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מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות 
המשתתף  כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב 
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בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות 
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לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!
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למשפט הזמנה 
כרת!!! איסורי  א.
וטרפה  נבילה ב.

מוסר  וספרי וחז"ל התורה אזהרות ג.

א ' פרק

!!!את/ההנאשם :

מעלההשופטים : של דין !!!בית

קטנההתביעה : ומשחיטה - גדולה  [משחיטה הבדצי"ם בשר  באכלכם
כהוגן]. למדו לא שהשוחטים

הקדושה : התורה אזהרות על עברת

 
תאכל וּ א  א דמוֹ  בּ נפׁש וֹ  בּ שׂ ר  א ד '). ט ', פרק  (בראשית  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌

 
אתו  ּת ׁש לכ וּ ן לכּ לב תאכלוּ  א טרפה בּ דה וּ בשׂ ר  לי ּת הי וּ ן קדׁש  ואנ ׁש י !ב. ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֹֹ

ל') כב , ופרושים(שמות  קדושים אתם אם - לי תהיון קדש ואנשי  שם: וברש"י ,
שלי . אינכם לאו  ואם שלי  אתם הרי וטרפות  נבלות משקוצי

 
תאכל וּ , א ועז וכ שׂ ב ׁש וֹ ר  חלב כּ ל  לאמר ישׂ ראל בּ ני  אל דּ בּ ר כג)ג. ז ' פרק  .(ויקרא ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌

תאכלהוּ ד א ואכל מלאכה לכל יעשׂ ה טרפה וחלב  נבלה וחלב  כד ). ז ' פרק  .(ויקרא ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹֹ◌◌

הנּ פׁש ה  ונכרתה לה' אה מּמ נּ ה יקריב  אׁש ר הבּ המה מן חלב  אכל כּ ל  כּ י .ִ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מעּמ יה כה )האכלת ז ' פרק  .(ויקרא ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ול בּ המהו  לעוֹ ף מוֹ ׁש בתיכם בּ כל תאכלוּ  א דּ ם וכל כו). ז' פרק  .(ויקרא ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְֹ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מעּמ יהז  ההוא הנּ פ ׁש  ונכרתה דּ ם כּ ל  ּת אכל אׁש ר נפׁש  כּ ל כז ). ז' פרק  .(ויקרא ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
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תאכל וּ א  א דמוֹ  בּ נפׁש וֹ  בּ שׂ ר  א ד '). ט ', פרק  (בראשית  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌

 
אתו  ּת ׁש לכ וּ ן לכּ לב תאכלוּ  א טרפה בּ דה וּ בשׂ ר  לי ּת הי וּ ן קדׁש  ואנ ׁש י !ב. ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֹֹ

ל') כב , ופרושים(שמות  קדושים אתם אם - לי תהיון קדש ואנשי  שם: וברש"י ,
שלי . אינכם לאו  ואם שלי  אתם הרי וטרפות  נבלות משקוצי

 
תאכל וּ , א ועז וכ שׂ ב ׁש וֹ ר  חלב כּ ל  לאמר ישׂ ראל בּ ני  אל דּ בּ ר כג)ג. ז ' פרק  .(ויקרא ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌
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הנּ פׁש ה  ונכרתה לה' אה מּמ נּ ה יקריב  אׁש ר הבּ המה מן חלב  אכל כּ ל  כּ י .ִ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
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ול בּ המהו  לעוֹ ף מוֹ ׁש בתיכם בּ כל תאכלוּ  א דּ ם וכל כו). ז' פרק  .(ויקרא ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְֹ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מעּמ יהז  ההוא הנּ פ ׁש  ונכרתה דּ ם כּ ל  ּת אכל אׁש ר נפׁש  כּ ל כז ). ז' פרק  .(ויקרא ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌



למשפט הזמנה  א '|ב פרק 

נפׁש ח  וּ מכּ ל הּמ ים ׁש רץ מ כּ ל וּ בנּ חלים בּ יּ ּמ ים וקשׂ קשׂ ת סנּפ יר לוֹ  אין אׁש ר וכל .ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌
לכם, הם ׁש קץ בּ ּמ ים  א ׁש ר  י )החיּ ה יא .(ויקרא ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ּת ׁש ּק צוּ ,ט  נבלתם  ואת תאכלוּ  א מבּ שׂ רם לכם יהי וּ  וׁש קץ יא). יא  .(ויקרא ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לכם,י הוּ א ׁש קץ בּ ּמ ים וק שׂ קשׂ ת סנּפ יר  לוֹ  אין אׁש ר  כּ ל יב). יא .(ויקרא  ֲֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

הםיא  ׁש קץ יאכלוּ  א העוֹ ף  מן ּת ׁש ּק צוּ  אלּ ה ואת יג). יא .(ויקרא  ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

היב הרץ בּ כל נפׁש תיכם את  ּת ׁש ּק צוּ  אל בּ ם. ונטמתם בּ הם  תּט ּמ אוּ  וא רץ ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
מג) יא, פרק  .(ויקרא

אתיג תטּמ אוּ  וא אני  קדוֹ ׁש  כּ י קדׁש ים והייתם והתקדּ ׁש ּת ם  אהיכם ה' אני  כּ י .ִ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
הארץ, על הרמשׂ  הרץ  בּ כל מד )נפ ׁש תיכם יא , פרק  .(ויקרא ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

קדׁש יםיד והייתם לאהים לכם להית מצרים מארץ  אתכם הּמ עלה  ה' אני כּ י .ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
אני , קדוֹ ׁש  מה )כּ י יא , פרק  .(ויקרא ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

הרצתטו  נפׁש  וּ לכל  בּ ּמ ים הרמשׂ ת החיּ ה  נפׁש  וכל והעוֹ ף הבּ המה  ּת וֹ רת זאת .ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌
הארץ, מו)על יא, פרק  .(ויקרא ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

אטז  א ׁש ר  החיּ ה וּ בין הנּ אכלת  החיּ ה וּ בין הּט הר וּ בין  הּט מא בּ ין להבדּ יל .ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
מז )תאכל, יא, פרק בלבד (ויקרא לא וגו' להבדיל  דהזהיר הא פירוש שם, וברש"י ֵ◌ָ◌ֵ◌

טמא איזהו להכירן עצמו להטריח  ג "כ צריך אלא הלכותיהן וידע שילמוד 
טהור. ואיזהו

תאכלו,יז  א דּ ם וכל  חלב  כּ ל מוֹ ׁש בתיכם בּ כל לדרתיכם עוֹ לם חּק ת יג ,. (ויקרא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
.יז )

עוֹ ף יח  אוֹ  חיּ ה ציד יצוּ ד  אׁש ר בּ תוֹ כם הגּ ר הגּ ר וּ מן ישׂ ראל מ בּ ני אי ׁש  ואיׁש  .ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
בּ עפר, וכ ּס הוּ  דּ מוֹ  את וׁש פ יאכל יג)אׁש ר  יז  פרק  .(ויקרא ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

תאכלוּ יט  א בּ שׂ ר כּ ל  דּ ם ישׂ ראל לבני  ואמר  הוּ א בנפׁש וֹ  דּ מוֹ  בּ שׂ ר  כּ ל נפׁש  כּ י .ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌
יכּ רת, אכליו כּ ל הוא דּ מוֹ  בּ שׂ ר כּ ל נפׁש  יד )כּ י יז פרק  .(ויקרא ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

בּ ּמ יםכ ורחץ בּ גדיו וכבּ ס  וּ בגּ ר בּ אזרח וּ טרפה נבלה ּת אכל אׁש ר  נפׁש  וכל  .ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
וטהר, הערב  עד טו)וטמא  יז פרק  .(ויקרא ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

פני כא  ונתּת י דּ ם כּ ל יאכל אׁש ר בּ תוֹ כם הגּ ר הגּ ר וּ מן ישׂ ראל מבּ ית איׁש  ואיׁש  .ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌
עּמ ּה , מּק רב את ּה  והכר ּת י  ה דּ ם את האכלת י )בּ נּ פ ׁש  יז .(ויקרא ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

כּ י כב נפׁש תיכם  על לכּפ ר  ה ּמ זבּ ח  על לכם נתּת יו ואני  הוא בּ דּ ם הבּ שׂ ר נפׁש  כּ י .ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ִ◌
יכּפ ר, בּ נּ פׁש  הוּ א יא)הדּ ם יז .(ויקרא  ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

למשפט א 'הזמנה  ג |פרק 

בּ תוֹ ככםכג הגּ ר  והגּ ר דּ ם תאכל א מכּ ם נפׁש  כּ ל  י שׂ ראל  לבני  אמר ּת י כּ ן על  .ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌
דּ ם, יאכל יב)א יז  .(ויקרא ַֹ◌ָ◌

עוֹ ף כד אוֹ  חיּ ה ציד יצוּ ד  א ׁש ר  בּ תוֹ כם הגּ ר הגּ ר וּ מן י שׂ ראל  מבּ ני  איׁש  ואיׁש  .ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
בּ עפר, וכ ּס הוּ  דּ מוֹ  את וׁש פ יאכל יג)אׁש ר  יז  .(ויקרא ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

לבניכה  ואמר הוּ א בנפׁש וֹ  דּ מוֹ  בּ שׂ ר  כּ ל נפׁש  כּ י תאכלוּ . א בּ שׂ ר כּ ל  דּ ם ישׂ ראל ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌
יכּ רת, אכליו כּ ל הוא דּ מוֹ  בּ שׂ ר כּ ל נפׁש  יד )כּ י יז .(ויקרא ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

בּ ּמ יםכו  ורחץ בּ גדיו וכבּ ס וּ ב גּ ר בּ אזרח וּ טרפה נבלה ּת אכל אׁש ר נפׁש  וכל  .ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
וטהר, הערב  עד טו)וטמא  יז .(ויקרא ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מּפ ניכם,כז  מׁש לּ ח אני  אׁש ר  הגּ וֹ ים נטמאוּ  אלּ ה בכל כּ י  אלּ ה בּ כל ּת ּט ּמ אוּ  אל .ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
כד ) יח  .(ויקרא

תׁש ּק צוּ כח  וא לּט הר  ה ּט מא הע וֹ ף וּ בין לּט מאה הּט הרה הבּ המה בּ ין והבדּ לּת ם .ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌
לכם הבדּ ל ּת י א ׁש ר  האדמה ּת רמשׂ  אׁש ר  וּ בכל וּ בעוֹ ף בּ בּ המה נפ ׁש תיכם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֶאת 

כה )לטּמ א, כ .(ויקרא  ְ◌ַ◌ֵ◌

להיוֹ תכט  הע ּמ ים מן אתכם ואב דּ ל יהוֹ ה אני  קדוֹ ׁש  כּ י קדׁש ים  לי והייתם {כו} .ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
כו)לי , כ  .(ויקרא ִ◌

ה',ל אני בּה  לטמאה יאכל א וּ טרפה נבלה ח'). כב , .(ויקרא ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֹ

 
ּת תעבנּ וּ  ותעב  ּת ׁש ּק צנּ וּ  ׁש ּק ץ  כּ מהוּ  חרם והיית בּ ית אל  תוֹ עבה תביא וא ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְלא.

הוּ א חרם כו)כּ י  ז  .(דברים  ִ◌ֵ◌ֶ◌

ללב ונתן  אּפ וֹ  מחרוֹ ן יהוה יׁש וּ ב  למען החרם מן מא וּ מה בּ יד ידבּ ק  וא .ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
לאבתי נׁש בּ ע כּ א ׁש ר   ּוהרב ורחמ יח)רחמים יג  .(דברים  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌

ּת וֹ עבהלג כּ ל תאכל א ג). יד  .(דברים  ַֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

יאכל וּ לד א לכם הוּ א טמא העוֹ ף ׁש רץ וכל יט). יד , .(דברים  ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

עםלה  כּ י  לנכרי מכר  אוֹ  ואכלּה  ּת ּת ננּ ה  בּ ׁש ערי אׁש ר  לגּ ר נבלה כל  תאכלוּ  א .ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
אּמ וֹ , בּ חלב גּ די  תבל א היא לה' א ּת ה כא)קדוֹ ׁש  יד, .(דברים  ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌


הכּ הנים, יאכלוּ  א הבּ המה וּ מן הע וֹ ף מן וּ טרפה נבלה כּ ל לא)לו. מד, (יחזקאל  ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌

אחר לז  הגּ נּ וֹ ת אל והּמ ּט הרים הּמ תק דּ ׁש ים החזיר(אחד ). בּ שׂ ר  אכלי בּ ּת ו אחת ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌



למשפט הזמנה  א '|ב פרק 

נפׁש ח  וּ מכּ ל הּמ ים ׁש רץ מ כּ ל וּ בנּ חלים בּ יּ ּמ ים וקשׂ קשׂ ת סנּפ יר לוֹ  אין אׁש ר וכל .ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌
לכם, הם ׁש קץ בּ ּמ ים  א ׁש ר  י )החיּ ה יא .(ויקרא ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ּת ׁש ּק צוּ ,ט  נבלתם  ואת תאכלוּ  א מבּ שׂ רם לכם יהי וּ  וׁש קץ יא). יא  .(ויקרא ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לכם,י הוּ א ׁש קץ בּ ּמ ים וק שׂ קשׂ ת סנּפ יר  לוֹ  אין אׁש ר  כּ ל יב). יא .(ויקרא  ֲֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

הםיא  ׁש קץ יאכלוּ  א העוֹ ף  מן ּת ׁש ּק צוּ  אלּ ה ואת יג). יא .(ויקרא  ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

היב הרץ בּ כל נפׁש תיכם את  ּת ׁש ּק צוּ  אל בּ ם. ונטמתם בּ הם  תּט ּמ אוּ  וא רץ ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
מג) יא, פרק  .(ויקרא

אתיג תטּמ אוּ  וא אני  קדוֹ ׁש  כּ י קדׁש ים והייתם והתקדּ ׁש ּת ם  אהיכם ה' אני  כּ י .ִ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
הארץ, על הרמשׂ  הרץ  בּ כל מד )נפ ׁש תיכם יא , פרק  .(ויקרא ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

קדׁש יםיד והייתם לאהים לכם להית מצרים מארץ  אתכם הּמ עלה  ה' אני כּ י .ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
אני , קדוֹ ׁש  מה )כּ י יא , פרק  .(ויקרא ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

הרצתטו  נפׁש  וּ לכל  בּ ּמ ים הרמשׂ ת החיּ ה  נפׁש  וכל והעוֹ ף הבּ המה  ּת וֹ רת זאת .ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌
הארץ, מו)על יא, פרק  .(ויקרא ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

אטז  א ׁש ר  החיּ ה וּ בין הנּ אכלת  החיּ ה וּ בין הּט הר וּ בין  הּט מא בּ ין להבדּ יל .ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
מז )תאכל, יא, פרק בלבד (ויקרא לא וגו' להבדיל  דהזהיר הא פירוש שם, וברש"י ֵ◌ָ◌ֵ◌

טמא איזהו להכירן עצמו להטריח  ג "כ צריך אלא הלכותיהן וידע שילמוד 
טהור. ואיזהו

תאכלו,יז  א דּ ם וכל  חלב  כּ ל מוֹ ׁש בתיכם בּ כל לדרתיכם עוֹ לם חּק ת יג ,. (ויקרא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
.יז )

עוֹ ף יח  אוֹ  חיּ ה ציד יצוּ ד  אׁש ר בּ תוֹ כם הגּ ר הגּ ר וּ מן ישׂ ראל מ בּ ני אי ׁש  ואיׁש  .ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
בּ עפר, וכ ּס הוּ  דּ מוֹ  את וׁש פ יאכל יג)אׁש ר  יז  פרק  .(ויקרא ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

תאכלוּ יט  א בּ שׂ ר כּ ל  דּ ם ישׂ ראל לבני  ואמר  הוּ א בנפׁש וֹ  דּ מוֹ  בּ שׂ ר  כּ ל נפׁש  כּ י .ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌
יכּ רת, אכליו כּ ל הוא דּ מוֹ  בּ שׂ ר כּ ל נפׁש  יד )כּ י יז פרק  .(ויקרא ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

בּ ּמ יםכ ורחץ בּ גדיו וכבּ ס  וּ בגּ ר בּ אזרח וּ טרפה נבלה ּת אכל אׁש ר  נפׁש  וכל  .ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
וטהר, הערב  עד טו)וטמא  יז פרק  .(ויקרא ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

פני כא  ונתּת י דּ ם כּ ל יאכל אׁש ר בּ תוֹ כם הגּ ר הגּ ר וּ מן ישׂ ראל מבּ ית איׁש  ואיׁש  .ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌
עּמ ּה , מּק רב את ּה  והכר ּת י  ה דּ ם את האכלת י )בּ נּ פ ׁש  יז .(ויקרא ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

כּ י כב נפׁש תיכם  על לכּפ ר  ה ּמ זבּ ח  על לכם נתּת יו ואני  הוא בּ דּ ם הבּ שׂ ר נפׁש  כּ י .ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ִ◌
יכּפ ר, בּ נּ פׁש  הוּ א יא)הדּ ם יז .(ויקרא  ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

למשפט א 'הזמנה  ג |פרק 

בּ תוֹ ככםכג הגּ ר  והגּ ר דּ ם תאכל א מכּ ם נפׁש  כּ ל  י שׂ ראל  לבני  אמר ּת י כּ ן על  .ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌
דּ ם, יאכל יב)א יז  .(ויקרא ַֹ◌ָ◌

עוֹ ף כד אוֹ  חיּ ה ציד יצוּ ד  א ׁש ר  בּ תוֹ כם הגּ ר הגּ ר וּ מן י שׂ ראל  מבּ ני  איׁש  ואיׁש  .ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
בּ עפר, וכ ּס הוּ  דּ מוֹ  את וׁש פ יאכל יג)אׁש ר  יז  .(ויקרא ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

לבניכה  ואמר הוּ א בנפׁש וֹ  דּ מוֹ  בּ שׂ ר  כּ ל נפׁש  כּ י תאכלוּ . א בּ שׂ ר כּ ל  דּ ם ישׂ ראל ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌
יכּ רת, אכליו כּ ל הוא דּ מוֹ  בּ שׂ ר כּ ל נפׁש  יד )כּ י יז .(ויקרא ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

בּ ּמ יםכו  ורחץ בּ גדיו וכבּ ס וּ ב גּ ר בּ אזרח וּ טרפה נבלה ּת אכל אׁש ר נפׁש  וכל  .ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
וטהר, הערב  עד טו)וטמא  יז .(ויקרא ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מּפ ניכם,כז  מׁש לּ ח אני  אׁש ר  הגּ וֹ ים נטמאוּ  אלּ ה בכל כּ י  אלּ ה בּ כל ּת ּט ּמ אוּ  אל .ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
כד ) יח  .(ויקרא

תׁש ּק צוּ כח  וא לּט הר  ה ּט מא הע וֹ ף וּ בין לּט מאה הּט הרה הבּ המה בּ ין והבדּ לּת ם .ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌
לכם הבדּ ל ּת י א ׁש ר  האדמה ּת רמשׂ  אׁש ר  וּ בכל וּ בעוֹ ף בּ בּ המה נפ ׁש תיכם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֶאת 

כה )לטּמ א, כ .(ויקרא  ְ◌ַ◌ֵ◌

להיוֹ תכט  הע ּמ ים מן אתכם ואב דּ ל יהוֹ ה אני  קדוֹ ׁש  כּ י קדׁש ים  לי והייתם {כו} .ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
כו)לי , כ  .(ויקרא ִ◌

ה',ל אני בּה  לטמאה יאכל א וּ טרפה נבלה ח'). כב , .(ויקרא ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֹ

 
ּת תעבנּ וּ  ותעב  ּת ׁש ּק צנּ וּ  ׁש ּק ץ  כּ מהוּ  חרם והיית בּ ית אל  תוֹ עבה תביא וא ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְלא.

הוּ א חרם כו)כּ י  ז  .(דברים  ִ◌ֵ◌ֶ◌

ללב ונתן  אּפ וֹ  מחרוֹ ן יהוה יׁש וּ ב  למען החרם מן מא וּ מה בּ יד ידבּ ק  וא .ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
לאבתי נׁש בּ ע כּ א ׁש ר   ּוהרב ורחמ יח)רחמים יג  .(דברים  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌

ּת וֹ עבהלג כּ ל תאכל א ג). יד  .(דברים  ַֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

יאכל וּ לד א לכם הוּ א טמא העוֹ ף ׁש רץ וכל יט). יד , .(דברים  ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

עםלה  כּ י  לנכרי מכר  אוֹ  ואכלּה  ּת ּת ננּ ה  בּ ׁש ערי אׁש ר  לגּ ר נבלה כל  תאכלוּ  א .ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
אּמ וֹ , בּ חלב גּ די  תבל א היא לה' א ּת ה כא)קדוֹ ׁש  יד, .(דברים  ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌


הכּ הנים, יאכלוּ  א הבּ המה וּ מן הע וֹ ף מן וּ טרפה נבלה כּ ל לא)לו. מד, (יחזקאל  ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌

אחר לז  הגּ נּ וֹ ת אל והּמ ּט הרים הּמ תק דּ ׁש ים החזיר(אחד ). בּ שׂ ר  אכלי בּ ּת ו אחת ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌



למשפט הזמנה  א '|ד פרק 

יהוה נאם  יספ וּ  יח דּ ו והעכבּ ר  יז )וה קץ סו (ישעיה  ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

וּ טרפ לח  וּ נבלה  מטּמ אה א נפׁש י הנּ ה יהוה אדני אהּה  ואמר  אכלּת י . א ה ָ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּפ גּ וּ ל, בּ שׂ ר  בּ פי  בא וא עּת ה ועד יד )מנּ עוּ רי ד  (יחזקאל  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הללט  וּ במי ׁש וֹ ר בּ ׁש לוֹ ם בשׂ פתיו נמצא א ועולה בּ פיהוּ  היתה אמת ּת וֹ רת .ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
כּ י  מּפ יהוּ  יבקׁש וּ  ות וֹ רה דעת י ׁש מר וּ  כהן שׂ פתי כּ י {ז} מעוֹ ן: הׁש יב  ורבּ ים  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִאּת י 

הוּ א צבאוֹ ת יהוה ב)מלא .(מלאכי ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מעי מ   ֹבּ תו ותוֹ רת חפצּת י אהי  רצוֹ נ לעשׂ וֹ ת ט). מ .(תהילים  ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אל וֹ ּה מא  אחזה וּ מבּ שׂ רי  זאת נּק פוּ  עוֹ רי ואחר  כו). יט .(איוב ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

תאמב  ּלבד ולצּת   ּל חכמּת  חכמ ּת  אם יב). ט .(משלי ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נפׁש וֹ מג מ צּ ר וֹ ת ׁש מר וּ ל ׁש וֹ נוֹ  ּפ יו ׁש מר כג). כא .(משלי ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌

אּת המד נפׁש  בּ על  אם ע ּב שׂ כּ ין  ושׂ מּת  ב). כג  .(משלי  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ט וֹ ב :מה  בר כּ ת ּת בוֹ א ועליהם ינעם ול ּמ וֹ כיחים כה ). כד  .(משלי ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

תּמ לאמו  א הנּ פ ׁש  וגם לפיהוּ  האדם עמל כּ ל  ז ). ו .(קהלת  ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

מרמז  ויבּק ׁש  מׁש ּת יו וּ ביין  הּמ ל בּ פתבּ ג יתגּ אל א אׁש ר לבּ וֹ  על  דּ ניּ אל  ויּ שׂ ם .ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
יתגּ אל, א אׁש ר  ח)הּס ריסים א .(דניאל  ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הּס ריסים,מח  שׂ ר  לפני  וּ לרחמים לחסד דּ ניּ אל את האהים ויּ ּת ן ט). א .(דניאל ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌

מאכלכםמט  את מ נּ ה אׁש ר  הּמ ל אדני  את אני ירא לדניּ אל הּס ריסים שׂ ר ויּ אמר .ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
כּ גילכם אׁש ר  הילדים מן זעפים ּפ ניכם את יראה לּמ ה אׁש ר מ ׁש ּת יכם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְואת

, לּמ ל ראׁש י את י )וחיּ בּת ם א .(דניאל ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

מיׁש אל נ  חנניה  דּ ניּ אל  על הּס ריסים שׂ ר מנּ ה אׁש ר ה ּמ לצר  אל דּ ניּ אל ויּ אמר .ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
יא)ועזריה, א  .(דניאל ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ונׁש ּת ה,נא  וּ מים  ונאכלה הזּ רעים מן לנוּ  ויּת נוּ  עשׂ רה ימים  עבדי את נא  נס .ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
יב) א .(דניאל

ּת ראהנב וכאׁש ר  הּמ ל ּפ תבּ ג את האכלים הילדים וּ מראה מראינוּ  לפני ויראוּ  .ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
, עבדי עם יג)ע שׂ ה א .(דניאל ֲ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

עשׂ רה,נג ימים וינ ּס ם הזּ ה לדּ בר  להם ו יּ ׁש מע יד ). א .(דניאל ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

האכליםנד הילדים כּ ל מן בּ שׂ ר וּ בריאי ט וֹ ב מראיהם נראה עשׂ רה ימים וּ מקצת .ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌
, ה ּמ ל ּפ תבּ ג טו)את א .(דניאל ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

למשפט א 'הזמנה  ה|פרק 

הּמ לצרנה  ויהי זרענים,. להם ונתן מׁש ּת יהם ויין  ּפ תבּ גם את טז )נשׂ א א .(דניאל  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵֹ ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌

וחכמהנו  ספר בּ כל והשׂ כּ ל  מדּ ע האהים להם נתן ארבּ עּת ם האלּ ה והילדים .ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וחמוֹ ת, חזוֹ ן בּ כל הבין )ודניּ אל  א  .(דניאל  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

ועד נז  לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הר בּ ים וּ מצדּ יקי הרקיע כּ זהר יזהרוּ  והּמ שׂ כּ לים .ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
.ג)יב (דניאל

בּ ּה נח  לטמאּה  יאכל א וּ טרפה נבלה ח). כב  פרק  ויקרא  הזהיר(רש "י הטומאה לענין  - ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
טומאת אלא ומשא מגע  טומאת לה שאין טהור  עוף נבלת אכל שאם כאן
טרפה במינו שיש מי וטרפה וצ "ל בקדשים לאכול אסור הבליעה בבית אכילה 

טרפה. במינו שאין טמא עוף נבלת  יצא

מסיני: למשה הלכה  - שחיטה הלכות  חמשה

שהייהנט  .

דרסאס  .

חלדהסא  .

הגרמהסב .

עיקורסג .

מאכלת הא ה לד ל ולמה ל הזק ער לח ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻהק ר ת
ֲאס רת

המפרסמים. והּפ וֹ סקים הר בּ נים ׁש ל הלּ ׁש וֹ ן את כּ אן  להעתיק רוֹ צים ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאנוּ 

ערוּ א. בּ לחן ס "א)מוּ בא שמ "ג סי' חיים  אוֹ (אורח  נבלה אוֹ כל קטן ילד כּ ׁש ר וֹ אים ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מחיּ ב כּ ן האבּ א ל וֹ , להפריע מחיּ ב  אינוֹ  דּ ין ׁש בּ ית למרוֹ ת אחרים, (בּ גללא ּס וּ רים ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

( ּחנּ ו עצמ וֹ מצות  את עוֹ שׂ ה האבּ א [ואם דּ אוֹ רייתא, אּס וּ ר  מ ּמ נּ וּ  ולמנע בּ וֹ  לנזף ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
למח וֹ ת חיּ ב  דּ ין " ה"בּ ית אז דּ בר, ליּ לד אוֹ מר ואינוֹ  יוֹ דע, ואינוֹ  ר וֹ אה אינוֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
מחיּ ב  אז ׁש גּ ם דּ רבּ נן, בּ אּס וּ ר מד בּ ר  ואם , ּכ על וּ להזהיר וֹ  האבּ א את  ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהזמין
הדּ ין  בּ ית אין בּ יּ לד, נוֹ זף אינ וֹ  האבּ א אם זה בּ ענין זאת בּ כל בּ יּ לד, לנזף ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהא בּ א

בּ וֹ  וּ להתרוֹ ת האב את להזמין ערוך)מחיּ ב השולחן כּ ל (מפרשי  כּ ׁש היּ לד ]. מד בּ ר  זאת ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
לאכל  ל יּ לד  נוֹ תן בּ עצמ וֹ  כּ ׁש האבּ א אבל בּ עצמוֹ , האּס וּ ר אכל את לקח ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק טן

דּ רבּ נן בּ אּס וּ ר רק כּ ׁש ּמ דבּ ר אפלּ וּ  אז אס וּ ר וֹ ת, ה ּפ ס וּ ק :מאכלוֹ ת מן זאת  לוֹ מדים  (החכמים  ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌

אס וּ ר וֹ ת . בּ מאכלוֹ ת  הילדים  את  תכ שׁ יל וּ  שׁ לּ א תּ אכלוּ ם  לא דּ וֹ ר שׁ ים  והם  וּ בדם , בּ שׁ רצים  מד בּ ר  ה כּ ת וּ ב  תאכלוּ ם" ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְֹֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹֹ"לא



למשפט הזמנה  א '|ד פרק 

יהוה נאם  יספ וּ  יח דּ ו והעכבּ ר  יז )וה קץ סו (ישעיה  ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

וּ טרפ לח  וּ נבלה  מטּמ אה א נפׁש י הנּ ה יהוה אדני אהּה  ואמר  אכלּת י . א ה ָ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּפ גּ וּ ל, בּ שׂ ר  בּ פי  בא וא עּת ה ועד יד )מנּ עוּ רי ד  (יחזקאל  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הללט  וּ במי ׁש וֹ ר בּ ׁש לוֹ ם בשׂ פתיו נמצא א ועולה בּ פיהוּ  היתה אמת ּת וֹ רת .ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
כּ י  מּפ יהוּ  יבקׁש וּ  ות וֹ רה דעת י ׁש מר וּ  כהן שׂ פתי כּ י {ז} מעוֹ ן: הׁש יב  ורבּ ים  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִאּת י 

הוּ א צבאוֹ ת יהוה ב)מלא .(מלאכי ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מעי מ   ֹבּ תו ותוֹ רת חפצּת י אהי  רצוֹ נ לעשׂ וֹ ת ט). מ .(תהילים  ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אל וֹ ּה מא  אחזה וּ מבּ שׂ רי  זאת נּק פוּ  עוֹ רי ואחר  כו). יט .(איוב ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

תאמב  ּלבד ולצּת   ּל חכמּת  חכמ ּת  אם יב). ט .(משלי ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נפׁש וֹ מג מ צּ ר וֹ ת ׁש מר וּ ל ׁש וֹ נוֹ  ּפ יו ׁש מר כג). כא .(משלי ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌

אּת המד נפׁש  בּ על  אם ע ּב שׂ כּ ין  ושׂ מּת  ב). כג  .(משלי  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ט וֹ ב :מה  בר כּ ת ּת בוֹ א ועליהם ינעם ול ּמ וֹ כיחים כה ). כד  .(משלי ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

תּמ לאמו  א הנּ פ ׁש  וגם לפיהוּ  האדם עמל כּ ל  ז ). ו .(קהלת  ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

מרמז  ויבּק ׁש  מׁש ּת יו וּ ביין  הּמ ל בּ פתבּ ג יתגּ אל א אׁש ר לבּ וֹ  על  דּ ניּ אל  ויּ שׂ ם .ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
יתגּ אל, א אׁש ר  ח)הּס ריסים א .(דניאל  ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הּס ריסים,מח  שׂ ר  לפני  וּ לרחמים לחסד דּ ניּ אל את האהים ויּ ּת ן ט). א .(דניאל ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌

מאכלכםמט  את מ נּ ה אׁש ר  הּמ ל אדני  את אני ירא לדניּ אל הּס ריסים שׂ ר ויּ אמר .ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
כּ גילכם אׁש ר  הילדים מן זעפים ּפ ניכם את יראה לּמ ה אׁש ר מ ׁש ּת יכם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְואת

, לּמ ל ראׁש י את י )וחיּ בּת ם א .(דניאל ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

מיׁש אל נ  חנניה  דּ ניּ אל  על הּס ריסים שׂ ר מנּ ה אׁש ר ה ּמ לצר  אל דּ ניּ אל ויּ אמר .ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
יא)ועזריה, א  .(דניאל ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ונׁש ּת ה,נא  וּ מים  ונאכלה הזּ רעים מן לנוּ  ויּת נוּ  עשׂ רה ימים  עבדי את נא  נס .ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
יב) א .(דניאל

ּת ראהנב וכאׁש ר  הּמ ל ּפ תבּ ג את האכלים הילדים וּ מראה מראינוּ  לפני ויראוּ  .ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
, עבדי עם יג)ע שׂ ה א .(דניאל ֲ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

עשׂ רה,נג ימים וינ ּס ם הזּ ה לדּ בר  להם ו יּ ׁש מע יד ). א .(דניאל ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

האכליםנד הילדים כּ ל מן בּ שׂ ר וּ בריאי ט וֹ ב מראיהם נראה עשׂ רה ימים וּ מקצת .ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌
, ה ּמ ל ּפ תבּ ג טו)את א .(דניאל ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

למשפט א 'הזמנה  ה|פרק 

הּמ לצרנה  ויהי זרענים,. להם ונתן מׁש ּת יהם ויין  ּפ תבּ גם את טז )נשׂ א א .(דניאל  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵֹ ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌

וחכמהנו  ספר בּ כל והשׂ כּ ל  מדּ ע האהים להם נתן ארבּ עּת ם האלּ ה והילדים .ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וחמוֹ ת, חזוֹ ן בּ כל הבין )ודניּ אל  א  .(דניאל  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

ועד נז  לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הר בּ ים וּ מצדּ יקי הרקיע כּ זהר יזהרוּ  והּמ שׂ כּ לים .ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
.ג)יב (דניאל

בּ ּה נח  לטמאּה  יאכל א וּ טרפה נבלה ח). כב  פרק  ויקרא  הזהיר(רש "י הטומאה לענין  - ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
טומאת אלא ומשא מגע  טומאת לה שאין טהור  עוף נבלת אכל שאם כאן
טרפה במינו שיש מי וטרפה וצ "ל בקדשים לאכול אסור הבליעה בבית אכילה 

טרפה. במינו שאין טמא עוף נבלת  יצא

מסיני: למשה הלכה  - שחיטה הלכות  חמשה

שהייהנט  .

דרסאס  .

חלדהסא  .

הגרמהסב .

עיקורסג .

מאכלת הא ה לד ל ולמה ל הזק ער לח ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻהק ר ת
ֲאס רת

המפרסמים. והּפ וֹ סקים הר בּ נים ׁש ל הלּ ׁש וֹ ן את כּ אן  להעתיק רוֹ צים ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאנוּ 

ערוּ א. בּ לחן ס "א)מוּ בא שמ "ג סי' חיים  אוֹ (אורח  נבלה אוֹ כל קטן ילד כּ ׁש ר וֹ אים ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מחיּ ב כּ ן האבּ א ל וֹ , להפריע מחיּ ב  אינוֹ  דּ ין ׁש בּ ית למרוֹ ת אחרים, (בּ גללא ּס וּ רים ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

( ּחנּ ו עצמ וֹ מצות  את עוֹ שׂ ה האבּ א [ואם דּ אוֹ רייתא, אּס וּ ר  מ ּמ נּ וּ  ולמנע בּ וֹ  לנזף ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
למח וֹ ת חיּ ב  דּ ין " ה"בּ ית אז דּ בר, ליּ לד אוֹ מר ואינוֹ  יוֹ דע, ואינוֹ  ר וֹ אה אינוֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
מחיּ ב  אז ׁש גּ ם דּ רבּ נן, בּ אּס וּ ר מד בּ ר  ואם , ּכ על וּ להזהיר וֹ  האבּ א את  ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהזמין
הדּ ין  בּ ית אין בּ יּ לד, נוֹ זף אינ וֹ  האבּ א אם זה בּ ענין זאת בּ כל בּ יּ לד, לנזף ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהא בּ א

בּ וֹ  וּ להתרוֹ ת האב את להזמין ערוך)מחיּ ב השולחן כּ ל (מפרשי  כּ ׁש היּ לד ]. מד בּ ר  זאת ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
לאכל  ל יּ לד  נוֹ תן בּ עצמ וֹ  כּ ׁש האבּ א אבל בּ עצמוֹ , האּס וּ ר אכל את לקח ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק טן

דּ רבּ נן בּ אּס וּ ר רק כּ ׁש ּמ דבּ ר אפלּ וּ  אז אס וּ ר וֹ ת, ה ּפ ס וּ ק :מאכלוֹ ת מן זאת  לוֹ מדים  (החכמים  ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌

אס וּ ר וֹ ת . בּ מאכלוֹ ת  הילדים  את  תכ שׁ יל וּ  שׁ לּ א תּ אכלוּ ם  לא דּ וֹ ר שׁ ים  והם  וּ בדם , בּ שׁ רצים  מד בּ ר  ה כּ ת וּ ב  תאכלוּ ם" ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְֹֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹֹ"לא
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להם אס וּ ר  גּ ם  קטנּ ים  שׁ יּ לדים  ה קּ טנּ ים", על גּ דוֹ לים  "להזהיר  ואמר תּ " "אמר כּ הנים  טמאת  אצל גּ ם כּ ת וּ ב  כן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 

שם )להּט ּמ אוֹ ת ) החיים  וכף תורה  ובדעת  באחרונים  שמ"ג בספר  באריכות  בזה  .(ע ' ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

כּ וֹ תבב. ז')הרמ"א סעי' פ"א סימן דעה  כּ ׁש ר(ביורה  ההלכה ּפ י על  מצרית ׁש ל חלב  ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ליּ לד ) אם " "חלב  יּת נוּ (לתת  ׁש א זאת בּ כל אבל יהוּ ד יּ ה, מאם חלב לתת כּ מוֹ  בּ דיּ וּ ק ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌

מ"חלב  לׁש ּת וֹ ת הלּ ב,אם לילדים את מטמטם גּ וֹ יה ׁש ל חלב כּ י גּ וֹ יה, ׁש ל " ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
ז"ל  והריטב "א הרׁש בּ "א רעים. טבעים בּ יּ לד  קי"ד )וּ מחדּ יר ׁש הדּ בר(יבמות  כּ וֹ תבים ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש ל  היּ ה וּ דיּ וֹ ת הּמ דּ וֹ ת את מאבּ דים והם היּ לד, אצל ואכזריּ וּ ת רע טבע ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵגּ וֹ רם
ורחמנים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ יׁש נים

"ד. הנּ וֹ תנת יהוּ דיּ ה אה ׁש גּ ם הרמ"א, ׁש ם כּ וֹ תב אם ע וֹ ד לאכל חלב לּה  אס וּ ר  " ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
המפרׁש ים אוֹ מרים אסוּ רוֹ ת. וט"ז )מאכלוֹ ת בּ סכּ נה(ש "ך כּ ׁש האה  ׁש אפלּ וּ  - ּפ ׁש ט  ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אז  לּה  אסוּ ר  זאת בּ כל נפׁש , ּפ ּק וּ ח בּ גלל - אּס וּ ר  לאכל חיּ בת  ׁש היא וׁש לוֹ ם, ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַחס 
ל יּ לד . מזּ יק  זה אס וּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת אוֹ כלת  כּ ׁש האה אפלּ וּ  כּ י היּ לד, את  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלהניק

ּפ וֹ סקיםה. ׁש אנוּ  ׁש לּ מרוֹ ת הרמ"א, ׁש ם כּ וֹ תב בסעיףעוֹ ד לעיל ראה  שמ"ג , סימן  חיים  (באורח ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
עצמ וֹ א') את עוֹ שׂ ה והאבּ א דּ ר בּ נן, אּס וּ ר רק ׁש הוּ א א ּס וּ ר  מעצמוֹ  אוֹ כל ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש היּ לד

בּ אּס וּ רים  א "להלכה", רק זה בּ אב, לנזף חיּ ב דּ ין הבּ ית אין ר וֹ אה, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
כּ  בּ אב,אחרים למחוֹ ת דּ ין הבּ ית חיּ ב אסוּ רוֹ ת וּ מאכלוֹ ת ׁש בּ ת חלּ וּ ל  בּ ענין מוֹ  ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

למר וֹ ת וזאת האסוּ רוֹ ת, הּמ אכל וֹ ת את לאכל מהיּ לד למנע בּ כח  חיּ ב הדּ ין ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵוּ בית
כּ וֹ תב   ּכ - בּ עתיד  ליּ לד י זּ יק וּ  אס וּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת כּ י  בּ לבד, דּ ר בּ נן  בּ אּס וּ ר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶׁש ּמ דבּ ר
והּס וֹ ף  רע, טבע עם יהיה ׁש הוּ א גּ וֹ רמים  אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת כּ י - ׁש ם חד ׁש  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּפ רי 

רעה. לתרבּ וּ ת יצא ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
נזהריםו . להיוֹ ת יכוֹ לים ואיננּ וּ  מאחר "ׁש לּ דאבוֹ ננ וּ  חד ׁש : ה ּפ רי  ׁש ם כּ וֹ תב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵעוֹ ד

ורב  הדּ ת , את ועוֹ זבים הדּ ר מן יוֹ רדים  הילדים רב מדּ וּ ע  הס בּ ה זוֹ  אלּ וּ , ֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ענינים
בּ ל בּ ם, ׁש מים יראת להם ואין הדּ וֹ ר, ׁש ל ּפ נים ע זּ וּ ת בּ עלי  להי וֹ ת הוֹ פכים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
גּ דוֹ ל  לנוּ  וּ מי וכוּ ', זאת לקבּ ל  יכוֹ לים אינם הם מוּ סר , להם כּ ׁש אוֹ מרים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

מ "אחר " רעה )י וֹ תר  לתר בּ וּ ת  יצא ימיו  בּ ס וֹ ף מאיר , ר בּ י האל וֹ קי  ה תּ נּ א שׁ ל  הר בּ י  ה תּ נּ אים, מן (אחד ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּפ עם עברה היא מע בּ רת היתה כּ ׁש אּמ וֹ  - היתה היּ ׁש ר  מדּ ר לירידתוֹ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הּס בּ ה
והריח זרה, העבוֹ דה ׁש ל וריח בּ ּט עם התאהבה והיא זרה, עבוֹ דה בּ ית ליד  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת
להיוֹ ת חיּ בים לכן היּ ׁש ר, ּמ דר ׁש יּ רד גּ רם אׁש ר וזה גּ וּ פּה , בּ כל התּפ ט ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה 

חדׁש  הּפ רי לׁש וֹ ן כּ אן עד לאכל ". הּק טנּ ים לילדים נּ וֹ תנים  מה גםזהירים (ועיין ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
נ"ג) ואות  י "ד  אות  שם  מהחיד "א ברכה  במחזיק  .כן

בּ ספר וֹ ז . כּ וֹ תב י שׂ כר" "בּ ני הּס פר ׁש ל המחבּ ר בּ על הּק דוֹ ׁש  והצּ דּ יק ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהגּ א וֹ ן
דּפ רקא" קכ "ו)"אגרא על (אות ּת רוּ ץ זי"ע מרימנוֹ ב מענדעלע ר' הצּ דּ יק  ׁש ל  בּ ׁש מוֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

למשפט א 'הזמנה  ז|פרק 

ה וֹ לכים הם עדין קטנּ ים כּ ׁש הם ילדים הר בּ ה  ר וֹ אים ׁש אנוּ  הגּ דוֹ לה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַהּק ׁש יה
ׁש מי ּה  יהא אמן וע וֹ נים בּ כוּ נה , מתּפ לּ לים ר בּ ה, בּ התלהב וּ ת ׁש ם ולוֹ מדים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַל'חדר '
הוֹ פכים הם  גּ דלים  וּ כׁש הם  בּ י וֹ תר , הּט וֹ בים הילדים הי וּ  כּ אלּ וּ  וּ מתנהגים  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַר בּ א,

קוֹ רה זה מהיכן וּ להתּפ לּ ל , ללמד וּ מפסיקים רעוֹ ת, מ דּ וֹ ת בּ עלי  מדּ וּ ע להי וֹ ת ? ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
עוֹ רם את מחליפים הּת וֹ רההם לּמ וּ ד  ׁש בּ זכוּ ת ,ההפ להי וֹ ת היה  צרי זה הרי ? ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

כּ פי  יוֹ תר, גּ דוֹ לים כּ ׁש יּ הי וּ  להם יעמד קטנּ ים, ילדים כּ ׁש היוּ  ׁש ּק יּ מוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צווֹ ת
בּ ד יּ וּ ק  הוּ א ּק וֹ רה מה  וּ בינתים הניּ ה, הּמ צוה  את גּ וֹ ררת אחת ׁש ּמ צוה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהכּ לל
הילדים ׁש כּ ׁש הי וּ  היא ׁש הּס בּ ה - מענדעלע ר בּ י הרבּ י  ּכ על  מׁש יב - . ַההפ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ואצל  כּ ׁש ר , ׁש אינוֹ  בּ כסף ׁש ּק נוּ  אכל גּ זל, ׁש ל בּ אכל אוֹ תם ּפ ּט מוּ  הוֹ ריהם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְקטנּ ים,
את בּ וֹ  והאכיל וּ  כּ ׁש ר  ׁש אינוֹ  אכל קנוּ   א כּ ׁש ר, לכאוֹ רה היה ׁש הכּ סף ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
נבראוּ  זה ידי ועל כּ ׁש רים, ׁש אינם מ ּמ אכלים גּ דל וּ בשׂ רם הגּ וּ ף  ּכ ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים,

הרעים הדּ ברים לכל  ּת אווֹ ת עם רעוֹ ת י שׁ מרנ וּ )מדּ וֹ ת עכ"ד .(ה ם  ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

הּק דוֹ ׁש ח. החיּ ים הא וֹ ר  גּ ם כּ וֹ תב  ּשמיני )כ פרשת  מאכלוֹ ת(בסוף ׁש אוֹ כלים אלּ וּ  ׁש כּ ל  ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
הגּ מרא כּ וּ נת וז וּ  ׁש רץ, לחתיכת  בּ עצמם הוֹ פכים הם וּ רמשׂ ים, ׁש קצים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲאסוּ רים,
הם ׁש רצים אוֹ כלים ׁש הם בּ כ כּ י ׁש קצים, וילדיהם ׁש רצים הנּ ם הארצים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש עּמ י

ה רצים. ילדי  הם והילדים ל ׁש רצים בּ עצמם האוֹ ר-הוֹ פכים מסיּ ם  ּכ ועל ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
א בּ ׁש וֹ גג, כּ ׁש אוֹ כלים אבל בּ מזיד, ׁש רצים כּ ׁש אוֹ כלים זה ׁש כּ ל הּק דוֹ ׁש , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים
וזאת ואטוּ ם, טמא להיוֹ ת הוֹ פ ׁש הוּ א רק לׁש רץ, בּ עצמוֹ  מּמ ׁש  הנּ פׁש  את ֵהוֹ פ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
דּ חוּ ס  כּ ׁש האויר  היּ וֹ ם, בּ מיחד אּס וּ ר, אכל ׁש הוּ א כּ לל  יוֹ דע אינוֹ  כּ ׁש הוּ א  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
ולכן  מּת וֹ לעים, נקי ׁש יּ היה אחד דּ בר ואין כּ מעט בּ יחד, כּ לּ ם הארצוֹ ת ׁש בּ כל   ָּכ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וימר. יזּ הר ׁש בּ אמת נפׁש וֹ  את לׁש מר ׁש רוֹ צה מי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָכּ ל
הּק דוֹ ׁש ט. קכ "ח)בּ זּ הר דף בּ חלב (שמות  בּ שׂ ר  ׁש אוֹ כל ׁש ּמ י  בּ יחד )כּ תוּ ב בּ שׂ ר  עם  ה וּ א(חלב ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

הׁש ּפ עה ּת היה זה לפגם וכי ילדיו, את גּ ם אלּ א - עצמוֹ  את רק ּפ וֹ גם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵאינוֹ 
יעקב" "ויּ גּ ד  בּ על ּפ ׁש ט אוֹ מר בּ זה - ויקרא)לדוֹ רוֹ ת. פ ' את(עה "ת  ּת ׁש ּק צוּ  "אל ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

- בּ ּפ ס וּ ק ׁש כּ תוּ ב נוֹ סף דּ בר לר בּ וֹ ת  הכּ וּ נה "את" ׁש כּ תוּ ב מקוֹ ם בּ כל  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַנפׁש וֹ תיכם"
יפגּ מוּ . א הילדים ׁש ל הנּ פ ׁש וֹ ת את ׁש גּ ם היא ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהכּ וּ נה

הּפ ס וּ קי. שמיני )על מביא(בפרשת  ור ׁש "י  הּס פרא דּ וֹ רׁש  יאכל", א הוּ א "ׁש קץ ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
וזאת אסוּ רוֹ ת, מאכל וֹ ת יאכל הני ׁש גּ ם הגּ וֹ רם לזה  היא ׁש הכּ וּ נה ֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מסבּ יר
בּ עצמ וֹ  ׁש ה וּ א  כּ אלּ וּ  בּ דיּ וּ ק לוֹ  נחׁש ב זה  זאת, אכל א כּ לל בּ עצמוֹ  ׁש הוּ א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַלמר וֹ ת

ה לּ או. על  עוֹ בר  הוּ א וגם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאכל,
כּ וֹ תביא. העב וֹ דה וׁש רש לי )היסוֹ ד הגידה ד "ה  ד ' פרק  הבכורות ראוּ י (שער  אינוֹ  "האם ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

יזּ לוּ  מים כּ מוֹ  וׁש דּ מעוֹ ת  לפיו, אדמה להכניס האדמה , על  עצמוֹ  את לזרק ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלאדם



למשפט הזמנה  א '|ו  פרק 

להם אס וּ ר  גּ ם  קטנּ ים  שׁ יּ לדים  ה קּ טנּ ים", על גּ דוֹ לים  "להזהיר  ואמר תּ " "אמר כּ הנים  טמאת  אצל גּ ם כּ ת וּ ב  כן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 

שם )להּט ּמ אוֹ ת ) החיים  וכף תורה  ובדעת  באחרונים  שמ"ג בספר  באריכות  בזה  .(ע ' ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

כּ וֹ תבב. ז')הרמ"א סעי' פ"א סימן דעה  כּ ׁש ר(ביורה  ההלכה ּפ י על  מצרית ׁש ל חלב  ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ליּ לד ) אם " "חלב  יּת נוּ (לתת  ׁש א זאת בּ כל אבל יהוּ ד יּ ה, מאם חלב לתת כּ מוֹ  בּ דיּ וּ ק ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌

מ"חלב  לׁש ּת וֹ ת הלּ ב,אם לילדים את מטמטם גּ וֹ יה ׁש ל חלב כּ י גּ וֹ יה, ׁש ל " ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
ז"ל  והריטב "א הרׁש בּ "א רעים. טבעים בּ יּ לד  קי"ד )וּ מחדּ יר ׁש הדּ בר(יבמות  כּ וֹ תבים ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש ל  היּ ה וּ דיּ וֹ ת הּמ דּ וֹ ת את מאבּ דים והם היּ לד, אצל ואכזריּ וּ ת רע טבע ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵגּ וֹ רם
ורחמנים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ יׁש נים

"ד. הנּ וֹ תנת יהוּ דיּ ה אה ׁש גּ ם הרמ"א, ׁש ם כּ וֹ תב אם ע וֹ ד לאכל חלב לּה  אס וּ ר  " ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
המפרׁש ים אוֹ מרים אסוּ רוֹ ת. וט"ז )מאכלוֹ ת בּ סכּ נה(ש "ך כּ ׁש האה  ׁש אפלּ וּ  - ּפ ׁש ט  ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אז  לּה  אסוּ ר  זאת בּ כל נפׁש , ּפ ּק וּ ח בּ גלל - אּס וּ ר  לאכל חיּ בת  ׁש היא וׁש לוֹ ם, ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַחס 
ל יּ לד . מזּ יק  זה אס וּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת אוֹ כלת  כּ ׁש האה אפלּ וּ  כּ י היּ לד, את  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלהניק

ּפ וֹ סקיםה. ׁש אנוּ  ׁש לּ מרוֹ ת הרמ"א, ׁש ם כּ וֹ תב בסעיףעוֹ ד לעיל ראה  שמ"ג , סימן  חיים  (באורח ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
עצמ וֹ א') את עוֹ שׂ ה והאבּ א דּ ר בּ נן, אּס וּ ר רק ׁש הוּ א א ּס וּ ר  מעצמוֹ  אוֹ כל ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש היּ לד

בּ אּס וּ רים  א "להלכה", רק זה בּ אב, לנזף חיּ ב דּ ין הבּ ית אין ר וֹ אה, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
כּ  בּ אב,אחרים למחוֹ ת דּ ין הבּ ית חיּ ב אסוּ רוֹ ת וּ מאכלוֹ ת ׁש בּ ת חלּ וּ ל  בּ ענין מוֹ  ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

למר וֹ ת וזאת האסוּ רוֹ ת, הּמ אכל וֹ ת את לאכל מהיּ לד למנע בּ כח  חיּ ב הדּ ין ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵוּ בית
כּ וֹ תב   ּכ - בּ עתיד  ליּ לד י זּ יק וּ  אס וּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת כּ י  בּ לבד, דּ ר בּ נן  בּ אּס וּ ר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶׁש ּמ דבּ ר
והּס וֹ ף  רע, טבע עם יהיה ׁש הוּ א גּ וֹ רמים  אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת כּ י - ׁש ם חד ׁש  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּפ רי 

רעה. לתרבּ וּ ת יצא ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
נזהריםו . להיוֹ ת יכוֹ לים ואיננּ וּ  מאחר "ׁש לּ דאבוֹ ננ וּ  חד ׁש : ה ּפ רי  ׁש ם כּ וֹ תב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵעוֹ ד

ורב  הדּ ת , את ועוֹ זבים הדּ ר מן יוֹ רדים  הילדים רב מדּ וּ ע  הס בּ ה זוֹ  אלּ וּ , ֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ענינים
בּ ל בּ ם, ׁש מים יראת להם ואין הדּ וֹ ר, ׁש ל ּפ נים ע זּ וּ ת בּ עלי  להי וֹ ת הוֹ פכים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
גּ דוֹ ל  לנוּ  וּ מי וכוּ ', זאת לקבּ ל  יכוֹ לים אינם הם מוּ סר , להם כּ ׁש אוֹ מרים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

מ "אחר " רעה )י וֹ תר  לתר בּ וּ ת  יצא ימיו  בּ ס וֹ ף מאיר , ר בּ י האל וֹ קי  ה תּ נּ א שׁ ל  הר בּ י  ה תּ נּ אים, מן (אחד ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּפ עם עברה היא מע בּ רת היתה כּ ׁש אּמ וֹ  - היתה היּ ׁש ר  מדּ ר לירידתוֹ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הּס בּ ה
והריח זרה, העבוֹ דה ׁש ל וריח בּ ּט עם התאהבה והיא זרה, עבוֹ דה בּ ית ליד  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת
להיוֹ ת חיּ בים לכן היּ ׁש ר, ּמ דר ׁש יּ רד גּ רם אׁש ר וזה גּ וּ פּה , בּ כל התּפ ט ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה 

חדׁש  הּפ רי לׁש וֹ ן כּ אן עד לאכל ". הּק טנּ ים לילדים נּ וֹ תנים  מה גםזהירים (ועיין ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
נ"ג) ואות  י "ד  אות  שם  מהחיד "א ברכה  במחזיק  .כן

בּ ספר וֹ ז . כּ וֹ תב י שׂ כר" "בּ ני הּס פר ׁש ל המחבּ ר בּ על הּק דוֹ ׁש  והצּ דּ יק ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהגּ א וֹ ן
דּפ רקא" קכ "ו)"אגרא על (אות ּת רוּ ץ זי"ע מרימנוֹ ב מענדעלע ר' הצּ דּ יק  ׁש ל  בּ ׁש מוֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

למשפט א 'הזמנה  ז|פרק 

ה וֹ לכים הם עדין קטנּ ים כּ ׁש הם ילדים הר בּ ה  ר וֹ אים ׁש אנוּ  הגּ דוֹ לה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַהּק ׁש יה
ׁש מי ּה  יהא אמן וע וֹ נים בּ כוּ נה , מתּפ לּ לים ר בּ ה, בּ התלהב וּ ת ׁש ם ולוֹ מדים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַל'חדר '
הוֹ פכים הם  גּ דלים  וּ כׁש הם  בּ י וֹ תר , הּט וֹ בים הילדים הי וּ  כּ אלּ וּ  וּ מתנהגים  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַר בּ א,

קוֹ רה זה מהיכן וּ להתּפ לּ ל , ללמד וּ מפסיקים רעוֹ ת, מ דּ וֹ ת בּ עלי  מדּ וּ ע להי וֹ ת ? ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
עוֹ רם את מחליפים הּת וֹ רההם לּמ וּ ד  ׁש בּ זכוּ ת ,ההפ להי וֹ ת היה  צרי זה הרי ? ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

כּ פי  יוֹ תר, גּ דוֹ לים כּ ׁש יּ הי וּ  להם יעמד קטנּ ים, ילדים כּ ׁש היוּ  ׁש ּק יּ מוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צווֹ ת
בּ ד יּ וּ ק  הוּ א ּק וֹ רה מה  וּ בינתים הניּ ה, הּמ צוה  את גּ וֹ ררת אחת ׁש ּמ צוה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהכּ לל
הילדים ׁש כּ ׁש הי וּ  היא ׁש הּס בּ ה - מענדעלע ר בּ י הרבּ י  ּכ על  מׁש יב - . ַההפ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ואצל  כּ ׁש ר , ׁש אינוֹ  בּ כסף ׁש ּק נוּ  אכל גּ זל, ׁש ל בּ אכל אוֹ תם ּפ ּט מוּ  הוֹ ריהם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְקטנּ ים,
את בּ וֹ  והאכיל וּ  כּ ׁש ר  ׁש אינוֹ  אכל קנוּ   א כּ ׁש ר, לכאוֹ רה היה ׁש הכּ סף ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
נבראוּ  זה ידי ועל כּ ׁש רים, ׁש אינם מ ּמ אכלים גּ דל וּ בשׂ רם הגּ וּ ף  ּכ ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים,

הרעים הדּ ברים לכל  ּת אווֹ ת עם רעוֹ ת י שׁ מרנ וּ )מדּ וֹ ת עכ"ד .(ה ם  ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

הּק דוֹ ׁש ח. החיּ ים הא וֹ ר  גּ ם כּ וֹ תב  ּשמיני )כ פרשת  מאכלוֹ ת(בסוף ׁש אוֹ כלים אלּ וּ  ׁש כּ ל  ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
הגּ מרא כּ וּ נת וז וּ  ׁש רץ, לחתיכת  בּ עצמם הוֹ פכים הם וּ רמשׂ ים, ׁש קצים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲאסוּ רים,
הם ׁש רצים אוֹ כלים ׁש הם בּ כ כּ י ׁש קצים, וילדיהם ׁש רצים הנּ ם הארצים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש עּמ י

ה רצים. ילדי  הם והילדים ל ׁש רצים בּ עצמם האוֹ ר-הוֹ פכים מסיּ ם  ּכ ועל ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
א בּ ׁש וֹ גג, כּ ׁש אוֹ כלים אבל בּ מזיד, ׁש רצים כּ ׁש אוֹ כלים זה ׁש כּ ל הּק דוֹ ׁש , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים
וזאת ואטוּ ם, טמא להיוֹ ת הוֹ פ ׁש הוּ א רק לׁש רץ, בּ עצמוֹ  מּמ ׁש  הנּ פׁש  את ֵהוֹ פ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
דּ חוּ ס  כּ ׁש האויר  היּ וֹ ם, בּ מיחד אּס וּ ר, אכל ׁש הוּ א כּ לל  יוֹ דע אינוֹ  כּ ׁש הוּ א  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
ולכן  מּת וֹ לעים, נקי ׁש יּ היה אחד דּ בר ואין כּ מעט בּ יחד, כּ לּ ם הארצוֹ ת ׁש בּ כל   ָּכ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וימר. יזּ הר ׁש בּ אמת נפׁש וֹ  את לׁש מר ׁש רוֹ צה מי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָכּ ל
הּק דוֹ ׁש ט. קכ "ח)בּ זּ הר דף בּ חלב (שמות  בּ שׂ ר  ׁש אוֹ כל ׁש ּמ י  בּ יחד )כּ תוּ ב בּ שׂ ר  עם  ה וּ א(חלב ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

הׁש ּפ עה ּת היה זה לפגם וכי ילדיו, את גּ ם אלּ א - עצמוֹ  את רק ּפ וֹ גם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵאינוֹ 
יעקב" "ויּ גּ ד  בּ על ּפ ׁש ט אוֹ מר בּ זה - ויקרא)לדוֹ רוֹ ת. פ ' את(עה "ת  ּת ׁש ּק צוּ  "אל ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

- בּ ּפ ס וּ ק ׁש כּ תוּ ב נוֹ סף דּ בר לר בּ וֹ ת  הכּ וּ נה "את" ׁש כּ תוּ ב מקוֹ ם בּ כל  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַנפׁש וֹ תיכם"
יפגּ מוּ . א הילדים ׁש ל הנּ פ ׁש וֹ ת את ׁש גּ ם היא ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהכּ וּ נה

הּפ ס וּ קי. שמיני )על מביא(בפרשת  ור ׁש "י  הּס פרא דּ וֹ רׁש  יאכל", א הוּ א "ׁש קץ ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
וזאת אסוּ רוֹ ת, מאכל וֹ ת יאכל הני ׁש גּ ם הגּ וֹ רם לזה  היא ׁש הכּ וּ נה ֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מסבּ יר
בּ עצמ וֹ  ׁש ה וּ א  כּ אלּ וּ  בּ דיּ וּ ק לוֹ  נחׁש ב זה  זאת, אכל א כּ לל בּ עצמוֹ  ׁש הוּ א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַלמר וֹ ת

ה לּ או. על  עוֹ בר  הוּ א וגם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאכל,
כּ וֹ תביא. העב וֹ דה וׁש רש לי )היסוֹ ד הגידה ד "ה  ד ' פרק  הבכורות ראוּ י (שער  אינוֹ  "האם ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

יזּ לוּ  מים כּ מוֹ  וׁש דּ מעוֹ ת  לפיו, אדמה להכניס האדמה , על  עצמוֹ  את לזרק ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
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חלילה ׁש א וּ לי בּ נפ ׁש וֹ  ל ׁש ער יכוֹ ל הוּ א אם וזאת  לנוּ ח, א וּ בלּ ילה בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵמעיניו
על  והענ ׁש  העווֹ ן ׁש חמר  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכל וֹ ת מסּפ יק נזהר היה א הוּ א ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ חיּ יו
כּ ל  על כּ י  הקדוֹ ׁש , הזהר ּפ י על ׁש בּ עוֹ לם העברוֹ ת מ כּ ל חמוּ רה יוֹ תר ז וֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲעברה
לאחר זאת  בּ כל דּ ין, בּ ית מיתת עליהן ׁש ח יּ בים אלּ וּ  על אפלּ וּ  ׁש בּ ּת וֹ רה, ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברוֹ ת
בּ סוֹ פוֹ  מגּ יע הוּ א אחרוֹ ת, עברוֹ ת ועל  זוֹ  עברה על בּ גּ יהנּ ם הענׁש  את קבּ ל ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
אבל  הבּ א, לעוֹ לם חלק דּ בר ׁש ל בּ סוֹ פ וֹ  ל וֹ  יׁש  ה ּפ חוֹ ת וּ לכל עדן , לגן דּ בר  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל

אס וּ ר וֹ ת, בּ מאכלוֹ ת עצמוֹ  את ׁש ּט ּמ א לוֹ מי ואין  י שׂ ראל  בּ אלוֹ קי  חלק לוֹ  אין ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
וּ לד בּ ר לכּת ב יכ וֹ ל אני מה ועוֹ ד  - דּ וֹ רוֹ ת. לדוֹ רי  נׁש ּפ ט והוּ א הבּ א, לע וֹ לם ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק
ׁש צּ רי לעיל , ׁש צּ יּ נּ וּ  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  מס ּפ יק א זה  האם ישׂ ראל, בּ ני לבּ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַעל
אם ׁש לּ וֹ  הרע הּמ זּ ל  על וי כּ ה ׁש יּ ל אלּ וּ  בּ כל  נזכּ ר  כּ ׁש הוּ א האדם לב את ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְלעוֹ רר 

כוּ '. ׁש הזכּ רנוּ  כּ ל  את לעצמ וֹ  יתאר א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְהוּ א

חמר את ולדעת להבין הראׁש  את ל וֹ  ׁש יּ ׁש  אדם כּ ל יקרים, וידידים אחים כּ ן  ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועל
ולהיוֹ ת לעתיד, ללמד בּ כדי וּ להזּ הר  לׁש מר ללּ ב יּק ח ו א ליצלן, רחמנא ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָהא ּס וּ ר 
בּ אכל  ׁש יּ ׁש  ספיקא  ספק  אצל ׁש אפ לּ וּ  הזּ ה, ה נּ וֹ רא מהעוֹ ן זהירוּ ת מיני  בּ כל ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָזהיר

עכ"ל . הזּ ה" בּ ּמ ׁש קה ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַאוֹ 
להלּ ןיב. ׁש ם כּ וֹ תב  הוּ א ויזהר )ע וֹ ד בּ ני (ד "ה  על  יתרה אימה יזרק א ׁש האדם ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

עדיף  ואז האמת, את לסּפ ר ּת פחד היא בּ מהוּ , ּת כּ ׁש ל חלילה אם אז כּ י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵבּ יתוֹ ,
יׁש  וכן ּת ׁש אל, מ ּמ ילא ּת פחד א אם ׁש אלה, איזוֹ  מתע וֹ ררת חלילה  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם
לס ּפ ר אלּ א לחבּ וֹ ת  ׁש א להזהיר וכּס דר וטוֹ בים, ר כּ ים בּ דברים  זאת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהסבּ יר 
ספקוֹ ת, כּ מעט מאכל  כּ ל על כּ מעט כּ ׁש יּ ׁש  היּ וֹ ם, ׁש כּ ן וכל ׁש ם, עיּ ן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִוּ לׁש אל
הלּ לוּ  האלוֹ ת בּ כל  האחרוֹ נה הּפ וֹ סקת להיוֹ ת צריכה א ׁש היא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּפ ׁש יטא

אסוּ ר. וּ מה ּט וֹ ב מה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להחליט

הּט ה וֹ ר יג. ׁש לחן הקדוֹ ׁש  ה ')בּ ּס פר פרק  סוף  עיניים  פתח כּ דלהלּ ן (מאמר  כּ תוּ ב כּ תוּ ב ! ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
לאחר צדוֹ קי  להיוֹ ת הפ גּ דוֹ ל כּ הן יּ וֹ חנן מה ׁש זּ ה הּק דוֹ ׁש  האר "י ׁש ל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִבּ ׁש מוֹ 
ׁש כּ ל  אנׁש ים  יׁש נם אּס וּ ר. מאכל ׁש אכל בּ גלל הדּ בר  קרה ׁש נה, 80 בּ ן ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
מינים להיוֹ ת והוֹ פכים עוֹ רם את הוֹ פכים הם וּ פתאוֹ ם טוֹ בים, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמע שׂ יהם
ׁש אינוֹ  אדם בּ ן  כּ י גּ דוֹ ל , כּ הן יוֹ חנן כּ מוֹ  בּ שׂ כלם מבלבּ לים הם ואז ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְואּפ יק וֹ רסים,
כּ לל  מתּק ן אינוֹ  ׁש הוּ א רק א אז גּ מוּ ר, רׁש ע בּ וֹ  ׁש ּמ גלגּ ל מאכל אוֹ כל והוּ א ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
אנוּ  מכּ אן כוּ ', ׁש הוּ א כּ פי  בּ ד יּ וּ ק ר ׁש ע  להיוֹ ת אוֹ תוֹ  הוֹ פ הּמ אכל  רק הּמ אכל, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶאת 

זה. בּ ענין זהירים להי וֹ ת צרי כּ ּמ ה עד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִר וֹ אים
כּ תוּ ביד. הּק דוֹ ׁש  מא:)בּ זּ הר ל -120(ויקרא  אוֹ תוֹ  דּ נים אסוּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת ׁש אוֹ כל זה ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  אוֹ תוֹ  מגעיל הּק בּ "ה כּ י  מכער , כּ אדם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה

למשפט א 'הזמנה  ט |פרק 

ׁש ם טו . כּ תוּ ב א(מב .)עוֹ ד  ׁש הוּ א בּ גלל זה כּ ל הבּ א, בּ עוֹ לם סוֹ בל ׁש אדם זה כּ ל  ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
חמר את הדּ עת על להעלוֹ ת בּ כדי נּ וֹ רא  זה כּ י עכ"ל, אס וּ ר וֹ ת  בּ מאכלוֹ ת זהיר  ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהיה

האסוּ רוֹ ת. הּמ אכלוֹ ת ׁש ל ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָהא ּס וּ רים
ׁש םטז . כּ תוּ ב לסטרא(מא:)עוֹ ד  נמׁש צלּ וֹ  האסוּ רוֹ ת הּמ אכלוֹ ת אכילת  ידי ׁש על ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וה וּ א טמאה, רוּ ח  עליו וׁש וֹ רה מגעיל , להיוֹ ת הוֹ פ והוּ א ליצלן רחמנא ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא
להגּ יע  יצליחוּ  א ּפ עם אף כּ י להם ואוֹ י י שׂ ראל , בּ אלוֹ קי חלק יוֹ תר לוֹ  ׁש אין ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵיוֹ דע 

וׁש ל וֹ ם. חס הּק בּ "ה, ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְלחלק וֹ 
ׁש םיז . כּ תוּ ב הּק דה(מב .)עוֹ ד מרׁש וּ ת י וֹ צא הוּ א אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת אוֹ כל כּ ׁש הוּ א ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

הּת וֹ רה ׁש כּ ל היא לכ והכּ וּ נה עכ"ל, הּט מאה לר ׁש וּ ת ליצלן רחמנא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנס
בּ ּס פרים בּ אריכוּ ת  ּכ על ׁש כּ תוּ ב כּ פי  אחרא , לּס טרא מפנים ׁש לּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צווֹ ת

◌ִ◌ְ◌ַהקדוֹ ׁש ים.
לעשׂ וֹ תיח. עת בּ ספרוֹ  מביא קאלאמייער  ר"ה הקדוֹ ש  מערכתהגּ אוֹ ן צב שאלה (ח"א ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌

אסורות ) על מאכלות  ׁש עוֹ ברים מזּ ה  ח וּ ץ  מאד, חמוּ ר אסוּ רוֹ ת הּמ אכל וֹ ת ׁש ל העברה :ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌
לעצמ וֹ  גּ וֹ רם גּ ם הוּ א ר ׁש ע , נקרא והוּ א בּ מלק וֹ ת, וחיּ בים כּ זּ ית, בּ כל ּת עשׂ ה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַא
את ל וֹ  נוֹ תן  נקי ׁש אינוֹ  האכל כּ י בּ אּס וּ ר, מפּט ם גּ וּ פוֹ  כּ י  גּ דוֹ ל , ואסוֹ ן גּ דוֹ לה ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָרעה

קׁש ההכּ ח  ּכ אחר וּ מּמ ילא עברה, גּ וֹ ררת ועברה מסּת אבת. נׁש מתוֹ  זוֹ  וּ בדר , ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ולאהב  ליראה האמּת ית  הדּ ר את מּמ נּ וּ  מ וֹ נע וזה היּ הדוּ ת, מצו וֹ ת את לקיּ ם ֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלוֹ 
בּ מאכלוֹ ת מזלזלים הם זאת וּ בכל  וּ בתמים, בּ אמת וּ לעבד וֹ   יתבּ ר הם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶאת 
הכּ ׁש רוּ ת, כּ ללי ּפ י על כּ לל מתנהל  אינוֹ  בּ יתם ׁש כּ ל  חלקים י ׁש נם - ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲאסוּ ר וֹ ת .
היא העברה א הכּ ׁש רוּ ת, כּ ללי כּ ל ּפ י על מנהל  הבּ ית ׁש אצלם אחרים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְויׁש נם
לעצמם מקלּ ים הם בּ רכּ בת אוֹ  בּ אניּ ה נוֹ סעים וּ כׁש הם בּ עיניהם, מאד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַקלּ ה
והם צרה לעת י גּ יעוּ  כּ ׁש הם מּט מטם. ל בּ ם וּ מּמ ילא ליּ ד, הבּ א מכּ ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ כלים

להם יׁש מע יתבּ ר הם אז  יתבּ ר להם המט ּמ איםיצעק וּ  א לּ וּ  ואוֹ תם ? ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עליהם וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת בּ אכילת נפ ׁש ם את מפּט מים  כּ ׁש הם נפ ׁש ם, את ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מׁש ּק צים 

עכ"ל . לי  ׁש יּ כים אינכם אּת ם אּת ם, עּמ י א - יתבּ ר הם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵא וֹ מר
כּ וֹ תביט. הּק דוֹ ׁש  חיּ ים ז')ה דּ ברי סי' ח"א כּ מ וֹ (יו"ד  חמוּ רה  ּכ כּ ל עברה עוֹ ד  אין : ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌

ירדוּ  גּ דוֹ לוֹ ת ׁש ּק הלּ וֹ ת גּ רם מה וזה הלּ ב, לטמטוּ ם גּ וֹ רם ׁש זּ ה כּ ׁש ר , ׁש אינוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹאכל
ועל  אסוּ ר וֹ ת, מאכלוֹ ת  אכלוּ  כּ י  זאת כּ ל ליצלן, רחמנא והׁש ּת ּמ דוּ  האמת  ִמ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌
ה'  דּ ר את עזבוּ  קצרה ּת ק וּ פה  ֹותו לראׁש , טוֹ בים  א רעי וֹ נוֹ ת להם עלוּ  זה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְידי 

א') סי ' תשובה  בדרכי  מובא .(ע"ש
כּ וֹ תבכ. פ'הרמבּ "ם פענח ובצפנת  ומלתם  ד"ה עקב  אפרים  מחנה דגל  הקדוש בספר  מובא שזה  (כפי  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

שלהם ) הרב  בשם  שמעתי ד"ה ס "ד  ׁש לּ וֹ יתרו הכל אסוּ רוֹ ת, מּמ אכלוֹ ת נזהר ׁש אינוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש זּ ה 



למשפט הזמנה  א '|ח פרק 

חלילה ׁש א וּ לי בּ נפ ׁש וֹ  ל ׁש ער יכוֹ ל הוּ א אם וזאת  לנוּ ח, א וּ בלּ ילה בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵמעיניו
על  והענ ׁש  העווֹ ן ׁש חמר  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכל וֹ ת מסּפ יק נזהר היה א הוּ א ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ חיּ יו
כּ ל  על כּ י  הקדוֹ ׁש , הזהר ּפ י על ׁש בּ עוֹ לם העברוֹ ת מ כּ ל חמוּ רה יוֹ תר ז וֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲעברה
לאחר זאת  בּ כל דּ ין, בּ ית מיתת עליהן ׁש ח יּ בים אלּ וּ  על אפלּ וּ  ׁש בּ ּת וֹ רה, ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברוֹ ת
בּ סוֹ פוֹ  מגּ יע הוּ א אחרוֹ ת, עברוֹ ת ועל  זוֹ  עברה על בּ גּ יהנּ ם הענׁש  את קבּ ל ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
אבל  הבּ א, לעוֹ לם חלק דּ בר ׁש ל בּ סוֹ פ וֹ  ל וֹ  יׁש  ה ּפ חוֹ ת וּ לכל עדן , לגן דּ בר  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל

אס וּ ר וֹ ת, בּ מאכלוֹ ת עצמוֹ  את ׁש ּט ּמ א לוֹ מי ואין  י שׂ ראל  בּ אלוֹ קי  חלק לוֹ  אין ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
וּ לד בּ ר לכּת ב יכ וֹ ל אני מה ועוֹ ד  - דּ וֹ רוֹ ת. לדוֹ רי  נׁש ּפ ט והוּ א הבּ א, לע וֹ לם ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק
ׁש צּ רי לעיל , ׁש צּ יּ נּ וּ  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  מס ּפ יק א זה  האם ישׂ ראל, בּ ני לבּ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַעל
אם ׁש לּ וֹ  הרע הּמ זּ ל  על וי כּ ה ׁש יּ ל אלּ וּ  בּ כל  נזכּ ר  כּ ׁש הוּ א האדם לב את ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְלעוֹ רר 

כוּ '. ׁש הזכּ רנוּ  כּ ל  את לעצמ וֹ  יתאר א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְהוּ א

חמר את ולדעת להבין הראׁש  את ל וֹ  ׁש יּ ׁש  אדם כּ ל יקרים, וידידים אחים כּ ן  ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועל
ולהיוֹ ת לעתיד, ללמד בּ כדי וּ להזּ הר  לׁש מר ללּ ב יּק ח ו א ליצלן, רחמנא ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָהא ּס וּ ר 
בּ אכל  ׁש יּ ׁש  ספיקא  ספק  אצל ׁש אפ לּ וּ  הזּ ה, ה נּ וֹ רא מהעוֹ ן זהירוּ ת מיני  בּ כל ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָזהיר

עכ"ל . הזּ ה" בּ ּמ ׁש קה ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַאוֹ 
להלּ ןיב. ׁש ם כּ וֹ תב  הוּ א ויזהר )ע וֹ ד בּ ני (ד "ה  על  יתרה אימה יזרק א ׁש האדם ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

עדיף  ואז האמת, את לסּפ ר ּת פחד היא בּ מהוּ , ּת כּ ׁש ל חלילה אם אז כּ י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵבּ יתוֹ ,
יׁש  וכן ּת ׁש אל, מ ּמ ילא ּת פחד א אם ׁש אלה, איזוֹ  מתע וֹ ררת חלילה  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם
לס ּפ ר אלּ א לחבּ וֹ ת  ׁש א להזהיר וכּס דר וטוֹ בים, ר כּ ים בּ דברים  זאת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהסבּ יר 
ספקוֹ ת, כּ מעט מאכל  כּ ל על כּ מעט כּ ׁש יּ ׁש  היּ וֹ ם, ׁש כּ ן וכל ׁש ם, עיּ ן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִוּ לׁש אל
הלּ לוּ  האלוֹ ת בּ כל  האחרוֹ נה הּפ וֹ סקת להיוֹ ת צריכה א ׁש היא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּפ ׁש יטא

אסוּ ר. וּ מה ּט וֹ ב מה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להחליט

הּט ה וֹ ר יג. ׁש לחן הקדוֹ ׁש  ה ')בּ ּס פר פרק  סוף  עיניים  פתח כּ דלהלּ ן (מאמר  כּ תוּ ב כּ תוּ ב ! ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
לאחר צדוֹ קי  להיוֹ ת הפ גּ דוֹ ל כּ הן יּ וֹ חנן מה ׁש זּ ה הּק דוֹ ׁש  האר "י ׁש ל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִבּ ׁש מוֹ 
ׁש כּ ל  אנׁש ים  יׁש נם אּס וּ ר. מאכל ׁש אכל בּ גלל הדּ בר  קרה ׁש נה, 80 בּ ן ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
מינים להיוֹ ת והוֹ פכים עוֹ רם את הוֹ פכים הם וּ פתאוֹ ם טוֹ בים, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמע שׂ יהם
ׁש אינוֹ  אדם בּ ן  כּ י גּ דוֹ ל , כּ הן יוֹ חנן כּ מוֹ  בּ שׂ כלם מבלבּ לים הם ואז ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְואּפ יק וֹ רסים,
כּ לל  מתּק ן אינוֹ  ׁש הוּ א רק א אז גּ מוּ ר, רׁש ע בּ וֹ  ׁש ּמ גלגּ ל מאכל אוֹ כל והוּ א ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
אנוּ  מכּ אן כוּ ', ׁש הוּ א כּ פי  בּ ד יּ וּ ק ר ׁש ע  להיוֹ ת אוֹ תוֹ  הוֹ פ הּמ אכל  רק הּמ אכל, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶאת 

זה. בּ ענין זהירים להי וֹ ת צרי כּ ּמ ה עד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִר וֹ אים
כּ תוּ ביד. הּק דוֹ ׁש  מא:)בּ זּ הר ל -120(ויקרא  אוֹ תוֹ  דּ נים אסוּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת ׁש אוֹ כל זה ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  אוֹ תוֹ  מגעיל הּק בּ "ה כּ י  מכער , כּ אדם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה

למשפט א 'הזמנה  ט |פרק 

ׁש ם טו . כּ תוּ ב א(מב .)עוֹ ד  ׁש הוּ א בּ גלל זה כּ ל הבּ א, בּ עוֹ לם סוֹ בל ׁש אדם זה כּ ל  ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
חמר את הדּ עת על להעלוֹ ת בּ כדי נּ וֹ רא  זה כּ י עכ"ל, אס וּ ר וֹ ת  בּ מאכלוֹ ת זהיר  ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהיה

האסוּ רוֹ ת. הּמ אכלוֹ ת ׁש ל ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָהא ּס וּ רים
ׁש םטז . כּ תוּ ב לסטרא(מא:)עוֹ ד  נמׁש צלּ וֹ  האסוּ רוֹ ת הּמ אכלוֹ ת אכילת  ידי ׁש על ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וה וּ א טמאה, רוּ ח  עליו וׁש וֹ רה מגעיל , להיוֹ ת הוֹ פ והוּ א ליצלן רחמנא ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא
להגּ יע  יצליחוּ  א ּפ עם אף כּ י להם ואוֹ י י שׂ ראל , בּ אלוֹ קי חלק יוֹ תר לוֹ  ׁש אין ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵיוֹ דע 

וׁש ל וֹ ם. חס הּק בּ "ה, ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְלחלק וֹ 
ׁש םיז . כּ תוּ ב הּק דה(מב .)עוֹ ד מרׁש וּ ת י וֹ צא הוּ א אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת אוֹ כל כּ ׁש הוּ א ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

הּת וֹ רה ׁש כּ ל היא לכ והכּ וּ נה עכ"ל, הּט מאה לר ׁש וּ ת ליצלן רחמנא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנס
בּ ּס פרים בּ אריכוּ ת  ּכ על ׁש כּ תוּ ב כּ פי  אחרא , לּס טרא מפנים ׁש לּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צווֹ ת

◌ִ◌ְ◌ַהקדוֹ ׁש ים.
לעשׂ וֹ תיח. עת בּ ספרוֹ  מביא קאלאמייער  ר"ה הקדוֹ ש  מערכתהגּ אוֹ ן צב שאלה (ח"א ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌

אסורות ) על מאכלות  ׁש עוֹ ברים מזּ ה  ח וּ ץ  מאד, חמוּ ר אסוּ רוֹ ת הּמ אכל וֹ ת ׁש ל העברה :ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌
לעצמ וֹ  גּ וֹ רם גּ ם הוּ א ר ׁש ע , נקרא והוּ א בּ מלק וֹ ת, וחיּ בים כּ זּ ית, בּ כל ּת עשׂ ה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַא
את ל וֹ  נוֹ תן  נקי ׁש אינוֹ  האכל כּ י בּ אּס וּ ר, מפּט ם גּ וּ פוֹ  כּ י  גּ דוֹ ל , ואסוֹ ן גּ דוֹ לה ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָרעה

קׁש ההכּ ח  ּכ אחר וּ מּמ ילא עברה, גּ וֹ ררת ועברה מסּת אבת. נׁש מתוֹ  זוֹ  וּ בדר , ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ולאהב  ליראה האמּת ית  הדּ ר את מּמ נּ וּ  מ וֹ נע וזה היּ הדוּ ת, מצו וֹ ת את לקיּ ם ֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלוֹ 
בּ מאכלוֹ ת מזלזלים הם זאת וּ בכל  וּ בתמים, בּ אמת וּ לעבד וֹ   יתבּ ר הם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶאת 
הכּ ׁש רוּ ת, כּ ללי ּפ י על כּ לל מתנהל  אינוֹ  בּ יתם ׁש כּ ל  חלקים י ׁש נם - ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲאסוּ ר וֹ ת .
היא העברה א הכּ ׁש רוּ ת, כּ ללי כּ ל ּפ י על מנהל  הבּ ית ׁש אצלם אחרים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְויׁש נם
לעצמם מקלּ ים הם בּ רכּ בת אוֹ  בּ אניּ ה נוֹ סעים וּ כׁש הם בּ עיניהם, מאד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַקלּ ה
והם צרה לעת י גּ יעוּ  כּ ׁש הם מּט מטם. ל בּ ם וּ מּמ ילא ליּ ד, הבּ א מכּ ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ כלים

להם יׁש מע יתבּ ר הם אז  יתבּ ר להם המט ּמ איםיצעק וּ  א לּ וּ  ואוֹ תם ? ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עליהם וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת בּ אכילת נפ ׁש ם את מפּט מים  כּ ׁש הם נפ ׁש ם, את ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מׁש ּק צים 

עכ"ל . לי  ׁש יּ כים אינכם אּת ם אּת ם, עּמ י א - יתבּ ר הם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵא וֹ מר
כּ וֹ תביט. הּק דוֹ ׁש  חיּ ים ז')ה דּ ברי סי' ח"א כּ מ וֹ (יו"ד  חמוּ רה  ּכ כּ ל עברה עוֹ ד  אין : ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌

ירדוּ  גּ דוֹ לוֹ ת ׁש ּק הלּ וֹ ת גּ רם מה וזה הלּ ב, לטמטוּ ם גּ וֹ רם ׁש זּ ה כּ ׁש ר , ׁש אינוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹאכל
ועל  אסוּ ר וֹ ת, מאכלוֹ ת  אכלוּ  כּ י  זאת כּ ל ליצלן, רחמנא והׁש ּת ּמ דוּ  האמת  ִמ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌
ה'  דּ ר את עזבוּ  קצרה ּת ק וּ פה  ֹותו לראׁש , טוֹ בים  א רעי וֹ נוֹ ת להם עלוּ  זה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְידי 

א') סי ' תשובה  בדרכי  מובא .(ע"ש
כּ וֹ תבכ. פ'הרמבּ "ם פענח ובצפנת  ומלתם  ד"ה עקב  אפרים  מחנה דגל  הקדוש בספר  מובא שזה  (כפי  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

שלהם ) הרב  בשם  שמעתי ד"ה ס "ד  ׁש לּ וֹ יתרו הכל אסוּ רוֹ ת, מּמ אכלוֹ ת נזהר ׁש אינוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש זּ ה 
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אינוֹ  והוּ א ליצלן, רחמנא לכפירה חלילה  ּכ ידי על מגּ יע והוּ א לּט מאה   ִנמׁש◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
עכל"ק. אסוֹ נוֹ ת עצמוֹ  על מביא  והוּ א הדּ וֹ ר, מחכמי  מוּ סר ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמק בּ ל

כּ וֹ תבכא. הלּ בב וֹ ת ה ')הח וֹ בוֹ ת פרק  התשובה  ׁש הם(שער  דּ ברים מבעים ׁש יּ תרחק וּ  , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ספק  רק  ׁש הם  דּ ברים למׁש ל חלילה, לאּס וּ ר האדם את להביא המסגּ לים ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌מ ּת רים,

חלילה יכּ ׁש ל וּ  וׁש ל וֹ ם ׁש חס לפני אּס וּ ר.אּס וּ ר, ׁש הוּ א בּ דבר  ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

כּ וֹ תב כב. הקדוֹ ׁש  ק ')הל"ה  אות  האותיות  להתרחק (שער  ז"ל, המהר "ש רבּ וֹ  בּ ׁש ם ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
נׁש אר וזה הגּ וּ ף על ר ׁש ם מ ׁש איר  זה כּ י אּס וּ ר, ׁש ל  מאכל מחׁש ׁש  אּמ וֹ ת ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאלפי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

◌ַ◌ֶ◌ָלנצח.

חסידים כג. בּ דר תולדות )כּ תוּ ב פ ' הגנוז  אור בשם  כ "ב  אות  אכילה  לאכל (מערכת כּ ׁש נּ זהרים , ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
מחׁש בוֹ ת בּ לי  וּ להת ּפ לּ ל ללמד  מהּמ אכלים מתחזּ ק האדם ׁש ל הכּ ח ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ קדה
הרע, היּ צר  כּ ח מתגּ בּ ר ו ׁש לוֹ ם חס - אסוּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת א וֹ כל כּ ׁש הוּ א אבל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָזר וֹ ת,

זרה. מחׁש בה בּ לי ׁש צּ רי כּ מוֹ  להתּפ לּ ל יכוֹ ל אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוהוּ א

כּ וֹ תבכד. הּק דוֹ ׁש  סוֹ פר  המתקדשים )החתם ד"ה קדושים  פ ' משה  האּפ יק וֹ רסוּ ת(תורת  ׁש רב , ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
אסוּ רוֹ ת. מּמ אכלוֹ ת הדּ בר בּ א - האדם על ׁש בּ א ליצלן ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרחמנא

סוֹ פרכה. החתם כּ וֹ תב  תטמאו)עוֹ ד ולא ד"ה שמיני  התורה  על סופר  האדם(חתם  ׁש זּ ה ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מאכל  אוֹ כל  והאדם מאחר כּ י הנּ ׁש מה, א אבל אסוּ רוֹ ת מּמ אכל וֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמ ּט מטם
ר ׁש ע  כּ מ וֹ  מת , אדם כּ מ וֹ  בּ ד יּ וּ ק נׁש אר והוּ א מּמ נּ וּ  מסּת לּ קת מיּ ד  הנּ ׁש מה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִאּס וּ ר ,

ע"ש. רח "ל, חיּ יו ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עת

כּ וֹ תבכו . מׁש ה ישׂ מח סח)הבּ על תהלים על למשה  מאכלוֹ ת(תפילה  אוֹ כל כּ ׁש ּמ יׁש הוּ  : ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אינ ּה  הּט מאה הּק דה , אל להתעלּ וֹ ת יכוֹ ל  אינוֹ  וה וּ א  לּט מאה קׁש וּ ר הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌◌ַ◌ָ◌ֲאסוּ ר וֹ ת 

וּ תׁש וּ בה. ּת ענית  ידי על אוֹ  הּק בר חבּ וּ ט ידי על רק מּמ נּ וּ , להּפ רד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְיכוֹ לה 

צדּ יקיםכז . י"ט)בּ אוֹ ר  אוֹ כל (פרק  הוּ א בּ מה מדקדּ ק ׁש אינ וֹ  מי ׁש כּ ל כּ ת וּ ב, ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
ענׁש י  לוֹ  י ׁש  ה זּ ה אתבּ עוֹ לם  ׁש ם מוֹ נה  ׁש הוּ א וּ כפי הבּ א, בּ עוֹ לם בּ י וֹ תר  ק ׁש ים ם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָהענׁש ים.

ׁש מיני כח. אמת שׂ פת הּק דוֹ ׁש  בפסוק )בּ ּס פר  אכילת(ד "ה  ידי ׁש על בּ ּפ סוּ ק  כּ תוּ ב ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
להיוֹ ת הוֹ פכת והיא לגּ וּ ף מׁש עבּ דת להיוֹ ת הוֹ פ ׁש לּ וֹ  הנּ פ ׁש  אסוּ רוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלוֹ ת
וה וּ א ּת אווֹ תיו, לכל  להתמּס ר  מחיּ ב ׁש הוּ א הוּ א הּפ רוּ ׁש  עכ"ל, לגמרי ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַגּ ׁש מית

עליו. ׁש וֹ לט הגּ וּ ף  כּ י  עצמוֹ , על לׁש ט יכוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאינוֹ 

כּ וֹ תב כט. חכמה פט"ז )הראׁש ית הקדושה  מתק נּ א(שער  הוּ א כּ ביכ וֹ ל ׁש הּק בּ "ה (נ וֹ קם ), ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

הזּ וֹ  העברה כּ י האחר וֹ ת, העברוֹ ת בּ כל מאׁש ר יוֹ תר אסוּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת על ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ עּק ר
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ליצלן. רחמנא טמאה חתיכת להיוֹ ת הוֹ פ הגּ וּ ף  האדם, כּ ל  את גםמט ּמ את (כך ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ק'.) אות  האותיות  בשער  השל"ה .מביא

וׁש מׁש ל. מאוֹ ר  תשקצו)בּ ּס פר  אל ד "ה  שמיני מטמטם(פ ' אסוּ רוֹ ת ׁש ּמ אכלוֹ ת כּ וֹ תב הוּ א ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
יכוֹ ל  אינ וֹ  ה וּ א  בּ חמרא רק מקל כּ שהוּ א ואפלּ וּ  טמאה, רוּ ח עליו וׁש וֹ רה הלּ ב  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶאת 
בּ יּ וֹ ם ולוֹ מד  בּ חסיד וּ ת נוֹ הג כּ ׁש הוּ א ואפלּ וּ  הּק דוֹ ׁש ה, בּ ּת וֹ רה הגוֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלהיג

◌ָ◌ְ◌ַ◌ַוּ בלּ ילה.

י שׂ ראללא. נדּ חי בּ ספר וֹ  כּ וֹ תב חיּ ים כ"ט)החפץ  כ "ח נברא(פרק עברה ׁש ּמ כּ ל  , ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אכילת ידי  על  האדם לעצמוֹ  בּ וֹ רא רעים מלאכים  כּ ּמ ה לעצמכם ּת ארוּ  רע, ַמלא◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
ואוֹ תם נוֹ סף, מלא לעצמוֹ  בּ וֹ רא הוּ א נגיסה כּ ׁש בּ כל אסוּ ר וֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלוֹ ת
וי ּס וּ רים, צר וֹ ת ל וֹ  יע שׂ וּ  כּ ׁש אז ימ וּ ת , ׁש ה וּ א  לרגע לוֹ  ממּת ינים הרעים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לאכים
ׁש בּ עוֹ לם  ּכ על הראׁש , שׂ ערוֹ ת את ימרטוּ  אז הרי - מנוּ חה. אחת דּ ּק ה י ּת נוּ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
אלּ א בּ עצמם, ׁש חטאוּ   בּ כ דּ י וא חפץ, אׁש ר כּ ל את הרע ליּ צר  נתנוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהקר 
"ׁש וֹ טים", להם וקראוּ   ּכ על הוֹ כיחוּ  אׁש ר הדּ תיּ ים היה וּ דים על  לגלג וּ  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ ד

ו  החכמה מכּ ל  לי יּ צא  מה וּ מבינים . לחכמים עצמם את ׁש לּ י כּ ׁש חׁש ב וּ  ?ההשׂ כּ לה ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
בּ וֹ ר לעצמי חפר ּת י  הרי א וֹ תי , על י ׁש אלוּ  יצ דּ יק אחד כּ ל , ּכ על יתחרטוּ  מיּ ד  - ! ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ּת ׁש וּ בה דּ בר , לע שׂ וֹ ת עוֹ ד יהיה נּת ן א מאחר , יהיה כּ בר זה א הדּ ין, את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַעצמוֹ 
ׁש ל  העברה מן ׁש חוּ ץ לעיל, ציּ נּ וּ  ׁש כּ בר וּ כפי ׁש יּ דוּ ע, כּ פי בּ חיּ ים, רק לעשׂ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִנּת ן

אסוּ רוֹ ת. מאכלוֹ ת ידי  על הנּ פׁש  את מטמטמים ׁש גּ ם הרי האסוּ ר  ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ אכל

ׁש ה וּ א העבר וֹ ת בּ גלל ה ּפ ה, בּ גלל רק  הוּ א ה בּ א בּ עוֹ לם סוֹ בל" האדם מה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ"כּ ל
בּ ּפ ה טרפוֹ ת )עשׂ ה  בּ הם  אכל וכוּ '.(כּ שׁ ה וּ א ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

וּ בגוּ ף  טוֹ בים, א  גּ וֹ רמים מיני כּ ל  עם מתּפ ּט ם גּ וּ פוֹ  כּ ל טרפוֹ ת, האוֹ כל  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם 
צר כּ ׁש אין  הּמ תים, ּת חיּ ת בּ עת  הגּ דוֹ ל וֹ ת הזּ כ יּ וֹ ת יעזר וּ  א , מלכל  ּכ כּ ל ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
את  יעברוּ  וּ כּ ׁש המצו וֹ ת בּ גּ יהנּ וֹ ם, להם ׁש יּ היוּ  הגּ דוֹ לים ה יּ ּס וּ רים על לדבּ ר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל 
יּס וּ רים  אילוּ  לתאר  נ ּת ן - היהוּ דים כּ ל עם  יחד  הּק בר  מן לקוּ ם  ויז כּ וּ  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברוֹ ת ,
את  יפריד וּ  מחברוֹ , אחד כּ ל  את ויפריד וּ  איבר כּ ל  יּק חוּ  - אז. להם יהיוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים
יּס וּ רים  איל וּ  אחרים, וּ מאּס וּ רים טרפוֹ ת  מּמ אכלי ׁש התּפ ּת חוּ  העצמוֹ ת ואת ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר
אדם  רק  להרגּ י ׁש  יכ וֹ ל  זה את הדּ עת , על להעל וֹ ת נּת ן  א כּ לל  אז  יס בּ לוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים
לח וּ ׁש  יכוֹ ל אדם אוֹ ת וֹ  רק הרדּ מה , ל א לחלקים אוֹ תוֹ  לנּת ח ונאלצוּ  נקרׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ מוֹ 
אוֹ תם  - אסוּ רים מאכל וֹ ת הא וֹ כלים האנ ׁש ים לאוֹ תם ׁש יּ היוּ  היּ ּס וּ רים מן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵחלק
חיּ ב יהיה הנּ ּת וּ ח הּט רפ וֹ ת, אוֹ כלי  אצל  - לסבלם. יוּ כל וּ  א כּ לל  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהיּ ּס וּ רים

בּ נפרד עוֹ ר  אוֹ  בּ שׂ ר  חתיכת כּ ל  איבר, כּ ל על  ה גּ וּ ףלהעשׂ וֹ ת כּ ל ּפ ני על  מת ּפ ט האכל (הרי ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
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אינוֹ  והוּ א ליצלן, רחמנא לכפירה חלילה  ּכ ידי על מגּ יע והוּ א לּט מאה   ִנמׁש◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
עכל"ק. אסוֹ נוֹ ת עצמוֹ  על מביא  והוּ א הדּ וֹ ר, מחכמי  מוּ סר ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמק בּ ל

כּ וֹ תבכא. הלּ בב וֹ ת ה ')הח וֹ בוֹ ת פרק  התשובה  ׁש הם(שער  דּ ברים מבעים ׁש יּ תרחק וּ  , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ספק  רק  ׁש הם  דּ ברים למׁש ל חלילה, לאּס וּ ר האדם את להביא המסגּ לים ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌מ ּת רים,

חלילה יכּ ׁש ל וּ  וׁש ל וֹ ם ׁש חס לפני אּס וּ ר.אּס וּ ר, ׁש הוּ א בּ דבר  ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

כּ וֹ תב כב. הקדוֹ ׁש  ק ')הל"ה  אות  האותיות  להתרחק (שער  ז"ל, המהר "ש רבּ וֹ  בּ ׁש ם ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
נׁש אר וזה הגּ וּ ף על ר ׁש ם מ ׁש איר  זה כּ י אּס וּ ר, ׁש ל  מאכל מחׁש ׁש  אּמ וֹ ת ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאלפי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

◌ַ◌ֶ◌ָלנצח.

חסידים כג. בּ דר תולדות )כּ תוּ ב פ ' הגנוז  אור בשם  כ "ב  אות  אכילה  לאכל (מערכת כּ ׁש נּ זהרים , ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
מחׁש בוֹ ת בּ לי  וּ להת ּפ לּ ל ללמד  מהּמ אכלים מתחזּ ק האדם ׁש ל הכּ ח ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ קדה
הרע, היּ צר  כּ ח מתגּ בּ ר ו ׁש לוֹ ם חס - אסוּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת א וֹ כל כּ ׁש הוּ א אבל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָזר וֹ ת,

זרה. מחׁש בה בּ לי ׁש צּ רי כּ מוֹ  להתּפ לּ ל יכוֹ ל אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוהוּ א

כּ וֹ תבכד. הּק דוֹ ׁש  סוֹ פר  המתקדשים )החתם ד"ה קדושים  פ ' משה  האּפ יק וֹ רסוּ ת(תורת  ׁש רב , ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
אסוּ רוֹ ת. מּמ אכלוֹ ת הדּ בר בּ א - האדם על ׁש בּ א ליצלן ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרחמנא

סוֹ פרכה. החתם כּ וֹ תב  תטמאו)עוֹ ד ולא ד"ה שמיני  התורה  על סופר  האדם(חתם  ׁש זּ ה ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מאכל  אוֹ כל  והאדם מאחר כּ י הנּ ׁש מה, א אבל אסוּ רוֹ ת מּמ אכל וֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמ ּט מטם
ר ׁש ע  כּ מ וֹ  מת , אדם כּ מ וֹ  בּ ד יּ וּ ק נׁש אר והוּ א מּמ נּ וּ  מסּת לּ קת מיּ ד  הנּ ׁש מה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִאּס וּ ר ,

ע"ש. רח "ל, חיּ יו ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עת

כּ וֹ תבכו . מׁש ה ישׂ מח סח)הבּ על תהלים על למשה  מאכלוֹ ת(תפילה  אוֹ כל כּ ׁש ּמ יׁש הוּ  : ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אינ ּה  הּט מאה הּק דה , אל להתעלּ וֹ ת יכוֹ ל  אינוֹ  וה וּ א  לּט מאה קׁש וּ ר הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌◌ַ◌ָ◌ֲאסוּ ר וֹ ת 

וּ תׁש וּ בה. ּת ענית  ידי על אוֹ  הּק בר חבּ וּ ט ידי על רק מּמ נּ וּ , להּפ רד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְיכוֹ לה 

צדּ יקיםכז . י"ט)בּ אוֹ ר  אוֹ כל (פרק  הוּ א בּ מה מדקדּ ק ׁש אינ וֹ  מי ׁש כּ ל כּ ת וּ ב, ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
ענׁש י  לוֹ  י ׁש  ה זּ ה אתבּ עוֹ לם  ׁש ם מוֹ נה  ׁש הוּ א וּ כפי הבּ א, בּ עוֹ לם בּ י וֹ תר  ק ׁש ים ם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָהענׁש ים.

ׁש מיני כח. אמת שׂ פת הּק דוֹ ׁש  בפסוק )בּ ּס פר  אכילת(ד "ה  ידי ׁש על בּ ּפ סוּ ק  כּ תוּ ב ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
להיוֹ ת הוֹ פכת והיא לגּ וּ ף מׁש עבּ דת להיוֹ ת הוֹ פ ׁש לּ וֹ  הנּ פ ׁש  אסוּ רוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלוֹ ת
וה וּ א ּת אווֹ תיו, לכל  להתמּס ר  מחיּ ב ׁש הוּ א הוּ א הּפ רוּ ׁש  עכ"ל, לגמרי ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַגּ ׁש מית

עליו. ׁש וֹ לט הגּ וּ ף  כּ י  עצמוֹ , על לׁש ט יכוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאינוֹ 

כּ וֹ תב כט. חכמה פט"ז )הראׁש ית הקדושה  מתק נּ א(שער  הוּ א כּ ביכ וֹ ל ׁש הּק בּ "ה (נ וֹ קם ), ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

הזּ וֹ  העברה כּ י האחר וֹ ת, העברוֹ ת בּ כל מאׁש ר יוֹ תר אסוּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת על ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ עּק ר

למשפט א 'הזמנה  יא|פרק 

ליצלן. רחמנא טמאה חתיכת להיוֹ ת הוֹ פ הגּ וּ ף  האדם, כּ ל  את גםמט ּמ את (כך ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ק'.) אות  האותיות  בשער  השל"ה .מביא

וׁש מׁש ל. מאוֹ ר  תשקצו)בּ ּס פר  אל ד "ה  שמיני מטמטם(פ ' אסוּ רוֹ ת ׁש ּמ אכלוֹ ת כּ וֹ תב הוּ א ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
יכוֹ ל  אינ וֹ  ה וּ א  בּ חמרא רק מקל כּ שהוּ א ואפלּ וּ  טמאה, רוּ ח עליו וׁש וֹ רה הלּ ב  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶאת 
בּ יּ וֹ ם ולוֹ מד  בּ חסיד וּ ת נוֹ הג כּ ׁש הוּ א ואפלּ וּ  הּק דוֹ ׁש ה, בּ ּת וֹ רה הגוֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלהיג

◌ָ◌ְ◌ַ◌ַוּ בלּ ילה.

י שׂ ראללא. נדּ חי בּ ספר וֹ  כּ וֹ תב חיּ ים כ"ט)החפץ  כ "ח נברא(פרק עברה ׁש ּמ כּ ל  , ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אכילת ידי  על  האדם לעצמוֹ  בּ וֹ רא רעים מלאכים  כּ ּמ ה לעצמכם ּת ארוּ  רע, ַמלא◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
ואוֹ תם נוֹ סף, מלא לעצמוֹ  בּ וֹ רא הוּ א נגיסה כּ ׁש בּ כל אסוּ ר וֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלוֹ ת
וי ּס וּ רים, צר וֹ ת ל וֹ  יע שׂ וּ  כּ ׁש אז ימ וּ ת , ׁש ה וּ א  לרגע לוֹ  ממּת ינים הרעים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לאכים
ׁש בּ עוֹ לם  ּכ על הראׁש , שׂ ערוֹ ת את ימרטוּ  אז הרי - מנוּ חה. אחת דּ ּק ה י ּת נוּ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
אלּ א בּ עצמם, ׁש חטאוּ   בּ כ דּ י וא חפץ, אׁש ר כּ ל את הרע ליּ צר  נתנוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהקר 
"ׁש וֹ טים", להם וקראוּ   ּכ על הוֹ כיחוּ  אׁש ר הדּ תיּ ים היה וּ דים על  לגלג וּ  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ ד

ו  החכמה מכּ ל  לי יּ צא  מה וּ מבינים . לחכמים עצמם את ׁש לּ י כּ ׁש חׁש ב וּ  ?ההשׂ כּ לה ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
בּ וֹ ר לעצמי חפר ּת י  הרי א וֹ תי , על י ׁש אלוּ  יצ דּ יק אחד כּ ל , ּכ על יתחרטוּ  מיּ ד  - ! ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ּת ׁש וּ בה דּ בר , לע שׂ וֹ ת עוֹ ד יהיה נּת ן א מאחר , יהיה כּ בר זה א הדּ ין, את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַעצמוֹ 
ׁש ל  העברה מן ׁש חוּ ץ לעיל, ציּ נּ וּ  ׁש כּ בר וּ כפי ׁש יּ דוּ ע, כּ פי בּ חיּ ים, רק לעשׂ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִנּת ן

אסוּ רוֹ ת. מאכלוֹ ת ידי  על הנּ פׁש  את מטמטמים ׁש גּ ם הרי האסוּ ר  ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ אכל

ׁש ה וּ א העבר וֹ ת בּ גלל ה ּפ ה, בּ גלל רק  הוּ א ה בּ א בּ עוֹ לם סוֹ בל" האדם מה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ"כּ ל
בּ ּפ ה טרפוֹ ת )עשׂ ה  בּ הם  אכל וכוּ '.(כּ שׁ ה וּ א ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

וּ בגוּ ף  טוֹ בים, א  גּ וֹ רמים מיני כּ ל  עם מתּפ ּט ם גּ וּ פוֹ  כּ ל טרפוֹ ת, האוֹ כל  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם 
צר כּ ׁש אין  הּמ תים, ּת חיּ ת בּ עת  הגּ דוֹ ל וֹ ת הזּ כ יּ וֹ ת יעזר וּ  א , מלכל  ּכ כּ ל ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
את  יעברוּ  וּ כּ ׁש המצו וֹ ת בּ גּ יהנּ וֹ ם, להם ׁש יּ היוּ  הגּ דוֹ לים ה יּ ּס וּ רים על לדבּ ר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל 
יּס וּ רים  אילוּ  לתאר  נ ּת ן - היהוּ דים כּ ל עם  יחד  הּק בר  מן לקוּ ם  ויז כּ וּ  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברוֹ ת ,
את  יפריד וּ  מחברוֹ , אחד כּ ל  את ויפריד וּ  איבר כּ ל  יּק חוּ  - אז. להם יהיוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים
יּס וּ רים  איל וּ  אחרים, וּ מאּס וּ רים טרפוֹ ת  מּמ אכלי ׁש התּפ ּת חוּ  העצמוֹ ת ואת ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר
אדם  רק  להרגּ י ׁש  יכ וֹ ל  זה את הדּ עת , על להעל וֹ ת נּת ן  א כּ לל  אז  יס בּ לוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים
לח וּ ׁש  יכוֹ ל אדם אוֹ ת וֹ  רק הרדּ מה , ל א לחלקים אוֹ תוֹ  לנּת ח ונאלצוּ  נקרׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ מוֹ 
אוֹ תם  - אסוּ רים מאכל וֹ ת הא וֹ כלים האנ ׁש ים לאוֹ תם ׁש יּ היוּ  היּ ּס וּ רים מן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵחלק
חיּ ב יהיה הנּ ּת וּ ח הּט רפ וֹ ת, אוֹ כלי  אצל  - לסבלם. יוּ כל וּ  א כּ לל  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהיּ ּס וּ רים

בּ נפרד עוֹ ר  אוֹ  בּ שׂ ר  חתיכת כּ ל  איבר, כּ ל על  ה גּ וּ ףלהעשׂ וֹ ת כּ ל ּפ ני על  מת ּפ ט האכל (הרי ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌



למשפט הזמנה  א '|יב פרק 

שׁ יּ דוּ ע ) וער,כּ פי  ׁש עוּ ר יׁש  האם הּמ תים, בּ תחיּ ת לקוּ ם ורא וּ י נקי יהיה  הגּ וּ ף עד  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
זהה יּ ּס וּ רים)לאוֹ תם בּ גלל  להם אכילתׁש יּ היוּ  ׁש בּ גלל הּט רפוֹ ת , אכילת בּ גלל ? ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

האקים צלם את גּ ם מאבּ ד הוּ א הּט רפוֹ ת וכוּ '.אוֹ תן ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌

הנּ פׁש  את המטּמ אים בּ אּס וּ רים י כּ ׁש ל ׁש א זהיר מאד  להי וֹ ת אדם כּ ל  צרי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָלכן
האקים  צלם את !וּ מוֹ רידים ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

אסוּ רים. בּ מאכלים עצמוֹ  את יטּמ א וא זה בּ ענין להתגּ בּ ר אדם כּ ל צרי ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָלכן
וּ במיחד  כּ ראוּ י, נזהרים ואינם קלּ ים  ׁש הם חברים כּ ׁש יּ ׁש  גּ ם ,בּ כ להתחזּ ק  ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַח יּ בים 
- טרפוֹ ת . אוֹ כל  ׁש אינוֹ   ּכ בּ ׁש ל לטּפ ׁש  אוֹ תוֹ  ואוֹ חזים עליו, מלגלגים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש הלּ ל וּ 
לפני  לׁש וֹ טה יח ׁש בוּ הוּ  ח יּ יו ׁש בּ כל לאדם  ׁש ּט וֹ ב אוֹ מרת, הגּ מרא מה ידוּ ע ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
את ׁש ּק יּ מוּ   ּכ על חרּפ ה י וֹ תר  ׁש יּ ׁש  ׁש כּ כל  לדעת חיּ בים לרגע. רׁש ע ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה 

עכ"ל . ויוֹ תר" יוֹ תר גּ ד וֹ ל ה כר ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צוה,

כּ סּפ יריםלב. ה ּמ אירים וּ קדוֹ ׁש ים נעימים דּ ברים כּ אן נעּת יק  חביב אחרוֹ ן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואחרוֹ ן
רנ"ה ע ּמ וּ ד  ו יּ קרא י וֹ אל דּ ברי  הקדוֹ ׁש  בּ ּס פר  הכּ וֹ תב  שליט "א, הקדוֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵמרבּ ינוּ 

ופוק ) כּ ּמ ה(ד "ה  עד מגּ יעים, ה דּ ברים להיכן עד  וּ ראה בּ א  הקד וֹ ׁש : לׁש וֹ נ וֹ  וזה ,ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
טעם ׁש רק מי ׁש אפלּ וּ  מוֹ צאים ׁש אנוּ  היכן אסוּ רוֹ ת, מאכלוֹ ת ׁש ל  הענין ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָחמוּ ר
הרׁש בּ "א בּ תׁש וּ בת  ׁש ּמ באר  כּ פי גּ דוֹ ל , כּ ׁש הוּ א  רע טבע בּ וֹ  נוֹ לד ילד, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
אנוּ  גּ ם  ּכ - כוּ '. יהוּ די  ילד  הּמ ינקת גּ וֹ יה בּ ענין פ"א סי' דעה בּ יוֹ רה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּמ וּ בא
לד בּ ר ׁש עתיד ּפ ה כּ י מגּ וֹ יה, לינק רצה א ׁש הוּ א בּ כ רבּ ינוּ  מׁש ה אצל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְמ וֹ צאים

טמא דּ בר ׁש יּ ינק הכינה שמות )?עם פרשת  ז "ל  ברש "י הובא ע "ב  י"א  וכדאיתא(סוטה  , ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
להחיד"א אנך יב)בחומת אות יא: פסוק  ג ' פרק  האות .(שמות  לך  וזה  וכו' אנכי וכו'.מי 

הגחלת שנטל  בפיו  נכוה ע"ה רבנו שמשה שטעם חז"ל שאמרו במה אפשר 
ינק, ולא מצרית למנקת נתנו בתחלה בתיה כי  טמא וכו', חלב טפת נפלה  אך

שפ"ת אף על נקי שיהיה וצריך השכינה, עם לדבר שעתיד נכוה, ושם היאו "ר 
טמא  חלב  עכ"ל .ממגע ,

זהיר להיוֹ ת  הדּ בר קׁש ה כּ ּמ ה לכל כּ יּ דוּ ע הכּ ׁש רוּ ת, חוֹ מת  בּ ענין  - יקרים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאחים 
ה"י. אסוּ רה, בּ אכילה נּ כ ׁש ל מי ׁש ל האיס וּ ר חמוּ ר וכ ּמ ה  אסוּ ר וֹ ת, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמּמ אכלוֹ ת

היּ ם: ׁש ירת את י וֹ ם בּ כל  בּ תפלּ ה אוֹ מרים הגּ ד וֹ לה אנוּ  היּ ד  את י שׂ ראל  "ויּ רא ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עבדּ וֹ  וּ במׁש ה  בה' ו יּ אמינ וּ  ה' את העם ו יּ ראוּ  בּ מצרים ה' ע שׂ ה -אׁש ר ה'יּ 'ד" ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ׁש חיטה,ה מרּמ ז : הלכ וֹ ת חּמ ה - ה ּס כּ ין יד' בּ דיק וֹ ת י "ב ב'- בּ עפר  וכּס וּ י ְ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הכל סך וּ למּט ה, ז:)י"דלמעלה  דּ ף נזהרים(בּ יצה  היוּ  ׁש יּ שׂ ראל ידי על מר ּמ ז ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וּ תחלּ ת - מּמ צרים. ישׂ ראל נגאלוּ  בּ מדרׁש , כמבוֹ אר טרפוֹ ת , יאכלוּ  ׁש א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים
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ב" מרּמ ז זה  בּ תיה, ׁש ל ידה ׁש נ ׁש תרבבה ע"ה, ר בּ ינוּ  מׁש ה ידי  על  היה היּ דהנּ ס ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌
גּ דוֹ לה,הגּ ד וֹ לה  נעשׂ ה ׁש היּ ד  ׁש אפיל וּ " אּס וּ ר בּ מאכל נכ ׁש ל א ר בּ ינ וּ  וּ מׁש ה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

ׁש אמר כּ מוֹ  נתכוה זה וּ מּפ ני לפיו , חוּ ץ רק ּפ יו ,  ֹבּ תו בּ א א גּ וֹ יה ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶהחלב
ל"החיד "א  להגּ יע יכלוּ  נכ ׁש לוּ , ׁש א זה  ידי ועל ויּ אמינוּ זי"ע. ה' את  העם ו יּ ראוּ  ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

עבדּ וֹ  וּ במׁש ה  יכ וֹ ליםבה' הי וּ  א אסוּ ר וֹ ת  מאכלוֹ ת ידי  על נטמאוּ  ח"ו אם כּ י ," ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌
עב  "וּ במׁש ה וזה וּ  כּ זאת. לאמוּ נה ממאכל להגּ יע  מינקוּ תוֹ  ׁש נּ זהר ׁש בקדוּ ׁש תוֹ  דּ וֹ " ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

י שׂ ראל . כּ לל  על האמוּ נה  את  המׁש י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאּס וּ ר,
נשמר ולא המזלזל וצרעת נגע לכל הּט מאה ואב  שורש הוא כּ י למדים אנו  ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמ כּ אן
כי  חמוּ רוֹ ת, לעברוֹ ת  נמׁש הוּ א  ּוּ מכ בּ נזקין, הגּ רמא וזהוּ  אסורות, ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְבמאכלות
הסמ"ך  ממשלת תחת נלכד  הוּ א אסוּ רוֹ ת מּמ אכלוֹ ת נזהר  אינוֹ  ׁש הוּ א  ּכ ידי ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל

אסרו יינם סתם שאפילו  זהירים להיוֹ ת ׁש חיּ בים כּ ּמ ה וּ ראה נתנסךמ "ם, שלא (הגם  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
זרה ) שכן לעבודה  כל  הגוים, עם גס לבו ויהיה יתרגל שלא  מפני  עכו"ם, ובישולי ,

לה' אתה  קדוש עם כי  הגוים מן ויבדל אסורות ממאכלות עצמו לשמור  שצריך
כאן. עד 

חגיגהלג. ה "א)בּ ירוּ ׁש למי בּ עת(פ"ב אּמ וֹ , כּ י  רעה, לתר בּ וּ ת יצא ׁש אחר  כּ תבוּ  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
זרה עבוֹ דה בּ ית ליד כּ ׁש עברה טרפוֹ ת הריחה מע בּ רת, היתה ו)ׁש היא או' .(ראה ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

אשר"י לד. פ"ב)בּ ה גּ הוֹ ת ע "ז מאד (מס ' ׁש יּ הי וּ  הּמ יניקוֹ ת ׁש נּ ׁש ים מזהיר הוּ א ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֹ
ע"ש. אסוּ רוֹ ת בּ מאכלוֹ ת ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְזהירוֹ ת

מפר ׁש לה. לאו על עוֹ בר הוּ א אּס וּ ר, דּ בר  יאכל ׁש החבר ׁש גּ וֹ רם ׁש זּ ה מוּ בן ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָעוֹ ד
מכׁש וֹ ל" ּת ּת ן  א עוּ ר "ולפני  מק וֹ מוֹ ת )ׁש ל בּ הר בּ ה  .(כּ מבאר  ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

ׁש א ּמ הוֹ תיהם מח כּ ים רק הם אׁש מים, א בּ כלל ׁש הם הּק טנּ ים הילדים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ פרט 
אוֹ תם מאכילוֹ ת הן דּ בר  ׁש ל וּ בסוֹ פוֹ  רעבים, הם אוֹ תם, ויאכיל וּ  אכל להם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָיביאוּ 

אכזריּ וּ ת זוֹ  אין האם ליצלן, רחמנא טמא  ׁש ל בּ אכל הענין בּ דיּ וּ ק  זה וּ  הרי  ? ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מכ ׁש וֹ ל". ּת ּת ן א עוּ ר ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ"ולפני

לילד לו . לתת האּס וּ ר חמוּ ר  כּ ּמ ה עד להבין בּ כדי מסּפ יק זה מכּ ל ּפ נים, כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַעל 
אּס וּ רי  מּמ ׁש  י ׁש  ׁש בּ חלקם הּמ אכלים יתר כּ ל  כן וּ כמוֹ  "דזׁש ארס " אוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ"סימילאק "
האּס וּ ר רק  יׁש נם בּ חלקם דּ אוֹ רייתא, אּס וּ רי מּמ ׁש  ׁש הם וכדּ וֹ מה, וּ טרפוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְנבלוֹ ת

חלב  ע כּ וּ "ם , בּ וּ ל כּ ן ׁש ל  גּ ם אסוּ ר  דּ רבּ נן אּס וּ ר אבל דּ רבּ נן, רק  ׁש הם עכּ וּ "ם, ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
לעיל . ׁש כּ תוּ ב  כּ פי לילדים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָלתת

אם רק זאת, לוֹ  לתת אסוּ ר ל יּ לד , ח ׁש וּ ב ׁש זּ ה זוֹ עקים כּ ׁש הרוֹ פאים ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
את וּ מבין הדּ ברים, את ויוֹ דע הּמ כּ יר וּ מסמ מכּ ר רב אצל ׁש אלה ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲׁש וֹ אלים 

זוֹ . ׁש בּ תוֹ צרת הא ּס וּ רים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲח ׁש ׁש וֹ ת
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שׁ יּ דוּ ע ) וער,כּ פי  ׁש עוּ ר יׁש  האם הּמ תים, בּ תחיּ ת לקוּ ם ורא וּ י נקי יהיה  הגּ וּ ף עד  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
זהה יּ ּס וּ רים)לאוֹ תם בּ גלל  להם אכילתׁש יּ היוּ  ׁש בּ גלל הּט רפוֹ ת , אכילת בּ גלל ? ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

האקים צלם את גּ ם מאבּ ד הוּ א הּט רפוֹ ת וכוּ '.אוֹ תן ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌

הנּ פׁש  את המטּמ אים בּ אּס וּ רים י כּ ׁש ל ׁש א זהיר מאד  להי וֹ ת אדם כּ ל  צרי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָלכן
האקים  צלם את !וּ מוֹ רידים ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

אסוּ רים. בּ מאכלים עצמוֹ  את יטּמ א וא זה בּ ענין להתגּ בּ ר אדם כּ ל צרי ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָלכן
וּ במיחד  כּ ראוּ י, נזהרים ואינם קלּ ים  ׁש הם חברים כּ ׁש יּ ׁש  גּ ם ,בּ כ להתחזּ ק  ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַח יּ בים 
- טרפוֹ ת . אוֹ כל  ׁש אינוֹ   ּכ בּ ׁש ל לטּפ ׁש  אוֹ תוֹ  ואוֹ חזים עליו, מלגלגים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש הלּ ל וּ 
לפני  לׁש וֹ טה יח ׁש בוּ הוּ  ח יּ יו ׁש בּ כל לאדם  ׁש ּט וֹ ב אוֹ מרת, הגּ מרא מה ידוּ ע ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
את ׁש ּק יּ מוּ   ּכ על חרּפ ה י וֹ תר  ׁש יּ ׁש  ׁש כּ כל  לדעת חיּ בים לרגע. רׁש ע ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה 

עכ"ל . ויוֹ תר" יוֹ תר גּ ד וֹ ל ה כר ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צוה,

כּ סּפ יריםלב. ה ּמ אירים וּ קדוֹ ׁש ים נעימים דּ ברים כּ אן נעּת יק  חביב אחרוֹ ן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואחרוֹ ן
רנ"ה ע ּמ וּ ד  ו יּ קרא י וֹ אל דּ ברי  הקדוֹ ׁש  בּ ּס פר  הכּ וֹ תב  שליט "א, הקדוֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵמרבּ ינוּ 

ופוק ) כּ ּמ ה(ד "ה  עד מגּ יעים, ה דּ ברים להיכן עד  וּ ראה בּ א  הקד וֹ ׁש : לׁש וֹ נ וֹ  וזה ,ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
טעם ׁש רק מי ׁש אפלּ וּ  מוֹ צאים ׁש אנוּ  היכן אסוּ רוֹ ת, מאכלוֹ ת ׁש ל  הענין ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָחמוּ ר
הרׁש בּ "א בּ תׁש וּ בת  ׁש ּמ באר  כּ פי גּ דוֹ ל , כּ ׁש הוּ א  רע טבע בּ וֹ  נוֹ לד ילד, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
אנוּ  גּ ם  ּכ - כוּ '. יהוּ די  ילד  הּמ ינקת גּ וֹ יה בּ ענין פ"א סי' דעה בּ יוֹ רה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּמ וּ בא
לד בּ ר ׁש עתיד ּפ ה כּ י מגּ וֹ יה, לינק רצה א ׁש הוּ א בּ כ רבּ ינוּ  מׁש ה אצל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְמ וֹ צאים

טמא דּ בר ׁש יּ ינק הכינה שמות )?עם פרשת  ז "ל  ברש "י הובא ע "ב  י"א  וכדאיתא(סוטה  , ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
להחיד"א אנך יב)בחומת אות יא: פסוק  ג ' פרק  האות .(שמות  לך  וזה  וכו' אנכי וכו'.מי 

הגחלת שנטל  בפיו  נכוה ע"ה רבנו שמשה שטעם חז"ל שאמרו במה אפשר 
ינק, ולא מצרית למנקת נתנו בתחלה בתיה כי  טמא וכו', חלב טפת נפלה  אך

שפ"ת אף על נקי שיהיה וצריך השכינה, עם לדבר שעתיד נכוה, ושם היאו "ר 
טמא  חלב  עכ"ל .ממגע ,

זהיר להיוֹ ת  הדּ בר קׁש ה כּ ּמ ה לכל כּ יּ דוּ ע הכּ ׁש רוּ ת, חוֹ מת  בּ ענין  - יקרים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאחים 
ה"י. אסוּ רה, בּ אכילה נּ כ ׁש ל מי ׁש ל האיס וּ ר חמוּ ר וכ ּמ ה  אסוּ ר וֹ ת, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמּמ אכלוֹ ת

היּ ם: ׁש ירת את י וֹ ם בּ כל  בּ תפלּ ה אוֹ מרים הגּ ד וֹ לה אנוּ  היּ ד  את י שׂ ראל  "ויּ רא ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עבדּ וֹ  וּ במׁש ה  בה' ו יּ אמינ וּ  ה' את העם ו יּ ראוּ  בּ מצרים ה' ע שׂ ה -אׁש ר ה'יּ 'ד" ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ׁש חיטה,ה מרּמ ז : הלכ וֹ ת חּמ ה - ה ּס כּ ין יד' בּ דיק וֹ ת י "ב ב'- בּ עפר  וכּס וּ י ְ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הכל סך וּ למּט ה, ז:)י"דלמעלה  דּ ף נזהרים(בּ יצה  היוּ  ׁש יּ שׂ ראל ידי על מר ּמ ז ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וּ תחלּ ת - מּמ צרים. ישׂ ראל נגאלוּ  בּ מדרׁש , כמבוֹ אר טרפוֹ ת , יאכלוּ  ׁש א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים

למשפט א 'הזמנה  יג |פרק 

ב" מרּמ ז זה  בּ תיה, ׁש ל ידה ׁש נ ׁש תרבבה ע"ה, ר בּ ינוּ  מׁש ה ידי  על  היה היּ דהנּ ס ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌
גּ דוֹ לה,הגּ ד וֹ לה  נעשׂ ה ׁש היּ ד  ׁש אפיל וּ " אּס וּ ר בּ מאכל נכ ׁש ל א ר בּ ינ וּ  וּ מׁש ה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

ׁש אמר כּ מוֹ  נתכוה זה וּ מּפ ני לפיו , חוּ ץ רק ּפ יו ,  ֹבּ תו בּ א א גּ וֹ יה ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶהחלב
ל"החיד "א  להגּ יע יכלוּ  נכ ׁש לוּ , ׁש א זה  ידי ועל ויּ אמינוּ זי"ע. ה' את  העם ו יּ ראוּ  ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

עבדּ וֹ  וּ במׁש ה  יכ וֹ ליםבה' הי וּ  א אסוּ ר וֹ ת  מאכלוֹ ת ידי  על נטמאוּ  ח"ו אם כּ י ," ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌
עב  "וּ במׁש ה וזה וּ  כּ זאת. לאמוּ נה ממאכל להגּ יע  מינקוּ תוֹ  ׁש נּ זהר ׁש בקדוּ ׁש תוֹ  דּ וֹ " ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

י שׂ ראל . כּ לל  על האמוּ נה  את  המׁש י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאּס וּ ר,
נשמר ולא המזלזל וצרעת נגע לכל הּט מאה ואב  שורש הוא כּ י למדים אנו  ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמ כּ אן
כי  חמוּ רוֹ ת, לעברוֹ ת  נמׁש הוּ א  ּוּ מכ בּ נזקין, הגּ רמא וזהוּ  אסורות, ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְבמאכלות
הסמ"ך  ממשלת תחת נלכד  הוּ א אסוּ רוֹ ת מּמ אכלוֹ ת נזהר  אינוֹ  ׁש הוּ א  ּכ ידי ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל

אסרו יינם סתם שאפילו  זהירים להיוֹ ת ׁש חיּ בים כּ ּמ ה וּ ראה נתנסךמ "ם, שלא (הגם  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
זרה ) שכן לעבודה  כל  הגוים, עם גס לבו ויהיה יתרגל שלא  מפני  עכו"ם, ובישולי ,

לה' אתה  קדוש עם כי  הגוים מן ויבדל אסורות ממאכלות עצמו לשמור  שצריך
כאן. עד 

חגיגהלג. ה "א)בּ ירוּ ׁש למי בּ עת(פ"ב אּמ וֹ , כּ י  רעה, לתר בּ וּ ת יצא ׁש אחר  כּ תבוּ  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
זרה עבוֹ דה בּ ית ליד כּ ׁש עברה טרפוֹ ת הריחה מע בּ רת, היתה ו)ׁש היא או' .(ראה ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

אשר"י לד. פ"ב)בּ ה גּ הוֹ ת ע "ז מאד (מס ' ׁש יּ הי וּ  הּמ יניקוֹ ת ׁש נּ ׁש ים מזהיר הוּ א ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֹ
ע"ש. אסוּ רוֹ ת בּ מאכלוֹ ת ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְזהירוֹ ת

מפר ׁש לה. לאו על עוֹ בר הוּ א אּס וּ ר, דּ בר  יאכל ׁש החבר ׁש גּ וֹ רם ׁש זּ ה מוּ בן ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָעוֹ ד
מכׁש וֹ ל" ּת ּת ן  א עוּ ר "ולפני  מק וֹ מוֹ ת )ׁש ל בּ הר בּ ה  .(כּ מבאר  ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

ׁש א ּמ הוֹ תיהם מח כּ ים רק הם אׁש מים, א בּ כלל ׁש הם הּק טנּ ים הילדים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ פרט 
אוֹ תם מאכילוֹ ת הן דּ בר  ׁש ל וּ בסוֹ פוֹ  רעבים, הם אוֹ תם, ויאכיל וּ  אכל להם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָיביאוּ 

אכזריּ וּ ת זוֹ  אין האם ליצלן, רחמנא טמא  ׁש ל בּ אכל הענין בּ דיּ וּ ק  זה וּ  הרי  ? ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מכ ׁש וֹ ל". ּת ּת ן א עוּ ר ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ"ולפני

לילד לו . לתת האּס וּ ר חמוּ ר  כּ ּמ ה עד להבין בּ כדי מסּפ יק זה מכּ ל ּפ נים, כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַעל 
אּס וּ רי  מּמ ׁש  י ׁש  ׁש בּ חלקם הּמ אכלים יתר כּ ל  כן וּ כמוֹ  "דזׁש ארס " אוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ"סימילאק "
האּס וּ ר רק  יׁש נם בּ חלקם דּ אוֹ רייתא, אּס וּ רי מּמ ׁש  ׁש הם וכדּ וֹ מה, וּ טרפוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְנבלוֹ ת

חלב  ע כּ וּ "ם , בּ וּ ל כּ ן ׁש ל  גּ ם אסוּ ר  דּ רבּ נן אּס וּ ר אבל דּ רבּ נן, רק  ׁש הם עכּ וּ "ם, ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
לעיל . ׁש כּ תוּ ב  כּ פי לילדים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָלתת

אם רק זאת, לוֹ  לתת אסוּ ר ל יּ לד , ח ׁש וּ ב ׁש זּ ה זוֹ עקים כּ ׁש הרוֹ פאים ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
את וּ מבין הדּ ברים, את ויוֹ דע הּמ כּ יר וּ מסמ מכּ ר רב אצל ׁש אלה ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲׁש וֹ אלים 

זוֹ . ׁש בּ תוֹ צרת הא ּס וּ רים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲח ׁש ׁש וֹ ת



למשפט הזמנה  א '|יד פרק 

אלז . ׁש הנּ יר הרי  הּק דוֹ ׁש ים , מהּס פרים זה בּ ענין להעתיק  רצינוּ  ל וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת
את לפח וֹ ת  לציּ ן מכרחים אנוּ  זאת בּ כל א זאת, כּ ל  את להכיל בּ כדי  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַיסּפ יק

י ׁש רים" "מס לּ ת הּס פר ׁש ל כּ אׁש  הבּ וֹ ערים "לכל (פי"א)דּ בריו : ּכ ׁש ם כּ וֹ תב  הוּ א , ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ אלּ וּ  בּ ד יּ וּ ק  הוּ א אּס וּ ר ׁש ּמ אכל חוֹ ׁש ב, ההוּ א בּ ראׁש וֹ , מח חתיכת ע וֹ ד ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
על  לוֹ קח  האדם היה כּ זה בּ מ צּ ב האם לאכילה, ס כּ נה ׁש הוּ א מרעל דּ בר ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה

ואוֹ כל  הּס כּ וּ ן  את נחׁש ב עצמוֹ  היה הוּ א אוֹ כל והיה כּ זה ספק  לאדם כּ ׁש יּ ׁש  ? ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
נפׁש וֹ  את  להרעיל יכ וֹ ל זאת בּ כל הוּ א ה ּמ רעל הּמ אכל את לאכל כּ י  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְלׁש וֹ טה,

העוֹ לם. מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להסּת לּ ק 

אי אז הנּ פׁש , ׁש ל  סם זה הרי ׁש ם אס וּ ר וֹ ת, מאכלוֹ ת  אצל גּ ם הוּ א דּ בר ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
בּ ספק  רק כּ ׁש ּמ דבּ ר אפיל וּ  לּפ ה, זאת וּ להכניס בּ קלּ וּ ת, זאת  לאחז ׁש יּ וּ כלוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִיּת כן

מרעל . הוּ א אם ספק ׁש היה אכל  לפיו מכניס היה א ׁש הוּ א כּ פי  בּ דיּ וּ ק ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאּס וּ ר,

כּ וֹ תב לח. יוֹ נה ברכות )ר בּ ינוּ  כּ י (ריש  ודּ אי, מאּס וּ ר בּ הר בּ ה חמוּ ר הוּ א  אּס וּ ר ׁש ּס פק , ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
כּ ׁש ר. כּ ן בּ ודּ אי  ׁש זּ ה עצמם את מר גּ יעים כּ י  חרטה, אין  זה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַעל

בּ נפׁש וֹ לט. יעז אׁש ר  זה  הוּ א מי  לעצמכם חׁש בוּ  יקרים, ואחיוֹ ת אחים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַעּת ה
הּק טנּ ים ילדיו עם זהלשׂ חק  לענין נוֹ תנים ועמל כּ ח כּ ּמ ה ׁש ל ?  ּהחנּ ו וּ לענין , ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

לנחת דּ בר ׁש ל  בּ סוֹ פ וֹ  ׁש יּ זכּ וּ  בּ כדי הוֹ רים ׁש וֹ פכים יהוּ דים דּ מעוֹ ת  כּ ּמ ה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶזה,
את המפ ּט מים בּ עצמם ההוֹ רים וּ לב ּס וֹ ף יׁש רים, דּ וֹ רוֹ ת להקים ו ׁש יּ זכּ וּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דית,
לּפ ה ׁש הכניסוּ   ּכ על לרעד  היּ דים צריכוֹ ת כּ ּמ ה - ליצלן. רחמנא בּ סם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
להם ׁש יּ ׁש  ׁש יּ הוּ דים י ּת כן האם ושלוֹ ם, חס  אּס וּ ר, ספק אפלּ וּ  ׁש לּ הם הילדים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
צ דּ יק  הוֹ ראה מוֹ רה לׁש אל מבּ לי  לע שׂ וֹ ת ה זּ ה, כּ דּ בר ׁש יּ עשׂ וּ  יהוּ דית, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהר גּ ׁש ה
סם אינוֹ  בּ אמת זה  האם נׁש מה, בּ עניני  רוֹ פא כּ מוֹ  ׁש הוּ א עליו , לסמ ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש אפׁש ר

ושלוֹ ם חס  בּ ין לילדים, הנּ פ ׁש , סם כּ ל את הבּ ית מן מ יּ ד נזרק כּ לּ נוּ  כּ בר בּ וֹ אוּ  ? ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
קטנּ ים. לילדים וּ בין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִלמבגּ רים

בּ טרם  האכל טיב  וּ לודּ א האכל על להסּת כּ ל לבד  מחיּ ב האבּ א-הבּ על  בּ אמת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַהאם
בּ יתוֹ  בּ ני על  לסמ יכוֹ ל ׁש הוּ א אוֹ  ל בּ ית , נכנס ?הוּ א  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

הּק ד וֹ ׁש  החיּ ים האוֹ ר ּפ וֹ סק   ּכ לבדּ ק, בּ עצמוֹ  חיּ ב  בראשית )הוּ א מוֹ סיף (פ ' כּ ׁש הוּ א , ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
א כּ לל והוּ א חוּ ה על  סמ כּ ׁש הוּ א הראׁש וֹ ן, אדם ׁש ל העברה  היתה ׁש זּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מציּ ן

צדקוּ תּה  על א ׁש ּת וֹ  על סמ רק הוּ א הדּ עת, מעץ לוֹ  נוֹ תנת ׁש היא רמב"ןידע (וע' ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בראשית ) .פ '

הגּ יעה!!נוּ  וּ למעשׂ ה  עווֹ ן , ׁש וּ ם בּ לי  נק יּ ה ׁש נּ בראה חוּ ה לעצמכם, וּת אר וּ  בּ וֹ אוּ  !ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌
הראׁש וֹ ן  ׁש אדם בּ ודּ אי היּ מים, בּ אוֹ תם להיג יכלוּ  ׁש רק בּ י וֹ תר  הנּ עלה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַלּמ דרגה

למשפט א 'הזמנה  טו |פרק 

היא זאת וּ בכל לאכל, ּמ ּת ר מּמ ה רק לאכל לוֹ  ּת ּת ן ׁש היא עליה לסמ ◌ִֹ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ָיכל 
רק  וזה דּ בר, לוֹ  עזר וא  עליה,  סמ ׁש הוּ א היה ׁש לּ וֹ  והּת רוּ ץ אוֹ תוֹ , ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהכׁש ילה

הדּ וֹ רוֹ ת. לכל מיתה לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָגּ רם

להגּ יד  ונרצה מעלה , ׁש ל הדּ ין בּ ית בּ פני נעמד  כּ ׁש אנוּ  אנחנוּ  נּ אמר  מה כּ ן, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם
נׁש מ וֹ ת אבּ וּ ד וגרמנוּ  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכלוֹ ת הילדים את האכלנוּ  מדּ וּ ע ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵּת ר וּ צים,

הבּ ית בּ ני על  ׁש ּס מכוּ  הּת ר וּ ץ את יקבּ לוּ  א בּ ודּ אי הדּ וֹ רוֹ ת, לכל !!!ישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

נ  תעשו עתה שאם אומר הקב "ה אין האחרות העבירות אצל  מדוע להבין יתן
תעשו  שאם התורה אומרת בטריפות רק ואילו  שלי, תהיו לא ההיא העבירה את 
שכלו, ונאטם מטמטם הלב  טריפות כשאוכלים כי  שלי, תהיו לא העבירה את 
לעשות מסוגל אינו  כבר  הוא ואז טריפה, להיות הופכים האברים וכל הגוף ואז

העבירות. לכיון  רק אותו ומושך מצוה, שום טוב, דבר שום

הכלל מן יוצא שום בלי המציאות  שזהו מבהיל באופן הרבים החטאת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶסד .
לתרבות  יוצאים  אסורות מאכלות ידי שעל בתוכם, אתם וגם  העתידים, הדורות

רח"ל. רעה 

הרמב "ם לשון וזה ו')סה. הלכה  ג ' פרק  תשובה  לעולם (הלכות  חלק להן שאין הן ואלו
ולעולמי לעולם  וחטאתם  רשעם גודל על  ונידונין ואובדין נכרתים אלא הבא
המתים  בתחיית והכופרים בתורה  והכופרים והאפיקורוסין המינים עולמים ,

הרבים  ומחטיאי המורדים הגואל צבור ובביאת מדרכי  והעושה והפורשין
שלא  הצבור על אימה  ומטילי  והמוסרים  כיהויקים, בפרהסיא רמה ביד  עבירות

דמים, ושופכי שמים עכ"ל .לשם ערלתו, והמושך הרע  לשון ובעלי

הרמב"ם י')סו. הלכה ג ' פרק  תשובה  בדבר(הלכות  שהחטיא  אחד  כיצד הרבים מחטיאי 
מצות  לבטל אפילו קל  בדבר שהחטיא ואחד ובייתוס וצדוק ירבעם כגון גדול

עד עשה ישראל  את הורג שהיה כמנשה  שיחטאו עד אחרים האונס  ואחד
עכ"ל . והדיחם, אחרים  שהטעה או כוכבים עבודת שיעבדו

יום בכל  נידון  אדם : - המשפט פ )תאריך ס "ק  תק "פ  סימן מג "א קיי"ל וכן טז. --(ר "ה  !!

: - משפטיות בתצלוםראיות בשמים היטב  היטב [עדות] מתועדות העבירות ◌ֵ◌ֵכל
ידי בּ חתימת וּ מארים  ׁש מימיּ וֹ ת ובהקלטות ׁש מימי אפׁש ר וּ תווידאו אין ! ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

!להתח ּמ ק  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ מסּפ רים מׁש ּפ חּת ם את החטיאוּ  וכזית כזית כל  על דו "ח שם יקבלו  הן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶוגם
גּ בוּ ל . ◌ְ◌ִ◌ְבּ לי



למשפט הזמנה  א '|יד פרק 

אלז . ׁש הנּ יר הרי  הּק דוֹ ׁש ים , מהּס פרים זה בּ ענין להעתיק  רצינוּ  ל וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת
את לפח וֹ ת  לציּ ן מכרחים אנוּ  זאת בּ כל א זאת, כּ ל  את להכיל בּ כדי  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַיסּפ יק

י ׁש רים" "מס לּ ת הּס פר ׁש ל כּ אׁש  הבּ וֹ ערים "לכל (פי"א)דּ בריו : ּכ ׁש ם כּ וֹ תב  הוּ א , ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ אלּ וּ  בּ ד יּ וּ ק  הוּ א אּס וּ ר ׁש ּמ אכל חוֹ ׁש ב, ההוּ א בּ ראׁש וֹ , מח חתיכת ע וֹ ד ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
על  לוֹ קח  האדם היה כּ זה בּ מ צּ ב האם לאכילה, ס כּ נה ׁש הוּ א מרעל דּ בר ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה

ואוֹ כל  הּס כּ וּ ן  את נחׁש ב עצמוֹ  היה הוּ א אוֹ כל והיה כּ זה ספק  לאדם כּ ׁש יּ ׁש  ? ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
נפׁש וֹ  את  להרעיל יכ וֹ ל זאת בּ כל הוּ א ה ּמ רעל הּמ אכל את לאכל כּ י  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְלׁש וֹ טה,

העוֹ לם. מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להסּת לּ ק 

אי אז הנּ פׁש , ׁש ל  סם זה הרי ׁש ם אס וּ ר וֹ ת, מאכלוֹ ת  אצל גּ ם הוּ א דּ בר ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
בּ ספק  רק כּ ׁש ּמ דבּ ר אפיל וּ  לּפ ה, זאת וּ להכניס בּ קלּ וּ ת, זאת  לאחז ׁש יּ וּ כלוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִיּת כן

מרעל . הוּ א אם ספק ׁש היה אכל  לפיו מכניס היה א ׁש הוּ א כּ פי  בּ דיּ וּ ק ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאּס וּ ר,

כּ וֹ תב לח. יוֹ נה ברכות )ר בּ ינוּ  כּ י (ריש  ודּ אי, מאּס וּ ר בּ הר בּ ה חמוּ ר הוּ א  אּס וּ ר ׁש ּס פק , ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
כּ ׁש ר. כּ ן בּ ודּ אי  ׁש זּ ה עצמם את מר גּ יעים כּ י  חרטה, אין  זה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַעל

בּ נפׁש וֹ לט. יעז אׁש ר  זה  הוּ א מי  לעצמכם חׁש בוּ  יקרים, ואחיוֹ ת אחים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַעּת ה
הּק טנּ ים ילדיו עם זהלשׂ חק  לענין נוֹ תנים ועמל כּ ח כּ ּמ ה ׁש ל ?  ּהחנּ ו וּ לענין , ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

לנחת דּ בר ׁש ל  בּ סוֹ פ וֹ  ׁש יּ זכּ וּ  בּ כדי הוֹ רים ׁש וֹ פכים יהוּ דים דּ מעוֹ ת  כּ ּמ ה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶזה,
את המפ ּט מים בּ עצמם ההוֹ רים וּ לב ּס וֹ ף יׁש רים, דּ וֹ רוֹ ת להקים ו ׁש יּ זכּ וּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דית,
לּפ ה ׁש הכניסוּ   ּכ על לרעד  היּ דים צריכוֹ ת כּ ּמ ה - ליצלן. רחמנא בּ סם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
להם ׁש יּ ׁש  ׁש יּ הוּ דים י ּת כן האם ושלוֹ ם, חס  אּס וּ ר, ספק אפלּ וּ  ׁש לּ הם הילדים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
צ דּ יק  הוֹ ראה מוֹ רה לׁש אל מבּ לי  לע שׂ וֹ ת ה זּ ה, כּ דּ בר ׁש יּ עשׂ וּ  יהוּ דית, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהר גּ ׁש ה
סם אינוֹ  בּ אמת זה  האם נׁש מה, בּ עניני  רוֹ פא כּ מוֹ  ׁש הוּ א עליו , לסמ ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש אפׁש ר

ושלוֹ ם חס  בּ ין לילדים, הנּ פ ׁש , סם כּ ל את הבּ ית מן מ יּ ד נזרק כּ לּ נוּ  כּ בר בּ וֹ אוּ  ? ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
קטנּ ים. לילדים וּ בין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִלמבגּ רים

בּ טרם  האכל טיב  וּ לודּ א האכל על להסּת כּ ל לבד  מחיּ ב האבּ א-הבּ על  בּ אמת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַהאם
בּ יתוֹ  בּ ני על  לסמ יכוֹ ל ׁש הוּ א אוֹ  ל בּ ית , נכנס ?הוּ א  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

הּק ד וֹ ׁש  החיּ ים האוֹ ר ּפ וֹ סק   ּכ לבדּ ק, בּ עצמוֹ  חיּ ב  בראשית )הוּ א מוֹ סיף (פ ' כּ ׁש הוּ א , ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
א כּ לל והוּ א חוּ ה על  סמ כּ ׁש הוּ א הראׁש וֹ ן, אדם ׁש ל העברה  היתה ׁש זּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מציּ ן

צדקוּ תּה  על א ׁש ּת וֹ  על סמ רק הוּ א הדּ עת, מעץ לוֹ  נוֹ תנת ׁש היא רמב"ןידע (וע' ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בראשית ) .פ '

הגּ יעה!!נוּ  וּ למעשׂ ה  עווֹ ן , ׁש וּ ם בּ לי  נק יּ ה ׁש נּ בראה חוּ ה לעצמכם, וּת אר וּ  בּ וֹ אוּ  !ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌
הראׁש וֹ ן  ׁש אדם בּ ודּ אי היּ מים, בּ אוֹ תם להיג יכלוּ  ׁש רק בּ י וֹ תר  הנּ עלה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַלּמ דרגה

למשפט א 'הזמנה  טו |פרק 

היא זאת וּ בכל לאכל, ּמ ּת ר מּמ ה רק לאכל לוֹ  ּת ּת ן ׁש היא עליה לסמ ◌ִֹ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ָיכל 
רק  וזה דּ בר, לוֹ  עזר וא  עליה,  סמ ׁש הוּ א היה ׁש לּ וֹ  והּת רוּ ץ אוֹ תוֹ , ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהכׁש ילה

הדּ וֹ רוֹ ת. לכל מיתה לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָגּ רם

להגּ יד  ונרצה מעלה , ׁש ל הדּ ין בּ ית בּ פני נעמד  כּ ׁש אנוּ  אנחנוּ  נּ אמר  מה כּ ן, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם
נׁש מ וֹ ת אבּ וּ ד וגרמנוּ  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכלוֹ ת הילדים את האכלנוּ  מדּ וּ ע ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵּת ר וּ צים,

הבּ ית בּ ני על  ׁש ּס מכוּ  הּת ר וּ ץ את יקבּ לוּ  א בּ ודּ אי הדּ וֹ רוֹ ת, לכל !!!ישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

נ  תעשו עתה שאם אומר הקב "ה אין האחרות העבירות אצל  מדוע להבין יתן
תעשו  שאם התורה אומרת בטריפות רק ואילו  שלי, תהיו לא ההיא העבירה את 
שכלו, ונאטם מטמטם הלב  טריפות כשאוכלים כי  שלי, תהיו לא העבירה את 
לעשות מסוגל אינו  כבר  הוא ואז טריפה, להיות הופכים האברים וכל הגוף ואז

העבירות. לכיון  רק אותו ומושך מצוה, שום טוב, דבר שום

הכלל מן יוצא שום בלי המציאות  שזהו מבהיל באופן הרבים החטאת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶסד .
לתרבות  יוצאים  אסורות מאכלות ידי שעל בתוכם, אתם וגם  העתידים, הדורות

רח"ל. רעה 

הרמב "ם לשון וזה ו')סה. הלכה  ג ' פרק  תשובה  לעולם (הלכות  חלק להן שאין הן ואלו
ולעולמי לעולם  וחטאתם  רשעם גודל על  ונידונין ואובדין נכרתים אלא הבא
המתים  בתחיית והכופרים בתורה  והכופרים והאפיקורוסין המינים עולמים ,

הרבים  ומחטיאי המורדים הגואל צבור ובביאת מדרכי  והעושה והפורשין
שלא  הצבור על אימה  ומטילי  והמוסרים  כיהויקים, בפרהסיא רמה ביד  עבירות

דמים, ושופכי שמים עכ"ל .לשם ערלתו, והמושך הרע  לשון ובעלי

הרמב"ם י')סו. הלכה ג ' פרק  תשובה  בדבר(הלכות  שהחטיא  אחד  כיצד הרבים מחטיאי 
מצות  לבטל אפילו קל  בדבר שהחטיא ואחד ובייתוס וצדוק ירבעם כגון גדול

עד עשה ישראל  את הורג שהיה כמנשה  שיחטאו עד אחרים האונס  ואחד
עכ"ל . והדיחם, אחרים  שהטעה או כוכבים עבודת שיעבדו

יום בכל  נידון  אדם : - המשפט פ )תאריך ס "ק  תק "פ  סימן מג "א קיי"ל וכן טז. --(ר "ה  !!

: - משפטיות בתצלוםראיות בשמים היטב  היטב [עדות] מתועדות העבירות ◌ֵ◌ֵכל
ידי בּ חתימת וּ מארים  ׁש מימיּ וֹ ת ובהקלטות ׁש מימי אפׁש ר וּ תווידאו אין ! ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

!להתח ּמ ק  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ מסּפ רים מׁש ּפ חּת ם את החטיאוּ  וכזית כזית כל  על דו "ח שם יקבלו  הן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶוגם
גּ בוּ ל . ◌ְ◌ִ◌ְבּ לי



למשפט הזמנה  א '|טז פרק 

שלאהנחה  בתירוץ השופטים את לשכנע שתוכלו חושבים ואתם במדה -
לך : ויאמרו ויענו בידכם גדול טעות שהזהירידעתם, מה למדתם לא האם

יועץ  והפלא ל"ו פרק מוסר  ושבט כ "ח, פרק ישראל נדחי בספרו חיים  החפץ
בקול שצעקו שליט"א הרבים מזכי כמה ועוד מהאלמין ומהאדמו "ר  טרף, אות
הבדצי "ם, חנק בהכשר והעכבר השרץ הטרף  בשר מאכילת שתפרשו גדול  רעש
חיים בעלי צער  על  ספרים כמה שכתב מהאלמין מהאדמו"ר שמעתם לא  והאם 
אותיות פגימה פגום, בסכין ששוחטים חיים בעלי בצער הראשון  והדבר

חנק ?מגיפה אלא שחיטה נקרא לא ?וזה

זכרו  יהיה ולכן , פן  והזדרזו  הזהרו  המשפט, מהלך  על כעת  להשפיע ביכלתך !
מאוחר.

ודם, חלב  וטריפה  נבילה בשר  שאכלו אלו כל נשמת לעילוי  ונדפס נעשה  זה כל
גיד ואיבר איבר  כל  על ניתוח לעבור שצריכים אותם ודנים  בשמים , כבר  והם
ישראל נדחי בספר  כמבואר אסורות המאכלות מן שנהנה  ושער , ועור וגיד 

כ"ח. פרק חיים להחפץ

משחיטה  או  דגים, ואוכלים כליהם, ומגעילים  עצמם  הפורשים אלו  כל  ובזכות
מעלה  של דין  בבית עליהם  יקילו כשרה, !!!קטנה

לטלפונים: להתקשר ניתן הסוגיה  וללימוד להבהרת

לדיסקים:

לאתרים:



למשפט ב'הזמנה  יז|פרק

ב' פרק

חז"ל: אזהרות 

הזוה"ק : דּ ברי  נוֹ ראים  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה

אסוּ רוֹ ת.א. בּ מאכלוֹ ת נזהר ׁש א מּפ ני  הוּ א הזּ ה בּ ע וֹ לם האדם ּס וֹ בל מה ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
מ"ב) דּ ף ח"ג  הקּ ד וֹ שׁ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ(זהר 

אחב. הּס טרא לר ׁש וּ ת ונכנס  הּק דה מר ׁש וּ ת מ"ב)רא.י וֹ צא דּ ף ח"ג  הקּ ד וֹ שׁ  (זהר  ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌

לאחרג. אוֹ תוֹ  ודנין כּ לל הח יּ ים בּ צרוֹ ר  יתדּ בּ קוּ  א כּ י  לנפ ׁש ם ואוֹ י  להם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ י
הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  גּ וֹ על וֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ י  מגעל , כּ אדם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמיתתוֹ 

מ "א) דּ ף ח"ג  ה קּ ד וֹ שׁ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ(זהר

עליו.ד. ׁש וֹ רה הּט מאה ורוּ ח ורוּ חוֹ , נפׁש וֹ  וגוֹ על  אחרא בּ ּס טרא נפׁש וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמדבּ ק
מ"ב) דּ ף ח"ג  הקּ ד וֹ שׁ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ(זהר 

רעה.ה. חיּ ה ּפ ני קכ "ה )נעשׂ ה דּ ף  ח"ב  ה קּ ד וֹ שׁ  (זהר  ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌





למשפט הזמנה  א '|טז פרק 

שלאהנחה  בתירוץ השופטים את לשכנע שתוכלו חושבים ואתם במדה -
לך : ויאמרו ויענו בידכם גדול טעות שהזהירידעתם, מה למדתם לא האם

יועץ  והפלא ל"ו פרק מוסר  ושבט כ "ח, פרק ישראל נדחי בספרו חיים  החפץ
בקול שצעקו שליט"א הרבים מזכי כמה ועוד מהאלמין ומהאדמו "ר  טרף, אות
הבדצי "ם, חנק בהכשר והעכבר השרץ הטרף  בשר מאכילת שתפרשו גדול  רעש
חיים בעלי צער  על  ספרים כמה שכתב מהאלמין מהאדמו"ר שמעתם לא  והאם 
אותיות פגימה פגום, בסכין ששוחטים חיים בעלי בצער הראשון  והדבר

חנק ?מגיפה אלא שחיטה נקרא לא ?וזה

זכרו  יהיה ולכן , פן  והזדרזו  הזהרו  המשפט, מהלך  על כעת  להשפיע ביכלתך !
מאוחר.

ודם, חלב  וטריפה  נבילה בשר  שאכלו אלו כל נשמת לעילוי  ונדפס נעשה  זה כל
גיד ואיבר איבר  כל  על ניתוח לעבור שצריכים אותם ודנים  בשמים , כבר  והם
ישראל נדחי בספר  כמבואר אסורות המאכלות מן שנהנה  ושער , ועור וגיד 

כ"ח. פרק חיים להחפץ

משחיטה  או  דגים, ואוכלים כליהם, ומגעילים  עצמם  הפורשים אלו  כל  ובזכות
מעלה  של דין  בבית עליהם  יקילו כשרה, !!!קטנה

לטלפונים: להתקשר ניתן הסוגיה  וללימוד להבהרת

לדיסקים:

לאתרים:



למשפט ב'הזמנה  יז|פרק

ב' פרק

חז"ל: אזהרות 

הזוה"ק : דּ ברי  נוֹ ראים  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה

אסוּ רוֹ ת.א. בּ מאכלוֹ ת נזהר ׁש א מּפ ני  הוּ א הזּ ה בּ ע וֹ לם האדם ּס וֹ בל מה ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
מ"ב) דּ ף ח"ג  הקּ ד וֹ שׁ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ(זהר 

אחב. הּס טרא לר ׁש וּ ת ונכנס  הּק דה מר ׁש וּ ת מ"ב)רא.י וֹ צא דּ ף ח"ג  הקּ ד וֹ שׁ  (זהר  ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌

לאחרג. אוֹ תוֹ  ודנין כּ לל הח יּ ים בּ צרוֹ ר  יתדּ בּ קוּ  א כּ י  לנפ ׁש ם ואוֹ י  להם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ י
הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  גּ וֹ על וֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ י  מגעל , כּ אדם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמיתתוֹ 

מ "א) דּ ף ח"ג  ה קּ ד וֹ שׁ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ(זהר

עליו.ד. ׁש וֹ רה הּט מאה ורוּ ח ורוּ חוֹ , נפׁש וֹ  וגוֹ על  אחרא בּ ּס טרא נפׁש וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמדבּ ק
מ"ב) דּ ף ח"ג  הקּ ד וֹ שׁ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ(זהר 

רעה.ה. חיּ ה ּפ ני קכ "ה )נעשׂ ה דּ ף  ח"ב  ה קּ ד וֹ שׁ  (זהר  ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌





למשפט הזמנה  ג |יח פרק 

ג  פרק

וא תמת לא לע ת י י עיה יהאנ פגרי ורא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָֹֹויצא
ר לכל  דרא והי תכה כד )לא סו, פרק  .(ישעיה  ְְְִֵֶָָָָָֹ

ע"א : קנ"א דף תרומה פרשת בזוהר

הגּ יהנּ ם: מדוֹ רי  אוֹ תם בּ כל הוֹ לכים  הכּ ר וֹ זים ה יּ וֹ ם, כּ ׁש ּמ תקדּ ׁש  ׁש בּ ת ערב ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל
על  מגן והוּ א מתק דּ ׁש , והיּ וֹ ם בּ א, ה ּק דוֹ ׁש  הּמ ל ׁש הרי  הר ׁש עים, דיני ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהסּת לּ קוּ 

מנ וּ חה . לרׁש עים ויׁש  הדּ ינים מסּת לּ קים וּ מיּ ד ומועדיםהכּ ל. שבתות  מחללי אותם  (וכל ַ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מעליהם ) מסתלקים  דינים  שומריםבפרהסיא , שם  ומועדים, שבתות  לשמר  נצטוו שלא ומזלות כוכבים עובדי (ואפלו

כרחם ) וכל בעל לעוֹ למים, ׁש בּ ת ׁש מר וּ  ׁש א א לּ ה מעל ׁש וֹ ככת א הגּ יהנּ ם אׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל
הרׁש עים מכּ ל  מנ וּ חה  להם ׁש אין אלּ ה וֹ נים מה  עליהם: ׁש וֹ אלים  הגּ יהנּ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִר ׁש עי

כּ אן  להם:?ׁש ל  מ ׁש יבים הדּ ין בּ עלי וא וֹ תם ׁש כּ פר וּ ! הר ׁש עים הם א לּ ה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
אין  לכן  ׁש ם, ׁש בּ ת  ׁש מר וּ  ׁש א מוּ ם הּת וֹ רה. כּ ל על  ועבר וּ  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א

לעוֹ למים. מנוּ חה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם 

אוֹ תם. ולראוֹ ת ללכת ר ׁש וּ ת להם ונּת נת מּמ קוֹ מם, יוֹ צאים הר ׁש עים א וֹ תם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוכל
סנט ׁש מוֹ  אחד וּ מכניסוֹ וּ מלא ׁש לּ הם הגּ וּ ף אוֹ תוֹ  את וּ מוֹ ציא ה וֹ ל ריא"ל ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ אׁש  מנוּ חה אין ולנּ ׁש מה תוֹ לעים, ׁש ּמ עלה אוֹ תוֹ  ור וֹ אים הרׁש עים , לעיני ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַלגּ יהנּ ם
זהוּ  עליו : וּ מכריזים הגּ וּ ף אוֹ תוֹ  את סוֹ בבים ׁש ם הרׁש עים אוֹ תם וכל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ יהנּ ם.
בּ כל  וכפר בּ ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א, וכפר ר בּ וֹ נוֹ , לכבוֹ ד  חׁש ׁש  ׁש א הר ׁש ע ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּפ לוֹ ני 

לוֹ  אוֹ י  כּ לּ ּה . הזּ וֹ הּת וֹ רה ול בּ וּ ׁש ה הזּ ה לדּ ין יבא  וא נברא ׁש א טוֹ ב זהוּ ! ! ַ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ע "א)ׁש כּ ת וּ ב סו)(רי "ב תוֹ לעּת ם (ישעיה כּ י בּ י  הּפ ׁש עים האנׁש ים  בּ פגרי וראוּ  ויצאוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מן  - תמוּ ת א תוֹ לעּת ם כּ י בּ שׂ ר. לכל  דראוֹ ן  והי וּ  תכבּ ה א וא ם תמ וּ ת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָא
עד ראוֹ ן, די  והי וּ  - בּ שׂ ר  לכל דראוֹ ן  והיוּ  הנּ ׁש מה. מן - תכבּ ה א ואם ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ וּ ף.

הזּ וֹ . לראיּ ה דּ י  יאמרוּ  ׁש ם  ׁש ל העוֹ לם ר ׁש עי ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

היא והּת וֹ רה הּת וֹ רה, כּ ל כּ נגד היא ׁש בּ ת מוּ ם  זה,  ּכ ודּ אי אמר , יוֹ סי  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י 
הּת וֹ רה, אׁש  על ׁש עברוּ  מוּ ם - מעליהם אׁש  ׁש וֹ כ ׁש א דּ וֹ לק, הגּ יהנּ ם אׁש  הרי  ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.

גוּ ף  אוֹ תוֹ  וּ מחזיר מלא אוֹ תוֹ  בּ א ׁש בּ ת, כּ ׁש יּ וֹ צאת לאחר יהוּ דה, רבּ י ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ רי וֹ , על ק יּ ם ׁש הגּ וּ ף בּ ע וֹ ד זה וכל לצדּ וֹ . וזה לצ דּ וֹ  זה ׁש ניהם, ונ דּ וֹ נים ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְלקברוֹ ,
ה וּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  הלּ לוּ , הדּ ינים כּ ל את  לגּ וּ ף אין נתעכּ ל, ׁש הגּ וּ ף כּ יון ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

בּ וֹ , עח)כּ תוּ ב חמתוֹ .(תהלים  כּ ל יעיר וא ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

למשפט ג הזמנה  יט |פרק 

ורוּ ח, גּ וּ ף נדּ וֹ נים הּק בר,  ֹבּ ת ו איבריו  בּ כל ׁש לם  ׁש הגּ וּ ף בּ ע וֹ ד העוֹ לם, רׁש עי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
לצאת, ׁש צּ רי מי .ׁש וֹ כ הר וּ ח דּ ין נתעכּ ל , ׁש הגּ וּ ף כּ יון ל וֹ . כּ ראוּ י  דּ ין אחד ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלכל
עפר להי וֹ ת ׁש צּ רי וּ מי מנוּ חה. להם יׁש  מנ וּ חה , עליהם להי וֹ ת ׁש צּ רי וּ מי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵיוֹ צא.

ל וֹ . נעשׂ ה לוֹ  כּ רא וּ י ואחד אחד כּ ל הצּ דּ יקים, רגלי ּת חת ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָואפר
בּ ארץ  דּ בוּ ק גּ וּ פם להיוֹ ת לר ׁש עים, בּ ין לצּ דּ יקים בּ ין  להם, ט וֹ ב כּ ּמ ה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
לדוּ ן  כּ די  רב, זמן אוֹ תוֹ  כּ ל בּ קיּ וּ ם להי וֹ ת וא קרוֹ ב לזמן העפר  ֹבּ תו ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוּ להרקב

ּת מיד ורוּ ח ונפׁש  יום )גּ וּ ף כּ ל(בכל ל אין  ׁש הרי  דּ ין . לוֹ  ׁש אין בּ ע וֹ לם וצ דּ יק  צדּ יק ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
בּ כל  אוֹ תוֹ  ודן הגּ וּ ף על  ע וֹ מד הּק ברים על  הממנּ ה  מלא ׁש אוֹ תוֹ  מ וּ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק בר,

לרׁש עים. וכ ּמ ה כּ ּמ ה אחת  על -  ּכ ל צּ דּ יקים אם  ויוֹ ם. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָי וֹ ם
חסידים לאוֹ תם ּפ רט מהכּ ל, ׁש וֹ כ הדּ ין הרי בּ עפר , ונבלה נרקב ׁש הגּ וּ ף  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בזמן
ׁש ראוּ י  עליוֹ ן  מק וֹ ם לאוֹ תוֹ  נׁש מתם להעלוֹ ת ראוּ יים ׁש הם  העוֹ לם ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ וּ דים

בּ עוֹ לם. הם וּ מעּט ים  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהם,
לאוֹ תם ּפ רט הּמ ׁש חית, הּמ לא ידי על מתים כּ לּ ם העוֹ לם, ׁש ל הּמ תים אוֹ תם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל

הּק דוֹ ׁש ה בּ ארץ  המתיםׁש ּמ תים אותם  וכל המות , מלאך שהוא המשחית , המלאך ידי על מתים  (וכלם  ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הקדושה ) בּ ארץ,שבארץ ׁש וֹ לט  הרחמים  מלא ידי על  אלּ א ידוֹ , על מתים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש א

עכ"ל .
ע"א נט דף בראשית בראשית פרשת ספר   המתורגם הזוהר

נגּה  כּ אוֹ ר  זּ ה מה נגּה . כּ אוֹ ר  צדּ יקים וארח כּ תוּ ב, מה ראה האוֹ רבּ א אוֹ תוֹ  כּ מ וֹ  ? ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌
לעוֹ לם לצּ דּ יקים ׁש גּ נז זהוּ  בראׁש ית, בּ מעשׂ ה  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ איר 
מה בּ רׁש עים אבל  מּמ נּ וּ . גוֹ רע וא ּת מיד  באוֹ רוֹ  עוֹ לה ׁש הוּ א - ואוֹ ר  הוֹ ל ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַהבּ א.

י וֹ דעים(שם )?כּ תוּ ב  א  וכי  - ידעוּ  א יכּ ׁש לוּ . בּ ּמ ה ידעוּ  א כּ אפלה רׁש עים  דּ ר? ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
[להם] להס ּת כּ ל ר וֹ צים וא הזּ ה בּ עוֹ לם עקּמ ה בּ דר ׁש הוֹ לכים ר ׁש עים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
והם גּ יהנּ ם. בּ דין וּ להכניסם ע וֹ לם בּ אוֹ תוֹ  אוֹ תם לדוּ ן  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד 
וּ בכל  עוֹ לם . בּ אוֹ תוֹ  הקׁש בנ וּ  וא אזנים הר כּ ננוּ  ׁש א לנוּ  אוֹ י ואוֹ מרים: ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְצוֹ וחים

לנוּ  וי אוֹ מרים: !יוֹ ם ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ראה, שׂ כרבּ א להם ולתת הבּ א לעוֹ לם לצּ דּ יקים להאיר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עתיד  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

עליו  לעמד  ׁש וֹ לטת א ׁש עין מקוֹ ם  ׁש נּ אמרחלקם, כּ מ וֹ  סד ), ראתה (ישעיה א עין ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ל וֹ  למחכּ ה יעשׂ ה זוּ לת וכתוּ בא הים סו). האנׁש ים(שם  בּ פגרי וראוּ  ויצאוּ  ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

וכתוּ ב בּ י . ג)הּפ ׁש עים רגליכם.(מלאכי כּ ּפ וֹ ת ּת חת אפר יהי וּ  כּ י  רׁש עים ועּס וֹ תם ַ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
כּ תוּ ב עליהם הבּ א . וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם הצּ דּ יקים ס )אׁש רי  לעוֹ לם(ישעיה  צדּ יקים ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וכתוּ ב  ארץ. קמ)ייר ׁש וּ  בּ ר וּ (תהלים  .ּפ ני את י ׁש רים יׁש בוּ  לׁש מ י וֹ דוּ  צדּ יקים  א ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ואמן : אמן לע וֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְה'
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ג  פרק

וא תמת לא לע ת י י עיה יהאנ פגרי ורא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָֹֹויצא
ר לכל  דרא והי תכה כד )לא סו, פרק  .(ישעיה  ְְְִֵֶָָָָָֹ

ע"א : קנ"א דף תרומה פרשת בזוהר

הגּ יהנּ ם: מדוֹ רי  אוֹ תם בּ כל הוֹ לכים  הכּ ר וֹ זים ה יּ וֹ ם, כּ ׁש ּמ תקדּ ׁש  ׁש בּ ת ערב ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל
על  מגן והוּ א מתק דּ ׁש , והיּ וֹ ם בּ א, ה ּק דוֹ ׁש  הּמ ל ׁש הרי  הר ׁש עים, דיני ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהסּת לּ קוּ 

מנ וּ חה . לרׁש עים ויׁש  הדּ ינים מסּת לּ קים וּ מיּ ד ומועדיםהכּ ל. שבתות  מחללי אותם  (וכל ַ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מעליהם ) מסתלקים  דינים  שומריםבפרהסיא , שם  ומועדים, שבתות  לשמר  נצטוו שלא ומזלות כוכבים עובדי (ואפלו

כרחם ) וכל בעל לעוֹ למים, ׁש בּ ת ׁש מר וּ  ׁש א א לּ ה מעל ׁש וֹ ככת א הגּ יהנּ ם אׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל
הרׁש עים מכּ ל  מנ וּ חה  להם ׁש אין אלּ ה וֹ נים מה  עליהם: ׁש וֹ אלים  הגּ יהנּ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִר ׁש עי

כּ אן  להם:?ׁש ל  מ ׁש יבים הדּ ין בּ עלי וא וֹ תם ׁש כּ פר וּ ! הר ׁש עים הם א לּ ה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
אין  לכן  ׁש ם, ׁש בּ ת  ׁש מר וּ  ׁש א מוּ ם הּת וֹ רה. כּ ל על  ועבר וּ  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א

לעוֹ למים. מנוּ חה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם 

אוֹ תם. ולראוֹ ת ללכת ר ׁש וּ ת להם ונּת נת מּמ קוֹ מם, יוֹ צאים הר ׁש עים א וֹ תם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוכל
סנט ׁש מוֹ  אחד וּ מכניסוֹ וּ מלא ׁש לּ הם הגּ וּ ף אוֹ תוֹ  את וּ מוֹ ציא ה וֹ ל ריא"ל ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ אׁש  מנוּ חה אין ולנּ ׁש מה תוֹ לעים, ׁש ּמ עלה אוֹ תוֹ  ור וֹ אים הרׁש עים , לעיני ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַלגּ יהנּ ם
זהוּ  עליו : וּ מכריזים הגּ וּ ף אוֹ תוֹ  את סוֹ בבים ׁש ם הרׁש עים אוֹ תם וכל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ יהנּ ם.
בּ כל  וכפר בּ ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א, וכפר ר בּ וֹ נוֹ , לכבוֹ ד  חׁש ׁש  ׁש א הר ׁש ע ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּפ לוֹ ני 

לוֹ  אוֹ י  כּ לּ ּה . הזּ וֹ הּת וֹ רה ול בּ וּ ׁש ה הזּ ה לדּ ין יבא  וא נברא ׁש א טוֹ ב זהוּ ! ! ַ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ע "א)ׁש כּ ת וּ ב סו)(רי "ב תוֹ לעּת ם (ישעיה כּ י בּ י  הּפ ׁש עים האנׁש ים  בּ פגרי וראוּ  ויצאוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מן  - תמוּ ת א תוֹ לעּת ם כּ י בּ שׂ ר. לכל  דראוֹ ן  והי וּ  תכבּ ה א וא ם תמ וּ ת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָא
עד ראוֹ ן, די  והי וּ  - בּ שׂ ר  לכל דראוֹ ן  והיוּ  הנּ ׁש מה. מן - תכבּ ה א ואם ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ וּ ף.

הזּ וֹ . לראיּ ה דּ י  יאמרוּ  ׁש ם  ׁש ל העוֹ לם ר ׁש עי ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

היא והּת וֹ רה הּת וֹ רה, כּ ל כּ נגד היא ׁש בּ ת מוּ ם  זה,  ּכ ודּ אי אמר , יוֹ סי  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י 
הּת וֹ רה, אׁש  על ׁש עברוּ  מוּ ם - מעליהם אׁש  ׁש וֹ כ ׁש א דּ וֹ לק, הגּ יהנּ ם אׁש  הרי  ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.

גוּ ף  אוֹ תוֹ  וּ מחזיר מלא אוֹ תוֹ  בּ א ׁש בּ ת, כּ ׁש יּ וֹ צאת לאחר יהוּ דה, רבּ י ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ רי וֹ , על ק יּ ם ׁש הגּ וּ ף בּ ע וֹ ד זה וכל לצדּ וֹ . וזה לצ דּ וֹ  זה ׁש ניהם, ונ דּ וֹ נים ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְלקברוֹ ,
ה וּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  הלּ לוּ , הדּ ינים כּ ל את  לגּ וּ ף אין נתעכּ ל, ׁש הגּ וּ ף כּ יון ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

בּ וֹ , עח)כּ תוּ ב חמתוֹ .(תהלים  כּ ל יעיר וא ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

למשפט ג הזמנה  יט |פרק 

ורוּ ח, גּ וּ ף נדּ וֹ נים הּק בר,  ֹבּ ת ו איבריו  בּ כל ׁש לם  ׁש הגּ וּ ף בּ ע וֹ ד העוֹ לם, רׁש עי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
לצאת, ׁש צּ רי מי .ׁש וֹ כ הר וּ ח דּ ין נתעכּ ל , ׁש הגּ וּ ף כּ יון ל וֹ . כּ ראוּ י  דּ ין אחד ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלכל
עפר להי וֹ ת ׁש צּ רי וּ מי מנוּ חה. להם יׁש  מנ וּ חה , עליהם להי וֹ ת ׁש צּ רי וּ מי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵיוֹ צא.

ל וֹ . נעשׂ ה לוֹ  כּ רא וּ י ואחד אחד כּ ל הצּ דּ יקים, רגלי ּת חת ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָואפר
בּ ארץ  דּ בוּ ק גּ וּ פם להיוֹ ת לר ׁש עים, בּ ין לצּ דּ יקים בּ ין  להם, ט וֹ ב כּ ּמ ה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
לדוּ ן  כּ די  רב, זמן אוֹ תוֹ  כּ ל בּ קיּ וּ ם להי וֹ ת וא קרוֹ ב לזמן העפר  ֹבּ תו ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוּ להרקב

ּת מיד ורוּ ח ונפׁש  יום )גּ וּ ף כּ ל(בכל ל אין  ׁש הרי  דּ ין . לוֹ  ׁש אין בּ ע וֹ לם וצ דּ יק  צדּ יק ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
בּ כל  אוֹ תוֹ  ודן הגּ וּ ף על  ע וֹ מד הּק ברים על  הממנּ ה  מלא ׁש אוֹ תוֹ  מ וּ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק בר,

לרׁש עים. וכ ּמ ה כּ ּמ ה אחת  על -  ּכ ל צּ דּ יקים אם  ויוֹ ם. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָי וֹ ם
חסידים לאוֹ תם ּפ רט מהכּ ל, ׁש וֹ כ הדּ ין הרי בּ עפר , ונבלה נרקב ׁש הגּ וּ ף  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בזמן
ׁש ראוּ י  עליוֹ ן  מק וֹ ם לאוֹ תוֹ  נׁש מתם להעלוֹ ת ראוּ יים ׁש הם  העוֹ לם ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ וּ דים

בּ עוֹ לם. הם וּ מעּט ים  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהם,
לאוֹ תם ּפ רט הּמ ׁש חית, הּמ לא ידי על מתים כּ לּ ם העוֹ לם, ׁש ל הּמ תים אוֹ תם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל

הּק דוֹ ׁש ה בּ ארץ  המתיםׁש ּמ תים אותם  וכל המות , מלאך שהוא המשחית , המלאך ידי על מתים  (וכלם  ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הקדושה ) בּ ארץ,שבארץ ׁש וֹ לט  הרחמים  מלא ידי על  אלּ א ידוֹ , על מתים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש א

עכ"ל .
ע"א נט דף בראשית בראשית פרשת ספר   המתורגם הזוהר

נגּה  כּ אוֹ ר  זּ ה מה נגּה . כּ אוֹ ר  צדּ יקים וארח כּ תוּ ב, מה ראה האוֹ רבּ א אוֹ תוֹ  כּ מ וֹ  ? ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌
לעוֹ לם לצּ דּ יקים ׁש גּ נז זהוּ  בראׁש ית, בּ מעשׂ ה  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ איר 
מה בּ רׁש עים אבל  מּמ נּ וּ . גוֹ רע וא ּת מיד  באוֹ רוֹ  עוֹ לה ׁש הוּ א - ואוֹ ר  הוֹ ל ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַהבּ א.

י וֹ דעים(שם )?כּ תוּ ב  א  וכי  - ידעוּ  א יכּ ׁש לוּ . בּ ּמ ה ידעוּ  א כּ אפלה רׁש עים  דּ ר? ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
[להם] להס ּת כּ ל ר וֹ צים וא הזּ ה בּ עוֹ לם עקּמ ה בּ דר ׁש הוֹ לכים ר ׁש עים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
והם גּ יהנּ ם. בּ דין וּ להכניסם ע וֹ לם בּ אוֹ תוֹ  אוֹ תם לדוּ ן  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד 
וּ בכל  עוֹ לם . בּ אוֹ תוֹ  הקׁש בנ וּ  וא אזנים הר כּ ננוּ  ׁש א לנוּ  אוֹ י ואוֹ מרים: ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְצוֹ וחים

לנוּ  וי אוֹ מרים: !יוֹ ם ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ראה, שׂ כרבּ א להם ולתת הבּ א לעוֹ לם לצּ דּ יקים להאיר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עתיד  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

עליו  לעמד  ׁש וֹ לטת א ׁש עין מקוֹ ם  ׁש נּ אמרחלקם, כּ מ וֹ  סד ), ראתה (ישעיה א עין ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ל וֹ  למחכּ ה יעשׂ ה זוּ לת וכתוּ בא הים סו). האנׁש ים(שם  בּ פגרי וראוּ  ויצאוּ  ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

וכתוּ ב בּ י . ג)הּפ ׁש עים רגליכם.(מלאכי כּ ּפ וֹ ת ּת חת אפר יהי וּ  כּ י  רׁש עים ועּס וֹ תם ַ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
כּ תוּ ב עליהם הבּ א . וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם הצּ דּ יקים ס )אׁש רי  לעוֹ לם(ישעיה  צדּ יקים ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וכתוּ ב  ארץ. קמ)ייר ׁש וּ  בּ ר וּ (תהלים  .ּפ ני את י ׁש רים יׁש בוּ  לׁש מ י וֹ דוּ  צדּ יקים  א ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ואמן : אמן לע וֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְה'



למשפט הזמנה  ג |כ פרק 

ע "ב  פ "ה  דף יתרו  פרשת  בזוהר

הּק דוֹ ׁש  בּ ּמ ל ׁש נּ אחזוּ  הּת וֹ רה מצווֹ ת אוֹ תן כּ ל אנכי, ׁש נּ אמר  בּ ׁש עה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
בּ צד הּת וֹ רה(זה )העליוֹ ן  מצווֹ ת כּ ל  ׁש נינוּ , כּ מוֹ  הזּ ה. בּ דּ בר כּ לוּ ל וֹ ת היוּ  כּ לּ ם , ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

,הּמ ל בּ גוּ ף העליון)אחוּ זוֹ ת הקדוש בּ ידי (במלך וּ מהן  בּ גּ וּ ף, וּ מהן ,הּמ ל בּ ראׁש  מהן ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
ׁש ּפ ׁש ע  מי ולכן החוּ צה.  ה ּמ ל מגּ וּ ף ׁש יּ וֹ צא מי ואין בּ רגליו, וּ מהן , ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  ,הּמ ל בּ גוּ ף ׁש ּפ ׁש ע כּ מי הּת וֹ רה, ׁש ל אחת ס )בּ מצוה ויצאוּ (ישעיה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
מצווֹ ת על ׁש ע וֹ ברים לרׁש עים אוֹ י  מּמ ׁש . בּ י  בּ י , הּפ ׁש עים האנׁש ים בּ פגרי ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוראוּ 
חטא ׁש הוּ א מקוֹ ם אוֹ תוֹ  ׁש מעוֹ ן, רבּ י ׁש אמר עוֹ שׂ ים. הם מה יוֹ דעים וא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

חטאוֹ . מגלּ ה מּמ ׁש  מקוֹ ם אוֹ תוֹ  חטאו)אליו, מגלה  ממש  הוא ברוך  הקדוש  שמעון, רבי (ואמר  ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
ׁש כּ ת וּ ב חטאוֹ , מגלּ ה ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  - בּ ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א כ )חטא יגלּ וּ (איוב ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌

וארץ  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה - עונ וֹ  ׁש מים יגלּ וּ  לוֹ . מתקוֹ ממה וארץ עונוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  זה - לוֹ  ישראל)מתקוֹ ממה כנסת  .(זו ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

דּ ין  עוֹ שׂ ה  ארץ חטאוֹ , מגלּ ה ׁש הוּ א וּ ב ׁש עה אדם, ׁש ל חטאוֹ  מגלּ ים  ׁש מים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
יוֹ סי, ר בּ י אמר דּ ין. בּ וֹ  לעשׂ וֹ ת  לוֹ , מתקוֹ ממה וארץ  ׁש כּ תוּ ב ממוֹ האדם, ׁש נינוּ  ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌

בׁש למוּ ת  נמצאוּ  והבּ נים האם ת וֹ רה, ׁש נּ ּת נה בּ ׁש עה ׁש מעוֹ ן, רבּ י ׁש כּ תוּ ב ׁש ל , ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
קיג) שׂ מחה (תהלים הבּ נים .אם ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌



למשפט ד'הזמנה  כא|פרק

ד ' פרק

הב ד  א עד עת  בה  ְְִֵֶַַַַַָָָדלה

אור: תורה יומא מסכת  הקדוש של "ה  יעקבבספר  ּת וֹ לעת ספר  לׁש וֹ ן (בסוףוזה ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
התשובה ) סוד  - השנה  ראש :תפלת 

הוֹ דענוּ  ה ּת ׁש וּ בה וּ כבר  העלי וֹ נה,ּת וֹ עלת הּת ׁש וּ בה עד עוֹ לה ההיא וההתעוֹ ררוּ ת , ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ז"ל  אמרם סוֹ ד א)והוּ א פו ה כּ בוֹ ד(יומא כּ ּס א עד ׁש ּמ גּ עת ּת ׁש וּ בה ׁש נּ אמרגּ דוֹ לה , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ב) יד , וה וּ א(הושע  בּ ניה, על  וחוֹ זרת מתעוֹ ררת והיא  .' היא ה' עד ישׂ ראל ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ'ׁש וּ בה
וה ׁש יבוּ ' 'ׁש וּ בוּ  ל)סוֹ ד יח , ו; יד , וזהוּ (יחזקאל בּ ניה, על האם יׁש יבוּ  ואז הם ׁש יּ ׁש וּ בוּ  , ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

מעלת ידע ּת  וּ כבר אין (בני )ּת ּק וּ נם. בּ פרק אבּ הוּ  ר בּ י אמר מּמ ה ּת ׁש וּ בה, [בּ עלי] ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
ב)עוֹ מדין לד  יכוֹ לים (ברכות  גּ מוּ רים צדּ יקים אין  עוֹ מדין ּת ׁש וּ בה ׁש בּ עלי בּ מק וֹ ם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הבּ א  העוֹ לם העליוֹ ן  הּמ אוֹ ר הוּ א מאד, נעלה ּת ׁש וּ בה בּ עלי מק וֹ ם כּ י ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַלעמד,
ּת ׁש וּ בה  בּ עלי נקראוּ   וּ לפיכ ּת ׁש וּ בה, כּ ּמ ההנּ קרא למּט ה הצּ דּ יקים וּ מקוֹ ם . ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ואלּ ה למּט ה, החיּ ים ארץ י וֹ ר ׁש ים אלּ ה עוֹ לם, ׁש ל עּמ וּ ד וֹ  הצּ דּ יק מקוֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַמעלוֹ ת,
ל וֹ ' למחכּ ה יעשׂ ה זוּ לת אהים ראתה א 'עין למעלה, החיּ ים  ארץ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְיוֹ רׁש ים

שם ) בּ לׁש וֹ ן (ישעיה  בּ אה  ולזה החרוּ ת, עוֹ לם  העלי וֹ ן ה יּ וֹ בל  כּ נגד 'יעשׂ ה' ואמר  ,ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנסּת ר,

ּת נינן וּ בזּ הר קמד]: ע "א)[אות ק "ו דף ּת ׁש וּ בה(ח"ב לבעלי אית מתּק ן  אתר  : ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ רי קדׁש א כּ לּ א ועל ּת ׁש וּ בה, קּמ י דּ קימי  בּ עלמא מלּ תא לית ּת נינן, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש לימתא.
לק בּ לי ּה  אזדּ ּמ ן הא ׁש לימתא, בּ תי וּ בתא דּ תב מאן ו דּ אי. ליּה  וקבּ ל מחיל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָהוּ א
דּ הא ּת ּק וּ נּה . על ואתהדר אתּת קן כּ לּ א דּ פגים, מה דּ פגים גּ ב על ואף ח יּ ים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹארח

בּ (כמה )אפ לּ וּ  קדׁש א אּמ אה, דּ אית בּ יכניה[בּ מה] דּ כתיב עלי ּה , מכּפ ר  הוּ א רי ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כד ) כב , וּ כתיב(ירמיה  ימיני ', יד על חוֹ תם כּ ניהוּ ... יהיה אם  כּ י ה' נאם אני (שם'חי ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ל) גּ ב שם , על ואף בּ ימיו'. יצלח א גּ בר  ערירי הזּ ה האי ׁש  את כּ תבוּ  ה' אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ'כּ ה
בּ תיוּ בתא ּת ב הנּ ביא, ירמיה מּפ י  ּכ דּ ׁש מע כּ יון חוֹ בין, וכ ּמ ה חטאין כּ ּמ ה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְדּ עביד

בּ תריּה  כּ תיב מה כּ לּ א. על ליּה  וּ מחיל  הוּ א, בּ רי קד ׁש א וקבּ ליּה  (דברי ׁש לימתא, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
יז ) ג , א כּ ּמ ההימים  מתבּ ר דּ תׁש וּ בה אוֹ ליפנא , מכּ אן בּ נוֹ '. ׁש אל ּת יאל אּס ר יכניה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ'וּ בני

וּ בגין  ּת ׁש וּ בה. קּמ י דּ קימא מלּ ה ל ולית דּ פרזלא, ׁש לׁש לאין וכּמ ה בּ יׁש ין, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִגּ זרין
כּ תיב  ּכד )כ סו, ּפ ׁש עוּ (ישעיה  'אׁש ר  וג וֹ ', בּ י' הּפ ׁש עים האנׁש ים בּ פגרי וראוּ  'ויצא וּ  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

על  וּ לאתנחמא  בּ תׁש וּ בה לאהדּ רא בּ עאן דּ לא בּ י ', 'הּפ ׁש עים אלּ א כּ תיב, לא ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִבּ י'
, ּכ וּ בגין ל וֹ ן. מחיל הוּ א  בּ רי קדׁש א הא ואתנחמוּ , דּ תב וּ  כּ יון אבל דּ עבדוּ , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַמה

בּ יּה , דּ פׁש ע גּ ב על  אף דּ א, נׁש  ביה )בּ ר  [וּ פגים](ופגע ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
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ע "ב  פ "ה  דף יתרו  פרשת  בזוהר

הּק דוֹ ׁש  בּ ּמ ל ׁש נּ אחזוּ  הּת וֹ רה מצווֹ ת אוֹ תן כּ ל אנכי, ׁש נּ אמר  בּ ׁש עה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
בּ צד הּת וֹ רה(זה )העליוֹ ן  מצווֹ ת כּ ל  ׁש נינוּ , כּ מוֹ  הזּ ה. בּ דּ בר כּ לוּ ל וֹ ת היוּ  כּ לּ ם , ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

,הּמ ל בּ גוּ ף העליון)אחוּ זוֹ ת הקדוש בּ ידי (במלך וּ מהן  בּ גּ וּ ף, וּ מהן ,הּמ ל בּ ראׁש  מהן ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
ׁש ּפ ׁש ע  מי ולכן החוּ צה.  ה ּמ ל מגּ וּ ף ׁש יּ וֹ צא מי ואין בּ רגליו, וּ מהן , ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  ,הּמ ל בּ גוּ ף ׁש ּפ ׁש ע כּ מי הּת וֹ רה, ׁש ל אחת ס )בּ מצוה ויצאוּ (ישעיה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
מצווֹ ת על ׁש ע וֹ ברים לרׁש עים אוֹ י  מּמ ׁש . בּ י  בּ י , הּפ ׁש עים האנׁש ים בּ פגרי ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוראוּ 
חטא ׁש הוּ א מקוֹ ם אוֹ תוֹ  ׁש מעוֹ ן, רבּ י ׁש אמר עוֹ שׂ ים. הם מה יוֹ דעים וא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

חטאוֹ . מגלּ ה מּמ ׁש  מקוֹ ם אוֹ תוֹ  חטאו)אליו, מגלה  ממש  הוא ברוך  הקדוש  שמעון, רבי (ואמר  ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
ׁש כּ ת וּ ב חטאוֹ , מגלּ ה ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  - בּ ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א כ )חטא יגלּ וּ (איוב ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌

וארץ  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה - עונ וֹ  ׁש מים יגלּ וּ  לוֹ . מתקוֹ ממה וארץ עונוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  זה - לוֹ  ישראל)מתקוֹ ממה כנסת  .(זו ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

דּ ין  עוֹ שׂ ה  ארץ חטאוֹ , מגלּ ה ׁש הוּ א וּ ב ׁש עה אדם, ׁש ל חטאוֹ  מגלּ ים  ׁש מים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
יוֹ סי, ר בּ י אמר דּ ין. בּ וֹ  לעשׂ וֹ ת  לוֹ , מתקוֹ ממה וארץ  ׁש כּ תוּ ב ממוֹ האדם, ׁש נינוּ  ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌

בׁש למוּ ת  נמצאוּ  והבּ נים האם ת וֹ רה, ׁש נּ ּת נה בּ ׁש עה ׁש מעוֹ ן, רבּ י ׁש כּ תוּ ב ׁש ל , ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
קיג) שׂ מחה (תהלים הבּ נים .אם ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
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ד ' פרק

הב ד  א עד עת  בה  ְְִֵֶַַַַַָָָדלה

אור: תורה יומא מסכת  הקדוש של "ה  יעקבבספר  ּת וֹ לעת ספר  לׁש וֹ ן (בסוףוזה ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
התשובה ) סוד  - השנה  ראש :תפלת 

הוֹ דענוּ  ה ּת ׁש וּ בה וּ כבר  העלי וֹ נה,ּת וֹ עלת הּת ׁש וּ בה עד עוֹ לה ההיא וההתעוֹ ררוּ ת , ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ז"ל  אמרם סוֹ ד א)והוּ א פו ה כּ בוֹ ד(יומא כּ ּס א עד ׁש ּמ גּ עת ּת ׁש וּ בה ׁש נּ אמרגּ דוֹ לה , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ב) יד , וה וּ א(הושע  בּ ניה, על  וחוֹ זרת מתעוֹ ררת והיא  .' היא ה' עד ישׂ ראל ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ'ׁש וּ בה
וה ׁש יבוּ ' 'ׁש וּ בוּ  ל)סוֹ ד יח , ו; יד , וזהוּ (יחזקאל בּ ניה, על האם יׁש יבוּ  ואז הם ׁש יּ ׁש וּ בוּ  , ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

מעלת ידע ּת  וּ כבר אין (בני )ּת ּק וּ נם. בּ פרק אבּ הוּ  ר בּ י אמר מּמ ה ּת ׁש וּ בה, [בּ עלי] ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
ב)עוֹ מדין לד  יכוֹ לים (ברכות  גּ מוּ רים צדּ יקים אין  עוֹ מדין ּת ׁש וּ בה ׁש בּ עלי בּ מק וֹ ם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הבּ א  העוֹ לם העליוֹ ן  הּמ אוֹ ר הוּ א מאד, נעלה ּת ׁש וּ בה בּ עלי מק וֹ ם כּ י ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַלעמד,
ּת ׁש וּ בה  בּ עלי נקראוּ   וּ לפיכ ּת ׁש וּ בה, כּ ּמ ההנּ קרא למּט ה הצּ דּ יקים וּ מקוֹ ם . ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ואלּ ה למּט ה, החיּ ים ארץ י וֹ ר ׁש ים אלּ ה עוֹ לם, ׁש ל עּמ וּ ד וֹ  הצּ דּ יק מקוֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַמעלוֹ ת,
ל וֹ ' למחכּ ה יעשׂ ה זוּ לת אהים ראתה א 'עין למעלה, החיּ ים  ארץ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְיוֹ רׁש ים

שם ) בּ לׁש וֹ ן (ישעיה  בּ אה  ולזה החרוּ ת, עוֹ לם  העלי וֹ ן ה יּ וֹ בל  כּ נגד 'יעשׂ ה' ואמר  ,ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנסּת ר,

ּת נינן וּ בזּ הר קמד]: ע "א)[אות ק "ו דף ּת ׁש וּ בה(ח"ב לבעלי אית מתּק ן  אתר  : ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ רי קדׁש א כּ לּ א ועל ּת ׁש וּ בה, קּמ י דּ קימי  בּ עלמא מלּ תא לית ּת נינן, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש לימתא.
לק בּ לי ּה  אזדּ ּמ ן הא ׁש לימתא, בּ תי וּ בתא דּ תב מאן ו דּ אי. ליּה  וקבּ ל מחיל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָהוּ א
דּ הא ּת ּק וּ נּה . על ואתהדר אתּת קן כּ לּ א דּ פגים, מה דּ פגים גּ ב על ואף ח יּ ים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹארח

בּ (כמה )אפ לּ וּ  קדׁש א אּמ אה, דּ אית בּ יכניה[בּ מה] דּ כתיב עלי ּה , מכּפ ר  הוּ א רי ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כד ) כב , וּ כתיב(ירמיה  ימיני ', יד על חוֹ תם כּ ניהוּ ... יהיה אם  כּ י ה' נאם אני (שם'חי ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ל) גּ ב שם , על ואף בּ ימיו'. יצלח א גּ בר  ערירי הזּ ה האי ׁש  את כּ תבוּ  ה' אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ'כּ ה
בּ תיוּ בתא ּת ב הנּ ביא, ירמיה מּפ י  ּכ דּ ׁש מע כּ יון חוֹ בין, וכ ּמ ה חטאין כּ ּמ ה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְדּ עביד

בּ תריּה  כּ תיב מה כּ לּ א. על ליּה  וּ מחיל  הוּ א, בּ רי קד ׁש א וקבּ ליּה  (דברי ׁש לימתא, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
יז ) ג , א כּ ּמ ההימים  מתבּ ר דּ תׁש וּ בה אוֹ ליפנא , מכּ אן בּ נוֹ '. ׁש אל ּת יאל אּס ר יכניה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ'וּ בני

וּ בגין  ּת ׁש וּ בה. קּמ י דּ קימא מלּ ה ל ולית דּ פרזלא, ׁש לׁש לאין וכּמ ה בּ יׁש ין, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִגּ זרין
כּ תיב  ּכד )כ סו, ּפ ׁש עוּ (ישעיה  'אׁש ר  וג וֹ ', בּ י' הּפ ׁש עים האנׁש ים בּ פגרי וראוּ  'ויצא וּ  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

על  וּ לאתנחמא  בּ תׁש וּ בה לאהדּ רא בּ עאן דּ לא בּ י ', 'הּפ ׁש עים אלּ א כּ תיב, לא ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִבּ י'
, ּכ וּ בגין ל וֹ ן. מחיל הוּ א  בּ רי קדׁש א הא ואתנחמוּ , דּ תב וּ  כּ יון אבל דּ עבדוּ , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַמה

בּ יּה , דּ פׁש ע גּ ב על  אף דּ א, נׁש  ביה )בּ ר  [וּ פגים](ופגע ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
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וחס  לי ּה  וק בּ ל לי ּה  מחיל הוּ א  בּ רי קדׁש א לק ּמ י ּה , ותב ,אצטרי דּ לא ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַבּ אתר 
דּ כתיב  ידיּה , ע וֹ בדי  על וחס איה וּ , רחמים מלא הוּ א  בּ רי קד ׁש א דּ הא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲעלי ּה .

ט) קמה, כּ ל (תהלים  רחמיו, מטאן ועוֹ פי בּ עירי  על ואפלּ וּ  מעשׂ יו ', כּ ל על ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ'ורחמיו
: וכּמ ה כּ ּמ ה אחת על נׁש א בּ ני  על ׁש כּ ן וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן

ע"ב) ט"ז דף ח"ג לאתריהוּ ,(ובזהר  כּ לּ א דּ תיבין ּת ׁש וּ בה, דּ בעלי מאריהוֹ ן אינוּ ן ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַז כּ אין
מאי  בּ יּה . יתבין א גּ מ וּ רים  צדּ יקים יתבין, ּת ׁש וּ בה דּ בעלי  אתר ּת נינא, דּ א ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועל
ּת ּמ ן, אׁש ּת כח דּ גנּ תא דּ ׁש קין בּ אתר עלּ אה, בּ אתר  אתּת ּק נוּ  אלּ ין אלּ א ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַטעמא .
דּ ניחא בּ אתר  אתּת ּק נוּ  וא לּ ין ּת ׁש וּ בה. בּ עלי אּק ר וּ ן דּ א ועל ּת ׁש וּ בה, הוּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוּ מאן 
לאתריהוּ , מיּ א ּת יבין אלּ ין טעמא . מאי ז וּ טא . בּ אתר  יתבין  ואלּ ין ע לּ אה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַבּ אתר 
גּ מוּ רין  וצדּ יקים צדּ יק . דּ אּק רי  אתר ההיא עד  עמיקתא, דּ נהרא  עלּ אה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵמאתר

יתבי  דּ אינוּ ן אתר מההוּ א לוֹ ן ואלּ ין נגדין לעלּ א א לּ ין דּ א ועל  עלמא. להאי ן, ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
דּ כתיב  ּת ׁש וּ בה, מאי  ּת ׁש וּ בה. דּ מארי חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה כג)לתּת א. ה , 'והׁש יב (ויקרא ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

איהוּ  דּ א לאוֹ רחא. יוֹ תיב וּ לבתר מאוֹ רחא, דּ סטי כּ מאן גּ זל', אׁש ר  הגּ זלה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶאת 
: מּת ּמ ן מנּ יּה  דּ אתגּ זרּת  לאתר  נׁש מתיּה , ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְדּ אתיב

ע "א) כ ' דף שם  קּמ י ּה (ובזהר  ל וֹ ן מפר ׁש  ולא  חטאיּה , דּ מכ ּס יּה  נׁש  בּ ר כּ ל חזי, ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָּת א
רחמי, עליהוּ  ויתבּ ע הוּ א,  בּ רי תשובה )קד ׁש א ליה  יהיב לא הוא בריך  יהבין (קודשא [לא ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

דּ כתיב מנּ יּה , אכּ ּס יּה  דּ איהי בּ גין דּ תׁש וּ בה], ּפ תחא למפ ּת ח יג)ליּה  כח , (משלי ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ רי קדׁש א קּמ יּה  ל וֹ ן ּפ רי ׁש  ואי  ירחם'. ועזב  וּ מוֹ דה יצליח א פ ׁש עיו ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ'מכּס ה
וכל  דּ ינא. על רחמי ויתגּ בּ רוּ ן עליּה , חייס הוּ א בּ רי קד ׁש א מנּ יהוּ , ותב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְהוּ א,
ּפ תוּ ח, איהוּ  סתימין, ּפ תחין כּ ל דּ הא בּ צל וֹ תיּה , דּ מעין ואוֹ ׁש יד  בּ כי, איהוּ  אי ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
יקרא איה וּ  דּ חטאיּה  ּפ ריׁש וּ  דּ א ועל בּ תׁש וּ בה. ואתקבּ ל  סתים , לא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ דמעה

כּ תיב דּ א ועל דּ ינא. על רחמי דּ אתגּ בּ רא ה וּ א , בּ רי כג)דּ קדׁש א  נ, 'זבח(תהלים ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌
לתּת א וחד  לעלּ א חד כּ בּ וּ דין, ּת רין יכ בּ דנני ', לפנינו)ּת וֹ דה שם הזהר  :(עכ "ל ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

קּמ י  לוֹ ן  לפרׁש א  צרי הוּ א הוּ א, בּ רי קדׁש א  וּ בין דּ ביניּה  בּ ח וֹ בין דּ אמרן, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוהאי
נׁש א, דּ בני קּמ יּה  לוֹ ן לפרסמא ליּה  אס וּ ר  אבל עליהוּ , וּ מתודּ ה הוּ א  בּ רי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌קדׁש א
לפיּ סא אצטרי חבריּה , וּ בין דּ ביניּה  חוֹ בין אבל  ליּה . איהוּ  ּפ נים דּ עזּ וּ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ גין
עד  ליּה , מחיל לא הוּ א בּ רי דּ קדׁש א לי ּה , דּ מחיל  עד  ליּה , דּ עביד כּ מה ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלחבריּה 

עכ "ל  חברי ּה , לי ּה  .(הזוהר )דּ מחיל ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

תבה   זרי ח ולא פרהסיא, תת  למחלי   יה י ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמקמת 

ויקרא פרשת  ע"ב)ובזוהר  ט "ז  אמר (דף ה נּ אמן : בּ גּ יהנּ ם ,הר וֹ עה יׁש  מק וֹ מוֹ ת  ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֹ
בּ תׁש וּ בה  חוֹ זרים וא בּ פרהסיא, ׁש בּ תוֹ ת למחלּ לי וּ ממנּ יםרׁש וּ מים ח לּ וּ ל, מאוֹ תוֹ  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌

למשפט ד'הזמנה  כג |פרק

ׁש ּמ גלּ ים וּ לאוֹ תם ערי וֹ ת, ׁש ּמ גלּ ים לאוֹ תם בּ גּ יה נּ ם מקוֹ מוֹ ת יׁש   ּכ ואף ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.
ׁש נּ ׁש בּ עים וּ לאוֹ תם נקי, דּ ם ׁש וֹ פכים וּ לאוֹ תם כּ הלכה, ׁש א בּ ּת וֹ רה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָּפ נים
 ּכ ואף ׁש פחה. אוֹ  זוֹ נה אוֹ  נכר  אל  בּ ת אוֹ  נ דּ ה עם ׁש וֹ כבים וּ לא וֹ תם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַלקר,

עליו. וּ ממנּ ה בּ גּ יה נּ ם , מקוֹ ם יׁש  חטא לכל תעשׂ ה. א שס"ה על ׁש ע וֹ בר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלמי

חוֹ זר ואם  ׁש לּ וֹ . והממנּ ים והּמ קוֹ מוֹ ת החטאים כּ ל על ממנּ ה ׁש לּ וֹ  הרע  יצר  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְושׂ טן
כּ תוּ ב  מה מה )?בּ תׁש וּ בה, הרׁש עים(ישעיה ׁש ל הר וּ מים נמחוּ  , ּפ ׁש עי כעב  מחיתי  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וא למעלה, רׁש וּ מים חטאים ויׁש  וחטא. חטא מכּ ל  הגּ יהנּ ם ׁש ל הּמ קוֹ ם  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
נמח וּ  וּ למעלה. למ ּט ה ׁש רׁש וּ מים ויׁש  למעלה, וא למּט ה ׁש רׁש וּ מים וי ׁש  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה.
- רׁש ע הּמ ׁש נה, בּ עלי  בּ ארוּ  ועוֹ ד בּ תׁש וּ בה. ׁש חזר אחר  למעלה, נמח וּ  - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה 
עצמוֹ תיו. על לוֹ  חק וּ קים זכיּ וֹ תיו - צדּ יק עצמוֹ תיו. על לוֹ  חקוּ קים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲעווֹ נוֹ תיו

יוֹ צאל ּמ ה וקוֹ ל בּ הם, להוּ דע ׁש לּ הם  החטאים בּ עלי בּ ין רׁש וּ מים  להיוֹ ת כּ די  ? ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
בּ גּ יהנּ ם. עצמוֹ תיו י רפ וּ  ר ׁש ע , זהוּ  ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָעליו:

עליהם בּ ארוּ  ׁש לּ הם והדּ ין בּ עולם. הּמ זּ יקים הן הן ר ׁש עים ׁש ל נׁש מ וֹ ת  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵוּ בארנ וּ ,
וּ בּמ ה הצּ דּ יקים. רגלי כּ ּפ וֹ ת ּת חת אפר  ונעשׂ ית נשׂ רפת ׁש נּ ׁש מתם  הּמ ׁש נה, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי 

בּ וֹ נשׂ רפים ׁש נּ אמר הכּ ּס א, בּ אׁש  ז )? נוּ ר(דניאל גּ לגּ לּ וֹ הי דּ י -נוּ ר ׁש ביבין כּ רסיּה  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ויוצא)דּ לק . שופע  דינור  ׁש ה וּ א(ונהר הדּ ין, כּ ּס א  את ׁש ּס וֹ בבים אׁש  ׁש ל חיּ וֹ ת מאר בּ ע ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

בּ וֹ , נאמר נהר  אוֹ תוֹ  דּ ין. הּמ לכ וּ ת ׁש ל דּ ין ויוֹ צא(שם )אדנ"י , ׁש וֹ פע דּ ינוּ ר  נהר ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ וֹ , נדּ וֹ נים הרׁש עים ונ ׁש מוֹ ת בּ וֹ , ונטהר וֹ ת ט וֹ בלוֹ ת ה צּ דּ יקים נׁש מוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמ לּ פניו .
חּמ ה. הוּ א יהו"ה אׁש . אוֹ כלת אׁש  והינוּ  אׁש , לפני  ק ׁש  כּ מ וֹ  לפניו ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲוּ בוֹ ערים

לשמ אדנ"י  - ע "א)ורונרּת יקוֹ  י"ז מוֹ ציא(דף לבא לעתיד  ׁש ּפ ר ׁש וּ הוּ , הּס וֹ ד והינוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌
בּ ּה . נדּ וֹ נים וּ ר ׁש עים בּ ּה , מתר ּפ אין צדּ יקים מנּ ר ּת יקּה ; חּמ ה ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 





למשפט הזמנה  ד'|כב פרק

וחס  לי ּה  וק בּ ל לי ּה  מחיל הוּ א  בּ רי קדׁש א לק ּמ י ּה , ותב ,אצטרי דּ לא ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַבּ אתר 
דּ כתיב  ידיּה , ע וֹ בדי  על וחס איה וּ , רחמים מלא הוּ א  בּ רי קד ׁש א דּ הא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲעלי ּה .

ט) קמה, כּ ל (תהלים  רחמיו, מטאן ועוֹ פי בּ עירי  על ואפלּ וּ  מעשׂ יו ', כּ ל על ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ'ורחמיו
: וכּמ ה כּ ּמ ה אחת על נׁש א בּ ני  על ׁש כּ ן וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן

ע"ב) ט"ז דף ח"ג לאתריהוּ ,(ובזהר  כּ לּ א דּ תיבין ּת ׁש וּ בה, דּ בעלי מאריהוֹ ן אינוּ ן ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַז כּ אין
מאי  בּ יּה . יתבין א גּ מ וּ רים  צדּ יקים יתבין, ּת ׁש וּ בה דּ בעלי  אתר ּת נינא, דּ א ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועל
ּת ּמ ן, אׁש ּת כח דּ גנּ תא דּ ׁש קין בּ אתר עלּ אה, בּ אתר  אתּת ּק נוּ  אלּ ין אלּ א ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַטעמא .
דּ ניחא בּ אתר  אתּת ּק נוּ  וא לּ ין ּת ׁש וּ בה. בּ עלי אּק ר וּ ן דּ א ועל ּת ׁש וּ בה, הוּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוּ מאן 
לאתריהוּ , מיּ א ּת יבין אלּ ין טעמא . מאי ז וּ טא . בּ אתר  יתבין  ואלּ ין ע לּ אה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַבּ אתר 
גּ מוּ רין  וצדּ יקים צדּ יק . דּ אּק רי  אתר ההיא עד  עמיקתא, דּ נהרא  עלּ אה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵמאתר

יתבי  דּ אינוּ ן אתר מההוּ א לוֹ ן ואלּ ין נגדין לעלּ א א לּ ין דּ א ועל  עלמא. להאי ן, ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
דּ כתיב  ּת ׁש וּ בה, מאי  ּת ׁש וּ בה. דּ מארי חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה כג)לתּת א. ה , 'והׁש יב (ויקרא ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

איהוּ  דּ א לאוֹ רחא. יוֹ תיב וּ לבתר מאוֹ רחא, דּ סטי כּ מאן גּ זל', אׁש ר  הגּ זלה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶאת 
: מּת ּמ ן מנּ יּה  דּ אתגּ זרּת  לאתר  נׁש מתיּה , ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְדּ אתיב

ע "א) כ ' דף שם  קּמ י ּה (ובזהר  ל וֹ ן מפר ׁש  ולא  חטאיּה , דּ מכ ּס יּה  נׁש  בּ ר כּ ל חזי, ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָּת א
רחמי, עליהוּ  ויתבּ ע הוּ א,  בּ רי תשובה )קד ׁש א ליה  יהיב לא הוא בריך  יהבין (קודשא [לא ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

דּ כתיב מנּ יּה , אכּ ּס יּה  דּ איהי בּ גין דּ תׁש וּ בה], ּפ תחא למפ ּת ח יג)ליּה  כח , (משלי ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ רי קדׁש א קּמ יּה  ל וֹ ן ּפ רי ׁש  ואי  ירחם'. ועזב  וּ מוֹ דה יצליח א פ ׁש עיו ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ'מכּס ה
וכל  דּ ינא. על רחמי ויתגּ בּ רוּ ן עליּה , חייס הוּ א בּ רי קד ׁש א מנּ יהוּ , ותב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְהוּ א,
ּפ תוּ ח, איהוּ  סתימין, ּפ תחין כּ ל דּ הא בּ צל וֹ תיּה , דּ מעין ואוֹ ׁש יד  בּ כי, איהוּ  אי ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
יקרא איה וּ  דּ חטאיּה  ּפ ריׁש וּ  דּ א ועל בּ תׁש וּ בה. ואתקבּ ל  סתים , לא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ דמעה

כּ תיב דּ א ועל דּ ינא. על רחמי דּ אתגּ בּ רא ה וּ א , בּ רי כג)דּ קדׁש א  נ, 'זבח(תהלים ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌
לתּת א וחד  לעלּ א חד כּ בּ וּ דין, ּת רין יכ בּ דנני ', לפנינו)ּת וֹ דה שם הזהר  :(עכ "ל ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

קּמ י  לוֹ ן  לפרׁש א  צרי הוּ א הוּ א, בּ רי קדׁש א  וּ בין דּ ביניּה  בּ ח וֹ בין דּ אמרן, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוהאי
נׁש א, דּ בני קּמ יּה  לוֹ ן לפרסמא ליּה  אס וּ ר  אבל עליהוּ , וּ מתודּ ה הוּ א  בּ רי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌קדׁש א
לפיּ סא אצטרי חבריּה , וּ בין דּ ביניּה  חוֹ בין אבל  ליּה . איהוּ  ּפ נים דּ עזּ וּ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ גין
עד  ליּה , מחיל לא הוּ א בּ רי דּ קדׁש א לי ּה , דּ מחיל  עד  ליּה , דּ עביד כּ מה ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלחבריּה 

עכ "ל  חברי ּה , לי ּה  .(הזוהר )דּ מחיל ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

תבה   זרי ח ולא פרהסיא, תת  למחלי   יה י ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמקמת 

ויקרא פרשת  ע"ב)ובזוהר  ט "ז  אמר (דף ה נּ אמן : בּ גּ יהנּ ם ,הר וֹ עה יׁש  מק וֹ מוֹ ת  ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֹ
בּ תׁש וּ בה  חוֹ זרים וא בּ פרהסיא, ׁש בּ תוֹ ת למחלּ לי וּ ממנּ יםרׁש וּ מים ח לּ וּ ל, מאוֹ תוֹ  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌

למשפט ד'הזמנה  כג |פרק

ׁש ּמ גלּ ים וּ לאוֹ תם ערי וֹ ת, ׁש ּמ גלּ ים לאוֹ תם בּ גּ יה נּ ם מקוֹ מוֹ ת יׁש   ּכ ואף ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.
ׁש נּ ׁש בּ עים וּ לאוֹ תם נקי, דּ ם ׁש וֹ פכים וּ לאוֹ תם כּ הלכה, ׁש א בּ ּת וֹ רה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָּפ נים
 ּכ ואף ׁש פחה. אוֹ  זוֹ נה אוֹ  נכר  אל  בּ ת אוֹ  נ דּ ה עם ׁש וֹ כבים וּ לא וֹ תם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַלקר,

עליו. וּ ממנּ ה בּ גּ יה נּ ם , מקוֹ ם יׁש  חטא לכל תעשׂ ה. א שס"ה על ׁש ע וֹ בר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלמי

חוֹ זר ואם  ׁש לּ וֹ . והממנּ ים והּמ קוֹ מוֹ ת החטאים כּ ל על ממנּ ה ׁש לּ וֹ  הרע  יצר  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְושׂ טן
כּ תוּ ב  מה מה )?בּ תׁש וּ בה, הרׁש עים(ישעיה ׁש ל הר וּ מים נמחוּ  , ּפ ׁש עי כעב  מחיתי  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וא למעלה, רׁש וּ מים חטאים ויׁש  וחטא. חטא מכּ ל  הגּ יהנּ ם ׁש ל הּמ קוֹ ם  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
נמח וּ  וּ למעלה. למ ּט ה ׁש רׁש וּ מים ויׁש  למעלה, וא למּט ה ׁש רׁש וּ מים וי ׁש  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה.
- רׁש ע הּמ ׁש נה, בּ עלי  בּ ארוּ  ועוֹ ד בּ תׁש וּ בה. ׁש חזר אחר  למעלה, נמח וּ  - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה 
עצמוֹ תיו. על לוֹ  חק וּ קים זכיּ וֹ תיו - צדּ יק עצמוֹ תיו. על לוֹ  חקוּ קים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲעווֹ נוֹ תיו

יוֹ צאל ּמ ה וקוֹ ל בּ הם, להוּ דע ׁש לּ הם  החטאים בּ עלי בּ ין רׁש וּ מים  להיוֹ ת כּ די  ? ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
בּ גּ יהנּ ם. עצמוֹ תיו י רפ וּ  ר ׁש ע , זהוּ  ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָעליו:

עליהם בּ ארוּ  ׁש לּ הם והדּ ין בּ עולם. הּמ זּ יקים הן הן ר ׁש עים ׁש ל נׁש מ וֹ ת  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵוּ בארנ וּ ,
וּ בּמ ה הצּ דּ יקים. רגלי כּ ּפ וֹ ת ּת חת אפר  ונעשׂ ית נשׂ רפת ׁש נּ ׁש מתם  הּמ ׁש נה, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי 

בּ וֹ נשׂ רפים ׁש נּ אמר הכּ ּס א, בּ אׁש  ז )? נוּ ר(דניאל גּ לגּ לּ וֹ הי דּ י -נוּ ר ׁש ביבין כּ רסיּה  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ויוצא)דּ לק . שופע  דינור  ׁש ה וּ א(ונהר הדּ ין, כּ ּס א  את ׁש ּס וֹ בבים אׁש  ׁש ל חיּ וֹ ת מאר בּ ע ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

בּ וֹ , נאמר נהר  אוֹ תוֹ  דּ ין. הּמ לכ וּ ת ׁש ל דּ ין ויוֹ צא(שם )אדנ"י , ׁש וֹ פע דּ ינוּ ר  נהר ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ וֹ , נדּ וֹ נים הרׁש עים ונ ׁש מוֹ ת בּ וֹ , ונטהר וֹ ת ט וֹ בלוֹ ת ה צּ דּ יקים נׁש מוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמ לּ פניו .
חּמ ה. הוּ א יהו"ה אׁש . אוֹ כלת אׁש  והינוּ  אׁש , לפני  ק ׁש  כּ מ וֹ  לפניו ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲוּ בוֹ ערים

לשמ אדנ"י  - ע "א)ורונרּת יקוֹ  י"ז מוֹ ציא(דף לבא לעתיד  ׁש ּפ ר ׁש וּ הוּ , הּס וֹ ד והינוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌
בּ ּה . נדּ וֹ נים וּ ר ׁש עים בּ ּה , מתר ּפ אין צדּ יקים מנּ ר ּת יקּה ; חּמ ה ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 





למשפט הזמנה  ה '|כד פרק 

ה' פרק

התחתוני מעשה ידי על אלא  נגאלי ישראל  ואי נגלה, המשיח אי
לאלהי עז תנו בסוד  , ותפלותיה

טו: הקדמה הגלגולים  שער 

הבורא כי הקדושה, ממקום להכרת לה אפשר אי הקדושה שהנשמה  לפי 
נשמה של קטן נצוץ  אפילו נדח, ממנו ידח לבלתי  מחשבות חשב  יתברך
הנשמות אותם  אל  מזון  וממשיך משפיע, יתברך קדושתו וממקום קדושה,
רודפים ולכן הקליפות, גם  נותנים השפע ומאותו ההם, הקליפות שבתוך
לגנב  יבוזו ולא מזונותיו, אחר וטורח הרודף כאחד האדם, את להחטיא

נפשוכי  למלא ירעב :יגנוב כי

שהנשמות לפי  הקליפות, בין שכינה גלתה המקדש, בית נחרב כאשר והנה
כן  ועל  בחטאם. שנפגמו כיון מתוכם, לצאת  ויכולת כח בהם אין ביניהם, שגלו
כדי  ביניהם  נכנסת אוכלה, אש אלהיך ה' כי  נאמר עליה  אשר יתברך, שכינתו 
למקום אותם ומעלה אותם ומבררת בתוכם, אטר  נשמות נצוצות אותם ללקט
היטב  תבין ובזה האנשים. בגופות הזה, בעולם ומורידם ומחדשם, הקדושה,
שיכלה עד יתברך, מלאכתו זו המקדש, בית שנחרב  ומיום שכינה. גלות סוד
ונתערבו  הבליעל האדם של  הקליפות בין שנפלו הנשמות  כל ללקוט מלאכתו

הרגלים, עד שנפלו אותם אפילו ללקט שיגמר ועד  רגליו, ועד  מראשו אין בו
נגאלים  ישראל ואין נגלה, וז"ל ,המשיח פקודי  בפרשת בזוהר אצלינו כמבואר .

הזיתים. הר  על ההוא ביום רגליו ועמדו כתיב כדין ברגלין, רגלין מטו כד
ותפלותיהם, התחתונים מעשה ידי  על אלא אותם, מלקטת השכינה אין  ואמנם

לאלהים . עז תנו הנשמותבסוד הוצאות גדר כך התחתונים, מעשה  גדר וכפי 
ההם. בשכינתו והנצוצות כח היה  גמורה, בתשובה שבים היו ישראל כל ואלו

כחה, מתישים חטאתינו אבל  אחד. ברגע משם הנשמות כל להוציא יתברך 
שכינתו  גם אז משם, מלצאת הנשמות יכלו  וכאשר תשי. ילדך צור וכמש "ה 
תכלה  בעשן  כלה והרשעה הקליפות, וימותו חיותם, ויסתלק משם, תצא ,יתברך

פסוק  סוד לנצח וזה המות יכלו בלע  מות, הנקראות שהקליפות ר "ל, וגו'.
נצוצות וכל מתוכם. יתברך  שכינתו  הסתלקות מסבת אחד, ברגע  ויבולעו

כנזכר. ביניהם אשר נשמות

למשפט ה 'הזמנה  כה|פרק 

ויודעים הציבור את שמעוררים רבנים אנחנו אבל  פרטי , יהודי  לכל נאמר זה כל
נאמר  עלינו אומרים, ולא האמת אחינו"את על אשמים אנחנו ויתבעו "אבל .

להסיר קולות , בקולי ישראל עם לכל  צעקנו שלא וכזית כזית כל  על אותנו
מכשול .
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שהנשמות לפי  הקליפות, בין שכינה גלתה המקדש, בית נחרב כאשר והנה
כן  ועל  בחטאם. שנפגמו כיון מתוכם, לצאת  ויכולת כח בהם אין ביניהם, שגלו
כדי  ביניהם  נכנסת אוכלה, אש אלהיך ה' כי  נאמר עליה  אשר יתברך, שכינתו 
למקום אותם ומעלה אותם ומבררת בתוכם, אטר  נשמות נצוצות אותם ללקט
היטב  תבין ובזה האנשים. בגופות הזה, בעולם ומורידם ומחדשם, הקדושה,
שיכלה עד יתברך, מלאכתו זו המקדש, בית שנחרב  ומיום שכינה. גלות סוד
ונתערבו  הבליעל האדם של  הקליפות בין שנפלו הנשמות  כל ללקוט מלאכתו

הרגלים, עד שנפלו אותם אפילו ללקט שיגמר ועד  רגליו, ועד  מראשו אין בו
נגאלים  ישראל ואין נגלה, וז"ל ,המשיח פקודי  בפרשת בזוהר אצלינו כמבואר .

הזיתים. הר  על ההוא ביום רגליו ועמדו כתיב כדין ברגלין, רגלין מטו כד
ותפלותיהם, התחתונים מעשה ידי  על אלא אותם, מלקטת השכינה אין  ואמנם

לאלהים . עז תנו הנשמותבסוד הוצאות גדר כך התחתונים, מעשה  גדר וכפי 
ההם. בשכינתו והנצוצות כח היה  גמורה, בתשובה שבים היו ישראל כל ואלו

כחה, מתישים חטאתינו אבל  אחד. ברגע משם הנשמות כל להוציא יתברך 
שכינתו  גם אז משם, מלצאת הנשמות יכלו  וכאשר תשי. ילדך צור וכמש "ה 
תכלה  בעשן  כלה והרשעה הקליפות, וימותו חיותם, ויסתלק משם, תצא ,יתברך

פסוק  סוד לנצח וזה המות יכלו בלע  מות, הנקראות שהקליפות ר "ל, וגו'.
נצוצות וכל מתוכם. יתברך  שכינתו  הסתלקות מסבת אחד, ברגע  ויבולעו

כנזכר. ביניהם אשר נשמות

למשפט ה 'הזמנה  כה|פרק 

ויודעים הציבור את שמעוררים רבנים אנחנו אבל  פרטי , יהודי  לכל נאמר זה כל
נאמר  עלינו אומרים, ולא האמת אחינו"את על אשמים אנחנו ויתבעו "אבל .

להסיר קולות , בקולי ישראל עם לכל  צעקנו שלא וכזית כזית כל  על אותנו
מכשול .




