ּכ אחר ׁשּטען ּפי על אף התראה, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבעת
'לא אֹו נׁשּבעּתי', לא 'מעֹולם ואמר: ּבֹו, התרּו אם ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֹוכן
ׁשּנדר, אֹו ׁשּנׁשּבע עליו ׁשהעידּו ואחר זה', ּדבר על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנדרּתי
היה 'ּתנאי אֹו ׁשוין', ולּבי ּפי היה לא אבל היה, 'ּכן ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֹאמר:

ולֹוקה. לֹו, ׁשֹומעין אין - הּנדר' על ְְְִִִֵֶֶֶַַּבלּבי

.‚Èּבלּבי' ואמר: נדרה', אׁשּת' לֹו: אמרּו ּבֹו, ְְְְְְִִִֵַַָָָָּכּיֹוצא
'נדרה', לֹו: אמרּו לֹו; ׁשֹומעין - והפרּתי' לּה, להפר ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָהיה
עליו, העידּו אֹותם ׁשראה וכיון נדרה', 'לא אֹומר: ְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָֹוהּוא

לֹו. ׁשֹומעין אין - לּה' להפר היה 'ּבלּבי ְְְִִִֵֵַָָָָָאמר:

.„Èלאכל ׁשּלא ונׁשּבע חּטין, ּפת לאכל ׁשּלא ּבלּבֹו ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹּגמר
ׁשמּה. 'ּפת' חּטים ׁשּפת חּטים, ּבפת אסּור - סתם ְְְִִִִֶַַַַָָָּפת

.ÂËועל הּיֹום, אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה ואמר: ׁשּנׁשּבע ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹמי
היה וכ ּכ' לֹומר: יכֹול זה אין - נׁשּבע' אני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּדעּתכם
אחרים; ּדעת על אּלא ּדעּתֹו, על זה נׁשּבע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבלּבי';
על ׁשּנׁשּבע ׁשוין אחרים ׁשל ולּבם ּפיו ׁשהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכיון
ּבׁשאר וכן קם. לּבֹו ּבמקֹום אּלּו, ׁשל לּבם - חּיב ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּדעּתם,

ׁשבּועֹות. ְִֵמיני

.ÊË:לֹו אֹומרים הּנׁשּבע, את הּדּינין ּכׁשּמׁשּביעין ,ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָלפיכ
ּדעּתנּו'. על אּלא ,אֹות מׁשּביעין אנּו ּדעּת על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ'לא

.ÊÈואחר ּבׁשבּועה, ׁשוין ולּבֹו ּפיו והיה ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָמי
ׁשּיאמר ּכדי והּוא דּבּור, ּכדי ּבתֹו מּיד ּבֹו חזר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאסר
ׁשבּועה', זֹו 'אין ואמר: רּבי', עלי 'ׁשלֹום לרב: ְְְְִִֵֶַַַַָָָָּתלמיד
ׁשענינם אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבי', 'חזרּתי אֹו 'נחמּתי', ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹו
ׁשּזה הּׁשבּועה; ונעקרה מּתר, זה הרי - ּׁשאסר מה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּתיר

לטֹועה. ְֶֶּדֹומה

.ÁÈ,'ל 'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְְְֲֲִִֵֵָָֹֻוכן
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וׁשהיא אסּורה, זֹו ׁשּׁשבּועה וידע קרּבן, עליה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיבין
ידע לא אם אבל קרּבן. עליה ׁשחּיבין ׁשּידע ּוזדֹונּה, ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשקר;
נֹודע ּכ ואחר ונׁשּבעּו, העדּות ׁשּׁשכחּו אֹו אסּורה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשהיא
אּלּו הרי - ׁשקר על וׁשּנׁשּבעּו עדּות לֹו יֹודעין ׁשהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָלהם

הּקרּבן. מן אף ּופטּורין ְְֲִִִַַָָאנּוסין,

ב ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

מּפי‡. אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע אחת הּנׁשּבע ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאחד
אפּלּו 'אמן'. וענה אחרים מּפי הּנׁשּבע ואחד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָעצמֹו,
'אמן' העֹונה ׁשּכל חּיב; - 'אמן' וענה קטן, אֹו ּגֹוי ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהׁשּביעֹו
'אמן', העֹונה ואחד מּפיו. ׁשבּועה ּכמֹוציא ׁשבּועה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָאחר
אֹו 'הן', ׁשאמר: ּכגֹון - אמן ּכענין ׁשענינֹו ּדבר האֹומר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו
וכל זֹו', ׁשבּועה עלי 'קּבלּתי אֹו זֹו', ּבׁשבּועה אני ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֻ'מחּיב
ּבין ּדבר, לכל ּכנׁשּבע זה הרי - לׁשֹון ּבכל ּבזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכּיֹוצא

קרּבן. לחּיבֹו ּבין מלקּות ְְְְְְֵַַַָָלחּיבֹו

אֹו·. המיחד, ּבּׁשם אחד ׁשהׁשּביעֹו אֹו הּנׁשּבע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻאחד
ּובמי חּנּון, ׁשּׁשמֹו ּבמי ׁשּנׁשּבע ּכגֹון - הּכּנּויין מן ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָּבאחד

אּפים אר ׁשּׁשמֹו ּובמי רחּום, ּבכלׁשּׁשמֹו ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
הן הרי וארּור, אלה וכן ּגמּורה. ׁשבּועה זֹו הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵָָָָָָלׁשֹון
הּכּנּויין. מן ּכּנּוי אֹו הּׁשמֹות מן ׁשם ׁשּיזּכר והּוא, - ְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹׁשבּועה
'למי אֹו לה'', 'ארּור אֹו 'ּבאלה', ׁשאמר: ּכגֹון ְְְִֵֶַַַָָָָּכיצד?
זה הרי - ואכלֹו ּפלֹוני', ּדבר ׁשּיאכל 'מי חּנּון', ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשמֹו

ׁשבּועֹות. מיני ּבׁשאר וכן ׁשקר; על ְְְְִִִֵֵֶֶַַָנׁשּבע

חּנּון',‚. ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו ּבה'', 'ׁשבּועה האֹומר: ְְְְִֵֵֶַַָָוכן
ּבידי ל 'ׁשאין איׁש, והּוא אּׁשה', 'ׁשּזֹו ואכל, אכל', ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ'ׁשּלא
הרי - יֹודע והּוא עדּות', ל יֹודע 'ׁשאיני לֹו, ויׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַּכלּום',

חּיב. ֶַָזה

ולא„. ׁשם הזּכיר ולא 'ׁשבּועה', אֹו 'ארּור' אֹו 'אלה' ְְְְִִֵַָָָָָֹֹאמר
לֹוקה אינֹו אבל עליו; ׁשּנׁשּבע ּבּדבר אסּור זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכּנּוי
ׁשם ּבּה ׁשּיהיה עד ׁשבּועתֹו, על עבר אם קרּבן מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכּנּויין, מן ּכּנּוי אֹו המיחדין, הּׁשמֹות ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֻמן

ּכׁשבּועה;‰. ׁשבּועה ּכּנּוי ּכל אּלא ּבלבד, הּׁשבּועה ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹולא
קֹוראים והיּו עּלגים, הּמקֹום אֹותֹו אנׁשי ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָּכגֹון,
ׁשּלׁשֹון ארּמּיים ׁשהיּו אֹו 'ׁשקּוקה', אֹו 'ׁשבּותה' ְְְְֲִִִֶֶַָָָָלׁשבּועה
אֹותּה מכּנין העּלגים והיּו 'מֹומתא', ּבלׁשֹונם ְְְְְִִִִַָָָָָָָׁשבּועה
הרי ׁשבּועה, וענינֹו ׁשּמׁשמעֹו לׁשֹון ׁשאמר ּכיון - ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'מֹוהא'

ׁשבּועה. לׁשֹון ׁשהֹוציא ּכמֹו חּיב ְְְִֶֶַָָזה

.Â:אֹו ׁשבּועה, ּדר ּפעמים ׁשני לאו' 'לאו, האֹומר: ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָוכן
'ימין' וכן ּכנׁשּבע; זה הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם והזּכיר הן', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'הן,
ּבימינֹו, ה' "נׁשּבע ׁשּנאמר: ׁשבּועה, ּו'ׂשמאל' ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשבּועה
,'וכ ּכ אעׂשה ׁשּלא 'מבטא האֹומר: וכן עּזֹו". ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּובזרֹוע

ׁשבּועה. זֹו הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם ְְְֲִִִֵֵָוהזּכיר

.Ê,'אעׂשה ׁשּלא חּנּון ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו לה'' 'אּסר ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹאמר:
הּוא הרי ׁשבּועה, ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל - 'ׁשאעׂשה' ְְְֱֲִִִֵֶֶֶָאֹו

ְִָּכׁשבּועה.

.Áולא הֹואיל - 'ּכמֹות 'ואני ואמר: נׁשּבע, חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹׁשמע
ּפטּור; זה הרי חברֹו, הׁשּביעֹו ולא מּפיו ׁשבּועה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָֹהֹוציא

ּפטּור. ׁשהּוא ּבׁשבּועה, מתּפיס ְְְִִֶֶַָָוזהּו

.Ëוהרי' ואמר: וחזר זה', ּבׂשר אכל 'ׁשּלא נׁשּבע אם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכן
לא ׁשהרי הּפת, על ּפטּור זה הרי - הּזה' ּכּבׂשר הּזֹו ֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּפת
ׁשהּוא ּפי על ואף התּפיסּה; אּלא עליה ׁשבּועה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָהֹוציא
הּפת אֹותּה לאכל לֹו אסּור הּקרּבן, ּומן הּמלקּות מן ְְֱִִֶַַַַַָָָָָֹּפטּור

ּבׁשבּועה. ְְִִִֶָָׁשהתּפיסּה

.Èאֹו הּיֹום יאכל ׁשּלא ּבלּבֹו וגמר לׁשבּועה, ׁשּנתּכּון ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמי
הֹוציא ולא ּבׁשבּועה, עליו אסּור זה וׁשּדבר יׁשּתה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא
אין - ּבׂשפתים" "לבּטא ׁשּנאמר: מּתר, זה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבׂשפתיו

ּבׂשפתיו. ׁשבּועה ענין ׁשּיֹוציא עד חּיב, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּנׁשּבע

.‡Èּבׂשפתיו והֹוציא וטעה להּׁשבע, ּבלּבֹו ּגמר אם ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוכן
הּמתּכּון ּכיצד? מּתר. זה הרי - ּבלּבֹו היה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּדבר
ׁשבּועה להֹוציא ּוכׁשּבא ראּובן, אצל יאכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלהּׁשבע
עם לאכל מּתר זה הרי - ׁשמעֹון אצל יאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֻנׁשּבע
לא ׁשהרי ׁשמעֹון, ועם ּבׂשפתיו, הֹוציא לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹראּובן,

ּבלּבֹו. ׁשמעֹון ְְִִָָהיה

.·Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשבּועֹות, מיני ׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוכן
הּיֹום, יאכל ׁשּלא ּבפנינּו אחד נׁשּבע אם ,לפיכ ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשוין.

א ּבלּבי היה לא 'אני ואמר: ּבֹו, והתרּו ׁשּלאואכל, ּלא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
ּבלּבי' היתה ׁשּלא אכילה והֹוציא לׁשֹוני וטעה הּיֹום, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹאצא
ׁשּיאכל קדם עדים ּבפני ׁשּיֹודה עד לֹוקה, אינֹו זה הרי -ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
ׁשּטעה טען ולא התראה ׁשּקּבל אֹו נׁשּבע, אכילה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעל
לֹו. ׁשֹומעין אין ,ּכ אחר ׁשּטען ּפי על אף התראה, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבעת
'לא אֹו נׁשּבעּתי', לא 'מעֹולם ואמר: ּבֹו, התרּו אם ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֹוכן
ׁשּנדר, אֹו ׁשּנׁשּבע עליו ׁשהעידּו ואחר זה', ּדבר על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנדרּתי
היה 'ּתנאי אֹו ׁשוין', ולּבי ּפי היה לא אבל היה, 'ּכן ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֹאמר:

ולֹוקה. לֹו, ׁשֹומעין אין - הּנדר' על ְְְִִִֵֶֶֶַַּבלּבי

.‚Èּבלּבי' ואמר: נדרה', אׁשּת' לֹו: אמרּו ּבֹו, ְְְְְְִִִֵַַָָָָּכּיֹוצא
'נדרה', לֹו: אמרּו לֹו; ׁשֹומעין - והפרּתי' לּה, להפר ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָהיה
עליו, העידּו אֹותם ׁשראה וכיון נדרה', 'לא אֹומר: ְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָֹוהּוא

לֹו. ׁשֹומעין אין - לּה' להפר היה 'ּבלּבי ְְְִִִֵֵַָָָָָאמר:

.„Èלאכל ׁשּלא ונׁשּבע חּטין, ּפת לאכל ׁשּלא ּבלּבֹו ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹּגמר
ׁשמּה. 'ּפת' חּטים ׁשּפת חּטים, ּבפת אסּור - סתם ְְְִִִִֶַַַַָָָּפת

.ÂËועל הּיֹום, אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה ואמר: ׁשּנׁשּבע ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹמי
היה וכ ּכ' לֹומר: יכֹול זה אין - נׁשּבע' אני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּדעּתכם
אחרים; ּדעת על אּלא ּדעּתֹו, על זה נׁשּבע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבלּבי';
על ׁשּנׁשּבע ׁשוין אחרים ׁשל ולּבם ּפיו ׁשהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכיון
ּבׁשאר וכן קם. לּבֹו ּבמקֹום אּלּו, ׁשל לּבם - חּיב ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּדעּתם,

ׁשבּועֹות. ְִֵמיני

.ÊË:לֹו אֹומרים הּנׁשּבע, את הּדּינין ּכׁשּמׁשּביעין ,ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָלפיכ
ּדעּתנּו'. על אּלא ,אֹות מׁשּביעין אנּו ּדעּת על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ'לא

.ÊÈואחר ּבׁשבּועה, ׁשוין ולּבֹו ּפיו והיה ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָמי
ׁשּיאמר ּכדי והּוא דּבּור, ּכדי ּבתֹו מּיד ּבֹו חזר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאסר
ׁשבּועה', זֹו 'אין ואמר: רּבי', עלי 'ׁשלֹום לרב: ְְְְִִֵֶַַַַָָָָּתלמיד
ׁשענינם אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבי', 'חזרּתי אֹו 'נחמּתי', ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹו
ׁשּזה הּׁשבּועה; ונעקרה מּתר, זה הרי - ּׁשאסר מה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּתיר

לטֹועה. ְֶֶּדֹומה

.ÁÈ,'ל 'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְְְֲֲִִֵֵָָֹֻוכן
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ואמר דּבּור ּכדי ּבתֹו מהן וקּבל אּלּו, ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
אחר ואם מּתר; זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּבי', 'חזרּתי אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ'הן',

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו דּבּור, ְֲִֵֵַָֹּכדי

.ËÈ;ּכלּום זה אין ּבלּבֹו, דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָנׁשּבע
אֹו ,'ל 'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְְְֲֲִִֵֵָָֹֻוכן
זה אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבלּבֹו ּדבריהם וקּבל ,'ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָ'מחּול

הּׁשבּועה. ּכמֹו ּבפיו, החזרה ׁשּיֹוציא עד ְְְְֲִִֶַַַָָָּכלּום;

ג ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ּבאנס,‡. אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע ׁשבּועה הּנׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל
ּכמֹו ּבאנס מּתחּלתֹו הּנׁשּבע ואחד מּכלּום. ּפטּור זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהרי
ׁשבּועתֹו, לקּים הּניחּוהּו ולא ונאנס ׁשּנׁשּבע אֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּבארנּו,

לחרמין נׁשּבעין לפיכ אּנס; ׁשהׁשּביעֹו [גזלנים]אֹו ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ
ולּמֹוכסין. ְְְְִִַַולהֹורגין

ׁשּלֹוקח·. מאליו, העֹומד ּבמֹוכס אמרּו? מֹוכס ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָּבאיזה
ּברׁשּות ׁשּלֹוקח אֹו הּמדינה; מל ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹממֹון
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקצּוב, הּדבר על לעצמֹו מֹוסיף אבל ,ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמל

ּגזלה. ְְְִֵָּבהלכֹות

ּבעת‚. ּבלּבֹו ּכּונתֹו להיֹות ּבאנס הּנׁשּבע ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹוצרי
ׁשּבּלב אּלּו ׁשּדברים ּפי על ואף הּפֹוטרֹו; לדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשבּועה,
מּפני ּבׂשפתיו להֹוציא יכֹול ואינֹו הֹואיל ּדברים, ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָאינן

ׁשּבלּבֹו. ּדברים על סֹומ זה הרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹהאנס,

סתם,„. ּבׂשר יאכל ׁשּלא לאּנס ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכיצד?
הרי - חזיר ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יאכל ׁשּלא ְְֲֲִִֵֶֶַַַַֹֹֹֹּובלּבֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר; ְֵֵֶֶַָָֹֻזה

הבאי‰. ׁשל ׁשבּועֹות ּפטּור[גוזמה]וכן ׁשגגה, וׁשל ְְְְֲֵֶֶַָָָ
חילֹות ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? הבאי ׁשל ׁשבּועֹות ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָעליהן.
,הּמל ּפלֹוני חיל 'ׁשראיתי ונׁשּבע ּגבֹוהה, וחֹומה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָּגדֹולים
ּגבֹוהה ּפלֹונית עיר חֹומת 'וׁשראיתי מצרים', ּכיֹוצאי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהם
ּבלּבֹו ּגמר לא ׁשּזה - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא לרקיע', ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעד
לסּפר אּלא נתּכּון ולא יתר, ולא ּפחֹות ּבלא ּכ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהּדבר

העם. רב אֹו החֹומה ַַָָָֹֹּגבּה

.Âאֹו העדּות ׁשבּועת אם ּכיצד? ׁשגגֹות ׁשל ְְְִֵֵֶַַָָָׁשבּועה
ּפטּור ׁשהּוא ּובעדּות ּבּפּקדֹון ׁשּׁשגג ּכגֹון היא, ְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּפּקדֹון
ׁשּנׁשּבע ּכגֹון היא, ׁשוא ׁשבּועת ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָמּכלּום
ׁשבּועת ואם מצוה; ׁשהּתפּלין ידע ולא ּתפּלין ילּבׁש ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אֹו ׁשאכל, ונזּכר אכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון היא, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשקר
לֹו אׁשּתֹו ּתהנה ׁשּלא אֹו ואכל, וׁשכח יאכל ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
וׁשּלא ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ּבנֹו, את וׁשהּכת ּכיסֹו ׁשּגנבה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּפני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹהּכת.

.Êעליה ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת היא איזֹו ּכן, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאם
והּוא אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לׁשעבר? ויֹורד עֹולה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹקרּבן
לא אבל אסּורה, ׁשּנׁשּבע זֹו ׁשקר וׁשּׁשבּועת ׁשאכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיֹודע
עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא זֹו - קרּבן עליה ׁשחּיבין ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָידע

לׁשעבר. ּבּטּוי ּבׁשבּועת ויֹורד עֹולה ְְְְִִֵֶֶַַַָָקרּבן

.Áּכגֹון להּבא? קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוכיצד
ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה וׁשגג חּטין, ּפת יאכל ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע

היתה, היא הּׁשבּועה מּמּנּו נעלמה ׁשּזֹו ואכלּה, חּטין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפת
ׁשבּועת ׁשגגת היא זֹו - עליו ׁשּנׁשּבע החפץ זֹוכר הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהרי

קרּבן. עליה ׁשחּיבין להּבא ְְִִֶֶַַָָָָָָּבּטּוי

.Ëחּטין ּפת ואכל חּטין, ּפת יאכל ׁשּלא נׁשּבע אם ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹאבל
ׁשהרי ּופטּור; אנּוס, זה הרי - ׂשעֹורים ּפת ׁשהיא ּדעת ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָעל
חפץ אּלא מּמּנּו נעלם ולא ׁשבּועה, מּמּנּו נעלמה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא

עליו. ְִֶַָָׁשּנׁשּבע

.Èחפץ מּמּנּו ונעלם היתה, היא ׁשבּועה מּמּנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנעלמה
ּכגֹון ּכיצד? הּקרּבן. מן ּפטּור זה הרי - עליו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנׁשּבע
ּפת ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה חּטים, ּפת לאכל ׁשּלא ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּנׁשּבע
- ׂשעֹורים ּפת ׁשהּוא ּדעת על חּטים, ּפת ואכל ְְִִִִִֶַַַַַַָחּטים,
ּופטּור. ּכאנּוס זה והרי ּבידֹו, וחפץ ׁשבּועה העלם ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהרי

.‡Èעליה ונצטער יאכלּנה, ׁשּלא ּכּכר על רעבנׁשּבע [היה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לאכול] מה לו היה הּצערולא מּפני והּוא[הרעב]ואכלּה , ְְֲִֵַַַַָָ

זה הרי - הּצער מּפני לאכלּה לֹו ׁשּמּתר ּדּמה ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשֹוגג,
ידע אּלא מידיעתֹו ׁשב ׁשאינֹו לפי הּקרּבן; מן ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּפטּור

ּבטעּות. ואכלּה היא, ְֲֲִֶַָָָָׁשאסּורה

שישי יום
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.‡- מּכּזית ּפחֹות ואכל הּיֹום, יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹמי
חצי ּכאֹוכל הּוא והרי מּכּזית, ּפחּותה אכילה ׁשאין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּפטּור;
'ׁשבּועה אמר: ואם ּבהן. וכּיֹוצא ּוטרפֹות מּנבלֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשעּור
ׁשּנׁשּבע ּדבר היה ואפּלּו חּיב, - ואכלֹו זה', ּדבר אכל ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

מּמּנּו. ּפחֹות אֹו אחד חרּדל זרע ְִֶֶֶַַָָָָָעליו

חּיב.·. - ׁשהּוא ּכל ואכל ּכלּום, יטעם ׁשּלא ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹנׁשּבע

ׁשּׁשתּיה‚. חּיב, - וׁשתה הּיֹום, יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹמי
אּלא חּיב אינֹו - וׁשתה אכל אם לפיכ אכילה. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבכלל
ׁשֹוגג. היה אם אחת, חּטאת אֹו מזיד; היה אם אחת, ְִִִֵֵַַַַַַָָָָָמלקּות

ׁשאין„. לאכל, מּתר זה הרי - הּיֹום יׁשּתה ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻנׁשּבע
לי יראה חּיב? ויהיה יׁשּתה וכּמה ׁשתּיה. ּבכלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאכילה

האּסּורין. ּכׁשאר רביעית, ׁשּיׁשּתה עד חּיב ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

אֹו‰. הרּבה, מינין ואכל הּיֹום', אכל ׁשּלא ְְְִִֵֶַַַַָָֹֹ'ׁשבּועה
- הרּבה מׁשקין מיני וׁשתה הּיֹום', אׁשּתה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'ׁשבּועה
הּיֹום אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ואפּלּו אחת. אּלא חּיב ְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹאינֹו
וכּלן אחת; אּלא חּיב אינֹו - הּכל ואכל וקטנית', ּופת ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻּבׂשר

לכּזית. ְְְִִִַַָמצטרפין

.Âחּיב - וׁשתה ואכל אׁשּתה', וׁשּלא אכל ׁשּלא ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה
'וׁשּלא ואמר ּופרׁש והֹואיל אכילה, ּבכלל ׁשהּׁשתּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים;
- האכילה ּבכלל הּׁשתּיה ּכלל ׁשּלא ּדעּתֹו ּגּלה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשּתה',
עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ּכנׁשּבע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָונמצא

ׁשּתים. חּיב ְְִִַַָָּולפיכ

.Êׂשעֹורין ּופת חּטין ּפת אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה האֹומר: ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹוכן
אמר ׁשּלא ואחת; אחת ּכל על חּיב - ואכלן ּכּסמין', ְְֲִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּופת

אחת. ּכל על ּולחּיב לחּלק אּלא ּופת', ּופת ְְֵֵֶַַַַַַַַָָ'ּפת

.Áמסרב חברֹו לֹו:[מפציר]היה ואמר אצלֹו, לאכל ּבֹו ְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשאיני 'ׁשבּועה ואמר: ּודבׁש', וחלב יין עּמי ּוׁשתה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ'ּבֹוא
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ּבפני ואחד אחד ּכל על חּיב - ּודבׁש' וחלב יין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשֹותה
אֹו ּכלּום', ׁשֹותה ׁשאיני 'ׁשבּועה לֹומר: לֹו ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַָָָעצמֹו;
עצמֹו ׁשחּיב ּדעּתֹו ּגּלה ּופרט, ּומּׁשחזר ּׁשאמרּת'; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ'מה
מצטרפין אין ,לפיכ עצמֹו. ּבפני ּומין מין ּכל על ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָׁשבּועה
הֹואיל אחד; מּמין ּכׁשעּור ׁשּיאכל עד חּיב ואינֹו זה, עם ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
מצטרפין ׁשאינן ודם, ּכחלב הן הרי לחּטאֹות, חלּוקין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוהן

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָלכּזית,

.Ë- אֹותּה' אכל 'ׁשּלא אֹו זֹו', ּכּכר אכל ׁשּלא ְִֶֶַַָָָֹֹֹֹ'ׁשבּועה
אינֹו אכלּנה', ׁשּלא 'ׁשבּועה חּיב; ּכּזית, מּמּנה ׁשאכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּכיון
ּכּכר אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ּכּלּה. את ׁשּיאכל עד ְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻחּיב
אחת. אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה אכלּנה', ׁשּלא ׁשבּועה ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹזֹו,

.Èונׁשּבע וחזר הּיֹום', אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: אם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹוכן
אינֹו - הּיֹום ּבאֹותֹו ּכּלּה ואכלּה יאכלּנה, ׁשּלא הּכּכר ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻעל
על חלה ׁשבּועה ׁשאין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן אחת. אּלא ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחּיב
וחזר יאכלּנה, ׁשּלא הּכּכר על נׁשּבע אם אבל ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשבּועה.
זֹו, ּכּכר יאכל ׁשּלא אֹו ּכלּום, יאכל ׁשּלא ׁשנּיה ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹונׁשּבע
ׁשּלא ּבּתחּלה ׁשּנׁשּבע ׁשּבׁשעה ׁשּתים; חּיב - ּכּלּה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻואכלּה

ונׁשּבע ּוכׁשחזר ּכּלּה; ׁשּיאכל עד חּיב אינֹו ׁשּלאיאכלּנה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ
יתחּיב, ּכּזית מּמּנה מּׁשּיאכל - אֹותּה יאכל ׁשּלא אֹו ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹיאכל,

ראׁשֹונה. ּבׁשבּועה יתחּיב ּכּלּה ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻּוכׁשּיאכל

.‡Èהּתאנים על ונׁשּבע וחזר ּתאנים', אכל ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ'ׁשבּועה
הּתאנים ּכלל ׁשהרי ׁשּתים; הּתאנים על חּיב - הענבים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָועל
ּומּתֹו מּתרין, ׁשהיּו הענבים עם ראׁשֹונה ּבׁשבּועה ְְֲִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻׁשּנאסרּו
ונתחּיב הּתאנים, על חלה הענבים על ׁשנּיה ׁשבּועה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשחלה
אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשבּועֹות, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָּבׁשּתי

.·Èׁשמֹונה אכל ׁשּלא ושוב'ׁשבּועה למשל; [תאנים, ְְֶַָָֹֹ
אכלנשבע] ׁשּלא ׁשבּועה ּתׁשעה, אכל ׁשּלא ׁשבּועה ,ְְְִֶֶַַָָָֹֹֹֹ

ׁשאכל ּבין ּתׁשעה, ׁשאכל ּבין ׁשמֹונה, ׁשאכל ּבין - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעׂשרה'
אחת. אּלא חּיב אינֹו - ֲֵֶַַַָָָָעׂשרה

.‚È,ּתׁשעה אכל ׁשּלא ׁשבּועה עׂשרה, אכל ׁשּלא ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ'ׁשבּועה
ׁשלׁש, חּיב - עׂשרה אכל אם - ׁשמֹונה' אכל ׁשּלא ְְֲִֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשבּועה
חּיב ּתׁשעה, אכל אם וכן אחת. ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָעל

אחת. חּיב ׁשמֹונה, אכל ְְִַַַַַָָָׁשּתים;

.„Èיאכל ׁשּלא ונׁשּבע וחזר ּתאנים', אכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ'ׁשבּועה
קרּבן, והפריׁש ּתאנים, ואכל וׁשגג ּכאחד, וענבים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתאנים
מּפני הענבים; על חּיב אינֹו - ענבים ואכל ׁשגג ּכ ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָואחר
ׁשעּור. חצי על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָׁשהן

.ÂËיאכל ׁשּלא ונׁשּבע וחזר עׂשר, יאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹוכן
ואכל וׁשגג וחזר קרּבן, והפריׁש עׂשר ואכל ותׁשע, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעׂשר
חצי על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּתׁשע
עׂשרה. ּתׁשע יאכל ׁשּלא אחרֹונה, ׁשבּועה ׁשענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשעּור;

.ÊËּכּכר אכלּתי אם הּגדֹולה, זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ'ׁשבּועה
אחר ואכל הּקטּנה, ׁשאכל ּבעת זה ּתנאי וׁשכח הּקטּנה', ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָזֹו

חּיב; - ּבמזיד הּגדֹולה ְְִֵַַָָָּכ

.ÊÈויֹודע הּתנאי, את זֹוכר והּוא הּקטּנה את ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָאכל
הּגדֹולה, את ואכל וׁשכח הּגדֹולה, ּתאסר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבאכילתּה
ׁשּתיהן אכל ּפטּור. - נאסרה לא ׁשעדין לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻוכמדּמה

ּבּתחּלה הּגדֹולה ׁשאכל ּבין ּבמזיד, ׁשּתיהן ּפטּור; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה,
חּיב. - ּבאחרֹונה ֲֵַַָָָּבין

.ÁÈׁשּלא 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע ּבזֹו, זֹו ּתלין אם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹוכן
ואכל הּתנאי וׁשכח האחרת', אכלּתי אם מהן, אחת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹאכל

חּיב; - ּבזדֹון הּׁשנּיה ואכל מהן, ְְְִֵֶַַַַַָָָָאחת

.ËÈׁשּתיהן ּפטּור; - ּבׁשגגה והּׁשנּיה ּבזדֹון, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָהראׁשֹונה
חּיב. ּבזדֹון, ׁשּתיהן ּפטּור; ְְְִֵֶַָָָָָּבׁשגגה,

.Îאכלּה ולא הּיֹום ועבר הּיֹום', זֹו ּכּכר ׁשאכל ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ'ׁשבּועה
- לֹוקה אינֹו ּבמזיד, ויֹורד; עֹולה קרּבן מביא ּבׁשֹוגג, -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
ׁשקר. ׁשבּועת על ׁשעבר ּפי על ואף מעׂשה, עׂשה לא ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהרי

.‡Îאֹו אכל, לא והּוא ׁשאכל נׁשּבע אם לֹוקה מה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּומּפני
מּפני מעׂשה? עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אכל, והּוא אכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ולא ׁשּיעׂשה נׁשּבע אם אבל לּׁשקר; נׁשּבע ׁשבּועתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמעת

ׁשבּועה. מּׁשעת ׁשקר ׁשבּועת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָָעׂשה,

.·Îאֹו ,'ל אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: ׁשאמר ְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹמי
מסרב ׁשהיה אֹו ,'ל ׁשאכל לאכל[מפציר]'ׁשבּועה ּבֹו ְְֱֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

וכן ,'ל ׁשאכל 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע נמנע, והּוא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹאצלֹו
והרי אסּורין, אּלּו ּכל - 'ל אכל לא ׁשבּועה 'לא ְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹֹֹהאֹומר:
האּלּו, הּלׁשֹונֹות ּכל אמר ואם אצלֹו; יאכל ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹנׁשּבע

אחת. אּלא חּיב אינֹו - ואכל ְְֵֶַַַַַָָָָועבר

ה ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

צרֹור‡. ּפלֹוני איׁש ׁשּזרק ׁשּנׁשּבע לא[אבן]מי והּוא לּים, ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
ּבּטּוי; ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - זרק והּוא זרק, ׁשּלא אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹזרק,
ׁשּיזרק להּׁשבע יכֹול אינֹו ׁשהרי ּבלהּבא, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
ׁשּיעׂשּו אחרים על ׁשּנׁשּבע מי וכל ּפלֹוני. איׁש יזרק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוׁשּלא
אינֹו - אׁשּתֹו אֹו ּבניו היּו ואפּלּו - יעׂשּו ׁשּלא אֹו ,וכ ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּכ
לבּטל; ולא לקּים לא ּבידֹו אין ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹחּיב

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]ּומּכין מלקות אין[עונש ׁשהרי - ְֲִֵֵֶַַַַ
ׁשוא. לׁשבּועת ּגֹורם ונמצא זֹו, ׁשבּועה לקּים ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָּבידֹו

אפׁשר·. ׁשהרי ׁשוא? ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָולּמה
ונמצא ׁשבּועתֹו, ותתקּים מּמּנּו ׁשּיׁשמעּו אחרים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָלאֹותן
עליה לֹוקין ׁשאין ספק, התראת ׁשּנׁשּבע ּבעת ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמתרין
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מפרׁש, ׁשּבּה לאו היה אם ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

נזקקין אחרים אֹותן ואין ּדברי[מחויבים]סנהדרין. לקּים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'אמן', ענּו ּכן אם אּלא הּנׁשּבע, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה

הרּגילּו‚. ׁשּלא מׁשּבחין, אּלּו הרי - ּדבריו קּימּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֻואם
לּׁשוא. ׁשבּועה ְְְִַָָלהֹוציא

ׁשאינֹו„. ּדבר על ּבׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
יל ׁשּלא ׁשמעֹון על ראּובן ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַֹּברׁשּותֹו,
נׁשּבע אם אבל ּבזה; וכּיֹוצא ּבׂשר, יאכל ׁשּלא אֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבסחֹורה
ועבר מּנכסיו, יהנה וׁשּלא ּבביתֹו, ׁשמעֹון יּכנס ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹראּובן
מּדעת ׁשּלא מּנכסיו ונהנה ראּובן, ׁשל לביתֹו ונכנס ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשמעֹון
חּיב, וׁשמעֹון אנּוס; הּוא ׁשהרי ּפטּור, ראּובן - ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָראּובן
אּלא זה נׁשּבע ׁשּלא - לעׂשֹותֹו לֹו האסּור ּדבר על ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעבר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא ּדבר ְְִֵֵֶֶַַָָָֹעל

ראּויין‰. ׁשאינן אכלין ואכל אכל', ׁשּלא ְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹֹ'ׁשבּועה
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ּבפני ואחד אחד ּכל על חּיב - ּודבׁש' וחלב יין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשֹותה
אֹו ּכלּום', ׁשֹותה ׁשאיני 'ׁשבּועה לֹומר: לֹו ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַָָָעצמֹו;
עצמֹו ׁשחּיב ּדעּתֹו ּגּלה ּופרט, ּומּׁשחזר ּׁשאמרּת'; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ'מה
מצטרפין אין ,לפיכ עצמֹו. ּבפני ּומין מין ּכל על ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָׁשבּועה
הֹואיל אחד; מּמין ּכׁשעּור ׁשּיאכל עד חּיב ואינֹו זה, עם ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
מצטרפין ׁשאינן ודם, ּכחלב הן הרי לחּטאֹות, חלּוקין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוהן

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָלכּזית,

.Ë- אֹותּה' אכל 'ׁשּלא אֹו זֹו', ּכּכר אכל ׁשּלא ְִֶֶַַָָָֹֹֹֹ'ׁשבּועה
אינֹו אכלּנה', ׁשּלא 'ׁשבּועה חּיב; ּכּזית, מּמּנה ׁשאכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּכיון
ּכּכר אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ּכּלּה. את ׁשּיאכל עד ְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻחּיב
אחת. אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה אכלּנה', ׁשּלא ׁשבּועה ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹזֹו,

.Èונׁשּבע וחזר הּיֹום', אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: אם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹוכן
אינֹו - הּיֹום ּבאֹותֹו ּכּלּה ואכלּה יאכלּנה, ׁשּלא הּכּכר ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻעל
על חלה ׁשבּועה ׁשאין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן אחת. אּלא ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחּיב
וחזר יאכלּנה, ׁשּלא הּכּכר על נׁשּבע אם אבל ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשבּועה.
זֹו, ּכּכר יאכל ׁשּלא אֹו ּכלּום, יאכל ׁשּלא ׁשנּיה ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹונׁשּבע
ׁשּלא ּבּתחּלה ׁשּנׁשּבע ׁשּבׁשעה ׁשּתים; חּיב - ּכּלּה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻואכלּה

ונׁשּבע ּוכׁשחזר ּכּלּה; ׁשּיאכל עד חּיב אינֹו ׁשּלאיאכלּנה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ
יתחּיב, ּכּזית מּמּנה מּׁשּיאכל - אֹותּה יאכל ׁשּלא אֹו ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹיאכל,

ראׁשֹונה. ּבׁשבּועה יתחּיב ּכּלּה ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻּוכׁשּיאכל

.‡Èהּתאנים על ונׁשּבע וחזר ּתאנים', אכל ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ'ׁשבּועה
הּתאנים ּכלל ׁשהרי ׁשּתים; הּתאנים על חּיב - הענבים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָועל
ּומּתֹו מּתרין, ׁשהיּו הענבים עם ראׁשֹונה ּבׁשבּועה ְְֲִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻׁשּנאסרּו
ונתחּיב הּתאנים, על חלה הענבים על ׁשנּיה ׁשבּועה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשחלה
אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשבּועֹות, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָּבׁשּתי

.·Èׁשמֹונה אכל ׁשּלא ושוב'ׁשבּועה למשל; [תאנים, ְְֶַָָֹֹ
אכלנשבע] ׁשּלא ׁשבּועה ּתׁשעה, אכל ׁשּלא ׁשבּועה ,ְְְִֶֶַַָָָֹֹֹֹ

ׁשאכל ּבין ּתׁשעה, ׁשאכל ּבין ׁשמֹונה, ׁשאכל ּבין - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעׂשרה'
אחת. אּלא חּיב אינֹו - ֲֵֶַַַָָָָעׂשרה

.‚È,ּתׁשעה אכל ׁשּלא ׁשבּועה עׂשרה, אכל ׁשּלא ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ'ׁשבּועה
ׁשלׁש, חּיב - עׂשרה אכל אם - ׁשמֹונה' אכל ׁשּלא ְְֲִֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשבּועה
חּיב ּתׁשעה, אכל אם וכן אחת. ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָעל

אחת. חּיב ׁשמֹונה, אכל ְְִַַַַַָָָׁשּתים;

.„Èיאכל ׁשּלא ונׁשּבע וחזר ּתאנים', אכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ'ׁשבּועה
קרּבן, והפריׁש ּתאנים, ואכל וׁשגג ּכאחד, וענבים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתאנים
מּפני הענבים; על חּיב אינֹו - ענבים ואכל ׁשגג ּכ ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָואחר
ׁשעּור. חצי על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָׁשהן

.ÂËיאכל ׁשּלא ונׁשּבע וחזר עׂשר, יאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹוכן
ואכל וׁשגג וחזר קרּבן, והפריׁש עׂשר ואכל ותׁשע, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעׂשר
חצי על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּתׁשע
עׂשרה. ּתׁשע יאכל ׁשּלא אחרֹונה, ׁשבּועה ׁשענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשעּור;

.ÊËּכּכר אכלּתי אם הּגדֹולה, זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ'ׁשבּועה
אחר ואכל הּקטּנה, ׁשאכל ּבעת זה ּתנאי וׁשכח הּקטּנה', ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָזֹו

חּיב; - ּבמזיד הּגדֹולה ְְִֵַַָָָּכ

.ÊÈויֹודע הּתנאי, את זֹוכר והּוא הּקטּנה את ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָאכל
הּגדֹולה, את ואכל וׁשכח הּגדֹולה, ּתאסר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבאכילתּה
ׁשּתיהן אכל ּפטּור. - נאסרה לא ׁשעדין לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻוכמדּמה

ּבּתחּלה הּגדֹולה ׁשאכל ּבין ּבמזיד, ׁשּתיהן ּפטּור; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה,
חּיב. - ּבאחרֹונה ֲֵַַָָָּבין

.ÁÈׁשּלא 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע ּבזֹו, זֹו ּתלין אם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹוכן
ואכל הּתנאי וׁשכח האחרת', אכלּתי אם מהן, אחת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹאכל

חּיב; - ּבזדֹון הּׁשנּיה ואכל מהן, ְְְִֵֶַַַַַָָָָאחת

.ËÈׁשּתיהן ּפטּור; - ּבׁשגגה והּׁשנּיה ּבזדֹון, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָהראׁשֹונה
חּיב. ּבזדֹון, ׁשּתיהן ּפטּור; ְְְִֵֶַָָָָָּבׁשגגה,

.Îאכלּה ולא הּיֹום ועבר הּיֹום', זֹו ּכּכר ׁשאכל ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ'ׁשבּועה
- לֹוקה אינֹו ּבמזיד, ויֹורד; עֹולה קרּבן מביא ּבׁשֹוגג, -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
ׁשקר. ׁשבּועת על ׁשעבר ּפי על ואף מעׂשה, עׂשה לא ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהרי

.‡Îאֹו אכל, לא והּוא ׁשאכל נׁשּבע אם לֹוקה מה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּומּפני
מּפני מעׂשה? עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אכל, והּוא אכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ולא ׁשּיעׂשה נׁשּבע אם אבל לּׁשקר; נׁשּבע ׁשבּועתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמעת

ׁשבּועה. מּׁשעת ׁשקר ׁשבּועת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָָעׂשה,

.·Îאֹו ,'ל אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: ׁשאמר ְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹמי
מסרב ׁשהיה אֹו ,'ל ׁשאכל לאכל[מפציר]'ׁשבּועה ּבֹו ְְֱֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

וכן ,'ל ׁשאכל 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע נמנע, והּוא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹאצלֹו
והרי אסּורין, אּלּו ּכל - 'ל אכל לא ׁשבּועה 'לא ְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹֹֹהאֹומר:
האּלּו, הּלׁשֹונֹות ּכל אמר ואם אצלֹו; יאכל ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹנׁשּבע

אחת. אּלא חּיב אינֹו - ואכל ְְֵֶַַַַַָָָָועבר

ה ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

צרֹור‡. ּפלֹוני איׁש ׁשּזרק ׁשּנׁשּבע לא[אבן]מי והּוא לּים, ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
ּבּטּוי; ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - זרק והּוא זרק, ׁשּלא אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹזרק,
ׁשּיזרק להּׁשבע יכֹול אינֹו ׁשהרי ּבלהּבא, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
ׁשּיעׂשּו אחרים על ׁשּנׁשּבע מי וכל ּפלֹוני. איׁש יזרק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוׁשּלא
אינֹו - אׁשּתֹו אֹו ּבניו היּו ואפּלּו - יעׂשּו ׁשּלא אֹו ,וכ ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּכ
לבּטל; ולא לקּים לא ּבידֹו אין ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹחּיב

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]ּומּכין מלקות אין[עונש ׁשהרי - ְֲִֵֵֶַַַַ
ׁשוא. לׁשבּועת ּגֹורם ונמצא זֹו, ׁשבּועה לקּים ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָּבידֹו

אפׁשר·. ׁשהרי ׁשוא? ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָולּמה
ונמצא ׁשבּועתֹו, ותתקּים מּמּנּו ׁשּיׁשמעּו אחרים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָלאֹותן
עליה לֹוקין ׁשאין ספק, התראת ׁשּנׁשּבע ּבעת ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמתרין
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מפרׁש, ׁשּבּה לאו היה אם ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

נזקקין אחרים אֹותן ואין ּדברי[מחויבים]סנהדרין. לקּים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'אמן', ענּו ּכן אם אּלא הּנׁשּבע, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה

הרּגילּו‚. ׁשּלא מׁשּבחין, אּלּו הרי - ּדבריו קּימּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֻואם
לּׁשוא. ׁשבּועה ְְְִַָָלהֹוציא

ׁשאינֹו„. ּדבר על ּבׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
יל ׁשּלא ׁשמעֹון על ראּובן ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַֹּברׁשּותֹו,
נׁשּבע אם אבל ּבזה; וכּיֹוצא ּבׂשר, יאכל ׁשּלא אֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבסחֹורה
ועבר מּנכסיו, יהנה וׁשּלא ּבביתֹו, ׁשמעֹון יּכנס ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹראּובן
מּדעת ׁשּלא מּנכסיו ונהנה ראּובן, ׁשל לביתֹו ונכנס ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשמעֹון
חּיב, וׁשמעֹון אנּוס; הּוא ׁשהרי ּפטּור, ראּובן - ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָראּובן
אּלא זה נׁשּבע ׁשּלא - לעׂשֹותֹו לֹו האסּור ּדבר על ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעבר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא ּדבר ְְִֵֵֶֶַַָָָֹעל

ראּויין‰. ׁשאינן אכלין ואכל אכל', ׁשּלא ְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹֹ'ׁשבּועה
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אכל ּפטּור; - לׁשתּיה ראּויין ׁשאינן מׁשקין וׁשתה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָלאכילה,
ּכּזית ׁשאכל ּכגֹון ּבאכילה, הּתֹורה מן האסּורין ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָּדברים
ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור - ּורמׂשים ׁשקצים ּוטרפֹות ְְְְְִִִֵֵַָָָנבלֹות
לאכילה, ראּויין ׁשאינן אכלין ואכל ׁשאכל', 'ׁשבּועה ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּטּוי.
נבלֹות ׁשאכל אֹו לׁשתּיה, ראּויין ׁשאינן מׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוׁשתה
ידי יצא ׁשהרי ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּוטרפֹות
אכילה. ׁשמּה אכילתן אצלֹו, חׁשּובין ׁשהן מאחר ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאכילה;

.Âראּויין ׁשאינן ּדברים אכל והּוא אכלּתי', ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ'ׁשבּועה
ׁשמּה ׁשאכילתן חּיב, - ּוטרפֹות נבלֹות אֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלאכילה,
להּבא, אבל אכלן. ׁשהרי אצלֹו, הן חׁשּובין ׁשּכבר ְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאכילה;

נקרה ונקרה יאכל, ׁשּלא אינּה[מקרה]ׁשּנׁשּבע - ואכלם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִֵֶַָאכילה,

.Êואכל ּוטרפֹות', מּנבלֹות ׁשהּוא ּכל אכל ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ'ׁשבּועה
מ חציּפחֹות על מׁשּבע אינֹו ׁשהרי ּבׁשבּועה, חּיב - ּכּזית ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ

סיני. מהר ִִֵַַׁשעּור

.Áחּיב ּוטרפה', נבלה מּכּזית ּפחֹות ׁשאכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשבּועה
מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא עפר' אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹּבׁשבּועה.
ּפחֹות אכל חּיב; ּכּזית, אכל אם - לאכילה ראּויין ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאינן
ׁשאין מּפני ׁשהּוא, ּבכל יתחּיב ׁשּמא - ספק זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכּזית,

ׁשעּור. להצריכֹו ּכדי לאכילה ּדרּכֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָזה

.Ëחרצן לאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ענבים]וכן ואכל[גרעין , ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשהּוא נזיר הּנׁשּבע היה ספק. זה הרי - מּכּזית ּפחֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנּו
חּיב אינֹו - מּכּזית ּפחֹות מּמּנּו ואכל ּבכּזית, ּבחרצן ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָאסּור
ׁשהּוא ּכּזית על אּלא ּבׁשבּועתֹו ּדעּתֹו ׁשאין ּבּטּוי; ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבׁשבּועת
ּפרׁש אם ,לפיכ עליו. חלה ׁשבּועה ואין עליו, ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָָֻמׁשּבע
חּיב. - ואכלֹו אחד', חרצן אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה ְְְֲֶֶַַַַַָָָָָָֹֹואמר:

.Èּכּזית ואכל ּוטרפֹות', ּונבלֹות ּתמרים אכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ'ׁשבּועה
ּכלל ׁשהרי ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום אף חּיב - טרפה אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנבלה
ׁשבּועה ׁשחלה ּומּתֹו הּמּתרין, ּדברים עם האסּורין ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָֻּדברים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האסּורים, ּדברים על חלה הּתמרים, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעל

.‡È,ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה יאכל ׁשּלא נׁשּבע אם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאבל
לא ּכלל, ׁשבּועה חּיּוב ּכאן אין - אכל לא ּבין אכל ְְִֵֵֵַַָָָָָֹֹּבין

ׁשוא. ׁשבּועת ולא ּבּטּוי ְְְְִַַָֹׁשבּועת

.·Èמאּסּורי ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה ׁשּיאכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹנׁשּבע
ּבין אכל ּבין ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָּתֹורה

אכל. ַָֹלא

.‚È- אכלּנה' ׁשּלא ׁשבּועה זֹו, ּכּכר ׁשאכל ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה
על ולֹוקה לאכלּה; עליו מצוה ׁשהרי ׁשוא, ׁשבּועת ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשנּיה
חּיב אכלּה, לא ואם אכל. לא ּבין אכל ּבין ׁשנּיה, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹׁשבּועה

ּבּטּוי. ּבׁשבּועת ְִִַַאף

.„È- ׁשאכלּנה' ׁשבּועה זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה
ולֹוקה לאכלּה; עליו אסּורה זֹו ׁשהרי ׁשוא, ׁשבּועת ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָהּׁשנּיה
אכלּה, אם אכלּה. לא ּבין אכלּה ּבין זֹו, ׁשנּיה ׁשבּועה ְְֲֲֲִִֵֵַָָָָָָָָֹעל
את לבּטל הּנׁשּבע ּכל וכן ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום אף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָלֹוקה
מּׁשּום ולֹוקה ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבּטל ולא ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹהּמצוה,

לבּטלּה. ׁשּנׁשּבע הּמצוה ועֹוׂשה ׁשוא, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשבּועת

.ÂËילּבׁש וׁשּלא סּכה, יעׂשה ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּכיצד?

אעיד 'ׁשּלא לחברֹו: הּנׁשּבע וכן צדקה. יּתן וׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתפּלין,
ל אדע אם ל אעיד 'ׁשּלא אֹו יֹודעּה', ׁשאני זֹו עדּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹל
ׁשהּוא מּפני ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָעדּות'
ל אדע ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: האֹומר וכן להעיד; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמצוה
לֹו ידע ׁשּלא ּבידֹו ׁשאין ׁשוא, ׁשבּועת זֹו הרי - ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹעדּות'

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶַָֹעדּות.

.ÊËמּׁשבּועת ּפטּור - קּים ולא הּמצוה, את לקּים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹנׁשּבע
ׁשּיּתן אֹו סּכה, אֹו לּולב ׁשּיעׂשה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּבּטּוי.
ולא עׂשה ולא עדּות, לֹו ידע אם לֹו ׁשּיעיד אֹו לעני, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹצדקה
ׁשבּועת ׁשאין ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָנתן
ואם עֹוׂשה רצה ׁשאם הרׁשּות, ּדברי על אּלא חלה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּטּוי
ּכל ,לפיכ להיטיב". אֹו "להרע ׁשּנאמר: עֹוׂשה, אינֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָרצה
ּכגֹון ּבּטּוי; מּׁשבּועת ּפטּור לאחרים, להרע ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּנׁשּבע
אֹו ממֹונֹו, יגזל אֹו יקּללּנּו, אֹו ּפלֹוני, ׁשּיּכה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹׁשּנׁשּבע

אּנסימ ּביד לעׂשֹות.[גזלן]סרּנּו ׁשּלא מצּוה ׁשהּוא מּפני - ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻ
ׁשוא. ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה ׁשהּוא לי, ְְְִִֵֶֶֶַָָויראה

.ÊÈ- ּבעצמֹו ׁשּיחּבל ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לעצמֹו, להרע ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָֹנׁשּבע
הרע, לא ואם עליו; חלה ׁשבּועה רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאף
הטבה לאחרים להיטיב נׁשּבע ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָחּיב
יכּבדּנּו אֹו לּׁשלטֹון, עליו ׁשּידּבר ּכגֹון - לעׂשֹותּה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבידֹו
מּׁשּום חּיב עׂשה, ולא עבר ואם עליו; חלה ׁשבּועה -ְְְִִַַָָָָָָָָָֹ

ּבּטּוי. ְִַׁשבּועת

.ÁÈאסּור זה הרי ׁשּתים, אֹו ׁשנה מּצה יאכל ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹנׁשּבע
ׁשבּועת מּׁשּום חּיב אכל, ואם הּפסח; ּבלילי מּצה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלאכל
יאכל ׁשּלא נׁשּבע לא ׁשהרי - ׁשוא ׁשבּועת זֹו ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹּבּטּוי.
ּבהם מּצה ׁשאכילת עּתים ּכלל אּלא הּפסח, ּבלילי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּצה
ׁשחלה ּומּתֹו מצוה, ּבֹו מּצה ׁשאכילת עת עם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָרׁשּות
ּכל וכן הּפסח. לילי על חלה הּימים, ׁשאר על ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשבּועה
אֹו לעֹולם, סּכה ּבצל יׁשב ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּבזה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכּיֹוצא

ׁשּתים. אֹו ׁשנה ּבגד עליו יעלה ְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

.ËÈׁשּנתעּטף הּניח, לא אֹו הּיֹום, ּתפּלין ׁשהּניח ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַֹנׁשּבע
ּבּטּוי ׁשבּועת זֹו הרי - נתעּטף לא אֹו ּבציצית, ְְְְֲִִִִִֵֵַַֹּפלֹוני
הּמצוה על נׁשּבע ולא ׁשּנעׂשה, ּדבר מּגיד ׁשּזה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלׁשעבר;

לבּטלּה. ולא לקּימּה ְְְְְַַָָֹֹלא

.Îּכלּום יאכל ׁשּלא אֹו ימים, ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹנׁשּבע
אין - ׁשוא ׁשבּועת ׁשהיא ּבזה, וכּיֹוצא ימים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעת
ׁשּיצטער, עד זה ויצּום ׁשּיצטער, עד זה 'יעֹור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹומרין:
אּלא ייׁשן'; אֹו יאכל ּכ ואחר לסּבל, ּכח ּבֹו יהיה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹֹֹולא
ּבכל ויאכל וייׁשן ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום מּיד אֹותֹו ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹמלקין

ׁשּירצה. ְִֵֶֶעת

.‡Îהיא' לֹו: אמרּו - ּבאויר ּפֹורח ּגמל ׁשראה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָנׁשּבע
קראתיו ּומּגדלֹו ראיתי, ּגדֹול 'עֹוף ואמר: לּׁשוא'? ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָנׁשּבעּת
אדם ּכל ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּבדעּתי' היה וכ ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמל,
אדם; ּכל אצל ּדעּתֹו ּובטלה לגמל, אּלא 'ּגמל' ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָקֹוראין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶַָֹולֹוקה.

.·Îׁשהּׁשמׁש ּומּדע, ׂשכל ּבעלי החכמים אצל ידּוע ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר
מן אחד נׁשּבע ּפעמים. וׁשבעים מאה הארץ מן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָּגדֹולה

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו הארץ, מן ּגדֹולה ׁשהּׁשמׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהעם
וידּוע ּגלּוי זה ּדבר אין הּוא, ּכן ׁשהּדבר ּפי על ׁשאף - ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשוא
אם אּלא חּיב ואינֹו ּבלבד; הּנבֹונים לגדֹולי אּלא העם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכל
העם, מּׁשאר אדם ּבני לׁשלׁשה וידּוע ׁשּגלּוי ּדבר על ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹנׁשּבע

אבן. ׁשהּוא ואבן איׁש ׁשהּוא איׁש ְְִִֶֶֶֶֶֶּכגֹון

.‚Î,לֹוקה אינֹו - הארץ מן קטּנה ׁשהּׁשמׁש נׁשּבע אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
לכל ידּוע ּדבר זה ׁשאין מּפני ּכן; הּדבר ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואף
ׁשהרי - אּׁשה ׁשהּוא האיׁש על ׁשּנׁשּבע ּכמי ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאדם.
אֹותּה רֹואה הּוא ׁשהרי עיניו, ראּית על אּלא נׁשּבע ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא

ּתקּופֹות חׁשּבֹון מּדברי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן [הקפתקטּנה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
הארץ] כדור את והירח המזלות]ּומּזלֹותהשמש [י"ב ַָ

חכמה[=גיאומטריה]וגימטרּיֹות מּדברי ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
אחדים לאנׁשים אּלא נּכרין .[בודדים]ׁשאינן ֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ו ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ונחם‡. ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע על[התחרט]מי ְְְִִִִֶַַַַ
מצטער ׁשהּוא וראה עליו]ׁשבּועתֹו, קּים[יעיק אם ְְְִִִֵֵֶַָָָ

ׁשּנֹולד אֹו אחרת, לדעת ּדעּתֹו ונהפכה זֹו, ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשבּועה
ונחם[נתחדש] הּׁשבּועה, ּבׁשעת ּבדעּתֹו היה ׁשּלא ּדבר ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹלֹו
לׁשלׁשה[התחרט] אֹו אחד, לחכם נׁשאל זה הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹּבגללֹו
פשוטים]הדיֹוטֹות חכם,[אנשים ׁשם ׁשאין ּבמקֹום ְְֵֶֶָָָָ

ׁשּנׁשּבע ּדבר לעׂשֹות מּתר ויהיה ׁשבּועתֹו; לֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻּומּתירין
לעׂשֹותֹו. ׁשּנׁשּבע ּדבר לעׂשֹות ׁשּלא אֹו לעׂשֹותֹו, ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא

ׁשבּועֹות'. 'הּתר הּנקרא הּוא ְְְִֵֶֶַָוזה

עּקר·. לֹו אין זה, מפורש]ודבר ּבּתֹורה[מקור ּכלל ְְִֵֶַָָָָָ
הּקּבלה מּפי רּבנּו מּמׁשה למדּו ּכ אּלא [תורהׁשּבכתב, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

פה] ּדברֹושבעל יחל ׁשּלא - ּדברֹו" יחל "לא ׁשּכתּוב ׁשּזה ,ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבנפׁש ּבׁשאט ראׁש קּלּות ּדר ּבעצמֹו, זלזול]הּוא ,[בדרך ְְְְִֶֶֶֶַַָֹ

נחם אם אבל ;"אלהי ׁשם את "וחּללּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכענין
לֹו. מּתיר חכם ּבֹו, ְִַַָָָוחזר

רּׁשאי‚. אדם ואין עצמֹו. ׁשבּועת להּתיר יכֹול אדם ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָואין
מּמּנּו ּגדֹול ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום נדר אֹו ׁשבּועה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָלהּתיר
אּלא להּתיר לֹו אסּור רּבֹו, ּבֹו ׁשּיׁש ּובמקֹום ְְְְִֵֶֶַַָָָָָּבחכמה;

רּבֹו. ִַַַמּדעת

ּבין„. לֹו, להּתיר החכם לפני ׁשּיבֹוא הּוא - ׁשּנׁשּבע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
להּׁשאל ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו אּׁשה; ּבין התרה]איׁש [לבקש ְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּומּתירין אׁשּתֹו, לחרטת ׁשליח נעׂשה והּבעל נדרֹו. על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָלֹו
אֹותם יקּבץ לא אבל מקּבצים; ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּובלבד - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹֻלּה
נדר להּתיר ׁשליח נעׂשה ואינֹו לכּתחּלה, לּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלהּתיר

לאלאׁשּתֹו ואפילו מהמתירים, חלק להיות יכול אינו [כלומר ְְִ
בשמם] .להתיר

הּמבהק‰. לחכם הּנׁשּבע יבֹוא מּתירין? ,[=מומחה]ּכיצד ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
'אני ואֹומר: ממחה, ׁשם אין אם הדיֹוטֹות לׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹֻאֹו
ׁשאני יֹודע הייתי ואּלּו ונחמּתי; ,וכ ּכ על ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָנׁשּבעּתי

ּכה עד זה ּבדבר ּכ[=כדי-כך]מצטער לי ׁשּיארע עד אֹו ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הּׁשבּועה ּבעת ּדעּתי היתה ואּלּו נׁשּבע; הייתי לא ,ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹוכ
הּׁשלׁשה ּגדֹול אֹו והחכם נׁשּבע'. הייתי לא עּתה, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹּכמֹו

ואֹומר: חֹוזר 'הן'; אֹומר: והּוא נחמּת'? 'ּוכבר לֹו: ְְְְִֵֵֵֵֵַָָאֹומר
ּכּיֹוצא ּכל וכן ,'ל 'מחּול אֹו ,'ל 'מּתר אֹו ,'ל ְֵֵַָָָָָָֹֻ'ׁשרּוי
אֹו ,'ל 'מּופר לֹו: אמר אם אבל לׁשֹון. ּבכל זה ְְְֲִִֶַָָָָָָָּבענין
ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא וכל ,'ׁשבּועת ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ'נעקרה

מפר סיבה]ׁשאין ללא אבל[אף האב, אֹו הּבעל אּלא ֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּומחילה הּתר לׁשֹון אּלא אֹומר אינֹו עלהחכם [המבוסס ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ

הנודר] .חרטת

.Âּומּתירין ּוׁשבּועֹות. נדרים להּתיר ּכׁשרים ְְְְְִִִִִִֵַַַָהּקרֹובים
ּומעּמד לעמוד]ּבּלילה יכולים הּזה[המתירים ההּתר ׁשאין - ְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

אלאּדין לדין, פסולים והקרובים ומיושב ביום דווקא [שדנים ִ
אלו] כל בה שאין והיתר איסור להוראת דומה נדרים .התרת

דין]לפיכ זה נׁשאלין[שאין ּונדרים[להתיר], לׁשבּועֹות ְְְְִִִִִָָָ
ּכדי ׁשבּועתֹו לֹו ׁשּיּתירּו ּכגֹון הּׁשּבת, לצר היּו אם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשּבת,
ׁשבּועתֹו להּתיר ּפנאי לֹו היה ואפּלּו הּיֹום; ויׁשּתה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשּיאכל
והּוא הֹואיל ּבׁשּבת, מּתיר זה הרי ׁשּבת, מערב נדרֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאֹו

הּׁשּבת. ְֶַַָֹלצר

.Êקּבל אֹו 'אמן', וענה לׁשמעֹון ׁשהׁשּביע ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָראּובן
אין - עליה ונׁשאל ׁשבּועתֹו, על ׁשמעֹון ונחם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשבּועה,
נׁשּבע אם וכן ׁשהׁשּביעֹו. ראּובן ּבפני אּלא לֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָמּתירין
ׁשמעֹון יהנה ׁשּלא אֹו ּבׁשמעֹון, יהנה ׁשּלא נדר אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹראּובן
ׁשמעֹון ּבפני אּלא לֹו מּתירין אין - לחכם ונׁשאל ונחם, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבֹו,
אין ּגֹוי, אֹו קטן ׁשמעֹון היה ואפּלּו ּבהנאה; מּמּנּו ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּנדר
נדרֹו זה ׁשהּתיר הּנּדר ׁשּידע ּכדי - ּבפניו אּלא לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּתירין

לֹו יהּנה ּולפיכ ׁשבּועתֹו, ממנו]אֹו יהנה .[או ְְְִֶַָָ

.Á,ּברּבים הּנׁשּבע ואחד עצמֹו, לבין ּבינֹו הּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד
הרי - ונחם יׂשראל, אלהי ּבה' המיחד, ּבּׁשם נׁשּבע ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹֻואפּלּו
רּבים, ּדעת על נׁשּבע לֹו; ּומּתירין ׁשבּועתֹו, על נׁשאל ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָזה
אּלא לעֹולם, לֹו מּתירין אין - רּבים ּדעת על ׁשּנדר ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאֹו

מצוה. ְְִִַָלדבר

.Ëיהנה ׁשּלא רּבים ּבדעת ׁשבּועתֹו ותלה נׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכיצד?
אֹו ּתֹורה, ללמד העיר אֹותּה ּבני והצרכּו לעֹולם, ְְְְְְְִִִִֵָָָָֹֻּבפלֹוני

ׁשּיזּבח אֹו ּבניהם, את ׁשּימּול ולא[=שישחט]למי להם, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
לׁשלׁשה אֹו לחכם נׁשאל זה הרי - ּבלבד זה אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנמצא
אּלּו, מצוֹות להן ועֹוׂשה ׁשבּועתֹו, לֹו ּומּתירין ְְְְִִִֵֶֶֶַָָהדיֹוטֹות,
מהם. יהנה ׁשּלא ׁשּנׁשּבע האנׁשים מאֹותם ׂשכרֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹונֹוטל

.Èּדין לבית ּובא ׁשבּועתֹו, על נחם לא ׁשּנׁשּבע, ְְְִִִִֵֶַַַָָֹמי
ובדעתו] התרה ברת אינה ששבועתו ׁשבּועתֹו[בהכרה ְְֵַָלקּים

זאת] ּגֹורם[למרות זֹו ׁשבּועה ׁשהּתר הּדּינין ראּו אם -ְִִֵֵֶֶַַָָָ
לחברֹו, אדם ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ּולׁשלֹום ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָלמצוה
לֹו ּפֹותחין - ולקטטה לעברה ּגֹורם זֹו ׁשבּועה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָוׁשּקּיּום

לֹו[לחרטה]ּפתח ּומֹודיעין ּבּדבר, עּמֹו ונֹותנין ונֹוׂשאין , ְְְְִִִִִֶַַָָ
ּבדבריהם, נחם אם ׁשּיתנחם; עד ׁשבּועתֹו, ׁשּגֹורמת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָדברים

ּבמריֹו ועמד נחם לא ואם לֹו; זה[=בסרובו]מּתירין הרי , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹ
ׁשבּועתֹו. ְְֵַָיקּים

.‡Èיהנה ׁשּלא אֹו אׁשּתֹו, את ׁשּיגרׁש נׁשּבע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכיצד?
ׁשלׁשים יין יׁשּתה ולא ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו מּנכסיו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹיׂשראלי
,אׁשּת את ּתגרׁש אם 'ּבני, לֹו: אֹומרין - ּבזה וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָיֹום,
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ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו הארץ, מן ּגדֹולה ׁשהּׁשמׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהעם
וידּוע ּגלּוי זה ּדבר אין הּוא, ּכן ׁשהּדבר ּפי על ׁשאף - ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשוא
אם אּלא חּיב ואינֹו ּבלבד; הּנבֹונים לגדֹולי אּלא העם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכל
העם, מּׁשאר אדם ּבני לׁשלׁשה וידּוע ׁשּגלּוי ּדבר על ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹנׁשּבע

אבן. ׁשהּוא ואבן איׁש ׁשהּוא איׁש ְְִִֶֶֶֶֶֶּכגֹון

.‚Î,לֹוקה אינֹו - הארץ מן קטּנה ׁשהּׁשמׁש נׁשּבע אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
לכל ידּוע ּדבר זה ׁשאין מּפני ּכן; הּדבר ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואף
ׁשהרי - אּׁשה ׁשהּוא האיׁש על ׁשּנׁשּבע ּכמי ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאדם.
אֹותּה רֹואה הּוא ׁשהרי עיניו, ראּית על אּלא נׁשּבע ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא

ּתקּופֹות חׁשּבֹון מּדברי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן [הקפתקטּנה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
הארץ] כדור את והירח המזלות]ּומּזלֹותהשמש [י"ב ַָ

חכמה[=גיאומטריה]וגימטרּיֹות מּדברי ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
אחדים לאנׁשים אּלא נּכרין .[בודדים]ׁשאינן ֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ו ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ונחם‡. ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע על[התחרט]מי ְְְִִִִֶַַַַ
מצטער ׁשהּוא וראה עליו]ׁשבּועתֹו, קּים[יעיק אם ְְְִִִֵֵֶַָָָ

ׁשּנֹולד אֹו אחרת, לדעת ּדעּתֹו ונהפכה זֹו, ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשבּועה
ונחם[נתחדש] הּׁשבּועה, ּבׁשעת ּבדעּתֹו היה ׁשּלא ּדבר ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹלֹו
לׁשלׁשה[התחרט] אֹו אחד, לחכם נׁשאל זה הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹּבגללֹו
פשוטים]הדיֹוטֹות חכם,[אנשים ׁשם ׁשאין ּבמקֹום ְְֵֶֶָָָָ

ׁשּנׁשּבע ּדבר לעׂשֹות מּתר ויהיה ׁשבּועתֹו; לֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻּומּתירין
לעׂשֹותֹו. ׁשּנׁשּבע ּדבר לעׂשֹות ׁשּלא אֹו לעׂשֹותֹו, ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא

ׁשבּועֹות'. 'הּתר הּנקרא הּוא ְְְִֵֶֶַָוזה

עּקר·. לֹו אין זה, מפורש]ודבר ּבּתֹורה[מקור ּכלל ְְִֵֶַָָָָָ
הּקּבלה מּפי רּבנּו מּמׁשה למדּו ּכ אּלא [תורהׁשּבכתב, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

פה] ּדברֹושבעל יחל ׁשּלא - ּדברֹו" יחל "לא ׁשּכתּוב ׁשּזה ,ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבנפׁש ּבׁשאט ראׁש קּלּות ּדר ּבעצמֹו, זלזול]הּוא ,[בדרך ְְְְִֶֶֶֶַַָֹ

נחם אם אבל ;"אלהי ׁשם את "וחּללּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכענין
לֹו. מּתיר חכם ּבֹו, ְִַַָָָוחזר

רּׁשאי‚. אדם ואין עצמֹו. ׁשבּועת להּתיר יכֹול אדם ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָואין
מּמּנּו ּגדֹול ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום נדר אֹו ׁשבּועה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָלהּתיר
אּלא להּתיר לֹו אסּור רּבֹו, ּבֹו ׁשּיׁש ּובמקֹום ְְְְִֵֶֶַַָָָָָּבחכמה;

רּבֹו. ִַַַמּדעת

ּבין„. לֹו, להּתיר החכם לפני ׁשּיבֹוא הּוא - ׁשּנׁשּבע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
להּׁשאל ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו אּׁשה; ּבין התרה]איׁש [לבקש ְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּומּתירין אׁשּתֹו, לחרטת ׁשליח נעׂשה והּבעל נדרֹו. על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָלֹו
אֹותם יקּבץ לא אבל מקּבצים; ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּובלבד - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹֻלּה
נדר להּתיר ׁשליח נעׂשה ואינֹו לכּתחּלה, לּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלהּתיר

לאלאׁשּתֹו ואפילו מהמתירים, חלק להיות יכול אינו [כלומר ְְִ
בשמם] .להתיר

הּמבהק‰. לחכם הּנׁשּבע יבֹוא מּתירין? ,[=מומחה]ּכיצד ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
'אני ואֹומר: ממחה, ׁשם אין אם הדיֹוטֹות לׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹֻאֹו
ׁשאני יֹודע הייתי ואּלּו ונחמּתי; ,וכ ּכ על ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָנׁשּבעּתי

ּכה עד זה ּבדבר ּכ[=כדי-כך]מצטער לי ׁשּיארע עד אֹו ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הּׁשבּועה ּבעת ּדעּתי היתה ואּלּו נׁשּבע; הייתי לא ,ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹוכ
הּׁשלׁשה ּגדֹול אֹו והחכם נׁשּבע'. הייתי לא עּתה, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹּכמֹו

ואֹומר: חֹוזר 'הן'; אֹומר: והּוא נחמּת'? 'ּוכבר לֹו: ְְְְִֵֵֵֵֵַָָאֹומר
ּכּיֹוצא ּכל וכן ,'ל 'מחּול אֹו ,'ל 'מּתר אֹו ,'ל ְֵֵַָָָָָָֹֻ'ׁשרּוי
אֹו ,'ל 'מּופר לֹו: אמר אם אבל לׁשֹון. ּבכל זה ְְְֲִִֶַָָָָָָָּבענין
ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא וכל ,'ׁשבּועת ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ'נעקרה

מפר סיבה]ׁשאין ללא אבל[אף האב, אֹו הּבעל אּלא ֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּומחילה הּתר לׁשֹון אּלא אֹומר אינֹו עלהחכם [המבוסס ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ

הנודר] .חרטת

.Âּומּתירין ּוׁשבּועֹות. נדרים להּתיר ּכׁשרים ְְְְְִִִִִִֵַַַָהּקרֹובים
ּומעּמד לעמוד]ּבּלילה יכולים הּזה[המתירים ההּתר ׁשאין - ְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

אלאּדין לדין, פסולים והקרובים ומיושב ביום דווקא [שדנים ִ
אלו] כל בה שאין והיתר איסור להוראת דומה נדרים .התרת

דין]לפיכ זה נׁשאלין[שאין ּונדרים[להתיר], לׁשבּועֹות ְְְְִִִִִָָָ
ּכדי ׁשבּועתֹו לֹו ׁשּיּתירּו ּכגֹון הּׁשּבת, לצר היּו אם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשּבת,
ׁשבּועתֹו להּתיר ּפנאי לֹו היה ואפּלּו הּיֹום; ויׁשּתה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשּיאכל
והּוא הֹואיל ּבׁשּבת, מּתיר זה הרי ׁשּבת, מערב נדרֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאֹו

הּׁשּבת. ְֶַַָֹלצר

.Êקּבל אֹו 'אמן', וענה לׁשמעֹון ׁשהׁשּביע ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָראּובן
אין - עליה ונׁשאל ׁשבּועתֹו, על ׁשמעֹון ונחם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשבּועה,
נׁשּבע אם וכן ׁשהׁשּביעֹו. ראּובן ּבפני אּלא לֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָמּתירין
ׁשמעֹון יהנה ׁשּלא אֹו ּבׁשמעֹון, יהנה ׁשּלא נדר אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹראּובן
ׁשמעֹון ּבפני אּלא לֹו מּתירין אין - לחכם ונׁשאל ונחם, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבֹו,
אין ּגֹוי, אֹו קטן ׁשמעֹון היה ואפּלּו ּבהנאה; מּמּנּו ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּנדר
נדרֹו זה ׁשהּתיר הּנּדר ׁשּידע ּכדי - ּבפניו אּלא לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּתירין

לֹו יהּנה ּולפיכ ׁשבּועתֹו, ממנו]אֹו יהנה .[או ְְְִֶַָָ

.Á,ּברּבים הּנׁשּבע ואחד עצמֹו, לבין ּבינֹו הּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד
הרי - ונחם יׂשראל, אלהי ּבה' המיחד, ּבּׁשם נׁשּבע ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹֻואפּלּו
רּבים, ּדעת על נׁשּבע לֹו; ּומּתירין ׁשבּועתֹו, על נׁשאל ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָזה
אּלא לעֹולם, לֹו מּתירין אין - רּבים ּדעת על ׁשּנדר ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאֹו

מצוה. ְְִִַָלדבר

.Ëיהנה ׁשּלא רּבים ּבדעת ׁשבּועתֹו ותלה נׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכיצד?
אֹו ּתֹורה, ללמד העיר אֹותּה ּבני והצרכּו לעֹולם, ְְְְְְְִִִִֵָָָָֹֻּבפלֹוני

ׁשּיזּבח אֹו ּבניהם, את ׁשּימּול ולא[=שישחט]למי להם, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
לׁשלׁשה אֹו לחכם נׁשאל זה הרי - ּבלבד זה אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנמצא
אּלּו, מצוֹות להן ועֹוׂשה ׁשבּועתֹו, לֹו ּומּתירין ְְְְִִִֵֶֶֶַָָהדיֹוטֹות,
מהם. יהנה ׁשּלא ׁשּנׁשּבע האנׁשים מאֹותם ׂשכרֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹונֹוטל

.Èּדין לבית ּובא ׁשבּועתֹו, על נחם לא ׁשּנׁשּבע, ְְְִִִִֵֶַַַָָֹמי
ובדעתו] התרה ברת אינה ששבועתו ׁשבּועתֹו[בהכרה ְְֵַָלקּים

זאת] ּגֹורם[למרות זֹו ׁשבּועה ׁשהּתר הּדּינין ראּו אם -ְִִֵֵֶֶַַָָָ
לחברֹו, אדם ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ּולׁשלֹום ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָלמצוה
לֹו ּפֹותחין - ולקטטה לעברה ּגֹורם זֹו ׁשבּועה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָוׁשּקּיּום

לֹו[לחרטה]ּפתח ּומֹודיעין ּבּדבר, עּמֹו ונֹותנין ונֹוׂשאין , ְְְְִִִִִֶַַָָ
ּבדבריהם, נחם אם ׁשּיתנחם; עד ׁשבּועתֹו, ׁשּגֹורמת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָדברים

ּבמריֹו ועמד נחם לא ואם לֹו; זה[=בסרובו]מּתירין הרי , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹ
ׁשבּועתֹו. ְְֵַָיקּים

.‡Èיהנה ׁשּלא אֹו אׁשּתֹו, את ׁשּיגרׁש נׁשּבע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכיצד?
ׁשלׁשים יין יׁשּתה ולא ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו מּנכסיו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹיׂשראלי
,אׁשּת את ּתגרׁש אם 'ּבני, לֹו: אֹומרין - ּבזה וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָיֹום,
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לעז מֹוציא רע]אּתה מּפני[שם העם: ואֹומרין ,ּבני על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּבני להם קֹוראין ּולמחר אּלּו? ׁשל אּמן נתּגרׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָמה

להחזירּה' יכֹול אּתה ואי לאחר, ּתּנׂשא וׁשּמא [אףּגרּוׁשה; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מהשני] שתצא זהלאחר 'וכן אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ;ְְְִִֵֵֵֶַָ

זה, יצטר למחר - מּנכסי יׂשראלי יהנה ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנׁשּבעּת
אֹו ּבֹו", "והחזקּת ,"עּמ אחי "וחי על עֹובר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָותהיה
ּתאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבעּת וזה ּבהן. וכּיֹוצא ּתפּתח", ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ"ּפתח
ּברגל, ּפֹוגע אּתה הרי - יֹום ׁשלׁשים יין ּתׁשּתה ולא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבׂשר
הייתי 'אּלּו אמר: אם ׁשּבת'. וענג טֹוב יֹום ׂשמחת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּומבּטל

זה, 'אףיֹודע אמר: ואם לֹו; מּתירין - נׁשּבע' הייתי לא ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
לֹו. מּתירין אין - זה' ּבכל אני ורֹוצה נחמּתי, לא כן ּפי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹעל

.·Èּבנֹולד ּפֹותחין שנשבע]אין אחר שנתחדש ּכיצד?[דבר . ְְִֵֵַָ
ולא הֹואיל - העיר סֹופר ונעׂשה ּבפלֹוני, יהנה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹנׁשּבע
אמר ואפּלּו זה; ּבדבר לֹו ּפֹותחין אין ׁשבּועתֹו, על ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנחם
אין - נׁשּבע' הייתי לא יֹודע, הייתי 'אּלּו מעצמֹו: ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָֹהּוא
יהנה ׁשּלא רצֹונֹו אּלא נחם, לא ועדין הֹואיל לֹו, ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹמּתירין
מּפני מעצמֹו הּוא נחם אם אבל סֹופר. זה יעׂשה וׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלֹו,
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. מּתירין - ּדעּתֹו ונהפכה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹולד,

.‚È,זֹו ׁשבּועה יּתיר ׁשּלא ונׁשּבע ּדבר, על ׁשּנׁשּבע ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹמי
ּתחּלה, האחרֹונה הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָונחם

הראׁשֹונה. על יּׁשאל ּכ ואחר יּתיר, ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנׁשּבע

.„Èׁשאם ּכ אחר ונׁשּבע ּפלֹוני, עם ידּבר ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹנׁשּבע
יין לׁשּתֹות אסּור יהיה ויּתירּה, זֹו ׁשבּועה על ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָיּׁשאל
הראׁשֹונה, הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי - ונחם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם,
אֹו נדר מּתירין ׁשאין הּׁשנּיה; על יּׁשאל ּכ ואחר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומּתירּה,
ּבניסן, עֹומד היה אם ,לפיכ חלּו. לא ׁשעדין ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹׁשבּועה
אּיר, חדׁש מראׁש יֹום ׁשלׁשים ּבׂשר יאכל ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹונׁשּבע

אּיר. ׁשּיּכנס עד נׁשאל אינֹו - ְְִִִִֵֵֶַַָָָונחם

.ÂËׁשּיּׁשאל לחכם יהנה וׁשּלא לפלֹוני, יהנה ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹנׁשּבע
ּכ ואחר הראׁשֹונה, ׁשבּועה על נׁשאל - זֹו ׁשבּועה על ְְְְִִַַַַָָָָָָלֹו

הּׁשנּיה. על ְִִֵַַָָיּׁשאל

.ÊËנׁשאל אם נזיר הּוא והרי לפלֹוני, יהנה ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנׁשּבע
על ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשבּועתֹו על יּׁשאל - זֹו ׁשבּועה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹנזירּותֹו.

.ÊÈ,הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְֶֶַַַַָָֹֹֹֹ'ׁשבּועה
'ׁשבּועה זֹו: ּכּכר על ׁשאמר אֹו הּיֹום', אכל ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשבּועה
אכלּנה', ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, ְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹֹֹׁשּלא
מּׁשּום חּיב זה הרי - והּתרה ראׁשֹונה ׁשבּועה על ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻונׁשאל
מּׁשּום חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשבּועה
ראׁשֹונה מּׁשּום חּיב ּבלבד, הּׁשליׁשית על נׁשאל ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָׁשליׁשית.
ּכן, אם ראׁשֹונה. מּׁשּום חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָּוׁשנּיה;
לא ׁשאם ׁשבּועה'? על חלה ׁשבּועה 'אין אמרּו: מה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹמּפני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחת, אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנׁשאל

.ÁÈ,ּבׁשבּועתֹו וׁשּקר להּבא, ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמי
קדם ׁשאכלּה ואחר ואכלּה, זֹו ּפת יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּכגֹון
מזיד, היה אם ׁשּילקה קדם אֹו ׁשֹוגג, היה אם קרּבנֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיביא
הּקרּבן מן ּפטּור זה הרי - לֹו והּתירּה לחכם, ונׁשאל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָנחם

ללקֹות, ּכפתּוהּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הּמלקּות. מן ְְְְֲִִִֶַַָָֹאֹו
ּפטּור. זה הרי - להלקֹותֹו ׁשּיתחילּו קדם לֹו והּתירּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹונׁשאל

קודש שבת

ז ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

לׁשּלם,‡. חּיב יהיה ּבֹו הֹודה ׁשאם ּבממֹון חברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתֹובע
הּנתּבע זה הרי - וכפר הּתֹובע, ׁשהׁשּביעֹו אֹו ונׁשּבע, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכפר
'אמן'; ענה ׁשּלא ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחּיב
ואחד עצמֹו, מּפי הּנׁשּבע אחד הּפּקדֹון, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבׁשבּועת
חּיב; - 'אמן' ענה ׁשּלא ּפי על אף וכפר, אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהׁשּביעֹו

ׁש אחר 'אמן'.ׁשּכפירתֹו ּכענּית הּתֹובע, הׁשּביעֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

יהיה·. לא הּדבר' 'ּכן ויאמר לֹו יֹודה ׁשאם ּבממֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּתבעֹו
על קנס מׁשּלם אדם ׁשאין ּבקנס, ׁשּתבעֹו ּכגֹון לׁשּלם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע וכפר עצמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּפי

ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ְְִִַַָוחּיב

וכפר‚. ּבׁשטר, אֹו ּבעבד אֹו ּבקרקע ּתבעֹו אם ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָוכן
ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור - ְְְְְִִִִִַַַַַָָָונׁשּבע

ׁשקר. על נׁשּבע ְֲִֵֶֶֶַַׁשהרי

היה„. הֹודה אּלּו זה והרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת נפטר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָולּמה
יד ּבתׂשּומת אֹו "ּבפּקדֹון, ׁשּנאמר: לפי ּׁשּכפר? מה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמׁשּלם

לעסק] סחורה או כסף בידו את[שנתנו עׁשק אֹו בגזל, אֹו ,ְֵֶַָָ
ּבהם יֹודה ׁשאם מּטלטלין הּכל אבדה", מצא אֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעמיתֹו,
מּטלטלין, ׁשאינן קרקעֹות יצאּו ידֹו; מּתחת ממֹון ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָיֹוציא
ׁשהקׁשּו עבדים, ויצאּו ּובחזקתן; ּבעליהן לפני הן ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהרי

בפסוקים] והושוו ׁשאין[הוסמכו ׁשטרֹות, ויצאּו ְְְְְֵֶַָָָלקרקעֹות,
ממֹון .[ממשי]ּגּופן ָָ

הּנׁשּבע‰. אֹו הּממֹון, ּבעל ׁשּתבעֹו אחר הּנׁשּבע ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָאחד
ואמר: ׁשּקדם ּכגֹון ּכיצד? ּתבעֹו. ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעצמֹו

ּכלּום אחרי, הֹול אּתה ש]'לּמה אתה ּבידי[סבור ל יׁש ְְְֲִֵֵַַַָָָָ
חּיב זה הרי - ממֹון" ּבידי ל ׁשאין ׁשבּועה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָממֹון?
ׁשּלא ּפי על אף ונׁשּבע, וכפר הֹואיל הּפּקדֹון, ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹּבׁשבּועת

זה. ְֶָּתבעֹו

.Âהּבא לׁשלּוחֹו אֹו עצמֹו, הּממֹון לבעל הּנׁשּבע ְְְְִִֶַַַַַַָָָָאחד
ּכמֹותֹו. אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו - ְְְְֶֶַָָָָּבהרׁשאתֹו

.Êּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעֹו עד הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָואינֹו
מּכירּה. ִֶַָׁשהּוא

.Áׁשּנׁשּבע ּפי על אף - ּבמזיד הּפּקדֹון ׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּנׁשּבע
אּלא לֹוקה, אינֹו - ׁשבּועתֹו ּבׁשעת עדים ּבֹו והתרּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלּׁשקר,
חּיבי מּכלל הֹוציאֹו הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד; אׁשמֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמביא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין אׁשם וחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמלקּות,

.Ëׁשהׁשּביעֹו אֹו ּפעמים, חמּׁשה אֹו ארּבעה ונׁשּבע ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּכפר
אחת ּכל על ּכֹופר והּוא ּפעמים, וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּתֹובע
חּיב זה הרי - ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ּדין ּבבית ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹואחת,
אחר הֹודה ׁשאּלּו ּוׁשבּועה; ׁשבּועה ּכל על אׁשם ְְְִֶַַַָָָָָָָָקרּבן
ּדין, ּבבית ׁשּכפר ּפי על אף לׁשּלם, חּיב היה - ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּכפר
הּתׁשלּומין, מן ּוכפירה ּכפירה ּבכל עצמֹו ּפֹוטר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָונמצא

ּוׁשבּועה. ׁשבּועה ּכל על חּיב ְְְִַַָָָָָּולפיכ
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.Èּפּקדֹון לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ְְְֲִִִִֵָָָָהיּו
אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' לכם ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד לנּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּיׁש
ולא ,ל ולא ,ל לא ּבידי, ל ׁשאין 'ׁשבּועה אחד; ְְְְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹֹקרּבן

ואחת. אחת ּכל על חּיב - 'ל ולא ,ְְְְַַַַַַָָֹל

.‡Èואבדה וגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון לי 'ּתן חברֹו: לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָאמר
אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' ל ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד לי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
אּלּו הרי מּכּלן, אחת ּפרּוטה ּבידֹו לֹו היה ואפּלּו ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻאחת;

וחּיב. ְְְִִַָָמצטרפין

.·Èוגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ'ׁשבּועה
ואחת. אחת ּכל על חּיב ְֲֵַַַַַַַָָָואבדה',

.‚Èׁשבּועה' ,'ּביד לי ׁשּיׁש וכּסמין ּוׂשעֹורין חּטין לי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ'ּתן
ל ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ואחת. אחת ּכל על חּיב - וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֻּבידי

.„Èּפּקדֹון לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ְְְֲִִִִֵָָָָהיּו
מהן: לאחד ואמר ,'ּביד לנּו ׁשּיׁש יד ּותׂשּומת ואבדה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּגזל
ולא יד, ּותׂשּומת ואבדה וגזל ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ'ׁשבּועה
טענה ּכל על חּיב זה הרי - 'ל ולא ,ל ולא ,ל ולא ,ְְְְְְְֲֲֵֶַַַָָָֹֹֹל
אׁשם. עׂשרים חּיב זה ונמצא ואחד; אחד לכל ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָוטענה,

.ÂËּכ ואחר ונׁשּבע, ּבֹו, ּכפר אֹו הּפּקדֹון, ׁשאבד ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָטען
מׁשּלם - והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָהֹודה,
ּוׁשבּועה, ׁשבּועה ּכל על אחד וחמׁש הראׁשֹון, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּקרן
קרן על הרּבה חמׁשין רּבתה הּתֹורה "וחמׁשתיו", ְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
וחזר והֹודה, ונׁשּבע וכפר ארּבעה הּקרן היה ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאחת.
ונׁשּבע ׁשאבד וטען וחזר והֹודה, ונׁשּבע ׁשאבד ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָוטען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבעה. מׁשּלם - ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹוהֹודה

.ÊËחברֹו הּתֹובע ,לפיכ ממֹון; אינֹו מּפרּוטה, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָּפחֹות
- ונׁשּבע וכפר ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אֹו מּפרּוטה, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָּבפחֹות

ּבּטּוי. ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְִִִִַַַַָָָּפטּור

ח ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ּבעל‡. ּותבעֹו מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו חברֹו ׁשל ׁשֹורֹו ְְְֲֵֵֶַַַָָָהּגֹונב
אֹומר: והּוא מכרּת', אֹו וטבחּת ׁשֹורי 'ּגנבּת לֹו: ואמר ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָהּׁשֹור
זה הרי - ונׁשּבע מכרּתי', ולא טבחּתי לא אבל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'ּגנבּתיו,
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּפטּור
ׁשהּוא מּפני וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומֹו מׁשּלם היה לא - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמכר
ּכפר ׁשּלא ּכמי זה ונמצא ּגנבה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹקנס,
ּבּטּוי ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור ּולפיכ ְְְְִִִִִַַַַָָָָָממֹון,

טבח. והּוא טבח, ׁשּלא ׁשקר על נׁשּבע ׁשהרי -ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

וכפר·. עבּדי', את ׁשֹור 'המית לחברֹו: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָוכן
וסּמית ׁשּני 'הּפלּת לֹו: ואמר רּבֹו ׁשּתבע והעבד ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָונׁשּבע,
הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע וכפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעיני',
ּבׁשבּועת חּיב אבל קנס. ׁשהּוא מּפני מׁשּלם, היה לא -ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹּבּטּוי.

מׁשּלם‚. ׁשאינֹו קנס, ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר חברֹו את ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּתֹובע
ׁשהּוא ממֹון ּבֹו ויׁש ׁשּבארנּו, ּכמֹו עצמֹו ּפי על ְְְְִֵֵֶֶַַַָאֹותֹו
הרי - ונׁשּבע הּדבר ּבכל וכפר עצמֹו, ּפי על אֹותֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָמׁשּלם
לֹו: ואמר ּתבעֹו ּכיצד? הּפּקדֹון. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ְְְִִֵֶַַַַַָָָָזה

ולא אנסּתי 'לא אֹומר: והּוא ּבּתי', ּפּתית אֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ'אנסּת
ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָּפּתיתי',
היה - לֹו הֹודה אּלּו עצמֹו, ּפי על קנס מׁשּלם ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשאינֹו

ּופגם ּבׁשת ערך]מׁשּלם האֹומר[ירידת וכן עצמֹו. ּפי על ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ
- ונׁשּבע ּגנבּתי', 'לא אֹומר: והּוא ׁשֹורי', 'ּגנבּת ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹלחברֹו:
ּכפל מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָחּיב

ּבהֹודאתֹו. הּקרן את הּוא מׁשּלם ְְְֵֶֶֶַַָָָָּבהֹודאתֹו,

'לא„. אֹומר: והּוא חּבּורה', ּבי 'עׂשית לחברֹו: ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹהאֹומר
והּוא ׁשֹורי', את ׁשֹור 'המית 'לאעׂשיתי'; אֹומר: ְְִִִִֵֵֶָֹ

לֹו, הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהמית',
לׁשּלם. חּיב ְֵַַָָָהיה

לֹו:‰. ואמר ּתבעֹו - הּׁשֹור ּומת חּנם, לׁשֹומר ׁשֹורֹו ְְְִֵֵַַַָָָָנתן
אצלי הפקדּת 'לא לֹו: אמר ?'אצל ׁשהפקדּתי ׁשֹורי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'היכן
- ונׁשּבע 'אבד', אֹו ונגנב', 'הפקדּת לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּכלּום',
הּדבר ואמר הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
ׁשֹומר ׁשהּוא מּפני ממֹון, לׁשּלם חּיב היה לא - ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשהיה
על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום הּוא חּיב אבל ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָחּנם.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶֶַָֹׁשקר.

.Âׁשֹורי 'היכן לֹו: ואמר ּותבעֹו לחברֹו, ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֵֵַַָָָהׁשאיל
'נגנב' הּׁשֹואל: לֹו ואמר מת, הּׁשֹור והרי מּמּני'? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאלּת
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע 'אבד', ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
מקֹום ּומּכל ּבכפירתֹו, הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפטר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי
מּפני - נׁשּבה אֹו אבד אֹו נגנב אֹו ׁשּמת ּבין לׁשּלם, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָחּיב
מּׁשּום הּוא חּיב אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשֹואל, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשבּועת

.Êאּלא הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפֹוטר ׁשאינֹו ּכל הּכלל: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹזה
הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו ּבין עצמֹו, מּפי ּבין - ונׁשּבע זֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּבכפירה
ׁשּלא ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוכפר

מּפיו. ׁשבּועה הֹוציא ולא 'אמן' ְְִִִֵָָָָֹענה

.Áוהּוא ׁשֹורי', 'ּגנבּת לֹו: ואמר ּותבעֹו חברֹו, ׁשֹור ְְְְֲִֵֵַַַָָָָהּגֹונב
ּטיבֹו 'מה ּגנבּתי', 'לא זה]אֹומר: 'אּתה[=כיצד ?'אצל ְְְִִֵֶַַַָָֹ

ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע אצלי', ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָהפקדּתֹו
מקֹום, מּכל הּׁשֹור ּדמי לׁשּלם חּיב היה ׁשּגנבֹו, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָהֹודה
מן זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר הרי הּוא', 'ּפּקדֹון ׁשאמר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָועכׁשו
הֹודאה אחר אבד אֹו הּׁשֹור נגנב ׁשאם האבדה, ּומן ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּגנבה

מּלׁשּלם. ּפטּור היה ְִֵַָָָזֹו,

.Ë;הּפּקדֹון ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ׁשּׂשכרֹו, טען אם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָוכן
טען אם וכן הּמתה. ּומן הּׁשבּורה מן עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע לי', 'הׁשאלּתהּו ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָואמר:
ׁשּיתּבאר ּכמֹו מלאכה, ּבׁשעת הּמתה מן עצמֹו ּפטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהרי

ׁשאלה. ְְְִֵָּבהלכֹות

.Èהפקדּתֹו אּתה אּלא ּגנבּתי, 'לא לֹו: אמר אם ,ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹלפיכ
ׁשֹור והרי לי, 'הׁשאלּתהּו אֹו לׁשמרֹו', 'ׂשכרּתני אֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָאצלי',
מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע קחהּו', ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָלפני
זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר ולא ּבּקרן, הֹודה ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפּקדֹון;

ְִמּכלּום.

.‡Èנתּתי לא ועדין לי, מכרּתֹו 'אּתה לֹו: אמר אם ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹוכן
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.Èּפּקדֹון לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ְְְֲִִִִֵָָָָהיּו
אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' לכם ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד לנּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּיׁש
ולא ,ל ולא ,ל לא ּבידי, ל ׁשאין 'ׁשבּועה אחד; ְְְְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹֹקרּבן

ואחת. אחת ּכל על חּיב - 'ל ולא ,ְְְְַַַַַַָָֹל

.‡Èואבדה וגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון לי 'ּתן חברֹו: לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָאמר
אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' ל ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד לי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
אּלּו הרי מּכּלן, אחת ּפרּוטה ּבידֹו לֹו היה ואפּלּו ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻאחת;

וחּיב. ְְְִִַָָמצטרפין

.·Èוגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ'ׁשבּועה
ואחת. אחת ּכל על חּיב ְֲֵַַַַַַַָָָואבדה',

.‚Èׁשבּועה' ,'ּביד לי ׁשּיׁש וכּסמין ּוׂשעֹורין חּטין לי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ'ּתן
ל ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ואחת. אחת ּכל על חּיב - וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֻּבידי

.„Èּפּקדֹון לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ְְְֲִִִִֵָָָָהיּו
מהן: לאחד ואמר ,'ּביד לנּו ׁשּיׁש יד ּותׂשּומת ואבדה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּגזל
ולא יד, ּותׂשּומת ואבדה וגזל ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ'ׁשבּועה
טענה ּכל על חּיב זה הרי - 'ל ולא ,ל ולא ,ל ולא ,ְְְְְְְֲֲֵֶַַַָָָֹֹֹל
אׁשם. עׂשרים חּיב זה ונמצא ואחד; אחד לכל ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָוטענה,

.ÂËּכ ואחר ונׁשּבע, ּבֹו, ּכפר אֹו הּפּקדֹון, ׁשאבד ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָטען
מׁשּלם - והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָהֹודה,
ּוׁשבּועה, ׁשבּועה ּכל על אחד וחמׁש הראׁשֹון, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּקרן
קרן על הרּבה חמׁשין רּבתה הּתֹורה "וחמׁשתיו", ְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
וחזר והֹודה, ונׁשּבע וכפר ארּבעה הּקרן היה ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאחת.
ונׁשּבע ׁשאבד וטען וחזר והֹודה, ונׁשּבע ׁשאבד ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָוטען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבעה. מׁשּלם - ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹוהֹודה

.ÊËחברֹו הּתֹובע ,לפיכ ממֹון; אינֹו מּפרּוטה, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָּפחֹות
- ונׁשּבע וכפר ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אֹו מּפרּוטה, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָּבפחֹות

ּבּטּוי. ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְִִִִַַַַָָָּפטּור

ח ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ּבעל‡. ּותבעֹו מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו חברֹו ׁשל ׁשֹורֹו ְְְֲֵֵֶַַַָָָהּגֹונב
אֹומר: והּוא מכרּת', אֹו וטבחּת ׁשֹורי 'ּגנבּת לֹו: ואמר ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָהּׁשֹור
זה הרי - ונׁשּבע מכרּתי', ולא טבחּתי לא אבל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'ּגנבּתיו,
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּפטּור
ׁשהּוא מּפני וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומֹו מׁשּלם היה לא - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמכר
ּכפר ׁשּלא ּכמי זה ונמצא ּגנבה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹקנס,
ּבּטּוי ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור ּולפיכ ְְְְִִִִִַַַַָָָָָממֹון,

טבח. והּוא טבח, ׁשּלא ׁשקר על נׁשּבע ׁשהרי -ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

וכפר·. עבּדי', את ׁשֹור 'המית לחברֹו: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָוכן
וסּמית ׁשּני 'הּפלּת לֹו: ואמר רּבֹו ׁשּתבע והעבד ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָונׁשּבע,
הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע וכפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעיני',
ּבׁשבּועת חּיב אבל קנס. ׁשהּוא מּפני מׁשּלם, היה לא -ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹּבּטּוי.

מׁשּלם‚. ׁשאינֹו קנס, ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר חברֹו את ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּתֹובע
ׁשהּוא ממֹון ּבֹו ויׁש ׁשּבארנּו, ּכמֹו עצמֹו ּפי על ְְְְִֵֵֶֶַַַָאֹותֹו
הרי - ונׁשּבע הּדבר ּבכל וכפר עצמֹו, ּפי על אֹותֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָמׁשּלם
לֹו: ואמר ּתבעֹו ּכיצד? הּפּקדֹון. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ְְְִִֵֶַַַַַָָָָזה

ולא אנסּתי 'לא אֹומר: והּוא ּבּתי', ּפּתית אֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ'אנסּת
ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָּפּתיתי',
היה - לֹו הֹודה אּלּו עצמֹו, ּפי על קנס מׁשּלם ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשאינֹו

ּופגם ּבׁשת ערך]מׁשּלם האֹומר[ירידת וכן עצמֹו. ּפי על ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ
- ונׁשּבע ּגנבּתי', 'לא אֹומר: והּוא ׁשֹורי', 'ּגנבּת ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹלחברֹו:
ּכפל מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָחּיב

ּבהֹודאתֹו. הּקרן את הּוא מׁשּלם ְְְֵֶֶֶַַָָָָּבהֹודאתֹו,

'לא„. אֹומר: והּוא חּבּורה', ּבי 'עׂשית לחברֹו: ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹהאֹומר
והּוא ׁשֹורי', את ׁשֹור 'המית 'לאעׂשיתי'; אֹומר: ְְִִִִֵֵֶָֹ

לֹו, הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהמית',
לׁשּלם. חּיב ְֵַַָָָהיה

לֹו:‰. ואמר ּתבעֹו - הּׁשֹור ּומת חּנם, לׁשֹומר ׁשֹורֹו ְְְִֵֵַַַָָָָנתן
אצלי הפקדּת 'לא לֹו: אמר ?'אצל ׁשהפקדּתי ׁשֹורי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'היכן
- ונׁשּבע 'אבד', אֹו ונגנב', 'הפקדּת לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּכלּום',
הּדבר ואמר הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
ׁשֹומר ׁשהּוא מּפני ממֹון, לׁשּלם חּיב היה לא - ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשהיה
על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום הּוא חּיב אבל ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָחּנם.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶֶַָֹׁשקר.

.Âׁשֹורי 'היכן לֹו: ואמר ּותבעֹו לחברֹו, ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֵֵַַָָָהׁשאיל
'נגנב' הּׁשֹואל: לֹו ואמר מת, הּׁשֹור והרי מּמּני'? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאלּת
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע 'אבד', ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
מקֹום ּומּכל ּבכפירתֹו, הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפטר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי
מּפני - נׁשּבה אֹו אבד אֹו נגנב אֹו ׁשּמת ּבין לׁשּלם, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָחּיב
מּׁשּום הּוא חּיב אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשֹואל, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשבּועת

.Êאּלא הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפֹוטר ׁשאינֹו ּכל הּכלל: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹזה
הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו ּבין עצמֹו, מּפי ּבין - ונׁשּבע זֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּבכפירה
ׁשּלא ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוכפר

מּפיו. ׁשבּועה הֹוציא ולא 'אמן' ְְִִִֵָָָָֹענה

.Áוהּוא ׁשֹורי', 'ּגנבּת לֹו: ואמר ּותבעֹו חברֹו, ׁשֹור ְְְְֲִֵֵַַַָָָָהּגֹונב
ּטיבֹו 'מה ּגנבּתי', 'לא זה]אֹומר: 'אּתה[=כיצד ?'אצל ְְְִִֵֶַַַָָֹ

ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע אצלי', ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָהפקדּתֹו
מקֹום, מּכל הּׁשֹור ּדמי לׁשּלם חּיב היה ׁשּגנבֹו, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָהֹודה
מן זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר הרי הּוא', 'ּפּקדֹון ׁשאמר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָועכׁשו
הֹודאה אחר אבד אֹו הּׁשֹור נגנב ׁשאם האבדה, ּומן ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּגנבה

מּלׁשּלם. ּפטּור היה ְִֵַָָָזֹו,

.Ë;הּפּקדֹון ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ׁשּׂשכרֹו, טען אם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָוכן
טען אם וכן הּמתה. ּומן הּׁשבּורה מן עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע לי', 'הׁשאלּתהּו ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָואמר:
ׁשּיתּבאר ּכמֹו מלאכה, ּבׁשעת הּמתה מן עצמֹו ּפטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהרי

ׁשאלה. ְְְִֵָּבהלכֹות

.Èהפקדּתֹו אּתה אּלא ּגנבּתי, 'לא לֹו: אמר אם ,ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹלפיכ
ׁשֹור והרי לי, 'הׁשאלּתהּו אֹו לׁשמרֹו', 'ׂשכרּתני אֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָאצלי',
מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע קחהּו', ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָלפני
זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר ולא ּבּקרן, הֹודה ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפּקדֹון;

ְִמּכלּום.

.‡Èנתּתי לא ועדין לי, מכרּתֹו 'אּתה לֹו: אמר אם ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹוכן
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אֹו ;'לפני ׁשֹור הרי אֹו ּדמיו, קח ּתרצה אם - ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָּדמיו
אם - ל ׁשאעׂשה מלאכה ּבׂשכר לי נתּתֹו 'אּתה לֹו: ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר
מצאתיו, ּבּדר 'ּתֹועה ;'ול קחּנּו אֹו ,ל ׁשאעׂשה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָּתרצה
אֹו ,'ול קחּנּו ׁשּידעּתי, עכׁשו ,ׁשּל ׁשהּוא ידעּתי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולא
ּכל על ונׁשּבע ,'לפני הּוא והרי רץ, ּפרתי 'אחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאמר:
ּפטר לא ׁשהרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור - מאּלּו ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹטענה
ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב מּכלּום; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָעצמֹו

.·È,מהן אחד ּותבעֹו ׁשּתפין, לׁשני ממֹון חּיב ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻמי
ּכפר ׁשהרי הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָוכפר
'לא ואמר: מהן לאחד ּבּכל והֹודה ׁשניהם, ּתבעּוהּו ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹממֹון.

מּזה אּלא הּפּקדֹון,לויתי מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע לבּדֹו', ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ
ּבּטּוי. ּבׁשבּועת חּיב אבל מּכלּום; עצמֹו ּפטר לא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹׁשהרי

.‚Èונׁשּבע ּבּה וכפר ּבׁשטר, מלוה עליו ׁשהיתה מי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוכן
הּקרקע, נׁשּתעּבד ּבּׁשטר ׁשהרי הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור -ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּבקרקע ׁשהּכֹופר ּבארנּו ּוכבר ּבקרקע, ּככֹופר זה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָונמצא
נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּפטּור

ׁשקר. ֶֶַעל

.„Èחּיב - ונׁשּבע וכפר ּבלבד, ּבעדים מלוה עליו ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהיתה
מּלׁשּלם ּבכפירתֹו עצמֹו ּפטר ׁשהרי הּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבׁשבּועת
ונמצא לׁשּלם, יתחּיב העדים, ׁשּכׁשּיבֹואּו ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעּתה.
לא וׁשּמא ּבעּתּה; הֹועילה הרי - ּכפירתֹו לֹו הֹועילה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֹׁשּלא

עדּותן ּתתקּים ולא יבֹואּו אֹו עדים, [בחקירתיבֹואּו ְְִִֵֵֵַָָָֹ
חּיב.הדיינים] ּולפיכ יּפסלּו, אֹו ,ְְִִַָָָ

ט ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ּבעדּותן‡. הּנתּבע ׁשּיתחּיב עדּות לֹו להעיד עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹובע
ּבעדּותן וכפרּו הּמּטלטל, ממֹון זה לתֹובע לּתן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלבּדּה
לבית חּוץ ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית ׁשּנׁשּבעּו ּבין - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶונׁשּבעּו
ׁשהרי העדּות, ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אּלּו הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּדין
וכפרּו הּתֹובע, הׁשּביען אם וכן ּבכפירתן. ממֹון ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָהפסידּוהּו
אחר 'אמן' ענּו ולא הן, נׁשּבעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבֹו
ׁשּיׁשּביעם והּוא, חּיבין; אּלּו הרי ׁשּכפרּו, ּכיון - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשבּועתֹו

ּדין. ְִֵּבבית

ּבעדּותן·. ׁשּיכּפרּו עד העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין
ּבין ּדין, ּבבית הׁשּביען אֹו ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָּבבית

ּדין לבית חּוץ הׁשּביען אֹו אמן]ׁשּנׁשּבעּו הּכפירה[וענו - ְְְְְִִִִִֵֶַָָ
- עֹונֹו" ונׂשא יּגיד, לא "אם ׁשּנאמר: ּבלבד, ּדין ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּבבית
יתחּיב. ׁשם יּגיד לא ׁשאם הּוא ויֹועיל, ׁשּיּגיד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹמקֹום

קרקעֹות,‚. ּבעדּות אֹו ממֹון, מחּיבת ׁשאינּה ּבעדּות ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתבען
מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ׁשטרֹות, אֹו עבדים, ְְְְְְְְֲִִִִַָָָאֹו
ׁשּדֹומה ממֹון עדּות ּכפירת על אּלא חּיבין ׁשאינן ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעדּות;
ּבּפרׁשה, הּכתּוב ׁשּפרטן ואבדה וגזל יד ּותׂשּומת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלפּקדֹון
זה. יּתן לזה, ּוכׁשּיעידּו ממֹון; ׁשּגּופן מּטלטלין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן

מּׁשבּועת„. ּפטּורין - וכפרּו קנס, עדי הּמׁשּביע ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָוכן
יּפטר - ּבּקנס והֹודה הּנתּבע קדם ׁשאם מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהעדּות;
נמצאּו והעידּו. ּכן אחר העדים ׁשּבאּו ּפי על ואף ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמּלׁשּלם,
עם עדּותן אּלא לבּדּה, ּבעדּותן זה חּיבּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהעדים

לא הֹודה, ואם והֹואיל אֹותֹו; המחּיבת היא הּנתּבע ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹּכפירת
ּפטּורין. ונׁשּבעּו, ּבּה ּכפרּו אם - עדּותן ְְְְְִִִִֵָָָּתֹועיל

ּפלֹוני‰. ּביד לי ׁשּיׁש לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו אני ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ'מׁשּביעכם
חּיבין - וכפרּו וחמּׁשה', ארּבעה ותׁשלּומי ּכפל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
הּכפל מּפני לא ממֹון, ׁשהּוא הּקרן מּפני העדּות, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבּועת
אֹו ּפלֹוני ׁשאנס לֹו ׁשּיעידּו הׁשּביען אם וכן קנס. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא
הּבׁשת מּפני העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין - וכפרּו ּבּתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּפּתה
הּקנס. מּפני לא מׁשּלם, הּנתּבע ּבהן הֹודה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּפגם,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Âׁשּיכּפרּו עד העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָאין
אם אבל ׁשלּוחֹו; אֹו עצמֹו הּדין ּבעל ּתביעת אחר ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָויּׁשבעּו

קדם ונׁשּבעּו העדּות.קדמּו מּׁשבּועת ּפטּורין ׁשּיתּבעם, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

.Êלּמה' לֹו: אמרּו אחריהן, הֹול הּתֹובע ראּו ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?
- עדּות' ל יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחרינּו? ּבא ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָאּתה
ּתבען ׁשּלא מּפני העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹהרי
אם וכן עצמם. ּבתביעת ונׁשּבעּו קדמּו הן אּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּתֹובע,
עדּות, אֹותי ׁשּתֹובע לזה ּתדעּו 'ׁשאם הּנתּבע, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהׁשּביען
מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - וכפרּו לֹו', ותעידּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָׁשּתבֹואּו
אם לֹומר צרי ואין הּתֹובע. ׁשּיׁשּביעם עד ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהעדּות,
ממֹון, ּפלֹוני ּביד לפלֹוני ׁשּיׁש ויעידּו ׁשּיבֹואּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָהׁשּביעם

ּדין ּתֹובע זה ׁשאין ּפטּורין, ׁשהם - וכן[של]וכפרּו עצמֹו. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - לעדּות ׁשבּועה קדמה ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָאם

עד" והּוא אלה, קֹול "וׁשמעה ׁשּנאמר: -[-מכבר]העדּות, ְְְֱֵֵֶֶַָָָָָ
לעדּות. ׁשבּועה ׁשּקדמה לא לּׁשבּועה, עדּות ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּקדמה

.Áעדּות לי ּכׁשּתדעּון עליכם, אני 'מׁשּביע ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּכיצד?
אחרי עדּות לֹו וידעּו 'אמן', ואמרּו ּותעידּוני', ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָׁשּתבֹואּו
ּפטּורין אּלּו הרי - ּבֹו וכפרּו להעיד ּותבעם ְְְְְֲִִֵֵֵָָָָכן,

העדּות. ְִֵַָמּׁשבּועת

.Ëאֹותם ׁשּייחד עד העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאין
הּכנסת ּבבית עמד ּכיצד? יּׁשבעּו. אֹו ויׁשּביעם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּתֹובע
ויעיד ׁשּיבֹוא עדּות לי ׁשּידע מי ּכל אני, 'מׁשּביע ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואמר:
עדיו, ּתבע ּכ ואחר ּבכללם, ועדיו 'אמן', ּכּלם וענּו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻלי',
ׁשּלא מּפני העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹוכפרּו
'מׁשּביע אמר: אם אבל עצמם. ּבפני ּבׁשבּועה עדיו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיחד
ויעידּו ׁשּיבֹואּו עדּות לי ידעּו ׁשאם ּכאן, העֹומדים ּכל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָאני
ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - וכפרּו ּבכללם, עדיו והיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָלי',

אחרים. ּבכלל יחדן ׁשהרי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָהעדּות,

.Èמנה לי ׁשּיׁש לי והעידּו 'ּבֹואֹו לעדים: אמר אם ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכן
מי 'ּכל והׁשּביע: הּכנסת ּבבית עמד ּכ ואחר ּפלֹוני', ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּביד
הרי - העידּו ולא ּבאּו ולא ויעיד', יבֹוא עדּות לי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹׁשּידע
ּבבית ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, ּתחּלה; ּתבען ׁשהרי חּיבין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאּלּו
ּבית ּבפני היּו לא אם אבל ּדין. ּבית ׁשם ויהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּכנסת,
ּכׁשּיכּפרּו העדּות ּבׁשבּועת חּיבין 'אמן', ענּו אם - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּדין

חּיבין. אינן 'אמן', ענּו לא ואם ּדין; ּבבית ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּבעדּותן

.‡È:להם ׁשאמר אֹו ּבׁשבּועה, עדיו הּמׁשּביע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד
הרי - ּבׁשבּועה' אני 'אֹוסרכם ּבׁשבּועה', עליכם אני ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ'מצּוה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ׁשּיׁשּביעם והּוא חּיבין; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאּלּו
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.·Èׁשהן ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעם עד חּיבין, העדים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואין
אֹותּה. ִִַָמּכירין

.‚È,העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ׁשאין למדּת, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּנה
הּתֹובע, ׁשּיתּבעם הן: ואּלּו דברים; עׂשרה ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
וׁשּיתחּיב הּמּטלטל, ממֹון וׁשּיהיה ממֹון, עדּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָוׁשּתהיה
אחר וׁשּיכּפרּו העידּו, אם לבּדּה ּבעדּותן לׁשּלם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּנתּבע
ׁשבּועה ׁשם וׁשּתהיה ּדין, ּבבית וׁשּיכּפרּו הּתֹובע, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתבען
וׁשּייחד לּׁשבּועה, העדּות ידיעת וׁשּתקּדם ּבכּנּוי, אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבּׁשם
הּׁשבּועה וׁשּתהיה הּתביעה, ּבעת אֹו הּׁשבּועה ּבעת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעדיו

אֹותּה. מּכירין ׁשהן ְִִֵֶַָָּבלׁשֹון

.„Èאבל העדּות; מּׁשבּועת - 'ּפטּור' ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲִֵֶַַָָָָָָּכל
ז עם ׁשענהאת,][= אֹו ׁשּנׁשּבע, והּוא ּבּטּוי. ּבׁשבּועת ְְְִִִֶֶַַַָָָחּיב

אבל ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי אחר, הׁשּביעֹו אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ'אמן'
על נׁשּבע ׁשהּוא ּפי על אף - העדּות ּבׁשבּועת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻהמחּיב
ׁשבּועת מּׁשּום חּיב אינֹו - מזיד ׁשהּוא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשקר,
הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד; העדּות ׁשבּועת מּׁשּום אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּטּוי,
הּמזיד לחּיב ּבּטּוי, ׁשבּועת מּכלל העדּות ׁשבּועת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָהֹוציא
מאּלה" "לאחת ׁשּנאמר: ּבמלקּות, לא ּבקרּבן, ּכּׁשֹוגג ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּה
אּתה ואין הּנׁשּבע, מחּיב אּתה ׁשבּועֹות מּמיני אחד ּבמין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

עד מינין, ּבׁשני ׁשבּועת[-כדי]מחּיבֹו ּבדין חּיב ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
ּבּטּוי. ׁשבּועת ּובדין ְְִִֵַָהעדּות

.ÂËׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע
'ׁשבּועה ואבדה', ּגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ּביד ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלי

אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ל יֹודעין אנּו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל יֹודעין אנּו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ'ׁשבּועה
ואחת. אחת ּכל על חּיבין ואבדה', ּגזל יד ּותׂשּומת ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּפּקדֹון

.ÊËׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע
אנּו ׁשאין 'ׁשבּועה וכּסמין', ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני ּביד ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָֻלי
ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹודעין
ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל יֹודעין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָאנּו

ואחת. אחת ּכל על חּיבין ְְְִִַַַַַַָָֻוכּסמין',

.ÊÈ:ואמרּו להם, להעיד רּבים אֹותם ּתבעּו אם ְְְְְִִִֵֶַָָָָָוכן
אּלא חּיבין אינם - עדּות' לכם יֹודעין אנּו ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ'ׁשבּועה
אחת ּכל על חּיבין - 'ל ולא ,ל ולא ,ל 'לא ְְְְְִַַַַַַָָֹֹֹאחת;

הּפּקדֹון. ּבׁשבּועת ׁשּבארנּו ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָואחת,

.ÁÈׁשאינֹו ונמצא עדּות, לֹו יֹודע ׁשהּוא לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּנׁשּבע
העדּות ׁשבּועת לא ּכאן ואין ּפטּור, זה הרי - עדּות לֹו ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָֹיֹודע
ּבדבר אּלא אינּה ּבּטּוי ׁשּׁשבּועת מּפני ּבּטּוי; ׁשבּועת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹולא
ל יֹודע ׁשאיני 'ׁשבּועה יאמר: ואם והן, לאו ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיׁש
והֹואיל העדּות; ׁשבּועת אּלא ּבּטּוי ׁשבּועת זֹו אין ְְְִִֵֵֵֶַַָָעדּות',
ׁשהּוא ׁשּבּה, הן ּכ ּבּטּוי, ׁשבּועת אינּה ּבּה ׁשּיׁש זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָולאו

ּבּטּוי. ׁשבּועת אינּה עדּות, לֹו ׁשּיֹודע ְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנׁשּבע

.ËÈוהּוא לֹו, ׁשהעיד לחברֹו ׁשהּנׁשּבע הּוא, ּברּור ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּדבר
חּיב זה הרי - העיד והּוא לֹו, העיד ׁשּלא אֹו לֹו, העיד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹלא

ּכלל. עדּות ׁשבּועת ּכאן ואין ּבּטּוי, ׁשבּועת ְְְְִִֵֵַַָָמּׁשּום
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ּכבר‡. ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּפי על אף - לוי ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשבט
- והערים ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים להם לּתן יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנצטּוּו
עיר; ּוׁשּתים ארּבעים ועליהן הּמקלט, ערי ׁשׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהן
ללוּים. הּכל הּמׁשיח, ּבימֹות אחרֹות מקלט ערי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּוכׁשּמֹוסיפין

ׁשלׁשת·. ׁשהן ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמגרׁשי
אלף וחּוצה, העיר "מּקיר ׁשּנאמר: - סביב אּמה ֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאלפים
את לעיר, מחּוץ "ּומּדתם אֹומר: הּוא ּולהּלן סביב", ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּמה
מגרׁש, הראׁשֹונֹות אלף - וגֹו'" ּבאּמה אלּפים קדמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפאת

ּוכרמים. לׂשדֹות לּמגרׁש חּוץ ׁשּמֹודדין ְְְְְְִִִִֶַַַָָָואלּפים

ׁשאין‚. - זה לתחּום חּוץ קבּורה ּבית עיר, לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָונֹותנין
יהיּו "ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: עריהם, ּבתחּום מתיהם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָקֹוברין
לקבּורה. לא נּתנּו, לחּיים - חּיתם" ּולכל ולרכׁשם, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻלבהמּתם

עיר,„. מגרׁש ולא מגרׁש, עיר הלוּים ּבערי עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹאין
"ּוׂשדה ׁשּנאמר: - מגרׁש ׂשדה ולא ׂשדה, מגרׁש ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא

יּמכר"; לא עריהם, ְִִֵֵֶַָָֹמגרׁש

הּׁשמּועה‰. רבינו]ּומּפי ממשה ׁשּזה[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
והּמגרׁש הּׂשדה אּלא - יׁשּנה לא יּמכר", "לא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבׁשאר וכן לעֹולם. ׁשהּוא ּכמֹות מּׁשלׁשּתן אחד ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָוהעיר,

ׂשדה, מגרׁש ולא מגרׁש, ׂשדה עֹוׂשין אין - יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹערי
מגרׁש; עיר ולא עיר, מגרׁש ְְְְִִִִָָֹֹולא

.Âאת יּטע ולא ּגּנה, לעׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹולא
יׂשראל. ארץ יחריבּו ׁשּלא ּגּנה; ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹחרבתֹו

.Êּבית אֹו עריהם, מּׂשדֹות ׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּיים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכהנים
אּלא הּזה, ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ערי ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתי
ואם מּיד; וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו הּׂשדֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָמֹוכרין
וגֹואלין הּיֹובל; לאחר ההקּדׁש מּיד ּגֹואלין ׂשדה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהקּדיׁשּו
- ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ׁשּירצּו, זמן ּכל חֹומה ערי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבּתי

ללוּים". ּתהיה עֹולם "ּגאּלת ְְְֱִִִֶֶֶַַַָֻׁשּנאמר:

.Á,ּכלוּים ּגֹואל זה הרי - לוי אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל
לוּיים, ׁשל הּׂשדֹות אֹו והערים הֹואיל לוי; ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
ּבּבעלים. לא אּלּו, ּבמקֹומֹות ּתלּוי זה ׁשּדין לעֹולם; ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּגֹואל

.Ë,ּכלוּים ּגֹואל אינֹו - יׂשראל אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָולוי
ללוּים", ּתהיה עֹולם "ּגאּלת נאמר ׁשּלא ּכיׂשראל; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא

הלוּים. ּבערי ְְִִֵֶַָָאּלא

.Èהן וכן ּכנען. ּבארץ ינחלּו ׁשּלא מזהרין לוי, ׁשבט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכל
הערים את ׁשּכֹובׁשין ּבׁשעה ּבּבּזה חלק יּטלּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמזהרין,
חלק לוי, ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: -ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
וכן ּבארץ; ו"נחלה" ּבּבּזה, "חלק" יׂשראל", עם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָונחלה
ל יהיה לא וחלק תנחל, לא "ּבארצם אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹהּוא
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.·Èׁשהן ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעם עד חּיבין, העדים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואין
אֹותּה. ִִַָמּכירין

.‚È,העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ׁשאין למדּת, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּנה
הּתֹובע, ׁשּיתּבעם הן: ואּלּו דברים; עׂשרה ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
וׁשּיתחּיב הּמּטלטל, ממֹון וׁשּיהיה ממֹון, עדּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָוׁשּתהיה
אחר וׁשּיכּפרּו העידּו, אם לבּדּה ּבעדּותן לׁשּלם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּנתּבע
ׁשבּועה ׁשם וׁשּתהיה ּדין, ּבבית וׁשּיכּפרּו הּתֹובע, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתבען
וׁשּייחד לּׁשבּועה, העדּות ידיעת וׁשּתקּדם ּבכּנּוי, אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבּׁשם
הּׁשבּועה וׁשּתהיה הּתביעה, ּבעת אֹו הּׁשבּועה ּבעת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעדיו

אֹותּה. מּכירין ׁשהן ְִִֵֶַָָּבלׁשֹון

.„Èאבל העדּות; מּׁשבּועת - 'ּפטּור' ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲִֵֶַַָָָָָָּכל
ז עם ׁשענהאת,][= אֹו ׁשּנׁשּבע, והּוא ּבּטּוי. ּבׁשבּועת ְְְִִִֶֶַַַָָָחּיב

אבל ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי אחר, הׁשּביעֹו אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ'אמן'
על נׁשּבע ׁשהּוא ּפי על אף - העדּות ּבׁשבּועת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻהמחּיב
ׁשבּועת מּׁשּום חּיב אינֹו - מזיד ׁשהּוא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשקר,
הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד; העדּות ׁשבּועת מּׁשּום אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּטּוי,
הּמזיד לחּיב ּבּטּוי, ׁשבּועת מּכלל העדּות ׁשבּועת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָהֹוציא
מאּלה" "לאחת ׁשּנאמר: ּבמלקּות, לא ּבקרּבן, ּכּׁשֹוגג ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּה
אּתה ואין הּנׁשּבע, מחּיב אּתה ׁשבּועֹות מּמיני אחד ּבמין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

עד מינין, ּבׁשני ׁשבּועת[-כדי]מחּיבֹו ּבדין חּיב ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
ּבּטּוי. ׁשבּועת ּובדין ְְִִֵַָהעדּות

.ÂËׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע
'ׁשבּועה ואבדה', ּגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ּביד ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלי

אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ל יֹודעין אנּו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל יֹודעין אנּו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ'ׁשבּועה
ואחת. אחת ּכל על חּיבין ואבדה', ּגזל יד ּותׂשּומת ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּפּקדֹון

.ÊËׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע
אנּו ׁשאין 'ׁשבּועה וכּסמין', ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני ּביד ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָֻלי
ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹודעין
ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל יֹודעין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָאנּו

ואחת. אחת ּכל על חּיבין ְְְִִַַַַַַָָֻוכּסמין',

.ÊÈ:ואמרּו להם, להעיד רּבים אֹותם ּתבעּו אם ְְְְְִִִֵֶַָָָָָוכן
אּלא חּיבין אינם - עדּות' לכם יֹודעין אנּו ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ'ׁשבּועה
אחת ּכל על חּיבין - 'ל ולא ,ל ולא ,ל 'לא ְְְְְִַַַַַַָָֹֹֹאחת;

הּפּקדֹון. ּבׁשבּועת ׁשּבארנּו ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָואחת,

.ÁÈׁשאינֹו ונמצא עדּות, לֹו יֹודע ׁשהּוא לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּנׁשּבע
העדּות ׁשבּועת לא ּכאן ואין ּפטּור, זה הרי - עדּות לֹו ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָֹיֹודע
ּבדבר אּלא אינּה ּבּטּוי ׁשּׁשבּועת מּפני ּבּטּוי; ׁשבּועת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹולא
ל יֹודע ׁשאיני 'ׁשבּועה יאמר: ואם והן, לאו ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיׁש
והֹואיל העדּות; ׁשבּועת אּלא ּבּטּוי ׁשבּועת זֹו אין ְְְִִֵֵֵֶַַָָעדּות',
ׁשהּוא ׁשּבּה, הן ּכ ּבּטּוי, ׁשבּועת אינּה ּבּה ׁשּיׁש זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָולאו

ּבּטּוי. ׁשבּועת אינּה עדּות, לֹו ׁשּיֹודע ְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנׁשּבע

.ËÈוהּוא לֹו, ׁשהעיד לחברֹו ׁשהּנׁשּבע הּוא, ּברּור ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּדבר
חּיב זה הרי - העיד והּוא לֹו, העיד ׁשּלא אֹו לֹו, העיד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹלא

ּכלל. עדּות ׁשבּועת ּכאן ואין ּבּטּוי, ׁשבּועת ְְְְִִֵֵַַָָמּׁשּום
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ּכבר‡. ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּפי על אף - לוי ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשבט
- והערים ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים להם לּתן יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנצטּוּו
עיר; ּוׁשּתים ארּבעים ועליהן הּמקלט, ערי ׁשׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהן
ללוּים. הּכל הּמׁשיח, ּבימֹות אחרֹות מקלט ערי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּוכׁשּמֹוסיפין

ׁשלׁשת·. ׁשהן ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמגרׁשי
אלף וחּוצה, העיר "מּקיר ׁשּנאמר: - סביב אּמה ֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאלפים
את לעיר, מחּוץ "ּומּדתם אֹומר: הּוא ּולהּלן סביב", ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּמה
מגרׁש, הראׁשֹונֹות אלף - וגֹו'" ּבאּמה אלּפים קדמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפאת

ּוכרמים. לׂשדֹות לּמגרׁש חּוץ ׁשּמֹודדין ְְְְְְִִִִֶַַַָָָואלּפים

ׁשאין‚. - זה לתחּום חּוץ קבּורה ּבית עיר, לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָונֹותנין
יהיּו "ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: עריהם, ּבתחּום מתיהם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָקֹוברין
לקבּורה. לא נּתנּו, לחּיים - חּיתם" ּולכל ולרכׁשם, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻלבהמּתם

עיר,„. מגרׁש ולא מגרׁש, עיר הלוּים ּבערי עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹאין
"ּוׂשדה ׁשּנאמר: - מגרׁש ׂשדה ולא ׂשדה, מגרׁש ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא

יּמכר"; לא עריהם, ְִִֵֵֶַָָֹמגרׁש

הּׁשמּועה‰. רבינו]ּומּפי ממשה ׁשּזה[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
והּמגרׁש הּׂשדה אּלא - יׁשּנה לא יּמכר", "לא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבׁשאר וכן לעֹולם. ׁשהּוא ּכמֹות מּׁשלׁשּתן אחד ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָוהעיר,

ׂשדה, מגרׁש ולא מגרׁש, ׂשדה עֹוׂשין אין - יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹערי
מגרׁש; עיר ולא עיר, מגרׁש ְְְְִִִִָָֹֹולא

.Âאת יּטע ולא ּגּנה, לעׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹולא
יׂשראל. ארץ יחריבּו ׁשּלא ּגּנה; ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹחרבתֹו

.Êּבית אֹו עריהם, מּׂשדֹות ׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּיים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכהנים
אּלא הּזה, ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ערי ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתי
ואם מּיד; וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו הּׂשדֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָמֹוכרין
וגֹואלין הּיֹובל; לאחר ההקּדׁש מּיד ּגֹואלין ׂשדה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהקּדיׁשּו
- ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ׁשּירצּו, זמן ּכל חֹומה ערי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבּתי

ללוּים". ּתהיה עֹולם "ּגאּלת ְְְֱִִִֶֶֶַַַָֻׁשּנאמר:

.Á,ּכלוּים ּגֹואל זה הרי - לוי אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל
לוּיים, ׁשל הּׂשדֹות אֹו והערים הֹואיל לוי; ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
ּבּבעלים. לא אּלּו, ּבמקֹומֹות ּתלּוי זה ׁשּדין לעֹולם; ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּגֹואל

.Ë,ּכלוּים ּגֹואל אינֹו - יׂשראל אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָולוי
ללוּים", ּתהיה עֹולם "ּגאּלת נאמר ׁשּלא ּכיׂשראל; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא

הלוּים. ּבערי ְְִִֵֶַָָאּלא

.Èהן וכן ּכנען. ּבארץ ינחלּו ׁשּלא מזהרין לוי, ׁשבט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכל
הערים את ׁשּכֹובׁשין ּבׁשעה ּבּבּזה חלק יּטלּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמזהרין,
חלק לוי, ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: -ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
וכן ּבארץ; ו"נחלה" ּבּבּזה, "חלק" יׂשראל", עם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָונחלה
ל יהיה לא וחלק תנחל, לא "ּבארצם אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹהּוא
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לֹוקה; ּבּבּזה, חלק ׁשּנטל ּכהן אֹו לוי ּובן ּבּבּזה. ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכם",
מּמּנּו. אֹותּה מעבירין ּבארץ, נחלה נטל ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָואם

.‡Èּבארץ אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ׁשאין לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיראה
וירׁשּוה ּוליעקב, ליצחק לאברהם ּברית עליה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנכרת
ׁשּכֹובׁש הארצֹות ּכל ׁשאר אבל להם; ונתחּלקה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבניהם
הארצֹות ּבאֹותן והלוּים הּכהנים הרי - יׂשראל מּמלכי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמל

יׂשראל. ּככל ְְְִִֵָָָָּובבּזתן,

.·Èעם ּובבּזתּה יׂשראל ארץ ּבנחלת לוי זכה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולּמה
ּדרכיו ּולהֹורֹות ּולׁשרתֹו, ה' את לעבד ׁשהבּדל מּפני ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחיו?
"יֹורּו ׁשּנאמר: - לרּבים הּצּדיקים ּומׁשּפטיו ְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָהיׁשרים
הבּדלּו ,ּולפיכ ליׂשראל". ותֹורת ליעקב, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻמׁשּפטי
ולא יׂשראל, ּכׁשאר מלחמה עֹורכין לא - העֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמּדרכי
ה', חיל הם אּלא ּגּופן; ּבכח לעצמן זֹוכין ולא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹנֹוחלין,
להם, זֹוכה הּוא ּברּו והּוא חילֹו", ה' ּבר" ְֱֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

."ונחלת חלק "אני ְְְְֱֲֲִֶֶֶַַָׁשּנאמר:

.‚Èּבאי מּכל ואיׁש איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹולא
לעמד להּבדל מּדעֹו והבינֹו אֹותֹו, רּוחֹו נדבה אׁשר ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם
ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעת ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָלפני
הרּבים החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלהים, ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעׂשהּו
קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
לֹו ויזּכה עֹולמים; ּולעֹולמי לעֹולם ונחלתֹו חלקֹו ה' ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָויהיה
וללוּים. לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעֹולם
ּגֹורלי". ּתֹומי אּתה - וכֹוסי חלקי מנת "ה' אֹומר: ּדוד ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהרי

ּדסּיען. רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשביעי, ספר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנגמר
ּפרקים; עׂשרה ּכלאים, הלכֹות ּוׁשמֹונים: חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָזה,
ּתרּומֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ענּיים, מּתנֹות ְְְְְֲֲִִִִִַָָָהלכֹות
עׂשר ארּבעה מעׂשרֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָחמּׁשה
ּפרקים; עׂשר אחד רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר הלכֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּפרקים;
עׂשר ׁשנים ׁשּבּגבּולין, ּכהּנה מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻהלכֹות

ּפרקים. עׂשר ׁשלׁשה ויֹובל, ׁשמּטה הלכֹות ְְְְְְִִִִֵָָָָָָֹּפרקים;

שני יום
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לא מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹֹֹיׁש
לבנֹות ׁשּלא (ב) מקּדׁש; לבנֹות (א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹתעׂשה;
מן ליראה (ד) ּבמעלֹות; עליו לעלֹות ׁשּלא (ג) ּגזית; ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּמזּבח
להׁשּבית ׁשּלא (ו) סביב; הּמקּדׁש את לׁשמר (ה) ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּמקּדׁש;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור הּמקּדׁש. ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָׁשמירת

א ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

ּבֹו‡. מקריבין להיֹות מּוכן לה', ּבית לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות
ׁשּנאמר: - ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרּבנֹות,
ׁשעׂשה מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ"ועׂשּו
עד באתם לא "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשעה לפי והיה רּבנּו, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה

הּנחלה". ואל הּמנּוחה אל ְְֲֶֶַַַָָָָעּתה

ארּבע·. ּבּגלּגל הּמׁשּכן העמידּו לארץ, ׁשּנכנסּו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכיון
ׁשם ּובנּו לׁשילה, ּבאּו ּומּׁשם וׁשחלקּו. ׁשּכבׁשּו ׁשנה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹעׂשרה
היתה ולא עליו, הּמׁשּכן יריעֹות ּופרׂשּו אבנים; ׁשל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹּבית
מקּדׁש עמד ׁשנה ותׁשע וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש ּתקרה. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹׁשם
מקּדׁש; ׁשם ּובנּו לנב ּובאּו חרב, - עלי ּוכׁשּמת ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשילה.
מקּדׁש. ׁשם ּובנּו לגבעֹון ּובאּו חרב, - ׁשמּואל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּוכׁשּמת
ׁשבע - וגבעֹון נב וימי העֹולמים. לבית ּבאּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּומּגבעֹון

ׁשנה. ֲִִַָָוחמּׁשים

הּמקֹומֹות‚. ּכל נאסרּו - ּבירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכיון
ׁשם ואין קרּבן; ּבהן ּולהקריב לה', ּבית ּבהן לבנֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכּלן
הּמֹורּיה ּובהר ּבלבד, ּבירּוׁשלים אּלא הּדֹורֹות לדֹורי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבית
וזה האלהים, ה' ּבית הּוא זה ּדוד: "וּיאמר ׁשּנאמר: - ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבּה
עד". עדי מנּוחתי "זאת ואֹומר: ליׂשראל", לעֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹמזּבח

ּבנין„. וכן ּבמלכים; מפרׁש ּכבר ׁשלמה, ׁשּבנה ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹּבנין
אינֹו ּביחזקאל, ּכתּוב ׁשהּוא ּפי על אף - לּבנֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהעתיד
- עזרא ּבימי ּכׁשּבנּו - ׁשני ּבית ואנׁשי ּומבאר. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמפרׁש
ּביחזקאל. המפרׁשים ּדברים ּומעין ׁשלמה, ּכבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹּבנּוהּו

ּבֹו‰. עֹוׂשין הּבית: ּבבנין עּקר ׁשהן הּדברים הם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָואּלּו
והּוא אחד מקֹום הּקדׁש לפני ויהיה הּקדׁשים, וקדׁש ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹקדׁש,
מחּצה ועֹוׂשין 'היכל'. נקראין ּוׁשלׁשּתן 'אּולם'; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָהּנקרא
ׁשהיּו החצר קלעי ּכעין מּמּנּו רחֹוקה להיכל, סביב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
אהל חצר ּכעין ׁשהּוא זֹו ּבמחּצה הּמּקף וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּמדּבר;

'מקּדׁש'. נקרא והּכל 'עזרה'. הּנקרא הּוא ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹמֹועד,

.Âולׁשאר לעֹולה מזּבח כלים: ׁשבעה ּבּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָועֹוׂשין
לפני ּומקֹומֹו לּמזּבח, ּבֹו ׁשעֹולין וכבׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּקרּבנֹות;
הּכהנים מּמּנּו לקּדׁש וכּנֹו, וכּיֹור לדרֹום; מׁשּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהאּולם,
ולּמזּבח, האּולם ּבין ּומקֹומֹו לעבֹודה, ורגליהם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָידיהם
ּומזּבח לּמקּדׁש. הּנכנס ׂשמאל ׁשהּוא לדרֹום ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמׁשּו
לפני הּקדׁש, ּבתֹו ּוׁשלׁשּתם וׁשלחן; ּומנֹורה, ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻלקטרת,

הּקדׁשים. ֳִֶַָֹקדׁש

.Êׁשעליו מּימין וׁשלחן הּנכנס, מּׂשמאל ּבדרֹום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּמנֹורה
ּומזּבח מּבחּוץ. הּקדׁשים קדׁש ּבצד ּוׁשניהם הּפנים; ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלחם
העזרה ּבתֹו ועֹוׂשין לחּוץ. ׁשניהם מּבין מׁשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
ּבּה ּובֹונים לּכהנים'; ּכאן 'עד ליׂשראל', ּכאן 'עד - ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹּגבּולין
'לׁשּכה'. נקרא מהם ּבית ּכל הּמקּדׁש, צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּתים

.Áואם ּגדֹולֹות; ּבאבנים ּבֹונין והעזרה, ההיכל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָּכׁשּבֹונין
אבני את מפּצלין ואין ּבלבנים. ּבֹונין אבנים, מצאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלא
אֹותן ּומסּתתין אֹותן מפּצלין אּלא הּבית, ּבהר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּבנין
"אבנים ׁשּנאמר: לּבנין, אֹותן מכניסין ּכ ואחר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ,
ואֹומר: גזית", אבני הּבית, ליּסד יקרֹות אבנים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹּגדלֹות
ּבהּבנתֹו". ּבּבית נׁשמע לא ברזל, ּכלי ּכל והּגרזן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"ּומּקבֹות
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.Ëאֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין
העזרה, ּבכל עץ ׁשל אכסדרּיֹות עֹוׂשין ואין וסיד; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבלבנים

לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא

.Èאבן נעקרה ואם יקרֹות. ּבאבנים העזרה ּכל ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּומרּצפין
ונתקלקלה, הֹואיל - ּבמקֹומּה עֹומדת ׁשהיא ּפי על אף -ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
העבֹודה, ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה;

ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד

.‡Èּכח ּכפי ּולהגּביהֹו הּבנין לחּזק הּמבחר מן ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹֻּומצוה
ּומפארין אלהינּו. ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּצּבּור,
ּבזהב ּכּלֹו אֹותֹו לטּוח יכֹולין ואם ּכחן: ּכפי ּומיּפין ְְְְְִִִִַַָָָָֹֻאֹותֹו

מצוה. זֹו הרי - ּבמעׂשיו ְְְְֲֲִִֵַַָָּולהגּדיל

.·Èהקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין
ּבּבנין ועֹוסקין ּבּלילה; לא מקימין, ּבּיֹום - הּמׁשּכן" ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹאת
לבנֹות חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹמעלֹות
הּמדּבר; ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ּבעצמם ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּולסעד
מקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות מבּטלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואין

טֹוב. יֹום ֶּדֹוחה

.‚Èוזה אבנים. ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוׂשין אין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמזּבח,
מחּבר ׁשּיהיה - ּלי" ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבּתֹורה: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר
ּגּבי על ולא כּפין, ּגּבי על לא יבנּוהּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבאדמה;
הּׁשמּועה מּפי - אבנים" מזּבח "ואם ׁשּנאמר: וזה ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמחּלֹות;

חֹובה. אּלא רׁשּות ׁשאינֹו ְְֵֶֶָָָלמדּו

.„Èׁש ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן לּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
"אבנים ׁשּנאמר: ולּמזּבח, לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחיטה
אבני מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמֹות
למקֹום ׁשּמּגיעין עד חֹופרין - הּקרקע מּבתּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָמזּבח?
האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה מקֹום ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהּנּכר
והעזרֹות ההיכל אבני וכן ּבהן. ּובֹונין הּגדֹול, הּים מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו

היּו. ְֵָׁשלמֹות

.ÂË;ּפסּולֹות - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואבני
- הּברזל ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזין. אּלא ּפדיֹון, להן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואין
ּובנין הּמזּבח לבנין ּפסּולה - נפּגמה ׁשּלא ּפי על ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹאף
והּבֹונה וּתחללה". עליה, הנפּת חרּב "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּכבׁש,
ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ׁשּנגע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאבן
ּבעׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית"; אתהן תבנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ"לא

.ÊËׁשּנבנית אחר הּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאבן
ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה - ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמזּבח
ּוכׁשּמלּבנין ּובחג; ּבּפסח ּבּׁשנה, ּפעמים הּמזּבח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאת
ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ּבמּפה, אֹותֹו מלּבנין ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,

ויפסל. ּבאבן יּגע ְְְִִֶֶֶַָֹׁשּמא

.ÊÈתעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין
ׁשל ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָּבמעלֹות
והּוא הארץ; עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד מתמעט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמזּבח,
וכן לֹוקה. הּמזּבח, על ּבמעלֹות והעֹולה 'ּכבׁש'. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנקרא
מּבין אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח מן אחת אבן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנֹותץ
"ונּתצּתם ׁשּנאמר: לֹוקה, - הׁשחתה ּדר ולּמזּבח, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאּולם

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא מזּבחתם..., ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹֹאת

.ÁÈוכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן וכליה, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה
ואם ּבלבד; הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוׂשין אין - הּׁשרת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלי
ּפסּולין. זכּוכית, ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ׁשל אֹותן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָעׂשּו

.ËÈואם ּבדיל; ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוׂשין ענּיים, הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו
והּׁשּפּודין הּמזרקֹות אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוׂשין ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעׁשירּו,
עֹוׂשין ּבּצּבּור, אם - והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוהּמגרפֹות
אם זהב, אֹותן מחּפין - העזרה ׁשערי אפּלּו זהב. ׁשל ְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָאֹותן

ידם. ְָָָָמצאה

.Îואם הּקדׁש; לׁשם אּלא מּתחּלתן, הּכלים ּכל עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין
ּגבֹוּה ּוכלי לגבֹוּה. אֹותן עֹוׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנעׂשּו
הדיֹוט; ּבהן להׁשּתּמׁש רּׁשאי ּגבֹוּה, ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא עד -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וקֹורֹות אבנים להדיֹוט. אסּורין ּגבֹוּה, ּבהן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשּיׁשּתּמׁש
הּבית. ּבהר אֹותן ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית לׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחצבן
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אֹותֹו‡. מׁשּנין ואין ּביֹותר; מכּון מקֹומֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָֻהּמזּבח,
ליׂשראל". לעלה מזּבח "וזה ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמּמקֹומֹו
ארץ אל ל ול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק נעקד ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּובּמזּבח
הּמֹורּיה". ּבהר הּבית את ׁשלמה "וּיבן ונאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹהּמרּיה",

ּוׁשלמה·. ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹּומסרת
אברהם ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא - ארונה ּבגרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח
נח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא יצחק, עליו ועקד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּמזּבח
והבל, קין הקריב ׁשעליו הּמזּבח והּוא הּתבה, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשּיצא

ק ּכׁשּנברא הראׁשֹון אדם הקריב נברא;ּובֹו ּומּׁשם רּבן, ְְְְְִִִִִִֶָָָָָָָָ
נברא'. ּכּפרתֹו מּמקֹום 'אדם חכמים: ְְְֲִִִַָָָָָָָאמרּו

איׁש‚. ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻמּדֹות
ׁשעתיד מזּבח ּכעין הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ּומזּבח ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמאיׁש.
מּמּנה. לגרע ולא מּדתֹו, על להֹוסיף ואין עׂשּוהּו; ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלהּבנֹות

העיד„. אחד - הּגֹולה מן עּמהן עלּו נביאים ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּוׁשלׁשה
ואחד מּדֹותיו, על להם העיד ואחד הּמזּבח, מקֹום על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהם
על אף הּקרּבנֹות ּכל הּזה הּמזּבח על ׁשּמקריבין להם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהעיד

ּבית. ׁשם ׁשאין ִִֵֶַָּפי

ּבני‰. וׁשעׂשּו ׁשלמה, וׁשעׂשה מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹמזּבח
אחד ּכל ּגבּה אּמֹות עׂשר ּכּלן - לעׂשֹות וׁשעתיד ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּגֹולה,
מקֹום - קמתֹו" אּמֹות "ׁשלׁש ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב וזה ְְֵֶֶֶַַָָָָֹֹמהן;
העתיד וכן הּגֹולה, ּבני ׁשעׂשּו ּומזּבח ּבלבד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמערכה
על אּמֹות ּוׁשּתים ׁשלׁשים ורחּבֹו, ארּכֹו מּדת - ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹלהּבנֹות

אּמֹות. ּוׁשּתים ְְִִַַֹׁשלׁשים

.Âחמּׁשה ּבת ּבאּמה מהן - הּמזּבח ּגבּה ׁשל אּמֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשר
אּמֹות ּכל ּוׁשאר טפחים; ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ּומהן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָטפחים,
ׁשמֹונה הּמזּבח, ּכל וגבּה טפחים. ׁשּׁשה ּבת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹהּבנין,

טפח. ֲִִֶַַוחמּׁשים

.Êוכנס טפחים, חמּׁשה עלה וצּורתֹו: מּדתֹו היתה ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָוכ
אּמה ׁשלׁשים רחב נמצא יסֹוד; הּוא זה - טפחים ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹחמּׁשה
עלה טפחים. ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב על טפחים, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּוׁשני
נמצא סֹובב; הּוא זה - טפחים חמּׁשה וכנס טפח, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשים
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.Ëאֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין
העזרה, ּבכל עץ ׁשל אכסדרּיֹות עֹוׂשין ואין וסיד; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבלבנים

לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא

.Èאבן נעקרה ואם יקרֹות. ּבאבנים העזרה ּכל ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּומרּצפין
ונתקלקלה, הֹואיל - ּבמקֹומּה עֹומדת ׁשהיא ּפי על אף -ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
העבֹודה, ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה;

ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד

.‡Èּכח ּכפי ּולהגּביהֹו הּבנין לחּזק הּמבחר מן ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹֻּומצוה
ּומפארין אלהינּו. ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּצּבּור,
ּבזהב ּכּלֹו אֹותֹו לטּוח יכֹולין ואם ּכחן: ּכפי ּומיּפין ְְְְְִִִִַַָָָָֹֻאֹותֹו

מצוה. זֹו הרי - ּבמעׂשיו ְְְְֲֲִִֵַַָָּולהגּדיל

.·Èהקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין
ּבּבנין ועֹוסקין ּבּלילה; לא מקימין, ּבּיֹום - הּמׁשּכן" ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹאת
לבנֹות חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹמעלֹות
הּמדּבר; ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ּבעצמם ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּולסעד
מקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות מבּטלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואין

טֹוב. יֹום ֶּדֹוחה

.‚Èוזה אבנים. ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוׂשין אין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמזּבח,
מחּבר ׁשּיהיה - ּלי" ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבּתֹורה: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר
ּגּבי על ולא כּפין, ּגּבי על לא יבנּוהּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבאדמה;
הּׁשמּועה מּפי - אבנים" מזּבח "ואם ׁשּנאמר: וזה ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמחּלֹות;

חֹובה. אּלא רׁשּות ׁשאינֹו ְְֵֶֶָָָלמדּו

.„Èׁש ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן לּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
"אבנים ׁשּנאמר: ולּמזּבח, לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחיטה
אבני מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמֹות
למקֹום ׁשּמּגיעין עד חֹופרין - הּקרקע מּבתּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָמזּבח?
האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה מקֹום ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהּנּכר
והעזרֹות ההיכל אבני וכן ּבהן. ּובֹונין הּגדֹול, הּים מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו

היּו. ְֵָׁשלמֹות

.ÂË;ּפסּולֹות - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואבני
- הּברזל ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזין. אּלא ּפדיֹון, להן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואין
ּובנין הּמזּבח לבנין ּפסּולה - נפּגמה ׁשּלא ּפי על ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹאף
והּבֹונה וּתחללה". עליה, הנפּת חרּב "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּכבׁש,
ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ׁשּנגע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאבן
ּבעׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית"; אתהן תבנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ"לא

.ÊËׁשּנבנית אחר הּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאבן
ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה - ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמזּבח
ּוכׁשּמלּבנין ּובחג; ּבּפסח ּבּׁשנה, ּפעמים הּמזּבח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאת
ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ּבמּפה, אֹותֹו מלּבנין ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,

ויפסל. ּבאבן יּגע ְְְִִֶֶֶַָֹׁשּמא

.ÊÈתעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין
ׁשל ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָּבמעלֹות
והּוא הארץ; עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד מתמעט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמזּבח,
וכן לֹוקה. הּמזּבח, על ּבמעלֹות והעֹולה 'ּכבׁש'. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנקרא
מּבין אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח מן אחת אבן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנֹותץ
"ונּתצּתם ׁשּנאמר: לֹוקה, - הׁשחתה ּדר ולּמזּבח, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאּולם

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא מזּבחתם..., ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹֹאת

.ÁÈוכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן וכליה, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה
ואם ּבלבד; הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוׂשין אין - הּׁשרת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלי
ּפסּולין. זכּוכית, ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ׁשל אֹותן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָעׂשּו

.ËÈואם ּבדיל; ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוׂשין ענּיים, הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו
והּׁשּפּודין הּמזרקֹות אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוׂשין ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעׁשירּו,
עֹוׂשין ּבּצּבּור, אם - והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוהּמגרפֹות
אם זהב, אֹותן מחּפין - העזרה ׁשערי אפּלּו זהב. ׁשל ְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָאֹותן

ידם. ְָָָָמצאה

.Îואם הּקדׁש; לׁשם אּלא מּתחּלתן, הּכלים ּכל עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין
ּגבֹוּה ּוכלי לגבֹוּה. אֹותן עֹוׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנעׂשּו
הדיֹוט; ּבהן להׁשּתּמׁש רּׁשאי ּגבֹוּה, ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא עד -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וקֹורֹות אבנים להדיֹוט. אסּורין ּגבֹוּה, ּבהן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשּיׁשּתּמׁש
הּבית. ּבהר אֹותן ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית לׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחצבן

שלישי יום

ב ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

אֹותֹו‡. מׁשּנין ואין ּביֹותר; מכּון מקֹומֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָֻהּמזּבח,
ליׂשראל". לעלה מזּבח "וזה ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמּמקֹומֹו
ארץ אל ל ול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק נעקד ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּובּמזּבח
הּמֹורּיה". ּבהר הּבית את ׁשלמה "וּיבן ונאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹהּמרּיה",

ּוׁשלמה·. ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹּומסרת
אברהם ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא - ארונה ּבגרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח
נח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא יצחק, עליו ועקד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּמזּבח
והבל, קין הקריב ׁשעליו הּמזּבח והּוא הּתבה, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשּיצא

ק ּכׁשּנברא הראׁשֹון אדם הקריב נברא;ּובֹו ּומּׁשם רּבן, ְְְְְִִִִִִֶָָָָָָָָ
נברא'. ּכּפרתֹו מּמקֹום 'אדם חכמים: ְְְֲִִִַָָָָָָָאמרּו

איׁש‚. ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻמּדֹות
ׁשעתיד מזּבח ּכעין הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ּומזּבח ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמאיׁש.
מּמּנה. לגרע ולא מּדתֹו, על להֹוסיף ואין עׂשּוהּו; ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלהּבנֹות

העיד„. אחד - הּגֹולה מן עּמהן עלּו נביאים ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּוׁשלׁשה
ואחד מּדֹותיו, על להם העיד ואחד הּמזּבח, מקֹום על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהם
על אף הּקרּבנֹות ּכל הּזה הּמזּבח על ׁשּמקריבין להם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהעיד

ּבית. ׁשם ׁשאין ִִֵֶַָּפי

ּבני‰. וׁשעׂשּו ׁשלמה, וׁשעׂשה מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹמזּבח
אחד ּכל ּגבּה אּמֹות עׂשר ּכּלן - לעׂשֹות וׁשעתיד ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּגֹולה,
מקֹום - קמתֹו" אּמֹות "ׁשלׁש ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב וזה ְְֵֶֶֶַַָָָָֹֹמהן;
העתיד וכן הּגֹולה, ּבני ׁשעׂשּו ּומזּבח ּבלבד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמערכה
על אּמֹות ּוׁשּתים ׁשלׁשים ורחּבֹו, ארּכֹו מּדת - ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹלהּבנֹות

אּמֹות. ּוׁשּתים ְְִִַַֹׁשלׁשים

.Âחמּׁשה ּבת ּבאּמה מהן - הּמזּבח ּגבּה ׁשל אּמֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשר
אּמֹות ּכל ּוׁשאר טפחים; ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ּומהן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָטפחים,
ׁשמֹונה הּמזּבח, ּכל וגבּה טפחים. ׁשּׁשה ּבת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹהּבנין,

טפח. ֲִִֶַַוחמּׁשים

.Êוכנס טפחים, חמּׁשה עלה וצּורתֹו: מּדתֹו היתה ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָוכ
אּמה ׁשלׁשים רחב נמצא יסֹוד; הּוא זה - טפחים ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹחמּׁשה
עלה טפחים. ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב על טפחים, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּוׁשני
נמצא סֹובב; הּוא זה - טפחים חמּׁשה וכנס טפח, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשים
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ׁשמֹונה על טפחים, וארּבעה אּמה ועׂשרים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָרחּבֹו
מּזה אּמה הּקרנֹות, ּומקֹום טפחים. וארּבעה אּמה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָועׂשרים
סביב; אּמה הּכהנים, רגלי מקֹום וכן סביב; מּזה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואּמה
וארּבעה אּמה ועׂשרים ארּבע רחב הּמערכה, מקֹום ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹנמצא

טפחים. וארּבעה אּמה ועׂשרים ארּבע על ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָטפחים,

.Á,קרן ּכל ורּבּוע טפחים; חמּׁשה וקרן, קרן ּכל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּגבּה
וגבּה מּתֹוכן. היּו חלּולין הּקרנֹות וארּבע אּמה. על ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹאּמה
ּגבּה חצי נמצא טפח. עׂשר ׁשמֹונה הּמערכה, ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹמקֹום

ּולמּטה. הּסֹובב מּסֹוף טפחים ּכׁשּׁשה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמזּבח,

.Ëלהבּדיל הּמזּבח, ּבאמצע חגּור היה סקרא ׁשל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוחּוט
מן ּגבהֹו ונמצא הּתחּתֹונים: לדמים העליֹונים ּדמים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּבין
טפח; ּפחֹות אּמֹות ּתׁשע הּמערכה, מקֹום עד ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָהארץ

.Èּכמֹו רּוחֹותיו מארּבע מּקיף היה לא הּמזּבח ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹיסֹוד
ּומערב, צפֹון רּוח ּכל ּכנגד מׁשּו היסֹוד היה אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּסֹובב,
ּדרֹומית וקרן אחת; אּמה ּובמזרח אחת אּמה ּבדרֹום ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָואֹוכל

יסֹוד. לּה היה לא ְְִִָָָָֹמזרחית

.‡Èׁשני ּכמין נקבים ׁשני היּו ּדרֹומית מערבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּובקרן
ּבהן יֹורדין ׁשהּדמים 'ׁשיתין': הּנקראין והן ּדּקין; ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָחטמין

קדרֹון. לנחל ויֹוצאין ּבאּמה, ְְְְְְִִִִַַַָָָּומתערבין

.·Èעל אּמה מקֹום היה - הּקרן ּבאֹותּה ּברצּפה ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּולמּטה
יֹורדין ׁשּבֹו ּבּה, קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ׁשל וטבלה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָאּמה,

אֹותֹו: ּומנּקין ְִִַַלּׁשית

.‚Èׁשלׁשים ארּכֹו - מזּבח ׁשל לדרֹומֹו ּבנּוי היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹוכבׁש
ּבארץ אֹוכל והיה אּמה; עׂשרה ׁשׁש רחב על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשּתים,
היסֹוד על אּמה מּמּנּו ּופֹורח הּמזּבח, מּצד אּמה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשלׁשים
הּכבׁש ּבין מפסיק היה מעט ואויר הּסֹובב. על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָואּמה
ּתׁשע הּכבׁש וגבּה ּבזריקה. האברים את לּתן ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלּמזּבח,

הּמערכה. ּכנגד עד ׁשתּות, ּפחֹות ְְֲֶֶַַַַָָָאּמֹות

.„Èלּיסֹוד ּפֹונין ׁשּבהן מּמּנּו, יֹוצאים קטּנים כבׁשים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּוׁשני
היתה וחּלֹון נימא. ּכמלא הּמזּבח מן ּומבּדלין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻולּסֹובב,
נקראת, היתה ּו'רבּובה' אּמה, על אּמה ּכבׁש, ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמערבֹו
ותצא צּורתּה ׁשּתעבר עד העֹוף, חּטאת ּפסּולי נֹותנין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּה

הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית

.ÂË,ׁשיׁש ׁשל אחד - הּכבׁש ּבמערב היּו ׁשלחנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּוׁשני
עליו ׁשּנֹותנין ּכסף, ׁשל ואחד האברים; את עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּנֹותנין

הּׁשרת. ְֵֵַָּכלי

.ÊË,עּמּוד ּכמין אטּום ּכּלֹו אֹותֹו ּבֹונין הּמזּבח, ְְְִִִִֵֶַַַָֻּכׁשּבֹונין
ׁשלמֹות אבנים מביא אּלא ּכלל; חלל ּבֹו עֹוׂשין ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָואין
וׁשֹופ ּוממחה וקֹוניא, וזפת סיד ּומביא ּוקטּנֹות, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּגדֹולֹות
הּבנין ּבתֹו ונֹותן ועֹולה. ּובֹונה ּכמּדתֹו, ּגדֹול מלּבן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָלתֹו
היסֹוד; ּכמּדת מזרחית, ּדרֹומית ּבקרן אבן אֹו עץ ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּגּוף
ויסיר הּבנין ׁשּיׁשלים עד וקרן, קרן ּכל ּבתֹו נֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן
מזרחית ּדרֹומית קרן ׁשּתּׁשאר ּכדי הּבנין; ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּגּופים

חלּולין. הּקרנֹות ויּׁשארּו יסֹוד, ְְְְֲֲִִַָָֹּבלא

.ÊÈ;מעּכבין - ורּבּועֹו ויסֹודֹו, מזּבח, ׁשל קרנֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָארּבע
הּוא הרי - ורּבּוע וכבׁש, ויסֹוד, קרן, לֹו ׁשאין מזּבח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָוכל
רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו, מּדת אבל מעּכבין. ׁשארּבעּתן ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָּפסּול,

על מאּמה יפחֹות ׁשּלא והּוא מעּכבין; אינן - קֹומתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּומּדת
מזּבח ׁשל הּמערכה מקֹום ּכׁשעּור אּמֹות, ׁשלׁש ּברּום ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹאּמה

ְִָמדּבר.

.ÁÈ;ּפסּול טפח, מּבנינֹו נפּגם אם - מּבנינֹו ׁשּנפּגם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמזּבח
ּפגּומה. אבן ּבּנׁשאר יהא ׁשּלא והּוא ּכׁשר; מּטפח, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפחֹות

רביעי יום
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גביעים‡. וארּבעה ּבּתֹורה. צּורתּה מפרׁשת ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹהּמנֹורה,
ׁשּנאמר: הּמנֹורה, ּבקנה היּו פרחים ּוׁשני כפּתֹורים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּוׁשני
ּופרחיה"; ּכפּתריה מׁשּקדים, גבעים, ארּבעה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ"ּובּמנרה
ׁשּנאמר: מנֹורה, ׁשל לירכּה סמּו היה ׁשליׁשי ּפרח ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָועֹוד

ּפרחּה". עד ירכּה ְְִֵַַָָ"עד

היּו·. אחרים כפּתֹורים ּוׁשלׁשה לּה. היּו רגלים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹוׁשלׁש
זה, מּצד ׁשלׁשה הּקנים, ׁשׁשת יֹוצאין ׁשּמהן הּמנֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבקנה
גביעים ׁשלׁשה מהן, וקנה קנה ּובכל זה; מּצד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוׁשלׁשה
ּבעׂשּיתן. ׁשקדים ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים והּכל ּופרח, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻוכפּתֹור

ּתׁשעה,‚. והּפרחים ועׂשרים, ׁשנים הּגביעים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָנמצאּו
אפּלּו זה; את זה מעּכבין וכּלן עׂשר. אחד ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻוהּכפּתֹורים

ּכּלן. את מעּכב וארּבעים, הּׁשנים מן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻאחד

ׁשאר„. ׁשל אבל זהב; ּבׁשעׂשּוה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
וכן ּופרחים. ּכפּתֹורים ּגביעים ּבּה עֹוׂשין אין מּתכֹות, ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָמיני
ותהיה נרֹותיה, עם ּכּכר ּכּלּה ּתהיה - זהב הּבאה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻמנֹורה

מ מקׁשה איןּכּלּה - מּתכֹות מיני ׁשאר וׁשל העׁשתֹות. ן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ּכׁשרה. חלּולה היתה ואם מׁשקלּה, על ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמקּפידין

ׁשהיתה‰. ּבין - הּגרּוטאֹות מן לעֹולם אֹותּה עֹוׂשין ְְְְִִֵֵֶַָָָָָואין
מּתכֹות. מיני ׁשאר ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשל

.Â;הּכּכר מּכלל אינן הּׁשמן, ּוכלי והּמחּתֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמלקחים
ואמר: וחזר טהֹור", "זהב ּבּמנֹורה: נאמר ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי
זהב 'נרֹותיה נאמר ולא טהֹור"; זהב ּומחּתתיה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ"ּומלקחיה
הּכּכר. מּכלל והן ּבּמנֹורה קבּועין ׁשהּנרֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָטהֹור',

.Êנרֹותיה וׁשבעה זה, את זה מעּכבין הּמנֹורה קני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשבעת
ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, ׁשל ׁשהיתה ּבין - זה את זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמעּכבין

ּבּקנים. קבּועים הּנרֹות וכל מּתכֹות. מיני ְְְִִִֵֵַַַָָָָׁשאר

.Áמן הּיֹוצאין הּקנים ּבׁשׁשת הּקבּועין הּנרֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשׁשת
וזה הּמנֹורה. קנה ׁשעל האמצעי לּנר ּפניהם ּכּלן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמנֹורה,
הּנקרא והּוא הּקדׁשים; קדׁש ּכנגד ּפניו האמצעי, ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּנר

מערבי'. ֲִֵַָ'נר

.Ëרחב ׁשּפיהן אלּכסנדרּיה, לכֹוסֹות ּדֹומין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּגביעים
ׁשהן ּבירּותּיים, ּתּפּוחים ּכמין והּכפּתֹורים קצר; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוׁשּוליהן
ּכמֹו והּפרחים ּכּדין; ראׁשיה ׁשּׁשני ּכביצה מעט ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻארּכין
לחּוץ. ּכפּולה ּוׂשפתּה קערה ּכמֹו ׁשהם העּמּודים, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּפרחי

.Èוהּפרח הרגלים טפח: עׂשר ׁשמֹונה היה הּמנֹורה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגבּה
ּופרח, ּכפּתֹור ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, טפחים ּוׁשני ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה,
אחד - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּוטפחים
הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיל
אחד - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוטפח
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הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיל
אחד - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוטפח
הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיל
ׁשלׁשה ׁשּבהן טפחים, ׁשלׁשה נׁשּתּירּו חלק; ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹּוטפחים

ּופרח: ּכפּתֹור ְְִִֶַַגביעים,

.‡Èׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואבן
ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן

הטבה. ּבׁשעת ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָּומלקחיה

.·Èׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ארּכֹו היה - ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן
הּבית. לרחב ורחּבֹו הּבית לאר ארּכֹו מּנח והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻטפחים;
מן חּוץ ;לאר ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן
היּו הּמנֹורה נרֹות וכן הּבית; לרחב ארּכֹו ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהארֹון,

והּדרֹום. הּצפֹון ּבין הּבית, רחב ְְִֵֶֶַַַַַָָֹּכנגד

.‚Èמפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל צניפין ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻֻארּבעה
לחם ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהם סֹומכין ׁשהיּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמראׁשיהן,
הּנאמרים והם זה; מּסדר ּוׁשנים זה מּסדר ׁשנים ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפנים,

"ּוקׂשֹותיו". ְַָָּבּתֹורה:

.„Èּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ּוׁשמֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָועׂשרים
עׂשר וארּבעה זה, לסדר עׂשר ארּבעה - לֹו היּו חלּול, ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָקנה
הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראין והן זה; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלסדר

ּבצד הּׁשלחן על הּלבֹונה ּבהן הןׁשּמּניחין הּמערכֹות, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
הּפנים, לחם ּבהן ׁשעֹוׂשין והּדפּוסין "ּכּפֹותיו". ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּנקראין

"קערֹותיו". הּנקראין ְְִִֵַָָָהם

.ÂËעל הראׁשֹונה החּלה נֹותן - קנים עׂשר הארּבעה ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו
קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֻעצמֹו
וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ּכל ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹּובין
נמצאּו אחרת; הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי ּבלבד, קנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשני

מערכה. ּבכל עׂשר ְְֲַַָָָָָָָארּבעה

.ÊË- הּבית ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּוׁשני
ואחד ּבכניסתֹו, הּפנים לחם עליו נֹותנין ׁשיׁש, ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשּמעלין ּביציאתֹו; הּפנים הּלחם עליו ׁשּנֹותנין זהב, ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

מֹורידין. ולא ְִִֶַֹֹּבּקדׁש

.ÊÈנתּון והּוא אּמה; על אּמה מרּבע, היה הּקטרת ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻמזּבח
הּׁשלחן מּבין מׁשּו לּדרֹום, הּצפֹון ּבין מכּון ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻּבהיכל,
ולפנים, ההיכל מּׁשליׁש מּנחין היּו ּוׁשלׁשּתן לחּוץ. ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻוהּמנֹורה
הּקדׁשים. קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין ׁשּמבּדלת הּפרכת ְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּכנגד

.ÁÈּכל ׁשּיהיּו ּכדי ּדד, עׂשר ׁשנים לֹו היּו - ְְְִִֵֵֶַַָָָָהּכּיֹור
ּומּוכני ּכאחד. מּמּנּו מקּדׁשין ּבּתמיד הּמתעּסקין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהּכהנים
יהיּו ׁשּלא ּכדי חל, והיא ּתמיד; הּמים ּבּה ׁשּיהיּו לֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹעׂשּו
ּומקּדׁש; הּקדׁש, מּכלי ׁשהּכּיֹור ּבלינה; נפסלין ׁשּבּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמים

נפסל. לן, אם - קדׁש ּבכלי ׁשּיתקּדׁש ּדבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹוכל
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היה‡. ועליה ּבמערבֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש היתה ְְְְֲֳִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאבן
ׁשּבנה ּובעת אהרן. ּומּטה הּמן צנצנת ּולפניו מּנח, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהארֹון
ּבֹו לגנז מקֹום ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית, את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשלמה

ויאׁשּיהּו ועקלקּלֹות; עמּקֹות ּבמטמֹונּיֹות למּטה, ְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָֹֻהארֹון
ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׁשּבנה ּבּמקֹום אֹותן וגנזּו צּוה, ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּמל
ּתנּו לה': הּקדֹוׁשים יׂשראל לכל הּמבינים לּלוּים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ"וּיאמר
מל ּדוד ּבן ׁשלמה ּבנה אׁשר ּבּבית הּקדׁש ארֹון ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאת
אלהיכם ה' את עבדּו עּתה ּבּכתף. מּׂשא לכם אין ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל,
הּמׁשחה; וׁשמן הּמן וצנצנת אהרן מּטה עּמֹו ונגנז ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוגֹו'".
ׁשהיּו ותּמים אּורים ואף ׁשני. ּבבית חזרּו לא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֻוכל
נׁשאלין היּו ולא הּקדׁש, ּברּוח מׁשיבין היּו לא - ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹּבבית

ּו לאּורים ּכהן עמד "עד ׁשּנאמר: ולא[ל]ּבהן, תּמים"; ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֻ
ּבגדים ׁשמֹונה ּבהן להׁשלים ּכדי אּלא אֹותן עֹוׂשין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהיּו

מחּסר יהיה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ּבגדים.[שמונה]לכהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֻ

קדׁש·. ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל ּכתל היה ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבבית
להם נסּתּפק ׁשני, ּבית ׁשּבנּו וכיון אּמה. עביֹו ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּקדׁשים,

מּמּדת היה הּכתל עבי קדׁש[שטח]אם עׂשּו לפיכ הּקדׁש; ְֳִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
אּמה ארּבעים הּקדׁש ועׂשּו ּתמימֹות, אּמה עׂשרים ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁשים
קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין יתרה אּמה והּניחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּתמימֹות,
ּפרֹוכֹות ׁשּתי עׂשו אּלא ׁשני, ּבבית ּכתל ּבנּו ולא ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּקדׁשים.
ּוביניהן הּקדׁש, מּצד ואחד הּקדׁשים, קדׁש מּצד אחד -ְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּכנגד אבל[במקום]אּמה, ּבראׁשֹון; ׁשהיה הּכתל עבי ְֲֳִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
- ּבלבד אחת ּפרכת אּלא ׁשם היתה לא ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש

וגֹו'". לכם הּפרכת "והבּדילה ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

רּום‚. על מאה על מאה היה הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָההיכל
רּומֹו[גובה] מּדת היתה וכ ׁשׁש[גובהו]מאה; ּגבּה ּבנּו : ְְִֵֵַַָָָָָֹ

יסֹוד ּכמֹו אטּום, הּבית[בסיס]אּמֹות ּכתלי ורּום לֹו; ְְְְִֵַַַָָ
הּכּיּור ורּום אּמה, ועל[הציור]ארּבעים אּמה; ׁשּבּתקרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

אּמֹות ׁשּתי ּגבּה הּדלף[חלל]ּגּביו ּבֹו ׁשּיּכנס ,[גשם]ּפנּוי, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבית ּגּבי ׁשעל הּתקרה ועבי ּדלּפא'; 'ּבית הּנקרא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּוא

ּומעזיבה אּמה, ועלּיה[טיח]ּדלּפא אּמה. גג]ּגבּה [-עלית ְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹ
אּמה ּגבּה ּובגּגּה ארּבעים; ּכתליה ּגבּה ּגּביו, על ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבנּויה
ואּמה ּתקרה, ואּמה ּדלּפא, ּבית ּגבּה ואּמתּים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּכּיּור,
סיף ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס ׁשלׁש; הּמעקה וגבּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמעזיבה.

ינּוחּו[חרב] ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה ּגּבי על אּמה, ּגבהֹו ,ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
עֹורב'. 'ּכלה הּנקרא והּוא - העֹופֹות עורבים]עליו מכלה -] ְְִֵֶַָָָָָ
אּמה. מאה הּכל ֲֵֵַַָָֹהרי

חׁשּבֹונן:„. הּוא וזה אּמה; מאה לּמזרח, הּמערב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמן
לפנים זה ּכתלים ׁשלׁשה[אחר]ארּבעה ּוביניהן מּזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּלפנים הּכתל ּובין הּמערבי הּכתל ּבין - ּפנּויין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמקֹומֹות
ּובין אּמֹות, ׁשׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ּובין אּמֹות, חמׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו
הּכתל עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו ׁשׁש; ּורביעי ׁשליׁשי ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכתל
הּקדׁשים קדׁש ואר הּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי הּמקֹום ְְֳֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעם
ּובין ּבינֹו הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָעׂשרים
הּכתל ועבי אּמה, ארּבעים הּקדׁש ואר אּמה, ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּקדׁש
אּמה, עׂשרה אחת והאּולם אּמֹות; ׁשׁש הּׁשער ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּמזרחי
אּמה. מאה הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש האּולם ּכתל ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורחב

חמׁש‰. האּולם ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום, הּצפֹון ֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמן
וכתלי אּמֹות. עׂשר הּקדׁש ּכתל עד האּולם ּומּכתל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאּמֹות,
חמּׁשה ּוביניהם מּזה, לפנים זה ּכתלים ׁשּׁשה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש
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הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיל
אחד - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוטפח
הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיל
ׁשלׁשה ׁשּבהן טפחים, ׁשלׁשה נׁשּתּירּו חלק; ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹּוטפחים

ּופרח: ּכפּתֹור ְְִִֶַַגביעים,

.‡Èׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואבן
ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן

הטבה. ּבׁשעת ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָּומלקחיה

.·Èׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ארּכֹו היה - ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן
הּבית. לרחב ורחּבֹו הּבית לאר ארּכֹו מּנח והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻטפחים;
מן חּוץ ;לאר ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן
היּו הּמנֹורה נרֹות וכן הּבית; לרחב ארּכֹו ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהארֹון,

והּדרֹום. הּצפֹון ּבין הּבית, רחב ְְִֵֶֶַַַַַָָֹּכנגד

.‚Èמפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל צניפין ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻֻארּבעה
לחם ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהם סֹומכין ׁשהיּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמראׁשיהן,
הּנאמרים והם זה; מּסדר ּוׁשנים זה מּסדר ׁשנים ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפנים,

"ּוקׂשֹותיו". ְַָָּבּתֹורה:

.„Èּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ּוׁשמֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָועׂשרים
עׂשר וארּבעה זה, לסדר עׂשר ארּבעה - לֹו היּו חלּול, ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָקנה
הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראין והן זה; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלסדר

ּבצד הּׁשלחן על הּלבֹונה ּבהן הןׁשּמּניחין הּמערכֹות, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
הּפנים, לחם ּבהן ׁשעֹוׂשין והּדפּוסין "ּכּפֹותיו". ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּנקראין

"קערֹותיו". הּנקראין ְְִִֵַָָָהם

.ÂËעל הראׁשֹונה החּלה נֹותן - קנים עׂשר הארּבעה ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו
קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֻעצמֹו
וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ּכל ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹּובין
נמצאּו אחרת; הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי ּבלבד, קנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשני

מערכה. ּבכל עׂשר ְְֲַַָָָָָָָארּבעה

.ÊË- הּבית ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּוׁשני
ואחד ּבכניסתֹו, הּפנים לחם עליו נֹותנין ׁשיׁש, ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשּמעלין ּביציאתֹו; הּפנים הּלחם עליו ׁשּנֹותנין זהב, ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

מֹורידין. ולא ְִִֶַֹֹּבּקדׁש

.ÊÈנתּון והּוא אּמה; על אּמה מרּבע, היה הּקטרת ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻמזּבח
הּׁשלחן מּבין מׁשּו לּדרֹום, הּצפֹון ּבין מכּון ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻּבהיכל,
ולפנים, ההיכל מּׁשליׁש מּנחין היּו ּוׁשלׁשּתן לחּוץ. ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻוהּמנֹורה
הּקדׁשים. קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין ׁשּמבּדלת הּפרכת ְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּכנגד

.ÁÈּכל ׁשּיהיּו ּכדי ּדד, עׂשר ׁשנים לֹו היּו - ְְְִִֵֵֶַַָָָָהּכּיֹור
ּומּוכני ּכאחד. מּמּנּו מקּדׁשין ּבּתמיד הּמתעּסקין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהּכהנים
יהיּו ׁשּלא ּכדי חל, והיא ּתמיד; הּמים ּבּה ׁשּיהיּו לֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹעׂשּו
ּומקּדׁש; הּקדׁש, מּכלי ׁשהּכּיֹור ּבלינה; נפסלין ׁשּבּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמים

נפסל. לן, אם - קדׁש ּבכלי ׁשּיתקּדׁש ּדבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹוכל

חמישי יום
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היה‡. ועליה ּבמערבֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש היתה ְְְְֲֳִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאבן
ׁשּבנה ּובעת אהרן. ּומּטה הּמן צנצנת ּולפניו מּנח, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהארֹון
ּבֹו לגנז מקֹום ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית, את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשלמה

ויאׁשּיהּו ועקלקּלֹות; עמּקֹות ּבמטמֹונּיֹות למּטה, ְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָֹֻהארֹון
ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׁשּבנה ּבּמקֹום אֹותן וגנזּו צּוה, ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּמל
ּתנּו לה': הּקדֹוׁשים יׂשראל לכל הּמבינים לּלוּים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ"וּיאמר
מל ּדוד ּבן ׁשלמה ּבנה אׁשר ּבּבית הּקדׁש ארֹון ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאת
אלהיכם ה' את עבדּו עּתה ּבּכתף. מּׂשא לכם אין ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל,
הּמׁשחה; וׁשמן הּמן וצנצנת אהרן מּטה עּמֹו ונגנז ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוגֹו'".
ׁשהיּו ותּמים אּורים ואף ׁשני. ּבבית חזרּו לא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֻוכל
נׁשאלין היּו ולא הּקדׁש, ּברּוח מׁשיבין היּו לא - ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹּבבית

ּו לאּורים ּכהן עמד "עד ׁשּנאמר: ולא[ל]ּבהן, תּמים"; ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֻ
ּבגדים ׁשמֹונה ּבהן להׁשלים ּכדי אּלא אֹותן עֹוׂשין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהיּו

מחּסר יהיה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ּבגדים.[שמונה]לכהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֻ

קדׁש·. ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל ּכתל היה ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבבית
להם נסּתּפק ׁשני, ּבית ׁשּבנּו וכיון אּמה. עביֹו ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּקדׁשים,

מּמּדת היה הּכתל עבי קדׁש[שטח]אם עׂשּו לפיכ הּקדׁש; ְֳִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
אּמה ארּבעים הּקדׁש ועׂשּו ּתמימֹות, אּמה עׂשרים ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁשים
קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין יתרה אּמה והּניחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּתמימֹות,
ּפרֹוכֹות ׁשּתי עׂשו אּלא ׁשני, ּבבית ּכתל ּבנּו ולא ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּקדׁשים.
ּוביניהן הּקדׁש, מּצד ואחד הּקדׁשים, קדׁש מּצד אחד -ְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּכנגד אבל[במקום]אּמה, ּבראׁשֹון; ׁשהיה הּכתל עבי ְֲֳִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
- ּבלבד אחת ּפרכת אּלא ׁשם היתה לא ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש

וגֹו'". לכם הּפרכת "והבּדילה ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

רּום‚. על מאה על מאה היה הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָההיכל
רּומֹו[גובה] מּדת היתה וכ ׁשׁש[גובהו]מאה; ּגבּה ּבנּו : ְְִֵֵַַָָָָָֹ

יסֹוד ּכמֹו אטּום, הּבית[בסיס]אּמֹות ּכתלי ורּום לֹו; ְְְְִֵַַַָָ
הּכּיּור ורּום אּמה, ועל[הציור]ארּבעים אּמה; ׁשּבּתקרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

אּמֹות ׁשּתי ּגבּה הּדלף[חלל]ּגּביו ּבֹו ׁשּיּכנס ,[גשם]ּפנּוי, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבית ּגּבי ׁשעל הּתקרה ועבי ּדלּפא'; 'ּבית הּנקרא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּוא

ּומעזיבה אּמה, ועלּיה[טיח]ּדלּפא אּמה. גג]ּגבּה [-עלית ְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹ
אּמה ּגבּה ּובגּגּה ארּבעים; ּכתליה ּגבּה ּגּביו, על ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבנּויה
ואּמה ּתקרה, ואּמה ּדלּפא, ּבית ּגבּה ואּמתּים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּכּיּור,
סיף ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס ׁשלׁש; הּמעקה וגבּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמעזיבה.

ינּוחּו[חרב] ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה ּגּבי על אּמה, ּגבהֹו ,ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
עֹורב'. 'ּכלה הּנקרא והּוא - העֹופֹות עורבים]עליו מכלה -] ְְִֵֶַָָָָָ
אּמה. מאה הּכל ֲֵֵַַָָֹהרי

חׁשּבֹונן:„. הּוא וזה אּמה; מאה לּמזרח, הּמערב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמן
לפנים זה ּכתלים ׁשלׁשה[אחר]ארּבעה ּוביניהן מּזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּלפנים הּכתל ּובין הּמערבי הּכתל ּבין - ּפנּויין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמקֹומֹות
ּובין אּמֹות, ׁשׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ּובין אּמֹות, חמׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו
הּכתל עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו ׁשׁש; ּורביעי ׁשליׁשי ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכתל
הּקדׁשים קדׁש ואר הּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי הּמקֹום ְְֳֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעם
ּובין ּבינֹו הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָעׂשרים
הּכתל ועבי אּמה, ארּבעים הּקדׁש ואר אּמה, ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּקדׁש
אּמה, עׂשרה אחת והאּולם אּמֹות; ׁשׁש הּׁשער ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּמזרחי
אּמה. מאה הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש האּולם ּכתל ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורחב

חמׁש‰. האּולם ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום, הּצפֹון ֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמן
וכתלי אּמֹות. עׂשר הּקדׁש ּכתל עד האּולם ּומּכתל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאּמֹות,
חמּׁשה ּוביניהם מּזה, לפנים זה ּכתלים ׁשּׁשה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש



�iyiy mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

אּמֹות, חמׁש הּׁשני ּובין חיצֹון ּכתל ּבין - ּפנּויין ְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹמקֹומֹות
חמׁש, ּורביעי ׁשליׁשי ּובין אּמֹות, ׁשלׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָֹּובין
ׁשׁש. הּפנימי וכתל חמיׁשי ּובין ׁשׁש, וחמיׁשי רביעי ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַֹּובין
זה מּצד אּמה וארּבעים זה, מּצד אּמה ארּבעים הּכל ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
אּמה. מאה הרי - עׂשרים מּבפנים הּבית ורחב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכנגּדֹו,

.Âלהיכל היּו ּפׁשּפׁשין ּוׁשני הּקטן; הּׁשער הּוא ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּפׁשּפׁש
ׁשּבאמצעֹו הּגדֹול הּׁשער הפשפשים]מּצּדי בין אחד[- - ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מעֹולם; אדם ּבֹו נכנס לא ׁשּבּדרֹום, ּבּדרֹום. ואחד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּצפֹון,
סגּור הּזה "הּׁשער יחזקאל: ידי על מפרׁש הּוא ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹועליו

ּומהּל נכנסין. ּבֹו וׁשּבּצפֹון, יּפתח". לא ּבין[הנכנס]יהיה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּכתלים, ההיכל]ׁשני קיר בתוך ּפתּוח[- למקֹום ׁשּמּגיע עד ְְְִִֵֶַַַַַָָָ

ׁשער עד ּומהּל ההיכל; לתֹו ונכנס מּׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלּקדׁש
ּופֹותחֹו. ְַָהּגדֹול,

.Êעׂשרים וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה - הּגדֹול ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשּתים - לֹו היּו ּדלתֹות וארּבע ּוׁשּתים[מ:]אּמה. ּבפנים, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָ

נפּתחֹו החיצֹונֹות לתֹומּבחּוץ. לכּסֹות[לכיוון]ת הּפתח ְְְִִִֶַַַַַָ
הּבית לתֹו נפּתחֹות והּפנימּיֹות ּכתל, ׁשל ההיכל]עביֹו -] ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

ש]לכּסֹות הּדלתֹות.[הקיר אחֹורי ְְֲֵַַָ

.Áורחב אּמה, ארּבעים ּגבֹוּה היה אּולם ׁשל ְְְִִֶַַַַָָָָָָֹּפתחֹו
מילא ׁשל מלּתרּיֹות וחמׁש ׁשערים. לֹו היּו ולא [-עׂשרים; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

מצוירות] הּתחּתֹונהקורות - מּלמעלה ּפתחֹו ּגּבי על ְְְְִִֵַַַַַָָָהיּו
מ:]עֹודפת מּזה,[רוחב]על[בולטת ואּמה מּזה אּמה הּפתח ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

מּזה אּמה מּמּנה ׁשּלמּטה על עֹודפת מחמׁשּתן אחת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכל
ׁשל ונדּב אּמה. ׁשלׁשים העליֹונה נמצאת מּזה; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואּמה
הּמלּתרּיֹות: צּורת היא וזֹו ואחת. אחת ּכל ּבין היה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָאבנים

.Ë:ורחּבֹו ארּכֹו מּדת לפי ההיכל, צּורת היא ההיכלוזֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
מּלפניו רחב ּבנינֹו היה מאחֹוריו[ממזרח]- ,[ממערב]וצר ְְְֲִִֵַָָָָָָָָ

ויציעים ארי. אבן]ּכמֹו ּכּלֹו[קורות לּבית מּקפין היּו ְֲִִִִִִַַָָֻֻ
הּמסּבה[מ]מּסביב, לכתל הפנימי]חּוץ הּיציע[המעבר . ְְִִִִֶַַַָָָֹ

חמׁש ורבד[אמות]הּתחּתֹונה ש:], הקומה רוחב ּגּבּה[- על ְְֵֶַַַַָָָֹ
ׁשבע; ּגּבּה על ורבד ׁשׁש, האמצעית והּיציע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשׁש;
היּו וכן הּתחּתנה". "הּיציע ׁשּנאמר: ׁשבע, ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוהעליֹונה

רּוחֹותיו מּׁשלׁש לּבית מּקיפים יציעים וכן[צדדיו]הּׁשלׁש . ְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֹ
אּמה היּו: ּכ למעלה, עד מּלמּטה האּולם לכתלי ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָסביב
ׁשלׁש ורבד חלק, ואּמה אּמֹות, ׁשלׁש ורבד חלק, ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹאחת
- לּכתלים מּקפין הרבדין ונמצאּו למעלה. עד - ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻאּמֹות
ורבד אּמה; ורבד רבד ּכל ּובין אּמֹות, ׁשלׁש רבד ּכל ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹֹרחב

אּמֹות. ארּבע רחּבֹו היה ְְְֶַַַָָָָהעליֹון

.Èהם הּכתלים, ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּכל
חמׁש לּמקּדׁש, הּמּקפין הּתאים נמצאּו 'ּתאים'; ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּנקראים
וׁשלׁש הּמערב. מן וׁשלׁש הּדרֹום מן וחמׁש הּצפֹון ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹמן

חמּׁשה[קומות]ּדיאטֹות נמצאּו דיֹוטא. ּגּבי על ּדיֹוטא היּו, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
ּבּצפֹון וכן חמּׁשה; ּגּבי על חמּׁשה ּבּדרֹום, ּתאים ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָעׂשר
ּגּבי על ׁשלׁשה ּבּמערב, היּו ּתאים ּוׁשמֹונה עׂשר. ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹחמּׁשה
ׁשמֹונה הּכל אחת. ּבדיֹוטא ּגּביהן על ּוׁשנים ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹׁשלׁשה

ּתאים. ְִִָֹּוׁשלׁשים

.‡È- הּתאים מן ואחד אחד לכל היה ּפתחים ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁשה
לּתא ואחד הּׂשמאל, מן לּתא ואחד הּימין, מן לּתא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחד
ׁשּבּדיֹוטא ּבּתא צפֹונית מזרחית ּובקרן ּגּביו; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעל
ואחד מּימין, לּתא אחד - ּפתחים חמּׁשה היּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָהאמצעית,

לּמסּבה ואחד ּגּביו, ׁשעל התאים]לּתא בין ואחד[מעבר , ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּפׁשּפׁש ּבֹו ׁשּיׁש ההיכל]לּתא להיכל.[לפתח ואחד , ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

.·Èמּקר עֹולה היתה לקרןּומסּבה צפֹונית מזרחית ן ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָ
עֹולה היה הּתאים: לגּגֹות עֹולין היּו ׁשּבּה מערבית, ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָצפֹונית
ׁשהּוא עד הּצפֹון, ּפני ּכל את הל למערב; ּופניו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּמסּבה,
את הל לדרֹום; ּפניו הפ למערב, הּגיע למערב; ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָמּגיע
הפ לדרֹום, הּגיע לדרֹום; מּגיע ׁשהּוא עד הּמערב, ּפני ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּכל
לפתחּה מּגיע ׁשהּוא עד ּבדרֹום מהּל והיה למזרח, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּפניו

עלּיה לדרֹום.[לגג]ׁשל ּפתּוח היה עלּיה ׁשל ׁשּפתחּה , ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ

.‚Èארז ׁשל כלֹונסּיֹות ׁשּתי היּו עלּיה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָּובפתחּה
היּו[מדרגות] ּפסּפסין וראׁשי עלּיה. ׁשל לגּגּה עֹולין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבהן

ולּולין הּקדׁשים. קדׁש לגג הּקדׁש ּגג ּבין ּבעלּיה ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמבּדילין
קטנים] הּקדׁשים,[פתחין קדׁש לבית ּבעלּיה ּפתּוחין ְְֲֳִִִֵֶַָָָָֹהיּו

יזּונּו ׁשּלא ּכדי ּבתבֹות, האּמנין את מׁשלׁשלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּבהן
אחת[יביטו] ּופעם הּקדׁשים; קדׁש מּבית עיניהם ֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת

מלּבנין לפסח.[צובעים]ּבּׁשנה מּפסח ההיכל, את ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
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אּמה‡. מאֹות חמׁש היה - הּמֹורּיה הר והּוא הּבית, ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָהר
וכּפין חֹומה; מּקף והיה אּמה, מאֹות חמׁש על[כיפות]על ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻ

הּטמאה אהל מּפני מּתחּתיו, ּבנּויֹות היּו כּפין שלאּגּבי -] ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
סטותעלה] מקרה היה וכּלֹו עמודים]. גבי על לפנים[- ְְְְִִֶָָָֹֻ

מבפנים]מּסטו ההר את הקיפה התקרה -]. ְִָ

מן·. ואחד הּמערב, מן אחד - לֹו היּו ׁשערים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָוחמּׁשה
ׁשער ּכל רחב הּדרֹום. מן ּוׁשנים הּצפֹון, מן ואחד ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּמזרח,

ּדלתֹות. להן ויׁש עׂשרים; וגבהֹו אּמֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָעׂשר

סֹורג‚. מּמּנּו עׂשרה[גדר]לפנים ּגבהֹו סביב, מּקיף ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ
החיל - הּסֹורג מן ולפנים עׂשר[חומה]טפחים. ּגבהֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

וחֹומה, חל "וּיאבל ּבּקינֹות: אֹומר הּוא ועליו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָאּמֹות;
העזרה. חֹומת זֹו - "וחֹומה" ְְֲַַָָָָָיחּדו";

.„אר היתה העזרה וכל העזרה; - החיל מן ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹלפנים
וחמׁש. ּוׁשלׁשים מאה רחב על וׁשבע, ּוׁשמֹונים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹמאה
סמּוכין הּצפֹון מן ׁשלׁשה - לּה היּו ׁשערים ְְְְְִִִִַָָָָָָֹוׁשבעה
ּבּמזרח ואחד לּמערב, סמּוכין הּדרֹום מן ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹלּמערב,

ּבאמצע. הּקדׁשים קדׁש ּבית ּכנגד ְְְֳִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמכּון

עׂשרים‰. וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה מהן ׁשער ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
מחּפֹות ּדלתֹות לֹו והיּו מּׁשער[מצופות]אּמה; חּוץ - זהב ְְְִַַַָָָָָֻ

הּנקרא הּוא זה וׁשער לזהב, ּדֹומה נחׁשת ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹמזרחי
ניקנֹור. ׁשער והּוא עליֹון', ְְִֶַַַַָ'ׁשער

.Âאּלא הּבית, הר ּבאמצע מכּונת היתה לא ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהעזרה
הרּוחֹות מּכל יתר הּבית הר מּדרֹום ,[הצדדים]רחֹוקה ְְִִִֵַַַָָָָ

הּצפֹון ּובין ּובינּה הרּוחֹות; מּכל יתר למערבֹו ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָּוקרֹובה
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הּמזרח[המרחק] ּובין ּובינּה הּמערב, ּובין ּׁשּבינּה מּמה ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיתר
הּצפֹון. ּובין ּׁשּבינּה מּמה ִֵֵֵֶַַָָָיתר

.Êהיתה והיא נׁשים, עזרת היתה ּבּמזרח העזרה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָולפני
וחמׁש. ּוׁשלׁשים מאה רחב על וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹאר

לׁשכֹות ּבמקצעֹותיה[חדרים]וארּבע ׁשל[בפינותה]היּו , ְְְְְִֶֶַַָָָֹ
עתידין וכן מקרֹות; היּו ולא אּמה, ארּבעים ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹארּבעים

השלישי]להיֹות .[במקדש ְִ

.Á,הּנזירים לׁשּכת - מזרחית ּדרֹומית מׁשּמׁשֹות? הן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָּומה
ּומזרחית ׂשערן; את ּומגּלחין ׁשלמיהן את מבּׁשלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם
מּומין ּבעלי ּכהנים ׁשּׁשם העצים, ּדיר לׁשּכת - ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹצפֹונית
צפֹונית ּפסּול; ּתֹולעת, ּבֹו ׁשּנמצא עץ ׁשּכל ּבעצים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתּלעין
היּו ּבּה - ּדרֹומית מערבית המצרעים; לׁשּכת - ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹמערבית
ׁשמנּיה'. ּבית 'לׁשּכת נקראת היתה והיא וׁשמן, יין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנֹותנין

.Ëּכצֹוצטרה מּקפת היתה נׁשים ּכדי[מרפסת]עזרת , ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻ
מּלמּטן והאנׁשים מּלמעלן רֹואֹות הּנׁשים [בשמחתׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

השואבה] היהבית ּגדֹול ּובית מערּבבין. יהיּו ׁשּלא ּכדי -ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֻ
ּבנּוי והיה והחיל, העזרה ּבין מּבחּוץ ּבצפֹונּה העזרה, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבצד

רבדין[בצורת] ּומּקף היה[מדפים]ּכּפה, והּוא אבן; ׁשל ְְִִֶֶֶָָָָָֻ
ּפתּוח אחד - לֹו היּו ּפתחים ּוׁשני הּמֹוקד'. 'ּבית ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָנקרא

לחיל. ּפתּוח ואחד ְֲֵֶַַָָָָָלעזרה,

.Èׁשּתים ּבֹו, היּו לׁשכֹות שהיא:]וארּבע קדׁש[בעזרה ְְְְִֶַַַָָֹ
והן:]ּוׁשּתים לעזרה ּפסּפסין[מחוץ וראׁשי [קורותחל; ְְְִִִֵַָָֹ
מׁשּמׁשֹות?קטנות] הן ּומה והחל. הּקדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמבּדילין

הּטלאים לׁשּכת - ּדרֹומית שמוכניןמערבית -] ְְְֲִִִִַַַָָ
הּפנים;להקרבה] לחם עֹוׂשי לׁשּכת - מזרחית ּדרֹומית ;ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

הּמזּבח אבני חׁשמֹונאי ּבית ּגנזּו ּבּה - צפֹונית ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָמזרחית
ּבּה[שטימאו]ׁשּׁשּקצּום - מערבית צפֹונית יון; מלכי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

הּטבילה. לבית ְְְִִֵַָיֹורדין

.‡Èּבּמסּבה הֹול היה זֹו, מּלׁשּכה הּטבילה לבית ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּיֹורד
מּכאן[מחילה] ּדֹולקֹות והּנרֹות ּכּלֹו, הּמקּדׁש ּתחת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻההֹולכת

ׁשם, היתה ּומדּורה הּטבילה. לבית ׁשּמּגיע עד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּומּכאן,
- כבֹודֹו הּוא וזה ּכבֹוד; ׁשל הּכּסא מצאֹו[שאם]ּובית ְְְִֵֵֶֶַָָ
אדם. ׁשם ׁשּיׁש ּבידּוע ְֵֶַָָָָָנעּול,

.·È;וׁשבע ּוׁשמֹונים מאה לּמזרח, הּמערב מן העזרה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאר
ההיכל ּכתל עד עזרה ׁשל מערבי מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזה
ּבין אּמה; מאה - ּכּלֹו ההיכל ואר אּמה; עׂשרה אחת -ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ׁשּתים - הּמזּבח ועׂשרים; ׁשּתים - ולּמזּבח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהאּולם

ּדריסת מקֹום והּוא[הליכת]ּוׁשלׁשים; הּכהנים, רגלי ְְְְְֲִִִֵַַַֹֹ
ּדריסת מקֹום אּמה; עׂשרה אחת - ּכהנים' 'עזרת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּנקרא

אחת - יׂשראל' 'עזרת הּנקרא והּוא יׂשראל, עׂשרהרגלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ַָאּמה.

.‚È;וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום, הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹורחב
- הּמטּבחים ּבית עד צפֹוני מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוזה
אּמה עׂשרה ׁשּתים - הּמטּבחים ּבית אּמֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשמֹונה
ּובצּדן. הּקדׁשים. את ּומפׁשיטין ּתֹולין וׁשם ְְְֱֳִִִִִֶֶַַָָָָּומחצה,

.„Èׁשל ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְֶֶַַָָֻֻמקֹום
לבּׁשלֹו; הּבׂשר את ּומדיחין הּנתחים, עליהן ׁשּמּניחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשיׁש

מקֹום הּׁשלחנֹות, מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ְְְְְְַַָָָָֻֻּוׁשמֹונה
בשחיטה]הּטּבעֹות הבהמות וארּבע[לאחיזת עׂשרים - ְְְִֶַַַַָ

הּקדׁשים. את ׁשֹוחטין וׁשם ְֲֳִִֶַַָָָאּמה;

ÂËוהּמזּבח אּמֹות, ׁשמֹונה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָּובין
ּולכתל הּכבׁש ּובין ׁשלׁשים, - והּכבׁש ּוׁשּתים, ׁשלׁשים -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
עזרה ׁשל צפֹוני מּכתל ּומחצה. אּמה עׂשרה ׁשּתים - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּדרֹומי

רחב ׁשהּוא הּמזּבח, ּכתל ּומחצה,[העזרה]עד ׁשּׁשים ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
אר ׁשהּוא עזרה, ׁשל מזרחי ּכתל עד האּולם מּכתל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּוכנגדֹו

וׁשבעים.[העזרה] ְְִִִָׁשּׁשה

.ÊËהּמקֹום והּוא 'צפֹון', הּנקרא הּוא הּזה הּמרּבע ְְְִֶַַַַָָָָָֻּכל
קדׁשים. קדׁשי ּבֹו ְֲִִֵֶָָָׁשּׁשֹוחטין

.ÊÈ,ּבּצפֹון ׁשלׁש - יׂשראל ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת - ׁשּבּדרֹום ּבּדרֹום. ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹוׁשלׁש
לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת הּמדיחין: ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָלׁשּכת
ּגּגּה ועל הּקדׁשים, עֹורֹות מֹולחין ׁשם - הּפרוה ְְְְֳִִִַַַַַַָָָָלׁשּכת
לׁשּכת הּכּפּורים; ּביֹום ּגדֹול לכהן טבילה ּבית ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹהיה

קרבי מדיחין היּו ׁשם - ּומּׁשם[כרס]הּמדיחין הּקדׁשים, ְְְֳִִִִִִִֵַַָָָָ
לׁשּכת - ׁשּבּצפֹון והּׁשלׁש הּפרוה. ּבית לגג עֹולה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹמסּבה
ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ: לׁשּכת הּגֹולה, לׁשּכת ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּגזית,

היה וחציּה יֹוׁשבת, ּגדֹולה היה[ב:]סנהדרי וחציּה קדׁש ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשל ּובחצי לחל. ואחד לּקדׁש אחד ּפתחים, ׁשני ולּה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחל;
ּבֹור היה ׁשם - הּגֹולה לׁשּכת יֹוׁשבין. הּסנהדרין היּו ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹחל,

ּבגּלה מּמּנּו לכל[ספל]ׁשּממּלאין מים מסּפקין ּומּׁשם , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻ
היתה והיא ׁשּתיהן, אחֹורי היתה העץ ולׁשּכת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָהעזרה.
וגג ּפלהדרין'. 'לׁשּכת הּנקראת והיא ּגדֹול; ּכהן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹלׁשּכת

ׁשוה ׁשם[בגובהו]ׁשלׁשּתן היּו אחרֹות לׁשכֹות ּוׁשּתי . ְְְְֲֵֵֶָָָָָָ
לׁשּכת והיא מזרחי, ׁשער מימין אחת יׂשראל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָּבעזרת

הּמלּביׁש הכוהנים]ּפינחס בגדי את ואחת[המכין , ְְְִִַַַַָ
חבּתין עֹוׂשי לׁשּכת והיא מנחתמּׂשמאלֹו, את [המכינים ְְְֲִִִִִֵַֹ
במחבת] גדול :כהן

קודש שבת

ו ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

ההר:‡. ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש
סֹוף עד מהּל הּבית, להר מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם

ּבׁשוה הּנׁשים[במישור]החיל לעזרת החיל מן ועֹולה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מעלֹות עׂשרה רּום[מדרגות]ּבׁשּתים חצי[גובה], מעלה ּכל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָ

וׁשּלחּה אּמה.[רוחבה]אּמה חצי ְְֲִִַַָָָ

לעזרת·. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, נׁשים עזרת ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל
רּום מעלֹות, עׂשרה ּבחמׁש העזרה, ּתחּלת ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל,

אּמה. חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָּכל

לעזרת‚. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, יׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל
ּדּוכן ועליה אּמה, ּגבֹוהה ּבמעלה ּבֹו[במה]הּכהנים [-יׁש ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

חציבדוכן] וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ּכל רּום מעלֹות, ְְֲֲֲֲִִִַַַָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּתי יׂשראל ׁשל על ּגבֹוהה ּכהנים עזרת נמצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאּמה.

ּומחצה. ֱֶַָאּמֹות

ולּמזּבח„. האּולם ּובין והּמזּבח ּכהנים עזרת ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּומהּל
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הּמזרח[המרחק] ּובין ּובינּה הּמערב, ּובין ּׁשּבינּה מּמה ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיתר
הּצפֹון. ּובין ּׁשּבינּה מּמה ִֵֵֵֶַַָָָיתר

.Êהיתה והיא נׁשים, עזרת היתה ּבּמזרח העזרה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָולפני
וחמׁש. ּוׁשלׁשים מאה רחב על וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹאר

לׁשכֹות ּבמקצעֹותיה[חדרים]וארּבע ׁשל[בפינותה]היּו , ְְְְְִֶֶַַָָָֹ
עתידין וכן מקרֹות; היּו ולא אּמה, ארּבעים ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹארּבעים

השלישי]להיֹות .[במקדש ְִ

.Á,הּנזירים לׁשּכת - מזרחית ּדרֹומית מׁשּמׁשֹות? הן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָּומה
ּומזרחית ׂשערן; את ּומגּלחין ׁשלמיהן את מבּׁשלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם
מּומין ּבעלי ּכהנים ׁשּׁשם העצים, ּדיר לׁשּכת - ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹצפֹונית
צפֹונית ּפסּול; ּתֹולעת, ּבֹו ׁשּנמצא עץ ׁשּכל ּבעצים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתּלעין
היּו ּבּה - ּדרֹומית מערבית המצרעים; לׁשּכת - ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹמערבית
ׁשמנּיה'. ּבית 'לׁשּכת נקראת היתה והיא וׁשמן, יין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנֹותנין

.Ëּכצֹוצטרה מּקפת היתה נׁשים ּכדי[מרפסת]עזרת , ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻ
מּלמּטן והאנׁשים מּלמעלן רֹואֹות הּנׁשים [בשמחתׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

השואבה] היהבית ּגדֹול ּובית מערּבבין. יהיּו ׁשּלא ּכדי -ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֻ
ּבנּוי והיה והחיל, העזרה ּבין מּבחּוץ ּבצפֹונּה העזרה, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבצד

רבדין[בצורת] ּומּקף היה[מדפים]ּכּפה, והּוא אבן; ׁשל ְְִִֶֶֶָָָָָֻ
ּפתּוח אחד - לֹו היּו ּפתחים ּוׁשני הּמֹוקד'. 'ּבית ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָנקרא

לחיל. ּפתּוח ואחד ְֲֵֶַַָָָָָלעזרה,

.Èׁשּתים ּבֹו, היּו לׁשכֹות שהיא:]וארּבע קדׁש[בעזרה ְְְְִֶַַַָָֹ
והן:]ּוׁשּתים לעזרה ּפסּפסין[מחוץ וראׁשי [קורותחל; ְְְִִִֵַָָֹ
מׁשּמׁשֹות?קטנות] הן ּומה והחל. הּקדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמבּדילין

הּטלאים לׁשּכת - ּדרֹומית שמוכניןמערבית -] ְְְֲִִִִַַַָָ
הּפנים;להקרבה] לחם עֹוׂשי לׁשּכת - מזרחית ּדרֹומית ;ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

הּמזּבח אבני חׁשמֹונאי ּבית ּגנזּו ּבּה - צפֹונית ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָמזרחית
ּבּה[שטימאו]ׁשּׁשּקצּום - מערבית צפֹונית יון; מלכי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

הּטבילה. לבית ְְְִִֵַָיֹורדין

.‡Èּבּמסּבה הֹול היה זֹו, מּלׁשּכה הּטבילה לבית ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּיֹורד
מּכאן[מחילה] ּדֹולקֹות והּנרֹות ּכּלֹו, הּמקּדׁש ּתחת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻההֹולכת

ׁשם, היתה ּומדּורה הּטבילה. לבית ׁשּמּגיע עד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּומּכאן,
- כבֹודֹו הּוא וזה ּכבֹוד; ׁשל הּכּסא מצאֹו[שאם]ּובית ְְְִֵֵֶֶַָָ
אדם. ׁשם ׁשּיׁש ּבידּוע ְֵֶַָָָָָנעּול,

.·È;וׁשבע ּוׁשמֹונים מאה לּמזרח, הּמערב מן העזרה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאר
ההיכל ּכתל עד עזרה ׁשל מערבי מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזה
ּבין אּמה; מאה - ּכּלֹו ההיכל ואר אּמה; עׂשרה אחת -ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ׁשּתים - הּמזּבח ועׂשרים; ׁשּתים - ולּמזּבח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהאּולם

ּדריסת מקֹום והּוא[הליכת]ּוׁשלׁשים; הּכהנים, רגלי ְְְְְֲִִִֵַַַֹֹ
ּדריסת מקֹום אּמה; עׂשרה אחת - ּכהנים' 'עזרת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּנקרא

אחת - יׂשראל' 'עזרת הּנקרא והּוא יׂשראל, עׂשרהרגלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ַָאּמה.

.‚È;וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום, הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹורחב
- הּמטּבחים ּבית עד צפֹוני מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוזה
אּמה עׂשרה ׁשּתים - הּמטּבחים ּבית אּמֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשמֹונה
ּובצּדן. הּקדׁשים. את ּומפׁשיטין ּתֹולין וׁשם ְְְֱֳִִִִִֶֶַַָָָָּומחצה,

.„Èׁשל ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְֶֶַַָָֻֻמקֹום
לבּׁשלֹו; הּבׂשר את ּומדיחין הּנתחים, עליהן ׁשּמּניחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשיׁש

מקֹום הּׁשלחנֹות, מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ְְְְְְַַָָָָֻֻּוׁשמֹונה
בשחיטה]הּטּבעֹות הבהמות וארּבע[לאחיזת עׂשרים - ְְְִֶַַַַָ

הּקדׁשים. את ׁשֹוחטין וׁשם ְֲֳִִֶַַָָָאּמה;

ÂËוהּמזּבח אּמֹות, ׁשמֹונה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָּובין
ּולכתל הּכבׁש ּובין ׁשלׁשים, - והּכבׁש ּוׁשּתים, ׁשלׁשים -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
עזרה ׁשל צפֹוני מּכתל ּומחצה. אּמה עׂשרה ׁשּתים - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּדרֹומי

רחב ׁשהּוא הּמזּבח, ּכתל ּומחצה,[העזרה]עד ׁשּׁשים ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
אר ׁשהּוא עזרה, ׁשל מזרחי ּכתל עד האּולם מּכתל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּוכנגדֹו

וׁשבעים.[העזרה] ְְִִִָׁשּׁשה

.ÊËהּמקֹום והּוא 'צפֹון', הּנקרא הּוא הּזה הּמרּבע ְְְִֶַַַַָָָָָֻּכל
קדׁשים. קדׁשי ּבֹו ְֲִִֵֶָָָׁשּׁשֹוחטין

.ÊÈ,ּבּצפֹון ׁשלׁש - יׂשראל ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת - ׁשּבּדרֹום ּבּדרֹום. ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹוׁשלׁש
לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת הּמדיחין: ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָלׁשּכת
ּגּגּה ועל הּקדׁשים, עֹורֹות מֹולחין ׁשם - הּפרוה ְְְְֳִִִַַַַַַָָָָלׁשּכת
לׁשּכת הּכּפּורים; ּביֹום ּגדֹול לכהן טבילה ּבית ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹהיה

קרבי מדיחין היּו ׁשם - ּומּׁשם[כרס]הּמדיחין הּקדׁשים, ְְְֳִִִִִִִֵַַָָָָ
לׁשּכת - ׁשּבּצפֹון והּׁשלׁש הּפרוה. ּבית לגג עֹולה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹמסּבה
ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ: לׁשּכת הּגֹולה, לׁשּכת ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּגזית,

היה וחציּה יֹוׁשבת, ּגדֹולה היה[ב:]סנהדרי וחציּה קדׁש ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשל ּובחצי לחל. ואחד לּקדׁש אחד ּפתחים, ׁשני ולּה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחל;
ּבֹור היה ׁשם - הּגֹולה לׁשּכת יֹוׁשבין. הּסנהדרין היּו ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹחל,

ּבגּלה מּמּנּו לכל[ספל]ׁשּממּלאין מים מסּפקין ּומּׁשם , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻ
היתה והיא ׁשּתיהן, אחֹורי היתה העץ ולׁשּכת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָהעזרה.
וגג ּפלהדרין'. 'לׁשּכת הּנקראת והיא ּגדֹול; ּכהן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹלׁשּכת

ׁשוה ׁשם[בגובהו]ׁשלׁשּתן היּו אחרֹות לׁשכֹות ּוׁשּתי . ְְְְֲֵֵֶָָָָָָ
לׁשּכת והיא מזרחי, ׁשער מימין אחת יׂשראל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָּבעזרת

הּמלּביׁש הכוהנים]ּפינחס בגדי את ואחת[המכין , ְְְִִַַַַָ
חבּתין עֹוׂשי לׁשּכת והיא מנחתמּׂשמאלֹו, את [המכינים ְְְֲִִִִִֵַֹ
במחבת] גדול :כהן

קודש שבת

ו ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

ההר:‡. ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש
סֹוף עד מהּל הּבית, להר מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם

ּבׁשוה הּנׁשים[במישור]החיל לעזרת החיל מן ועֹולה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מעלֹות עׂשרה רּום[מדרגות]ּבׁשּתים חצי[גובה], מעלה ּכל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָ

וׁשּלחּה אּמה.[רוחבה]אּמה חצי ְְֲִִַַָָָ

לעזרת·. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, נׁשים עזרת ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל
רּום מעלֹות, עׂשרה ּבחמׁש העזרה, ּתחּלת ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל,

אּמה. חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָּכל

לעזרת‚. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, יׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל
ּדּוכן ועליה אּמה, ּגבֹוהה ּבמעלה ּבֹו[במה]הּכהנים [-יׁש ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

חציבדוכן] וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ּכל רּום מעלֹות, ְְֲֲֲֲִִִַַַָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּתי יׂשראל ׁשל על ּגבֹוהה ּכהנים עזרת נמצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאּמה.

ּומחצה. ֱֶַָאּמֹות

ולּמזּבח„. האּולם ּובין והּמזּבח ּכהנים עזרת ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּומהּל
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רּום מעלֹות, עׂשרה ּבׁשּתים לאּולם מּׁשם ועֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשוה;
וההיכל והאּולם אּמה. חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּכל

ּבׁשוה. ְֶָֻּכּלֹו

ההיכל‰. קרקע ּגבּה הּמזרח[מ]נמצא ׁשער קרקע על ְְְְִִֵַַַַַַַַַַָָָֹ
הּבית הר ׁשער וגבּה אּמֹות. ּוׁשּתי עׂשרים הּבית הר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹׁשל
רֹואה אינֹו הּמזרח, ׁשער ּכנגד העֹומד לפיכ אּמה; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעׂשרים
,נמּו זה ׁשער ּגּבי ׁשעל ּכתל עׂשּו זה ּומּפני ההיכל; ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּפתח

הּמׁשחה ּבהר העֹומד ּכהן ׁשּיהיה הנמצאּכדי הזיתים, הר -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
המקדש] מּדםלמזרח ׁשּמּזה ּבׁשעה ההיכל ּפתח ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָרֹואה

ההיכל. נכח ֵַַַָָָֹהּפרה

.Âלעזרת ּפתּוחֹות יׂשראל עזרת ּתחת ׁשם היּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּולׁשכֹות
והּמצלּתים והּנבלים הּכּנֹורֹות נֹותנין הּלוּיים ׁשּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּנׁשים,
לעזרת יׂשראל מעזרת העֹולה הּדּוכן ועל הּׁשיר; ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכל
על ׁשירה ׁשאֹומרין ּבׁשעה עֹומדים הּלוּיים היּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים,

ההקרבה]הּקרּבן .[בשעת ְַָָ

.Êהיּו אם - לחל ּופתּוחֹות ּבּקדׁש הּבנּויֹות ְְְִֶַַַַָָֹֹהּלׁשכֹות
ׁשוין חל,[מחוברין]ּגּגֹותיהן ּתֹוכן - העזרה קרקע עם ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשהּגּגֹות חל; ּגּגֹותיהן אף - ׁשוין אינן ואם קדׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוגּגֹותיהן
ׁשם אֹוכלין אין - אּלּו ּגּגים לפיכ נתקּדׁשּו. לא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוהעלּיֹות

קּלים. קדׁשים ׁשֹוחטין ולא קדׁשים, ְְֲִִִִֵַָָָָָֹקדׁשי

.Áלאכילת קדׁש ּתֹוכן - לּקדׁש ּופתּוחֹות ּבחל ּבנּויֹות ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהיּו
והּנכנס קּלים; קדׁשים ׁשם ׁשֹוחטין אין אבל קדׁשים, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָקדׁשי

ּדבר. לכל חל וגּגֹותיהן ּפטּור; ּבטמאה, ְְְְְֵֶַָָָָָָֹֻלׁשם

.Ëלהר והּפתּוחֹות קדׁש; לעזרה, הּפתּוחֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹהּמחּלֹות
החֹומה ועבי החּלֹונֹות חל. ּבין[קדושתם]הּבית, - ּכלפנים ְְֳִִִִֵַַַַַָָֹ

לטמאה. ּבין קדׁשים, קדׁשי ְְְֲִִֵֵַַָָָָֻלאכילת

.Èעל להֹוסיף ׁשרצּו ּדין של]ּבית אֹו[שטחה ירּוׁשלים, ְְִִִֵֶַַָָ
להן ויׁש מֹוסיפין; - העזרה על למׁש[ורשאין]להֹוסיף ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ

ולמׁש[להרחיב] הּבית, מהר ׁשּירצּו מקֹום עד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהעזרה
ׁשּירצּו. מקֹום עד ירּוׁשלים ְְִִֶַַַָָחֹומת

.‡Èהעיר על מֹוסיפין ירושלים]אין -]- העזרֹות על אֹו ֲִִִֵַַָָָ
ּפי ועל ותּמים, ּובאּורים נביא, ּפי ועל ,מל ּפי על ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֻאּלא
אני אׁשר "ּככל ׁשּנאמר: זקנים, ואחד ׁשבעים ׁשל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹסנהדרין
היה. מל רּבנּו ּומׁשה לדֹורֹות; ּתעׂשּו", וכן ...אֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמראה

.·Èׁשּתי ּדין ּבית עֹוׂשין העיר? על מֹוסיפין [קרבני]וכיצד ְְִִִִִֵֵֵַַָ
ׁשּבהן חמץ לחם ולֹוקחין עמהם]תֹודֹות, הבאים והֹולכים[- , ְְְְִִֵֶֶֶֶָָ

ׁשּתי אחר ּדין הּתֹודֹות[לחמי]ּבית ּוׁשּתי [נישאותהּתֹודֹות, ְְִֵֵֵַַַַ
כוהנים] ב' ּובנבליםע"י ּבכּנֹורֹות ועֹומדין זֹו; אחר ְְְְִִִִַַָזֹו

ׁשּבירּוׁשלים, ואבן אבן ּכל ועל ּופּנה ּפּנה ּכל על ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּובצלצל,
לסֹוף ׁשּמּגיעין עד ּדּליתני", ּכי ה', ,ארֹוממ" ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָואֹומרין:

לעיר]הּמקֹום ׁשם.[שהוסיפו ועֹומדין אֹותֹו, ׁשּמקּדׁשין ְְְְִִֶַַָָ
והּׁשנּיה הּתֹודֹות, מׁשּתי אחת ּתֹודה לחם ׁשם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָואֹוכלין
זֹו. את ואֹוכלין זֹו את ׂשֹורפין הּנביא ּפי ועל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָנׂשרפת.

.‚Èּבׁשירי אֹותּה מקּדׁשין העזרה, על הֹוסיפּו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוכן
ּבּה ׁשּנאכלת הּתֹודה ּירּוׁשלים, מה העיר]הּמנחה: [בכל ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

אּלא נאכלין ׁשאין הּמנחֹות ׁשירי העזרה, אף - ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמקּדׁשּתּה
ּבסֹוף אֹותן ואֹוכלין ּבהן; אֹותּה ׁשּמקּדׁשין הן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָּבּה

ׁשּקּדׁשּו. ְִֶַָהּמקֹום

.„Èלא - הּזה וכּסדר אּלּו ּבכל נעׂשה ׁשּלא מקֹום ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל
עזרא ׁשעׂשה וזה ּגמּור. קּדּוׁש מבבל]נתקּדׁש ׁשּתי[כשעלו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

הּמקֹום, נתקּדׁש ּבמעׂשיו ולא ׁשעׂשה; הּוא זכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹתֹודֹות,
נתקּדׁשה? ּובּמה ותּמים. אּורים ולא מל לא ׁשם היה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻׁשּלא
העזרה קּדׁש ׁשהּוא - ׁשלמה ׁשּקּדׁשּה ראׁשֹונה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹֻּבקדּׁשה

לׁשעתּה לבֹוא[בזמנו]וירּוׁשלים לעתיד וקּדׁשה .[לנצח], ְְְִִִִִֶַָָָָָָ

.ÂËׁשם ׁשאין ּפי על אף ּכּלן הּקרּבנֹות מקריבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻלפיכ
ּפי על אף העזרה ּבכל קדׁשים קדׁשי ואֹוכלין מצּוי, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָּבית
קּלים קדׁשים ואֹוכלין ּבמחּצה, מּקפת ואינּה חרבה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
חֹומה; ׁשם ׁשאין ּפי על אף ירּוׁשלים ּבכל ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּומעׂשר
לבֹוא. לעתיד וקּדׁשה לׁשעתּה, קּדׁשה הראׁשֹונה ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָֻׁשּקדּׁשה

.ÊËראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה וירּוׁשלים, ּבּמקּדׁש אֹומר אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻולּמה
לענין יׂשראל ארץ ׁשאר ּובקדּׁשת לבֹוא, לעתיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקּדׁשּתן
לבֹוא? לעתיד קּדׁשה לא ּבהן, וכּיֹוצא ּומעׂשרֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשביעית
ּוׁשכינה הּׁשכינה, מּפני - וירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּקדּׁשת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפי
מקּדׁשיכם"; את "והׁשּמֹותי אֹומר: הּוא והרי ּבטלה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאינּה
הן ּבקדּׁשתן ׁשּׁשֹוממין, ּפי על 'אף חכמים: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻואמרּו
אּלא אינֹו ּובמעׂשרֹות, ּבׁשביעית הארץ חּיּוב אבל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָעֹומדין'.

רּבים ּכּבּוׁש ׁשהּוא מדעתמּפני שופט או נביא או מלך ע"י -] ְִִִֵֶַ
ישראל] הּכּבּוׁש,רוב ּבטל - מידיהם הארץ ׁשּנלקחה וכיון ;ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשהרי הּׁשביעית, ּומן הּמעׂשרֹות מן הּתֹורה מן ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָונפטרה
קּדׁשּה לא וקּדׁשּה, עזרא ׁשעלה וכיון יׂשראל. ארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹאינּה

ּבחזקה אּלא ּבּה[בקנין]ּבכּבּוׁש אחדׁשהחזיקּו [כל ְְֲִִֶֶֶַָָָָ
ונתקּדׁשבמקומו] ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו מקֹום ּכל ּולפיכ ;ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּפי על ואף הּיֹום, מקּדׁש הּוא הרי - הּׁשנּיה עזרא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻֻּבקדּׁשת
מּמּנּו[נקנתה]ׁשּנלקחה נכרי]הארץ ע"י וחּיב[אח"כ , ְְְִִֶֶֶַָָָָ

ּתרּומה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו הּדר על ּובמעׂשרֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּבׁשביעית

�
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ראשון ,יום

.‡˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"א מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ּובנּה ְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָֻּבהמה
תׁשחטּו לא ואתּֿבנֹו "אתֹו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִֶֶַָֹֹוהּוא

אחד" dk)ּביֹום ,ak `xwie)― וׁשחט ׁשעבר ּומי . ְְִֶֶַַָָָ
ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָלֹוקה.

מחּלין. ִֵֻה'

שני ,יום

.ÊÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ז הּדםהּמצוה ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ׁשחיטת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּבעת
ּבעפר" וכּסהּו אתּֿדמֹו וׁשפ"(bi ,fi `xwie)ּוכבר . ְְְִֶֶַָָָָָָ

מחּלין. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

שלישי ,יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
הש"ו מּלקחת―הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ

והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, קןֿהעֹוף את ציד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּבׁשעת
עלֿהּבנים" האם "לאֿתּקח יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹוהּוא

(e ,ak mixac):אמרֹו והּוא לעׂשה נּתק זה ולאו .ְְְֲִֵֶַַָָ
אתֿהאם" ּתׁשּלח f)"ׁשּלח my)ׁשּלא וכלֿזמן . ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּבּה עׂשה קּים ולא lkeiיׁשּלח `ly avn xvepy) ְְֲִֵֵֵֶַַָֹ

(miiwl― ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻלֹוקה.

(glw scn).

,רביעייום

.ÁÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ח ּבׁשּלּוחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָ

אתֿהאם ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּקן,
"ל ּתּקח f)ואתֿהּבנים ,ak mixac)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֶַַָָָָ

מחּלין. אחרֹון ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֻּדיני

חמישי יום

.‡Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הס"א ׁשּלאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּטּוי, ׁשבּועת על ְְְְֲִִֶַַַַָלעבֹור
לּׁשקר" בׁשמי ai)"ולאֿתּׁשבעּו ,hi `xwie). ְְְִִִֶַָָֹ

לנּו ׁשאפׁשר ּדברים על ׁשּנּׁשבע היא ּבּטּוי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּוׁשבּועת
מּצד מניעה ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִִֶַַַָָָֹלעׂשֹותם
נעׂשהּו ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה
עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו הרי ―ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּנאמר: הּׁשבּועה, אֹותּה על מּלעבֹור ְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֻוהזהרנּו
ׁשבּועֹות ּובגמרא לּׁשקר". בׁשמי ְְְְְִִִִֶַָָָָֹ"ולאֿתּׁשבעּו

(.`k)נׁשּבע ׁשקר? ׁשבּועת "איזֹוהי ְְְִִֵֶֶַַָאמרּו:
dcaerלהחליף" Ð slqn Ð silgne rayp) ְֲִַ

(lk`e Ð "izlk` `l" :rayp oebk .xak dzyrpy,

והחליף" נׁשּבע "אימא: ואמרּו: אתֿזה ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָותּקנּו
ּדבר על ׁשּנׁשּבע cizra)ּכלֹומר: edyriy)ועׂשה ְְְִֶַַַָָָָ

ג' ּבפרק נתּבאר וׁשם עליו. ּׁשּנׁשּבע מּמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהפ
ּתמּורה ּבמּסכת וגם ׁשקר(b:)מּׁשבּועֹות ׁשּׁשבּועת , ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָ

אמרם: והּוא ּבּטּוי, ׁשבּועת איֿקּיּום היא ―ְְְִִִִַָָ
ּדמי?" היכי ׁשקר `z"ׁשבּועת epiax yxtne) ְִֵֵֶֶַָ

(:`xnbd ziyewׁשקר ׁשבּועת היא אי ְְִֵֶֶַַּכלֹומר:
מעׂשה? ּבּה ziyewׁשאין ly dyexit jk okle) ֲֵֶֶַָ

(`xnbdׁשּזֹוהי ׁשּקדמּו(itÎlr)לפי הּדברים ּכּונת ְְְִִִֶֶַַַָָָ
xnbd`)ׁשם dkiynne)נימא "אי ―xn`p m`) ִֵָָ

(rayp xy`k edfyהתם ― ואכל אֹוכל ְֶַַָָָֹׁשּלא
עבד dyrn)מעׂשה dyr)ולא אֹוכל ּדאמר: אּלא ; ְֲֲֲֶֶַַַַַָֹ

וכּו'" עלּה אתאמר והא לקי מי ההּוא ― ְְְֲֲִִֵַַַַָָָאכל
meiw i`y rnzyn my `xnbd jldnn :ote` lka)

(xwy zreay ly dxcbdd `id iehia zreayהעֹובר .ֵָ
לֹוקה ― מזיד הּוא אם זה, לאו `oiעל m` mb) ִִֵֶֶַָ

(cgein ceniln Ð dyrn ea― ׁשֹוגג הּוא ואם :ְִֵ
ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמביא

עׂשה vw)מּמצות xeriy)'ג ּבפרק אמרֹו והּוא , ְְְְֲִִֵֶֶָֹ
על(k`.)מּׁשבּועֹות ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת "זֹוהי : ְְִִִִֶַַַָ

ויֹורד", עֹולה קרּבן ׁשגגתּה ועל מלקּות ְְְְְְִֵֶַַָָָָָזדֹונּה
ׁשאמרּתי ׁשּזה ודע זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָוׁשם
מֹורה זה אין מלקּות, חּיב ּבּה ׁשהּמזיד זֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמצוה
ּבלי אפּלּו מלקּות עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
איזֹו על אֹומר ׁשּתׁשמעני ּכלֿמקֹום אּלא ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָזדֹון,
ּבמהּֿׁשּקדם ּבין ― מלקּות עליה ׁשחּיבים ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעברה
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ראשון ,יום

.‡˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"א מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ּובנּה ְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָֻּבהמה
תׁשחטּו לא ואתּֿבנֹו "אתֹו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִֶֶַָֹֹוהּוא

אחד" dk)ּביֹום ,ak `xwie)― וׁשחט ׁשעבר ּומי . ְְִֶֶַַָָָ
ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָלֹוקה.

מחּלין. ִֵֻה'

שני ,יום

.ÊÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ז הּדםהּמצוה ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ׁשחיטת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּבעת
ּבעפר" וכּסהּו אתּֿדמֹו וׁשפ"(bi ,fi `xwie)ּוכבר . ְְְִֶֶַָָָָָָ

מחּלין. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

שלישי ,יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
הש"ו מּלקחת―הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ

והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, קןֿהעֹוף את ציד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּבׁשעת
עלֿהּבנים" האם "לאֿתּקח יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹוהּוא

(e ,ak mixac):אמרֹו והּוא לעׂשה נּתק זה ולאו .ְְְֲִֵֶַַָָ
אתֿהאם" ּתׁשּלח f)"ׁשּלח my)ׁשּלא וכלֿזמן . ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּבּה עׂשה קּים ולא lkeiיׁשּלח `ly avn xvepy) ְְֲִֵֵֵֶַַָֹ

(miiwl― ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻלֹוקה.

(glw scn).

,רביעייום

.ÁÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ח ּבׁשּלּוחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָ

אתֿהאם ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּקן,
"ל ּתּקח f)ואתֿהּבנים ,ak mixac)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֶַַָָָָ

מחּלין. אחרֹון ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֻּדיני

חמישי יום

.‡Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הס"א ׁשּלאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּטּוי, ׁשבּועת על ְְְְֲִִֶַַַַָלעבֹור
לּׁשקר" בׁשמי ai)"ולאֿתּׁשבעּו ,hi `xwie). ְְְִִִֶַָָֹ

לנּו ׁשאפׁשר ּדברים על ׁשּנּׁשבע היא ּבּטּוי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּוׁשבּועת
מּצד מניעה ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִִֶַַַָָָֹלעׂשֹותם
נעׂשהּו ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה
עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו הרי ―ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּנאמר: הּׁשבּועה, אֹותּה על מּלעבֹור ְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֻוהזהרנּו
ׁשבּועֹות ּובגמרא לּׁשקר". בׁשמי ְְְְְִִִִֶַָָָָֹ"ולאֿתּׁשבעּו

(.`k)נׁשּבע ׁשקר? ׁשבּועת "איזֹוהי ְְְִִֵֶֶַַָאמרּו:
dcaerלהחליף" Ð slqn Ð silgne rayp) ְֲִַ

(lk`e Ð "izlk` `l" :rayp oebk .xak dzyrpy,

והחליף" נׁשּבע "אימא: ואמרּו: אתֿזה ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָותּקנּו
ּדבר על ׁשּנׁשּבע cizra)ּכלֹומר: edyriy)ועׂשה ְְְִֶַַַָָָָ

ג' ּבפרק נתּבאר וׁשם עליו. ּׁשּנׁשּבע מּמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהפ
ּתמּורה ּבמּסכת וגם ׁשקר(b:)מּׁשבּועֹות ׁשּׁשבּועת , ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָ

אמרם: והּוא ּבּטּוי, ׁשבּועת איֿקּיּום היא ―ְְְִִִִַָָ
ּדמי?" היכי ׁשקר `z"ׁשבּועת epiax yxtne) ְִֵֵֶֶַָ

(:`xnbd ziyewׁשקר ׁשבּועת היא אי ְְִֵֶֶַַּכלֹומר:
מעׂשה? ּבּה ziyewׁשאין ly dyexit jk okle) ֲֵֶֶַָ

(`xnbdׁשּזֹוהי ׁשּקדמּו(itÎlr)לפי הּדברים ּכּונת ְְְִִִֶֶַַַָָָ
xnbd`)ׁשם dkiynne)נימא "אי ―xn`p m`) ִֵָָ

(rayp xy`k edfyהתם ― ואכל אֹוכל ְֶַַָָָֹׁשּלא
עבד dyrn)מעׂשה dyr)ולא אֹוכל ּדאמר: אּלא ; ְֲֲֲֶֶַַַַַָֹ

וכּו'" עלּה אתאמר והא לקי מי ההּוא ― ְְְֲֲִִֵַַַַָָָאכל
meiw i`y rnzyn my `xnbd jldnn :ote` lka)

(xwy zreay ly dxcbdd `id iehia zreayהעֹובר .ֵָ
לֹוקה ― מזיד הּוא אם זה, לאו `oiעל m` mb) ִִֵֶֶַָ

(cgein ceniln Ð dyrn ea― ׁשֹוגג הּוא ואם :ְִֵ
ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמביא

עׂשה vw)מּמצות xeriy)'ג ּבפרק אמרֹו והּוא , ְְְְֲִִֵֶֶָֹ
על(k`.)מּׁשבּועֹות ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת "זֹוהי : ְְִִִִֶַַַָ

ויֹורד", עֹולה קרּבן ׁשגגתּה ועל מלקּות ְְְְְְִֵֶַַָָָָָזדֹונּה
ׁשאמרּתי ׁשּזה ודע זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָוׁשם
מֹורה זה אין מלקּות, חּיב ּבּה ׁשהּמזיד זֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמצוה
ּבלי אפּלּו מלקּות עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
איזֹו על אֹומר ׁשּתׁשמעני ּכלֿמקֹום אּלא ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָזדֹון,
ּבמהּֿׁשּקדם ּבין ― מלקּות עליה ׁשחּיבים ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעברה
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ּבכ חּיב ׁשאינֹו ּדע ― לקּמן ּבמהּֿׁשּיבֹוא ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָּובין
ּכמֹו והתראה, ּבעדים ּדוקא, מזיד הּוא אם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאּלא
ּבמּסכת וההתראה העדים מּתנאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנתּבאר

הּמטעה(k`:)סנהדרין אֹו האנּוס אֹו הּׁשֹוגג אבל ; ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻ
ּכלֿׁשּכן ּכרת, ולא מלקּות לא ּכלל, חּיב אינֹו ―ְְְֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
זאת. ודע ּבכלֿהּמצות, נֹוהג וזה ּדין. ּבית ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹמיתת
חּיב ׁשהּמזיד ונאמר, הּמצות ּבמקצת נבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹאבל

מיתה, אֹו הּוא(itl)מלקּות אם קרּבן חּיב ׁשהּוא ְִַָ§¦ְִֶַָָָ
― חטא ּבאֹותֹו חּיבים(itl)ׁשֹוגג ּכלֿחטא ׁשּלא ְְֵֵ§¦ְִֵֶַָָֹ

קרּבן ׁשגגתֹו ezbbyעל lr miaiigy `hg la`) ְְִַָָָ
(dzin e` zewln epecf lr miaiig z`hgּכל אבל :ֲָֹ

ּדין ּבית ּומיתת מלקּות אֹו ּכרת עליו ּׁשחּיבים ְִִִֵֵֶַַַַָָָָמה
וידּוע והתראה ּבעדים אּלא ּבכ חּיבים ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאין
למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא אינּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשההתראה

עליו. לחזֹור מּמּני ּתבּקׁש ואל זה ּכלל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָודע

שישי ,יום

.·Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הס"ב עלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶַַַַַָָָָֻ

תּׂשא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשוא, ְְְְְִִֶַַָָָֹׁשבּועת
לּׁשוא" אלהי f)אתֿׁשםֿה' ,k zeny)והּוא , ְְֱֵֶֶַָֹ

מּמה ּבהפ ׁשהּוא הּמציאּות מחּיב על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּיּׁשבע
ּבאמת dlil)ׁשהּוא `edy meid lr rayp oebk)אֹו , ֱֶֶֶ

מןֿהּנמנעֹות ּדבר `ixyt)על izlad),מצּוי ׁשהּוא ְִִֶַַָָָָ
נׁשּבע אם וכן מןֿהּתֹורה. מצוה לבּטל ׁשּיּׁשבע ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו
לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת עליו ׁשאין ידּוע ּדבר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
ׁשּכלֿ ּבה' ׁשּיּׁשבע ּכגֹון מןֿהמלּמדים, ְְִִִֶֶַַַָָָָָֻאדם
לּׁשוא, ה' ׁשם נׂשא זה ּגם הרי ― ימּות ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּנׁשחט

הּמׁשנה hk.)ּולׁשֹון zereay)ׁשבּועת היא "איזֹו : ְְְִִֵַַָ
וגֹו'". לאדם אתֿהּידּוע לׁשּנֹות נׁשּבע ְְְְִֶַַַַָָָָָׁשוא?
― ּובׁשגגה לֹוקה, ― ּבמזיד זה לאו על ְְְִִֵֵֶֶַָָָָוהעֹובר
וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפטּור,

ׁשוא ׁשבּועת היא "זֹו ּבׁשבּועֹות: ּכלֹומר ְְְְְִִַַָָאמרּו,
וׁשם ּפטּור", ׁשגגתּה ועל מּכֹות זדֹונּה על ְְְְִִֶַַַַָָָָָָׁשחּיבין

זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

קודש שבת

.ËÓ¯ .ÁÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ח מּלכּפֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ׁשאנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻּבחֹובֹות
"ולאֿתכחׁשּו" אמרֹו: i`)והּוא ,hi `xwie), ְְְְֲַָֹ

ספרא ּולׁשֹון מדּבר. הּכתּוב ׁשּבממֹון ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָונתּבאר
(my miyecw)ונׁשּבע ּבּה "וכחׁש ׁשּנאמר: "לפי :ְְְְֱִִִֶֶֶַַָ

ak)עלֿׁשקר" ,d my)?מּנין אזהרה ענׁש, למדנּו ְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהּכֹופר ידעּת ּוכבר תכחׁשּו". "לא לֹומר: ְְְְֲֵֶַַַַַָָָֹּתלמּוד
לפי נׁשּבע, ׁשּלא אףֿעלּֿפי לעדּות ּפסּול ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּבפּקדֹון
ּוכבר תכחׁשּו". "לא יתעּלה: אמרֹו על ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹׁשעבר
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çBîöòì äNBò éøëpäå ,áBçøä ïî ìáfä úBpôì úeðìa÷a íéøëð íéøëBN ìäwäL øzä ïéâäBð úBîB÷î úö÷a¦§¨§£¦¤¥¤©¨¨§¦¨§¦§©§¨§©©¤¤¦¨§§©¨§¦¤§©§
økNì CøcL øácä íñøtúð øákL éôì ,úeëæ íäéìò eãnlL Léå .ïéòä úéàøîì ïéLLBç ïéàå ,úaLa elôàå©£¦§©¨§¥§¦§©§¦¨©¦§¥¤¦§£¥¤§§¦¤§¨¦§©§¥©¨¨¤¤¤¦§Ÿ
õçøî ïéðòì â"îø ïîéña ù"îë ,ïéòä úéàøî LLç ïàk ïéà ïk íàå ,íBé øéëN àGå ìáfä úBpôì úeðìa÷a éøëð̈§¦§©§¨§©©¤¤§§¦§¦¥¥¨£©©§¦¨©¦§¦¨§¦§©¤§¨

íéçøå øepzk.ù"ò ©§¥©¦
íézaä ïéða Cøc Ba íñøônL íB÷î àeä íà ,úaLa úñðkä úéa úBðáì íéøëðì çépäì øézäì Lé äæ íòhîe¦©©¤¥§©¦§©¦©§¨§¦¦§¥©§¤¤§©¨¦¨¤§ª§¨¤¤¦§©©¨¦

ïìa÷ àeä Bcáì ìëéøãàäL ,úBîB÷nä áøa àeäL Bîk íBé éøéëN é"ò àGå ,íéðìa÷ íéðîeà é"ò`kéNBò íéðîeàäå ¨¦©§¨¦§§¦¥§¤§Ÿ©§¤¨©§¦¨§©©§¨§¨¨¦¥
÷çcä úòLa àlà øézäì ïéà íB÷î ìkîe .ïéòä úéàøî LLç Lé íML ,íBé éøéëN íä åézçzL äëàìîakïBâk , §¨¨¤©§¨¥§¦¥¤¨¥£©©§¦¨©¦¦¨¨¥§©¦¤¨¦§©©§©§

÷çcä úòLa àHL ìáà ,íéøëpä úòLø úîçî éøîâì úñðkä úéa ïéða ïîfä CLîäa ìhaúé ànL LLç LiL¤¥£¨¤¨¦§©¥§¤§¥©§©¦§©¥©§¤¤§©§¥¥£©¦§©©¨§¦£¨¤¦§©©§©
øézäì ïéàbkì íéçépî íðéà íäL ,íéøëpä éðéòa íMä ìelç éðtî,íãéà íBéa àéñäøôa äëàìî úBNòì íãà íeL ¥§©¦¦§¥¦©¥§¥¥©¨§¦¤¥¥¨©¦¦§¨¨©£§¨¨§©§¤§¨§¥¨

Ck ìk ìàøNiä íL ìò àø÷ð Bðéà áBçøä ãeak ìáà .àéñäøôa eðìéáLa úaLa äëàìî úBNòì íéçépî eðàå§¨©¦¦©£§¨¨§©¨¦§¦¥§©§¤§¨£¨¦¨§¥¦§¨©¥©¦§¨¥¨¨
âäðî íL ïéàL íB÷îa ,íB÷î ìkîe .÷çcä úòLa àHL óà Bøézäì ïéâäBð ïëì ,íMä ìelç Ba ïéàåckì÷äì ïéà §¥¦©¥¨¥£¦§©¦©¤¦§©©§©¦¨¨§¨¤¥¨¦§¨¥§¨¥

:áBçøä ãeaëa óà©§¦¨§

mixe`ia

íééçøå øåðú õçøî ïéðòì â"îø ïîéñáיש שאם י: סעיף –

עד שנה אחר שנה באריסות נתנם או שהשכירם אדם
אלא פועלים לשכור דרכו שאין לרבים שנתפרסם
או לנכרי להשכירם לו מותר באריסות ליתנם או להשכירם

באריסות. לו ליתנם
ïìá÷ àåä åãáì ìëéøãàäù:(לענ"ד) הדברים פירוש –

ופועלים בקבלנות אדריכל מביא שהישראל העולם שדרך
בכך די לא בשבת, לבנות להם להתיר ובכדי יום, שכירי
שגם מפורסם שיהיה צריך אלא בקבלנות, כולם את שיקח
את משלם (שהישראל האדריכל תחת העובדים הפועלים
לעבוד דרכם ואם בקבלנות, כלל בדרך עובדים שכרם)
שכירי שהם שיאמרו – עין מראית חשש ישנו יום, כשכירי

יום.
÷çãä úòùá àìà øéúäì ïéàיהודה שארית ובשו"ת –21

גמור חשש זה דאין כתב צדק הצמח לאדמו"ר בתשובתו
בשעת התיר שרבינו אף על ולכן חסידות, מידת אלא

בקבלנות שעושה מאוד מפורסם הוא אם אבל בלבד הדחק
דבריו את לקבל צדק הצמח התקשה ולהלכה להתיר, 22יש

כג). אות (וראה
øéúäì ïéà ÷çãä úòùá àìùצדק הצמח בענין23– האריך

שמפורסם במקום שגם והעלה בזמננו, בקבלנות בתים בנין
לחוש יש עדיין – בלבד בקבלנות לעשות שדרך מאוד
לכל שברור מיוחד במקרה אבל שהחמירו, הפוסקים לאלו
ישראל, לצורך בקבלנות בשלו עושה שהנכרי הרואה
חשוב בשר כגון במאומה, בידו מסייע אינו והישראל
יש – האישית דעתו פי ועל משלו לישאל בית הבונה

כב). אות (וראה להתיר
âäðî íù ïéàù íå÷îáיהודים של ברחובות בימינו –

במכוניות בשבת באים העיריה ועובדי נכריות, בערים
בע"ש, לרחוב הזבל להוציא מותר הזבל, לפנות שלהם
שהיא ביום הזבל את מפנה שהעיריה שמפורסם כיון

בקבלנות .24קובעת

zexewn

אסור20) בשבת לעבוד שכרו אם אבל כה, סעיף שכא סימן
ב). ס"ק רמג סי' (קו"א מקרה בכל בדיעבד

ה.21) סימן רבינו אחי למהרי"ל,
השיבני22) דיאנעויץ הג' הרב דודי כי אגיד האמת והנה וז"ל:

משום שהוא הסוברים הפוסקים דעת על הדחק בשעת לסמוך
מהסס ולבי הרוב. שהם כו' נינהו יום שכירי שיאמרו חשד

לאיסור. שפשט העולם מנהג משום
הצ"צ23) יודה בשבת, בנו כשכבר והנה פז. סי' או"ח שו"ת

אומר יביע בשו"ת זה בענין עוד בתוכו, להכנס שאפשר לכאורה
כח. סי' או"ח ח"ח

שכשהאשפה24) להיתר הוסיף ושם קה, סי' ח"ה מנח"י שו"ת
גם הוא ההיתר אם צ"ע ולפי"ז כרה"ר, דינה הרבים ברשות
נמצאת שבד"כ עצמה, האשפה עגלת את הישראל כשמוציא
בשבת, אותה שירוקנו ע"מ לרחוב אותה מוציא ובע"ש בביתו
שהכל עליהם, שמו שנקרא ישראל של בכליו מלאכה שזו

לו. שייך שזה יודעים

רמד סימן שבת הלכות ב' חלק

•
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הפרק: ותשוקהתוכן ברינה המלאכים עבודת

למעלה מלמטה

.àá éððä éë ïåéö úá éçîùå éðø
שהקב"ה חנוכה, שבת מהפטרת הוא זה פסוק
לפי וישמחו שירננו הגלות, בזמן ישראל בני את מנחם
בא הנני "כי השכינה, ותתגלה הגאולה תבוא שבקרוב

ה'". נאום בתוכך ושכנתי

.éçîùå éðø ïéðò ïéáäì
ד"רני" הענינים שני בין ההפרש מהו להבין
במילים אחד ענין כפל אלא אינו דלכאורה ו"שמחי",

שונות.

éðøá ïéìéçúîù ,äëåðç úøåèôäì äæ ïéðò äî íâå
äðäå éúéàø ïî ìéçúäì êéøö 'éäå ,'åâå éçîùå

.äùøôä óåñáù 'åâå áäæ úøåðî
"רני ההפטרה תחילת בין קשר כל אין לכאורה
היתה ההפטרה התחלת וא"כ חנוכה, לענין ושמחי"
מנורת והנה "ראיתי ההפטרה שבסוף בכתוב צ"ל
הנס עיקר שהרי חנוכה, לענין בגלוי השייך זהב"

הי'. במנורה
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.äððø åäîå
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נזכרו זה בכתוב שגם ברננה, לפניו באו בשמחה ה'
ההפרש הזהר ולפי ושמחה, דרינה הענינים שני
היא ורננה (צפרא) בבוקר היא דשמחה הוא, ביניהם
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השמחה)]. ענין
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.úåçáùúå úåøéùá äøîæå äðø àéä
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.äøîæå äðøá úåçáùúå úåøéù íéøîåà íìåë
אומרים כולם הברואים שכל חז"ל אמרו באמת
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יתברך. בו לדבקה וכיסופם תשוקתם גודל

,÷ñôä éìá åæ ä÷åùúá íéãîåò íäéîé ìë ãéîúå
.úøçà ä÷åùúå äáäà íäì ïéàù úîçî
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ה'. באור להבטל
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"מלמטה הנפש השתוקקות (שהיא ה' אל תמידית
של בהעבודה עסוקים שהם זמנים יש כי למעלה"),
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לימוד ידי (על למטה" "מלמעלה אלקות המשכת
המצוות). וקיום התורה

תורה להם ניתנה שלא היות המלאכים, משא"כ
מהקב"ה המלאכים דכשביקשו שבת במס' (כמחז"ל
"כלום משה להם ענה השמים, על הודך תנה
זו עבודה למלאכים אין הרי כו'"), ירדתם למצרים
קדושת להשכין למטה", מלמעלה "המשכה של
אלא אינה עבודתם וכל למטה, השכינה
תמיד בלבד, למעלה" ממטה נפשם "השתוקקות

הפסק. בלי

ïåâéðä ïéðòî òãåðë ,äøîæå äðøá àéä åæ ä÷åùúå
äçîù ìù ïåâéð ùé éë) áìä úåìòôúä ïéðò àåäù

.('åë úåøéøî ìù ùéå
כפי בניגון, ביטוי לידי בא ההשתוקקות רגש
מתרגש האדם לב דכאשר האדם, בטבע רואים שאנו
שבלב הרגש סוג ולפי בניגון, מתפרץ הוא ומתפעל
של או שמחה של ניגון אם הניגון, סוג יהי' כך
וזמרה, ברנה המלאכים שירת ענין וזהו מרירות.
לדבקה שלהם והכיסופין ההשתוקקות רגש על המורה

יתברך. בו

.úåéðåöéç úðéçá àéä åæ äðäå
המלאכים שבעבודת העילוי גודל למרות אמנם,

בחינת אלא שאינה חסרון, גם בה יש וזמרה, ברינה
"חיצוניות".

úéáá íéðôá ãîåò àåäù éî ìùî êøã ìò òãåðë
àöéùë ÷ø ,åçáùá øôñìå ãéâäì åì äî êìîä
,[êìîä ìù] åçáùá øôñéå øáãé [éæà] õåçì
àåä äîë êìîä çáù íöåò ìãåâ ìéãâäìå àéìôäì

.'åë ìòôúîå ìåãâ
אל והכיסופין הצמאון שהיא רינה, של זו עבודה
כאדם יתברך, ממנו רחוק עדיין שהאדם מורה הקב"ה,
שסיפור גדולה, בהתפעלות מלך של בשבחו המספר
המלך לבית מחוץ כשעומד אלא שייך אינו שבחו
בשם נקרא ולכן המלך"), בבית "בפנים (ואינו

בפנים. ולא בחוץ הנמצא כאדם "חיצוניות",

מכל"[אע עליון, רוחני בעולם נמצאים שהמלאכים פ

אור שרק לפי בחוץ, כעומדים שהם כאן אומר מקום

וזהו המלאכים, אצל בגילוי הוא השכינה מאור מצומצם

" בחינת שבאורחיצוניותשנקרא לפי האלקי, האור של "

ה מתגלית לא אמיתיתפנימיות"זה היינו השכינה, של "

שהם המלאכים מרגישים ולפיכך ועצמותה, מהותה

" נמצאים מלהיות עדיין המלךרחוקים בבית וזה"בפנים ,

בו לדבקה והצמאון הכיסופין רגש את בהם מעורר גופא

יתברך].

` wxt ignye ipx d''c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

הר"הÔÈ·‰Ï(א) כמו כתיב הנה משיח, חבלי ענין שרש
נמשל שהגלות כו' [תחיל] ללד"ת תקריב
במשיח כמ"ש ליד"ה לבחי' נמשל והגאולה עיבו"ר לבחי'
כמו כו' ללדת תקריב הרה כמו וזהו כו', ילדתי"ך היום אני
שנק' בחבל"י' תזעק תחיל חדשים ט' לסוף המעוברת
סמוך כשמגיע הגלות זמן בסוף כך כידוע, לידה חבלי
ליד"ה בבחי' שהוא לבא קרובה ישועה עת אשר לגאולה
ליד"ה, חבלי נק' אז הגלות שבזמן העיבור תשלום שאחר
שנק' המיצר ומן לישראל שיצירו משיח חבלי ענין והוא
לאתחלתא סימן והוא כו', יושע דוקא ממנה צרה עת
זמן כל ותשלום גמר לאחר דוקא זהו אך כידוע, דגאולה
לזה קודם אבל ממש, חדשים ט' לסוף שהוא העיבור משך
לידה צער נק' זה אין הריון צער לה ויש הרה שהיא גם
ללידה סמוך דוקא רק כלל לידה חבלי לה אין כי כלל
הסימן והוא שתוליד, כדי לידה חבלי יאחזוה אז ממש

עדיין חבלי' לה יש שלא זמן כל אבל לילד זמנה שהגיע
שלא לפי עדיין הלידה זמן הגיע לא כי לילד תוכל לא
לתועלת הוא החבלי' ענין ונמצא העיבור, זמן עדיין נשלם
העיבור תשלום לאחר שהוא זמנו בהגיע דוקא הלידה
והעלאת עצירת הוא שהעיבור הלידה היפך הוא והעיבור
בג"ח העליון במדור למעלה אמו בבטן הולד וסתימת
ויוצ"א מתהפך הלידה ובזמן כידוע, דוקא האחרונים
שזהו דוקא, לחוץ בגילוי לבא למטה העליון ממדור
דוקא חבלי' צריך שלזה ויוצא שדוחק המיצר מן היציאה
זה מחמת אבל הלידה, מענין להיפך עושין הן והחבלי'
גדול כאב אחיזת הוא שהחבלי' וכידוע הלידה נעשה דוקא
עי"ז אך כו', הכאב עיקר שזהו יציאתו למנוע הולד בצדדי
משב"ר החבלי' נק' ולזה ללידה והעוז הכח נמשך דוקא
עד בנים באו כי וכמ"ש כו' המשב"ר על היושבת כמו
כח שאין על כמתמי' שזהו כו' ללידה אין וכח משב"ר
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לימוד ידי (על למטה" "מלמעלה אלקות המשכת
המצוות). וקיום התורה
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miqxhpew mixn`n
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עי"ז אך כו', הכאב עיקר שזהו יציאתו למנוע הולד בצדדי
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והוא כו' משב"ר שנק' לידה חבלי שיש אחר ללידה
לו שהיצר יהודה מלך יחזקיהו בימי ישראל צרת בעת
סמוך משיח חבלי בענין וכך כידוע, אשור מלך סנחרב
[ומגוג] גוג במלחמו' חבלי' בחי' יהי' דוקא לביאתו
עי אבל לידה, חבלי כמו כו' הגאולה היפך "זשהן

הרה כמו וז"ש ליד"ה, שנק' הגאולה כח יהי' דוקא

מפני זה וכל בחבלי"ה, תזעק תחיל ללדת תקריב
ההסתר תכלית הוא שהגלות הגלות היפך שהגאולה
מתמלא שאתה בשעה אפי' שאמרו כמו עיבור בבחי'
בחי' הוא והגאולה כו' עוברה כאשה עברה עליהם
עיקר שהן הגאולה את שיעשו לחבלי' צריך ע"ז לידה,

כו'. ללידה התועלת

giyn ilag oipr yxey oiadl d''c

•

.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

שהואÙ"ÚÂמא) ועד ופי' אחד פי' בענין למעלה האמור
ובחי' יחו"ע בחי' הן והן אתוון בחלופי אחד
למסור הא' בק"ש שיש מס"נ בחי' ב' ענין יובן יחו"ת,
נפשך, את נוטל אפי' נפשך בכל ואהבת והב' באחד, נפשו
וכנ"י חתן נק' שהקב"ה שידוע מה מתחלה להקדים ויש
את המשמח ולכן מ"ת זה חתונתו ביום וכמארז"ל כלה נק'
דרגא חות חתן כי קולות בה' שניתנה לתורה זוכה החתן
בתורה, להתלבש ב"ה א"ס אור והמשכת ירידת דהיינו
וניצוץ ניצוץ כל וכן ישראל נשמות מקור היא וכנס"י
ב' בו יש כלה דהנה כלה, בבחי' הוא בפרט מישראל
מלשון הכל ומבלה שמכלה כליון מלשון הא' פירושים
כמו הפעולה על המורה דבר שם הוא כלה מלת כי כלה
מלשון והב' כו', שמכלה ע"ש כלה ונק' דקה זכה רכה
ית', באורו וליכלל לידבק הנפש תשוקת כו' נפשי כלתה
דהנה שבק"ש, הנ"ל מס"נ בחי' ב' הן אלו כלה בחי' וב'
כי כו' ישראל שמע מחמת הוא באחד למס"נ הא' הבחי'
איך ב"ה א"ס בגדולת התבוננות שהיא הבנה מלשון שמע
אני כמ"ש שינוי שום בלי שנבה"ע קודם כמו אחד שהוא
ראשון אני כו' נברא שלא עד הוא אתה כו' שניתי לא הוי'
המעלים אלקים פי' אלקים אין ומבלעדי אחרון ואני
ומסתיר מעלים העלם שום אין ית' לפניו כי כו' ומסתיר
הארץ ואת השמים ואת כו' חשיב כלא קמי' כולא כי כלל
וכל שינוי שום בלי העולם שנברא קודם כמו מלא אני
בטילים העולמות וכל בלבד והארה זיו רק הוא הגילויים
ולא מזה יומשך לזאת ואי במקורו, השמש כזיו ממש
להיות חלל מקום לעשות שלא כו' קדשי שם את תחללו
וישות התאוות כל בטלים וממילא ית' ממנו נפרד דבר
ויש כו' לגרמיה שמכלה כליון לשון כלה וזהו ולגרמיה,
חלק היא שנשמתו משום מישראל א' כל בכח זה מס"נ
כנ"ל באחד יתבונן שכאשר בכחו יש ע"כ ממעל אלוה
זולתי רצון שום ישאר ולא לו שהי' רצונותיו כל יתבטלו

אחר ממש מלבדו עוד שאין מאחר ית' אליו התשוקה
ממש ואפס כאין הם העולמות וכל כו' קודם כמו שנברא
בהוי' התבוננות ע"י היינו באחד מס"נ וענין פי' וזהו כנ"ל,
זולתו רצון שום אצלו ישאר ולא רצונותיו כל יתבטלו אחד
כליון לשון הא' כלה בחי' וזהו באחד ממש מס"נ וזהו ית'
אות סוף (וע"ל כנ"ל כו' ולגרמיה היש בחי' כל שמכלה
היש ביטול בחי' שהיא כלתה מלשון היא הב' והבחי' כ"ב)
ליכלל שרוצה א"ע שמבטל אלא ודבר יש שהוא דהיינו
יש בחי' היא שהאה' נפשך בכל ואהבת בחי' והוא וליבטל
המס"נ מבחי' במדריגה למטה והוא שאוהב מי יש שהרי
בבשכמל"ו, הנ"ל מס"נ בחי' ב' בין מפסיקים ולכן באחד,
שום עוד שאין איך יחו"ע בחי' שהוא אחד שאמר אחר כי
מי יש בבחי' ואהבת בחי' כלל שייך לא כו' ממש דבר
שהוא בינתיים שנאמר בשכמל"ו בחי' ע"י אלא שאוהב
ליש מאין הנבראים כל נתהוו מלכותו שמבחי' יחו"ת, בחי'
הנבראים כל וחיות קיום מקור זהו עם בלא מלך שאין לפי
ממנו חוץ דהיינו דווקא מבלעדי אלקים אין מבלעדי וכתיב
אני אלקיכם הוי' אני אלקי' הוא בעצמו הוי' אבל ח"ו ית'
בע"ג הבלתי ב"ה א"ס אור ומסתיר שמצמצם כו' בעצמי
דלבושא קמצא וכהדין יש בבחי' נבראים בחי' גילוי להיות
ואהבת להיות נמשך בשכמל"ו של זו ומבחי' וביה מיני'
אלקות גילוי בחי' תמיד להמשיך כו' שאוהב מי יש בבחי'
שיהי' אלקיך הוי' את ואהבת וזהו האלקי' הוא הוי' להיות
לשון שני' כלה בחי' וזהו כו' אלי זה למטה הוי' בחי' גילוי
מי יש עדיין יש בבחי' הוא הנפש שהכלות נפשי כלתה
במס"נ ממש ביטול בחי' הוא יחו"ע משא"כ כו' שאוהב
שכינתא בזה"ק נק' אלו בחי' וב' כנ"ל, לגמרי כליון לשון
ויחו"ת, יחו"ע בחי' ג"כ והוא תתאה ושכינתא עילאה
מס"נ בחי' מישראל א' בכל שיהי' והשרש המקור דהיינו
נשמות מקבלים שמשם בתחתונים ששוכן שכינה נק' הנ"ל
באחד הנ"ל וכליון מס"נ לבחי' והשרש והמקור ישראל
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והשרש והמקור עילאה שכינתא נק' יחו"ע מבחי' שהוא
שהוא ותשוקה הנפש בכלות נפשך בכל ואהבת לבחי'
כלה בחי' ב' הן והן תתאה, שכינתא נק' יחו"ת מבחי'
ב' על מדבר השירים שיר שכל השירים בשיר שנאמרו
בשה"ש ונשנה נאמר ב"פ כי כידוע הנ"ל כלה בחי'
הנ"ל, כלה בחי' ב' על ורומז וכלה חתן שבין החיבוב
ששאל ששמעתי הקושי' ג"כ לתרץ שאפשר נ"ל (ובזה
מרבינו ז"ל, רבינו של רבו הקדוש המגיד הרב מנכדי אחד
לאחר ואהבת בחי' יתכן איך בבארדיטשוב, בהיותו ז"ל
מהאהבה, במדריגה למעלה מס"נ שהרי באחד מס"נ בחי'

ש בשכמל"ו בחי' מחמת שזהו א"ש בינתייםולפמ"ש נאמר
כלל אמר לא בתורה מרע"ה שהרי קשה מ"מ אמנם כנ"ל,
יתכן איך א"כ בשכמל"ו אמרו לא יריחו ואנשי בשכמל"ו
דמדאורייתא לומר ודוחק לאהבה, ממס"נ הירידה להם
נפשך, בכל במס"נ סגי בשכמל"ו) יאמר לא אם (היינו
כמ"ש אהבה מתחלה כסדר באחד מההתבוננו' שנמשך
מס"נ, לו להיות בקדש מעלין ואח"כ לבבך, בכל ואהבת
הצריכו אז יחו"ת, בחי' שהוא בשכמל"ו לומר וכשאמרו
ליחו"ע, דיחו"ע מס"נ בין ההפסק יהי' שלא באחד למס"נ
לבכל אחד בין הפסק ליכא בשכמל"ו אמר לא אם משא"כ
ג"כ להם הי' יריחו אנשי דמסתמא דוחק זה מיהו נפשך,
ממש בדבור אמרו שלא שאע"פ ואפשר ממש, באחד מס"נ
כו', ואהבת מזה ונמשך ביחו"ת התבוננו מ"מ בשכמל"ו,
ופכ"ה פי"ח בלק"א לפמ"ש אחר בדרך ליישב יש ועוד
מאד הדבר אליך קרוב כי שבפסוק מאד תיבת בביאור
לעורר וברשותו אדם של בידו שעה ובכל עת שבכל
ספק שום בלי בלבבו בודאי המסותרת אחד לה' אהבתו

מיחודו אופן בשום ליפרד שלא דחילו גם בה ונכלל
מי דאפי' רפי"ח וע"ש ממש במס"נ אפי' ית' ואחדותו
א"ס בגדולת להבין לב לו ואין ה' בידיעת קצרה שדעתו
במוחו אפי' שכליים ורחימו דחילו ממנה להוליד ב"ה
האהבה לעורר מאד הדבר אליו קרוב אעפ"כ לבד ותבונתו
ותעלומות במוחו הגילוי אל הלב מהסתר להוציאן מסותרת
בבחי' מלובש ב"ה א"ס שבחי' משום ל"ט) ס"פ (ע' לבו
ג"כ וע' יעו"ש כו' שיהי' מי יהי' האדם שבנפש חכמה
ורחימו בדחילו ה' עבודת ומדרגת שמהות הנ"ל פל"ט
דו"ר שהם רק לבו בתעלומות (וה"ה לבו בהתגלות
א"ס בגדולת ודעת הבינה מן הנמשכות פט"ז) עיין שכליים
הטבעיים בדו"ר ועבודה דבריאה בי"ס מקומה ב"ה
שכליים דדו"ר לכאורה משמע מזה דיצירה, בי"ס שבמוחו
מסותרת האהבה בחי' שהיא טבעיים דו"ר מן גבוהים הם
האהבה שרש שמ"מ פמ"ד וע' מס"נ בבחי' שהיא אע"פ
זה דרך לפי ומ"מ כו' רבה אהבה ונק' יותר גבוה מסותרת
בהתעוררות באחד במס"נ סגי דמדאוריי' ג"כ ליישב יש
ואהבת בחי' ואז לבד, ומחשבתו במוחו מסותרת האהבה
כלל ירידה חשובה אינה שכליי' דו"ר בחי' שהיא שאח"כ
א"ס בגדולת ההתבוננות מצד באחד המס"נ אמנם ודו"ק,
המס"נ שהרי שכליים מדו"ר מדריגתו גבהה ודאי ב"ה
לפי שכליי' הדו"ר שמעלת אלא מהאהבה גבוה עצמו מצד
ג"כ כשהמס"נ א"כ ה' בגדולת ההתבוננות מן שנמשכים
לפמש"ל יתיישב שע"ז אלא יותר, גבוה ודאי מזה נמשך
דבשכמל"ו, הפסק מחמת הוא לאהבה ממס"נ שההעתקה
מדו"ר יותר גבוה ודאי בפ"מ מס"נ אבל בכח במס"נ וכ"ז
עיי"ש): לבינה מ"ן שמעלים בפע"ח וכמ"ש שכליי'
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מבחי'Â‰�‰[כו)] רק הוא שרשם שרש האלה המשלי' כל
א' שבחי' להתהוות שיוכל בכדי כי אלקים, שם
אלקי' דש' ונרתק המגן בחי' ע"י זהו זולתו לגבי משל יהי'
דיבר, אלקי' ה' בענין וכנ"ל אלקים שם בחי' יש בכתר (וגם

בסה"מ וע' אלקי', שם גם אלקי'1שא' צירופי ק"ך בחי' שפי'
שכל ומאחר להון), לאכפי' דשבבין כורסי' על דיתבא
התהוות כל ממילא אלקי' שם מבחי' הוא האלו המשלים
אלקי' ה' בהם שנא' בנבראי' גם אלקי' שם ע"י הוא הנבראי'
שם בחי' דבלא אלקים, שם ע"י שנתהוה פי' ג"כ, מלא שם

ונמצא וכלל, כלל הגשמי מציאות להיות יכול הי' לא אלקי'
הנבראי' בכל כ"ה אלקי' ברא בראשית נא' הנבראי' בכל כמו
ערכו לפי לכאו"א בהגבלה השגה הוא שהרי בג"ע, אפי'
מלא שם בהם שנא' הנבראי' יתרון הוא שבזה רק כו', ומעלתו

בעדן גן אלקי' ה' ויטע הוי'2כמו שם גילוי מאיר ששם היינו
כי אם הנבראי', בשאר משא"כ אלקי', דשם ונרתק המסך ע"י
בדרך ה"ז מ"מ הבורא, גדלות להבין יכולים הבריאה מפלא
העלם בדרך הוא בנפעל הפועל כח כי להיות והסתר העלם
הנברא הוא המתהוה הדבר מן המהוה כח הוא הבורא והסתר

(1n"dqa.מלך הדרת בס' :

(2ocra ob 'iwl` 'd rhie enk `ln my . .r"baבארוכה ראה :

המאמר]. בתחילת שם [ובהנסמן קד ע' ח"א תרל"ג סה"מ
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והשרש והמקור עילאה שכינתא נק' יחו"ע מבחי' שהוא
שהוא ותשוקה הנפש בכלות נפשך בכל ואהבת לבחי'
כלה בחי' ב' הן והן תתאה, שכינתא נק' יחו"ת מבחי'
ב' על מדבר השירים שיר שכל השירים בשיר שנאמרו
בשה"ש ונשנה נאמר ב"פ כי כידוע הנ"ל כלה בחי'
הנ"ל, כלה בחי' ב' על ורומז וכלה חתן שבין החיבוב
ששאל ששמעתי הקושי' ג"כ לתרץ שאפשר נ"ל (ובזה
מרבינו ז"ל, רבינו של רבו הקדוש המגיד הרב מנכדי אחד
לאחר ואהבת בחי' יתכן איך בבארדיטשוב, בהיותו ז"ל
מהאהבה, במדריגה למעלה מס"נ שהרי באחד מס"נ בחי'

ש בשכמל"ו בחי' מחמת שזהו א"ש בינתייםולפמ"ש נאמר
כלל אמר לא בתורה מרע"ה שהרי קשה מ"מ אמנם כנ"ל,
יתכן איך א"כ בשכמל"ו אמרו לא יריחו ואנשי בשכמל"ו
דמדאורייתא לומר ודוחק לאהבה, ממס"נ הירידה להם
נפשך, בכל במס"נ סגי בשכמל"ו) יאמר לא אם (היינו
כמ"ש אהבה מתחלה כסדר באחד מההתבוננו' שנמשך
מס"נ, לו להיות בקדש מעלין ואח"כ לבבך, בכל ואהבת
הצריכו אז יחו"ת, בחי' שהוא בשכמל"ו לומר וכשאמרו
ליחו"ע, דיחו"ע מס"נ בין ההפסק יהי' שלא באחד למס"נ
לבכל אחד בין הפסק ליכא בשכמל"ו אמר לא אם משא"כ
ג"כ להם הי' יריחו אנשי דמסתמא דוחק זה מיהו נפשך,
ממש בדבור אמרו שלא שאע"פ ואפשר ממש, באחד מס"נ
כו', ואהבת מזה ונמשך ביחו"ת התבוננו מ"מ בשכמל"ו,
ופכ"ה פי"ח בלק"א לפמ"ש אחר בדרך ליישב יש ועוד
מאד הדבר אליך קרוב כי שבפסוק מאד תיבת בביאור
לעורר וברשותו אדם של בידו שעה ובכל עת שבכל
ספק שום בלי בלבבו בודאי המסותרת אחד לה' אהבתו

מיחודו אופן בשום ליפרד שלא דחילו גם בה ונכלל
מי דאפי' רפי"ח וע"ש ממש במס"נ אפי' ית' ואחדותו
א"ס בגדולת להבין לב לו ואין ה' בידיעת קצרה שדעתו
במוחו אפי' שכליים ורחימו דחילו ממנה להוליד ב"ה
האהבה לעורר מאד הדבר אליו קרוב אעפ"כ לבד ותבונתו
ותעלומות במוחו הגילוי אל הלב מהסתר להוציאן מסותרת
בבחי' מלובש ב"ה א"ס שבחי' משום ל"ט) ס"פ (ע' לבו
ג"כ וע' יעו"ש כו' שיהי' מי יהי' האדם שבנפש חכמה
ורחימו בדחילו ה' עבודת ומדרגת שמהות הנ"ל פל"ט
דו"ר שהם רק לבו בתעלומות (וה"ה לבו בהתגלות
א"ס בגדולת ודעת הבינה מן הנמשכות פט"ז) עיין שכליים
הטבעיים בדו"ר ועבודה דבריאה בי"ס מקומה ב"ה
שכליים דדו"ר לכאורה משמע מזה דיצירה, בי"ס שבמוחו
מסותרת האהבה בחי' שהיא טבעיים דו"ר מן גבוהים הם
האהבה שרש שמ"מ פמ"ד וע' מס"נ בבחי' שהיא אע"פ
זה דרך לפי ומ"מ כו' רבה אהבה ונק' יותר גבוה מסותרת
בהתעוררות באחד במס"נ סגי דמדאוריי' ג"כ ליישב יש
ואהבת בחי' ואז לבד, ומחשבתו במוחו מסותרת האהבה
כלל ירידה חשובה אינה שכליי' דו"ר בחי' שהיא שאח"כ
א"ס בגדולת ההתבוננות מצד באחד המס"נ אמנם ודו"ק,
המס"נ שהרי שכליים מדו"ר מדריגתו גבהה ודאי ב"ה
לפי שכליי' הדו"ר שמעלת אלא מהאהבה גבוה עצמו מצד
ג"כ כשהמס"נ א"כ ה' בגדולת ההתבוננות מן שנמשכים
לפמש"ל יתיישב שע"ז אלא יותר, גבוה ודאי מזה נמשך
דבשכמל"ו, הפסק מחמת הוא לאהבה ממס"נ שההעתקה
מדו"ר יותר גבוה ודאי בפ"מ מס"נ אבל בכח במס"נ וכ"ז
עיי"ש): לבינה מ"ן שמעלים בפע"ח וכמ"ש שכליי'

`n wxt dlitzd zevn yxy
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l`eny zxez

מבחי'Â‰�‰[כו)] רק הוא שרשם שרש האלה המשלי' כל
א' שבחי' להתהוות שיוכל בכדי כי אלקים, שם
אלקי' דש' ונרתק המגן בחי' ע"י זהו זולתו לגבי משל יהי'
דיבר, אלקי' ה' בענין וכנ"ל אלקים שם בחי' יש בכתר (וגם

בסה"מ וע' אלקי', שם גם אלקי'1שא' צירופי ק"ך בחי' שפי'
שכל ומאחר להון), לאכפי' דשבבין כורסי' על דיתבא
התהוות כל ממילא אלקי' שם מבחי' הוא האלו המשלים
אלקי' ה' בהם שנא' בנבראי' גם אלקי' שם ע"י הוא הנבראי'
שם בחי' דבלא אלקים, שם ע"י שנתהוה פי' ג"כ, מלא שם

ונמצא וכלל, כלל הגשמי מציאות להיות יכול הי' לא אלקי'
הנבראי' בכל כ"ה אלקי' ברא בראשית נא' הנבראי' בכל כמו
ערכו לפי לכאו"א בהגבלה השגה הוא שהרי בג"ע, אפי'
מלא שם בהם שנא' הנבראי' יתרון הוא שבזה רק כו', ומעלתו

בעדן גן אלקי' ה' ויטע הוי'2כמו שם גילוי מאיר ששם היינו
כי אם הנבראי', בשאר משא"כ אלקי', דשם ונרתק המסך ע"י
בדרך ה"ז מ"מ הבורא, גדלות להבין יכולים הבריאה מפלא
העלם בדרך הוא בנפעל הפועל כח כי להיות והסתר העלם
הנברא הוא המתהוה הדבר מן המהוה כח הוא הבורא והסתר

(1n"dqa.מלך הדרת בס' :

(2ocra ob 'iwl` 'd rhie enk `ln my . .r"baבארוכה ראה :

המאמר]. בתחילת שם [ובהנסמן קד ע' ח"א תרל"ג סה"מ



�"c"ag i`iyp" zxezn

נברא מציאת להיות כלל אפשר הי' לא דאל"כ ליש, מאין
באלים, כמוכה מי בד"ה ע' במ"א, ד"ז ביאור כמ"ש גשמי'

זכו מהיכן שם3וד"ה בו שנא' הג"ע (כמו) אבל לק"ש. ישראל
מזיו ונהנין יושבין צדיקי' אלקות גילוי מאיר ששם היינו מלא

איזה שאומרים כמו וה"ז ההעלם, מתוך גילוי ה"ז השכינה,
המשל שע"י שהמכוון משל, איזהו ע"י מאד גבוה שכל דבר
גילוי כ"ה בנמשל התלבשותו קודם כמו גם הנמשל את יבינו

כו'. אלקי' שם בחי' ע"י הוי' שם

`''lxz jhn z` mxd dz`e d''c

(3ekf okidn d"ce . .dkenk in d"ca 'r `"na f"c xe`ia y"nk:

תרכ"ז בסה"מ זכו מהיכן וד"ה קסא. ע' תרכ"ט בסה"מ כמוכה מי ד"ה
שפז. ע'

•
.d
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oirne qxhpew

Ì�Ó‡סדר מּצד רק הּוא והחׁשּבֹון הּדין ענין ּכל »¿»ְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבהׁשּתלׁשלּות הּמּדה היא ּדכ ְְְְְְְְִִִִַַַַָהׁשּתלׁשלּות,
טעמים, ארּבעה מּצד מדּוּיק וחׁשּבֹון ּבדין ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמּוכרח
אֹור להיֹותֹו ג' הּסדר, ענין מּצד ב' ּפנימי, אֹור להיֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָהא'

מּמּנּו. ׁשּלמּטה לדרּגא ההׁשּתלׁשלּות מּצד ד' ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָּבכלי,
Ïkהרי הּמּדֹות אֹור ּבין הּמֹוחין אֹור ּבין ׁשהּוא איזה אֹור »ֲִִֵֵֵֵֶֶַַ

הּוא הּמֹוחין ּדאֹור ּׁשהּוא, ּבמה העצמי טבעֹו לֹו ְְְְִִִֵֶַַַָיׁש
ּבטבע הּמּדֹות ואֹור והּמנּוחה ההתייּׁשבּות ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָּבטבע
לֹו ׁשּיׁש הּפנימי ּבאֹור הּוא ּכן וההתּפעלּות, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַההתרּגׁשּות
הּוא הּסדר טבע ּומדּוּיק, מחּוׁשּבן ּׁשהּוא ּבמה העצמי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָטבעֹו

ּובאיכּות. ּבכּמּות והּדּיּוק החׁשּבֹון ְְְְִֵֶֶַַַַטבע
˙B¯B‡Âּכללּות ּכאׁשר ּגם אף הּנה ּבּכלים הּמתלּבׁשים ¿ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָ

הּמֹוח חֹומר ּכמֹו האֹורֹות, אל מתאימים ְְִִִֵֶֶַַַַָהּכלים
ׁשהּוא הּלב וחֹומר הּׂשכל הׁשראת אל ּכלי ּבכללּותֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
ּבהכרח הרי זה ּבכל הּמּדֹות, מׁשּכן אל ּכלי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבכללּותֹו
ּבמֹוח הׁשראתֹו ּבאֹופן הּׂשכל ּבאֹור מדידה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה
ּדחֹומר הּכלים הרי כן לא ּדאם הּמּדֹות, ּבענין וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּבראׁש,
ּומתקלקלים המרּוּבה האֹור את יכילּו לא הּלב וחֹומר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹוח
לּצלן רחמנא ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו לּצלן, ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָָרחמנא
ריּבּוי ּבסּבת ׁשּבא הּלב וחֹולי הּמֹוח ּבחֹולי חֹולים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבכּמה
לדרּגא להׁשּתלׁשל ׁשענינֹו ואֹור הּכלים, ּומיעּוט ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָהאֹור
ּומדּוּיק מחּוׁשּבן יהיה ׁשהאֹור ּבהכרח הרי מּמּנּו, ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּלמּטה
ׁשהּכלי ּבלבד זֹו לא הּנה זאת ּדלּולא הּכלי, ורֹוחב ּגֹודל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹלפי
הּכלי את מאּבד ׁשהאֹור זאת עֹוד אּלא האֹור, את יקּבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
מהרב הּׂשכל ּבהׁשּפעת ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומׁשּברֹו,
ׂשכל ּכלי ער לפי אינּה ההׁשּפעה ּדכאׁשר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלתלמידֹו,
הּׂשכל את מקּבל אינֹו ׁשהּתלמיד ּבלבד זֹו לא הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּתלמיד,
וטעם מתּבלּבלים, ׂשכלֹו ׁשּכלי זאת עֹוד אּלא לֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּנׁשּפע
ׁשּלמּטה לדרּגא מּדרּגא הּמׁשּתלׁשל אֹור ּדכל הּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּדבר
מּזה והּדּוגמא ההיא, הּדרּגא ער לפי להיֹות צרי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהימּנּו

מּצד אבל הּמׁשּתלׁשלֹות, העליֹונֹות ּבספירֹות למעלה ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָיּובן
ּבבחינת ׁשּנמׁש הׁשּתלׁשלּות מּסדר ׁשּלמעלה סֹוף אין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאֹור
ראּוי הּוא אם נֹוגע אינֹו הרי ּבּכלים, מתלּבׁש ואינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָמּקיף
צרי ׁשאינֹו מאחר ראּוי, ׁשאינֹו אֹו והחּיּות, האֹור ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלגיּלּוי
ׁשאינֹו (היינּו ראּוי ׁשאינֹו למקֹום ּגם נמׁש הרי ּכלל, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלּכלים
והּסטרא הּקליּפֹות ׁשּגם וזהּו הראּוי. למקֹום ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָכלי)
ּכלים ׁשאינם אף מּׁשם לקּבל יכֹולים רצֹונֹו ועֹוברי ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאחרא
ּבֹו ׁשּיי אינֹו ּכלל, לּכלים צרי ׁשאינֹו לפי ּכלל, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהראּוים
להיֹות ּביֹותר וחּיּות ׁשפע ריּבּוי מּׁשם ונמׁש הּסדר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָענין
מאחר הׁשּתלׁשלּות ּדסדר ּדהאֹור גבּול, ּבלי ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשהּוא
אֹופן לפי מּוגּבל הּוא הרי ּבכלי ּומתלּבׁש ּפנימי אֹור ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָׁשהּוא
האֹור אבל ההׁשּתלׁשלּות, וענין הּסדר ענין ּבֹו וׁשּיי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּכלים
אינֹו מּקיף אֹור ׁשהּוא מאחר הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּלמעלה
ׁשּכתּוב וזהּו ׁשפע, ריּבּוי מּׁשם נמׁש ולזאת ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹמּוגּבל
ּבּׁשמים הּנׁשר ּדר ּכמֹו ּכּנׁשר, ּתגּביּה אם ד) א. ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ(עֹובדיה
מגּביהים אחרא והּסטרא הּקליּפֹות כן ּכמֹו יט) ל. ְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָ(מׁשלי
נמׁש ׁשּמּׁשם לפי עליֹון הּמּקיף מּבחינת לקּבל עצמם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאת
לאלקּות, ּכלל ּבטלים ׁשאינם ּגם היינּו וחׁשּבֹון דין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבלי
הּׁשפע מּׁשם ונמׁש לגמרי, יתּבר רצֹונֹו עֹוברים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָואדרּבא
עֹוׁשר ּבריּבּוי העּכּו"ם ּבהצלחת הּטעם וזהּו ּביֹותר. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּבריּבּוי
והיינּו יׂשראל, על ׁשֹולטים הּמה וגם הּזה, ּבעֹולם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוכבֹוד
מּסדר ׁשּלמעלה מּבחינה הּוא קּבלתם ׁשּׁשרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמּפני

ּד ּומצֹותהׁשּתלׁשלּות, ּתֹורה ידי על היא ליׂשראל הׁשּפעה ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
מלמעלה היא לעּכּו"ם וההׁשּפעה הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּובאה

ּוגבּול. חׁשּבֹון ּבלי והיא הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַמּסדר
.¯evÈ˜.טעמים מד' בחׁשּבֹון ּבא ּולמּטה החכמה מּספירת ƒְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ד) ּבכלי. מתלּבׁש ג) סדר. ב) ּפנימי. אֹור ְְְִִִִִֵֵֶַא)
למעלה הּוא החכמה מן למעלה מּמדריגתֹו, למּטה ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָמׁשּתלׁשל
הּסטרא טעמא ּומהאי בחׁשּבֹון, ּבא אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות
ּובריּבּוי. דּיּוק ּבלי להיֹותּה מּׁשם לקּבל עצמּה מגּביּה ְְְְְְֳִִִִִִֵַַַַָָָָָאחרא

b wxt h xn`n

•

"c"ag i`iyp" zxezn
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v"iixd x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"vxz mixn`n

Ï"·È¯‡1ומכרזת חורב מהר יוצאת קול בת ויום יום בכל
תורה של מעלבונה לבריו' להם אוי ואומרת

שנא' מתעלה ה"ז בתורה שעוסק מי שכל וממתנה2וכו'
במות ומנחליאל מעלבון3נחליאל תורה, של מעלבונה ופי' ,

עוסקי' לה שאין על עלובה שהיא התו' את ,4שעולבים

תורה הרי דלכאו' התעסקות, צריכה שהתורה מובן דמזה
והבנה השכלה שהם וידיעה ובחכמה וידיעה, חכמה היא

וכמ"ש ולימוד הגיון הלשון ולילה5נופל יומם בו והגית
דבר6וכמארז"ל על נופל עוסק לשון אבל תורה, הלומד

מלאכה עבודת או ומתן, משא בעוסק כמו ופעולה, מעשה
איזה וידיעה חכמה של שכלי בענין אבל ועבודה,
בתורה, עוסקים הלשון מובן אינו ולפ"ז בזה, יש התעסקות

הוא הענין אך בתורה. שייך והתעסקות עסק דהנה7איזה
נהיית הזה היום ישראל ושמע הסכת ט') כ"ז (דברים כתיב
היום כאלו בעיניך יהיו יום בכל ופרש"י אלקיך, לד' לעם
הסכת, מאי ע"ב) דס"ג (ברכות ואמרז"ל בברית, עמו באת
נקנית התורה שאין לפי בתורה, ועסקו כתות כתות עשו
כתות לעשות להתעסק התורה עסק וזהו"ע בחבורה, אלא
שתהא היא התורה לימוד ענין דעיקר בתורה, עוסקים כתות
זה וקנין נפשו, קנין תהי' שהתורה והיינו בהאדם, נקנית
רעהו את ואיש בחבורה, תורה לומד הוא כאשר נקנה הוא
שלומדים, ההלכה או הסוגיא בפרטיות הלימוד בעת ידברו
בלימודו, לו שיש פנימי החיות על מורה הלזה שהדיבור
און אראיינגילייגט דעם אין איז ער לו, נוגע שהדבר ַַוהיינו
בנ"א בטבעי רואין שאנו וכמו ענין, דער אים ארט ַעס
במו"מ שעוסק מי דיש מלאכה עבודת או מו"מ עוסק בענין

לפי רק הם עשיותיו וכל ופועל, מלאכה איזה עושה או
לו שיש מי ויש מלאכתו, עבודת ולפי עסקו לפי ההכרח
בחיות, זה ועושה מלאכתו או העסק כלכלת ועצם בגוף ענג
הוא הדבר וטעם גישמאק, התעסקו' עצם דיא אים איז ַעס
בענין הוא וכן נפשו, קנין היא מלאכתו או זה שעסקו לפי
פנימי, בחיות ושיהי' קנינו להיות שצריכה התורה לימוד
בבתי דוקא וברבים בחבורה התורה בלימוד הוא זה וקנין
אותו עושה הוא גשמי בעסק וכמו מדרשים, ובבתי כנסיות
עסקו להיות ומשתדל שם, מצוים בנ"א שהרבה במקום
הוא כן שם, נמצאי' ושבים עוברים אנשי' שהרבה במקום
דוקא, ברבים נלמדת להיות שצריכה התורה לימוד בענין
אי' דהנה ברוחניות. וגמ"ח צדקה מצות מקיימים ובזה

דעבודתו8בספרים ונפשו, גופו בממונו נדיב הי' דאאע"ה
בעצמו טורח והי' ומשקם ומאכילם אורחי' מכניס שהי' הי'

להם המצטרך בכל כוונה9לשרתם בשביל הי' זה וכל ,
בעולם ית' אלקותו לפרסם הוא10אלקי' כולנה על והעולה ,

נפלא משכיל שהי' דהגם בנפשו, נדיב דעת11שהי' ויודע
ופשוטים גסים אנשי' עם ללמוד עצמו את וצמצם עליון
ית' והוא ומיוחד יחיד עולם בורא יש כי להם לבאר ביותר
בפרט ונברא נברא כל על ומשגיח כולו העולם את מנהיג
דהגם בנפשו, נדיב וזהו ובזמנו, בעתו מזונותיו לו להזמין
בחקר עמוקות חכמות עניני לומד הי' לעצמו לומד כשהי'
פשוטי'. אנשי' עם ללמד והתעסק זה את הניח הנה אלוקה,
במאד. מעלתה דגדלה ברבים התורה לימוד בענין הוא דכן
התעסקות, ע"י יהי' התורה דלימוד בתורה, עוסקים וזהו"ע

ברבים. תורה לומדי להרבות יתעסק דכאו"א

l''aix xn` d"c

•

(ספר1) ב פרק עטר"ת אנכי ראה ד"ה על מיוסד המאמר
- הנ"ל ד"ה על המיוסדים מאמרים עוד תריא). ע' עטר"ת המאמרים
הסכת בד"ה נכלל מהמאמר גדול חלק וש"נ. שצד. ע' לקמן ראה

ואילך). תצה ע' (לקמן תרצ"ג ושמע
יט.2) כא, חוקת
ב.3) פ"ו, אבות
הרע"ב.4) פירוש
ח.5) א, יהושע

מ"ה.6) פ"ד אבות
תצו7) ע' (לקמן הנ"ל ושמע הסכת ד"ה ראה - לקמן בהבא
ואילך).
המאמרים8) ספר שצג. ע' לקמן וראה יז. שער צדיקים ארחות

וש"נ. .90 ע' תרפ"ט
ב.9) פו, ב"מ א. י, סוטה ראה
ואילך.10) שם סוטה ראה
תיא.11) ע' לקמן וש"נ. .98 ע' שם המאמרים ספר ראה
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.„Èהרב ש"ב אל חסידות מכתב אבי כתב תר"ן בשנת

ת"ו בחברון סלונים דוב מרדכי ר' של בנו � שניאור ר'

לפני בחסידות התבוננות של הענין מעלת מבאר בו �

מהווה המכתב תוכן ותפילין. טלית לבישת אחרי התפלה

ועבודה. עמוקה השכלה

בארץ היה המכתב זה. ממכתב ידעו לא לארץ בחוץ

אותו שהראה שי' שניאור ר' הרב החסיד אצל ישראל

שהעתיקו אנשים כמה ולעוד דוב מרדכי ר' החסיד לאביו

לעצמם. המכתב את

ללמוד צריכים זה במכתב מדובר אודותם הענינים

התוועדות, בשעת אודותו לדבר הענין מן ואין רב. בעיון

לדבר. אפשר פרקים ראשי כמה על רק

הראשונה בפעם בא סלונים שי' שניאור הר' ש"ב

חדשים כמה שם ושהה תרמ"ה בשנת לליובאוויטש

חורף בלימוד. סדר אבי לו קבע זמן באותו "יושב". בתור

שניאור ר' את אתו ולקח ליאלטה אבי נסע תרמ"ו

חסידות. אתו למד קרובות ולעתים

בפנים לימוד אופנים, בשני היה החסידות לימוד

חזרו בפנים שלמדו מה הן פה, בעל דיבור מכן ולאחר

הר' חזר תרמ"ו לפסח והסברים. ביאורים והן פה בעל

לארץ מכתביםשניאור חליפת החלה ומאז ת"ו ישראל

בחסידות ענינים שואל היה שניאור ר' לבינו. אבי בין

לו. עונה ואבי

מכתבים של נכבד מספר הצטבר שנים כמה במשך

בעבודה. והוראות עמוקה השכלה של ביאורים הכוללים

החסידות לימוד באופן הן דרך מורה מהווים המכתבים

מדברים, אנו אודותו המכתב העבודה. דרכי באופן והן

מכתבים. מאותם אחד הינו

מכתבים אותם בעזה"י לסדר מאד רצוי באמת היה

כל רב. במספר בידי הנמצאים נוספים מכתבים בצירוף

פנימית חיות המכניסים ענינים של אוצר הוא מכתב

החסידיים. בחיים

� ותפילין טלית כשלבושים בחסידות ההתבוננות

שאחרי היום חיי על פועלת � זה במכתב אבי אומר

הוא התפלה בשעת בחסידות ההתבוננות ועצם התפלה,

ה"כי את ומסביר אחר, בזמן מאשר לגמרי אחר באופן

ב"תניא". י"ז שבפרק ובלבבך" בפיך כו' אליך קרוב

כך על נוסף הרי זה, במכתב המוסברים העבודה עניני

חיות. � אימרה בכל גלומה שבעבודה, השכלה שהם

האדם של מעמדו על מצביע וטוען, תובע עצמו הכתב

להיות. צריכים כיצד ומורה

המכוסה, הרע ענין אודות אבי מדבר מכתב באותו

רצוף ותוכו ה' לירא נראה הוא שמבחוץ אדם ישנו שכן,

ורמאי מבחוץ, וזך בהיר לבן, � הארמי לבן מרמה, ח"ו

מבפנים.

הם אדרבה להכאיב, כדי ח"ו נאמרו לא הדברים

הדבר שיתכן אדם בני טבע על רחמנות של ברגש נאמרו

כך. כל רבה אשפה בו שתהיה

ארץ דרך עול של הענין במכתב תופס מיוחד מקום

אוהל. יושבי והן עסקים בעלי הן הכל, את שהקיף

להיות רוצים אוהל, ויושבי עסקים בעלי כולם,
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יז.1) אות תרצ''ד תורה שמחת דיבורים, לקוטי ראה

מ''א.2) פ''ה ברכות

ב.3) כו, ברכות ראה
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אינני מאד. קשיש היה גדול. ועמקן נפלאים חושים בעל

ידע. לא עצמו הוא שגם ודומה אז, היה כמה בן יודע

זמן היה "כבר עונה היה לגילו אותו שואלים כשהיו

לשכוח".

הסבא, כשנולד לליובאוויטש בא ברוך שמואל ר'

בליובאוויטש אז ושהה � תקצ"ד בשנת � מוהר"ש הרבי

לליובאוויטש חזר תר"י ובשנת לביתו נסע תר"ו. שנת עד

הרבי הסבא, אבי נסתלק בה תרכ"ו שנת עד שם ושהה

ונשאר לליובאוויטש חזר תרל"ב בשנת צדק". ה"צמח

חייו. ימי לכל שם

החסידות ספרי בכל בקי היה ברוך שמואל ר' החסיד

ספרי סידור, תורה, לקוטי אור, תורה כמו הנדפסים,

כלל בדרך פה. בעל כמעט הנדפסים, האמצעי אדמו"ר

איזה מסביר פעם אי כשהיה אבל בדיבור, ממעט היה

לשמוע. מה היה ענין

של מובהק תלמיד היה מרדכי מאיר ר' החסיד

עשר אצלו למד מבוריסוב, דוב שמואל ר' הנודע החסיד

בקי ועמקן, למדן היה מרדכי מאיר הר' חסידות. שנים

שימש שנה מעשרים למעלה גמרא. מסכתות בהרבה

דודי בעסקי הגזבר היה � תר"ן בשנת � אז כמלמד.

הנגלה בלימוד גדול מתמיד והיה בליובאוויטש ז"ל הרז"א

החסידות.ו

בעלי בין המיוחדים אחד היה הענדל חנוך ר' החסיד

אש היה לבו אבל גדול השגה בעל היה לא העבודה,

ישראל אהבת את דוגמתו. שאין טובות מדות ובעל להבה

מקום תופס הוא שלי הנעורים בזכרונות לתאר. אין שלו

החסידים בין במינה מיוחדת כדמות מאד חשוב

החשובים.

המכתב, העתק קבלו האמורים החסידים כששלשת

מכן ולאחר לעצמו אחד כל בתחלה אותו. ללמוד החלו

ודיברו בלימודם התמידו שבועות כמה ובמשך ביחד

בלי בליובאוויטש המכתב פורסם וכך המכתב. בתוכן

אבי. ידיעת
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•
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אוכל, חמין, לחם, חלוקת הקיצה, של הכרוזים עלֿפי ולזאת הכלא, בחדר שעות מורה אין כאמור,

השביעית, עד השביעית מחצי העמידה זמן בקיץ כי היום, שעות בערך יודעים שינה, חמין, דייסא,
חמישית משעה דייסא והלאה, ראשונה משעה אוכל והלאה, התשיעית מחצי חמין השמינית, חצי לחם

עשרה. האחד חצי שכיבה בערך, השביעית שעה עד הששית משעה השני חמין והלאה,

* * *

במדרש ידע94איתא קדוש, אומרים השרת שמלאכי כששמע לילה ומתי יום מתי משה ידע ומנין

לילה. שהוא ידע ברוך, אומרים אותם וכששמע יום שהוא

* * *

ובחסדו היא, שעה איזו שאלתיו, הששית דמחלקה הראשי הפקיד של הקטן חדרו את עזבי טרם

השמ ידו על אשר בשעונו להביט לי הרשה הששית.הטוב שעה קודם מינוט חמשה והראה אלית,

* * *

אחדים, כרגעים עוברות רבות שעות הנה לפעמים בתוכנו. תלוי אלא ואינו וקצר, ארוך הוא הזמן

מאד. ארוך ארוך כזמן ונראות נמשכות שעות שלשה רק הנה ולפעמים

דודתי חתונת - תרנ"ב אלול עשרה, השלש שנת תחילת - שנה י"ב בן ילד בהיותי 95נזכרתי

אלול96הכבודה בי"ב שבתֿקודש ערב ו' ביום הארינשטיין הכהן שי' משה ר' בןֿגילה היתה97עם

והרבה המחותנים באו בערך, התשיעית בשעה ההבדלה אחר שבתֿקודש ובמוצאי למזלֿטוב החופה

גם94) וראה ג. יט, תהלים מדרש תו. רמז תשא שמעוני [ילקוט
.[274 ע' תש"ח המאמרים ספר

כב.95) ע' תשנ"ז] תש"ז. [קה"ת, מהר"ש - התולדות ספר ראה

מהר"ש.96) אדמו"ר כ"ק בת מושקא חי' מרת הרבנית
א'97) ביום חל תרנ"ב אלול י"ב כי אלול, יו"ד להיות: צריך או

.4 הערה 114 ע' תרפ"ז השיחות ספר וראה בשבוע.
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של חמין לשתות (וויזיט) ביקור עם זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אל חסידים

קודש. שבת מוצאי

מלכה, מלוה סעודת שמחה, של כוס מחממין, למים חמין המים נהפכו שמחה של הזמן מצב לפי

אשר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של הגדול והחדר בהתגלות השמחה היתה כבר עשר האחד ובשעה

אנשים. מלאים היו הראשון כחדר ורחבו ארכו אשר הביאה וחדר אמות, עשר על אמה עשר שנים ארכו

הנהנה כל הדרוש לאמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד התחיל עשרה השתים שעה הבאים98ובחצי ובין ,
ההשגה אשר דעה בעלי היו בתים הבעלי וגם עבודה, ובעלי הבנה בעלי חסידים היו החתונה על

החסידות. תורת אמיתת אל ומתאימים יחדיו בלולים היו והפועל

* * *

אם היא מה החסידות יחדיו: התועדותם בעת חסידים מושב בבית גדולה שאלה נשאלה כבר

בפועל. בעבודה והנהגה הדרכה או והבנה, השכלה

הכל כאלו. שאלות נשאלו לא לזה קודם כי בערך, האחרונות שנה בשלשים התעוררה זו שאלה
הנשמה את מעוררת החסידות בגוף, המלובשת הנשמה הארת של המרפא סמי היא החסידות כי ידעו

מזוהמתו.99מהתעלפותה לטהרו הגוף את ומדיחה משינתה, אותה מקיצה ,

ריחוק הי' הריחוק מזו, זו רחוקות מפלגות בשני מחולקים היו נ"ע הגדול רבינו בימי החסידים

ענינם. בעצם נבדלים מהותים כלומר מהותי, ריחוק עצמי,

בקיאים היו הראשון) (בזמן רובם התורה, בידיעת ורחבה גדולה דעה בעלי היתה אחת מפלגה

מחקר. וספרי הידועים הקבלה ספרי במקורם, שו"ע וד"ח רמב"ם ספרי, ספרא, וירושלמי, בבלי בש"ס

מצוה דבר בכל אבל ביותר, פשוטים גם ומהם בידיעה, בינונים אנשים היו השני' והמפלגה

מביני ומבינים יודעים אשר הכוונה כפי שמים לשם יהי' אשר כוונתם כל הי' עשו אשר טובה והנהגה

שלהם. הפנימית הנקודה וטהרת האמת מידת את עוררו והם מדע,

כ"ק ורבו מורו מאת נסמך נ"ע הגדול רבינו אשר כנודע המה האמורות בפלוגות התחלקות סיבת

וליטא. הלבנה רוסיא בפלכי ישראל עדת ומנהל מדריך בתור נ"ע המגיד

* * *

ספר98) וראה ואילך. צא ע' תרנ"ב המאמרים בספר נדפס
.278 ע' .9 הערה 271 ע' .224 ע' תרצ"א השיחות

בלקוטי-שיחות99) (הובא למי נודע לא - ישן דא"ח כתב-יד ראה

תשנ"ט קה"ת (הוצאת טוב שם בכתר נדפס - ועוד) .516 ע' ב חלק
ספר שנח; ע' תש"מ) חב"ד, (כפר עז מגדל בהוספות; ושלאחרי-זה)

ואילך]. רנ"א ע' תרס"ג המאמרים
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é"ùø

(‡)ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ.החֹולה את פו)לבּקר מציעא (בבא «≈»≈»ְֵֶֶַַ

היה, למילתֹו ׁשליׁשי יֹום חנינא: ּבר חמא רּבי ְְֲִִִִִַַַָָָָָָָאמר

ּבׁשלֹומֹו: וׁשאל הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש È�Ï‡aּובא ְְִַַָָָָ¿≈…≈
‡¯ÓÓ.,הּמילה על עצה לֹו ׁשּנתן נגלהלהּוא פיכ «¿≈ְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבחלקֹו ּכתיב,(ב"ר).LÈ·:(ב"ר)עליו ּבּקׁשיׁשב ְְֶָָ…≈ְִִֵַָ

ואני 'ׁשב הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ֲֲִֵַַַַָָָֹלעמד,

להתיּצב אני ׁשעתיד ,לבני סימן ואּתה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאעמד,

ׁשּנאמר: יֹוׁשבין', והן הּדּיינין פב)ּבעדת (תהלים ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָ

אל": ּבעדת נּצב אם.Ï‰‡‰ŒÁ˙t"אלהים לראֹות ֱֲִִֵַַָֹ∆«»…∆ְִִ

וׁשב עֹובר ּבביתֹויׁש ‰ÌBi:ויכניסם ÌÁk.ב"מ) ְְְְִֵֵֵֵַָ¿…«
ׁשּלאפו) מּנרּתיקּה, חּמה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִִִֶַַַָָָָֹהֹוציא

היּו ׁשּלא מצטער ׁשראהּו ּולפי ּבאֹורחים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהטריחֹו

ּבדמּות עליו המלאכים הביא ּבאים, ְְְִִִִִֵַַָָָָאֹורחים

‡�ÌÈL(·)אנׁשים: ‰LÏL ‰p‰Â.לבּׂשר אחד ֲִָ¿ƒ≈¿…»¬»ƒְֵֶַָ

את לרּפאֹות ואחד סדֹום את להפ ואחד ׂשרה, ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת

ׁשליחּיֹות ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלא ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאברהם,

מזּכירן(ב"ר) הּוא הּפרׁשה ּכל ׁשּכן ,ל ּתדע .ְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּובּבׂשֹורה אליו, וּיאמרּו וּיאכלּו, רּבים: ְְְְִִֵַַַַָָֹֹּבלׁשֹון

סדֹום ּובהפיכת ,"אלי אׁשּוב ׁשֹוב "וּיאמר ְֱֲִֵֶֶֶַַַַָֹנאמר:

אֹומר יט)הּוא ּדבר(לקמן לעׂשֹות אּוכל לא "ּכי : ֲִֵַַָָֹ

הפּכי" אברהם,(ב"ר)לבלּתי את ׁשרּפא ּורפאל, . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לֹוט, את להּציל מּׁשם ׁשּנאמר:הל יט)הּוא (לקמן ְֱִִֶֶֶַַַָָ

עלֿ הּמלט וּיאמר החּוצה אֹותם ּכהֹוציאם ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ"ויהי

מּציל: היה ׁשהאחד למדּת ,"נפׁשÂÈÏÚ ÌÈ·v�. ְְִֶֶֶַַַָָָָָָƒ»ƒ»»
ּכמֹו:לפ ב)ניו, אבל(במדבר מנּׁשה", מּטה "ועליו ְְְְֲֵֶַַָָָָָ

הּמלאכים: ּכלּפי הּוא נקּיה מהּו.iÂ¯‡לׁשֹון ְְְִִֵַַַָָָ««¿ַ

ּכמׁשמעֹו, הראׁשֹון ּפעמים? ב' "וּירא" ְְְְְִִַַַַַָָָ"וּירא",

ּבמקֹום נּצבים ׁשהיּו נסּתּכל הבנה, לׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּׁשני

ּפי על ואף להטריחֹו, רֹוצים היּו ׁשּלא והבין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹאחד,

ּבמקֹומם עמדּו לקראתם, ׁשּיצא היּו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּיֹודעים

הּוא וקדם להטריחֹו, רצּו ׁשּלא ּולהראֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַָָֹלכבֹודֹו,

לקראתם ישן)ורץ ברש"י הגרסא ּכתיב(שם).(כך ְְְִִָָָ

חזיּוהּו ּכד לקראתם"? "וּירץ ּוכתיב עליו", ְְְִִִִַַַָָָָָָָ"נּצבים

"וּירץ מּיד: הימּנּו, ּפרׁשּו ואסר ׁשרי ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָדהוה

B‚Â'(‚)":לקראתם ‡� Ì‡ È�„‡ ¯Ó‡iÂ.לּגדֹול ְִָָ«…«¬…»ƒ»¿ַָ

אמר אמר:ׁשּבהם ולּגדֹול אדֹונים, ּכּלם ּוקראם ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֻ

יעמדּו הּוא, יעבר ׁשּלא וכיון תעבר", ְְֲֲֵֶַַַַַָָֹֹֹ"אלֿנא

חֹול הּוא זה ּובלׁשֹון עּמֹו, לה)חבריו ּדבר(שבועות . ְֲִֵֶָָָָ

הּוא ּברּו להּקדֹוׁש אֹומר והיה הּוא, קדׁש ְְֵֵֶַַָָָָֹאחר:

ואף האֹורחים, את ויכניס ׁשּירּוץ עד לֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָלהמּתין

קדם האמירה לקראתם", "וּירץ אחר ׁשּכתּוב ּפי ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹעל

ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ודר היתה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלכן

"וּיֹולד אחר ׁשּנכּתב ּבאדם", רּוחי ידֹון "לא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאצל:

ּגזרת קדם ּכן אם אּלא ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹנח",

רּבה: ּבבראׁשית הּלׁשֹונֹות ּוׁשּתי ׁשנה, ְְְִִֵֵַַָָָק"כ

(„)‡�ŒÁwÈ.,ׁשליח ידי הּואעל ּברּו והּקדֹוׁש À«»ְְִֵַַַָָָ

ׁשּנאמר: ׁשליח, ידי על לבניו כ)ׁשּלם (במדבר ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּסלע": את וּי אתֿידֹו מׁשה eˆÁ¯Â"וּירם ֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ¿«¬
ÌÎÈÏ‚¯.לאבק ׁשּמׁשּתחוים ערבּיים ׁשהם ּכסבּור «¿≈∆ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָ

אלילים עבֹודת להכניס ׁשּלא והקּפיד ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַֹרגליהם,

פו)לביתֹו הקּדים(ב"מ הקּפיד, ׁשּלא לֹוט אבל , ְְְֲִִִִֵֶָֹ

"ולינ ׁשּנאמר: לרחיצה, רגליכם":לינה ורחצּו ּו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
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(‡)ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ.החֹולה את פו)לבּקר מציעא (בבא «≈»≈»ְֵֶֶַַ

היה, למילתֹו ׁשליׁשי יֹום חנינא: ּבר חמא רּבי ְְֲִִִִִַַַָָָָָָָאמר

ּבׁשלֹומֹו: וׁשאל הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש È�Ï‡aּובא ְְִַַָָָָ¿≈…≈
‡¯ÓÓ.,הּמילה על עצה לֹו ׁשּנתן נגלהלהּוא פיכ «¿≈ְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבחלקֹו ּכתיב,(ב"ר).LÈ·:(ב"ר)עליו ּבּקׁשיׁשב ְְֶָָ…≈ְִִֵַָ

ואני 'ׁשב הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ֲֲִֵַַַַָָָֹלעמד,

להתיּצב אני ׁשעתיד ,לבני סימן ואּתה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאעמד,

ׁשּנאמר: יֹוׁשבין', והן הּדּיינין פב)ּבעדת (תהלים ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָ

אל": ּבעדת נּצב אם.Ï‰‡‰ŒÁ˙t"אלהים לראֹות ֱֲִִֵַַָֹ∆«»…∆ְִִ

וׁשב עֹובר ּבביתֹויׁש ‰ÌBi:ויכניסם ÌÁk.ב"מ) ְְְְִֵֵֵֵַָ¿…«
ׁשּלאפו) מּנרּתיקּה, חּמה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִִִֶַַַָָָָֹהֹוציא

היּו ׁשּלא מצטער ׁשראהּו ּולפי ּבאֹורחים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהטריחֹו

ּבדמּות עליו המלאכים הביא ּבאים, ְְְִִִִִֵַַָָָָאֹורחים

‡�ÌÈL(·)אנׁשים: ‰LÏL ‰p‰Â.לבּׂשר אחד ֲִָ¿ƒ≈¿…»¬»ƒְֵֶַָ

את לרּפאֹות ואחד סדֹום את להפ ואחד ׂשרה, ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת

ׁשליחּיֹות ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלא ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאברהם,

מזּכירן(ב"ר) הּוא הּפרׁשה ּכל ׁשּכן ,ל ּתדע .ְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּובּבׂשֹורה אליו, וּיאמרּו וּיאכלּו, רּבים: ְְְְִִֵַַַַָָֹֹּבלׁשֹון

סדֹום ּובהפיכת ,"אלי אׁשּוב ׁשֹוב "וּיאמר ְֱֲִֵֶֶֶַַַַָֹנאמר:

אֹומר יט)הּוא ּדבר(לקמן לעׂשֹות אּוכל לא "ּכי : ֲִֵַַָָֹ

הפּכי" אברהם,(ב"ר)לבלּתי את ׁשרּפא ּורפאל, . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לֹוט, את להּציל מּׁשם ׁשּנאמר:הל יט)הּוא (לקמן ְֱִִֶֶֶַַַָָ

עלֿ הּמלט וּיאמר החּוצה אֹותם ּכהֹוציאם ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ"ויהי

מּציל: היה ׁשהאחד למדּת ,"נפׁשÂÈÏÚ ÌÈ·v�. ְְִֶֶֶַַַָָָָָָƒ»ƒ»»
ּכמֹו:לפ ב)ניו, אבל(במדבר מנּׁשה", מּטה "ועליו ְְְְֲֵֶַַָָָָָ

הּמלאכים: ּכלּפי הּוא נקּיה מהּו.iÂ¯‡לׁשֹון ְְְִִֵַַַָָָ««¿ַ

ּכמׁשמעֹו, הראׁשֹון ּפעמים? ב' "וּירא" ְְְְְִִַַַַַָָָ"וּירא",

ּבמקֹום נּצבים ׁשהיּו נסּתּכל הבנה, לׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּׁשני

ּפי על ואף להטריחֹו, רֹוצים היּו ׁשּלא והבין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹאחד,

ּבמקֹומם עמדּו לקראתם, ׁשּיצא היּו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּיֹודעים

הּוא וקדם להטריחֹו, רצּו ׁשּלא ּולהראֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַָָֹלכבֹודֹו,

לקראתם ישן)ורץ ברש"י הגרסא ּכתיב(שם).(כך ְְְִִָָָ

חזיּוהּו ּכד לקראתם"? "וּירץ ּוכתיב עליו", ְְְִִִִַַַָָָָָָָ"נּצבים

"וּירץ מּיד: הימּנּו, ּפרׁשּו ואסר ׁשרי ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָדהוה

B‚Â'(‚)":לקראתם ‡� Ì‡ È�„‡ ¯Ó‡iÂ.לּגדֹול ְִָָ«…«¬…»ƒ»¿ַָ

אמר אמר:ׁשּבהם ולּגדֹול אדֹונים, ּכּלם ּוקראם ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֻ

יעמדּו הּוא, יעבר ׁשּלא וכיון תעבר", ְְֲֲֵֶַַַַַָָֹֹֹ"אלֿנא

חֹול הּוא זה ּובלׁשֹון עּמֹו, לה)חבריו ּדבר(שבועות . ְֲִֵֶָָָָ

הּוא ּברּו להּקדֹוׁש אֹומר והיה הּוא, קדׁש ְְֵֵֶַַָָָָֹאחר:

ואף האֹורחים, את ויכניס ׁשּירּוץ עד לֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָלהמּתין

קדם האמירה לקראתם", "וּירץ אחר ׁשּכתּוב ּפי ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹעל

ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ודר היתה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלכן

"וּיֹולד אחר ׁשּנכּתב ּבאדם", רּוחי ידֹון "לא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאצל:

ּגזרת קדם ּכן אם אּלא ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹנח",

רּבה: ּבבראׁשית הּלׁשֹונֹות ּוׁשּתי ׁשנה, ְְְִִֵֵַַָָָק"כ

(„)‡�ŒÁwÈ.,ׁשליח ידי הּואעל ּברּו והּקדֹוׁש À«»ְְִֵַַַָָָ

ׁשּנאמר: ׁשליח, ידי על לבניו כ)ׁשּלם (במדבר ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּסלע": את וּי אתֿידֹו מׁשה eˆÁ¯Â"וּירם ֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ¿«¬
ÌÎÈÏ‚¯.לאבק ׁשּמׁשּתחוים ערבּיים ׁשהם ּכסבּור «¿≈∆ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָ

אלילים עבֹודת להכניס ׁשּלא והקּפיד ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַֹרגליהם,

פו)לביתֹו הקּדים(ב"מ הקּפיד, ׁשּלא לֹוט אבל , ְְְֲִִִִֵֶָֹ

"ולינ ׁשּנאמר: לרחיצה, רגליכם":לינה ורחצּו ּו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ



��`xiegioey`x meiqelwpe`

õräi''yx:äíëaì eãrñå íçì-úô äç÷àå ¨¥«§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ
íëcár-ìr ízøár ïk-ìr-ék eøárz øçà©©´©«£½Ÿ¦«©¥¬£©§¤−©©§§¤®

zøac øLàk äùrz ïk eøîàiåi''yx:éåìåøäîéå ©´Ÿ§½¥¬©«£¤−Ÿ©«£¤¬¦©«§¨©§©¥¯
ìL éøäî øîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáàL ©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º§³
úBâr éNrå éLeì úìñ çî÷ íéàñi''yx: §¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

æCø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³
Búà úBNrì øäîéå ørpä-ìà ïziå áBèåi''yx: ¨Æ©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«

çäNr øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç çwiå©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈
õrä úçz íäéìr ãîò-àeäå íäéðôì ïziå©¦¥−¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−

eìëàiåi''yx:ìàøùéèeøîàiå�ìà�é�äøN äià å ©Ÿ¥«©Ÿ«§´¥½̈©¥−¨¨´
ìäàá äpä øîàiå EzLài''yx:éáBL øîàiå ¦§¤®©−Ÿ¤¦¥¬¨«Ÿ¤©ÀŸ¤´

éìà áeLàäøNì ïá-äpäå äiç úrk E ¨³¥¤̧Æ¨¥´©½̈§¦¥¥−§¨¨´

e„ÈÚÒeה ‡ÓÁÏ„ ‡zt ·q‡Â¿∆«ƒ»¿«¿»¿ƒ

Ôk ÏÚ È¯‡ e¯aÚz Ôk ¯˙a ÔBÎaÏƒ¿»«≈¿ƒ»¬≈«≈

Ôk e¯Ó‡Â ÔBÎc·Ú ÏÚ Ôez¯·Ú¬«¿««¿¿«¬»≈

:‡zÏlÓ Èc ‡Ók „ÈaÚzוÈÁB‡Â «¿≈¿»ƒ«≈¿»¿ƒ

¯Ó‡Â ‰¯N ˙ÂÏ ‡�kLÓÏ Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿¿»¿«»»«¬«

‡zÏÒ„ ‡ÁÓ˜ ÔÈ‡Ò ˙Ïz ‡ÁB‡»¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»

:ÔˆÈ¯‚ È„È·ÚÂ ÈLeÏזÈ¯Bz ˙ÂÏe ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»¿«≈

CÈk¯ È¯Bz ¯a ¯·„e Ì‰¯·‡ Ë‰¿̄««¿»»¿««≈«ƒ

„aÚÓÏ ÈÁB‡Â ‡ÓÏeÚÏ ·‰ÈÂ ·ËÂ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ¿∆¿«

:d˙Èח¯·e ·ÏÁÂ ÔÓL ·ÈÒ�e »≈¿ƒ¿««¬»«

‡e‰Â ÔB‰ÈÓ„˜ ·‰ÈÂ „·Ú Èc È¯Bz≈ƒ¬«ƒ«√»≈¿

‡�ÏÈ‡ ˙BÁz ÔB‰ÈÂlÚ LnLÓ¿«≈ƒ»≈¿ƒ»»

:eÏÎ‡Âט‰¯N Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â «¬»«¬»≈»»»

:‡�kLÓ· ‡‰ ¯Ó‡Â C˙z‡ƒ¿»«¬«»¿«¿¿»

ÔcÚkי C˙ÂÏ ·ez‡ ·zÓ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»

‰¯NÏ ¯· ‡‰Â ÔÈÓi˜ Ôez‡c¿««»ƒ¿»»¿»»

Ú¯˙a ˙ÚÓL ‰¯NÂ C˙z‡ƒ¿»¿»»¿««ƒ¿«

é"ùø

ıÚ‰ ˙Áz.:האילן ÌÎaÏ(‰)ּתחת e„ÚÒÂ. ««»≈ִַַָָ¿«¬ƒ¿∆
סעּדתא ּדפּתא מצינּו ּובּכתּובים ּבּנביאים ְְְְְִִִִִַַַַָָָָּבּתֹורה,

ּבּנביאים: לּבכם", "וסעדּו ּבּתֹורה: (שופטיםּדלּבא, ְְְְֲִִִִֶַַַָָ

ה) ּבּכתּובים:יט לחם", ּפת לּב קד)"סעד (תהלים ְְְִִֶֶַַַ

לבבכם חמא: רּבי אמר יסעד". אנֹוׁש לבב ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ"ולחם

הרע יצר ׁשאין מּגיד "לּבכם", אּלא ּכאן, ּכתיב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין

ּבּמלאכים e¯·Úz:(ב"ר)ׁשֹולט ¯Á‡.ּכן אחר ְִֵַַָ«««¬…ֵַַ

Ìz¯·Úּתלכּו: ÔkŒÏÚŒÈk.אני הּזה הּדבר ּכי ְֵƒ«≈¬«¿∆ֲִִֶַַָָ

עלי ׁשעברּתם מאחר מּכם, ŒÏÚŒÈkלכבֹודי:מבּקׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָƒ«
Ôk.:ׁשּבּמקרא ּכן' על 'ּכי ּכל וכן אׁשר, על ּכמֹו ≈ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

יט) קֹורתי",(לקמן ּבצל ּבאּו לג)"ּכיֿעלּֿכן (לקמן ְִִֵֵַָָ

,"פני ראיתי עלּֿכן לח)"ּכי לא(שם "ּכיֿעלּֿכן ִִִִֵֵֶַַָָֹ

י)נתּתיה", חנתנּו(במדבר ידעּת ":"ּכיֿעלּֿכן ְְֲִִֵֵַַַָָָֹ

(Â)˙ÏÒ ÁÓ˜.ׁשל לעמילן קמח לעּוגֹות, סלת ∆«…∆ְֲִֶֶֶַַָֹ

את לׁשאב הּקדרה, את לכּסֹות הּזהמה:טּבחים ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

(Ê)·BËÂ C¯ ¯˜aŒÔa.להאכילן ּכדי היּו, ּפרים ג' ∆»»«»ְְֲִִֵַָָָ

לׁשֹונֹות פז)ּבחרּדלג' זה.‡Úp‰ŒÏ¯:(ב"מ ְְְַָ∆«««ֶ

לחּנכֹו ÓÁ‡‰(Á):(ב"ר)ּבמצוֹותיׁשמעאל, ÁwiÂ ְְְְְִִֵַָ«ƒ«∆¿»

'B‚Â.,נּדה ׂשרה ׁשּפרסה לפי הביא, לא ולחם ¿ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

העּסה ונטמאת הּיֹום אֹותֹו ּכּנׁשים ארח לּה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשחזר

שם) ּפניו:.ÓÁ‡‰:(ב"מ מעל ׁשּקֹולטין החלב ׁשּמן ∆¿»ְִֵֶֶַַָָָָֻ

‰NÚ ¯L‡ ¯˜a‰ŒÔ·e.קּמא קּמא ּתּקן. אׁשר ∆«»»¬∆»»ֲִֵֶַַָָ

ואיתי אמטי ּכמֹו.eÏÎ‡iÂקּמיהּו:ׁשּתּקן נראּו ְְְְִִִֵֶַַַַ«…≈ְְִ

הּמנהג מן אדם יׁשּנה ׁשּלא מּכאן שם.ׁשאכלּו, (ב"מ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

‡ÂÈÏ(Ë):ב"ר) e¯Ó‡iÂ.אי"ו על נקּוד «…¿≈»ַָ

אֹומר: אלעזר ּבן ׁשמעֹון רּבי ותניא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּב"אליו",

ּדֹורׁש אּתה הּנקּדה, על רבה ׁשהּכתב מקֹום ְְֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל

אּתה הּכתב, על רבה הּנקּדה וכאן וכּו', ְְְְְַַַַַָָָָָָָֻהּכתב

אברהם? אּיֹו ׁשאלּו: לׂשרה ׁשאף הּנקּדה, ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֻּדֹורׁש

על לאיׁש ׁשּלֹו, ּבאכסניא אדם ׁשּיׁשאל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָלמדנּו,

מציעא ּבבבא האיׁש. על ולאּׁשה פז)האּׁשה (דף ְְְִִִִַָָָָָָָָ

אּמנּו ׂשרה הּׁשרת מלאכי היּו יֹודעים ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאֹומרים:

ּכדי היתה, ׁשּצנּועה להֹודיע אּלא היתה, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהיכן

'ּכדי חנינא: ּבר יֹוסי רּבי אמר ּבעלּה. על ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָלחּבבּה

ּברכה': ׁשל ּכֹוס לּה ·‡‰Ïלׁשּגר ‰p‰.צנּועה ְְֵֶַָָָƒ≈»…∆ְָ

iÁ‰(È)היא: ˙Úk.,הּבאה לׁשנה הּזאת ּכעת ִ»≈«»ְֵַַָָָָָֹ

`xiegiipy mei qelwpe`

àeäå ìäàä çút úrîL äøNå EzLà¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬
åéøçài''yx:àéíéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå ©«£¨«§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−

íéLpk çøà äøNì úBéäì ìãç íéîiai''yx: ©¨¦®¨©Æ¦«§´§¨½̈−Ÿ©©¨¦«
áééúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ

ï÷æ éðãàå äðãr él-äúéäi''yx:âéýåýé øîàiå ¨«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
óàä øîàì äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ©©¬

ézð÷æ éðàå ãìà íðîài''yx:ãéýåýéî àìtéä ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦£¦¨¥¬¥«Ÿ̈−
éìà áeLà ãrBnì øácäøNìe äiç úrk E ¨¨®©¥º¨¬¥¤²¨¥¬©−̈§¨¨¬

ïái''yx:ìåçá ë''òéðùåèàì øîàì | äøN Lçëzå ¥«©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ
z÷çö ék àì | øîàiå äàøé | ék éz÷çöi''yx: ¨©−§¦¦´¨¥®¨©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§

æèíãñ éðt-ìr eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå©¨ª³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ

:È‰B¯BÁ‡ ‡e‰Â ‡�kLÓ«¿¿»¿¬ƒ

elÚיא e·ÈÒ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«

‰¯NÏ ÈÂ‰ÓlÓ ˜Òt ÔÈÓBÈa¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿»»

:‡iL�k Á¯B‡יבÎÈÁÂ‰¯N ˙ «ƒ¿«»¿«¿«»»

˙Â‰ ˙È·ÈÒc ¯˙a ¯ÓÈÓÏ d‰ÚÓaƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ¬«

:·ÈÒ È�Ba¯Â eÓÈÏeÚ ÈÏיג¯Ó‡Â ƒ≈¿ƒƒƒ«¬«

‰¯N ˙ÎÈÁ Ô�„ ‡ÓÏ Ì‰¯·‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»

„ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì¯·‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ

:˙È·ÈÒ ‡�‡ÂידÌ„˜ ÔÓ Èqk˙È‰ «¬»≈ƒ¬ƒ¿«≈ƒ√»

ÔcÚk C˙ÂÏ ·ez‡ ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿»»¿ƒ»

:¯· ‰¯NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c¿««»ƒ¿»»»

Ï‡טו ¯ÓÈÓÏ ‰¯N ˙·ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»

Ì¯a ‡Ï ¯Ó‡Â ˙ÏÁ„ È¯‡ ˙ÈÎiÁ«≈ƒ¬≈¿≈»«¬«»¿»

:zÎiÁטז‡i¯·b ÔnzÓ eÓ˜Â «»¿¿¿»ƒ«»À¿«»

Ì‰¯·‡Â ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿¿«¿»»

é"ùø

היה, קרינןּופסח מּדלא יצחק, נֹולד הּבא ּולפסח ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכעת אּלא (ּבׁשוא) iÁ‰:ּכעת ˙Úk.הּזאת ּכעת ְְִֵֵֶָָָ»≈«»ֵַָֹ

וקּימים: ׁשלמים ּכּלכם ׁשּתהיּו לכם, חּיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּתהא

·eL‡ ·BL.אּלא אליו, ׁשּיׁשּוב הּמלא ּבּׂשרֹו לא »ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

לֹו, אמר מקֹום ׁשל לּהּבׁשליחּותֹו "וּיאמר ּכמֹו: ְְִִֶֶַַָָָֹ

להרּבֹות ּבידֹו אין והּוא ארּבה", הרּבה ה' ְְְְְְְֵֶַַַַַָָמלא

ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּכאן אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ְְִִִִֶֶֶַָָָאּלא

ּכן לֹו אמר רבה)מקֹום אמר(בראשית (אליׁשע . ֱִֵַַָָָָ

ּבן, חֹובקת אּת חּיה ּכעת הּזה "לּמֹועד ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלּׁשּונּמית:

ּתכּזב אל האלהים איׁש אדֹוני אל ְֱֲִִִֵֶַַַַָֹֹוּתאמר

ׂשרה את ׁשּבּׂשרּו הּמלאכים אֹותן ,"ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּבׁשפחת

'אֹותן אליׁשע: לּה אמר אׁשּוב", "לּמֹועד ְֱִֵַַָָָָָָאמרּו:

אמרּו: לעֹולם וקּימים חּיים ׁשהם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּמלאכים

חי ׁשהּיֹום ודם, ּבׂשר אני אבל אׁשּוב", ֲֲִֵֶַַַָָָָָָ"לּמֹועד

וגֹו'") הּזה "לּמֹועד מת: ּובין חי ּבין מת, :ּומחר ְֵֵֵֵֵֶַַַָָ

ÂÈ¯Á‡ ‡e‰Â.:הּמלא אחר היה הּפתח ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ

(‡È)˙BÈ‰Ï Ï„Á.מּמּנה:ּפסקÌÈLpk Á¯‡. »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒ
נּדּות: ּבמעיה,.da¯˜a(È·)ארח מסּתּכלת ִַֹ¿ƒ¿»ְְִֵֶֶֶַָ

הּׁשדים ולד, טעּונין הּללּו הּקרבים 'אפׁשר ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָואמרה:

חלב'? מֹוׁשכין ׁשּצמקּו .Ú„�‰:(תנחומא)הּללּו ְְִֶַָָָָ∆¿»
הּׂשער את מסיר מׁשנה: ּולׁשֹון ּבׂשר, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָצחצּוח

וסת זמן עּדן, לׁשֹון אחר: דבר הּבׂשר. את ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּומעּדן

‡Ì�Ó(È‚)נּדּות: Û‡‰.:?אלד אמת È�‡Âהגם ִ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ
Èz�˜Ê.היא ׁשהרי הּׁשלֹום, מּפני הּכתּוב ׁשּנה »«¿ƒְֲִִִֵֵֶַַָָָ

זקן": "ואדני ּכתרּגּומֹו:.‰ÏtÈ‡(È„)אמרה ְִֵַָָָֹ¬ƒ»≈ְְַ

מּמּני ּומכּסה ּומפרד מפלא ּדבר ׁשּום וכי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻֻֻהיתּכּסי,

ּכרצֹוני?: הּמיעד.ÚBnÏ„מּלעׂשֹות מֹועד לאֹותֹו ְֲִִִַ«≈ְְֵַָֻ

האחרת: ּבּׁשנה הּזה לּמֹועד אתמל, ל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּקבעּתי

(ÂË)z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡¯È Èk.מׁשּמׁש הראׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְִֵַָ

ׂשרה, וּתכחׁש לּדבר: טעם ׁשּנֹותן הּוא 'ּדהא', ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשֹון

וּיאמר 'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש והּׁשני ׁשּיראה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפי

רּבֹותינּו: ׁשאמרּו צחקּת, אּלא הּוא, ּכדברי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹלא

אּלא, ּדלמא, אי, לׁשֹונֹות: ּבארּבע מׁשּמׁש ְְְְְִִִֵֶַַַָָ'ּכי'

לרעה,.eÙ˜LiÂ(ÊË)ּדהא: ׁשּבּמקרא הׁשקפה ּכל ְָ««¿ƒְְְִֶַַָָָָָָ

"קדׁש מּמעֹון מ"הׁשקיפה כו)חּוץ ׁשּגדֹול(דברים , ְְְְִִֵֶַָָָ

לרחמים: הרגז מּדת ׁשהֹופ ענּיים, מּתנֹות ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹּכח
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àeäå ìäàä çút úrîL äøNå EzLà¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬
åéøçài''yx:àéíéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå ©«£¨«§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−

íéLpk çøà äøNì úBéäì ìãç íéîiai''yx: ©¨¦®¨©Æ¦«§´§¨½̈−Ÿ©©¨¦«
áééúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ

ï÷æ éðãàå äðãr él-äúéäi''yx:âéýåýé øîàiå ¨«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
óàä øîàì äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ©©¬

ézð÷æ éðàå ãìà íðîài''yx:ãéýåýéî àìtéä ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦£¦¨¥¬¥«Ÿ̈−
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ïái''yx:ìåçá ë''òéðùåèàì øîàì | äøN Lçëzå ¥«©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ
z÷çö ék àì | øîàiå äàøé | ék éz÷çöi''yx: ¨©−§¦¦´¨¥®¨©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§

æèíãñ éðt-ìr eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå©¨ª³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ

:È‰B¯BÁ‡ ‡e‰Â ‡�kLÓ«¿¿»¿¬ƒ

elÚיא e·ÈÒ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«

‰¯NÏ ÈÂ‰ÓlÓ ˜Òt ÔÈÓBÈa¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿»»

:‡iL�k Á¯B‡יבÎÈÁÂ‰¯N ˙ «ƒ¿«»¿«¿«»»

˙Â‰ ˙È·ÈÒc ¯˙a ¯ÓÈÓÏ d‰ÚÓaƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ¬«

:·ÈÒ È�Ba¯Â eÓÈÏeÚ ÈÏיג¯Ó‡Â ƒ≈¿ƒƒƒ«¬«

‰¯N ˙ÎÈÁ Ô�„ ‡ÓÏ Ì‰¯·‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»

„ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì¯·‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ

:˙È·ÈÒ ‡�‡ÂידÌ„˜ ÔÓ Èqk˙È‰ «¬»≈ƒ¬ƒ¿«≈ƒ√»

ÔcÚk C˙ÂÏ ·ez‡ ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿»»¿ƒ»

:¯· ‰¯NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c¿««»ƒ¿»»»

Ï‡טו ¯ÓÈÓÏ ‰¯N ˙·ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»

Ì¯a ‡Ï ¯Ó‡Â ˙ÏÁ„ È¯‡ ˙ÈÎiÁ«≈ƒ¬≈¿≈»«¬«»¿»

:zÎiÁטז‡i¯·b ÔnzÓ eÓ˜Â «»¿¿¿»ƒ«»À¿«»

Ì‰¯·‡Â ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿¿«¿»»

é"ùø

היה, קרינןּופסח מּדלא יצחק, נֹולד הּבא ּולפסח ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכעת אּלא (ּבׁשוא) iÁ‰:ּכעת ˙Úk.הּזאת ּכעת ְְִֵֵֶָָָ»≈«»ֵַָֹ

וקּימים: ׁשלמים ּכּלכם ׁשּתהיּו לכם, חּיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּתהא

·eL‡ ·BL.אּלא אליו, ׁשּיׁשּוב הּמלא ּבּׂשרֹו לא »ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

לֹו, אמר מקֹום ׁשל לּהּבׁשליחּותֹו "וּיאמר ּכמֹו: ְְִִֶֶַַָָָֹ

להרּבֹות ּבידֹו אין והּוא ארּבה", הרּבה ה' ְְְְְְְֵֶַַַַַָָמלא

ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּכאן אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ְְִִִִֶֶֶַָָָאּלא

ּכן לֹו אמר רבה)מקֹום אמר(בראשית (אליׁשע . ֱִֵַַָָָָ

ּבן, חֹובקת אּת חּיה ּכעת הּזה "לּמֹועד ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלּׁשּונּמית:

ּתכּזב אל האלהים איׁש אדֹוני אל ְֱֲִִִֵֶַַַַָֹֹוּתאמר

ׂשרה את ׁשּבּׂשרּו הּמלאכים אֹותן ,"ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּבׁשפחת

'אֹותן אליׁשע: לּה אמר אׁשּוב", "לּמֹועד ְֱִֵַַָָָָָָאמרּו:

אמרּו: לעֹולם וקּימים חּיים ׁשהם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּמלאכים

חי ׁשהּיֹום ודם, ּבׂשר אני אבל אׁשּוב", ֲֲִֵֶַַַָָָָָָ"לּמֹועד

וגֹו'") הּזה "לּמֹועד מת: ּובין חי ּבין מת, :ּומחר ְֵֵֵֵֵֶַַַָָ

ÂÈ¯Á‡ ‡e‰Â.:הּמלא אחר היה הּפתח ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ

(‡È)˙BÈ‰Ï Ï„Á.מּמּנה:ּפסקÌÈLpk Á¯‡. »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒ
נּדּות: ּבמעיה,.da¯˜a(È·)ארח מסּתּכלת ִַֹ¿ƒ¿»ְְִֵֶֶֶַָ

הּׁשדים ולד, טעּונין הּללּו הּקרבים 'אפׁשר ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָואמרה:

חלב'? מֹוׁשכין ׁשּצמקּו .Ú„�‰:(תנחומא)הּללּו ְְִֶַָָָָ∆¿»
הּׂשער את מסיר מׁשנה: ּולׁשֹון ּבׂשר, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָצחצּוח

וסת זמן עּדן, לׁשֹון אחר: דבר הּבׂשר. את ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּומעּדן

‡Ì�Ó(È‚)נּדּות: Û‡‰.:?אלד אמת È�‡Âהגם ִ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ
Èz�˜Ê.היא ׁשהרי הּׁשלֹום, מּפני הּכתּוב ׁשּנה »«¿ƒְֲִִִֵֵֶַַָָָ

זקן": "ואדני ּכתרּגּומֹו:.‰ÏtÈ‡(È„)אמרה ְִֵַָָָֹ¬ƒ»≈ְְַ

מּמּני ּומכּסה ּומפרד מפלא ּדבר ׁשּום וכי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻֻֻהיתּכּסי,

ּכרצֹוני?: הּמיעד.ÚBnÏ„מּלעׂשֹות מֹועד לאֹותֹו ְֲִִִַ«≈ְְֵַָֻ

האחרת: ּבּׁשנה הּזה לּמֹועד אתמל, ל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּקבעּתי

(ÂË)z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡¯È Èk.מׁשּמׁש הראׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְִֵַָ

ׂשרה, וּתכחׁש לּדבר: טעם ׁשּנֹותן הּוא 'ּדהא', ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשֹון

וּיאמר 'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש והּׁשני ׁשּיראה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפי

רּבֹותינּו: ׁשאמרּו צחקּת, אּלא הּוא, ּכדברי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹלא

אּלא, ּדלמא, אי, לׁשֹונֹות: ּבארּבע מׁשּמׁש ְְְְְִִִֵֶַַַָָ'ּכי'

לרעה,.eÙ˜LiÂ(ÊË)ּדהא: ׁשּבּמקרא הׁשקפה ּכל ְָ««¿ƒְְְִֶַַָָָָָָ

"קדׁש מּמעֹון מ"הׁשקיפה כו)חּוץ ׁשּגדֹול(דברים , ְְְְִִֵֶַָָָ

לרחמים: הרגז מּדת ׁשהֹופ ענּיים, מּתנֹות ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹּכח
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ì ínr Cìä íäøáàåíçlLi''yx:æéýåýéå §©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«©«Ÿ̈−
éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà̈¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬

äùòi''yx:çéìBãb éBâì äéäé Béä íäøáàå Ÿ¤«Ÿ§©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−
õøàä ééBb ìk Bá-eëøáðå íeöråi''yx:éèék §¨®§¦̧§§½−Ÿ¥¬¨¨«¤¦´

Búéa-úàå åéða-úà äeöé øLà ïrîì åézrãé§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ
ä÷ãö úBùrì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬Ÿ§¨−̈
úà íäøáà-ìr ýåýé àéáä ïrîì ètLîe¦§¨®§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬

åéìr øac-øLài''yx:ëíãñ ú÷ræ ýåýé øîàiå £¤¦¤−¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ
ãàî äãáë ék íúàhçå äaø-ék äøîråi''yx: ©«£Ÿ̈−¦¨®¨§©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

àëéìà äàaä dú÷rökä äàøàå àp-äãøà¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−

:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡יזÈÈÂ »≈ƒ¿¿«¿≈«¿»

Èc Ì‰¯·‡Ó ‡�‡ ÈqÎÓ‰ ¯Ó‡¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ

:„·Ú Â‰Ó‰יח‡�‡ Ì‰¯·‡Â ¬»»≈¿«¿»»≈¬»

ÔeÎ¯a˙ÈÂ ÛÈw˙Â ÈbÒ ÌÚÏ ÈÂ‰È∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„aיטÈ¯‡ ¿ƒ≈…«¿≈«¿»¬≈

) ÈÓ„˜ ÈÏ‚רמב"ן Ècידעּתנּהגי' ÏÈ„a ( ¿ƒ√»«ְְִֵַ¿ƒƒ

d˙Èa L�‡ ˙ÈÂ È‰B�a ˙È „wÙÈ¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈

Ì„˜ Ô�w˙c ÔÁ¯‡ Ôe¯hÈÂ È‰B¯˙a«¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»

ÏÈ„a ‡�È„Â ‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿«¿«¿»¿ƒ»¿ƒ

ÏlÓc ˙È Ì‰¯·‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚכÌB„Òc ˙Ï·˜ ÈÈ ¯Ó‡Â ¬ƒ«¬«¿»¿≈«ƒ¿

ÔB‰˙·BÁÂ ˙‡È‚Ò È¯‡ ‰¯BÓÚÂ«¬»¬≈¿ƒ«¿»¿

:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È¯‡כאÈÏb˙‡ ¬≈¿ƒ««¬»ƒ¿¿ƒ

˙lÚc ÔB‰zÏ·˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««

ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„·Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿

é"ùø

ÌÁlLÏ.:הם אֹורחים ּכסבּור: ללּוֹותם, ¿«¿»ְְְִֵַָָ

(ÊÈ)È�‡ ‰qÎÓ‰.:ּבתמיהה‰NÚ È�‡ ¯L‡. «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆
מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ּדבר לעׂשֹות לי יפה לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבסדֹום.

הּללּו ּכרכין וחמּׁשה הּזאת, הארץ את לֹו נתּתי ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹאני

ׁשּנאמר: הן, י)ׁשּלֹו מּצידֹון(לעיל הּכנעני "ּגבּול ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַ

אֹותֹו קראתי וגֹו'". ועמֹורה סדֹומה ּבאכה ְְְֲֲִַָָָָָֹוגֹו'

ולא הּבנים את ואׁשמיד ּגֹוים, המֹון אב ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹאברהם,

אֹוהבי?: ׁשהּוא לאב, ‰BÈ(ÁÈ)אֹודיע Ì‰¯·‡Â ֲִִֶַָָ¿«¿»»»
‰È‰È.הֹואיל לברכה, צּדיק זכר אּגדה: מדרׁש ƒ¿∆ְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מעלים, אני מּמּנּו 'וכי ּופׁשּוטֹו: ּברכֹו. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַוהזּכירֹו,

ּולהתּבר ּגדֹול לגֹוי להיֹות לפני חביב הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָוהרי

הארץ': ּגֹויי ּכל ÂÈzÚ„È(ËÈ)ּבֹו Èk.,חּבה לׁשֹון ֵֶָָָƒ¿«¿ƒְִָ

ב)ּכמֹו: לאיׁשּה",(רות ג)"מֹודע ּבעז(שם "הלא ְְֲִַַָֹֹ

לג)מדעּתנּו", עּקר(שמות ואמנם, ּבׁשם". ואדע" ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ

את ׁשהּמחּבב ידיעה, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכּלם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֻלׁשֹון

ידעּתיו? ולּמה ּומּכירֹו, ויֹודעֹו אצלֹו, מקרבֹו ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָהאדם

עלי ּבניו את מצּוה ׁשהּוא לפי יצּוה", אׁשר ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"למען

ּבֹו אני יֹודע ּכתרּגּומֹו: ּתפרׁשהּו ואם ּדרכי, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹלׁשמר

הּלׁשֹון על נֹופל 'למען' אין וגֹו', ּבניו את :ׁשּיצּוה ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

‰eˆÈ.:ּכמֹו הוה, א)לׁשֹון אּיֹוב"(איוב יעׂשה "ּככה ¿«∆ְְֲִֶֶַָָֹ

יחנּו": ה' ‰·È‡"עלּֿפי ÔÚÓÏ.מצּוהּכ הּוא ֲִַַ¿««»ƒְֶַָ

אברהם על ה' ׁשּיביא ּכדי ה', ּדר 'ׁשמרּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלבניו:

"עלֿ אּלא נאמר, לא אברהם' ּבית 'על ְְֱֵֶֶַַַַָָָֹוגֹו'.

אינֹו ּכאּלּו צּדיק ּבן הּמעמיד ּכל למדנּו, ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָאברהם",

‰'(Î)מת: ¯Ó‡iÂ.ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, אל ֵ«…∆ְֲֶֶֶַַָָָָ

מּמּנּו: יכּסה ׁשּלא רּבה.a¯ŒÈk‰אמר, ּכל ְִֶֶֶַַָֹƒ»»ָָָ

ׁשהן לפי ּבּבי"ת, למּטה הּטעם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּבּמקרא

טעמֹו זה אבל והֹולכת, ּגדלה אֹו ּגדֹולה, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֻמתרּגמין:

ּכמֹו ּכבר, ּגדלה ׁשּמתרּגם: לפי ּברי"ׁש, ְְְְְְְְִֵֶַָָָָָָֻלמעלה

טו)ׁשּפרׁשּתי: ּבאה",(לעיל הּׁשמׁש ב)"ויהי (רות ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

יבמּת ׁשבה לּמד.‡¯„‰pŒ‡(Î‡)":"הּנה ְְִִֵֵָָ≈¿»»ִֵ

ּבראּיה, אּלא נפׁשֹות ּדיני יפסקּו ׁשּלא הּכללּדּינים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

"ארדהֿ אחר: ּדבר הּפּלגה. ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכמֹו

מעׂשיהם": לסֹוף מדינה:.‰d˙˜Úˆkּנא ׁשל ְֲֵֶַָ«¿«¬»»ְִֶָ

eNÚ ÈÏ‡ ‰‡a‰.אני ּכלה ּבמרּדם, עֹומדים וכן «»»≈«»ְְְְֲִִִֵָָָ

מה אדעה ּבמרּדם, יעמדּו לא ואם ּבהם, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹעֹוׂשה

אֹותן. אכּלה ולא ּביּסּורין, מהן להּפרע ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹאעׂשה

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּבֹו לג)וכּיֹוצא "ועּתה(שמות ְְְִֵֵַַַָָָ

ּולפיכ ,"אעׂשהּֿל מה ואדעה מעלי עדי ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהֹורד

להפריד ּכדי לכלה, עׂשּו ּבין ּפסק, נקּדת הפסק ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻיׁש

"הּכצעקתּה", ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מחברּתּה, ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָּתבה

ׁשּנתנה על מׁשּנה מיתה ׁשהרגּוה אחת ריבה ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻצעקת

`xiegiipy mei qelwpe`

ärãà àì-íàå äìk | eùri''yx:áëíMî eðôiå ¨´Ÿ¨¨®§¦−Ÿ¥¨«¨©¦§³¦¨Æ
ãîò epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä̈«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬Ÿ¥−

ýåýé éðôìi''yx:âëóàä øîàiå íäøáà Lbiå ¦§¥¬§Ÿ̈«©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´
òLø-ír ÷écö ätñzi''yx:ãëíéMîç Lé éìeà ¦§¤½©¦−¦¨¨«©¬¥²£¦¦¬

àOú-àìå ätñz óàä øérä CBúa í÷écö©¦¦−§´¨¦®©©³¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´
øLà í÷écvä íéMîç ïrîì íB÷nì©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−£¤¬

daø÷ai''yx:äëäfä øáck | úùrî El äììç §¦§¨«¨¦̧¨§¹¥«£´Ÿ©¨¨´©¤À
òLøk ÷écvë äéäå òLø-ír ÷écö úéîäì§¨¦³©¦Æ¦¨½̈§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®
äùré àì õøàä-ìk èôLä Cl äììç̈¦´¨½̈£Ÿ¥Æ¨¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−Ÿ

ètLîi''yx:åëíãñá àöîà-íà ýåýé øîàiå ¦§¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬¦§²Ÿ
-ìëì éúàùðå øérä CBúa í÷écö íéMîç£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®§¨¨¬Ÿ¦§¨

íøeára íB÷näi''yx:æëøîàiå íäøáà ïriå ©¨−©«£¨«©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®
àå éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpäøôr éëð ¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬

øôàåi''yx:çëí÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeà ¨¥«¤Â©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ

ÔÈ·Èz Ì‡Â (ÔÈ·È˙ ‡Ï Ì‡) ‡¯ÈÓb¿≈»ƒ»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ

:Ú¯t˙‡ ‡ÏכבÔnzÓ e‡È�t˙‡Â »∆¿¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

„Ú Ì‰¯·‡Â ÌB„ÒÏ eÏÊ‡Â ‡i¯·bÀ¿«»«¬»ƒ¿¿«¿»»«

:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

‰·¯‚Êכג ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·¯˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«

:‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ ÈˆÈLz¿≈≈«»»ƒ«»»

B‚aכד ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ˙È‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ¿

˜BaL˙ ‡ÏÂ ÈˆÈLz Ê‚¯·‰ ‡z¯«̃¿»¬ƒ¿«¿≈≈¿»ƒ¿

Èc ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ÏÈ„a ‡¯˙‡Ï¿«¿»¿ƒ«¿ƒ«»ƒƒ

:de‚·כהC�Èc Ôep‡ ‡ËLe˜ ¿««¿»ƒƒ»

‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùk „aÚÓlÓƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»»≈¿«»»

‰‡kÊ È‰ÈÂ ‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ«»»ƒ«»»ƒ≈«»»

ÔÈ„c C�Èc Ôep‡ ‡ËLe˜ ‡·iÁk¿«»»¿»ƒƒ»¿»ƒ

(הדיןנ"י( ‡Ï ‡Ú¯‡ Ïk )ּברםנ"י) ֲַַ»«¿»»ְַ

:‡�Èc „aÚÈכוÌ‡ ÈÈ ¯Ó‡Â «¿≈ƒ»«¬«¿»ƒ

B‚a ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ÌB„Òa ÁkL‡«¿«ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿

‡¯˙‡ ÏÎÏ ˜BaL‡Â ‡z¯«̃¿»¿∆¿¿»«¿»

:ÔB‰ÏÈ„aכז¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·˙‡Â ¿ƒ¿«¬≈«¿»»«¬»

ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»

:ÌË˜e ¯ÙÚ ‡�‡ÂכחÌÈ‡Ó «¬»»»¿»»ƒ

‡LÓÁ ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ Ôe¯ÒÁÈ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»

é"ùø

ּבחלק: ּכמפרׁש לעני ÌMÓ(Î·)מזֹון e�ÙiÂ. ְְְִִֵֶָָָֹ«ƒ¿ƒ»
ׁשם: לּום ׁשאברהם ÓÚ„מּמקֹום ep„BÚ Ì‰¯·‡Â ְִִֶַָָָָָ¿«¿»»∆…≈

'‰ È�ÙÏ.הּקדֹוׁש אּלא לפניו, לעמד הל לא והלא ƒ¿≈ְֲֲֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ואמר אצלֹו ּבא הּוא ועמרהּברּו סדם "זעקת לֹו: ְְְֲֲֶַַַַָָָָֹֹ

על עמד עֹודּנּו 'וה' לכּתב: לֹו והיה רּבה", ְְִִֵֶַַָָָָֹֹּכי

הּוא סֹופרים ּתּקּון אּלא (אשר(ב"ר)זהאברהם', ְְִִֶֶַָָָ

כן) לכתוב ז"ל ‡·¯‰Ì(Î‚):הפכוהו LbiÂ. «ƒ««¿»»
למלחמה: הּגׁשה י)מצינּו וגֹו'",(ש"ב יֹואב "וּיּגׁש ְְְִִִַַַָָָָָָ

והּגׁשה יהּודה", אליו "וּיּגׁש לפּיּוס: ְְְִִֵַַַַָָָָָָהּגׁשה

יח)לתפּלה: אּלּו(מ"א ּולכל הּנביא", אלּיהּו "וּיּגׁש ְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּולפּיּוס קׁשֹות, לדּבר אברהם: נּגׁש] [ס"א: ְְְְִִִֵַַַַָָָנכנס

tÒz‰ולתפּלה: Û‡‰.ׁשל ּולתרּגּום ּתסּפה, הגם ְְִִָ««ƒ¿∆ְְְֲִֶֶַַ

האף ּפרּוׁשֹו: ּכ רגז, לׁשֹון ׁשּתרּגמֹו ְְְְְִֵֶֶַָָֹאּונקלֹוס

רׁשע: עם צּדיק ׁשּתסּפה יּׂשיא(„Î)LÈ ÈÏe‡ ְֲִִִִֶֶַַָָ«≈
Ì˜Ècˆ ÌÈMÓÁ.ּכי ,ּוכר ּכר לכל צּדיקים עׂשרה ¬ƒƒ«ƒƒְְְֲִִִַַַָָָ

יׁש: מקֹומֹות El(Î‰)חמּׁשה ‰ÏÏÁ.ּתאמר ואם ְֲִֵָ»ƒ»¿ְִַֹ

לּמה הרׁשעים, את הּצּדיקים יּצילּו ּתמיתלא ְִִִִִֶַַַָָָָָֹ

Elהּצּדיקים?: ‰ÏÏÁ.ּכ יאמרּו, ,ל הּוא חּלין ִִַַ»ƒ»¿ְְִָֹֻ

ּכ ּורׁשעים. צּדיקים הּכל, ׁשֹוטף אמנּותֹו: ְֳִִִֵַַָָָֹהּוא

הּמּבּול לדֹור הּפּלגה:עׂשית ‰f‰ּולדֹור ¯·ck.לא ְְִַַַַָָָָ«»»«∆ֹ

ול ּבֹו:הּוא ּכּיֹוצא Elא ‰ÏÏÁ.הּבא:לעֹולם ְֵַֹ»ƒ»¿ַָָָ

ı¯‡‰ŒÏk ËÙL‰.ׁשל ה"א ּפּת"ח ּבחט"ף נקּוד ¬…≈»»»∆ֲֵֶַַַָָ

לא ׁשֹופט, ׁשהּוא מי וכי ּתמיהה, לׁשֹון ְְְֲִִִֵֵֶָֹֹ"הׁשפט",

אמת?: מׁשּפט B‚Â'(ÂÎ)יעׂשה Ì„Ò· ‡ˆÓ‡ŒÌ‡ ְֱֲִֶֶַַƒ∆¿»ƒ¿…¿
ÌB˜n‰ŒÏÎÏ.היתה ׁשּסדֹום לפי הּכרּכים, לכל ¿»«»ְְְְְִִֶַַָָָ

הּכתּוב: ּבּה ּתלה מּכּלם, וחׁשּובה ְֲִִֶַַָָָָָָֻמטרֹוּפֹולין

(ÊÎ)¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ�‡Â.להיֹות ראּוי הייתי ּוכבר ¿»…ƒ»»»≈∆ְְִִִָָָ

לּולי נמרד, ידי על ואפר הּמלכים ידי על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעפר

לי: עמדּו אׁשר רחמי(ÁÎ)‰MÓÁa ˙ÈÁL˙‰. ְֲֲִֶֶַָ¬«¿ƒ«¬ƒ»
עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ואּתה, ,ּכר לכל ט' הן ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹוהלא



�� `xiegiipy mei qelwpe`

ärãà àì-íàå äìk | eùri''yx:áëíMî eðôiå ¨´Ÿ¨¨®§¦−Ÿ¥¨«¨©¦§³¦¨Æ
ãîò epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä̈«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬Ÿ¥−

ýåýé éðôìi''yx:âëóàä øîàiå íäøáà Lbiå ¦§¥¬§Ÿ̈«©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´
òLø-ír ÷écö ätñzi''yx:ãëíéMîç Lé éìeà ¦§¤½©¦−¦¨¨«©¬¥²£¦¦¬

àOú-àìå ätñz óàä øérä CBúa í÷écö©¦¦−§´¨¦®©©³¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´
øLà í÷écvä íéMîç ïrîì íB÷nì©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−£¤¬

daø÷ai''yx:äëäfä øáck | úùrî El äììç §¦§¨«¨¦̧¨§¹¥«£´Ÿ©¨¨´©¤À
òLøk ÷écvë äéäå òLø-ír ÷écö úéîäì§¨¦³©¦Æ¦¨½̈§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®
äùré àì õøàä-ìk èôLä Cl äììç̈¦´¨½̈£Ÿ¥Æ¨¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−Ÿ

ètLîi''yx:åëíãñá àöîà-íà ýåýé øîàiå ¦§¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬¦§²Ÿ
-ìëì éúàùðå øérä CBúa í÷écö íéMîç£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®§¨¨¬Ÿ¦§¨

íøeára íB÷näi''yx:æëøîàiå íäøáà ïriå ©¨−©«£¨«©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®
àå éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpäøôr éëð ¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬

øôàåi''yx:çëí÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeà ¨¥«¤Â©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ

ÔÈ·Èz Ì‡Â (ÔÈ·È˙ ‡Ï Ì‡) ‡¯ÈÓb¿≈»ƒ»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ

:Ú¯t˙‡ ‡ÏכבÔnzÓ e‡È�t˙‡Â »∆¿¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

„Ú Ì‰¯·‡Â ÌB„ÒÏ eÏÊ‡Â ‡i¯·bÀ¿«»«¬»ƒ¿¿«¿»»«

:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

‰·¯‚Êכג ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·¯˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«

:‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ ÈˆÈLz¿≈≈«»»ƒ«»»

B‚aכד ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ˙È‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ¿

˜BaL˙ ‡ÏÂ ÈˆÈLz Ê‚¯·‰ ‡z¯«̃¿»¬ƒ¿«¿≈≈¿»ƒ¿

Èc ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ÏÈ„a ‡¯˙‡Ï¿«¿»¿ƒ«¿ƒ«»ƒƒ

:de‚·כהC�Èc Ôep‡ ‡ËLe˜ ¿««¿»ƒƒ»

‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùk „aÚÓlÓƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»»≈¿«»»

‰‡kÊ È‰ÈÂ ‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ«»»ƒ«»»ƒ≈«»»

ÔÈ„c C�Èc Ôep‡ ‡ËLe˜ ‡·iÁk¿«»»¿»ƒƒ»¿»ƒ

(הדיןנ"י( ‡Ï ‡Ú¯‡ Ïk )ּברםנ"י) ֲַַ»«¿»»ְַ

:‡�Èc „aÚÈכוÌ‡ ÈÈ ¯Ó‡Â «¿≈ƒ»«¬«¿»ƒ

B‚a ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ÌB„Òa ÁkL‡«¿«ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿

‡¯˙‡ ÏÎÏ ˜BaL‡Â ‡z¯«̃¿»¿∆¿¿»«¿»

:ÔB‰ÏÈ„aכז¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·˙‡Â ¿ƒ¿«¬≈«¿»»«¬»

ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»

:ÌË˜e ¯ÙÚ ‡�‡ÂכחÌÈ‡Ó «¬»»»¿»»ƒ

‡LÓÁ ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ Ôe¯ÒÁÈ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»

é"ùø

ּבחלק: ּכמפרׁש לעני ÌMÓ(Î·)מזֹון e�ÙiÂ. ְְְִִֵֶָָָֹ«ƒ¿ƒ»
ׁשם: לּום ׁשאברהם ÓÚ„מּמקֹום ep„BÚ Ì‰¯·‡Â ְִִֶַָָָָָ¿«¿»»∆…≈

'‰ È�ÙÏ.הּקדֹוׁש אּלא לפניו, לעמד הל לא והלא ƒ¿≈ְֲֲֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ואמר אצלֹו ּבא הּוא ועמרהּברּו סדם "זעקת לֹו: ְְְֲֲֶַַַַָָָָֹֹ

על עמד עֹודּנּו 'וה' לכּתב: לֹו והיה רּבה", ְְִִֵֶַַָָָָֹֹּכי

הּוא סֹופרים ּתּקּון אּלא (אשר(ב"ר)זהאברהם', ְְִִֶֶַָָָ

כן) לכתוב ז"ל ‡·¯‰Ì(Î‚):הפכוהו LbiÂ. «ƒ««¿»»
למלחמה: הּגׁשה י)מצינּו וגֹו'",(ש"ב יֹואב "וּיּגׁש ְְְִִִַַַָָָָָָ

והּגׁשה יהּודה", אליו "וּיּגׁש לפּיּוס: ְְְִִֵַַַַָָָָָָהּגׁשה

יח)לתפּלה: אּלּו(מ"א ּולכל הּנביא", אלּיהּו "וּיּגׁש ְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּולפּיּוס קׁשֹות, לדּבר אברהם: נּגׁש] [ס"א: ְְְְִִִֵַַַַָָָנכנס

tÒz‰ולתפּלה: Û‡‰.ׁשל ּולתרּגּום ּתסּפה, הגם ְְִִָ««ƒ¿∆ְְְֲִֶֶַַ

האף ּפרּוׁשֹו: ּכ רגז, לׁשֹון ׁשּתרּגמֹו ְְְְְִֵֶֶַָָֹאּונקלֹוס

רׁשע: עם צּדיק ׁשּתסּפה יּׂשיא(„Î)LÈ ÈÏe‡ ְֲִִִִֶֶַַָָ«≈
Ì˜Ècˆ ÌÈMÓÁ.ּכי ,ּוכר ּכר לכל צּדיקים עׂשרה ¬ƒƒ«ƒƒְְְֲִִִַַַָָָ

יׁש: מקֹומֹות El(Î‰)חמּׁשה ‰ÏÏÁ.ּתאמר ואם ְֲִֵָ»ƒ»¿ְִַֹ

לּמה הרׁשעים, את הּצּדיקים יּצילּו ּתמיתלא ְִִִִִֶַַַָָָָָֹ

Elהּצּדיקים?: ‰ÏÏÁ.ּכ יאמרּו, ,ל הּוא חּלין ִִַַ»ƒ»¿ְְִָֹֻ

ּכ ּורׁשעים. צּדיקים הּכל, ׁשֹוטף אמנּותֹו: ְֳִִִֵַַָָָֹהּוא

הּמּבּול לדֹור הּפּלגה:עׂשית ‰f‰ּולדֹור ¯·ck.לא ְְִַַַַָָָָ«»»«∆ֹ

ול ּבֹו:הּוא ּכּיֹוצא Elא ‰ÏÏÁ.הּבא:לעֹולם ְֵַֹ»ƒ»¿ַָָָ

ı¯‡‰ŒÏk ËÙL‰.ׁשל ה"א ּפּת"ח ּבחט"ף נקּוד ¬…≈»»»∆ֲֵֶַַַָָ

לא ׁשֹופט, ׁשהּוא מי וכי ּתמיהה, לׁשֹון ְְְֲִִִֵֵֶָֹֹ"הׁשפט",

אמת?: מׁשּפט B‚Â'(ÂÎ)יעׂשה Ì„Ò· ‡ˆÓ‡ŒÌ‡ ְֱֲִֶֶַַƒ∆¿»ƒ¿…¿
ÌB˜n‰ŒÏÎÏ.היתה ׁשּסדֹום לפי הּכרּכים, לכל ¿»«»ְְְְְִִֶַַָָָ

הּכתּוב: ּבּה ּתלה מּכּלם, וחׁשּובה ְֲִִֶַַָָָָָָֻמטרֹוּפֹולין

(ÊÎ)¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ�‡Â.להיֹות ראּוי הייתי ּוכבר ¿»…ƒ»»»≈∆ְְִִִָָָ

לּולי נמרד, ידי על ואפר הּמלכים ידי על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעפר

לי: עמדּו אׁשר רחמי(ÁÎ)‰MÓÁa ˙ÈÁL˙‰. ְֲֲִֶֶַָ¬«¿ƒ«¬ƒ»
עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ואּתה, ,ּכר לכל ט' הן ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹוהלא



�`xiehiiyily meiqelwpe`

øérä-ìk-úà äMîça úéçLúä äMîç£¦½̈£©§¦¬©«£¦−̈¤¨¨¦®
íéraøà íL àöîà-íà úéçLà àì øîàiå©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½¦¤§¨´½̈©§¨¦−

äMîçåi''yx:èëøîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå ©«£¦¨«©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½
äùrà àì øîàiå íéraøà íL ïeàöné éìeà©²¦¨«§¬−̈©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½Ÿ

íéraøàä øeárai''yx:ìøçé àð-ìà øîàiå ©«£−¨«©§¨¦«©ÂÂŸ¤©º̈¦³©
ìL íL ïeàöné éìeà äøaãàå éðãàìíéL ©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬−̈§¦®
ìL íL àöîà-íà äùrà àì øîàiå:íéL ©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½Ÿ¦¤§¨¬−̈§¦«

àìéðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈
úéçLà àì øîàiå íéøNr íL ïeàöné éìeà©²¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½

íéøNrä øeárai''yx:áìøçé àð-ìà øîàiå ©«£−¨«¤§¦«©ÂÂŸ¤©º̈¦³©
íL ïeàöné éìeà írtä-Cà äøaãàå éðãàì©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©©²¦¨«§¬−̈
øeára úéçLà àì øîàiå äøNr£¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

äøNräi''yx:âìøaãì älk øLàk ýåýé Cìiå ¨«£¨¨«©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−
Bî÷îì áL íäøáàå íäøáà-ìài''yx:éùéìù ¤©§¨¨®§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

èéàáøra äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤
í÷iå èBì-àøiå íãñ-ørLa áLé èBìå§−¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´¨

‡z¯˜ Ïk ˙È ‡LÓÁa ÏaÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»

Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏaÁ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¬«≈ƒ«¿««»

:‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡כט„BÚ ÛÒB‡Â «¿¿ƒ¿«¿»¿≈

ÌÈ‡Ó ¯Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ

‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈÚa¯‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»

:ÔÈÚa¯‡ ÏÈ„a ‡¯Ób „aÚ‡∆¿≈¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ

(ל Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Âנ"י «¬«»¿«ƒ¿…√»

ÔeÁkzLÈרּוגזא ÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â ÈÈ„ ( ְָ«¿»∆¡«≈»ƒƒ¿«¿

„aÚ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz«»¿»ƒ«¬«»∆¿≈

:ÔÈ˙Ïz Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡¯Ób¿≈»ƒ«¿««»¿»ƒ

ÏlÓÏ‡לא È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«»≈ƒ¿«»»

Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»»ƒƒ¿«¿«»

ÏÈ„a ÏaÁ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ¯NÚ∆¿ƒ«¬«»¬«≈¿ƒ

:ÔÈ¯LÚלבÛ˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â ∆¿ƒ«¬«»¿«ƒ¿…

‡„‰ ‡�ÓÊ Ì¯a ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡«≈¿«ƒ¿»»»

¯Ó‡Â ‡¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó»ƒƒ¿«¿«»«¿»«¬«

:‡¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡ ‡Ï»¬«≈¿ƒ«¿»

ÈˆLלג „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ

·z Ì‰¯·‡Â Ì‰¯·‡ ÌÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ«¿»»¿«¿»»»

:d¯˙‡Ïא‡iÎ‡ÏÓ ÔÈ¯z elÚÂ ¿«¿≈¿«¿≈«¿»«»

‡Ú¯˙a ·˙È ËBÏÂ ‡LÓ¯a ÌB„ÒÏƒ¿¿«¿»¿»≈¿«¿»

Ì˜Âּבתרענ"י( ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ ( ְִַƒ¿«¬»¿»

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ««ƒ«

é"ùø

עּמהם: ÌL(ËÎ)ּתצטרף Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡ ְִִֵֶָָ«ƒ»¿»
ÌÈÚa¯‡.'ג יּצילּו ׁשלׁשים וכן הּכרּכים. ד' ויּמלטּו «¿»ƒְְְְְִִִִֵַַַָֹ

מהם: אחד יּצילּו י' אֹו מהם, ב' יּצילּו כ' אֹו ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמהם,

(‡Ï)ÈzÏ‡B‰.:"מׁשה "וּיֹואל ּכמֹו: רציתי, «¿ƒְִִֶֶַָֹ

(·Ï)‰¯NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡.לא ּפחֹות על «ƒ»¿»¬»»ַָֹ

ּובניו נח ׁשמנה, היּו הּמּבּול ּדֹור אמר: ְִֵַַַַָָָָָֹֹּבּקׁש,

צרּוף ידי על ט' ועל ּדֹורם, על הּצילּו ולא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹּונׁשיהם,

מצא: ולא ּבּקׁש B‚Â'(Ï‚)ּכבר '‰ CÏiÂ.ּכיון ְְִֵָָָֹ«≈∆¿ֵָ

הּדּין: לֹו הל הּסנגֹור, L·ׁשּנׁשּתּתק Ì‰¯·‡Â ְִֵֵֶַַַַַָָָ¿«¿»»»
BÓ˜ÓÏ.והּקטגֹור הּסנגֹור נסּתּלק הּדּין, נסּתּלק ƒ¿…ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

סדֹומהמק הּמלאכים ׁשני "וּיבאּו ,ּולפיכ טרג, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

להּציל":להׁשחית ואחד סדֹום, את להׁשחית אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָ

אברהם, את לרּפאֹות ׁשּבא אֹותֹו והּוא לֹוט ְְְֶֶֶַַָָָאת

ׁשעׂשה ּכיון ׂשרה. את לבּׂשר ׁשּבא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּׁשליׁשי

לֹו: נסּתּלק ּולהּלן.‰ÌÈÎ‡Ïn(‡)ׁשליחּותֹו, ְְִִֵַ««¿»ƒְַָ

קראם עּמהם ׁשכינה ּכׁשהיתה "אנׁשים", ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָקראם

ּגדֹול, ׁשּכחֹו אברהם אצל אחר: ּדבר ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ"אנׁשים".

קראם ּכאנׁשים אצלֹו ּתדירין הּמלאכים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָוהיּו

"מלאכים": קראם: לֹוט ואצל .Úa¯·"אנׁשים", ְְְֲִִֵֶַָָָָ»∆∆
אּלא לסדֹום? מחברֹון הּמלאכים ׁשהּו ּכ ּכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוכי

אברהם יּוכל ׁשּמא ּוממּתינים היּו רחמים ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָמלאכי

סנגֹוריא: עליהם Ì„ÒŒ¯ÚLaללּמד ·LÈ ËBÏÂ. ְְֲֵֵֵֶַָָ¿…≈¿««¿…
ׁשֹופט מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו ּכתיב, עליהםיׁשב ְֲִִֵֵֶַַָ

רבה) B‚Â':(בראשית ËBÏŒ‡¯iÂ.למד אברהם מּבית ««¿¿ְִֵַַָָָ
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האֹורחים: על �‡È�„‡Œ(·)לחּזר ‰p‰.נא הּנה ְְִֵַַָƒ∆»¬…«ִֵָ

אחר: ּדבר עלי. ׁשעברּתם אחר ּלי, אדֹונים ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאּתם

הּללּו הרׁשעים על לב לתת אּתם צריכים נא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנה

נכֹונה עצה היא וזֹו ּבכם, יּכירּו (בראשיתׁשּלא ְְִִֵֶֶַָָָֹ

�‡:רבה) e¯eÒ.ּדר לביתי הּדר את עּקמּו »ְְִֵֶֶֶֶֶַַ

נאמר לכ ׁשם, נכנסין ׁשאּתם יּכירּו ׁשּלא ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹעקּלתֹון,

רבה)"סּורּו" ¯‚ÌÎÈÏ:(בראשית eˆÁ¯Â e�ÈÏÂ.וכי ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְִ

לרחץ? ּכ ואחר ּתחּלה ללּון אדם ּבני ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹּדרּכן

"ורחצּו ּתחּלה להם אמר אברהם ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָועֹוד

אנׁשי ּכׁשּיבאּו אם לֹוט: אמר ּכ אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרגליכם"?

עלי יעלילּו רגליהם, רחצּו ׁשּכבר ויראּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָסדֹום

ׁשּבאּו ׁשלׁשה, אֹו ימים ׁשני עברּו 'ּכבר ְְְְְְִֵֶָָָָָֹֹויאמרּו:

מּוטב אמר: לפיכ הֹודעּתנּו', ולא ְְְְְִֵַַָָָָֹלבית

ּכמֹו נראין ׁשּיהיּו רגליהם, ּבאבק ּכאן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּיתעּכבּו

ּכ ואחר ּתחּלה "לינּו" אמר: לפיכ עכׁשו. ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָׁשּבאּו

l‡"רחצּו": e¯Ó‡iÂ.ּכן" אמרּו: ּולאברהם ֲַ«…¿…ְְְֵַָָָ

לּגדֹול מסרבין ואין לּקטן ׁשּמסרבין מּכאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּתעׂשה",

רבה) �ÔÈÏ:(בראשית ·BÁ¯· Èk.מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ»¿»ƒְֲִֵֵַ

אּלא ,ּבית אל נסּור 'לא ׁשאמרּו: 'אּלא', ְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹּבלׁשֹון

נלין': עיר ׁשל ‡ÂÈÏ(‚)ּברחֹובּה e¯ÒiÂ.עּקמּו ְִִִֶָָ«»À≈»ְִ

ּביתֹו: לצד הּדר ‡Ù‰את ˙BvÓe.:היה ּפסח ְֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

(„)Ì„Ò ÈL�‡ ¯ÈÚ‰ ÈL�‡Â e·kLÈ Ì¯Ë.ּכ ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ָ

העיר", ואנׁשי יׁשּכבּו "טרם רּבה: ּבבראׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנדרׁש

מה ללֹוט: ׁשֹואלים ׁשהיּו מלאכים, ׁשל ּבפיהם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהיּו

רׁשעים. רּבם להם: אֹומר והּוא ּומעׂשיהם? ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻּטיבם

ּופׁשּוטֹו וגֹו'". סדם "ואנׁשי ּבהם, מדּברים ְְְְְְְִֵֶַַָָֹעֹודם

רׁשע, אנׁשי העיר", "ואנׁשי מקרא: עלׁשל נסּבּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

סדם", "אנׁשי נקראים: רׁשעים ׁשהיּו ועל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהּבית,

ׁש וחּטאים":ּכמֹו רעים סדם "ואנׁשי הּכתּוב: אמר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

‰ˆwÓ ÌÚ‰ŒÏk.ׁשאין הּקצה, עד העיר מקצה »»»ƒ»∆ְִִֵֵֶֶַַָָ

אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה מהם ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד

‡˙Ì(‰)ּבהם: ‰Ú„�Â.אׁשר" ּכמֹו: זכר, ּבמׁשּכב ֶָ¿≈¿»…»ְְְֲִֶַָָ

ידעּו רבה)איׁש"לא ּכמֹו.‰‡Ï(Á):(בראשית ְִָֹ»≈ְ

e‡aהאּלה: ÔkŒÏÚŒÈk.ּתעׂשּו הּזאת הּטֹובה ּכי ֵֶָƒ«≈»ֲִַַַָֹ
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האֹורחים: על �‡È�„‡Œ(·)לחּזר ‰p‰.נא הּנה ְְִֵַַָƒ∆»¬…«ִֵָ

אחר: ּדבר עלי. ׁשעברּתם אחר ּלי, אדֹונים ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאּתם

הּללּו הרׁשעים על לב לתת אּתם צריכים נא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנה

נכֹונה עצה היא וזֹו ּבכם, יּכירּו (בראשיתׁשּלא ְְִִֵֶֶַָָָֹ

�‡:רבה) e¯eÒ.ּדר לביתי הּדר את עּקמּו »ְְִֵֶֶֶֶֶַַ

נאמר לכ ׁשם, נכנסין ׁשאּתם יּכירּו ׁשּלא ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹעקּלתֹון,

רבה)"סּורּו" ¯‚ÌÎÈÏ:(בראשית eˆÁ¯Â e�ÈÏÂ.וכי ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְִ

לרחץ? ּכ ואחר ּתחּלה ללּון אדם ּבני ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹּדרּכן

"ורחצּו ּתחּלה להם אמר אברהם ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָועֹוד

אנׁשי ּכׁשּיבאּו אם לֹוט: אמר ּכ אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרגליכם"?

עלי יעלילּו רגליהם, רחצּו ׁשּכבר ויראּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָסדֹום

ׁשּבאּו ׁשלׁשה, אֹו ימים ׁשני עברּו 'ּכבר ְְְְְְִֵֶָָָָָֹֹויאמרּו:

מּוטב אמר: לפיכ הֹודעּתנּו', ולא ְְְְְִֵַַָָָָֹלבית

ּכמֹו נראין ׁשּיהיּו רגליהם, ּבאבק ּכאן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּיתעּכבּו

ּכ ואחר ּתחּלה "לינּו" אמר: לפיכ עכׁשו. ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָׁשּבאּו

l‡"רחצּו": e¯Ó‡iÂ.ּכן" אמרּו: ּולאברהם ֲַ«…¿…ְְְֵַָָָ

לּגדֹול מסרבין ואין לּקטן ׁשּמסרבין מּכאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּתעׂשה",

רבה) �ÔÈÏ:(בראשית ·BÁ¯· Èk.מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ»¿»ƒְֲִֵֵַ

אּלא ,ּבית אל נסּור 'לא ׁשאמרּו: 'אּלא', ְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹּבלׁשֹון

נלין': עיר ׁשל ‡ÂÈÏ(‚)ּברחֹובּה e¯ÒiÂ.עּקמּו ְִִִֶָָ«»À≈»ְִ

ּביתֹו: לצד הּדר ‡Ù‰את ˙BvÓe.:היה ּפסח ְֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

(„)Ì„Ò ÈL�‡ ¯ÈÚ‰ ÈL�‡Â e·kLÈ Ì¯Ë.ּכ ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ָ

העיר", ואנׁשי יׁשּכבּו "טרם רּבה: ּבבראׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנדרׁש

מה ללֹוט: ׁשֹואלים ׁשהיּו מלאכים, ׁשל ּבפיהם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהיּו

רׁשעים. רּבם להם: אֹומר והּוא ּומעׂשיהם? ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻּטיבם

ּופׁשּוטֹו וגֹו'". סדם "ואנׁשי ּבהם, מדּברים ְְְְְְְִֵֶַַָָֹעֹודם

רׁשע, אנׁשי העיר", "ואנׁשי מקרא: עלׁשל נסּבּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

סדם", "אנׁשי נקראים: רׁשעים ׁשהיּו ועל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהּבית,

ׁש וחּטאים":ּכמֹו רעים סדם "ואנׁשי הּכתּוב: אמר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

‰ˆwÓ ÌÚ‰ŒÏk.ׁשאין הּקצה, עד העיר מקצה »»»ƒ»∆ְִִֵֵֶֶַַָָ

אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה מהם ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד

‡˙Ì(‰)ּבהם: ‰Ú„�Â.אׁשר" ּכמֹו: זכר, ּבמׁשּכב ֶָ¿≈¿»…»ְְְֲִֶַָָ

ידעּו רבה)איׁש"לא ּכמֹו.‰‡Ï(Á):(בראשית ְִָֹ»≈ְ

e‡aהאּלה: ÔkŒÏÚŒÈk.ּתעׂשּו הּזאת הּטֹובה ּכי ֵֶָƒ«≈»ֲִַַַָֹ



��`xiehiiyily meiqelwpe`

-äàéöBà Léà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½¦«¨
íëéðéra áBhk ïäì eùrå íëéìà ïäúà àp̈³¤§¤Æ£¥¤½©«£´Ÿ¨¤½©−§¥«¥¤®
ïk-ìr-ék øáã eùrz-ìà ìàä íéLðàì ÷øÂ©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´Ÿ¨½̈¦«©¥¬

éúø÷ ìöa eàai''yx:èäàìä-Lb | eøîàiå −̈§¥¬«Ÿ̈¦«©«Ÿ§´¤À̈§¨
äzr èBôL ètLiå øeâì-àa ãçàä eøîàiå©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ¨½©¾̈
eLbiå ãàî èBìa Léàá eøöôiå íäî Eì òøð̈©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ©¦§−

ìúìcä øaLi''yx:éíãé-úà íéLðàä eçìLiå ¦§¬Ÿ©¨«¤©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈
úìcä-úàå äúéaä íäéìà èBì-úà eàéáiå©¨¦¯¤²£¥¤−©¨®§¨§¤©¤−¤

:eøâñàéekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå ¨¨«§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ
àöîì eàìiå ìBãb-ãrå ïèwî íéøåðqa©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ

çútäi''yx:áéãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå ©¨«©©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ
éðáe ïúç äô Eì-éîéúðáe EEì-øLà ìëå E ¦«§´½Ÿ¨¨Æ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−

íB÷nä-ïî àöBä øérai''yx:âéíéúçLî-ék ¨¦®¥−¦©¨«¦«©§¦¦´
íú÷rö äìãâ-ék äfä íB÷nä-úà eðçðà£©½§¤©¨−©¤®¦¨«§¨³©«£¨¨Æ

Ôw˙„k Ô‰Ï e„È·ÈÚÂ ÔBÎ˙ÂÏ Ô‰˙È»¿»¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈

ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚Ï „BÁÏ ÔBÎÈ�ÈÚa¿≈≈¿¿À¿«»»ƒ≈

Ôk ÏÚ È¯‡ ÌÚcÓ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿ƒ««¬≈«≈

:È˙e¯L ÏÏËa elÚטe¯Ó‡Â «ƒ¿«≈ƒ«¬»

‡˙‡ „Á e¯Ó‡Â ‡l‰Ï ·¯¿̃≈¿«»«¬»«¬»

ÔÚk ‡�Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿«

eÙÈ˜˙e ÔB‰ÏÈcÓ CÏ L‡·�«¿≈»ƒƒ¿¿ƒ

e·È¯˜e ‡„ÁÏ ËBÏ· ‡¯·‚·¿«¿»¿«¬»¿ƒ

:‡Lc ¯·zÓÏי‡i¯·‚ eËÈLB‡Â ¿ƒ¿«»»¿ƒÀ¿«»

ËBÏ ˙È e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È»¿≈¿«¿ƒ»

:e„Á‡ ‡Lc ˙ÈÂ ‡˙È·Ï ÔB‰˙ÂÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

Èa˙‡יא Ú¯˙· Èc ‡i¯·b ˙ÈÂ¿»À¿«»ƒƒ¿«≈»

‡a¯ „ÚÂ ‡¯ÈÚfÓ ‡i¯È¯·La BÁÓ¿¿«¿ƒ«»ƒ¿≈»¿««»

:‡Ú¯˙ ‡ÁkL‡Ï eÈ‡Ïe¿ƒ¿«¿»»«¿»

ÂÔÓיב „BÚ ËBÏÏ ‡i¯·‚ e¯Ó‡«¬»À¿«»¿»

ÏÎÂ C˙�·e C�·e ‡�˙Á ‡Î‰ CÏ»»»«¿»¿»¿»»¿…

:‡¯˙‡ ÔÓ ˜Èt‡ ‡z¯˜a CÏ Ècƒ»¿«¿»«≈ƒ«¿»

‡˙¯‡יג ˙È ‡�Á�‡ ÔÈÏaÁÓ È¯‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»

Ì„˜ ÔB‰zÏ·˜ ˙‡È‚Ò È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈¿ƒ«¿ƒ¿¿√»

:d˙eÏaÁÏ ÈÈ ‡�ÁÏLÂ ÈÈ¿»¿«¿»»¿»¿«»«

é"ùø

ּבטלל ּתרּגּום: קֹורתי, ּבצל ּבאּו אׁשר על ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָלכבֹודי,

ׁשרּותא: קֹורה ׁשל ּתרּגּום e¯Ó‡iÂ(Ë)ׁשרּותי. ְִֵֵֶַָָ«…¿
‰‡Ï‰ŒLb.לּצדדין התקרב ּכלֹומר: להלאה, קרב ∆»¿»ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

לׁשֹון ׁשּבּמקרא הלאה ּכל וכן מּמּנּו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוהתרחק

ּכמֹו: יז)רחּוק, הלאה",(במדבר כ)"זרה א (שמואל ְְְִֵָָ

הּמׁש "ּגׁשֿהלאה", והלאה". מּמ החצי ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ"הּנה

נזיפה ּודבר דנו"ש, טריט"י לע"ז ּבלׁשֹון ְְְְִִַַַַָָלהּלן,

לֹו: ודֹומה ,'ל חֹוׁשׁשין אנּו 'אין לֹומר: ְְְִֵֶַָהּוא,

סה) וכן:(ישעיה אלּֿתּגׁשּֿבי", ,אלי (ישעיה"קרב ְְִִֵֵֶַַַ

ּבעבּורימט) לּצדדין הּמׁש ואׁשבה", ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָ"ּגׁשהּֿלי

מלא אי האֹורחין, על מליץ אּתה .אצל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָואׁשב

לֹו: אמרּו הּבנֹות, על להם ׁשאמר על ?ְְִֶֶַַַַָָָָלּב

על"ּג מליץ ׁשהיה ועל נחת, לׁשֹון ְְְִֵֶֶַַַַָָָָׁשֿהלאה",

נכרי אדם ּבאֿלגּור", "האחד אמרּו: ְְְִִֶָָָָָָָָָהאֹורחים,

ׁשפֹוט", "וּיׁשּפט לגּור: ׁשּבאת ּבינינּו, אּתה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹיחידי

אֹותנּו מֹוכיח לנעלדלת.Ïc˙‰:ונעׂשית הּסֹובבת ְֲִֵַַָָ«»∆ְִֶֶֶֶַֹ

נכנסין.Á˙t(È‡)ולפּתח: ׁשּבֹו החלל הּוא ְְִַֹ∆«ְִִֶַָָָ

עּורֹון.ÌÈ¯Â�qaויֹוצאין: ÏB„bŒ„ÚÂ:מּכת ÔËwÓ. ְְִ««¿≈ƒִַַָƒ»…¿«»
רבה) ּתחּלה,(בראשית ּבעברה התחילּו הּקטּנים :ְְְֲִִִִֵַַַָָ

התחילה לפיכ זקן". ועד "מּנער ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

מהם: Ù‰(È·)הּפרענּות EÏŒÈÓ „Ú.ׁשל ּפׁשּוטֹו ְֵֶַָֻ…ƒ¿…ְֶ

מאׁשּת חּוץ הּזאת, ּבעיר עֹוד ל מי ְְְְִִִִֵַָָֹמקרא:

ׁשּבּבית?: ּובנֹותיEÈ˙�·e EÈ�·e Ô˙Á.ל יׁש אם ְִֶֶַַ»»»∆¿…∆ְִֵ

הּמקֹום!:חתן, מן הֹוצא ּובנֹות, ּבנים .EÈ�·eאֹו ִִֵַָָָָָ»∆
הּנׂשּואֹות. ּבנֹותי "עֹוד",ּבני אּגדה: ּומדרׁש ְְְְִֵֶַַַָָ

ּפה ּפתחֹון ל מי ּכזאת, נבלה ׁשעֹוׂשין ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹמאחר

עליהם. סנגֹוריא מליץללּמד היה הּלילה ׁשּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּפה': ל 'מי ּביּה: קרי טֹובֹות, ְְֲִֵֵֵֶֶעליהם
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ì ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà:dúçLãéàöiå ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«©¥¥̧
øîàiå åéúðá éç÷ì | åéðúç-ìà | øaãéå èBì¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ
ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷³§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−

åéðúç éðéra ÷çöîë éäéå øérä-úài''yx: ¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«
åèèBìa íéëàìnä eöéàiå äìr øçMä Bîëe§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´

éúðá ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàìE ¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ
øérä ïåra äôqz-ït úàöîpäi''yx: ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«

æè-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©
åéìr ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe BzLà¦§À§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨®̈

øérì õeçî eäçpiå eäàöiåi''yx:æééäéå ©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«©§¦Á
-ìr èìnä øîàiå äöeçä íúà íàéöBäë§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©

éøçà èéaz-ìà ELôð-ìëa ãîrz-ìàå E ©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨
äôqz-ït èìnä äøää økkäi''yx:çéøîàiå ©¦¨®¨¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤

éðãà àð-ìà íäìà èBìi''yx:èéàöî àð-äpä −£¥¤®©−̈£Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧

È‰B�˙Áיד ÌÚ ÏÈlÓe ËBÏ ˜Ù�e¿««ƒƒ«¿ƒ

ÔÓ e˜et eÓe˜ ¯Ó‡Â d˙�· È·Ò�»¿≈¿»≈«¬«ƒ

˙È ÈÈ ÏaÁÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈¬≈¿«≈¿»»

È�ÈÚa CÈÁÓk ‰Â‰Â ‡z¯«̃¿»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈

:È‰B�˙Áטו‡Â‰ ‡¯Ùˆ ˜qÓÎe «¿ƒ¿ƒ««¿»¬»

¯ÓÈÓÏ ËBÏa ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e¿ƒ«¿»«»¿¿≈»

ÔÈz¯z ˙ÈÂ C˙z‡ ˙È ¯·c Ìe˜¿«»ƒ¿»¿»«¿≈

CnÚ ‡�ÓÈ‰Ó ÔÁÎzL‡c C˙�a¿»»¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»

:‡z¯˜ È·BÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈¿≈«¿»

‚·¯i‡טז eÙÈ˜˙‡Â ·kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»

ÔÈz¯z „È·e d˙z‡„ ‡„È·e d„Èaƒ≈ƒ»¿ƒ¿≈¿««¿≈

) ÌÁ¯k d˙�aחסנ"י È‰BÏÚּכד ÈÈ ( ¿»≈ƒ¿«ַָ¿»¬ƒ

‡¯aÓ È‰e¯L‡Â È‰e˜t‡Â¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»

:‡z¯˜Ïיזe˜Èt‡ „k ‡Â‰Â ¿«¿»«¬»««ƒ

CLÙ� ÏÚ ÒeÁ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï ÔB‰˙È»¿¿»»«¬«««¿»

Ìe˜˙ ‡ÏÂ C¯BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿

·ÊzL‡ ‡¯eËÏ ‡¯LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈

:È˜Ï˙ ‡ÓÏcיחÔB‰Ï ËBÏ ¯Ó‡Â ƒ¿»ƒ¿≈«¬«¿

) È�Ba¯ ÔÚÎ eÚ·aיט):יינ"י‡‰ ¿»¿«ƒ»ְָ»

CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ C„·Ú ÁkL‡ ÔÚÎ¿««¿««¿»«¬ƒ√»»

é"ùø

(„È)ÂÈ�˙Á.ּבעיר לֹו היּו נׂשּואֹות ּבנֹות :ׁשּתי ¬»»ְְִֵָָָ

ÂÈ˙�· ÈÁ˜Ï.ׁש ארּוסֹותׁשאֹותן להם:ּבּבית …¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ

(ÂË)eˆÈ‡iÂ.מהרּוהּו 'ּודחיקּו', :ּכתרּגּומֹו: «»ƒְְְֲִִַ

˙‡ˆÓp‰.ּומדרׁש להּצילם, ּבּבית ל הּמזּמנֹות «ƒ¿»…ְְְְִִִַַַַַָָֻ

מקרא: ׁשל יּׁשּובֹו וזה יׁש, ּתהיה.Ùqz‰אּגדה ְְִִֵֶֶַָָָƒ»∆ְִֶ

ּדרא: ּכל ּדסף עד מתרּגם הּדֹור, ּכל ּתם עד ְְְֶַַַַָָָָָָֹֻּכלה.

(ÊË)dÓ‰Ó˙iÂ.:ממֹונֹו את להּציל .e˜ÈÊÁiÂּכדי «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒ
להפ(ב"ר) וחברֹו להּצילֹו, ׁשליח היה מהם ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחד

נאמר: ולא הּמלט", "וּיאמר נאמר: לכ ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹסדֹום,

ELÙ�ŒÏÚ(ÊÈ)'וּיאמרּו': ËÏn‰.להּציל ּדּיּך ְַֹƒ»≈««¿∆ְִֶַַָ

הּממֹון: על ּתחּוס אל ‡EÈ¯Áנפׁשֹות, ËÈazŒÏ‡. ְַַַָָָ««ƒ«¬∆
נּצֹול. אּתה אברהם ּובזכּות עּמהם, הרׁשעּת ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאּתה

נּצֹול: ואּתה ּבפרענּותם לראֹות ּכדאי אינŒÏÎa ְְְְְְִִֵַַָָָֻ¿»
¯kk‰.:הּירּדן אברהם.‰ËÏn‰‰¯‰ּכּכר אצל «ƒ»ְִֵַַַ»»»ƒ»≈ְֵֶַָָ

ׁשּנאמר: ּבהר, יֹוׁשב ׁשהּוא יב)ּברח, "וּיעּתק(לעיל ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר: ׁשם, יֹוׁשב היה עכׁשו, ואף ההרה", ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָמּׁשם

יג) אהלה(לעיל ׁשם היה אׁשר הּמקֹום ֲֳֶַַָָָָָֹ"עד

וגֹו'", אברם "וּיאהל ׁשּכתּוב: ּפי על ואף ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָּבּתחּלה",

חברֹון: עד ונמׁשכּו לֹו היּו הרּבה .‰ËÏnאהלים ְְְְְִִֵֶַַָָֹƒ»≈
ׁשּבּמקרא, אּמלטה ּכל וכן הׁשמטה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָלׁשֹון

וכן: ּבלע"ז, סו)אׁשמוצי"ר "והמליטה(ישעיה ְְְְִִֵַַָ

הרחם. מן העּבר ׁשנׁשמט קכד)זכר", (תהלים ְִִֶֶֶַָָָָָֻ

נמלטה", מו)"ּכצּפר מּלט(ישעיה יכלּו "ולא ְְְְְִִֵַָָֹֹ

ׁשּבנקביהם: הרעי מּׂשא להׁשמיט ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמּׂשא",

(ÁÈ)È�„‡ ‡�ŒÏ‡.(לה אמרּו(שבועות רּבֹותינּו «»¬…»ְֵַָ

קדׁש, זה מיׁשם נפׁשי", את "להחיֹות ּבֹו: ׁשּנאמר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ

כען 'ּבבעּו ותרּגּומֹו: ּולהחיֹות, להמית ּבידֹו ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָׁשּיׁש

ההרה:.‡ŒÏ�‡ה'': להּמלט אלי ּתאמרּו נא אל «»ְְִֵֵַַָָָָָֹ

ּבּקׁשה:.�‡ ‰¯Ú‰(ËÈ)לׁשֹון È�˜a„zŒÔt. »ְַָָ∆ƒ¿»«ƒ»»»
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה סדֹום אנׁשי אצל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשהייתי
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ì ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà:dúçLãéàöiå ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«©¥¥̧
øîàiå åéúðá éç÷ì | åéðúç-ìà | øaãéå èBì¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ
ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷³§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−

åéðúç éðéra ÷çöîë éäéå øérä-úài''yx: ¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«
åèèBìa íéëàìnä eöéàiå äìr øçMä Bîëe§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´

éúðá ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàìE ¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ
øérä ïåra äôqz-ït úàöîpäi''yx: ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«

æè-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©
åéìr ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe BzLà¦§À§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨®̈

øérì õeçî eäçpiå eäàöiåi''yx:æééäéå ©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«©§¦Á
-ìr èìnä øîàiå äöeçä íúà íàéöBäë§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©

éøçà èéaz-ìà ELôð-ìëa ãîrz-ìàå E ©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨
äôqz-ït èìnä äøää økkäi''yx:çéøîàiå ©¦¨®¨¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤

éðãà àð-ìà íäìà èBìi''yx:èéàöî àð-äpä −£¥¤®©−̈£Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧

È‰B�˙Áיד ÌÚ ÏÈlÓe ËBÏ ˜Ù�e¿««ƒƒ«¿ƒ

ÔÓ e˜et eÓe˜ ¯Ó‡Â d˙�· È·Ò�»¿≈¿»≈«¬«ƒ

˙È ÈÈ ÏaÁÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈¬≈¿«≈¿»»

È�ÈÚa CÈÁÓk ‰Â‰Â ‡z¯«̃¿»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈

:È‰B�˙Áטו‡Â‰ ‡¯Ùˆ ˜qÓÎe «¿ƒ¿ƒ««¿»¬»

¯ÓÈÓÏ ËBÏa ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e¿ƒ«¿»«»¿¿≈»

ÔÈz¯z ˙ÈÂ C˙z‡ ˙È ¯·c Ìe˜¿«»ƒ¿»¿»«¿≈

CnÚ ‡�ÓÈ‰Ó ÔÁÎzL‡c C˙�a¿»»¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»

:‡z¯˜ È·BÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈¿≈«¿»

‚·¯i‡טז eÙÈ˜˙‡Â ·kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»

ÔÈz¯z „È·e d˙z‡„ ‡„È·e d„Èaƒ≈ƒ»¿ƒ¿≈¿««¿≈

) ÌÁ¯k d˙�aחסנ"י È‰BÏÚּכד ÈÈ ( ¿»≈ƒ¿«ַָ¿»¬ƒ

‡¯aÓ È‰e¯L‡Â È‰e˜t‡Â¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»

:‡z¯˜Ïיזe˜Èt‡ „k ‡Â‰Â ¿«¿»«¬»««ƒ

CLÙ� ÏÚ ÒeÁ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï ÔB‰˙È»¿¿»»«¬«««¿»

Ìe˜˙ ‡ÏÂ C¯BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿

·ÊzL‡ ‡¯eËÏ ‡¯LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈

:È˜Ï˙ ‡ÓÏcיחÔB‰Ï ËBÏ ¯Ó‡Â ƒ¿»ƒ¿≈«¬«¿

) È�Ba¯ ÔÚÎ eÚ·aיט):יינ"י‡‰ ¿»¿«ƒ»ְָ»

CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ C„·Ú ÁkL‡ ÔÚÎ¿««¿««¿»«¬ƒ√»»

é"ùø

(„È)ÂÈ�˙Á.ּבעיר לֹו היּו נׂשּואֹות ּבנֹות :ׁשּתי ¬»»ְְִֵָָָ

ÂÈ˙�· ÈÁ˜Ï.ׁש ארּוסֹותׁשאֹותן להם:ּבּבית …¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ

(ÂË)eˆÈ‡iÂ.מהרּוהּו 'ּודחיקּו', :ּכתרּגּומֹו: «»ƒְְְֲִִַ

˙‡ˆÓp‰.ּומדרׁש להּצילם, ּבּבית ל הּמזּמנֹות «ƒ¿»…ְְְְִִִַַַַַָָֻ

מקרא: ׁשל יּׁשּובֹו וזה יׁש, ּתהיה.Ùqz‰אּגדה ְְִִֵֶֶַָָָƒ»∆ְִֶ

ּדרא: ּכל ּדסף עד מתרּגם הּדֹור, ּכל ּתם עד ְְְֶַַַַָָָָָָֹֻּכלה.

(ÊË)dÓ‰Ó˙iÂ.:ממֹונֹו את להּציל .e˜ÈÊÁiÂּכדי «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒ
להפ(ב"ר) וחברֹו להּצילֹו, ׁשליח היה מהם ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחד

נאמר: ולא הּמלט", "וּיאמר נאמר: לכ ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹסדֹום,

ELÙ�ŒÏÚ(ÊÈ)'וּיאמרּו': ËÏn‰.להּציל ּדּיּך ְַֹƒ»≈««¿∆ְִֶַַָ

הּממֹון: על ּתחּוס אל ‡EÈ¯Áנפׁשֹות, ËÈazŒÏ‡. ְַַַָָָ««ƒ«¬∆
נּצֹול. אּתה אברהם ּובזכּות עּמהם, הרׁשעּת ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאּתה

נּצֹול: ואּתה ּבפרענּותם לראֹות ּכדאי אינŒÏÎa ְְְְְְִִֵַַָָָֻ¿»
¯kk‰.:הּירּדן אברהם.‰ËÏn‰‰¯‰ּכּכר אצל «ƒ»ְִֵַַַ»»»ƒ»≈ְֵֶַָָ

ׁשּנאמר: ּבהר, יֹוׁשב ׁשהּוא יב)ּברח, "וּיעּתק(לעיל ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר: ׁשם, יֹוׁשב היה עכׁשו, ואף ההרה", ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָמּׁשם

יג) אהלה(לעיל ׁשם היה אׁשר הּמקֹום ֲֳֶַַָָָָָֹ"עד

וגֹו'", אברם "וּיאהל ׁשּכתּוב: ּפי על ואף ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָּבּתחּלה",

חברֹון: עד ונמׁשכּו לֹו היּו הרּבה .‰ËÏnאהלים ְְְְְִִֵֶַַָָֹƒ»≈
ׁשּבּמקרא, אּמלטה ּכל וכן הׁשמטה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָלׁשֹון

וכן: ּבלע"ז, סו)אׁשמוצי"ר "והמליטה(ישעיה ְְְְִִֵַַָ

הרחם. מן העּבר ׁשנׁשמט קכד)זכר", (תהלים ְִִֶֶֶַָָָָָֻ

נמלטה", מו)"ּכצּפר מּלט(ישעיה יכלּו "ולא ְְְְְִִֵַָָֹֹ

ׁשּבנקביהם: הרעי מּׂשא להׁשמיט ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמּׂשא",

(ÁÈ)È�„‡ ‡�ŒÏ‡.(לה אמרּו(שבועות רּבֹותינּו «»¬…»ְֵַָ

קדׁש, זה מיׁשם נפׁשי", את "להחיֹות ּבֹו: ׁשּנאמר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ

כען 'ּבבעּו ותרּגּומֹו: ּולהחיֹות, להמית ּבידֹו ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָׁשּיׁש

ההרה:.‡ŒÏ�‡ה'': להּמלט אלי ּתאמרּו נא אל «»ְְִֵֵַַָָָָָֹ

ּבּקׁשה:.�‡ ‰¯Ú‰(ËÈ)לׁשֹון È�˜a„zŒÔt. »ְַָָ∆ƒ¿»«ƒ»»»
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה סדֹום אנׁשי אצל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשהייתי
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éðéra ïç Ecárúéùr øLà Ecñç ìcâzå E ©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´©§§À£¤³¨¦̧Ÿ¨Æ
ìëeà àì éëðàå éLôð-úà úBéçäì éãnr¦¨¦½§©«£−¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ

ézîå ärøä éð÷aãz-ït äøää èìnäìi''yx: §¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦
ëänL ñeðì äáø÷ úàfä øérä àð-äpä¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨

nà øröî àåäåøröî àìä änL àð äèì §¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²
éLôð éçúe àåäi''yx:éòéáøàëäpä åéìà øîàiå ¦−§¦¬©§¦«©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ

éðô éúàùðékôä ézìáì äfä øácì íb E ¨¨Ÿ́¦¨¤½©−©¨¨´©¤®§¦§¦²¨§¦¬
zøac øLà øérä-úài''yx:áëèìnä øäî ¤¨¦−£¤¬¦©«§¨©¥Æ¦¨¥´

Eàa-ãr øác úBùrì ìëeà àì ék änL̈½¨¦´³Ÿ©Æ©«£´Ÿ¨½̈©«Ÿ£−
ørBö øérä-íL àø÷ ïk-ìr änLi''yx: ¨®¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

âë:äørö àa èBìå õøàä-ìr àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨
ãëúéøôb äøîr-ìrå íãñ-ìr øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´

ÈnÚ z„·Ú Èc C˙e·ÈË ‡˙ÈbÒ‡Â¿«¿≈»≈»ƒ¬«¿»ƒƒ

‡�‡ ˙ÈÏ ‡�‡Â ÈLÙ� ˙È ‡Ói˜Ï¿«»»»«¿ƒ«¬»≈¬»

‡ÓÏÈc ‡¯eËÏ ‡·ÊzL‡Ï ÏÈÎÈ»ƒ¿ƒ¿≈»»¿»ƒ¿»

:˙eÓÈ‡Â ‡zL· È�pÚ¯Ú˙כ‡‰ ¿«¿ƒ«ƒƒ¿»¿≈»

˜B¯ÈÚÓÏ ‡·È¯˜ ‡„‰ ‡z¯˜ ÔÚÎ¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ

ÔÚk ·ÊzL‡ ‡¯ÈÚÊ ‡È‰Â Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿«

Ê ‡Ï‰ ÔnzÌi˜˙˙Â ‡È‰ ‡¯ÈÚ «»¬»¿≈»ƒ¿ƒ¿««

:ÈLÙ�כא˙È·ÈÒ� ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â «¿ƒ«¬«≈»¿≈ƒ

ÏÈ„a ÔÈ„‰ ‡Ób˙ÙÏ Û‡ Ct‡«»«¿ƒ¿»»»≈¿ƒ

‡˙ÈÚ·c ‡z¯˜ ˙È Ct‰ÓÏ ‡Ïc¿»¿≈¿«»«¿»ƒ¿≈»

:dÏÚכבÔnz ·ÊzL‡Ï ÈÁB‡ ¬«ƒ¿ƒ¿≈≈«»

„Ú ‡Ób˙t „aÚÓÏ Ïek‡ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿∆¿«ƒ¿»»«

‡ÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôn˙Ï C˙ÈÓ≈»¿«»«≈¿»¿»

:¯ÚBˆ ‡z¯˜„כג˜Ù� ‡LÓL ¿«¿»«ƒ¿»¿«

:¯ÚBˆÏ ÏÚ ËBÏÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿«¿«

ÏÚÂכד ÌB„Ò ÏÚ ¯ËÓ‡ ÈÈÂ«»«¿««¿¿«

Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡Â ‡˙È¯Ùb ‰¯BÓÚ¬»»¿≈»¿∆»»ƒ√»

é"ùø

צּדיק נראה והייתי העיר, ּבני ּומעׂשה מעׂשי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָרֹואה

להּנצל, וכןּוכדאי ּכרׁשע, אני צּדיק, אצל ּוכׁשאבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

לאלּיהּו: הּצרפּתית יז)אמרה אלי(מ"א "ּבאת ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁש היה אצלי ּבאת ׁשּלא עד עוני", את ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלהזּכיר

צּדקת ואני עּמי, ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּוא ֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָּברּו

רׁשעה: אני ,מעׂשי לפי אצלי, ּומּׁשּבאת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּביניהם,

(Î)‰·¯˜ ˙‡f‰ ¯ÈÚ‰.(י יׁשיבתּה,(שבת קרֹובה »ƒ«…¿…»ְְִָָָ

עדין, סאתּה נתמּלאה לא לפיכ מּקרֹוב, ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹנתיּׁשבה

ׁשּנתּפּלגּו הּפּלגה, מּדֹור קריבתּה? היא ְְְִִִִֶַַַַָָָָּומה

ּבמקֹומֹו, איׁש איׁש להתיּׁשב והתחילּו ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָהאנׁשים

נ"ב ּכאן ועד ּומּׁשם ּפלג, מֹות ּבׁשנת היתה ְְְְִִִֶֶַַָָָָוהיא

ּפלגׁשנה, ּכיצד? לאברהם. מ"ח ּבׁשנת מת ׁשּפלג ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ל"ב מהם צא ׁשנה, ר"ט רעּו את הֹולידֹו אחרי ְֲִֵֵֵֶֶַַָָחי

הרי ל', נחֹור ׁשּנֹולד עד ּומּׂשרּוג ׂשרּוג ְְְֲִֵֶֶַַַָּכׁשּנֹולד

צ"א, הרי כ"ט, ּתרח ׁשּנֹולד עד ּומּנחֹור ֲִֵֶֶַַַָס"ב,

להם ּתן קס"א. הרי ע', אברהם ׁשּנֹולד עד ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּומּׁשם

הּפּלגה, ׁשנת היתה ׁשנה ואֹותּה ר"ט, הרי ְְְֲֵַַַָָָָָָָמ"ח

הרי ׁשנה, צ"ט ּבן אברהם היה סדֹום, ְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָּוכׁשּנחרבה

אחרה וצֹוער ׁשנה, נ"ב ּכאן עד הּפּלגה ְֲִִַַַַָָָָָָמּדֹור

אחת. ׁשנה וחברֹותיה סדֹום יׁשיבת אחרי ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָיׁשיבתּה

נ"א: ּבגימטרּיא נא, ּנא", "אּמלטה ׁשנאמר: ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָהּוא

‡Â‰ ¯ÚˆÓ ‡Ï‰.ויכֹול מּועטין עונֹותיה והלא ¬…ƒ¿»ƒְֲֲִֶַָָָֹֹ

להּניחּה �ÈLÙ:אּתה ÈÁ˙e.,מדרׁשֹו זהּו ּבּה, ְִַַָָ¿ƒ«¿ƒְִֶָָ

היא קטּנה עיר הלא מקרא: ׁשל ואנׁשיםּופׁשּוטֹו ְְְֲֲִִִִֶַַָָָֹ

נפׁשי ּותחי ּתניחּנה אם להקּפיד ל אין מעט, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבּה

‰f‰(Î‡)ּבּה: ¯·cÏ Ìb.,נּצֹול ׁשאּתה ּדּי לא ָ««»»«∆ִֶֶַַָֹ

:ּבגלל אּציל העיר ּכל אף אני,.‰ÈkÙאּלא הֹופ ְְִִִֶַַָָָָ»¿ƒֲִֵ

ראי", "אחרי ּבֹואי", "עד לא)ּכמֹו: "מּדי(ירמיה ְֲִִִֵֵַַֹ

בֹו BNÚÏ˙(Î·)":ּדּברי ÏÎe‡ ‡Ï Èk.ענׁשן זהּו ְִַƒ…««¬ְֶָָ

אנחנּו", מׁשחיתים "ּכי ׁשאמרּו: על מלאכים ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל

ּבעצמן, הּדבר עדותלּו מּׁשם זזּו לא לפיכ ְְְְִִַַַָָָָָָָֹ

ּברׁשּותן: הּדבר ׁשאין לֹומר ‡ÏÎeׁשהזקקּו ‡Ï Èk. ְְְִֵֶֶַַָָָֻƒ…«
והאחד הֹופ ׁשהאחד למד אּתה מּכאן יחיד, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָלׁשֹון

אחד: לדבר נׁשלחים מלאכים ׁשני ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּציל,

¯ÚBˆ ¯ÈÚ‰ŒÌL ‡¯˜ ÔkŒÏÚ.והיא" ׁשם: על «≈»»≈»ƒ«ְִֵַ

‰ÈËÓ¯(Î„)":מצער '‰Â.:ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְִָ«ƒ¿ƒֱֶֶַָָ
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ּדינֹו: ּובית הּוא Ì„Ò"וה'" ÏÚ ¯ÈËÓ‰.ּבעלֹות ִֵַƒ¿ƒ«¿…ֲַ

ׁשעההּׁשחר, עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְֱֶֶַַַַַַַָָָָ

מהם ׁשהיּו לפי החּמה, עם ּברקיע עֹומדת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּלבנה

ּברּו הּקדֹוׁש אמר לּלבנה, ּומהם לחּמה ְְִֵֶַַַַַָָָָָָעֹובדין

לבנה עֹובדי יהיּו ּבּיֹום, מהם אּפרע אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּוא,

לאאֹומרים: מֹוׁשלת, ּכׁשהּלבנה ּבּלילה, היה 'אּלּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

עֹובדי יהיּו ּבּלילה, מהם אּפרע ואם חרבים', ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיינּו

ּכׁשהחּמה ּבּיֹום, היה 'אּלּו אֹומרים: ְְִִֶַַַַַָָָָהחּמה

"ּוכמֹו ּכתיב: לכ חרבים', היינּו לא ְְְֲִִִֵֶֶָָֹמֹוׁשלת,

והּלבנה ׁשהחּמה ּבׁשעה מהם ונפרע עלה", ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּׁשחר

L‡Â:מֹוׁשלים ˙È¯Ùb 'B‚Â ¯ÈËÓ‰.,מטר ּבּתחּלה ְִƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈ְִַָָָ

ּגפרית בשלח)ואׁשונעׂשה ‰':(מכילתא ˙‡Ó.ּדר ְְֲִֵַָָָ≈≈ֶֶ

אמר: ולא "למ "נׁשי ּכמֹו ּכן, לדּבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּמקראֹות

ּדוד: אמר וכן א)'נׁשי', א את(מלכים עּמכם "קחּו ְְִִֵֶֶַַָָָָ

וכן 'מעבדי', אמר: ולא אדֹוניכם", ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָֹעבדי

אמר: ולא ,"הּמל "ּבׁשם אמר: ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָֹאחׁשורֹוׁש

אמר ולא ה'", "מאת אמר: ּכאן אף ְְִִֵֵַַַָָָֹ'ּבׁשמי',

‰ÌÈÓM'מאּתֹו': ÔÓ.:הּכתּוב ׁשאמר (איובוהּוא ִֵƒ«»»ƒְֶַַָָ

לילו) ּכׁשּבא וגֹו'", עּמים ידין ּבם הּברּיֹות,"ּכי ּסר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

לסדֹום, ׁשעׂשה ּכמֹו הּׁשמים מן אׁש עליהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמביא

הּׁשמים: מן הּמן להֹוריד טז)ּוכׁשּבא "הנני(שמות ְְְִִִִִֶַַַָָָ

הּׁשמים מן לחם לכם CÙ‰iÂ(Î‰)":ממטיר ְִִִֶֶֶַַָָָ««¬…
'B‚Â ÌÈ¯Ú‰Œ˙‡.,אחד ּבסלע יֹוׁשבֹות ארּבעּתן ∆∆»ƒ¿ְְְְֶֶַַַָָ

ׁשּנאמר: למּטה, מלמעלה כח)והפכן (איוב ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָ

וגֹו' ידֹו ׁשלח ‡BzL(ÂÎ)":"ּבחּלמיׁש ËazÂ ְִַַַָָָ««≈ƒ¿
ÂÈ¯Á‡Ó.לֹוט ׁשל ÁÏÓ:מאחריו ·Èˆ� È‰zÂ. ≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ¿ƒ∆«

'ּתני(ב"ר) לּה: אמר לקתה, ּובמלח חטאה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָּבמלח

הּמנהג 'אף לֹו: אמרה הּללּו', לאֹורחים מלח ְְְְִִֶַַַַַָָָָָמעט

הּזה'?: ּבּמקֹום להנהיג בא אּתה הּזה, ְְִֶֶַַַַַַָָָָהרע

(ÁÎ)¯ËÈ˜.:ּבלע"ז שור"א עׁשן, ׁשל ּתּמּור ƒ…ְִֶַַָָ

ÔL·k‰.,לסיד האבנים את ּבּה ׁשּׂשֹורפין חפירה «ƒ¿»ְְֲֲִִִִֶֶָָָָ

ׁשּבּתֹורה: 'ּכבׁשן' ּכל ‡ÌÈ‰Ï(ËÎ)וכן ¯kÊiÂ ְְִֵֶַָָָ«ƒ¿…¡…ƒ
Ì‰¯·‡Œ˙‡.(ב"ר)על אברהם ׁשל זכירתֹו מהּו ∆«¿»»ְְִֶַַַָָָ

ׁשל אׁשּתֹו ׁשּׂשרה יֹודע לֹוט ׁשהיה נזּכר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָלֹוט?

ׂשרה: על ּבמצרים אברהם ׁשאמר וׁשמע ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָאברהם,

עליו. חס ׁשהיה הּדבר, ּגּלה ולא היא", ְֲִִִֶַָָָָָָָָֹֹ"אחתי

עליו: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חס ,לפיכ(Ï)‡¯È Èk ְִַָָָָָָƒ»≈
¯ÚBˆa ˙·LÏ.:לסדֹום קרֹובה ׁשהיתה לפי »∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ
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ׁשעההּׁשחר, עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְֱֶֶַַַַַַַָָָָ

מהם ׁשהיּו לפי החּמה, עם ּברקיע עֹומדת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּלבנה

ּברּו הּקדֹוׁש אמר לּלבנה, ּומהם לחּמה ְְִֵֶַַַַַָָָָָָעֹובדין

לבנה עֹובדי יהיּו ּבּיֹום, מהם אּפרע אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּוא,

לאאֹומרים: מֹוׁשלת, ּכׁשהּלבנה ּבּלילה, היה 'אּלּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

עֹובדי יהיּו ּבּלילה, מהם אּפרע ואם חרבים', ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיינּו

ּכׁשהחּמה ּבּיֹום, היה 'אּלּו אֹומרים: ְְִִֶַַַַַָָָָהחּמה

"ּוכמֹו ּכתיב: לכ חרבים', היינּו לא ְְְֲִִִֵֶֶָָֹמֹוׁשלת,

והּלבנה ׁשהחּמה ּבׁשעה מהם ונפרע עלה", ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּׁשחר

L‡Â:מֹוׁשלים ˙È¯Ùb 'B‚Â ¯ÈËÓ‰.,מטר ּבּתחּלה ְִƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈ְִַָָָ

ּגפרית בשלח)ואׁשונעׂשה ‰':(מכילתא ˙‡Ó.ּדר ְְֲִֵַָָָ≈≈ֶֶ

אמר: ולא "למ "נׁשי ּכמֹו ּכן, לדּבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּמקראֹות

ּדוד: אמר וכן א)'נׁשי', א את(מלכים עּמכם "קחּו ְְִִֵֶֶַַָָָָ

וכן 'מעבדי', אמר: ולא אדֹוניכם", ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָֹעבדי

אמר: ולא ,"הּמל "ּבׁשם אמר: ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָֹאחׁשורֹוׁש

אמר ולא ה'", "מאת אמר: ּכאן אף ְְִִֵֵַַַָָָֹ'ּבׁשמי',

‰ÌÈÓM'מאּתֹו': ÔÓ.:הּכתּוב ׁשאמר (איובוהּוא ִֵƒ«»»ƒְֶַַָָ

לילו) ּכׁשּבא וגֹו'", עּמים ידין ּבם הּברּיֹות,"ּכי ּסר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

לסדֹום, ׁשעׂשה ּכמֹו הּׁשמים מן אׁש עליהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמביא

הּׁשמים: מן הּמן להֹוריד טז)ּוכׁשּבא "הנני(שמות ְְְִִִִִֶַַַָָָ

הּׁשמים מן לחם לכם CÙ‰iÂ(Î‰)":ממטיר ְִִִֶֶֶַַָָָ««¬…
'B‚Â ÌÈ¯Ú‰Œ˙‡.,אחד ּבסלע יֹוׁשבֹות ארּבעּתן ∆∆»ƒ¿ְְְְֶֶַַַָָ

ׁשּנאמר: למּטה, מלמעלה כח)והפכן (איוב ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָ

וגֹו' ידֹו ׁשלח ‡BzL(ÂÎ)":"ּבחּלמיׁש ËazÂ ְִַַַָָָ««≈ƒ¿
ÂÈ¯Á‡Ó.לֹוט ׁשל ÁÏÓ:מאחריו ·Èˆ� È‰zÂ. ≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ¿ƒ∆«

'ּתני(ב"ר) לּה: אמר לקתה, ּובמלח חטאה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָּבמלח

הּמנהג 'אף לֹו: אמרה הּללּו', לאֹורחים מלח ְְְְִִֶַַַַַָָָָָמעט

הּזה'?: ּבּמקֹום להנהיג בא אּתה הּזה, ְְִֶֶַַַַַַָָָָהרע

(ÁÎ)¯ËÈ˜.:ּבלע"ז שור"א עׁשן, ׁשל ּתּמּור ƒ…ְִֶַַָָ

ÔL·k‰.,לסיד האבנים את ּבּה ׁשּׂשֹורפין חפירה «ƒ¿»ְְֲֲִִִִֶֶָָָָ

ׁשּבּתֹורה: 'ּכבׁשן' ּכל ‡ÌÈ‰Ï(ËÎ)וכן ¯kÊiÂ ְְִֵֶַָָָ«ƒ¿…¡…ƒ
Ì‰¯·‡Œ˙‡.(ב"ר)על אברהם ׁשל זכירתֹו מהּו ∆«¿»»ְְִֶַַַָָָ

ׁשל אׁשּתֹו ׁשּׂשרה יֹודע לֹוט ׁשהיה נזּכר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָלֹוט?

ׂשרה: על ּבמצרים אברהם ׁשאמר וׁשמע ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָאברהם,

עליו. חס ׁשהיה הּדבר, ּגּלה ולא היא", ְֲִִִֶַָָָָָָָָֹֹ"אחתי

עליו: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חס ,לפיכ(Ï)‡¯È Èk ְִַָָָָָָƒ»≈
¯ÚBˆa ˙·LÏ.:לסדֹום קרֹובה ׁשהיתה לפי »∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ



��`xiehiiriax meiqelwpe`

åéúðá ézLe àeä äørna áLiåi''yx:àìøîàzå ©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬§Ÿ¨«©¯Ÿ¤
ïéà Léàå ï÷æ eðéáà äøérvä-ìà äøéëaä©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´¨¥®§¦̧¥³

õøàä-ìk Cøãk eðéìr àBáì õøàai''yx: ¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨¨¨«¤
áìBnr äákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´¦®

:òøæ eðéáàî äiçðeâìïéé ïäéáà-úà ïé÷Lzå §©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¯¨¤£¦¤²©−¦
-úà ákLzå äøéëaä àázå àeä äìéla©©´§¨®©¨³Ÿ©§¦¨Æ©¦§©´¤

dáëLa òãé-àìå äéáà÷áe
�

dîei''yx:ãìéäéå ¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§¨«©«§¦Æ
-ïä äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈¥«
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL̈©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨
:òøæ eðéáàî äiçðe Bnr éáëL éàáe¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©

äìïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb ïé÷Lzå©©§¤¹¨©´©©¯§¨©²¤£¦¤−®̈¦
òãé-àìå Bnr ákLzå äøérvä í÷zå©¨³¨©§¦¨Æ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬

:dî÷áe dáëLaåìèBì-úBðá ézL ïéøäzå §¦§−̈§ª¨«©©«£¤²¨§¥¬§«−
ïäéáàîi''yx:æìBîL àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå ¥«£¦¤«©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−

íBiä-ãr áàBî-éáà àeä áàBîi''yx: ¨®¬£¦«−̈©©«
çìBîL àø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøérväå§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−

:íBiä-ãr ïBnr-éðá éáà àeä énr-ïañ ¤©¦®²£¦¬§¥«©−©©«

d˙�a ÔÈz¯˙Â ‡¯eËa ·˙ÈÂ ¯ÚBvÓƒ«ƒ≈¿»¿«¿≈¿»≈

¯ÚBˆa ·zÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ dnÚƒ≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿«

ÔÈz¯˙Â ‡e‰ ‡z¯ÚÓa ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿«¿»¿«¿≈

:d˙�aלא‡z¯ÚÊÏ ‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â ¿»≈«¬∆∆«¿»ƒ¿∆¿»

‡Ú¯‡a ˙ÈÏ ¯·‚e ·ÈÒ ‡�e·‡¬»ƒ¿«≈¿«¿»

:‡Ú¯‡ Ïk Á¯B‡k ‡�ÏÚ ÏÚÈÓÏ¿≈«¬»»¿«»«¿»

ÓÁ¯‡לב ‡�e·‡ ˙È È˜L� ‡˙È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»

‡�e·‡Ó Ìi˜�e dnÚ ·ekL�Â¿ƒ¿ƒ≈¿«≈≈¬»

:ÔÈ�aלגÔ‰e·‡ ˙È ‰‡È˜L‡Â ¿ƒ¿«¿ƒ»»¬≈

‡˙a¯ ˙lÚÂ ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯ÓÁ«¿»¿≈¿»¿«««¿»

ÎLeÚ„È ‡ÏÂ ‡‰e·‡ ÌÚ ‡·È ¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓaלד‰Â‰Â ¿ƒ¿¿«¿ƒ««¬»

‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»

ÌÚ ‡LÓ¯ ˙È·ÈÎL ‡‰ ‡z¯ÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ

‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡¯ÓÁ dp˜L� ‡a‡«»«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»

‡�e·‡Ó Ìi˜�e dnÚ È·ÈÎL ÈÏeÚÂ¿ƒ¿ƒƒƒ≈¿«≈≈¬»

:ÔÈ�aלה‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â ¿ƒ¿«¿ƒ»«¿≈¿»

˙Ó˜Â ‡¯ÓÁ Ô‰e·‡ ˙È ‡e‰‰«»¬≈«¿»¿»«

Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙·ÈÎLe ‡z¯ÚÊ¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓaלוÔ‡ÈcÚÂ ¿ƒ¿¿«¿ƒ«¿«ƒ«

:Ô‰e·‡Ó ËBÏ ˙�a ÔÈz¯z«¿≈¿«≈¬≈

dÓLלז ˙¯˜e ¯a ‡˙a¯ ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈

„Ú ‡·‡BÓc ÔB‰e·‡ ‡e‰ ·‡BÓ»¬¿»»«

:ÔÈ„ ‡ÓBÈלח‡È‰ Û‡ ‡z¯ÚÊe »≈¿∆¿»«ƒ

ÈnÚ ¯a dÓL ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈ¿ƒ««¿«¿≈««ƒ

é"ùø

(‡Ï)Ô˜Ê e�È·‡.ׁשּמא אימתי? עכׁשו, לא ואם »ƒ»≈ְְִֵֶַַָָָֹ

מּלהֹוליד: יפסק אֹו ı¯‡aימּות, ÔÈ‡ LÈ‡Â. ְְִִִָֹ¿ƒ≈»»∆
הּמּבּול ּבדֹור ּכמֹו נחרב העֹולם ׁשּכל היּו ְְְֱֶֶַַַָָָָסבּורֹות

רבה) B‚Â'(Ï‚):(בראשית ÔÈ˜LzÂ.להן נזּדּמן יין ««¿∆»¿ְִִֵֶַַָ

אּמֹות: ׁשּתי מהן להֹוציא ‡˙Œּבּמערה, ·kLzÂ ְְְִֵֵֶַָָֻ«ƒ¿«∆
‰È·‡.עּמֹו "וּתׁשּכב ּכתיב: צעירה,":ּובּצעירה »ƒ»ְְְְִִִִִַַַָָ

חס לּמדתּה, אחֹותּה אּלא ּבזנּות, ּפתחה ׁשּלא ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹלפי

ּבכירה, אבל ּגנּותּה, ּפרׁש ולא הּכתּוב ְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹעליה

ּבמפרׁש: הּכתּוב ּפרסמּה ּבזנּות, dÓe˜·e.ׁשּפתחה ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ¿»
לֹומר ּובקימה) נכּתב ּכאלּו (הרי נקּוד, ּבכירה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשל

ׁשני ליל נׁשמר לא כן ּפי על ואף ידע, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹׁשּבקּומּה

אחר להּוט ׁשהּוא מי 'ּכל לוי: רּבי (אמר ְִִִִִֵֶַַַַָָָמּלׁשּתֹות.

מּבׂשרֹו): אֹותֹו מאכילים לּסֹוף עריֹות, ׁשל ְְֲֲִִִֶַַָָֻּבלמּוס

(ÂÏ)'B‚Â ÔÈ¯‰zÂ.האּׁשה ׁשאין ּפי על אף ««¬∆»¿ִִֵֶַַָָ

ּבעצמן ׁשלטּו אּלּו ראׁשֹונה, מּביאה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמתעּברת

לחּוץ, עדּותן) אחרים: (ספרים ערותן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָוהֹוציאּו

ראׁשֹונה: מּביאה ׁשּלא.BÓ‡·(ÊÏ)ונתעּברּו זֹו ְְְִִִִַָָ»ֶֹ

צעירה אבל הּוא, ׁשּמאביה ּפרסמה צנּועה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָהיתה

מׁשה, ּבימי ׂשכר וקּבלה נקּיה, ּבלׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹקראּתּו

עּמֹון: ּבבני ב)ׁשּנאמר ּבם"(דברים ּתתּגר "ואל ְְְֱִִֵֶֶַַַָָ

`xiekiriax mei qelwpe`

ëàáLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéai''yx:áøîàiå ¥¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«©Ÿ̄¤

çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À
äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáài''yx:âàáiå £¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«©¨¯Ÿ

Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéýìû¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©´Ÿ¤À
päúìra àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìr úî E ¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©

:ìraãéðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå ¨«©©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈
âøäz ÷écö-íb éBâäi''yx:äéì-øîà àeä àìä £¬©©¦−©«£«Ÿ£¸Ÿ³¨«©¦Æ

àeä éçà äøîà àåä-íâ-àéäå àåä éúçà£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬¨«§−̈¨¦´®
úàæ éúéùr étk ïé÷ðáe éááì-íúai''yx: §¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬Ÿ¦«Ÿ

åézrãé éëðà íb íìça íéýìûä åéìà øîàiå©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ
éëðà-íb Cùçàå úàf úéùr Eááì-íúá ék¦³§¨§¨«§Æ¨¦´Ÿ¨½Ÿ¨«¤§¯Ÿ©¨«Ÿ¦²

EúBàézúð-àì ïk-ìr éì-Bèçîrbðì E «§−¥«£¦®©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©
äéìài''yx:æàéáð-ék Léàä-úLà áLä äzrå ¥¤«¨§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´

‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ È�·c ÔB‰e·‡ ‡e‰¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„אÌ‰¯·‡ ÔnzÓ ÏË�e ≈¿«ƒ«»«¿»»

Ì˜¯ ÔÈa ·˙ÈÂ ‡ÓB¯„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»ƒ≈≈¿»

:¯¯‚a ·˙Bz‡Â ‡¯‚Á ÔÈ·e≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

‡d˙zב ‰¯N ÏÚ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈

‡kÏÓ CÏÓÈ·‡ ÁÏLe ‡È‰ È˙Á‡¬»ƒƒ¿«¬ƒ∆∆«¿»

:‰¯N ˙È ¯·„e Â‡˙‡ג„‚¯¯ ƒ¿»¿«»»»«¬»

CÏÓÈ·‡ ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆

z‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿

‡z¯·„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ ÏÚ ˙ÈÓƒ«≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»

:¯·b ˙z‡ ‡È‰Âד‡Ï CÏÓÈ·‡Â ¿ƒƒ«¿»«¬ƒ∆∆»

Û‡ ÌÚ‰ ÈÈ ¯Ó‡Â d˙ÂÏ ·¯¿̃≈¿»««¬«¿»¬»«

:ÏBË˜z È‡kÊה¯Ó‡ ‡e‰ ‡Ï‰ ««ƒ¿¬»¬«

‡È‰ Û‡ ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏƒ¬»ƒƒ¿ƒ«ƒ

ÈaÏ ˙eËÈM˜a ‡e‰ ÈÁ‡ ˙¯Ó‡¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡c ˙È„·Ú È„È ˙e‡kÊ·eו¯Ó‡Â ¿«»¿«¬»ƒ»«¬«

Û‡ ‡ÓÏÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ dÏ≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«

CaÏ ˙eËÈL˜a È¯‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»

C˙È ‡�‡ Û‡ ˙ÈÚ�Óe ‡c z„·Ú»»¿»»¿»ƒ«¬»»»

‡Ï Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓƒ¿∆¡≈√»»«≈»

¯˜ÓÏ Cz˜·L:d˙ÂÏ ÔÚÎeז· ¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«

é"ùø

אבל ּבם, יּלחם ׁשּלא אּלא הזהיר לא ּובמֹואב ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹֹּכלל,

לֹו: הּתיר ‡·¯‰Ì(‡)לצערן ÌMÓ ÚqiÂ. ְֲִִַָ«ƒ«ƒ»«¿»»
והּׁשבים, העֹוברים ּופסקּו הּכרּכים ׁשחרבּו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּכׁשראה

ׁשּיצא מּלֹוט, להתרחק אחר: ּדבר מּׁשם. לֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָנסע

ּבנֹותיו על ׁשּבא רע ׁשם Ó‡iÂ¯(·):(ב"ר)עליו ְֵֶַַָָָָ«…∆
Ì‰¯·‡.ׁשּלא ּכרחּה על אּלא רׁשּות, נטל לא ּכאן «¿»»ְְֶֶַַָָָָָֹֹ

כן ידי על ּפרעה לבית לּקחה ׁשּכבר לפי :ּבטֹובתּה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹֻ

BzL‡ ‰¯NŒÏ‡.:ּבֹו וכּיֹוצא אׁשּתֹו, ׂשרה על ∆»»ƒ¿ְְִֵַַָָ

ד) א מֹות(שמואל "ואל וגֹו'", ארֹון הּלקח ְְֲִֶֶַָ"אל

על: ּבלׁשֹון ׁשניהם ‡ÈÏ‰(„)חמיה", ·¯˜ ‡Ï. ְְִִֵֶַָָ…»«≈∆»
מנעֹו, לנּגעהּמלא נתּתי "לא ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָֹֹ

z‰¯‚אליה": ˜ÈcˆŒÌb ÈB‚‰.צּדיק הּוא אם אף ֵֶָ¬««ƒ«¬…ִִַַ

ּכ חּנם? האּמֹות לאּבד ּדרּכ ּכ ׁשּמא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻּתהרגּנּו?

אֹומר אני אף הּפּלגה. ּולדֹור הּמּבּול לדֹור ְְֲִִֵַַַַַָָָָעׂשית

להרגני: אֹומר ׁשאּתה ּכׁשם ּדבר, לא על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהרגּתם

(‰)‡Â‰ŒÌb.וחּמרים וגּמלים עבדים לרּבֹות «ƒְְְֲִִִַַַָָָ

הּוא': 'אחיה לי: ואמרּו ׁשאלּתי ּכּלם את ְְְִִִֶֶַָָָָָָֻׁשּלּה,

È··ÏŒÌ˙a.:לחטא ּדּמיתי Ètkׁשּלא ÔÈ˜�·e.נקי ¿»¿»ƒֲִִִֶַֹֹ¿ƒ¿…««ִָ

ּבּה:אנ נגעּתי ׁשּלא החטא, מן Èk(Â)י ÈzÚ„È ְְֲִִִֵֶַַָָֹ»«¿ƒƒ
'B‚Â E··ÏŒÌ˙·.,לחטא מּתחּלה ּדּמית ׁשּלא אמת ¿»¿»¿¿ְֱֲִִִִֶֶַָָֹֹ

ּכּפים נקיֹון מׁשמּוׁשאבל אמרה: (הדא ּכאן אין ְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

ּכאן): יׁש ׁשּלא.EÈz˙�Œ‡Ïידים היה מּמ לא ִֵַָָ…¿«ƒְִֶָָֹֹ

ׁשלא מחטא, אֹות אני חׂשכּתי אּלא ּבּה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹנגעּת

וכן: ּכח, ל לא)נתּתי אלהים",(לקמן נתנֹו "ולא ְְְְֱִִֵַַָָֹֹֹ

טו)וכן: לבֹוא(שופטים אביה נתנֹו ":"ולא ְְְִֵָָָָֹ

(Ê)LÈ‡‰Œ˙L‡ ·L‰.ׁשּמא סבּור ּתהא ואל »≈≈∆»ƒְְֵֶַָָ

יתּפּלל ולא יׂשנא אֹו יקּבלּנה, ולא ּבעיניו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּתתּגּנה

נגעּתי ׁשּלא מפרסמֹו 'ּומי :אבימל לֹו (אמר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹעלי
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ëàáLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéai''yx:áøîàiå ¥¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«©Ÿ̄¤

çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À
äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáài''yx:âàáiå £¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«©¨¯Ÿ

Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéýìû¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©´Ÿ¤À
päúìra àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìr úî E ¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©

:ìraãéðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå ¨«©©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈
âøäz ÷écö-íb éBâäi''yx:äéì-øîà àeä àìä £¬©©¦−©«£«Ÿ£¸Ÿ³¨«©¦Æ

àeä éçà äøîà àåä-íâ-àéäå àåä éúçà£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬¨«§−̈¨¦´®
úàæ éúéùr étk ïé÷ðáe éááì-íúai''yx: §¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬Ÿ¦«Ÿ

åézrãé éëðà íb íìça íéýìûä åéìà øîàiå©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ
éëðà-íb Cùçàå úàf úéùr Eááì-íúá ék¦³§¨§¨«§Æ¨¦´Ÿ¨½Ÿ¨«¤§¯Ÿ©¨«Ÿ¦²

EúBàézúð-àì ïk-ìr éì-Bèçîrbðì E «§−¥«£¦®©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©
äéìài''yx:æàéáð-ék Léàä-úLà áLä äzrå ¥¤«¨§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´

‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ È�·c ÔB‰e·‡ ‡e‰¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„אÌ‰¯·‡ ÔnzÓ ÏË�e ≈¿«ƒ«»«¿»»

Ì˜¯ ÔÈa ·˙ÈÂ ‡ÓB¯„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»ƒ≈≈¿»

:¯¯‚a ·˙Bz‡Â ‡¯‚Á ÔÈ·e≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

‡d˙zב ‰¯N ÏÚ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈

‡kÏÓ CÏÓÈ·‡ ÁÏLe ‡È‰ È˙Á‡¬»ƒƒ¿«¬ƒ∆∆«¿»

:‰¯N ˙È ¯·„e Â‡˙‡ג„‚¯¯ ƒ¿»¿«»»»«¬»

CÏÓÈ·‡ ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆

z‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿

‡z¯·„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ ÏÚ ˙ÈÓƒ«≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»

:¯·b ˙z‡ ‡È‰Âד‡Ï CÏÓÈ·‡Â ¿ƒƒ«¿»«¬ƒ∆∆»

Û‡ ÌÚ‰ ÈÈ ¯Ó‡Â d˙ÂÏ ·¯¿̃≈¿»««¬«¿»¬»«

:ÏBË˜z È‡kÊה¯Ó‡ ‡e‰ ‡Ï‰ ««ƒ¿¬»¬«

‡È‰ Û‡ ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏƒ¬»ƒƒ¿ƒ«ƒ

ÈaÏ ˙eËÈM˜a ‡e‰ ÈÁ‡ ˙¯Ó‡¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡c ˙È„·Ú È„È ˙e‡kÊ·eו¯Ó‡Â ¿«»¿«¬»ƒ»«¬«

Û‡ ‡ÓÏÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ dÏ≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«

CaÏ ˙eËÈL˜a È¯‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»

C˙È ‡�‡ Û‡ ˙ÈÚ�Óe ‡c z„·Ú»»¿»»¿»ƒ«¬»»»

‡Ï Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓƒ¿∆¡≈√»»«≈»

¯˜ÓÏ Cz˜·L:d˙ÂÏ ÔÚÎeז· ¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«

é"ùø

אבל ּבם, יּלחם ׁשּלא אּלא הזהיר לא ּובמֹואב ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹֹּכלל,

לֹו: הּתיר ‡·¯‰Ì(‡)לצערן ÌMÓ ÚqiÂ. ְֲִִַָ«ƒ«ƒ»«¿»»
והּׁשבים, העֹוברים ּופסקּו הּכרּכים ׁשחרבּו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּכׁשראה

ׁשּיצא מּלֹוט, להתרחק אחר: ּדבר מּׁשם. לֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָנסע

ּבנֹותיו על ׁשּבא רע ׁשם Ó‡iÂ¯(·):(ב"ר)עליו ְֵֶַַָָָָ«…∆
Ì‰¯·‡.ׁשּלא ּכרחּה על אּלא רׁשּות, נטל לא ּכאן «¿»»ְְֶֶַַָָָָָֹֹ

כן ידי על ּפרעה לבית לּקחה ׁשּכבר לפי :ּבטֹובתּה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹֻ

BzL‡ ‰¯NŒÏ‡.:ּבֹו וכּיֹוצא אׁשּתֹו, ׂשרה על ∆»»ƒ¿ְְִֵַַָָ

ד) א מֹות(שמואל "ואל וגֹו'", ארֹון הּלקח ְְֲִֶֶַָ"אל

על: ּבלׁשֹון ׁשניהם ‡ÈÏ‰(„)חמיה", ·¯˜ ‡Ï. ְְִִֵֶַָָ…»«≈∆»
מנעֹו, לנּגעהּמלא נתּתי "לא ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָֹֹ

z‰¯‚אליה": ˜ÈcˆŒÌb ÈB‚‰.צּדיק הּוא אם אף ֵֶָ¬««ƒ«¬…ִִַַ

ּכ חּנם? האּמֹות לאּבד ּדרּכ ּכ ׁשּמא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻּתהרגּנּו?

אֹומר אני אף הּפּלגה. ּולדֹור הּמּבּול לדֹור ְְֲִִֵַַַַַָָָָעׂשית

להרגני: אֹומר ׁשאּתה ּכׁשם ּדבר, לא על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהרגּתם

(‰)‡Â‰ŒÌb.וחּמרים וגּמלים עבדים לרּבֹות «ƒְְְֲִִִַַַָָָ

הּוא': 'אחיה לי: ואמרּו ׁשאלּתי ּכּלם את ְְְִִִֶֶַָָָָָָֻׁשּלּה,

È··ÏŒÌ˙a.:לחטא ּדּמיתי Ètkׁשּלא ÔÈ˜�·e.נקי ¿»¿»ƒֲִִִֶַֹֹ¿ƒ¿…««ִָ

ּבּה:אנ נגעּתי ׁשּלא החטא, מן Èk(Â)י ÈzÚ„È ְְֲִִִֵֶַַָָֹ»«¿ƒƒ
'B‚Â E··ÏŒÌ˙·.,לחטא מּתחּלה ּדּמית ׁשּלא אמת ¿»¿»¿¿ְֱֲִִִִֶֶַָָֹֹ

ּכּפים נקיֹון מׁשמּוׁשאבל אמרה: (הדא ּכאן אין ְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

ּכאן): יׁש ׁשּלא.EÈz˙�Œ‡Ïידים היה מּמ לא ִֵַָָ…¿«ƒְִֶָָֹֹ

ׁשלא מחטא, אֹות אני חׂשכּתי אּלא ּבּה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹנגעּת

וכן: ּכח, ל לא)נתּתי אלהים",(לקמן נתנֹו "ולא ְְְְֱִִֵַַָָֹֹֹ

טו)וכן: לבֹוא(שופטים אביה נתנֹו ":"ולא ְְְִֵָָָָֹ

(Ê)LÈ‡‰Œ˙L‡ ·L‰.ׁשּמא סבּור ּתהא ואל »≈≈∆»ƒְְֵֶַָָ

יתּפּלל ולא יׂשנא אֹו יקּבלּנה, ולא ּבעיניו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּתתּגּנה

נגעּתי ׁשּלא מפרסמֹו 'ּומי :אבימל לֹו (אמר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹעלי



��`xiekiriax meiqelwpe`

ðéà-íàå äéçå Eãra ìltúéå àeäáéLî E ½§¦§©¥¬©«©§−¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½
Cì-øLà-ìëå äzà úeîz úBî-ék òci''yx: ©µ¦´¨½©−̈§¨£¤¨«

çåéãár-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈
íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà øaãéå©§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®

:ãàî íéLðàä eàøéiåèCìîéáà àø÷iå ©¦«§¬¨«£¨¦−§«Ÿ©¦§¸̈£¦¤¹¤
-äîe eðl úéùr-äî Bì øîàiå íäøáàì§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³Ÿ¨¨̧Æ¤
ézëìîî-ìrå éìr úàáä-ék Cì éúàèç̈¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−
úéùr eùré-àì øLà íéNrî äìãâ äàèç£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½Ÿ¨¦−Ÿ¨

éãnri''yx:éäî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå ¦¨¦«©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´
äfä øácä-úà úéùr ék úéàø:àéøîàiå ¨¦½¨¦¬¨¦−Ÿ¨¤©¨¨¬©¤«©¸Ÿ¤Æ

íéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
ézLà øác-ìr éðeâøäå äfä íB÷nai''yx: ©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

áéàì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå§©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ
äMàì éì-éäzå énà-úái''yx:âéøLàk éäéå ©¦¦®©§¦¦−§¦¨«©§¦º©«£¤¯

äæ dì øîàå éáà úéaî íéýìû éúà eòúä¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´½̈¤´

‡e‰ ‡i·� È¯‡ ‡¯·b ˙z‡ ·È˙‡¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»

·È˙Ó C˙ÈÏ Ì‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlˆÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ

Èc ÏÎÂ z‡ ˙eÓz ˙ÓÈÓ È¯‡ Úc«¬≈≈«¿«¿¿»ƒ

:CÏח‡¯Ùˆa CÏÓÈ·‡ ÌÈc˜‡Â »¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»

Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡¯˜e¿»¿»«¿ƒ«ƒ»»

eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈√»≈¿ƒ

:‡„ÁÏ ‡i¯·e‚טCÏÓÈ·‡ ‡¯˜e ¿«»«¬»¿»¬ƒ∆∆

z„·Ú ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»«¬«≈∆»«¿»

) ˙È·Á ‰Óe ‡�Ïחטיתנ"יÈ¯‡ CÏ ( »»∆»ƒֵָ»¬≈

‡·BÁ È˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»

ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÔÈ„·BÚ ‡a«̄»»ƒƒ»»¿ƒ

:ÈnÚ z„·Ú ‡„·Ú˙‡Ïי¯Ó‡Â ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ«¬«

È¯‡ ˙ÈÊÁ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È z„·Úיא¯Ó‡Â ¬«¿»»ƒ¿»»»≈«¬«

˙ÈÏ „BÁÏ ˙È¯Ó‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈¬»ƒ¿≈

ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡zÏÁc««¿»«¿»¿«¿»»≈

:È˙z‡ ˜ÒÈÚ ÏÚ È�pÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿À«ƒ«≈«ƒ¿ƒ

‡a‡יב ˙a È˙Á‡ ‡ËLe˜a Ì¯·e¿«¿¿»¬»ƒ««»

ÈÏ ˙Â‰Â Èn‡ ˙· ‡Ï Ì¯a ‡È‰ƒ¿«»«ƒƒ«¬«ƒ

:ez�‡Ïיג‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â ¿ƒ¿«¬»«»«¿«»

ÈÈ ·È¯˜ È˙È ÔB‰È„È È„·BÚ ¯˙a»«»≈¿≈»ƒ»ƒ¿»

dÏ ˙È¯Ó‡Â ‡a‡ ˙ÈaÓ dzÏÁ„Ï¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ«

é"ùø

לֹו): אמר ‰e‡ּבּה'? ‡È·�ŒÈk.נגעּת ׁשּלא ויֹודע ַָָƒ»ƒְְֵֶַַָָֹ

"ויתּפּלל :לפיכ צב)"ּבעדּבּה, :(ב"ק ְְְְִִֵַַַָָ

(Ë)eNÚÈŒ‡Ï ¯L‡ ÌÈNÚÓ.לא אׁשר מּכה «¬ƒ¬∆…≈»ֲֶַָֹ

:יד על לנּו ּבאה ּברּיה, על לבא עצירתהרּגלה ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֻ

ואזנים ּורעי, קטּנים, וׁשל זרע ׁשל נקבים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּכל

‡ÌÈ‰Ï(È‡)וחטם: ˙‡¯ÈŒÔÈ‡ ׁשּבא.¯˜ אכסנאי ְֶֹ«≈ƒ¿«¡…ƒְְֶַַָ

אֹו אֹותֹו, ׁשֹואלין ּוׁשתּיה אכילה עסקי על ְְֲֲִִִִִֵַָָָלעיר,

אֹותֹו: ׁשֹואלין אׁשּתֹו עסקי שם)על 'אׁשּת(ב"ק ְְְְֲִִִִֵַ

היא'?: אחֹות אֹו ·˙È·‡Œ(È·)היא, È˙Á‡ ְֲִִ¬…ƒ«»ƒ
‡Â‰.לעֹובדי אבֹות ׁשאין נח, לבן מּתרת אב ּובת ƒְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

ּדבריו לאּמת ּוכדי אלילים, ואםעבֹודת ּכן, הׁשיבֹו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

ּבנים ּבני היתה? אחיו ּבת והלא הןּתאמר: הרי ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָֹֹ

אֹומר הּוא וכן ּתרח, ׁשל ּבּתֹו היא והרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָּכבנים,

אנחנּו": אחים אנׁשים "ּכי ·˙Èn‡Œללֹוט: ‡Ï C‡. ְְֲֲִִִַָָ«…«ƒƒ
היה: אחרת מאם ‰˙eÚ(È‚)הרן ¯L‡k È‰ÈÂ ֵֵֶֶַָָָָ«¿ƒ«¬∆ƒ¿

'B‚Â È˙‡.ליּׁשב ויׁש ּׁשּתרּגם, מה ּתרּגם אּונקלֹוס …ƒ¿ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַ

ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשהֹוציאני אפניו: על ּדבּור ּדבר ְְִִֶַַַָָָָָָָעֹוד

למקֹום, מּמקֹום ונד מׁשֹוטט להיֹות אבי מּבית ְְְְִִִִֵֵָָָָהּוא

זה לּה "ואמר רׁשעים: ּבמקֹום ׁשאעבר ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֹוידעּתי

:"חסּדeÚ˙‰ ¯L‡k.ּכי ּתתמּה, ואל רּבים, לׁשֹון ְֵַ«¬∆ƒ¿ְְְִִִַַַ

קרּוי מרּות ּולׁשֹון אלהּות לׁשֹון מקֹומֹות ְְְְְֱֵַָָָּבהרּבה

חּיים", "אלהים אלהים", הלכּו "אׁשר רּבים: ְְֱֱֲִִִִֶַַָֹֹלׁשֹון

רּבים, לׁשֹון 'אלהים' לׁשֹון וכל קדֹוׁשים". ְְְְֱֱִִִִַָֹֹ"אלהים

האדֹונים", "ואדֹוני יֹוסף", אדֹוני "וּיּקח ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן:

"והּועד יּומת", "ּבעליו וכן: הארץ", ְְְֲֵֵֶַָָָָָ"אדֹוני

הּגֹולה ּכל התעּו? לׁשֹון מהּו ּתאמר: ואם ְְְְִִִֶַַַָָָֹּבבעליו".
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) ÔÈcּדאנ"יÈ„aÚ˙ Èc CÈ˙e·ÈË ( ≈ָ≈ƒƒ«¿¿ƒ

Ôn˙Ï C‰� Èc ‡¯˙‡ ÏÎÏ ÈnÚƒƒ¿»«¿»ƒ¿«¿«»

:‡e‰ ÈÁ‡ ÈÏÚ È¯Ó‡יד¯·„e ¡»ƒ¬«»ƒ¿«

ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ

dÏ ·È˙‡Â Ì‰¯·‡Ï ·‰ÈÂ Ô‰Ó‡Â¿«¿»ƒ«¿«¿»»«¬≈≈

:d˙z‡ ‰¯N ˙Èטו¯Ó‡Â »»»ƒ¿≈«¬«

ÔÈw˙„a CÓ„˜ ÈÚ¯‡ ‡‰ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ

:·Èz CÈ�ÈÚaטז‡‰ ¯Ó‡ ‰¯NÏe ¿≈»ƒ¿»»¬«»

CÈÁ‡Ï ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÛÏ‡ ˙È·‰È¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ¿«¿»ƒ

(ÔÈ�ÈÚ) ¯˜Èc ˙eÒk CÈÏ ‡e‰ ‡‰»ƒ¿ƒ»«¿ƒ

˙ÈÊÁÂ CÈz¯·c ˙ÈÁÏLc ÛÏÁ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈

k (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ CÈ˙ÈÏ »ƒ¿»»¿ƒ»¬…«»

:˙ÁÎBz‡Â ˙¯Ó‡c ‰ÓיזÈlˆÂ ««¬»«¿ƒ»«¿«ƒ

˙È ÈÈ Èq‡Â ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»

d˙‰Ó‡Â d˙z‡ ˙ÈÂ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«¿»≈

:eÁÂ¯˙‡ÂיחÈÈ „Á‡ „ÁÈÓ È¯‡ ¿ƒ¿¿»¬≈≈«¬«¿»

˙È·Ï ‡„ÏÂ Á˙t ÏÎ Èt‡a¿«≈»»««¿»¿≈

˙z‡ ‰¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

:Ì‰¯·‡א‰¯N ˙È ¯ÈÎc ÈÈÂ «¿»»«»¿ƒ»»»

é"ùø

ּכמֹו: ּתֹועה, קרּוי מיּׁשב, ואינֹו כא)מּמקֹומֹו (לקמן ְְְְִֵֶָָֻ

וּתתע", קיט)"וּתל אבד",(תהלים ּכׂשה "ּתעיתי ְִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

לח) לבּקׁש(איוב ויתעּו יצאּו לבליֿאכל", ְְְְְְִִִִֵֵֶַֹ"יתעּו

וכן:.‡ÈÏŒÈ¯Óאכלם: כו)עלי, "וּיׁשאלּו(לקמן ְָָƒ¿ƒƒְְֲִֵַַָ

וכן: אׁשּתֹו, על לאׁשּתֹו", הּמקֹום יד)אנׁשי (שמות ְְְְְִִֵֵַַַָ

יׂשראל. ּבני על ּכמֹו יׂשראל", לבני ּפרעה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹ"ואמר

ט) הרגתהּו":(שופטים אּׁשה לי יאמרּו ְְֲִִֶַָָֹ"ּפן

(„È)Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ.:עליו ויתּפּלל ׁשּיתּפּיס ּכדי «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

(ÂË)EÈ�ÙÏ Èˆ¯‡ ‰p‰.:לֹו אמר ּפרעה אבל ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְֲַַָָֹ

ׁשהּמצרּיים ׁשּנתירא, לפי ,"ול קח אׁשּת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָ"הּנה

זּמה: ‡Ó¯(ÊË)ׁשטּופי ‰¯NÏe.אבימל ְִֵָ¿»»»«ֲִֶֶ

לפּיסּה: ּכדי זה,לכבֹודּה, ּכבֹוד ל עׂשיתי 'הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

הּוא", "אחי עליו: ׁשאמרּת ,לאחי ממֹון ְְְִִִֶַַָָָָָָָנתּתי

עינים': ּכסּות ל הּזה והּכבֹוד הּממֹון ÏÎÏהּנה ְְִִֵֵֶַַַַָָָ¿…
Cz‡ ¯L‡.ׁשאּלּו ,יקּלּו ׁשּלא עיניהם יכּסּו ¬∆ƒ»ְְִִֵֵֶֶֶַֹ

ׁשּנתעּלל 'לאחר לֹומר: להם יׁש ריקנית, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהׁשיבֹותי

ממֹון לבזּבז ׁשהצרכּתי עכׁשו, החזירּה', ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָּבּה

ידי ועל הׁשיבֹותי ּכרחי ׁשעל יֹודעים יהיּו ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּולפּיס

Ïkנס: ˙‡Â.:העֹולם ּבאי ּכל יהא.ÁÎ�Â˙ועם ֵ¿≈…ְִֵָָָָ¿…»«ְֵ

נּכרים ּדברים ּולהראֹות להתוּכח ּפה ּפתחֹון ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָל

ּדברים, ּברּור מקֹום ּבכל ּתֹוכחה ּולׁשֹון ְְְִֵַָָָָָָהּללּו,

ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס אשפרובי"ר, ְְְְְְִִֵַַָּובלע"ז

הּתרּגּום: על נֹופל הּוא ּכ הּמקרא ּולׁשֹון ְְְֲִִֵֵַַַַָָאחרים,

ׁשּלי העינים על ּכבֹוד ׁשל ּכסּות ל הּוא ְִִִֵֵֶֶַַָָָ'הּנה

ּתרּגּומֹו: ּכן ועל ,'אּת אׁשר ּובכל ,ּב ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּׁשלטּו

אּגדה, מדרׁשי ויׁש ,'דעּמ ּכל וית יתי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ'וחזית

ּפרׁשּתי: הּמקרא לׁשֹון יּׁשּוב .e„ÏiÂ(ÊÈ)אבל ְְְֲִִִֵַַָָ«≈≈
והיא והֹוציאּו, נקביהם נפּתחּו 'ואתרוחּו', ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָּכתרּגּומֹו

ׁשּלהם: ÌÁ¯ŒÏk(ÁÈ)לדה „Úa.ּפתח ּכל :ּכנגד ֵֶֶָָ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ

‰¯N ¯·cŒÏÚ.:ׂשרה ׁשל ּדּבּורּה ּפי Â‰'(‡)על «¿«»»ִִֶַָָָ«
'B‚Â ‰¯NŒ˙‡ „˜t.(צב זֹו,(ב"ק ּפרׁשה סמ »«∆»»¿ַָָָָ

צרי והּוא חברֹו על רחמים הּמבּקׁש ׁשּכל ,ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָללּמד
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íäøáà úLà äøN øác-ìr Cìîéáài''yx:ñ £¦¤®¤©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«

àëàøN-úà ã÷t ýåýéåøîà øLàk ä ©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨¨®

) ÔÈcּדאנ"יÈ„aÚ˙ Èc CÈ˙e·ÈË ( ≈ָ≈ƒƒ«¿¿ƒ

Ôn˙Ï C‰� Èc ‡¯˙‡ ÏÎÏ ÈnÚƒƒ¿»«¿»ƒ¿«¿«»

:‡e‰ ÈÁ‡ ÈÏÚ È¯Ó‡יד¯·„e ¡»ƒ¬«»ƒ¿«

ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ

dÏ ·È˙‡Â Ì‰¯·‡Ï ·‰ÈÂ Ô‰Ó‡Â¿«¿»ƒ«¿«¿»»«¬≈≈

:d˙z‡ ‰¯N ˙Èטו¯Ó‡Â »»»ƒ¿≈«¬«

ÔÈw˙„a CÓ„˜ ÈÚ¯‡ ‡‰ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ

:·Èz CÈ�ÈÚaטז‡‰ ¯Ó‡ ‰¯NÏe ¿≈»ƒ¿»»¬«»

CÈÁ‡Ï ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÛÏ‡ ˙È·‰È¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ¿«¿»ƒ

(ÔÈ�ÈÚ) ¯˜Èc ˙eÒk CÈÏ ‡e‰ ‡‰»ƒ¿ƒ»«¿ƒ

˙ÈÊÁÂ CÈz¯·c ˙ÈÁÏLc ÛÏÁ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈

k (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ CÈ˙ÈÏ »ƒ¿»»¿ƒ»¬…«»

:˙ÁÎBz‡Â ˙¯Ó‡c ‰ÓיזÈlˆÂ ««¬»«¿ƒ»«¿«ƒ

˙È ÈÈ Èq‡Â ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»

d˙‰Ó‡Â d˙z‡ ˙ÈÂ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«¿»≈

:eÁÂ¯˙‡ÂיחÈÈ „Á‡ „ÁÈÓ È¯‡ ¿ƒ¿¿»¬≈≈«¬«¿»

˙È·Ï ‡„ÏÂ Á˙t ÏÎ Èt‡a¿«≈»»««¿»¿≈

˙z‡ ‰¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

:Ì‰¯·‡א‰¯N ˙È ¯ÈÎc ÈÈÂ «¿»»«»¿ƒ»»»

é"ùø

ּכמֹו: ּתֹועה, קרּוי מיּׁשב, ואינֹו כא)מּמקֹומֹו (לקמן ְְְְִֵֶָָֻ

וּתתע", קיט)"וּתל אבד",(תהלים ּכׂשה "ּתעיתי ְִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

לח) לבּקׁש(איוב ויתעּו יצאּו לבליֿאכל", ְְְְְְִִִִֵֵֶַֹ"יתעּו

וכן:.‡ÈÏŒÈ¯Óאכלם: כו)עלי, "וּיׁשאלּו(לקמן ְָָƒ¿ƒƒְְֲִֵַַָ

וכן: אׁשּתֹו, על לאׁשּתֹו", הּמקֹום יד)אנׁשי (שמות ְְְְְִִֵֵַַַָ

יׂשראל. ּבני על ּכמֹו יׂשראל", לבני ּפרעה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹ"ואמר

ט) הרגתהּו":(שופטים אּׁשה לי יאמרּו ְְֲִִֶַָָֹ"ּפן

(„È)Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ.:עליו ויתּפּלל ׁשּיתּפּיס ּכדי «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

(ÂË)EÈ�ÙÏ Èˆ¯‡ ‰p‰.:לֹו אמר ּפרעה אבל ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְֲַַָָֹ

ׁשהּמצרּיים ׁשּנתירא, לפי ,"ול קח אׁשּת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָ"הּנה

זּמה: ‡Ó¯(ÊË)ׁשטּופי ‰¯NÏe.אבימל ְִֵָ¿»»»«ֲִֶֶ

לפּיסּה: ּכדי זה,לכבֹודּה, ּכבֹוד ל עׂשיתי 'הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

הּוא", "אחי עליו: ׁשאמרּת ,לאחי ממֹון ְְְִִִֶַַָָָָָָָנתּתי

עינים': ּכסּות ל הּזה והּכבֹוד הּממֹון ÏÎÏהּנה ְְִִֵֵֶַַַַָָָ¿…
Cz‡ ¯L‡.ׁשאּלּו ,יקּלּו ׁשּלא עיניהם יכּסּו ¬∆ƒ»ְְִִֵֵֶֶֶַֹ

ׁשּנתעּלל 'לאחר לֹומר: להם יׁש ריקנית, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהׁשיבֹותי

ממֹון לבזּבז ׁשהצרכּתי עכׁשו, החזירּה', ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָּבּה

ידי ועל הׁשיבֹותי ּכרחי ׁשעל יֹודעים יהיּו ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּולפּיס

Ïkנס: ˙‡Â.:העֹולם ּבאי ּכל יהא.ÁÎ�Â˙ועם ֵ¿≈…ְִֵָָָָ¿…»«ְֵ

נּכרים ּדברים ּולהראֹות להתוּכח ּפה ּפתחֹון ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָל

ּדברים, ּברּור מקֹום ּבכל ּתֹוכחה ּולׁשֹון ְְְִֵַָָָָָָהּללּו,

ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס אשפרובי"ר, ְְְְְְִִֵַַָּובלע"ז

הּתרּגּום: על נֹופל הּוא ּכ הּמקרא ּולׁשֹון ְְְֲִִֵֵַַַַָָאחרים,

ׁשּלי העינים על ּכבֹוד ׁשל ּכסּות ל הּוא ְִִִֵֵֶֶַַָָָ'הּנה

ּתרּגּומֹו: ּכן ועל ,'אּת אׁשר ּובכל ,ּב ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּׁשלטּו

אּגדה, מדרׁשי ויׁש ,'דעּמ ּכל וית יתי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ'וחזית

ּפרׁשּתי: הּמקרא לׁשֹון יּׁשּוב .e„ÏiÂ(ÊÈ)אבל ְְְֲִִִֵַַָָ«≈≈
והיא והֹוציאּו, נקביהם נפּתחּו 'ואתרוחּו', ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָּכתרּגּומֹו

ׁשּלהם: ÌÁ¯ŒÏk(ÁÈ)לדה „Úa.ּפתח ּכל :ּכנגד ֵֶֶָָ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ

‰¯N ¯·cŒÏÚ.:ׂשרה ׁשל ּדּבּורּה ּפי Â‰'(‡)על «¿«»»ִִֶַָָָ«
'B‚Â ‰¯NŒ˙‡ „˜t.(צב זֹו,(ב"ק ּפרׁשה סמ »«∆»»¿ַָָָָ

צרי והּוא חברֹו על רחמים הּמבּקׁש ׁשּכל ,ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָללּמד



�`xie`kiying meiqelwpe`

øac øLàk äøNì ýåýé Nriåi''yx:áøäzå ©©¯©§Ÿ̈²§¨−̈©«£¤¬¦¥«©©Á©Á
ãrBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾

íéýìû Búà øac-øLài''yx:âíäøáà àø÷iå £¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«©¦§¸̈©§¨¹̈
äøN Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬¨−̈

:÷çöéã-ïa Bða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå ¦§¨«©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤
:íéýìû Búà äeö øLàk íéîé úðîLéùéîç §Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ä÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−¦§¨¬
:Bðaåíéýìû éì äNr ÷çö äøN øîàzå §«©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®

éì-÷çöé rîMä-ìki''yx:æìlî éî øîàzå ¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«©ÀŸ¤¦³¦¥Æ
ïá ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦¥−

åéð÷æìi''yx:çíäøáà Nriå ìîbiå ãìiä ìcâiå ¦§ª¨«©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ
÷çöé-úà ìîbä íBéa ìBãâ äzLîi''yx: ¦§¤´¨½§−¦¨¥¬¤¦§¨«

è-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN àøzå©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤

‰¯LÏ ÈÈ „·ÚÂ ¯Ó‡ Èc ‡Ók¿»ƒ¬»«¬«¿»¿»»

:ÏÈlÓ Èc ‡Ókב˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ ¿»ƒ«ƒ¿«ƒ«ƒƒ«

È‰B˙·ÈÒÏ ¯a Ì‰¯·‡Ï ‰¯N»»¿«¿»»«¿ƒ¿ƒ

:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏג‡¯˜e ƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»¿»

„ÈÏÈ˙‡c d¯a ÌeL ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ

:˜ÁˆÈ ‰¯N dÏ ˙„ÈÏÈc dÏ≈ƒƒ«≈»»ƒ¿»

a¯ד d¯a ˜ÁˆÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯Ê‚e¿««¿»»»ƒ¿»¿≈«

d˙È „ÈwÙ È„ ‡Ók ÔÈÓBÈ ‡È�Óz¿«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ»≈

:ÈÈה„k ÔÈ�L ‰‡Ó ¯a Ì‰¯·‡Â ¿»¿«¿»»«¿»¿ƒ«

:d¯a ˜ÁˆÈ ˙È dÏ „ÈÏÈ˙‡ƒ¿¿ƒ≈»ƒ¿»¿≈

ÈÈו ÈÏ „·Ú ‡Â„Á ‰¯N ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»∆¿»¬«ƒ¿»

:ÈÏ ÈcÁÈ ÚÓLc Ïkז˙¯Ó‡Â »ƒ¿«∆¿≈ƒ«¬∆∆

Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡c ÔÓÈ‰Ó Ô‡Ó»¿≈»«¬«¿«¿»»

È¯‡ ‰¯N ÔÈ�a ˜È�B˙c ÌÈÈ˜Â¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»»¬≈

:È‰B˙·ÈÒÏ ¯a ˙È„ÈÏÈח‡·¯e ¿≈ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

Ì‰¯·‡ „·ÚÂ ÏÈÒÁ˙‡Â ‡È·«̄¿»¿ƒ¿¬ƒ«¬««¿»»

˙È ÏÈÒÁ˙‡c ‡ÓBÈa ‡a¯ ‡ÈzLÓƒ¿¿»«»¿»¿ƒ¿¬ƒ»

:˜ÁˆÈט¯‚‰ ¯a ˙È ‰¯N ˙ÊÁÂ ƒ¿»«¬«»»»«»»

Ì‰¯·‡Ï ˙„ÈÏÈc ‡˙È¯ˆÓƒ¿≈»ƒƒ«¿«¿»»

é"ùø

ּתחּלה נענה הּוא ּדבר, "וּיתּפּלללאֹותֹו ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּפקדּה אתֿׂשרה", ּפקד "וה' ליּה: ּוסמי ְְְִֵֶֶַַָָָָָוגֹו'"

:אבימל את ׁשרּפא קדם N¯‰ּכבר ˙‡ „˜t ְֲִִֵֶֶֶֶֶָֹ»«∆»»
¯Ó‡ ¯L‡k.:ּבהריֹון¯ac ¯L‡k.והיכן ּבלדה. «¬∆»»ְֵָ«¬∆ƒ≈ְְֵֵָָ

"וּיאמר אמירה: ּדּבּור? הּוא והיכן אמירה ְֲֲִִִִֵֶַָָָֹהיא

ּדבר "היה ּדּבּור: וגֹו'". אׁשּת ׂשרה אבל ְְְְֱֲִִִַָָָָָֹאלהים

נאמר: וׁשם הּבתרים, ּבין ּבברית אלֿאברם" ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָה'

מּׂשרה: הּיֹורׁש והביא וגֹו'", זה יירׁש NÚiÂ"לא ְְְִִִֵֵֶַָָָֹ«««
¯ac ¯L‡k ‰¯NÏ ÚBnÏ„(·)לאברהם:.‰' ¿»»«¬∆ƒ≈ְְַָָ«≈

B˙‡ ¯acŒ¯L‡.יּודן רּבי חמא. ורּבי יּודן רּבי ¬∆ƒ∆…ְִִִַַַָָָָ

יאמרּו: ׁשּלא חדׁשים, לט' ׁשּנֹולד מלּמד ְְְֳִֵֵֶֶַַָֹֹאֹומר:

לז' אֹומר: חמא רּבי הּוא', אבימל ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ'מּביתֹו

‡˙Bחדׁשים: ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ.,יתיּה אתדּמּליל ֳִָ«≈¬∆ƒ∆…ִֵֵֶַָ

"לּמֹועד לֹו: ּכׁשאמר וקבע, ּדּבר אׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹועד

לֹו: ואמר ּבּכתל ׂשריטה לֹו ׂשרט ,"אלי ְְִֵֶֶַַַָָָָֹאׁשּוב

ל חּמה ּתלד:ּכׁשּתּגיע האחרת, ּבּׁשנה זֹו ׂשריטה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

)ÂÈ�˜ÊÏ.:(לֹו ּדֹומה ׁשּלֹו איקּונין זיו ׁשהיה ƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

(Â)ÈÏŒ˜ÁˆÈ.הרּבה אּגדה: ּומדרׁש עלי. יׂשמח ƒ¬«ƒְְְִִֵַַַַַָָָ

ּבּיֹום, ּבֹו נתרּפאּו חֹולים הרּבה עּמּה, נפקדּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָעקרֹות

ּבעֹולם: היה ׂשחק ורב עּמּה נענּו ּתפּלֹות ְְְְֲִִֵַַָָָָָֹֹהרּבה

(Ê)Ì‰¯·‡Ï ÏlÓ ÈÓ.,וחׁשיבּות ׁשבח לׁשֹון ƒƒ≈¿«¿»»ְֲִֶַַ

מא)ּכמֹו: ועׂשה",(ישעיה ּפעל מ)"מי ּברא(שם "מי ְְִִַָָָָָ

ּגדֹול), הּוא (וכּמה הּוא ּומי הּוא מה ראּו ְְִֵֶַַָָאּלה",

ועֹוׂשה: מבטיח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הבטחתֹו, ְְְִֵֶַַַַָָָָׁשֹומר

ÏlÓ.ׁשּלֹו ּגימטרּיא ּדּבר, אמר ולא הּכתּוב ׁשּנה ƒ≈ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

לאברהם: מאה לסֹוף ּכלֹומר: ·�ÌÈק', ‰˜È�È‰ ְְְְֵַַָָָ≈ƒ»»ƒ
‰¯N.הּמׁשּתה ּביֹום רּבים? לׁשֹון ּבנים ּומהּו »»ְְְִִִֶַַַָ

אֹותם, והניקה עמהן ּבניהן את הּׂשרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהביאּו

הביאה אסּופי אּלא ׂשרה, ילדה 'לא אֹומרֹות: ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹׁשהיּו

הּׁשּוק': כ"ד.ÏÓbiÂ(Á)מן (גיטיןחדׁשלסֹוף ִַ«ƒ»«ְֶֹ

‚„ÏB:עה) ‰zLÓ.,הּדֹור ּגדֹולי ׁשם ׁשםׁשהיּו ƒ¿∆»ְֵֵֶַָָ

ואבימל עבֹודת.ÁˆÓ˜(Ë):(ב"ר)ועבר לׁשֹון ְֲִֵֶֶֶַ¿«≈ְֲַ

ׁשּנאמר: ּכמֹו לב)אלילים, לצחק".(שמות "וּיקמּו ְְֱֱִִֵֶֶַַַָֻ
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לׁשּתֹות חֹולים ׁשּדר .pÓ‚„(ÊË)הרּבה:לפי ְְְִִִֵֶֶֶַƒ∆∆
˜L˙:(ב"ר)מרחֹוק ÈÂÁËÓk.והּוא טיחֹות, ּכׁשּתי ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְְִִֵ

ּבאׁשּתֹו', 'ׁשהטיח מׁשנה: ּבלׁשֹון חץ. ירּית ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָלׁשֹון

לֹו היה ּתאמר: ואם ּכחץ. יֹורה ׁשהּזרע ׁשם ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל

לכאן, ליּכנס הּוי"ו מׁשּפט קׁשת', 'ּכמּטחי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלכּתב:

ב)ּכמֹו: מּגזרת:(שה"ש הּסלע", יט)"ּבחגוי (ישעיה ְְְְִִֵֶַַַַ

ּומּגזרת: לחּגא" למצרים יהּודה אדמת ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ"והיתה

קז) וכן:(תהלים ּכּׁשּכֹור", וינּועּו סה)"יחּגּו (שם ְְִֵַָָֹ

קצה: מּגזרת ארץ", pÓ‚„"קצוי ·LzÂ.ּכיון ְְִִֵֶֶֶַַָ«≈∆ƒ∆∆ֵָ



��`xie`kiyy meiqelwpe`

ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà äøîà̈«§½̈©¤§¤−§´©¨®¤©¥´¤¦¤½¤
jázå dì÷-úà àOzåi''yx:æéíéýìû òîLiå ©¦¨¬¤Ÿ−̈©¥«§§©¦§©´¡Ÿ¦»

-ìà | íéýìû Càìî àø÷iå ørpä ìB÷-úà¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³¤
øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä-ïî øâä̈¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´¨¨®
ørpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék éàøéz-ìà©¦´§¦½¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©

íL-àeä øLàai''yx:çéørpä-úà éàN éîe÷ ©«£¤¬¨«µ¦§¦´¤©©½©
:epîéNà ìBãb éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬¨−£¦¤«

èéíéî øàa àøzå äéðér-úà íéýìû ç÷ôiå©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´®̈¦
-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå Cìzå©¥¹¤©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤

:ørpäëáLiå ìcâiå ørpä-úà íéýìû éäéå ©¨«©©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§¨®©¥̧¤Æ
úM÷ äáø éäéå øaãnai''yx:àëøaãîa áLiå ©¦§½̈©§¦−Ÿ¤¬©¨«©¥−¤§¦§©´

å ïøàtõøàî äMà Bnà Bì-çwz ¨¨®©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤
íéøöîi''yx:ôéùùáëøîàiå àåää úra éäéå ¦§¨«¦©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤

øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ

:˙Î·e dÏ˜ ˙È ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»»«¿»

È·¯c‡יז dÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»≈¿«¿»

ÔÓ ¯‚‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿¬»«¿»¿»»ƒ

‡Ï ¯‚‰ Cl ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ‡iÓL¿«»«¬«««»»»»

˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ÈÏÁ„ƒ̇¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»

:Ôn˙ ‡e‰c ¯˙‡a ‡È·¯c dÏ»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

ÈÙÈ˜˙‡Âיח ‡È·¯ ˙È ÈÏeË ÈÓe˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ

:dpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡ da C„È ˙È»¿≈≈¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

Èa¯‡יט ˙ÊÁÂ d‰�ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈»««¬«≈»

‡iÓ ‡a˜¯ ˙È ˙ÏÓe ˙ÏÊ‡Â ‡iÓ„¿«»«¬»«¿«»»¿»«»

:‡È·¯ ˙È ˙‡È˜L‡Âכ‰Â‰Â ¿«¿ƒ«»«¿»«¬»

‡·¯e ‡È·¯c d„ÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»

:‡zL˜ È·¯ ‰Â‰Â ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

ÈÒ�e·˙כא Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«

‡Ú¯‡Ó ‡˙z‡ dn‡ dÏ≈ƒ≈ƒ¿»≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„כב‡È‰‰ ‡�cÚa ‰Â‰Â ¿ƒ¿»ƒ«¬»¿ƒ»»«ƒ

dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙe CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆ƒ…«≈≈

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

C„ÚÒa:„·Ú z‡ Èc ÏÎa ¿«¬»¿…ƒ«¿»≈

é"ùø

להתרחק: הֹוסיפה למּות ‡˙ÏB˜Œ(ÊÈ)ׁשּקרב ְְִִֵֶַַָָָ∆
¯Úp‰.אחרים מּתפּלת החֹולה ּתפּלת ׁשּיפה מּכאן «««ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ

להתקּבלעליו, קֹודמת ‰Œ‡e:(ב"ר)והיא ¯L‡a ְְְִִֵֶֶַָָ«¬∆
ÌL.(טז הּוא(ר"ה עכׁשו עֹוׂשה ׁשהּוא מעׂשים לפי »ְְֲִִֶֶַַָ

ׁשהיּונּדֹון, לפי לעׂשֹות. עתיד ּׁשהּוא מה לפי ולא ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹ

ׁשל רּבֹונֹו ואֹומרים: מקטרגים הּׁשרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָמלאכי

אּתה ּבּצמא, ּבני להמית זרעֹו ׁשעתיד מי ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָעֹולם,

הּוא, מה 'עכׁשו, מׁשיבם: והּוא ּבאר? לֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָמעלה

'לפי להם: אמר 'צּדיק'. לֹו: אמרּו רׁשע'? אֹו ְְִִִֶַַַָָָָָצּדיק

הּואֿ "ּבאׁשר וזהּו: ּדנֹו', אני עכׁשו ׁשל ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָמעׂשיו

ּכׁשהגלם ּבּצמא? יׂשראל את המית והיכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשם".

ׁשּנאמר: כא)נבּוכדנאצר, וגֹו'(ישעיה ּבערב "מּׂשא ְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָ

ּכ וגֹו'", מים התיּו צמא מֹוליכיןלקראת ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

לּׁשּבאים: אֹומרים יׂשראל היּו ערבּיים, אצל ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹותם

יׁשמעאל, ּדֹודינּו, ּבני אצל הֹוליכּונּו מּכם, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'ּבבּקׁשה

ׁשּנאמר: עלינּו', כה)וירחמּו ּדדנים",(שם "ארחֹות ְֱֲִִֵֶֶַַָָֹֹ

יֹוצאים ואּלּו ּדֹודים. אּלא דדנים, ּתקרי ְְְִִִִֵֵֶַָָֹאל

ונאדֹות מלּוח ודג ּבׂשר להם ּומביאין ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹלקראתם

מים, מלאים ׁשהם יׂשראל, ּכסבּורים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָנפּוחים.

ּבגּופֹו נכנסת הרּוח ּופֹותחֹו, ּפיו לתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָּוכׁשּמכניסֹו

˜M˙(Î)ּומת: ּבקׁשת.¯·‰ חּצים .˜M˙:יֹורה ֵ…∆«»ְִִֶֶֶ«»
לפיכ צּיד, ּגּמל, חּמר, ּכמֹו: האּמנּות, ׁשם ְְִֵַַַַָָָָָָֻעל

את ּומלסטם ּבּמדּבר יֹוׁשב היה מדּגׁשת, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּׁשי"ן

ׁשּנאמר: הּוא טז)העֹוברים, וגֹו'(לעיל ּבּכל ":"ידֹו ְְֱִֶֶַַָָֹ

(‡Î)ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó.:ׁשּנאמר ּגּדּוליה, מּמקֹום ≈∆∆ƒ¿»ƒְֱִִֶֶֶַָ

אנׁשי:(שם) ּדאמרי הינּו וגֹו'", מצרית ׁשפחה ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָ"ולּה

קאי: אעּקריּה לאוירא, חּוטרא ‡ÌÈ‰Ï(Î·)'זרק ְְֲִִֵֵַָָָָָֹ¡…ƒ
EnÚ.ועם לׁשלֹום, סדם מּׁשכּונת ׁשּיצא ׁשראּו לפי ƒ¿ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹ

`xie`kiyy mei qelwpe`

äùò äzà-øLà ìëa Enr íéýìûi''yx: ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ£¤©−̈Ÿ¤«Ÿ
âëø÷Lz-íà äpä íéäìàá él äráMä äzrå§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ

Enr éúéùr-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe éì¦½§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³Ÿ¦¦§Æ
da äzøb-øLà õøàä-írå éãnr äùrzi''yx: ©«£¤Ÿ́¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨¨«

ãë:ráMà éëðà íäøáà øîàiåäëçëBäå ©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©§¦¬©
íénä øàa úBãà-ìr Cìîéáà-úà íäøáà©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´©©½¦

Cìîéáà éãár eìæb øLài''yx:åëøîàiå £¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤©´Ÿ¤
äfä øácä-úà äùr éî ézrãé àì Cìîéáà£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈Ÿ¤©¨¨´©¤®
ézrîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìaæëïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå ¦§¦¬©«©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−
:úéøa íäéðL eúøëiå Cìîéáàìçëáviå ©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−§¦«©©¥´

:ïäcáì ïàvä úùák òáL-úà íäøáà©§¨À̈¤¤²©¦§¬Ÿ©−Ÿ§©§¤«
èëòáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©

:äðcáì závä øLà älàä úNákìøîàiå §¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨©¾Ÿ¤
øeára éãiî çwz úùák òáL-úà ék¦µ¤¤´©§¨½Ÿ¦©−¦¨¦®©«£Æ
øàaä-úà ézøôç ék äãrì él-äéäz¦«§¤¦´§¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬

úàfäi''yx:àìàeää íB÷nì àø÷ ïk-ìrøàa ©«Ÿ©¥À¨¨²©¨¬©−§¥´
:íäéðL eòaLð íL ék òáLáìúéøá eúøëiå ¨®©¦²¨¬¦§§−§¥¤«©¦§§¬§¦−

Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa¦§¥´¨®©©¨´¨£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½
ìt õøà-ìà eáLiå:íézLâìíLa íL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå ©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬

„ÈÈכג ‡¯ÓÈÓa ÈÏ Ìi˜ ÔÚÎe¿««≈ƒ¿≈¿»«¿»

¯··e È¯··e Èa ¯wL˙ ‡Ïc ‡Î‰»»¿»¿««ƒƒ¿ƒ¿«

CnÚ ˙È„·Ú Èc ‡˙B·ÈËk È¯a¿ƒ¿≈»ƒ¬»ƒƒ»

‡Ú¯‡ ÌÚÂ ÈnÚ „aÚz«¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»

:d· ‡z·˙Bz‡„כד¯Ó‡Â ¿ƒ«¿»««¬«

:Ìi˜‡ ‡�‡ Ì‰¯·‡כהÁÎB‡Â «¿»»¬»¬«≈¿«

˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»¬ƒ∆∆«≈«

È„·Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡¯Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈

:CÏÓÈ·‡כו‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â ¬ƒ∆∆«¬«¬ƒ∆∆»

ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È „·Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È¿»ƒ»¬«»ƒ¿»»»≈

‡Ï ‡�‡ Û‡Â Èl ˙ÈeÁ ‡Ï z‡ Û‡Â¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL¿»ƒ∆»≈»≈

ÔÈ¯B˙Âכז Ô‡Ú Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»¿ƒ

ÔB‰ÈÂ¯˙ e¯Ê‚e CÏÓÈ·‡Ï ·‰ÈÂƒ««¬ƒ∆∆¿»«¿≈

:ÌÈ˜כחÚ·L ˙È Ì‰¯·‡ ÌÈ˜‡Â ¿»«¬ƒ«¿»»»¿«

:Ô‰È„BÁÏa Ô‡Úc ÔÙ¯eÁ¿«¿»ƒ¿≈∆

Ó‰כט Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»

‡zÓ˜‡c ÔÈl‡ ÔÙ¯eÁ Ú·L Ôep‡ƒ¿«¿«ƒ≈«¬≈¿»

:Ô‰È„BÁÏaלÚ·L ˙È È¯‡ ¯Ó‡Â ƒ¿≈∆«¬«¬≈»¿«

È‰˙c ÏÈ„a È„È ÔÓ Ïa˜z ÔÙ¯eÁ¿«¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈

‡¯Èa ˙È ˙È¯ÙÁ È¯‡ e„‰ÒÏ ÈÏƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»

) ÔÈ„‰לא):הדאנ"י‡¯˜ Ôk ÏÚ »≈ָָ«≈¿»

Ôn˙ È¯‡ Ú·L ¯‡a ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿≈»«¬≈«»

:ÔB‰ÈÂ¯z eÓi˜לבÌÈ˜ e¯Ê‚e «»«¿≈¿»¿»

ÏÎÈÙe CÏÓÈ·‡ Ì˜Â Ú·L ¯‡·aƒ¿≈»«¿»¬ƒ∆∆ƒ…

:È‡zLÏt Ú¯‡Ï e·˙Â dÏÈÁ ·«̄≈≈¿»¿««¿ƒ¿»≈

(לג ‡aˆ� ·Èˆ�eאילנאנ"י¯‡·a ( ¿≈ƒ¿»ִָָƒ¿≈

‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓLa Ôn˙ ÈlˆÂ Ú·L»«¿«ƒ«»ƒ¿»«¿»¡»»

é"ùø

לזקּניו: אׁשּתֹו ונפקדה ּבידֹו ונפלּו נלחם ְְְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָֻהּמלכים

(‚Î)ÈcÎ�Ïe È�È�Ïe.הּבן על האב רחמי ּכאן :עד ¿ƒƒ¿∆¿ƒֲֵֵַַַַָָָ

È„nÚ ‰NÚz EnÚ È˙ÈNÚŒ¯L‡ „ÒÁk.ׁשאמרּתי «∆∆¬∆»ƒƒƒ¿«¬∆ƒ»ƒְִֶַָ

אר "הּנה :ל"לפני רבה)צי :(בראשית ְְְִִֵֶַָ

(‰Î)ÁÎB‰Â.:ּכ על עּמֹו e·Úa¯(Ï)נתוּכח ¿ƒ«ְִִַַַָ«¬
ÈlŒ‰È‰z.:זאת‰„ÚÏ.,נקבה ׁשל עדּות לׁשֹון ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְְֵֵֶָ

הּמּצבה": "ועדה ‡˙a‰Œ‡¯ּכמֹו: Èz¯ÙÁ Èk. ְְֵֵַַָָƒ»«¿ƒ∆«¿≈
'אנחנּו ואֹומרים: אבימל רֹועי עליה היּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָמריבים

הּבאר על ׁשּיתראה מי ּכל ּביניהם: אמרּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחפרנּוה'.

לקראת ועלּו היא, ׁשּלֹו לקראתֹו, הּמים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָויעלּו

אמר:.‡ÏL(Ï‚)אברהם: חד ּוׁשמּואל, רב ְַָָ≈∆ְֵַַַָ

וחד ּבּסעּדה', לאֹורחים ּפרֹות מּמּנּו להביא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ'ּפרּדס
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äùò äzà-øLà ìëa Enr íéýìûi''yx: ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ£¤©−̈Ÿ¤«Ÿ
âëø÷Lz-íà äpä íéäìàá él äráMä äzrå§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ

Enr éúéùr-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe éì¦½§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³Ÿ¦¦§Æ
da äzøb-øLà õøàä-írå éãnr äùrzi''yx: ©«£¤Ÿ́¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨¨«

ãë:ráMà éëðà íäøáà øîàiåäëçëBäå ©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©§¦¬©
íénä øàa úBãà-ìr Cìîéáà-úà íäøáà©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´©©½¦

Cìîéáà éãár eìæb øLài''yx:åëøîàiå £¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤©´Ÿ¤
äfä øácä-úà äùr éî ézrãé àì Cìîéáà£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈Ÿ¤©¨¨´©¤®
ézrîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìaæëïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå ¦§¦¬©«©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−
:úéøa íäéðL eúøëiå Cìîéáàìçëáviå ©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−§¦«©©¥´

:ïäcáì ïàvä úùák òáL-úà íäøáà©§¨À̈¤¤²©¦§¬Ÿ©−Ÿ§©§¤«
èëòáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©

:äðcáì závä øLà älàä úNákìøîàiå §¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨©¾Ÿ¤
øeára éãiî çwz úùák òáL-úà ék¦µ¤¤´©§¨½Ÿ¦©−¦¨¦®©«£Æ
øàaä-úà ézøôç ék äãrì él-äéäz¦«§¤¦´§¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬

úàfäi''yx:àìàeää íB÷nì àø÷ ïk-ìrøàa ©«Ÿ©¥À¨¨²©¨¬©−§¥´
:íäéðL eòaLð íL ék òáLáìúéøá eúøëiå ¨®©¦²¨¬¦§§−§¥¤«©¦§§¬§¦−

Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa¦§¥´¨®©©¨´¨£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½
ìt õøà-ìà eáLiå:íézLâìíLa íL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå ©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬

„ÈÈכג ‡¯ÓÈÓa ÈÏ Ìi˜ ÔÚÎe¿««≈ƒ¿≈¿»«¿»

¯··e È¯··e Èa ¯wL˙ ‡Ïc ‡Î‰»»¿»¿««ƒƒ¿ƒ¿«

CnÚ ˙È„·Ú Èc ‡˙B·ÈËk È¯a¿ƒ¿≈»ƒ¬»ƒƒ»

‡Ú¯‡ ÌÚÂ ÈnÚ „aÚz«¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»

:d· ‡z·˙Bz‡„כד¯Ó‡Â ¿ƒ«¿»««¬«

:Ìi˜‡ ‡�‡ Ì‰¯·‡כהÁÎB‡Â «¿»»¬»¬«≈¿«

˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»¬ƒ∆∆«≈«

È„·Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡¯Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈

:CÏÓÈ·‡כו‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â ¬ƒ∆∆«¬«¬ƒ∆∆»

ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È „·Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È¿»ƒ»¬«»ƒ¿»»»≈

‡Ï ‡�‡ Û‡Â Èl ˙ÈeÁ ‡Ï z‡ Û‡Â¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL¿»ƒ∆»≈»≈

ÔÈ¯B˙Âכז Ô‡Ú Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»¿ƒ

ÔB‰ÈÂ¯˙ e¯Ê‚e CÏÓÈ·‡Ï ·‰ÈÂƒ««¬ƒ∆∆¿»«¿≈

:ÌÈ˜כחÚ·L ˙È Ì‰¯·‡ ÌÈ˜‡Â ¿»«¬ƒ«¿»»»¿«

:Ô‰È„BÁÏa Ô‡Úc ÔÙ¯eÁ¿«¿»ƒ¿≈∆

Ó‰כט Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»

‡zÓ˜‡c ÔÈl‡ ÔÙ¯eÁ Ú·L Ôep‡ƒ¿«¿«ƒ≈«¬≈¿»

:Ô‰È„BÁÏaלÚ·L ˙È È¯‡ ¯Ó‡Â ƒ¿≈∆«¬«¬≈»¿«

È‰˙c ÏÈ„a È„È ÔÓ Ïa˜z ÔÙ¯eÁ¿«¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈

‡¯Èa ˙È ˙È¯ÙÁ È¯‡ e„‰ÒÏ ÈÏƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»

) ÔÈ„‰לא):הדאנ"י‡¯˜ Ôk ÏÚ »≈ָָ«≈¿»

Ôn˙ È¯‡ Ú·L ¯‡a ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿≈»«¬≈«»

:ÔB‰ÈÂ¯z eÓi˜לבÌÈ˜ e¯Ê‚e «»«¿≈¿»¿»

ÏÎÈÙe CÏÓÈ·‡ Ì˜Â Ú·L ¯‡·aƒ¿≈»«¿»¬ƒ∆∆ƒ…

:È‡zLÏt Ú¯‡Ï e·˙Â dÏÈÁ ·«̄≈≈¿»¿««¿ƒ¿»≈

(לג ‡aˆ� ·Èˆ�eאילנאנ"י¯‡·a ( ¿≈ƒ¿»ִָָƒ¿≈

‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓLa Ôn˙ ÈlˆÂ Ú·L»«¿«ƒ«»ƒ¿»«¿»¡»»

é"ùø

לזקּניו: אׁשּתֹו ונפקדה ּבידֹו ונפלּו נלחם ְְְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָֻהּמלכים

(‚Î)ÈcÎ�Ïe È�È�Ïe.הּבן על האב רחמי ּכאן :עד ¿ƒƒ¿∆¿ƒֲֵֵַַַַָָָ

È„nÚ ‰NÚz EnÚ È˙ÈNÚŒ¯L‡ „ÒÁk.ׁשאמרּתי «∆∆¬∆»ƒƒƒ¿«¬∆ƒ»ƒְִֶַָ

אר "הּנה :ל"לפני רבה)צי :(בראשית ְְְִִֵֶַָ

(‰Î)ÁÎB‰Â.:ּכ על עּמֹו e·Úa¯(Ï)נתוּכח ¿ƒ«ְִִַַַָ«¬
ÈlŒ‰È‰z.:זאת‰„ÚÏ.,נקבה ׁשל עדּות לׁשֹון ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְְֵֵֶָ

הּמּצבה": "ועדה ‡˙a‰Œ‡¯ּכמֹו: Èz¯ÙÁ Èk. ְְֵֵַַָָƒ»«¿ƒ∆«¿≈
'אנחנּו ואֹומרים: אבימל רֹועי עליה היּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָמריבים

הּבאר על ׁשּיתראה מי ּכל ּביניהם: אמרּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחפרנּוה'.

לקראת ועלּו היא, ׁשּלֹו לקראתֹו, הּמים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָויעלּו

אמר:.‡ÏL(Ï‚)אברהם: חד ּוׁשמּואל, רב ְַָָ≈∆ְֵַַַָ

וחד ּבּסעּדה', לאֹורחים ּפרֹות מּמּנּו להביא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ'ּפרּדס
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íìBò ìû ýåýéi''yx:ãìõøàa íäøáà øâiå §Ÿ̈−¥¬¨«©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤
ìtíéaø íéîé íézLi''yx:ôéòéáùáëàéäéå §¦§¦−¨¦¬©¦«©§¦À

-úà äqð íéýìûäå älàä íéøácä øçà©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈¤
éðpä øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáài''yx: ©§¨¨®©´Ÿ¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦

áða-úà àð-ç÷ øîàiå-øLà Eãéçé-úà E ©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤
äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà záäà̈©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®
øLà íéøää ãçà ìr äìòì íL eäìräå§©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´¤«¨¦½£¤−

:‡ÓÏÚ„לדÌ‰¯·‡ ·˙Bz‡Â ¿«¿»¿ƒ««¿»»

:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ È‡zLÏt Ú¯‡a¿««¿ƒ¿»≈ƒ«ƒƒ

ÈÈÂא ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«»

Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ˙È Èq�«ƒ»«¿»»«¬«≈«¿»»

:‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Âב¯·c ¯Ó‡Â «¬«»¬»«¬«¿«

zÓÁ¯ Èc C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È ÔÚk¿«»¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»

‡Ú¯‡Ï CÏ ÏÊÈ‡Â ˜ÁˆÈ ˙È»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«¿»

Ônz ÈÓ„˜ d˜Ò‡Â ‡�ÁÏet¿»»¿«¿≈√»««»

Èc ‡i¯eË ÔÓ „Á ÏÚ ‡˙ÏÚÏ«¬»»««ƒ«»ƒ

é"ùø

ּומצינּו ּפרֹות', מיני ּכל ּובֹו לאכסניא, 'ּפנּדק ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻאמר:

ׁשּנאמר: ּבאהלים, נטיעה יא)לׁשֹון "וּיּטע(דניאל ְְֱֳִִִֶֶַַַָָָ

אּפדנּו": B‚Â'אהלי ÌLŒ‡¯˜iÂ.אׁשל אֹותֹו ידי על ְֳֵַַָ«ƒ¿»»¿ְֵֵֶַ

לכל אלּה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו ְְְֱִֶַַָָָָֹנקרא

'ּברכּו להם: אמר וׁשֹותים ׁשאֹוכלים לאחר ְְְְִִֶֶַַַָָָָָהעֹולם.

ׁשּמּׁשּלי אּתם סבּורים מּׁשּלֹו, ׁשאכלּתם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַלמי

אכלּתם' העֹולם, והיה ׁשאמר מי מּׁשל ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאכלּתם,

י) ¯ÌÈa(Ï„):(סוטה ÌÈÓÈ.ׁשל על מרּבים »ƒ«ƒְִֶַֻ

ׁשהרי כ"ו, וכאן ׁשנה, כ"ה עׂשה ּבחברֹון ְְְְֲֵֶֶֶָָָָָחברֹון,

"וּיבא ׁשנה: אֹותּה מחרן, ּבצאתֹו היה ׁשנה ע"ה ְֵֵֶַָָָָָָָָָָֹּבן

לכן קדם מצינּו ׁשּלא ממרא", ּבאלֹוני ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוּיׁשב

ּכאֹורח, היה מקֹומֹותיו ׁשּבכל ׁשם, אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתיּׁשב

אברם", "וּיעבר ׁשּנאמר: ,והֹול ונֹוסע ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹחֹונה

מצרימה", אברם וּירד רעב... "ויהי מּׁשם", ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ"וּיעּתק

ׁשהרי חדׁשים, ׁשלׁשה אּלא עׂשה לא ְְְֲֳִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּובמצרים

וּיׁשב "וּיבא עד למּסעיו" וּיל" מּיד: ּפרעה, ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשלחֹו

עד יׁשב ׁשם ּבחברֹון", אׁשר ממרא ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָּבאלֹוני

מּפניׁשּנה אברהם" מּׁשם "וּיּסע מּיד: סדֹום, פכה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשנה צ"ט ּובן ּפלׁשּתים, לארץ ּובא לֹוט, ׁשל ְְְִִֶֶֶֶָָָָּבּוׁשה

הּמלאכים, אצלֹו ּבאּו למילתֹו ּבּׁשליׁשי ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהיה,

מרּבים רּבים", "ימים ּכתיב: וכאן ׁשנה, כ"ה ְְְֲִִִִֵַָָָָֻהרי

לפרׁש, אּלא לסּתם, הּכתּוב ּבא ולא הראׁשֹונים. ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹעל

היה יֹותר, אֹו ׁשנים, ׁשּתי עליהם מרּבים היּו ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֻואם

הרי מּׁשנה, יֹותר יתרים אינם ּכרח ועל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָמפרׁשם,

ׁשנה ואֹותּה לחברֹון, וחזר מּׁשם יצא מּיד ׁשנה, ְְְְִִֶַָָָָָָָָָָכ"ו

ׁשנים, עׂשרה ׁשּתים יצחק ׁשל עקדתֹו לפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָקדמה

עֹולם ּבסדר ׁשנּויה (ב"ר)ּכ:(‡)ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡ ְְֵֶָָָ«««¿»ƒ
‰l‡‰.:אֹומרים מרּבֹותינּו פט)יׁש 'אחר(סנהדרין »≈∆ְִֵֵֵַַַ

סעּדה מּכל ואֹומר: מקטרג ׁשהיה ׂשטן, ׁשל ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּדבריו

איל אֹו אחד, ּפר לפני הקריב לא אברהם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשעׂשה

אּלּו ּבנֹו, ּבׁשביל אּלא עׂשה 'ּכלּום לֹו: אמר ְְְִִִֶֶַָָָָָאחד'.

מעּכב'. היה לא לפני, אֹותֹו זבח לֹו: אֹומר ְְְִִֵֵַַַָָָָֹהייתי

ׁשהיה יׁשמעאל, ׁשל ּדבריו 'אחר אֹומרים: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָויׁש

מחה, ולא ׁשנה, י"ג ּבן ׁשּמל יצחק על ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹמתּפאר

אמר אּלּו מיראני, אּתה אחד 'ּבאבר יצחק: לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאמר

הייתי לא לפני', עצמ 'זבח הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִִַַַַָָָָֹלי

לׁשֹון.‰È�p:מעּכב' חסידים, ׁשל ענּיתם היא ּכ ְֵַƒ≈ƒְֲֲִִִִֶָָָ

זּמּון: ּולׁשֹון הּוא 'נא',.˜ŒÁ�‡(·)ענוה אין ְֲִָָ«»ֵָ

ּבּקׁשה, לׁשֹון עמדאּלא ,מּמ 'ּבבּקׁשה לֹו: אמר ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹ

היה לא הראׁשֹונֹות יאמרּו ׁשּלא הּנּסיֹון, ּבזה ְְִִִֶֶַָָָָֹֹֹלי

מּמׁש' פט)ּבהן 'ׁשני.‡˙E�aŒ:(סנהדרין לֹו: אמר ֶַָָ∆ƒ¿ְֵַָ

'זה לֹו: אמר ,"אתֿיחיד" לֹו: אמר לי', יׁש ְְִִִֵֶֶַַָָָּבנים
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ׁשּלא.e‰ÏÚ‰Âּבׂשמים: לפי 'ׁשחטהּו', לֹו אמר לא ְִָ¿«¬≈ְְִֵֶַָָֹֹ
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וכן: ׂשכרן, להרּבֹות ּכדי זה וכל להם, מגּלה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָּכ

יב) ּביֹונה:(לעיל וכן אראּך" אׁשר הארץ (יונה"אל ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָ

הּקריאהג) את אליה נזּדרז.ÌkLiÂ(‚)":"ּוקרא ְְִֵֶֶַָָָ««¿≈ְִֵָ

ד)לּמצוה צּוה.L·ÁiÂ:(פסחים ולא ּבעצמֹו הּוא ְִַָ««¬…ְְְִַָֹ

הּׁשּורה: את מקלקלת ׁשהאהבה מעבדיו, ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלאחד
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אנׁשים, ב' ּבלא לּדר לצאת רּׁשאי חׁשּוב ְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹאדם

הּׁשני יהיה ויתרחק, לנקביו האחד יצטר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם

ּכמֹו:.Úw·ÈÂ:עּמֹו וצּלח, יח)ּתרּגּומֹו ב (שמואל ִ«¿««ְְְַַַ

ּבּקּוע, לׁשֹון הּירּדן", ּבלע"ז:"וצלחּו סינדר"א ְְְְְִֵַַַַַָ
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וטרף ּפתאם וערּבבֹו 'הממֹו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְְְְֲִִֵֶַָָֹֹֹּכדי

היה לא לּבֹו, אל להּמל ׁשהּות לֹו היה ואּלּו ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּדעּתֹו,

‡˙ÌB˜n‰Œ:עֹוׂשה' ‡¯iÂ.על קׁשּור ענן ראה ֶ««¿∆«»ַָָָָָ

לּמקֹום.kŒ„Ú‰(‰)ההר: מּועט, ּדר ּכלֹומר ָָ«…ְֶֶַַָָ

מה הּוא היכן 'אראה אּגדה: ּומדרׁש לפנינּו, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָאׁשר

:'"זרע יהיה "ּכה הּמקֹום: לי .eL�Â·‰ּׁשאמר ְְִִֶֶֶַַַָָֹ¿»»
ׁשניהם: ׁשּיׁשּובּו על.‰ÏÎ‡n˙(Â)נתנּבא סּכין, ְְִֵֵֶֶַָ««¬∆∆ִַַ

דתימא: ּכמה הּבׂשר, את ׁשאֹוכלת לב)ׁשם (דברים ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לאכילה. ּבׂשר וׁשּמכׁשרת ּבׂשר", ּתאכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ"וחרּבי

ׁשּיׂשראל ׁשם על 'מאכלת', נקראת זאת, אחר: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּדבר

ׂשכרּה: מּתן ÂcÁÈאֹוכלים Ì‰È�L eÎÏiÂ.,אברהם ְְִַַָָ«≈¿¿≈∆«¿»ְַָָ

הֹול היה ּבנֹו, את לׁשחט ׁשהֹול יֹודע ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהיה

ּבּדבר: מרּגיׁש היה ׁשּלא ּכיצחק, וׂשמחה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹּברצֹון

(Á)‰O‰ BlŒ‰‡¯È.לֹו ויבחר יראה ּכלֹומר ƒ¿∆«∆ְְְְִִֶַַ
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ּכמֹו:.Úw·ÈÂ:עּמֹו וצּלח, יח)ּתרּגּומֹו ב (שמואל ִ«¿««ְְְַַַ

ּבּקּוע, לׁשֹון הּירּדן", ּבלע"ז:"וצלחּו סינדר"א ְְְְְִֵַַַַַָ

(„)ÈLÈÏM‰ ÌBia.,מּיד מּלהראֹותֹו אחר לּמה ««¿ƒƒְְִִֵַַָָָ

וטרף ּפתאם וערּבבֹו 'הממֹו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְְְְֲִִֵֶַָָֹֹֹּכדי

היה לא לּבֹו, אל להּמל ׁשהּות לֹו היה ואּלּו ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּדעּתֹו,

‡˙ÌB˜n‰Œ:עֹוׂשה' ‡¯iÂ.על קׁשּור ענן ראה ֶ««¿∆«»ַָָָָָ

לּמקֹום.kŒ„Ú‰(‰)ההר: מּועט, ּדר ּכלֹומר ָָ«…ְֶֶַַָָ

מה הּוא היכן 'אראה אּגדה: ּומדרׁש לפנינּו, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָאׁשר

:'"זרע יהיה "ּכה הּמקֹום: לי .eL�Â·‰ּׁשאמר ְְִִֶֶֶַַַָָֹ¿»»
ׁשניהם: ׁשּיׁשּובּו על.‰ÏÎ‡n˙(Â)נתנּבא סּכין, ְְִֵֵֶֶַָ««¬∆∆ִַַ

דתימא: ּכמה הּבׂשר, את ׁשאֹוכלת לב)ׁשם (דברים ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לאכילה. ּבׂשר וׁשּמכׁשרת ּבׂשר", ּתאכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ"וחרּבי

ׁשּיׂשראל ׁשם על 'מאכלת', נקראת זאת, אחר: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּדבר

ׂשכרּה: מּתן ÂcÁÈאֹוכלים Ì‰È�L eÎÏiÂ.,אברהם ְְִַַָָ«≈¿¿≈∆«¿»ְַָָ

הֹול היה ּבנֹו, את לׁשחט ׁשהֹול יֹודע ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהיה

ּבּדבר: מרּגיׁש היה ׁשּלא ּכיצחק, וׂשמחה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹּברצֹון

(Á)‰O‰ BlŒ‰‡¯È.לֹו ויבחר יראה ּכלֹומר ƒ¿∆«∆ְְְְִִֶַַ



��`xieakiriay meiqelwpe`

åcçé íäéðL eëìiå éða äìòì äOä Bli''yx: ¬©¤²§Ÿ−̈§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«
èíéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà eàáiå©¨ÀŸ¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼

-úà Cøriå çaænä-úà íäøáà íL ïáiå©¦̧¤¨³©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤
Búà íNiå Bða ÷çöé-úà ã÷riå íéörä̈«¥¦®©©«£ŸÆ¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ

íéörì ìrnî çaænä-ìri''yx:éçìLiå ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«©¦§©³
ì úìëànä-úà çwiå Bãé-úà íäøáàèçL ©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤¦§−Ÿ

:Bða-úààé-ïî ýåýé Càìî åéìà àø÷iå ¤§«©¦§¨̧¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦
øîàiå íäøáà | íäøáà øîàiå íéîMä©¨©½¦©−Ÿ¤©§¨¨´©§¨¨®©−Ÿ¤

éðpäi''yx:áéørpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå ¦¥«¦©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©
ézrãé äzr | ék äîeàî Bì Nrz-ìàå§©©¬©−§®¨¦´©¨´¨©À§¦
ða-úà zëùç àìå äzà íéýìû àøé-ékE ¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ¨©²Ÿ§¨¤¦§¬

épnî Eãéçé-úài''yx:âé-úà íäøáà àOiå ¤§¦«§−¦¤«¦©¦¨̧©§¨¹̈¤

ÈÈט dÏ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»

‡Áa„Ó ˙È Ì‰¯·‡ Ôn˙ ‡�·e¿»«»«¿»»»«¿¿»

˜ÁˆÈ ˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È ¯cÒÂ¿««»»«»«¬«»ƒ¿»

ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ d˙È ÈeLÂ d¯a¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈

:‡iÚ‡ ÔÓי˙È Ì‰¯·‡ ËÈLB‡Â ƒ»«»¿≈«¿»»»

˙È ÒÎÈÓÏ ‡�ÈkÒ ˙È ·ÈÒ�e d„È¿≈¿≈»«ƒ»¿≈«»

:d¯aיאÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ‡¯˜e ¿≈¿»≈«¿»»«¿»

ÓL ÔÓÌ‰¯·‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â ‡i ƒ¿«»«¬««¿»»«¿»»

:‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Âיב‡Ï ¯Ó‡Â «¬«»¬»«¬«»

„aÚ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙≈¿»¿≈»¿»«¿≈

) ‡�Ú„È ÔÚk È¯‡ ÌÚcÓ dÏנ"י ≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

ÏÂ‡ידעית z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È¯‡ ( ְִָ¬≈«¬»«¿»«¿¿»

:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È zÚ�Ó¿«¿»»¿»»¿ƒ»ƒƒ

a˙¯יג È‰B�ÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«

„ÈÁ‡ ¯˙a ‡¯Î„ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ÔÈl‡ƒ≈«¬»¿»ƒ¿»»«¬ƒ

Ì‰¯·‡ ÏÊ‡Â È‰B�¯˜a ‡�ÏÈ‡a¿ƒ»»¿«¿ƒ«¬««¿»»

‡˙ÏÚÏ d˜Ò‡Â ‡¯Îc ˙È ·ÈÒ�e¿≈»ƒ¿»¿«¿≈«¬»»

é"ùø

ׁשהבין ּפי על ואף ּבני. לעלה ׂשה, אין ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּׂשה,

יחּדו", ׁשניהם "וּילכּו להּׁשחט: הֹול ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיצחק

ׁשוה: נד).ÚiÂ˜„(Ë)ּבלב ורגליו(שבת ידיו ְֵֶָ««¬…ְְַָָָ

והּוא עקדה, היא ּביחד והרגלים הּידים ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָמאחֹוריו,

מקֹום לבנים, קרסּליהם ׁשהיּו "עקּדים", ְְְֲִִֵֶֶַָָָֻֻלׁשֹון

נּכר: היה ּבֹו, אֹותן .‡·¯‰Ì(È‡)ׁשעֹוקדין ְִִֶָָָָ«¿»»
Ì‰¯·‡.:ׁשמֹו את ׁשּכֹופל הּוא חּבה לׁשֹון «¿»»ְְִֵֶֶָ

(·È)ÁÏLzŒÏ‡.לחּנם ּכן 'אם לֹו: אמר לׁשחט, «ƒ¿«ְְִִִֵַָָֹ

מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָּבאתי

ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה", לֹו "אלּֿתעׂש לֹו: אמר ְַַַַַַַָָָּדם',

ÈzÚ„Èמּום: ‰zÚ Èk.לֹו אמר אּבא: רּבי אמר ƒ«»»«¿ƒִַַַַָָָ

אמרּת אתמל, ׂשיחתי: את לפני 'אפרׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאברהם:

ואמרּת: וחזרּת זרע", ל יּקרא ּביצחק "ּכי ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָלי:

"אל לי: אֹומר אּתה עכׁשו, ."אתּֿבנ ְְִִֵֶַַַַָָָ"קחֿנא

הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר אלֿהּנער"', יד ְְִֶַַַַַַָָָָּתׁשלח

אׁשּנה", לא ׂשפתי ּומֹוצא ּבריתי אחּלל ְְֲֲִִֵֶַַַָָֹֹ'"לא

'לא אׁשּנה, לא ׂשפתי מֹוצא 'קח', ל ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹּכׁשאמרּתי

אּסקּתיה "העלהּו", אּלא ׁשחטהּו', ל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָאמרּתי

ÈzÚ„Èאחתיּה': ‰zÚ Èk.מה לי יׁש מעּתה, ֲֵַƒ«»»«¿ƒִֵֵַַָ

חּבתי היא מה הּתמהים: ולאּמֹות לּׂשטן ְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻלהׁשיב

ירא "ּכי ׁשרֹואים: עכׁשו, ּפה ּפתחֹון לי יׁש .ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָאצל

אּתה לכÏÈ‡Œ‰p‰Â.(È‚)":אלהים היה מּוכן ֱִַָֹ¿ƒ≈«ƒְָָָָ

ימי לֹו.‡Á¯ּבראׁשית:מּׁשׁשת ׁשאמר אחרי ְְִִֵֵֵֶ««ֲֵֶַַָ

נאחז ּכׁשהּוא ראהּו ,"יד ּתׁשלח "אל :ְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָהּמלא

אברהם ּוזקף ׁשּמתרגמינן: ּבתרוהּוא עינֹוהי ית ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ּדברי ּכל אחר האּגדה: ּולפי אחרים: (ספרים ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאּלין

אברהם): ׁשל טענֹותיו ואחר והּׁשכינה ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָהּמלא

C·qa.:אילןÂÈ�¯˜a.אברהם אצל רץ ׁשהיה «¿«ִָ¿«¿»ְֵֶֶַָָָָָ

ּומערּבבֹו סֹובכֹו B�aּבאילנֹות:והּׂשטן ˙Áz. ְְְְְִַַָָָָ««¿
הּמקרא חסר לא לעלה", "וּיעלהּו ׁשּכתּוב ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹמאחר

ׁשעׂשה עבֹודה ּכל על ּבנֹו"? "ּתחת מהּו ְְֲֶַַַַָָָָּכלּום,

זֹו ׁשּתהא רצֹון, 'יהי ואֹומר: מתּפּלל היה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָמּמּנּו

ּכאּלּו ׁשחּוט, ּבני ּכאּלּו ּבבני, עׂשּויה היא ְְְְְֲִִִִִִִָָּכאּלּו

נקטר הּוא ּכאּלּו מפׁשט, ּבני ּכאּלּו זרּוק, ְְְְְִִִִָָָָֻּדמֹו

`xieakiriay mei qelwpe`

Cáqa æçàð øçà ìéà-äpäå àøiå åéðér¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾¤«¡©¬©§©−
eäìriå ìéàä-úà çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´¤¨©½¦©©«£¥¬

Bða úçz äìòìi''yx:ãéø÷iå-íL íäøáà à §Ÿ−̈©¬©§«©¦§¨¯©§¨¨²¥«
íBiä øîàé øLà äàøé | ýåýé àeää íB÷nä©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ¥«¨¥´©½

äàøé ýåýé øäai''yx:åèýåýé Càìî àø÷iå §©¬§Ÿ̈−¥«̈¤«©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−
:íéîMä-ïî úéðL íäøáà-ìàæèéa øîàiå ¤©§¨¨®¥¦−¦©¨¨«¦©¾Ÿ¤¦¬

úéùr øLà ïré ék ýåýé-íàð ézraLð¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧Ÿ¨Æ
ða-úà zëùç àìå äfä øácä-úà-úà E ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−Ÿ§¨¤¦§¬¤

:Eãéçéæé-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék §¦¤«¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤
úôN-ìr øLà ìBçëå íéîMä éáëBëk Erøæ©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§©¾£¤−©§©´

åéáéà ørL úà Erøæ Løéå íiäi''yx: ©¨®§¦©´©§£½¥−©¬©«Ÿ§¨«
çéøLà á÷r õøàä ééBb ìk Erøæá eëøaúäå§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬

:éì÷a zrîLèéåéørð-ìà íäøáà áLiå ¨©−§¨§Ÿ¦«©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈
áLiå òáL øàa-ìà åcçé eëìiå eî÷iå©ª̈²©¥«§¬©§−̈¤§¥´¨®©©¥¬¤

òáL øàáa íäøáài''yx:ôøéèôîëéøçà éäéå ©§¨−̈¦§¥¬¨«©©§¦À©«£¥Æ
äpä øîàì íäøáàì ãbiå älàä íéøácä©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈¥®ŸÂ¦¥Â

éçà øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìéEi''yx:àëBøëa õeò-úà ¨«§¨¸¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬¨¦«¤¬§Ÿ−

:d¯a ÛÏÁידÈlˆÂ ÁÏÙe ¬«¿≈¿«¿«ƒ

¯Ó‡Â ‡e‰‰ ‡¯˙‡a ÔÓz Ì‰¯·‡«¿»»«»¿«¿»««¬«

‡i¯c ÔÁÏt ÔB‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„√̃»¿»»»¿«¿«»«»

‡¯eËa ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ¯n‡˙È ÔÎa¿≈ƒ¿««¿»»≈¿»

:ÁÏt ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ÔÈ„‰»≈«¿»»√»¿»¿»

Ì‰¯·‡Ïטו ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»»«¿»¿«¿»»

:‡iÓL ÔÓ ˙e�È�zטז¯Ó‡Â ƒ¿»ƒ¿«»«¬«

ÛÏÁ È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ ˙ÈÓi˜ È¯ÓÈÓa¿≈¿≈«≈ƒ¬«¿»¬≈¬«

‡ÏÂ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‡z„·Ú Ècƒ¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»

:C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È ‡zÚ�ÓיזÈ¯‡ ¿«¿»»¿»»¿ƒ»¬≈

˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡Â CpÎ¯·‡ ‡Î¯·»»»¬»¿ƒ»¿«¿»»«¿≈»

ÏÚ Èc ‡ÏÁÎe ‡iÓL È·ÎBÎk C�a¿»¿¿≈¿«»¿»»ƒ«

ÈÂ¯˜ ˙È CÈ�a Ôe˙¯ÈÂ ‡nÈ ÛÈk≈«»¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈

:ÔB‰È‡�ÒיחÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ «¿≈¿ƒ¿»¿¿ƒ

Èc ÛÏÁ ‡Ú¯‡„ ‡iÓÓÚ Ïk CÈ�a¿»…«¿«»¿«¿»¬«ƒ

:È¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜יטÌ‰¯·‡ ·˙Â «≈¿»¿≈¿ƒ¿««¿»»

‡„Ák eÏÊ‡Â eÓ˜Â È‰BÓÈÏeÚ ˙ÂÏ¿«≈ƒ¿»«¬»«¬»

¯‡·a Ì‰¯·‡ ·È˙ÈÂ Ú·L ¯‡·Ïƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

:Ú·Lכ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â »««¬»»«ƒ¿»«»

¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï ‡ÂÁ˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¬»¿«¿»»¿≈»

ÔÈ�a ‡È‰ Û‡ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ‡‰»¿≈«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

:CeÁ‡ ¯BÁ�Ïכאd¯Îea ıeÚ ˙È ¿»»»¿≈

È‰e·‡ Ï‡eÓ˜ ˙ÈÂ È‰eÁ‡ Êea ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»¿≈¬ƒ

é"ùø

ּדׁשן': È¯‡‰(È„)ונעׂשה ּכתרּגּומֹו:.‰' ּפׁשּוטֹו ְֲֶֶֶַƒ¿∆ְְְַ

ּבֹו להׁשרֹות הּזה הּמקֹום את לֹו ויראה יבחר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָה'

קרּבנֹות: ּכאן ּולהקריב ‰ÌBiׁשכינתֹו ¯Ó‡È ¯L‡. ְְְְִִַָָָָ¬∆≈»≈«
יראה" זה "ּבהר עליו: הּדֹורֹות לימי ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיאמרּו

לעּמֹו: הּוא, ּברּו העתידין.‰ÌBiהּקדֹוׁש הּימים ְַַָָ«ֲִִִַָָ

ׁשּכל הּמקרא, ׁשּבכל הּזה", הּיֹום "עד ְְְִֶֶֶַַַַָָָּכמֹו:

הזה, המקרא את הּקֹוראים הּבאים ְְִִִֶֶַַַַַָָהּדֹורֹות

ּבֹו, ׁשעֹומדים הּיֹום על הּזה', הּיֹום 'עד ְְִִֶֶַַַַַאֹומרים:

ליׂשראל לסלח זֹו עקדה יראה ה' אּגדה: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּומדרׁש

ה מן ּולהּצילם ׁשנה הּיֹוםּבכל ׁשּיאמר ּכדי ּפרענּות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

אפרֹו יראה", ה' "ּבהר הּבאים הּדֹורֹות ּבכל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָהּזה

לכּפרה: ועֹומד צבּור יצחק ‡·¯EÎ(ÊÈ)ׁשל C¯a. ְְְִֵֶַָָָָ»≈¬»∆¿
לּבן: ואחת לאב ‡¯a‰אחת ‰a¯‰Â.לאב אחת ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆ַַָָ

לּבן: Ú·L(ËÈ)ואחת ¯‡·a Ì‰¯·‡ ·LiÂ.לא ְֵַַַ«≈∆«¿»»ƒ¿≈»«ֹ

ׁשנים. י"ב יֹוׁשב היה ּבחברֹון ׁשהרי מּמׁש, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָיׁשיבה

לֹו והל ׁשבע מּבאר יצא יצחק ׁשל עקדתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלפני

ּבארץ אברהם "וּיגר ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָלחברֹון,

חברֹון מּׁשל מרּבים רּבים", ימים ְְְְִִִִִִֶֶַָֻּפלׁשּתים

למעלה: ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ׁשנה, כ"ו והם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָהראׁשֹונים,

(Î)'B‚Â „biÂ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ È¯Á‡.מהר ּבׁשּובֹו «¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ְֵַ
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¯‡·a Ì‰¯·‡ ·È˙ÈÂ Ú·L ¯‡·Ïƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

:Ú·Lכ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â »««¬»»«ƒ¿»«»

¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï ‡ÂÁ˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¬»¿«¿»»¿≈»

ÔÈ�a ‡È‰ Û‡ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ‡‰»¿≈«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

:CeÁ‡ ¯BÁ�Ïכאd¯Îea ıeÚ ˙È ¿»»»¿≈

È‰e·‡ Ï‡eÓ˜ ˙ÈÂ È‰eÁ‡ Êea ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»¿≈¬ƒ

é"ùø

ּדׁשן': È¯‡‰(È„)ונעׂשה ּכתרּגּומֹו:.‰' ּפׁשּוטֹו ְֲֶֶֶַƒ¿∆ְְְַ

ּבֹו להׁשרֹות הּזה הּמקֹום את לֹו ויראה יבחר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָה'

קרּבנֹות: ּכאן ּולהקריב ‰ÌBiׁשכינתֹו ¯Ó‡È ¯L‡. ְְְְִִַָָָָ¬∆≈»≈«
יראה" זה "ּבהר עליו: הּדֹורֹות לימי ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיאמרּו

לעּמֹו: הּוא, ּברּו העתידין.‰ÌBiהּקדֹוׁש הּימים ְַַָָ«ֲִִִַָָ

ׁשּכל הּמקרא, ׁשּבכל הּזה", הּיֹום "עד ְְְִֶֶֶַַַַָָָּכמֹו:

הזה, המקרא את הּקֹוראים הּבאים ְְִִִֶֶַַַַַָָהּדֹורֹות

ּבֹו, ׁשעֹומדים הּיֹום על הּזה', הּיֹום 'עד ְְִִֶֶַַַַַאֹומרים:

ליׂשראל לסלח זֹו עקדה יראה ה' אּגדה: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּומדרׁש

ה מן ּולהּצילם ׁשנה הּיֹוםּבכל ׁשּיאמר ּכדי ּפרענּות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

אפרֹו יראה", ה' "ּבהר הּבאים הּדֹורֹות ּבכל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָהּזה

לכּפרה: ועֹומד צבּור יצחק ‡·¯EÎ(ÊÈ)ׁשל C¯a. ְְְִֵֶַָָָָ»≈¬»∆¿
לּבן: ואחת לאב ‡¯a‰אחת ‰a¯‰Â.לאב אחת ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆ַַָָ

לּבן: Ú·L(ËÈ)ואחת ¯‡·a Ì‰¯·‡ ·LiÂ.לא ְֵַַַ«≈∆«¿»»ƒ¿≈»«ֹ

ׁשנים. י"ב יֹוׁשב היה ּבחברֹון ׁשהרי מּמׁש, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָיׁשיבה

לֹו והל ׁשבע מּבאר יצא יצחק ׁשל עקדתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלפני

ּבארץ אברהם "וּיגר ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָלחברֹון,

חברֹון מּׁשל מרּבים רּבים", ימים ְְְְִִִִִִֶֶַָֻּפלׁשּתים

למעלה: ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ׁשנה, כ"ו והם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָהראׁשֹונים,

(Î)'B‚Â „biÂ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ È¯Á‡.מהר ּבׁשּובֹו «¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ְֵַ
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-úàå Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà àåä-íb©¦Æ¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤

ôôô :äërî.ïîéñ ï"åðîà .íé÷åñô æ"î÷ ©«£¨«

:Ì¯‡„כב˙ÈÂ BÊÁ ˙ÈÂ „Nk ˙ÈÂ «¬»¿»∆∆¿»¬¿»

:Ï‡e˙a ˙ÈÂ ÛÏ„È ˙ÈÂ LcÏtƒ¿»¿»ƒ¿»¿»¿≈

¯·˜‰כג ˙È „ÈÏB‡ Ï‡e˙·e¿≈ƒ»ƒ¿»

¯BÁ�Ï ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ÔÈl‡ ‡È�Óz¿«¿»ƒ≈¿≈«ƒ¿»¿»

:Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡כדd˙�ÁÏe ¬ƒ¿«¿»»¿≈»≈

˙È ‡È‰ Û‡ ˙„ÈÏÈÂ ‰Óe‡¯ dÓLe¿«¿»ƒ≈««ƒ»

˙ÈÂ LÁz ˙ÈÂ ÌÁb ˙ÈÂ Á·Ë∆«¿»««¿»««¿»

Ù Ù Ù :‰ÎÚÓ«¬»

é"ùø

היה 'אּלּו ואֹומר: מהרהר אברהם היה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָהּמֹורּיה,

לי היה ּבנים, ּבלא הֹול היה ּכבר, ׁשחּוט ְְְִִִֵָָָָָָָֹּבני

ּבּׂשרֹו ּוממרא', אׁשּכל ענר, מּבנֹות אּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹלהּׂשיאֹו

וזהּו זּוגֹו, ּבת רבקה ׁשּנֹולדה הּוא, ּברּו ְְְִֶֶַַָָָָהּקדֹוׁש

על ׁשהיּו ּדברים הרהּורי האּלה", הּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ"אחרי

עקדה: מׁשּפחֹותיה.Â‰ŒÌb‡ידי הׁשותה היא אף ְֲֵֵָ«ƒְְְְִִִֶַָָ

ׁשבטים י"ב אברהם מה ּכן, ּגם אברהם ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָלמׁשּפחֹות

הּׁשפחֹות, ּבני וד' הּגבירֹות ּבני ח' מּיעקב: ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹׁשּיצאּו

ּפּלגׁש: ּבני וד' ּגבירֹות ּבני ח' אּלּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַאף

(‚Î)‰˜·¯Œ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙·e.הּללּו הּיּוחסין ּכל ¿≈»«∆ƒ¿»ֲִַַָָ

זה: ּפסּוק ּבׁשביל אּלא נכּתבּו, ְְְִִִֶֶָָֹלא

וירא 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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

àøéå úøèôäã ÷øô á íéëìîá

ãàäzàå úî éLéà Ecár øîàì òLéìà-ìà ä÷rö íéàéápä-éðá éLpî úçà äMàå§¦¨´©©´¦§¥´§¥«©Â§¦¦Â¨£¨̧¤¡¦¹̈¥ÀŸ©§§³¦¦Æ¥½§©¨´
:íéãárì Bì éãìé éðL-úà úç÷ì àa äLpäå ýåýé-úà àøé äéä Ecár ék zrãéáøîàiå ¨©½§¨¦´©§§½¨¨¬¨¥−¤§Ÿ̈®§©̧¤½À̈¨©¹©¤§¥¯§¨©²−©£¨¦«©¸Ÿ¤
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

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
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זמני יום ראשון ויום שישי
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