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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

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

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

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

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

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

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיד מתוך "תהילות מנחם"
א – בצאת ישראל ממצרים. קיח, כט – הודו להוי' כי טוב כי לעולם חסדו

חירות נצחית
מהתחלת  הלל1(,  מזמורי  מאמירת  הכלליות  להוראות  )בנוסף  יש  מיוחדת  הוראה  א. 
כי  טוב  כי  להוי'’  ב"הודו  ומסיומו  ישראל ממצרים",  “בצאת  בחודש2(  כ"ד  )דיום  השיעור 

לעולם חסדו":
“בצאת ישראל ממצרים": על כל יהודי לזכור תמיד שבנ"י היו במצרים והקב"ה הוציאם 
משם, כמ"ש3 “בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". ומכיון 
שהקב"ה הוציאם לחירות מכל הענינים הבלתי רצויים – עניני מצרים, והעמידם במצב של 
חירות – “גוי קדוש"4, ובזה גופא “צבאות ה'"5, הרי אין זה מתאים להיכנס שוב לעניני מצרים, 

1( ראה "תהלות מנחם" קיג, א. קיח, כט. עיי"ש. 
2( כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, נדפס בקובץ מכתבים שבסוף ספר תהלים "אהל יוסף יצחק". וכן בסוף "תהלות מנחם" ח"א.

3( פסחים קטז, ב – במשנה. וראה תניא רפמ"ז.
4( יתרו יט, ו.

5( בשלח יב, מא.
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CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיד מתוך "תהילות מנחם"
א – בצאת ישראל ממצרים. קיח, כט – הודו להוי' כי טוב כי לעולם חסדו

חירות נצחית
מהתחלת  הלל1(,  מזמורי  מאמירת  הכלליות  להוראות  )בנוסף  יש  מיוחדת  הוראה  א. 
כי  טוב  כי  להוי'’  ב"הודו  ומסיומו  ישראל ממצרים",  “בצאת  בחודש2(  כ"ד  )דיום  השיעור 

לעולם חסדו":
“בצאת ישראל ממצרים": על כל יהודי לזכור תמיד שבנ"י היו במצרים והקב"ה הוציאם 
משם, כמ"ש3 “בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". ומכיון 
שהקב"ה הוציאם לחירות מכל הענינים הבלתי רצויים – עניני מצרים, והעמידם במצב של 
חירות – “גוי קדוש"4, ובזה גופא “צבאות ה'"5, הרי אין זה מתאים להיכנס שוב לעניני מצרים, 

1( ראה "תהלות מנחם" קיג, א. קיח, כט. עיי"ש. 
2( כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, נדפס בקובץ מכתבים שבסוף ספר תהלים "אהל יוסף יצחק". וכן בסוף "תהלות מנחם" ח"א.

3( פסחים קטז, ב – במשנה. וראה תניא רפמ"ז.
4( יתרו יט, ו.

5( בשלח יב, מא.

המשך בעמוד טצ



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

Îrixfz zyxt zay .c"qa
*f"nyz'd xii` 'b ,rxevn

Ôb חתּום מעין נעּול ּגל ּכּלה אחֹותי ,1נעּול «ְֲִַַַָָָָָ

ההּלדת  יֹום ּבעל מהר"ׁש אדמּו"ר ְֲִֵֶֶַַַַַָֻּומביא

ּתזריעֿמצֹורע  ּדפרׁשת ּבהּמאמר איּיר ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָּדב'

תר"ם  זֹו מצה ּדכמֹו2ּבהמׁש הּתרּגּום, ּפרּוׁש ְְְְִֵֵֶַַַָ

ּכיֿאם  ּבֹו לּכנס  ואיֿאפׁשר  נעּול הּוא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּגןֿעדן

ּפתחיהם  אֹוגדין יׂשראל ּכן הּצּדיקים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָנפׁשֹות

ּבהּמאמר  ּומבאר הּקּב"ה. זה הּוא 3לּבעלם ּדגן , ְְְְֲֲֶַַַַַָָָָָֹ

רק  הּתענּוג ׁשאין הּוא נעּול ּגן וענין ְְֲֲִֵֶַַַַַַָּתענּוג,

חפצּתי  לא ועּמ ׁשּבהּמאמר 4ּבאלקּות, ּולהעיר . ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָֹֹ

מרע 5ׁשּלפניֿזה  סּור הּוא נעּול ּדגן .6מבאר ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

והחּדּוׁש מּמׁש. ּבפעל ּבעּקר הּוא מרע סּור ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹּדענין

הּוא  הּתרּגּום) ּפרּוׁש (עלּֿפי זה ּדגן 7ׁשּבמאמר , ְְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ּבאלקּות  רק הּוא ׁשּלֹו הּתענּוג ׁשּגם הּוא .8נעּול ֱֲֶֶֶַַַַָֹ

‰p‰Â,מפרׁש הּפסּוק על ּדוד' ּב'מצּודת ¿ƒ≈ְְִִֵַַַָָָ

ׁשּיּוכל  מי ׁשאין הּנעּול ּכגן הם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׂשראל

הרי  להבין, וצרי הּגן. ּבעל ּכיֿאם ּבֹו, ְְֲִִִִֵַַַַָָָלבֹוא

ואם  ּכפׁשּוטֹו, ּבּגן ּגם הּוא ּתענּוג הּוא ׁשּגן ְְֲִִֶֶַַַַַזה

ּדענין  מּובן ּכפׁשּוטֹו, נעּול ּדגן מהּמׁשל ּגם ְְְְִִֵֵַַַַָָָָּכן,

רק  הּוא ׁשּלֹו ׁשהּתענּוג הּוא ּפתחיהן ְְֲִִֵֶֶֶַַַאֹוגדין

ּדיׂשראל  הענין ּבהבנת מתוּסף ּומה ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבאלקּות,

קאי  נעּול ׁשּגן הּפר ּוׁש עלֿידי ּפתחיהם, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹוגדים

ּבפ  נעּול ּדגן ּובפרט ּגןֿעדן. (ּכפרּוׁשעל ׁשטּות ְְְְְִֵֵֶַַַַָָ

להּנמׁשל. יֹותר לכאֹורה מתאים ּדוד') ְְְְְִִִִֵַַַַָָָה'מצּודת

ׁשל  הּתענּוג הּוא ּבהּנמׁשל נעּול ׁשּגן ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָּדכיון
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הננו  - נ"ע מהר"ש אדמו"ר כ"ק הולדת יום שבתפארת, תפארת אייר, ב' "לקראת תש"נ, - אייר ב' בקונטרס לאור יצא (*

(1 ה'תש"נ". שנת אייר, אדר"ח ניסן, ל' .. לאור יב.מוציאים ד, שה"ש 2)שה"ש באוה"ת זה ד"ה גם וראה יט). (ע' פי"ד

תמג). ע' שם תלב. (ע' ב תלב).3)כרך (ע' שם באוה"ת וכ"ה כא). (ע' כה.4)פט"ו עג, (ע'5)תהלים פי"ג שמיני דפ'

היתר.6)יח). תאוות גם נכלל מרע דבסור לומר, "שיהי'7)ויש הוא נעול דגן כב) ע' ריש - (פט"ז זה במאמר שגם להעיר,

נעול. גן עה"פ התרגום לפירוש  בהמשך אינו זה ביאור אבל בטלים". דברים מלדבר נעול מה,8)פיה שלח מלקו"ת להעיר

דמזה  זרים". אחרי הלהוטה זונה כמו זרה אש ורשפי התלהבות בחי' נק' "זנות ד) עה, פינחס בלקו"ת (ועד"ז ואילך סע"א

תאוות. אחרי להוט אינו שגם אלא בפועל עושה שאינו רק לא הוא פתחיהן אוגדין שענין מובן,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìe˙Á ÔÈÚÓ ÏeÚ Ïb ‰lk È˙BÁ‡ ÏeÚ Ôb1,:דוד במצודת ופירש «»¬ƒ«»«»«¿»»

מי  שאין הנעול כגן את הרי יאמר וכה הצניעות בדבר לשבחה חוזר "עתה

על  הוא והנמשל ... הנעול כמעין נעול את ... הגן בעל אם כי בו לבוא יוכל

ומזלות" כוכבים עובדי מן ÏÚaההרחקה L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ‡È·Óe≈ƒ«¿«¬»««
¯iÈ‡ '·c ˙„l‰‰ ÌBÈ שנולד «À∆∆¿ƒ»

תקצ"ג) (בשנת אייר ב' ביום

¯Ó‡n‰aשלוŒÚÈ¯Êz ˙L¯Ùc ¿««¬»¿»»««¿ƒ«
CLÓ‰a Ú¯BˆÓ מאמרים סדרת ¿»¿∆¿≈

 ֿ בדיבור שפותחת אחד בהמשך

BÊהמתחיל ‰ˆÓמשנתÌ"¯˙2 «»
,Ìeb¯z‰ Le¯t זה פסוק על ≈««¿

ÏeÚ ‡e‰ Ô„ÚŒÔbL BÓÎcƒ¿∆«≈∆»
Ba ÒkÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡Â אחד כל ולא ¿ƒ∆¿»ƒ»≈

לגןֿעדן  להיכנס Ì‡ŒÈkƒƒרשאי
Ï‡¯NÈ Ôk ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙BLÙ«¿««ƒƒ≈ƒ¿»≈

ÔÈ„‚B‡ את ומייחדים קושרים ¿ƒ
‰"aw‰ ‰Ê ÌÏÚaÏ Ì‰ÈÁ˙tƒ¿≈∆¿«¬»∆«»»
מלבד  אחד לאף מאפשרים ולא

בתוכם. להיכנס הקדושֿברוךֿהוא

¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe3 של הנזכר ¿…»¿««¬»
מהר"ש, eÚz‚,הרבי ‡e‰ Ô‚c¿««¬

הגן  הכרחי, צורך שהוא מהבית בשונה

ותענוג להנאה ÏeÚנועד Ôb ÔÈÚÂ¿ƒ¿««»
לגן  נמשלו ישראל שבני האמירה תוכן

¯˜נעול ‚eÚz‰ ÔÈ‡L ‡e‰∆≈««¬«
˙e˜Ï‡a כל בפני 'נעולים' שהם ∆¡…

רק  הוא שלהם והעונג התענוגים סוגי

שכתוב  וכמו Ï‡באלוקות, EnÚÂ¿ƒ¿…
ÈzˆÙÁ4 בחסידות וכמבואר »«¿ƒ

היהודי  של והחפץ שהרצון שהכוונה

ולא  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא אל הוא

לדרגות  לא ואפילו אחר דבר לשום

בקירוב  "עמך" שהם גבוהות רוחניות

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא אל

ŒÈÙlL ¯Ó‡n‰aL ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆¿««¬»∆ƒ¿≈
‰Ê5'המשך' באותו הקודם במאמר ∆

ÏeÚמאמרים Ô‚c ¯‡·Ó בעבודת ¿…»¿«»
Ú¯Óבחינת‰e‡ה' ¯eÒ6.לאֿתעשה מצוות על מלעבור ÔÈÚcהזהירות ≈»¿ƒ¿«

LnÓ ÏÚÙa ¯wÚa ‡e‰ Ú¯Ó ¯eÒ כלֿכך קשורה שלא עבודה וזו ≈»¿ƒ»¿…««»
במוח. והשגה והתבוננות הלב (ÈtŒÏÚלרגש ‰Ê ¯Ó‡ÓaL LecÁ‰Â¿«ƒ∆¿«¬»∆«ƒ

‡e‰ ÏeÚ Ô‚c ,‡e‰ (Ìeb¯z‰ Le¯t שאין במובן "נעול" רק לא ≈««¿¿«»
אלא  בפועל במעשה ה' רצון על לעבירה מקום BlLנתינת ‚eÚz‰ ÌbL∆«««¬∆

בנפש  ונעלה עמוק כוח e‰7‡שהוא

˙e˜Ï‡a ˜¯8. «∆¡…
ÏÚ '„Âc ˙„eˆÓ'a ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«

˜eÒt‰"...נעול L¯ÙÓ,"גן «»¿»≈
ÏeÚp‰ Ô‚k Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈¿««»
,Ba ‡B·Ï ÏÎeiL ÈÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ∆«»

Ôb‰ ÏÚa Ì‡ŒÈk בני ובנמשל, ƒƒ««««
אף  רשותם לתוך מכניסים לא ישראל

הקדושֿברוךֿהוא. מלבד זר גורם

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ המצודת פירוש לפי ¿»ƒ¿»ƒ
הרבי  בדברי קושי מתעורר דוד,

כי במאמר ÔbLמהר"ש ‰Ê È¯‰¬≈∆∆«
‡e‰של Ìbמקום ‡e‰ ‚eÚz«¬«

,BËeLÙk Ôba עצים של גן שהרי ««ƒ¿
בו  ולהתענג ליהנות נועד וכד' ופרחים

Ô‚c ÏLn‰Ó Ìb ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈«≈«»»¿«
,BËeLÙk ÏeÚ נפרש אם גם »ƒ¿

מדבר  זה שבפסוק נעול" מ"גן שהמשל

עדיין  גשמי, גן הפשוט, במובן גן על

Ô‰ÈÁ˙t ÔÈ„‚B‡ ÔÈÚc Ô·eÓ»¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆
BlLבנמשל  ‚eÚz‰L ‡e‰ של ∆««¬∆

ה' את העובד ¯˜האדם ‡e‰«
˙·‰a ÛqÂ˙Ó ‰Óe ,˙e˜Ï‡a∆¡…«ƒ¿«≈«¬»«
ÌÈ„‚B‡ Ï‡¯NÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ

Ì‰ÈÁ˙t,אחד לאף מאפשרים ולא ƒ¿≈∆
בתוכם, לבוא הקדושֿברוךֿהוא, מלבד

Le¯t‰ È„ÈŒÏÚ התרגום ÔbLשל «¿≈«≈∆«
?.Ô„ÚŒÔb ÏÚ È‡˜ ÏeÚ»»≈««≈∆

Ë¯Ù·e לאור יותר מתחזק הקושי ƒ¿»
eËLÙa˙,העובדה ÏeÚ Ô‚c גן ¿«»¿«¿

Âc„')גשמי ˙„eˆÓ'‰ Le¯Ùk)¿≈«¿«»ƒ
¯˙BÈ ‰¯B‡ÎÏ ÌÈ‡˙Ó«¿ƒƒ¿»≈

ÏLÓp‰Ï.הרוחני עדן גן מאשר ¿«ƒ¿»
(Ï‡¯NÈ) Ì„‡‰ ÏL ‚eÚz‰ ‡e‰ ÏLÓp‰a ÏeÚ ÔbL ÔÂÈÎc¿≈»∆«»¿«ƒ¿»««¬∆»»»ƒ¿»≈
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 מפתח  כללי

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

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

   גן נעול אחותי כלהה "מאמר ד  )ג

ה   ..............  ז"מתש'ה, אייר 'ג, מצורע-תזריעשבת פרשת 

גי  ...........א"תנש'אייר ה' ו, מ"פ תזו"משיחות ש  )ד

  תזריעפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

בכ  ................................................  זכרך ) ק"בלה(

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

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

לא  ............  מ"תזופרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

לד  ..........  מ"תזולשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

פד  ..............  מ"תזולשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

פה  ....................................  מ"תזולשבוע פרשת  

צד  ............  מ"תזולשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

צז  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

ם"שיעורי רמב

ק   ...........  מ"תזולשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

נטק   ........  מ"תזולשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )יד

עדק  ...........  מ"תזולשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  עם ביאורים  סוטהמסכת   )טז

עוק  ...........................................  כאד דף ע טומדף 

  נביאים וכתובים   )יז

הר  ..........................................  יפרק  משלי, הפרק  ישעיה

  אהלותמסכת  –משניות   )יח

זר  ...................................................  ביאור קהתי

טור  ..........................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )כ

טזר  ..............................................פבד דף ע עומדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

מהר  .................................................  ר הזקן"אדמו

  על פי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

מהר  .................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

מחר  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   אורהשערי   )כד

נר  ................................................  ר האמצעי"אדמו

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

נר  ..........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

אנר  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

נבר  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  'חלק ב –קונטרסים מאמרים   )כח

נדר  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )כט

נדר  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

נזר  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נטר  ...............................  בפרק ביאורים לפרקי אבות   )לא

סר  .....  מ"תזופרשת  תלקריאה בציבור לשב חומש   )לב

ער  ......................  מ"תזולשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

אער  ......  מ"תזו 'פ ק"שעלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד



ה

Îrixfz zyxt zay .c"qa
*f"nyz'd xii` 'b ,rxevn

Ôb חתּום מעין נעּול ּגל ּכּלה אחֹותי ,1נעּול «ְֲִַַַָָָָָ

ההּלדת  יֹום ּבעל מהר"ׁש אדמּו"ר ְֲִֵֶֶַַַַַָֻּומביא

ּתזריעֿמצֹורע  ּדפרׁשת ּבהּמאמר איּיר ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָּדב'

תר"ם  זֹו מצה ּדכמֹו2ּבהמׁש הּתרּגּום, ּפרּוׁש ְְְְִֵֵֶַַַָ

ּכיֿאם  ּבֹו לּכנס  ואיֿאפׁשר  נעּול הּוא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּגןֿעדן

ּפתחיהם  אֹוגדין יׂשראל ּכן הּצּדיקים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָנפׁשֹות

ּבהּמאמר  ּומבאר הּקּב"ה. זה הּוא 3לּבעלם ּדגן , ְְְְֲֲֶַַַַַָָָָָֹ

רק  הּתענּוג ׁשאין הּוא נעּול ּגן וענין ְְֲֲִֵֶַַַַַַָּתענּוג,

חפצּתי  לא ועּמ ׁשּבהּמאמר 4ּבאלקּות, ּולהעיר . ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָֹֹ

מרע 5ׁשּלפניֿזה  סּור הּוא נעּול ּדגן .6מבאר ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

והחּדּוׁש מּמׁש. ּבפעל ּבעּקר הּוא מרע סּור ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹּדענין

הּוא  הּתרּגּום) ּפרּוׁש (עלּֿפי זה ּדגן 7ׁשּבמאמר , ְְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ּבאלקּות  רק הּוא ׁשּלֹו הּתענּוג ׁשּגם הּוא .8נעּול ֱֲֶֶֶַַַַָֹ

‰p‰Â,מפרׁש הּפסּוק על ּדוד' ּב'מצּודת ¿ƒ≈ְְִִֵַַַָָָ

ׁשּיּוכל  מי ׁשאין הּנעּול ּכגן הם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׂשראל

הרי  להבין, וצרי הּגן. ּבעל ּכיֿאם ּבֹו, ְְֲִִִִֵַַַַָָָלבֹוא

ואם  ּכפׁשּוטֹו, ּבּגן ּגם הּוא ּתענּוג הּוא ׁשּגן ְְֲִִֶֶַַַַַזה

ּדענין  מּובן ּכפׁשּוטֹו, נעּול ּדגן מהּמׁשל ּגם ְְְְִִֵֵַַַַָָָָּכן,

רק  הּוא ׁשּלֹו ׁשהּתענּוג הּוא ּפתחיהן ְְֲִִֵֶֶֶַַַאֹוגדין

ּדיׂשראל  הענין ּבהבנת מתוּסף ּומה ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבאלקּות,

קאי  נעּול ׁשּגן הּפר ּוׁש עלֿידי ּפתחיהם, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹוגדים

ּבפ  נעּול ּדגן ּובפרט ּגןֿעדן. (ּכפרּוׁשעל ׁשטּות ְְְְְִֵֵֶַַַַָָ

להּנמׁשל. יֹותר לכאֹורה מתאים ּדוד') ְְְְְִִִִֵַַַַָָָה'מצּודת

ׁשל  הּתענּוג הּוא ּבהּנמׁשל נעּול ׁשּגן ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָּדכיון
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הננו  - נ"ע מהר"ש אדמו"ר כ"ק הולדת יום שבתפארת, תפארת אייר, ב' "לקראת תש"נ, - אייר ב' בקונטרס לאור יצא (*

(1 ה'תש"נ". שנת אייר, אדר"ח ניסן, ל' .. לאור יב.מוציאים ד, שה"ש 2)שה"ש באוה"ת זה ד"ה גם וראה יט). (ע' פי"ד

תמג). ע' שם תלב. (ע' ב תלב).3)כרך (ע' שם באוה"ת וכ"ה כא). (ע' כה.4)פט"ו עג, (ע'5)תהלים פי"ג שמיני דפ'

היתר.6)יח). תאוות גם נכלל מרע דבסור לומר, "שיהי'7)ויש הוא נעול דגן כב) ע' ריש - (פט"ז זה במאמר שגם להעיר,

נעול. גן עה"פ התרגום לפירוש  בהמשך אינו זה ביאור אבל בטלים". דברים מלדבר נעול מה,8)פיה שלח מלקו"ת להעיר

דמזה  זרים". אחרי הלהוטה זונה כמו זרה אש ורשפי התלהבות בחי' נק' "זנות ד) עה, פינחס בלקו"ת (ועד"ז ואילך סע"א

תאוות. אחרי להוט אינו שגם אלא בפועל עושה שאינו רק לא הוא פתחיהן אוגדין שענין מובן,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìe˙Á ÔÈÚÓ ÏeÚ Ïb ‰lk È˙BÁ‡ ÏeÚ Ôb1,:דוד במצודת ופירש «»¬ƒ«»«»«¿»»

מי  שאין הנעול כגן את הרי יאמר וכה הצניעות בדבר לשבחה חוזר "עתה

על  הוא והנמשל ... הנעול כמעין נעול את ... הגן בעל אם כי בו לבוא יוכל

ומזלות" כוכבים עובדי מן ÏÚaההרחקה L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ‡È·Óe≈ƒ«¿«¬»««
¯iÈ‡ '·c ˙„l‰‰ ÌBÈ שנולד «À∆∆¿ƒ»

תקצ"ג) (בשנת אייר ב' ביום

¯Ó‡n‰aשלוŒÚÈ¯Êz ˙L¯Ùc ¿««¬»¿»»««¿ƒ«
CLÓ‰a Ú¯BˆÓ מאמרים סדרת ¿»¿∆¿≈

 ֿ בדיבור שפותחת אחד בהמשך

BÊהמתחיל ‰ˆÓמשנתÌ"¯˙2 «»
,Ìeb¯z‰ Le¯t זה פסוק על ≈««¿

ÏeÚ ‡e‰ Ô„ÚŒÔbL BÓÎcƒ¿∆«≈∆»
Ba ÒkÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡Â אחד כל ולא ¿ƒ∆¿»ƒ»≈

לגןֿעדן  להיכנס Ì‡ŒÈkƒƒרשאי
Ï‡¯NÈ Ôk ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙BLÙ«¿««ƒƒ≈ƒ¿»≈

ÔÈ„‚B‡ את ומייחדים קושרים ¿ƒ
‰"aw‰ ‰Ê ÌÏÚaÏ Ì‰ÈÁ˙tƒ¿≈∆¿«¬»∆«»»
מלבד  אחד לאף מאפשרים ולא

בתוכם. להיכנס הקדושֿברוךֿהוא

¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe3 של הנזכר ¿…»¿««¬»
מהר"ש, eÚz‚,הרבי ‡e‰ Ô‚c¿««¬

הגן  הכרחי, צורך שהוא מהבית בשונה

ותענוג להנאה ÏeÚנועד Ôb ÔÈÚÂ¿ƒ¿««»
לגן  נמשלו ישראל שבני האמירה תוכן

¯˜נעול ‚eÚz‰ ÔÈ‡L ‡e‰∆≈««¬«
˙e˜Ï‡a כל בפני 'נעולים' שהם ∆¡…

רק  הוא שלהם והעונג התענוגים סוגי

שכתוב  וכמו Ï‡באלוקות, EnÚÂ¿ƒ¿…
ÈzˆÙÁ4 בחסידות וכמבואר »«¿ƒ

היהודי  של והחפץ שהרצון שהכוונה

ולא  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא אל הוא

לדרגות  לא ואפילו אחר דבר לשום

בקירוב  "עמך" שהם גבוהות רוחניות

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא אל

ŒÈÙlL ¯Ó‡n‰aL ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆¿««¬»∆ƒ¿≈
‰Ê5'המשך' באותו הקודם במאמר ∆

ÏeÚמאמרים Ô‚c ¯‡·Ó בעבודת ¿…»¿«»
Ú¯Óבחינת‰e‡ה' ¯eÒ6.לאֿתעשה מצוות על מלעבור ÔÈÚcהזהירות ≈»¿ƒ¿«

LnÓ ÏÚÙa ¯wÚa ‡e‰ Ú¯Ó ¯eÒ כלֿכך קשורה שלא עבודה וזו ≈»¿ƒ»¿…««»
במוח. והשגה והתבוננות הלב (ÈtŒÏÚלרגש ‰Ê ¯Ó‡ÓaL LecÁ‰Â¿«ƒ∆¿«¬»∆«ƒ

‡e‰ ÏeÚ Ô‚c ,‡e‰ (Ìeb¯z‰ Le¯t שאין במובן "נעול" רק לא ≈««¿¿«»
אלא  בפועל במעשה ה' רצון על לעבירה מקום BlLנתינת ‚eÚz‰ ÌbL∆«««¬∆

בנפש  ונעלה עמוק כוח e‰7‡שהוא

˙e˜Ï‡a ˜¯8. «∆¡…
ÏÚ '„Âc ˙„eˆÓ'a ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«

˜eÒt‰"...נעול L¯ÙÓ,"גן «»¿»≈
ÏeÚp‰ Ô‚k Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈¿««»
,Ba ‡B·Ï ÏÎeiL ÈÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ∆«»

Ôb‰ ÏÚa Ì‡ŒÈk בני ובנמשל, ƒƒ««««
אף  רשותם לתוך מכניסים לא ישראל

הקדושֿברוךֿהוא. מלבד זר גורם

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ המצודת פירוש לפי ¿»ƒ¿»ƒ
הרבי  בדברי קושי מתעורר דוד,

כי במאמר ÔbLמהר"ש ‰Ê È¯‰¬≈∆∆«
‡e‰של Ìbמקום ‡e‰ ‚eÚz«¬«

,BËeLÙk Ôba עצים של גן שהרי ««ƒ¿
בו  ולהתענג ליהנות נועד וכד' ופרחים

Ô‚c ÏLn‰Ó Ìb ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈«≈«»»¿«
,BËeLÙk ÏeÚ נפרש אם גם »ƒ¿

מדבר  זה שבפסוק נעול" מ"גן שהמשל

עדיין  גשמי, גן הפשוט, במובן גן על

Ô‰ÈÁ˙t ÔÈ„‚B‡ ÔÈÚc Ô·eÓ»¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆
BlLבנמשל  ‚eÚz‰L ‡e‰ של ∆««¬∆

ה' את העובד ¯˜האדם ‡e‰«
˙·‰a ÛqÂ˙Ó ‰Óe ,˙e˜Ï‡a∆¡…«ƒ¿«≈«¬»«
ÌÈ„‚B‡ Ï‡¯NÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ

Ì‰ÈÁ˙t,אחד לאף מאפשרים ולא ƒ¿≈∆
בתוכם, לבוא הקדושֿברוךֿהוא, מלבד

Le¯t‰ È„ÈŒÏÚ התרגום ÔbLשל «¿≈«≈∆«
?.Ô„ÚŒÔb ÏÚ È‡˜ ÏeÚ»»≈««≈∆

Ë¯Ù·e לאור יותר מתחזק הקושי ƒ¿»
eËLÙa˙,העובדה ÏeÚ Ô‚c גן ¿«»¿«¿

Âc„')גשמי ˙„eˆÓ'‰ Le¯Ùk)¿≈«¿«»ƒ
¯˙BÈ ‰¯B‡ÎÏ ÌÈ‡˙Ó«¿ƒƒ¿»≈

ÏLÓp‰Ï.הרוחני עדן גן מאשר ¿«ƒ¿»
(Ï‡¯NÈ) Ì„‡‰ ÏL ‚eÚz‰ ‡e‰ ÏLÓp‰a ÏeÚ ÔbL ÔÂÈÎc¿≈»∆«»¿«ƒ¿»««¬∆»»»ƒ¿»≈
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 מפתח  כללי

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

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

   גן נעול אחותי כלהה "מאמר ד  )ג

ה  ..............  ז"מתש'ה, אייר 'ג, מצורע-תזריעשבת פרשת 

   קדושים- אחרישבת פרשת שיחת   )ד

יג  .......................................ח"כתש'ה, אייר ג"י

כג  ..........א"תנש'אייר ה' ו, מ"פ תזו"משיחות ש  )ה

  תזריעפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

לב  ................................................  זכרך ) ק"בלה(

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

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

מ  ..............  מ"תזופרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

מב  .........  מ"תזולשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ט

צב  ..............  מ"תזולשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

צג  ....................................  מ"תזולשבוע פרשת  

קב  ...........  מ"תזולשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יב

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

ם"רי רמבשיעו

חק   .........  מ"תזולשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יד

סזק   ........  מ"תזולשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טו

פבק  ...........  מ"תזולשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טז

  עם ביאורים  סוטהמסכת   )יז

פדק  ...........................................  כאד דף ע טומדף 

  נביאים וכתובים   )יח

גיר  ......... ................................   יפרק  משלי, הפרק  ישעיה

  אהלותמסכת  –משניות   )יט

טור  .................................................  ביאור קהתי

כגר  .............. ................................   מסכת יומא יעקבעין   )כ

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )כא

כדר  ..............................................פבד דף ע עומדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

נגר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  על פי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

נגר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כד

נור  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

חנר  .............................................. ר האמצעי"אדמו

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

חנר  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

טנר  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

סר  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  'חלק ב –קונטרסים מאמרים   )כט

סבר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )ל

סבר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

סהר  ..................... ................................   צ"ר מוהריי"אדמו

סזר  ...............................   בפרק אורים לפרקי אבות בי  )לב

חסר  ...  מ"תזופרשת  תלקריאה בציבור לשב חומש   )לג

חער  ....................  מ"תזולשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

טער  ......  מ"תזו 'פ ק"שעלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לה



f"nyz'dו ,xii` 'b ,n"efz t"y

mc`d מּלהתעּנג וסגּור נעּול ׁשהּוא (יׂשראל) ¨¨¨ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

העֹולם  לזה 9ּבתענּוגי הּמתאים הּמׁשל הרי , ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

הּתרּגּום  מפרׁש ולּמה סתם, מּגן הּוא ְְְְְִִֵַַַָָָָָלכאֹורה

(מּלכּתחּלה) ׁשהּוא ּגןֿעדן על קאי נעּול ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּגן

ּבאלקּות. ֱֲֶַַֹהּתענּוג

ּדגן ·) ּבהּמאמר, ּׁשּכתוב מה עלּֿפי זה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָויּובן

עלּֿפי  זה ּומבאר הּקּדּוׁשין. ּכענין הּוא ְְְִִִִֵֶַַַָָנעּול

חלקנּו10הּידּוע  ותן ּבמצֹותי קּדׁשנּו ּבענין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ

מּלׁשֹון 11ּבתֹורת הּוא ּבמצֹותי ּדקּדׁשנּו , ְְְְְְִִֵֶֶַָ

ׁשהאּׁשה  הזמנה, הּוא הּקּדּוׁשין ּדענין ְְְִִִִִִֶַַַָָָָקּדּוׁשין,

 ֿ ועל לבעלּה, ּומיחדת מזּמנת היא ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֻֻהּמתקּדׁשת

העֹולם  ּכל על נאסרת היא חלקנּו12ידיֿזה ותן . ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּבפנימּיּות, המׁשכה הּנּׂשּואין, ענין הּוא ְְְְִִִִִִֶַַַָָָּבתֹורת

ׁשּנעׂשית  ועד ההמׁשכה, את קֹולט ׁשהאדם ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועד

ותן 13חלקנּו ּבמצֹותי קּדׁשנּו וזהּו (ּדיׂשראל). ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

הּמצֹות  ׁשעלֿידי  ּדההמׁשכה ,ּבתֹורת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָחלקנּו

את  המקּים ּבהאדם ּופעּלתּה מּקיף, ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻהיא

(ּבעּקר  היא מהּתאוֹות 14הּמצוה מבּדל ׁשּיהיה ( ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּדזה  קּדּוׁשין, ּבדגמת הרעֹות, מּדֹות ְְְִִִִֶַָָָֻּומּכל

זה  (ּבעּקר) הּוא לבעלּה מתקּדׁשת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשהאּׁשה

העֹולם  ּכל על נאסרת הּוא 15ׁשהיא ועלֿידיֿזה . ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבתֹו ותֹורת הּתֹורה, אֹור לקלט ּכלי ְְְְְֲִִֶַַָָֹנעׂשה

ניּׂשּוא 16מעי  ין., ִִֵָ

LÈÂ לאירּוסין ותֹורה ּדמצֹות ׁשהּדמיֹון להֹוסיף, ¿≈ְְְְְְִִִִֵֶַָ

ּבאֹופן  ענינים. ּבׁשני הּוא ְְְְִִִִִֵֶָוניּׂשּואין,
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העולם.9) בתענוגי יתענג שלא פתחו, את לאגוד לפעולה, שצריך מוכח פתחיהן אוגדין שמהלשון לקו"ת 10)ובפרט

ועוד. ב. סח, בלק ג. טז, במדבר לקו"ת גם וראה .2 שבהערה באוה"ת הובא - א צא, ויו"ט.11)שמע"צ שבת תפלת

כהקדש.12) אכו"ע לה דאסר ד"ה שם ובתוס' ב. ב, תתעא.13)קידושין ע' תצא אוה"ת שם 14)ראה ברכה לקו"ת ראה

דמצוות. המכוון שזהו כ) ע' (ריש שם שאינם 15)ובהמאמר דקידושין אהנו", לא דשמעון "קידושי ב פב, גיטין ראה

קידושין. אינם אדם שום על ואילך).16)אוסרים סע"ב (ט, פ"ה תניא וראה ט. מ, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÏBÚ‰ È‚eÚ˙a ‚pÚ˙‰lÓ ¯e‚ÒÂ ÏeÚ ‡e‰L9 לעונג רק ופתוח ∆»¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬≈»»

Ì˙Òבאלוקות, ÔbÓ ‡e‰ ‰¯B‡ÎÏ ‰ÊÏ ÌÈ‡˙n‰ ÏLn‰ È¯‰¬≈«»»««¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ«¿»
זרים, בפני אותו נועל שבעליו גן של למושג יותר ומובן פשוט משל שהוא

‡e‰L Ô„ÚŒÔb ÏÚ È‡˜ ÏeÚ ÔbL Ìeb¯z‰ L¯ÙÓ ‰nÏÂ¿»»¿»≈««¿∆«»»≈««≈∆∆
‰lÁzÎlÓ) רק לא עצמו, במשל ƒ¿«¿ƒ»

e˜Ï‡a˙.?בנמשל  ‚eÚz‰ (««¬∆¡…
‰Ê Ô·eÈÂ שבמאמר ·) לכך הטעם ¿»∆

עדן  גן הוא ש"גן" הפירוש מובא

,¯Ó‡n‰a ·Â˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ«ƒ«∆»¿««¬»
ÏeÚ Ô‚c המדמה המשל של התוכן ¿«»

נעול  לגן ישראל כנסת ‰e‡את
ÔÈLecw‰ ÔÈÚk את ש"נועל" ¿ƒ¿««ƒƒ

רק  אותה ומתיר העולם כל בפני האשה

ומבאר). שהולך (כפי לבעלה

‰Ê ¯‡·Óe בהמשך מהר"ש הרבי ¿»≈∆
‰Úe„iהמאמר ÈtŒÏÚ10 בתורת «ƒ«»«

המשמעות ÔÈÚaהחסידות  ¿ƒ¿«
התפילה נוסח של ≈¿̃»eLcהפנימית

e˜ÏÁ Ô˙Â EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈
E˙¯B˙a11eLc˜c , ¿»∆¿«¿≈

ÔBLlÓ ‡e‰ EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆ƒ¿
ÔÈLecw‰ ÔÈÚc ,ÔÈLecƒ̃ƒ¿ƒ¿««ƒƒ

‰ÓÊ‰ ‡e‰ הכנה של במובן «¿»»
סימון  כמו וקידוש הכנה בה שיש

מיוחדת, למטרה «M‡‰L∆»ƒ‰דבר
˙Lc˜˙n‰לבעלה‡È‰ «ƒ¿«∆∆ƒ

˙nÊÓ ומוקדשת מוכנה ¿À∆∆
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,dÏÚ·Ï ˙„ÁÈÓe¿À∆∆¿«¬»¿«¿≈

‰Ê מקודשת שהיא בעקבות ∆
לבעלה Ò‡¯˙ומיוחדת ‡È‰ƒ∆¡∆∆

‰ÌÏBÚממילא  Ïk ÏÚ12 וכך «»»»
המצוות  קיום שעלֿידי מבקשים אנו

 ֿ לקדוש ומוקדשים מיוחדים נהיה

מיוחד. בקשר בו וקשורים ברוךֿהוא

‡e‰ E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â¿≈∆¿≈¿»∆
,˙eiÓÈÙa ‰ÎLÓ‰ ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÈÚ בין הקידושין שלאחר כשם ƒ¿««ƒƒ«¿»»ƒ¿ƒƒ

הנישואין  עניין בא שביניהם, בקשר הראשון השלב שהוא ואשה, בעל

נוצר  שבו שביניהם בקשר יותר, והפנימי העמוק השני, השלב שהוא

הקדושֿברוךֿהוא  עם לקשר שבנוסף מבקשים אנו כך פנימי, יחוד ביניהם

יותר  ויחוד קשר התורה לימוד עלֿידי יהיה המצוות, קיום עלֿידי שנוצר

פנימי ויותר ‰‰ÎLÓ‰עמוק ˙‡ ËÏB˜ Ì„‡‰L „ÚÂ וההתגלות ¿«∆»»»≈∆««¿»»
בפנימיות, בתוכו e˜ÏÁהאלוקית ˙ÈNÚpL „ÚÂ13 ונחלתו חלקו ¿«∆«¬≈∆¿≈

ומצוות  בתורה העוסק היהודי של ≈«¿ƒ¿(Ï‡¯NÈc).הפרטית
e‰ÊÂ התפילה של הפנימי e˜ÏÁהתוכן Ô˙Â EÈ˙BˆÓa eLc˜ ¿∆«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈

‰ÎLÓ‰‰c ,E˙¯B˙a והגילוי ¿»∆¿««¿»»
‰Bˆn˙קיום È„ÈŒÏÚLהאלוקי ∆«¿≈«ƒ¿

ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰,מלמעלה ƒƒ¿ƒ««ƒ
נפש  ובפנימיות בעומק חודרת ואינה

של d˙lÚÙeהאדם, ההשפעה ¿À»»
זו והתגלות «««¿Ì„‡‰aהמשכה

‡È‰ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆«ƒ¿»ƒ
¯wÚa)14Ïc·Ó ‰È‰iL ( ¿ƒ»∆ƒ¿∆À¿»

˙BcÓ ÏkÓe ˙BÂ‡z‰Ó≈««¬ƒ»ƒ
,ÔÈLec˜ ˙Ó‚„a ,˙BÚ¯‰»»¿À¿«ƒƒ

והבדלה קדושה ∆¿Êc‰שפירושם
dÏÚ·Ï ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰L∆»ƒ»ƒ¿«∆∆¿«¬»

(¯wÚa) ‡e‰ שהאשה העובדה ¿ƒ»
ביטוי  לידי באה לבעלה מקודשת

בדבר  Ò‡¯˙בעיקר ‡È‰L ‰Ê∆∆ƒ∆¡∆∆
ÌÏBÚ‰ Ïk ÏÚ15ŒÈ„ÈŒÏÚÂ . «»»»¿«¿≈

‰Ê מצליח שהאדם העובדה מכוח ∆
העולם  מתאוות ומובדל רחוק להיות

רעות וממידות NÚ‰הזה ‡e‰«¬∆
ÈÏk ומוכשר ‡B¯ראוי ËÏ˜Ï ¿ƒƒ¿…

‰¯Bz‰,ועמוקה פנימית בצורה «»
ÈÚÓ CB˙a E˙¯B˙Â16, שהוא ¿»¿¿≈»

קשר ÔÈ‡eOÈעניין  כאמור שהם ƒƒ
מעניין  יותר ופנימי עמוק ויחוד

בחסיד  שמבואר (וכפי ות הקידושין

היא  המצוות שפעולת מקומות בכמה

התורה  לימוד ופעולת 'מקיף' בדרך

שמוסבר  וכפי פנימי, באופן היא

נמשלו  שהמצוות ד פרק בתניא

והתורה  לאדם מחוץ שנמצא ללבוש

בפנימיות  שחודר למזון נמשלה

מעי"). בתוך "ותורתך הפסוק זה לעניין הובא ושם האדם

,ÔÈ‡eOÈÂ ÔÈÒe¯È‡Ï ‰¯B˙Â ˙BˆÓc ÔBÈÓc‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿¿»¿≈ƒ¿ƒƒ
התורה  ועניין קידושיןֿאירוסין בדוגמת הוא המצוות שעניין לעיל, האמור

נישואין בדוגמת ÌÈÈÚ.הוא ÈLa ‡e‰ ובהשוואה בדמיון אחד עניין ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
הוא על ‰‰ÎLÓ‰צורת ÔÙB‡aהאמורה הנפעלת האלוקית וההתגלות ¿∆««¿»»
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dlk izeg` lerp ob

הּמקּים  ּבהאדם ּדהּמצֹות ׁשההמׁשכה ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָההמׁשכה,

(ארּוסין), מּקיף ּבבחינת היא הּמצוה ְְִִִִִִֵֶַַַָאת

היא  ּבּתֹורה העֹוסק ּבהאדם ּדתֹורה ְְְְִֵַַַָָָָָָָָוההמׁשכה

עצמּה, ּבהמׁשכה וגם ּכּנ"ל. (נּׂשּואין) ְְְְִִִִִַַַַַַָָָּבפנימּיּות

ּופנימית  נעלית המׁשכה היא ּדתֹורה ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּדההמׁשכה

ּדמצֹות  מההמׁשכה ׁשההמׁשכה 17יֹותר [ועד ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

ההמׁשכה  לגּבי אחֹורים ּבחינת היא ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָּדמצֹות

ולכן 18ּדתֹורה  ּדגמת 19], היא ּדתֹורה ההמׁשכה , ְְְְְִֵַַַָָָָָֻ

עצמית. המׁשכה ׁשהיא (נּׂשּואין) הּטּפה ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָהמׁשכת

חלקנּו ּבותן מרּמז זה ענין ׁשּגם לֹומר, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻויׁש

ׁשהּתֹורה  ענינים. ׁשני חלקנּו, ּדבלׁשֹון .ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּבתֹורת

חלק  וׁשהיא (ּכּנ"ל), ּדיׂשראל חלקנּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָנעׂשית

העצם 13מהּקּב"ה  מן ּבחלק ּתֹופס ּדכׁשאּתה , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבכּלֹו ּתֹופס .20אּתה ְֵַָֻ

הּוא ‚) ּבמצֹותי ׁשּקּדׁשנּו ּדזה להֹוסיף, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַויׁש

הּוא  ,ּבתֹורת חלקנּו לותן ְְְְִֵֶֶֶַָָָהקּדמה

נאמרה  מצרים יציאת ׁשּקֹודם זה על ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמהּטעמים

החֹודׁש מצֹות 21ּפרׁשת וכּמה ּכּמה ּבּה ׁשּיׁש , ְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכי  הּמצֹות], ּבמנין ונמנֹות לדֹורֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַ[ׁשּנֹוהגֹות

ּדמּתןּֿתֹורה  הענין הּותחל מצרים ,22ּביציאת ְְְְִִִִִַַַַַָָָ
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(ש)ע"י 17) .. וגם .. יותר עליונה בחי' המשכת "שהיא ענינים שני המצוות על התורה דבמעלת א עד, בלק לקו"ת גם ראה

פנימיות". בבחי' הגילוי נמשך ב.18)התורה עא, שם ב. סח, בלק ב).19)לקו"ת (סח, שם בלק בלקו"ת המשך 20)כ"מ

ע' ה'תש"א השיחות ספר וראה ועוד. א'פא. ע' ח"ב תטו. ע' שם גם וראה תקנג. ע' ח"א תער"ב המשך תקכב. ע' תרס"ו

.19 הע' ואילך.21)32 א יב, ניתן 22)בא מצרים דיציאת שבהגאולה קמט, ע' ניסן המאמרים ספר - מנחם תורת ראה

בענין  שמדבר ספט"ו, משמו"ר ולהעיר למעלה). יעלו שלא הגזירה (ביטול דהתחתונים והחירות הגאולה על גם הכח

יומתק  ועפ"ז מצרים. ל)יציאת (וסמוך לפני שנאמר החודש הפסוק את ע"ז ומביא - תורה במתן (בכללות) שהיו האירוסין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התורה, לימוד ועלֿידי המצוות קיום Bˆn‰c˙ידי ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿«ƒ¿

‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜n‰ Ì„‡‰a ידי על שנפעלת האלוקית ההתגלות ¿»»»«¿«≈∆«ƒ¿»
האדם על שלה וההשפעה המצוות ÛÈwÓקיום ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒ

(ÔÈÒe¯‡),בפנימיות לחדור מבלי וההתגלות ÎLÓ‰‰Â‰מלמעלה ≈ƒ¿««¿»»
Ì„‡‰aהאלוקית ‰¯B˙c¿»¿»»»

‡È‰ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»ƒ
.Ï"pk (ÔÈ‡eO) ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒƒ««
אירוסין  בין בהשוואה השני והענין

אופן  מלבד ומצוות, לתורה ונישואין

הוא  האדם על ופעולתה ההמשכה

dÓˆÚ ‰ÎLÓ‰a Ì‚Â מקום יש ¿«««¿»»«¿»
הזו, ««¿»»¿ÎLÓ‰‰c‰להשוואה 

‰¯B˙c שהאדם האלוקית ההתגלות ¿»
התורה  לימוד ידי על וממשיך פועל

‰ÎLÓ‰ ‡È‰ והתגלית˙ÈÏÚ ƒ«¿»»«¬≈
ונעלה  גבוה יותר ושורש ממקור

¯˙BÈ ˙ÈÓÈÙe על שלה וההשפעה ¿ƒƒ≈
יותר  פנימי באופן היא האדם

‰Ó˙BˆÓc ‰ÎLÓ‰17 ההתגלות ≈««¿»»¿ƒ¿
המצוות  קיום ידי שעל האלוקית

ידי [ שעל ההמשכה בין וההבדל

הוא  המצוות ידי שעל להמשכה תורה

מאד  ומשמעותי כך ÚÂ„גדול כדי ¿«
‡È‰ ˙BˆÓc ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿ƒ¿ƒ
Èa‚Ï ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«¬«ƒ¿«≈

‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰‰18 כמבואר ««¿»»¿»
המצוות  קיום שעלֿידי בחסידות

אלוקית  והתגלות המשכה פועלים

זאת  ועם מאורֿאיןֿסוף, נעלית

התורה  לימוד שעלֿידי וההתגלות וההמשכה כולם" כנגד תורה "תלמוד

המשכה  נחשבת המצוות ידי שעל שההתגלות כך כדי עד בהרבה נעלית

התורה  לימוד שעלֿידי להתגלות ביחס העליון האלוקי הרצון מ"חיצוניות"

בין  והמרחק העליון האלוקי הרצון מ"פנימיות" להמשכה הנחשבת

לבחינת  "פנים" בחינת בין למרחק נמשל ל"פנימיות" "חיצוניות"

מבחינת  המשכה זו הרצון פנימיות של התגלות כשיש – "אחוריים"

חיצוניות  של התגלות וכשיש ורצון, וקירוב עניין מתוך המשכה "פנים",

כאדם  רצון ללא "אחוריים" מבחינת להשפעה דומה הדבר בלבד, הרצון

לאחוריו  דבר ÔÎÏÂהמשליך הגדול ,19], והיתרון המיוחדת המעלה בגלל ¿»≈
‰th‰של  ˙ÎLÓ‰ ˙Ó‚c ‡È‰ ‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰‰ אל מהאיש ««¿»»¿»ƒÀ¿««¿»««ƒ»

ÈÓˆÚ˙האשה  ‰ÎLÓ‰ ‡È‰L (ÔÈ‡eO) מעצמיות שנמשכת ƒƒ∆ƒ«¿»»«¿ƒ
לימוד  שעלֿידי האלוקית ההמשכה כביכול, למעלה, גם וכך האדם ופנימיות

העליון. הרצון ועצמיות מפנימיות היא התורה

E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Âa Ên¯Ó ‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,¯ÓBÏ LÈÂ ונוסח ¿≈«∆«ƒ¿»∆¿À»ƒ¿≈∆¿≈¿»∆
לכך  גם רומז בתפילה הזו הבקשה

נעלית  היא התורה ידי שעל שההמשכה

ומבאר. שהולך כפי במיוחד,

ÌÈÈÚ ÈL ,e˜ÏÁ ÔBLÏ·c¿ƒ¿∆¿≈¿≈ƒ¿»ƒ
יש  בתורתך" חלקנו "ותן לבקשה שכן

- האחת כפולה. «»∆Bz‰L¯‰משמעות
Ï"pk) Ï‡¯NÈc e˜ÏÁ ˙ÈNÚ«¬≈∆¿≈¿ƒ¿»≈««

ידי  שעל האלוקות לימוד שהמשכת

של  ונחלתו חלקו להיות הופכת התורה

הלומד  È‰LÂ‡והשנייה ),היהודי -¿∆ƒ
‰"aw‰Ó ˜ÏÁ13, שההמשכה ≈∆≈«»»
היא הזו ֿ וההתגלות מהקדוש חלק

בעצמו  ÒÙBzברוךֿהוא ‰z‡LÎcƒ¿∆«»≈
ÒÙBz ‰z‡ ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁa¿≈∆ƒ»∆∆«»≈

BlÎa20 שאמר לכלל בהתאם וזאת ¿À
בחלק  ש'תפיסה' הבעלֿשםֿטוב

נחשבת  דבר של ופנימיות מעצמיות

למרות  ולכן בכולו, ל'תפיסה'

בעצם, היא, והפנימיות שהעצמיות

מחלקים  מורכבת שלא אחת נקודה

הרי  חלוקה בה יש אם (כי שונים

לנקודה  שמחוץ פרטים על מדובר

כאשר  גם הרי והפנימית), העצמית

ורק  מתגלה ולא נעלם העצם כללות

'מקצת' אותה גילוי, לידי באה 'מקצת'

עלֿידי  הנמשך הפנימי מהעניין 'מקצת' – ובענייננו כולו. העצם כמו נחשבת

העצם. כל המשכת למעשה, הוא, התורה לימוד

EÈ˙BˆÓa eLcwL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ הקידושיןֿאירוסין ‚) עניין ¿≈¿ƒ¿∆∆«¿≈¿ƒ¿∆
E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙ÂÏ ‰Óc˜‰ ‡e‰,הנישואין ‰e‡עניין «¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿»∆

ÌÈÓÚh‰Ó הטעמים ÌÈ¯ˆÓאחד ˙‡ÈˆÈ Ì„BwL ‰Ê ÏÚ לפני ועוד ≈«¿»ƒ«∆∆∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ
סיני  בהר תורה ‰L„BÁבמצרים Ó‡¯‰מתן ˙L¯t21da LiL , ∆∆¿»»»««∆∆≈»

˙BˆÓ ‰nÎÂ ‰nk מצוות אלא שעה לאותה שייכות שהיו מצות רק [ולא «»¿«»ƒ¿
˙Bˆn‰ ÔÈÓa ˙BÓÂ ˙B¯B„Ï ˙B‚‰BpL במתן שניתנו מצוות כמו ∆¬¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¿

‰ÏÁ˙eתורה], ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa Èk מסויים ŒÔzÓcבמובן ÔÈÚ‰ ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿»¿««
‰¯Bz22eeËˆ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÈÙÏ ÔÎÏÂ nÎa‰ישראל בני , »¿»≈ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»
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ז f"nyz'd ,xii` 'b ,n"efz t"y

mc`d מּלהתעּנג וסגּור נעּול ׁשהּוא (יׂשראל) ¨¨¨ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

העֹולם  לזה 9ּבתענּוגי הּמתאים הּמׁשל הרי , ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

הּתרּגּום  מפרׁש ולּמה סתם, מּגן הּוא ְְְְְִִֵַַַָָָָָלכאֹורה

(מּלכּתחּלה) ׁשהּוא ּגןֿעדן על קאי נעּול ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּגן

ּבאלקּות. ֱֲֶַַֹהּתענּוג

ּדגן ·) ּבהּמאמר, ּׁשּכתוב מה עלּֿפי זה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָויּובן

עלּֿפי  זה ּומבאר הּקּדּוׁשין. ּכענין הּוא ְְְִִִִֵֶַַַָָנעּול

חלקנּו10הּידּוע  ותן ּבמצֹותי קּדׁשנּו ּבענין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ

מּלׁשֹון 11ּבתֹורת הּוא ּבמצֹותי ּדקּדׁשנּו , ְְְְְְִִֵֶֶַָ

ׁשהאּׁשה  הזמנה, הּוא הּקּדּוׁשין ּדענין ְְְִִִִִִֶַַַָָָָקּדּוׁשין,

 ֿ ועל לבעלּה, ּומיחדת מזּמנת היא ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֻֻהּמתקּדׁשת

העֹולם  ּכל על נאסרת היא חלקנּו12ידיֿזה ותן . ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּבפנימּיּות, המׁשכה הּנּׂשּואין, ענין הּוא ְְְְִִִִִִֶַַַָָָּבתֹורת

ׁשּנעׂשית  ועד ההמׁשכה, את קֹולט ׁשהאדם ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועד

ותן 13חלקנּו ּבמצֹותי קּדׁשנּו וזהּו (ּדיׂשראל). ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

הּמצֹות  ׁשעלֿידי  ּדההמׁשכה ,ּבתֹורת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָחלקנּו

את  המקּים ּבהאדם ּופעּלתּה מּקיף, ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻהיא

(ּבעּקר  היא מהּתאוֹות 14הּמצוה מבּדל ׁשּיהיה ( ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּדזה  קּדּוׁשין, ּבדגמת הרעֹות, מּדֹות ְְְִִִִֶַָָָֻּומּכל

זה  (ּבעּקר) הּוא לבעלּה מתקּדׁשת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשהאּׁשה

העֹולם  ּכל על נאסרת הּוא 15ׁשהיא ועלֿידיֿזה . ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבתֹו ותֹורת הּתֹורה, אֹור לקלט ּכלי ְְְְְֲִִֶַַָָֹנעׂשה

ניּׂשּוא 16מעי  ין., ִִֵָ

LÈÂ לאירּוסין ותֹורה ּדמצֹות ׁשהּדמיֹון להֹוסיף, ¿≈ְְְְְְִִִִֵֶַָ

ּבאֹופן  ענינים. ּבׁשני הּוא ְְְְִִִִִֵֶָוניּׂשּואין,
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העולם.9) בתענוגי יתענג שלא פתחו, את לאגוד לפעולה, שצריך מוכח פתחיהן אוגדין שמהלשון לקו"ת 10)ובפרט

ועוד. ב. סח, בלק ג. טז, במדבר לקו"ת גם וראה .2 שבהערה באוה"ת הובא - א צא, ויו"ט.11)שמע"צ שבת תפלת

כהקדש.12) אכו"ע לה דאסר ד"ה שם ובתוס' ב. ב, תתעא.13)קידושין ע' תצא אוה"ת שם 14)ראה ברכה לקו"ת ראה

דמצוות. המכוון שזהו כ) ע' (ריש שם שאינם 15)ובהמאמר דקידושין אהנו", לא דשמעון "קידושי ב פב, גיטין ראה

קידושין. אינם אדם שום על ואילך).16)אוסרים סע"ב (ט, פ"ה תניא וראה ט. מ, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÏBÚ‰ È‚eÚ˙a ‚pÚ˙‰lÓ ¯e‚ÒÂ ÏeÚ ‡e‰L9 לעונג רק ופתוח ∆»¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬≈»»

Ì˙Òבאלוקות, ÔbÓ ‡e‰ ‰¯B‡ÎÏ ‰ÊÏ ÌÈ‡˙n‰ ÏLn‰ È¯‰¬≈«»»««¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ«¿»
זרים, בפני אותו נועל שבעליו גן של למושג יותר ומובן פשוט משל שהוא

‡e‰L Ô„ÚŒÔb ÏÚ È‡˜ ÏeÚ ÔbL Ìeb¯z‰ L¯ÙÓ ‰nÏÂ¿»»¿»≈««¿∆«»»≈««≈∆∆
‰lÁzÎlÓ) רק לא עצמו, במשל ƒ¿«¿ƒ»

e˜Ï‡a˙.?בנמשל  ‚eÚz‰ (««¬∆¡…
‰Ê Ô·eÈÂ שבמאמר ·) לכך הטעם ¿»∆

עדן  גן הוא ש"גן" הפירוש מובא

,¯Ó‡n‰a ·Â˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ«ƒ«∆»¿««¬»
ÏeÚ Ô‚c המדמה המשל של התוכן ¿«»

נעול  לגן ישראל כנסת ‰e‡את
ÔÈLecw‰ ÔÈÚk את ש"נועל" ¿ƒ¿««ƒƒ

רק  אותה ומתיר העולם כל בפני האשה

ומבאר). שהולך (כפי לבעלה

‰Ê ¯‡·Óe בהמשך מהר"ש הרבי ¿»≈∆
‰Úe„iהמאמר ÈtŒÏÚ10 בתורת «ƒ«»«

המשמעות ÔÈÚaהחסידות  ¿ƒ¿«
התפילה נוסח של ≈¿̃»eLcהפנימית

e˜ÏÁ Ô˙Â EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈
E˙¯B˙a11eLc˜c , ¿»∆¿«¿≈

ÔBLlÓ ‡e‰ EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆ƒ¿
ÔÈLecw‰ ÔÈÚc ,ÔÈLecƒ̃ƒ¿ƒ¿««ƒƒ

‰ÓÊ‰ ‡e‰ הכנה של במובן «¿»»
סימון  כמו וקידוש הכנה בה שיש

מיוחדת, למטרה «M‡‰L∆»ƒ‰דבר
˙Lc˜˙n‰לבעלה‡È‰ «ƒ¿«∆∆ƒ

˙nÊÓ ומוקדשת מוכנה ¿À∆∆
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,dÏÚ·Ï ˙„ÁÈÓe¿À∆∆¿«¬»¿«¿≈

‰Ê מקודשת שהיא בעקבות ∆
לבעלה Ò‡¯˙ומיוחדת ‡È‰ƒ∆¡∆∆

‰ÌÏBÚממילא  Ïk ÏÚ12 וכך «»»»
המצוות  קיום שעלֿידי מבקשים אנו

 ֿ לקדוש ומוקדשים מיוחדים נהיה

מיוחד. בקשר בו וקשורים ברוךֿהוא

‡e‰ E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â¿≈∆¿≈¿»∆
,˙eiÓÈÙa ‰ÎLÓ‰ ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÈÚ בין הקידושין שלאחר כשם ƒ¿««ƒƒ«¿»»ƒ¿ƒƒ

הנישואין  עניין בא שביניהם, בקשר הראשון השלב שהוא ואשה, בעל

נוצר  שבו שביניהם בקשר יותר, והפנימי העמוק השני, השלב שהוא

הקדושֿברוךֿהוא  עם לקשר שבנוסף מבקשים אנו כך פנימי, יחוד ביניהם

יותר  ויחוד קשר התורה לימוד עלֿידי יהיה המצוות, קיום עלֿידי שנוצר

פנימי ויותר ‰‰ÎLÓ‰עמוק ˙‡ ËÏB˜ Ì„‡‰L „ÚÂ וההתגלות ¿«∆»»»≈∆««¿»»
בפנימיות, בתוכו e˜ÏÁהאלוקית ˙ÈNÚpL „ÚÂ13 ונחלתו חלקו ¿«∆«¬≈∆¿≈

ומצוות  בתורה העוסק היהודי של ≈«¿ƒ¿(Ï‡¯NÈc).הפרטית
e‰ÊÂ התפילה של הפנימי e˜ÏÁהתוכן Ô˙Â EÈ˙BˆÓa eLc˜ ¿∆«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈

‰ÎLÓ‰‰c ,E˙¯B˙a והגילוי ¿»∆¿««¿»»
‰Bˆn˙קיום È„ÈŒÏÚLהאלוקי ∆«¿≈«ƒ¿

ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰,מלמעלה ƒƒ¿ƒ««ƒ
נפש  ובפנימיות בעומק חודרת ואינה

של d˙lÚÙeהאדם, ההשפעה ¿À»»
זו והתגלות «««¿Ì„‡‰aהמשכה

‡È‰ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆«ƒ¿»ƒ
¯wÚa)14Ïc·Ó ‰È‰iL ( ¿ƒ»∆ƒ¿∆À¿»

˙BcÓ ÏkÓe ˙BÂ‡z‰Ó≈««¬ƒ»ƒ
,ÔÈLec˜ ˙Ó‚„a ,˙BÚ¯‰»»¿À¿«ƒƒ

והבדלה קדושה ∆¿Êc‰שפירושם
dÏÚ·Ï ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰L∆»ƒ»ƒ¿«∆∆¿«¬»

(¯wÚa) ‡e‰ שהאשה העובדה ¿ƒ»
ביטוי  לידי באה לבעלה מקודשת

בדבר  Ò‡¯˙בעיקר ‡È‰L ‰Ê∆∆ƒ∆¡∆∆
ÌÏBÚ‰ Ïk ÏÚ15ŒÈ„ÈŒÏÚÂ . «»»»¿«¿≈

‰Ê מצליח שהאדם העובדה מכוח ∆
העולם  מתאוות ומובדל רחוק להיות

רעות וממידות NÚ‰הזה ‡e‰«¬∆
ÈÏk ומוכשר ‡B¯ראוי ËÏ˜Ï ¿ƒƒ¿…

‰¯Bz‰,ועמוקה פנימית בצורה «»
ÈÚÓ CB˙a E˙¯B˙Â16, שהוא ¿»¿¿≈»

קשר ÔÈ‡eOÈעניין  כאמור שהם ƒƒ
מעניין  יותר ופנימי עמוק ויחוד

בחסיד  שמבואר (וכפי ות הקידושין

היא  המצוות שפעולת מקומות בכמה

התורה  לימוד ופעולת 'מקיף' בדרך

שמוסבר  וכפי פנימי, באופן היא

נמשלו  שהמצוות ד פרק בתניא

והתורה  לאדם מחוץ שנמצא ללבוש

בפנימיות  שחודר למזון נמשלה

מעי"). בתוך "ותורתך הפסוק זה לעניין הובא ושם האדם

,ÔÈ‡eOÈÂ ÔÈÒe¯È‡Ï ‰¯B˙Â ˙BˆÓc ÔBÈÓc‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿¿»¿≈ƒ¿ƒƒ
התורה  ועניין קידושיןֿאירוסין בדוגמת הוא המצוות שעניין לעיל, האמור

נישואין בדוגמת ÌÈÈÚ.הוא ÈLa ‡e‰ ובהשוואה בדמיון אחד עניין ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
הוא על ‰‰ÎLÓ‰צורת ÔÙB‡aהאמורה הנפעלת האלוקית וההתגלות ¿∆««¿»»
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dlk izeg` lerp ob

הּמקּים  ּבהאדם ּדהּמצֹות ׁשההמׁשכה ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָההמׁשכה,

(ארּוסין), מּקיף ּבבחינת היא הּמצוה ְְִִִִִִֵֶַַַָאת

היא  ּבּתֹורה העֹוסק ּבהאדם ּדתֹורה ְְְְִֵַַַָָָָָָָָוההמׁשכה

עצמּה, ּבהמׁשכה וגם ּכּנ"ל. (נּׂשּואין) ְְְְִִִִִַַַַַַָָָּבפנימּיּות

ּופנימית  נעלית המׁשכה היא ּדתֹורה ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּדההמׁשכה

ּדמצֹות  מההמׁשכה ׁשההמׁשכה 17יֹותר [ועד ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

ההמׁשכה  לגּבי אחֹורים ּבחינת היא ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָּדמצֹות

ולכן 18ּדתֹורה  ּדגמת 19], היא ּדתֹורה ההמׁשכה , ְְְְְִֵַַַָָָָָֻ

עצמית. המׁשכה ׁשהיא (נּׂשּואין) הּטּפה ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָהמׁשכת

חלקנּו ּבותן מרּמז זה ענין ׁשּגם לֹומר, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻויׁש

ׁשהּתֹורה  ענינים. ׁשני חלקנּו, ּדבלׁשֹון .ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּבתֹורת

חלק  וׁשהיא (ּכּנ"ל), ּדיׂשראל חלקנּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָנעׂשית

העצם 13מהּקּב"ה  מן ּבחלק ּתֹופס ּדכׁשאּתה , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבכּלֹו ּתֹופס .20אּתה ְֵַָֻ

הּוא ‚) ּבמצֹותי ׁשּקּדׁשנּו ּדזה להֹוסיף, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַויׁש

הּוא  ,ּבתֹורת חלקנּו לותן ְְְְִֵֶֶֶַָָָהקּדמה

נאמרה  מצרים יציאת ׁשּקֹודם זה על ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמהּטעמים

החֹודׁש מצֹות 21ּפרׁשת וכּמה ּכּמה ּבּה ׁשּיׁש , ְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכי  הּמצֹות], ּבמנין ונמנֹות לדֹורֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַ[ׁשּנֹוהגֹות

ּדמּתןּֿתֹורה  הענין הּותחל מצרים ,22ּביציאת ְְְְִִִִִַַַַַָָָ
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(ש)ע"י 17) .. וגם .. יותר עליונה בחי' המשכת "שהיא ענינים שני המצוות על התורה דבמעלת א עד, בלק לקו"ת גם ראה

פנימיות". בבחי' הגילוי נמשך ב.18)התורה עא, שם ב. סח, בלק ב).19)לקו"ת (סח, שם בלק בלקו"ת המשך 20)כ"מ

ע' ה'תש"א השיחות ספר וראה ועוד. א'פא. ע' ח"ב תטו. ע' שם גם וראה תקנג. ע' ח"א תער"ב המשך תקכב. ע' תרס"ו

.19 הע' ואילך.21)32 א יב, ניתן 22)בא מצרים דיציאת שבהגאולה קמט, ע' ניסן המאמרים ספר - מנחם תורת ראה

בענין  שמדבר ספט"ו, משמו"ר ולהעיר למעלה). יעלו שלא הגזירה (ביטול דהתחתונים והחירות הגאולה על גם הכח

יומתק  ועפ"ז מצרים. ל)יציאת (וסמוך לפני שנאמר החודש הפסוק את ע"ז ומביא - תורה במתן (בכללות) שהיו האירוסין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התורה, לימוד ועלֿידי המצוות קיום Bˆn‰c˙ידי ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿«ƒ¿

‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜n‰ Ì„‡‰a ידי על שנפעלת האלוקית ההתגלות ¿»»»«¿«≈∆«ƒ¿»
האדם על שלה וההשפעה המצוות ÛÈwÓקיום ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒ

(ÔÈÒe¯‡),בפנימיות לחדור מבלי וההתגלות ÎLÓ‰‰Â‰מלמעלה ≈ƒ¿««¿»»
Ì„‡‰aהאלוקית ‰¯B˙c¿»¿»»»

‡È‰ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»ƒ
.Ï"pk (ÔÈ‡eO) ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒƒ««
אירוסין  בין בהשוואה השני והענין

אופן  מלבד ומצוות, לתורה ונישואין

הוא  האדם על ופעולתה ההמשכה

dÓˆÚ ‰ÎLÓ‰a Ì‚Â מקום יש ¿«««¿»»«¿»
הזו, ««¿»»¿ÎLÓ‰‰c‰להשוואה 

‰¯B˙c שהאדם האלוקית ההתגלות ¿»
התורה  לימוד ידי על וממשיך פועל

‰ÎLÓ‰ ‡È‰ והתגלית˙ÈÏÚ ƒ«¿»»«¬≈
ונעלה  גבוה יותר ושורש ממקור

¯˙BÈ ˙ÈÓÈÙe על שלה וההשפעה ¿ƒƒ≈
יותר  פנימי באופן היא האדם

‰Ó˙BˆÓc ‰ÎLÓ‰17 ההתגלות ≈««¿»»¿ƒ¿
המצוות  קיום ידי שעל האלוקית

ידי [ שעל ההמשכה בין וההבדל

הוא  המצוות ידי שעל להמשכה תורה

מאד  ומשמעותי כך ÚÂ„גדול כדי ¿«
‡È‰ ˙BˆÓc ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿ƒ¿ƒ
Èa‚Ï ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«¬«ƒ¿«≈

‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰‰18 כמבואר ««¿»»¿»
המצוות  קיום שעלֿידי בחסידות

אלוקית  והתגלות המשכה פועלים

זאת  ועם מאורֿאיןֿסוף, נעלית

התורה  לימוד שעלֿידי וההתגלות וההמשכה כולם" כנגד תורה "תלמוד

המשכה  נחשבת המצוות ידי שעל שההתגלות כך כדי עד בהרבה נעלית

התורה  לימוד שעלֿידי להתגלות ביחס העליון האלוקי הרצון מ"חיצוניות"

בין  והמרחק העליון האלוקי הרצון מ"פנימיות" להמשכה הנחשבת

לבחינת  "פנים" בחינת בין למרחק נמשל ל"פנימיות" "חיצוניות"

מבחינת  המשכה זו הרצון פנימיות של התגלות כשיש – "אחוריים"

חיצוניות  של התגלות וכשיש ורצון, וקירוב עניין מתוך המשכה "פנים",

כאדם  רצון ללא "אחוריים" מבחינת להשפעה דומה הדבר בלבד, הרצון

לאחוריו  דבר ÔÎÏÂהמשליך הגדול ,19], והיתרון המיוחדת המעלה בגלל ¿»≈
‰th‰של  ˙ÎLÓ‰ ˙Ó‚c ‡È‰ ‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰‰ אל מהאיש ««¿»»¿»ƒÀ¿««¿»««ƒ»

ÈÓˆÚ˙האשה  ‰ÎLÓ‰ ‡È‰L (ÔÈ‡eO) מעצמיות שנמשכת ƒƒ∆ƒ«¿»»«¿ƒ
לימוד  שעלֿידי האלוקית ההמשכה כביכול, למעלה, גם וכך האדם ופנימיות

העליון. הרצון ועצמיות מפנימיות היא התורה

E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Âa Ên¯Ó ‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,¯ÓBÏ LÈÂ ונוסח ¿≈«∆«ƒ¿»∆¿À»ƒ¿≈∆¿≈¿»∆
לכך  גם רומז בתפילה הזו הבקשה

נעלית  היא התורה ידי שעל שההמשכה

ומבאר. שהולך כפי במיוחד,

ÌÈÈÚ ÈL ,e˜ÏÁ ÔBLÏ·c¿ƒ¿∆¿≈¿≈ƒ¿»ƒ
יש  בתורתך" חלקנו "ותן לבקשה שכן

- האחת כפולה. «»∆Bz‰L¯‰משמעות
Ï"pk) Ï‡¯NÈc e˜ÏÁ ˙ÈNÚ«¬≈∆¿≈¿ƒ¿»≈««

ידי  שעל האלוקות לימוד שהמשכת

של  ונחלתו חלקו להיות הופכת התורה

הלומד  È‰LÂ‡והשנייה ),היהודי -¿∆ƒ
‰"aw‰Ó ˜ÏÁ13, שההמשכה ≈∆≈«»»
היא הזו ֿ וההתגלות מהקדוש חלק

בעצמו  ÒÙBzברוךֿהוא ‰z‡LÎcƒ¿∆«»≈
ÒÙBz ‰z‡ ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁa¿≈∆ƒ»∆∆«»≈

BlÎa20 שאמר לכלל בהתאם וזאת ¿À
בחלק  ש'תפיסה' הבעלֿשםֿטוב

נחשבת  דבר של ופנימיות מעצמיות

למרות  ולכן בכולו, ל'תפיסה'

בעצם, היא, והפנימיות שהעצמיות

מחלקים  מורכבת שלא אחת נקודה

הרי  חלוקה בה יש אם (כי שונים

לנקודה  שמחוץ פרטים על מדובר

כאשר  גם הרי והפנימית), העצמית

ורק  מתגלה ולא נעלם העצם כללות

'מקצת' אותה גילוי, לידי באה 'מקצת'

עלֿידי  הנמשך הפנימי מהעניין 'מקצת' – ובענייננו כולו. העצם כמו נחשבת

העצם. כל המשכת למעשה, הוא, התורה לימוד

EÈ˙BˆÓa eLcwL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ הקידושיןֿאירוסין ‚) עניין ¿≈¿ƒ¿∆∆«¿≈¿ƒ¿∆
E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙ÂÏ ‰Óc˜‰ ‡e‰,הנישואין ‰e‡עניין «¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿»∆

ÌÈÓÚh‰Ó הטעמים ÌÈ¯ˆÓאחד ˙‡ÈˆÈ Ì„BwL ‰Ê ÏÚ לפני ועוד ≈«¿»ƒ«∆∆∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ
סיני  בהר תורה ‰L„BÁבמצרים Ó‡¯‰מתן ˙L¯t21da LiL , ∆∆¿»»»««∆∆≈»

˙BˆÓ ‰nÎÂ ‰nk מצוות אלא שעה לאותה שייכות שהיו מצות רק [ולא «»¿«»ƒ¿
˙Bˆn‰ ÔÈÓa ˙BÓÂ ˙B¯B„Ï ˙B‚‰BpL במתן שניתנו מצוות כמו ∆¬¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¿

‰ÏÁ˙eתורה], ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa Èk מסויים ŒÔzÓcבמובן ÔÈÚ‰ ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿»¿««
‰¯Bz22eeËˆ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÈÙÏ ÔÎÏÂ nÎa‰ישראל בני , »¿»≈ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»
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f"nyz'dח ,xii` 'b ,n"efz t"y

מצֹות, ּבכּמה נצטּוּו מצרים יציאת לפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָולכן

ׁשהת  ּדמּתןּֿתֹורה להענין הקּדמה היה חיל ׁשּזה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

מצֹות  עׂשר נצטּוּו ּולאחריֿזה מצרים. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַּביציאת

ּבפֹועל.23ּבמרה  למּתןּֿתֹורה הכנה היה ׁשּזה ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָ

מתחלת  ׁשהּתֹורה ּדזה לֹומר, יׁש יֹותר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָּובכללּות

ּכח  מּׁשּום לתת 24ּבבראׁשית, לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹ

ּגֹוים  נחלת ההקּדמה 25להם עלּֿדר הּוא , ְֲִֶֶֶַַַַַָָָ

הּמצֹות  ׁשל רּוּבם ּכי לּתֹורה, הּמצֹות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָּדמעׂשה

ּגֹוים). (נחלת ּבארץ ְֲִֶַַָָּתלּויֹות

LÈÂ ׁשּקֹודם זה על מהּטעמים ּגם ׁשּזהּו לֹומר, ¿≈ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ּכּמה  יׁשנם ּתֹורתנּו, מּתן זמן הּׁשבּועֹות ְְֵֶַַַַַַָָָָחג

ּומצות  הּפסח ּדחג הּמצֹות מיחדֹות, מצֹות ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָֻוכּמה

ּכׁשהאדם  יֹום, ׁשּבכל ּדכמֹו העֹומר. ְְְְִִֶֶֶַָָָָָספירת

חדׁשה  ּברּיה הּוא 26נעׂשה הּתֹורה לּמּוד (עּקר) , ְֲֲִִִֶַַַָָָָ

(קריאתֿׁשמע, מצֹות וכּמה ּכּמה קּיּום ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָלאחרי

וכּו') ּתפּלה ּבזמּני 27ּתפילין, הּוא עלּֿדרֿזה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

לידת  הּוא וׁשנה ׁשנה ּבכל הּפסח ׁשּבחג ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשנה,

המיּוחדות 28יׂשראל  הּמצֹות קּיּום ׁשּלאחרי , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ספירת  ודימי הּפסח ּדחג (מצֹות אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַּדזמּנים

ּתֹורתנּו. מּתן זמן הּוא ְֵֶַַַָָהעֹומר)

איׁש„) ׁשּקידּוׁשי ּדכמֹו ּבהּמאמר, ְְְֲִִִִֵֶַַַָּוממׁשי

נֹותן  ׁשהאיׁש עלֿידי הּוא ּכפׁשּוטם ְְְִִִֵֵֶַָָָואּׁשה

היא  ׁשּבֹו ּפרּוטה) ׁשוה אֹו (ּפרּוטה ּדבר ְְִֶֶָָָָָָלּה

ּבנֹוגע  הּוא עלּֿדרֿזה נפׁשּה, חּיי לקנֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָיכֹולה

קּיּום  ׁשעלֿידי ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו ׁשהּקּב"ה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָלזה

הּמצֹות, ׁשּמקּים להאדם חּיּות נמׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּמצֹות
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ׁשּכתּוב  וחי 29ּכמֹו האדם אֹותם יעׂשה אׁשר ְֲֲֶֶֶַַָָָָָָ

ּדרצֹון  העליֹון, רצֹון הם ׁשהּמצֹות והגם ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָּבהם.

קדֹוׁש הּוא עצמֹו ׁשּמּצד סֹובב, ּבחינת ְְִִֵֶַַַָהּוא

זה  מאֹור נמׁש מּכלֿמקֹום מהעֹולמֹות, ְְִִֵֵֶָָָָָָּומּובּדל

ׁש להאדם ּפנימי[ת]חּיּות חּיּות הּמצֹות, .30ּמקּים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

הּמצֹות  עלֿידי ׁשּנמׁש ׁשהאֹור מּזה ּגם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָוכּמּובן

ׁשּלֹו, ּומעׂשה  ּדּבּור ּבמחׁשבה רק (לא ְֲֲִֵֶֶַַַָָֹּפֹועל

ׁשּבֹו, ותענּוג ּבהרצֹון ועד ּבהּמּדֹות ּגם ְְְְֲִֶֶַַַַָָָאּלא)

ׁשעלֿידי  מהּמאמר, אֿב) (סעיף לעיל ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָוכּמּובא

מּדֹות  ּומּכל מהּתאוֹות מּובדל נעׂשה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָהּמצֹות

עלֿידי  (ּׁשּנעׂשה ּפתחיהן אֹוגדין וׁשענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהרעֹות,

לֹו ׁשאין הּוא ּבאלקּות.bEprYהּמצֹות) אּלא ְִֵֶַ©£ֱֶֶָֹ

נקלט  ולא הּלב ּבחיצֹונּיּות רק הּוא זה ׁשּכל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹאּלא

נקראת  ולכן לבבֹו. עֹומק ּתֹו ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֶַָָעדין

.31ארּוסה  ֲָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ נעּול ׁשּגן הּתרּגּום ּפרּוׁש לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֶַַַָָ

לּכנס  ׁשאיֿאפׁשר ּגןֿעדן, על ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָקאי

ּדאֹוגדין  הענין ּכי הּצּדיקים, נפׁשֹות ּכיֿאם ְְְְִִִִִִִַַַָָּבֹו

רק  הּוא ׁשּלֹו הּתענּוג ׁשּגם הּנ"ל ּבאֹופן ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַּפתחיהן

מּלמעלה  האֹור המׁשכת עלֿידי הּוא ְְְְֱִֵֶַַַַָָָֹּבאלקּות,
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חיות".29) מהם שמקבל - בהם "וחי ואילך)] א (פב, פע"ה חיים בדרך [ועד"ז א ב, שה"ש ובלקו"ת ה. יח, ראה 30)אחרי

.50 הערה שם המאמרים ספר - מנחם תורת ראה - פמ"ו מתניא ולהעיר נח. ע' אדר המאמרים ספר - מנחם תורת גם

נשואה.31) נק' דוקא אז לבבו", עומק תוך "בתוך האור דכשנקלט ג, פה, מטות לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙Bˆn‰ Ìi˜nL Ì„‡‰Ï לכך שהיא בדומה דבר לאשה נותן שהאיש ¿»»»∆¿«≈«ƒ¿

עלֿידי  לאדם שבאה האלוקות והתגלות המשכת כך חיות, ידו על לקבל יכולה

חיות  לו משפיעה המצוות e˙kL·קיום BÓk29 המצוות ‡L¯על ¿∆»¬∆
.Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙B‡ ‰NÚÈ«¬∆»»»»»«»∆

ÔBˆ¯ Ì‰ ˙Bˆn‰L Ì‚‰Â«¬«∆«ƒ¿≈¿
˙ÈÁa ‡e‰ ÔBˆ¯c ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»¿ƒ«

Ò‡e‰ BÓˆÚ „vnL ,··B≈∆ƒ««¿
,˙BÓÏBÚ‰Ó Ïc·eÓe LB„˜ על »¿»≈»»

לאדם  ממשיך המצוות שקיום האמור

שבכוחות  כשם לשאול: מקום יש חיות

והרגש) (השכל והמידות המוחין הנפש

(שמלובשים  'פנימיים' כוחות הם

מוגדרים  כוחות והם הגוף, באברי

כוח  הוא הרצון כוח ואילו ומחולקים)

הגוף  בכל שנמצא וכללי 'מקיף'

עשר  כביכול, למעלה, כך בשווה,

ואילו  'פנימיות' המשכות הם הספירות

וכללי  'מקיף' הוא העליון הרצון

ובנבראים  בעולם מהתלבשות ולמעלה

הן  שהמצוות ומאחר פנימי, באופן

לומר  אפשר איך העליון, לרצון ביטוי

חיות  לאדם ממשיך המצוות שקיום

המענה: בא כך על «ŒÏkÓƒפנימית?
ÌB˜Ó נמשכות אף המצוות שבמקור »

זאת  בכל ה'מקיף', «¿CLÓƒמהרצון
Ì„‡‰Ïומתגלה  ˙eiÁ ‰Ê ¯B‡Ó≈∆«¿»»»

˙eiÁ ,˙Bˆn‰ Ìi˜nL∆¿«≈«ƒ¿«
[˙]ÈÓÈt30. ¿ƒƒ

שלאור  לכך הוכחה ומביא וממשיך

פעולה  רק ולא פנימית השפעה יש המצוות קיום ידי על האדם בנפש הנמשך

מקיף: בדרך

‡Ï) ÏÚBt ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL ¯B‡‰L ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ∆∆»∆ƒ¿»«¿≈«ƒ¿≈…
,BlL ‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa לעומת שהם ¯˜ חיצוניים דברים «¿«¬»»ƒ«¬∆∆

מקיף, מאור כתוצאה גם להיות יכולה עליהם והשפעה עצמם הנפש כוחות

היינו  ומעשה, דיבור במחשבה עליו להשפיע שכדי האדם בטבע שרואים כפי

יזדהה  והוא בפנימיות בו תחדור שההשפעה הכרח אין בפועל, בהנהגה

על  ולהשפיע שינוי לחולל כדי מהֿשאיןֿכן המעשים, תוכן עם לחלוטין

האלוקי  האור שכאן וכיוון פנימית, בהשפעה צורך יש שלו והרגש השכל

המחשבה, של החיצוני החלק על רק לא משפיע המצוות קיום ידי על הנמשך

ומעשה  Bcn‰a˙דיבור Ìb (‡l‡ הלב eÚ˙Â‚רגש ÔBˆ¯‰a „ÚÂ ∆»«¿«ƒ¿«¿»»¿«¬
,BaL הרצון יותר, הנעלים הכוחות על גם השפעה לזה שיש מזו ויתירה ∆

בנפש  יותר עמוקים כוחות שהם ‡Œ·)והעונג ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡·enÎÂ¿«»¿≈

ÏkÓe ˙BÂ‡z‰Ó Ï„·eÓ ‰NÚ ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL ,¯Ó‡n‰Ó≈««¬»∆«¿≈«ƒ¿«¬∆¿»≈««¬ƒ»
,˙BÚ¯‰ ˙BcÓ חיצוני עניין רק ולא מהותי פנימי שינוי בו שנפעל הרי ƒ»»

Ô‰ÈÁ˙t ÔÈ„‚B‡ ÔÈÚLÂ"נעול "גן הכתוב בפירוש לעיל  האמור ¿∆ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆
‡l‡ ‚eÚz BÏ ÔÈ‡L ‡e‰ (˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpM)∆«¬∆«¿≈«ƒ¿∆≈«¬∆»

˙e˜Ï‡a שזה אחר דבר בשום ולא ∆¡…
עמוקה  היא שההשפעה מוכיח בוודאי

שכאמור  (למרות ביותר ופנימית

'סובב' שהוא העליון ברצון מקורה

המצוות  קיום של בכוחו כי ומקיף,

בפנימיות). הזו ההמשכה את להביא

‰Ê ÏkL ‡l‡ בדברים שמדובר אף ∆»∆»∆
החל  ה' בעבודת ונעלים גבוהים

ועד  רעות ומידות מתאוות מהתרחקות

מלבד  תענוג שום לאדם אין שבו למצב

באלוקות  ¯˜התענוג ‡e‰«
·l‰ ˙eiBˆÈÁa זה היינו שכל ¿ƒƒ«≈

לליבו  וחודר בפנימיות לו נוגע בהחלט

זאת  ובכל מהותי שינוי בו ועושה

הלב  לחיצוניות רק מגיע …¿ÏÂ‡הדבר
˜ÓBÚ CBz CB˙a ÔÈ„Ú ËÏ˜ƒ¿»¬«ƒ¿∆

B··Ï ופנימית עמוקה נקודה ויש ¿»
שבה  לבבו", עומק תוך "תוך מאד,

חודרת. לא עדיין ≈«¿ÔÎÏÂההשפעה
‰Òe¯‡ ˙‡¯˜31 נפעל כאשר ורק ƒ¿≈¬»

של  ההתקרבות אזי הנישואין, עניין

שיש  כזו במידה היא לאלוקות האדם

עומק  בתוככי גם והשפעה פעולה לה

הלב.

שנשאלה ועתה  השאלה ליישוב חוזר

גן  הוא נעול" ש"גן התרגום פירוש במאמר הובא מה לשם המאמר: בתחילת

במובן  גן על מדבר זה שבפסוק נעול" מ"גן שהמשל נפרש אם גם והרי עדן

הוא  שהתענוג היינו בנמשל פתחיהן" ש"אוגדין מובן עדיין גשמי, גן הפשוט,

ומה  באלוקות הוא רק נעול" ש"גן התרגום פירוש עלֿידי העניין בהבנת נוסף

והביאור: עדן? גן

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ המצוות בקיום העיסוק עצם אלא רק מדבר לא נעול" ש"גן ¿«ƒ∆
כניסה  מאפשר ולא "נעול" שהוא בדרגא נמצא שהאדם אלא התורה ובלימוד

באלוקות  התענוג מלבד ("גן") עונג שום ‰Ìeb¯zשל Le¯t ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈≈««¿
Ì‡ŒÈk Ba ÒkÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ,Ô„ÚŒÔb ÏÚ È‡˜ ÏeÚ ÔbL∆«»»≈««≈∆∆ƒ∆¿»ƒ»≈ƒƒ

ÌÈ˜Ècv‰ ˙BLÙ,צדיקים שאינם האדם בני שאר כל בפני "נעול" והוא «¿««ƒƒ
ÔÈ„‚B‡c ÔÈÚ‰ Èk וסוגרים קושריםÌbL Ï"p‰ ÔÙB‡a Ô‰ÈÁ˙t ƒ»ƒ¿»¿¿ƒƒ¿≈∆¿∆««∆«

BlL ‚eÚz‰שלו והמעשה והדיבור המחשבה רק ¯˜ולא ‡e‰ ««¬∆«
È„ÈŒÏÚ) ‰ÏÚÓlÓ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡a∆¡…«¿≈«¿»«»ƒ¿«¿»«¿≈
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ט f"nyz'd ,xii` 'b ,n"efz t"y

מצֹות, ּבכּמה נצטּוּו מצרים יציאת לפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָולכן

ׁשהת  ּדמּתןּֿתֹורה להענין הקּדמה היה חיל ׁשּזה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

מצֹות  עׂשר נצטּוּו ּולאחריֿזה מצרים. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַּביציאת

ּבפֹועל.23ּבמרה  למּתןּֿתֹורה הכנה היה ׁשּזה ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָ

מתחלת  ׁשהּתֹורה ּדזה לֹומר, יׁש יֹותר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָּובכללּות

ּכח  מּׁשּום לתת 24ּבבראׁשית, לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹ

ּגֹוים  נחלת ההקּדמה 25להם עלּֿדר הּוא , ְֲִֶֶֶַַַַַָָָ

הּמצֹות  ׁשל רּוּבם ּכי לּתֹורה, הּמצֹות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָּדמעׂשה

ּגֹוים). (נחלת ּבארץ ְֲִֶַַָָּתלּויֹות

LÈÂ ׁשּקֹודם זה על מהּטעמים ּגם ׁשּזהּו לֹומר, ¿≈ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ּכּמה  יׁשנם ּתֹורתנּו, מּתן זמן הּׁשבּועֹות ְְֵֶַַַַַַָָָָחג

ּומצות  הּפסח ּדחג הּמצֹות מיחדֹות, מצֹות ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָֻוכּמה

ּכׁשהאדם  יֹום, ׁשּבכל ּדכמֹו העֹומר. ְְְְִִֶֶֶַָָָָָספירת

חדׁשה  ּברּיה הּוא 26נעׂשה הּתֹורה לּמּוד (עּקר) , ְֲֲִִִֶַַַָָָָ

(קריאתֿׁשמע, מצֹות וכּמה ּכּמה קּיּום ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָלאחרי

וכּו') ּתפּלה ּבזמּני 27ּתפילין, הּוא עלּֿדרֿזה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

לידת  הּוא וׁשנה ׁשנה ּבכל הּפסח ׁשּבחג ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשנה,

המיּוחדות 28יׂשראל  הּמצֹות קּיּום ׁשּלאחרי , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ספירת  ודימי הּפסח ּדחג (מצֹות אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַּדזמּנים

ּתֹורתנּו. מּתן זמן הּוא ְֵֶַַַָָהעֹומר)

איׁש„) ׁשּקידּוׁשי ּדכמֹו ּבהּמאמר, ְְְֲִִִִֵֶַַַָּוממׁשי

נֹותן  ׁשהאיׁש עלֿידי הּוא ּכפׁשּוטם ְְְִִִֵֵֶַָָָואּׁשה

היא  ׁשּבֹו ּפרּוטה) ׁשוה אֹו (ּפרּוטה ּדבר ְְִֶֶָָָָָָלּה

ּבנֹוגע  הּוא עלּֿדרֿזה נפׁשּה, חּיי לקנֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָיכֹולה

קּיּום  ׁשעלֿידי ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו ׁשהּקּב"ה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָלזה

הּמצֹות, ׁשּמקּים להאדם חּיּות נמׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּמצֹות
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(הזכות) שהסיבה אף - ד) פ"ג, משמו"ר יב. ג, שמות עה"פ (פרש"י התורה שקבלו בזכות היתה ממצרים ישראל שיציאת

מצרים. ביציאת התחיל תורה דמתן הענין כי - ממצרים)* (היציאה המסובב לפני להיות ב.23)צריכה נו, סנהדרין

ו.24) קיא, בראשית.25)תהלים ר"פ סי"גֿיד.26)פרש"י ס"ד או"ח מהדו"ב אדה"ז שו"ע אדה"ז 27)ראה שו"ע ראה

ספר  - מנחם תורת וראה ב. צו, ברכה לקו"ת וראה התפלה". אחר מיד אותה לקבוע המובחר מן "מצוה קנה ר"ס או"ח

קכח. ע' כסלו טז.28)המאמרים קאּפיטל ַיחזקאל

מקודם. ישנה להתענות בפועל שהקבלה לפי הוא כשינצלו" כו' להתענות עליהם "יקבלו תקעא סו"ס או"ח בשו"ע ומ"ש (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰fL ,˙BˆÓ ממצרים היציאה לפני החודש בפרשת שנאמרו ‰È‰המצוות ƒ¿∆∆»»

‰Óc˜‰ והכנה˙‡ÈˆÈa ÏÈÁ˙‰L ‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰Ï «¿»»¿»ƒ¿»¿««»∆ƒ¿ƒƒƒ«
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe .ÌÈ¯ˆÓ עדי אבל ממצרים היציאה תורה אחרי מתן לפני ין ƒ¿«ƒ¿«¬≈∆

eeËˆ ישראל BˆÓ˙בני ¯NÚ בפרשת להם שניתנו אלה על נוספות ƒ¿«∆∆ƒ¿
‰Óa23‰È¯‰החודש  ‰fL ¿»»∆∆»»

ÏÚBÙa ‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Î‰¬»»¿««»¿«
הכנה  בתור שבאו מצוות של זה ועניין

לעיל  המבואר כעין הוא תורה למתן

ל"תן  הכנה הוא במצוותיך" ש"קדשנו

הם  שהקידושין כשם בתורתך" חלקנו

לנישואין. הכנה

¯˙BÈ ˙eÏÏÎ·e,יותר כללי באופן ƒ¿»≈
בין  להבדלים בפרטיות להיכנס מבלי

למצוות  במצרים שניתנו המצוות

במתן  שניתנו והמצוות במרה שניתנו

Bz‰L¯‰תורה  ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ≈«¿∆∆«»
,˙ÈL‡¯·a ˙ÏÁ˙Ó ולא «¿∆∆ƒ¿≈ƒ

המצווה  שהיא לכם" הזה ב"החודש

ישראל  לבני שניתנה הראשונה

בתחילת  רש"י בפירוש (כמבואר

התורה) על Ákפירושו ÌeMÓ24 ƒ…«
Ì‰Ï ˙˙Ï BnÚÏ „Èb‰ ÂÈNÚÓ«¬»ƒƒ¿«»≈»∆

ÌÈBb ˙ÏÁ25,– רש"י (כדברי «¬«ƒ
ישראל  לבני העולם אומות יאמרו שאם

שבעה  ארצות שכבשתם אתם ליסטים

של  היא הארץ שכל להם יענו גויים,

להם, נתנה ברצונו הקדושֿברוךֿהוא,

לנו) ונתנה מהם נטלה ‰e‡וברצונו
‰Óc˜‰‰ C¯cŒÏÚ וההכנה «∆∆««¿»»

Èk ,‰¯BzÏ ˙Bˆn‰ ‰NÚÓc¿«¬≈«ƒ¿«»ƒ
˙BÈeÏz ˙Bˆn‰ ÏL Ìae¯»∆«ƒ¿¿

(ÌÈBb ˙ÏÁ) ı¯‡a ראוי ולכן »»∆«¬«ƒ
ישראל  בני של השייכות את להזכיר

מעשה  על הציווי לפני ישראל לארץ

הזה  ב"החודש שתחילתו המצוות

לכם".

Ìb e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆«
ÌÈÓÚh‰Ó הטעמים ÔÓÊאחד ˙BÚe·M‰ ‚Á Ì„BwL ‰Ê ÏÚ ≈«¿»ƒ«∆∆∆««»¿«

,e˙¯Bz ÔzÓ התורה שעניינו BˆÓ˙לימוד ‰nÎÂ ‰nk ÌLÈ ««»≈∆¿»«»¿«»ƒ¿
¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙ÂˆÓe ÁÒt‰ ‚Ác ˙Bˆn‰ ,˙B„ÁÈÓ שהם ¿À»«ƒ¿¿««∆«ƒ¿«¿ƒ«»∆

השבועות  בחג תורה למתן Ì„‡‰Lkהכנות ,ÌBÈ ÏÎaL BÓÎc .ƒ¿∆¿»¿∆»»»
‰L„Á ‰i¯a ‰NÚ26 חזרה ונשמתו הלילה משנת שהתעורר לאחר «¬∆¿ƒ»¬»»

רעננים  לכוחות זוכה והוא אליו

enÏ„ומחודשים  (¯wÚ) ,ƒ«ƒ
Ìei˜ È¯Á‡Ï ‡e‰ ‰¯Bz‰«»¿«¬≈ƒ
Œ˙‡È¯˜) ˙BˆÓ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»ƒ¿¿ƒ«
‰lÙz ,ÔÈÏÈÙz ,ÚÓL¿«¿ƒƒ¿ƒ»

('eÎÂ27 בא התורה שלימוד כך ¿
של  והקדמה הכנה אחרי (בעיקר)

מצוות  ‰e‡כמה ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,«∆∆∆
,‰M‰ ÈpÓÊa מהלך בסדר שגם ƒ¿«≈«»»

במצוות, היא ההתחלה השנה

בתורה ‰ÁÒtוההמשך ‚ÁaL∆¿««∆«
˙„ÈÏ ‡e‰ ‰LÂ ‰L ÏÎa¿»»»¿»»≈«

Ï‡¯NÈ28, אדם שכל לכך בדומה ƒ¿»≈
כך  חדשה, בריה בוקר מידי נעשה

בחג  מחדש נולד כולו ישראל עם

בשנה  שנה  מידי  ≈¬»¿∆È¯Á‡lLהפסח
˙Â„ÁeÈÓ‰ ˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿«¿»…

el‡ ÌÈpÓÊc הפסח חג של ƒ¿«ƒ≈
אחריו  הבאים ¿BˆÓƒ˙שהם (והימים

˙¯ÈÙÒ ÈÓÈ„Â ÁÒt‰ ‚Ác¿««∆«¿ƒ≈¿ƒ«
ÔzÓ ÔÓÊ ‡e‰ (¯ÓBÚ‰»∆¿«««

e˙¯Bz ואחר המצוות קיום היינו »≈
התורה. לימוד כך

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe של „) הנזכר «¿ƒ¿««¬»
מהר"ש, ÈLe„ÈwLהרבי BÓÎcƒ¿∆ƒ≈

‡e‰ ÌËeLÙk ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»ƒ¿»
¯·c dÏ Ô˙B LÈ‡‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆»ƒ≈»»»

‡Bלפחות ( ‰Ëe¯t חפץ‰ÂL ¿»»∆
‰ÏBÎÈ ‡È‰ BaL (‰Ëe¯t¿»∆ƒ¿»

dLÙ ÈiÁ ˙B˜Ï היא ובכך ƒ¿«≈«¿»
לו, מקודשת להיות »ŒÏÚמסכימה

‰ÊÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿≈«¿∆
,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ‰"aw‰L∆«»»ƒ¿»¿ƒ¿»

כביכול,וקידש  אליו, eiÁ˙אותנו CLÓ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»«
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dlk izeg` lerp ob

ׁשּכתּוב  וחי 29ּכמֹו האדם אֹותם יעׂשה אׁשר ְֲֲֶֶֶַַָָָָָָ

ּדרצֹון  העליֹון, רצֹון הם ׁשהּמצֹות והגם ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָּבהם.

קדֹוׁש הּוא עצמֹו ׁשּמּצד סֹובב, ּבחינת ְְִִֵֶַַַָהּוא

זה  מאֹור נמׁש מּכלֿמקֹום מהעֹולמֹות, ְְִִֵֵֶָָָָָָּומּובּדל

ׁש להאדם ּפנימי[ת]חּיּות חּיּות הּמצֹות, .30ּמקּים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

הּמצֹות  עלֿידי ׁשּנמׁש ׁשהאֹור מּזה ּגם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָוכּמּובן

ׁשּלֹו, ּומעׂשה  ּדּבּור ּבמחׁשבה רק (לא ְֲֲִֵֶֶַַַָָֹּפֹועל

ׁשּבֹו, ותענּוג ּבהרצֹון ועד ּבהּמּדֹות ּגם ְְְְֲִֶֶַַַַָָָאּלא)

ׁשעלֿידי  מהּמאמר, אֿב) (סעיף לעיל ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָוכּמּובא

מּדֹות  ּומּכל מהּתאוֹות מּובדל נעׂשה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָהּמצֹות

עלֿידי  (ּׁשּנעׂשה ּפתחיהן אֹוגדין וׁשענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהרעֹות,

לֹו ׁשאין הּוא ּבאלקּות.bEprYהּמצֹות) אּלא ְִֵֶַ©£ֱֶֶָֹ

נקלט  ולא הּלב ּבחיצֹונּיּות רק הּוא זה ׁשּכל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹאּלא

נקראת  ולכן לבבֹו. עֹומק ּתֹו ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֶַָָעדין

.31ארּוסה  ֲָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ נעּול ׁשּגן הּתרּגּום ּפרּוׁש לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֶַַַָָ

לּכנס  ׁשאיֿאפׁשר ּגןֿעדן, על ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָקאי

ּדאֹוגדין  הענין ּכי הּצּדיקים, נפׁשֹות ּכיֿאם ְְְְִִִִִִִַַַָָּבֹו

רק  הּוא ׁשּלֹו הּתענּוג ׁשּגם הּנ"ל ּבאֹופן ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַּפתחיהן

מּלמעלה  האֹור המׁשכת עלֿידי הּוא ְְְְֱִֵֶַַַַָָָֹּבאלקּות,
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חיות".29) מהם שמקבל - בהם "וחי ואילך)] א (פב, פע"ה חיים בדרך [ועד"ז א ב, שה"ש ובלקו"ת ה. יח, ראה 30)אחרי

.50 הערה שם המאמרים ספר - מנחם תורת ראה - פמ"ו מתניא ולהעיר נח. ע' אדר המאמרים ספר - מנחם תורת גם

נשואה.31) נק' דוקא אז לבבו", עומק תוך "בתוך האור דכשנקלט ג, פה, מטות לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙Bˆn‰ Ìi˜nL Ì„‡‰Ï לכך שהיא בדומה דבר לאשה נותן שהאיש ¿»»»∆¿«≈«ƒ¿

עלֿידי  לאדם שבאה האלוקות והתגלות המשכת כך חיות, ידו על לקבל יכולה

חיות  לו משפיעה המצוות e˙kL·קיום BÓk29 המצוות ‡L¯על ¿∆»¬∆
.Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙B‡ ‰NÚÈ«¬∆»»»»»«»∆

ÔBˆ¯ Ì‰ ˙Bˆn‰L Ì‚‰Â«¬«∆«ƒ¿≈¿
˙ÈÁa ‡e‰ ÔBˆ¯c ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»¿ƒ«

Ò‡e‰ BÓˆÚ „vnL ,··B≈∆ƒ««¿
,˙BÓÏBÚ‰Ó Ïc·eÓe LB„˜ על »¿»≈»»

לאדם  ממשיך המצוות שקיום האמור

שבכוחות  כשם לשאול: מקום יש חיות

והרגש) (השכל והמידות המוחין הנפש

(שמלובשים  'פנימיים' כוחות הם

מוגדרים  כוחות והם הגוף, באברי

כוח  הוא הרצון כוח ואילו ומחולקים)

הגוף  בכל שנמצא וכללי 'מקיף'

עשר  כביכול, למעלה, כך בשווה,

ואילו  'פנימיות' המשכות הם הספירות

וכללי  'מקיף' הוא העליון הרצון

ובנבראים  בעולם מהתלבשות ולמעלה

הן  שהמצוות ומאחר פנימי, באופן

לומר  אפשר איך העליון, לרצון ביטוי

חיות  לאדם ממשיך המצוות שקיום

המענה: בא כך על «ŒÏkÓƒפנימית?
ÌB˜Ó נמשכות אף המצוות שבמקור »

זאת  בכל ה'מקיף', «¿CLÓƒמהרצון
Ì„‡‰Ïומתגלה  ˙eiÁ ‰Ê ¯B‡Ó≈∆«¿»»»

˙eiÁ ,˙Bˆn‰ Ìi˜nL∆¿«≈«ƒ¿«
[˙]ÈÓÈt30. ¿ƒƒ

שלאור  לכך הוכחה ומביא וממשיך

פעולה  רק ולא פנימית השפעה יש המצוות קיום ידי על האדם בנפש הנמשך

מקיף: בדרך

‡Ï) ÏÚBt ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL ¯B‡‰L ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ∆∆»∆ƒ¿»«¿≈«ƒ¿≈…
,BlL ‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa לעומת שהם ¯˜ חיצוניים דברים «¿«¬»»ƒ«¬∆∆

מקיף, מאור כתוצאה גם להיות יכולה עליהם והשפעה עצמם הנפש כוחות

היינו  ומעשה, דיבור במחשבה עליו להשפיע שכדי האדם בטבע שרואים כפי

יזדהה  והוא בפנימיות בו תחדור שההשפעה הכרח אין בפועל, בהנהגה

על  ולהשפיע שינוי לחולל כדי מהֿשאיןֿכן המעשים, תוכן עם לחלוטין

האלוקי  האור שכאן וכיוון פנימית, בהשפעה צורך יש שלו והרגש השכל

המחשבה, של החיצוני החלק על רק לא משפיע המצוות קיום ידי על הנמשך

ומעשה  Bcn‰a˙דיבור Ìb (‡l‡ הלב eÚ˙Â‚רגש ÔBˆ¯‰a „ÚÂ ∆»«¿«ƒ¿«¿»»¿«¬
,BaL הרצון יותר, הנעלים הכוחות על גם השפעה לזה שיש מזו ויתירה ∆

בנפש  יותר עמוקים כוחות שהם ‡Œ·)והעונג ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡·enÎÂ¿«»¿≈

ÏkÓe ˙BÂ‡z‰Ó Ï„·eÓ ‰NÚ ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL ,¯Ó‡n‰Ó≈««¬»∆«¿≈«ƒ¿«¬∆¿»≈««¬ƒ»
,˙BÚ¯‰ ˙BcÓ חיצוני עניין רק ולא מהותי פנימי שינוי בו שנפעל הרי ƒ»»

Ô‰ÈÁ˙t ÔÈ„‚B‡ ÔÈÚLÂ"נעול "גן הכתוב בפירוש לעיל  האמור ¿∆ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆
‡l‡ ‚eÚz BÏ ÔÈ‡L ‡e‰ (˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpM)∆«¬∆«¿≈«ƒ¿∆≈«¬∆»

˙e˜Ï‡a שזה אחר דבר בשום ולא ∆¡…
עמוקה  היא שההשפעה מוכיח בוודאי

שכאמור  (למרות ביותר ופנימית

'סובב' שהוא העליון ברצון מקורה

המצוות  קיום של בכוחו כי ומקיף,

בפנימיות). הזו ההמשכה את להביא

‰Ê ÏkL ‡l‡ בדברים שמדובר אף ∆»∆»∆
החל  ה' בעבודת ונעלים גבוהים

ועד  רעות ומידות מתאוות מהתרחקות

מלבד  תענוג שום לאדם אין שבו למצב

באלוקות  ¯˜התענוג ‡e‰«
·l‰ ˙eiBˆÈÁa זה היינו שכל ¿ƒƒ«≈

לליבו  וחודר בפנימיות לו נוגע בהחלט

זאת  ובכל מהותי שינוי בו ועושה

הלב  לחיצוניות רק מגיע …¿ÏÂ‡הדבר
˜ÓBÚ CBz CB˙a ÔÈ„Ú ËÏ˜ƒ¿»¬«ƒ¿∆

B··Ï ופנימית עמוקה נקודה ויש ¿»
שבה  לבבו", עומק תוך "תוך מאד,

חודרת. לא עדיין ≈«¿ÔÎÏÂההשפעה
‰Òe¯‡ ˙‡¯˜31 נפעל כאשר ורק ƒ¿≈¬»

של  ההתקרבות אזי הנישואין, עניין

שיש  כזו במידה היא לאלוקות האדם

עומק  בתוככי גם והשפעה פעולה לה

הלב.

שנשאלה ועתה  השאלה ליישוב חוזר

גן  הוא נעול" ש"גן התרגום פירוש במאמר הובא מה לשם המאמר: בתחילת

במובן  גן על מדבר זה שבפסוק נעול" מ"גן שהמשל נפרש אם גם והרי עדן

הוא  שהתענוג היינו בנמשל פתחיהן" ש"אוגדין מובן עדיין גשמי, גן הפשוט,

ומה  באלוקות הוא רק נעול" ש"גן התרגום פירוש עלֿידי העניין בהבנת נוסף

והביאור: עדן? גן

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ המצוות בקיום העיסוק עצם אלא רק מדבר לא נעול" ש"גן ¿«ƒ∆
כניסה  מאפשר ולא "נעול" שהוא בדרגא נמצא שהאדם אלא התורה ובלימוד

באלוקות  התענוג מלבד ("גן") עונג שום ‰Ìeb¯zשל Le¯t ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈≈««¿
Ì‡ŒÈk Ba ÒkÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ,Ô„ÚŒÔb ÏÚ È‡˜ ÏeÚ ÔbL∆«»»≈««≈∆∆ƒ∆¿»ƒ»≈ƒƒ

ÌÈ˜Ècv‰ ˙BLÙ,צדיקים שאינם האדם בני שאר כל בפני "נעול" והוא «¿««ƒƒ
ÔÈ„‚B‡c ÔÈÚ‰ Èk וסוגרים קושריםÌbL Ï"p‰ ÔÙB‡a Ô‰ÈÁ˙t ƒ»ƒ¿»¿¿ƒƒ¿≈∆¿∆««∆«

BlL ‚eÚz‰שלו והמעשה והדיבור המחשבה רק ¯˜ולא ‡e‰ ««¬∆«
È„ÈŒÏÚ) ‰ÏÚÓlÓ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡a∆¡…«¿≈«¿»«»ƒ¿«¿»«¿≈
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f"nyz'dי ,xii` 'b ,n"efz t"y

הּוא  זה על הּמׁשל ולכן הּמצֹות), קּיּום ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ(עלֿידי

(ׁשּמּלמעלה) אלקי ּתענּוג לֹומר,32מּגןֿעדן, ויׁש . ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

הּתרּגּום, ּפרּוׁש (ּבתחּלתֹו) ּבהּמאמר ׁשּמביא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּדזה

להּבאּור  הּיסֹוד הּוא זה ּפרּוׁש ּכי ְְִֵֵֶַַהּוא,

קּדׁשנּו ענין הּוא ּפתחיהן ׁשאֹוגדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבהּמאמר,

.ְְִֶּבמצֹותי

הּביאּור ‰) ּבהקּדים לֹומר יׁש יֹותר ְְְִֵֵֵֶַַַּובעֹומק

חלקנּו ותן ּבענין ּבהּמאמר ׁשּמארי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבזה

הרי  ּדלכאֹורה, הּנּׂשּואין), ענין (ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָּבתֹורת

ענין  הּוא נעּול ׁשּגן מבאר הּוא זה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָּבמאמר

הענין  לבאר ּכאן ּנֹוגע ּומה ,ּבמצֹותי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָקּדׁשנּו

ּדזה  לֹומר, יׁש ּובפׁשטּות .ּבתֹורת חלקנּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָּדותן

חל  ּדותן הענין ּכאן נֹוגע ׁשּמבאר ,ּבתֹורת קנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבּמדרׁש ּדאיתא הּכתּוב. ׁשּבהמׁש נעּול 33לגל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּבעּולֹות, אּלּו נעּול ּגל הּבתּולֹות, אּלּו נעּול ְְֵֵַַַַָָּגן

צדק' ה'צמח ּבחינת 34ּומבאר הּוא נעּול ּדגן ְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

[ויׁש נׂשּואה. ּבחינת הּוא נעּול וגל ְְְְֲִֵַַָָָארּוסה,

צדק' ה'צמח ּפרּוׁש עם זה נעּול 35לקּׁשר ּדגל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּגל  ענין מּתֹורת,36הּוא נפלאֹות ואּביטה עיני ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

לבֹוא  לעתיד יהיה הּנּׂשּואין ענין עיקר לפי 37ּכי , ְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָ

יהיה  הּתֹורה 38ׁשאז ּדפנימּיּות אבל,39הּגּלּוי .[ ְְֲִִִִִֶֶַַָָָ

רק  מדּבר זּו) מצה (דההמׁשך זה ׁשּבמאמר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכיון

מתחיל  נעּול ּדגל (והּבאּור נעּול ּגן ְְְְְִִֵַַַַַָָּבענין

ׁשּלאחריו  ּדזה 40ּבהּמאמר לֹומר, מסּתּבר ,( ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָ

חלקנּו ּדותן הענין זה ּבּמאמר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּמבֹואר

ּבאּור  מתוּסף עלֿידיֿזה ּכי הּוא, ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַָּבתֹורת

העבֹודה  ׁשעלֿידי ּדזה נעּול. ּדגן הענין ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּבהבנת

חלקנּו לותן ּבאים (ּבמצֹותי (קּדׁשנּו נעּול ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּדגן
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נק'32) זו בחינה גם כי לומר, יש - באלקות רק הוא שלו שהתענוג אף - (9 הערה לעיל (ראה פתחיהן אוגדין והלשון

רק  היא  שהאהבה אלא ה' אהבת לו כשיש דגם אֿב, צו, להצ"צ מספהמ"צ ולהעיר ג). פד, שם לקו"ת (ראה אתכפיא

יצרו". את ב"כובש זה נכלל הלב, עה"פ.33)בחיצוניות תמג.34)שהש"ר ע' ב' כרך שה"ש ע'35)אוה"ת שם אוה"ת

יח.36)תנו. קיט, ספט"ו.37)תהלים ב.38)שמו"ר א, שה"ש עה"פ א.39)פרש"י מח, שה"ש פי"ז.40)לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(˙Bˆn‰ Ìei˜ לכך הכוח את הנותן הוא בנפש האור וגילוי והמשכת ƒ«ƒ¿

È˜Ï‡ ‚eÚz ,Ô„ÚŒÔbÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ ÏLn‰ ÔÎÏÂ¿»≈«»»«∆ƒ«≈∆«¬¡…ƒ
(‰ÏÚÓlnL)32 שהתענוג העובדה לעצם משל להביא רק הכוונה אין כי ∆ƒ¿«¿»

על  מדובר שבמשל שכמו זה במובן גם מכוון המשל אלא באלוקות רק הוא

כך  עדן, בגן שישנו באלוקות תענוג

בכוח  כך לידי בא האדם בנמשל

בנפשו. האלוקות המשכת

,¯ÓBÏ LÈÂ השאלה את וליישב ¿≈«
Ó‡n‰a¯האמורה  ‡È·nL ‰Êc¿∆∆≈ƒ¿««¬»

,Ìeb¯z‰ Le¯t (B˙lÁ˙a)ƒ¿ƒ»≈««¿
עדן ש"גן  גן הוא בפסוק האמור נעול"

משל  הוא כפשוטו גן שגם (למרות

‰e‡הולם) ‰Ê Le¯t Èk ,‡e‰ƒ≈∆
,¯Ó‡n‰aL ¯e‡a‰Ï „BÒi‰«¿¿«≈∆¿««¬»
ÔÈÚ ‡e‰ Ô‰ÈÁ˙t ÔÈ„‚B‡L∆¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«

EÈ˙BˆÓa eLc˜ והקירוב «¿≈¿ƒ¿∆
שנהי' המצוות,לאלוקות קיום עלֿידי

בהרחבה. לעיל כמבואר

¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e (‰¿∆≈≈«
‰Êa ¯e‡Èa‰ ÌÈc˜‰a בטעם ¿«¿ƒ«≈»∆

הדבר  Ó‡n‰a¯וסיבת CÈ¯‡nL∆«¬ƒ¿««¬»
E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â ÔÈÚa¿ƒ¿«¿≈∆¿≈¿»∆
,(ÔÈ‡eOp‰ ÔÈÚ ‡e‰L)∆ƒ¿««ƒƒ
‰Ê ¯Ó‡Óa È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈¿«¬»∆
‡e‰ ÏeÚ ÔbL ¯‡·Ó ‡e‰¿»≈∆«»
‰Óe ,EÈ˙BˆÓa eLc˜ ÔÈÚƒ¿««¿≈¿ƒ¿∆«
Ô˙Âc ÔÈÚ‰ ¯‡·Ï Ô‡k Ú‚Bp≈«»¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈

E˙¯B˙a e˜ÏÁ ענין שהוא ∆¿≈¿»∆
זה.? בעניין להאריך ועוד הנישואין

‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ ˙eËLÙ·e¿«¿≈«¿∆
Ô˙Âc ÔÈÚ‰ Ô‡k ¯‡·nL∆¿»≈»»ƒ¿»ƒ¿≈
Ï‚Ï Ú‚B ,E˙¯B˙a e˜ÏÁ∆¿≈¿»∆≈«¿«

·e˙k‰ CLÓ‰aL ÏeÚ שהוא »∆¿∆¿≈«»
נעול". "גן על נוסף יש,È‡c˙‡עניין ¿ƒ»

זה L¯„na33מובא  פסוק Ôbעל «ƒ¿»«
ÏeÚ Ïb ,˙BÏe˙a‰ el‡ ÏeÚ»≈«¿«»
¯‡·Óe ,˙BÏeÚa‰ el‡≈«¿¿»≈

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰34 המשמעות את «∆«∆∆
הדברים  של הפנימית »¿Ô‚cהרוחנית

‰‡eN ˙ÈÁa ‡e‰ ÏeÚ Ï‚Â ,‰Òe¯‡ ˙ÈÁa ‡e‰ ÏeÚ»¿ƒ«¬»¿«»¿ƒ«¿»

ופנימי  עמוק קשר על מורה פנימי יחוד שהוא הנישואין שעניין לעיל וכמבואר

והקדושֿברוךֿהוא. האדם בין Ê‰יותר ¯M˜Ï LÈÂ] של זה ה'צמח פירוש ¿≈¿«≈∆
עניין  הוא נעול" ו"גל האירוסיןֿקידושין עניין הוא נעול" ש"גן צדק'

Le¯tהנישואין" ÌÚ של ˆ„˜'נוסף ÁÓˆ'‰35‡e‰ ÏeÚ Ï‚c ƒ≈«∆«∆∆¿«»
Ïb ÔÈÚ36‰ËÈa‡Â ÈÈÚ ƒ¿««≈«¿«ƒ»

¯˜ÈÚ Èk ,E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ»∆ƒƒ«
„È˙ÚÏ ‰È‰È ÔÈ‡eOp‰ ÔÈÚƒ¿««ƒƒƒ¿∆∆»ƒ

‡B·Ï37, בני ביחוד הגבוהה הדרגה »
תהיה  הקדושֿברוךֿהוא עם ישראל

תהיה  האלוקות כאשר לבוא, לעתיד

יהיה  התורה ולימוד עיני" "גל בגילוי,

השלימות  Ê‡Lבתכלית ÈÙÏ¿ƒ∆»
‰È‰È38˙eiÓÈÙc Èelb‰ ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒƒ

‰¯Bz‰39 הם שכיום הדברים וגם «»
בידיעת  הוא עליהם והלימוד בהעלם,

בהשגת  בגלוי יהיו בלבד. המציאות

לבאר ].המהות  אפשר זה לפי ואמנם

נעול" "גל על גם מדובר במאמר מדוע

"גן  על רק ולא בתורתך") חלקנו ("ותן

עניין  כי במצוותיך") (קדשנו נעול"

הקידושין  לעניין בהמשך בא הנישואין

‰Ê ¯Ó‡ÓaL ÔÂÈk ,Ï·‡¬»≈»∆¿«¬»∆
˜¯ ¯a„Ó (eÊ ‰ˆÓ ÍLÓ‰‰„)¿«∆¿≈«»¿«≈«
Ï‚c ¯e‡a‰Â) ÏeÚ Ôb ÔÈÚa¿ƒ¿««»¿«≈¿«
¯Ó‡n‰a ÏÈÁ˙Ó ÏeÚ»«¿ƒ¿««¬»

ÂÈ¯Á‡lL40 זו מצה ב'המשך' ∆¿«¬»
הם  הללו המאמרים ששני תר"ם

ממנו  ÓBÏ¯,חלקים ¯azÒÓ ,(ƒ¿«≈«
‰Ê ¯Ó‡na ¯‡B·nL ‰Êc¿∆∆¿»««¬»∆

נעול" "גן «¿ÔÈÚ‰»ƒדיבורֿהמתחיל
,E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Âc שאין אף  ƒ¿≈∆¿≈¿»∆

המאמר  של העיקרי הנושא ‰e‡,זה
¯e‡a ÛqÂ˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈∆ƒ¿«≈≈

ÏeÚ Ô‚c ÔÈÚ‰ ˙·‰a עצמו «¬»«»ƒ¿»¿«»
הכנה  הוא נעול" ש"גן משום רק (ולא

נע  ל"גל ŒÏÚLול").והקדמה ‰Êc¿∆∆«
ÏeÚ Ô‚c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿«»
ÌÈ‡a (EÈ˙BˆÓa eLc˜)«¿≈¿ƒ¿∆»ƒ
- E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙ÂÏƒ¿≈∆¿≈¿»∆

,˙eiÓÈÙa ‰ËÈÏ˜ לימוד של היתרון המצוות שזהו קיום על התורה ¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
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לפי  הּוא ּבפנימּיּות, קליטה - ְְְְִִִִִֶָָּבתֹורת

הּקּדּוׁשין, נעׂשה ׁשעלֿידּה ּדהּמצֹות ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשההמׁשכה

ּבחּיּות ּבהם ּדוחי ּבאֹופן (כנ"ל inipR[z]היא ְְְִֶֶַַָָ§¦¦
אּלא ד). ּבהּניׂשּואין iEliBWסעיף הּוא זה ענין ְִֶָ¤¦ְְִִִֶַָ

.ּבתֹורת חלקנּו ְְְִֵֵֶֶָּדותן

(Â היא נעּול ּדגן גֹו', נעּול ּגל גֹו' נעּול ּגן ְְִֶַַַָָָוזהּו

עסק  הּוא נעּול וגל הּמצֹות, ּדקּיּום ְְְֲִִֵֶַַָָָהעבֹודה

ּפ ּובפרט העבֹודֹות הּתֹורה ּוׁשּתי הּתֹורה, נימּיּות ְְְֲִִִֵַַָָָָ

אריּבער', ּד'מלכתחילה ּבאֹופן להיֹות ְְְְְְִִִִִֶֶַַָצריכֹות

ההּולדת  יֹום ּבעל הּוא 41ּכהֹוראת ועלּֿדרֿזה . ְְֶֶֶֶֶַַַַַָ

חיל  אל מחיל ּדילכּו מהּדרּגא 42ּבההילּו , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

נעּול), (ּגל ּדניׂשּואין להּדרּגא נעּול) (ּגן ְְְְִִִֵַַַַַָָּדאירּוסין

ּבאֹופן  להיֹות צריכים והעלּיה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָׁשההילּו

ּובאתערּותאּֿדלתּתא  אריּבער. ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּדלכתחילה

והּגּלּוי  ההמׁשכה ׁשּגם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָאתערּותאּֿדלעילא,

'לכתחילה  ּתהיה אּלּו עבֹודֹות ׁשעלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָמּלמעלה

ּדעבֹודת  אריּבער' ה'לכתחילה ּבער ּגם ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָאריּבער ',

ּבאֹופן  היא ׁשּכׁשהעבֹודה לזה ּדנֹוסף ְְְֲִֶֶֶֶָָָָָָָהאדם.

ּומצאתי  אזי לפי 43ּדיגעּתי, ׁשּלא היא ּדמציאה , ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹ

הּדעת  ּבהיסח ּבאה מציאה ׁשהרי הּיגיעה, 44ער, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אריּבער'. ּד'לכתחילה ּבאֹופן היא ּגּופא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָהמציאה

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ,אּלה ּבענינים הּדיּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ּבזה, העבֹודה עלֿידי ְְֲִֵֶַָָָָּובפרט

יהיה  ׁשאז העתידה, לּגאּולה מּמׁש ּבקרֹוב ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָנזּכה

,ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי ּדקּדׁשנּו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּׁשלמּות

ּכמצות  לפני נעׂשה וׁשם - הּמצֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשלימּות

מאּתי 45רצֹונ חדׁשה ּתֹורה - הּתֹורה ּוׁשלמּות , ְְֲִִֵֵֶַָָָָ
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ועוד.41) .124 ע' ח"א לקו"ש תריז. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר ח.42)אגרותֿקודש פד, ב.43)תהלים ו, מגילה

א.44) צז, אוה"ת 45)סנהדרין גֿד). צו, א. (צה, שם תו"ח ואילך. ד מו, ויחי תו"א וראה ויו"ט. דשבת מוסף תפלת נוסח

פס"ג. תר"ם זו מצה ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך ואילך. סע"ב תתתסח, ז כרך שם ואילך. ב תתשכח, ו כרך ויחי

ובכ"מ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל  NÚ‰כמבואר d„ÈŒÏÚL ˙Bˆn‰c ‰ÎLÓ‰‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆««¿»»¿«ƒ¿∆«»»«¬∆

Ï"Î) [˙]ÈÓÈt ˙eiÁa Ì‰a ÈÁÂc ÔÙB‡a ‡È‰ ,ÔÈLecw‰«ƒƒƒ¿∆¿»«»∆¿«¿ƒƒ
(„ ÛÈÚÒ.בפנימיות אלוקות וממשיך מגלה המצוות שקיום לעיל כמוסבר ¿ƒ

‰Ê ÔÈÚ ÈeÏÈbL ‡l‡ ונרגש ניכר לא אך נמשך ‰e‡שתחילה ∆»∆ƒƒ¿»∆
e˜ÏÁ Ô˙Âc ÔÈ‡eNÈp‰a¿«ƒƒƒ¿≈∆¿≈

E˙¯B˙a על שנמשכה ההמשכה שאז ¿»∆
ופעולתה  גילוי, לידי באה המצוות ידי

ונרגשת. ניכרת האדם בנפש

ÏeÚ Ïb 'B‚ ÏeÚ Ôb e‰ÊÂ (Â¿∆«»«»
,'B‚ בפסוק באים הדברים שני ולכן

זה  אחר ‰È‡בזה ÏeÚ Ô‚c¿«»ƒ
,˙Bˆn‰ Ìei˜c ‰„B·Ú‰ עניין »¬»¿ƒ«ƒ¿

ÒÚ˜הקידושין  ‡e‰ ÏeÚ Ï‚Â¿«»≈∆
˙eiÓÈt Ë¯Ù·e ‰¯Bz‰«»ƒ¿»¿ƒƒ

,‰¯Bz‰,הנישואין ÈzLeעניין «»¿≈
˙B„B·Ú‰ והן המצוות קיום של הן »¬

התורה  לימוד BÈ‰Ï˙של ˙BÎÈ¯¿̂ƒƒ¿
‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ'c ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»
ÌBÈ ÏÚa ˙‡¯B‰k ,'¯ÚaÈ¯‡«ƒ∆¿»«««

˙„Ïe‰‰41 את שאמר מהר"ש הרבי «∆∆
את  למאפיין שנחשב הידוע הפתגם

אי  שכאשר אומר העולם עבודתו: סדר

מדלגים  אזי מלמטה ללכת אפשר

– אומר ואני לכתחילה מלמעלה

יש  שמלכתחילה היינו אריבער,

ולהתקדם  המכשולים מעל להתעלות

ליעד. ‰e‡מעבר ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆
Ï‡ ÏÈÁÓ eÎÏÈc CeÏÈ‰‰a¿«ƒ¿≈¿≈«ƒ∆

ÏÈÁ42, והתקדמות הליכה היינו »ƒ
לדרגה, מדרגה «¿»»≈b¯c‰Ó‡ועליה

‡b¯c‰Ï (ÏeÚ Ôb) ÔÈÒe¯È‡c¿≈ƒ«»¿««¿«
,(ÏeÚ Ïb) ÔÈ‡eNÈc¿ƒƒ«»
ÌÈÎÈ¯ˆ ‰iÏÚ‰Â CeÏÈ‰‰L∆«ƒ¿»¬ƒ»¿ƒƒ
‰ÏÈÁ˙ÎÏc ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆ƒ¿«¿ƒ»

¯ÚaÈ¯‡ בשום ללא התחשבות «ƒ∆
מלכתחילה. «¬¿Œ‡˙e¯Ú˙‡·e¿ƒמכשול

,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
הזוהר  מצד כלשון למטה, שהתעוררות

הקדושֿברוךֿהוא  של מצידו למעלה, התעוררות וממשיכה פועלת האדם,

שההתעוררות  בחסידות וכמבואר עבודתו את לעבוד כוחות לאדם הנותן

מצידו  האדם וכאשר מלמטה ההתעוררות אופן ולפי בהתאמה היא מלמעלה

הרי  אריבער" "לכתחילה של באופן חיל אל מחיל והולך עבודתו את עושה

גורם  Èelb‰Âזה ‰ÎLÓ‰‰ ÌbL האלוקיÈ„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓlÓ ∆«««¿»»¿«ƒƒ¿«¿»∆«¿≈
C¯Úa Ìb ,'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ' ‰È‰z el‡ ˙B„B·Ú¬≈ƒ¿∆¿«¿ƒ»«ƒ∆«¿∆∆
'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ'‰«¿«¿ƒ»«ƒ∆

Ì„‡‰ ˙„B·Úc לכתחילה" שהיא «¬«»»»
לעבודה  ביחס רק לא אריבער"

אלא  והדרגה סדר פי על מסודרת

להגבלות  ומעבר אריבער" "לכתחילה

אריבער" ל"לכתחילה ביחס אפילו

שכאשר  היינו האדם. שמצד

יציאה  מתוך היא דלתתא" ה"אתערותא

אזי  האדם, של והגבולות מהגדרים

ידי  על שנגרמת דלעילא" ה"אתערותא

של  להתעוררות יחסית רק לא היא זה

והגבולות  מהגדרים למעלה אלא האדם

מלמעלה. שהם ÊÏ‰כפי ÛÒBc¿»»∆
ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰LkL∆¿∆»¬»ƒ¿∆

ÈzÚ‚Èc,רגילה מעבודה יותר יגיעה ¿»«¿ƒ
È˙‡ˆÓe ÈÊ‡43‡È‰ ‰‡ÈˆÓc , ¬«»»ƒƒ¿ƒ»ƒ

,‰ÚÈ‚i‰ C¯Ú ÈÙÏ ‡lL בשונה ∆…¿ƒ∆∆«¿ƒ»
עבודה  ידי על שבא ושכר מרווח

הרי  השכר מידת כך המאמץ וכמידת

לפי  שאינו לשכר זוכים היגיעה בזכות

מציאה  כמו המאמץ ≈¬∆È¯‰Lערך
˙Úc‰ ÁÒÈ‰a ‰‡a ‰‡ÈˆÓ44 ¿ƒ»»»¿∆««««

האדם, מצד מאמץ של כתוצאה ולא

מזו  יתירה  Ùeb‡אלא ‰‡ÈˆÓ‰«¿ƒ»»
ÏÈÁ˙ÎÏ'c‰עצמה  ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ»

.'¯ÚaÈ¯‡«ƒ∆
¯eaÈc‰ È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«ƒ
È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e ,‰l‡ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿»«¿≈

‰Êa ‰„B·Ú‰,בפועל‰kÊ »¬»»∆ƒ¿∆
‰Ïe‡bÏ LnÓ ·B¯˜a¿»«»«¿»
˙eÓÏM‰ ‰È‰È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆»ƒ¿∆«¿≈
לעיל  המבוארים העניינים שני של

EÈ˙BˆÓa eLc˜c,גן קידושין" ¿«¿≈¿ƒ¿∆
E˙¯B˙a,נעול" e˜ÏÁ Ô˙Â¿≈∆¿≈¿»∆

נעול" "גל -נישואין, ˙Bˆn‰ ˙eÓÈÏL שמבקשים התפילה על כנוסח ¿≈«ƒ¿
המקדש  בית ובניין ¯ˆEBהגאולה ˙ÂˆÓk EÈÙÏ ‰NÚ ÌLÂ45 שאז ¿»«¬∆¿»∆¿ƒ¿«¿∆
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יי f"nyz'd ,xii` 'b ,n"efz t"y

הּוא  זה על הּמׁשל ולכן הּמצֹות), קּיּום ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ(עלֿידי

(ׁשּמּלמעלה) אלקי ּתענּוג לֹומר,32מּגןֿעדן, ויׁש . ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

הּתרּגּום, ּפרּוׁש (ּבתחּלתֹו) ּבהּמאמר ׁשּמביא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּדזה

להּבאּור  הּיסֹוד הּוא זה ּפרּוׁש ּכי ְְִֵֵֶַַהּוא,

קּדׁשנּו ענין הּוא ּפתחיהן ׁשאֹוגדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבהּמאמר,

.ְְִֶּבמצֹותי

הּביאּור ‰) ּבהקּדים לֹומר יׁש יֹותר ְְְִֵֵֵֶַַַּובעֹומק

חלקנּו ותן ּבענין ּבהּמאמר ׁשּמארי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבזה

הרי  ּדלכאֹורה, הּנּׂשּואין), ענין (ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָּבתֹורת

ענין  הּוא נעּול ׁשּגן מבאר הּוא זה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָּבמאמר

הענין  לבאר ּכאן ּנֹוגע ּומה ,ּבמצֹותי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָקּדׁשנּו

ּדזה  לֹומר, יׁש ּובפׁשטּות .ּבתֹורת חלקנּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָּדותן

חל  ּדותן הענין ּכאן נֹוגע ׁשּמבאר ,ּבתֹורת קנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבּמדרׁש ּדאיתא הּכתּוב. ׁשּבהמׁש נעּול 33לגל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּבעּולֹות, אּלּו נעּול ּגל הּבתּולֹות, אּלּו נעּול ְְֵֵַַַַָָּגן

צדק' ה'צמח ּבחינת 34ּומבאר הּוא נעּול ּדגן ְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

[ויׁש נׂשּואה. ּבחינת הּוא נעּול וגל ְְְְֲִֵַַָָָארּוסה,

צדק' ה'צמח ּפרּוׁש עם זה נעּול 35לקּׁשר ּדגל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּגל  ענין מּתֹורת,36הּוא נפלאֹות ואּביטה עיני ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

לבֹוא  לעתיד יהיה הּנּׂשּואין ענין עיקר לפי 37ּכי , ְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָ

יהיה  הּתֹורה 38ׁשאז ּדפנימּיּות אבל,39הּגּלּוי .[ ְְֲִִִִִֶֶַַָָָ

רק  מדּבר זּו) מצה (דההמׁשך זה ׁשּבמאמר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכיון

מתחיל  נעּול ּדגל (והּבאּור נעּול ּגן ְְְְְִִֵַַַַַָָּבענין

ׁשּלאחריו  ּדזה 40ּבהּמאמר לֹומר, מסּתּבר ,( ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָ

חלקנּו ּדותן הענין זה ּבּמאמר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּמבֹואר

ּבאּור  מתוּסף עלֿידיֿזה ּכי הּוא, ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַָּבתֹורת

העבֹודה  ׁשעלֿידי ּדזה נעּול. ּדגן הענין ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּבהבנת

חלקנּו לותן ּבאים (ּבמצֹותי (קּדׁשנּו נעּול ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּדגן
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נק'32) זו בחינה גם כי לומר, יש - באלקות רק הוא שלו שהתענוג אף - (9 הערה לעיל (ראה פתחיהן אוגדין והלשון

רק  היא  שהאהבה אלא ה' אהבת לו כשיש דגם אֿב, צו, להצ"צ מספהמ"צ ולהעיר ג). פד, שם לקו"ת (ראה אתכפיא

יצרו". את ב"כובש זה נכלל הלב, עה"פ.33)בחיצוניות תמג.34)שהש"ר ע' ב' כרך שה"ש ע'35)אוה"ת שם אוה"ת

יח.36)תנו. קיט, ספט"ו.37)תהלים ב.38)שמו"ר א, שה"ש עה"פ א.39)פרש"י מח, שה"ש פי"ז.40)לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(˙Bˆn‰ Ìei˜ לכך הכוח את הנותן הוא בנפש האור וגילוי והמשכת ƒ«ƒ¿

È˜Ï‡ ‚eÚz ,Ô„ÚŒÔbÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ ÏLn‰ ÔÎÏÂ¿»≈«»»«∆ƒ«≈∆«¬¡…ƒ
(‰ÏÚÓlnL)32 שהתענוג העובדה לעצם משל להביא רק הכוונה אין כי ∆ƒ¿«¿»

על  מדובר שבמשל שכמו זה במובן גם מכוון המשל אלא באלוקות רק הוא

כך  עדן, בגן שישנו באלוקות תענוג

בכוח  כך לידי בא האדם בנמשל

בנפשו. האלוקות המשכת

,¯ÓBÏ LÈÂ השאלה את וליישב ¿≈«
Ó‡n‰a¯האמורה  ‡È·nL ‰Êc¿∆∆≈ƒ¿««¬»

,Ìeb¯z‰ Le¯t (B˙lÁ˙a)ƒ¿ƒ»≈««¿
עדן ש"גן  גן הוא בפסוק האמור נעול"

משל  הוא כפשוטו גן שגם (למרות

‰e‡הולם) ‰Ê Le¯t Èk ,‡e‰ƒ≈∆
,¯Ó‡n‰aL ¯e‡a‰Ï „BÒi‰«¿¿«≈∆¿««¬»
ÔÈÚ ‡e‰ Ô‰ÈÁ˙t ÔÈ„‚B‡L∆¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«

EÈ˙BˆÓa eLc˜ והקירוב «¿≈¿ƒ¿∆
שנהי' המצוות,לאלוקות קיום עלֿידי

בהרחבה. לעיל כמבואר

¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e (‰¿∆≈≈«
‰Êa ¯e‡Èa‰ ÌÈc˜‰a בטעם ¿«¿ƒ«≈»∆

הדבר  Ó‡n‰a¯וסיבת CÈ¯‡nL∆«¬ƒ¿««¬»
E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â ÔÈÚa¿ƒ¿«¿≈∆¿≈¿»∆
,(ÔÈ‡eOp‰ ÔÈÚ ‡e‰L)∆ƒ¿««ƒƒ
‰Ê ¯Ó‡Óa È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈¿«¬»∆
‡e‰ ÏeÚ ÔbL ¯‡·Ó ‡e‰¿»≈∆«»
‰Óe ,EÈ˙BˆÓa eLc˜ ÔÈÚƒ¿««¿≈¿ƒ¿∆«
Ô˙Âc ÔÈÚ‰ ¯‡·Ï Ô‡k Ú‚Bp≈«»¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈

E˙¯B˙a e˜ÏÁ ענין שהוא ∆¿≈¿»∆
זה.? בעניין להאריך ועוד הנישואין

‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ ˙eËLÙ·e¿«¿≈«¿∆
Ô˙Âc ÔÈÚ‰ Ô‡k ¯‡·nL∆¿»≈»»ƒ¿»ƒ¿≈
Ï‚Ï Ú‚B ,E˙¯B˙a e˜ÏÁ∆¿≈¿»∆≈«¿«

·e˙k‰ CLÓ‰aL ÏeÚ שהוא »∆¿∆¿≈«»
נעול". "גן על נוסף יש,È‡c˙‡עניין ¿ƒ»

זה L¯„na33מובא  פסוק Ôbעל «ƒ¿»«
ÏeÚ Ïb ,˙BÏe˙a‰ el‡ ÏeÚ»≈«¿«»
¯‡·Óe ,˙BÏeÚa‰ el‡≈«¿¿»≈

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰34 המשמעות את «∆«∆∆
הדברים  של הפנימית »¿Ô‚cהרוחנית

‰‡eN ˙ÈÁa ‡e‰ ÏeÚ Ï‚Â ,‰Òe¯‡ ˙ÈÁa ‡e‰ ÏeÚ»¿ƒ«¬»¿«»¿ƒ«¿»

ופנימי  עמוק קשר על מורה פנימי יחוד שהוא הנישואין שעניין לעיל וכמבואר

והקדושֿברוךֿהוא. האדם בין Ê‰יותר ¯M˜Ï LÈÂ] של זה ה'צמח פירוש ¿≈¿«≈∆
עניין  הוא נעול" ו"גל האירוסיןֿקידושין עניין הוא נעול" ש"גן צדק'

Le¯tהנישואין" ÌÚ של ˆ„˜'נוסף ÁÓˆ'‰35‡e‰ ÏeÚ Ï‚c ƒ≈«∆«∆∆¿«»
Ïb ÔÈÚ36‰ËÈa‡Â ÈÈÚ ƒ¿««≈«¿«ƒ»

¯˜ÈÚ Èk ,E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ»∆ƒƒ«
„È˙ÚÏ ‰È‰È ÔÈ‡eOp‰ ÔÈÚƒ¿««ƒƒƒ¿∆∆»ƒ

‡B·Ï37, בני ביחוד הגבוהה הדרגה »
תהיה  הקדושֿברוךֿהוא עם ישראל

תהיה  האלוקות כאשר לבוא, לעתיד

יהיה  התורה ולימוד עיני" "גל בגילוי,

השלימות  Ê‡Lבתכלית ÈÙÏ¿ƒ∆»
‰È‰È38˙eiÓÈÙc Èelb‰ ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒƒ

‰¯Bz‰39 הם שכיום הדברים וגם «»
בידיעת  הוא עליהם והלימוד בהעלם,

בהשגת  בגלוי יהיו בלבד. המציאות

לבאר ].המהות  אפשר זה לפי ואמנם

נעול" "גל על גם מדובר במאמר מדוע

"גן  על רק ולא בתורתך") חלקנו ("ותן

עניין  כי במצוותיך") (קדשנו נעול"

הקידושין  לעניין בהמשך בא הנישואין

‰Ê ¯Ó‡ÓaL ÔÂÈk ,Ï·‡¬»≈»∆¿«¬»∆
˜¯ ¯a„Ó (eÊ ‰ˆÓ ÍLÓ‰‰„)¿«∆¿≈«»¿«≈«
Ï‚c ¯e‡a‰Â) ÏeÚ Ôb ÔÈÚa¿ƒ¿««»¿«≈¿«
¯Ó‡n‰a ÏÈÁ˙Ó ÏeÚ»«¿ƒ¿««¬»

ÂÈ¯Á‡lL40 זו מצה ב'המשך' ∆¿«¬»
הם  הללו המאמרים ששני תר"ם

ממנו  ÓBÏ¯,חלקים ¯azÒÓ ,(ƒ¿«≈«
‰Ê ¯Ó‡na ¯‡B·nL ‰Êc¿∆∆¿»««¬»∆

נעול" "גן «¿ÔÈÚ‰»ƒדיבורֿהמתחיל
,E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Âc שאין אף  ƒ¿≈∆¿≈¿»∆

המאמר  של העיקרי הנושא ‰e‡,זה
¯e‡a ÛqÂ˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈∆ƒ¿«≈≈

ÏeÚ Ô‚c ÔÈÚ‰ ˙·‰a עצמו «¬»«»ƒ¿»¿«»
הכנה  הוא נעול" ש"גן משום רק (ולא

נע  ל"גל ŒÏÚLול").והקדמה ‰Êc¿∆∆«
ÏeÚ Ô‚c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿«»
ÌÈ‡a (EÈ˙BˆÓa eLc˜)«¿≈¿ƒ¿∆»ƒ
- E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙ÂÏƒ¿≈∆¿≈¿»∆

,˙eiÓÈÙa ‰ËÈÏ˜ לימוד של היתרון המצוות שזהו קיום על התורה ¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
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dlk izeg` lerp ob

לפי  הּוא ּבפנימּיּות, קליטה - ְְְְִִִִִֶָָּבתֹורת

הּקּדּוׁשין, נעׂשה ׁשעלֿידּה ּדהּמצֹות ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשההמׁשכה

ּבחּיּות ּבהם ּדוחי ּבאֹופן (כנ"ל inipR[z]היא ְְְִֶֶַַָָ§¦¦
אּלא ד). ּבהּניׂשּואין iEliBWסעיף הּוא זה ענין ְִֶָ¤¦ְְִִִֶַָ

.ּבתֹורת חלקנּו ְְְִֵֵֶֶָּדותן

(Â היא נעּול ּדגן גֹו', נעּול ּגל גֹו' נעּול ּגן ְְִֶַַַָָָוזהּו

עסק  הּוא נעּול וגל הּמצֹות, ּדקּיּום ְְְֲִִֵֶַַָָָהעבֹודה

ּפ ּובפרט העבֹודֹות הּתֹורה ּוׁשּתי הּתֹורה, נימּיּות ְְְֲִִִֵַַָָָָ

אריּבער', ּד'מלכתחילה ּבאֹופן להיֹות ְְְְְְִִִִִֶֶַַָצריכֹות

ההּולדת  יֹום ּבעל הּוא 41ּכהֹוראת ועלּֿדרֿזה . ְְֶֶֶֶֶַַַַַָ

חיל  אל מחיל ּדילכּו מהּדרּגא 42ּבההילּו , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

נעּול), (ּגל ּדניׂשּואין להּדרּגא נעּול) (ּגן ְְְְִִִֵַַַַַָָּדאירּוסין

ּבאֹופן  להיֹות צריכים והעלּיה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָׁשההילּו

ּובאתערּותאּֿדלתּתא  אריּבער. ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּדלכתחילה

והּגּלּוי  ההמׁשכה ׁשּגם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָאתערּותאּֿדלעילא,

'לכתחילה  ּתהיה אּלּו עבֹודֹות ׁשעלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָמּלמעלה

ּדעבֹודת  אריּבער' ה'לכתחילה ּבער ּגם ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָאריּבער ',

ּבאֹופן  היא ׁשּכׁשהעבֹודה לזה ּדנֹוסף ְְְֲִֶֶֶֶָָָָָָָהאדם.

ּומצאתי  אזי לפי 43ּדיגעּתי, ׁשּלא היא ּדמציאה , ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹ

הּדעת  ּבהיסח ּבאה מציאה ׁשהרי הּיגיעה, 44ער, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אריּבער'. ּד'לכתחילה ּבאֹופן היא ּגּופא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָהמציאה

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ,אּלה ּבענינים הּדיּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ּבזה, העבֹודה עלֿידי ְְֲִֵֶַָָָָּובפרט

יהיה  ׁשאז העתידה, לּגאּולה מּמׁש ּבקרֹוב ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָנזּכה

,ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי ּדקּדׁשנּו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּׁשלמּות

ּכמצות  לפני נעׂשה וׁשם - הּמצֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשלימּות

מאּתי 45רצֹונ חדׁשה ּתֹורה - הּתֹורה ּוׁשלמּות , ְְֲִִֵֵֶַָָָָ
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ועוד.41) .124 ע' ח"א לקו"ש תריז. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר ח.42)אגרותֿקודש פד, ב.43)תהלים ו, מגילה

א.44) צז, אוה"ת 45)סנהדרין גֿד). צו, א. (צה, שם תו"ח ואילך. ד מו, ויחי תו"א וראה ויו"ט. דשבת מוסף תפלת נוסח

פס"ג. תר"ם זו מצה ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך ואילך. סע"ב תתתסח, ז כרך שם ואילך. ב תתשכח, ו כרך ויחי

ובכ"מ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל  NÚ‰כמבואר d„ÈŒÏÚL ˙Bˆn‰c ‰ÎLÓ‰‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆««¿»»¿«ƒ¿∆«»»«¬∆

Ï"Î) [˙]ÈÓÈt ˙eiÁa Ì‰a ÈÁÂc ÔÙB‡a ‡È‰ ,ÔÈLecw‰«ƒƒƒ¿∆¿»«»∆¿«¿ƒƒ
(„ ÛÈÚÒ.בפנימיות אלוקות וממשיך מגלה המצוות שקיום לעיל כמוסבר ¿ƒ

‰Ê ÔÈÚ ÈeÏÈbL ‡l‡ ונרגש ניכר לא אך נמשך ‰e‡שתחילה ∆»∆ƒƒ¿»∆
e˜ÏÁ Ô˙Âc ÔÈ‡eNÈp‰a¿«ƒƒƒ¿≈∆¿≈

E˙¯B˙a על שנמשכה ההמשכה שאז ¿»∆
ופעולתה  גילוי, לידי באה המצוות ידי

ונרגשת. ניכרת האדם בנפש

ÏeÚ Ïb 'B‚ ÏeÚ Ôb e‰ÊÂ (Â¿∆«»«»
,'B‚ בפסוק באים הדברים שני ולכן

זה  אחר ‰È‡בזה ÏeÚ Ô‚c¿«»ƒ
,˙Bˆn‰ Ìei˜c ‰„B·Ú‰ עניין »¬»¿ƒ«ƒ¿

ÒÚ˜הקידושין  ‡e‰ ÏeÚ Ï‚Â¿«»≈∆
˙eiÓÈt Ë¯Ù·e ‰¯Bz‰«»ƒ¿»¿ƒƒ

,‰¯Bz‰,הנישואין ÈzLeעניין «»¿≈
˙B„B·Ú‰ והן המצוות קיום של הן »¬

התורה  לימוד BÈ‰Ï˙של ˙BÎÈ¯¿̂ƒƒ¿
‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ'c ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»
ÌBÈ ÏÚa ˙‡¯B‰k ,'¯ÚaÈ¯‡«ƒ∆¿»«««

˙„Ïe‰‰41 את שאמר מהר"ש הרבי «∆∆
את  למאפיין שנחשב הידוע הפתגם

אי  שכאשר אומר העולם עבודתו: סדר

מדלגים  אזי מלמטה ללכת אפשר

– אומר ואני לכתחילה מלמעלה

יש  שמלכתחילה היינו אריבער,

ולהתקדם  המכשולים מעל להתעלות

ליעד. ‰e‡מעבר ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆
Ï‡ ÏÈÁÓ eÎÏÈc CeÏÈ‰‰a¿«ƒ¿≈¿≈«ƒ∆

ÏÈÁ42, והתקדמות הליכה היינו »ƒ
לדרגה, מדרגה «¿»»≈b¯c‰Ó‡ועליה

‡b¯c‰Ï (ÏeÚ Ôb) ÔÈÒe¯È‡c¿≈ƒ«»¿««¿«
,(ÏeÚ Ïb) ÔÈ‡eNÈc¿ƒƒ«»
ÌÈÎÈ¯ˆ ‰iÏÚ‰Â CeÏÈ‰‰L∆«ƒ¿»¬ƒ»¿ƒƒ
‰ÏÈÁ˙ÎÏc ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆ƒ¿«¿ƒ»

¯ÚaÈ¯‡ בשום ללא התחשבות «ƒ∆
מלכתחילה. «¬¿Œ‡˙e¯Ú˙‡·e¿ƒמכשול

,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
הזוהר  מצד כלשון למטה, שהתעוררות

הקדושֿברוךֿהוא  של מצידו למעלה, התעוררות וממשיכה פועלת האדם,

שההתעוררות  בחסידות וכמבואר עבודתו את לעבוד כוחות לאדם הנותן

מצידו  האדם וכאשר מלמטה ההתעוררות אופן ולפי בהתאמה היא מלמעלה

הרי  אריבער" "לכתחילה של באופן חיל אל מחיל והולך עבודתו את עושה

גורם  Èelb‰Âזה ‰ÎLÓ‰‰ ÌbL האלוקיÈ„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓlÓ ∆«««¿»»¿«ƒƒ¿«¿»∆«¿≈
C¯Úa Ìb ,'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ' ‰È‰z el‡ ˙B„B·Ú¬≈ƒ¿∆¿«¿ƒ»«ƒ∆«¿∆∆
'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ'‰«¿«¿ƒ»«ƒ∆

Ì„‡‰ ˙„B·Úc לכתחילה" שהיא «¬«»»»
לעבודה  ביחס רק לא אריבער"

אלא  והדרגה סדר פי על מסודרת

להגבלות  ומעבר אריבער" "לכתחילה

אריבער" ל"לכתחילה ביחס אפילו

שכאשר  היינו האדם. שמצד

יציאה  מתוך היא דלתתא" ה"אתערותא

אזי  האדם, של והגבולות מהגדרים

ידי  על שנגרמת דלעילא" ה"אתערותא

של  להתעוררות יחסית רק לא היא זה

והגבולות  מהגדרים למעלה אלא האדם

מלמעלה. שהם ÊÏ‰כפי ÛÒBc¿»»∆
ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰LkL∆¿∆»¬»ƒ¿∆

ÈzÚ‚Èc,רגילה מעבודה יותר יגיעה ¿»«¿ƒ
È˙‡ˆÓe ÈÊ‡43‡È‰ ‰‡ÈˆÓc , ¬«»»ƒƒ¿ƒ»ƒ

,‰ÚÈ‚i‰ C¯Ú ÈÙÏ ‡lL בשונה ∆…¿ƒ∆∆«¿ƒ»
עבודה  ידי על שבא ושכר מרווח

הרי  השכר מידת כך המאמץ וכמידת

לפי  שאינו לשכר זוכים היגיעה בזכות

מציאה  כמו המאמץ ≈¬∆È¯‰Lערך
˙Úc‰ ÁÒÈ‰a ‰‡a ‰‡ÈˆÓ44 ¿ƒ»»»¿∆««««

האדם, מצד מאמץ של כתוצאה ולא

מזו  יתירה  Ùeb‡אלא ‰‡ÈˆÓ‰«¿ƒ»»
ÏÈÁ˙ÎÏ'c‰עצמה  ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ»

.'¯ÚaÈ¯‡«ƒ∆
¯eaÈc‰ È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«ƒ
È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e ,‰l‡ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿»«¿≈

‰Êa ‰„B·Ú‰,בפועל‰kÊ »¬»»∆ƒ¿∆
‰Ïe‡bÏ LnÓ ·B¯˜a¿»«»«¿»
˙eÓÏM‰ ‰È‰È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆»ƒ¿∆«¿≈
לעיל  המבוארים העניינים שני של

EÈ˙BˆÓa eLc˜c,גן קידושין" ¿«¿≈¿ƒ¿∆
E˙¯B˙a,נעול" e˜ÏÁ Ô˙Â¿≈∆¿≈¿»∆

נעול" "גל -נישואין, ˙Bˆn‰ ˙eÓÈÏL שמבקשים התפילה על כנוסח ¿≈«ƒ¿
המקדש  בית ובניין ¯ˆEBהגאולה ˙ÂˆÓk EÈÙÏ ‰NÚ ÌLÂ45 שאז ¿»«¬∆¿»∆¿ƒ¿«¿∆
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f"nyz'dיב ,xii` 'b ,n"efz t"y

אפילּו46תצא  עּכבן ּדלא ּבאֹופן יהיה זה וכל , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֹ

עין  ּד'לכתחילה 47ּכהרף ּבאֹופן ּגּופא וזה , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ

מּמׁש עין ּכהרף אפילּו עּכבן ׁשּלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹאריּבער',

ַָמּמׁש.

1

2

3

4

ג.46) פי"ג, ויק"ר ד. נא, מארץ 47)ישעי' צאתך כימי והרי מא). יב, בא עה"פ ופרש"י (מכילתא מצרים ביציאת שהי' כמו

טו). ז, (מיכה נפלאות אראנו מצרים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(וכללות  הקרבנות קיום עבודת

בשלימות, יהיו ≈¿eÓÏLe˙המצוות)
- ‰¯Bz‰ לעתיד על שנאמר כפי «»

שאז  Èz‡Óלבוא ‰L„Á ‰¯Bz»¬»»≈ƒƒ
‡ˆ˙46ÔÙB‡a ‰È‰È ‰Ê ÏÎÂ , ≈≈¿»∆ƒ¿∆¿∆

Û¯‰k eÏÈÙ‡ Ô·kÚ ‡Ïc¿…ƒ¿»¬ƒ¿∆∆

ÔÈÚ47, ומיד תכף Ùeb‡אלא ‰ÊÂ «ƒ¿∆»
עצמם המהירות  העיכוב ∆¿ÔÙB‡aואי

,'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ'c כלומר ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
וכלל  כלל עיכוב כל …∆lL‡ללא

LnÓ ÔÈÚ Û¯‰k eÏÈÙ‡ Ô·kÚƒ¿»¬ƒ¿∆∆«ƒ«»
.LnÓ«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc zeaezk(iying meil)

miqix`d m`d :wtqdúéçð ìòác àzòcàlr ef dcearl ecxi - ©©§¨§©©¨¦
c oeike ,mdl mlyi `ede lrad ly eiqix` eidiy zrc÷élzñéà¦§©¥

ìòa déì,ef dcy ly gayde ze`veddn lrad wlzqdy xg` - ¥©©
eäì e÷élzñéàegekn mi`a md oky ,ef dcyn md mb miwleqn - ¦§©¥§

.epick mpiceúéçð àòøàc àzòcà ,àîìc Bàlr ef dcearl ecxi - ¦§¨©©§¨§©§¨¨¦
,gaya mwlg z` dpnn elhiy ,dnvr dcyd zrcék àòøàå§©§¨¦

àîéé÷ éñéøàì ,àîéé÷dkezl ecixeiy jkl zcner ixd rwxwde - ©§¨©£¦¥©§¨
zxkey dy`d dzid ,mze` cixen lrad did `l m`y ,miqix`
oi` eizeiekf z` lrad ciqtdy xg` s`e ,dcya ecariy miqix`

.mwlg z` miciqtn miqix`d
mwlg z` miqix`d eciqtd eitly wtqa cvd lr ddnz `xnbd

ya:`xnbd dywn .dcé÷úîàðL éàî ,ïðç áø øa àáø dì ódna - ©§¦¨¨¨©©¨¨©§¨
elld miqix`d oic dpeyîly epicdòèðe ,Bøéáç äãN CBúì ãøBiä ¦©¥§§¥£¥§¨¨

,úeLøa àlLy `ed oicdyBì ïéîL,d`vedde gayd z`ìò Bãéå ¤Ÿ¦§¨¦§¨©
äðBzçzäs`e .ixnbl ciqtn epi` j` ,mdipian zegtd z` lehil ©©§¨

`ly oeik ,zeyxa `ly micxeik miqix`d z` aiygp m` mb ,o`k
.lkd eciqtiy `xaq oi` mewn lkn ,dy`d zrcn ecxi

c oeik ,`iyew ef oi` :`xnbd zvxzn,íúädcyl cxeid iabl ¨¨
,zeyxa `ly exagçøèc Léðéà àkéìgxeh didy xg` mc` oi` - ¥¨¦¦§¨©

zegtd] gay e` d`ved el mlyl milrad aiig okle ,ef dcya
,llk dcya el` zerihp eid `l cxei eze` ilel ixdy ,[mdipiay
eize`ved z` dld lehiy jka cqtd oi` dcyd lraly `vnpe

la` .gayd z` e`,àëäly dcyl miqix` cixedy lraa ¨¨
c oeik ,zrhip dcyd dzid miqix`d ilel s` ,ezy`ìòa àkéà¦¨©©

çøèccaer did m`e ,dcya gexhl jixvy `ed lrad ixd - §¨©
hrn lk` ixdy ,gay `le ze`ved lhep did `l ,envra dcya

,'lk` lk`y dne `ived `ivedy dn'y epizpyn oicke ,zexitdn
.melk miqix`l mlyl dkixv dpi`y okzi okle

:`xnbd zxxandìò éåä éàîly ,df wtqa dkldd dwqtp cvik - ©¨¥£¨
:`xnbd zwqet .beln dcyl miqix` cixedy lraàðeä áø øîà̈©©¨

ïðéæç ,òLBäé áøc déøa,ze`xle opeazdl yi -éàdìòaenvr §¥§©§ª©©¦©¦©©
,àeä ñéøà`ly `vnp ,envra ef dcya cearl leki dide ¨¦

did mzcear ilel ixdy ,miqix`d zceara dy`d dgieexd
xac el mlyl dkixv dzid `le ,rwxwd z` envra caer dlra

m` okle ,dyxiby ixg`eäì e÷lzñà ,ìòa déì ÷ìzñéà,miqix`d ¦§©¥¥©©¦§©§§
j` .melk mdl znlyn dpi`eìòa éàenvr,àeä ñéøà åàìixd ¦©©¨¨¦

àîéé÷ éñéøàì àòøà,miqix` dkezl cixedl rwxwd zcner - ©§¨©£¦¥©§¨
mpic ,rwxwd zcear z` eyry el` miqix` dl eliredy oeike
dy`d eli`k ,dpicnd iqix` bdpnk milhepy zeyxa micxeik

.mzxky

* * *
ly zexit lek`l ezekf z` xeknl leki lra m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zwtzqn .beln iqkpò÷ø÷ øënL ìòa ,eäì àéòaéàiqkp ¦©§¨§©©¤¨©©§©
beln,úBøéôìrwxwa cearl zekfd z` gwell xkn ,xnelk §¥

,zeyrl leki lrad didy itk ,dizexit z` lek`leeäîm`d - ©
:wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .z`f zeyrl lrad lekiéî¦

éð÷à (dì) éð÷c éàî ,ïðéøîàzekf xnelk ,lral iepw didy dn - ©§¦¨©§¨¥¨©§¥
.xeknl `ed leki ,ef dcya zexitdàîìc Bà,xeknl leki epi` ¦§¨

okyïðaø déì eðéwz ékminkg epwzy dn -úBøétbeln,ìòáì ¦©¦¥©¨¨¥§©©
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dheq(iyily meil)

àéðúc`ziixaa,dpiky ipt liawd eli`k ziviv zevn miiwnd lky §©§¨
yäpzLp äî ,øîBà øéàî éaø äéäd ravúìëzepzil eehvpy ¨¨©¦¥¦¥©¦§©¨§¥¤

xzei zevivaïéðBòáö éðéî ìkî.äîBc úìëzäL éðtîezi`xn ¦¨¦¥¦§¦¦§¥¤©§¥¤¤
íiì,äîBc íéåed`xna `edãBákä àqëì äîBc òé÷øå ,òé÷øì. ©¨§¨¤¨¨¦©§¨¦©¤§¦¥©¨

øîàpLriwxd iablåéìâø úçúå ìàøNé éäìà úà eàøéå" ¤¤¡©©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥§©©©§¨
áéúëe ,"øäèì íéîLä íöòëe øétñä úðáì äNòîk`qk iabl §©£¥¦§©©©¦§¤¤©¨©¦¨Ÿ©§¦

ceakd,"àñk úeîã øétñ ïáà äàøîk"`edy xitqdy ixd §©§¥¤¤©¦§¦¥
ceakd `qkl dnec riwxd.

.äðùîxtqa zazkpd dheq zlibn zaizk ipic zx`an dpynd
slw `edyáúBk Bðéà .dze`çelä ìò àì,ur lyøéépä ìò àìå ¥¥Ÿ©©©§Ÿ©©§¨

dyrpe ,waca mze` miwacne mze` miyzeky miayrn ieyrd
,eilr aezkl ozipy xerkìò àìå§Ÿ©
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המשך ביאור למסכת סוצה ליום שבעה עשר לעומר עמ' א

.`"ypz'd xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn .c"qa
בזמן ‡ ביותר ומודגש להמדובר בהמשך .

כאו"א  של בפעולתו הצורך ע"ד ממש האחרון
משיח  את להביא בו התלוי כל לעשות מישראל

ממש  ומיד תיכף ממש בפועל ,1צדקנו

של  סיומו (עם ממש  אלה שבימינו כיון –
" נפלאות) אראנו שנת תהא דהי' ניסן lkחודש elk

oiviwd"הימין ו"קץ הימים" ("קץ "2(ynn eheytk3,
וכאו"א  צדקנו, משיח בא ומיד שתיכף ובודאי

" ואומר באצבעו dfמראה dpd(המשיח ,a"4`(מלך
– זה רגע שלפני ברגע עבר) (בלשון בא שכבר

כאו"א  ופעולת הגאולה ענין הדגשת לבאר יש
זה  הש"ק יום בעניני הגאולה בהבאת :5מישראל

ליום  במיוחד השייכים התורה בעניני – לראש לכל
הפרשה  גם (כולל השבוע בפרשת – זה הש"ק
דיום  אבות בפרקי וכן במנחה), לקרוא שמתחילין

זה  בנוגע 6הש"ק הן – הזמן של בתוכנו וגם ,
כדלקמן. הספירה, לימי בנוגע והן החודש, לכללות

מודגש · – תזריעֿמצורע – השבוע בפרשת .
הגאולה: ענין ביותר

– זכר" וילדה תזריע כי "אשה – "תזריע"
על7כידוע  רומזת ("וילדה") 8(כמ"ש dle`bשלידה

על רומזת זכר ולידת בני'"), את ציון wfegd"ילדה
swezde גאולה והשלימה, האמיתית דגאולה (זכר)
zigvp זכר לשון חדש" ("שיר גלות אחרי' )9שאין

על  רומז זכר" ש"וילדה היינו, צדקנו, משיח ע"י
"zcil(התגלות)giyn znyp היותר ממדריגה שהיא

דדכורא" מעלמא .10עליונה..

על  קאי – תזריע" כי "אשה יותר: ובפרטיות
בזמן  ("אשה") ישראל דכנסת העבודה כללות

ל"זריעה" שנמשלה כמ"ש 11הגלות ("תזריע"),
בארץ" לי גו'"12"וזרעתי' יעקב ישרש "הבאים ,13;

משך drixfdוע"י זמן כל ועבודתינו ד"מעשינו
כלל)14הגלות" הפסק ללא ומיד, (תיכף נעשית
dginvd"ישראל ופרח דהגאולה 13("יציץ (

אחרי' שאין צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית
זכר". "וילדה – גלות

בגמרא  כדאיתא – (של 15ו"מצורע" שמו "מה
בית  של (מצורע שמו רבי דבי חיוורא משיח)..

שנאמר 16רבי  ומכאובינו 17), נשא הוא חלינו אכן
אלקים  מוכה נגוע חשבנוהו ואנחנו סבלם
סובלי  עניי ביני' יתיב סימני' "מאי ומעונה",

דכתיב 18חלאים" מנוגע, נמי והוא "מנוגעים, ,19

נשא" הוא חלינו וכתיב מפשעינו מחולל  .20והוא

תהי' "זאת הכתוב כהמשך – יותר ובפרטיות
המצורע ezxdhתורת meia"21 לקרוא שנוהגין ועד ,

"פרשת בשם זו הוא dxdh"22פרשה ש"מצורע" –
משיח של zelbdשמו onfa הוא עצמו שמצד שאף ,

כמ"ש  השלימות, ירום 23בתכלית עבדי "ישכיל
צער  בעצמו וכואב סובל מ"מ, מאד", וגבה ונשא
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שמיני.1) ש"פ משיחות קונטרס ניסן. כ"ח שיחת
וש"נ.2) מקץ. ר"פ אוה"ת ראה
(סנהדרין 3) הקיצין" כל "כלו כבר הגמרא שבזמן לכך נוסף

ב). צז,
(ב)).4) ח (פ"ב, עה"פ ובשהש"ר ח ב, שה"ש
השבת 5) ליום דגאולה הכללית השייכות הדגשת על נוסף

לעתיד  שיר מזמור השבת, ליום שיר "מזמור – יום של בשירו
בסופה). (תמיד העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו ליום לבוא,

(6– זו) (בשנה והעיקרי הראשון בפעם בהלימוד ובפרט
שהמשך  (אף למתןֿתורה כהכנה לעצרת, פסח שבין בשבתות
על  נמשכת דפעולה ובאופן הקיץ), שבתות בכל גם הוא הלימוד

הגשמים). בימות (גם כולה השנה שבתות ובכל
וארא.7) ר"פ תו"א גם וראה ע. ע' א) (כרך פרשתנו אוה"ת

(דרמ"צ  פ"ב ק"פ מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך. ב צו, שם תו"ח
ועוד. ואילך)). סע"ב עז,

ח.8) סו, ישעי'
טו,9) בשלח מכילתא וראה יו"ד. מב, ישעי' א. צו, תהלים

ב. קטז, פסחים – ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א.

האוה"ח 10) בשם – תצא ע' ב) (כרך פרשתנו ריש אוה"ת
ריש  באוה"ת – האוה"ח לפי' הצ"צ הגהות גם (וראה תזריע ר"פ
"וילדה  :7 שבהערה ובאוה"ת ואילך). תתט ע' ג') (כרך פרשתנו

עתיק". מבחי' עליונה ומדריגה מבחינה .. משיח על קאי זכר
ובכ"מ.11) בשלח. ר"פ שם ואילך. ג נג, שמות תו"א ראה
כה.12) ב, הושע
ו.)13 כז, ישעי'

רפל"ז.14) תניא
ב.15) צח, סנהדרין
ס"ח.16) לקמן וראה שם. פרש"י
ד.17) נג, ישעי'
א.18) שם, סנהדרין
ה.19) שם, ישעי'
שם.20) סנהדרין פרש"י
הרמזים 21) פרטי – מצורע ר"פ אוה"ח בארוכה ראה

המשיח. לביאת מצורע דטהרת בהשייכות
(22.5 הערה 100 ע' ח"ז לקו"ש ראה
ב.23) קפא, זח"א עה"פ. תרגום יג. נב, ישעי'



יג f"nyz'd ,xii` 'b ,n"efz t"y

אפילּו46תצא  עּכבן ּדלא ּבאֹופן יהיה זה וכל , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֹ

עין  ּד'לכתחילה 47ּכהרף ּבאֹופן ּגּופא וזה , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ

מּמׁש עין ּכהרף אפילּו עּכבן ׁשּלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹאריּבער',

ַָמּמׁש.
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ג.46) פי"ג, ויק"ר ד. נא, מארץ 47)ישעי' צאתך כימי והרי מא). יב, בא עה"פ ופרש"י (מכילתא מצרים ביציאת שהי' כמו

טו). ז, (מיכה נפלאות אראנו מצרים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(וכללות  הקרבנות קיום עבודת

בשלימות, יהיו ≈¿eÓÏLe˙המצוות)
- ‰¯Bz‰ לעתיד על שנאמר כפי «»

שאז  Èz‡Óלבוא ‰L„Á ‰¯Bz»¬»»≈ƒƒ
‡ˆ˙46ÔÙB‡a ‰È‰È ‰Ê ÏÎÂ , ≈≈¿»∆ƒ¿∆¿∆

Û¯‰k eÏÈÙ‡ Ô·kÚ ‡Ïc¿…ƒ¿»¬ƒ¿∆∆

ÔÈÚ47, ומיד תכף Ùeb‡אלא ‰ÊÂ «ƒ¿∆»
עצמם המהירות  העיכוב ∆¿ÔÙB‡aואי

,'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ'c כלומר ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
וכלל  כלל עיכוב כל …∆lL‡ללא

LnÓ ÔÈÚ Û¯‰k eÏÈÙ‡ Ô·kÚƒ¿»¬ƒ¿∆∆«ƒ«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc zeaezk(iying meil)

miqix`d m`d :wtqdúéçð ìòác àzòcàlr ef dcearl ecxi - ©©§¨§©©¨¦
c oeike ,mdl mlyi `ede lrad ly eiqix` eidiy zrc÷élzñéà¦§©¥

ìòa déì,ef dcy ly gayde ze`veddn lrad wlzqdy xg` - ¥©©
eäì e÷élzñéàegekn mi`a md oky ,ef dcyn md mb miwleqn - ¦§©¥§

.epick mpiceúéçð àòøàc àzòcà ,àîìc Bàlr ef dcearl ecxi - ¦§¨©©§¨§©§¨¨¦
,gaya mwlg z` dpnn elhiy ,dnvr dcyd zrcék àòøàå§©§¨¦

àîéé÷ éñéøàì ,àîéé÷dkezl ecixeiy jkl zcner ixd rwxwde - ©§¨©£¦¥©§¨
zxkey dy`d dzid ,mze` cixen lrad did `l m`y ,miqix`
oi` eizeiekf z` lrad ciqtdy xg` s`e ,dcya ecariy miqix`

.mwlg z` miciqtn miqix`d
mwlg z` miqix`d eciqtd eitly wtqa cvd lr ddnz `xnbd

ya:`xnbd dywn .dcé÷úîàðL éàî ,ïðç áø øa àáø dì ódna - ©§¦¨¨¨©©¨¨©§¨
elld miqix`d oic dpeyîly epicdòèðe ,Bøéáç äãN CBúì ãøBiä ¦©¥§§¥£¥§¨¨

,úeLøa àlLy `ed oicdyBì ïéîL,d`vedde gayd z`ìò Bãéå ¤Ÿ¦§¨¦§¨©
äðBzçzäs`e .ixnbl ciqtn epi` j` ,mdipian zegtd z` lehil ©©§¨

`ly oeik ,zeyxa `ly micxeik miqix`d z` aiygp m` mb ,o`k
.lkd eciqtiy `xaq oi` mewn lkn ,dy`d zrcn ecxi

c oeik ,`iyew ef oi` :`xnbd zvxzn,íúädcyl cxeid iabl ¨¨
,zeyxa `ly exagçøèc Léðéà àkéìgxeh didy xg` mc` oi` - ¥¨¦¦§¨©

zegtd] gay e` d`ved el mlyl milrad aiig okle ,ef dcya
,llk dcya el` zerihp eid `l cxei eze` ilel ixdy ,[mdipiay
eize`ved z` dld lehiy jka cqtd oi` dcyd lraly `vnpe

la` .gayd z` e`,àëäly dcyl miqix` cixedy lraa ¨¨
c oeik ,zrhip dcyd dzid miqix`d ilel s` ,ezy`ìòa àkéà¦¨©©

çøèccaer did m`e ,dcya gexhl jixvy `ed lrad ixd - §¨©
hrn lk` ixdy ,gay `le ze`ved lhep did `l ,envra dcya

,'lk` lk`y dne `ived `ivedy dn'y epizpyn oicke ,zexitdn
.melk miqix`l mlyl dkixv dpi`y okzi okle

:`xnbd zxxandìò éåä éàîly ,df wtqa dkldd dwqtp cvik - ©¨¥£¨
:`xnbd zwqet .beln dcyl miqix` cixedy lraàðeä áø øîà̈©©¨

ïðéæç ,òLBäé áøc déøa,ze`xle opeazdl yi -éàdìòaenvr §¥§©§ª©©¦©¦©©
,àeä ñéøà`ly `vnp ,envra ef dcya cearl leki dide ¨¦

did mzcear ilel ixdy ,miqix`d zceara dy`d dgieexd
xac el mlyl dkixv dzid `le ,rwxwd z` envra caer dlra

m` okle ,dyxiby ixg`eäì e÷lzñà ,ìòa déì ÷ìzñéà,miqix`d ¦§©¥¥©©¦§©§§
j` .melk mdl znlyn dpi`eìòa éàenvr,àeä ñéøà åàìixd ¦©©¨¨¦

àîéé÷ éñéøàì àòøà,miqix` dkezl cixedl rwxwd zcner - ©§¨©£¦¥©§¨
mpic ,rwxwd zcear z` eyry el` miqix` dl eliredy oeike
dy`d eli`k ,dpicnd iqix` bdpnk milhepy zeyxa micxeik

.mzxky

* * *
ly zexit lek`l ezekf z` xeknl leki lra m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zwtzqn .beln iqkpò÷ø÷ øënL ìòa ,eäì àéòaéàiqkp ¦©§¨§©©¤¨©©§©
beln,úBøéôìrwxwa cearl zekfd z` gwell xkn ,xnelk §¥

,zeyrl leki lrad didy itk ,dizexit z` lek`leeäîm`d - ©
:wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .z`f zeyrl lrad lekiéî¦

éð÷à (dì) éð÷c éàî ,ïðéøîàzekf xnelk ,lral iepw didy dn - ©§¦¨©§¨¥¨©§¥
.xeknl `ed leki ,ef dcya zexitdàîìc Bà,xeknl leki epi` ¦§¨

okyïðaø déì eðéwz ékminkg epwzy dn -úBøétbeln,ìòáì ¦©¦¥©¨¨¥§©©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dheq(iyily meil)

àéðúc`ziixaa,dpiky ipt liawd eli`k ziviv zevn miiwnd lky §©§¨
yäpzLp äî ,øîBà øéàî éaø äéäd ravúìëzepzil eehvpy ¨¨©¦¥¦¥©¦§©¨§¥¤

xzei zevivaïéðBòáö éðéî ìkî.äîBc úìëzäL éðtîezi`xn ¦¨¦¥¦§¦¦§¥¤©§¥¤¤
íiì,äîBc íéåed`xna `edãBákä àqëì äîBc òé÷øå ,òé÷øì. ©¨§¨¤¨¨¦©§¨¦©¤§¦¥©¨

øîàpLriwxd iablåéìâø úçúå ìàøNé éäìà úà eàøéå" ¤¤¡©©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥§©©©§¨
áéúëe ,"øäèì íéîLä íöòëe øétñä úðáì äNòîk`qk iabl §©£¥¦§©©©¦§¤¤©¨©¦¨Ÿ©§¦

ceakd,"àñk úeîã øétñ ïáà äàøîk"`edy xitqdy ixd §©§¥¤¤©¦§¦¥
ceakd `qkl dnec riwxd.

.äðùîxtqa zazkpd dheq zlibn zaizk ipic zx`an dpynd
slw `edyáúBk Bðéà .dze`çelä ìò àì,ur lyøéépä ìò àìå ¥¥Ÿ©©©§Ÿ©©§¨

dyrpe ,waca mze` miwacne mze` miyzeky miayrn ieyrd
,eilr aezkl ozipy xerkìò àìå§Ÿ©
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.`"ypz'd xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn .c"qa
בזמן ‡ ביותר ומודגש להמדובר בהמשך .

כאו"א  של בפעולתו הצורך ע"ד ממש האחרון
משיח  את להביא בו התלוי כל לעשות מישראל

ממש  ומיד תיכף ממש בפועל ,1צדקנו

של  סיומו (עם ממש  אלה שבימינו כיון –
" נפלאות) אראנו שנת תהא דהי' ניסן lkחודש elk

oiviwd"הימין ו"קץ הימים" ("קץ "2(ynn eheytk3,
וכאו"א  צדקנו, משיח בא ומיד שתיכף ובודאי

" ואומר באצבעו dfמראה dpd(המשיח ,a"4`(מלך
– זה רגע שלפני ברגע עבר) (בלשון בא שכבר

כאו"א  ופעולת הגאולה ענין הדגשת לבאר יש
זה  הש"ק יום בעניני הגאולה בהבאת :5מישראל

ליום  במיוחד השייכים התורה בעניני – לראש לכל
הפרשה  גם (כולל השבוע בפרשת – זה הש"ק
דיום  אבות בפרקי וכן במנחה), לקרוא שמתחילין

זה  בנוגע 6הש"ק הן – הזמן של בתוכנו וגם ,
כדלקמן. הספירה, לימי בנוגע והן החודש, לכללות

מודגש · – תזריעֿמצורע – השבוע בפרשת .
הגאולה: ענין ביותר

– זכר" וילדה תזריע כי "אשה – "תזריע"
על7כידוע  רומזת ("וילדה") 8(כמ"ש dle`bשלידה

על רומזת זכר ולידת בני'"), את ציון wfegd"ילדה
swezde גאולה והשלימה, האמיתית דגאולה (זכר)
zigvp זכר לשון חדש" ("שיר גלות אחרי' )9שאין

על  רומז זכר" ש"וילדה היינו, צדקנו, משיח ע"י
"zcil(התגלות)giyn znyp היותר ממדריגה שהיא

דדכורא" מעלמא .10עליונה..

על  קאי – תזריע" כי "אשה יותר: ובפרטיות
בזמן  ("אשה") ישראל דכנסת העבודה כללות

ל"זריעה" שנמשלה כמ"ש 11הגלות ("תזריע"),
בארץ" לי גו'"12"וזרעתי' יעקב ישרש "הבאים ,13;

משך drixfdוע"י זמן כל ועבודתינו ד"מעשינו
כלל)14הגלות" הפסק ללא ומיד, (תיכף נעשית
dginvd"ישראל ופרח דהגאולה 13("יציץ (

אחרי' שאין צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית
זכר". "וילדה – גלות

בגמרא  כדאיתא – (של 15ו"מצורע" שמו "מה
בית  של (מצורע שמו רבי דבי חיוורא משיח)..

שנאמר 16רבי  ומכאובינו 17), נשא הוא חלינו אכן
אלקים  מוכה נגוע חשבנוהו ואנחנו סבלם
סובלי  עניי ביני' יתיב סימני' "מאי ומעונה",

דכתיב 18חלאים" מנוגע, נמי והוא "מנוגעים, ,19

נשא" הוא חלינו וכתיב מפשעינו מחולל  .20והוא

תהי' "זאת הכתוב כהמשך – יותר ובפרטיות
המצורע ezxdhתורת meia"21 לקרוא שנוהגין ועד ,

"פרשת בשם זו הוא dxdh"22פרשה ש"מצורע" –
משיח של zelbdשמו onfa הוא עצמו שמצד שאף ,

כמ"ש  השלימות, ירום 23בתכלית עבדי "ישכיל
צער  בעצמו וכואב סובל מ"מ, מאד", וגבה ונשא
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שמיני.1) ש"פ משיחות קונטרס ניסן. כ"ח שיחת
וש"נ.2) מקץ. ר"פ אוה"ת ראה
(סנהדרין 3) הקיצין" כל "כלו כבר הגמרא שבזמן לכך נוסף

ב). צז,
(ב)).4) ח (פ"ב, עה"פ ובשהש"ר ח ב, שה"ש
השבת 5) ליום דגאולה הכללית השייכות הדגשת על נוסף

לעתיד  שיר מזמור השבת, ליום שיר "מזמור – יום של בשירו
בסופה). (תמיד העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו ליום לבוא,

(6– זו) (בשנה והעיקרי הראשון בפעם בהלימוד ובפרט
שהמשך  (אף למתןֿתורה כהכנה לעצרת, פסח שבין בשבתות
על  נמשכת דפעולה ובאופן הקיץ), שבתות בכל גם הוא הלימוד

הגשמים). בימות (גם כולה השנה שבתות ובכל
וארא.7) ר"פ תו"א גם וראה ע. ע' א) (כרך פרשתנו אוה"ת

(דרמ"צ  פ"ב ק"פ מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך. ב צו, שם תו"ח
ועוד. ואילך)). סע"ב עז,

ח.8) סו, ישעי'
טו,9) בשלח מכילתא וראה יו"ד. מב, ישעי' א. צו, תהלים

ב. קטז, פסחים – ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א.

האוה"ח 10) בשם – תצא ע' ב) (כרך פרשתנו ריש אוה"ת
ריש  באוה"ת – האוה"ח לפי' הצ"צ הגהות גם (וראה תזריע ר"פ
"וילדה  :7 שבהערה ובאוה"ת ואילך). תתט ע' ג') (כרך פרשתנו

עתיק". מבחי' עליונה ומדריגה מבחינה .. משיח על קאי זכר
ובכ"מ.11) בשלח. ר"פ שם ואילך. ג נג, שמות תו"א ראה
כה.12) ב, הושע
ו.)13 כז, ישעי'

רפל"ז.14) תניא
ב.15) צח, סנהדרין
ס"ח.16) לקמן וראה שם. פרש"י
ד.17) נג, ישעי'
א.18) שם, סנהדרין
ה.19) שם, ישעי'
שם.20) סנהדרין פרש"י
הרמזים 21) פרטי – מצורע ר"פ אוה"ח בארוכה ראה

המשיח. לביאת מצורע דטהרת בהשייכות
(22.5 הערה 100 ע' ח"ז לקו"ש ראה
ב.23) קפא, זח"א עה"פ. תרגום יג. נב, ישעי'



ypz'd"`יד xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn

(ש" טהרתו" ו"ביום הגלות; נגע txp`ומכאובי
של  ומצבו מעמדו על קאי הצרוע") מן הצרעת

i"paמשיח z` l`ebe dlbznyk האמיתית בגאולה
.24והשלימה 

להבין ‚ וצריך .25:

הפרשיות דב' והשייכות הקשר rxevnÎrixfzא)
דלכאורה, – יחדיו) שניהם קורין השנים (שבכו"כ

" עםrixfzהשם קשור עצמו (שמצד "dcledd,
שכאשר  וילדה", תזריע כי "אשה בכתוב כמפורש
על  מורה ד"וילדה") ההמשך בא אזי "תזריע"

dle`bd" השם ואילו ,rxevn הוא עצמו (שמצד "
dxdhd jtidבפעולה צורך ויש לפעול , כדי מיוחדת

(צער  על מורה טהרתו") ד"ביום ומצב המעמד
יחדיו?zelbdומכאובי) שניהם יתחברו ואיך ,

תזריע  – הפרשיות להמשך בנוגע ועיקר: ב)
)k"g`e כי ש"אשה לאחרי דלכאורה, – מצורע (

xkfתזריע dclie,גלות אחרי' שאין נצחית גאולה ,"
ד" ומצב מעמד עוד שייך עם rxevnלא שקשור "

הגלות? ענין

שם  – בפ"ע הפרשיות מב' א' בכל ועד"ז ג)
לתוכנה: ביחס הפרשה

" על rixfzבפרשת מורה הפרשה שם – "
dle`bd ועיקר והמשך וילדה"), תזריע כי ("אשה

בדיני הוא עלmirbp26הפרשה ;zelbd27שמורה
" שנקראת rxevnובפרשת (כפי הפרשה שם – "

על מורה בדיני zelbdבתורה) הוא הפרשה והמשך ,
zxdh ביום המצורע תורת תהי' ("זאת המצורע

על שמורה .dle`bdטהרתו")

ומדגיש  מבטא הפרשה ששם כיון ולכאורה,

שמדברת  שהפרשה יותר מתאים הי' הפרשה, תוכן
"mirbpבדיני בשם תקרא הגלות) ",rxevn(ענין

בדיני שמדברת הגאולה)dxdhdוהפרשה (ענין
" בשם ?rixfz"תקרא

שמשיח  כיון משיח: של לשמו בנוגע ועד"ז ד)
בשמו ml`ebהוא מדגישים למה – ישראל של

ענין וענינו) מהותו מתאר ע"י zelbd(שהשם
" בשם "?!rxevnקריאתו

הנגעים „ בענין הביאור בהקדם ויובן .28:

גו'", בשרו בעור יהי' כי "אדם הפסוק על
בלקו"ת  לפי 29מבואר גדולה במדרגה הוא ש"אדם

דכולא  שלימו כשמוכשרין 30שהוא הזה אדם ..
עדיין להיות יוכל הדברים.. כל ותיקן xeraמעשיו

exya והפסולת הרע נתברר לא שבו התחתונה בחי'
והם  בבשרו.. בגשמיות סימנים ונולדים ממנו
תיקן  ה' בעבודת שברוחניות מפני הנגעים..
(בירור  הדברים בכל הטוב מן הרע ובירר במעשיו

פסולת רק הנפש), ומן הגוף מן eiyealהרע seqay
רק  בבשרו.. נולדו לכן נתברר, לא עדיין

zeipeviga."

יהי' כי "אדם הכתוב לשון בדיוק להוסיף ויש
" צרעת": לנגע גו' בשרו exyaבעור xera שלא – "

דהאדם  (העצמיות) לה"עצם" שייך שאינו בלבד זו
לה"בשר" אפילו שייך שאינו אלא שלו, וגידים
ע"י  בו וניתוסף המשתנה דבר דהאדם, (וגידים)
אם  כי כבשרו, ובשר דם שנעשים ושתי' אכילה
לה"בשר". ומקיף) (חיצוניות שמסביב לה"עור"
"אדם  – גופא דהבשר) (החיצוניות בשרו" ו"בעור

'idi ik,הרגיל דבר זה שאין היינו, בשרו", בעור
הרגיל  מגדר היוצא נקרית") ("מקרה מקרה .31אלא

" רק ה"ז בשרו") בעור (כש"והי' אז צרעת"rbpוגם
 ֿ הבלתי שהענין היינו, נגיעה, מלשון גם "נגע" –

אפילו  (אליו, שייך אינו לחיצוניותו רצוי לא)
בו. נוגע רק אלא בשרו"), ("עור

בלקו"ת  שמוסיף כפי – ועיקר "וגם 32ועוד –
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(איכ"ר 24) במדרש כדאיתא – לביהמ"ק בנוגע ועד"ז
הפסוק  על בסופו) תקנא רמז פרשתנו ביל"ש הובא כא. פתיחתא
בית  זה "והצרוע וגו'", הנגע בו אשר "והצרוע מה) יג, (פרשתנו

("מצורע") "צרוע" שנקרא – כו'" (כההמשך epaxegaהמקדש
וטהרתו  שני"), וחורבן ראשון חורבן יקרא טמא "וטמא שם:

על (בנגעי oipaרומזת ספי"ז פרשתנו בויק"ר ועד"ז – ביהמ"ק.
.. ביהמ"ק זה אחוזתכם, ארץ בבית צרעת) נגע "(ונתתי בתים):
ולקחו  ת"ל לעולם יכול .. סתרי' דנא וביתא הבית, את ונתץ
אלקים  ה' אמר כה לכן טז) כח, (ישעי' שנאמר אחרות, אבנים

גו'". יקרת פנת בחן אבן אבן בציון יסד הנני
ואילך.25) 70 ע' חכ"ב לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
ב),26) (יג, וגו'" שאת בשרו בעור יהי' כי "אדם – אדם נגעי

מז). (שם, וגו'" צרעת נגע בו יהי' כי "והבגד – בגדים ונגעי
זו 27) ספחת .. בבל זו "שאת ספט"ו: פרשתנו ויק"ר ראה

אדום". זו צרעת נגע .. יון זו בהרת .. מדי

וש"נ.28) (תזריע). השבועי לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
ב.29) כב, פרשתנו
א.30) מח, פרשתנו זהר ראה
"שלא 31) הם שהנגעים הרמב"ם), (מדברי שם לקו"ת ראה

הם" נסים מעשה אך .. המצויים מליחות שאינם .. הטבע כדרך
.(9 הערה 65 ע' חכ"ב לקו"ש (ראה

מצורע 32) טומאת מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה שם.
בתחלתו.

`"ypz'd xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn

mideabנגעים mixac עד טמא נק' שאינו הן,
שם  לו קרא לא וכשעדיין טמא, הכהן שיקראנו

טומאה  בכלל הנגעים אין הם 33טמא אדרבה, אלא ,
mipeilr zexe`34."דקדושה קשיא דינא שהם רק ,

הם ‰ [שהנגעים אלו ענינים שב' לומר, ויש .
(בחיצוניות)zleqt"רק לבושיו l`שבסוף oiicry

xxazp..גבוהים "דברים והם ,"mipeilr zexe`"
בזה:miiktd(ענינים זה תלויים – לכאורה)]

גבוהים.. "דברים בעצם הם ש"נגעים" כיון
ענין  מהם כשנשתלשל גם לכן, עליונים", אורות
ענין  רק ה"ז החיצונים, יניקת ע"י בלתיֿרצוי
התחתונה  בבחי' בלבד) (נגיעה שנוגע חיצוני

בלבד. לבושיו") ("בסוף

הוא  המצורע) (טהרת זה על התיקון גם ולכן,
ע"י אלא) לגמרי, חדש ענין ע"י mpipr(לא ielib

mirbpd ly izin`d" mipeilrשהם zexe` כמרומז – "
המצורע תורת תהי' "זאת הכתוב meiaבלשון

ezxdh" ע"י היא ש"טהרתו" ,"meiשענינו ,"xe`
ielibe כמ"ש היינו,35, יום", לאור אלקים "ויקרא

האמ  (ענינם עליונים האורות הנגעים גילוי של יתי)
הטהרה  להיפך עד החיצונים יניקת מתבטלת (ועי"ז

בלבד  בחיצוניות ).36אפילו

Â הענין וביאור .37:

להיפך  עד החיצונים ליניקת האפשרות סיבת
עליונים" מה"אורות ובחיצוניות) (בגלוי הטהרה
מעלת  גודל מפני היא, (לאמיתתם), דנגעים
להתלבש  יכולים שאינם עליונים" ה"אורות
"אורות  – והחסידות הקבלה ובלשון ב"כלים".

דתיקון",38דתוהו" ב"כלים מהתלבשות שלמעלה
הענינים  כל כו') השבירה (לאחרי נשתלשלו שמהם

הבלתיֿרצויים.

האדם: בעבודת והענין

ב"כלים" מתלבשים שאינם עליונים" ה"אורות
" של תנועה הנפש,evx`פועלים כלות שהו"ע – "

הכלים.. מן ותסתלק הנפש אור תכלה "שכלה
למטה, התפשטות בחי' יהי' שלא הכלים מיעוט

ה'" באור וליכלל למעלה להסתלק ומזה 39אלא .
נמשך  שאין "מחמת – החיצונים יניקת להיות יכול
מבחי' אזי דקדושה, ואותיות בכלים שוב בחי'
כמו  החיצונים, יניקת להסתעף יוכל לבד הרצוא
בתורה  עוסק אינו אם בתפלה ההתלהבות שאחר
קפידא  דינים בחי' מההתלהבות להתהוות יוכל

כו'" וגסות יש ג"כ נסתעף ומזה .40וכעס,

כמארז"ל  – לזה שוב 41והעצה לבך רץ "אם
" צ"ל ה"רצוא" שלאחרי שהו"ע aeyלאחד", ,"

כח  לו (ש)אין במציאות.. ל"ביטול עד הביטול,
הוא  אלא ודבר, יש בבחי' אש ברשפי להתפעל כלל
לפני  העבד בבוא רואים שאנו כמו דומם.. כאבן
אז  המלך לפני לעמוד מאד מקרוב כשבא המלך..
ממציאותו  שנתבטל מפני ועוז.. כח בו נשאר לא
להתפשט  ההשבה יבוא הביטול.. ומצד לגמרי..
נשלמת  ועי"ז דוקא", למטה שונים מכלים בכלים
ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה העליונה הכוונה

דוקא  בתחתונים .42דירה

ה"רצוא", שלאחרי ה"שוב" שפעולת ונמצא,
מהתלבשות  שלמעלה עליונים" ה"אורות שגם היא,
ב"כלים" ויתגלו יומשכו הרצוא) (תנועת בכלים

השוב). (תנועת

דרצוא  התנועות ב' חיבור להיות שיוכל וכדי
התגלות  צ"ל וגבורה, חסד והמשכה, העלאה ושוב,
ששרשה  התפארת, בחי' – משניהם שלמעלה בחי'
שעל  השתלשלות, מסדר שלמעלה הכתר בבחי'

וגבורה  דחסד הקוין ב' חיבור נעשה העלאה 43ידה ,
עליונים" ה"אורות שגם ושוב, רצוא והמשכה,

ב"כלים" ויתגלו יומשכו מכלים .44שלמעלה
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ה"ב.33) פ"ט צרעת טומאת הל' רמב"ם רפ"ג. נגעים משנה
מצורע. ר"פ תו"כ ב. יג, פרשתנו ופרש"י תו"כ וראה

ש"34) "rbpלהעיר, אותיות "bpr ח"ב רע"ב. כו, ח"א (זהר "
עליונים" שה"אורות י"ל ועפ"ז ועוד), א. רעג, ח"ג ב. רסה,

.(65 הערה לקמן (וראה העליון עונג בחי' על קאי ד"נגעים"
ה.35) א, בראשית
כבר 36) שנעשית  עכ"פ בחיצוניות הטהרה היפך לבטל וכדי

דטהרת  הענינים פרטי כל צ"ל – עליונים) האורות התגלות (לפני
הפרשה. שבהמשך המצורע

להצ"צ 37) סהמ"צ מצורע. ר"פ לקו"ת ראה – לקמן בהבא
שם.

"המצורע 38) – ל"תוהו" ד"מצורע" מהשייכות להעיר
קסט). ע' לוי"צ (תורת תהו" בגימטריא

פ"א.39) שם להצ"צ סהמ"צ
שם.40) לקו"ת
סה"מ 41) וראה א). (ז, בהקדמה תקו"ז מ"ח. פ"א יצירה ספר

בהערה. ריא ע' תרנ"ט
ספ"נ.42) תניא גם וראה שם. להצ"צ וסהמ"צ לקו"ת
ואילך.43) ג כג, פרשתנו לקו"ת ראה
(44.60 שבהערה דרושים גם ראה



טו `"ypz'd xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn

(ש" טהרתו" ו"ביום הגלות; נגע txp`ומכאובי
של  ומצבו מעמדו על קאי הצרוע") מן הצרעת

i"paמשיח z` l`ebe dlbznyk האמיתית בגאולה
.24והשלימה 

להבין ‚ וצריך .25:

הפרשיות דב' והשייכות הקשר rxevnÎrixfzא)
דלכאורה, – יחדיו) שניהם קורין השנים (שבכו"כ

" עםrixfzהשם קשור עצמו (שמצד "dcledd,
שכאשר  וילדה", תזריע כי "אשה בכתוב כמפורש
על  מורה ד"וילדה") ההמשך בא אזי "תזריע"

dle`bd" השם ואילו ,rxevn הוא עצמו (שמצד "
dxdhd jtidבפעולה צורך ויש לפעול , כדי מיוחדת

(צער  על מורה טהרתו") ד"ביום ומצב המעמד
יחדיו?zelbdומכאובי) שניהם יתחברו ואיך ,

תזריע  – הפרשיות להמשך בנוגע ועיקר: ב)
)k"g`e כי ש"אשה לאחרי דלכאורה, – מצורע (

xkfתזריע dclie,גלות אחרי' שאין נצחית גאולה ,"
ד" ומצב מעמד עוד שייך עם rxevnלא שקשור "

הגלות? ענין

שם  – בפ"ע הפרשיות מב' א' בכל ועד"ז ג)
לתוכנה: ביחס הפרשה

" על rixfzבפרשת מורה הפרשה שם – "
dle`bd ועיקר והמשך וילדה"), תזריע כי ("אשה

בדיני הוא עלmirbp26הפרשה ;zelbd27שמורה
" שנקראת rxevnובפרשת (כפי הפרשה שם – "

על מורה בדיני zelbdבתורה) הוא הפרשה והמשך ,
zxdh ביום המצורע תורת תהי' ("זאת המצורע

על שמורה .dle`bdטהרתו")

ומדגיש  מבטא הפרשה ששם כיון ולכאורה,

שמדברת  שהפרשה יותר מתאים הי' הפרשה, תוכן
"mirbpבדיני בשם תקרא הגלות) ",rxevn(ענין

בדיני שמדברת הגאולה)dxdhdוהפרשה (ענין
" בשם ?rixfz"תקרא

שמשיח  כיון משיח: של לשמו בנוגע ועד"ז ד)
בשמו ml`ebהוא מדגישים למה – ישראל של

ענין וענינו) מהותו מתאר ע"י zelbd(שהשם
" בשם "?!rxevnקריאתו

הנגעים „ בענין הביאור בהקדם ויובן .28:

גו'", בשרו בעור יהי' כי "אדם הפסוק על
בלקו"ת  לפי 29מבואר גדולה במדרגה הוא ש"אדם

דכולא  שלימו כשמוכשרין 30שהוא הזה אדם ..
עדיין להיות יוכל הדברים.. כל ותיקן xeraמעשיו

exya והפסולת הרע נתברר לא שבו התחתונה בחי'
והם  בבשרו.. בגשמיות סימנים ונולדים ממנו
תיקן  ה' בעבודת שברוחניות מפני הנגעים..
(בירור  הדברים בכל הטוב מן הרע ובירר במעשיו

פסולת רק הנפש), ומן הגוף מן eiyealהרע seqay
רק  בבשרו.. נולדו לכן נתברר, לא עדיין

zeipeviga."

יהי' כי "אדם הכתוב לשון בדיוק להוסיף ויש
" צרעת": לנגע גו' בשרו exyaבעור xera שלא – "

דהאדם  (העצמיות) לה"עצם" שייך שאינו בלבד זו
לה"בשר" אפילו שייך שאינו אלא שלו, וגידים
ע"י  בו וניתוסף המשתנה דבר דהאדם, (וגידים)
אם  כי כבשרו, ובשר דם שנעשים ושתי' אכילה
לה"בשר". ומקיף) (חיצוניות שמסביב לה"עור"
"אדם  – גופא דהבשר) (החיצוניות בשרו" ו"בעור

'idi ik,הרגיל דבר זה שאין היינו, בשרו", בעור
הרגיל  מגדר היוצא נקרית") ("מקרה מקרה .31אלא

" רק ה"ז בשרו") בעור (כש"והי' אז צרעת"rbpוגם
 ֿ הבלתי שהענין היינו, נגיעה, מלשון גם "נגע" –

אפילו  (אליו, שייך אינו לחיצוניותו רצוי לא)
בו. נוגע רק אלא בשרו"), ("עור

בלקו"ת  שמוסיף כפי – ועיקר "וגם 32ועוד –

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

(איכ"ר 24) במדרש כדאיתא – לביהמ"ק בנוגע ועד"ז
הפסוק  על בסופו) תקנא רמז פרשתנו ביל"ש הובא כא. פתיחתא
בית  זה "והצרוע וגו'", הנגע בו אשר "והצרוע מה) יג, (פרשתנו

("מצורע") "צרוע" שנקרא – כו'" (כההמשך epaxegaהמקדש
וטהרתו  שני"), וחורבן ראשון חורבן יקרא טמא "וטמא שם:

על (בנגעי oipaרומזת ספי"ז פרשתנו בויק"ר ועד"ז – ביהמ"ק.
.. ביהמ"ק זה אחוזתכם, ארץ בבית צרעת) נגע "(ונתתי בתים):
ולקחו  ת"ל לעולם יכול .. סתרי' דנא וביתא הבית, את ונתץ
אלקים  ה' אמר כה לכן טז) כח, (ישעי' שנאמר אחרות, אבנים

גו'". יקרת פנת בחן אבן אבן בציון יסד הנני
ואילך.25) 70 ע' חכ"ב לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
ב),26) (יג, וגו'" שאת בשרו בעור יהי' כי "אדם – אדם נגעי

מז). (שם, וגו'" צרעת נגע בו יהי' כי "והבגד – בגדים ונגעי
זו 27) ספחת .. בבל זו "שאת ספט"ו: פרשתנו ויק"ר ראה

אדום". זו צרעת נגע .. יון זו בהרת .. מדי

וש"נ.28) (תזריע). השבועי לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
ב.29) כב, פרשתנו
א.30) מח, פרשתנו זהר ראה
"שלא 31) הם שהנגעים הרמב"ם), (מדברי שם לקו"ת ראה

הם" נסים מעשה אך .. המצויים מליחות שאינם .. הטבע כדרך
.(9 הערה 65 ע' חכ"ב לקו"ש (ראה

מצורע 32) טומאת מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה שם.
בתחלתו.

`"ypz'd xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn

mideabנגעים mixac עד טמא נק' שאינו הן,
שם  לו קרא לא וכשעדיין טמא, הכהן שיקראנו

טומאה  בכלל הנגעים אין הם 33טמא אדרבה, אלא ,
mipeilr zexe`34."דקדושה קשיא דינא שהם רק ,

הם ‰ [שהנגעים אלו ענינים שב' לומר, ויש .
(בחיצוניות)zleqt"רק לבושיו l`שבסוף oiicry

xxazp..גבוהים "דברים והם ,"mipeilr zexe`"
בזה:miiktd(ענינים זה תלויים – לכאורה)]

גבוהים.. "דברים בעצם הם ש"נגעים" כיון
ענין  מהם כשנשתלשל גם לכן, עליונים", אורות
ענין  רק ה"ז החיצונים, יניקת ע"י בלתיֿרצוי
התחתונה  בבחי' בלבד) (נגיעה שנוגע חיצוני

בלבד. לבושיו") ("בסוף

הוא  המצורע) (טהרת זה על התיקון גם ולכן,
ע"י אלא) לגמרי, חדש ענין ע"י mpipr(לא ielib

mirbpd ly izin`d" mipeilrשהם zexe` כמרומז – "
המצורע תורת תהי' "זאת הכתוב meiaבלשון

ezxdh" ע"י היא ש"טהרתו" ,"meiשענינו ,"xe`
ielibe כמ"ש היינו,35, יום", לאור אלקים "ויקרא

האמ  (ענינם עליונים האורות הנגעים גילוי של יתי)
הטהרה  להיפך עד החיצונים יניקת מתבטלת (ועי"ז

בלבד  בחיצוניות ).36אפילו

Â הענין וביאור .37:

להיפך  עד החיצונים ליניקת האפשרות סיבת
עליונים" מה"אורות ובחיצוניות) (בגלוי הטהרה
מעלת  גודל מפני היא, (לאמיתתם), דנגעים
להתלבש  יכולים שאינם עליונים" ה"אורות
"אורות  – והחסידות הקבלה ובלשון ב"כלים".

דתיקון",38דתוהו" ב"כלים מהתלבשות שלמעלה
הענינים  כל כו') השבירה (לאחרי נשתלשלו שמהם

הבלתיֿרצויים.

האדם: בעבודת והענין

ב"כלים" מתלבשים שאינם עליונים" ה"אורות
" של תנועה הנפש,evx`פועלים כלות שהו"ע – "

הכלים.. מן ותסתלק הנפש אור תכלה "שכלה
למטה, התפשטות בחי' יהי' שלא הכלים מיעוט

ה'" באור וליכלל למעלה להסתלק ומזה 39אלא .
נמשך  שאין "מחמת – החיצונים יניקת להיות יכול
מבחי' אזי דקדושה, ואותיות בכלים שוב בחי'
כמו  החיצונים, יניקת להסתעף יוכל לבד הרצוא
בתורה  עוסק אינו אם בתפלה ההתלהבות שאחר
קפידא  דינים בחי' מההתלהבות להתהוות יוכל

כו'" וגסות יש ג"כ נסתעף ומזה .40וכעס,

כמארז"ל  – לזה שוב 41והעצה לבך רץ "אם
" צ"ל ה"רצוא" שלאחרי שהו"ע aeyלאחד", ,"

כח  לו (ש)אין במציאות.. ל"ביטול עד הביטול,
הוא  אלא ודבר, יש בבחי' אש ברשפי להתפעל כלל
לפני  העבד בבוא רואים שאנו כמו דומם.. כאבן
אז  המלך לפני לעמוד מאד מקרוב כשבא המלך..
ממציאותו  שנתבטל מפני ועוז.. כח בו נשאר לא
להתפשט  ההשבה יבוא הביטול.. ומצד לגמרי..
נשלמת  ועי"ז דוקא", למטה שונים מכלים בכלים
ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה העליונה הכוונה

דוקא  בתחתונים .42דירה

ה"רצוא", שלאחרי ה"שוב" שפעולת ונמצא,
מהתלבשות  שלמעלה עליונים" ה"אורות שגם היא,
ב"כלים" ויתגלו יומשכו הרצוא) (תנועת בכלים

השוב). (תנועת

דרצוא  התנועות ב' חיבור להיות שיוכל וכדי
התגלות  צ"ל וגבורה, חסד והמשכה, העלאה ושוב,
ששרשה  התפארת, בחי' – משניהם שלמעלה בחי'
שעל  השתלשלות, מסדר שלמעלה הכתר בבחי'

וגבורה  דחסד הקוין ב' חיבור נעשה העלאה 43ידה ,
עליונים" ה"אורות שגם ושוב, רצוא והמשכה,

ב"כלים" ויתגלו יומשכו מכלים .44שלמעלה
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ה"ב.33) פ"ט צרעת טומאת הל' רמב"ם רפ"ג. נגעים משנה
מצורע. ר"פ תו"כ ב. יג, פרשתנו ופרש"י תו"כ וראה

ש"34) "rbpלהעיר, אותיות "bpr ח"ב רע"ב. כו, ח"א (זהר "
עליונים" שה"אורות י"ל ועפ"ז ועוד), א. רעג, ח"ג ב. רסה,

.(65 הערה לקמן (וראה העליון עונג בחי' על קאי ד"נגעים"
ה.35) א, בראשית
כבר 36) שנעשית  עכ"פ בחיצוניות הטהרה היפך לבטל וכדי

דטהרת  הענינים פרטי כל צ"ל – עליונים) האורות התגלות (לפני
הפרשה. שבהמשך המצורע

להצ"צ 37) סהמ"צ מצורע. ר"פ לקו"ת ראה – לקמן בהבא
שם.

"המצורע 38) – ל"תוהו" ד"מצורע" מהשייכות להעיר
קסט). ע' לוי"צ (תורת תהו" בגימטריא

פ"א.39) שם להצ"צ סהמ"צ
שם.40) לקו"ת
סה"מ 41) וראה א). (ז, בהקדמה תקו"ז מ"ח. פ"א יצירה ספר

בהערה. ריא ע' תרנ"ט
ספ"נ.42) תניא גם וראה שם. להצ"צ וסהמ"צ לקו"ת
ואילך.43) ג כג, פרשתנו לקו"ת ראה
(44.60 שבהערה דרושים גם ראה
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תורת  תהי' "זאת – המצורע טהרת וזהו"ע
" – טהרתו" ביום (ולא zxezהמצורע המצורע"

"zxdh של) ש"תיקונו וכיו"ב), המצורע"
התורה  עסק עיקר כי התורה.. עסק ע"י המצורע)..

ביטול" בבחי' "ונפשי45צ"ל וכמ"ש ,xtrk46 לכל
הביטול  שע"י בתורתך", לבי פתח (ועי"ז) תהי'
נעלית  מבחי' שהיא לתורה, "כלי" נעשה כעפר
בחי' – השתלשלות מסדר שלמעלה ביותר

כמארז"ל  ולכן 47התפארת, תורה", מתן זו "תפארת
שגם  ושוב, דרצוא התנועות ב' לחבר בכחה
ועי"ז  בכלים, ויתגלו יומשכו עליונים האורות
להיפך  עד החיצונים דיניקת האפשרות מתבטלת
(ענינם  עליונים שהאורות כיון דנגעים, הטהרה

למטה. ומתגלים נמשכים הנגעים) של האמיתי

Ê דגלות הענין לכללות בנוגע גם מובן ומזה .
(גאולה): וטהרתם (גלות) המצורע נגעי – וגאולה

האלקי, האור והסתר העלם שענינו – גלות
לחושך,48כמ"ש  ועד גו'", ראינו לא "אותותינו

ה  זמן דסוף  ומכופל כפול החושך –ובפרט גלות
ביותר  נעלה הו"ע ומקורו שרשו "אורות 49מצד ,

לבחי' ועד בכלים, מהתגלות שלמעלה עליונים"
ראינו" ("לא לגמרי מגילוי "ישת 50שלמעלה בחי' ,(

סתרו" האורות 51חושך והפלאת מעלת גודל ומפני ,
והסתר  העלם למטה נשתלשל מגילוי, שלמעלה
 ֿ הבלתי הענינים כל באים שמזה כפשוטו, וחושך

הגלות. שבזמן רצויים

ביותר, נעלה הו"ע ומקורו שבשרשו וכיון
לאחרי  גם לכן, מגילוי, שלמעלה עליונים אורות
כפשוטו, וחושך והסתר להעלם למטה שנשתלשל
אלא  זה אין וכו', הטהרה דהיפך לענינים עד
נגיעה  של ובאופן התחתונה ובדרגא בחיצוניות

בלבד.

כל  ועבודתינו "מעשינו שע"י התיקון גם ולכן,
לגמרי, חדש ענין ע"י (לא הוא הגלות" משך זמן

ע"י zelbdאלא) ly izin`d epipr zelbzd כמודגש]
ע"י  אלא) הגלות, ביטול ע"י (לא הוא שהתיקון גם

dle`blהפיכת zelbd כידוע וגילוי 52, המשכת שע"י
מ"גולה" נעשה עולם) של (אלופו האל"ף

מגילוי 53"גאולה" שלמעלה עליונים אורות – [
"מעשינו  ע"י אשר, סתרו"), חושך ("ישת
שגם  פועלים הגלות" משך זמן כל ועבודתינו
ויתגלו  יומשכו מגילוי שלמעלה העליונים האורות

האפשרות 54למטה  ממילא בדרך תתבטל (ועי"ז
אפילו  הטהרה להיפך עד כו' והסתר להעלם

בלבד). בחיצוניות

כל  ועבודתינו ב"מעשינו שהיתרון לומר, ויש
שהאורות  פועלים (שעי"ז הגלות" משך זמן

מצד הוא למטה) ויתגלו יומשכו lehiadהעליונים
ytpÎzxiqnde בזמן (ובעיקר) ביותר שמודגשת

בחי' שמצד והמס"נ הביטול וע"י ,dcigidהגלות,
" מבחי' ומקבלת סדר cigiהקשורה מכל שלמעלה "

דרצוא ההשתלש  התנועות ב' חיבור נעשה לות,
ומתגלים  נמשכים העליונים שהאורות ושוב,

בכלים.

Á והמשך והשייכות הקשר מובן עפ"ז .
ענין  וגלות), (גאולה תזריעֿמצורע הפרשיות
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א.45) כה, פרשתנו לקו"ת
כ),46) ג, (קהלת העפר" מן הי' ש"הכל – דייקא "כעפר"

ועד  הטובים, הענינים לכל "כלי" נעשה כעפר הביטול ע"י ולכן,
בפנים. כדלקמן תורה, – טוב הכי לענין

סע"א.47) נח, ברכות
ט.48) עד, תהלים
כ,49) (זח"ג ולעילא" לעילא סליק בגלותא ש"קוב"ה להעיר

ממש" העצמי' "בבחי' ההשתל'", מכל מעלה "למעלה ועוד), ב.
ס"י. לקמן וראה תרפו). ע' שה"ש (אוה"ת

אבל 50) .. בשר לעיני ונגלה נראה שאינו דייקא, ראינו "לא
לבדו, גדולות נפלאות לעושה ועז"נ .. קיימות* אותותינו מ"מ
לבדו  (הוא לבדו בבחי' שהן אלא תמיד גדולות נפלאות שממשיך
א. לד, שה"ש (לקו"ת העלם" בבחי' דהיינו נס), שהוא יודע

תקכד). ע' שם אוה"ת
יב.51) יח, תהלים

(*l"i f"tre ± .(my) "'ek dxezd zeize` epiidc ,epizeize` ody"
zelbd onfc "epizeze`"d ielibe zkynd dyrp dxezd i"ry
onwl d`xe) xya ipirl dlbpe d`xpd ote`a ("ecal zelecb ze`ltp")

(54 dxrd.

ובכ"מ.52) ג. לה, בהעלותך לקו"ת ספל"ב. ויק"ר ראה
גאולה 53) ובין גולה בין "ההפרש רעג: ע' בא אוה"ת ראה

ושם: נפלאות". אראנו בחי' פלא, שהוא .. אל"ף אות ע"י הוא
ובו  חדשים ראש הוא כי גאולה, של חודש ניסן ר"ח נק' "ולכן
– עולם". של אלופו כו' ראשון אני בחי' לכם, הוא ראשון נמשך
עם  ממש, האחרונים בימים הגאולה ענין הדגשת תומתק ועפ"ז

נפלאות. אראנו דשנת ניסן חודש של סיומו
מצרים 54) מארץ צאתך "כימי :49 שבהערה אוה"ת ראה

בבחי' ומופלא שמוסתר מה הוא נפלאות פי' נפלאות, אראנו
לעילא  סליק בגלותא קוב"ה .. עילוי אחר בעילוי ההסתלקות
מטה", למטה ויתגלה שיבוא הללו נפלאות ואראנו .. ולעילא
האמיתי  ענינו גילוי הוא נפלאות") ("אראנו הגאולה שענין היינו,
שנמשך  ולעילא", לעילא .. ומופלא שמוסתר "מה הגלות, של

למטה. ומתגלה

`"ypz'd xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn

מצורע  בפרשת וטהרתם תזריע, בפרשת הנגעים
ס"ג): (כנ"ל

אלא) בפ"ע, ענין (לא היא שהגאולה כיון
טהרת  (בדוגמת הגלות של האמיתי ענינו התגלות
הנגעים) של האמיתי ענינם התגלות ע"י המצורע

לאחרי לכן, –zillkd dncwdd(הפרשיות (לב'
כללות  על שרומז זכר" וילדה תזריע כי "אשה
באים  שעי"ז ("תזריע") הגלות בזמן העבודה
גלות  אחרי' שאין והשלימה האמיתית לגאולה

באים – זכר") mipiprd("וילדה ihxt בהמשך
הפרשיות:

הנגעים  בענין מדובר (גאולה) תזריע בפרשת
(שלכן, עליונים אורות הם שהנגעים כיון – (גלות)
בשרו"), "בעור רק ה"ז למטה הירידה לאחרי גם

בהגאולה; למטה ויתגלו שיומשכו

טהרת  אודות מדובר (גלות) מצורע ובפרשת
ע"י  היא הנגעים שטהרת כיון – (גאולה) הנגעים
האמיתי  (ענינו הנגעים של האמיתי ענינם התגלות
הו"ע  הגאולה של שתוכנה היינו, הגלות), של

האפשרות zeilrnl55`ד"מצורע" שנשללת ובאופן ,
נמשכים  העליונים שהאורות (כיון הפכי לענין
גלות  אחרי' שאין נצחית גאולה למטה), ומתגלים

זכר"). ("וילדה

וההמשך  הקשר גם ולבאר להוסיף [ויש
– זו שבת במנחת לקרוא שמתחילין להפרשה

:56אחריֿקדושים 

והאזהרה  הציווי נאמר שבה – אחרי פרשת
ד"שני  הנפש (כלות "שוב" בלי "רצוא" יהי' שלא

וימותו" ה' לפני בקרבתם אהרן רצוא 57בני אלא ,(
דוקא, הרצוא)zenypושוב בתנועת הם (שמצ"ע

tebami ועד] דוקא השוב) בתנועת הם (שמצ"ע

– זה לדורנו (ובנוגע לבוא דלעתיד נצחיים לחיים
בינתיים  הפסק ובאופן 58ללא דוקא, הגוף חיי ,(

הגוף  מן ניזונית דחיבור 59שהנשמה שזהו"ע ,[
נמשכים  העליונים שהאורות ושוב, הרצוא

בכלים  ;60ומתגלים

שלמעלה  נעלית דרגא מצד נעשה זה וענין
הציווי 61משניהם  נאמר שבה קדושים, פרשת –

אני", קדוש כי תהיו "קדושים (ונתינתֿכח)
הציווי  שייך (שאז הגשמי בעוה"ז בנ"י שבהיות

פרושים" "הוו תהיו", במעמד 62ד"קדושים ה"ה ,(
לקדושה  ועד תהיו"), ("קדושים קדושה של ומצב

חז"ל  כדרשת הקב"ה, של דקדושתו נעלית 63הכי

כפירוש  אני", קדוש כי ת"ל כמוני, "יכול
שכאו"א 64החסידות  בניחותא, כמוני" "יכול

דרגת  (כביכול), "כמוני" להיות "יכול" מישראל
אני"]. ד"קדוש הקדושה

(הגואל) משיח של בשמו יותר עוד ומודגש
מצורע  בשם רבי",65שנקרא בית של "מצורע –

והוא  "מנוגעים, חלאים", סובלי עניי ביני' ש"יתיב
– מנוגע" zelbdנמי mewne onfa mlera `vnp giyny,

[כהמשך  הגלות תחלואי שסובל גלות, של ובמצב
רבינו 15הגמרא  כגון הוא חייא מן אי רב "אמר

משיח "אם eiykrהקדוש", oiigy oze`n66 ודאי
yecwdהיינו epiax67 גמור וחסיד תחלואים דסובל ,
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"בדד"55) נאמר ובגלות) (במצורע שבשניהם להעיר,
ישבה  "איכה – ובגלות מו), יג, (פרשתנו ישב" "בדד – [במצורע

"בדד" – א)] א, (איכה נעלית zeilrnl`בדד" דרגא על שמורה ,
שגם  ולהעיר, – הדרגות. משאר ("בדד") לגמרי שמובדלת ביותר
כמ"ש  העם, מכל לגמרי מובדל הוא "מצורע") (שנקרא המשיח
מהאבות, למעלה מאד", וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל "הנה

יד). תולדות תנחומא (ראה כו' ממשה ולמעלה
(56 ֿ ואחרי תזריעֿמצורע הפרשיות בין שהקשר להעיר

זה  הש"ק שיום – זו שנה בקביעות יתירה בהדגשה הוא קדושים
פרשת  ושבת לארץ, בחוץ תזריעֿמצורע פרשת שבת הוא

הקודש. בארץ אחריֿקדושים
(57.60 שבהערה בדרושים נת' אחרי. ר"פ אוה"ח ראה

הביטול*58) ע"י (ברוחניות) הוא תשוב" עפר ד"אל והעילוי
.(61 הערה (וראה תהי'" לכל כעפר ד"ונפשי

ע'59) תרס"ו המשך ואילך. פפ"ח תרל"ז וככה המשך ראה
ועוד. .88 ע' חכ"א .44 ע' ח"כ לקו"ש תקכח.

אתהלך 60) אדה"ז במאמרי – באוה"ח כתוב ד"ה ראה
ע' ב) (כרך אחרי באוה"ת הלבבות וכל ד"ה לג). (ע' לאזניא
ואילך. 988 ע' ח"ג לקו"ש תרמ"ט. מות אחרי ד"ה ואילך. תקלח

תשמ"ז. אחרי .119 ע' חכ"ז
ס"ו.61) כנ"ל דשוב, הביטול הקדמת ע"י
קדושים.62) ר"פ פרש"י
ט.63) פכ"ד, ויק"ר
עה"פ.64) אוה"ת ב). (מז, קדושים ר"פ עינים מאור ראה
"חיוורא 65) נקרא שמשיח שהטעם צג) (ע' נ"ך אוה"ת ראה

דענג  הלעו"ז (היא) .. כשלג עזה ש"בהרת לפי הוא, רבי", דבי
עונג  פנימיות גילוי שהוא משיח וע"כ חיור, כתלג לבושי' העליון

bperdהעליון jynei f"iry icka rbpd laeq."חיור כתלג
יעמוד 66) "ואם ספי"א) מלכים (הל' הרמב"ם פס"ד וע"פ

מלך. כבר שהוא היינו – כו'" דוד מבית מלך
שילה 67) אמרי שילא רבי "דבי הסוגיא): (בהתחלת ושם

שמו  ינון אמרי ינאי רבי דבי שילה, יבוא כי עד שנאמר שמו,

(*zeinybdn jekifd `ed "aeyz xtr l`"c ielird mby xirdle
(ehz 'r z"xhr n"dq d`x) sebdc lehiad i"r dyrpy ixnbl.



יז `"ypz'd xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn

תורת  תהי' "זאת – המצורע טהרת וזהו"ע
" – טהרתו" ביום (ולא zxezהמצורע המצורע"

"zxdh של) ש"תיקונו וכיו"ב), המצורע"
התורה  עסק עיקר כי התורה.. עסק ע"י המצורע)..

ביטול" בבחי' "ונפשי45צ"ל וכמ"ש ,xtrk46 לכל
הביטול  שע"י בתורתך", לבי פתח (ועי"ז) תהי'
נעלית  מבחי' שהיא לתורה, "כלי" נעשה כעפר
בחי' – השתלשלות מסדר שלמעלה ביותר

כמארז"ל  ולכן 47התפארת, תורה", מתן זו "תפארת
שגם  ושוב, דרצוא התנועות ב' לחבר בכחה
ועי"ז  בכלים, ויתגלו יומשכו עליונים האורות
להיפך  עד החיצונים דיניקת האפשרות מתבטלת
(ענינם  עליונים שהאורות כיון דנגעים, הטהרה

למטה. ומתגלים נמשכים הנגעים) של האמיתי

Ê דגלות הענין לכללות בנוגע גם מובן ומזה .
(גאולה): וטהרתם (גלות) המצורע נגעי – וגאולה

האלקי, האור והסתר העלם שענינו – גלות
לחושך,48כמ"ש  ועד גו'", ראינו לא "אותותינו

ה  זמן דסוף  ומכופל כפול החושך –ובפרט גלות
ביותר  נעלה הו"ע ומקורו שרשו "אורות 49מצד ,

לבחי' ועד בכלים, מהתגלות שלמעלה עליונים"
ראינו" ("לא לגמרי מגילוי "ישת 50שלמעלה בחי' ,(

סתרו" האורות 51חושך והפלאת מעלת גודל ומפני ,
והסתר  העלם למטה נשתלשל מגילוי, שלמעלה
 ֿ הבלתי הענינים כל באים שמזה כפשוטו, וחושך

הגלות. שבזמן רצויים

ביותר, נעלה הו"ע ומקורו שבשרשו וכיון
לאחרי  גם לכן, מגילוי, שלמעלה עליונים אורות
כפשוטו, וחושך והסתר להעלם למטה שנשתלשל
אלא  זה אין וכו', הטהרה דהיפך לענינים עד
נגיעה  של ובאופן התחתונה ובדרגא בחיצוניות

בלבד.

כל  ועבודתינו "מעשינו שע"י התיקון גם ולכן,
לגמרי, חדש ענין ע"י (לא הוא הגלות" משך זמן

ע"י zelbdאלא) ly izin`d epipr zelbzd כמודגש]
ע"י  אלא) הגלות, ביטול ע"י (לא הוא שהתיקון גם

dle`blהפיכת zelbd כידוע וגילוי 52, המשכת שע"י
מ"גולה" נעשה עולם) של (אלופו האל"ף

מגילוי 53"גאולה" שלמעלה עליונים אורות – [
"מעשינו  ע"י אשר, סתרו"), חושך ("ישת
שגם  פועלים הגלות" משך זמן כל ועבודתינו
ויתגלו  יומשכו מגילוי שלמעלה העליונים האורות

האפשרות 54למטה  ממילא בדרך תתבטל (ועי"ז
אפילו  הטהרה להיפך עד כו' והסתר להעלם

בלבד). בחיצוניות

כל  ועבודתינו ב"מעשינו שהיתרון לומר, ויש
שהאורות  פועלים (שעי"ז הגלות" משך זמן

מצד הוא למטה) ויתגלו יומשכו lehiadהעליונים
ytpÎzxiqnde בזמן (ובעיקר) ביותר שמודגשת

בחי' שמצד והמס"נ הביטול וע"י ,dcigidהגלות,
" מבחי' ומקבלת סדר cigiהקשורה מכל שלמעלה "

דרצוא ההשתלש  התנועות ב' חיבור נעשה לות,
ומתגלים  נמשכים העליונים שהאורות ושוב,

בכלים.

Á והמשך והשייכות הקשר מובן עפ"ז .
ענין  וגלות), (גאולה תזריעֿמצורע הפרשיות
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א.45) כה, פרשתנו לקו"ת
כ),46) ג, (קהלת העפר" מן הי' ש"הכל – דייקא "כעפר"

ועד  הטובים, הענינים לכל "כלי" נעשה כעפר הביטול ע"י ולכן,
בפנים. כדלקמן תורה, – טוב הכי לענין

סע"א.47) נח, ברכות
ט.48) עד, תהלים
כ,49) (זח"ג ולעילא" לעילא סליק בגלותא ש"קוב"ה להעיר

ממש" העצמי' "בבחי' ההשתל'", מכל מעלה "למעלה ועוד), ב.
ס"י. לקמן וראה תרפו). ע' שה"ש (אוה"ת

אבל 50) .. בשר לעיני ונגלה נראה שאינו דייקא, ראינו "לא
לבדו, גדולות נפלאות לעושה ועז"נ .. קיימות* אותותינו מ"מ
לבדו  (הוא לבדו בבחי' שהן אלא תמיד גדולות נפלאות שממשיך
א. לד, שה"ש (לקו"ת העלם" בבחי' דהיינו נס), שהוא יודע

תקכד). ע' שם אוה"ת
יב.51) יח, תהלים

(*l"i f"tre ± .(my) "'ek dxezd zeize` epiidc ,epizeize` ody"
zelbd onfc "epizeze`"d ielibe zkynd dyrp dxezd i"ry
onwl d`xe) xya ipirl dlbpe d`xpd ote`a ("ecal zelecb ze`ltp")

(54 dxrd.

ובכ"מ.52) ג. לה, בהעלותך לקו"ת ספל"ב. ויק"ר ראה
גאולה 53) ובין גולה בין "ההפרש רעג: ע' בא אוה"ת ראה

ושם: נפלאות". אראנו בחי' פלא, שהוא .. אל"ף אות ע"י הוא
ובו  חדשים ראש הוא כי גאולה, של חודש ניסן ר"ח נק' "ולכן
– עולם". של אלופו כו' ראשון אני בחי' לכם, הוא ראשון נמשך
עם  ממש, האחרונים בימים הגאולה ענין הדגשת תומתק ועפ"ז

נפלאות. אראנו דשנת ניסן חודש של סיומו
מצרים 54) מארץ צאתך "כימי :49 שבהערה אוה"ת ראה

בבחי' ומופלא שמוסתר מה הוא נפלאות פי' נפלאות, אראנו
לעילא  סליק בגלותא קוב"ה .. עילוי אחר בעילוי ההסתלקות
מטה", למטה ויתגלה שיבוא הללו נפלאות ואראנו .. ולעילא
האמיתי  ענינו גילוי הוא נפלאות") ("אראנו הגאולה שענין היינו,
שנמשך  ולעילא", לעילא .. ומופלא שמוסתר "מה הגלות, של

למטה. ומתגלה

`"ypz'd xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn

מצורע  בפרשת וטהרתם תזריע, בפרשת הנגעים
ס"ג): (כנ"ל

אלא) בפ"ע, ענין (לא היא שהגאולה כיון
טהרת  (בדוגמת הגלות של האמיתי ענינו התגלות
הנגעים) של האמיתי ענינם התגלות ע"י המצורע

לאחרי לכן, –zillkd dncwdd(הפרשיות (לב'
כללות  על שרומז זכר" וילדה תזריע כי "אשה
באים  שעי"ז ("תזריע") הגלות בזמן העבודה
גלות  אחרי' שאין והשלימה האמיתית לגאולה

באים – זכר") mipiprd("וילדה ihxt בהמשך
הפרשיות:

הנגעים  בענין מדובר (גאולה) תזריע בפרשת
(שלכן, עליונים אורות הם שהנגעים כיון – (גלות)
בשרו"), "בעור רק ה"ז למטה הירידה לאחרי גם

בהגאולה; למטה ויתגלו שיומשכו

טהרת  אודות מדובר (גלות) מצורע ובפרשת
ע"י  היא הנגעים שטהרת כיון – (גאולה) הנגעים
האמיתי  (ענינו הנגעים של האמיתי ענינם התגלות
הו"ע  הגאולה של שתוכנה היינו, הגלות), של

האפשרות zeilrnl55`ד"מצורע" שנשללת ובאופן ,
נמשכים  העליונים שהאורות (כיון הפכי לענין
גלות  אחרי' שאין נצחית גאולה למטה), ומתגלים

זכר"). ("וילדה

וההמשך  הקשר גם ולבאר להוסיף [ויש
– זו שבת במנחת לקרוא שמתחילין להפרשה

:56אחריֿקדושים 

והאזהרה  הציווי נאמר שבה – אחרי פרשת
ד"שני  הנפש (כלות "שוב" בלי "רצוא" יהי' שלא

וימותו" ה' לפני בקרבתם אהרן רצוא 57בני אלא ,(
דוקא, הרצוא)zenypושוב בתנועת הם (שמצ"ע

tebami ועד] דוקא השוב) בתנועת הם (שמצ"ע

– זה לדורנו (ובנוגע לבוא דלעתיד נצחיים לחיים
בינתיים  הפסק ובאופן 58ללא דוקא, הגוף חיי ,(

הגוף  מן ניזונית דחיבור 59שהנשמה שזהו"ע ,[
נמשכים  העליונים שהאורות ושוב, הרצוא

בכלים  ;60ומתגלים

שלמעלה  נעלית דרגא מצד נעשה זה וענין
הציווי 61משניהם  נאמר שבה קדושים, פרשת –

אני", קדוש כי תהיו "קדושים (ונתינתֿכח)
הציווי  שייך (שאז הגשמי בעוה"ז בנ"י שבהיות

פרושים" "הוו תהיו", במעמד 62ד"קדושים ה"ה ,(
לקדושה  ועד תהיו"), ("קדושים קדושה של ומצב

חז"ל  כדרשת הקב"ה, של דקדושתו נעלית 63הכי

כפירוש  אני", קדוש כי ת"ל כמוני, "יכול
שכאו"א 64החסידות  בניחותא, כמוני" "יכול

דרגת  (כביכול), "כמוני" להיות "יכול" מישראל
אני"]. ד"קדוש הקדושה

(הגואל) משיח של בשמו יותר עוד ומודגש
מצורע  בשם רבי",65שנקרא בית של "מצורע –

והוא  "מנוגעים, חלאים", סובלי עניי ביני' ש"יתיב
– מנוגע" zelbdנמי mewne onfa mlera `vnp giyny,

[כהמשך  הגלות תחלואי שסובל גלות, של ובמצב
רבינו 15הגמרא  כגון הוא חייא מן אי רב "אמר

משיח "אם eiykrהקדוש", oiigy oze`n66 ודאי
yecwdהיינו epiax67 גמור וחסיד תחלואים דסובל ,
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"בדד"55) נאמר ובגלות) (במצורע שבשניהם להעיר,
ישבה  "איכה – ובגלות מו), יג, (פרשתנו ישב" "בדד – [במצורע

"בדד" – א)] א, (איכה נעלית zeilrnl`בדד" דרגא על שמורה ,
שגם  ולהעיר, – הדרגות. משאר ("בדד") לגמרי שמובדלת ביותר
כמ"ש  העם, מכל לגמרי מובדל הוא "מצורע") (שנקרא המשיח
מהאבות, למעלה מאד", וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל "הנה

יד). תולדות תנחומא (ראה כו' ממשה ולמעלה
(56 ֿ ואחרי תזריעֿמצורע הפרשיות בין שהקשר להעיר

זה  הש"ק שיום – זו שנה בקביעות יתירה בהדגשה הוא קדושים
פרשת  ושבת לארץ, בחוץ תזריעֿמצורע פרשת שבת הוא

הקודש. בארץ אחריֿקדושים
(57.60 שבהערה בדרושים נת' אחרי. ר"פ אוה"ח ראה

הביטול*58) ע"י (ברוחניות) הוא תשוב" עפר ד"אל והעילוי
.(61 הערה (וראה תהי'" לכל כעפר ד"ונפשי

ע'59) תרס"ו המשך ואילך. פפ"ח תרל"ז וככה המשך ראה
ועוד. .88 ע' חכ"א .44 ע' ח"כ לקו"ש תקכח.

אתהלך 60) אדה"ז במאמרי – באוה"ח כתוב ד"ה ראה
ע' ב) (כרך אחרי באוה"ת הלבבות וכל ד"ה לג). (ע' לאזניא
ואילך. 988 ע' ח"ג לקו"ש תרמ"ט. מות אחרי ד"ה ואילך. תקלח

תשמ"ז. אחרי .119 ע' חכ"ז
ס"ו.61) כנ"ל דשוב, הביטול הקדמת ע"י
קדושים.62) ר"פ פרש"י
ט.63) פכ"ד, ויק"ר
עה"פ.64) אוה"ת ב). (מז, קדושים ר"פ עינים מאור ראה
"חיוורא 65) נקרא שמשיח שהטעם צג) (ע' נ"ך אוה"ת ראה

דענג  הלעו"ז (היא) .. כשלג עזה ש"בהרת לפי הוא, רבי", דבי
עונג  פנימיות גילוי שהוא משיח וע"כ חיור, כתלג לבושי' העליון

bperdהעליון jynei f"iry icka rbpd laeq."חיור כתלג
יעמוד 66) "ואם ספי"א) מלכים (הל' הרמב"ם פס"ד וע"פ

מלך. כבר שהוא היינו – כו'" דוד מבית מלך
שילה 67) אמרי שילא רבי "דבי הסוגיא): (בהתחלת ושם

שמו  ינון אמרי ינאי רבי דבי שילה, יבוא כי עד שנאמר שמו,

(*zeinybdn jekifd `ed "aeyz xtr l`"c ielird mby xirdle
(ehz 'r z"xhr n"dq d`x) sebdc lehiad i"r dyrpy ixnbl.
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עינים 68הוה" ובכליון רוח בקוצר ומצפה ,[69

דמלך  הגלות), ומצב בזמן (מההעלם להתגלות
האמיתית  בגאולה ישראל את גואל המשיח

הרמב"ם  כפס"ד גלות, אחרי' שאין 70והשלימה

וכו'". דוד מבית מלך "יעמוד

È חודש – הזמן של תוכנו עם גם זה לקשר ויש .
אייר:

נעשית  שבו השני, החודש הוא אייר חודש
הגילוי  הקדמת לאחרי – למעלה מלמטה העבודה
נסים  נעשו ש"בו ניסן, בחודש למטה מלמעלה

נסים"77לישראל" ל"נסי עד עליהם 78, ש"נגלה ,
וגאלם" הקב"ה המלכים מלכי של 79מלך "חודש ,

וגבול.80גאולה" מיצר עניני מכל לגאולה עד ,

ואייר) (ניסן החדשים שבהמשך לומר, ויש
– שביניהם והחיבור והשייכות הקשר מודגש
ניסן  דחודש עליונים) (אורות הנעלים שהגילויים
עבודת  ע"י (בכלים) בפנימיות ומתגלים נמשכים

למעלה. מלמטה האדם

נעלית  הכי דרגא מצד הוא יחד לחברם והכח
אייר  דב' בהספירה כמודגש – משניהם שלמעלה
אייר, דחודש הפרטיים מהימים הראשון (היום
– החודש) ימי כל שכולל חודש ראש לאחרי

"zx`tzay zx`tz"81'ב חיבור נעשה ידה שעל ,
(בכלים). ושוב עליונים) (אורות דרצוא התנועות

"חודש  ניסן, דחודש הנעלים שהגילויים וכיון
עבודת  ע"י למטה ומתגלים נמשכים גאולה", של
כ"א  גלות, של לענין האפשרות מתבטלת – האדם

גלות. אחרי' שאין נצחית גאולה באה 

ועוד: זאת

ר"ת רגלי xעקבiצחקiברהם`"אייר" ד' חל,
ג'82המרכבה  (כנגד האבות שג' – בזה והענין .

בחי' הם ותפארת, גבורה חסד המרכבה), רגלי
ש  הרביעי (רגל ורחל נעשית האורות, ידו על

ישראל), (כנסת המלכות בחי' המרכבה), שלימות
הכלים  בחי' (בר"ת 83היא יחד שחיבורם וי"ל .

(גם  האורות וגילוי המשכת על מורה ד"אייר")
בכלים. עליונים) האורות

ש" להוסיף, העילוי lgxויש על מורה "
להביא  הגלות" משך זמן כל ועבודתינו ד"מעשינו

כמ"ש  – הגאולה כי 84את גו' בני' על מבכה "רחל
ש" כיון "אינם"), (ולא דייקא "איננו" d"aewאיננו",

ולעילא"wilqבגלותא לעילא וע"י 85("איננו") ,
דכנסת  ועבודתינו (מעשינו רחל של פעולתה
באה  איננו") כי גו' ("מבכה הגלות בזמן ישראל)

הכתוב  (כהמשך גו'86הגאולה לפעולתך שכר "יש
eayeבניםmleabl שהיו העליונים והאורות ,("

של  האמיתי (ענינו ולעילא לעילא הסתלקות בבחי'
מתבטלת  ועי"ז למטה, ומתגלים נמשכים הגלות)
גוזזי' לפני ("כרחל החיצונים ליניקת האפשרות

(ענין 87נאלמה" הגלות דזמן הטהרה להיפך ועד (
שאין 88הנגעים  גאולה שבאה אדרבא, כ"א – (

גלות. אחרי'
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שמו  יהי שנאמר שמו*), אחר דורש הי' אחד כל ינאי, (כמו
שמו, חנינה אמרי חנינה רבי דבי שמו, ינון שמש לפני לעולם
חזקי'** בן מנחם אומרים ויש חנינה, לכם אתן לא אשר שנאמר
ירושלמי  גם וראה נפשי". משיב מנחם ממני רחק כי שנאמר שמו,
מארז"ל  על לוי"צ לקוטי וראה נא. פ"א, איכ"ר ה"ד. פ"ב ברכות

עיי"ש. דא"ח", ואלו ואלו הם אמת הדעות ש"כל קו ע'
ובפרט  נשיאינו, לרבותינו (בנוגע אבתרייהו נעני' (חסידים) ואנן
"יוסיף  שנאמר שמו, יוסף – דורנו) נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק

יצח  גו'", ישראל נדחי ואסף גו' ידו שנית שנאמר אדנֿי שמו, ק
פינו". שחוק ימלא "אז

דבי68) (מצורע) "חיוורא נקרא זה וע"ש – שם. ",iaxפרש"י
שנקרא הקדוש רבינו ויסורים iax"ע"ש תחלואים סובל שהי' ..

שם). מהרש"א (חדא"ג כמוהו"
וקושרו 69) ומקנחו נגע (מתיר חד ואסיר חד "שרי שלכן

הסובלי  (כשאר יחד נגעים שני מתיר ואינו כן, ועושה האחר מתיר
בעי  (אי איעכב דלא מבעינא דילמא אמר ביניהם)), שיושב חלאים
נגעים) שני קשירת כדי איתעכב לא ישראל את ולגאול לצאת לי

ובפרש"י. שם סנהדרין –
(70.66 שבהערה
ב.77) יב, בא טוב לקח מדרש
שם.78) מהרש"א וחדא"ג ובפרש"י רע"א נז, ברכות ראה
הגש"פ.79) נוסח
יא.80) פט"ו, שמו"ר

אייר 81) שב' – מהר"ש אדמו"ר של בדרכו גם ומודגש
ופועל  גובר", ש"מזלו הולדתו, יום הוא שבתפארת") ("תפארת

" – בדרכיו ההולכים כל על `xraixומשפיע dligzkl שעבודת ,"
מכלי, (למעלה אריבער" "לכתחילה היא (בכלים) למטה האדם

מהגבלה).
קכא.82) אופן מג"ע ס"כ. סקכ"ו לאה"ע ב"ש פד. א, מאו"א
וש"נ.83) .46 ע' חכ"ו לקו"ש ראה
יד.84) לא, ירמי'
(85.49 שבהערה זהר
טוֿטז.86) שם,
ז.87) נג, ישעי'
כנגד 88) (ו"שאת" רחל כנגד הם ו"בהרת" ש"ספחת" להעיר,

בתורה  והמעשה הדיבור (ע"י ה"כלים" עשיית ע"י ותיקונם לאה),
שלאחרי  שוב בחי' עליונים, האורות יומשכו שבהם ומצוות)

.(37 שבהערה להצ"צ וסהמ"צ (לקו"ת הרצוא

`"ypz'd xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn

‡È המיוחד היום עם גם זה ולקשר להוסיף ויש .
שבתפארת: מלכות – העומר בספירת

שבחסד  (מחסד העומר שבספירת – ובהקדים
העבודה  עניני כל נכללים שבמלכות) מלכות עד
– האדם לנפש בנוגע הן ועבודתינו"), ("מעשינו
כו' ונשמותינו ורוחותינו נפשותינו את "לתקן

ו  ולקדשנו", –ולטהרנו העולם לכללות בנוגע הן
באה  שעי"ז העולמות", בכל רב שפע "יושפע
– גלות אחרי' שאין והשלימה האמיתית הגאולה
המקדש  בית עבודת לנו יחזיר הוא "הרחמן

אמן בימינו במהרה .dlq"89למקומה

הפסח  שראש – זו שנה בקביעות יתירה ומעלה
"ממחרת  היא הספירה והתחלת בשבת, חל

חז"ל 90השבת" דרשת על (נוסף כפשוטו 91גם

הן  השבתות שאז היו"ט"), "ממחרת שפירושו
בשבת  באחד שמתחילות בראשית, כימי תמימות

בשבת  שבוע 92ומסיימות דכל שהסיום שכיון –
שבגבורה,zeklnב" מלכות שבחסד, (מלכות "

הוא כו') שבתפארת zaydמלכות meia עם שקשור
לחיי  ומנוחה שבת שכולו "יום הגאולה,

ענין93העולמים" ביותר מודגש ,dle`bd"בzekln"
ע"י ובשלימותה בתקפה דוד בית מלכות –jln

בכל  הקב"ה של מלכותו תתגלה ידו שעל המשיח,
המלוכה" לה' "והיתה כמ"ש ה'94העולם, "והי' ,

הארץ" כל על .95למלך

בזה: והענין

zekln– המשיח מלך – לגאולה) (בשייכות
ללא  הגאולה דענין והתוקף החוזק על מורה

חז"ל  ובלשון ועיכובים, במניעות 96התחשבות

("טורא"), "הר" שאפילו טורא", עקר מלכא "אמר
אחר  למקום (ממקומו נעקר המנגד, ע"י 97תוקף (

המלך.

כל  של והמציאות שהחיות כיון יותר: ובעומק
בהמלך  תלוי' המדינה עניני וכל המדינה ,98בני

של  מציאות שייך לא דבר של שלאמיתו מובן,
ה"מנגד" של מציאותו כל שהרי להמלך, מנגד
ועד"ז  בהמלך. תלוי' בחיצוניות) שנראה (כפי
המשיח) (מלך המלכות שענין – להגאולה בנוגע
יכול  (גלות) העולם אין דבר של שלאמיתו מדגיש
העולם  מציאות שכל כיון להגאולה, מנגד להיות

בגמרא  כדאיתא (מלכות), הגאולה בענין 15תלוי'

אלא.. עלמא איברי ה"ניגוד"giynl"99"לא ולכן, ,
חיצוני  ענין אלא אינו להגאולה (גלות) דהעולם
של  האמיתי ענינו התגלות ע"י הוא וביטולו בלבד,

מלכות  – .100העולם

ע"י  הקב"ה של (מלכותו המלכות ובהתגלות
מלכות  – ודרכים אופנים כמה ישנם המשיח) מלך
מלכות  שבחסד, מלכות המדות: בשבעת שהיא כפי
שבנצח, מלכות שבתפארת, מלכות שבגבורה,
ומלכות  שביסוד, מלכות שבהוד, מלכות

שבמלכות.

שה" רבי של מאמרו dxyiוע"פ jxc להתגלות "
" היא המשיח מובן zx`tzוביאת ס"ט), (כנ"ל "

– זה (ושבת) דשבוע ב"מלכות" העילוי גודל
.zx`tzayמלכות

להמשך  להמתין צורך שאין – ועיקר ועוד
שבמלכות  תפארת שע"י כיון דספה"ע, השבתות
אל  הקצה מן המבריח התיכון בריח ישרה", ("דרך
כל  סוף עד ומדרגות המעלות מרום הקצה,

עניני 101דרגין  פרטי גם ומתגלים נמשכים ,(
שלאח"ז  מלכות102המלכות :gvpay המלך נצחון –

מלכות  בחיצוניותם), שמעלימים העולם עניני (על
ceday תחזינה ביפיו "מלך המלך, יופי –
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הפסק"89) לו אין ועד סלה נצח שנאמר מקום "כל כמחז"ל
א). נד, (עירובין

טו.90) כג, אמור
עה"פ.91) ופרש"י תו"כ ואילך. ב סה, מנחות
פסחים 92) ראבי"ה ספ"ו. ראב"ן פי"ח. פס"ר פ"ח. פסדר"כ

ועוד. סתקכ"ו.
(93.5 הערה כנ"ל
בסופו.94) עובדי'
ט.95) יד, זכרי'
סע"ב.96) ג, ב"ב
(97" הלשון ממציאותו,xwrכדיוק מתבטל שאינו – טורא"

שזהו"ע (רוחניים), למקום ממקום נעקר keyg`אלא `ktdz`c
לנהורא.

וש"נ.98) .25 ע' ח"ח לקו"ש ראה
(99" – (שם) הדעות לשאר דוד ceclוגם בית מלכות ,"

מהרש"א  חדא"ג – ולזרעו" לו לעולם היא לו שניתן ("המלכות
הוא  ראשון "גואל – ו"למשה" מזרעו; הוא המשיח שמלך שם),

וש"נ). ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש (ראה אחרון" גואל
נעשה 100) (שעי"ז עולם של אלופו וגילוי שהמשכת ולהעיר,

" ד"אחד", הו"ע ס"ז) כנ"ל "גאולה", למעלה `izkiln'מ"גולה"
" ב), יג, (ברכות רוחות" ולד' (רמב"ם zeklnולמטה ענינו" הוא

ה"ט). פ"ג שופר הל'
ובכ"מ.101) ס"ו. אגה"ק פי"ג. תניא ראה
(102c"r בר"ח למ"ת) (הכנה דספה"ע העבודה ושלימות גמר

"בשבו  –סיון, ג) סז, יתרו (תו"א בו" ג' ביום הז' zx`tzע
שבמלכות.
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עינים 68הוה" ובכליון רוח בקוצר ומצפה ,[69

דמלך  הגלות), ומצב בזמן (מההעלם להתגלות
האמיתית  בגאולה ישראל את גואל המשיח

הרמב"ם  כפס"ד גלות, אחרי' שאין 70והשלימה

וכו'". דוד מבית מלך "יעמוד

È חודש – הזמן של תוכנו עם גם זה לקשר ויש .
אייר:

נעשית  שבו השני, החודש הוא אייר חודש
הגילוי  הקדמת לאחרי – למעלה מלמטה העבודה
נסים  נעשו ש"בו ניסן, בחודש למטה מלמעלה

נסים"77לישראל" ל"נסי עד עליהם 78, ש"נגלה ,
וגאלם" הקב"ה המלכים מלכי של 79מלך "חודש ,

וגבול.80גאולה" מיצר עניני מכל לגאולה עד ,

ואייר) (ניסן החדשים שבהמשך לומר, ויש
– שביניהם והחיבור והשייכות הקשר מודגש
ניסן  דחודש עליונים) (אורות הנעלים שהגילויים
עבודת  ע"י (בכלים) בפנימיות ומתגלים נמשכים

למעלה. מלמטה האדם

נעלית  הכי דרגא מצד הוא יחד לחברם והכח
אייר  דב' בהספירה כמודגש – משניהם שלמעלה
אייר, דחודש הפרטיים מהימים הראשון (היום
– החודש) ימי כל שכולל חודש ראש לאחרי

"zx`tzay zx`tz"81'ב חיבור נעשה ידה שעל ,
(בכלים). ושוב עליונים) (אורות דרצוא התנועות

"חודש  ניסן, דחודש הנעלים שהגילויים וכיון
עבודת  ע"י למטה ומתגלים נמשכים גאולה", של
כ"א  גלות, של לענין האפשרות מתבטלת – האדם

גלות. אחרי' שאין נצחית גאולה באה 

ועוד: זאת

ר"ת רגלי xעקבiצחקiברהם`"אייר" ד' חל,
ג'82המרכבה  (כנגד האבות שג' – בזה והענין .

בחי' הם ותפארת, גבורה חסד המרכבה), רגלי
ש  הרביעי (רגל ורחל נעשית האורות, ידו על

ישראל), (כנסת המלכות בחי' המרכבה), שלימות
הכלים  בחי' (בר"ת 83היא יחד שחיבורם וי"ל .

(גם  האורות וגילוי המשכת על מורה ד"אייר")
בכלים. עליונים) האורות

ש" להוסיף, העילוי lgxויש על מורה "
להביא  הגלות" משך זמן כל ועבודתינו ד"מעשינו

כמ"ש  – הגאולה כי 84את גו' בני' על מבכה "רחל
ש" כיון "אינם"), (ולא דייקא "איננו" d"aewאיננו",

ולעילא"wilqבגלותא לעילא וע"י 85("איננו") ,
דכנסת  ועבודתינו (מעשינו רחל של פעולתה
באה  איננו") כי גו' ("מבכה הגלות בזמן ישראל)

הכתוב  (כהמשך גו'86הגאולה לפעולתך שכר "יש
eayeבניםmleabl שהיו העליונים והאורות ,("

של  האמיתי (ענינו ולעילא לעילא הסתלקות בבחי'
מתבטלת  ועי"ז למטה, ומתגלים נמשכים הגלות)
גוזזי' לפני ("כרחל החיצונים ליניקת האפשרות

(ענין 87נאלמה" הגלות דזמן הטהרה להיפך ועד (
שאין 88הנגעים  גאולה שבאה אדרבא, כ"א – (

גלות. אחרי'
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שמו  יהי שנאמר שמו*), אחר דורש הי' אחד כל ינאי, (כמו
שמו, חנינה אמרי חנינה רבי דבי שמו, ינון שמש לפני לעולם
חזקי'** בן מנחם אומרים ויש חנינה, לכם אתן לא אשר שנאמר
ירושלמי  גם וראה נפשי". משיב מנחם ממני רחק כי שנאמר שמו,
מארז"ל  על לוי"צ לקוטי וראה נא. פ"א, איכ"ר ה"ד. פ"ב ברכות

עיי"ש. דא"ח", ואלו ואלו הם אמת הדעות ש"כל קו ע'
ובפרט  נשיאינו, לרבותינו (בנוגע אבתרייהו נעני' (חסידים) ואנן
"יוסיף  שנאמר שמו, יוסף – דורנו) נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק

יצח  גו'", ישראל נדחי ואסף גו' ידו שנית שנאמר אדנֿי שמו, ק
פינו". שחוק ימלא "אז

דבי68) (מצורע) "חיוורא נקרא זה וע"ש – שם. ",iaxפרש"י
שנקרא הקדוש רבינו ויסורים iax"ע"ש תחלואים סובל שהי' ..

שם). מהרש"א (חדא"ג כמוהו"
וקושרו 69) ומקנחו נגע (מתיר חד ואסיר חד "שרי שלכן

הסובלי  (כשאר יחד נגעים שני מתיר ואינו כן, ועושה האחר מתיר
בעי  (אי איעכב דלא מבעינא דילמא אמר ביניהם)), שיושב חלאים
נגעים) שני קשירת כדי איתעכב לא ישראל את ולגאול לצאת לי

ובפרש"י. שם סנהדרין –
(70.66 שבהערה
ב.77) יב, בא טוב לקח מדרש
שם.78) מהרש"א וחדא"ג ובפרש"י רע"א נז, ברכות ראה
הגש"פ.79) נוסח
יא.80) פט"ו, שמו"ר

אייר 81) שב' – מהר"ש אדמו"ר של בדרכו גם ומודגש
ופועל  גובר", ש"מזלו הולדתו, יום הוא שבתפארת") ("תפארת

" – בדרכיו ההולכים כל על `xraixומשפיע dligzkl שעבודת ,"
מכלי, (למעלה אריבער" "לכתחילה היא (בכלים) למטה האדם

מהגבלה).
קכא.82) אופן מג"ע ס"כ. סקכ"ו לאה"ע ב"ש פד. א, מאו"א
וש"נ.83) .46 ע' חכ"ו לקו"ש ראה
יד.84) לא, ירמי'
(85.49 שבהערה זהר
טוֿטז.86) שם,
ז.87) נג, ישעי'
כנגד 88) (ו"שאת" רחל כנגד הם ו"בהרת" ש"ספחת" להעיר,

בתורה  והמעשה הדיבור (ע"י ה"כלים" עשיית ע"י ותיקונם לאה),
שלאחרי  שוב בחי' עליונים, האורות יומשכו שבהם ומצוות)

.(37 שבהערה להצ"צ וסהמ"צ (לקו"ת הרצוא
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‡È המיוחד היום עם גם זה ולקשר להוסיף ויש .
שבתפארת: מלכות – העומר בספירת

שבחסד  (מחסד העומר שבספירת – ובהקדים
העבודה  עניני כל נכללים שבמלכות) מלכות עד
– האדם לנפש בנוגע הן ועבודתינו"), ("מעשינו
כו' ונשמותינו ורוחותינו נפשותינו את "לתקן

ו  ולקדשנו", –ולטהרנו העולם לכללות בנוגע הן
באה  שעי"ז העולמות", בכל רב שפע "יושפע
– גלות אחרי' שאין והשלימה האמיתית הגאולה
המקדש  בית עבודת לנו יחזיר הוא "הרחמן

אמן בימינו במהרה .dlq"89למקומה

הפסח  שראש – זו שנה בקביעות יתירה ומעלה
"ממחרת  היא הספירה והתחלת בשבת, חל

חז"ל 90השבת" דרשת על (נוסף כפשוטו 91גם

הן  השבתות שאז היו"ט"), "ממחרת שפירושו
בשבת  באחד שמתחילות בראשית, כימי תמימות

בשבת  שבוע 92ומסיימות דכל שהסיום שכיון –
שבגבורה,zeklnב" מלכות שבחסד, (מלכות "

הוא כו') שבתפארת zaydמלכות meia עם שקשור
לחיי  ומנוחה שבת שכולו "יום הגאולה,

ענין93העולמים" ביותר מודגש ,dle`bd"בzekln"
ע"י ובשלימותה בתקפה דוד בית מלכות –jln

בכל  הקב"ה של מלכותו תתגלה ידו שעל המשיח,
המלוכה" לה' "והיתה כמ"ש ה'94העולם, "והי' ,

הארץ" כל על .95למלך

בזה: והענין

zekln– המשיח מלך – לגאולה) (בשייכות
ללא  הגאולה דענין והתוקף החוזק על מורה

חז"ל  ובלשון ועיכובים, במניעות 96התחשבות

("טורא"), "הר" שאפילו טורא", עקר מלכא "אמר
אחר  למקום (ממקומו נעקר המנגד, ע"י 97תוקף (

המלך.

כל  של והמציאות שהחיות כיון יותר: ובעומק
בהמלך  תלוי' המדינה עניני וכל המדינה ,98בני

של  מציאות שייך לא דבר של שלאמיתו מובן,
ה"מנגד" של מציאותו כל שהרי להמלך, מנגד
ועד"ז  בהמלך. תלוי' בחיצוניות) שנראה (כפי
המשיח) (מלך המלכות שענין – להגאולה בנוגע
יכול  (גלות) העולם אין דבר של שלאמיתו מדגיש
העולם  מציאות שכל כיון להגאולה, מנגד להיות

בגמרא  כדאיתא (מלכות), הגאולה בענין 15תלוי'

אלא.. עלמא איברי ה"ניגוד"giynl"99"לא ולכן, ,
חיצוני  ענין אלא אינו להגאולה (גלות) דהעולם
של  האמיתי ענינו התגלות ע"י הוא וביטולו בלבד,

מלכות  – .100העולם

ע"י  הקב"ה של (מלכותו המלכות ובהתגלות
מלכות  – ודרכים אופנים כמה ישנם המשיח) מלך
מלכות  שבחסד, מלכות המדות: בשבעת שהיא כפי
שבנצח, מלכות שבתפארת, מלכות שבגבורה,
ומלכות  שביסוד, מלכות שבהוד, מלכות

שבמלכות.

שה" רבי של מאמרו dxyiוע"פ jxc להתגלות "
" היא המשיח מובן zx`tzוביאת ס"ט), (כנ"ל "

– זה (ושבת) דשבוע ב"מלכות" העילוי גודל
.zx`tzayמלכות

להמשך  להמתין צורך שאין – ועיקר ועוד
שבמלכות  תפארת שע"י כיון דספה"ע, השבתות
אל  הקצה מן המבריח התיכון בריח ישרה", ("דרך
כל  סוף עד ומדרגות המעלות מרום הקצה,

עניני 101דרגין  פרטי גם ומתגלים נמשכים ,(
שלאח"ז  מלכות102המלכות :gvpay המלך נצחון –

מלכות  בחיצוניותם), שמעלימים העולם עניני (על
ceday תחזינה ביפיו "מלך המלך, יופי –
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הפסק"89) לו אין ועד סלה נצח שנאמר מקום "כל כמחז"ל
א). נד, (עירובין

טו.90) כג, אמור
עה"פ.91) ופרש"י תו"כ ואילך. ב סה, מנחות
פסחים 92) ראבי"ה ספ"ו. ראב"ן פי"ח. פס"ר פ"ח. פסדר"כ

ועוד. סתקכ"ו.
(93.5 הערה כנ"ל
בסופו.94) עובדי'
ט.95) יד, זכרי'
סע"ב.96) ג, ב"ב
(97" הלשון ממציאותו,xwrכדיוק מתבטל שאינו – טורא"

שזהו"ע (רוחניים), למקום ממקום נעקר keyg`אלא `ktdz`c
לנהורא.

וש"נ.98) .25 ע' ח"ח לקו"ש ראה
(99" – (שם) הדעות לשאר דוד ceclוגם בית מלכות ,"

מהרש"א  חדא"ג – ולזרעו" לו לעולם היא לו שניתן ("המלכות
הוא  ראשון "גואל – ו"למשה" מזרעו; הוא המשיח שמלך שם),

וש"נ). ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש (ראה אחרון" גואל
נעשה 100) (שעי"ז עולם של אלופו וגילוי שהמשכת ולהעיר,

" ד"אחד", הו"ע ס"ז) כנ"ל "גאולה", למעלה `izkiln'מ"גולה"
" ב), יג, (ברכות רוחות" ולד' (רמב"ם zeklnולמטה ענינו" הוא

ה"ט). פ"ג שופר הל'
ובכ"מ.101) ס"ו. אגה"ק פי"ג. תניא ראה
(102c"r בר"ח למ"ת) (הכנה דספה"ע העבודה ושלימות גמר

"בשבו  –סיון, ג) סז, יתרו (תו"א בו" ג' ביום הז' zx`tzע
שבמלכות.
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מלכות103עיניך" ,ceqiay באופן המלכות חיזוק –
ומלכות ונצחי, הגילוי zeklnayיסודי –

עולמים"104ד"מלכותך  כל "j("מלכות 105מלכות
הצמצום  שלפני דא"ס מלכות – (הקשורה 106דייקא

כתר  איהו עליון "כתר הכתר, ופנימיות כתר עם
כל 107מלכות" "מלכות ונעשית ומתגלה שנמשכת ,(

" ב"ממשלה"zeklnעולמים", צורך שאין דייקא, "
ש"מלכותו כיון כרחם, קיבלו oevxa108בעל

).109עליהם"

·È וביאת להתגלות ישרה" ה"דרך וביאור .
" ע"י zx`tzayהמשיח zekln למעשה בנוגע – "

בפועל:

לבוא  עומד צדקנו שמשיח שכיון – ובהקדמה
שלכן  בפועל, בא לא עדיין אבל ומיד, תיכף
של  לבושיו") ("סוף האחרונה ההשתדלות דרושה
להיות  צריכה המשיח, את להביא מישראל כאו"א
מלך  של ענינו בטהרתה, מלכות ע"י (לא הפעולה

"מלכות ע"י אלא) עצמו, ",zx`tzayהמשיח
שהוא  כפי (מלכות) המשיח של ענינו כלומר,

dxeza התורה שע"י (ס"ט) לעיל כאמור (תפארת),
" בתור משיח של ומתגלים ax(ענינו נמשכים ("

בתור  משיח של (ענינו דהגאולה עליונים האורות
"jln.פנימי באופן ("

התורה, לימוד הו"ע – "תפארת" ובפשטות:
הוא – שבתפארת" jlnו"מלכות ipipra dxezd cenil

dle`bd ipiprae giynd מקומות בריבוי ,110שנתבארו

הנביאים.. "בדברי (ובפרט שבכתב בתורה –
הספרים זה"mi`lnשכל שבעל 111בדבר ובתורה (

מסכת  ובסוף סנהדרין במסכת (ובפרט בגמרא פה,
בפנימיות 112סוטה  – ובמיוחד – וגם ובמדרשים, (

דילך  חיבורא (ש"בהאי הזהר מספר החל התורה,
גלותא  מן בי' יפקון כו' הזהר ספר דאיהו

(שע"י 113ברחמים" החסידות בתורת ובפרט ,(
מלכא  דא מר אתי חוצה המעיינות הפצת

ובפרט 114משיחא  נשיאינו, רבותינו בתורת ,(
דורנו  נשיא של שיחות) ולקוטי (מאמרים בתורתו
משיח, של תורתו ללימוד והכנה ודוגמא מעין –

תצא" מאתי חדשה העם 115"תורה לכל שילמד ,
("דע  אלקות ידיעת תורה), (טעמי התורה פנימיות

אביך" אלקי הרמב"ם 116את כפס"ד ש"באותו 117),
דברים  ויודעים גדולים חכמים ישראל יהיו הזמן..

– כו'" בוראם דעת וישיגו הסתומים

משיח  בעניני התורה בלימוד וההוספה
ישרה" ה"דרך היא שבתפארת") ("מלכות והגאולה
בפועל  והגאולה המשיח וביאת התגלות לפעול

ממש.

‚È יעוררו ובודאי – באתי פועל של ועל .
ומקום: מקום בכל ויפרסמו

ומיד  תיכף המשיח וביאת התגלות לפעול כדי
אוהל  יושבי הן – (האנשים מישראל כאו"א על –
והטף, הנשים וכן (זבולון), עסק בעלי והן (ישכר)
בלימוד  להוסיף דילי') שיעורא לפום וחד חד כל

וגאולה. משיח בעניני (במיוחד) התורה

כי, בעשרה, (ברבים) יהי' שהלימוד – טוב ומה
ועוסקים  שיושבים ד"עשרה המעלה על נוסף

ביניהם"בת  שרוי' שכינה מיוחדת 118ורה מעלה יש ,
בנוגע  ברבים והגאולה משיח עניני כשלומדים
הולכת  שעי"ז הלב, ברגש והשמחה להתפעלות

המשיח  לביאת והצפי' ההשתוקקות .119וגדלה
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יז.103) לג, ישעי'
יג.104) קמה, תהלים
לומר:105) יש – המשיח למלך בנוגע הרמב"ם ובלשון
הוגהjln"יעמוד דוד מלכותdxezaמבית הו"ע – "zx`tzay,

מלחמות  "ילחם סי"ב), לקמן גם (ראה התורה הו"ע "תפארת" כי
מלכותgvpieה' – "gvpayובנה" ,ycwn מלכות – במקומו"

ceday,"המקדש בית זו "ההוד (47 שבהערה (ברכות כמארז"ל ,
"uaweמלכות – ישראל" ע"ש ceqiayנדחי "כל", שנקרא ,

גו' עמים אל ו"אהפוך הספירות, דכל האורות ומקבץ שאוסף
מלכות – אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם .zeklnayלקרוא

ובכ"מ.106) ד. יד, שה"ש לקו"ת ראה
א).107) (יז, בהקדמה תקו"ז
כנ"ל 108) מלכות, עם קשור וכתר כתר, הוא שרצון להעיר,

בפנים.
(עם 109) סידור ואילך. סע"ב נו, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ועוד. תרפה). (ע' עה"פ אור יהל ג. נג, דא"ח)
זה)110) בדורנו (שרבו המפתחות ספרי ע"י – למוצאם ונקל

וכיו"ב. משיח, גאולה, המתאימים: בערכים האֿב, סדר על

ה"ב.111) פי"א מלכים הל' רמב"ם
התגלות 112) ע"י באה שהגאולה (ס"ז) לעיל האמור וע"פ

בסוף  הם הגאולה שסימני יומתק – הגלות של האמיתי ענינו
מסכת וגמר) הגלות.dheq(סיום עם הקשורה

רסכ"ו.113) באגה"ק ונת' הובא ברע"מ. – ב קכד, זח"ג
בתחלתו.114) כש"ט – דהבעש"ט אגה"ק
ג.115) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
ט.116) כח, דה"א
תורה".117) "משנה ספרו וחותם בסיום
סכ"ג.118) אגה"ק וראה מ"ו. פ"ג אבות
לחדש 119) (ועד ושקו"ט בעיון ללמוד שרוצים אלה גם ולכן,

`"ypz'd xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn

המצוות  בקיום להוסיף – כפשוט ועיקר ועוד
(כללות  הצדקה במצות בההידור ובמיוחד בהידור,

המצוות  הגאולה"120כל את ש"מקרבת (121.

ההוספה לקשר ונכון ההוספה dwcvaוכדאי עם
dxeza שההוספה עי"ז – והגאולה משיח בעניני

מתוך היא הגאולה,dpeekלצדקה את ולזרז לקרב
חלק היא כשלעצמה זו שכוונה dxezdכיון ceniln

dle`bd ipipra(לזמן מזמן – (במחשבה הלימוד –
את  שמקרבת צדקה "גדולה חז"ל דמאמר

.122הגאולה"

„È ותזרז תמהר בכהנ"ל שההחלטה ויה"ר .
התגלות  – והמכוון התכלית את ומיד תיכף ותביא

ממש. ומיד תיכף ממש, בפועל המשיח וביאת

כי  "אשה פרשת הש"ק שביום – ובפשטות
ביום  המצורע תורת תהי' "זאת זכר", וילדה תזריע
לפני  ועאכו"כ בתורה הקריאה (לפני טהרתו"

תהי' במנחה), אבות פרקי zelbzdeלימוד zcil
epwcv giyn ביום" שהוא כפי רבי" דבי ("חיוורא

העולם  (בכל ההכרזה לשמוע שזוכים – טהרתו")
ש" ההשתלשלות) סדר dfובכל dpd באצבעו (מראה

זה) a`ואומר giynd jln מו"ח כ "ק זה והנה ,"

שוכני  ורננו ש"הקיצו (כיון בא דורנו נשיא אדמו"ר
מיד 123עפר" לתחי' קמים וצדיקים וכל 124, ,(

ומשה  ישראל, ונשיאי צדיקי וכל נשיאינו, רבותינו
עמהם. ואהרן

גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, כל עם וביחד
ובבנותינו" עליו 125בבנינו אקבץ "עוד ,

הים"126לנקבציו" ומאיי כו' וממצרים "מאשור ,127

שמיא" ענני "עם באים הקדושה,128– לארצנו ,
(ש"בית  המקדש לבית הקודש, עיר לירושלים

העמים" לכל יקרא –129תפלה הקדשים ולקדש ,(
יבוא  "בזאת במנחה: תיכף שקורין בהפרשה כמ"ש

הקודש" אל ביוהכ"פ 130אהרן גדול כהן כניסת ,
הקדשים  אהרן,131לקדש רק לא – לבוא ולעתיד ,

כה"ג  בדרגת שיהי' מישראל כאו"א גם אלא
גדולים  כהנים כהנים", רק 132("ממלכת ולא ,(

רוצה  שהוא שעה "בכל גם אלא ביוהכ"פ,
.133ליכנס"

בפועל  נעשה זה שכל – העיקר והוא ועוד
להודות  שיכולים כך טפחים, מעשרה למטה ממש,

"שהחיינו  המשיח: והתגלות לידת על 134ולברך

והגיענו  135dfdוקיימנו onfl."
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הדעת, וישוב מנוחה מתוך וגאולה), משיח בעניני תורה חידושי
לזמן) (מזמן ישתדלו – בחברותא או לעצמו הלימוד ע"י
שע"י  המעלה גם אצלם שיהי' כדי בעשרה, בהלימוד גם להשתתף

(כבפנים). בעשרה הלימוד
פל"ז.120) תניא ראה
א.121) יו"ד, ב"ב
לומר:122) יש – שבתפארת מלכות – לעיל  האמור ובסגנון

– המלך מצוות קיום שעיקרה – ומלכות התורה, הו"ע תפארת
שבתפארת  ובמלכות הצדקה. מצות) ובפרט (המצוות, הו"ע
(מלכות) הצדקה גם – התפארת) במדת היא עצמה (שהמלכות

(תפארת). מהתורה חלק היא
יט.123) כו, ישעי'
א.124) קמ, זח"א ראה
ט.125) יו"ד, בא
ח.126) נו, ישעי'

יא.127) יא, שם
(128.18 שבהערה סנהדרין וראה יג. ז, דניאל
קנב.129) ע' תרנ"ט סה"מ וראה ז. נג, ישעי' – הכתוב לשון

ועוד. .84 ע' תש"ד
ג.130) טז, אחרי
יום 131) עבודת בהלכות הוא ברמב"ם היומי ששיעור להעיר

אֿג). (פרקים הכיפורים
עה"פ.132) ובבעה"ט ו יט, יתרו
יו"ד 133) פל"ח, שמו"ר שם. רד"ל וראה ו. פכ"א, ויק"ר

שם. ובמפרשים
הנרגשת 134) שמחה על מברכים שהחיינו שברכת להעיר,

עתה. בפועל שישנו דבר על דוקא – בלב
אלא 135) להראות, רק (לא שיכולים נגיעה, מלשון גם וי"ל

שמיני). ר"פ לקו"ת – (אנרירען לגעת ָגם)



כי `"ypz'd xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn

מלכות103עיניך" ,ceqiay באופן המלכות חיזוק –
ומלכות ונצחי, הגילוי zeklnayיסודי –

עולמים"104ד"מלכותך  כל "j("מלכות 105מלכות
הצמצום  שלפני דא"ס מלכות – (הקשורה 106דייקא

כתר  איהו עליון "כתר הכתר, ופנימיות כתר עם
כל 107מלכות" "מלכות ונעשית ומתגלה שנמשכת ,(

" ב"ממשלה"zeklnעולמים", צורך שאין דייקא, "
ש"מלכותו כיון כרחם, קיבלו oevxa108בעל

).109עליהם"

·È וביאת להתגלות ישרה" ה"דרך וביאור .
" ע"י zx`tzayהמשיח zekln למעשה בנוגע – "

בפועל:

לבוא  עומד צדקנו שמשיח שכיון – ובהקדמה
שלכן  בפועל, בא לא עדיין אבל ומיד, תיכף
של  לבושיו") ("סוף האחרונה ההשתדלות דרושה
להיות  צריכה המשיח, את להביא מישראל כאו"א
מלך  של ענינו בטהרתה, מלכות ע"י (לא הפעולה

"מלכות ע"י אלא) עצמו, ",zx`tzayהמשיח
שהוא  כפי (מלכות) המשיח של ענינו כלומר,

dxeza התורה שע"י (ס"ט) לעיל כאמור (תפארת),
" בתור משיח של ומתגלים ax(ענינו נמשכים ("

בתור  משיח של (ענינו דהגאולה עליונים האורות
"jln.פנימי באופן ("

התורה, לימוד הו"ע – "תפארת" ובפשטות:
הוא – שבתפארת" jlnו"מלכות ipipra dxezd cenil

dle`bd ipiprae giynd מקומות בריבוי ,110שנתבארו

הנביאים.. "בדברי (ובפרט שבכתב בתורה –
הספרים זה"mi`lnשכל שבעל 111בדבר ובתורה (

מסכת  ובסוף סנהדרין במסכת (ובפרט בגמרא פה,
בפנימיות 112סוטה  – ובמיוחד – וגם ובמדרשים, (

דילך  חיבורא (ש"בהאי הזהר מספר החל התורה,
גלותא  מן בי' יפקון כו' הזהר ספר דאיהו

(שע"י 113ברחמים" החסידות בתורת ובפרט ,(
מלכא  דא מר אתי חוצה המעיינות הפצת

ובפרט 114משיחא  נשיאינו, רבותינו בתורת ,(
דורנו  נשיא של שיחות) ולקוטי (מאמרים בתורתו
משיח, של תורתו ללימוד והכנה ודוגמא מעין –

תצא" מאתי חדשה העם 115"תורה לכל שילמד ,
("דע  אלקות ידיעת תורה), (טעמי התורה פנימיות

אביך" אלקי הרמב"ם 116את כפס"ד ש"באותו 117),
דברים  ויודעים גדולים חכמים ישראל יהיו הזמן..

– כו'" בוראם דעת וישיגו הסתומים

משיח  בעניני התורה בלימוד וההוספה
ישרה" ה"דרך היא שבתפארת") ("מלכות והגאולה
בפועל  והגאולה המשיח וביאת התגלות לפעול

ממש.

‚È יעוררו ובודאי – באתי פועל של ועל .
ומקום: מקום בכל ויפרסמו

ומיד  תיכף המשיח וביאת התגלות לפעול כדי
אוהל  יושבי הן – (האנשים מישראל כאו"א על –
והטף, הנשים וכן (זבולון), עסק בעלי והן (ישכר)
בלימוד  להוסיף דילי') שיעורא לפום וחד חד כל

וגאולה. משיח בעניני (במיוחד) התורה

כי, בעשרה, (ברבים) יהי' שהלימוד – טוב ומה
ועוסקים  שיושבים ד"עשרה המעלה על נוסף

ביניהם"בת  שרוי' שכינה מיוחדת 118ורה מעלה יש ,
בנוגע  ברבים והגאולה משיח עניני כשלומדים
הולכת  שעי"ז הלב, ברגש והשמחה להתפעלות

המשיח  לביאת והצפי' ההשתוקקות .119וגדלה
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יז.103) לג, ישעי'
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והגיענו  135dfdוקיימנו onfl."
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הדעת, וישוב מנוחה מתוך וגאולה), משיח בעניני תורה חידושי
לזמן) (מזמן ישתדלו – בחברותא או לעצמו הלימוד ע"י
שע"י  המעלה גם אצלם שיהי' כדי בעשרה, בהלימוד גם להשתתף

(כבפנים). בעשרה הלימוד
פל"ז.120) תניא ראה
א.121) יו"ד, ב"ב
לומר:122) יש – שבתפארת מלכות – לעיל  האמור ובסגנון

– המלך מצוות קיום שעיקרה – ומלכות התורה, הו"ע תפארת
שבתפארת  ובמלכות הצדקה. מצות) ובפרט (המצוות, הו"ע
(מלכות) הצדקה גם – התפארת) במדת היא עצמה (שהמלכות

(תפארת). מהתורה חלק היא
יט.123) כו, ישעי'
א.124) קמ, זח"א ראה
ט.125) יו"ד, בא
ח.126) נו, ישעי'

יא.127) יא, שם
(128.18 שבהערה סנהדרין וראה יג. ז, דניאל
קנב.129) ע' תרנ"ט סה"מ וראה ז. נג, ישעי' – הכתוב לשון

ועוד. .84 ע' תש"ד
ג.130) טז, אחרי
יום 131) עבודת בהלכות הוא ברמב"ם היומי ששיעור להעיר

אֿג). (פרקים הכיפורים
עה"פ.132) ובבעה"ט ו יט, יתרו
יו"ד 133) פל"ח, שמו"ר שם. רד"ל וראה ו. פכ"א, ויק"ר

שם. ובמפרשים
הנרגשת 134) שמחה על מברכים שהחיינו שברכת להעיר,

עתה. בפועל שישנו דבר על דוקא – בלב
אלא 135) להראות, רק (לא שיכולים נגיעה, מלשון גם וי"ל

שמיני). ר"פ לקו"ת – (אנרירען לגעת ָגם)
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בדמי תשב ימים ושלשת יום "ושלשים הפסוק מן

טהרה" ימי מלאת עד תגע... לא קדש בכל מצטט1טהרה

תשב "אין ומפרש: "תשב", המילה את "אין2רש"י (או

ישיבה" בקדש3לשון ותשבו וכמו עכבה, לשון אלא (4,

ממרא" באלוני .5וישב

רמב"ן לשון6מבאר – "תשב רש"י פירוש שלפי ,

ואל תגע לא קדש "בכל לגבי הדברים אמורים עכבה",

עכבה" לשון "תשב של והמשמעות תבוא", לא המקדש

שעליה המקדשrpnidlהיא, ומביאת בקודש מנגיעה

טוהר" "ימי שהם למרות הימים, ושלושה שלושים במשך

בעלה. לגבי

לשון ל"תשבו כהוכחה מביא שרש"י לבאר, יש זה לפי

באלוני ו"וישב בקדש" "ותשבו הפסוקים את עכבה"

"ישיבה" המושג משמעות רש"י פירוש לפי כי – 7ממרא"

השתקעות, "התיישבות", מלשון אינה שם

מכך היתה לא אז שהרי המקומות, ברוב כמשמעותו –

לשון "ישיבה לפירוש ולהיפך:dakrהוכחה ."

לזה: זה מנוגדים ביטויים הם ו"עכבה" "התיישבות"

נמצא הוא הרי כתושב, מסויים במקום מתיישב אדם כאשר

אדם כאשר ואילו התיישבות. של באופן בקביעות, שם

המעכבו גורם מפני במקום שם8נמצא נמצא הוא הרי ,

צריךjetdבאופן היה הוא ומקביעות: מהתיישבות

עיכוב מפני זה במקום נשאר אך אחר, במקום להימצא

– כלשהו

מלשון :dakrאלא

כדי יציאתם מטרת היתה ממצרים, ישראל יצאו כאשר

ורחבה טובה ארץ אל נושבת9להגיע ארץ אל ,10.

בקדש", "ותשבו – בקדש זה ובכלל במדבר, והישארותם

`lאלא ובהתיישבות, בקביעות נשארוjtidl11היתה הם :

שונות שסיבות מפני ארץeakirרק אל מלהגיע אותם

והם בקדש.egxkedישראל, להישאר

שהקדושֿברוךֿ לאחר מיד אבינו: אברהם לגבי גם כך

"קום לו הורה נאמרjldzdהוא ולרחבה" לארכה בארץ

"ayieעיכבו אשר דבר שהיה לומר, הכרחי ממרא". באלוני

שם "וישב" של והמשמעות התיישבות`dpiשם, מלשון

מללכת12וקביעות התעכב אברהם עכבה": "לשון אלא ,

ממרא. באלוני ונשאר ולרחבה", לארכה "בארץ
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המפרשים כלומר,13יש הישארות. היא ש"עכבה"

נשארת שהיולדת טהרה", ל"בדמי קשורה "תשב" המילה

דם, רואה כאשר אף טהרה של במצב ימים ל"ג במשך

באופן שם ונמצא מסויים, במקום תושב הנעשה כאדם

reawשינויים ללא "ישיבה14, המושג פירוש זה לפי ."

– הוא ממרא" באלוני וב"וישב בקדש" ב"ותשבו

השתקעות. התיישבות,

מתכוון רש"י היה אילו כי כך. להסביר אפשר אי אך

הוא ובהתיישבות, קבוע באופן להישארות "עכבה" במילה

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הוכחות, לכך להביא צריך היה לא

בספר אשר בקדש", מ"ותשבו הוכחה מביא היה לא

mixacפעמים מופיע התיישבות מלשון "ישיבה" המושג :

zeaxבפעם מכך: יותר הקודמות. dpey`xdבפרשות

נוד בארץ "וישב – "וישב" המושג מופיע שבה בתורה

עדן" היא15קדמת המשמעות בארץayiizd17שקין16,

עיר".18נוד בונה "ויהי הפסוק בהמשך כנאמר ,
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ד.1) יב, פרשתנו

הדפוסים.2) ברוב כ"ה

ובמגילה3) כאן. ובבחיי שברמב"ן רש"י" וב"לשון ראשון בדפוס כ"ה

ישיבה. אין סע"א: כא,

מו.4) א, דברים

יח.5) יג, לך

כאן.6) הארוך טור ופי' בחיי גם וראה

וכיו"ב.7) "ויהי" "ויחנו", הל' נאמר בכ"מ שהרי

ובכ"מ.i"yxtראה8) מא. יב, בא

ח.9) ג, שמות

לה.10) טז, בשלח

(כבמס'11) רבים" "ימים התיבות גם מביא אינו שרש"י מה יומתק ועפי"ז

מל' הוא ש"ותשבו" לטעות אפשר אלו תיבות מצד אדרבה: כי – שם) מגילה

כפי' היא "עכבה" בל' הכוונה שם, במגילה (משא"כ וקביעות. התיישבות

ב'). סעיף דלהלן המפרשים

"אורח12) למיעוטי היינו – "שנתיישב" לד) (כא, וירא רש"י שכתב ומה

דקביעות הענין לא אבל זמן, ריבוי ששהה כ"א שלאחריו והולך" ונוסע חונה

בשלוה").i"yxt(ע"ד "לישב – "וישב" וישב: ר"פ

כאן.13) רא"ם ראה

יב).14) סעיף להלן (הובא פי"א ח"א מו"נ ראה

טז.15) ד, בראשית

היתה16) שהולך מקום "כל שם בראשית שברש"י השני פי' לפי וגם

תח מזדזעת קבוע.הארץ באופן שם הי' קין מ"מ – תיו"

מזרחית17) "שרוח הראשון) (בפירושו שם רש"י מש"כ בכ"מzhlewולפי

גם] אלא בקביעות, שם שישב רק [לא הוא "וישב" שפי' י"ל הרוצחים", את

מוצאי ד"כל החשש סר לשם שהוגלה ע"י כי דשלוה, להתיישבות שבא

לישב יעקב ביקר – "וישב וישב: ר"פ הנ"ל מפרש"י ולהעיר .delya"יהרגני".

כתיב18) ולבסוף ונד נע והייתי כתיב מעיקרא ב: לז, סנהדרין גם ראה

rixfz zyxt zegiyÎihewl

"ישיבה לפירושו להוכחות זאת בכל זקוק שרש"י מכך

מתכוון הוא "עכבה" שבמילה מובן, עכבה", לשון

המילהdheytdלמשמעות וכיון19של ועצירה, עיכוב –

"ישיבה"yecigהואdfשפירוש המושג ממשמעות ושונה ,

זה לפירוש והוכחה דוגמא להביא רש"י צריך כלל, בדרך

ממרא" באלוני ומ"וישב בקדש" מ"ותשבו –20.
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להבין: יש אך

ל רש"י זקוק מדוע בקדש"izyא) "ותשבו – הוכחות

מהן? באחת מסתפק ואינו – ממרא" באלוני ו"וישב

בקדש", "ותשבו הפסוק את רש"י מצטט מדוע ב)

דברים, בפרשת ממרא",iptlהמופיע באלוני "וישב הפסוק

בתורה okהמופיע iptl?לך לך בפרשת ,

הוא: לכך ההסבר

לוl`אברהם מחוצה גורם מפני ממרא באלוני נשאר

מצד אלא ולרחבה, לארכה בארץ ללכת לא שהכריחו

היא שישיבה לכך מספקת הוכחה זו אין ולכן עצמו,

מלשון גם "וישב" את כאן להסביר ייתכן שהרי עכבה,

שהוא וקביעות, שהריayiizdהתיישבות ממרא, באלוני

עצמו. מצד היה העיכוב

בקדש", "ותשבו את גם להביא רש"י צריך לפיכך

"עכבה",igxkdששם מלשון "ישיבה" המושג את לבאר

מ ההיפך היתה בקדש הישארותם לארץmpevxשהרי ללכת

בקדש21ישראל התיישבו שהם לבאר אפשר אי ולכן ,

– עיכוב של באופן רק זאת להסביר והכרחי בקביעות,

שיהיה אפשרי בלתי היה הענן", "בהעלות היה שלא שכיון

העלותו" יום עד יסעו "לא כי ישראל", בני .22"יסעו

שישיבה בקדש", מ"ותשבו הוכחה יש שכבר לאחר רק

שבפסוק מ"וישב" זאת להבין אפשר עכבה, מלשון היא

ממרא". באלוני "וישב

מ"וישב בהוכחה מסתפק אינו שרש"י לכך ההסבר זהו

הוא אין מדוע להבין: יש עדיין אך ממרא". באלוני

בקדש"? "ותשבו בפסוק מסתפק

.„
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"בדמי המילים את רש"י מצטט פסוק אותו בהמשך

מכן לאחר טהורה". שרואה, עלֿפי "אףֿ ומפרש: טהרה"

ה"א. מפיק "לא ואומר: טהרה", "בדמי שוב מצטט הוא

טוהר". כמו דבר, שם והוא

להבין: יש

רש"י מפרש טוהר" כמו דבר שם "והוא בפירוש א)

"אףֿעלzernyndאת בפירושו אך טהרה", "בדמי ֿפישל

את מציין הוא טהורה" התורהyecigdשרואה, שמחדשת

לבאר רש"י מקדים מדוע וקשה: טהרה". "בדמי במילים

אתyecigdאת מבאר שהוא לפני אף שבמילים,

ozernyn?

שמשמעות טוהר", כמו דבר שם "והוא הפירוש לפי ב)

שלא יוצא, טוהר", "בדמי כמו היא טהרה" "בדמי המילים

גםdy`dרק אלא שרואה", "אףֿעלֿפי mincdטהורה

אומר ומדוע טוהר". "דמי אותם מכנה התורה כי טהורים,

שהחידוש הראשון, המתחיל" ב"דיבור רש"י אפוא

ש בכך הוא טהרה" "אףֿעלֿפיdy`d"dxedhב"בדמי ,"

טהרה" ב"בדמי יותר הרבה גדול חידוש יש הרי שרואה",

ה שאפילו –minc?טהורים

.‰
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שהוא לפני אף – טהרה" "בדמי על פירושו לאחר מיד

המילים את רש"י מצטט – תגע" לא קדש "בכל את מפרש

zepexg`dימי ה"א, "מפיק ומפרש טהרה", "ימי בפסוק

שלה". טוהר

מובן: ואין
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נוד. בארץ וישב

" שם בגמרא שמעתיק מה יומתק הקודמת, בהערה מ"ש בארץayieוע"פ

"נע" גם כתוב ולא נוד בארץ ממ"ש רק [לא היא הגמרא הוכחת כי – נוד"

מהלשון גם אלא] שם, .ayieכדפרש"י

כבמס'19) ההתיישבות, ענין על גם נופל "עכבה" הל' הש"ס, שבלשון אף

ג'. סי' פ"ד סוכה רא"ש גם וראה שם. מגילה

מדין20) בארץ "וישב דפוסים): (בכמה טו ב, שמות מפירש"י (א) להעיר

–akrzpכמו awri"שם ayieלנו "שבו שם): רא"ם (וראה יד כד, משפטים ;

– "eakrzdבזה דפוסים: בכמה (אבל "וישבוeכו'" ח: כב, בלק התעכבו");

לשון –"dakr) פסוקים בכמה ישיבה מלשון (ב) .iptly(בקדש ותשבו

" (וכמו: עכבה לשון הוא שם הפירוש אוayzשלכאורה ימים אתנו הנערה

" נה); כד, (ח"ש גו'" לח,iayעשור (וישב גו'" יגדל עד אביך בית אלמנה

ואכ"מ. ועוד). יא);

למחנה21) מחוץ ישב מ"בדד להקשות מוeayen"ואין יג, תזריע –

שזהוezeriaw(שמקום אף למחנה, מחוץ שאפשרjtidהוא מכיון כי – רצונו)

eini lky"בקדש ב"ותשבו (משא"כ קביעות לשון ע"ז שייך בטומאתו, ישאר

לארץ). שיכנסו ברור שהי' –

(מצורע ימים" שבעת לאהלו מחוץ מ"וישב הוכחה מביא רש"י שאין ומה

קבוע זמן לאהלו מחוץ היותו התורה* קבעה שמלכתחילה כיון כי – ח) יד,

ימים), משבעת פחות "ותשבו`xyt(לא משא"כ קביעות. של שהו"ע לומר

הרי הענן", ב"בהעלות תלוי הי' שם היותם שזמן – dfבקדש" oi`.קביעות

פקודי.22) ס"פ

.(` ,i `nei) dkeqa dfefn oica h"ewydn (dkldd c"r) xirdl (*
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בדמי תשב ימים ושלשת יום "ושלשים הפסוק מן

טהרה" ימי מלאת עד תגע... לא קדש בכל מצטט1טהרה

תשב "אין ומפרש: "תשב", המילה את "אין2רש"י (או

ישיבה" בקדש3לשון ותשבו וכמו עכבה, לשון אלא (4,

ממרא" באלוני .5וישב

רמב"ן לשון6מבאר – "תשב רש"י פירוש שלפי ,

ואל תגע לא קדש "בכל לגבי הדברים אמורים עכבה",

עכבה" לשון "תשב של והמשמעות תבוא", לא המקדש

שעליה המקדשrpnidlהיא, ומביאת בקודש מנגיעה

טוהר" "ימי שהם למרות הימים, ושלושה שלושים במשך

בעלה. לגבי

לשון ל"תשבו כהוכחה מביא שרש"י לבאר, יש זה לפי

באלוני ו"וישב בקדש" "ותשבו הפסוקים את עכבה"

"ישיבה" המושג משמעות רש"י פירוש לפי כי – 7ממרא"

השתקעות, "התיישבות", מלשון אינה שם

מכך היתה לא אז שהרי המקומות, ברוב כמשמעותו –

לשון "ישיבה לפירוש ולהיפך:dakrהוכחה ."

לזה: זה מנוגדים ביטויים הם ו"עכבה" "התיישבות"

נמצא הוא הרי כתושב, מסויים במקום מתיישב אדם כאשר

אדם כאשר ואילו התיישבות. של באופן בקביעות, שם

המעכבו גורם מפני במקום שם8נמצא נמצא הוא הרי ,

צריךjetdבאופן היה הוא ומקביעות: מהתיישבות

עיכוב מפני זה במקום נשאר אך אחר, במקום להימצא

– כלשהו

מלשון :dakrאלא

כדי יציאתם מטרת היתה ממצרים, ישראל יצאו כאשר

ורחבה טובה ארץ אל נושבת9להגיע ארץ אל ,10.

בקדש", "ותשבו – בקדש זה ובכלל במדבר, והישארותם

`lאלא ובהתיישבות, בקביעות נשארוjtidl11היתה הם :

שונות שסיבות מפני ארץeakirרק אל מלהגיע אותם

והם בקדש.egxkedישראל, להישאר

שהקדושֿברוךֿ לאחר מיד אבינו: אברהם לגבי גם כך

"קום לו הורה נאמרjldzdהוא ולרחבה" לארכה בארץ

"ayieעיכבו אשר דבר שהיה לומר, הכרחי ממרא". באלוני

שם "וישב" של והמשמעות התיישבות`dpiשם, מלשון

מללכת12וקביעות התעכב אברהם עכבה": "לשון אלא ,

ממרא. באלוני ונשאר ולרחבה", לארכה "בארץ

.·
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המפרשים כלומר,13יש הישארות. היא ש"עכבה"

נשארת שהיולדת טהרה", ל"בדמי קשורה "תשב" המילה

דם, רואה כאשר אף טהרה של במצב ימים ל"ג במשך

באופן שם ונמצא מסויים, במקום תושב הנעשה כאדם

reawשינויים ללא "ישיבה14, המושג פירוש זה לפי ."

– הוא ממרא" באלוני וב"וישב בקדש" ב"ותשבו

השתקעות. התיישבות,

מתכוון רש"י היה אילו כי כך. להסביר אפשר אי אך

הוא ובהתיישבות, קבוע באופן להישארות "עכבה" במילה

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הוכחות, לכך להביא צריך היה לא

בספר אשר בקדש", מ"ותשבו הוכחה מביא היה לא

mixacפעמים מופיע התיישבות מלשון "ישיבה" המושג :

zeaxבפעם מכך: יותר הקודמות. dpey`xdבפרשות

נוד בארץ "וישב – "וישב" המושג מופיע שבה בתורה

עדן" היא15קדמת המשמעות בארץayiizd17שקין16,

עיר".18נוד בונה "ויהי הפסוק בהמשך כנאמר ,
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ד.1) יב, פרשתנו

הדפוסים.2) ברוב כ"ה

ובמגילה3) כאן. ובבחיי שברמב"ן רש"י" וב"לשון ראשון בדפוס כ"ה

ישיבה. אין סע"א: כא,

מו.4) א, דברים

יח.5) יג, לך

כאן.6) הארוך טור ופי' בחיי גם וראה

וכיו"ב.7) "ויהי" "ויחנו", הל' נאמר בכ"מ שהרי

ובכ"מ.i"yxtראה8) מא. יב, בא

ח.9) ג, שמות

לה.10) טז, בשלח

(כבמס'11) רבים" "ימים התיבות גם מביא אינו שרש"י מה יומתק ועפי"ז

מל' הוא ש"ותשבו" לטעות אפשר אלו תיבות מצד אדרבה: כי – שם) מגילה

כפי' היא "עכבה" בל' הכוונה שם, במגילה (משא"כ וקביעות. התיישבות

ב'). סעיף דלהלן המפרשים

"אורח12) למיעוטי היינו – "שנתיישב" לד) (כא, וירא רש"י שכתב ומה

דקביעות הענין לא אבל זמן, ריבוי ששהה כ"א שלאחריו והולך" ונוסע חונה

בשלוה").i"yxt(ע"ד "לישב – "וישב" וישב: ר"פ

כאן.13) רא"ם ראה

יב).14) סעיף להלן (הובא פי"א ח"א מו"נ ראה

טז.15) ד, בראשית

היתה16) שהולך מקום "כל שם בראשית שברש"י השני פי' לפי וגם

תח מזדזעת קבוע.הארץ באופן שם הי' קין מ"מ – תיו"

מזרחית17) "שרוח הראשון) (בפירושו שם רש"י מש"כ בכ"מzhlewולפי

גם] אלא בקביעות, שם שישב רק [לא הוא "וישב" שפי' י"ל הרוצחים", את

מוצאי ד"כל החשש סר לשם שהוגלה ע"י כי דשלוה, להתיישבות שבא

לישב יעקב ביקר – "וישב וישב: ר"פ הנ"ל מפרש"י ולהעיר .delya"יהרגני".

כתיב18) ולבסוף ונד נע והייתי כתיב מעיקרא ב: לז, סנהדרין גם ראה

rixfz zyxt zegiyÎihewl

"ישיבה לפירושו להוכחות זאת בכל זקוק שרש"י מכך

מתכוון הוא "עכבה" שבמילה מובן, עכבה", לשון

המילהdheytdלמשמעות וכיון19של ועצירה, עיכוב –

"ישיבה"yecigהואdfשפירוש המושג ממשמעות ושונה ,

זה לפירוש והוכחה דוגמא להביא רש"י צריך כלל, בדרך

ממרא" באלוני ומ"וישב בקדש" מ"ותשבו –20.

.‚
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להבין: יש אך

ל רש"י זקוק מדוע בקדש"izyא) "ותשבו – הוכחות

מהן? באחת מסתפק ואינו – ממרא" באלוני ו"וישב

בקדש", "ותשבו הפסוק את רש"י מצטט מדוע ב)

דברים, בפרשת ממרא",iptlהמופיע באלוני "וישב הפסוק

בתורה okהמופיע iptl?לך לך בפרשת ,

הוא: לכך ההסבר

לוl`אברהם מחוצה גורם מפני ממרא באלוני נשאר

מצד אלא ולרחבה, לארכה בארץ ללכת לא שהכריחו

היא שישיבה לכך מספקת הוכחה זו אין ולכן עצמו,

מלשון גם "וישב" את כאן להסביר ייתכן שהרי עכבה,

שהוא וקביעות, שהריayiizdהתיישבות ממרא, באלוני

עצמו. מצד היה העיכוב

בקדש", "ותשבו את גם להביא רש"י צריך לפיכך

"עכבה",igxkdששם מלשון "ישיבה" המושג את לבאר

מ ההיפך היתה בקדש הישארותם לארץmpevxשהרי ללכת

בקדש21ישראל התיישבו שהם לבאר אפשר אי ולכן ,

– עיכוב של באופן רק זאת להסביר והכרחי בקביעות,

שיהיה אפשרי בלתי היה הענן", "בהעלות היה שלא שכיון

העלותו" יום עד יסעו "לא כי ישראל", בני .22"יסעו

שישיבה בקדש", מ"ותשבו הוכחה יש שכבר לאחר רק

שבפסוק מ"וישב" זאת להבין אפשר עכבה, מלשון היא

ממרא". באלוני "וישב

מ"וישב בהוכחה מסתפק אינו שרש"י לכך ההסבר זהו

הוא אין מדוע להבין: יש עדיין אך ממרא". באלוני

בקדש"? "ותשבו בפסוק מסתפק

.„
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"בדמי המילים את רש"י מצטט פסוק אותו בהמשך

מכן לאחר טהורה". שרואה, עלֿפי "אףֿ ומפרש: טהרה"

ה"א. מפיק "לא ואומר: טהרה", "בדמי שוב מצטט הוא

טוהר". כמו דבר, שם והוא

להבין: יש

רש"י מפרש טוהר" כמו דבר שם "והוא בפירוש א)

"אףֿעלzernyndאת בפירושו אך טהרה", "בדמי ֿפישל

את מציין הוא טהורה" התורהyecigdשרואה, שמחדשת

לבאר רש"י מקדים מדוע וקשה: טהרה". "בדמי במילים

אתyecigdאת מבאר שהוא לפני אף שבמילים,

ozernyn?

שמשמעות טוהר", כמו דבר שם "והוא הפירוש לפי ב)

שלא יוצא, טוהר", "בדמי כמו היא טהרה" "בדמי המילים

גםdy`dרק אלא שרואה", "אףֿעלֿפי mincdטהורה

אומר ומדוע טוהר". "דמי אותם מכנה התורה כי טהורים,

שהחידוש הראשון, המתחיל" ב"דיבור רש"י אפוא

ש בכך הוא טהרה" "אףֿעלֿפיdy`d"dxedhב"בדמי ,"

טהרה" ב"בדמי יותר הרבה גדול חידוש יש הרי שרואה",

ה שאפילו –minc?טהורים

.‰
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שהוא לפני אף – טהרה" "בדמי על פירושו לאחר מיד

המילים את רש"י מצטט – תגע" לא קדש "בכל את מפרש

zepexg`dימי ה"א, "מפיק ומפרש טהרה", "ימי בפסוק

שלה". טוהר

מובן: ואין
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נוד. בארץ וישב

" שם בגמרא שמעתיק מה יומתק הקודמת, בהערה מ"ש בארץayieוע"פ

"נע" גם כתוב ולא נוד בארץ ממ"ש רק [לא היא הגמרא הוכחת כי – נוד"

מהלשון גם אלא] שם, .ayieכדפרש"י

כבמס'19) ההתיישבות, ענין על גם נופל "עכבה" הל' הש"ס, שבלשון אף

ג'. סי' פ"ד סוכה רא"ש גם וראה שם. מגילה

מדין20) בארץ "וישב דפוסים): (בכמה טו ב, שמות מפירש"י (א) להעיר

–akrzpכמו awri"שם ayieלנו "שבו שם): רא"ם (וראה יד כד, משפטים ;

– "eakrzdבזה דפוסים: בכמה (אבל "וישבוeכו'" ח: כב, בלק התעכבו");

לשון –"dakr) פסוקים בכמה ישיבה מלשון (ב) .iptly(בקדש ותשבו

" (וכמו: עכבה לשון הוא שם הפירוש אוayzשלכאורה ימים אתנו הנערה

" נה); כד, (ח"ש גו'" לח,iayעשור (וישב גו'" יגדל עד אביך בית אלמנה

ואכ"מ. ועוד). יא);

למחנה21) מחוץ ישב מ"בדד להקשות מוeayen"ואין יג, תזריע –

שזהוezeriaw(שמקום אף למחנה, מחוץ שאפשרjtidהוא מכיון כי – רצונו)

eini lky"בקדש ב"ותשבו (משא"כ קביעות לשון ע"ז שייך בטומאתו, ישאר

לארץ). שיכנסו ברור שהי' –

(מצורע ימים" שבעת לאהלו מחוץ מ"וישב הוכחה מביא רש"י שאין ומה

קבוע זמן לאהלו מחוץ היותו התורה* קבעה שמלכתחילה כיון כי – ח) יד,

ימים), משבעת פחות "ותשבו`xyt(לא משא"כ קביעות. של שהו"ע לומר

הרי הענן", ב"בהעלות תלוי הי' שם היותם שזמן – dfבקדש" oi`.קביעות

פקודי.22) ס"פ

.(` ,i `nei) dkeqa dfefn oica h"ewydn (dkldd c"r) xirdl (*
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משמעותה בה"א מפיק בעלת שמילה זה, כלל א)

החל הקודמות, מהפרשות לתלמיד ידוע כבר "שלה",

בראשית מחדש23מפרשת ומה .dzrבדבריו רש"י

שלה" "טוהר הוא ה"א" מפיק – ?24ש"טהרה

מיד טהרה" "ימי על פירושו את רש"י כותב מדוע ב)

את מפרש שהוא לפני – טהרה" "בדמי על פירושו לאחר

שביניהן תגע" לא קדש "בכל ?25המילים

.Â
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ו"לא קדש" "בכל המילים את רש"י מפרש מכן לאחר

הוא תחילה שונה: בסדר אותן מציב הוא כאן ואף תגע",

לאוכל "אזהרה ומפרש תגע" "לא את כמו26מצטט

ביבמות" קדש"27ששנויה "בכל מצטט הוא כך ואחר ,

התרומה".iptl(המופיעות את "לרבות ומפרש: תגע") "לא

היא הסדר לשינוי –28הסיבה תגע "לא שהפירוש ,

אתlke`l"`edאזהרה "לרבות הפירוש את המחייב

:29התרומה"

הפסוקים "ימי30בהמשך שמסתיימים שלאחר נאמר,

ורק קרבן להביא האשה צריכה אך`fטהרה" טהורה. היא

" רק היא (שבפסוקנו) תגע..." לא קדש "בכל crהאזהרה

יום של החמה שקיעת עד כלומר, טהרה", ימי מלאת

תגע... לא קדש "בכל שהאזהרה מובן, מכך crהארבעים.

מוסיפה טהרה" ימי מלאתcerמלאת לאחר כלומר, איסור.

קרבן מביאה שהיא עד החמה, שקיעת לאחר טהרה, ימי

ב רק אסורה היא ובמשךwlgטהרתה, הקודש, מעניני

הימים, ושלושה היאcrשלושים – טהרה ימי מלאת

בדברים .mitqepאסורה

תגע" "לא של המשמעות היתה שאסורdheytkואילו ,

"plrebלאשה שהאיסור להבין היה אפשר crבקודש,

יותר, מאוחר עליה שחל לאיסור בנוסף טהרה", ימי מלאת

ב"לא הוא קרבן, הביאה לא עוד עדrbzכל כלומר, ."

גם אסורה היא הארבעים יום של החמה dribpaשקיעת

ב רק אסורה היא מכן ולאחר קודש.`zlikבקודש,

אזהרה – תגע "לא מפרש שרש"י לאחר ",lke`lאך

קודש, באכילת רק אסורה היא טהרה" ימי מלאת "עד שגם

במשך שהאיסור התרומה", את "לרבות לבאר הכרחי

מכן, שלאחר לאיסורים בנוסף הימים, ושלושה שלושים

התרומה אכילת איסור לפני31הוא אף כך, אחר כי ,

אך קודש, באכילת רק אסורה היא הקרבן, את שהביאה

תרומה. באכילת לא

להבין: יש אך

"אזהרה היא תגע" ש"לא רש"י מסיק אכן מנין

התרומה". את "לרבות לבאר הכרחי כך ומשום לאוכל",

המשמעות "לאdheytdוהרי, לאrbzשל שהיא היא, "

rbzהכרחי ומדוע המילה32, את לבאר הפשט, בדרך ,

כפשוטה שלא ?33"תגע"
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כלל23) הוצרך לא שרש"י עד כ"כ, הוא ופשוט ועוד. ו. ג, כדֿכה. א,

שם. לפרשו

מפיק24) לא – טהרה "בדמי לפרש רש"י זקוק מדוע להקשות אין אבל

ה"א מפיק שבלא הוא פשוט שדבר (אעפ"י טוהר" כמו דבר שם והוא ה"א

בפנים. כנ"ל טהורים, עצמם הדמים שגם מחדש בזה כי – דבר) שם הוא

"ימי25) על פירושו שמסמיך שמה דוד) הדברי פי' (ע"ד לומר ואין

ד"טהרה" השינוי ע"י להוכיח, בכדי הוא טהרה" "בדמי על לפירושו טהרה"

ש"דמי ה"א), מפיק – והב' ה"א מפיק בלי הוא שהא' (במה מהשני הראשון

באם גם כי – דבר שם הוא בפשוטוl`טהרה" הפי' טהרה", "ימי כתוב הי'

דבר. שם הוא ה"א מפיק דבלי – מקרא של

לאוכל26) אזהרה דפוסים: וכמה ועוד. ראשון בדפוס כמוeke'כ"ה

.43 הערה להלן וראה ביבמות. ששנוי'

א.27) עה,

הריבוי28) לפרש "דאין כאן: לכאורה(lk)בגו"א אבל דקרא". גופי' קודם

הוא כשהריבוי רק הוא זה דקראjyndaכלל גופי' לפי'

נחש.. זה – גחון על הולך מב): יא, שמיני (רש"י –lk[וכמו הולך

עקרב. זה – ארבע על הולך להביא..]lkלהביא.. –

להריבוי שייך אינו בפשטות לאוכל" "אזהרה פירוש הרי כאן .lkמשא"כ

– תזריע "כי מקודם רש"י מפרש ב) (יב, לפנ"ז גם אח"כzeaxlולכן ורק כו'"

xwc`מפרש 'iteb."'כו כל כסדר – תטמא דותה נדת "כימי

ש"לרבות29) לפי הוא הסדר את מהפך שרש"י מה שהטעם כאן, בש"ח

מותר יום טבול כי – לאוכל" "אזהרה לפירושו ההוכחה היא התרומה" את

קדשים, על גם א) אבל: בתרומה. רקmcew(אפילוdxdf`dלנגוע הוא שטבל)

dlik`aאזהרה" לפירושו ההוכחה באם ב) כט). יא, כ. ז, לעיל רש"י (ראה *

הו"ל זה מטעם אדרבה, הרי התרומה", את "לרבות מפירושו היא לאוכל"

micwdlהן קדש" "בכל שהתיבות [ובפרט התרומה" את "לרבות iptlהפי'

רק היא לאוכל" "אזהרה לפרש ההוכחה שכל מכיון תגע"], ixg`l"לא

התרומה". את "לרבות שמפרש

טמאה".30) קרוי' כאן שעד מכלל – "וטהרה שם: ובפרש"י ז. יב,

לקדשים.31) כאן לתרומה כאן ב: עד, וכביבמות

ע"ז32) האזהרה לומר אפשר לאכילה הכנה היא שהנגיעה מכיון לכאורה,

לא בלשון שנאמר בב"ח אכילת איסור וכמו נגיעה. כג,lyazבל' (משפטים

ופר בלקו"שיט (כמבואר לאכילה הכנה היא שבישול לפי שם), ש"י

צריך שאעפ"כ מובן הרי – אבל .(152 ע' ח"ו ש"לאdgked[המתורגם] לפרש

"rbzאזהרה" תבשל"lke`lהוא ש"לא לפרש שבכדי שם, במשפטים (וכמו

וגם בתורה" נכתב מקומות מ"ובשלשה הוכחה רש"י מביא אכילה, איסור הוא

הנ"ל). בלקו"ש כמובאר גדי". בכלל וכבש עגל "אף בפירושו מקדים

ששנוי'33) "כמו שמסיים במה רש"י שכוונת לומר, אפשר הי' לכאורה

ביבמות"

עצמו זה שבפסוק ובפרט, לפירושיו. המקורים לציין דרכו שאין [אף

התרומה" את "לרבות –`epiבפירושו רע"א) עה, ב. (עד, ליבמות מציין

לאחריו]. על גם קאי ביבמות" ששנוי' ד"כמו לומר גדול הכי דדוחק

.43 dxrdl '`d b"dey d`xe ,dnexza mb edf ixd ± mze` `nhn `edy itl miycwa rebpl xeq` i"eahy dne (*

rixfz zyxt zegiyÎihewl
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מוסיף: הוא התרומה", את "לרבות רש"י דברי לאחר

ואין שבעה לסוף שטבלה ארוך, יום טבולת שזו "לפי

ארבעים יום של החמה שקיעת עד לטהרה מעריב שמשה

לאכול שאיסורה – טהרתה" כפרת את תביא שלמחר

הימים ושלושה שלושים במשך שטומאת`epiתרומה מפני

מפני אלא יום, ארבעים נמשכת ומקדש קודש לגבי הלידה

רק לקיימה שאפשר טהרתה", "כפרת להקריב שחובתה

שלה, שמש" ש"הערב לכך גורמת הארבעים, יום למחרת

תרומה אכילת לצורך החמה34המטהר בשקיעת רק חל ,

מותר כפרה, מחוסרת היתה לא (ואילו הארבעים. יום של

היום של שמש" "הערב לאחר מיד תרומה לאכול לה היה

השביעי).

לאכול ליולדת שאסור יוצא, בפשטות להבין: יש

הלידה שטומאת משום טהרה" ימי מלאת "עד תרומה

ומקדש קודש אףdnvrlykלגבי יום, ארבעים נמשכת

הימים שבעת לטומאת בדומה בקרבן, תחוייב לא אילו

אינה שהנדה למרות דותה", נדת "כימי אשר בעלה, כלפי

אכילת שאיסור רש"י מסיק מנין קרבן. להביא צריכה

שצריך מכך נובע הימים ושלושה שלושים במשך תרומה

טהרתה" כפרת את תביא "למחר אשר עד ?35להמתין

.Á
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הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

טהרה" "בדמי נאמר "תשב" המילה לאחר שמיד מכך

רק קשורה אינה עכבה)" (לשון "תשב שהמילה מוכח,

גם אלא תבא", לא המקדש ואל תגע לא קדש ל"בכל

ל"תשב". בסמוך הכתובות טהרה" "בדמי למילים

שרואה, אףֿעלֿפי – טהרה "בדמי רש"י מפרש כך על

החידוש את לבאר מתכוון רש"י אין בכך טהורה".

ביניהן הקשר את אלא כשלעצמן, טהרה" "בדמי שבמילים

הנאמר okאל iptlש אשרid`"תשב", dilr(היולדת,

ונשארת ראיה, ידי על מלהיטמא מעוכבת "תשב") נאמר

"טהורה".

רש"י מפרש השני, המתחיל" ב"דיבור מכן, ולאחר

טהרה" "בדמי המילים את שםonvrlykומבאר "והוא :

טהורים. עצמם הדמים גם כלומר, טוהר". כמו דבר

.Ë
˙ÂÏÏÎ· ˜¯ ÌÈÈ˜ ÈÂ�È˘Ï Ì¯Â‚‰ ¯˘‡Î Ì‚ Y ‰·ÎÚ

מתע טוהר" כמו דבר שם "והוא הפירוש עקב ורראך

עכבה": לשון "תשב של המשמעות על קושי

למצב או למקום מלהיכנס עיכוב – "עכבה" הביטוי

זה, למצב לכניסה הגורם דבר יש כאשר מתאים – מסויים

כאשר אך הקודם. במצב ונשארים עיכוב חל זאת ובכל

lhazn,לכאורה מתאים, אין החדש, למצב המוביל הגורם

צורך אין הקודם: במצב הישארות לגבי "עכבה" הביטוי

המחייב הגורם קיים אינו שהרי מיוחדת, ב"התעכבות"

האחר. למצב וכניסה אחד ממצב יציאה

בכוחו אין זאת ובכל טמא, הדם היה אילו ובעניננו:

`nhlתשב" הביטוי מתאים היה טהורה, נשארת והיולדת ,

מלהיטמא מתעכבת שהיא היולדת, לגבי עכבה" לשון –

ושלושת שלושים שבמשך כיון אך הטמאים. מהדמים אף

הדמים לומר,mixedhהימים לכאורה, מתאים, אין ,

גורם שום אין שהרי מלהיטמא, "מתעכבת" שהיולדת

אותה? שיטמא

אלא תשב "אין בפירושו בצטטו רש"י מיישב זה קושי

ממרא": באלוני "וישב הפסוק5 את עכבה" לשון

קיים ולא ממרא באלוני מה זמן נשאר שאברהם מכך

ולרחבה" לארכה בארץ התהלך "קום הציווי כפיcinאת ,

הציוויים שאר את שמסיבהzefixfa36שקיים מובן, ,

היה הוא מאוחרjixvכלשהי לזמן זה ציווי קיום לדחות

.37יותר

עכבה", לשון – "וישב שם גם נאמר זאת שבכל מכך

שמצד כלשהו פרט אפילו יש שכאשר הוכחה, זאת הרי
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קדש ש"מקיש ממה היא לאוכל" "אזהרה לפרש שההוכחה היא,

קדש "מקיש היא רש"י הוכחת באם כי אינו. – אבל שם. שביבמות למקדש"

זה כותב הי' הפשטyexitaלמקדש", בדרך אי"ז "היקש" של שענינים מכיון ,

כ"כ.

לבן גם כ"כ, היא פשוטה לאוכל" "אזהרה לפרש שההוכחה צ"ל ולכן

ומה יא). סעיף (וכדלקמן כלל לפרשה הוצרך לא שרש"י עד (למקרא), חמש

בל' אכילה איסור שהוציא מה לתרץ הוא ביבמות" ששנוי' "כמו שכותב

.43 הערה כדלקמן נגיעה,

שמשו,34) שיעריב עד לתרומה טמא שהוא – יום טבול בכל וכמו

לב.lirlכדפרש"י יא,

בנוגע35) רק הוא טהרה" ש"ימי נאמר באם האופנים: ב' בין ונפק"מ

בסוף (לתרומה) אחרת טבילה היא צריכה ומקדש, לקדש בנוגע ולא לבעלה

טומאתה ימי בתוך היא שבעה לסוף שטבלה טבילתה שהרי שלה, טוהר ימי

צריכה אינה ארוך, יום טבולת שהיא להביאור משא"כ ומקדש). לקדש (בנוגע

ר הוא לב"ש וגם ב. עא, נדה (ראה מןטבילה דעתה "שהסיחה לפי ק

שם). כדפרש"י התרומה",

ג.36) כב, וירא פרש"י ראה

וקביעות.37) (סתם לה' מזבח שם ויבן הכתוב) (כהמשך כי מפני י"ל אולי

או אליו" הנראה "לה' שהי' זה לפני כמו זמנית כוונה או מאורע מפני ולא

מיד. זה לעשות נצטווה לא יח: יג, לך וברמב"ן זֿח)), יב, (לך ה'" בשם "ויקרא
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משמעותה בה"א מפיק בעלת שמילה זה, כלל א)

החל הקודמות, מהפרשות לתלמיד ידוע כבר "שלה",

בראשית מחדש23מפרשת ומה .dzrבדבריו רש"י

שלה" "טוהר הוא ה"א" מפיק – ?24ש"טהרה

מיד טהרה" "ימי על פירושו את רש"י כותב מדוע ב)

את מפרש שהוא לפני – טהרה" "בדמי על פירושו לאחר

שביניהן תגע" לא קדש "בכל ?25המילים

.Â
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ו"לא קדש" "בכל המילים את רש"י מפרש מכן לאחר

הוא תחילה שונה: בסדר אותן מציב הוא כאן ואף תגע",

לאוכל "אזהרה ומפרש תגע" "לא את כמו26מצטט

ביבמות" קדש"27ששנויה "בכל מצטט הוא כך ואחר ,

התרומה".iptl(המופיעות את "לרבות ומפרש: תגע") "לא

היא הסדר לשינוי –28הסיבה תגע "לא שהפירוש ,

אתlke`l"`edאזהרה "לרבות הפירוש את המחייב

:29התרומה"

הפסוקים "ימי30בהמשך שמסתיימים שלאחר נאמר,

ורק קרבן להביא האשה צריכה אך`fטהרה" טהורה. היא

" רק היא (שבפסוקנו) תגע..." לא קדש "בכל crהאזהרה

יום של החמה שקיעת עד כלומר, טהרה", ימי מלאת

תגע... לא קדש "בכל שהאזהרה מובן, מכך crהארבעים.

מוסיפה טהרה" ימי מלאתcerמלאת לאחר כלומר, איסור.

קרבן מביאה שהיא עד החמה, שקיעת לאחר טהרה, ימי

ב רק אסורה היא ובמשךwlgטהרתה, הקודש, מעניני

הימים, ושלושה היאcrשלושים – טהרה ימי מלאת

בדברים .mitqepאסורה

תגע" "לא של המשמעות היתה שאסורdheytkואילו ,

"plrebלאשה שהאיסור להבין היה אפשר crבקודש,

יותר, מאוחר עליה שחל לאיסור בנוסף טהרה", ימי מלאת

ב"לא הוא קרבן, הביאה לא עוד עדrbzכל כלומר, ."

גם אסורה היא הארבעים יום של החמה dribpaשקיעת

ב רק אסורה היא מכן ולאחר קודש.`zlikבקודש,

אזהרה – תגע "לא מפרש שרש"י לאחר ",lke`lאך

קודש, באכילת רק אסורה היא טהרה" ימי מלאת "עד שגם

במשך שהאיסור התרומה", את "לרבות לבאר הכרחי

מכן, שלאחר לאיסורים בנוסף הימים, ושלושה שלושים

התרומה אכילת איסור לפני31הוא אף כך, אחר כי ,

אך קודש, באכילת רק אסורה היא הקרבן, את שהביאה

תרומה. באכילת לא

להבין: יש אך

"אזהרה היא תגע" ש"לא רש"י מסיק אכן מנין

התרומה". את "לרבות לבאר הכרחי כך ומשום לאוכל",

המשמעות "לאdheytdוהרי, לאrbzשל שהיא היא, "

rbzהכרחי ומדוע המילה32, את לבאר הפשט, בדרך ,

כפשוטה שלא ?33"תגע"
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כלל23) הוצרך לא שרש"י עד כ"כ, הוא ופשוט ועוד. ו. ג, כדֿכה. א,

שם. לפרשו

מפיק24) לא – טהרה "בדמי לפרש רש"י זקוק מדוע להקשות אין אבל

ה"א מפיק שבלא הוא פשוט שדבר (אעפ"י טוהר" כמו דבר שם והוא ה"א

בפנים. כנ"ל טהורים, עצמם הדמים שגם מחדש בזה כי – דבר) שם הוא

"ימי25) על פירושו שמסמיך שמה דוד) הדברי פי' (ע"ד לומר ואין

ד"טהרה" השינוי ע"י להוכיח, בכדי הוא טהרה" "בדמי על לפירושו טהרה"

ש"דמי ה"א), מפיק – והב' ה"א מפיק בלי הוא שהא' (במה מהשני הראשון

באם גם כי – דבר שם הוא בפשוטוl`טהרה" הפי' טהרה", "ימי כתוב הי'

דבר. שם הוא ה"א מפיק דבלי – מקרא של

לאוכל26) אזהרה דפוסים: וכמה ועוד. ראשון בדפוס כמוeke'כ"ה

.43 הערה להלן וראה ביבמות. ששנוי'

א.27) עה,

הריבוי28) לפרש "דאין כאן: לכאורה(lk)בגו"א אבל דקרא". גופי' קודם

הוא כשהריבוי רק הוא זה דקראjyndaכלל גופי' לפי'

נחש.. זה – גחון על הולך מב): יא, שמיני (רש"י –lk[וכמו הולך

עקרב. זה – ארבע על הולך להביא..]lkלהביא.. –

להריבוי שייך אינו בפשטות לאוכל" "אזהרה פירוש הרי כאן .lkמשא"כ

– תזריע "כי מקודם רש"י מפרש ב) (יב, לפנ"ז גם אח"כzeaxlולכן ורק כו'"

xwc`מפרש 'iteb."'כו כל כסדר – תטמא דותה נדת "כימי

ש"לרבות29) לפי הוא הסדר את מהפך שרש"י מה שהטעם כאן, בש"ח

מותר יום טבול כי – לאוכל" "אזהרה לפירושו ההוכחה היא התרומה" את

קדשים, על גם א) אבל: בתרומה. רקmcew(אפילוdxdf`dלנגוע הוא שטבל)

dlik`aאזהרה" לפירושו ההוכחה באם ב) כט). יא, כ. ז, לעיל רש"י (ראה *

הו"ל זה מטעם אדרבה, הרי התרומה", את "לרבות מפירושו היא לאוכל"

micwdlהן קדש" "בכל שהתיבות [ובפרט התרומה" את "לרבות iptlהפי'

רק היא לאוכל" "אזהרה לפרש ההוכחה שכל מכיון תגע"], ixg`l"לא

התרומה". את "לרבות שמפרש

טמאה".30) קרוי' כאן שעד מכלל – "וטהרה שם: ובפרש"י ז. יב,

לקדשים.31) כאן לתרומה כאן ב: עד, וכביבמות

ע"ז32) האזהרה לומר אפשר לאכילה הכנה היא שהנגיעה מכיון לכאורה,

לא בלשון שנאמר בב"ח אכילת איסור וכמו נגיעה. כג,lyazבל' (משפטים

ופר בלקו"שיט (כמבואר לאכילה הכנה היא שבישול לפי שם), ש"י

צריך שאעפ"כ מובן הרי – אבל .(152 ע' ח"ו ש"לאdgked[המתורגם] לפרש

"rbzאזהרה" תבשל"lke`lהוא ש"לא לפרש שבכדי שם, במשפטים (וכמו

וגם בתורה" נכתב מקומות מ"ובשלשה הוכחה רש"י מביא אכילה, איסור הוא

הנ"ל). בלקו"ש כמובאר גדי". בכלל וכבש עגל "אף בפירושו מקדים

ששנוי'33) "כמו שמסיים במה רש"י שכוונת לומר, אפשר הי' לכאורה

ביבמות"

עצמו זה שבפסוק ובפרט, לפירושיו. המקורים לציין דרכו שאין [אף

התרומה" את "לרבות –`epiבפירושו רע"א) עה, ב. (עד, ליבמות מציין

לאחריו]. על גם קאי ביבמות" ששנוי' ד"כמו לומר גדול הכי דדוחק

.43 dxrdl '`d b"dey d`xe ,dnexza mb edf ixd ± mze` `nhn `edy itl miycwa rebpl xeq` i"eahy dne (*
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מוסיף: הוא התרומה", את "לרבות רש"י דברי לאחר

ואין שבעה לסוף שטבלה ארוך, יום טבולת שזו "לפי

ארבעים יום של החמה שקיעת עד לטהרה מעריב שמשה

לאכול שאיסורה – טהרתה" כפרת את תביא שלמחר

הימים ושלושה שלושים במשך שטומאת`epiתרומה מפני

מפני אלא יום, ארבעים נמשכת ומקדש קודש לגבי הלידה

רק לקיימה שאפשר טהרתה", "כפרת להקריב שחובתה

שלה, שמש" ש"הערב לכך גורמת הארבעים, יום למחרת

תרומה אכילת לצורך החמה34המטהר בשקיעת רק חל ,

מותר כפרה, מחוסרת היתה לא (ואילו הארבעים. יום של

היום של שמש" "הערב לאחר מיד תרומה לאכול לה היה

השביעי).

לאכול ליולדת שאסור יוצא, בפשטות להבין: יש

הלידה שטומאת משום טהרה" ימי מלאת "עד תרומה

ומקדש קודש אףdnvrlykלגבי יום, ארבעים נמשכת

הימים שבעת לטומאת בדומה בקרבן, תחוייב לא אילו

אינה שהנדה למרות דותה", נדת "כימי אשר בעלה, כלפי

אכילת שאיסור רש"י מסיק מנין קרבן. להביא צריכה

שצריך מכך נובע הימים ושלושה שלושים במשך תרומה

טהרתה" כפרת את תביא "למחר אשר עד ?35להמתין

.Á
"·˘˙"Ï ¯Â˘˜ "‰¯‰Ë ÈÓ„·"

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

טהרה" "בדמי נאמר "תשב" המילה לאחר שמיד מכך

רק קשורה אינה עכבה)" (לשון "תשב שהמילה מוכח,

גם אלא תבא", לא המקדש ואל תגע לא קדש ל"בכל

ל"תשב". בסמוך הכתובות טהרה" "בדמי למילים

שרואה, אףֿעלֿפי – טהרה "בדמי רש"י מפרש כך על

החידוש את לבאר מתכוון רש"י אין בכך טהורה".

ביניהן הקשר את אלא כשלעצמן, טהרה" "בדמי שבמילים

הנאמר okאל iptlש אשרid`"תשב", dilr(היולדת,

ונשארת ראיה, ידי על מלהיטמא מעוכבת "תשב") נאמר

"טהורה".

רש"י מפרש השני, המתחיל" ב"דיבור מכן, ולאחר

טהרה" "בדמי המילים את שםonvrlykומבאר "והוא :

טהורים. עצמם הדמים גם כלומר, טוהר". כמו דבר

.Ë
˙ÂÏÏÎ· ˜¯ ÌÈÈ˜ ÈÂ�È˘Ï Ì¯Â‚‰ ¯˘‡Î Ì‚ Y ‰·ÎÚ

מתע טוהר" כמו דבר שם "והוא הפירוש עקב ורראך

עכבה": לשון "תשב של המשמעות על קושי

למצב או למקום מלהיכנס עיכוב – "עכבה" הביטוי

זה, למצב לכניסה הגורם דבר יש כאשר מתאים – מסויים

כאשר אך הקודם. במצב ונשארים עיכוב חל זאת ובכל

lhazn,לכאורה מתאים, אין החדש, למצב המוביל הגורם

צורך אין הקודם: במצב הישארות לגבי "עכבה" הביטוי

המחייב הגורם קיים אינו שהרי מיוחדת, ב"התעכבות"

האחר. למצב וכניסה אחד ממצב יציאה

בכוחו אין זאת ובכל טמא, הדם היה אילו ובעניננו:

`nhlתשב" הביטוי מתאים היה טהורה, נשארת והיולדת ,

מלהיטמא מתעכבת שהיא היולדת, לגבי עכבה" לשון –

ושלושת שלושים שבמשך כיון אך הטמאים. מהדמים אף

הדמים לומר,mixedhהימים לכאורה, מתאים, אין ,

גורם שום אין שהרי מלהיטמא, "מתעכבת" שהיולדת

אותה? שיטמא

אלא תשב "אין בפירושו בצטטו רש"י מיישב זה קושי

ממרא": באלוני "וישב הפסוק5 את עכבה" לשון

קיים ולא ממרא באלוני מה זמן נשאר שאברהם מכך

ולרחבה" לארכה בארץ התהלך "קום הציווי כפיcinאת ,

הציוויים שאר את שמסיבהzefixfa36שקיים מובן, ,

היה הוא מאוחרjixvכלשהי לזמן זה ציווי קיום לדחות

.37יותר

עכבה", לשון – "וישב שם גם נאמר זאת שבכל מכך

שמצד כלשהו פרט אפילו יש שכאשר הוכחה, זאת הרי
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קדש ש"מקיש ממה היא לאוכל" "אזהרה לפרש שההוכחה היא,

קדש "מקיש היא רש"י הוכחת באם כי אינו. – אבל שם. שביבמות למקדש"

זה כותב הי' הפשטyexitaלמקדש", בדרך אי"ז "היקש" של שענינים מכיון ,

כ"כ.

לבן גם כ"כ, היא פשוטה לאוכל" "אזהרה לפרש שההוכחה צ"ל ולכן

ומה יא). סעיף (וכדלקמן כלל לפרשה הוצרך לא שרש"י עד (למקרא), חמש

בל' אכילה איסור שהוציא מה לתרץ הוא ביבמות" ששנוי' "כמו שכותב

.43 הערה כדלקמן נגיעה,

שמשו,34) שיעריב עד לתרומה טמא שהוא – יום טבול בכל וכמו

לב.lirlכדפרש"י יא,

בנוגע35) רק הוא טהרה" ש"ימי נאמר באם האופנים: ב' בין ונפק"מ

בסוף (לתרומה) אחרת טבילה היא צריכה ומקדש, לקדש בנוגע ולא לבעלה

טומאתה ימי בתוך היא שבעה לסוף שטבלה טבילתה שהרי שלה, טוהר ימי

צריכה אינה ארוך, יום טבולת שהיא להביאור משא"כ ומקדש). לקדש (בנוגע

ר הוא לב"ש וגם ב. עא, נדה (ראה מןטבילה דעתה "שהסיחה לפי ק

שם). כדפרש"י התרומה",

ג.36) כב, וירא פרש"י ראה

וקביעות.37) (סתם לה' מזבח שם ויבן הכתוב) (כהמשך כי מפני י"ל אולי

או אליו" הנראה "לה' שהי' זה לפני כמו זמנית כוונה או מאורע מפני ולא

מיד. זה לעשות נצטווה לא יח: יג, לך וברמב"ן זֿח)), יב, (לך ה'" בשם "ויקרא
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envrבמצב כאשר אפילו אחר, למצב מוביל igkepdהוא

"ישיבה", הביטוי מתאים – בפועל קיים הדבר אין

"עכבה".

דמים שראיית כיון בעניננו: גם llkוכך jxcaגורמת

" הביטוי כאן מתאים בדמיdakr(לשוןayzלטומאה, (

ימים ושלושה שבשלושים למרות הדמים`elטהרה",

טהורים.
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המוביל גורם יש כאשר דוקא מתאים ש"עיכוב" כיון

הקודם, במצב ונשארים מתעכבים זאת ובכל חדש, למצב

(לשון "תשב שהביטוי להסביר, לכאורה, היה, צריך

טהרת שלגבי משום טהרה", ל"בדמי רק קשור עכבה)"

ראייתה, ידי על מלהיטמא מעוכבת היא לבעלה האשה

כי ולמקדש, לקודש לטומאתה קשור אינו אך כדלעיל,

ימי הם הימים ושלושה שלושים זה כפיd`neh38בענין ,

לומר, היה צריך שבפשטות ז', בסעיף לעיל שהוסבר

נמשכת ומקדש קודש לגבי הלידה יום.`miraxשטומאת

טוהרycgnבכך ימי ה"א, מפיק – טהרה "ימי רש"י

כלומר סתם,39שלה". שלה טוהר" "ימי הם אלו ימים ,

הקודש לגבי גם הפרטים, כל לגבי הגבלות, ללא

קדש40והמקדש "בכל והדין .`lהמקדש ואל l`תגע

שאינו צדדי מגורם נובע טהרה" ימי מלאת עד תבא

היטהרותה את בקודשdyrnlמאפשר לנגוע שתוכל כך ,

המקדש. אל ולבוא

"בכל המתחיל" ב"דיבור דבריו את רש"י מסיים לפיכך

תביא שלמחר ארוך... יום טבולת שזו "לפי בדבריו קדש"

קדשים אכילת לגבי שטומאתה כשם טהרתה": כפרת

xg`l,הקרבן את מביאה שהיא לפני – טהרה ימי מלאת

לאכילת היטהרותה את מונעת בקרבן שחובתה מכך נובעת

טמאה היא אין עצמה שמצד עלֿאף גם41קדשים, כך ,

אינה הימים ושלושת בשלושים תרומה לאכילת טומאתה

להביא שחובתה מפני אלא עצמה, מצד טמאה שהיא מפני

יום שלפני שמש" ש"הערב מאפשרת אינה טהרתה כפרת

תרומה לאכילת אותה יטהר .42הארבעים
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היא תגע" ש"לא לבאר רש"י צריך מדוע יובן זה לפי

פירושlke`l"אזהרה מביא הוא ומדוע ,"dfפירושו לאחר

שלה": טוהר ימי – טהרה "ימי

היא ומקדש קודש שלגבי מבאר, היה d`nhאילו

תגע" "לא האיסור את להבין היה אפשר יום, ארבעים

שאיננו עלֿאף כי בקודש. לנגוע לה שאסור כפשוטו,

לומר, היה אפשר קודש, בנגיעת אסור שהטמא מוצאים

והכוונה הטומאות, משאר יותר חמורה הלידה שטומאת

"לא היאrbzשל "eheytk43.

הימים ושלושת ששלושים מפרש, שרש"י לאחר אך

"ימי רקxdehהם נובע קדש..." "בכל והאיסור שלה",

כפרת ש"הבאת בהמשך רש"י שמבאר כפי אחרת, מסיבה

לומר אפשר אי יום, טבולת היותה לידי מביאה טהרתה"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

טוהר38) ימי שהם אעפ"י כאן: הארוך וטור בחיי lradברמב"ן, lv`.

הם ומקדש לקדש שבנוגע מכיון d`nehאבל iniהענין על עכבה ל' שייך אין ,

ואלycwד"בכל תגע אצלycwndלא טוהר ימי שהם זה מצד – תבא" לא

lrad.

(39" מעתיק שרש"י מה יומתק [נוסףiniועפי"ז כי – שבכתוב טהרה"

ולא – ל"ימי" שבסמיכות ל"טהרה" היא שכוונתו להדגיש שהוצרך לזה

לפרש כוונתו ל"בדמי"] בפירושוminidyשבסמיכות גם (וכן טהורים. הם

– דבר שם הוא ה"א מפיק בלי ש"טהרה" [לא לפרש כוונתו טהרה" "בדמי

כ"א] – היא ד').mincdyדפשיטא סעיף כנ"ל טהורים, הם

ע"ד40) – לשלול הוא שלה" טוהר "ימי בפירושו רש"י שכוונת וי"ל

– מקרא של פשוטו

טוהר" "ימי הפירוש lrad[לא lv`זאת להדגיש לרש"י הו"ל אז כי –

טוהר" "ימי שכותב במה להסתפק ולא כ"א]mzqבפירוש, –

מכיון טהורה": ימי' שמלאו "כיון ב) עד, (יבמות הגמרא פירוש

קדש ל"בכל בסמיכות באים טהרה" ימי מלאת "עד ואלl`שהתיבות תגע

הכתובl`המקדש בא טהרה" ימי מלאת שב"עד לכאו' מסתבר תבא",

את שמלאוdz`nehלהדגיש לאחרי עד מיטהרת שאינה (דמכיון אלו בימים

טוהר "ימי מפרש זה, פי' לשלול ובכדי גו'"). תגע לא קדש "בכל לכן ימי',

כי היא, גו'" תגע לא קדש ל"בכל טהרה" ימי מלאת ד"עד והשייכות שלה",

(ל' "תשב הכתוב מבאר (בנוגעdakrבזה שלה טוהר ימי שהם אעפ"י ."(lkl

גו'. תגע לא קדש בכל מ"מ הענינים*),

הל'41) להרגוצובי צפע"נ (ראה סברא ישנה ההלכה בדרך שגם להעיר,

במחוסר הטומאה שענין קצו) ע' צפונות במפענח נעתק – ה"ט פ"ט נזירות

אלא להכשירו", קרבן מביא לכך איסור שם עליו שיש "משום [לא הוא כפרה

קרבן". להביא דצריך משום איסור שם עליו יש "לכך אדרבה]

כאן שעד "מכלל ז) (יב, רש"י מדייק שלכן ולאiexw'וי"ל, – טמאה"

חכ"ז לקו"ש בארוכה וראה – וש"נ). ב. עד, (יבמות הש"ס כלשון "טמאה"

ואילך. 82 ע'

של42) שמש כהערב אינו דיולדת שמש שהערב נמצא, זה פרש"י ולפי

שמש בהערב תלוי' יום, טבול כל טהרת כפרה): מחוסר של (גם יום טבול כל

r"vnלהביא שיכולה הזמן בא הארבעים יום של שמש בהערב – כאן אבל ,

יכולה שאינה מה זה עיכוב הרי למחר, עד להקריב יכולה שאינה (ואף כפרתה

ריש צל"ח וראה עלה). דרביע הוא אריא – צדדי ענין הוא בלילה להקריב

השמש). ובא כדתניא (ד"ה ברכות מס'

מפרשים43) היו אחת, פעם רק כתוב הי' שבאם תבשל", "לא ובדוגמת

נאסר שלא בדבר [ובפרט בישול שאיסור אף – בישול לאיסור היא שהכוונה

154 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש (ראה ביותר גדול חידוש הוא באכילה] אפי'

ואילך).

"xdeh ini" mya mi`xwpy dnny f"r sqep) ik .ycwne ycwl rbepa mb xdeh ini mdy envrn oaen "xdeh ini" 'itdl ik ,z`f hxtl i"yx jxved `le (*mzqrbepa edfy gken

lv` dxdh ini" mdy dn (mipiprd lkldlralka"l zekiiy dfl oi`ycwl`e rbz `lycwnd."'eb

rixfz zyxt zegiyÎihewl

ה בימי מxdehשה"עכבה" גם כאשרdribpתהיה בקודש,

ממש טמאה בהיותה הדבר44אפילו מסביר45מותר לפיכך .

"אזהרה שזוהי .lke`l"46רש"י
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‰·ÎÚ Y ‰ÏÚÓÏ "‰·È˘È"
זה: רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה

" רש"י ישיבה`oiמדברי עכבה"`l`לשון לשון

זה שאין לשניcerמובן, שבנוסף ל"ישיבה", פירוש

"לשבת" ישיבה: למושג הידועים הפירושים

מחדש רש"י אלא שלישית, אפשרות יש ו"ולהתיישב",

כשהמשמעותlkש גם כלומר, עכבה. מלשון היא "ישיבה"

הרי – "להתיישב" היא כשהמשמעות וגם "לשבת" היא

"עכבה". של משמעות כאן יש

הוא: לכך ההסבר

לאמיתתה, ב"ישיבה"dxewnaב"ישיבה" כלומר, ,

למעלה

ומהשורש מהמקור נובע למטה דבר כל שהרי –

מהן" "שנשתלשלו חז"ל47שלמעלה, שמפרשים כפי את48,

שומר גבוה על ו"גבוה בארץ" משטרו "תשים הפסוק

עליהם" כביכול,49וגבוהים הקב"ה עד מזה, למעלה ואף .

הנמצאים" "כל קיימים הימצאו" "מאמיתת ,50אשר

כביכול, מוצאים אנו – שביניהם ובמה ובארץ שבשמים

גוף ולא הגוף דמות לו אין והרי "ישיבה", הביטוי –51את

צדק הצמח אדמו"ר מביא כך ההילולא52על יום אשר ,

שישיבה53שלו – אחד הסבר ביאורים: שני זה, בחודש חל

יושב, למטה כאן אדם שכאשר כשם והשפלה, ירידה היא

זה, ולפי בעמידה. מהיותו יותר נמוך הוא להבדיל,

ה ונשפלהישיבה היורד – ה"ממלא" אור בבחינת יא

מדברי מביא הוא אחר הסבר העולמות. את להחיות

זוהי54הרמב"ם זה ולפי שינוי. העדר על מצביעה שישיבה ,

נאמר זו דרגה שעל לעולמות, שמעל ה"סובב" אור בחינת

הוי' izipy"אני `l."

של המשמעויות לשתי תואמים אלו ביאורים שני

קשור והשפלה ירידה של הפירוש כלל: בדרך "ישיבה"

קומתו. את המשפיל כאדם "לשבת", של במובן לישיבה

של למשמעות קשור שינוי כהעדר ירידה של והפירוש

ב'. בסעיף כדלעיל קביעות, – "להתיישב"

ש" רש"י, מחדש ישיבה`oiוכאן לשון`l`לשון

ש בדרגתlkעכבה", והן הממלא אור בדרגת הן – ישיבה

הרבי של הידוע כביאורו עכבה. היא – הסובב אור

נ"ע ניסן55(מהורש"ב) ב' שלו, ההילולא יום (אשר חל56, ,

הצמצום שלפני אור אפילו בכלל, האור שענין זה), בשבוע

עכבה. ידי על בא שניתי"), "לא של אמיתית (בדרגה

.‚È
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"העדר של במשמעות ("ישיבה" הסובב אור גם אמנם,

עכבה אך לעכבה, קשור לעכבהefשינוי") דומה אינה
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תגע44) לא קדש דבכל שהאיסור להפי' גם הרי להקשות: אפשר לכאורה

שאפי' כ"כ חמורה לידה שטומאת י"ל אכתי יום, טבולת שהיא לפי הוא גו'

שמשה) העריב לא שהרי – לגמרי נטהרה שלא זמן (כל טבילתה לאחרי

קדש. בנגיעת היא אסורה

"ימי הלשון מפשטות כי אינו. – טהורהdxdh"אבל אלו שבימים מוכח

העריבixnblהיא שלא זמן שכל לפי אינו תגע" ד"לא והאיסור לידה, מטומאת

בה נשאר קרבןdz`nehnשמשה להביא שהחיוב כ"א, העושהed`הקודמת,

.(39 ;38 הערות לעיל (ראה האיסור דין בה

בג'45) ממש"כ הכרח הי' לא שבאם תבשל", "לא לענין דומה ואי"ז

גדול חידוש שהוא אף בישול לאיסור היא שהכוונה מפרשים היו מקומות

שבימי נאמר באם בנדו"ד, כי – (40 (כבהערה עלי'dxdhביותר נשאר [שלא

הקודמת] כבהערה כפרתה, זמן עדיין בא שלא לפי ורק כלל, לידה טומאת

היא גם)rebplאסורה כ"א חידוש, של ענין רק (לא הוא השכל,jtidבקדש,

בזה. מותר ממש טמא אפילו שהרי

להפי'46) שההוכחה אף – ביבמות" ששנוי' "כמו רש"י שכותב ומה

מצד הוא לאוכל" לתרץ:eheyt"אזהרה בכדי הוא – מקרא של

נאמר ולמה תאכול". "לא הול"ל מ"מ לאכילה, הכנה היא שנגיעה אף

ישrbz""לא בנגיעה שגם ביבמות", ששנוי' "כמו מתרץ וע"ז ?xeqi`אלא ,*

היא שבכתוב בדרךlke`lשה"אזהרה" כ"כ חזקה אינה זו שקושיא (אלא **

בפירוש). התירוץ כותב רש"י אין ולכן הפשט,

לאוכל "אזהרה דפוסים) כמה (לפי רש"י שמ"ש היאeke'וי"ל, כוונתו ,

"והאי שם ביבמות למ"ש כ"א) למקדש", קדש "מקיש – ע"ז להלימוד (לא

כאכילה". נגיעה קאמר הכי נגיעה, בלשון דאפקי'

רפ"ג.47) התניא ל'

ג.48) מא, שלח לקו"ת וא"ו. פ"י, ב"ר

לאיכה49) הצ"צ ברשימות (נת' ארי' ע"ד – רנט רמז ירמי' מיל"ש להעיר

ד"ה א'תכג). ע' לר"ה אוה"ת ג"כ וראה א'נוֿנז). ע' ב כרך נ"ך (אוה"ת כו ע'

ועוד. תרנגול). (ע"ד פ"ג ה'תשי"א) המאמרים ספר פב. (קונטרס תרצ"ד תקעו

בתחלתו.50) יסוה"ת הל' רמב"ם

בתחלתו51) לג"פ לקו"ת ב). (נח, האותיות שער של"ה וראה יגדל. פיוט

תתקעו. ע' בלק אוה"ת ואילך). סע"א תתרכג, ו כרך בראשית (אוה"ת

ואילך.52) סע"ב פ, החקירה ספר

תרכ"ו.53) ניסן י"ג

פי"א.54) ח"א מו"נ

(55.147 ע' שלום תורת

שנה56) חמישים נמלאו (תש"ל) השנה אשר ולהעיר, – תר"ף בשנת

.1 להערה הב' בשוה"ג 87 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה להסתלקותו.

?("dnexz zlik`l" `le ± "dnexzl `ed `nh" al ,`i ipiny i"yxitn xirdle .a ,ci zay) `ziixe`cn dnexzd z` lqet mei leah ik (*

ixac c"re (**mixteqe`aydxeza fnxa.(my zexrdae 220 'r e"g [mbxeznd] y"ewl d`x) g"aae ona i"yxtke ± `xwn ly eheyt c"r ±
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envrבמצב כאשר אפילו אחר, למצב מוביל igkepdהוא

"ישיבה", הביטוי מתאים – בפועל קיים הדבר אין

"עכבה".

דמים שראיית כיון בעניננו: גם llkוכך jxcaגורמת

" הביטוי כאן מתאים בדמיdakr(לשוןayzלטומאה, (

ימים ושלושה שבשלושים למרות הדמים`elטהרה",

טהורים.
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המוביל גורם יש כאשר דוקא מתאים ש"עיכוב" כיון

הקודם, במצב ונשארים מתעכבים זאת ובכל חדש, למצב

(לשון "תשב שהביטוי להסביר, לכאורה, היה, צריך

טהרת שלגבי משום טהרה", ל"בדמי רק קשור עכבה)"

ראייתה, ידי על מלהיטמא מעוכבת היא לבעלה האשה

כי ולמקדש, לקודש לטומאתה קשור אינו אך כדלעיל,

ימי הם הימים ושלושה שלושים זה כפיd`neh38בענין ,

לומר, היה צריך שבפשטות ז', בסעיף לעיל שהוסבר

נמשכת ומקדש קודש לגבי הלידה יום.`miraxשטומאת

טוהרycgnבכך ימי ה"א, מפיק – טהרה "ימי רש"י

כלומר סתם,39שלה". שלה טוהר" "ימי הם אלו ימים ,

הקודש לגבי גם הפרטים, כל לגבי הגבלות, ללא

קדש40והמקדש "בכל והדין .`lהמקדש ואל l`תגע

שאינו צדדי מגורם נובע טהרה" ימי מלאת עד תבא

היטהרותה את בקודשdyrnlמאפשר לנגוע שתוכל כך ,

המקדש. אל ולבוא

"בכל המתחיל" ב"דיבור דבריו את רש"י מסיים לפיכך

תביא שלמחר ארוך... יום טבולת שזו "לפי בדבריו קדש"

קדשים אכילת לגבי שטומאתה כשם טהרתה": כפרת

xg`l,הקרבן את מביאה שהיא לפני – טהרה ימי מלאת

לאכילת היטהרותה את מונעת בקרבן שחובתה מכך נובעת

טמאה היא אין עצמה שמצד עלֿאף גם41קדשים, כך ,

אינה הימים ושלושת בשלושים תרומה לאכילת טומאתה

להביא שחובתה מפני אלא עצמה, מצד טמאה שהיא מפני

יום שלפני שמש" ש"הערב מאפשרת אינה טהרתה כפרת

תרומה לאכילת אותה יטהר .42הארבעים
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היא תגע" ש"לא לבאר רש"י צריך מדוע יובן זה לפי

פירושlke`l"אזהרה מביא הוא ומדוע ,"dfפירושו לאחר

שלה": טוהר ימי – טהרה "ימי

היא ומקדש קודש שלגבי מבאר, היה d`nhאילו

תגע" "לא האיסור את להבין היה אפשר יום, ארבעים

שאיננו עלֿאף כי בקודש. לנגוע לה שאסור כפשוטו,

לומר, היה אפשר קודש, בנגיעת אסור שהטמא מוצאים

והכוונה הטומאות, משאר יותר חמורה הלידה שטומאת

"לא היאrbzשל "eheytk43.

הימים ושלושת ששלושים מפרש, שרש"י לאחר אך

"ימי רקxdehהם נובע קדש..." "בכל והאיסור שלה",

כפרת ש"הבאת בהמשך רש"י שמבאר כפי אחרת, מסיבה

לומר אפשר אי יום, טבולת היותה לידי מביאה טהרתה"
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טוהר38) ימי שהם אעפ"י כאן: הארוך וטור בחיי lradברמב"ן, lv`.

הם ומקדש לקדש שבנוגע מכיון d`nehאבל iniהענין על עכבה ל' שייך אין ,

ואלycwד"בכל תגע אצלycwndלא טוהר ימי שהם זה מצד – תבא" לא

lrad.

(39" מעתיק שרש"י מה יומתק [נוסףiniועפי"ז כי – שבכתוב טהרה"

ולא – ל"ימי" שבסמיכות ל"טהרה" היא שכוונתו להדגיש שהוצרך לזה

לפרש כוונתו ל"בדמי"] בפירושוminidyשבסמיכות גם (וכן טהורים. הם

– דבר שם הוא ה"א מפיק בלי ש"טהרה" [לא לפרש כוונתו טהרה" "בדמי

כ"א] – היא ד').mincdyדפשיטא סעיף כנ"ל טהורים, הם

ע"ד40) – לשלול הוא שלה" טוהר "ימי בפירושו רש"י שכוונת וי"ל

– מקרא של פשוטו

טוהר" "ימי הפירוש lrad[לא lv`זאת להדגיש לרש"י הו"ל אז כי –

טוהר" "ימי שכותב במה להסתפק ולא כ"א]mzqבפירוש, –

מכיון טהורה": ימי' שמלאו "כיון ב) עד, (יבמות הגמרא פירוש

קדש ל"בכל בסמיכות באים טהרה" ימי מלאת "עד ואלl`שהתיבות תגע

הכתובl`המקדש בא טהרה" ימי מלאת שב"עד לכאו' מסתבר תבא",

את שמלאוdz`nehלהדגיש לאחרי עד מיטהרת שאינה (דמכיון אלו בימים

טוהר "ימי מפרש זה, פי' לשלול ובכדי גו'"). תגע לא קדש "בכל לכן ימי',

כי היא, גו'" תגע לא קדש ל"בכל טהרה" ימי מלאת ד"עד והשייכות שלה",

(ל' "תשב הכתוב מבאר (בנוגעdakrבזה שלה טוהר ימי שהם אעפ"י ."(lkl

גו'. תגע לא קדש בכל מ"מ הענינים*),

הל'41) להרגוצובי צפע"נ (ראה סברא ישנה ההלכה בדרך שגם להעיר,

במחוסר הטומאה שענין קצו) ע' צפונות במפענח נעתק – ה"ט פ"ט נזירות

אלא להכשירו", קרבן מביא לכך איסור שם עליו שיש "משום [לא הוא כפרה

קרבן". להביא דצריך משום איסור שם עליו יש "לכך אדרבה]

כאן שעד "מכלל ז) (יב, רש"י מדייק שלכן ולאiexw'וי"ל, – טמאה"

חכ"ז לקו"ש בארוכה וראה – וש"נ). ב. עד, (יבמות הש"ס כלשון "טמאה"

ואילך. 82 ע'

של42) שמש כהערב אינו דיולדת שמש שהערב נמצא, זה פרש"י ולפי

שמש בהערב תלוי' יום, טבול כל טהרת כפרה): מחוסר של (גם יום טבול כל

r"vnלהביא שיכולה הזמן בא הארבעים יום של שמש בהערב – כאן אבל ,

יכולה שאינה מה זה עיכוב הרי למחר, עד להקריב יכולה שאינה (ואף כפרתה

ריש צל"ח וראה עלה). דרביע הוא אריא – צדדי ענין הוא בלילה להקריב

השמש). ובא כדתניא (ד"ה ברכות מס'

מפרשים43) היו אחת, פעם רק כתוב הי' שבאם תבשל", "לא ובדוגמת

נאסר שלא בדבר [ובפרט בישול שאיסור אף – בישול לאיסור היא שהכוונה

154 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש (ראה ביותר גדול חידוש הוא באכילה] אפי'

ואילך).

"xdeh ini" mya mi`xwpy dnny f"r sqep) ik .ycwne ycwl rbepa mb xdeh ini mdy envrn oaen "xdeh ini" 'itdl ik ,z`f hxtl i"yx jxved `le (*mzqrbepa edfy gken

lv` dxdh ini" mdy dn (mipiprd lkldlralka"l zekiiy dfl oi`ycwl`e rbz `lycwnd."'eb

rixfz zyxt zegiyÎihewl

ה בימי מxdehשה"עכבה" גם כאשרdribpתהיה בקודש,

ממש טמאה בהיותה הדבר44אפילו מסביר45מותר לפיכך .

"אזהרה שזוהי .lke`l"46רש"י

.·È
‰·ÎÚ Y ‰ÏÚÓÏ "‰·È˘È"
זה: רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה

" רש"י ישיבה`oiמדברי עכבה"`l`לשון לשון

זה שאין לשניcerמובן, שבנוסף ל"ישיבה", פירוש

"לשבת" ישיבה: למושג הידועים הפירושים

מחדש רש"י אלא שלישית, אפשרות יש ו"ולהתיישב",

כשהמשמעותlkש גם כלומר, עכבה. מלשון היא "ישיבה"

הרי – "להתיישב" היא כשהמשמעות וגם "לשבת" היא

"עכבה". של משמעות כאן יש

הוא: לכך ההסבר

לאמיתתה, ב"ישיבה"dxewnaב"ישיבה" כלומר, ,

למעלה

ומהשורש מהמקור נובע למטה דבר כל שהרי –

מהן" "שנשתלשלו חז"ל47שלמעלה, שמפרשים כפי את48,

שומר גבוה על ו"גבוה בארץ" משטרו "תשים הפסוק

עליהם" כביכול,49וגבוהים הקב"ה עד מזה, למעלה ואף .

הנמצאים" "כל קיימים הימצאו" "מאמיתת ,50אשר

כביכול, מוצאים אנו – שביניהם ובמה ובארץ שבשמים

גוף ולא הגוף דמות לו אין והרי "ישיבה", הביטוי –51את

צדק הצמח אדמו"ר מביא כך ההילולא52על יום אשר ,

שישיבה53שלו – אחד הסבר ביאורים: שני זה, בחודש חל

יושב, למטה כאן אדם שכאשר כשם והשפלה, ירידה היא

זה, ולפי בעמידה. מהיותו יותר נמוך הוא להבדיל,

ה ונשפלהישיבה היורד – ה"ממלא" אור בבחינת יא

מדברי מביא הוא אחר הסבר העולמות. את להחיות

זוהי54הרמב"ם זה ולפי שינוי. העדר על מצביעה שישיבה ,

נאמר זו דרגה שעל לעולמות, שמעל ה"סובב" אור בחינת

הוי' izipy"אני `l."

של המשמעויות לשתי תואמים אלו ביאורים שני

קשור והשפלה ירידה של הפירוש כלל: בדרך "ישיבה"

קומתו. את המשפיל כאדם "לשבת", של במובן לישיבה

של למשמעות קשור שינוי כהעדר ירידה של והפירוש

ב'. בסעיף כדלעיל קביעות, – "להתיישב"

ש" רש"י, מחדש ישיבה`oiוכאן לשון`l`לשון

ש בדרגתlkעכבה", והן הממלא אור בדרגת הן – ישיבה

הרבי של הידוע כביאורו עכבה. היא – הסובב אור

נ"ע ניסן55(מהורש"ב) ב' שלו, ההילולא יום (אשר חל56, ,

הצמצום שלפני אור אפילו בכלל, האור שענין זה), בשבוע

עכבה. ידי על בא שניתי"), "לא של אמיתית (בדרגה

.‚È
"‰·ÎÚ" Ï˘ ÌÈ�ÙÂ‡ È�˘

"העדר של במשמעות ("ישיבה" הסובב אור גם אמנם,

עכבה אך לעכבה, קשור לעכבהefשינוי") דומה אינה
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תגע44) לא קדש דבכל שהאיסור להפי' גם הרי להקשות: אפשר לכאורה

שאפי' כ"כ חמורה לידה שטומאת י"ל אכתי יום, טבולת שהיא לפי הוא גו'

שמשה) העריב לא שהרי – לגמרי נטהרה שלא זמן (כל טבילתה לאחרי

קדש. בנגיעת היא אסורה

"ימי הלשון מפשטות כי אינו. – טהורהdxdh"אבל אלו שבימים מוכח

העריבixnblהיא שלא זמן שכל לפי אינו תגע" ד"לא והאיסור לידה, מטומאת

בה נשאר קרבןdz`nehnשמשה להביא שהחיוב כ"א, העושהed`הקודמת,

.(39 ;38 הערות לעיל (ראה האיסור דין בה

בג'45) ממש"כ הכרח הי' לא שבאם תבשל", "לא לענין דומה ואי"ז

גדול חידוש שהוא אף בישול לאיסור היא שהכוונה מפרשים היו מקומות

שבימי נאמר באם בנדו"ד, כי – (40 (כבהערה עלי'dxdhביותר נשאר [שלא

הקודמת] כבהערה כפרתה, זמן עדיין בא שלא לפי ורק כלל, לידה טומאת

היא גם)rebplאסורה כ"א חידוש, של ענין רק (לא הוא השכל,jtidבקדש,

בזה. מותר ממש טמא אפילו שהרי

להפי'46) שההוכחה אף – ביבמות" ששנוי' "כמו רש"י שכותב ומה

מצד הוא לאוכל" לתרץ:eheyt"אזהרה בכדי הוא – מקרא של

נאמר ולמה תאכול". "לא הול"ל מ"מ לאכילה, הכנה היא שנגיעה אף

ישrbz""לא בנגיעה שגם ביבמות", ששנוי' "כמו מתרץ וע"ז ?xeqi`אלא ,*

היא שבכתוב בדרךlke`lשה"אזהרה" כ"כ חזקה אינה זו שקושיא (אלא **

בפירוש). התירוץ כותב רש"י אין ולכן הפשט,

לאוכל "אזהרה דפוסים) כמה (לפי רש"י שמ"ש היאeke'וי"ל, כוונתו ,

"והאי שם ביבמות למ"ש כ"א) למקדש", קדש "מקיש – ע"ז להלימוד (לא

כאכילה". נגיעה קאמר הכי נגיעה, בלשון דאפקי'

רפ"ג.47) התניא ל'

ג.48) מא, שלח לקו"ת וא"ו. פ"י, ב"ר

לאיכה49) הצ"צ ברשימות (נת' ארי' ע"ד – רנט רמז ירמי' מיל"ש להעיר

ד"ה א'תכג). ע' לר"ה אוה"ת ג"כ וראה א'נוֿנז). ע' ב כרך נ"ך (אוה"ת כו ע'

ועוד. תרנגול). (ע"ד פ"ג ה'תשי"א) המאמרים ספר פב. (קונטרס תרצ"ד תקעו

בתחלתו.50) יסוה"ת הל' רמב"ם

בתחלתו51) לג"פ לקו"ת ב). (נח, האותיות שער של"ה וראה יגדל. פיוט

תתקעו. ע' בלק אוה"ת ואילך). סע"א תתרכג, ו כרך בראשית (אוה"ת

ואילך.52) סע"ב פ, החקירה ספר

תרכ"ו.53) ניסן י"ג

פי"א.54) ח"א מו"נ

(55.147 ע' שלום תורת

שנה56) חמישים נמלאו (תש"ל) השנה אשר ולהעיר, – תר"ף בשנת

.1 להערה הב' בשוה"ג 87 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה להסתלקותו.

?("dnexz zlik`l" `le ± "dnexzl `ed `nh" al ,`i ipiny i"yxitn xirdle .a ,ci zay) `ziixe`cn dnexzd z` lqet mei leah ik (*

ixac c"re (**mixteqe`aydxeza fnxa.(my zexrdae 220 'r e"g [mbxeznd] y"ewl d`x) g"aae ona i"yxtke ± `xwn ly eheyt c"r ±
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של במשמעות ("ישיבה" הממלא אור נמשך ידה שעל

והשפלה"): "ירידה

הקדמת ידי על בא הממלא צמצוםmevnvdאור אשר ,

הם הסובב,jtiddוהתעלמות באור העכבה ואילו מגילוי,

הצמצום, שלפני האור כללי, באופן צמצום`dpiשהוא,

שגילו כיון אלא ברצוןוהתעלמות, הוא ית' עצמותו אור י

צנור כפי57(אותיות העכבה. זו הרי ח"ו, בהכרח ולא (

בהרחבה נ"ע (מהורש"ב) הרבי .52שמבאר

שני בציטוט רש"י רומז עכבה של אלו אופנים לשני

העכבה ממרא": באלוני ו"וישב בקדש" "ותשבו הפסוקים

ו הכרח מתוך שהיתה בקדש", "ותשבו מרצונםjtidlשל

של לעכבה רומזת ג', בסעיף כדלעיל ישראל, לארץ ללכת

צמצום, – הממלא אור כדלעיל.jtidגילוי הגילוי,

שהיתה ממרא", באלוני "וישב של שלepevxaוהעכבה

זה ידי שעל לרצון, לעכבה, רומזת שם, כדלעיל אברהם,

הצמצום. שלפני האור גילוי בא

.„È
ÌÂˆÓˆ‰ Y Ì¯Â‚‰

את מביא שרש"י לכך הענינים, בפנימיות הטעם, זהו

בקדש" "ותשבו ממרא",iptlהפסוק באלוני "וישב

הצמצום, שלפני האור גילוי בשביל שהעכבה למרות

באה ממרא", באלוני ב"וישב הרמוזiptlהרמוזה הצמצום

בקדש", ב"ותשבו

גםmxebdכי וממילא, הצמצום, שלפני האור לגילוי

מו"ח שכ"ק כפי הצמצום, הוא לגילוי, לרצון הגורם

לנשיא התמנה ניסן ב' ביום (אשר מבאר58אדמו"ר (

וכן59בהרחבה הצמצום, שלפני האור בגילוי שהתכלית

להתעלם יוכל שהוא כדי היא גבול", ה"בלי האור בגילוי

הצמצום. ידי על

.ÂË
‡ÎÙ‰˙‡Â ÌÂˆÓˆ

ידוע – שבצמצום? והתכלית המעלה כדי60מהי שזאת ,

את להפוך ובמצוות בתורה עבודתם ידי על יוכלו שישראל

חשוכא אתהפכא – ולגילוי לאור הצמצום חושך

,61לנהורא

היהודי צריך לאור, החושך את להפוך שיוכלו כדי אך

מהעלמות להיבהל שלא התוקף את בתוכו לעורר

– הנעלית לדרגה להגיע אפשר זה ידי ועל ומהסתרים,

לאור עצמו החושך .62הפיכת

טהרה": "בדמי על פירושיו בשני רש"י רומז לכך

– טהורה" שרואה, "אףֿעלֿפי להיות צריך בתחילה

ו שרואה, ב"דם" יתחשב לא ועלed`שהאדם טהור. יהיה

דבר שם "והוא – יותר גבוהה לדרגה מגיע הוא כך ידי

שגם עצמו, הדם את שהופכים טוהר", יהיהed`כמו

טהור.

.ÊË
‰ÏÂ‡‚Ï ‰‡È·Ó ‰„Â·Ú‰

האופנים בשני טהרה", "בדמי של הרוחנית העבודה

נמצאים כאשר הגלות, בזמן ישראל עושים אשר שלעיל,

קדש "בכל וממילא ארוך", יום "טבולת של תגעl`במצב

המקדש תבא",l`ואל

" לידי לגילויxgnlמביאה טהרתה", כפרת את תביא

נאמר עליו אשר לבוא, שכרם",xgnle"63שלעתיד לקבל

לעשותם" "היום ידי על עבודת64שמגיע תהיה שאז ,

יותר נעלה באופן טהרתה", כפרת את "תביא – הקרבנות

לפניך נעשה (דוקא) "ושם – הבית בזמן היה מאשר

רצונך" יתגלה65כמצות אשר השלישי המקדש בבית על66,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ידי

(f"kyz ,rixfz t"y zgiyn)
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ג).57) (סא, בשלח תו"א וראה בסופו. ד' אות מאו"א

גם58) נדפס עו. (קונט' תש"י ניסן ב' לקונט' הקדמה בארוכה ראה

שם. ובהערות (146 ע' חי"ב בלקו"ש

פי"א.59) פ"ט. תש"ד חגה"ש המשך

(60.46 ע' לעיל גם וראה ובכ"מ. פ"ט שם חגה"ש המשך גם ראה

(61znbecaeהכניעו במדבר, וישראל הארון נסיעת שע"י בקדש", "ותשבו

דלהלן הראשון כאופן שזהו אלא ובכ"מ). נשא. ר"פ (לקו"ת הקליפות את

שם. בלקו"ת מהמבואר כמובן טהרה", ש"בדמי

הם62) אלו, אופנים שנתc"rושני נדדה ההוא ד"בלילה הביאורים ב'

ואילך. 43 ע' לעיל ראה – המלך"

שם:63) (וברש"י ואתחנן. ס"פ רש"י א. כב, .lehilערובין

רפל"ז.64) תניא גם וראה שם. רש"י שם. ערובין

ואילך.65) ספי"ט תרל"ז וככה המשך בארוכה וראה מוסף. תפלת נוסח

והוא66) משמים". ויבוא "יגלה סע"א) מא, (סוכה ותוספות רש"י ראה

פי"א ריש מלכים הל' (וברמב"ם ועוד א. כח, זח"א יא. נח, תנחומא עפ"י

ביהמ"ק). בונה שמשיח ועוד), ו. פ"ט, ויק"ר (ע"פ ובסופו
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של במשמעות ("ישיבה" הממלא אור נמשך ידה שעל

והשפלה"): "ירידה

הקדמת ידי על בא הממלא צמצוםmevnvdאור אשר ,

הם הסובב,jtiddוהתעלמות באור העכבה ואילו מגילוי,

הצמצום, שלפני האור כללי, באופן צמצום`dpiשהוא,

שגילו כיון אלא ברצוןוהתעלמות, הוא ית' עצמותו אור י

צנור כפי57(אותיות העכבה. זו הרי ח"ו, בהכרח ולא (

בהרחבה נ"ע (מהורש"ב) הרבי .52שמבאר

שני בציטוט רש"י רומז עכבה של אלו אופנים לשני

העכבה ממרא": באלוני ו"וישב בקדש" "ותשבו הפסוקים

ו הכרח מתוך שהיתה בקדש", "ותשבו מרצונםjtidlשל

של לעכבה רומזת ג', בסעיף כדלעיל ישראל, לארץ ללכת

צמצום, – הממלא אור כדלעיל.jtidגילוי הגילוי,

שהיתה ממרא", באלוני "וישב של שלepevxaוהעכבה

זה ידי שעל לרצון, לעכבה, רומזת שם, כדלעיל אברהם,

הצמצום. שלפני האור גילוי בא

.„È
ÌÂˆÓˆ‰ Y Ì¯Â‚‰

את מביא שרש"י לכך הענינים, בפנימיות הטעם, זהו

בקדש" "ותשבו ממרא",iptlהפסוק באלוני "וישב

הצמצום, שלפני האור גילוי בשביל שהעכבה למרות

באה ממרא", באלוני ב"וישב הרמוזiptlהרמוזה הצמצום

בקדש", ב"ותשבו

גםmxebdכי וממילא, הצמצום, שלפני האור לגילוי

מו"ח שכ"ק כפי הצמצום, הוא לגילוי, לרצון הגורם

לנשיא התמנה ניסן ב' ביום (אשר מבאר58אדמו"ר (

וכן59בהרחבה הצמצום, שלפני האור בגילוי שהתכלית

להתעלם יוכל שהוא כדי היא גבול", ה"בלי האור בגילוי

הצמצום. ידי על

.ÂË
‡ÎÙ‰˙‡Â ÌÂˆÓˆ

ידוע – שבצמצום? והתכלית המעלה כדי60מהי שזאת ,

את להפוך ובמצוות בתורה עבודתם ידי על יוכלו שישראל

חשוכא אתהפכא – ולגילוי לאור הצמצום חושך

,61לנהורא

היהודי צריך לאור, החושך את להפוך שיוכלו כדי אך

מהעלמות להיבהל שלא התוקף את בתוכו לעורר

– הנעלית לדרגה להגיע אפשר זה ידי ועל ומהסתרים,

לאור עצמו החושך .62הפיכת

טהרה": "בדמי על פירושיו בשני רש"י רומז לכך

– טהורה" שרואה, "אףֿעלֿפי להיות צריך בתחילה

ו שרואה, ב"דם" יתחשב לא ועלed`שהאדם טהור. יהיה

דבר שם "והוא – יותר גבוהה לדרגה מגיע הוא כך ידי

שגם עצמו, הדם את שהופכים טוהר", יהיהed`כמו

טהור.

.ÊË
‰ÏÂ‡‚Ï ‰‡È·Ó ‰„Â·Ú‰

האופנים בשני טהרה", "בדמי של הרוחנית העבודה

נמצאים כאשר הגלות, בזמן ישראל עושים אשר שלעיל,

קדש "בכל וממילא ארוך", יום "טבולת של תגעl`במצב

המקדש תבא",l`ואל

" לידי לגילויxgnlמביאה טהרתה", כפרת את תביא

נאמר עליו אשר לבוא, שכרם",xgnle"63שלעתיד לקבל

לעשותם" "היום ידי על עבודת64שמגיע תהיה שאז ,

יותר נעלה באופן טהרתה", כפרת את "תביא – הקרבנות

לפניך נעשה (דוקא) "ושם – הבית בזמן היה מאשר

רצונך" יתגלה65כמצות אשר השלישי המקדש בבית על66,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ידי

(f"kyz ,rixfz t"y zgiyn)
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ג).57) (סא, בשלח תו"א וראה בסופו. ד' אות מאו"א

גם58) נדפס עו. (קונט' תש"י ניסן ב' לקונט' הקדמה בארוכה ראה

שם. ובהערות (146 ע' חי"ב בלקו"ש

פי"א.59) פ"ט. תש"ד חגה"ש המשך

(60.46 ע' לעיל גם וראה ובכ"מ. פ"ט שם חגה"ש המשך גם ראה

(61znbecaeהכניעו במדבר, וישראל הארון נסיעת שע"י בקדש", "ותשבו

דלהלן הראשון כאופן שזהו אלא ובכ"מ). נשא. ר"פ (לקו"ת הקליפות את

שם. בלקו"ת מהמבואר כמובן טהרה", ש"בדמי

הם62) אלו, אופנים שנתc"rושני נדדה ההוא ד"בלילה הביאורים ב'

ואילך. 43 ע' לעיל ראה – המלך"

שם:63) (וברש"י ואתחנן. ס"פ רש"י א. כב, .lehilערובין

רפל"ז.64) תניא גם וראה שם. רש"י שם. ערובין

ואילך.65) ספי"ט תרל"ז וככה המשך בארוכה וראה מוסף. תפלת נוסח

והוא66) משמים". ויבוא "יגלה סע"א) מא, (סוכה ותוספות רש"י ראה

פי"א ריש מלכים הל' (וברמב"ם ועוד א. כח, זח"א יא. נח, תנחומא עפ"י

ביהמ"ק). בונה שמשיח ועוד), ו. פ"ט, ויק"ר (ע"פ ובסופו

בראשית כד, נו – ויאמר אלהם אל תאחרו אותי וה' 
הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדני

ביאור, דהצלחה רומז על ענין "הגבורות" – בחי' יצחק, 
צל"ח בגי' ב"פ די"ן, והצלחה הוא מה שנמתקו הדינים 

וכו'

וה' הצליח דרכי.
הצלחה רומז על ענין הגבורות1.

ס"ל  הלל  שבית  ג'2  פרק  בסוכה  דאיתא  ממה  והראי' 
אף  ס"ל  שמאי  ובית  הושיעה,  ה'  באנא  לנענע  שצריכים 
באנא ה' הצליחה, וידוע שבית הלל בחינתם הוא חסדים3 
ובית שמאי בחינתם הוא גבורות, ולכן בית הלל ס"ל רק 
הושיעה  כמ"ש4  חסדים  בחי'  הוא  שישועה  בהושיעה 
ימינך, ועיין בפרד"ס בשער ערכי5 הכנוים ובלקו"ת בד"ה 
ושאבתם מים בששון דרוש הב'6 ס"ג ע"ש, והצלחה הוא 
מבחי' גבורות, ולכן בית שמאי שבחינתו הוא גבורות ס"ל 

שאף בהצליחה צריכים לנענע.
ומה שגם הם מודים שצריכים לנענע בהושיעה נא רק 
שמוסיפים בהצליחה ג"כ, היינו כי הגבורות אינם צריכים 
כמו  לא  החסדים,  אל  לחברם  צריכים  רק  בפ"ע  להיות 
קרח7 ח"ו שרצה להפריד הגבורות מהחסדים, ולכן גם הם 

ס"ל שצריכים לנענע בהושיעה.
בריש  כמ"ש  ג"כ  גבורות  בחי'  הוא  שישועה  )ואם 
הקדמת הזהר8 בענין הה' עלין תקיפין דאקרי ישועות ע"ש, 
וכן בהכרח לומר שהצלחה שהוא מה שמצליח באיזה דבר 
הו"ע חסדים, אך ההפרש ביניהם י"ל, ישועה עיקרה הוא 
והצלחה הוא בהיפך,  ג"כ,  חסדים רק שכלולה מגבורות 
שעיקרה הוא גבורה רק שכלולה מחסדים ג"כ, וע"ד הב' 
פרשיות דקריאת שמע, שפרשה ראשונה חסד ופרשה שני' 
ובפרשה  מ"ב,  שם  הוא  ראשונה  בפרשה  ומ"מ  גבורה, 

1( ראה גם לעיל סימן קלג.
2( משנה ט.

שיר  תורה  לקוטי  א(.  )קיט,  יג  סימן  הקודש  אגרת   – תניא  ראה   )3
ג. ספר הליקוטים דא"ח "צמח צדק" אות בי"ת  השירים עמוד מח, 

עמוד רטו ואילך.
4( תהלים ס, ז.

5( שער כג, פרק עשירי וז"ל: ישועה, כל לשון ישועה, הושיעה, ויושע 
קסט.(  )דף  תרומה  פרשת  בזהר  פירוש  וכן  החסד,  מצד  כולם  וכו', 
דעלמא  מקטריגין  מכל  מושיע  דאיהי  ימינא  דא  ישועות  מאן  וז"ל: 
דכתיב ותושע לו ימינו, וכתיב )תהלים ס, ז( הושיעה ימינך וגו' עכ"ל. 
ולפי זה פי' הפסוק הושיעה אתה הימין שאתה ימינו של הקב"ה ולך 

ֵתאות הישועה ע"ש.
6( לקוטי תורה דרושים לסוכות פ, ג.

7( ראה לקוטי תורה פרשת קרח נד, א ואילך. אור התורה פרשת קרח 
עמוד תרפו ואילך.

8( מובא לעיל סימן ח.

שני' הוא שם ע"ב, שמ"ב9 גבורה וע"ב חסד, וכמ"ש מזה 
בלקו"ת10 פרשת ואתחנן בד"ה ואהבת את ע"ש(.

צלח גימט' ב' פעמים דין11, דהיינו גבורות, צלח פירושו 
תרגומו  עולה  עצי  ויבקע  כמו12  הדבר  וחילוק  ביקוע 
כי טבע האש  וכל התחלקות הוא מצד הגבורה,  וצלח13, 

לפרד ולחלק, נמצא הצלחה רומז על ענין הגבורות14.
דוקא  הצלחה  צ"ל  הי'  ליצחק  אשה  שבנשואי  וזהו 
כמ"ש15 והאיש משתאה כו' לדעת ההצליח ה' דרכו, וכתיב16 
והצליח דרכך, וכתיב וה' הצליח דרכי, והיינו כי יצחק הוא 

בחי' גבורות, ולכן בנשואי אשה לו הי' צ"ל17 הצלחה.
לקוטי לוי יצחק, לקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד ל

וז"ל: בפרשת  א' עמוד כה  ויקרא  9( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי 
מבחי'  הוא  מ"ב  ושם  ובשעריך,  עד  מואהבת  תיבות  מ"ב  יש  שמע 
הגבורה, ולכן בכל עלי' אומרים שם מ"ב וכמו בק"ש שעל המיטה 
תשקע  שלא  כדי  רוחי  אפקיד  בידך  המל'  עליות  להיות  שצריך 
לעלות  וצריכה  כנודע  היום  כל  של  המח"ז  ע"י  המשונות  בהיכלות 
שם  אומרים  והסתלקות  גבורות  בחי'  שהוא  באלוקי'  לכלל  למעלה 
מ"ב דאנא בכח וכן לפני קבלת שבת שהוא עליות העולמות אומרים 
שם מ"ב וכן פרשת שמע הוא בבחי' הגבורה ולכן יש בה מ"ב תיבות, 
אך זהו בחי' התיבות האותיות שהם הכלים הם בבחי' הגבורה אבל 
האור הוא בבחי' החסד ואהבת כו' שבחי' האהבה הוא בבחי' החסד 

רק שהוא בדרך עלי' והסתלקות.
ופ'  תיבין,  מ"ב  ובשעריך  עד  מואהבת  הנה  וז"ל:  ב  יא,  עמוד   )10
פ"ו  )שכ"א  ובפרדס  ב'(  )קל"ב  תרומה  בזח"ב  ועיין  ע"ב  שניה שם 
ופרק י"ב(. והנה נודע כי שם מ"ב הוא בגבורה ושם ע"ב בחסד והלא 
כאן נהפוך הוא. כי פ' ראשונה דק"ש היא בחי' חסד ואהבת, ופ' שניה 
השמרו לכם כו' בגבורה. וכמבואר מענין סדר הפרשיות קדש והיה 
כי יביאך שמע והיה אם שמוע שהם חו"ב חו"ג קדש בחכמה כו'. אך 
הענין דאיתא בזהר על האורות דאחליפו דוכתייהו ואכלילו שמאלא 
בימינא. והביאור הוא שנתחלפו האורות בבחי' כליהם שאור החסד 
שורה בכלי הגבורה ואור הגבורה בכלי החסד ]עיין מזה בהרמ"ז פ' 
צו בדף כ"ז וכנזכר מזה בביאור ע"פ לבבתני[ והכי נמי בב' פרשיות 
אלו דפ' ראשונה היא בבחי' חסד בבחי' כלים ואהבת בחי' כלי החסד 
ושם מ"ב בגבורה הוא אור הגבורה השורה בכלי החסד ופ' שניה שם 

ע"ב אור החסד בכלי הגבורה. )עיי"ש המשך הביאור(.
]שמע הוא אור החסד בכלי הגבורה: ראה ספר המאמרים תקס"ז עמוד 
]ח"ב[  פרשיות  אדה"ז  מאמרי  א.  עד,  הק"ש  שער  בסידור  נדפס  א. 

עמוד תשח וש"נ. דרך מצותיך שרש מצות התפלה פי"ב.[
11( ראה לקמן שפירושו "שנמתקו הדינים".

12( בראשית כב, ג.
13( מובא לעיל סימן קלג.

14( "צל"ח הוא צל ח', היינו הק"כ צרופי אלקים כמספר צ"ל שבבינה 
גבורות שם  והיינו בחי'  הזיווגים פ"ו,  עיין בע"ח שער  ספירה הח', 

אלקים" )לקוטי לוי יצחק כאן(.
15( בראשית כד, כא.

16( שם פסוק מ. "ויאמר אליו, ה' אשר התהלכתי לפני ישלח מלאכו 
אתך והצליח דרכך וגו'".

17( וראה בפנים בלקוטי לוי יצחק שם עמוד ל"א וז"ל: וזהו שאליעזר 
בקש מלבן ובתואל רק שיעשו חסד ואמת עם אדונו, שהוא חסד וקו 

אמצעי ולא ביקש גם הצלחה, כי הצלחה נעשה בלעדם.

ילקוט לוי יצחק על התורה



ל

ס"ל  שמאי  שבית  והראי'  דינים,  לבחי'  שייך  הצלחה 
שצריך לנענע גם בהצליחה נא, צל"ח גי' ב' פעמים די"ן, 

והצלחה הוא מה שנמתקו דיני'.

גבורות  בחי'  הוא  ליצחק שיצחק  רבקה  בנשואי  ולכן 
ודינים, כתיב הצלחה וה' הצליח דרכי.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שלו

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מב' אייר, בו כותבת אודות מחשבות אשר לפעמים מבלבלות אותה, והתחלתן 

היו לפני כמה שנים, ושואלת דעתי בזה.

ומובן וגם פשוט שברור הוא שאין בהן כל ממש ומציאות כלל וכלל, ובודאי גם היא עצמה נוכחה 

בזה, שהרי מאז התחילו המחשבות ראתה חסדי השי"ת וברכתו בפועל במוחש בבנין בית בישראל על 

יסודי התורה והמצוה, והרי זהו מהענינים הכי יסודים והם עיקר בחיי איש ואשה הישראלים, אלא 

שבענינים התלוים במחשבה, העצה הכי ראשונה היא היסח הדעת, והיסח הדעת אין ענינו ללחום עם 

המחשבה בלתי רצוי' אלא להפנות את המחשבה לענין אחר, ומה טוב להפנות המחשבה לעניני יהדות, 

ודלא כמו שכותבת שהיא משתדלת להתגבר על המחשבה, שהרי  שאז מעט אור דוחה הרבה חשך, 

מלחמה בענין האמור הוא היפך היסח הדעת.

נבדקו  לא  באם  שי'  בעלה  של  התפילין  את  וכן  בדירתם  המזוזות  את  יבדקו  אשר  ומהנכון 

במשך שנים עשר חדש האחרונים, והיא תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל להפריש לצדקה קודם 

הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב, וכן תעשה גם בכל יום חול קודם שתאמר איזה תפלה 

בבקר, ומובן שכל זה צריך להיות בלי נדר.

ומנהיגו  עולם  בורא  יתברך  בהשם  בטחון  דבר  על  במחשבה  שההתרגלות  ופשוט,  מובן  וגם 

כי אם  רצויות, שצריך להסיח דעת מהן,  כל קשור בהמחשבות בלתי  בזה צ"ל מבלי  ]שההתחזקות 

מהשקפת עולם יהודית מסורתית[, מוסיפה בברכות השי"ת והצלחתו בכל הדרוש.

מזכירה במכתבה שעבדה בשטח ההוראה כבוגרת דסמינר, ותקותי שמנצלת כשרונותי' בזה 

גם עתה, באם אין זמנה בידה למשרה מלאה או עכ"פ חלקית, הנה עכ"פ מזמן לזמן ולעתים תכופות 

בהפצת היהדות המסורתית בכלל ובתוככי הנוער והקטנים ביחוד, שהרי דרישת והכרח השעה היא 

בזו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



לי

יב, ב – דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי 
כימי  ימים  שבעת  וטמאה  זכר  וילדה  תזריע 

נדת דותה תטמא

א. הדילוג והקפיצה מהגלות אל הגאולה מרומז בפרשת 
השבוע – תזריע-מצורע:

הוא  תזריע-מצורע1  הפרשיות  ב'  שחיבור   – ובהקדמה 
חיבור ענינים הפכיים2:

תזריע  כי  ד"אשה  המציאות   – הענינים  ּפשטות  מצד 
"מצורע"  של  ומצב  במעמד  שייכת  אינה  זכר"3  וילדה 
שנאמר בו4 "וישב מחוץ לאהלו", "מלמד שאסור בתשמיש 

המטה".

זכר"  וילדה  תזריע  כי  ש"אשה   – שבדבר  הרמז  ומצד 
לעיבור  נמשל  שהגלות  )כידוע5  דהגאולה  הלידה  על  רומז 
והגאולה ללידה(, ובזה גופא "וילדה זכר", ע"ד מ"ש6 "ונודה 
לך שיר חדש", לשון זכר, גאולה נצחית שאין אחרי' גלות7; 
למחנה  מחוץ  ישב  "בדד  בו8  שנאמר   – "מצורע"  ואילו 
מושבו" – רומז על מעמד ומצב הגלות9, "בנים שגלו מעל 

שולחן אביהם"10.

נרמז  תזריע-מצורע  הפרשיות  ב'  שבחיבור  לומר,  ויש 
בנוגע להגאולה – שגם בזמן  ַאריבער"  הענין ד"לכתחילה 
הגלות, במעמד ומצב ד"מצורע", נעשה תיכף ומיד הדילוג 
ענין  זכר",  וילדה  תזריע  כי  ל"אשה  )"ַאריבער"(  וקפיצה 
תזריע  כי  "אשה  היא  שההתחלה  אלא  עוד,  ולא  הגאולה, 
מוסיפים  אח"כ  ורק  ַאריבער",  "לכתחילה  זכר",  וילדה 
ומצב  ממעמד  וקפיצה  הדילוג  לאחרי  באה  שהגאולה 
טהרתו"12,  ביום  המצורע11  תורת  תהי'  "זאת  ד"מצורע", 
הקב"ה,  ע"י  מישראל  דכאו"א  הטהרה  גם  נרמזת  שבזה 
"לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים, 

)"מצורע"(,  בתורה  המפורש  בשמה  השני'  לפרשה  כשקורין  יתירה  ובהדגשה   )1

ולא בשם "טהרה", כמנהג כמה גדולי ישראל – אף שלא מצינו כן בהנהגת רבותינו 

נשיאינו, ונהרא נהרא ופשטי'. וראה לקו"ש ח"א ע' 239. ח"ז ע' 100 ואילך.

2( ראה גם לקו"ש חכ"ב ע' 70 ואילך. ועוד.

3( פרשתנו יב, ב.

4( פרשתנו יד, ח ובפרש"י.

5( ראה תו"א ותו"ח ר"פ וארא. ובכ"מ.

6( ברכת "אשר גאלנו" בהגש"פ, מפסחים קטז, ב.

7( מכילתא בשלח טו, א. הובא בתוס' פסחים שם.

8( פרשתנו יג, מו.

9( ראה ויק"ר פרשתנו ספט"ו שפרטי הנגעים רומזים על פרטי הגלויות )"שאת זו 

הה"ד  אתכם,  מטהר  אני  הקב"ה  אמר  "לעוה"ב  ומסיים,  אדום"(,  זו  צרעת  כו'  בבל 

וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם". וראה גם שם ספי"ז שהפרשה דנגעי בתים 

קשורה עם חורבן ביהמ"ק )והגלות(, ומסיים, "יכול לעולם ת"ל ולקחו אבנים אחרות, 

שנאמר לכן כה אמר ה' אלקים הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד 

המאמין לא יחיש".

10( ברכות ג, סע"א.

11( להעיר מסנהדרין צח, א: "מאי סימני' )דמשיח( יתיב ביני עניי סובלי חלאים כו'", 

"מנוגעים, והוא נמי מנוגע כו'" )פרש"י שם(.

12( פרשתנו יד, ב.

ועד  וטהרתם"14,  טהורים  מים  עליכם  וזרקתי  שנאמר13 
ש"לפני הוי' תטהרו"15.

)שמתחילין  אחרי  בפ'  הקריאה  להמשך  באים  ומזה 
לקרוא במנחת שבת זה( – "בקרבתם לפני ה'"16, שנעשה 
נשמות  אבל  הקב"ה,  עם  וההתאחדות  הקירוב  שלימות 
גו'".  הקודש  אל  אהרן18  "יבוא  כזה  באופן  דוקא17,  בגופים 
וממשיכים תיכף בפ' קדושים )אחרי-קדושים מחוברין( – 
"קדושים תהיו כי קדוש אני"19, וכדרשת חז"ל20 "יכול כמוני" 
)בניחותא(, שכאו"א מישראל "יכול" להגיע להדרגא ד"כי 
קדוש אני" )"כמוני"(21, וכיון ש"יכול" – ה"ז נעשה חפצו וגם 
רצונו שמקיים בפועל הציווי ד"קדושים תהיו כי קדוש אני 
)"כמוני"(, ועד שרואים בגלוי בעיני בשר שישראל וקוב"ה 

כולא חד ממש.
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טו, יט – ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה 
בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה וכל הנוגע 

בה יטמא עד הערב

לנדה  כן  על  ירושלים  חטאה  חטאה  ח(  א,  )איכה  ב. 
ידוע אם ישראל הוצרכו לעשות תשובה במשקל  היתה... 
כימים שנהגו איסור, ודאי יכלה הזמן טרם שיתקנו הקלקול 
הגדול אשר התעיבו ותשובה גדולה כזאת ודאי צריך זמן רב 

למאוד, ולזה איך חרפה היא לנו על אריכות הגלות עלינו.

בשנה  אחד  יום  רק  ישראל  ישובו  אילו  באמת  אמנם 
הגאולה  קץ  הקב"ה  יקרב  וכנכון  כראוי  שלימה  בתשובה 
תשמעו,  בקולו  אם  היום  כמ"ש  הזה  המר  מגלות  ויגאלנו 
נוכל לשוב שעה אחת במשך  ובזאת חרפה היא לנו שלא 
זמן רב כזה, וגם זה פי' הפסוק לך ה' הצדקה שהטיב עמנו 
לקבל תשובתנו אפילו שעה אחת, ולא כן אנחנו עושים פה 

היום לכך ולנו בושת הפנים כי חרפה היא לנו.

וידוע דנדה דאורייתא ביום שפוסקת מלראות טובלת 
וצריכה  נקיים  ז'  לספור  צריכה  זבה  אבל  וטהורה,  לערב 

משך זמן מה.

ויובן כוונת המקונן חטא חטאה ירושלים ר"ל דהקב"ה 

13( יחזקאל לו, כה.

14( משנה סוף יומא.

15( אחרי טז, ל. וראה לקו"ת אחרי כו, סע"ג ואילך.

16( ר"פ אחרי.

17( דלא כבנדב ואביהוא שכלתה נפשם כו' )ראה בארוכה אוה"ח ר"פ אחרי( – כיון 

שישנו הציווי והנתינת-כח שצ"ל באופן דנשמות בגופים דוקא.

18( ודוגמתו בכאו"א מישראל, עליהם נאמר "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים", "כהנים 

"לא  ויובל(  הל' שמיטה  )סוף  וכפס"ד הרמב"ם  ובפי' בעה"ט(,  ו  יט,  )יתרו  גדולים" 

קדש  שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש כו' אשר נדבה רוחו אותו כו' ה"ז נתקדש 

בו  שנאמר  גדול,  דכהן  הקדושה  לדרגת  להגיע  יכול  מישראל  שכאו"א   – קדשים" 

)דה"א כג, יג( "ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים".

19( יט, ב.

20( ויק"ר פכ"ד, ט. וראה לקו"ש חי"ב ע' 91. וש"נ.

בקדושתך  ולקדשנו  "ולטהרנו   – העומר  ספירת  שלאחרי  התפילה  ובנוסח   )21

העליונה" )כנ"ל ס"ג(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תזריע מצורע



לב

שיצה"ר  משום  כשגגות  לה  נעשות  וזדונות  לטובה  חשבה 
צפון בלבותם ובוער בהם להפילם במכמרותיו, על כן לנדה 

היתה שתוכל לטהר בימי סאובתה ואיננה צריכה זמן רב.

אכן אנחנו לא עשינו כן ואין עושים תשובה אפי' יום אחד 

לכך כל מכבדי' הזילוה כי ראו ערותה כי באמת חרפה היא 
לנו שלא נשוב בתשובה נכונה אף יום או יומים ולכך גם היא 

נאנחה ותשב אחור וק"ל.
אהבת יהונתן – אלון בכות

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תזריע מצורע

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אהרן מרדכי שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מד' אייר והקודמיו, ותנוח דעתו כאשר הניח את דעתי, אלא שכ"פ 

ככה, בבשורה הטובה מהצלחה בעיר גנים דביה"ס אהלי"י, ואשר כבר נפרדו כל הכתות, ובודאי יודיע 

רשמי  באופן  אם  בפועל,  בהנהלתו  העומדים  אלו  וביחוד  בכלל  הרשת  ספר  בתי  משאר  גם  בהקדם 

טוב  טוב לשמים  בשו"ט תהיינה  רצון שגם בהם  ויהי  מיכה,  ושדות  למנחה  כוונתי  בלתי רשמי,  או 

לבריות ובנקודה העיקרית אשר גדלים הם הן בכמות )מספר התלמידים( והן באיכות )רמת הלימודים( 

וחדורים יראת שמים, ואשרי חלקם של כל אלו שלקחו חלק בזה באיזה אופן שיהי' ובודאי ע"פ דבר 

המשנה, מצוה גוררת מצוה, ושכר מצוה מצוה, שבשמחה וטוב לבב, יוסיפו בפעולות האמורות ובכגון 

אלו, בהצלחה רבה.

ושכר מיוחד וזכות מיוחדת לנשים, זוגתו תחי' ועד"ז לנשי שאר מנהלי מורי ועסקני בתי ספר 

הרשת, כפסק דין תורתנו תורת חיים, ולא עוד אלא שהדגישו שם, שגדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה 

לנשים יותר מן האנשים, אשר שאננות הן ובוטחות.

הוא  פרט  כל  אשר  מהבעש"ט,  מתחיל  החסידות  תורת  על  ]מיוסד  להעיר  למותר  ובודאי 

בהשגחה פרטית[, שהבטחה וזכות האמורה, מסומנה במסכת ברכות דף טו"ב עמוד ראשון.

מובן שברשותו וזכותו למסור האמור, או גם להסביר לשאר נשי עסקני הרשת, נוסף על אשר 

בודאי זוגתו תחי' תקרא בעצמה מכתבי זה.

בן הבכור לאחותו  להולדת  וברכת מזל טוב  ובת"ח  בכל האמור  ומפורטות  לבשו"ט  בברכה 

וגיסו שיחיו שפיגעל, המצפה לבשו"ט.

 ב"ה,  י"ב אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו ממוצש"ק.

... ובמ"ש אודות סיבות שונות ומשונות שהיו שעל ידן בטלו כמה שיעורים שהיו לו עם אחרים 

תלמידים-ות.



לג

מוחלט  באונס  שאפילו  ידוע  והרי  אינו,  כשהענין  בהתירוצים  תועלת  מה  הפתגם,  ידוע  כבר 

שפסקה תורה דאונס רחמנא פטרי' אבל כמאן דעביד לא אמרינן ובמילא אין הפצת המעינות ואפילו 

גם פחות מהפצה.

ויהי רצון שהוא בתוככי כל אנ"ש יכירו את הענין דהפצה, שזהו טובתו של כאו"א המפיץ )אף 

שעושה בזה טובה גם להזולת( ובמילא יעשה בזה כמו שעושים בענין טובת עצמו, וע"ד המבואר בעת 

ההתועדות וע"ד הצחות שבתקופה ובעולם הפוך שלנו הפכי גם מהמדובר בתורת החסידות בכ"מ ע"ד 

העלי' דהעבודה דקרבת אלקים טוב על העבודה דקרבת אלקים לי טוב, שעתה הוא בהיפך הגמור: 

לומד מבין ומשיג ויכול גם להסביר לקטן ממנו, איך שקרבת אלקים טוב, אבל אינו מקשר את כל 

הענין לעצמו, שגם הוא בכלל זה, וקרבת אלקים גם לו טוב, והלואי היו מתחילים בהסברה האמורה 

)דרגא פחותה - כביכול(, ובודאי שהי' מתקיימת הבטחת חז"ל, מתוך שלא לשמה בא לשמה.

מובן שאין כוונתי ח"ו להטפת מוסר, ופשוט שהנני שולל נפילת רוח וכו' כי אם להביע התמי' 

למוסדות  בהנוגע  בתוך השתמטות מפעילות  מענין ההפצה,  גם  לאט" משתמטים  אנ"ש ש"לאט  על 

חב"ד, ואפילו פעולות בהנוגע ללימוד ברבים, והלואי ואתבשר שנתהפך הגלגל לטוב, טוב לשמים טוב 

לבריות וטוב העושה פירות.

בברכה לבריאות ולבשו"ט בכל האמור.

 ב"ה,  י"ג אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב דאגתו על מה שמתרחש לפעמים ענינים בלתי רצוים, ומעוצב הוא 

מזה וכו'.

בתורת החסידות, אשר מרה  ובכ"מ  קדישא  תניא  בספר  ומבוארת  כבר מלתו אמורה  והנה 

שחורה אפילו גם עצבות הרי זה מפיתויי יצר הרע ואחד מתכסיסי מלחמתו למנוע את האדם מלעבוד 

במפתח-ענינים  )עיין  שם  מבואר  רצוי,  בלתי  מענין  במרירות  להיות  שצריכים  שברור  ואף  השי"ת, 

- בתניא( החילוק שבין מרירות לעצבות, ואיך שאפילו למרירות זמנים קבועים  מקומות המצוינים 

לזה.

אלא שמובן וגם פשוט שעליו להתחרט בחרטה על העבר ולהחליט בתוקף הדרוש בקבלה טובה 

וכשאדם מקדש  נתתי לכם,  עלי' נאמר לקח טוב  וטוב תורתנו תורת חיים  על להבא, לבחור בחיים 

עצמו )אפילו( מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, ויקבע שיעורי לימוד בתורת הנגלה ובתורת 

החסידות ובהוספה בהלימוד בימי הש"ק ויום טוב.

דשלשת  התקנה  ושמירת  כדין,  כשרות  שתהיינה  שלו  התפילין  את  יבדקו  אשר  ומהנכון 

פרוטות  איזה  יפריש  הבקר  תפלת  קודם  חול  יום  ובכל  הידועים  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים 

לצדקה, ומובן שכל זה צ"ל בלי נדר, וכן אשר יבדקו את המזוזות בדירתו שתהיינה כולן כשרות כדין.

המצפה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

אגרות קודש
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:àîèz¦§¨«
i"yx£ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡∑(רבה ועֹוף (ויקרא חּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ּכׁשם ׂשמלאי: רּבי אמר ƒ»ƒ«¿ƒ«ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ועֹוף  חּיה ּבהמה ּתֹורת אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ּבראׁשית, ˙ÚÈ¯Ê.ּבמעׂשה Èk∑(כז ׁשאפּלּו(נדה לרּבֹות ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָƒ«¿ƒ«ְֲִֶַ
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עליה  ּכבדין ואבריה ראׁשּה, ּתחלה ׁשּלא ּדם רֹואה אּׁשה ׁשאין וחלי, מדוה לׁשֹון .אחר: ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  ‡˙z‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿»¬≈
ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡·‡ÒÓ È‰˙e ¯Îc „ÈÏ˙e ÈcÚ¿̇«ƒ¿ƒ¿»¿≈¿»»»ƒ¿«ƒ

:‡·‡ÒÓ È‰z d˙·BÒ ˜eÁ¯ ÈÓBÈk¿≈ƒ¿«¿≈¿»»»
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)ã ycew zegiyn zecewp ã(xii` g"k meiÎmeid)

זכרזכרזכרזכר ייייֹוֹוֹוֹולדתלדתלדתלדת ּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלהההה מזרעתמזרעתמזרעתמזרעת אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה נקבהנקבהנקבהנקבה,,,, ייייֹוֹוֹוֹולדתלדתלדתלדת ּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלהההה מזריעמזריעמזריעמזריע ס)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (ברכות ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשלׁשה  "על הּמאמר לפניו אמר להסּתּלקּותֹו, ׁשלׁשים ּבתֹו הּזקן, רּבנּו את צדק" ה"ּצמח ׁשראה לילה החזיֹונֹות ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבאחד

אּמ זֹוהי - נקבה" יֹולדת ּתחּלה מזריע "איׁש לֹו: אמר הּמאמר, אחרי עֹומד". העֹולם ׁשל ּדברים ּבּתֹו דבֹורה־לאה, (הרּבנית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הזקן) אּתה.אדמֹו"ר זהּו - זכר" יֹולדת ּתחּלה מזרעת "אּׁשה . ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

)ã ycew zegiyn zecewp ã(732 'nr ,` jxk zegiyÎihewl)

תזריעתזריעתזריעתזריע ּכּכּכּכיייי ב)אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה (יב, ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָ
ׁשם""""אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה"""" על הּוא אׁשה הּׁשם ׁשּכן האלקי, ׁשרׁשּה אל לחזֹור הּנׁשמה לתׁשּוקת רמז מאיׁשמקמקמקמקֹוֹוֹוֹוררררּהּהּהּה- "ּכי האּׁשה, ׁשל ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ב)לּוקחה" .(בראשית ָָ

תזריעתזריעתזריעתזריע"""" מן """"ּכּכּכּכיייי 'לברֹוח' רּׁשאי אדם אין האמּורה, הּתׁשּוקה למרֹות ּכי ,ל לֹומר ּבארץ. אּלא אפׁשרית אינּה הּזריעה - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּולהעלֹותֹו. לבררֹו - ּובתֹוכֹו העֹולם עם לעבֹוד עליו אּלא ְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָָהעֹולם,

)ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 74 cenr ,f wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d zxFzl dndAd zxFY znCwd mrh©©©§¨©©©§¥¨§©¨¨¨

זכר זכר זכר זכר  וילדהוילדהוילדהוילדה תזריעתזריעתזריעתזריע ּכּכּכּכיייי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה
ּתֹורת  אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ּבראׁשית, ּבמעׂשה ועֹוף וחּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ּכׁשם ׂשמלאי, רּבי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאמר

ועֹוף. חּיה רש"י)ּבהמה ובפירוש ב. (יב, ְֵַָָָ
ועֹוף, ּבהמה אחר ּתֹורתֹו ׁשּנתּפרׁשה זה לבין – ּבראׁשית מעׂשה ּבסֹוף אדם ׁשל יצירתֹו ּבין הּׁשּיכּות מה להבין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי

הם. ׁשוים אּלּו ענינים שּב' היינּו כּו'", ּכ כּו' "ּכׁשם ׂשמלאי רּבי אמר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדעל־זה
לחטא, ּוביכלּתֹו ּבחירה ּבעל ׁשהּוא ּבזאת הּנבראים מּכל נחּות ׁשהאדם ּבּתניא, הּזקן אדמּו"ר ּדברי על־ּפי לבאר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹויׁש
ּבמעׂשה  רק לא הּוא ּביניהם ׁשההבּדל הינּו ,יתּבר רצֹונֹו על ּכלל לעבֹור יכֹולים ׁשאינם הּנבראים ּבׁשאר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן

ּבאדם. מה־ּׁשאין־ּכן לחטא, האפׁשרּות ּבכלל אין ׁשאצלם לחטא, ּבאפׁשרּות ּגם אּלא ּבפֹועל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהחטא
ׁשהּברּור  כּו', הּבהמה ּתֹורת נׁשנית ּדתחּלה הּכבד, אל מהּקל הּוא ּדהּסדר ּבּתֹורה, ּפרׁשֹותיהם סדר לבאּור ּכן ּגם נבֹוא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּומּזה
ולכן  לחטא, האפׁשרּות ּבֹו ׁשּיׁש – ּדהאדם מהּבירּור יֹותר ּבנקל הּוא לחטא, יכֹולים ׁשאינם – ועֹוף חּיה ּדבהמה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהעיּלּוי

האדם. ּתֹורת נׁשנית לאחרי־זה ְְֲִֵֵֶַַַָָָרק

ã ycew zegiyn zecewp ã(236 'nr ` jxk zegiy ihewl)

תזריעתזריעתזריעתזריע ּכּכּכּכיייי ב)אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה מצומצומצומצוֹוֹוֹוֹותתתת(יב, הזרעתהזרעתהזרעתהזרעת .... .... אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנקראתקראתקראתקראת .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכנסתנסתנסתנסת עלעלעלעל .... .... החיים)ירמזירמזירמזירמז נקרא (אור הּקּב"ה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּקׁשּור  יהּודי אפֹוא, מבּטא, אּׁשה הּׁשם זאת". לקחה מאיׁש "ּכי – 'אּׁשה' ּבׁשם יׂשראל ּכנסת נקראת ׁשמֹו ועל ְְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ'איׁש',
מלּמדנּו והעֹולם. מהּגּוף להּנתק ׁשאיפה הּנפׁש', ל'כלֹות להּגיע עלּול ּכזה אדם והּנה, אליו. להתקרב הּוא רצֹונֹו וכל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָלה',
לידי  מביאה היא ּכ ורק ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה (ּכׁשם וארצּיֹות ּגׁשמּיֹות מצֹות 'לזרע' חּיב הּוא ׁשּגם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּכתּוב,

ְִָצמיחה).

(â):Búìøò øNa ìBné éðéîMä íBiáe©−©§¦¦®¦−§©¬¨§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 57 cenr d"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ldFn lW Wtp zExiqn§¦¤¤¤¥

ערלתֹו" ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני "ּובּיֹום לּפסּוק ג)ּבקׁשר ׁשּנאמר:(יב, הּׁשּבת, את ּדֹוחה ּבזמּנּה "מילה 'ערּו ּב'ׁשלחן הלכה יׁשנּה , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ּבׁשּבת" ואפילּו ּבּיֹום, - ערלתֹו ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני שלא)ּובּיֹום סימן תחילת אדה"ז .(שו"ע ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָ

מצוה  היא זֹו ׁשהרי מּובן, - הּׁשּבת ּביֹום ּבנֹו את ׁשּמל הּוא האב אם ּדבׁשלמא ּפלא. ּדבר ּבֹו יׁש ּבׁשּבת, מילה ׁשל זה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָענין
מּוטלת  הּמצוה ׁשאין ּכיון לכאֹורה, הרי - ּדרּוּבא ּברּוּבא ׁשהּוא ּוכמֹו - הּבן את ּומל אחר מֹוהל ּבא ּכאׁשר אבל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּדידיּה;

הּׁשּבת? מּׁשמירת היפ ּפעּולה ולעׂשֹות ּבזה עצמֹו להכניס לֹו לּמה ּבדוקא, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָעליו
ענין  את מדּגיׁש הּמילה ׁשענין ּבספרים מבאר ּדהּנה לאמיּתתֹו. הּמילה ענין ּביטּוי לידי ּבא ּבזה ּדאּדרּבה, לֹומר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

א  למסֹור מּוכן ׁשּיהּודי נפׁש', ׁשאלֹות ה'מסירּות ּבזה יׁש הּתֹורה ּכׁשעל־ּפי ואפילּו חׁשּבֹונֹות, ׁשּום ּבלי להקּב"ה נפׁשֹו ת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ה"ז)ּוספקֹות פ"ט סנהדרין ירושלמי ראה - פינחס מעשה למעלה (וע"ד ׁשהם ּכפי יׂשראל ּדרּגת מּצד היא זֹו מסירּות־נפׁש ּכי והינּו, . ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הּתֹורה למחׁשבת ּגם ּדבר, לכל קדמה יׂשראל ׁשל מחׁשבּתן ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר מהּתֹורה, תדבא"ר אפילּו ד. פ"א, ב"ר (ראה ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
.פי"ד)

„d˙Ï¯Ú:ג  ‡¯Òa ¯Ê‚È ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»¿»¿¿≈
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:àîèz¦§¨«
i"yx£ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡∑(רבה ועֹוף (ויקרא חּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ּכׁשם ׂשמלאי: רּבי אמר ƒ»ƒ«¿ƒ«ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ועֹוף  חּיה ּבהמה ּתֹורת אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ּבראׁשית, ˙ÚÈ¯Ê.ּבמעׂשה Èk∑(כז ׁשאפּלּו(נדה לרּבֹות ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָƒ«¿ƒ«ְֲִֶַ
לדה  טמאה אּמֹו זרע, ּכמין ונעׂשה ׁשּנמחה מחּוי, ÓËz‡.ילדּתּו d˙Bc ˙c ÈÓÈk∑ טמאה ּכל ּכסדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»ְְֵֶָָֻ

ּדם  ּבלא הּקבר נפּתח ואפּלּו לדה, ּבטמאת מּטּמאה ּבנּדה, לׁשֹון ∑d˙Bc.האמּורה מּגּופּה. הּזב ּדבר לׁשֹון ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ¿»ְִַָָָָָ
עליה  ּכבדין ואבריה ראׁשּה, ּתחלה ׁשּלא ּדם רֹואה אּׁשה ׁשאין וחלי, מדוה לׁשֹון .אחר: ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ
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זכרזכרזכרזכר ייייֹוֹוֹוֹולדתלדתלדתלדת ּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלהההה מזרעתמזרעתמזרעתמזרעת אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה נקבהנקבהנקבהנקבה,,,, ייייֹוֹוֹוֹולדתלדתלדתלדת ּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלהההה מזריעמזריעמזריעמזריע ס)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (ברכות ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשלׁשה  "על הּמאמר לפניו אמר להסּתּלקּותֹו, ׁשלׁשים ּבתֹו הּזקן, רּבנּו את צדק" ה"ּצמח ׁשראה לילה החזיֹונֹות ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבאחד

אּמ זֹוהי - נקבה" יֹולדת ּתחּלה מזריע "איׁש לֹו: אמר הּמאמר, אחרי עֹומד". העֹולם ׁשל ּדברים ּבּתֹו דבֹורה־לאה, (הרּבנית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הזקן) אּתה.אדמֹו"ר זהּו - זכר" יֹולדת ּתחּלה מזרעת "אּׁשה . ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

)ã ycew zegiyn zecewp ã(732 'nr ,` jxk zegiyÎihewl)

תזריעתזריעתזריעתזריע ּכּכּכּכיייי ב)אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה (יב, ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָ
ׁשם""""אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה"""" על הּוא אׁשה הּׁשם ׁשּכן האלקי, ׁשרׁשּה אל לחזֹור הּנׁשמה לתׁשּוקת רמז מאיׁשמקמקמקמקֹוֹוֹוֹוררררּהּהּהּה- "ּכי האּׁשה, ׁשל ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ב)לּוקחה" .(בראשית ָָ

תזריעתזריעתזריעתזריע"""" מן """"ּכּכּכּכיייי 'לברֹוח' רּׁשאי אדם אין האמּורה, הּתׁשּוקה למרֹות ּכי ,ל לֹומר ּבארץ. אּלא אפׁשרית אינּה הּזריעה - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּולהעלֹותֹו. לבררֹו - ּובתֹוכֹו העֹולם עם לעבֹוד עליו אּלא ְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָָהעֹולם,

)ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 74 cenr ,f wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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זכר זכר זכר זכר  וילדהוילדהוילדהוילדה תזריעתזריעתזריעתזריע ּכּכּכּכיייי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה
ּתֹורת  אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ּבראׁשית, ּבמעׂשה ועֹוף וחּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ּכׁשם ׂשמלאי, רּבי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאמר

ועֹוף. חּיה רש"י)ּבהמה ובפירוש ב. (יב, ְֵַָָָ
ועֹוף, ּבהמה אחר ּתֹורתֹו ׁשּנתּפרׁשה זה לבין – ּבראׁשית מעׂשה ּבסֹוף אדם ׁשל יצירתֹו ּבין הּׁשּיכּות מה להבין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי

הם. ׁשוים אּלּו ענינים שּב' היינּו כּו'", ּכ כּו' "ּכׁשם ׂשמלאי רּבי אמר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדעל־זה
לחטא, ּוביכלּתֹו ּבחירה ּבעל ׁשהּוא ּבזאת הּנבראים מּכל נחּות ׁשהאדם ּבּתניא, הּזקן אדמּו"ר ּדברי על־ּפי לבאר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹויׁש
ּבמעׂשה  רק לא הּוא ּביניהם ׁשההבּדל הינּו ,יתּבר רצֹונֹו על ּכלל לעבֹור יכֹולים ׁשאינם הּנבראים ּבׁשאר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן

ּבאדם. מה־ּׁשאין־ּכן לחטא, האפׁשרּות ּבכלל אין ׁשאצלם לחטא, ּבאפׁשרּות ּגם אּלא ּבפֹועל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהחטא
ׁשהּברּור  כּו', הּבהמה ּתֹורת נׁשנית ּדתחּלה הּכבד, אל מהּקל הּוא ּדהּסדר ּבּתֹורה, ּפרׁשֹותיהם סדר לבאּור ּכן ּגם נבֹוא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּומּזה
ולכן  לחטא, האפׁשרּות ּבֹו ׁשּיׁש – ּדהאדם מהּבירּור יֹותר ּבנקל הּוא לחטא, יכֹולים ׁשאינם – ועֹוף חּיה ּדבהמה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהעיּלּוי

האדם. ּתֹורת נׁשנית לאחרי־זה ְְֲִֵֵֶַַַָָָרק
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תזריעתזריעתזריעתזריע ּכּכּכּכיייי ב)אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה מצומצומצומצוֹוֹוֹוֹותתתת(יב, הזרעתהזרעתהזרעתהזרעת .... .... אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנקראתקראתקראתקראת .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכנסתנסתנסתנסת עלעלעלעל .... .... החיים)ירמזירמזירמזירמז נקרא (אור הּקּב"ה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּקׁשּור  יהּודי אפֹוא, מבּטא, אּׁשה הּׁשם זאת". לקחה מאיׁש "ּכי – 'אּׁשה' ּבׁשם יׂשראל ּכנסת נקראת ׁשמֹו ועל ְְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ'איׁש',
מלּמדנּו והעֹולם. מהּגּוף להּנתק ׁשאיפה הּנפׁש', ל'כלֹות להּגיע עלּול ּכזה אדם והּנה, אליו. להתקרב הּוא רצֹונֹו וכל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָלה',
לידי  מביאה היא ּכ ורק ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה (ּכׁשם וארצּיֹות ּגׁשמּיֹות מצֹות 'לזרע' חּיב הּוא ׁשּגם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּכתּוב,

ְִָצמיחה).
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ערלתֹו" ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני "ּובּיֹום לּפסּוק ג)ּבקׁשר ׁשּנאמר:(יב, הּׁשּבת, את ּדֹוחה ּבזמּנּה "מילה 'ערּו ּב'ׁשלחן הלכה יׁשנּה , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ּבׁשּבת" ואפילּו ּבּיֹום, - ערלתֹו ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני שלא)ּובּיֹום סימן תחילת אדה"ז .(שו"ע ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָ

מצוה  היא זֹו ׁשהרי מּובן, - הּׁשּבת ּביֹום ּבנֹו את ׁשּמל הּוא האב אם ּדבׁשלמא ּפלא. ּדבר ּבֹו יׁש ּבׁשּבת, מילה ׁשל זה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָענין
מּוטלת  הּמצוה ׁשאין ּכיון לכאֹורה, הרי - ּדרּוּבא ּברּוּבא ׁשהּוא ּוכמֹו - הּבן את ּומל אחר מֹוהל ּבא ּכאׁשר אבל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּדידיּה;

הּׁשּבת? מּׁשמירת היפ ּפעּולה ולעׂשֹות ּבזה עצמֹו להכניס לֹו לּמה ּבדוקא, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָעליו
ענין  את מדּגיׁש הּמילה ׁשענין ּבספרים מבאר ּדהּנה לאמיּתתֹו. הּמילה ענין ּביטּוי לידי ּבא ּבזה ּדאּדרּבה, לֹומר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

א  למסֹור מּוכן ׁשּיהּודי נפׁש', ׁשאלֹות ה'מסירּות ּבזה יׁש הּתֹורה ּכׁשעל־ּפי ואפילּו חׁשּבֹונֹות, ׁשּום ּבלי להקּב"ה נפׁשֹו ת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ה"ז)ּוספקֹות פ"ט סנהדרין ירושלמי ראה - פינחס מעשה למעלה (וע"ד ׁשהם ּכפי יׂשראל ּדרּגת מּצד היא זֹו מסירּות־נפׁש ּכי והינּו, . ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הּתֹורה למחׁשבת ּגם ּדבר, לכל קדמה יׂשראל ׁשל מחׁשבּתן ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר מהּתֹורה, תדבא"ר אפילּו ד. פ"א, ב"ר (ראה ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
.פי"ד)
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הּמֹוהל  ׁשּמּוכן הּמילה, ּבפעּולת מּודגׁש זה הרי לכן מהּתֹורה, ׁשּלמעלה ּדיׂשראל ה'עצם' ּגילּוי הּוא הּמילה ׁשענין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוכיון

הּתינֹוק. את ולמּול - ׁשּבת חּלּול ׁשל מעׂשה לעׂשֹות ּברּוחנּיּות, נפׁשֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָלמסֹור
ּכניסת  ּתחילת נעׂשית הּמילה על־ידי הרי ּכי ּבחֹול; ּגם למּול יכֹול אינֹו - ּבׁשּבת ולמּול נפׁשֹו למסֹור מּוכן ׁשאינֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָּומֹוהל

הּקדֹוׁשה זֹו סוס"ד)נפׁש מהד"ת או"ח אדה"ז מהּתֹורה,(שו"ע ׁשּלמעלה ּבקּודׁשא־ּברי־הּוא ּדיׂשראל העצמית התקּׁשרּות והינּו , ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבברית. ּולהכניסֹו הּתינֹוק את למּול הּבא ּבּמֹוהל נראית זֹו ּתכּונה אם אפׁשרי זה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָודבר
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ערלתערלתערלתערלתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיני ג)ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם למלמלמלמּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹו(יב, ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹו עלעלעלעל מצמצמצמצּוּוּוּוהההה ׁשׁשׁשׁשהאבהאבהאבהאב מּמה (ירושלמי)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, זֹו חֹובה נלמדת ּבבבלי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
לבאר: ויׁש ּבנֹו". יצחק את אברהם "וּימל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיניּׁשּנאמר ׁשהיא ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּכתּוב נזּכר לא (ׁשהרי הּבן על מּטלת הּמצוה – ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

האב. על הּתֹורה אֹותּה הּטילה לקּימּה, יכֹול אינֹו ׁשהּתינֹוק ׁשּמאחר אּלא האב), על אברהםאברהםאברהםאברהםמּטלת מּטלת ווווּיּיּיּימלמלמלמל הּמצוה – ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ
האב. על אֹו עליו הּמצוה מּטלת האם נּמֹול: ולא  לבגרּות הּגיע הּבן ּכאׁשר ּבינייהּו, ואיּכא האב. על ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּלכּתחּלה
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ערלתערלתערלתערלתֹוֹוֹוֹו:::: ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיני ג)ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם (יב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
ערלתֹו ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּנאמר הּבן את המצוות)למּול במנין היד, ספר (רמב"ם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

זכר. ּכל לכם הּמֹול לאברהם ית' אמרֹו וה ּוא הּבן, את למּול ׁשּצּונּו היא רטו רטו)מצוה מצוה המצוות (ספר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר מּמה זאת למד הּמצֹות ּדבספר ה"יד", לספר הּמצֹות ספר ּבין הּׁשּנּוי טעם להבין הּׁשמיני (ּבפרׁשתנּו)וצרי "ּובּיֹום ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

זכר"? ּכל לכם "הּמֹול אבינּו לאברהם ׁשּנאמר מּמה זאת למד ה"יד" ּובספר ערלתֹו", ּבׂשר ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹיּמֹול
הּמׁשניֹות ּבפרּוׁש הרמּב"ם ּׁשּכתב מה ּבהקּדים ז)ויּובן פרק סוף אנּו(חולין אין הּיֹום עֹוׂשים אֹו מרחיקים ּׁשאנּו מה "ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

מלין  אנּו אין . . ּכגֹון ׁשּלפניו, לּנביאים זה אמר ׁשהּקּב"ה לא עליו־הּׁשלֹום, רּבינּו מׁשה על־ידי הּקּב"ה ּבמצות אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹעֹוׂשין
ּכמֹו ׁשּנמּול רּבינּו מׁשה על־ידי אֹותנּו צּוה ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ּביתֹו ואנׁשי עצמֹו מל עליו־הּׁשלֹום אבינּו ׁשאברהם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמּפני

עליו־הּׁשלֹום". אבינּו אברהם ְִֶַַָָָָָָָׁשּמל
מׁשה. על־ידי הּקּב"ה צּוּוי מּפני ורק א הּוא מּתן־ּתֹורה, קֹודם עליהם ׁשּנצטּוינּו הּמצֹות אף - עּתה הּמצֹות ׁשּקּיּום ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹהינּו
לאחר  אף מילה ׁשּמצות מּתן־ּתֹורה, קֹודם אף עליהם ׁשּנצטּוּו הּמצֹות לׁשאר מילה מצות ּבין הבּדל ׁשּיׁש לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָויׁש
על־ידי  הּקּב"ה ׁשּציונּו מּפני הּוא הּמצוה ׁשחּיּוב ּדאף־על־ּפי אבינּו", אברהם ׁשל ּבבריתֹו "להכניסֹו הּוא ּתֹוכנּה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָמּתן־ּתֹורה,
ּבאֹותֹו מתקּׁשרים ּכי אבינּו", אברהם ׁשל "ּבריתֹו הּוא ּומהּותּה ּתֹוכנּה זה ּכל עם לאברהם, הּצּוּוי ּבגלל ולא רּבינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמׁשה

אברהם. עם ׁשּנכרתה ְְְְִִִֶַָָָּברית
הּו ה"ּיד" ׁשּספר ה"יד": לספר הּמצֹות ספר ּבין הּׁשיּנּוי ּטעם ׁשהּוא וזהּו ּדהּמצוה החּיּוב מקֹור מביא ולכן הלכה, ספר א ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּכתּובים  מביא והלכֹותיהם), (ּתֹוכנם הּמצֹות ּפרּוׁש הּוא ׁשענינֹו הּמצֹות וספר מּתן־ּתֹורה), (לאחרי ּתזריע ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
אבינּו. אברהם אצל הּכתּובים הּמצוה, ׁשל וגדרּה מהּותּה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהמבארים

(ã)ìLeìLe íBé íéLäøäè éîãa áLz íéîé úL §¦¬Æ§´¤¨¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®
-ãò àáú àì Lc÷nä-ìàå òbú-àì Lã÷-ìëa§¨´Ÿ¤«Ÿ¦À̈§¤©¦§¨Æ´Ÿ¨½Ÿ©

:døäè éîé úàìî§−Ÿ§¥¬¨«¢¨«
i"yx£·Lz∑:ּכמֹו עּכבה, לׁשֹון אּלא "ּתׁשב" א)אין בקדׁש",(דברים יג)"וּתׁשבּו ממרא"(בראשית ּבאלני ."וּיׁשב ≈≈ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ÏÎaד  eÎc Ì„a ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»
„Ú ÏBÚ˙ ‡Ï ‡Lc˜ÓÏe ·¯˜˙ ‡Ï ‡L„e˜¿»»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»≈«

:d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓƒ¿«≈»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)áLz"áLz" ïéà Y¯iazM dOkA ¥¥¥¥¥§©¨¦§¥
.daiWi oFWl oi` :mipFW`x miqEtcE cï§¦¦¦¥§§¦¨
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‰¯‰Ë ÈÓ„a∑ טהֹורה ׁשרֹואה, Ë‰¯‰.אףֿעלּֿפי ÈÓ„a∑'טהר' ּכמֹו ּדבר ׁשם והּוא ה"א, מּפיק ÈÓÈ.לא ƒ¿≈»√»ְִֶַַָָƒ¿≈»√»ְְִֵֵַַָָֹֹ¿≈

d¯‰Ë∑ׁשּלּה טהר ימי – ה"א ּב'יבמֹות'∑Úb˙Œ‡Ï.מּפיק ׁשּׁשנּויה ּכמֹו לאֹוכל, עה)אזהרה ∑L„˜ŒÏÎa.(דף »√»ְִֵֵֶַַָֹ…ƒ»ְְְִֵֶַָָָָָ¿»…∆
שם) יבמות יד. מעריב (מכות ׁשמׁשּה ואין ׁשבעה לסֹוף ׁשּטבלה ,אר יֹום טבּולת ׁשּזֹו לפי הּתרּומה, את ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלרּבֹות

טהרתּה ּכּפרת את ּתביא ׁשּלמחר ארּבעים, יֹום ׁשל החּמה ׁשקיעת עד .לטהרּה ְְְְֲֳִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
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טהרהטהרהטהרהטהרה ּבּבּבּבדמידמידמידמי ד)ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבב ּדּדּדּדבר בר בר בר (יב, ׁשׁשׁשׁשםםםם והוהוהוהּוּוּוּואאאא הההה""""אאאא,,,, ממממּפּפּפּפיקיקיקיק לאלאלאלא טהרהטהרהטהרהטהרה:::: ּבּבּבּבדמידמידמידמי טהטהטהטהֹוֹוֹוֹורהרהרהרה.... ׁשׁשׁשׁשררררֹוֹוֹוֹואהאהאהאה אףאףאףאף־־־־עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי טהרהטהרהטהרהטהרה:::: ּבּבּבּבדמידמידמידמי ְְְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
טהרטהרטהרטהר לוּדא (רש"י)ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו עליו לכל־לראׁש א והּמצוֹות. הּתֹורה ּבאמצעּות לאֹור העֹולם חׁש את להפ האדם ׁשל ּתפקידֹו ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

ׁשרֹואה  "אף־על־ּפי רׁש"י: ּפרּוׁש ּבסדר נרמז זה ענין לאֹור. החׁש את להפ יכֹול אז ורק עליו, מׁשּפיע החׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשאין
ועל־ידי־זה  טהֹור. נׁשאר אּלא מּזה, ּומׁשּפע מתחּׁשב אינֹו הּוא הּטמאה), על (ׁשרֹומז ּדם סביבֹו רֹואה ּכׁשאדם ּגם - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻטהֹורה"
ה"ּדם" ׁשל טבעֹו את ּומׁשּנה הֹופ הּוא אּלא טהֹור, ׁשהאדם רק לא טהר", ּכמֹו ּדבר ׁשם "והּוא - יֹותר נעלית לדרּגה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּגיע

טהר". ְַַֹל"ּדם

(ä)íéMLå dúcðk íéòáL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦§¦¨¨®§¦¦¬
:äøäè éîc-ìò áLz íéîé úLLå íBéÆ§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬¨«¢¨«

(å)úàìîáe|Nák àéáz úáì Bà ïáì døäè éîé ¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼¨¦º¤³¤
çút-ìà úàhçì øú-Bà äðBé-ïáe äìòì BúðL-ïa¤§¨Æ§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ§©¨®¤¤¬©

:ïäkä-ìà ãòBî-ìäà«Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥«

(æ)ø÷nî äøäèå äéìò øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈¦§´Ÿ
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ äéîc̈¤®¨³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨−̈¬©§¥¨«

i"yx£B·È¯˜‰Â∑(פג סנהדרין יט. זה (זבחים הּוא? זה ואי מהם. אחד אּלא ּבּקדׁשים לאכל מעּכבּה ׁשאין ,ללּמד ¿ƒ¿ƒְְְְְֱֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתלּויה  הּטהרה ּבֹו לכּפר, ּבא ׁשהּוא מי וטהרה", הּכהן עליה "וכּפר ׁשּנאמר: מּכלל ∑ËÂ‰¯‰.חּטאת, ְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ¿»¬»ְִָ

טמאה  קרּויה ּכאן .ׁשעד ְְֵֶַָָָ

‡¯Úa‰ה  ‡·‡ÒÓ È‰˙e „ÈÏ˙ ‡˙·e˜ Ì‡Â¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈¿»»»«¿¿»
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:eÎc Ìc«¿

z¯·Ï‡ו  B‡ ‡¯·Ï d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓ·e¿ƒ¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿«»
B‡ ‰BÈ ¯·e ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ¯n‡ È˙Èz«¿ƒƒ»««≈«¬»»«»
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:‡‰k«¬»
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‡z„lÈ„ ‡˙È¯B‡ ‡c ‡‰Óc ˙·‡BqÓƒ¬«¿»»»«¿»¿«∆¿»
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לז rxevnÎrixfz zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy
הּמֹוהל  ׁשּמּוכן הּמילה, ּבפעּולת מּודגׁש זה הרי לכן מהּתֹורה, ׁשּלמעלה ּדיׂשראל ה'עצם' ּגילּוי הּוא הּמילה ׁשענין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוכיון

הּתינֹוק. את ולמּול - ׁשּבת חּלּול ׁשל מעׂשה לעׂשֹות ּברּוחנּיּות, נפׁשֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָלמסֹור
ּכניסת  ּתחילת נעׂשית הּמילה על־ידי הרי ּכי ּבחֹול; ּגם למּול יכֹול אינֹו - ּבׁשּבת ולמּול נפׁשֹו למסֹור מּוכן ׁשאינֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָּומֹוהל

הּקדֹוׁשה זֹו סוס"ד)נפׁש מהד"ת או"ח אדה"ז מהּתֹורה,(שו"ע ׁשּלמעלה ּבקּודׁשא־ּברי־הּוא ּדיׂשראל העצמית התקּׁשרּות והינּו , ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבברית. ּולהכניסֹו הּתינֹוק את למּול הּבא ּבּמֹוהל נראית זֹו ּתכּונה אם אפׁשרי זה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָודבר

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ערלתערלתערלתערלתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיני ג)ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם למלמלמלמּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹו(יב, ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹו עלעלעלעל מצמצמצמצּוּוּוּוהההה ׁשׁשׁשׁשהאבהאבהאבהאב מּמה (ירושלמי)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, זֹו חֹובה נלמדת ּבבבלי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
לבאר: ויׁש ּבנֹו". יצחק את אברהם "וּימל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיניּׁשּנאמר ׁשהיא ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּכתּוב נזּכר לא (ׁשהרי הּבן על מּטלת הּמצוה – ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

האב. על הּתֹורה אֹותּה הּטילה לקּימּה, יכֹול אינֹו ׁשהּתינֹוק ׁשּמאחר אּלא האב), על אברהםאברהםאברהםאברהםמּטלת מּטלת ווווּיּיּיּימלמלמלמל הּמצוה – ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ
האב. על אֹו עליו הּמצוה מּטלת האם נּמֹול: ולא  לבגרּות הּגיע הּבן ּכאׁשר ּבינייהּו, ואיּכא האב. על ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּלכּתחּלה
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ערלתערלתערלתערלתֹוֹוֹוֹו:::: ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיני ג)ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם (יב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
ערלתֹו ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּנאמר הּבן את המצוות)למּול במנין היד, ספר (רמב"ם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

זכר. ּכל לכם הּמֹול לאברהם ית' אמרֹו וה ּוא הּבן, את למּול ׁשּצּונּו היא רטו רטו)מצוה מצוה המצוות (ספר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר מּמה זאת למד הּמצֹות ּדבספר ה"יד", לספר הּמצֹות ספר ּבין הּׁשּנּוי טעם להבין הּׁשמיני (ּבפרׁשתנּו)וצרי "ּובּיֹום ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

זכר"? ּכל לכם "הּמֹול אבינּו לאברהם ׁשּנאמר מּמה זאת למד ה"יד" ּובספר ערלתֹו", ּבׂשר ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹיּמֹול
הּמׁשניֹות ּבפרּוׁש הרמּב"ם ּׁשּכתב מה ּבהקּדים ז)ויּובן פרק סוף אנּו(חולין אין הּיֹום עֹוׂשים אֹו מרחיקים ּׁשאנּו מה "ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

מלין  אנּו אין . . ּכגֹון ׁשּלפניו, לּנביאים זה אמר ׁשהּקּב"ה לא עליו־הּׁשלֹום, רּבינּו מׁשה על־ידי הּקּב"ה ּבמצות אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹעֹוׂשין
ּכמֹו ׁשּנמּול רּבינּו מׁשה על־ידי אֹותנּו צּוה ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ּביתֹו ואנׁשי עצמֹו מל עליו־הּׁשלֹום אבינּו ׁשאברהם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמּפני

עליו־הּׁשלֹום". אבינּו אברהם ְִֶַַָָָָָָָׁשּמל
מׁשה. על־ידי הּקּב"ה צּוּוי מּפני ורק א הּוא מּתן־ּתֹורה, קֹודם עליהם ׁשּנצטּוינּו הּמצֹות אף - עּתה הּמצֹות ׁשּקּיּום ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹהינּו
לאחר  אף מילה ׁשּמצות מּתן־ּתֹורה, קֹודם אף עליהם ׁשּנצטּוּו הּמצֹות לׁשאר מילה מצות ּבין הבּדל ׁשּיׁש לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָויׁש
על־ידי  הּקּב"ה ׁשּציונּו מּפני הּוא הּמצוה ׁשחּיּוב ּדאף־על־ּפי אבינּו", אברהם ׁשל ּבבריתֹו "להכניסֹו הּוא ּתֹוכנּה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָמּתן־ּתֹורה,
ּבאֹותֹו מתקּׁשרים ּכי אבינּו", אברהם ׁשל "ּבריתֹו הּוא ּומהּותּה ּתֹוכנּה זה ּכל עם לאברהם, הּצּוּוי ּבגלל ולא רּבינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמׁשה

אברהם. עם ׁשּנכרתה ְְְְִִִֶַָָָּברית
הּו ה"ּיד" ׁשּספר ה"יד": לספר הּמצֹות ספר ּבין הּׁשיּנּוי ּטעם ׁשהּוא וזהּו ּדהּמצוה החּיּוב מקֹור מביא ולכן הלכה, ספר א ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּכתּובים  מביא והלכֹותיהם), (ּתֹוכנם הּמצֹות ּפרּוׁש הּוא ׁשענינֹו הּמצֹות וספר מּתן־ּתֹורה), (לאחרי ּתזריע ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
אבינּו. אברהם אצל הּכתּובים הּמצוה, ׁשל וגדרּה מהּותּה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהמבארים

(ã)ìLeìLe íBé íéLäøäè éîãa áLz íéîé úL §¦¬Æ§´¤¨¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®
-ãò àáú àì Lc÷nä-ìàå òbú-àì Lã÷-ìëa§¨´Ÿ¤«Ÿ¦À̈§¤©¦§¨Æ´Ÿ¨½Ÿ©

:døäè éîé úàìî§−Ÿ§¥¬¨«¢¨«
i"yx£·Lz∑:ּכמֹו עּכבה, לׁשֹון אּלא "ּתׁשב" א)אין בקדׁש",(דברים יג)"וּתׁשבּו ממרא"(בראשית ּבאלני ."וּיׁשב ≈≈ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ÏÎaד  eÎc Ì„a ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»
„Ú ÏBÚ˙ ‡Ï ‡Lc˜ÓÏe ·¯˜˙ ‡Ï ‡L„e˜¿»»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»≈«

:d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓƒ¿«≈»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)áLz"áLz" ïéà Y¯iazM dOkA ¥¥¥¥¥§©¨¦§¥
.daiWi oFWl oi` :mipFW`x miqEtcE cï§¦¦¦¥§§¦¨
i"WxaE .i"WxA o"Anxd gqFp `Ed oke§¥©¨©§©§©¦§©¦
oi`" :` ,iw miNdzE h ,h mixaC§¨¦§¦¦¥

."daiWi§¦¨
ì àlàäákò ïBL¯daiWi oFWl `le ¤¨§©¨¨§Ÿ§§¦¨
WOn)`"eb t"r(,a zFnW i"Wx mB d`xE . ©¨§¥©©¦§

WxitE .g ,ak xAcOA .ci ,ck mW .eh¨©¦§¨¥©

i"Wx itl aEzMd zpEMW ,o"Anxd̈©§©¤©¨©©¨§¦©¦
dWlWE miWlW cFr aMrzze oiYnYW¤©§¦§¦§©¥§¦§¨
Dz`nEh ini zraWl sqFpA) mini(, ¨¦§¨§¦§©§¥§¨¨

dqipMnE WcwA dribPn rpOze§¦¨©¦§¦¨§Ÿ¤¦§¦¨
lv` aMrzY :WxiR m"`xde .WCwOl©¦§¨§¨§¥¥©¦§©¥¥¤
`id mC d`FxW iRÎlrÎs`W ,DlrA©§¨¤©©¦¤¨¨¦
`l Wcw lkA" la` ,Dlral dxFdh§¨§©§¨£¨§¨Ÿ¤Ÿ
aMrzY ,WxiR "mgpn zxFz"aE ."rBz¦¨§©§©¥¥©¦§©¥

iRÎlrÎs` d`nh Dpi`W ,DzxdhA§¨¢¨¨¤¥¨§¥¨©©¦
.`Ad xEACA i"Wx ixacM ,mC d`FxW¤¨¨§¦§¥©¦©¦©¨

"Lã÷á eáLzå" Bîk¯.en ,` mixaC §©¥§§¨¥§¨¦
± DA aWi" :g ,ak aFI` i"Wx d`xE§¥©¦¦¥¤¨

."Wcwa EaWYe FnM ,DA Kix`i©£¦¨§©¥§§¨¥
"àøîî éðìàa áLiå"¯,bi ziW`xA ©¥¤§¥Ÿ¥©§¥§¥¦

.gi
äøäè éîãaäàBøL ét-ìò-óà Y ¦§¥¨¢¨©©¦¤¨

rxevnÎrixfz zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy
‰¯‰Ë ÈÓ„a∑ טהֹורה ׁשרֹואה, Ë‰¯‰.אףֿעלּֿפי ÈÓ„a∑'טהר' ּכמֹו ּדבר ׁשם והּוא ה"א, מּפיק ÈÓÈ.לא ƒ¿≈»√»ְִֶַַָָƒ¿≈»√»ְְִֵֵַַָָֹֹ¿≈

d¯‰Ë∑ׁשּלּה טהר ימי – ה"א ּב'יבמֹות'∑Úb˙Œ‡Ï.מּפיק ׁשּׁשנּויה ּכמֹו לאֹוכל, עה)אזהרה ∑L„˜ŒÏÎa.(דף »√»ְִֵֵֶַַָֹ…ƒ»ְְְִֵֶַָָָָָ¿»…∆
שם) יבמות יד. מעריב (מכות ׁשמׁשּה ואין ׁשבעה לסֹוף ׁשּטבלה ,אר יֹום טבּולת ׁשּזֹו לפי הּתרּומה, את ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלרּבֹות

טהרתּה ּכּפרת את ּתביא ׁשּלמחר ארּבעים, יֹום ׁשל החּמה ׁשקיעת עד .לטהרּה ְְְְֲֳִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .90 'r f"g zegiyÎihewl)

טהרהטהרהטהרהטהרה ּבּבּבּבדמידמידמידמי ד)ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבב ּדּדּדּדבר בר בר בר (יב, ׁשׁשׁשׁשםםםם והוהוהוהּוּוּוּואאאא הההה""""אאאא,,,, ממממּפּפּפּפיקיקיקיק לאלאלאלא טהרהטהרהטהרהטהרה:::: ּבּבּבּבדמידמידמידמי טהטהטהטהֹוֹוֹוֹורהרהרהרה.... ׁשׁשׁשׁשררררֹוֹוֹוֹואהאהאהאה אףאףאףאף־־־־עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי טהרהטהרהטהרהטהרה:::: ּבּבּבּבדמידמידמידמי ְְְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
טהרטהרטהרטהר לוּדא (רש"י)ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו עליו לכל־לראׁש א והּמצוֹות. הּתֹורה ּבאמצעּות לאֹור העֹולם חׁש את להפ האדם ׁשל ּתפקידֹו ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

ׁשרֹואה  "אף־על־ּפי רׁש"י: ּפרּוׁש ּבסדר נרמז זה ענין לאֹור. החׁש את להפ יכֹול אז ורק עליו, מׁשּפיע החׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשאין
ועל־ידי־זה  טהֹור. נׁשאר אּלא מּזה, ּומׁשּפע מתחּׁשב אינֹו הּוא הּטמאה), על (ׁשרֹומז ּדם סביבֹו רֹואה ּכׁשאדם ּגם - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻטהֹורה"
ה"ּדם" ׁשל טבעֹו את ּומׁשּנה הֹופ הּוא אּלא טהֹור, ׁשהאדם רק לא טהר", ּכמֹו ּדבר ׁשם "והּוא - יֹותר נעלית לדרּגה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּגיע

טהר". ְַַֹל"ּדם

(ä)íéMLå dúcðk íéòáL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦§¦¨¨®§¦¦¬
:äøäè éîc-ìò áLz íéîé úLLå íBéÆ§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬¨«¢¨«

(å)úàìîáe|Nák àéáz úáì Bà ïáì døäè éîé ¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼¨¦º¤³¤
çút-ìà úàhçì øú-Bà äðBé-ïáe äìòì BúðL-ïa¤§¨Æ§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ§©¨®¤¤¬©

:ïäkä-ìà ãòBî-ìäà«Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥«

(æ)ø÷nî äøäèå äéìò øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈¦§´Ÿ
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ äéîc̈¤®¨³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨−̈¬©§¥¨«

i"yx£B·È¯˜‰Â∑(פג סנהדרין יט. זה (זבחים הּוא? זה ואי מהם. אחד אּלא ּבּקדׁשים לאכל מעּכבּה ׁשאין ,ללּמד ¿ƒ¿ƒְְְְְֱֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתלּויה  הּטהרה ּבֹו לכּפר, ּבא ׁשהּוא מי וטהרה", הּכהן עליה "וכּפר ׁשּנאמר: מּכלל ∑ËÂ‰¯‰.חּטאת, ְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ¿»¬»ְִָ

טמאה  קרּויה ּכאן .ׁשעד ְְֵֶַָָָ

‡¯Úa‰ה  ‡·‡ÒÓ È‰˙e „ÈÏ˙ ‡˙·e˜ Ì‡Â¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈¿»»»«¿¿»
ÏÚ ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡zLÂ ÔÈzLÂ d˜eÁ¯k ¯ÒÚ¬«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ≈≈«

:eÎc Ìc«¿

z¯·Ï‡ו  B‡ ‡¯·Ï d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓ·e¿ƒ¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿«»
B‡ ‰BÈ ¯·e ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ¯n‡ È˙Èz«¿ƒƒ»««≈«¬»»«»
˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡˙‡hÁÏ ‡ÈÙL«¿ƒ»¿«»»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»

:‡‰k«¬»

Èk„˙Âז  dÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈√»¿»ƒ««¬«¿ƒ¿≈
‡z„lÈ„ ‡˙È¯B‡ ‡c ‡‰Óc ˙·‡BqÓƒ¬«¿»»»«¿»¿«∆¿»

:‡˙·e˜Ï B‡ ‡¯Îe„Ï¿¿»ƒ¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,[íã]¯ciÎiazM dOkA `Ed oM ¨¥§©¨¦§¥¨
xn`p ixdW ,d`xp oke .miqEtcE§¦§¥¦§¤¤£¥¤¡©

."incA" aEzMA©¨¦§¥
.äøBäèäøäè éîãa÷étî àì Y §¨¦§¥¨¢¨Ÿ©¦

øäè Bîk ,øác íL àeäå ,à"ä¯`le ¥§¥¨¨§Ÿ©§Ÿ
mcA diElY dxdHd iM ,DNW xdFh©¤¨¦©¨¢¨§¨§¨

dX`A `le xFdh)cec ixac(. ¨§Ÿ¨¦¨
døäè éîéøäè éîé ,à"ä ÷étî Y §¥¨¢¨©¦¥§¥Ÿ©

dlL¯md minId W xnFl KIW oi` iM ¤¨¦¥©¨©¤©¨¦¥
DNW mixFdh mini `N` ,mixFdh)ixac §¦¤¨¨¦§¦¤¨

cec(.
'Bâå Lã÷ ìëaäîeøzä úà úBaøì Y §¨Ÿ¤§§©¤©§¨

¯dnExY zFAxl "lkA" opiWxC)i"yx ¨§¦©§¨§©§¨
` ,f zereay(.

äìáhL ,CBøà íBé úìeáè BfL éôì§¦¤§©¨¤¨§¨
áéøòî dLîL ïéàå äòáL óBñì§¦§¨§¥¦§¨©£¦
íBé ìL änçä úòé÷L ãò døäèì§¨£¨©§¦©©©¨¤

íéòaøà¯lFk`l zxYEn f`W ©§¨¦¤¨¤¤¤¡

.dnExzA¦§¨
dúøäè úøtk úà àéáz øçîlL¯ ¤§¨¨¨¦¤©¨©¨¢¨¨

oOwlcM ,miWcTA lFk`l zxYEnE¤¤¤¡©¨¨¦§¦§©¨
.f wEqR i"WxA§©¦¨

òbú àììëBàì äøäæà Y¯`NW Ÿ¦¨©§¨¨¨¥¤Ÿ
zlEah `idW onf lM dnExzA lk`YŸ©¦§¨¨§©¤¦§©

KFx` mFi)` ,dr zenai i"yx(.i"Wx mB d`xE ¨§¥©©¦
zxdf` dxn`PW Epivn" :b ,ak oOwl§©¨¨¦¤¤¤§¨©§¨©
`l Wcw lkA ,dribp oFWlA miWcẅ¨¦¦§§¦¨§¨Ÿ¤Ÿ

."lkF`l dxdf` ± rBz¦¨©§¨¨¨¥
'eëå¯zaiY qxFB `l oFW`x qEtcA §¦§¦Ÿ¥¥©

."'eke"
úBîáéa äéeðML Bîk¯lkA" :` ,dr §¤§¨¦¨§¨

Fpi` F` ,lkF`l dxdf` ± rBz `l WcwŸ¤Ÿ¦¨©§¨¨¨¥¥
Wcw lkA :xnFl cEnlY ?rbFPl `N ¤̀¨©¥©©§©§¨Ÿ¤
WiTn ,`az `l WCwOd l`e rBz `lŸ¦¨§¤©¦§¨Ÿ¨Ÿ©¦
FA WIW xaC WCwO dn ,WCwOl WcwŸ¤©¦§¨©¦§¨¨¨¤¥
,`nh WCwOl `Ad] dnWp zlihp§¦©§¨¨©¨©¦§¨¨¥

FA WIW xaC Wcw s` ,[i"yx ± zxkA§¨¥©Ÿ¤¨¨¤¥
d`nEhA dlik` EpidC] dnWp zlihp§¦©§¨¨§©§£¦¨§§¨
,[i"yx ± zxkA Wcw iAB `EdW¤©¥Ÿ¤§¨¥
i`de ,`Mil dnWp zlihp dribpaE¦§¦¨§¦©§¨¨¥¨§©
:xn`w ikd ?dribp oFWlA DiwR`C§©§¥¦§§¦¨¨¦¨¨©
xEq` ,lFk`l xEq`d] dlik`M dribp§¦¨©£¦¨¨¨¤¡¨
oOwl i"Wx oFWl d`xE ."[i"yx ± rBil¦©§¥§©¦§©¨
."deWÎdxfBn EpizFAx dEcnlE" :mẄ§¨¨©¥¦§¥¨¨¨

.xE`iAA mW d`xEd dxez §¥¨©¥
(g-f)Báéø÷äåïéàL Eãnìì Y §¦§¦§©¤§¤¥

íéLãwa ìëàì dákòî¯miWcw §©§¨¤¡Ÿ©¨¨¦¨¨¦
lFk`l zxYEn `id dnExY la` ,`weC©§¨£¨§¨¦¤¤¤¡
mini b"l sFqA DWnW aixrdW cIn¦¨¤¤¡¦¦§¨§¨¦
oicM ,dawpl mini e"q sFqA F` xkfl§¨¨§¨¦¦§¥¨§¦
,ak oOwlcM ,FWnW aixrdW mFi lEah§¤¤¡¦¦§§¦§©¨

.mW i"WxaE f§©¦¨
íäî ãçà àlà¯dGn ,mdipW `le ¤¨¤¨¥¤§Ÿ§¥¤¦¤

"maixwde" `le "Faixwde" xn`PW¤¤¡©§¦§¦§Ÿ§¦§¦¨



rxevnÎrixfzלח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(ç)íéøú-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À
øtëå úàhçì ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL Bà³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ−̈§¤¨´§©¨®§¦¤¬

ô :äøäèå ïäkä äéìò̈¤²¨©Ÿ¥−§¨¥«¨
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏÚÏ „Á‡∑ קֹודם חּטאת – להקרבה אבל למקראּה, אּלא הּכתּוב הקדימּה לא ∆»¿…»¿∆»¿«»ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

הּתדיר' 'ּכל ּבפרק ּב'זבחים' ׁשנינּו ּכ ע"א)לעֹולה, צ' .(דף ְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(492 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּות ת ת ת (יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) להֹוסיף:(לקוטי יהיהיהיהיהיהיהיהויׁש נקרית.ּכּכּכּכיייי מקרה אּלא הרגיל, ּדבר זה אין ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו– האדם ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר לעצם ׁשּי אינֹו הּנגע – ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבלבד. לעֹורֹו אם ּכי לבׂשרֹו, לא צרעתצרעתצרעתצרעתנ נ נ נ ואף נֹוגע געגעגעגע רק אּלא לחיצֹונּיּותֹו, אפּלּו ׁשּי אינֹו הּנגע נגיעה; מּלׁשֹון ּגם נגע – ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּבֹו.

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ak jxk zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּות ת ת ת (יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) לׁשֹון (לקוטי ׁשּמדּבר למי ׁשהּכּונה לֹומר, ויׁש ּביֹותר. חמּור עֹון ׁשהּוא הרע, לׁשֹון על ּבאים נגעים הרי לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיׁש

ּבחיצֹונּיּותֹו. היינּו ּבדּבּורֹו, רק אּלא ּבפנימּיּותֹו, הּדֹובר, ּבנפׁש אינֹו ׁשהרע ונמצא, רעה. ּכּונה ללא לב, ׂשימת חסר מּתֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהרע

ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr al jxk zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּות ת ת ת (יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) הּוא (לקוטי הראּיה אֹור ּכזה אדם אצל ּדהּנה, הּנגעים. את רֹואה אינֹו מאֹורֹו ׁשחׁש ּכהן מּדּוע לפרׁש, יׁש זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלפי

את  רק ׁשר ֹואה הּוא, ּברּוחנּיּות וענינֹו נהר'); 'סגי הּסּומא נקרא (ׁשּלכן  ּגׁשמית  ּבראּיה להתצמצם יכֹול ואינֹו ּגדֹול, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבתקף
חיצֹונית. ּפסלת - הּנגע את רֹואה הּוא אין ולכן טֹוב. ׁשּכּלּה האדם, ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפנימּיּות

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr fl jxk zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים ּגבּורה (לקוטי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
אּלא הּׁשפע, מניעת צמצּום, אינּה ודין ּתּתּתּתגגגגּבּבּבּברתרתרתרתּבׁשרׁשּה צמצּום מּמּנה מׁשּתלׁשל ולכן הּמקּבל, מּכלי ׁשּלמעלה הּׁשפע, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּוא ּבׁשרׁשֹו נגע ּכאן: ואף "אֹורֹותּתּתּתּתגגגגּבּבּבּברתרתרתרתּכפׁשּוטֹו. קדּׁשה, ּומהם עליעליעליעליֹוֹוֹוֹונים נים נים נים ׁשל קׁשים, ּדינים מהם ׁשּנׁשּתלׁשל אּלא ," ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹ ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
'טהֹור' הּכהן אמירת מּלכּתחּלה: טהֹור ּבמראה – ּכפׁשּוטֹו ּבנגע ּגם ּבּטּוי לידי ּבא והּדבר טמא. נגע מראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמׁשּתלׁשל

לחסד. והפיכתּה הּגבּורה המּתקת אּלא הּטמאה, מן טהרה ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻאינּה

ã ycew zegiyn zecewp ã(493 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים "אֹורֹות (לקוטי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
הּתׁשּוקה  ׁשֹוב', ּבלי 'רצֹוא היינּו האדם ּובעבֹודת ּבכלים. להתלּבׁש יכֹולים ׁשאינם אֹורֹות ּדתהּו, אֹורֹות היינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹעליֹונים"
אם  ּבתפּלה, ההתלהבּות ׁשאחר "ּכמֹו החיצֹונים, יניקת להיֹות יכֹול ּומּזה הּנפׁש'. 'ּכלֹות ה', ּבאֹור ולּכלל הּגּוף מּכלי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלצאת
ּבגימטרּיא  - המצֹור"ע יצחק': לוי מ'ּתֹורת להעיר ויׁש וכעס". קּפידא ּדינים, ּבחינת . . להתהּוֹות יּוכל ּבּתֹורה, עֹוסק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָאינֹו

ֹּתה"ּו.

ã ycew zegiyn zecewp ã(495 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים יׁש(לקוטי זה לפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
יׁשב" "ּבדד ּבמצרע ׁשּכתּוב מה הּדרגֹות.למעללמעללמעללמעלּיּיּיּיּוּוּוּותא תא תא תא לבאר מּׁשאר לגמרי ׁשּמבּדלת ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה ׁשּמדּבר והינּו, , ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻ

מאד" וגבּה ונּׂשא ירּום עבּדי יׂשּכיל "הּנה ּבֹו ּכּכתּוב העם, מּכל לגמרי מבּדל 'מצֹורע', ׁשּנקרא מׁשיח, ׁשּגם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּולהעיר,
רּבנּו). מּמׁשה ּולמעלה מהאבֹות ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ(למעלה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 88 cenr ,fk jxk zegiyÎihewl itÎlr

cqgd Wi` iciÎlr ± mirbPd z`nEh§©©§¨¦©§¥¦©¤¤

ההההּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים:::: ממממּבּבּבּבניוניוניוניו אלאלאלאל־־־־אחדאחדאחדאחד אאאאֹוֹוֹוֹו ההההּכּכּכּכהןהןהןהן אלאלאלאל־־־־אהרןאהרןאהרןאהרן וה וה וה וה ּוּוּוּובאבאבאבא .... .... ׂשׂשׂשׂשאתאתאתאת בעבעבעבעֹוֹוֹוֹורררר־־־־ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכיייי־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה ב)אדםאדםאדםאדם .(יג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ַַַַֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִֹֹֽֽֽֽ
רֹואהּו, החכם לראֹות, יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד, ּבּכהן. ּתלּויה והּטהרה הּטּומאה – נגעים לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאף־על־ּפי

טמא אֹומר והּכהן טמא, אמֹור לֹו, ב)ואֹומר הלכה ט פרק צרעת טומאת הלכות (רמב"ם ְְֱֵֵֵֵֵַָָֹ
החכם), ּדברי על סֹומ (ולכן וההלכה הּדין את יֹודע ואינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן הּוא ׁשהּכהן ּדאף־על־ּפי ּפלא: ּדבר הּוא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּדין

'טמא'. לפֹועל ויאמר הּדין ׁשּיפסֹוק מי יהיה הּוא ּדדוקא הּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאֹומרת
לּמחנה  מחּוץ יׁשב "ּבדד טּומאֹות : ּבׁשאר ׁשאינּה חּומרא יׁש צרעת ּדבטמאת האדם, ועבֹודת הּדרּוׁש ּבדר לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש
ּוכמֹו אחרים. טמאים עם לא אפילּו "ּבדד", לבד לׁשבת צרי הּוא ׁשם וגם מחנֹות, לג' מחּוץ נׁשלח ׁשהמצֹורע ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמֹוׁשבֹו",
"מחּוץ  הּקדּוׁשה למחנה ׁשּיכּות ּכל לֹו אין על־ידּה ׁשּנטמא ׁשּלמי עד ,ּכל־ּכ חמּורה טּומאה היא הּצרעת ּברּוחנּיּות, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָכן

מֹוׁשבֹו". ֲֶַַָלּמחנה
על־ידי אּלא להעׂשֹות אי־אפׁשר ,ּכל־ּכ חמּור ׁשּדבר הּתֹורה מלּמדת ּבאהבה".ועל־זה יׂשראל עּמֹו את לבר" ׁשענינֹו ּכהן, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ



לט rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(ç)íéøú-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À
øtëå úàhçì ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL Bà³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ−̈§¤¨´§©¨®§¦¤¬

ô :äøäèå ïäkä äéìò̈¤²¨©Ÿ¥−§¨¥«¨
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏÚÏ „Á‡∑ קֹודם חּטאת – להקרבה אבל למקראּה, אּלא הּכתּוב הקדימּה לא ∆»¿…»¿∆»¿«»ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

הּתדיר' 'ּכל ּבפרק ּב'זבחים' ׁשנינּו ּכ ע"א)לעֹולה, צ' .(דף ְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

âé(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)Bà úçtñ-Bà úàN BøNa-øBòá äéäé-ék íãà̈À̈¦¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´
àáeäå úòøö òâðì BøNa-øBòá äéäå úøäá©¤½¤§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨¨®©§¨Æ

:íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà ïäkä ïøäà-ìà¤©«£´Ÿ©Ÿ¥½²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«
i"yx£'B‚Â ˙ÁtÒŒB‡ ˙‡N∑(פ"א מּזֹו(נגעים זֹו ּולבנֹות הם, נגעים ּבלע"ז,∑a‰¯˙.ׁשמֹות טייא"ר חברּבּורֹות ¿≈«««¿ְְְִִֵָָ«∆∆ְְֲַַַ
לז)וכן ּבּׁשחק (איוב הּוא "ּבהיר B‚Â'.ים": Ô¯‰‡ Ï‡∑ אּלא וטהרתן נגעים טמאת ׁשאין היא, הּכתּוב ּגזרת ְְִִֵַָָ∆«¬…¿ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ּכהן .(ת"כ)עלּֿפי ִֵַֹ

q˙Â·ח  ‡¯n‡ ˙qÓk d„È ÁkL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
‡˙ÏÚÏ „Á ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»««¬»»
:Èk„˙Â ‡‰k dÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁÏ „ÁÂ¿«¿«»»ƒ««¬««¬»¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡Bב  ‡˜ÓÚ d¯Òa CLÓ· È‰È È¯‡ L‡¡«¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«¿»
LzÎÓÏ d¯Òa CLÓ· È‰ÈÂ ‡¯‰· B‡ ‡È„Ú«¿»«¬»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿«
„Á ˙ÂÏ B‡ ‡‰k Ô¯‰‡ ˙ÂÏ È˙zÈÂ e¯È‚Ò¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¬…«¬»¿»«

:‡i‰k È‰BaÓƒ¿ƒ»¬«»
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rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(492 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּות ת ת ת (יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) להֹוסיף:(לקוטי יהיהיהיהיהיהיהיהויׁש נקרית.ּכּכּכּכיייי מקרה אּלא הרגיל, ּדבר זה אין ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו– האדם ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר לעצם ׁשּי אינֹו הּנגע – ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבלבד. לעֹורֹו אם ּכי לבׂשרֹו, לא צרעתצרעתצרעתצרעתנ נ נ נ ואף נֹוגע געגעגעגע רק אּלא לחיצֹונּיּותֹו, אפּלּו ׁשּי אינֹו הּנגע נגיעה; מּלׁשֹון ּגם נגע – ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּבֹו.

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ak jxk zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּות ת ת ת (יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) לׁשֹון (לקוטי ׁשּמדּבר למי ׁשהּכּונה לֹומר, ויׁש ּביֹותר. חמּור עֹון ׁשהּוא הרע, לׁשֹון על ּבאים נגעים הרי לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיׁש

ּבחיצֹונּיּותֹו. היינּו ּבדּבּורֹו, רק אּלא ּבפנימּיּותֹו, הּדֹובר, ּבנפׁש אינֹו ׁשהרע ונמצא, רעה. ּכּונה ללא לב, ׂשימת חסר מּתֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהרע

ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr al jxk zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּות ת ת ת (יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) הּוא (לקוטי הראּיה אֹור ּכזה אדם אצל ּדהּנה, הּנגעים. את רֹואה אינֹו מאֹורֹו ׁשחׁש ּכהן מּדּוע לפרׁש, יׁש זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלפי

את  רק ׁשר ֹואה הּוא, ּברּוחנּיּות וענינֹו נהר'); 'סגי הּסּומא נקרא (ׁשּלכן  ּגׁשמית  ּבראּיה להתצמצם יכֹול ואינֹו ּגדֹול, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבתקף
חיצֹונית. ּפסלת - הּנגע את רֹואה הּוא אין ולכן טֹוב. ׁשּכּלּה האדם, ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפנימּיּות

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr fl jxk zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים ּגבּורה (לקוטי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
אּלא הּׁשפע, מניעת צמצּום, אינּה ודין ּתּתּתּתגגגגּבּבּבּברתרתרתרתּבׁשרׁשּה צמצּום מּמּנה מׁשּתלׁשל ולכן הּמקּבל, מּכלי ׁשּלמעלה הּׁשפע, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּוא ּבׁשרׁשֹו נגע ּכאן: ואף "אֹורֹותּתּתּתּתגגגגּבּבּבּברתרתרתרתּכפׁשּוטֹו. קדּׁשה, ּומהם עליעליעליעליֹוֹוֹוֹונים נים נים נים ׁשל קׁשים, ּדינים מהם ׁשּנׁשּתלׁשל אּלא ," ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹ ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
'טהֹור' הּכהן אמירת מּלכּתחּלה: טהֹור ּבמראה – ּכפׁשּוטֹו ּבנגע ּגם ּבּטּוי לידי ּבא והּדבר טמא. נגע מראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמׁשּתלׁשל

לחסד. והפיכתּה הּגבּורה המּתקת אּלא הּטמאה, מן טהרה ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻאינּה

ã ycew zegiyn zecewp ã(493 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים "אֹורֹות (לקוטי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
הּתׁשּוקה  ׁשֹוב', ּבלי 'רצֹוא היינּו האדם ּובעבֹודת ּבכלים. להתלּבׁש יכֹולים ׁשאינם אֹורֹות ּדתהּו, אֹורֹות היינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹעליֹונים"
אם  ּבתפּלה, ההתלהבּות ׁשאחר "ּכמֹו החיצֹונים, יניקת להיֹות יכֹול ּומּזה הּנפׁש'. 'ּכלֹות ה', ּבאֹור ולּכלל הּגּוף מּכלי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלצאת
ּבגימטרּיא  - המצֹור"ע יצחק': לוי מ'ּתֹורת להעיר ויׁש וכעס". קּפידא ּדינים, ּבחינת . . להתהּוֹות יּוכל ּבּתֹורה, עֹוסק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָאינֹו

ֹּתה"ּו.

ã ycew zegiyn zecewp ã(495 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים יׁש(לקוטי זה לפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
יׁשב" "ּבדד ּבמצרע ׁשּכתּוב מה הּדרגֹות.למעללמעללמעללמעלּיּיּיּיּוּוּוּותא תא תא תא לבאר מּׁשאר לגמרי ׁשּמבּדלת ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה ׁשּמדּבר והינּו, , ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻ

מאד" וגבּה ונּׂשא ירּום עבּדי יׂשּכיל "הּנה ּבֹו ּכּכתּוב העם, מּכל לגמרי מבּדל 'מצֹורע', ׁשּנקרא מׁשיח, ׁשּגם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּולהעיר,
רּבנּו). מּמׁשה ּולמעלה מהאבֹות ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ(למעלה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 88 cenr ,fk jxk zegiyÎihewl itÎlr

cqgd Wi` iciÎlr ± mirbPd z`nEh§©©§¨¦©§¥¦©¤¤

ההההּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים:::: ממממּבּבּבּבניוניוניוניו אלאלאלאל־־־־אחדאחדאחדאחד אאאאֹוֹוֹוֹו ההההּכּכּכּכהןהןהןהן אלאלאלאל־־־־אהרןאהרןאהרןאהרן וה וה וה וה ּוּוּוּובאבאבאבא .... .... ׂשׂשׂשׂשאתאתאתאת בעבעבעבעֹוֹוֹוֹורררר־־־־ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכיייי־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה ב)אדםאדםאדםאדם .(יג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ַַַַֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִֹֹֽֽֽֽ
רֹואהּו, החכם לראֹות, יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד, ּבּכהן. ּתלּויה והּטהרה הּטּומאה – נגעים לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאף־על־ּפי

טמא אֹומר והּכהן טמא, אמֹור לֹו, ב)ואֹומר הלכה ט פרק צרעת טומאת הלכות (רמב"ם ְְֱֵֵֵֵֵַָָֹ
החכם), ּדברי על סֹומ (ולכן וההלכה הּדין את יֹודע ואינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן הּוא ׁשהּכהן ּדאף־על־ּפי ּפלא: ּדבר הּוא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּדין

'טמא'. לפֹועל ויאמר הּדין ׁשּיפסֹוק מי יהיה הּוא ּדדוקא הּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאֹומרת
לּמחנה  מחּוץ יׁשב "ּבדד טּומאֹות : ּבׁשאר ׁשאינּה חּומרא יׁש צרעת ּדבטמאת האדם, ועבֹודת הּדרּוׁש ּבדר לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש
ּוכמֹו אחרים. טמאים עם לא אפילּו "ּבדד", לבד לׁשבת צרי הּוא ׁשם וגם מחנֹות, לג' מחּוץ נׁשלח ׁשהמצֹורע ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמֹוׁשבֹו",
"מחּוץ  הּקדּוׁשה למחנה ׁשּיכּות ּכל לֹו אין על־ידּה ׁשּנטמא ׁשּלמי עד ,ּכל־ּכ חמּורה טּומאה היא הּצרעת ּברּוחנּיּות, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָכן

מֹוׁשבֹו". ֲֶַַָלּמחנה
על־ידי אּלא להעׂשֹות אי־אפׁשר ,ּכל־ּכ חמּור ׁשּדבר הּתֹורה מלּמדת ּבאהבה".ועל־זה יׂשראל עּמֹו את לבר" ׁשענינֹו ּכהן, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ



rxevnÎrixfzמ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy
ויחּפׂש יׁשקֹוט, ולא ינּוח ׁשּלא לסמֹו אפׁשר עליו רק ּכי יהּודי. על חמּור ּדין ּכזה לפסֹוק יכֹול ּבאמת יׂשראל אֹוהב ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹרק

מּובן. הּיֹום־יֹום ּבחּיי והּנמׁשל הּנגע. את יטּמא ימצא, ּכׁשּלא ורק להּתיר, ּתֹורה על־ּפי הּטעמים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאת

(â)òâpa øòNå øNaä-øBòa òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥´¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©
Côä|òâð BøNa øBòî ÷îò òâpä äàøîe ïáì ¨©´¨À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©

:Búà ànèå ïäkä eäàøå àeä úòøö̈©−©®§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«
i"yx£Ô·Ï CÙ‰ Ú‚pa ¯ÚNÂ∑ׁשנים ׂשער ּומעּוט הּנגע; ּבתֹו ללבן והפ ׁשחֹור BÚÓ¯.(ת"כ)מּתחּלה ˜ÓÚ ¿≈»«∆«»«»»ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ»…≈

B¯Na∑(ת"כ) הּצל מן עמּקה חּמה ּכמראה הּוא, עמק לבן מראה ‡˙B.ּכל ‡nËÂ∑,'אּתה 'טמא לֹו: יאמר ¿»ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ¿ƒ≈…ֵַַָָֹ
הּכתּוב  ּגזרת הּוא, טמאה סימן לבן .ׁשּׂשער ְְִֵֵֶַַַָָָָָֻ

(ã)÷îòå BøNa øBòa àåä äðáì úøäa-íàå§¦©¤Á¤Á§¨¨̧¦¹§´§¨À§¨ŸÆ
øébñäå ïáì Côä-àì äøòNe øBòä-ïî äàøî-ïéà¥«©§¤´¨¦¨½§¨−̈«Ÿ¨©´¨¨®§¦§¦¯

:íéîé úòáL òâpä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤©¤−©¦§©¬¨¦«
i"yx£‰‡¯ÓŒÔÈ‡ ˜ÓÚÂ∑ּפרּוׁשֹו ידעּתי הּׁשבּוע,∑ÈbÒ‰Â¯.לא סֹוף עד יראה ולא אחד, ּבבית יסּגירּנּו ¿»…≈«¿∆»ְִֵַָֹ¿ƒ¿ƒְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

עליו  סימנים .ויֹוכיחּו ְִִִָָָ

Òa¯‡ג  CLÓ· ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»ƒ¿«ƒ¿»
ÈÊÁÓe ¯ÂÁÈÓÏ CÈÙ‰˙‡ ‡LzÎÓa ¯ÚNÂ¿≈»¿«¿»»ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ»∆¡≈
LzÎÓ d¯Òa CLÓa ˜ÈnÚ ‡LzÎÓ«¿»»«ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿«
:d˙È ·‡ÒÈÂ ‡‰k dpÊÁÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»¿∆¡ƒ≈«¬»ƒ»≈»≈

d¯Òaד  CLÓa ‡È‰ ‡¯eÁ ‡¯‰a Ì‡Â¿ƒ«¬»«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈
‡Ï ‡¯ÚNe ‡ÎLÓ ÔÓ ‡‰ÊÁÓ ˙ÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒ≈∆¡»»ƒ«¿»¿»»»
‡LzÎÓ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ ¯ÂÁÈÓ CÈÙ‰˙‡ƒ¿¬ƒ≈ƒ»¿«¿««¬»»«¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)ïáì Côä òâpa øòNåälçzî Y §¥¨©¤©¨©¨¨¦§¦¨
¯rbPd `AW mcFw)m"`x(. ¤¤¨©¤©

òâpä CBúa "ïáì"ì "Côä"å øBçL¯ ¨§¨©§¨¨§©¤©
.oall xrVd KRdp rbPd `AW xg ©̀©¤¨©¤©¤§©©¥¨§¨¨
aEzMd oFWl wEICn oM cnFNW d`xpe§¦§¤¤¥¥¦¦§©¨

xrUe"rbPAEpidC ,"rbPd xrUE" `le " §¥¨©¤©§Ÿ§©©¤©§©§
"W xrVdWKFzA.oall Ktd "rbPd ¤©¥¨¤§©¤©¨©§¨¨

`Ed cEOiNdW azM "cecl liMUn"aE§©§¦§¨¦¨©¤©¦
`vFi lrFR) "Ktd" xn`PW dGn(`le ¦¤¤¤¡©¨©¥¥§Ÿ

z` Ktd rbPdW dpEMd iM ,"KRdp"¤§©¦©©¨¨¤©¤©¨©¤
iptl eil`n KRdPW `le) oall xrVd©¥¨§¨¨§Ÿ¤¤§©¥¥¨¦§¥

rbPd `A(zaqEn "Ktd" zaiYW EpidC , Ÿ©¤©§©§¤¥©¨©¤¤
ÎKxCÎlre ."xrUe" lr `le "rbPA" lr©©¤©§Ÿ©§¥¨§©¤¤

EpipXX dn Edfe .m"`xd azM df).k"ez ¤¨©¨§¥§¤©¤¨¦
` ,et n"a(± oal xrUl dncw zxdA m` :¦©¤¤¨§¨§¥¨¨¨

± zxdAl mcw oal xrU m`e ,`nḧ¥§¦¥¨¨¨¨©©©¤¤
.xFdḧ

íéðL "øòN" èeòîe¯dCp i"Wx d`x ¦¥¨§©¦§¥©¦¦¨
'mipdM zxFz'A olÎ`niwC" :a ,ap§©§¨¨§©Ÿ£¦
"xrU" xnFlM ."miYW zFxrU hErin¦§¨§©¦§©¥¨
miAx oFWl) "zFxrU" FnM `Ed(, §§¨§©¦

zpad"A azM oke .mipW miAx hErinE¦©¦§©¦§¥¨©©£¨©
`Ed "xrU"W dpEMd oi`W "`xwOd©¦§¨¤¥©©¨¨¤¥¨
lr ode miAx lr od dxFOd) oiOd mW¥©¦©¤¥©©¦§¥©

cigi(mW `Ed `N` ,m"`xd ziWEwM ¨¦§§©¨§¥¤¨¥
.zFxrU iEAx lr dxFOd uEAiTd©¦©¤©¦§¨

BøNa øBòî ÷îòïáì äàøî ìk Y ¨Ÿ¥§¨¨©§¤¨¨
ïî äwîò änç äàøîk ,àeä "÷îò"¨Ÿ§©§¥©¨£ª¨¦

ìvä¯:` ,bq oiNEg i"Wx mB d`x ©¥§¥©©¦¦
lM oke ,dTEnr zi`xp lv lv` dOg"©¨¥¤¥¦§¥£¨§¥¨
,wFnr oaNd d`xp xUAA xFgWe oal̈¨§¨©¨¨¦§¤©¨¨¨
i"WxA oke ."`id dpal zxdA KM̈©¤¤§¨¨¦§¥§©¦
,ltW EpidC ,wFnr" :` ,`n zFxFkA§¨§©§¨¥
on ltW ,dTEnr zi`xPW dOg d`xnM§©§¥©¨¤¦§¥£¨¨¥¦
dTEnr" :a ,e zFrEaW i"WxaE ."lSd©¥§©¦§£¨
zi`xp `N` ,xn`w `weC e`l̈©§¨¨¨©¤¨¦§¥
.k wEqR oOwl i"Wx mB d`xE ."dTEnrM©£¨§¥©©¦§©¨¨

Búà ànèåäzà àîè :Bì øîàé Y §¦¥ŸŸ©¨¥©¨
¯`N` ,"`Ed `nh" xn` `NW dGn¦¤¤Ÿ¨©¨¥¤¨

`Ohn odMdW rnWn "FzF` `Ohe"§¦¥©§©¤©Ÿ¥§©¥
dY` `nh :Fl xnF`W ici lr ,FzF`©§¥¤¥¨¥©¨

)`"eb(zg`A miciA EP`OhIW `le ,§Ÿ¤§©§¤§¨©¦§©©
zF`nEHdn)m"`x(. ¥©§

àeä äàîè ïîéñ ïáì øòOL¯x`an ¤¥¨¨¨¦©ª§¨§¨¥
Fl WIW ipRn FzF` `Ohn odMdW dfÄ¤¤©Ÿ¥§©¥¦§¥¤¥
`Ed odMdW `le ,d`nEh ipniq¦¨¥§¨§Ÿ¤©Ÿ¥
.d`nEh oniq `Ed oal xrVW hilgOW¤©£¦¤¥¨¨¨¦©§¨
minxFBd md d`nEh ipniq ,xnFlM§©¦¨¥§¨¥©§¦
ÎiM lrFtA `nh Fpi`W `N` ,Fz`nEhl§§¨¤¨¤¥¨¥§©¦
i"Wx d`xE .odMd zxin` iciÎlr m ¦̀©§¥£¦©©Ÿ¥§¥©¦

.mW xE`iAaE fl wEqR oOwl§©¨¨©¥¨
áeúkä úøæâ¯eil`n `nh Fpi` okle §¥©©¨§¨¥¥¨¥¥¥¨

.dY` `nh :odMd Fl xn`i `NW cr©¤ŸŸ©©Ÿ¥¨¥©¨
dzid `l oal xrU z`nEh m` la £̀¨¦§©¥¨¨¨Ÿ¨§¨
,`xaQnE oFiBdn `N` aEzMd zxifB§¥©©¨¤¨¥¦¨¦§¨¨
odMd zxin` ilA mB eil`n `nhp did̈¨¦§¨¥¥¨©§¦£¦©©Ÿ¥

)dcya x`a(.c dxez

(c)äàøî ïéà ÷îòåézòãé àì Y §¨Ÿ¥©§¤¨Ÿ¨©§¦
BLeøt¯dpal zxdAW oeiM :Fl dWwEd ¥§¨¥¨¤©¤¤§¨¨

DNW d`xOd oi`W okYi Ki` ,`id¦¥¦¨¥¤¥©©§¤¤¨
`idW dOg d`xnM ,xFrd on wFnr̈¦¨§©§¥©¨¤¦

azMW FnM ,lSd on dTEnrlirl £¨¦©¥§¤¨©§¥
xrVdWM wx :o"Anxd uxize .b wEqtA§¨§¥¥¨©§©©§¤©¥¨
on wFnr rbPd if` oall KRdp xFgXd©¨¤§©§¨¨£©©¤©¨¦
oall xrVd KRdp `l m` la` ,xFrd̈£¨¦Ÿ¤§©©¥¨§¨¨
lW FzExgW if` ,xFgW oicr `Ed `N ¤̀¨£©¦¨£©©£¤
z` zlHan rbPd KFzAW xrVd©¥¨¤§©¤©§©¤¤¤
xEB"de .oaNd rbPd d`xn zEwnr©§©§¥©¤©©¨¨§©
zrxSd lW oaNd `NW ,uxzn "dix ©̀§¥§¨¥¤Ÿ©Ÿ¤¤©¨©©
,xFrd on wFnr rbPd d`xn z` dUFr¤¤©§¥©¤©¨¦¨
dOg FnM widanE xdFf `EdX dn `N ¤̀¨©¤¥©§¦§©¨
xAEcnd oaNd rbPd ENi`e ,lvl qgiA§©©§¥§¦©¤©©¨¨©§¨
wFnr Fpi` okle ,widanE xdFf Fpi` o`M̈¥¥©§¦§¨¥¥¨
Wxtl azM "cecl liMUn"aE .xFrd on¦¨§©§¦§¨¦¨©§¨¥
aEzMd zpadA i"Wx lW iWFTd z ¤̀©¦¤©¦©£¨©©¨
WExiRd m` ,dWwEd i"Wxl :FMxC itl§¦©§§©¦§¨¦©¥
on wFnr d`xOd oi`W FhEWtM `Ed¦§¤¥©©§¤¨¦
oi`e" :aEzM zFidl Kixv did ,xFrd̈¨¨¨¦¦§¨§¥

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(ä)ãîò òâpä äpäå éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨´©Ÿ¥»©´©§¦¦¼§¦¥³©¤̧©Æ¨©´
úòáL ïäkä Bøébñäå øBòa òâpä äNô-àì åéðéòa§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¦§©¬

:úéðL íéîé̈¦−¥¦«
i"yx£ÂÈÈÚa∑ הראׁשֹון ּובׁשעּורֹו ÈL˙.ּבמראהּו .B¯ÈbÒ‰Â∑ מחלט טמא ראׁשֹון, ּבׁשבּוע ּפׂשה אם .הא ¿≈»ְְְִִֵַָ¿ƒ¿ƒ≈ƒְְִִֵַָָָָָָֻ

(å)ääk äpäå úéðL éòéáMä íBia Búà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ¥¨´
úçtñî ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå òâpä©¤½©§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ¦§©´©

:øäèå åéãâa ñaëå àåä¦½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«
i"yx£‰‰k∑ טמא – ּפׂשה אֹו ּבמראיתֹו עמד אם הא מּמראיתֹו; טהֹור ∑ÁtÒÓ˙.הכהה נגע ÒaÎÂ.ׁשם ≈»ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻƒ¿««ֵֶַָ¿ƒ∆

¯‰ËÂ ÂÈ„‚a∑ טבילה וצרי טמא נקרא להסּגר, ונזקק .הֹואיל ¿»»¿»≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

Â‰‡ה  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡Ï ‰Â‰ „k Ì˜ ‡LzÎÓ«¿»»»«¬»»≈«¿»»
ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ ‡kLÓa¿«¿»¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

:˙eÈzƒ¿»

eÈz˙ו  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa d˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â¿»»¿»«¿»»¿»≈«¿»»
ÚaˆÈÂ ‡È‰ ‡˙È„Ú ‡‰k dpk„ÈÂ ‡kLÓa¿«¿»ƒ«ƒ≈«¬»¬ƒ»ƒƒ««

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

d`xp Fpi`W FWExiRW ,"wFnr d`xn©§¤¨¨¤¥¤¥¦§¤
dYr aEzM `EdW itM la` ,llM wFnr̈§¨£¨§¦¤¨©¨
cSOW EpidC ,"wFnre" :`Ed WExiRd©¥§¨§©§¤¦©
xnF` Kci`n K` ,wFnr d`xp `Ed cg ¤̀¨¦§¤¨©¥¦¨¥
.wFnr d`xp Fpi` ,"d`xn oi`" :aEzMd©¨¥©§¤¨¥¦§¤¨
oM lre .d`xp Fpi`e d`xp ?cviM `d̈¥©¦§¤§¥¦§¤§©¥

."FWExiR iYrci `l" i"Wx xn`̈©©¦Ÿ¨©§¦¥
øébñäåepøébñé Y¯,rbPd lrA z` §¦§¦©§¦¤¤©©©¤©

,rbPd z` mB xiBqn `Ed `liOnE¦¥¨©§¦©¤©¤©
aEzMd oFWlM)m"`x(. ¦§©¨
ãçà úéáa¯uEgn EpgNWIW `le §©¦¤¨§Ÿ¤§©§¤¦

hlgEnrxFvn FnMzFpgnWlWl)likyn §¨©£§§¨§¨
'qeza my d`x la` .` ,f w"en i"yx mb d`xe .cecl(.

òeáMä óBñ ãò äàøé àìå¯FnM §Ÿ¦§¤©©¨©§
mFIA odMd Ed`xe" d wEqtA xn`PW¤¤¡©§¨§¨¨©Ÿ¥©
dOW ,dfA x`aOW d`xpe ."iriaXd©§¦¦§¦§¤¤§¨¥¨¤¤©
"rbPd z` odMd xiBqde" aEzMX¤¨§¦§¦©Ÿ¥¤©¤©
lrA z` xiBqi odMdW mpn` FWExiR¥¨§¨¤©Ÿ¥©§¦¤©©
`Ed ixd odMd zpigAn la` ,rbPd©¤©£¨¦§¦©©Ÿ¥£¥
rbPd rEaW FzF`AW ,rbPd z` xiBqn©§¦¤©¤©¤§¨©©¤©

.Ed`Fx Fpi`e eipirn dqkp¦§¤¥¥¨§¥¥
åéìò íéðîéñ eçéëBéå¯rEaW xg`l §¦¦¨¦¨¨§©©¨©

F` xFdh `Ed m` eilr mipniQd EgikFi¦©¦¨¦¨¨¦¨
xFdh `le `nh Fpi` mizpiA la` ,`nḧ¥£¨¥§©¦¥¨¥§Ÿ¨

)`"eb(.d dxez

(d)åéðéòaBøeòLáe eäàøîa Y §¥¨§©§¥§¦
ïBLàøä¯oFWl "eipirA" xn`PW oeiM ¨¦¥¨¤¤¡©§¥¨§

Epide ,FNW oir lkA FrnWn ,miAx©¦©§¨§¨©¦¤§©§
wx dpEMd dzid m`e] .xEriWe d`xn©§¤§¦§¦¨§¨©©¨¨©
,cigi oFWlA Fpir azFM did Fzi`xn©§¦¨¨¥¥¦§¨¦
s`e .[mW i"WxaE dp wEqR oOwlcM§¦§©¨¨§©¦¨§©

d`xn lr xTirA ltFp "oir" oFWNW¤§©¦¥§¦¨©©§¤
WOWn `Ed ± [d ,i zeny i"yx d`x]§©¥

dnFCd xaC lkl mBxg` oiprA dfl df ©§¨¨¨©¤¤¨¤§¦§¨©¥
o`ke ,[gk ,bl mixac i"yx d`x]§¨

FxEriWA oFinCd oiprl WOWn)`"eb(. §©¥§¦§©©¦§§¦
úéðL .. BøébñäåäNt íà àä Y §¦§¦¥¦¨¦¨¨

èìçî àîè ,ïBLàø òeáLa¯Edfe §¨©¦¨¥ª§¨§¤
,"rbPd dUt `l" aEzMd siqFOX dn©¤¦©¨Ÿ¨¨©¤©
cnr rbPd dPde" xn` xaMW xg`l§©©¤§¨¨©§¦¥©¤©¨©

A cnrW mB llFM dGW) "eipirA,FxEriW §¥¨¤¤¥©¤¨©§¦
lirl i"WxA x`FanM(m`W EpcOll , ©§¨§©¦§¥§©§¥¤¦

wGgzd `NW iRÎlrÎs` ,rbPd dUR̈¨©¤©©©¦¤Ÿ¦§©¥
hlgEn `nh `Ed ixd ± Fzi`xn)zlgp ©§¦£¥¨¥§¨

awri(s` rbPd dUR `l m` la` .£¨¦Ÿ¨¨©¤©©
,hlgEn `nh Fpi` ,Fzi`xn wGgzdW¤¦§©¥©§¦¥¨¥§¨
m` oiaE rbPd cnr m` oiAW oeiM¥¨¤¥¦¨©©¤©¥¦
mdipWE ,`nh d`xn mdipW ,wGgzd¦§©¥§¥¤©§¤¨¥§¥¤
xBqd Kixve ,"eipirA cnr" mi`xwp¦§¨¦¨©§¥¨§¨¦¤§¥

)m"`x(.e dxez

(e)ääkääëä Y¯"ddM" WxiR ¥¨ª§¨¥©¥¨
lW x`FY mW Fpi` ddMW xnFl ,ddkdª§¨©¤¥¨¥¥©¤
,xar oFWlA cnFr lrFR `N` rbPd©¤©¤¨©¥¦§¨¨
ddkEdW zFxFdl lrtd oFWlA FWxitE¥§¦§ª§©§¤§¨

xg` xaC ici lr `le Fnvrn)zpad t"r ¥©§§Ÿ©§¥¨¨©¥
`xwpd(.

Búéàønî¯.Fzi`xn :miqxFB Wie ¦©§¦§¥§¦©§¦
ipW E`aEd `xnBA i"Wx WExitaE§¥©¦©§¨¨§§¥
rbPd ddM" :a ,dr zFAEzkA :mipt`d̈¢¨¦¦§¥¨©¤©
ddMW rbp" :` ,hi dCpaE ,"Ed`xOn¦©§¥§¦¨¤©¤¥¨
`id zErnWOd mdipWaE ."Fzi`xn©§¦¦§¥¤©©§¨¦
zFgR d`xnl oaNd d`xn Wlgp :zg ©̀©¤¡©©§¥©Ÿ¤§©§¤¨

zErnWOd `id oMW ,ddM d`xn ,oal̈¨©§¤¥¤¤¥¦©©§¨
K` .`xwn lW FhEWtA "ddM"¥¨¦§¤¦§¨©
ixaC zpadA EXwzd i"Wx iWxtnA¦§¨§¥©¦¦§©©£¨©¦§¥
mBW `Ed oiCd oMW ,EN` i"Wx©¦¥¤¥©¦¤©
df ixd xzFi oal d`xnl dPYWOWM§¤¦§©¤§©§¤¨¨¥£¥¤
,ft oixcdpq i"WxA ok`e .dxdh oniq¦©¨¢¨§¨¥§©¦©§¤§¦
dxdh ipniQn ied ,rbPd ddM" :WxiR a¥©¥¨©¤©¨¥¦¦¨¥¨¢¨

dPYWOWMrnWn ."xBqd xg`l oaNd §¤¦§©¤©Ÿ¤§©©¤§¥©§©
.iEPiW oFWNn "ddM" WxtOW¤§¨¥¥¨¦§¦

Búéàøîa ãîò íà àä¯`NW s` ¨¦¨©§©§¦©¤Ÿ
.dUR̈¨

äNô Bà¯.Fzi`xn ddMW s` ¨¨©¤¥¨©§¦
cec ixacaE .dUt `le :qxFB o"AnxaE¨©§©¥§Ÿ¨¨§¦§¥¨¦

.dUtE :qxFB¥¨¨
àîè¯xBqdA xdhl liaWA ,xnFlM ¨¥§©¦§¦§©¥§¤§¥

ddM mB ,mi`pYd ipW z` Kixv ipW¥¦¨¦¤§¥©§¨¦©¥¨
m` la` ,dUR `l mbe rbPdcg` xqg ©¤©§©Ÿ¨¨£¨¦¨¥¤¨

lW FhEWt iR lr `Ed oM .`nh ± mdn¥¤¨¥¥©¦§¤
:azM a ,g dNibn i"WxA la` .`xwn¦§¨£¨§©¦§¦¨¨©
ipniq iriaW mFiA `vni `l m`"¦Ÿ¦§¨§§¦¦¦¨¥
,EPxdhi ,oFiQR F` oal xrU ,d`nEh§¨¥¨¨¨¦¨§©£¤

."eilr cnFr FrbPW iRÎlrÎs`e§©©¦¤¦§¥¨¨
úçtñîòâð íL Y¯i"Wx mB d`x ¦§©©¥¤©§¥©©¦

."zrxv oFWl" :fi ,b dirWi§©§¨§¨©©
.øBäèøäèå åéãâa ñaëåìéàBä Y ¨§¦¤§¨¨§¨¥¦

àîè àø÷ð øâqäì ÷÷æðå¯`l K` §¦§©§¦¨¥¦§¨¨¥©Ÿ
,g dNibn i"Wx mB d`xE .hlgEn `nḧ¥§¨§¥©©¦§¦¨
lW d`nEh zvwOn xFdh `EdW" :a¤¨¦¦§¨§¨¤

."rxFvn xnFg¤§¨
éøöåäìéáè C¯ode `Ed od §¨¦§¦¨¥§¥

.eicbAf dxez §¨¨



מי rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy
ויחּפׂש יׁשקֹוט, ולא ינּוח ׁשּלא לסמֹו אפׁשר עליו רק ּכי יהּודי. על חמּור ּדין ּכזה לפסֹוק יכֹול ּבאמת יׂשראל אֹוהב ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹרק

מּובן. הּיֹום־יֹום ּבחּיי והּנמׁשל הּנגע. את יטּמא ימצא, ּכׁשּלא ורק להּתיר, ּתֹורה על־ּפי הּטעמים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאת

(â)òâpa øòNå øNaä-øBòa òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥´¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©
Côä|òâð BøNa øBòî ÷îò òâpä äàøîe ïáì ¨©´¨À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©

:Búà ànèå ïäkä eäàøå àeä úòøö̈©−©®§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«
i"yx£Ô·Ï CÙ‰ Ú‚pa ¯ÚNÂ∑ׁשנים ׂשער ּומעּוט הּנגע; ּבתֹו ללבן והפ ׁשחֹור BÚÓ¯.(ת"כ)מּתחּלה ˜ÓÚ ¿≈»«∆«»«»»ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ»…≈

B¯Na∑(ת"כ) הּצל מן עמּקה חּמה ּכמראה הּוא, עמק לבן מראה ‡˙B.ּכל ‡nËÂ∑,'אּתה 'טמא לֹו: יאמר ¿»ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ¿ƒ≈…ֵַַָָֹ
הּכתּוב  ּגזרת הּוא, טמאה סימן לבן .ׁשּׂשער ְְִֵֵֶַַַָָָָָֻ

(ã)÷îòå BøNa øBòa àåä äðáì úøäa-íàå§¦©¤Á¤Á§¨¨̧¦¹§´§¨À§¨ŸÆ
øébñäå ïáì Côä-àì äøòNe øBòä-ïî äàøî-ïéà¥«©§¤´¨¦¨½§¨−̈«Ÿ¨©´¨¨®§¦§¦¯

:íéîé úòáL òâpä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤©¤−©¦§©¬¨¦«
i"yx£‰‡¯ÓŒÔÈ‡ ˜ÓÚÂ∑ּפרּוׁשֹו ידעּתי הּׁשבּוע,∑ÈbÒ‰Â¯.לא סֹוף עד יראה ולא אחד, ּבבית יסּגירּנּו ¿»…≈«¿∆»ְִֵַָֹ¿ƒ¿ƒְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

עליו  סימנים .ויֹוכיחּו ְִִִָָָ

Òa¯‡ג  CLÓ· ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»ƒ¿«ƒ¿»
ÈÊÁÓe ¯ÂÁÈÓÏ CÈÙ‰˙‡ ‡LzÎÓa ¯ÚNÂ¿≈»¿«¿»»ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ»∆¡≈
LzÎÓ d¯Òa CLÓa ˜ÈnÚ ‡LzÎÓ«¿»»«ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿«
:d˙È ·‡ÒÈÂ ‡‰k dpÊÁÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»¿∆¡ƒ≈«¬»ƒ»≈»≈

d¯Òaד  CLÓa ‡È‰ ‡¯eÁ ‡¯‰a Ì‡Â¿ƒ«¬»«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈
‡Ï ‡¯ÚNe ‡ÎLÓ ÔÓ ‡‰ÊÁÓ ˙ÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒ≈∆¡»»ƒ«¿»¿»»»
‡LzÎÓ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ ¯ÂÁÈÓ CÈÙ‰˙‡ƒ¿¬ƒ≈ƒ»¿«¿««¬»»«¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)ïáì Côä òâpa øòNåälçzî Y §¥¨©¤©¨©¨¨¦§¦¨
¯rbPd `AW mcFw)m"`x(. ¤¤¨©¤©

òâpä CBúa "ïáì"ì "Côä"å øBçL¯ ¨§¨©§¨¨§©¤©
.oall xrVd KRdp rbPd `AW xg ©̀©¤¨©¤©¤§©©¥¨§¨¨
aEzMd oFWl wEICn oM cnFNW d`xpe§¦§¤¤¥¥¦¦§©¨

xrUe"rbPAEpidC ,"rbPd xrUE" `le " §¥¨©¤©§Ÿ§©©¤©§©§
"W xrVdWKFzA.oall Ktd "rbPd ¤©¥¨¤§©¤©¨©§¨¨

`Ed cEOiNdW azM "cecl liMUn"aE§©§¦§¨¦¨©¤©¦
`vFi lrFR) "Ktd" xn`PW dGn(`le ¦¤¤¤¡©¨©¥¥§Ÿ

z` Ktd rbPdW dpEMd iM ,"KRdp"¤§©¦©©¨¨¤©¤©¨©¤
iptl eil`n KRdPW `le) oall xrVd©¥¨§¨¨§Ÿ¤¤§©¥¥¨¦§¥

rbPd `A(zaqEn "Ktd" zaiYW EpidC , Ÿ©¤©§©§¤¥©¨©¤¤
ÎKxCÎlre ."xrUe" lr `le "rbPA" lr©©¤©§Ÿ©§¥¨§©¤¤

EpipXX dn Edfe .m"`xd azM df).k"ez ¤¨©¨§¥§¤©¤¨¦
` ,et n"a(± oal xrUl dncw zxdA m` :¦©¤¤¨§¨§¥¨¨¨

± zxdAl mcw oal xrU m`e ,`nḧ¥§¦¥¨¨¨¨©©©¤¤
.xFdḧ

íéðL "øòN" èeòîe¯dCp i"Wx d`x ¦¥¨§©¦§¥©¦¦¨
'mipdM zxFz'A olÎ`niwC" :a ,ap§©§¨¨§©Ÿ£¦
"xrU" xnFlM ."miYW zFxrU hErin¦§¨§©¦§©¥¨
miAx oFWl) "zFxrU" FnM `Ed(, §§¨§©¦

zpad"A azM oke .mipW miAx hErinE¦©¦§©¦§¥¨©©£¨©
`Ed "xrU"W dpEMd oi`W "`xwOd©¦§¨¤¥©©¨¨¤¥¨
lr ode miAx lr od dxFOd) oiOd mW¥©¦©¤¥©©¦§¥©

cigi(mW `Ed `N` ,m"`xd ziWEwM ¨¦§§©¨§¥¤¨¥
.zFxrU iEAx lr dxFOd uEAiTd©¦©¤©¦§¨

BøNa øBòî ÷îòïáì äàøî ìk Y ¨Ÿ¥§¨¨©§¤¨¨
ïî äwîò änç äàøîk ,àeä "÷îò"¨Ÿ§©§¥©¨£ª¨¦

ìvä¯:` ,bq oiNEg i"Wx mB d`x ©¥§¥©©¦¦
lM oke ,dTEnr zi`xp lv lv` dOg"©¨¥¤¥¦§¥£¨§¥¨
,wFnr oaNd d`xp xUAA xFgWe oal̈¨§¨©¨¨¦§¤©¨¨¨
i"WxA oke ."`id dpal zxdA KM̈©¤¤§¨¨¦§¥§©¦
,ltW EpidC ,wFnr" :` ,`n zFxFkA§¨§©§¨¥
on ltW ,dTEnr zi`xPW dOg d`xnM§©§¥©¨¤¦§¥£¨¨¥¦
dTEnr" :a ,e zFrEaW i"WxaE ."lSd©¥§©¦§£¨
zi`xp `N` ,xn`w `weC e`l̈©§¨¨¨©¤¨¦§¥
.k wEqR oOwl i"Wx mB d`xE ."dTEnrM©£¨§¥©©¦§©¨¨

Búà ànèåäzà àîè :Bì øîàé Y §¦¥ŸŸ©¨¥©¨
¯`N` ,"`Ed `nh" xn` `NW dGn¦¤¤Ÿ¨©¨¥¤¨

`Ohn odMdW rnWn "FzF` `Ohe"§¦¥©§©¤©Ÿ¥§©¥
dY` `nh :Fl xnF`W ici lr ,FzF`©§¥¤¥¨¥©¨

)`"eb(zg`A miciA EP`OhIW `le ,§Ÿ¤§©§¤§¨©¦§©©
zF`nEHdn)m"`x(. ¥©§

àeä äàîè ïîéñ ïáì øòOL¯x`an ¤¥¨¨¨¦©ª§¨§¨¥
Fl WIW ipRn FzF` `Ohn odMdW dfÄ¤¤©Ÿ¥§©¥¦§¥¤¥
`Ed odMdW `le ,d`nEh ipniq¦¨¥§¨§Ÿ¤©Ÿ¥
.d`nEh oniq `Ed oal xrVW hilgOW¤©£¦¤¥¨¨¨¦©§¨
minxFBd md d`nEh ipniq ,xnFlM§©¦¨¥§¨¥©§¦
ÎiM lrFtA `nh Fpi`W `N` ,Fz`nEhl§§¨¤¨¤¥¨¥§©¦
i"Wx d`xE .odMd zxin` iciÎlr m ¦̀©§¥£¦©©Ÿ¥§¥©¦

.mW xE`iAaE fl wEqR oOwl§©¨¨©¥¨
áeúkä úøæâ¯eil`n `nh Fpi` okle §¥©©¨§¨¥¥¨¥¥¥¨

.dY` `nh :odMd Fl xn`i `NW cr©¤ŸŸ©©Ÿ¥¨¥©¨
dzid `l oal xrU z`nEh m` la £̀¨¦§©¥¨¨¨Ÿ¨§¨
,`xaQnE oFiBdn `N` aEzMd zxifB§¥©©¨¤¨¥¦¨¦§¨¨
odMd zxin` ilA mB eil`n `nhp did̈¨¦§¨¥¥¨©§¦£¦©©Ÿ¥

)dcya x`a(.c dxez

(c)äàøî ïéà ÷îòåézòãé àì Y §¨Ÿ¥©§¤¨Ÿ¨©§¦
BLeøt¯dpal zxdAW oeiM :Fl dWwEd ¥§¨¥¨¤©¤¤§¨¨

DNW d`xOd oi`W okYi Ki` ,`id¦¥¦¨¥¤¥©©§¤¤¨
`idW dOg d`xnM ,xFrd on wFnr̈¦¨§©§¥©¨¤¦

azMW FnM ,lSd on dTEnrlirl £¨¦©¥§¤¨©§¥
xrVdWM wx :o"Anxd uxize .b wEqtA§¨§¥¥¨©§©©§¤©¥¨
on wFnr rbPd if` oall KRdp xFgXd©¨¤§©§¨¨£©©¤©¨¦
oall xrVd KRdp `l m` la` ,xFrd̈£¨¦Ÿ¤§©©¥¨§¨¨
lW FzExgW if` ,xFgW oicr `Ed `N ¤̀¨£©¦¨£©©£¤
z` zlHan rbPd KFzAW xrVd©¥¨¤§©¤©§©¤¤¤
xEB"de .oaNd rbPd d`xn zEwnr©§©§¥©¤©©¨¨§©
zrxSd lW oaNd `NW ,uxzn "dix ©̀§¥§¨¥¤Ÿ©Ÿ¤¤©¨©©
,xFrd on wFnr rbPd d`xn z` dUFr¤¤©§¥©¤©¨¦¨
dOg FnM widanE xdFf `EdX dn `N ¤̀¨©¤¥©§¦§©¨
xAEcnd oaNd rbPd ENi`e ,lvl qgiA§©©§¥§¦©¤©©¨¨©§¨
wFnr Fpi` okle ,widanE xdFf Fpi` o`M̈¥¥©§¦§¨¥¥¨
Wxtl azM "cecl liMUn"aE .xFrd on¦¨§©§¦§¨¦¨©§¨¥
aEzMd zpadA i"Wx lW iWFTd z ¤̀©¦¤©¦©£¨©©¨
WExiRd m` ,dWwEd i"Wxl :FMxC itl§¦©§§©¦§¨¦©¥
on wFnr d`xOd oi`W FhEWtM `Ed¦§¤¥©©§¤¨¦
oi`e" :aEzM zFidl Kixv did ,xFrd̈¨¨¨¦¦§¨§¥

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(ä)ãîò òâpä äpäå éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨´©Ÿ¥»©´©§¦¦¼§¦¥³©¤̧©Æ¨©´
úòáL ïäkä Bøébñäå øBòa òâpä äNô-àì åéðéòa§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¦§©¬

:úéðL íéîé̈¦−¥¦«
i"yx£ÂÈÈÚa∑ הראׁשֹון ּובׁשעּורֹו ÈL˙.ּבמראהּו .B¯ÈbÒ‰Â∑ מחלט טמא ראׁשֹון, ּבׁשבּוע ּפׂשה אם .הא ¿≈»ְְְִִֵַָ¿ƒ¿ƒ≈ƒְְִִֵַָָָָָָֻ

(å)ääk äpäå úéðL éòéáMä íBia Búà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ¥¨´
úçtñî ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå òâpä©¤½©§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ¦§©´©

:øäèå åéãâa ñaëå àåä¦½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«
i"yx£‰‰k∑ טמא – ּפׂשה אֹו ּבמראיתֹו עמד אם הא מּמראיתֹו; טהֹור ∑ÁtÒÓ˙.הכהה נגע ÒaÎÂ.ׁשם ≈»ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻƒ¿««ֵֶַָ¿ƒ∆

¯‰ËÂ ÂÈ„‚a∑ טבילה וצרי טמא נקרא להסּגר, ונזקק .הֹואיל ¿»»¿»≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

Â‰‡ה  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡Ï ‰Â‰ „k Ì˜ ‡LzÎÓ«¿»»»«¬»»≈«¿»»
ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ ‡kLÓa¿«¿»¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

:˙eÈzƒ¿»

eÈz˙ו  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa d˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â¿»»¿»«¿»»¿»≈«¿»»
ÚaˆÈÂ ‡È‰ ‡˙È„Ú ‡‰k dpk„ÈÂ ‡kLÓa¿«¿»ƒ«ƒ≈«¬»¬ƒ»ƒƒ««

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

d`xp Fpi`W FWExiRW ,"wFnr d`xn©§¤¨¨¤¥¤¥¦§¤
dYr aEzM `EdW itM la` ,llM wFnr̈§¨£¨§¦¤¨©¨
cSOW EpidC ,"wFnre" :`Ed WExiRd©¥§¨§©§¤¦©
xnF` Kci`n K` ,wFnr d`xp `Ed cg ¤̀¨¦§¤¨©¥¦¨¥
.wFnr d`xp Fpi` ,"d`xn oi`" :aEzMd©¨¥©§¤¨¥¦§¤¨
oM lre .d`xp Fpi`e d`xp ?cviM `d̈¥©¦§¤§¥¦§¤§©¥

."FWExiR iYrci `l" i"Wx xn`̈©©¦Ÿ¨©§¦¥
øébñäåepøébñé Y¯,rbPd lrA z` §¦§¦©§¦¤¤©©©¤©

,rbPd z` mB xiBqn `Ed `liOnE¦¥¨©§¦©¤©¤©
aEzMd oFWlM)m"`x(. ¦§©¨
ãçà úéáa¯uEgn EpgNWIW `le §©¦¤¨§Ÿ¤§©§¤¦

hlgEnrxFvn FnMzFpgnWlWl)likyn §¨©£§§¨§¨
'qeza my d`x la` .` ,f w"en i"yx mb d`xe .cecl(.

òeáMä óBñ ãò äàøé àìå¯FnM §Ÿ¦§¤©©¨©§
mFIA odMd Ed`xe" d wEqtA xn`PW¤¤¡©§¨§¨¨©Ÿ¥©
dOW ,dfA x`aOW d`xpe ."iriaXd©§¦¦§¦§¤¤§¨¥¨¤¤©
"rbPd z` odMd xiBqde" aEzMX¤¨§¦§¦©Ÿ¥¤©¤©
lrA z` xiBqi odMdW mpn` FWExiR¥¨§¨¤©Ÿ¥©§¦¤©©
`Ed ixd odMd zpigAn la` ,rbPd©¤©£¨¦§¦©©Ÿ¥£¥
rbPd rEaW FzF`AW ,rbPd z` xiBqn©§¦¤©¤©¤§¨©©¤©

.Ed`Fx Fpi`e eipirn dqkp¦§¤¥¥¨§¥¥
åéìò íéðîéñ eçéëBéå¯rEaW xg`l §¦¦¨¦¨¨§©©¨©

F` xFdh `Ed m` eilr mipniQd EgikFi¦©¦¨¦¨¨¦¨
xFdh `le `nh Fpi` mizpiA la` ,`nḧ¥£¨¥§©¦¥¨¥§Ÿ¨

)`"eb(.d dxez

(d)åéðéòaBøeòLáe eäàøîa Y §¥¨§©§¥§¦
ïBLàøä¯oFWl "eipirA" xn`PW oeiM ¨¦¥¨¤¤¡©§¥¨§

Epide ,FNW oir lkA FrnWn ,miAx©¦©§¨§¨©¦¤§©§
wx dpEMd dzid m`e] .xEriWe d`xn©§¤§¦§¦¨§¨©©¨¨©
,cigi oFWlA Fpir azFM did Fzi`xn©§¦¨¨¥¥¦§¨¦
s`e .[mW i"WxaE dp wEqR oOwlcM§¦§©¨¨§©¦¨§©

d`xn lr xTirA ltFp "oir" oFWNW¤§©¦¥§¦¨©©§¤
WOWn `Ed ± [d ,i zeny i"yx d`x]§©¥

dnFCd xaC lkl mBxg` oiprA dfl df ©§¨¨¨©¤¤¨¤§¦§¨©¥
o`ke ,[gk ,bl mixac i"yx d`x]§¨

FxEriWA oFinCd oiprl WOWn)`"eb(. §©¥§¦§©©¦§§¦
úéðL .. BøébñäåäNt íà àä Y §¦§¦¥¦¨¦¨¨

èìçî àîè ,ïBLàø òeáLa¯Edfe §¨©¦¨¥ª§¨§¤
,"rbPd dUt `l" aEzMd siqFOX dn©¤¦©¨Ÿ¨¨©¤©
cnr rbPd dPde" xn` xaMW xg`l§©©¤§¨¨©§¦¥©¤©¨©

A cnrW mB llFM dGW) "eipirA,FxEriW §¥¨¤¤¥©¤¨©§¦
lirl i"WxA x`FanM(m`W EpcOll , ©§¨§©¦§¥§©§¥¤¦

wGgzd `NW iRÎlrÎs` ,rbPd dUR̈¨©¤©©©¦¤Ÿ¦§©¥
hlgEn `nh `Ed ixd ± Fzi`xn)zlgp ©§¦£¥¨¥§¨

awri(s` rbPd dUR `l m` la` .£¨¦Ÿ¨¨©¤©©
,hlgEn `nh Fpi` ,Fzi`xn wGgzdW¤¦§©¥©§¦¥¨¥§¨
m` oiaE rbPd cnr m` oiAW oeiM¥¨¤¥¦¨©©¤©¥¦
mdipWE ,`nh d`xn mdipW ,wGgzd¦§©¥§¥¤©§¤¨¥§¥¤
xBqd Kixve ,"eipirA cnr" mi`xwp¦§¨¦¨©§¥¨§¨¦¤§¥

)m"`x(.e dxez

(e)ääkääëä Y¯"ddM" WxiR ¥¨ª§¨¥©¥¨
lW x`FY mW Fpi` ddMW xnFl ,ddkdª§¨©¤¥¨¥¥©¤
,xar oFWlA cnFr lrFR `N` rbPd©¤©¤¨©¥¦§¨¨
ddkEdW zFxFdl lrtd oFWlA FWxitE¥§¦§ª§©§¤§¨

xg` xaC ici lr `le Fnvrn)zpad t"r ¥©§§Ÿ©§¥¨¨©¥
`xwpd(.

Búéàønî¯.Fzi`xn :miqxFB Wie ¦©§¦§¥§¦©§¦
ipW E`aEd `xnBA i"Wx WExitaE§¥©¦©§¨¨§§¥
rbPd ddM" :a ,dr zFAEzkA :mipt`d̈¢¨¦¦§¥¨©¤©
ddMW rbp" :` ,hi dCpaE ,"Ed`xOn¦©§¥§¦¨¤©¤¥¨
`id zErnWOd mdipWaE ."Fzi`xn©§¦¦§¥¤©©§¨¦
zFgR d`xnl oaNd d`xn Wlgp :zg ©̀©¤¡©©§¥©Ÿ¤§©§¤¨

zErnWOd `id oMW ,ddM d`xn ,oal̈¨©§¤¥¤¤¥¦©©§¨
K` .`xwn lW FhEWtA "ddM"¥¨¦§¤¦§¨©
ixaC zpadA EXwzd i"Wx iWxtnA¦§¨§¥©¦¦§©©£¨©¦§¥
mBW `Ed oiCd oMW ,EN` i"Wx©¦¥¤¥©¦¤©
df ixd xzFi oal d`xnl dPYWOWM§¤¦§©¤§©§¤¨¨¥£¥¤
,ft oixcdpq i"WxA ok`e .dxdh oniq¦©¨¢¨§¨¥§©¦©§¤§¦
dxdh ipniQn ied ,rbPd ddM" :WxiR a¥©¥¨©¤©¨¥¦¦¨¥¨¢¨

dPYWOWMrnWn ."xBqd xg`l oaNd §¤¦§©¤©Ÿ¤§©©¤§¥©§©
.iEPiW oFWNn "ddM" WxtOW¤§¨¥¥¨¦§¦

Búéàøîa ãîò íà àä¯`NW s` ¨¦¨©§©§¦©¤Ÿ
.dUR̈¨

äNô Bà¯.Fzi`xn ddMW s` ¨¨©¤¥¨©§¦
cec ixacaE .dUt `le :qxFB o"AnxaE¨©§©¥§Ÿ¨¨§¦§¥¨¦

.dUtE :qxFB¥¨¨
àîè¯xBqdA xdhl liaWA ,xnFlM ¨¥§©¦§¦§©¥§¤§¥

ddM mB ,mi`pYd ipW z` Kixv ipW¥¦¨¦¤§¥©§¨¦©¥¨
m` la` ,dUR `l mbe rbPdcg` xqg ©¤©§©Ÿ¨¨£¨¦¨¥¤¨

lW FhEWt iR lr `Ed oM .`nh ± mdn¥¤¨¥¥©¦§¤
:azM a ,g dNibn i"WxA la` .`xwn¦§¨£¨§©¦§¦¨¨©
ipniq iriaW mFiA `vni `l m`"¦Ÿ¦§¨§§¦¦¦¨¥
,EPxdhi ,oFiQR F` oal xrU ,d`nEh§¨¥¨¨¨¦¨§©£¤

."eilr cnFr FrbPW iRÎlrÎs`e§©©¦¤¦§¥¨¨
úçtñîòâð íL Y¯i"Wx mB d`x ¦§©©¥¤©§¥©©¦

."zrxv oFWl" :fi ,b dirWi§©§¨§¨©©
.øBäèøäèå åéãâa ñaëåìéàBä Y ¨§¦¤§¨¨§¨¥¦

àîè àø÷ð øâqäì ÷÷æðå¯`l K` §¦§©§¦¨¥¦§¨¨¥©Ÿ
,g dNibn i"Wx mB d`xE .hlgEn `nḧ¥§¨§¥©©¦§¦¨
lW d`nEh zvwOn xFdh `EdW" :a¤¨¦¦§¨§¨¤

."rxFvn xnFg¤§¨
éøöåäìéáè C¯ode `Ed od §¨¦§¦¨¥§¥

.eicbAf dxez §¨¨



rxevnÎrixfzמב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(æ)Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú äNt-íàå§¦¨¸¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²
:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèì ïäkä-ìà¤©Ÿ¥−§¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«

(ç)Bànèå øBòa úçtñnä äúNt äpäå ïäkä äàøå§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬
ô :àåä úòøö ïäkä©Ÿ¥−¨©¬©¦«

i"yx£Ô‰k‰ B‡nËÂ∑ זאת" ּבפרׁשת האמּור ּולקרּבן ּולתגלחת לצּפרים וזקּוק מחלט, הּוא הרי ּומּׁשּטּמאֹו ¿ƒ¿«…≈ְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻ
‰Â‡.ּתהיה" ˙Ú¯ˆ∑,צרעת הּזאת. זכר הּמסּפחת לׁשֹון נגע, נקבה. .לׁשֹון ְִֶ»««ƒְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(è):ïäkä-ìà àáeäå íãàa äéäú ék úòøö òâð¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr al jxk zegiy ihewl)

ההההּכּכּכּכהןהןהןהן אלאלאלאל והוהוהוהּוּוּוּובאבאבאבא ּבּבּבּבאדםאדםאדםאדם תהיהתהיהתהיהתהיה ּכּכּכּכיייי צרעתצרעתצרעתצרעת ט)נגענגענגענגע לדיני (יג, ההקּדמה והרי חדׁש, ענין ׁשל סגנֹון נקט מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
אּלא  הּכתּוב ּגזרת אינּה הּפׁשט ּובדר הּוא", טהֹור לבן הפ "ּכּלֹו נאמר להּלן ּדהּנה לֹומר, ויׁש לעיל. אמּורה ּכבר ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻצרעת
ּכאן  אין לבן, הפ ּכּלֹו ּכאׁשר ּכללי: ּדין ּכאן ׁשּנתחּדׁש הרי הּגּוף. טבע אּלא חלי זה ׁשאין מֹוכיחה זֹו ּתֹופעה - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻסברא

הּכהן". אל "והּובא ּכאן אין ולכן צרעת", "נגע ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחלּות

(é)äëôä àéäå øBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈
:úàNa éç øNa úéçîe ïáì øòN¥¨´¨¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«

i"yx£˙ÈÁÓe∑ טמאה סימן הּוא אף ּבׂשר, למראה הּׂשאת ׁשּבתֹו הּלבן מקצת ׁשּנהּפ ּבלע"ז, שנימינ"ט ƒ¿«ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
ּבכל  אף ּב"ׂשאת", אּלא מחיה נאמרה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי לבן; ׂשער ּבלא ּומחיה מחיה, ּבלא לבן ׂשער -ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

טמאה  סימן הּוא ותֹולדֹותיהן .הּמראֹות ְְְְִֵֶַַַָֻ

(àé)ïäkä Bànèå BøNa øBòa àåä úðLBð úòøö̈©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½§¦§−©Ÿ¥®
:àeä àîè ék epøbñé àì́Ÿ©§¦¤½¦¬¨¥−«

i"yx£‡È‰ ˙LB ˙Ú¯ˆ∑ מלאה ותחּתיה מלמעלה ּבריאה נראית זֹו וחּבּורה הּמחיה, ּתחת היא יׁשנה מּכה »««∆∆ƒְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
אטהרּנה  – מחיה ועלתה הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא .לחה; ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

a˙¯ז  ‡kLÓa ‡˙È„Ú ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¬ƒ»¿«¿»»«
˙eÈ˙ ÈÊÁzÈÂ d˙ek„Ï ‡‰ÎÏ ÈÊÁz‡c¿ƒ«¬ƒ¿«¬»¿«≈¿ƒ«¬ƒƒ¿»

:‡‰ÎÏ¿«¬»

kLÓa‡ח  ‡˙È„Ú ˙ÙÒB‡ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»≈«¬ƒ»¿«¿»
:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò ‡‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»¿ƒ»ƒ

ÂÏ˙ט  È˙zÈÂ ‡L‡a È‰˙ È¯‡ e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ¬≈¿≈«¬»»¿ƒ≈≈¿»
:‡‰k«¬»

kLÓa‡י  ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»«¿»«¿»¿«¿»
‡˙ÈÁ ‡¯Òa ÌL¯Â ¯eÁÏ ¯ÚN ˙ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ¬»«≈»¿ƒ»¿∆ƒ¿»«¿»

:‡z˜nÚa¿«ƒ¿»

d¯Òaיא  CLÓa ‡È‰ ‡˜ÈzÚ ˙e¯È‚Ò¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿≈
:‡e‰ ·‡ÒÓ È¯‡ d¯‚ÒÈ ‡Ï ‡‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»»«¿¿ƒ≈¬≈¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(g)ïäkä BànèåBànhMîe Y¯ §¦§©Ÿ¥¦¤¦§
dY``nh :Fl xn`W)b weqt lirl i"yx d`x(. ¤¨©¨¥©¨

íéøtöì ÷e÷æå ,èìçî àeä éøä£¥ª§¨§¨§¦¢¦
ïaø÷ìe úçìâúìe¯xiMfdl KxvEd §¦§©©§¨§¨§©§©§¦

dn x`Fan `l o`MW mEXn ,o`M df lM̈¤¨¦¤¨Ÿ§¨©
FnM ,Fz`nEHn xdHdl icM dUrI©£¤§¥§¦©¥¦§¨§

.xBqEn iAB e wEqtA x`FaOW¤§¨§¨©¥§¨
"äéäz úàæ" úLøôa øeîàä¯ ¨¨§¨¨©Ÿ¦§¤

.kÎc ,ci rxFvn zWxR̈¨©§¨
àåä úòøöúàfä "úçtñnä" Y¯ ¨©©¦©¦§©©©Ÿ

zgRqOd" ,xnFlMz`GdEpaWgW " §©©¦§©©©Ÿ¤¨©§
wEqR i"WxA lirlcM ,xFdh rbp `idW¤¦¤©¨§¦§¥§©¦¨

,e`nh rbpe zrxv `N` Dpi`)m"`x(. ¥¨¤¨¨©©§¤©¨¥
"zgRqOd" xn`PW oeiM ,zEhWtaE§©§¥¨¤¤¡©©¦§©©

."z`Gd" siqFd okl ,dricid `"dA§¥©§¦¨¨¥¦©Ÿ
ì "úòøö"äá÷ð ïBL¯xn`p okle ¨©©§§¥¨§¨¥¤¡©

)h weqta(oFWlA "didz iM zrxv rbp"¤©¨©©¦¦§¤¦§
dawp)m"`x(. §¥¨

ì "òâð"øëæ ïBL¯eilr Exn`p okle ¤©§¨¨§¨¥¤¤§¨¨
wEqR lirl d`x ± xkf oFWlA zFpFWl§¦§¨¨§¥§¥¨
,"rbPd dUt `l eipirA cnr rbPd" d©¤©¨©§¥¨Ÿ¨¨©¤©

cFre)m"`x(.h dxez §
(i)úéçîeè"ðéîéðééù Y¯ ¦§©

seiniment,i"Wx d`xE .dnlgd©§¨¨§¥©¦
on cg` mW dign" :` ,dk oiWECiw¦¦¦§¨¥©©¦
ig xUA zignE xn`PW ,mirbPd©§¨¦¤¤¡©¦§©¨¨©

."z`UA©§¥
CBúaL ïálä úö÷î CtäpL ,æòìa§©©¤¤§©¦§©©Ÿ¤¤§
àeä óà ,øNá äàøîì "úàO"ä©§¥§©§¥¨¨©
,äéçî àìa ïáì øòN .äàîè ïîéñ¦©ª§¨¥¨¨¨§Ÿ¦§¨

ïáì øòN àìa äéçîe¯,xnFlM ¦§¨§Ÿ¥¨¨¨§©
zign F` :FWExiR "ig xUA zignE"¦§©¨¨©¥¦§©

mbe dign mB KixSW `le ,ig xUÄ¨©§Ÿ¤¨¦©¦§¨§©
digOd iM ,df F` df F` `N` ,oal xrU¥¨¨¨¤¨¤¤¦©¦§¨

d`nEh oniq `id mB DCal)m"`x(. §©¨©¦¦©§¨
àlà äéçî äøîàð àlL ét-ìò-óàå§©©¦¤Ÿ¤¤§¨¦§¨¤¨

úBàønä ìëa óà ,"úàO"a¯z`U ©§¥©§¨©©§§¥
.zxdaE©¤¤

ïäéúBãìBúå¯zgRqe z`Ud zgRq §§¥¤©©©©§¥§©©©
.zxdAd©©¤¤

äàîè ïîéñ àeä¯"mipdM zxFz"A ¦©ª§¨§©Ÿ£¦
rbp" aEzMX dOn z`f micnFl§¦Ÿ¦©¤¨¤©
,"rbp" wx aFYkl Fl didW ,"zrxv̈©©¤¨¨¦§©¤©
lM zFAxl ,"zrxv rbp" azke§¨©¤©¨©©§©¨
xUA zign z`nEh oniql zF`xOd©©§§¦©§©¦§©¨¨

)`"eb(.`i dxez

(`i)àåä úðLBð úòøöäkî Y ¨©©¤¤¦©¨
Bæ äøeaçå ,äéçnä úçz àéä äðLé§¨¨¦©©©¦§¨§©¨

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(áé)úòøvä äúqëå øBòa úòøvä çøôz çBøt-íàå§¦¨¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©
äàøî-ìëì åéìâø-ãòå BLàøî òâpä øBò-ìk úà¥µ¨´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−

:ïäkä éðéò¥¥¬©Ÿ¥«
i"yx£BL‡¯Ó∑ רגליו ועד אדם ‰Ô‰k.ׁשל ÈÈÚ ‰‡¯ÓŒÏÎÏ∑מאֹורֹו ׁשחׁש לכהן .ּפרט ≈…ְְֶַַָָָ¿»«¿≈≈≈«…≈ְְְֵֶַָָֹ

(âé)BøNa-ìk-úà úòøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ¤¨§¨½
:àeä øBäè ïáì Côä Blk òâpä-úà øäèå§¦©−¤©¨®©ª²¨©¬¨−̈¨¬«

(ãé):àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáe§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«

i"yx£ÈÁ ¯Na Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e∑!?טמאה סימן ׁשהּמחיה ּפרׁש ּכבר הרי מחיה, ּבֹו צמחה אּלא (ת"כ)אם ¿≈»»»«ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
הּנגע  נראה ׁשאין לפי מחיה מּׁשּום מט ּמאין ׁשאין אברים ראׁשי וארּבעה מעׂשרים ּבאחד הּנגע ׁשהיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהרי
רחב  ונעׂשה ׁשהבריא ּכגֹון ׁשֹוּמן, עלֿידי ׁשּפּועֹו ונתּגּלה האבר ראׁש וחזר ,ואיל איל ׁשּׁשֹופע ּכאחד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּכּלֹו

ׁשּתטּמא  הּכתּוב לּמדנּו הּמחיה, ּבֹו ּבֹו∑ÌBÈ·e.ונראית רֹואה ׁשאּתה יֹום יׁש ללּמד, לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ¿ְְֵֵֶֶַַַַַָ
ּולאצטּליתֹו, לֹו, הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין חתן, אמרּו: מּכאן ּבֹו. רֹואה אּתה ׁשאין יֹום ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש

הרגל  ימי ּכל לֹו נֹותנין ּברגל, וכן ּולביתֹו. .ולכסּותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

ÈÙÁ˙Âיב  ‡kLÓa ‡˙e¯È‚Ò ÈbÒ˙ ‡bÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»¿«¿»¿«¬≈
„ÚÂ dLÈ¯Ó ‡LzÎÓ CLÓ Ïk ˙È ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»»»¿««¿»»≈≈≈¿«

:‡‰Î ÈÈÚ eÊÈÁ ÏÎÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

Ïkיג  ˙È ‡˙e¯È‚Ò ˙ÙÁ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»¬«¿ƒ»»»
CÈÙ‰˙‡ dlk ‡LzÎÓ ˙È Èk„ÈÂ d¯Òaƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿»»À≈ƒ¿¬ƒ

:‡e‰ ÈÎc ¯ÂÁÓÏ¿∆¡«¿≈

È‰Èיד  ‡iÁ ‡¯Òa d· ÈÊÁz‡„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»«»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äézçúå äìòîlî äàéøa úéàøð¦§¥§¦¨¦§©§¨§©§¤¨
øîàú àlL ,äçì äàìî¯.odMd §¥¨¥¨¤ŸŸ©©Ÿ¥

äpøäèà äéçî äúìòå ìéàBä¯ ¦§¨§¨¦§¨£©£¤¨
zNigY `id digOdW aFWgYW¤©§¤©¦§¨¦§¦©
l` ,DNEM `RxzY KMÎxg`e d`Etxd̈§¨§©©¨¦§©¥¨©
zrxvl oniq Edf `N` ,oM aFWgY©§¥¤¨¤¦¨§¨©©
xn` okle .d`nhE ,diYgYW dpWi§¨¨¤©§¤¨§¥¨§¨¥¨©
`l m` iM ,"`id zpWFp zrxv" aEzMd©¨¨©©¤¤¦¦¦Ÿ
F` zpWFp `id m` Epl zRki` dn oM¥¨¦§©¨¦¦¤¤

dWcg)cec ixace `"eb(.ai dxez £¨¨
(ai)BLàøîíãà ìL Y¯lW `le ¥Ÿ¤¨¨§Ÿ¤

dPde" xnF` KMÎxg` ixdW ,rbPd xFr©¤©¤£¥©©¨¥§¦¥
"FxUA lM z` zrxSd dzQk)m"`x(. ¦§¨©¨©©¤¨§¨

."åéìâø ãòå"ïäkä éðéò äàøî-ìëì §©©§¨§¨©§¥¥¥©Ÿ¥
BøBàî CLçL ïäëì èøt Y¯ §¨§Ÿ¥¤¨©§

aEzMd oFWl xEYIn `Ed cEOiNd©¦¦¦§©¨
zFidl Kixv dI`xd gMW ,"lkl"§¨¤Ÿ¨§¦¨¨¦¦§
"KWg" hwPW dGn dPde .FzEnilWA¦§¥§¦¥¦¤¤¨©¨©
lFki Fpi`W FzpEMW rnWn ,"ddM" `le§Ÿ¥¨©§©¤©¨¨¤¥¨
m` iM ,WOn `nEq Fpi`W s`) zF`xl¦§©¤¥¨©¨¦¦
lFki Fpi`W hEWR ,EprinWO dn oM¥©©§¦¥¨¤¥¨

zF`xl(oi` ,FzI`x ddM wx m` la` , ¦§£¨¦©¥¨§¦¨¥
,mirbp zF`xNn FzF` lFqtl mrh df¤©©¦§¦¦§§¨¦
wxe ,rbPd zI`xA oFxQg oi`W oeiM¥¨¤¥¦¨¦§¦©©¤©§©
zI`xA xqgW "FxF`n KWg" xW`M©£¤¨©§¤¨¥¦§¦©
Wi Kci`n K` .zF`xl lEqR if` ,rbPd©¤©£©¨¦§©¥¦¨¥
`le "FxF`n KWg" hwPX dOn wIcl§©¥¦©¤¨©¨©§§Ÿ
,"mipdM zxFz"aM "eipir xF`n KWg"¨©§¥¨¦§©Ÿ£¦

calA zg` oir xF`n KWg m` mBW¤©¦¨©§©¦©©¦§¨
llkp df mB iM ,mirbp zI`xl lEqR̈¦§¦©§¨¦¦©¤¦§¨

"FxF`n KWg"A)iaxd(liMUn"A azke . §¨©§§¨©§©§¦
df oipr aEzMd xn`W mrHd "cecl§¨¦©©©¤¨©©¨¦§¨¤
EpricFdl icM Edf ,df wEqtA `weC©§¨§¨¤¤§¥§¦¥
EdzQMW lFcB dM rbpA ENit`W¤£¦§¤©Ÿ¨¤¦©§
mB if`W ,eilbx cre FW`xn zrxSd©¨©©¥Ÿ§©©§¨¤£©©
,FA oigadl lkEi FxF`n ddMW odMŸ¥¤¥¨§©§©§¦
zF`xl lFki Fpi` f` mB mFwnÎlMn¦¨¨©¨¥¨¦§

.rbPdbi dxez ©¤©
(ci)éç øNa Ba úBàøä íBéáeíà Y §¥¨¨¨©¦

äéçî Bá äçîö¯xAcn wEqRd m` ¨§¨¦§¨¦©¨§©¥
.dign FA dgnSW¤¨§¨¦§¨

äàîè ïîéñ äéçnäL Løt øák éøä£¥§¨¥¥¤©¦§¨¦©ª§¨
¯.`i wEqtA§¨

ãçàa òâpä äéäL éøä àlà¤¨£¥¤¨¨©¤©§¤¨
íéøáà éLàø äòaøàå íéøNòî¯ ¥¤§¦§©§¨¨¨¥¥¨¦

iW`xe ,milbxe mici zFrAv` iW`ẍ¥¤§§¨©¦§©§©¦§¨¥
dIeBd W`xe ,mhFgd W`xe ,mipf`̈§©¦§Ÿ©¤§Ÿ©§¦¨

)` ,dk oiyeciw(.
éôì ,äéçî íeMî ïéànhî ïéàL¤¥¦©§¦¦¦§¨§¦
òôBML ãçàk Blk òâpä äàøð ïéàL¤¥¦§¤©¤©ª§¤¨¤¥©

Cìéàå Cìéà¯d`xn lkl" :DA aizkE ¥¨§¥¨§¦¨§¨©§¥
zi`xp DNEM `dYW ,"odMd ipir¥¥©Ÿ¥¤§¥¨¦§¥
mFwnA `idW dignl hxR ,zg`M§©©§¨§¦§¨¤¦§¨
lFki oi`W ,cv lkl cxFie rREWnd©§¨§¥§¨©¤¥¨

zg`M eilbxe rbPd W`x zF`xl)i"yx ¦§Ÿ©¤©§©§¨§©©
` ,dk oiyeciw(.

ìò BòetL älbúðå øáàä Làø øæçå§¨©Ÿ¨¥¤§¦§©¨¦©
áçø äNòðå àéøáäL ïBâk ,ïîL éãé§¥Ÿ¤§¤¦§¦§©£¨¨¨

äéçnä Ba úéàøðå¯Edfe .cg`M FNEM §¦§¥©¦§¨§¤¨§¤
"ig xUA FA zF`xd mFiaE" WExiR¥§¥¨¨¨©

)cecl likyn(.
.ànèzL áeúkä eðãnìíBéáeäî Y ¦§¨©¨¤§©¥§©

øîBì ãeîìz¯didWxnFl Fl ©§©¤¨¨©
"zF`xdaE")` ,g w"en(. §¥¨

Léå Bá äàBø äzàL íBé Lé ,ãnìì§©¥¥¤©¨¤§¥
Bá äàBø äzà ïéàL íBé¯dGOW ¤¥©¨¤¤¦¤

WIW rnWn "FA zF`xd mFiaE" aEzMW¤¨§¥¨©§©¤¥
dn oaEn df itlE .FA d`Fx Fpi`W mFi¤¥¤§¦¤¨©
oi`W "mFiaE" zaiYn cnFl `l i"WxX¤©¦Ÿ¥¦¥©§¤¥
`aEOd cEOiNM) mFIA `N` mi`Fx¦¤¨©©¦©¨
`EdW FnkE .a ,g ohw crFn `xnBA©§¨¨¥¨¨§¤
rxFvn zWxRWix oOwl oM cnFl Fnvr©§¥¥§©¨¥¨¨©§¨

rxFvOd zxdh oiprl(mEXn , §¦§©¨¢©©§¨¦
mFiaE" lW dhEWR xzFId zErnWOdW¤©©§¨©¥§¨¤§
mixg` mini hrnl ,`id "zF`xd¥¨¦§©¥¨¦£¥¦

.zFlil `weC e`le dI`xn¥§¦¨§¨©§¨¥
eøîà ïàkî¯.a dpWn b wxR mirbp ¦¨¨§§¨¦¤¤¦§¨

.a ,cl zFxFkA .a ,f ohw crFn¥¨¨§
éîé úòáL ìk Bì ïéðúBð ïúç̈¨§¦¨¦§©§¥

äzLnä¯rbPd z` odM d`xi `NW ©¦§¤¤Ÿ¦§¤Ÿ¥¤©¤©
,[a ,f w"en i"yx ± Dil `Ohn `nlC]¦§¨§©¥¥
`Ohn `le odM Dil ifg `lC dOM lkC§¨©¨§¨£¦¥Ÿ¥§¨§©¥
`pngx `lY odkaC ,`nh ied `l Dil¥¨¨¥¨¥¦§Ÿ¥§¨©£¨¨

)a ,cl zexeka i"yx(.



מג rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(æ)Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú äNt-íàå§¦¨¸¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²
:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèì ïäkä-ìà¤©Ÿ¥−§¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«

(ç)Bànèå øBòa úçtñnä äúNt äpäå ïäkä äàøå§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬
ô :àåä úòøö ïäkä©Ÿ¥−¨©¬©¦«

i"yx£Ô‰k‰ B‡nËÂ∑ זאת" ּבפרׁשת האמּור ּולקרּבן ּולתגלחת לצּפרים וזקּוק מחלט, הּוא הרי ּומּׁשּטּמאֹו ¿ƒ¿«…≈ְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻ
‰Â‡.ּתהיה" ˙Ú¯ˆ∑,צרעת הּזאת. זכר הּמסּפחת לׁשֹון נגע, נקבה. .לׁשֹון ְִֶ»««ƒְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(è):ïäkä-ìà àáeäå íãàa äéäú ék úòøö òâð¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr al jxk zegiy ihewl)

ההההּכּכּכּכהןהןהןהן אלאלאלאל והוהוהוהּוּוּוּובאבאבאבא ּבּבּבּבאדםאדםאדםאדם תהיהתהיהתהיהתהיה ּכּכּכּכיייי צרעתצרעתצרעתצרעת ט)נגענגענגענגע לדיני (יג, ההקּדמה והרי חדׁש, ענין ׁשל סגנֹון נקט מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
אּלא  הּכתּוב ּגזרת אינּה הּפׁשט ּובדר הּוא", טהֹור לבן הפ "ּכּלֹו נאמר להּלן ּדהּנה לֹומר, ויׁש לעיל. אמּורה ּכבר ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻצרעת
ּכאן  אין לבן, הפ ּכּלֹו ּכאׁשר ּכללי: ּדין ּכאן ׁשּנתחּדׁש הרי הּגּוף. טבע אּלא חלי זה ׁשאין מֹוכיחה זֹו ּתֹופעה - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻסברא

הּכהן". אל "והּובא ּכאן אין ולכן צרעת", "נגע ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחלּות

(é)äëôä àéäå øBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈
:úàNa éç øNa úéçîe ïáì øòN¥¨´¨¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«

i"yx£˙ÈÁÓe∑ טמאה סימן הּוא אף ּבׂשר, למראה הּׂשאת ׁשּבתֹו הּלבן מקצת ׁשּנהּפ ּבלע"ז, שנימינ"ט ƒ¿«ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
ּבכל  אף ּב"ׂשאת", אּלא מחיה נאמרה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי לבן; ׂשער ּבלא ּומחיה מחיה, ּבלא לבן ׂשער -ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

טמאה  סימן הּוא ותֹולדֹותיהן .הּמראֹות ְְְְִֵֶַַַָֻ

(àé)ïäkä Bànèå BøNa øBòa àåä úðLBð úòøö̈©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½§¦§−©Ÿ¥®
:àeä àîè ék epøbñé àì́Ÿ©§¦¤½¦¬¨¥−«

i"yx£‡È‰ ˙LB ˙Ú¯ˆ∑ מלאה ותחּתיה מלמעלה ּבריאה נראית זֹו וחּבּורה הּמחיה, ּתחת היא יׁשנה מּכה »««∆∆ƒְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
אטהרּנה  – מחיה ועלתה הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא .לחה; ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

a˙¯ז  ‡kLÓa ‡˙È„Ú ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¬ƒ»¿«¿»»«
˙eÈ˙ ÈÊÁzÈÂ d˙ek„Ï ‡‰ÎÏ ÈÊÁz‡c¿ƒ«¬ƒ¿«¬»¿«≈¿ƒ«¬ƒƒ¿»

:‡‰ÎÏ¿«¬»

kLÓa‡ח  ‡˙È„Ú ˙ÙÒB‡ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»≈«¬ƒ»¿«¿»
:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò ‡‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»¿ƒ»ƒ

ÂÏ˙ט  È˙zÈÂ ‡L‡a È‰˙ È¯‡ e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ¬≈¿≈«¬»»¿ƒ≈≈¿»
:‡‰k«¬»

kLÓa‡י  ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»«¿»«¿»¿«¿»
‡˙ÈÁ ‡¯Òa ÌL¯Â ¯eÁÏ ¯ÚN ˙ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ¬»«≈»¿ƒ»¿∆ƒ¿»«¿»

:‡z˜nÚa¿«ƒ¿»

d¯Òaיא  CLÓa ‡È‰ ‡˜ÈzÚ ˙e¯È‚Ò¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿≈
:‡e‰ ·‡ÒÓ È¯‡ d¯‚ÒÈ ‡Ï ‡‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»»«¿¿ƒ≈¬≈¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(g)ïäkä BànèåBànhMîe Y¯ §¦§©Ÿ¥¦¤¦§
dY``nh :Fl xn`W)b weqt lirl i"yx d`x(. ¤¨©¨¥©¨

íéøtöì ÷e÷æå ,èìçî àeä éøä£¥ª§¨§¨§¦¢¦
ïaø÷ìe úçìâúìe¯xiMfdl KxvEd §¦§©©§¨§¨§©§©§¦

dn x`Fan `l o`MW mEXn ,o`M df lM̈¤¨¦¤¨Ÿ§¨©
FnM ,Fz`nEHn xdHdl icM dUrI©£¤§¥§¦©¥¦§¨§

.xBqEn iAB e wEqtA x`FaOW¤§¨§¨©¥§¨
"äéäz úàæ" úLøôa øeîàä¯ ¨¨§¨¨©Ÿ¦§¤

.kÎc ,ci rxFvn zWxR̈¨©§¨
àåä úòøöúàfä "úçtñnä" Y¯ ¨©©¦©¦§©©©Ÿ

zgRqOd" ,xnFlMz`GdEpaWgW " §©©¦§©©©Ÿ¤¨©§
wEqR i"WxA lirlcM ,xFdh rbp `idW¤¦¤©¨§¦§¥§©¦¨

,e`nh rbpe zrxv `N` Dpi`)m"`x(. ¥¨¤¨¨©©§¤©¨¥
"zgRqOd" xn`PW oeiM ,zEhWtaE§©§¥¨¤¤¡©©¦§©©

."z`Gd" siqFd okl ,dricid `"dA§¥©§¦¨¨¥¦©Ÿ
ì "úòøö"äá÷ð ïBL¯xn`p okle ¨©©§§¥¨§¨¥¤¡©

)h weqta(oFWlA "didz iM zrxv rbp"¤©¨©©¦¦§¤¦§
dawp)m"`x(. §¥¨

ì "òâð"øëæ ïBL¯eilr Exn`p okle ¤©§¨¨§¨¥¤¤§¨¨
wEqR lirl d`x ± xkf oFWlA zFpFWl§¦§¨¨§¥§¥¨
,"rbPd dUt `l eipirA cnr rbPd" d©¤©¨©§¥¨Ÿ¨¨©¤©

cFre)m"`x(.h dxez §
(i)úéçîeè"ðéîéðééù Y¯ ¦§©

seiniment,i"Wx d`xE .dnlgd©§¨¨§¥©¦
on cg` mW dign" :` ,dk oiWECiw¦¦¦§¨¥©©¦
ig xUA zignE xn`PW ,mirbPd©§¨¦¤¤¡©¦§©¨¨©

."z`UA©§¥
CBúaL ïálä úö÷î CtäpL ,æòìa§©©¤¤§©¦§©©Ÿ¤¤§
àeä óà ,øNá äàøîì "úàO"ä©§¥§©§¥¨¨©
,äéçî àìa ïáì øòN .äàîè ïîéñ¦©ª§¨¥¨¨¨§Ÿ¦§¨

ïáì øòN àìa äéçîe¯,xnFlM ¦§¨§Ÿ¥¨¨¨§©
zign F` :FWExiR "ig xUA zignE"¦§©¨¨©¥¦§©

mbe dign mB KixSW `le ,ig xUÄ¨©§Ÿ¤¨¦©¦§¨§©
digOd iM ,df F` df F` `N` ,oal xrU¥¨¨¨¤¨¤¤¦©¦§¨

d`nEh oniq `id mB DCal)m"`x(. §©¨©¦¦©§¨
àlà äéçî äøîàð àlL ét-ìò-óàå§©©¦¤Ÿ¤¤§¨¦§¨¤¨

úBàønä ìëa óà ,"úàO"a¯z`U ©§¥©§¨©©§§¥
.zxdaE©¤¤

ïäéúBãìBúå¯zgRqe z`Ud zgRq §§¥¤©©©©§¥§©©©
.zxdAd©©¤¤

äàîè ïîéñ àeä¯"mipdM zxFz"A ¦©ª§¨§©Ÿ£¦
rbp" aEzMX dOn z`f micnFl§¦Ÿ¦©¤¨¤©
,"rbp" wx aFYkl Fl didW ,"zrxv̈©©¤¨¨¦§©¤©
lM zFAxl ,"zrxv rbp" azke§¨©¤©¨©©§©¨
xUA zign z`nEh oniql zF`xOd©©§§¦©§©¦§©¨¨

)`"eb(.`i dxez

(`i)àåä úðLBð úòøöäkî Y ¨©©¤¤¦©¨
Bæ äøeaçå ,äéçnä úçz àéä äðLé§¨¨¦©©©¦§¨§©¨

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(áé)úòøvä äúqëå øBòa úòøvä çøôz çBøt-íàå§¦¨¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©
äàøî-ìëì åéìâø-ãòå BLàøî òâpä øBò-ìk úà¥µ¨´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−

:ïäkä éðéò¥¥¬©Ÿ¥«
i"yx£BL‡¯Ó∑ רגליו ועד אדם ‰Ô‰k.ׁשל ÈÈÚ ‰‡¯ÓŒÏÎÏ∑מאֹורֹו ׁשחׁש לכהן .ּפרט ≈…ְְֶַַָָָ¿»«¿≈≈≈«…≈ְְְֵֶַָָֹ

(âé)BøNa-ìk-úà úòøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ¤¨§¨½
:àeä øBäè ïáì Côä Blk òâpä-úà øäèå§¦©−¤©¨®©ª²¨©¬¨−̈¨¬«

(ãé):àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáe§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«

i"yx£ÈÁ ¯Na Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e∑!?טמאה סימן ׁשהּמחיה ּפרׁש ּכבר הרי מחיה, ּבֹו צמחה אּלא (ת"כ)אם ¿≈»»»«ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
הּנגע  נראה ׁשאין לפי מחיה מּׁשּום מט ּמאין ׁשאין אברים ראׁשי וארּבעה מעׂשרים ּבאחד הּנגע ׁשהיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהרי
רחב  ונעׂשה ׁשהבריא ּכגֹון ׁשֹוּמן, עלֿידי ׁשּפּועֹו ונתּגּלה האבר ראׁש וחזר ,ואיל איל ׁשּׁשֹופע ּכאחד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּכּלֹו

ׁשּתטּמא  הּכתּוב לּמדנּו הּמחיה, ּבֹו ּבֹו∑ÌBÈ·e.ונראית רֹואה ׁשאּתה יֹום יׁש ללּמד, לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ¿ְְֵֵֶֶַַַַַָ
ּולאצטּליתֹו, לֹו, הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין חתן, אמרּו: מּכאן ּבֹו. רֹואה אּתה ׁשאין יֹום ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש

הרגל  ימי ּכל לֹו נֹותנין ּברגל, וכן ּולביתֹו. .ולכסּותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

ÈÙÁ˙Âיב  ‡kLÓa ‡˙e¯È‚Ò ÈbÒ˙ ‡bÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»¿«¿»¿«¬≈
„ÚÂ dLÈ¯Ó ‡LzÎÓ CLÓ Ïk ˙È ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»»»¿««¿»»≈≈≈¿«

:‡‰Î ÈÈÚ eÊÈÁ ÏÎÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

Ïkיג  ˙È ‡˙e¯È‚Ò ˙ÙÁ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»¬«¿ƒ»»»
CÈÙ‰˙‡ dlk ‡LzÎÓ ˙È Èk„ÈÂ d¯Òaƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿»»À≈ƒ¿¬ƒ

:‡e‰ ÈÎc ¯ÂÁÓÏ¿∆¡«¿≈

È‰Èיד  ‡iÁ ‡¯Òa d· ÈÊÁz‡„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»«»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äézçúå äìòîlî äàéøa úéàøð¦§¥§¦¨¦§©§¨§©§¤¨
øîàú àlL ,äçì äàìî¯.odMd §¥¨¥¨¤ŸŸ©©Ÿ¥

äpøäèà äéçî äúìòå ìéàBä¯ ¦§¨§¨¦§¨£©£¤¨
zNigY `id digOdW aFWgYW¤©§¤©¦§¨¦§¦©
l` ,DNEM `RxzY KMÎxg`e d`Etxd̈§¨§©©¨¦§©¥¨©
zrxvl oniq Edf `N` ,oM aFWgY©§¥¤¨¤¦¨§¨©©
xn` okle .d`nhE ,diYgYW dpWi§¨¨¤©§¤¨§¥¨§¨¥¨©
`l m` iM ,"`id zpWFp zrxv" aEzMd©¨¨©©¤¤¦¦¦Ÿ
F` zpWFp `id m` Epl zRki` dn oM¥¨¦§©¨¦¦¤¤

dWcg)cec ixace `"eb(.ai dxez £¨¨
(ai)BLàøîíãà ìL Y¯lW `le ¥Ÿ¤¨¨§Ÿ¤

dPde" xnF` KMÎxg` ixdW ,rbPd xFr©¤©¤£¥©©¨¥§¦¥
"FxUA lM z` zrxSd dzQk)m"`x(. ¦§¨©¨©©¤¨§¨

."åéìâø ãòå"ïäkä éðéò äàøî-ìëì §©©§¨§¨©§¥¥¥©Ÿ¥
BøBàî CLçL ïäëì èøt Y¯ §¨§Ÿ¥¤¨©§

aEzMd oFWl xEYIn `Ed cEOiNd©¦¦¦§©¨
zFidl Kixv dI`xd gMW ,"lkl"§¨¤Ÿ¨§¦¨¨¦¦§
"KWg" hwPW dGn dPde .FzEnilWA¦§¥§¦¥¦¤¤¨©¨©
lFki Fpi`W FzpEMW rnWn ,"ddM" `le§Ÿ¥¨©§©¤©¨¨¤¥¨
m` iM ,WOn `nEq Fpi`W s`) zF`xl¦§©¤¥¨©¨¦¦
lFki Fpi`W hEWR ,EprinWO dn oM¥©©§¦¥¨¤¥¨

zF`xl(oi` ,FzI`x ddM wx m` la` , ¦§£¨¦©¥¨§¦¨¥
,mirbp zF`xNn FzF` lFqtl mrh df¤©©¦§¦¦§§¨¦
wxe ,rbPd zI`xA oFxQg oi`W oeiM¥¨¤¥¦¨¦§¦©©¤©§©
zI`xA xqgW "FxF`n KWg" xW`M©£¤¨©§¤¨¥¦§¦©
Wi Kci`n K` .zF`xl lEqR if` ,rbPd©¤©£©¨¦§©¥¦¨¥
`le "FxF`n KWg" hwPX dOn wIcl§©¥¦©¤¨©¨©§§Ÿ
,"mipdM zxFz"aM "eipir xF`n KWg"¨©§¥¨¦§©Ÿ£¦

calA zg` oir xF`n KWg m` mBW¤©¦¨©§©¦©©¦§¨
llkp df mB iM ,mirbp zI`xl lEqR̈¦§¦©§¨¦¦©¤¦§¨

"FxF`n KWg"A)iaxd(liMUn"A azke . §¨©§§¨©§©§¦
df oipr aEzMd xn`W mrHd "cecl§¨¦©©©¤¨©©¨¦§¨¤
EpricFdl icM Edf ,df wEqtA `weC©§¨§¨¤¤§¥§¦¥
EdzQMW lFcB dM rbpA ENit`W¤£¦§¤©Ÿ¨¤¦©§
mB if`W ,eilbx cre FW`xn zrxSd©¨©©¥Ÿ§©©§¨¤£©©
,FA oigadl lkEi FxF`n ddMW odMŸ¥¤¥¨§©§©§¦
zF`xl lFki Fpi` f` mB mFwnÎlMn¦¨¨©¨¥¨¦§

.rbPdbi dxez ©¤©
(ci)éç øNa Ba úBàøä íBéáeíà Y §¥¨¨¨©¦

äéçî Bá äçîö¯xAcn wEqRd m` ¨§¨¦§¨¦©¨§©¥
.dign FA dgnSW¤¨§¨¦§¨

äàîè ïîéñ äéçnäL Løt øák éøä£¥§¨¥¥¤©¦§¨¦©ª§¨
¯.`i wEqtA§¨

ãçàa òâpä äéäL éøä àlà¤¨£¥¤¨¨©¤©§¤¨
íéøáà éLàø äòaøàå íéøNòî¯ ¥¤§¦§©§¨¨¨¥¥¨¦

iW`xe ,milbxe mici zFrAv` iW`ẍ¥¤§§¨©¦§©§©¦§¨¥
dIeBd W`xe ,mhFgd W`xe ,mipf`̈§©¦§Ÿ©¤§Ÿ©§¦¨

)` ,dk oiyeciw(.
éôì ,äéçî íeMî ïéànhî ïéàL¤¥¦©§¦¦¦§¨§¦
òôBML ãçàk Blk òâpä äàøð ïéàL¤¥¦§¤©¤©ª§¤¨¤¥©

Cìéàå Cìéà¯d`xn lkl" :DA aizkE ¥¨§¥¨§¦¨§¨©§¥
zi`xp DNEM `dYW ,"odMd ipir¥¥©Ÿ¥¤§¥¨¦§¥
mFwnA `idW dignl hxR ,zg`M§©©§¨§¦§¨¤¦§¨
lFki oi`W ,cv lkl cxFie rREWnd©§¨§¥§¨©¤¥¨

zg`M eilbxe rbPd W`x zF`xl)i"yx ¦§Ÿ©¤©§©§¨§©©
` ,dk oiyeciw(.

ìò BòetL älbúðå øáàä Làø øæçå§¨©Ÿ¨¥¤§¦§©¨¦©
áçø äNòðå àéøáäL ïBâk ,ïîL éãé§¥Ÿ¤§¤¦§¦§©£¨¨¨

äéçnä Ba úéàøðå¯Edfe .cg`M FNEM §¦§¥©¦§¨§¤¨§¤
"ig xUA FA zF`xd mFiaE" WExiR¥§¥¨¨¨©

)cecl likyn(.
.ànèzL áeúkä eðãnìíBéáeäî Y ¦§¨©¨¤§©¥§©

øîBì ãeîìz¯didWxnFl Fl ©§©¤¨¨©
"zF`xdaE")` ,g w"en(. §¥¨

Léå Bá äàBø äzàL íBé Lé ,ãnìì§©¥¥¤©¨¤§¥
Bá äàBø äzà ïéàL íBé¯dGOW ¤¥©¨¤¤¦¤

WIW rnWn "FA zF`xd mFiaE" aEzMW¤¨§¥¨©§©¤¥
dn oaEn df itlE .FA d`Fx Fpi`W mFi¤¥¤§¦¤¨©
oi`W "mFiaE" zaiYn cnFl `l i"WxX¤©¦Ÿ¥¦¥©§¤¥
`aEOd cEOiNM) mFIA `N` mi`Fx¦¤¨©©¦©¨
`EdW FnkE .a ,g ohw crFn `xnBA©§¨¨¥¨¨§¤
rxFvn zWxRWix oOwl oM cnFl Fnvr©§¥¥§©¨¥¨¨©§¨

rxFvOd zxdh oiprl(mEXn , §¦§©¨¢©©§¨¦
mFiaE" lW dhEWR xzFId zErnWOdW¤©©§¨©¥§¨¤§
mixg` mini hrnl ,`id "zF`xd¥¨¦§©¥¨¦£¥¦

.zFlil `weC e`le dI`xn¥§¦¨§¨©§¨¥
eøîà ïàkî¯.a dpWn b wxR mirbp ¦¨¨§§¨¦¤¤¦§¨

.a ,cl zFxFkA .a ,f ohw crFn¥¨¨§
éîé úòáL ìk Bì ïéðúBð ïúç̈¨§¦¨¦§©§¥

äzLnä¯rbPd z` odM d`xi `NW ©¦§¤¤Ÿ¦§¤Ÿ¥¤©¤©
,[a ,f w"en i"yx ± Dil `Ohn `nlC]¦§¨§©¥¥
`Ohn `le odM Dil ifg `lC dOM lkC§¨©¨§¨£¦¥Ÿ¥§¨§©¥
`pngx `lY odkaC ,`nh ied `l Dil¥¨¨¥¨¥¦§Ÿ¥§¨©£¨¨

)a ,cl zexeka i"yx(.



rxevnÎrixfzמד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 37 cenr ,fl jxk zegiyÎihewl itÎlr

"FA d`Fx dY` i`W mFi"d xcB¤¤©¤¦©¨¤

יטמאיטמאיטמאיטמא:::: חיחיחיחי ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו הראהראהראהראֹוֹוֹוֹותתתת יד)ּוּוּוּוביביביביֹוֹוֹוֹוםםםם (יג, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּגמרא ב)איתא ז, קטן חתן (מועד אמרּו, מּכאן ּבֹו. רֹואה אּתה ׁשאי יֹום ויׁש ּבֹו, רֹואה ׁשאּתה יֹום יׁש ּבֹו, הראֹות "ּוביֹום : ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

את  ּופּנּו הּכהן וצּוה אֹומר הּוא הרי .צרי אינֹו אֹומר, רּבי יהּודה. רּבי ּדברי כּו', הּמׁשּתה ימי ז' לֹו נֹותנין נגע, ּבֹו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנֹולד
מצוה". לדבר ּכל־ׁשּכן הרׁשּות, לדבר לֹו ממּתינים אם ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהּבית,

ׁשּדֹוחים  א. אֹופּנים: ּבׁשני לֹומר ּדיׁש מסּוימים, ּבימים נגעים רֹואים ׁשאין הּדין ּבגדר יהּודה ורּבי רּבי ׁשחלּוקים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָונראה,
ּכלל. עליהם חלים ולא נגעים, ראית מּדיני אּלּו ימים ׁשהּופקעּו ב. אחרים. לימים הּנגע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹראּית

הּנגע, ראית את ׁשּדֹוחים אֹומרים ּדאם אּלּו, ּבימים הּנגע את וראה הּכהן עבר אם הּוא, האֹופּנים ׁשני ּבין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ[וה'נפקא־מינּה'
מּדיני  אּלּו ימים ׁשהּופקעּו הּב', ּכאֹופן אֹומרים אם א טמא. זה הרי ,ּכ ּבין הּנגע את וראה הּכהן, ּדחה לא אם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹהּנה

ּכלּום]. ּבכ אין הּנגע, את ראה אם ּגם הּנה הּנגע, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָראית
ׁשהּוא  ּדסבירא־ליּה מׁשמע הּבית", את ּופּנּו הּכהן מ"וצּוה הּדין את הּלֹומד ּדרּבי יהּודה. לרּבי רּבי ּבין הּמחלקת טעם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹוזהּו

מה־ּׁשאין־ּכן מה. לזמן הּנגע ראית את ודֹוחים מהּבית, ּכליו את ׁשּיֹוציא עד לֹו" ׁש"ממּתינים ּדחּיה, יהּודה ּבגדר לרּבי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
זה  ׁשּיֹום אּלא הּנגע, ראית את ׁשּדֹוחים רק זה אין ּבֹו", רֹואה אּתה ׁשאי יֹום ּד"יׁש ּבֹו" הראֹות "ּוביֹום מהּפסּוק ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּלֹומד

ּכלל. אּלּו ּדינים עליו חלים ולא נגעים, מראית ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹהּופקע
הרשות) לדבר גם ממתינים אם יהודה, ורבי רבי מחלוקת לפי־זה שם שנתבארה הדברים, במקור .(ויעויין

(åè)éçä øNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä äàøå§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬©©²
:àeä úòøö àeä àîè̈¥¬−¨©¬©«

i"yx£‡e‰ ˙Ú¯ˆ∑ זכר לׁשֹון ּבׂשר, ההּוא. .הּבׂשר »««ְַַָָָָָָ

(æè)àáe ïáìì Ctäðå éçä øNaä áeLé éë Bà́¦¬¨²©¨¨¬©©−§¤§©´§¨¨®−̈
:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

(æé)øäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©¯
ô :àeä øBäè òâpä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤©¤−©¨¬«

(çé):àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáe¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«
i"yx£ÔÈÁL∑(ח האּור (חולין מחמת ׁשּלא מּכה, מחמת לֹו הּבא ּבלּקּוי הּבׂשר ׁשּנתחּמם חּמּום, ∑t¯Â‡.לׁשֹון ¿ƒְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ¿ƒ¿»

אחר  נגע עלה ּובמקֹומֹו ארּוכה, העלה .הּׁשחין ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָ

Òa¯‡טו  dp·‡ÒÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»«»ƒ»≈ƒ≈ƒ¿»
:‡e‰ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡iÁ«»¿»»¿ƒ

ÂÁÓÏ¯טז  CÈÙ‰˙ÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ·e˙È È¯‡ B‡¬≈¿ƒ¿»«»¿ƒ¿¬ƒ¿∆¡»
:‡‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ¿ƒ≈≈¿»«¬»

LzÎÓ‡יז  CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»ƒ¿¬ƒ«¿»»
:‡e‰ ÈÎc ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î Èk„ÈÂ ¯ÂÁÓÏ¿∆¡»ƒ«≈«¬»»«¿»»¿≈

ÁL‡יח  dkLÓa d· È‰È È¯‡ ‡¯Ò·eƒ¿»¬≈¿≈≈¿«¿≈ƒ¬»
:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Bì¯.FzpEzg iniA rbp Fl clFPW¤©¤©¦¥£¨
Búéìèöàìe¯rbp DA clFp m` ,FziNh §¦§§¦©¦¦©¨¤©

micbA)my zexeka i"yx(. §¨¦
Búeñëìå¯FzEqkA rbPd d`xp m` §¦§¦¦§¨©¤©¦§

)my w"en i"yx(.
Búéáìe¯rbPd d`xp m` §¥¦¦§¨©¤©
.FziaAeh dxez §¥

.ìâøä éîé ìk Bì ïéðúBð ìâøa ïëå¯ §¥¨¤¤§¦¨§¥¨¤¤
[rbp FA WIW] mc` lkl)my zexeka i"yx(. §¨¨¨¤¥¤©

(eh)àeä úòøöàeää "øNaä" Y¯ ¨©©©¨¨©

oYip "`Ed `nh" ,xnFlM .igd xUAd©¨¨©©§©¨¥¦¨
"`Ed zrxv" ENi`e ,mc`d lr FWxtl§¨§©¨¨¨§¦¨©©
`Ed `N` ,mc`d lr xnFl KIW `lŸ©¨©©¨¨¨¤¨

"igd xUAd" lr aqEn)`"eb(.fh dxez ¨©©¨¨©©
ì øNaøëæ ïBL¯zrxv" xnF` okle ¨¨§¨¨§¨¥¥¨©©

"`id zrxv" `le "`Ed)m"`x(mB d`xE . §Ÿ¨©©¦§¥©
.ci ,fi oOwl i"Wx©¦§©¨

(gi)ïéçLì Yíenç ïBL¯mB d`x §¦§¦§¥©
.h ,h zFnW i"Wx©¦§

Bì àaä éewìa øNaä ínçúpL¤¦§©¥©¨¨§¦©¨

äkî úîçî¯mB d`x,g oiNEg i"Wx ¥£©©¨§¥©©¦¦
mOgzOW ,mFg ici lr `A oigW" :`§¦¨©§¥¤¦§©¥

."d`Mdd gM zngn¥£©Ÿ©©©¨¨
øeàä úîçî àlL¯zngn `id m`e ¤Ÿ¥£©¨§¦¦¥£©

.ck wEqR oOwlcM ,dekn Ff ixd W ¥̀£¥¦§¨§¦§©¨¨
àtøðåäëeøà äìòä ïéçMä Y¯`le §¦§¨©§¦¤¡¨£¨§Ÿ

`A did `l xUAd `Rxp ENi`W ,xUAd©¨¨¤¦¦§¨©¨¨Ÿ¨¨¨
xg` rbp oigXd mFwnA)m"`x(. ¦§©§¦¤©©¥

øçà òâð äìòä BîB÷îáe¯oOwlcM ¦§¤¡¨¤©©¥§¦§©¨
.hi wEqRhi dxez ¨

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(èé)úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa äéäå§¨º̈¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤
:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãà äðáì§¨¨´£©§¨®¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«

i"yx£˙ÓcÓ„‡ ‰·Ï ˙¯‰· B‡∑ ואדם לבן – מראֹות ּבׁשני ּומערב ּפתּו אּלא חלק, לבן הּנגע .ׁשאין «∆∆¿»»¬«¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ë)døòNe øBòä-ïî ìôL äàøî äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈
ïéçMa àåä úòøö-òâð ïäkä Bànèå ïáì Côä̈©´¨¨®§¦§¯©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬

:äçøẗ¨«¨
i"yx£ÏÙL ‰‡¯Ó∑ מן עמּקה חּמה ּכמראה ועמק ׁשפל נראה הּוא לבנינּותֹו מּתֹו אּלא ׁשפל, מּמׁשּה ואין «¿∆»»»ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

.הּצל  ֵַ

(àë)íàå|ïáì øòN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈
ïäkä Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«

(áë)òâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©
:àåä¦«

i"yx£‡Â‰ Ú‚∑ הּבהרת אֹו הּזאת .הּׂשאת ∆«ƒְֵֶֶַַַַֹ

(âë)úáøö äúNô àì úøäaä ãîòz äézçz-íàå§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤
ñ :ïäkä Bøäèå àåä ïéçMä©§¦−¦®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£‰ÈzÁz∑ּבמקֹומּה.ÔÈÁM‰ ּכל ∑ˆ¯·˙ ּבּבׂשר. הּנּכר החּמּום רׁשם אּלא אינֹו ׁשחנא', 'רׁשם ּכתרּגּומֹו «¿∆»ְִָ»∆∆«¿ƒְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכמֹו חּמּום, מחמת הּנרּגע עֹור רגיעה, לׁשֹון ג)"צרבת" כא ּבלע"ז (יחזקאל רייטרי"ר ּכלּֿפנים". "ונצרבּוֿבּה :. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלע"ז ∑ˆ¯·˙ .רייטרישמענ"ט »∆∆ְַַ

·‰¯‡יט  B‡ ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡ÁL ¯˙‡a È‰ÈÂƒ≈«¬«ƒ¬»«¿»«¿»«¬»
:‡‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿ƒ«¬ƒ¿«¬»

Â‰‡כ  ‡‰Î ÈÊÁÈÂ‡kLÓ ÔÓ CÈkÓ ‡‰ÊÁÓ ¿∆¡≈«¬»¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»
‡‰k dÈ·‡ÒÈÂ ¯ÂÁÓÏ CÈÙ‰˙‡ d¯ÚNe¿»«ƒ¿¬ƒ¿∆¡»ƒ»≈ƒ≈«¬»

:˙‡È‚Ò ‡ÁLa ‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

eÁ¯כא  ¯ÚN da ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈«≈»ƒ»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‰k‡כב  ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿«¿»ƒ»≈«¬»
:‡È‰ ‡LzÎÓ d˙È»≈«¿»»ƒ

‡ÙÒB˙כג  ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»«∆«¿»»≈«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡È‰ ‡ÁL ÌL¯∆ƒ¬»ƒƒ«ƒ≈«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hi)á Bàúîcîãà äðáì úøäY ©¤¤§¨¨£©§¨¤
òâpä ïéàL¯mFwnA "rbp" aFYkl wIC ¤¥©¤©¦¥¦§¤©¦§

s`W zFxFdl ,wEqRAW "zxdA"©¤¤¤©¨§¤©
oiCd `Ed ,"zxdA" wx xMfp wEqRAW¤©¨¦§©©©¤¤©¦

rbPd zF`xn x`W lkl)cecl likyn(. §¨§¨©§©¤©
ézLa áøòîe Ceút àlà ,÷ìç ïáì̈¨¨¨¤¨¨§Ÿ̈¦§¥

.íãàå ïáì ,úBàøî¯ltM oEIr Kixv ©§Ÿ¤§Ÿ¤¨¦¦¤¤
,axFrn FWExiR "KEzR" ixdW ,oFWNd©¨¤£¥¨¥§¨

.` ,e zFrEaW i"Wx d`xk dxez §¥©¦§
(k)ìôL äàøîdLnî ïéàå Y ©§¤¨¨¨§¥©¨¨

"ìôL"¯mEXn ,o`M df wEIcl KxvEd ¨¨§©§¦¤¨¦
`le "ltW" azke aEzMd dPiW o`MW¤¨¦¨©¨§¨©¨¨§Ÿ
oYip dide ,b wEqtA lirlcM "wFnr"¨§¦§¥§¨§¨¨¦¨

WOn ltW dpEMdW xnFl)cecl likyn(. ©¤©©¨¨¨¨©¨
äàøð àeä Búéðeðáì CBzî àlà¤¨¦©§¦¦§¤

÷îòå "ìôL"¯oiA lCad oi`W rnWn ¨¨§¨Ÿ©§©¤¥¤§¥¥
.wFnrl ltẄ¨§¨

ìvä ïî äwîò änç äàøîk¯ §©§¥©¨£ª¨¦©¥
.b wEqR i"WxA lirlcM`k dxez §¦§¥§©¦¨

(ak)àåä òâðBà úàfä úàOä Y ¤©¦©§¥©Ÿ
úøäaä¯okle .hi wEqR lirl mixMfPd ©©¤¤©¦§¨¦§¥¨§¨¥

z`U iM ,dawp oFWlA "`id rbp" xn`p¤¡©¤©¦¦§§¥¨¦§¥
.dawp oFWlA od zxdaEbk dxez ©¤¤¥¦§§¥¨

(bk)äézçzdîB÷îa Y¯mFwOA ©§¤¨¦§¨©¨
dzidW itM) DNW(.qFlwpE` mBxY oke . ¤¨§¦¤¨§¨§¥¦§¥§§

ïéçMä úáøöíLBø" Bîebøúk Y ¨¤¤©§¦§©§¤

íençä íLø àlà Bðéà ,"àðçéL¦£¨¥¤¨Ÿ¤©¦
ì "úáøö" ìk .øNaa økpäïBL ©¦¨©¨¨¨¨¤¤§

òâøpä øBò úòéâø¯,f aFI` i"Wxd`x §¦©©¦§¨§¥©¦¦
oFWl :xg`WExiR ,hnwp ± rbx ixFr" :d¦¨©¦§©¥©¥§

."gFp©
ìk dá eáøöðå" Bîk ,íenç úîçî¥£©¦§§¦§§¨¨

"íéðt¯:mW i"Wx d`xE .b ,`k l`wfgi ¨¦§¤§¥§¥©¦¨
:fk ,fh ilWn i"WxaE ."dIeM oFWl"§§¦¨§©¦¦§¥

."ztxFU ± zaxv"¨¤¤¤¤
à"øééøèéø¯retreire.uEkl ,§©¥

.æòìaúáøö.æòìa è"ðéîééøèéø Y §©©¨¤¤§©©
¯retreimentz` x`iA dNigY .uEEM ,¦§¦¨¥¥¤

.dNiOd z` dYre bVOdck dxez ©ª¨§©¨¤©¦¨



מה rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 37 cenr ,fl jxk zegiyÎihewl itÎlr

"FA d`Fx dY` i`W mFi"d xcB¤¤©¤¦©¨¤

יטמאיטמאיטמאיטמא:::: חיחיחיחי ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו הראהראהראהראֹוֹוֹוֹותתתת יד)ּוּוּוּוביביביביֹוֹוֹוֹוםםםם (יג, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּגמרא ב)איתא ז, קטן חתן (מועד אמרּו, מּכאן ּבֹו. רֹואה אּתה ׁשאי יֹום ויׁש ּבֹו, רֹואה ׁשאּתה יֹום יׁש ּבֹו, הראֹות "ּוביֹום : ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

את  ּופּנּו הּכהן וצּוה אֹומר הּוא הרי .צרי אינֹו אֹומר, רּבי יהּודה. רּבי ּדברי כּו', הּמׁשּתה ימי ז' לֹו נֹותנין נגע, ּבֹו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנֹולד
מצוה". לדבר ּכל־ׁשּכן הרׁשּות, לדבר לֹו ממּתינים אם ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהּבית,

ׁשּדֹוחים  א. אֹופּנים: ּבׁשני לֹומר ּדיׁש מסּוימים, ּבימים נגעים רֹואים ׁשאין הּדין ּבגדר יהּודה ורּבי רּבי ׁשחלּוקים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָונראה,
ּכלל. עליהם חלים ולא נגעים, ראית מּדיני אּלּו ימים ׁשהּופקעּו ב. אחרים. לימים הּנגע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹראּית

הּנגע, ראית את ׁשּדֹוחים אֹומרים ּדאם אּלּו, ּבימים הּנגע את וראה הּכהן עבר אם הּוא, האֹופּנים ׁשני ּבין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ[וה'נפקא־מינּה'
מּדיני  אּלּו ימים ׁשהּופקעּו הּב', ּכאֹופן אֹומרים אם א טמא. זה הרי ,ּכ ּבין הּנגע את וראה הּכהן, ּדחה לא אם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹהּנה

ּכלּום]. ּבכ אין הּנגע, את ראה אם ּגם הּנה הּנגע, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָראית
ׁשהּוא  ּדסבירא־ליּה מׁשמע הּבית", את ּופּנּו הּכהן מ"וצּוה הּדין את הּלֹומד ּדרּבי יהּודה. לרּבי רּבי ּבין הּמחלקת טעם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹוזהּו

מה־ּׁשאין־ּכן מה. לזמן הּנגע ראית את ודֹוחים מהּבית, ּכליו את ׁשּיֹוציא עד לֹו" ׁש"ממּתינים ּדחּיה, יהּודה ּבגדר לרּבי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
זה  ׁשּיֹום אּלא הּנגע, ראית את ׁשּדֹוחים רק זה אין ּבֹו", רֹואה אּתה ׁשאי יֹום ּד"יׁש ּבֹו" הראֹות "ּוביֹום מהּפסּוק ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּלֹומד

ּכלל. אּלּו ּדינים עליו חלים ולא נגעים, מראית ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹהּופקע
הרשות) לדבר גם ממתינים אם יהודה, ורבי רבי מחלוקת לפי־זה שם שנתבארה הדברים, במקור .(ויעויין

(åè)éçä øNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä äàøå§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬©©²
:àeä úòøö àeä àîè̈¥¬−¨©¬©«

i"yx£‡e‰ ˙Ú¯ˆ∑ זכר לׁשֹון ּבׂשר, ההּוא. .הּבׂשר »««ְַַָָָָָָ

(æè)àáe ïáìì Ctäðå éçä øNaä áeLé éë Bà́¦¬¨²©¨¨¬©©−§¤§©´§¨¨®−̈
:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

(æé)øäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©¯
ô :àeä øBäè òâpä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤©¤−©¨¬«

(çé):àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáe¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«
i"yx£ÔÈÁL∑(ח האּור (חולין מחמת ׁשּלא מּכה, מחמת לֹו הּבא ּבלּקּוי הּבׂשר ׁשּנתחּמם חּמּום, ∑t¯Â‡.לׁשֹון ¿ƒְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ¿ƒ¿»

אחר  נגע עלה ּובמקֹומֹו ארּוכה, העלה .הּׁשחין ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָ

Òa¯‡טו  dp·‡ÒÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»«»ƒ»≈ƒ≈ƒ¿»
:‡e‰ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡iÁ«»¿»»¿ƒ

ÂÁÓÏ¯טז  CÈÙ‰˙ÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ·e˙È È¯‡ B‡¬≈¿ƒ¿»«»¿ƒ¿¬ƒ¿∆¡»
:‡‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ¿ƒ≈≈¿»«¬»

LzÎÓ‡יז  CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»ƒ¿¬ƒ«¿»»
:‡e‰ ÈÎc ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î Èk„ÈÂ ¯ÂÁÓÏ¿∆¡»ƒ«≈«¬»»«¿»»¿≈

ÁL‡יח  dkLÓa d· È‰È È¯‡ ‡¯Ò·eƒ¿»¬≈¿≈≈¿«¿≈ƒ¬»
:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Bì¯.FzpEzg iniA rbp Fl clFPW¤©¤©¦¥£¨
Búéìèöàìe¯rbp DA clFp m` ,FziNh §¦§§¦©¦¦©¨¤©

micbA)my zexeka i"yx(. §¨¦
Búeñëìå¯FzEqkA rbPd d`xp m` §¦§¦¦§¨©¤©¦§

)my w"en i"yx(.
Búéáìe¯rbPd d`xp m` §¥¦¦§¨©¤©
.FziaAeh dxez §¥

.ìâøä éîé ìk Bì ïéðúBð ìâøa ïëå¯ §¥¨¤¤§¦¨§¥¨¤¤
[rbp FA WIW] mc` lkl)my zexeka i"yx(. §¨¨¨¤¥¤©

(eh)àeä úòøöàeää "øNaä" Y¯ ¨©©©¨¨©

oYip "`Ed `nh" ,xnFlM .igd xUAd©¨¨©©§©¨¥¦¨
"`Ed zrxv" ENi`e ,mc`d lr FWxtl§¨§©¨¨¨§¦¨©©
`Ed `N` ,mc`d lr xnFl KIW `lŸ©¨©©¨¨¨¤¨

"igd xUAd" lr aqEn)`"eb(.fh dxez ¨©©¨¨©©
ì øNaøëæ ïBL¯zrxv" xnF` okle ¨¨§¨¨§¨¥¥¨©©

"`id zrxv" `le "`Ed)m"`x(mB d`xE . §Ÿ¨©©¦§¥©
.ci ,fi oOwl i"Wx©¦§©¨

(gi)ïéçLì Yíenç ïBL¯mB d`x §¦§¦§¥©
.h ,h zFnW i"Wx©¦§

Bì àaä éewìa øNaä ínçúpL¤¦§©¥©¨¨§¦©¨

äkî úîçî¯mB d`x,g oiNEg i"Wx ¥£©©¨§¥©©¦¦
mOgzOW ,mFg ici lr `A oigW" :`§¦¨©§¥¤¦§©¥

."d`Mdd gM zngn¥£©Ÿ©©©¨¨
øeàä úîçî àlL¯zngn `id m`e ¤Ÿ¥£©¨§¦¦¥£©

.ck wEqR oOwlcM ,dekn Ff ixd W ¥̀£¥¦§¨§¦§©¨¨
àtøðåäëeøà äìòä ïéçMä Y¯`le §¦§¨©§¦¤¡¨£¨§Ÿ

`A did `l xUAd `Rxp ENi`W ,xUAd©¨¨¤¦¦§¨©¨¨Ÿ¨¨¨
xg` rbp oigXd mFwnA)m"`x(. ¦§©§¦¤©©¥

øçà òâð äìòä BîB÷îáe¯oOwlcM ¦§¤¡¨¤©©¥§¦§©¨
.hi wEqRhi dxez ¨

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(èé)úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa äéäå§¨º̈¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤
:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãà äðáì§¨¨´£©§¨®¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«

i"yx£˙ÓcÓ„‡ ‰·Ï ˙¯‰· B‡∑ ואדם לבן – מראֹות ּבׁשני ּומערב ּפתּו אּלא חלק, לבן הּנגע .ׁשאין «∆∆¿»»¬«¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ë)døòNe øBòä-ïî ìôL äàøî äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈
ïéçMa àåä úòøö-òâð ïäkä Bànèå ïáì Côä̈©´¨¨®§¦§¯©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬

:äçøẗ¨«¨
i"yx£ÏÙL ‰‡¯Ó∑ מן עמּקה חּמה ּכמראה ועמק ׁשפל נראה הּוא לבנינּותֹו מּתֹו אּלא ׁשפל, מּמׁשּה ואין «¿∆»»»ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

.הּצל  ֵַ

(àë)íàå|ïáì øòN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈
ïäkä Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«

(áë)òâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©
:àåä¦«

i"yx£‡Â‰ Ú‚∑ הּבהרת אֹו הּזאת .הּׂשאת ∆«ƒְֵֶֶַַַַֹ

(âë)úáøö äúNô àì úøäaä ãîòz äézçz-íàå§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤
ñ :ïäkä Bøäèå àåä ïéçMä©§¦−¦®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£‰ÈzÁz∑ּבמקֹומּה.ÔÈÁM‰ ּכל ∑ˆ¯·˙ ּבּבׂשר. הּנּכר החּמּום רׁשם אּלא אינֹו ׁשחנא', 'רׁשם ּכתרּגּומֹו «¿∆»ְִָ»∆∆«¿ƒְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכמֹו חּמּום, מחמת הּנרּגע עֹור רגיעה, לׁשֹון ג)"צרבת" כא ּבלע"ז (יחזקאל רייטרי"ר ּכלּֿפנים". "ונצרבּוֿבּה :. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלע"ז ∑ˆ¯·˙ .רייטרישמענ"ט »∆∆ְַַ

·‰¯‡יט  B‡ ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡ÁL ¯˙‡a È‰ÈÂƒ≈«¬«ƒ¬»«¿»«¿»«¬»
:‡‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿ƒ«¬ƒ¿«¬»

Â‰‡כ  ‡‰Î ÈÊÁÈÂ‡kLÓ ÔÓ CÈkÓ ‡‰ÊÁÓ ¿∆¡≈«¬»¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»
‡‰k dÈ·‡ÒÈÂ ¯ÂÁÓÏ CÈÙ‰˙‡ d¯ÚNe¿»«ƒ¿¬ƒ¿∆¡»ƒ»≈ƒ≈«¬»

:˙‡È‚Ò ‡ÁLa ‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

eÁ¯כא  ¯ÚN da ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈«≈»ƒ»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‰k‡כב  ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿«¿»ƒ»≈«¬»
:‡È‰ ‡LzÎÓ d˙È»≈«¿»»ƒ

‡ÙÒB˙כג  ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»«∆«¿»»≈«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡È‰ ‡ÁL ÌL¯∆ƒ¬»ƒƒ«ƒ≈«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hi)á Bàúîcîãà äðáì úøäY ©¤¤§¨¨£©§¨¤
òâpä ïéàL¯mFwnA "rbp" aFYkl wIC ¤¥©¤©¦¥¦§¤©¦§

s`W zFxFdl ,wEqRAW "zxdA"©¤¤¤©¨§¤©
oiCd `Ed ,"zxdA" wx xMfp wEqRAW¤©¨¦§©©©¤¤©¦

rbPd zF`xn x`W lkl)cecl likyn(. §¨§¨©§©¤©
ézLa áøòîe Ceút àlà ,÷ìç ïáì̈¨¨¨¤¨¨§Ÿ̈¦§¥

.íãàå ïáì ,úBàøî¯ltM oEIr Kixv ©§Ÿ¤§Ÿ¤¨¦¦¤¤
,axFrn FWExiR "KEzR" ixdW ,oFWNd©¨¤£¥¨¥§¨

.` ,e zFrEaW i"Wx d`xk dxez §¥©¦§
(k)ìôL äàøîdLnî ïéàå Y ©§¤¨¨¨§¥©¨¨

"ìôL"¯mEXn ,o`M df wEIcl KxvEd ¨¨§©§¦¤¨¦
`le "ltW" azke aEzMd dPiW o`MW¤¨¦¨©¨§¨©¨¨§Ÿ
oYip dide ,b wEqtA lirlcM "wFnr"¨§¦§¥§¨§¨¨¦¨

WOn ltW dpEMdW xnFl)cecl likyn(. ©¤©©¨¨¨¨©¨
äàøð àeä Búéðeðáì CBzî àlà¤¨¦©§¦¦§¤

÷îòå "ìôL"¯oiA lCad oi`W rnWn ¨¨§¨Ÿ©§©¤¥¤§¥¥
.wFnrl ltẄ¨§¨

ìvä ïî äwîò änç äàøîk¯ §©§¥©¨£ª¨¦©¥
.b wEqR i"WxA lirlcM`k dxez §¦§¥§©¦¨

(ak)àåä òâðBà úàfä úàOä Y ¤©¦©§¥©Ÿ
úøäaä¯okle .hi wEqR lirl mixMfPd ©©¤¤©¦§¨¦§¥¨§¨¥

z`U iM ,dawp oFWlA "`id rbp" xn`p¤¡©¤©¦¦§§¥¨¦§¥
.dawp oFWlA od zxdaEbk dxez ©¤¤¥¦§§¥¨

(bk)äézçzdîB÷îa Y¯mFwOA ©§¤¨¦§¨©¨
dzidW itM) DNW(.qFlwpE` mBxY oke . ¤¨§¦¤¨§¨§¥¦§¥§§

ïéçMä úáøöíLBø" Bîebøúk Y ¨¤¤©§¦§©§¤

íençä íLø àlà Bðéà ,"àðçéL¦£¨¥¤¨Ÿ¤©¦
ì "úáøö" ìk .øNaa økpäïBL ©¦¨©¨¨¨¨¤¤§

òâøpä øBò úòéâø¯,f aFI` i"Wxd`x §¦©©¦§¨§¥©¦¦
oFWl :xg`WExiR ,hnwp ± rbx ixFr" :d¦¨©¦§©¥©¥§

."gFp©
ìk dá eáøöðå" Bîk ,íenç úîçî¥£©¦§§¦§§¨¨

"íéðt¯:mW i"Wx d`xE .b ,`k l`wfgi ¨¦§¤§¥§¥©¦¨
:fk ,fh ilWn i"WxaE ."dIeM oFWl"§§¦¨§©¦¦§¥

."ztxFU ± zaxv"¨¤¤¤¤
à"øééøèéø¯retreire.uEkl ,§©¥

.æòìaúáøö.æòìa è"ðéîééøèéø Y §©©¨¤¤§©©
¯retreimentz` x`iA dNigY .uEEM ,¦§¦¨¥¥¤

.dNiOd z` dYre bVOdck dxez ©ª¨§©¨¤©¦¨



rxevnÎrixfzמו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` ipy meil inei xeriy

ß xii` '` ipy mei ß

(ãë)úéçî äúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈¦§©´
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

i"yx£˙ÈÁÓ‰ÂÎn‰∑ וסימני חלקה; לבנה אֹו ּפתּוכה, לבהרת נהפכה הּמכוה ּכׁשחיתה ּבלעז. שנימני"ט ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
הם. ׁשוים ׁשחין וסימני ח)מכוה חצי (חולין נֹולד זה: עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר, הּכתּוב? חּלקן ולּמה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכגריס  יּדֹונּו לא ּבּמכוה, ּגריס וחצי ּבּׁשחין .ּגריס ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָֹ

(äë)úøäaa ïáì øòN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤
äçøt äåëna àåä úòøö øBòä-ïî ÷îò äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨

:àåä úòøö òâð ïäkä Búà ànèå§¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«

(åë)íàå|ïáì øòN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈
ïäkä Bøébñäå ääë àåäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«

(æë)äNôú äNt-íà éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ
:àåä úòøö òâð Búà ïäkä ànèå øBòä½§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«

(çë)øBòá äúNô-àì úøäaä ãîòú äézçz-íàå§¦©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ
ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë àåäå§¦´¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½

:àåä äåënä úáøö-ék¦«¨¤¬¤©¦§−̈¦«

„e¯כד  ‰‡Âk dkLÓ· È‰È È¯‡ ‡¯Ò· B‡ƒ¿»¬≈¿≈¿«¿≈¿»»¿
B‡ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ ‡¯‰a ‰‡Âk ÌL¯ È‰˙e¿≈∆¿»»«¬»«¿»«¿»

:‡¯eÁ«¿»

eÁ¯כה  ¯ÚN CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»««¬»¿»ƒ¿¬ƒ≈»ƒ»
‡˙e¯È‚Ò ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ‡‰ÊÁÓe ‡z¯‰·a¿«∆¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»¿ƒ»
LzÎÓ ‡‰k d˙È ·‡ÒÈÂ ‰‡È‚Ò ‰‡ÂÎa ‡È‰ƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ»≈»≈«¬»«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

ÚN¯כו  ‡z¯‰·a ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈¿«∆¿»≈»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe ¯eÁƒ»«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‡ÙÒB‡כז  Ì‡ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»ƒ»»
LzÎÓ d˙È ‡‰k ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙≈¿«¿»ƒ»≈«¬»»≈«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

‡ÙÒB˙כח  ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»««∆¿»»≈«
dpk„ÈÂ ‡È‰ ‰‡Âk ˜ÓÚ ‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓa¿«¿»¿ƒ»¿»…∆¿»»ƒƒ«ƒ≈

:‡È‰ ‰‡Âk ÌL¯ È¯‡ ‡‰k«¬»¬≈∆¿»»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ck)äåënä úéçîè"ðéîéðééù Y¯ ¦§©©¦§¨
seiniment.iERix ,dnlgd ,©§¨¨¦

äúéçLk ,æòìa¯.d`RxzdWM §©©§¤¨§¨§¤¦§©§¨
äëeút úøäáì äëôä äåënä¯ ©¦§¨¨§¨§©¤¤§¨

.mFc`e oal zaxFrn§¤¤¨¨§¨
ä÷ìç äðáì Bà¯wEqRd WExiR Edfe §¨¨£¨¨§¤¥©¨

dpal zxdA dekOd zign dzide"§¨§¨¦§©©¦§¨©¤¤§¨¨
."dpal F` znCnc £̀©§¤¤§¨¨

ïéçL éðîéñå äåëî éðîéñå¯xMfPd §¦¨¥¦§¨§¦¨¥§¦©¦§¨
.gi wEqR lirl§¥¨

íä íéåL¯rEaWA mi`Ohn mdipW ¨¦¥§¥¤§©§¦§¨©

oal xrUA :mipniq ipWaE ,cg ¤̀¨¦§¥¦¨¦§¥¨¨¨
oFiQtaE)` ,g oileg(oi`W" :mW i"WxaE , §¦¨§©¦¨¤¥

z`UA aEzMW FnM ipW xBqd odÄ¤¤§¥¥¦§¤¨¦§¥
`le eipirA cnr m`W ,zgRqaEdUR §©©©¤¦¨©§¥¨§Ÿ¨¨

`OW dIpXA FzF` xiBqn oFW`x rEaẄ©¦©§¦©§¦¨¤¨
`l deknE oigWA la` ,EPhilgie dUti¦§¤§©£¦¤£¨¦§¦¦§¨Ÿ
cnr m`e ,cg` xBqd `N` xn`p¤¡©¤¨¤§¥¤¨§¦¨©
FxiBqn oi` aEW oFW`x rEaWA eipirA§¥¨§¨©¦¥©§¦

."KlFde FxhFR `N` ,F`Ohl§©§¤¨§§¥
áeúkä ï÷lç änìå¯,zFIWxR iYWA §¨¨¦§¨©¨¦§¥¨¨¦

mtxiv `le ,DA zg` lM hRWn WxitE¥©¦§©¨©©¨§Ÿ¥§¨

Fl dide ,deW ohRWn ixdW ,cgi©©¤£¥¦§¨¨¨¤§¨¨
F` oigW FxFrA FA didi iM :aFYkl¦§¦¦§¤§§¦

dekn)my i"yx(. ¦§¨
äæ íò äæ ïéôøèöî ïéàL øîBì¯ ©¤¥¦§¨§¦¤¦¤

.qixbM rbp xEriWl§¦¤©¦§¦
ñéøâ éöçå ïéçMa ñéøâ éöç ãìBð©£¦§¦©§¦©£¦§¦

ñéøâk eðBcé àì Y äåëna¯mB d`x ©¦§¨Ÿ¦¦§¦§¥©
qixb ivg FA dlr m`W" :mW i"Wx©¦¨¤¦¨¨£¦§¦
,xE`d ici lr `NW dMn mFg zngn¥£©©¨¤Ÿ©§¥¨
± xE`d zIeM ici lr Dlv` qixb ivge©£¦§¦¤§¨©§¥§¦©¨

."oitxhvn oi`dk dxez ¥¦§¨§¦

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` ipy meil inei xeriy

(èë)Bà Làøa òâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©§−Ÿ¬
:ï÷æá§¨¨«

i"yx£Ô˜Ê· B‡ L‡¯a∑ ּבׂשער סימנֹו ׁשּזה ּבׂשר, ׁשּבמקֹום לנגע ׂשער ׁשּבמקֹום נגע ּבין לחּלק הּכתּוב ּבא ¿…¿»»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
צהב  ּבׂשער סימנֹו וזה .לבן ְְִֵֶָָָָָֹ

(ì)÷îò eäàøî äpäå òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ
òä-ïî÷úð ïäkä Búà ànèå ÷c áäö øòN Báe øB ¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ¨®§¦¥̧Ÿ³©Ÿ¥Æ¤´¤

:àeä ï÷fä Bà Làøä úòøö àeä½¨©¯©¨²Ÿ¬©¨−̈«
i"yx£·‰ˆ ¯ÚN B·e∑ לצהב ׁשּבֹו ׁשחֹור ׂשער ׁשּנהּפ.‡e‰ ˜˙∑נגע ׁשל ׁשמֹו ׂשער (ת"כ)ּכ .ׁשּבמקֹום ≈»»…ְְֵֶֶֶַָָָֹ∆∆ְְִֵֶֶֶַָָ

(àì)-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«
øébñäå Ba ïéà øçL øòNå øBòä-ïî ÷îò eäàøî©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯

:íéîé úòáL ÷úpä òâð-úà ïäkä©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤¦§©¬¨¦«
i"yx£Ba ÔÈ‡ ¯ÁL ¯ÚNÂ∑ סימן – ׁשחֹור ׁשּׂשער להּסגר, צרי ואין טהֹור – ׁשחֹור ׂשער ּבֹו היה אם הא ¿≈»»…≈ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָ

וגֹו'" צמחּֿבֹו ׁשחר "וׂשער ׁשּנאמר: ּכמֹו ּבנתקים, הּוא .טהרה ְְְְֱֳִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

LzÎÓ‡כט  d· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈≈«¿»»
:Ô˜„· B‡ ‡LÈ¯a¿≈»ƒ¿»

È‰BÊÁÓל  ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»∆¡ƒ
˜cÚc ˜nÒ ¯ÚN d·e ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ«ƒƒ«¿»≈≈»À»«¿»
‡LÈ¯ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ‡˜˙ ‡‰k d˙È ·‡ÒÈÂƒ»≈»≈«¬»ƒ¿»¿ƒ≈»

:‡e‰ ‡˜„ B‡ƒ¿»

Â‰‡לא  ‡˜˙ LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈ È¯‡Â«¬≈∆¡≈«¬»»«¿«ƒ¿»¿»
Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰BÊÁÓ ˙ÈÏ≈∆¡ƒ«ƒƒ«¿»¿≈»À»
˙Ú·L ‡˜˙ LzÎÓ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ da ˙ÈÏ≈≈¿«¿««¬»»«¿«ƒ¿»ƒ¿«

:ÔÈÓBÈƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hk)ï÷æá Bà Làøaáeúkä àa Y §Ÿ§¨¨¨©¨
òâðì øòN íB÷îaL òâð ïéa ÷lçì§©¥¥¤©¤¦§¥¨§¤©

øNa íB÷îaL¯Fl did ,oM `l m` iM ¤¦§¨¨¦¦Ÿ¥¨¨
zgxTAW mirbPd ipiC dNigY aFYkl¦§§¦¨¦¥©§¨¦¤©¨©©

zgABA F`)jli`e n weqt(d`xnM" FpiCW , ©©©©¤¦§©§¥
aEzMd oFWlM) "xUA xFr zrxv̈©©¨¨¦§©¨

bn wEqtA(mirbPd ipiC KMÎxg` wxe , §¨§©©©¨¦¥©§¨¦
zEkinQd i`Ce `N` ,owfA F` W`xA§Ÿ§¨¨¤¨©©©§¦
ipW oiAW wENigd lr EpcOll d`Ä¨§©§¥©©¦¤¥§¥
mWA E`xwp mdipXW s`W ,EN` mirbp§¨¦¥¤©¤§¥¤¦§§§¥

.oOwlcM wENig mdipiA Wi ,"rbp"¤©¥¥¥¤¦§¦§©¨
Bðîéñ äæå ïáì øòNa Bðîéñ äfL¤¤¦¨§¥¨¨¨§¤¦¨

áäö øòNa¯EN` mipniQW xnFlM §¥¨¨Ÿ§©¤¦¨¦¥
oeiMW xn`p `le ,`wecA md mdÄ¤¥§©§¨§ŸŸ©¤¥¨
`OhOW oMWÎlM aFdvA `OhOW¤§©¥§¨¨¤¥¤§©¥
i"Wx mB d`xE .Ktidl oke ,oalA§¨¨§¥§¥¤§¥©©¦
xrU mFwn ipniQW" :a ,dl oiWECiw¦¦¤¦¨¥§¥¨
xFr irbpAW ,xUA xFr ipniQn miwElg£¦¦¦¨¥¨¨¤§¦§¥
iwzp ipniqaE ,oal xrU aizM xUÄ¨§¦¥¨¨¨§¦¨¥¦§¥
i"Wx d`x la` ."aFdv xrU owfe W`xŸ§¨¨¥¨¨£¨§¥©¦
KkA mB miwElg mdW ,bn wEqR oOwl§©¨¨¤¥£¦©§¨
mi`Ohn mpi` xrU mFwn irbPW¤¦§¥§¥¨¥¨§©§¦

FhinWd i"WxX dnE .zF`xn drAx`A§©§¨¨©§©¤©¦¦§¦
micnFl `l df xaCW mEXn ,o`M̈¦¤¨¨¤Ÿ§¦

.o`M zFIWxRd zEkinQnl dxez ¦§¦©¨¨¦¨
(l)áäö øòN BáeøòN CtäpL Y ¥¨¨Ÿ¤¤§©¥¨

BaL øBçL¯mcw rbPdW EpidC .rbPA ¨¤©¤©§©§¤©¤©¨©
.oaNd xrVd oicA FnM ,aFdSd xrVl©¥¨©¨§§¦©¥¨©¨¨

áäöì¯EazM "dix` xEB"de m"`xd §¨Ÿ¨§¥§©©§¥¨§
Ktd DxrUE" aEzMA xn`p `NW s`W¤©¤Ÿ¤¡©©¨§¨¨¨©
xFrAW rbPd iAB xn`PW FnM ,"aFdv̈§¤¤¡©©¥©¤©¤§
cnFl i"Wx ,"oal Ktd DxrUE" xUAd©¨¨§¨¨¨©¨¨©¦¥
,"mipdM zxFz"A oFrnW iAx zrcM o`M̈§©©©¦¦§§©Ÿ£¦
"wzPd rbp" aEzMdn WTdA cnFNW¤¥§¤¥¥©¨¤©©¤¤

`l wEqtAW)(oniq Fpi` rbP dn , ¤§¨©¤©¥¦©
Fpi` wzp s` ,KRdPWM `N` d`nEh§¨¤¨§¤¤§©©¤¤¥
K` .KRdPWM `N` d`nEh oniq¦©§¨¤¨§¤¤§©©
ixdW ,i"WxA oM Wxtl wgFC dxF`kl¦§¨©§¨¥¥§©¦¤£¥
dni`zn dcEdi iAx lW FYrC dAxC ©̀§©¨©§¤©¦§¨©§¦¨
mFwn lM" :xn`W ,FhEWt itl xzFi¥§¦§¤¨©¨¨
wzp la` ,Ktd xn` ,Ktd xnFl KixSW¤¨¦©¨©¨©¨©£¨¤¤

FA xn`PW)al weqt(xrU FA did `le ¤¤¡©§Ÿ¨¨¥¨
FnkE ."KEtd `NWe KEtd `Ohn ,aFdv̈§©¥¨§¤Ÿ¨§
d`xp okle .miWxtn dAxd EWwdW¤¦§©§¥§¨§¦§¨¥¦§¤

Fpi` i"Wx itl cEOiNdW xnFl©¤©¦§¦©¦¥
lW zFIWxRd zEkinQn `N` ,WTiddn¥©¤¥¤¨¦§¦©¨¨¦¤
azMW FnM ,Ffl Ff miwzPde mirbPd©§¨¦§©§¨¦¨§¤¨©
`A aEzMdW ,mcFTd xEACA i"Wx©¦©¦©¥¤©¨¨
dGW xnFl mirbPd ibEq ipW oiA wNgl§©¥¥§¥¥©§¨¦©¤¤

xrUA FpniqxrUA Fpniq dfe oal ¦¨§¥¨¨¨§¤¦¨§¥¨
zkitd oiprNW oaEn dGnE ,aFdv̈¦¤¨¤§¦§©£¦©
md aFdvl F` oall xFgXd xrVd©¥¨©¨§¨¨§¨¥

.wENig mdipiA oi` dfaE ,minFC¦¨¤¥¥¥¤¦
àeä ÷úðòâð ìL BîL Ck Y¯d`x ¤¤¨§¤¤©§¥

."zrxv ± wzp" :` ,r oiHiB i"Wx mB©©¦¦¦¤¤¨©©
øòN íB÷îaL¯aFdv xrVW `le ¤¦§¥¨§Ÿ¤¥¨¨

.wzp `xwp`l dxez ¦§¨¤¤
(`l)Ba ïéà øçL øòNåíà àä Y §¥¨¨Ÿ¥¨¦

ïéàå ,øBäè ,øBçL øòN Bá äéä̈¨¥¨¨¨§¥
éøöïîéñ øBçL øòOL ,øâqäì C ¨¦§¦¨¥¤¥¨¨¦©

¯ íé÷úða àeä äøäèwIcl oi` okle ¨¢¨¦§¨¦§¨¥¥§©¥
`nh xFgW xrU FA did m` `d :Ktidl§¥¤¨¦¨¨¥¨¨¨¥

hlgEn)m"`x(. §¨
øîàpL Bîk¯.fl wEqR oOwl §¤¤¡©§©¨¨

"'Bâå Ba çîö øçL øòNå"¯`Rxp" §¥¨¨Ÿ¨©§¦§¨
."`Ed xFdh wzPdal dxez ©¤¤¨



מז rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` ipy meil inei xeriy

ß xii` '` ipy mei ß

(ãë)úéçî äúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈¦§©´
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

i"yx£˙ÈÁÓ‰ÂÎn‰∑ וסימני חלקה; לבנה אֹו ּפתּוכה, לבהרת נהפכה הּמכוה ּכׁשחיתה ּבלעז. שנימני"ט ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
הם. ׁשוים ׁשחין וסימני ח)מכוה חצי (חולין נֹולד זה: עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר, הּכתּוב? חּלקן ולּמה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכגריס  יּדֹונּו לא ּבּמכוה, ּגריס וחצי ּבּׁשחין .ּגריס ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָֹ

(äë)úøäaa ïáì øòN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤
äçøt äåëna àåä úòøö øBòä-ïî ÷îò äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨

:àåä úòøö òâð ïäkä Búà ànèå§¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«

(åë)íàå|ïáì øòN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈
ïäkä Bøébñäå ääë àåäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«

(æë)äNôú äNt-íà éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ
:àåä úòøö òâð Búà ïäkä ànèå øBòä½§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«

(çë)øBòá äúNô-àì úøäaä ãîòú äézçz-íàå§¦©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ
ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë àåäå§¦´¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½

:àåä äåënä úáøö-ék¦«¨¤¬¤©¦§−̈¦«

„e¯כד  ‰‡Âk dkLÓ· È‰È È¯‡ ‡¯Ò· B‡ƒ¿»¬≈¿≈¿«¿≈¿»»¿
B‡ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ ‡¯‰a ‰‡Âk ÌL¯ È‰˙e¿≈∆¿»»«¬»«¿»«¿»

:‡¯eÁ«¿»

eÁ¯כה  ¯ÚN CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»««¬»¿»ƒ¿¬ƒ≈»ƒ»
‡˙e¯È‚Ò ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ‡‰ÊÁÓe ‡z¯‰·a¿«∆¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»¿ƒ»
LzÎÓ ‡‰k d˙È ·‡ÒÈÂ ‰‡È‚Ò ‰‡ÂÎa ‡È‰ƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ»≈»≈«¬»«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

ÚN¯כו  ‡z¯‰·a ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈¿«∆¿»≈»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe ¯eÁƒ»«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‡ÙÒB‡כז  Ì‡ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»ƒ»»
LzÎÓ d˙È ‡‰k ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙≈¿«¿»ƒ»≈«¬»»≈«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

‡ÙÒB˙כח  ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»««∆¿»»≈«
dpk„ÈÂ ‡È‰ ‰‡Âk ˜ÓÚ ‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓa¿«¿»¿ƒ»¿»…∆¿»»ƒƒ«ƒ≈

:‡È‰ ‰‡Âk ÌL¯ È¯‡ ‡‰k«¬»¬≈∆¿»»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ck)äåënä úéçîè"ðéîéðééù Y¯ ¦§©©¦§¨
seiniment.iERix ,dnlgd ,©§¨¨¦

äúéçLk ,æòìa¯.d`RxzdWM §©©§¤¨§¨§¤¦§©§¨
äëeút úøäáì äëôä äåënä¯ ©¦§¨¨§¨§©¤¤§¨

.mFc`e oal zaxFrn§¤¤¨¨§¨
ä÷ìç äðáì Bà¯wEqRd WExiR Edfe §¨¨£¨¨§¤¥©¨

dpal zxdA dekOd zign dzide"§¨§¨¦§©©¦§¨©¤¤§¨¨
."dpal F` znCnc £̀©§¤¤§¨¨

ïéçL éðîéñå äåëî éðîéñå¯xMfPd §¦¨¥¦§¨§¦¨¥§¦©¦§¨
.gi wEqR lirl§¥¨

íä íéåL¯rEaWA mi`Ohn mdipW ¨¦¥§¥¤§©§¦§¨©

oal xrUA :mipniq ipWaE ,cg ¤̀¨¦§¥¦¨¦§¥¨¨¨
oFiQtaE)` ,g oileg(oi`W" :mW i"WxaE , §¦¨§©¦¨¤¥

z`UA aEzMW FnM ipW xBqd odÄ¤¤§¥¥¦§¤¨¦§¥
`le eipirA cnr m`W ,zgRqaEdUR §©©©¤¦¨©§¥¨§Ÿ¨¨

`OW dIpXA FzF` xiBqn oFW`x rEaẄ©¦©§¦©§¦¨¤¨
`l deknE oigWA la` ,EPhilgie dUti¦§¤§©£¦¤£¨¦§¦¦§¨Ÿ
cnr m`e ,cg` xBqd `N` xn`p¤¡©¤¨¤§¥¤¨§¦¨©
FxiBqn oi` aEW oFW`x rEaWA eipirA§¥¨§¨©¦¥©§¦

."KlFde FxhFR `N` ,F`Ohl§©§¤¨§§¥
áeúkä ï÷lç änìå¯,zFIWxR iYWA §¨¨¦§¨©¨¦§¥¨¨¦

mtxiv `le ,DA zg` lM hRWn WxitE¥©¦§©¨©©¨§Ÿ¥§¨

Fl dide ,deW ohRWn ixdW ,cgi©©¤£¥¦§¨¨¨¤§¨¨
F` oigW FxFrA FA didi iM :aFYkl¦§¦¦§¤§§¦

dekn)my i"yx(. ¦§¨
äæ íò äæ ïéôøèöî ïéàL øîBì¯ ©¤¥¦§¨§¦¤¦¤

.qixbM rbp xEriWl§¦¤©¦§¦
ñéøâ éöçå ïéçMa ñéøâ éöç ãìBð©£¦§¦©§¦©£¦§¦

ñéøâk eðBcé àì Y äåëna¯mB d`x ©¦§¨Ÿ¦¦§¦§¥©
qixb ivg FA dlr m`W" :mW i"Wx©¦¨¤¦¨¨£¦§¦
,xE`d ici lr `NW dMn mFg zngn¥£©©¨¤Ÿ©§¥¨
± xE`d zIeM ici lr Dlv` qixb ivge©£¦§¦¤§¨©§¥§¦©¨

."oitxhvn oi`dk dxez ¥¦§¨§¦

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` ipy meil inei xeriy

(èë)Bà Làøa òâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©§−Ÿ¬
:ï÷æá§¨¨«

i"yx£Ô˜Ê· B‡ L‡¯a∑ ּבׂשער סימנֹו ׁשּזה ּבׂשר, ׁשּבמקֹום לנגע ׂשער ׁשּבמקֹום נגע ּבין לחּלק הּכתּוב ּבא ¿…¿»»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
צהב  ּבׂשער סימנֹו וזה .לבן ְְִֵֶָָָָָֹ

(ì)÷îò eäàøî äpäå òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ
òä-ïî÷úð ïäkä Búà ànèå ÷c áäö øòN Báe øB ¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ¨®§¦¥̧Ÿ³©Ÿ¥Æ¤´¤

:àeä ï÷fä Bà Làøä úòøö àeä½¨©¯©¨²Ÿ¬©¨−̈«
i"yx£·‰ˆ ¯ÚN B·e∑ לצהב ׁשּבֹו ׁשחֹור ׂשער ׁשּנהּפ.‡e‰ ˜˙∑נגע ׁשל ׁשמֹו ׂשער (ת"כ)ּכ .ׁשּבמקֹום ≈»»…ְְֵֶֶֶַָָָֹ∆∆ְְִֵֶֶֶַָָ

(àì)-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«
øébñäå Ba ïéà øçL øòNå øBòä-ïî ÷îò eäàøî©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯

:íéîé úòáL ÷úpä òâð-úà ïäkä©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤¦§©¬¨¦«
i"yx£Ba ÔÈ‡ ¯ÁL ¯ÚNÂ∑ סימן – ׁשחֹור ׁשּׂשער להּסגר, צרי ואין טהֹור – ׁשחֹור ׂשער ּבֹו היה אם הא ¿≈»»…≈ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָ

וגֹו'" צמחּֿבֹו ׁשחר "וׂשער ׁשּנאמר: ּכמֹו ּבנתקים, הּוא .טהרה ְְְְֱֳִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

LzÎÓ‡כט  d· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈≈«¿»»
:Ô˜„· B‡ ‡LÈ¯a¿≈»ƒ¿»

È‰BÊÁÓל  ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»∆¡ƒ
˜cÚc ˜nÒ ¯ÚN d·e ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ«ƒƒ«¿»≈≈»À»«¿»
‡LÈ¯ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ‡˜˙ ‡‰k d˙È ·‡ÒÈÂƒ»≈»≈«¬»ƒ¿»¿ƒ≈»

:‡e‰ ‡˜„ B‡ƒ¿»

Â‰‡לא  ‡˜˙ LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈ È¯‡Â«¬≈∆¡≈«¬»»«¿«ƒ¿»¿»
Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰BÊÁÓ ˙ÈÏ≈∆¡ƒ«ƒƒ«¿»¿≈»À»
˙Ú·L ‡˜˙ LzÎÓ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ da ˙ÈÏ≈≈¿«¿««¬»»«¿«ƒ¿»ƒ¿«

:ÔÈÓBÈƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hk)ï÷æá Bà Làøaáeúkä àa Y §Ÿ§¨¨¨©¨
òâðì øòN íB÷îaL òâð ïéa ÷lçì§©¥¥¤©¤¦§¥¨§¤©

øNa íB÷îaL¯Fl did ,oM `l m` iM ¤¦§¨¨¦¦Ÿ¥¨¨
zgxTAW mirbPd ipiC dNigY aFYkl¦§§¦¨¦¥©§¨¦¤©¨©©

zgABA F`)jli`e n weqt(d`xnM" FpiCW , ©©©©¤¦§©§¥
aEzMd oFWlM) "xUA xFr zrxv̈©©¨¨¦§©¨

bn wEqtA(mirbPd ipiC KMÎxg` wxe , §¨§©©©¨¦¥©§¨¦
zEkinQd i`Ce `N` ,owfA F` W`xA§Ÿ§¨¨¤¨©©©§¦
ipW oiAW wENigd lr EpcOll d`Ä¨§©§¥©©¦¤¥§¥
mWA E`xwp mdipXW s`W ,EN` mirbp§¨¦¥¤©¤§¥¤¦§§§¥

.oOwlcM wENig mdipiA Wi ,"rbp"¤©¥¥¥¤¦§¦§©¨
Bðîéñ äæå ïáì øòNa Bðîéñ äfL¤¤¦¨§¥¨¨¨§¤¦¨

áäö øòNa¯EN` mipniQW xnFlM §¥¨¨Ÿ§©¤¦¨¦¥
oeiMW xn`p `le ,`wecA md mdÄ¤¥§©§¨§ŸŸ©¤¥¨
`OhOW oMWÎlM aFdvA `OhOW¤§©¥§¨¨¤¥¤§©¥
i"Wx mB d`xE .Ktidl oke ,oalA§¨¨§¥§¥¤§¥©©¦
xrU mFwn ipniQW" :a ,dl oiWECiw¦¦¤¦¨¥§¥¨
xFr irbpAW ,xUA xFr ipniQn miwElg£¦¦¦¨¥¨¨¤§¦§¥
iwzp ipniqaE ,oal xrU aizM xUÄ¨§¦¥¨¨¨§¦¨¥¦§¥
i"Wx d`x la` ."aFdv xrU owfe W`xŸ§¨¨¥¨¨£¨§¥©¦
KkA mB miwElg mdW ,bn wEqR oOwl§©¨¨¤¥£¦©§¨
mi`Ohn mpi` xrU mFwn irbPW¤¦§¥§¥¨¥¨§©§¦

FhinWd i"WxX dnE .zF`xn drAx`A§©§¨¨©§©¤©¦¦§¦
micnFl `l df xaCW mEXn ,o`M̈¦¤¨¨¤Ÿ§¦

.o`M zFIWxRd zEkinQnl dxez ¦§¦©¨¨¦¨
(l)áäö øòN BáeøòN CtäpL Y ¥¨¨Ÿ¤¤§©¥¨

BaL øBçL¯mcw rbPdW EpidC .rbPA ¨¤©¤©§©§¤©¤©¨©
.oaNd xrVd oicA FnM ,aFdSd xrVl©¥¨©¨§§¦©¥¨©¨¨

áäöì¯EazM "dix` xEB"de m"`xd §¨Ÿ¨§¥§©©§¥¨§
Ktd DxrUE" aEzMA xn`p `NW s`W¤©¤Ÿ¤¡©©¨§¨¨¨©
xFrAW rbPd iAB xn`PW FnM ,"aFdv̈§¤¤¡©©¥©¤©¤§
cnFl i"Wx ,"oal Ktd DxrUE" xUAd©¨¨§¨¨¨©¨¨©¦¥
,"mipdM zxFz"A oFrnW iAx zrcM o`M̈§©©©¦¦§§©Ÿ£¦
"wzPd rbp" aEzMdn WTdA cnFNW¤¥§¤¥¥©¨¤©©¤¤

`l wEqtAW)(oniq Fpi` rbP dn , ¤§¨©¤©¥¦©
Fpi` wzp s` ,KRdPWM `N` d`nEh§¨¤¨§¤¤§©©¤¤¥
K` .KRdPWM `N` d`nEh oniq¦©§¨¤¨§¤¤§©©
ixdW ,i"WxA oM Wxtl wgFC dxF`kl¦§¨©§¨¥¥§©¦¤£¥
dni`zn dcEdi iAx lW FYrC dAxC ©̀§©¨©§¤©¦§¨©§¦¨
mFwn lM" :xn`W ,FhEWt itl xzFi¥§¦§¤¨©¨¨
wzp la` ,Ktd xn` ,Ktd xnFl KixSW¤¨¦©¨©¨©¨©£¨¤¤

FA xn`PW)al weqt(xrU FA did `le ¤¤¡©§Ÿ¨¨¥¨
FnkE ."KEtd `NWe KEtd `Ohn ,aFdv̈§©¥¨§¤Ÿ¨§
d`xp okle .miWxtn dAxd EWwdW¤¦§©§¥§¨§¦§¨¥¦§¤

Fpi` i"Wx itl cEOiNdW xnFl©¤©¦§¦©¦¥
lW zFIWxRd zEkinQn `N` ,WTiddn¥©¤¥¤¨¦§¦©¨¨¦¤
azMW FnM ,Ffl Ff miwzPde mirbPd©§¨¦§©§¨¦¨§¤¨©
`A aEzMdW ,mcFTd xEACA i"Wx©¦©¦©¥¤©¨¨
dGW xnFl mirbPd ibEq ipW oiA wNgl§©¥¥§¥¥©§¨¦©¤¤

xrUA FpniqxrUA Fpniq dfe oal ¦¨§¥¨¨¨§¤¦¨§¥¨
zkitd oiprNW oaEn dGnE ,aFdv̈¦¤¨¤§¦§©£¦©
md aFdvl F` oall xFgXd xrVd©¥¨©¨§¨¨§¨¥

.wENig mdipiA oi` dfaE ,minFC¦¨¤¥¥¥¤¦
àeä ÷úðòâð ìL BîL Ck Y¯d`x ¤¤¨§¤¤©§¥

."zrxv ± wzp" :` ,r oiHiB i"Wx mB©©¦¦¦¤¤¨©©
øòN íB÷îaL¯aFdv xrVW `le ¤¦§¥¨§Ÿ¤¥¨¨

.wzp `xwp`l dxez ¦§¨¤¤
(`l)Ba ïéà øçL øòNåíà àä Y §¥¨¨Ÿ¥¨¦

ïéàå ,øBäè ,øBçL øòN Bá äéä̈¨¥¨¨¨§¥
éøöïîéñ øBçL øòOL ,øâqäì C ¨¦§¦¨¥¤¥¨¨¦©

¯ íé÷úða àeä äøäèwIcl oi` okle ¨¢¨¦§¨¦§¨¥¥§©¥
`nh xFgW xrU FA did m` `d :Ktidl§¥¤¨¦¨¨¥¨¨¨¥

hlgEn)m"`x(. §¨
øîàpL Bîk¯.fl wEqR oOwl §¤¤¡©§©¨¨

"'Bâå Ba çîö øçL øòNå"¯`Rxp" §¥¨¨Ÿ¨©§¦§¨
."`Ed xFdh wzPdal dxez ©¤¤¨



rxevnÎrixfzמח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` ipy meil inei xeriy

(áì)äpäå éòéáMä íBia òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ
äàøîe áäö øòN Bá äéä-àìå ÷úpä äNô-àì«Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´

:øBòä-ïî ÷îò ïéà ÷úpä©¤½¤¥¬¨−Ÿ¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰NÙŒ‡Ï ‰p‰Â∑ טמא – צהב ׂשער ּבֹו היה אֹו ּפׂשה, אם .הא ¿ƒ≈…»»¿ִֵֵָָָָָָָָֹ

(âì)çlbúäåïäkä øébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå §¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥¯
:úéðL íéîé úòáL ÷úpä-úà¤©¤²¤¦§©¬¨¦−¥¦«

i"yx£Álb˙‰Â∑ הּנתק Ál‚È.סביבֹות ‡Ï ˜˙p‰Œ˙‡Â∑(ת"כ) ׁשּיהא ּכדי סביב לֹו סמּו ׂשערֹות ׁשּתי מּניח ¿ƒ¿«»ְִֶֶַ¿∆«∆∆…¿«≈«ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
הּגּלּוח  למקֹום ויצא הּׂשערֹות יעבֹור יפׂשה ׁשאם ּפׂשה, אם .נּכר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(ãì)äpäå éòéáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â
øBòä-ïî ÷îò epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä äNô-àì«Ÿ¨¨³©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä Búà øäèå§¦©³ŸÆ©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«

(äì):Búøäè éøçà øBòa ÷úpä äNôé äNt-íàå§¦¨¬¦§¤²©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«

i"yx£B˙¯‰Ë È¯Á‡∑הּפ לאחר ּפֹוׂשה אּלא לי ׁשני?אין ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף אף מּנין ּטּור, «¬≈»√»ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
יפׂשה" "ּפׂשה לֹומר: .ּתלמּוד ְְִֶַַָ

ÚÈ·L‡‰לב  ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»¿ƒ»»
˜nÒ ¯ÚN d· ‰Â‰ ‡ÏÂ ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿»¬»≈≈»À»

:‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ˙ÈÏ ‡˜˙ ÈÊÁÓe∆¡≈ƒ¿»≈«ƒƒ«¿»

Ál‚Èלג  ‡Ï ‡˜˙ ÌÚ„e ‡˜˙ È¯ÁÒ Ál‚ÈÂƒ««»√»≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿«»
:˙eÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˜˙ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ¿«¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÚÈ·L‡‰לד  ‡ÓBÈa ‡˜˙ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»¿»¿ƒ»»
È‰BÊÁÓe ‡kLÓa ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿«¿»∆¡ƒ
‡‰k d˙È Èk„ÈÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«ƒƒ«¿»ƒ«≈»≈«¬»

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈

a˙¯לה  ‡kLÓa ‡˜˙ ÛÒBÈ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ¿»¿«¿»»«
:d˙eÎc»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)'Bâå äNô àì äpäåíà àä Y §¦¥Ÿ¨¨§¨¦
"äNt"¯aEzMd hwPW dGn ,xnFlM ¨¨§©¦¤¤¨©©¨

`le) "rbPd dUt `l" zililW oFWlA§¨§¦¦Ÿ¨¨©¤©§Ÿ
"eipirA rbPd cnr" ziaEIg oFWlA(oi` , §¨¦¦¨©©¤©§¥¨¥

rbPd dUR m`W EpcOll icM `N` df¤¤¨§¥§©§¥¤¦¨¨©¤©
`nh)cecl likyn(. ¨¥

.àîè "áäö øòN Bá äéä" Bà¯ ¨¨¥¨¨Ÿ¨¥
xrU Fa did `le" lW e"`Ed ,xnFlM§©©¨¤§Ÿ¨¨¥¨
mFwnA Fpi`e) xEAigd e"`e `Ed ,"aFdv̈¨©¦§¥¦§

"F`"(EN` mipniq ipWA wxW FrnWnE ,©§¨¤©¦§¥¦¨¦¥
did F` dUR m` K` ,xBqEn didi cgi©©¦§¤§¨©¦¨¨¨¨
oaEn oke .hlgEn `nh ± aFdv xrU FA¥¨¨¨¥§¨§¥¨

el wEqR oOwl xEn`dn)m"`x(.bl dxez ¥¨¨§©¨¨
(bl)çlbúäå÷úpä úBáéáñ Y¯`le §¦§©¨§¦©¤¤§Ÿ

oM cnFNW xWt`e .FxrU lM z ¤̀¨§¨§¤§¨¤¥¥
,"wzPd z`e gNBzde" oFWNd zEkinQn¦§¦©¨§¦§©¨§¤©¤¤
mrhe .wzPd zFaiaq gNbIW xnFlM§©¤§©¥©§¦©¤¤§©©
`Ad xEACd sFqA x`Fan gENiBd©¦©§¨§©¦©¨

.lEBr i`vgA©£¨¥¦
çlâé àì ÷úpä úàåézL çépî Y §¤©¤¤Ÿ§©¥©©¦©§¥
áéáñ Bì Ceîñ úBøòN¯giPn ,xnFlM §¨¨¨¦§©©¦©

aiaQn zFxrU iYW lW agFxA dxEW¨§©¤§¥§¨¦¨¦
didi df itNW ,o"Anxd azke .wzPl©¤¤§¨©¨©§©¤§¦¤¦§¤
mr F` ,wzPl KEnq ,"wzPd z`e" WExiR¥§¤©¤¤¨©¤¤¦
WxiR `le ,qFlwpE` mEBxzkE ,wzPd©¤¤§©§§§§Ÿ¥©
rnWOW itM WOn wzPd mFwn lr©§©¤¤©¨§¦¤©§©

gNbl FA WI dn iM ,zEhWtA)oeylk §©§¦©¥§©¥©
k"ezd(.EPOn eizFxrU EwYp ixdW ,¤£¥¦§©£¨¦¤

íàL) äNt íà økð àäiL éãk§¥¤§¥¦¨¦¨¨¤¦
úBøòOä øáòé ,äNôé¯,xnFlM ¦§¤©£Ÿ©§¨§©
.zFxrVd z` wzPd xFari©£©¤¤¤©§¨

çelbä íB÷îì àöéå(.-oFW`x qEtcA §¥¥¦§©¦©¦§¦
ciÎiazM dOkaE .df rhw qxFB `lŸ¥¤©¤§©¨¦§¥¨
xare dUR m`W :miqxFB miqEtcE§¦§¦¤¦¨¨§¨©
,gENiBd mFwnl `vie zFxrVd©§¨§¨¨¦§©¦©

.`nhcl dxez ¨¥
(dl)Búøäè éøçààlà éì ïéà Y ©£¥¨¢¨¥¦¤¨

øeètä øçàì äNBt¯FxhRW xg`l ¤§©©©§§©©¤§¨
.xBqd `ll Fxdihe cIn odMd©Ÿ¥¦¨§¦£§Ÿ¤§¥

ïBLàø òeáL óBña óà ïépî¯s`e ¦©¦©§¨©¦§©
`d" :al wEqR lirl i"Wx WxiR xaMW¤§¨¥©©¦§¥¨¨
`lENW xnFl Wi ,"`nh .. dUR m ¦̀¨¨¨¥¥©¤¥

mW Wxtl oYip did df wEqRn cEOiNd©¦¦¨¤¨¨¦¨§¨¥¨
,aFdv xrU mbe oFiUR mB mikixSW¤§¦¦©¦§§©¥¨¨
xrU Fa did `le" wEqRd WExitE¥©¨§Ÿ¨¨¥¨
,aFdv xrU FA did `l F` :`Ed "aFdv̈Ÿ¨¨¥¨¨
mbe oFiUR mB Kixv `Ohl liaWaE¦§¦§©¥¨¦©¦§§©
o`Mn EpcnNW xg`l la` ,aFdv xrU¥¨¨£¨§©©¤¨©§¦¨

Wxtl oYip ,cal oFiUtA iCW`le"W ¤©§¦§§¨¦¨§¨¥¤§Ÿ
`l [mb]e" :FWExiR "aFdv xrU Fa did̈¨¥¨¨¥§©Ÿ
liaWA `liOnE ,"aFdv xrU Fa did̈¨¥¨¨¦¥¨¦§¦

mdn cg`A iC `Ohl)m"`x t"r(. §©¥©§©©¥¤
éðL òeáL óBñáe¯rEaW sFqAW s`e §¨©¥¦§©¤§¨©

`l dPde" WxFtn aEzMA xn`p ipW¥¦¤¡©©¨§¨§¦¥Ÿ
dUtAW rnWOW ,"xFrA wzPd dUẗ¨©¤¤¨¤©§©¤§¨¨
ilENW xnFl Wi ilE` ,`nh xaM cal§¨§¨¨¥©¥©¤¥
mXn wIcl oYip did df wEqRn cEOiNd©¦¦¨¤¨¨¦¨§©¥¦¨
xBqd Kixv calA wzPd dUR m`W¤¦¨¨©¤¤¦§¨¨¦¤§¥

`nh `EdW `le ,sqFp)m"`x(. ¨§Ÿ¤¨¥
"äNôé äNt" :øîBì ãeîìz¯ltM ©§©¨Ÿ¦§¤¤¤

oFW`x xBqd xg` zFAxl ,oFWNd©¨§©©©¤§¥¦
.ipWeel dxez §¥¦

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy

(åì)øwáé-àì øBòa ÷úpä äNt äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯
:àeä àîè áävä øòOì ïäkä©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬«

(æì)Ba-çîö øçL øòNå ÷úpä ãîò åéðéòa-íàå§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ¨«©²
ñ :ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£¯ÁL ¯ÚNÂ∑ ּדֹומה "צהב" ּולׁשֹון "וׂשער". לֹומר: ּתלמּוד צהב? ׁשאינֹו והאדם הּירק אף מּנין ¿≈»»…ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבלע"ז  אורפל"א "זהב", ּכמֹו "צהב", הּזהב, ‰Ô‰k.לתבנית B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë∑ׁשּטהרֹו טמא הא ְְְְִַַַַָָָָֹֹ»¿ƒ¬«…≈ֲִֵֶָָ

טהֹור לא ז)הּכהן, .(מו"ק ֵַָֹֹ

(çì)úøäa íøNa-øBòá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«§¨−̈¤«¨®Ÿ
:úðáì úøäa¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ

i"yx£˙¯‰a∑ חברּבּורֹות. ∆»…ְֲַ

(èì)úBäk úøäa íøNa-øBòá äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´
ñ :àeä øBäè øBòa çøt àeä ÷äa úðáì§¨®Ÿ¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬«

i"yx£˙·Ï ˙B‰k∑ ּכהה אּלא עז ׁשּלהן לבן ׁשּקֹורין ∑a‰˜.ׁשאין אדם, אדם ּבבׂשר הּנראה לבן ּכמין ≈¿»…ֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ…«ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
צח  ּבלבן הּבׂשר מבהיק לעדׁשה עדׁשה ׁשּבין עדׁשן ּכאיׁש ּבהק, קר ּוי אדמימּותֹו, חברּבּור ֹות ּבין .רוש"ו, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ß xii` 'a iyily mei ß

(î):àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«

i"yx£‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜∑,נתקין מּטמאת אּלא ׁשאינֹוטהֹור ׂשער, מקֹום ׁשהם וזקן, ראׁש ּבסימני נּדֹון ≈≈«»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּופׂשיֹון  ּומחיה לבן, ּבׂשער ּבׂשר: עֹור נגעי .ּבסימני ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָ

kLÓa‡לו  ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»≈ƒ¿»¿«¿»
:‡e‰ ·‡ÒÓ ˜nÒ ¯ÚNÏ ‡‰k ¯w·È ‡Ï»¿«≈«¬»¿≈»À»¿»»

ˆÁÓלז  Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡˜˙ Ì˜ ‰Â‰ „k Ì‡Â¿ƒ«¬»»ƒ¿»¿≈»À»¿«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡e‰ ÈÎc ‡˜˙ Èqz‡ da≈ƒ«ƒƒ¿»¿≈ƒ«ƒ≈«¬»

ÔB‰¯Òaלח  CLÓ· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿
:Ô¯eÁ Ô¯‰a Ô¯‰a«¬»«¬»«¿»

Ô¯‰aלט  ÔB‰¯Òa CLÓ· ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»
ÈÎc ‡kLÓ· È‚Ò ‡e‰ ‡˜‰a Ô¯eÁ ÔÈÓÚ»¿»«¿»»¬»»≈¿«¿»¿≈

:‡e‰

ÈÎcמ  ‡e‰ Á¯˜ dLÈ¯ ¯ÚN ¯zÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈««¿«≈≈¿«¿≈
:‡e‰

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fl)øçL øòNå÷øiä óà ïépî Y §¥¨¨Ÿ¦©¦©©¨Ÿ
:øîBì ãeîìz ?áäö BðéàL íãàäå§¨¨Ÿ¤¥¨Ÿ©§©

"øòNå"¯micnFl "xrUe" lW e"`Edn §¥¨¥©¨¤§¥¨§¦
FA gnve" aFYkl did lFki ixdW ,oM¥¤£¥¨¨¨¦§§¨©
xrU iAB aEzMW FnM ,"xFgW xrU¥¨¨§¤¨©¥¥¨

"aFdv xrU FaE" aFdv)b"t mirbp dax dil` ¨¥¨¨
b"n(.

[äîìe]¯ciÎiazM dOkA `qxiBd oM §¨¥©¦§¨§©¨¦§¥¨
:EpiptNW miqEtCaE .mipFW`x miqEtcE§¦¦¦©§¦¤§¨¥

.oFWlE§
äîBc áäö¯ok iptl xMfp xaMW s` ¨Ÿ¤©¤§¨¦§©¦§¥¥

xg`NW mEXn o`M i"Wx FWxtn ,aFdv̈§¨§©¦¨¦¤§©©
Fpi` mFc`de wFxIdW o`M WxiRW¤¥©¨¤©¨§¨¨¥

aFdv Edn oiadl Wi ,aFdv)g"ty(. ¨¥§¨¦©¨
áäæ Bîk áäö ,áäfä úéðáúì¯oMW §©§¦©¨¨¨Ÿ§¨Ÿ¤¥

.mitNgzn o"ife i"Cv©¦§©¦¦§©§¦
à"ìáøåà¯orable.aFdf ,adadv ,§©§©¨

.æòìaïäkä Bøäèå àeä øBäèY §©©¨§¦£©Ÿ¥
øBäè àì ,ïäkä BøähL àîè àä̈¨¥¤¦£©Ÿ¥Ÿ¨

¯aEzMd zxifB FGW xnFl oYip didW¤¨¨¦¨©¤§¥©©¨
iciA diElY mzxdhe mirbp z`nEHW¤§©§¨¦§¨¢¨¨§¨¦¥
WIW iRÎlrÎs` Fxdih m`e ,odkŸ¥§¦¦£©©¦¤¥
,xFdh df ixd d`nEh ipniq rbPA©¤©¦¨¥§¨£¥¤¨
`Ed xFdh" :aEzMd EprinWn Kkl§¨©§¦¥©¨¨
xdhl lFki odMdW ,"odMd Fxdihe§¦£©Ÿ¥¤©Ÿ¥¨§©¥
dGnE .dxdh ipniq Fl WIW in wx©¦¤¥¦¨¥¨¢¨¦¤
lFki odMdW ,d`nEh oiprl mB cnlp¦§©©§¦§©§¨¤©Ÿ¥¨
ipniq Fl WIW in wx zF`Ohl§©©¦¤¥¦¨¥
dxdh ipniq Fl WIW in `le ,d`nEh§¨§Ÿ¦¤¥¦¨¥¨¢¨

)m"`x(oiprl xTirA `Ed WECigde .§©¦§¦¨§¦§©
,o`M `weC aEzMd FazM okle ,dxdḧ¢¨§¨¥§¨©¨©§¨¨
FzF` `Oih `l oicrW iRÎlrÎs`W¤©©¦¤£©¦Ÿ¦¥
,"dY` `nh" Fl xn` `NW ,odMd©Ÿ¥¤Ÿ¨©¨¥©¨
m`e ,lrFtA `nh Fpi` oicr `liOnE¦¥¨£©¦¥¨¥§©§¦
odMd Fxdih m`W xnFl oYip did oM¥¨¨¦¨©¤¦¦£©Ÿ¥
oeiMW aEzMd EprinWn ,xFdh didi¦§¤¨©§¦¥©¨¤¥¨

xFdh Fpi` d`nEh ipniq Fl WIW)ixac ¤¥¦¨¥§¨¥¨
cec(wEqR lirl i"Wx d`xE .§¥©¦§¥¨

.bgl dxez

(gl)úøäaúBøeaøáç Y¯mB d`xE ¤¨Ÿ£©§§¥©
xE`iAaE a wEqR lirl i"WxA§©¦§¥¨©¥

.mWhl dxez ¨
(hl)úðáì úBäkïälL ïáì ïéàL Y ¥§¨Ÿ¤¥Ÿ¤¤¨¤

.ääk àlà æò÷äaïáì ïéîk Y ©¤¨¥¤Ÿ©§¦Ÿ¤
ïéøBwL ,íãà íãà øNáa äàøpä©¦§¤¦§©¨¨¨Ÿ¤¦

ù"åø¯ros.ipFnc` ,©§¦
éeø÷ ,Búeîéîãà úBøeaøáç ïéa¥£©§©§¦¨

"÷äa"¯wdA" :` ,hi dCp i"Wx d`xE Ÿ©§¥©¦¦¨Ÿ©
mixEgA miWp`A d`xPW ,oaFl oFWl ±§¤¤¦§¤©£¨¦©¦

."mdiptA c`n zFpal zFRh¦§¨§Ÿ¦§¥¤
äLãòì äLãò ïéaL ïLãò Léàk§¦©§¨¤¥£¨¨©£¨¨

.çö ïáìa øNaä ÷éäáî¯WIWFl ©§¦©¨¨§Ÿ¤©¤¥
.miWcr oinM FtEbA minzMn dxez §¨¦§§¦£¨¦

(n)àeä øBäè àeä çø÷øBäè Y ¥¥©¨¨
ïé÷úð úàîhî¯xFdh `EdW `le ¦ª§©§¨¦§Ÿ¤¨

.Kli`e an wEqR oOwlcM ,ixnbl§©§¦§¦§©¨¨§¥¨



מט rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` ipy meil inei xeriy

(áì)äpäå éòéáMä íBia òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ
äàøîe áäö øòN Bá äéä-àìå ÷úpä äNô-àì«Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´

:øBòä-ïî ÷îò ïéà ÷úpä©¤½¤¥¬¨−Ÿ¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰NÙŒ‡Ï ‰p‰Â∑ טמא – צהב ׂשער ּבֹו היה אֹו ּפׂשה, אם .הא ¿ƒ≈…»»¿ִֵֵָָָָָָָָֹ

(âì)çlbúäåïäkä øébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå §¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥¯
:úéðL íéîé úòáL ÷úpä-úà¤©¤²¤¦§©¬¨¦−¥¦«

i"yx£Álb˙‰Â∑ הּנתק Ál‚È.סביבֹות ‡Ï ˜˙p‰Œ˙‡Â∑(ת"כ) ׁשּיהא ּכדי סביב לֹו סמּו ׂשערֹות ׁשּתי מּניח ¿ƒ¿«»ְִֶֶַ¿∆«∆∆…¿«≈«ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
הּגּלּוח  למקֹום ויצא הּׂשערֹות יעבֹור יפׂשה ׁשאם ּפׂשה, אם .נּכר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(ãì)äpäå éòéáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â
øBòä-ïî ÷îò epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä äNô-àì«Ÿ¨¨³©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä Búà øäèå§¦©³ŸÆ©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«

(äì):Búøäè éøçà øBòa ÷úpä äNôé äNt-íàå§¦¨¬¦§¤²©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«

i"yx£B˙¯‰Ë È¯Á‡∑הּפ לאחר ּפֹוׂשה אּלא לי ׁשני?אין ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף אף מּנין ּטּור, «¬≈»√»ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
יפׂשה" "ּפׂשה לֹומר: .ּתלמּוד ְְִֶַַָ

ÚÈ·L‡‰לב  ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»¿ƒ»»
˜nÒ ¯ÚN d· ‰Â‰ ‡ÏÂ ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿»¬»≈≈»À»

:‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ˙ÈÏ ‡˜˙ ÈÊÁÓe∆¡≈ƒ¿»≈«ƒƒ«¿»

Ál‚Èלג  ‡Ï ‡˜˙ ÌÚ„e ‡˜˙ È¯ÁÒ Ál‚ÈÂƒ««»√»≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿«»
:˙eÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˜˙ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ¿«¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÚÈ·L‡‰לד  ‡ÓBÈa ‡˜˙ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»¿»¿ƒ»»
È‰BÊÁÓe ‡kLÓa ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿«¿»∆¡ƒ
‡‰k d˙È Èk„ÈÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«ƒƒ«¿»ƒ«≈»≈«¬»

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈

a˙¯לה  ‡kLÓa ‡˜˙ ÛÒBÈ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ¿»¿«¿»»«
:d˙eÎc»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)'Bâå äNô àì äpäåíà àä Y §¦¥Ÿ¨¨§¨¦
"äNt"¯aEzMd hwPW dGn ,xnFlM ¨¨§©¦¤¤¨©©¨

`le) "rbPd dUt `l" zililW oFWlA§¨§¦¦Ÿ¨¨©¤©§Ÿ
"eipirA rbPd cnr" ziaEIg oFWlA(oi` , §¨¦¦¨©©¤©§¥¨¥

rbPd dUR m`W EpcOll icM `N` df¤¤¨§¥§©§¥¤¦¨¨©¤©
`nh)cecl likyn(. ¨¥

.àîè "áäö øòN Bá äéä" Bà¯ ¨¨¥¨¨Ÿ¨¥
xrU Fa did `le" lW e"`Ed ,xnFlM§©©¨¤§Ÿ¨¨¥¨
mFwnA Fpi`e) xEAigd e"`e `Ed ,"aFdv̈¨©¦§¥¦§

"F`"(EN` mipniq ipWA wxW FrnWnE ,©§¨¤©¦§¥¦¨¦¥
did F` dUR m` K` ,xBqEn didi cgi©©¦§¤§¨©¦¨¨¨¨
oaEn oke .hlgEn `nh ± aFdv xrU FA¥¨¨¨¥§¨§¥¨

el wEqR oOwl xEn`dn)m"`x(.bl dxez ¥¨¨§©¨¨
(bl)çlbúäå÷úpä úBáéáñ Y¯`le §¦§©¨§¦©¤¤§Ÿ

oM cnFNW xWt`e .FxrU lM z ¤̀¨§¨§¤§¨¤¥¥
,"wzPd z`e gNBzde" oFWNd zEkinQn¦§¦©¨§¦§©¨§¤©¤¤
mrhe .wzPd zFaiaq gNbIW xnFlM§©¤§©¥©§¦©¤¤§©©
`Ad xEACd sFqA x`Fan gENiBd©¦©§¨§©¦©¨

.lEBr i`vgA©£¨¥¦
çlâé àì ÷úpä úàåézL çépî Y §¤©¤¤Ÿ§©¥©©¦©§¥
áéáñ Bì Ceîñ úBøòN¯giPn ,xnFlM §¨¨¨¦§©©¦©

aiaQn zFxrU iYW lW agFxA dxEW¨§©¤§¥§¨¦¨¦
didi df itNW ,o"Anxd azke .wzPl©¤¤§¨©¨©§©¤§¦¤¦§¤
mr F` ,wzPl KEnq ,"wzPd z`e" WExiR¥§¤©¤¤¨©¤¤¦
WxiR `le ,qFlwpE` mEBxzkE ,wzPd©¤¤§©§§§§Ÿ¥©
rnWOW itM WOn wzPd mFwn lr©§©¤¤©¨§¦¤©§©

gNbl FA WI dn iM ,zEhWtA)oeylk §©§¦©¥§©¥©
k"ezd(.EPOn eizFxrU EwYp ixdW ,¤£¥¦§©£¨¦¤

íàL) äNt íà økð àäiL éãk§¥¤§¥¦¨¦¨¨¤¦
úBøòOä øáòé ,äNôé¯,xnFlM ¦§¤©£Ÿ©§¨§©
.zFxrVd z` wzPd xFari©£©¤¤¤©§¨

çelbä íB÷îì àöéå(.-oFW`x qEtcA §¥¥¦§©¦©¦§¦
ciÎiazM dOkaE .df rhw qxFB `lŸ¥¤©¤§©¨¦§¥¨
xare dUR m`W :miqxFB miqEtcE§¦§¦¤¦¨¨§¨©
,gENiBd mFwnl `vie zFxrVd©§¨§¨¨¦§©¦©

.`nhcl dxez ¨¥
(dl)Búøäè éøçààlà éì ïéà Y ©£¥¨¢¨¥¦¤¨

øeètä øçàì äNBt¯FxhRW xg`l ¤§©©©§§©©¤§¨
.xBqd `ll Fxdihe cIn odMd©Ÿ¥¦¨§¦£§Ÿ¤§¥

ïBLàø òeáL óBña óà ïépî¯s`e ¦©¦©§¨©¦§©
`d" :al wEqR lirl i"Wx WxiR xaMW¤§¨¥©©¦§¥¨¨
`lENW xnFl Wi ,"`nh .. dUR m ¦̀¨¨¨¥¥©¤¥

mW Wxtl oYip did df wEqRn cEOiNd©¦¦¨¤¨¨¦¨§¨¥¨
,aFdv xrU mbe oFiUR mB mikixSW¤§¦¦©¦§§©¥¨¨
xrU Fa did `le" wEqRd WExitE¥©¨§Ÿ¨¨¥¨
,aFdv xrU FA did `l F` :`Ed "aFdv̈Ÿ¨¨¥¨¨
mbe oFiUR mB Kixv `Ohl liaWaE¦§¦§©¥¨¦©¦§§©
o`Mn EpcnNW xg`l la` ,aFdv xrU¥¨¨£¨§©©¤¨©§¦¨

Wxtl oYip ,cal oFiUtA iCW`le"W ¤©§¦§§¨¦¨§¨¥¤§Ÿ
`l [mb]e" :FWExiR "aFdv xrU Fa did̈¨¥¨¨¥§©Ÿ
liaWA `liOnE ,"aFdv xrU Fa did̈¨¥¨¨¦¥¨¦§¦

mdn cg`A iC `Ohl)m"`x t"r(. §©¥©§©©¥¤
éðL òeáL óBñáe¯rEaW sFqAW s`e §¨©¥¦§©¤§¨©

`l dPde" WxFtn aEzMA xn`p ipW¥¦¤¡©©¨§¨§¦¥Ÿ
dUtAW rnWOW ,"xFrA wzPd dUẗ¨©¤¤¨¤©§©¤§¨¨
ilENW xnFl Wi ilE` ,`nh xaM cal§¨§¨¨¥©¥©¤¥
mXn wIcl oYip did df wEqRn cEOiNd©¦¦¨¤¨¨¦¨§©¥¦¨
xBqd Kixv calA wzPd dUR m`W¤¦¨¨©¤¤¦§¨¨¦¤§¥

`nh `EdW `le ,sqFp)m"`x(. ¨§Ÿ¤¨¥
"äNôé äNt" :øîBì ãeîìz¯ltM ©§©¨Ÿ¦§¤¤¤

oFW`x xBqd xg` zFAxl ,oFWNd©¨§©©©¤§¥¦
.ipWeel dxez §¥¦

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy

(åì)øwáé-àì øBòa ÷úpä äNt äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯
:àeä àîè áävä øòOì ïäkä©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬«

(æì)Ba-çîö øçL øòNå ÷úpä ãîò åéðéòa-íàå§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ¨«©²
ñ :ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£¯ÁL ¯ÚNÂ∑ ּדֹומה "צהב" ּולׁשֹון "וׂשער". לֹומר: ּתלמּוד צהב? ׁשאינֹו והאדם הּירק אף מּנין ¿≈»»…ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבלע"ז  אורפל"א "זהב", ּכמֹו "צהב", הּזהב, ‰Ô‰k.לתבנית B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë∑ׁשּטהרֹו טמא הא ְְְְִַַַַָָָָֹֹ»¿ƒ¬«…≈ֲִֵֶָָ

טהֹור לא ז)הּכהן, .(מו"ק ֵַָֹֹ

(çì)úøäa íøNa-øBòá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«§¨−̈¤«¨®Ÿ
:úðáì úøäa¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ

i"yx£˙¯‰a∑ חברּבּורֹות. ∆»…ְֲַ

(èì)úBäk úøäa íøNa-øBòá äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´
ñ :àeä øBäè øBòa çøt àeä ÷äa úðáì§¨®Ÿ¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬«

i"yx£˙·Ï ˙B‰k∑ ּכהה אּלא עז ׁשּלהן לבן ׁשּקֹורין ∑a‰˜.ׁשאין אדם, אדם ּבבׂשר הּנראה לבן ּכמין ≈¿»…ֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ…«ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
צח  ּבלבן הּבׂשר מבהיק לעדׁשה עדׁשה ׁשּבין עדׁשן ּכאיׁש ּבהק, קר ּוי אדמימּותֹו, חברּבּור ֹות ּבין .רוש"ו, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ß xii` 'a iyily mei ß

(î):àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«

i"yx£‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜∑,נתקין מּטמאת אּלא ׁשאינֹוטהֹור ׂשער, מקֹום ׁשהם וזקן, ראׁש ּבסימני נּדֹון ≈≈«»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּופׂשיֹון  ּומחיה לבן, ּבׂשער ּבׂשר: עֹור נגעי .ּבסימני ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָ

kLÓa‡לו  ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»≈ƒ¿»¿«¿»
:‡e‰ ·‡ÒÓ ˜nÒ ¯ÚNÏ ‡‰k ¯w·È ‡Ï»¿«≈«¬»¿≈»À»¿»»

ˆÁÓלז  Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡˜˙ Ì˜ ‰Â‰ „k Ì‡Â¿ƒ«¬»»ƒ¿»¿≈»À»¿«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡e‰ ÈÎc ‡˜˙ Èqz‡ da≈ƒ«ƒƒ¿»¿≈ƒ«ƒ≈«¬»

ÔB‰¯Òaלח  CLÓ· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿
:Ô¯eÁ Ô¯‰a Ô¯‰a«¬»«¬»«¿»

Ô¯‰aלט  ÔB‰¯Òa CLÓ· ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»
ÈÎc ‡kLÓ· È‚Ò ‡e‰ ‡˜‰a Ô¯eÁ ÔÈÓÚ»¿»«¿»»¬»»≈¿«¿»¿≈

:‡e‰

ÈÎcמ  ‡e‰ Á¯˜ dLÈ¯ ¯ÚN ¯zÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈««¿«≈≈¿«¿≈
:‡e‰

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fl)øçL øòNå÷øiä óà ïépî Y §¥¨¨Ÿ¦©¦©©¨Ÿ
:øîBì ãeîìz ?áäö BðéàL íãàäå§¨¨Ÿ¤¥¨Ÿ©§©

"øòNå"¯micnFl "xrUe" lW e"`Edn §¥¨¥©¨¤§¥¨§¦
FA gnve" aFYkl did lFki ixdW ,oM¥¤£¥¨¨¨¦§§¨©
xrU iAB aEzMW FnM ,"xFgW xrU¥¨¨§¤¨©¥¥¨

"aFdv xrU FaE" aFdv)b"t mirbp dax dil` ¨¥¨¨
b"n(.

[äîìe]¯ciÎiazM dOkA `qxiBd oM §¨¥©¦§¨§©¨¦§¥¨
:EpiptNW miqEtCaE .mipFW`x miqEtcE§¦¦¦©§¦¤§¨¥

.oFWlE§
äîBc áäö¯ok iptl xMfp xaMW s` ¨Ÿ¤©¤§¨¦§©¦§¥¥

xg`NW mEXn o`M i"Wx FWxtn ,aFdv̈§¨§©¦¨¦¤§©©
Fpi` mFc`de wFxIdW o`M WxiRW¤¥©¨¤©¨§¨¨¥

aFdv Edn oiadl Wi ,aFdv)g"ty(. ¨¥§¨¦©¨
áäæ Bîk áäö ,áäfä úéðáúì¯oMW §©§¦©¨¨¨Ÿ§¨Ÿ¤¥

.mitNgzn o"ife i"Cv©¦§©¦¦§©§¦
à"ìáøåà¯orable.aFdf ,adadv ,§©§©¨

.æòìaïäkä Bøäèå àeä øBäèY §©©¨§¦£©Ÿ¥
øBäè àì ,ïäkä BøähL àîè àä̈¨¥¤¦£©Ÿ¥Ÿ¨

¯aEzMd zxifB FGW xnFl oYip didW¤¨¨¦¨©¤§¥©©¨
iciA diElY mzxdhe mirbp z`nEHW¤§©§¨¦§¨¢¨¨§¨¦¥
WIW iRÎlrÎs` Fxdih m`e ,odkŸ¥§¦¦£©©¦¤¥
,xFdh df ixd d`nEh ipniq rbPA©¤©¦¨¥§¨£¥¤¨
`Ed xFdh" :aEzMd EprinWn Kkl§¨©§¦¥©¨¨
xdhl lFki odMdW ,"odMd Fxdihe§¦£©Ÿ¥¤©Ÿ¥¨§©¥
dGnE .dxdh ipniq Fl WIW in wx©¦¤¥¦¨¥¨¢¨¦¤
lFki odMdW ,d`nEh oiprl mB cnlp¦§©©§¦§©§¨¤©Ÿ¥¨
ipniq Fl WIW in wx zF`Ohl§©©¦¤¥¦¨¥
dxdh ipniq Fl WIW in `le ,d`nEh§¨§Ÿ¦¤¥¦¨¥¨¢¨

)m"`x(oiprl xTirA `Ed WECigde .§©¦§¦¨§¦§©
,o`M `weC aEzMd FazM okle ,dxdḧ¢¨§¨¥§¨©¨©§¨¨
FzF` `Oih `l oicrW iRÎlrÎs`W¤©©¦¤£©¦Ÿ¦¥
,"dY` `nh" Fl xn` `NW ,odMd©Ÿ¥¤Ÿ¨©¨¥©¨
m`e ,lrFtA `nh Fpi` oicr `liOnE¦¥¨£©¦¥¨¥§©§¦
odMd Fxdih m`W xnFl oYip did oM¥¨¨¦¨©¤¦¦£©Ÿ¥
oeiMW aEzMd EprinWn ,xFdh didi¦§¤¨©§¦¥©¨¤¥¨

xFdh Fpi` d`nEh ipniq Fl WIW)ixac ¤¥¦¨¥§¨¥¨
cec(wEqR lirl i"Wx d`xE .§¥©¦§¥¨

.bgl dxez

(gl)úøäaúBøeaøáç Y¯mB d`xE ¤¨Ÿ£©§§¥©
xE`iAaE a wEqR lirl i"WxA§©¦§¥¨©¥

.mWhl dxez ¨
(hl)úðáì úBäkïälL ïáì ïéàL Y ¥§¨Ÿ¤¥Ÿ¤¤¨¤

.ääk àlà æò÷äaïáì ïéîk Y ©¤¨¥¤Ÿ©§¦Ÿ¤
ïéøBwL ,íãà íãà øNáa äàøpä©¦§¤¦§©¨¨¨Ÿ¤¦

ù"åø¯ros.ipFnc` ,©§¦
éeø÷ ,Búeîéîãà úBøeaøáç ïéa¥£©§©§¦¨

"÷äa"¯wdA" :` ,hi dCp i"Wx d`xE Ÿ©§¥©¦¦¨Ÿ©
mixEgA miWp`A d`xPW ,oaFl oFWl ±§¤¤¦§¤©£¨¦©¦

."mdiptA c`n zFpal zFRh¦§¨§Ÿ¦§¥¤
äLãòì äLãò ïéaL ïLãò Léàk§¦©§¨¤¥£¨¨©£¨¨

.çö ïáìa øNaä ÷éäáî¯WIWFl ©§¦©¨¨§Ÿ¤©¤¥
.miWcr oinM FtEbA minzMn dxez §¨¦§§¦£¨¦

(n)àeä øBäè àeä çø÷øBäè Y ¥¥©¨¨
ïé÷úð úàîhî¯xFdh `EdW `le ¦ª§©§¨¦§Ÿ¤¨

.Kli`e an wEqR oOwlcM ,ixnbl§©§¦§¦§©¨¨§¥¨



rxevnÎrixfzנ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ע ע ע ע ֹוֹוֹוֹורררר נגעינגעינגעינגעי ּבּבּבּבססססּמּמּמּמניניניני אאאאּלּלּלּלאאאא .... .... וזקןוזקןוזקןוזקן ראראראראׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבססססּמּמּמּמניניניני ננננּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוןןןן מ)ׁשׁשׁשׁשאינאינאינאינֹוֹוֹוֹו יג, ראׁשֹו"(רש"י  ׁש"יּמרט ללּמד ׁשּבא מפרׁש אינֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
מּנׁשירה  נֹוצר אינֹו ׁשהּנגע היינּו ׂשער", ׁשּבמקֹום נגע ׁשל ׁשמֹו ּכ" רׁש"י מפרׁש הּוא" "נתק על עּמֹו: ונּמּוקֹו מטּמא. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאינֹו
ׁשּנׁשירת  ּומּכיון ׂשער). נׁשירת ענינֹו ּבּזקן אֹו ּבראׁש ׁשּנגע היינּו הּׂשער", מּׁשם "ׁשּנּתק ׁשּכתב ּכהרמּב"ן, (ּודלא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּדוקא
ּדינֹו מלּמד הּכתּוב אּלא זה; את לׁשלל צר ואין טמאה, סּמן הּוא ראׁשֹו" ׁש"יּמרט לֹומר סברא אין נגע, אינּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻׂשערֹות

זה.נגענגענגענגעׁשל ּבמקֹום ׁשּנֹולד ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

(àî)øBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬
:àeä«

i"yx£ÂÈt ˙‡tÓ Ì‡Â∑ ּומּׁשּפּוע ּבּכלל, ּומּכאן ׁשּמּכאן הּצדעין ואף "ּגּבחת", קרּוי ּפניו, ּכלּפי קדקד מּׁשּפּוע ¿ƒƒ¿«»»ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
"קרחת" קרּוי אחֹוריו ּכלּפי .קדקד ְְֲֵַַַָָָָֹ

(áî)ícîãà ïáì òâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå§¦¦«§¤³©¨©¸©Æ´©©©½©¤−©¨¨´£©§¨®
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úçøt úòøö̈©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«

i"yx£Ô·Ï Ú‚ÌcÓ„‡∑– ּבׂשר" עֹור צרעת "ּכמראה לֹומר: ּתלמּוד הּמראֹות? ׁשאר מּנין .ּכמראה ּפתּו ∆«»»¬«¿»ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָ
מראֹות  ּבארּבע ׁשּמטּמא ּבֹו? אמּור ּומהּו בעֹורֿבׂשרֹו". ּכיֿיהיה "אדם ּבׂשר': 'עֹור ּבפרׁשת האמּור ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּצרעת
נתקין  ּכמראה ולא אחד, ּבׁשבּוע נּדֹון ׁשהּוא ּומכוה, ּבׁשחין האמּור צרעת ּכמראה ולא ׁשבּועֹות, ּבׁשני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹונּדֹון

ותֹולדּתּה ּבהרת ותֹולדּתּה, ׂשאת מראֹות: ּבארּבע מטּמאין ׁשאין ׂשער, מקֹום .ׁשל ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

¯dLÈמא  ¯ÚN ¯zÈ È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ì‡Â¿ƒƒ»√≈¬ƒ««¿«≈≈
:‡e‰ ÈÎc ‡e‰ LBÏb¿¿≈

·‚d˙eLBÏמב  B‡ d˙eÁ¯˜· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿»»≈ƒ¿≈
‡È‰ ‡È‚Ò ˙e¯È‚Ò ˜BnÒ ¯eÁ LzÎÓ«¿«ƒ»«¿ƒ»¿»ƒ

:d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a¿»»≈ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ï÷æå Làø éðîéña ïBcð BðéàL¯ ¤¥¦§¦¨¥Ÿ§¨¨
.oFiUtE aFdv xrUA§¥¨¨¦§

øòN íB÷î íäL¯"`Ed gxw"W oeike ¤¥§¥¨§¥¨¤¥¥©
FpwfE FW`x zFxrU Ehxnp ixdW)(± ¤£¥¦§§©£Ÿ§¨

.oiwzp z`nEHn "`Ed xFdh"¨¦§©§¨¦
øòNa ,øNa øBò éòâð éðîéña àlà¤¨§¦¨¥¦§¥¨¨§¥¨

ïáì¯miqEtcE ciÎiazM dOkA ¨¨§©¨¦§¥¨§¦
,"oal xrUA" miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦§¥¨¨¨
liMUn"aE .zFxrU llM Fl oi` ixdW¤£¥¥§¨§¨§©§¦
KxC iM ,miptAW `qxiBd aXin "cecl§¨¦§©¥©¦§¨¤¦§¦¦¤¤
F` miYW mdl x`WPW dgxw ilrA©£¥¨§¨¤¦§¨¨¤§©¦
lr mW dWwOW `N` .zFxrU WlẄ§¨¤¨¤©§¤¨©
zxFz"A WxFtnd cbp EdGW i"Wx©¦¤¤¤¤©§¨§©
,oal xrUA `OHn Fpi`W "mipdMŸ£¦¤¥¦©¥§¥¨¨¨
an wEqtA `aEOdn z`f micnFle§§¦Ÿ¥©¨§¨

zgxFR"`idd`xpe .oal xrUA `le ± " ©©¦§Ÿ§¥¨¨¨§¦§¤
mihrnn `l `xwn lW FhEWR itNW¤§¦§¤¦§¨Ÿ§©£¦
ixd `liOnE ,"`id zgxFR"n oal xrU¥¨¨¨¦©©¦¦¥¨£¥

.oal xrUA mB `OHn `Ed¦©¥©§¥¨¨¨
ïBéNôe ,äéçîe¯,zF`xn drAx`aE ¦§¨¦§§©§¨¨©§

.mW i"WxaE bn wEqR oOwlcM`n dxez §¦§©¨¨§©¦¨
(`n)åéðt úàtî íàåòetMî Y §¦¦§©¨¨¦¦©

óàå ,úçaâ éeø÷ åéðô étìk ã÷ã÷̈§Ÿ§©¥¨¨¨©©©§©

,ììka ïàkîe ïàknL ïéòãvä©§¨¦¤¦¨¦¨©§¨
éeø÷ åéøBçà étìk ã÷ã÷ òetMîe¦¦©¨§Ÿ§©¥£¨¨

úçø÷¯wEqR oOwl i"Wx mB d`x ¨©©§¥©©¦§©¨¨
.dpan dxez

(an)ícîãà ïáì òâðCeút Y¯ ¤©¨¨£©§¨¨
,cgi miaxFrn mCnc`de oaNdW¤©¨¨§¨£©§¨§¨¦©©
oOwl WxFtnM ,"z`U"A o`M xAEcnE§¨¨¦§¥©§¨§©¨
dpal rbPd z`U dPde" :bn wEqR̈§¦¥§¥©¤©§¨¨
a wEqR lirl x`Azp xakE ."znCnc £̀©§¤¤§¨¦§¨¥§¥¨
`id z`Vd `xwn lW FhEWR iRÎlrW¤©¦§¤¦§¨©§¥¦
miNdY i"Wx d`xE .dviA mExwM dpal§¨¨¦§¥¨§¥©¦§¦¦
Fpi`W" FWExiR "mCnc` oal"W :ci ,gq¤¨¨£©§¨¥¤¥

."mFc` `le oal `lŸ¨¨§Ÿ¨
úBàønä øàL ïépî¯mi`Ohn mdW ¦©¦§¨©©§¤¥§©§¦

,z`Vd FnM ,mCnc` d`xnA KEztA§¨§©§¤£©§¨§©§¥
,zxdA :zF`xOd zylW x`Wl dpEMde§©©¨¨¦§¨§Ÿ¤©©§©¤¤

.z`Vd zgRqe ,zxdAd zgRq©©©©©¤¤§©©©©§¥
.["òâð"] :øîBì ãeîìz¯`qxiBd oM ©§©¤©¥©¦§¨

.mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dAxdA§©§¥¦§¥¨§¦¦¦
x`W zFAxl d`A "rbp" zaiY ,xnFlM§©¥©¤©¨¨§©§¨
.mCnc` d`xnA KEztA mirbp zF`xn©§§¨¦§¨§©§¤£©§¨
miqxFB `l EpiptNW miqEtCA la £̀¨©§¦¤§¨¥Ÿ§¦
d`xnM" `Ed KWndd `N` ,Ff daiY¥¨¤¨©¤§¥§©§¥

i"Wx ixaC lke ,"xUA xFr zrxv̈©©¨¨§¨¦§¥©¦
.FnlFdl dWwe .`Ad xEACAW¤©¦©¨§¨¤§§

øNa øBò úòøö äàøîkY §©§¥¨©©¨¨
úLøôa øeîàä "úòøv"ä "äàøîk"§©§¥©¨©©¨¨§¨¨©
øBòá äéäé ék íãà" ,"øNa øBò"¨¨¨¨¦¦§¤§

"BøNa¯.a wEqR lirl §¨§¥¨
òaøàá ànènL ?Ba øeîà äîe¨¨¤§©¥§©§©

úBàøî¯i"WxaE a wEqR lirlcM ©§§¦§¥¨§©¦
.mẄ

úBòeáL éðLa ïBcðå¯lirlcM §¦¦§¥¨§¦§¥
.gÎc miwEqR§¦

ïéçLa øeîàä úòøö äàøîë àìå§Ÿ§©§¥¨©©¨¨¦§¦
ãçà òeáLa ïBcð àeäL ,äåëîe¯ ¦§¨¤¦§¨©¤¨

.gkÎgi wEqR lirlcM§¦§¥¨
íB÷î ìL ïé÷úð äàøîë àìå§Ÿ§©§¥§¨¦¤§
òaøàa ïéànèî ïéàL ,øòN¥¨¤¥§©§¦§©§©
úøäa ,dzãìBúå úàN úBàøî©§§¥§©§¨©¤¤

.dzãìBúå¯mikixv mpi`W ,WExiR §©§¨¥¤¥¨§¦¦
,`nHdl icM ElNd zF`xn rAx`l§©§©©§©¨§¥§¦¨¥
Eide FW`x zFxrU EwYiPW oeiM `N ¤̀¨¥¨¤¦§©£Ÿ§¨

`nh - d`nEh ipniq FA)d`xe .m"`x ¦¨¥§¨¨¥
o"anx(.bn dxez

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy

(âî)äðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´
øBò úòøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬

:øNä¨«

(ãî)ïäkä epànèé ànè àeä àîè àeä òeøö-Léà¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−
:Bòâð BLàøa§Ÿ¬¦§«

i"yx£BÚ‚ BL‡¯a∑ לרּבֹות יטּמאּנּו", "טּמא לֹומר: ּתלמּוד המנּגעים? ׁשאר לרּבֹות מּנין נתקין, אּלא לי אין ¿…ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
וגֹו'" פרמים יהיּו "ּבגדיו אֹומר: הּוא ּכּלן על ּכּלן. .את ְְְְִִֵֶַָָָָֻֻֻ

(äî)íéîøô eéäé åéãâa òâpä Ba-øLà òeøväå§©¨¹©£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ
àîèå äèòé íôN-ìòå òeøô äéäé BLàøå|àîè §ŸÆ¦«§¤´¨½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−

:àø÷é¦§¨«
i"yx£ÌÈÓ¯Ù∑ קרּועים.Úe¯Ù∑ ׂשער ËÚÈ‰.מגּדל ÌÙNŒÏÚÂ∑ ּכאבל.ÌÙN∑ גרינו"ן הּׂשפתים, ׂשער ¿Àƒְִ»«ְֵָָֻ¿«»»«¿∆ְֵָ»»ְְִַַַָ

È˜¯‡.ּבלע"ז  ‡ÓË ‡ÓËÂ∑מּמּנּו ויפרׁשּו טמא, ׁשהּוא ה)מׁשמיע .(מו"ק ְַַ¿»≈»≈ƒ¿»ְְְְִִִֵֶֶַַָ

(åî)ããa àeä àîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§−̈¨¥´®¨¨´
ñ :BáLBî äðçnì õeçî áLé¥¥½¦¬©©«£¤−«¨«

i"yx£·LÈ „„a∑ ליׁשב טמאים מּׁשאר ּנׁשּתּנה מה רּבֹותינּו: ואמרּו עּמֹו. יֹוׁשבים טמאים ׁשאר יהיּו ׁשּלא »»≈≈ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
יּבדל  הּוא אף לרעהּו, איׁש ּובין לאׁשּתֹו איׁש ּבין הרע ּבלׁשֹון הבּדיל והּוא הֹואיל ÁnÏ‰.ּבדד? ıeÁÓ∑ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָƒ««¬∆

מחנֹות לׁשלׁש סז)חּוץ .(פסחים ְֲַָֹ

LzÎÓ‡מג  ˜ÈnÚ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»≈«¬»¿»«ƒ«¿»»
d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a ‡˜nÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿»»≈ƒ¿≈

:‡¯Òa CLÓ ‡˙e¯È‚Ò ÈÊÁÓk¿∆¡≈¿ƒ»¿«ƒ¿»

dp·‡ÒÈמד  ‡·‡Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡e‰ ¯È‚Ò ¯·b¿«¿ƒ¿»»»√»¿»≈ƒ≈
:dLzÎÓ dLÈ¯a ‡‰k«¬»¿≈≈«¿»≈

ÔB‰Èמה  È‰BLe·Ï ‡LzÎÓ d· Èc ‡¯È‚Òe¿ƒ»ƒ≈«¿»»¿ƒ¿
‡Ï·‡k ÌÙN ÏÚÂ ÚÈ¯Ù È‰È dLÈ¯Â ÔÈÚf·Ó¿«¿ƒ¿≈≈¿≈¿ƒ«¿«»»«¬≈»
:È¯˜È Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÛhÚ˙Èƒ¿«»¿»ƒ¿«¬¿»ƒ¿«¬ƒ¿≈

ÒÓ‡·מו  ·‡ÒÓ È‰È d· ‡LzÎÓ Èc ÈÓBÈ Ïk»≈ƒ«¿»»≈¿≈¿»»¿»»
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÈ È‰B„BÁÏa ‡e‰ƒ¿ƒ≈≈ƒ»»¿«¿ƒ»

:d·˙BÓ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(cn)Bòâð BLàøaàlà éì ïéà Y §Ÿ¦§¥¦¤¨
ïé÷úð¯mdW ,W`xd iwzp md §¨¦¥¦§¥¨Ÿ¤¥

md mBW zgAbe zgxw irbpl minFC¦§¦§¥¨©©§©©©¤©¥
mixaCd lM Exn`p mdA mbe ,W`xÄŸ§©¨¤¤¤§¨©§¨¦
xnF`W itM ,enÎdn wEqtA mixEn`d̈£¦§¨§¦¤¥

KWndA i"Wx)m"`x t"r(. ©¦©¤§¥
íéòbðîä øàL úBaøì ïépî¯lW ¦©¦§©§¨©§ª¨¦¤

.xUA xFr zrxv̈©©¨¨
,"epànèé ànè" :øîBì ãeîìz©§©©¥§©§¤
àeä ïlk ìò ,ïlk úà úBaøì§©¤ª¨©ª¨

."'Bâå íéîøô eéäé åéãâa" øîBà¯ ¥§¨¨¦§§ª¦§
.dn wEqRdn dxez ¨

(dn)íéîøô.íéòeø÷ YòeøôY §ª¦§¦¨©
.øòN ìcâîäèòé íôN ìòå¯ §ª©¥¨§©¨¨©§¤

W`xztihr rnWn ,"dhri"),eh w"en i"yx ©§¤©§©£¦©Ÿ
`(.

ìáàk¯Wi oipr dn dfA x`an §¨¥§¨¥¨¤¨¦§¨¥
minExR eicbA `lin ,W`xd ztihrA©£¦©¨Ÿ¥¨§¨¨§¦
K` ,xaCAW xrSd oaEn lCEbn FxrUE§¨§¨¨©©©¤©¨¨©
EdGW azM okl ?dtihrA Wi xrS dn©©©¥©£¦¨¨¥¨©¤¤
oM iM ,xrv lr dxFn df mBW ,"la`M"§¨¥¤©¤¤©©©¦¥

mila`d KxC)dcya x`a(. ¤¤¨£¥¦
íôNï"åðøéâ ,íéúôOä øòN Y¯ ¨¨§©©§¨©¦

gernonmtU ,. ¨¨
.æòìaàø÷é àîè àîèåòéîLî Y §©©§¨¥¨¥¦§¨©§¦©

epnî eLøôéå "àîè" àeäL¯d`x ¤¨¥§¦§§¦¤§¥
`nh" :` cEOr sFq ,fq zAW i"Wx mB©©¦©¨©¨¥
Ewgx ,`nh :xnF` Fnvr `Ed ± `nḧ¥©§¥¨¥¦§
ltM WxtOW eixaCn rnWnE ."ilrn¥¨©©§©¦§¨¨¤§¨¥¤¤
`EdW Fnvr `Ed ± "`nh `nhe" oFWNd©¨§¨¥¨¥©§¤
azke .ip` "`nh" :`xwi ,"`nh"¨¥¦§¨¨¥£¦§¨©

cecl liMUn"AmicbaA KlFdX dOW ," §©§¦§¨¦¤©¤¥¦§¨¦
gikFn Fpi` sEhre xrU lCEbnE mirExw§¦§¨¥¨§¨¥¦©
mila`d mBW oeiM ,`nh `EdW eilr̈¨¤¨¥¥¨¤©¨£¥¦
,lirl i"Wx azMW itM ,oM miklFd§¦¥§¦¤¨©©¦§¥
d`xE .`nh `EdW ricFdl Kixv okle§¨¥¨¦§¦©¤¨¥§¥
`l ,`nh `nhe" :a ,av `Ow `aA i"Wx©¦¨¨©¨§¨¥¨¥Ÿ
lr ,Fnvr z` WIaOW `N` ,Frbp Fl iC©¦§¤¨¤§©¥¤©§©

."daFg aEzMd eilr liHd FgxMen dxez ¨§¦¦¨¨©¨¨
(en)áLé ããaøàL eéäé àlL Y ¨¨¥¥¤Ÿ¦§§¨

íéàîè¯mizn i`nhE miaf oFbM)i"yx §¥¦§¨¦§¥¥¥¦
` ,fq migqt(.

Bnò íéáLBé¯lW FgENiWl Epcnl §¦¦¨©§§¦¤
oNEMn xEng `EdW rxFvn)my i"yx(. §¨¤¨¦¨

xEQi` WIW xnFl miptA i"Wx zpEke§©¨©©¦¦§¦©¤¥¦
FOr aWil mi`nh x`Wl)m"`x(m` iM . ¦§¨§¥¦¥¥¦¦¦

`Ed rxFvOd gENiXW Epl xnFl wx©©¨¤¦©©§¨
xnF` `Ed ixd ,zFpgn WlWl uEgn¦§¨©££¥¥
,"FaWFn dpgOl uEgn" KMÎxg ©̀©¨¦©©£¤¨
`N` ,"aWi ccA"W mircFi `liOnE¦¥¨§¦¤¨¨¥¥¤¨
`NW Epl xnFl "aWi ccA" azM i`Ce©©¨©¨¨¥¥©¨¤Ÿ

`YevA FOr EaWi)dcya x`a(. ¥§¦§©§¨
eðéúBaø eøîàå¯.a ,fh oikxr §¨§©¥£¨¦

áLéì íéàîè øàMî äpzLp äî©¦§©¨¦§¨§¥¦¥¥
ìa ìécáä àeäå ìéàBä ?"ããa"ïBL ¨¨¦§¦§¦¦§

Léà ïéáe BzLàì Léà ïéa òøä̈¨¥¦§¦§¥¦
eäòøì¯mirbp E`A rxd oFWl lrW §¥¥¤©¨¨¨¨§¨¦
eilr)my i"yx(. ¨¨

ìãaé àeä óà¯"dcVA x`A"d azke ©¦¨¥§¨©©§¥©¨¤
mB lcAdl KixSW oaEn dGOW¤¦¤¨¤¨¦§¦¨¥©
`FaYWM FYW` mr dHOd WinWYn¦©§¦©¦¨¦¦§§¤¨
liMUn"A K` .dpgOl uEgn FxTal§©§¦©©£¤©§©§¦
`l FhENg iniA rxFvOdW azM "cecl§¨¦¨©¤©§¨¦¥¦Ÿ



ני rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ע ע ע ע ֹוֹוֹוֹורררר נגעינגעינגעינגעי ּבּבּבּבססססּמּמּמּמניניניני אאאאּלּלּלּלאאאא .... .... וזקןוזקןוזקןוזקן ראראראראׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבססססּמּמּמּמניניניני ננננּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוןןןן מ)ׁשׁשׁשׁשאינאינאינאינֹוֹוֹוֹו יג, ראׁשֹו"(רש"י  ׁש"יּמרט ללּמד ׁשּבא מפרׁש אינֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
מּנׁשירה  נֹוצר אינֹו ׁשהּנגע היינּו ׂשער", ׁשּבמקֹום נגע ׁשל ׁשמֹו ּכ" רׁש"י מפרׁש הּוא" "נתק על עּמֹו: ונּמּוקֹו מטּמא. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאינֹו
ׁשּנׁשירת  ּומּכיון ׂשער). נׁשירת ענינֹו ּבּזקן אֹו ּבראׁש ׁשּנגע היינּו הּׂשער", מּׁשם "ׁשּנּתק ׁשּכתב ּכהרמּב"ן, (ּודלא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּדוקא
ּדינֹו מלּמד הּכתּוב אּלא זה; את לׁשלל צר ואין טמאה, סּמן הּוא ראׁשֹו" ׁש"יּמרט לֹומר סברא אין נגע, אינּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻׂשערֹות

זה.נגענגענגענגעׁשל ּבמקֹום ׁשּנֹולד ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

(àî)øBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬
:àeä«

i"yx£ÂÈt ˙‡tÓ Ì‡Â∑ ּומּׁשּפּוע ּבּכלל, ּומּכאן ׁשּמּכאן הּצדעין ואף "ּגּבחת", קרּוי ּפניו, ּכלּפי קדקד מּׁשּפּוע ¿ƒƒ¿«»»ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
"קרחת" קרּוי אחֹוריו ּכלּפי .קדקד ְְֲֵַַַָָָָֹ

(áî)ícîãà ïáì òâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå§¦¦«§¤³©¨©¸©Æ´©©©½©¤−©¨¨´£©§¨®
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úçøt úòøö̈©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«

i"yx£Ô·Ï Ú‚ÌcÓ„‡∑– ּבׂשר" עֹור צרעת "ּכמראה לֹומר: ּתלמּוד הּמראֹות? ׁשאר מּנין .ּכמראה ּפתּו ∆«»»¬«¿»ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָ
מראֹות  ּבארּבע ׁשּמטּמא ּבֹו? אמּור ּומהּו בעֹורֿבׂשרֹו". ּכיֿיהיה "אדם ּבׂשר': 'עֹור ּבפרׁשת האמּור ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּצרעת
נתקין  ּכמראה ולא אחד, ּבׁשבּוע נּדֹון ׁשהּוא ּומכוה, ּבׁשחין האמּור צרעת ּכמראה ולא ׁשבּועֹות, ּבׁשני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹונּדֹון

ותֹולדּתּה ּבהרת ותֹולדּתּה, ׂשאת מראֹות: ּבארּבע מטּמאין ׁשאין ׂשער, מקֹום .ׁשל ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

¯dLÈמא  ¯ÚN ¯zÈ È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ì‡Â¿ƒƒ»√≈¬ƒ««¿«≈≈
:‡e‰ ÈÎc ‡e‰ LBÏb¿¿≈

·‚d˙eLBÏמב  B‡ d˙eÁ¯˜· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿»»≈ƒ¿≈
‡È‰ ‡È‚Ò ˙e¯È‚Ò ˜BnÒ ¯eÁ LzÎÓ«¿«ƒ»«¿ƒ»¿»ƒ

:d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a¿»»≈ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ï÷æå Làø éðîéña ïBcð BðéàL¯ ¤¥¦§¦¨¥Ÿ§¨¨
.oFiUtE aFdv xrUA§¥¨¨¦§

øòN íB÷î íäL¯"`Ed gxw"W oeike ¤¥§¥¨§¥¨¤¥¥©
FpwfE FW`x zFxrU Ehxnp ixdW)(± ¤£¥¦§§©£Ÿ§¨

.oiwzp z`nEHn "`Ed xFdh"¨¦§©§¨¦
øòNa ,øNa øBò éòâð éðîéña àlà¤¨§¦¨¥¦§¥¨¨§¥¨

ïáì¯miqEtcE ciÎiazM dOkA ¨¨§©¨¦§¥¨§¦
,"oal xrUA" miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦§¥¨¨¨
liMUn"aE .zFxrU llM Fl oi` ixdW¤£¥¥§¨§¨§©§¦
KxC iM ,miptAW `qxiBd aXin "cecl§¨¦§©¥©¦§¨¤¦§¦¦¤¤
F` miYW mdl x`WPW dgxw ilrA©£¥¨§¨¤¦§¨¨¤§©¦
lr mW dWwOW `N` .zFxrU WlẄ§¨¤¨¤©§¤¨©
zxFz"A WxFtnd cbp EdGW i"Wx©¦¤¤¤¤©§¨§©
,oal xrUA `OHn Fpi`W "mipdMŸ£¦¤¥¦©¥§¥¨¨¨
an wEqtA `aEOdn z`f micnFle§§¦Ÿ¥©¨§¨

zgxFR"`idd`xpe .oal xrUA `le ± " ©©¦§Ÿ§¥¨¨¨§¦§¤
mihrnn `l `xwn lW FhEWR itNW¤§¦§¤¦§¨Ÿ§©£¦
ixd `liOnE ,"`id zgxFR"n oal xrU¥¨¨¨¦©©¦¦¥¨£¥

.oal xrUA mB `OHn `Ed¦©¥©§¥¨¨¨
ïBéNôe ,äéçîe¯,zF`xn drAx`aE ¦§¨¦§§©§¨¨©§

.mW i"WxaE bn wEqR oOwlcM`n dxez §¦§©¨¨§©¦¨
(`n)åéðt úàtî íàåòetMî Y §¦¦§©¨¨¦¦©

óàå ,úçaâ éeø÷ åéðô étìk ã÷ã÷̈§Ÿ§©¥¨¨¨©©©§©

,ììka ïàkîe ïàknL ïéòãvä©§¨¦¤¦¨¦¨©§¨
éeø÷ åéøBçà étìk ã÷ã÷ òetMîe¦¦©¨§Ÿ§©¥£¨¨

úçø÷¯wEqR oOwl i"Wx mB d`x ¨©©§¥©©¦§©¨¨
.dpan dxez

(an)ícîãà ïáì òâðCeút Y¯ ¤©¨¨£©§¨¨
,cgi miaxFrn mCnc`de oaNdW¤©¨¨§¨£©§¨§¨¦©©
oOwl WxFtnM ,"z`U"A o`M xAEcnE§¨¨¦§¥©§¨§©¨
dpal rbPd z`U dPde" :bn wEqR̈§¦¥§¥©¤©§¨¨
a wEqR lirl x`Azp xakE ."znCnc £̀©§¤¤§¨¦§¨¥§¥¨
`id z`Vd `xwn lW FhEWR iRÎlrW¤©¦§¤¦§¨©§¥¦
miNdY i"Wx d`xE .dviA mExwM dpal§¨¨¦§¥¨§¥©¦§¦¦
Fpi`W" FWExiR "mCnc` oal"W :ci ,gq¤¨¨£©§¨¥¤¥

."mFc` `le oal `lŸ¨¨§Ÿ¨
úBàønä øàL ïépî¯mi`Ohn mdW ¦©¦§¨©©§¤¥§©§¦

,z`Vd FnM ,mCnc` d`xnA KEztA§¨§©§¤£©§¨§©§¥
,zxdA :zF`xOd zylW x`Wl dpEMde§©©¨¨¦§¨§Ÿ¤©©§©¤¤

.z`Vd zgRqe ,zxdAd zgRq©©©©©¤¤§©©©©§¥
.["òâð"] :øîBì ãeîìz¯`qxiBd oM ©§©¤©¥©¦§¨

.mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dAxdA§©§¥¦§¥¨§¦¦¦
x`W zFAxl d`A "rbp" zaiY ,xnFlM§©¥©¤©¨¨§©§¨
.mCnc` d`xnA KEztA mirbp zF`xn©§§¨¦§¨§©§¤£©§¨
miqxFB `l EpiptNW miqEtCA la £̀¨©§¦¤§¨¥Ÿ§¦
d`xnM" `Ed KWndd `N` ,Ff daiY¥¨¤¨©¤§¥§©§¥

i"Wx ixaC lke ,"xUA xFr zrxv̈©©¨¨§¨¦§¥©¦
.FnlFdl dWwe .`Ad xEACAW¤©¦©¨§¨¤§§

øNa øBò úòøö äàøîkY §©§¥¨©©¨¨
úLøôa øeîàä "úòøv"ä "äàøîk"§©§¥©¨©©¨¨§¨¨©
øBòá äéäé ék íãà" ,"øNa øBò"¨¨¨¨¦¦§¤§

"BøNa¯.a wEqR lirl §¨§¥¨
òaøàá ànènL ?Ba øeîà äîe¨¨¤§©¥§©§©

úBàøî¯i"WxaE a wEqR lirlcM ©§§¦§¥¨§©¦
.mẄ

úBòeáL éðLa ïBcðå¯lirlcM §¦¦§¥¨§¦§¥
.gÎc miwEqR§¦

ïéçLa øeîàä úòøö äàøîë àìå§Ÿ§©§¥¨©©¨¨¦§¦
ãçà òeáLa ïBcð àeäL ,äåëîe¯ ¦§¨¤¦§¨©¤¨

.gkÎgi wEqR lirlcM§¦§¥¨
íB÷î ìL ïé÷úð äàøîë àìå§Ÿ§©§¥§¨¦¤§
òaøàa ïéànèî ïéàL ,øòN¥¨¤¥§©§¦§©§©
úøäa ,dzãìBúå úàN úBàøî©§§¥§©§¨©¤¤

.dzãìBúå¯mikixv mpi`W ,WExiR §©§¨¥¤¥¨§¦¦
,`nHdl icM ElNd zF`xn rAx`l§©§©©§©¨§¥§¦¨¥
Eide FW`x zFxrU EwYiPW oeiM `N ¤̀¨¥¨¤¦§©£Ÿ§¨

`nh - d`nEh ipniq FA)d`xe .m"`x ¦¨¥§¨¨¥
o"anx(.bn dxez

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy

(âî)äðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´
øBò úòøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬

:øNä¨«

(ãî)ïäkä epànèé ànè àeä àîè àeä òeøö-Léà¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−
:Bòâð BLàøa§Ÿ¬¦§«

i"yx£BÚ‚ BL‡¯a∑ לרּבֹות יטּמאּנּו", "טּמא לֹומר: ּתלמּוד המנּגעים? ׁשאר לרּבֹות מּנין נתקין, אּלא לי אין ¿…ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
וגֹו'" פרמים יהיּו "ּבגדיו אֹומר: הּוא ּכּלן על ּכּלן. .את ְְְְִִֵֶַָָָָֻֻֻ

(äî)íéîøô eéäé åéãâa òâpä Ba-øLà òeøväå§©¨¹©£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ
àîèå äèòé íôN-ìòå òeøô äéäé BLàøå|àîè §ŸÆ¦«§¤´¨½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−

:àø÷é¦§¨«
i"yx£ÌÈÓ¯Ù∑ קרּועים.Úe¯Ù∑ ׂשער ËÚÈ‰.מגּדל ÌÙNŒÏÚÂ∑ ּכאבל.ÌÙN∑ גרינו"ן הּׂשפתים, ׂשער ¿Àƒְִ»«ְֵָָֻ¿«»»«¿∆ְֵָ»»ְְִַַַָ

È˜¯‡.ּבלע"ז  ‡ÓË ‡ÓËÂ∑מּמּנּו ויפרׁשּו טמא, ׁשהּוא ה)מׁשמיע .(מו"ק ְַַ¿»≈»≈ƒ¿»ְְְְִִִֵֶֶַַָ

(åî)ããa àeä àîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§−̈¨¥´®¨¨´
ñ :BáLBî äðçnì õeçî áLé¥¥½¦¬©©«£¤−«¨«

i"yx£·LÈ „„a∑ ליׁשב טמאים מּׁשאר ּנׁשּתּנה מה רּבֹותינּו: ואמרּו עּמֹו. יֹוׁשבים טמאים ׁשאר יהיּו ׁשּלא »»≈≈ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
יּבדל  הּוא אף לרעהּו, איׁש ּובין לאׁשּתֹו איׁש ּבין הרע ּבלׁשֹון הבּדיל והּוא הֹואיל ÁnÏ‰.ּבדד? ıeÁÓ∑ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָƒ««¬∆

מחנֹות לׁשלׁש סז)חּוץ .(פסחים ְֲַָֹ

LzÎÓ‡מג  ˜ÈnÚ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»≈«¬»¿»«ƒ«¿»»
d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a ‡˜nÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿»»≈ƒ¿≈

:‡¯Òa CLÓ ‡˙e¯È‚Ò ÈÊÁÓk¿∆¡≈¿ƒ»¿«ƒ¿»

dp·‡ÒÈמד  ‡·‡Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡e‰ ¯È‚Ò ¯·b¿«¿ƒ¿»»»√»¿»≈ƒ≈
:dLzÎÓ dLÈ¯a ‡‰k«¬»¿≈≈«¿»≈

ÔB‰Èמה  È‰BLe·Ï ‡LzÎÓ d· Èc ‡¯È‚Òe¿ƒ»ƒ≈«¿»»¿ƒ¿
‡Ï·‡k ÌÙN ÏÚÂ ÚÈ¯Ù È‰È dLÈ¯Â ÔÈÚf·Ó¿«¿ƒ¿≈≈¿≈¿ƒ«¿«»»«¬≈»
:È¯˜È Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÛhÚ˙Èƒ¿«»¿»ƒ¿«¬¿»ƒ¿«¬ƒ¿≈

ÒÓ‡·מו  ·‡ÒÓ È‰È d· ‡LzÎÓ Èc ÈÓBÈ Ïk»≈ƒ«¿»»≈¿≈¿»»¿»»
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÈ È‰B„BÁÏa ‡e‰ƒ¿ƒ≈≈ƒ»»¿«¿ƒ»

:d·˙BÓ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(cn)Bòâð BLàøaàlà éì ïéà Y §Ÿ¦§¥¦¤¨
ïé÷úð¯mdW ,W`xd iwzp md §¨¦¥¦§¥¨Ÿ¤¥

md mBW zgAbe zgxw irbpl minFC¦§¦§¥¨©©§©©©¤©¥
mixaCd lM Exn`p mdA mbe ,W`xÄŸ§©¨¤¤¤§¨©§¨¦
xnF`W itM ,enÎdn wEqtA mixEn`d̈£¦§¨§¦¤¥

KWndA i"Wx)m"`x t"r(. ©¦©¤§¥
íéòbðîä øàL úBaøì ïépî¯lW ¦©¦§©§¨©§ª¨¦¤

.xUA xFr zrxv̈©©¨¨
,"epànèé ànè" :øîBì ãeîìz©§©©¥§©§¤
àeä ïlk ìò ,ïlk úà úBaøì§©¤ª¨©ª¨

."'Bâå íéîøô eéäé åéãâa" øîBà¯ ¥§¨¨¦§§ª¦§
.dn wEqRdn dxez ¨

(dn)íéîøô.íéòeø÷ YòeøôY §ª¦§¦¨©
.øòN ìcâîäèòé íôN ìòå¯ §ª©¥¨§©¨¨©§¤

W`xztihr rnWn ,"dhri"),eh w"en i"yx ©§¤©§©£¦©Ÿ
`(.

ìáàk¯Wi oipr dn dfA x`an §¨¥§¨¥¨¤¨¦§¨¥
minExR eicbA `lin ,W`xd ztihrA©£¦©¨Ÿ¥¨§¨¨§¦
K` ,xaCAW xrSd oaEn lCEbn FxrUE§¨§¨¨©©©¤©¨¨©
EdGW azM okl ?dtihrA Wi xrS dn©©©¥©£¦¨¨¥¨©¤¤
oM iM ,xrv lr dxFn df mBW ,"la`M"§¨¥¤©¤¤©©©¦¥

mila`d KxC)dcya x`a(. ¤¤¨£¥¦
íôNï"åðøéâ ,íéúôOä øòN Y¯ ¨¨§©©§¨©¦

gernonmtU ,. ¨¨
.æòìaàø÷é àîè àîèåòéîLî Y §©©§¨¥¨¥¦§¨©§¦©

epnî eLøôéå "àîè" àeäL¯d`x ¤¨¥§¦§§¦¤§¥
`nh" :` cEOr sFq ,fq zAW i"Wx mB©©¦©¨©¨¥
Ewgx ,`nh :xnF` Fnvr `Ed ± `nḧ¥©§¥¨¥¦§
ltM WxtOW eixaCn rnWnE ."ilrn¥¨©©§©¦§¨¨¤§¨¥¤¤
`EdW Fnvr `Ed ± "`nh `nhe" oFWNd©¨§¨¥¨¥©§¤
azke .ip` "`nh" :`xwi ,"`nh"¨¥¦§¨¨¥£¦§¨©

cecl liMUn"AmicbaA KlFdX dOW ," §©§¦§¨¦¤©¤¥¦§¨¦
gikFn Fpi` sEhre xrU lCEbnE mirExw§¦§¨¥¨§¨¥¦©
mila`d mBW oeiM ,`nh `EdW eilr̈¨¤¨¥¥¨¤©¨£¥¦
,lirl i"Wx azMW itM ,oM miklFd§¦¥§¦¤¨©©¦§¥
d`xE .`nh `EdW ricFdl Kixv okle§¨¥¨¦§¦©¤¨¥§¥
`l ,`nh `nhe" :a ,av `Ow `aA i"Wx©¦¨¨©¨§¨¥¨¥Ÿ
lr ,Fnvr z` WIaOW `N` ,Frbp Fl iC©¦§¤¨¤§©¥¤©§©

."daFg aEzMd eilr liHd FgxMen dxez ¨§¦¦¨¨©¨¨
(en)áLé ããaøàL eéäé àlL Y ¨¨¥¥¤Ÿ¦§§¨

íéàîè¯mizn i`nhE miaf oFbM)i"yx §¥¦§¨¦§¥¥¥¦
` ,fq migqt(.

Bnò íéáLBé¯lW FgENiWl Epcnl §¦¦¨©§§¦¤
oNEMn xEng `EdW rxFvn)my i"yx(. §¨¤¨¦¨

xEQi` WIW xnFl miptA i"Wx zpEke§©¨©©¦¦§¦©¤¥¦
FOr aWil mi`nh x`Wl)m"`x(m` iM . ¦§¨§¥¦¥¥¦¦¦

`Ed rxFvOd gENiXW Epl xnFl wx©©¨¤¦©©§¨
xnF` `Ed ixd ,zFpgn WlWl uEgn¦§¨©££¥¥
,"FaWFn dpgOl uEgn" KMÎxg ©̀©¨¦©©£¤¨
`N` ,"aWi ccA"W mircFi `liOnE¦¥¨§¦¤¨¨¥¥¤¨
`NW Epl xnFl "aWi ccA" azM i`Ce©©¨©¨¨¥¥©¨¤Ÿ

`YevA FOr EaWi)dcya x`a(. ¥§¦§©§¨
eðéúBaø eøîàå¯.a ,fh oikxr §¨§©¥£¨¦

áLéì íéàîè øàMî äpzLp äî©¦§©¨¦§¨§¥¦¥¥
ìa ìécáä àeäå ìéàBä ?"ããa"ïBL ¨¨¦§¦§¦¦§

Léà ïéáe BzLàì Léà ïéa òøä̈¨¥¦§¦§¥¦
eäòøì¯mirbp E`A rxd oFWl lrW §¥¥¤©¨¨¨¨§¨¦
eilr)my i"yx(. ¨¨

ìãaé àeä óà¯"dcVA x`A"d azke ©¦¨¥§¨©©§¥©¨¤
mB lcAdl KixSW oaEn dGOW¤¦¤¨¤¨¦§¦¨¥©
`FaYWM FYW` mr dHOd WinWYn¦©§¦©¦¨¦¦§§¤¨
liMUn"A K` .dpgOl uEgn FxTal§©§¦©©£¤©§©§¦
`l FhENg iniA rxFvOdW azM "cecl§¨¦¨©¤©§¨¦¥¦Ÿ



rxevnÎrixfzנב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr fl jxk zegiy ihewl)

ייייּבּבּבּבדלדלדלדל ההההּוּוּוּואאאא אףאףאףאף .... .... הרעהרעהרעהרע ּבּבּבּבללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן הבהבהבהבּדּדּדּדיליליליל והוהוהוהּוּוּוּוא א א א  מו)ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל יג, ּתענּוג (רש"י מקּבל הּׁשם־יתּבר עינים': 'מאֹור ּבספר ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתענּוג  מבּטל הּוא אמת, ּכׁשאֹומר אפּלּו מּיׂשראל, אחד על הרע לׁשֹון ּוכׁשּמדּבר . . ּגדֹול מרׁשע אפּלּו מּיׂשראל, אחד ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמּכל

עליו. ּבאים נגעים - מּדה ּכנגד מּדה ׂשכרֹו לכן לנגע. מענג ּומהּפ . . ּכביכֹול עצבּות מּדת ּבֹו ּומביא . . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּבֹורא

(æî)Bà øîö ãâáa úòøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́¤½¤−
:íézLt ãâáa§¤¬¤¦§¦«

(çî)øBòá Bà øîvìå íézLtì áøòá Bà éúLá Bà³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−§©¨®¤´§½
:øBò úëàìî-ìëa Bà−§¨§¤¬¤«

i"yx£¯ÓvÏÂ ÌÈzLtÏ∑,ּפׁשּתים צמר ׁשל ׁשל ·BÚ¯.אֹו B‡∑ מלאכה ּבֹו נעׂשה ׁשּלא עֹור ‡B.זה «ƒ¿ƒ¿«»∆ְִִֶֶֶֶ¿ְֲֶֶַָָָֹ
¯BÚ ˙Î‡ÏÓŒÏÎa∑ מלאכה ּבֹו ׁשּנעׂשה עֹור .זה ¿»¿∆∆ְֲֶֶַָָָ

(èî)÷ø÷øé òâpä äéäå|øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà §¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
úòøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©

:ïäkä-úà äàøäå àeä®§¨§−̈¤©Ÿ¥«
i"yx£˜¯˜¯È∑ ׁשּבירּקין ׁשּבאדּמים ∑‡„ÌcÓ.ירק .אדם ¿«¿«ִִֶָֹֻ¬«¿»ֲִֶַָֹֻ

(ð)úòáL òâpä-úà øébñäå òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬
íéîé: ¨¦«

(àð)àøåòâpä äNô-ék éòéáMä íBia òâpä-úà ä §¨¨̧¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©Æ
-øLà ìëì øBòá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà ãâaaÂ©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤
àîè òâpä úøàîî úòøö äëàìîì øBòä äNòé¥«¨¤¬¨−¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬

:àeä«

e¯È‚Òמז  LzÎÓ d· È‰È È¯‡ ‡Le·Ïe¿»¬≈¿≈≈«¿«¿ƒ
:Ôzk Le·Ïa B‡ ¯ÓÚ Le·Ïaƒ¿¬«ƒ¿ƒ»

ÓÚÏe¯‡מח  ‡zÎÏ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡¿ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:CLÓ „È·Ú ÏÎa B‡ ‡kLÓ· B‡¿«¿»¿»ƒƒ¿»

‡Bמט  ‡Le·Ïa ˜BnÒ B‡ ˜B¯È ‡LzÎÓ È‰ÈÂƒ≈«¿»»»«ƒ¿»
Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡kLÓ·¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«
:‡‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ CLÓcƒ¿««¿«¿ƒ»¿ƒ«¬≈¿«¬»

LzÎÓ‡נ  ˙È ¯bÒÈÂ ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿«¿«»«¿»»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ

‡¯Èנא  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»¿ƒ»»¬≈
B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»
‡kLÓ „·Ú˙È Èc ÏÎÏ ‡kLÓ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿«¿»¿…ƒƒ¿¬≈«¿»
·‡ÒÓ ‡LzÎÓ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡„È·ÚÏ¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿»«¿»»¿»»

:‡e‰

iliey`l` axd - mdxa` ly`

i"Wx d`xE .dHOd WinWzA xq`p¤¡¨§©§¦©¦¨§¥©¦
.g ,ci oOwl§©¨

äðçnì õeçîì õeç YìLúBðçî L ¦©©£¤§¨Ÿ©£
¯,ozIpg zrWA mW Eid zFpgn WlẄ©£¨¨¦§©£¦¨¨

zIpg ,dpikW dpgn `id mirlTd KFY©§¨¦¦©£¥§¦¨£¦©
mXnE ,dIel dpgn `id aiaq mIeld©§¦¦¨¦¦©£¥§¦¨¦¨
rAx` lkl milbCd dpgn sFq cre§©©£¥©§¨¦§¨©§©
rExSd[e] ,l`xUi dpgn `id zFgExd̈¦©£¥¦§¨¥§©¨©

oNEkl uEg gNYWp),d xacna i"yx ¦§©¥©§¨
a(.fn dxez

(gn)øîvìå íézLtìíézLt ìL Y ©¦§¦§©¨¤¤¦§¦
¯,"lW" zaiY mFwnA zWOWn c"nNd©¨¤§©¤¤¦§¥©¤

mW i"WxaE gi ,al ziW`xA d`x§¥§¥¦§©¦¨
)m"`x(.

øîö ìL Bà¯"xnSle" lW e"`Ed ¤¤¤©¨¤§©¨¤
.F` :FWExitE ,wNgl d`Ä¨§©¥¥

øBòá BàBá äNòð àlL øBò äæ Y §¤¤Ÿ©£¨
äëàìî¯.cEAird zk`ln ,xnFlM §¨¨§©§¤¤¨¦

lkaE ,cAEr `le glnp `NW xFr EpidC§©§¤Ÿ¦§©§Ÿ©§¨
dUr m` mirbp z`nEh lAwn z`fŸ§©¥§©§¨¦¦¨¨

ilM EPOn)dcya x`a(dxF`kl K` . ¦¤§¦©¦§¨
`NW s`W rnWn i"Wx oFWl znizQn¦§¦©§©¦©§©¤©¤Ÿ
,d`nEh lAwn `Ed ilM EPOn dUr̈¨¦¤§¦§©¥§¨

` :oM m`W `N`(WxFtnd cbp Edf ¤¨¤¦¥¤¤¤©§¨
a ."mipdM zxFz"A(lk"A siqFO dn §©Ÿ£¦©¦§¨

."xFr zk`ln§¤¤
øBò úëàìî ìëa BàøBò äæ Y §¨§¤¤¤
äëàìî Bá äNòpL¯zk`ln ¤©£¨§¨¨§¤¤

ilM EPOn dUr `NW s` ,cEAird)x`a ¨¦©¤Ÿ¨¨¦¤§¦
dcya(siqFOX dn oaEn ,df iR lre .§©¦¤¨©¤¦

F`" lr "xFr zk`ln lkA"§¨§¤¤©
."xFrahn dxez §
(hn)÷ø÷øé.ïéwøéaL ÷Bøé Y §©§©¨¤©§ª¦

ícîãàíénãàaL íãà Y¯la` £©§¨¨Ÿ¤©£ª¦£¨
`Ed `l" :ci ,gq miNdY i"Wx d`x§¥©¦§¦¦Ÿ
wxwxi lRkp Kkl .. mFc` `Ed `le wFxï§Ÿ¨§¨¦§©§©§©
d ,al mixaC i"Wx d`xE ."mCnc £̀©§¨§¥©¦§¨¦
wxwxIW ,`l ,n aFI`e `i ,gl miNdzE§¦¦§¦¤§©§©
,zFlEtMd zFaiYdn od mCnc`e©£©§¨¥¥©¥©§
`le dlrn `l ltMdW dGn rnWnE©§©¦¤¤©¥¤Ÿ©£¤§Ÿ

.cixFnp dxez ¦

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy

i"yx£˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ∑"ממאיר "ס ּלֹון כח)לׁשֹון ּתהנה (יחזקאל ׁשּלא מארה, ּבֹו 'ּתן ּומדרׁשֹו: ּבלע"ז. פויינט"ש »«««¿∆∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
.הימּנּו' ֵֶ

(áð)éúMä-úà Bà ãâaä-úà óøNå|áøòä-úà Bà §¨©¸¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤
-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá Bà øîva©¤̧¤Æ´©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤
:óøOz Làa àåä úøàîî úòøö-ék òâpä Bá äéäé¦«§¤¬−©¨®©¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«

i"yx£ÌÈzLt· B‡ ¯Óva∑ ואניצי צמר ּגּזי יביא יכֹול ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל «∆∆«ƒ¿ƒְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּתלמּוד  מה ֿ ּכן, אם ע ּמּה. אחר ּדבר צריכה אינּה – ּתּׂשרף" ּבאׁש "הוא לֹומר : ּתלמ ּוד עּמֹו? ויׂשרפם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָּפׁשּתן

אחר מּמין ׁשהן ׁשּבֹו, האמרּיֹות את להֹוציא בּפׁשּתים"? אֹו "ּבּצמר סח)לֹומר: ׂשפה,(פסחים לׁשֹון אמרּיֹות, . ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
אמרא  .ּכמֹו ְְִָ

(âð)ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé íàå§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤
øBò-éìk-ìëa Bà áøòá Bà éúMá Bà: ¬©§¦−´¨¥®¤−§¨§¦«

(ãð)Bøébñäå òâpä Ba-øLà úà eñaëå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬£¤−©¨®©§¦§¦¬
:úéðL íéîé-úòáL¦§©¨¦−¥¦«

i"yx£Ú‚p‰ BaŒ¯L‡ הּבגד ∑‡˙ ּכל יכֹול הּנגע". אׁשרּֿבֹו "את לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? הּנגע מקֹום יכֹול ≈¬∆«»«ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
עּמֹוּכּלֹו הּבגד מן יכּבס ּכיצד? הא "הּנגע". לֹומר: ּתלמּוד ּכּבּוס? .טעּון ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻ

È˙נב  B‡ ‡È˙L ˙È B‡ ‡Le·Ï ˙È „È˜BÈÂ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»
Ô‡Ó Ïk ˙È B‡ ‡zÎ· B‡ ‡¯ÓÚa ‡·¯Ú«¿»¿«¿»¿ƒ»»»»«
˙e¯È‚Ò È¯‡ ‡LzÎÓ d· È‰È Èc CLÓcƒ¿«ƒ¿≈≈«¿»»¬≈¿ƒ

:„˜Bzz ‡¯ea ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ¿«¿»ƒ¿»ƒ»

LzÎÓ‡נג  ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈«¬»¿»»≈«¿»»
Ô‡Ó ÏÎa B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ï·ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«

:CLÓcƒ¿»

LzÎÓ‡נד  d· Èc ˙È Ôe¯eÁÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»ƒ≈«¿»»
:˙eÈz ÔÈÓBÈ ˙Ú·L d¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`p)úøàîî úòøöì YïBlñ" ïBL ¨©©©§¤¤§¦
"øéàîî¯i"WxaE .ck ,gk l`wfgi ©§¦§¤§¥§©¦

migFge mipFWOw oin ± oFNiq" :mẄ¦¦¦§¦§¦
FnM ,da`kd oipr ± xi`nn .`Ed©§¦¦§©©§¨¨§
,d xAcOA i"WxA K` ."zx`nn zrxv̈©©©§¤¤©§©¦©¦§¨
oFxQg oFWNn WxiR g ,gk mixacE gi§¨¦¥©¦§¦¨

.qFlwpE`M§§§
è"ðéðéåô¯poiniantxwFC ,. ¥

:BLøãîe .æòìa¯'.'mipdM zxFY §©©¦§¨©Ÿ£¦
äøàî Ba ïz¯,oFxQge dllw oFWNn ¥§¥¨¦§§¨¨§¦¨

.mW xAcOA i"Wx d`x§¥©¦©¦§¨¨
epîéä äðäú àlL¯`Ed cEOiNd ¤Ÿ¥¨¤¥¤©¦

"zx`nn" zaiY xEYIn)o"anx(.ap dxez ¦¦¥©©§¤¤
(ap)íézLtá Bà øîöaøîö ìL Y ©¤¤©¦§¦¤¤¤

íézLt ìL Bà¯zWOWn z"iAd ¤¦§¦©¥§©¤¤
aEzM ENi`kE ,m"n zF`d mFwnA¦§¨¥§¦¨
:FWExitE ,"miYWRdn F` xnSdn"¥©¤¤¥©¦§¦¥
lW F` xnv lW axrd F` izXd©§¦¨¥¤¤¤¤¤

miYWR)m"`x(. ¦§¦
BLøãîe .BèeLt eäæ¯'.'mipdM zxFY ¤§¦§¨©Ÿ£¦

ïzLô éöéðàå øîö éfâ àéáé ìBëé̈¨¦¦¥¤¤©£¦¥¦§¨
?Bnò íôøNéå¯aEzMd zErnWnM §¦§§¥¦§©§¨©¨

F` xnSA .. cbAd z` sxUe"§¨©¤©¤¤©¤¤
."miYWRA©¦§¦

,"óøOz Làa àåä" :øîBì ãeîìz©§©¦¨¥¦¨¥
ïk íà ,dnò øçà øáã äëéøö dðéà¥¨§¦¨¨¨©¥¦¨¦¥
Bà øîöa" øîBì ãeîìz äî©©§©©¤¤
úBéøîàä úà àéöBäì ?"íézLtá©¦§¦§¦¤¨¦§¨

øçà ïénî ïäL BaL¯Eid m`W ¤¤¥¦¦©¥¤¦¨
mr zFtxUp opi` xg` oiOn zFixn`d̈¦§¨¦¦©¥¥¨¦§¨¦
mB miYWtE xnSn Eid m` la` ,cbAd©¤¤£¨¦¨¦¤¤¦§¦©

.zFtxUp zFixn`d̈¦§¨¦§¨
ì ,úBéøîàäôN ïBL¯.cbAd ztU ¦§¨§¨¨§©©¤¤

.a ,`i ziprY i"Wx mB d`xE§¥©©¦©£¦
"àøîà" Bîk¯lW FnEBxY `EdW §¦§¨¤©§¤

.bk ,hl zFnWA "dtU"bp dxez ¨¨¦§

(cp)òâpä Ba øLà úàíB÷î ìBëé Y ¥£¤©¨©¨§
ãáìa òâpä¯oFWl zErnWn `Ed oMW ©¤©¦§©¤¥©§¨§

"rbPd z` qAMd" `Ad wEqRd)likyn ©¨©¨ª©¥¤©¤©
cecl(zpzFp `xaQdW mEXn F` .¦¤©§¨¨¤¤

.calA rbPd mFwn z` EqAkIW¤§©§¤§©¤©¦§¨
"òâpä Ba øLà úà" :øîBì ãeîìz¯ ©§©¥£¤©¨©

Kixv rbPd FAW cbAd mBW FrnWOW¤©§¨¤©©¤¤¤©¤©¨¦
qAkl)m"`x(. §©¥

?ñeak ïeòè Blk ãâaä ìk ìBëé¯ ¨¨©¤¤ª¨¦
."rbPd FA xW` z`" zErnWn oMW¤¥©§¨¥£¤©¨©

"òâpä" :øîBì ãeîìz¯aEzM `le ©§©©¨©§Ÿ¨
"cbAd z` EqAke")m"`x(oMW mEXn F` . §¦§¤©¤¤¦¤¥

"rbPd z` qAMd" `Ad wEqRA aEzM̈©¨©¨ª©¥¤©¤©
)cecl likyn(.

Bnò ãâaä ïî ñaëé ?ãöéë àä¯ ¨¥©§©¥¦©¤¤¦
rbPd aiaQW cbAd zvwn)m"`x(Kke . ¦§¨©¤¤¤§¦©¤©§¨

)mB(wEqRl df wEqR oiA dxizq oi` ©¥§¦¨¥¨¤©¨
`Ad)cecl likyn(.dp dxez ©¨



נג rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr fl jxk zegiy ihewl)

ייייּבּבּבּבדלדלדלדל ההההּוּוּוּואאאא אףאףאףאף .... .... הרעהרעהרעהרע ּבּבּבּבללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן הבהבהבהבּדּדּדּדיליליליל והוהוהוהּוּוּוּוא א א א  מו)ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל יג, ּתענּוג (רש"י מקּבל הּׁשם־יתּבר עינים': 'מאֹור ּבספר ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתענּוג  מבּטל הּוא אמת, ּכׁשאֹומר אפּלּו מּיׂשראל, אחד על הרע לׁשֹון ּוכׁשּמדּבר . . ּגדֹול מרׁשע אפּלּו מּיׂשראל, אחד ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמּכל

עליו. ּבאים נגעים - מּדה ּכנגד מּדה ׂשכרֹו לכן לנגע. מענג ּומהּפ . . ּכביכֹול עצבּות מּדת ּבֹו ּומביא . . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּבֹורא

(æî)Bà øîö ãâáa úòøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́¤½¤−
:íézLt ãâáa§¤¬¤¦§¦«

(çî)øBòá Bà øîvìå íézLtì áøòá Bà éúLá Bà³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−§©¨®¤´§½
:øBò úëàìî-ìëa Bà−§¨§¤¬¤«

i"yx£¯ÓvÏÂ ÌÈzLtÏ∑,ּפׁשּתים צמר ׁשל ׁשל ·BÚ¯.אֹו B‡∑ מלאכה ּבֹו נעׂשה ׁשּלא עֹור ‡B.זה «ƒ¿ƒ¿«»∆ְִִֶֶֶֶ¿ְֲֶֶַָָָֹ
¯BÚ ˙Î‡ÏÓŒÏÎa∑ מלאכה ּבֹו ׁשּנעׂשה עֹור .זה ¿»¿∆∆ְֲֶֶַָָָ

(èî)÷ø÷øé òâpä äéäå|øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà §¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
úòøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©

:ïäkä-úà äàøäå àeä®§¨§−̈¤©Ÿ¥«
i"yx£˜¯˜¯È∑ ׁשּבירּקין ׁשּבאדּמים ∑‡„ÌcÓ.ירק .אדם ¿«¿«ִִֶָֹֻ¬«¿»ֲִֶַָֹֻ

(ð)úòáL òâpä-úà øébñäå òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬
íéîé: ¨¦«

(àð)àøåòâpä äNô-ék éòéáMä íBia òâpä-úà ä §¨¨̧¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©Æ
-øLà ìëì øBòá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà ãâaaÂ©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤
àîè òâpä úøàîî úòøö äëàìîì øBòä äNòé¥«¨¤¬¨−¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬

:àeä«

e¯È‚Òמז  LzÎÓ d· È‰È È¯‡ ‡Le·Ïe¿»¬≈¿≈≈«¿«¿ƒ
:Ôzk Le·Ïa B‡ ¯ÓÚ Le·Ïaƒ¿¬«ƒ¿ƒ»

ÓÚÏe¯‡מח  ‡zÎÏ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡¿ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:CLÓ „È·Ú ÏÎa B‡ ‡kLÓ· B‡¿«¿»¿»ƒƒ¿»

‡Bמט  ‡Le·Ïa ˜BnÒ B‡ ˜B¯È ‡LzÎÓ È‰ÈÂƒ≈«¿»»»«ƒ¿»
Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡kLÓ·¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«
:‡‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ CLÓcƒ¿««¿«¿ƒ»¿ƒ«¬≈¿«¬»

LzÎÓ‡נ  ˙È ¯bÒÈÂ ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿«¿«»«¿»»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ

‡¯Èנא  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»¿ƒ»»¬≈
B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»
‡kLÓ „·Ú˙È Èc ÏÎÏ ‡kLÓ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿«¿»¿…ƒƒ¿¬≈«¿»
·‡ÒÓ ‡LzÎÓ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡„È·ÚÏ¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿»«¿»»¿»»

:‡e‰

iliey`l` axd - mdxa` ly`

i"Wx d`xE .dHOd WinWzA xq`p¤¡¨§©§¦©¦¨§¥©¦
.g ,ci oOwl§©¨

äðçnì õeçîì õeç YìLúBðçî L ¦©©£¤§¨Ÿ©£
¯,ozIpg zrWA mW Eid zFpgn WlẄ©£¨¨¦§©£¦¨¨

zIpg ,dpikW dpgn `id mirlTd KFY©§¨¦¦©£¥§¦¨£¦©
mXnE ,dIel dpgn `id aiaq mIeld©§¦¦¨¦¦©£¥§¦¨¦¨
rAx` lkl milbCd dpgn sFq cre§©©£¥©§¨¦§¨©§©
rExSd[e] ,l`xUi dpgn `id zFgExd̈¦©£¥¦§¨¥§©¨©

oNEkl uEg gNYWp),d xacna i"yx ¦§©¥©§¨
a(.fn dxez

(gn)øîvìå íézLtìíézLt ìL Y ©¦§¦§©¨¤¤¦§¦
¯,"lW" zaiY mFwnA zWOWn c"nNd©¨¤§©¤¤¦§¥©¤

mW i"WxaE gi ,al ziW`xA d`x§¥§¥¦§©¦¨
)m"`x(.

øîö ìL Bà¯"xnSle" lW e"`Ed ¤¤¤©¨¤§©¨¤
.F` :FWExitE ,wNgl d`Ä¨§©¥¥

øBòá BàBá äNòð àlL øBò äæ Y §¤¤Ÿ©£¨
äëàìî¯.cEAird zk`ln ,xnFlM §¨¨§©§¤¤¨¦

lkaE ,cAEr `le glnp `NW xFr EpidC§©§¤Ÿ¦§©§Ÿ©§¨
dUr m` mirbp z`nEh lAwn z`fŸ§©¥§©§¨¦¦¨¨

ilM EPOn)dcya x`a(dxF`kl K` . ¦¤§¦©¦§¨
`NW s`W rnWn i"Wx oFWl znizQn¦§¦©§©¦©§©¤©¤Ÿ
,d`nEh lAwn `Ed ilM EPOn dUr̈¨¦¤§¦§©¥§¨

` :oM m`W `N`(WxFtnd cbp Edf ¤¨¤¦¥¤¤¤©§¨
a ."mipdM zxFz"A(lk"A siqFO dn §©Ÿ£¦©¦§¨

."xFr zk`ln§¤¤
øBò úëàìî ìëa BàøBò äæ Y §¨§¤¤¤
äëàìî Bá äNòpL¯zk`ln ¤©£¨§¨¨§¤¤

ilM EPOn dUr `NW s` ,cEAird)x`a ¨¦©¤Ÿ¨¨¦¤§¦
dcya(siqFOX dn oaEn ,df iR lre .§©¦¤¨©¤¦

F`" lr "xFr zk`ln lkA"§¨§¤¤©
."xFrahn dxez §
(hn)÷ø÷øé.ïéwøéaL ÷Bøé Y §©§©¨¤©§ª¦

ícîãàíénãàaL íãà Y¯la` £©§¨¨Ÿ¤©£ª¦£¨
`Ed `l" :ci ,gq miNdY i"Wx d`x§¥©¦§¦¦Ÿ
wxwxi lRkp Kkl .. mFc` `Ed `le wFxï§Ÿ¨§¨¦§©§©§©
d ,al mixaC i"Wx d`xE ."mCnc £̀©§¨§¥©¦§¨¦
wxwxIW ,`l ,n aFI`e `i ,gl miNdzE§¦¦§¦¤§©§©
,zFlEtMd zFaiYdn od mCnc`e©£©§¨¥¥©¥©§
`le dlrn `l ltMdW dGn rnWnE©§©¦¤¤©¥¤Ÿ©£¤§Ÿ

.cixFnp dxez ¦

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy

i"yx£˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ∑"ממאיר "ס ּלֹון כח)לׁשֹון ּתהנה (יחזקאל ׁשּלא מארה, ּבֹו 'ּתן ּומדרׁשֹו: ּבלע"ז. פויינט"ש »«««¿∆∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
.הימּנּו' ֵֶ

(áð)éúMä-úà Bà ãâaä-úà óøNå|áøòä-úà Bà §¨©¸¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤
-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá Bà øîva©¤̧¤Æ´©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤
:óøOz Làa àåä úøàîî úòøö-ék òâpä Bá äéäé¦«§¤¬−©¨®©¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«

i"yx£ÌÈzLt· B‡ ¯Óva∑ ואניצי צמר ּגּזי יביא יכֹול ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל «∆∆«ƒ¿ƒְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּתלמּוד  מה ֿ ּכן, אם ע ּמּה. אחר ּדבר צריכה אינּה – ּתּׂשרף" ּבאׁש "הוא לֹומר : ּתלמ ּוד עּמֹו? ויׂשרפם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָּפׁשּתן

אחר מּמין ׁשהן ׁשּבֹו, האמרּיֹות את להֹוציא בּפׁשּתים"? אֹו "ּבּצמר סח)לֹומר: ׂשפה,(פסחים לׁשֹון אמרּיֹות, . ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
אמרא  .ּכמֹו ְְִָ

(âð)ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé íàå§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤
øBò-éìk-ìëa Bà áøòá Bà éúMá Bà: ¬©§¦−´¨¥®¤−§¨§¦«

(ãð)Bøébñäå òâpä Ba-øLà úà eñaëå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬£¤−©¨®©§¦§¦¬
:úéðL íéîé-úòáL¦§©¨¦−¥¦«

i"yx£Ú‚p‰ BaŒ¯L‡ הּבגד ∑‡˙ ּכל יכֹול הּנגע". אׁשרּֿבֹו "את לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? הּנגע מקֹום יכֹול ≈¬∆«»«ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
עּמֹוּכּלֹו הּבגד מן יכּבס ּכיצד? הא "הּנגע". לֹומר: ּתלמּוד ּכּבּוס? .טעּון ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻ

È˙נב  B‡ ‡È˙L ˙È B‡ ‡Le·Ï ˙È „È˜BÈÂ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»
Ô‡Ó Ïk ˙È B‡ ‡zÎ· B‡ ‡¯ÓÚa ‡·¯Ú«¿»¿«¿»¿ƒ»»»»«
˙e¯È‚Ò È¯‡ ‡LzÎÓ d· È‰È Èc CLÓcƒ¿«ƒ¿≈≈«¿»»¬≈¿ƒ

:„˜Bzz ‡¯ea ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ¿«¿»ƒ¿»ƒ»

LzÎÓ‡נג  ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈«¬»¿»»≈«¿»»
Ô‡Ó ÏÎa B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ï·ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«

:CLÓcƒ¿»

LzÎÓ‡נד  d· Èc ˙È Ôe¯eÁÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»ƒ≈«¿»»
:˙eÈz ÔÈÓBÈ ˙Ú·L d¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`p)úøàîî úòøöì YïBlñ" ïBL ¨©©©§¤¤§¦
"øéàîî¯i"WxaE .ck ,gk l`wfgi ©§¦§¤§¥§©¦

migFge mipFWOw oin ± oFNiq" :mẄ¦¦¦§¦§¦
FnM ,da`kd oipr ± xi`nn .`Ed©§¦¦§©©§¨¨§
,d xAcOA i"WxA K` ."zx`nn zrxv̈©©©§¤¤©§©¦©¦§¨
oFxQg oFWNn WxiR g ,gk mixacE gi§¨¦¥©¦§¦¨

.qFlwpE`M§§§
è"ðéðéåô¯poiniantxwFC ,. ¥

:BLøãîe .æòìa¯'.'mipdM zxFY §©©¦§¨©Ÿ£¦
äøàî Ba ïz¯,oFxQge dllw oFWNn ¥§¥¨¦§§¨¨§¦¨

.mW xAcOA i"Wx d`x§¥©¦©¦§¨¨
epîéä äðäú àlL¯`Ed cEOiNd ¤Ÿ¥¨¤¥¤©¦

"zx`nn" zaiY xEYIn)o"anx(.ap dxez ¦¦¥©©§¤¤
(ap)íézLtá Bà øîöaøîö ìL Y ©¤¤©¦§¦¤¤¤

íézLt ìL Bà¯zWOWn z"iAd ¤¦§¦©¥§©¤¤
aEzM ENi`kE ,m"n zF`d mFwnA¦§¨¥§¦¨
:FWExitE ,"miYWRdn F` xnSdn"¥©¤¤¥©¦§¦¥
lW F` xnv lW axrd F` izXd©§¦¨¥¤¤¤¤¤

miYWR)m"`x(. ¦§¦
BLøãîe .BèeLt eäæ¯'.'mipdM zxFY ¤§¦§¨©Ÿ£¦

ïzLô éöéðàå øîö éfâ àéáé ìBëé̈¨¦¦¥¤¤©£¦¥¦§¨
?Bnò íôøNéå¯aEzMd zErnWnM §¦§§¥¦§©§¨©¨

F` xnSA .. cbAd z` sxUe"§¨©¤©¤¤©¤¤
."miYWRA©¦§¦

,"óøOz Làa àåä" :øîBì ãeîìz©§©¦¨¥¦¨¥
ïk íà ,dnò øçà øáã äëéøö dðéà¥¨§¦¨¨¨©¥¦¨¦¥
Bà øîöa" øîBì ãeîìz äî©©§©©¤¤
úBéøîàä úà àéöBäì ?"íézLtá©¦§¦§¦¤¨¦§¨

øçà ïénî ïäL BaL¯Eid m`W ¤¤¥¦¦©¥¤¦¨
mr zFtxUp opi` xg` oiOn zFixn`d̈¦§¨¦¦©¥¥¨¦§¨¦
mB miYWtE xnSn Eid m` la` ,cbAd©¤¤£¨¦¨¦¤¤¦§¦©

.zFtxUp zFixn`d̈¦§¨¦§¨
ì ,úBéøîàäôN ïBL¯.cbAd ztU ¦§¨§¨¨§©©¤¤

.a ,`i ziprY i"Wx mB d`xE§¥©©¦©£¦
"àøîà" Bîk¯lW FnEBxY `EdW §¦§¨¤©§¤

.bk ,hl zFnWA "dtU"bp dxez ¨¨¦§

(cp)òâpä Ba øLà úàíB÷î ìBëé Y ¥£¤©¨©¨§
ãáìa òâpä¯oFWl zErnWn `Ed oMW ©¤©¦§©¤¥©§¨§

"rbPd z` qAMd" `Ad wEqRd)likyn ©¨©¨ª©¥¤©¤©
cecl(zpzFp `xaQdW mEXn F` .¦¤©§¨¨¤¤

.calA rbPd mFwn z` EqAkIW¤§©§¤§©¤©¦§¨
"òâpä Ba øLà úà" :øîBì ãeîìz¯ ©§©¥£¤©¨©

Kixv rbPd FAW cbAd mBW FrnWOW¤©§¨¤©©¤¤¤©¤©¨¦
qAkl)m"`x(. §©¥

?ñeak ïeòè Blk ãâaä ìk ìBëé¯ ¨¨©¤¤ª¨¦
."rbPd FA xW` z`" zErnWn oMW¤¥©§¨¥£¤©¨©

"òâpä" :øîBì ãeîìz¯aEzM `le ©§©©¨©§Ÿ¨
"cbAd z` EqAke")m"`x(oMW mEXn F` . §¦§¤©¤¤¦¤¥

"rbPd z` qAMd" `Ad wEqRA aEzM̈©¨©¨ª©¥¤©¤©
)cecl likyn(.

Bnò ãâaä ïî ñaëé ?ãöéë àä¯ ¨¥©§©¥¦©¤¤¦
rbPd aiaQW cbAd zvwn)m"`x(Kke . ¦§¨©¤¤¤§¦©¤©§¨

)mB(wEqRl df wEqR oiA dxizq oi` ©¥§¦¨¥¨¤©¨
`Ad)cecl likyn(.dp dxez ©¨



rxevnÎrixfzנד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

ß xii` 'b iriax mei ß

(äð)éøçà ïäkä äàøå|äpäå òâpä-úà ñakä §¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â
àeä àîè äNô-àì òâpäå Bðéò-úà òâpä Côä-àì«Ÿ¨©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´½
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úúçt epôøNz Làä¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−¬§©©§«

i"yx£Òak‰ È¯Á‡∑ העׂשֹות ‡˙BÈÚŒ.לׁשֹון Ú‚p‰ CÙ‰Œ‡Ï∑מּמראיתֹו הכהה NÙŒ‡Ï‰.לא Ú‚p‰Â∑ «¬≈À«≈ְֵָ…»««∆«∆≈ְְִִַָֹֻ¿«∆«…»»
מה  יֹודע איני ּפׁשה, ולא הפ ּופׁשה. הפ לא לֹומר צרי ואין טמא. ּפׂשה, ולא הפ לא ׁשאם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשמענּו,
ּכדאיתא  וכּו', אֹומרים וחכמים יהּודה. רּבי ּדברי מּכלֿמקֹום, הּנגע", את "והסּגיר לֹומר: ּתלמּוד לֹו? ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָיעׂשה

אפניו  על הּמקרא ליּׁשב ּכאן ּורמזּתיה ּכהנים', ‰Â‡.ּב'תֹורת ˙˙Át∑ּכמֹו ּגּמא, יז)לׁשֹון ב "ּבאחת (שמואל : ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ¿∆∆ƒְְְַַָֻ
ׁשֹוקעין  ׁשּמראיו נגע היא, ׁשפלה ּכלֹומר ·‚BzÁa.הּפחתים", B‡ BzÁ¯˜a∑אֹו ּבׁשחיקּותּה ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ¿»«¿¿««¿ְְְִִֵַ

ׁשהיא ∑˜¯BzÁ.בחדתּותּה ּבבגדים לפריחה מּנין ל'גזרהֿׁשוה': ׁשהצר ה'ּמדרׁש' ּומּפני יׁשנים. ׁשחקים ְֵַָ»«¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

Â‰‡נה  ‡LzÎÓ ˙È e¯eÁc ¯˙a ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿«»»«¿»»¿»
‡Ï ‡LzÎÓe ‰Â‰ „k ÔÓ ‡LzÎÓ ‡L ‡Ï»¿»«¿»»ƒ«¬»«¿»»»
‡È‰ ‡¯·z dp„˜Bz ‡¯ea ‡e‰ ·‡ÒÓ ÛÒB‡≈¿»»¿»¿ƒ≈«¿»ƒ

:d˙e˙cÁ· B‡ d˙e˜ÈÁLaƒ¿ƒ≈¿«»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dp)ñakä éøçàì YúBNòä ïBL¯ ©£¥ª©¥§¥¨
dUrp rbPdW ,"lrtp" oFWl FnM `Ede§§§¦§©¤©¤©©£¨

qAEkn)zeaegx x`a(ziW`xA i"Wx d`xE . §¨§¥©¦§¥¦
ici lr FqEAiMW ,rbPd z` qAMd" :k ,nª©¥¤©¤©¤¦©§¥
.bn ,ci `xwIe i"Wx cFr d`xE ."mixg £̀¥¦§¥©¦©¦§¨

.dl ,ek mẄ
Bðéò úà òâpä Côä àìàì Y Ÿ¨©©¤©¤¥Ÿ

Búéàønî ääëä¯cnr `N` ª§¨¦©§¦¤¨¨©
zErnWnA "Fpir" WxiR .Fzi`xnA§©§¦¥©¥§©§¨
wEqR lirl i"Wx mB d`xE ."Fzi`xn"©§¦§¥©©¦§¥¨
aEzMX dOW "dix` xEB"d azke .d§¨©©©§¥¤©¤¨
aEzM `le ,"Fpir z` Ktd `l" o`M̈Ÿ¨©¤¥§Ÿ¨
Edf ,"eipirA cnr rbPd dPde" lirlcM§¦§¥§¦¥©¤©¨©§¥¨¤
rbPd KxC qEAiMd iciÎlrW mEXn¦¤©§¥©¦¤¤©¤©
zFxnNW WiBcd okl ,zvw zFPYWdl§¦§©§¨¨¥¦§¦¤©§
m` la` .Fzi`xn ddkd `l qEAiMd©¦Ÿª§¨©§¦£¨¦
.ep wEqR oOwl d`x ± Fzi`xOn ddkdª§¨¦©§¦§¥§©¨¨

äNô àì òâpäåàì" íàL eðòîL Y §©¤©Ÿ¨¨¨©§¤¦Ÿ
"Côä¯d`xnl cg` d`xOn,ipW ¨©¦©§¤¤¨§©§¤¥¦

WxiRW dnE .mCnc`l wxwxin oFbM§¦©§©©£©§¨©¤¥©
`l" ± "Ktd `l" :lirl i"Wxddkd ©¦§¥Ÿ¨©Ÿª§¨

Fzi`xOniR lr EdGW xnFl Kixv ," ¦©§¦¨¦©¤¤©¦
lr Wxtn zrM la` ,`xwn lW FhEWR§¤¦§¨£¨¨¥§¨¥©
sFqA xnF`W itM ,"mipdM zxFY" iR¦©Ÿ£¦§¦¤¥§

.eixaC§¨¨
éøö ïéàå .àîè ,"äNô àì"åøîBì C §Ÿ¨¨¨¥§¥¨¦©

Côä .äNôe "Côä àì"¯d`xOn Ÿ¨©¨¨¨©¦©§¤
.xg` d`xnl cg ¤̀¨§©§¤©¥
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CøöäL Løãnä éðtîe'äåL-äøæâ'ì ¦§¥©¦§¨¤ª§©¦§¥¨¨¨
¯.` ,hi dCp¦¨

íéãâaa äçéøôì ïépî¯dgxRW ¦©¦¦§¦¨©§¨¦¤¨§¨
FNEkA zrxSd)my i"yx(. ©¨©©§

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy
טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּלהּלן מה ּבבגדים. וגּבחת" "קרחת ונאמרה ּבאדם, וגּבחת" "קרחת נאמרה ְְְְְְְְְְֱֱִִֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻטהֹורה?
מׁשמעֹו: זהּו ותרּגּומֹו, ּפרּוׁשֹו ּולענין וגּבחת". "קרחת לׁשֹון הּכתּוב אחז לכ טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּכאן ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻאף
אחֹורים  לׁשֹון ׁשהּקרחת ּבקדמּותֹו, אֹו ּבאחריתֹו נכּתב ּכאּלּו חדׁשים, לׁשֹון - וגּבחת יׁשנים, לׁשֹון - ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָקרחת
ּולאחריו, הּקדקד מן ויֹורד ׁשּׁשֹופע ּכל והּקרחת, וגֹו'", ּפניו מּפאת "ואם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּפנים, לׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּגּבחת

ּכהנים' ּב'תֹורת מפרׁש ּכ. ְְֲִַָָֹֹ

(åð)ñakä éøçà òâpä ääk äpäå ïäkä äàø íàå§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©©«£¥−ª©¥´
éúMä-ïî Bà øBòä-ïî Bà ãâaä-ïî Búà òø÷å BúàŸ®§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ´¦¨½¬¦©§¦−

:áøòä-ïî Bà¬¦¨¥«¤
i"yx£B˙‡ Ú¯˜Â∑ויׂשרפּנּו הּבגד מן הּנגע מקֹום .יקרע  ¿»«…ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַ

(æð)Bà áøòá-Bà éúMá-Bà ãâaa ãBò äàøz-íàå§¦¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´
úà epôøNz Làa àåä úçøt øBò-éìk-ìëá§¨§¦½Ÿ©−©¦®¨¥´¦§§¤½¥¬

:òâpä Ba-øLà£¤−©¨«©
i"yx£‡Â‰ ˙Á¯t∑ וצֹומח החֹוזר epÙ¯Nz.ּדבר L‡a∑ הּבגד ּכל .את …««ƒְֵֵַַָָ»≈ƒ¿¿∆ֶֶֶַָ

(çð)øBòä éìk-ìë-Bà áøòä-Bà éúMä-Bà ãâaäå§©¤¿¤«©§¦̧«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ
:øäèå úéðL ñaëå òâpä íäî øñå ñaëz øLà£¤´§©¥½§¨¬¥¤−©¨®©§ª©¬¥¦−§¨¥«

i"yx£Ú‚p‰ Ì‰Ó ¯ÒÂ∑ לגמרי הּנגע מּמּנּו סר ּכהן, עלּֿפי ּבּתחּלה ּכׁשּכּבסּוהּו ÈL˙.אם ÒaÎÂ∑ לׁשֹון ¿»≈∆«»«ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ¿À«≈ƒְ

a˙¯נו  ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ‡ÊÁ Ì‡Â¿ƒ¬»«¬»¿»»¿»«¿»»»«
ÔÓ B‡ ‡Le·Ï ÔÓ d˙È ÚÊ·e d˙È e¯ÂÁc¿«»»≈¿«»≈ƒ¿»ƒ
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Ô‡Óנח  ÏÎ B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡Le·Ïe¿»ƒ¿»«¿»»«
‡LzÎÓ ÔB‰pÓ ÈcÚÈÂ ¯eÁ˙È Èc CLÓcƒ¿«ƒƒ¿««¿∆¿≈ƒ¿«¿»»

:Èk„ÈÂ ˙eÈz ÚaËˆÈÂ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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ìk úçøwäå ,"'Bâå åéðt úàtî íàå"§¦¦§©¨¨§§©¨©©¨
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נה rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

ß xii` 'b iriax mei ß

(äð)éøçà ïäkä äàøå|äpäå òâpä-úà ñakä §¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â
àeä àîè äNô-àì òâpäå Bðéò-úà òâpä Côä-àì«Ÿ¨©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´½
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úúçt epôøNz Làä¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−¬§©©§«

i"yx£Òak‰ È¯Á‡∑ העׂשֹות ‡˙BÈÚŒ.לׁשֹון Ú‚p‰ CÙ‰Œ‡Ï∑מּמראיתֹו הכהה NÙŒ‡Ï‰.לא Ú‚p‰Â∑ «¬≈À«≈ְֵָ…»««∆«∆≈ְְִִַָֹֻ¿«∆«…»»
מה  יֹודע איני ּפׁשה, ולא הפ ּופׁשה. הפ לא לֹומר צרי ואין טמא. ּפׂשה, ולא הפ לא ׁשאם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשמענּו,
ּכדאיתא  וכּו', אֹומרים וחכמים יהּודה. רּבי ּדברי מּכלֿמקֹום, הּנגע", את "והסּגיר לֹומר: ּתלמּוד לֹו? ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָיעׂשה

אפניו  על הּמקרא ליּׁשב ּכאן ּורמזּתיה ּכהנים', ‰Â‡.ּב'תֹורת ˙˙Át∑ּכמֹו ּגּמא, יז)לׁשֹון ב "ּבאחת (שמואל : ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ¿∆∆ƒְְְַַָֻ
ׁשֹוקעין  ׁשּמראיו נגע היא, ׁשפלה ּכלֹומר ·‚BzÁa.הּפחתים", B‡ BzÁ¯˜a∑אֹו ּבׁשחיקּותּה ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ¿»«¿¿««¿ְְְִִֵַ

ׁשהיא ∑˜¯BzÁ.בחדתּותּה ּבבגדים לפריחה מּנין ל'גזרהֿׁשוה': ׁשהצר ה'ּמדרׁש' ּומּפני יׁשנים. ׁשחקים ְֵַָ»«¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

Â‰‡נה  ‡LzÎÓ ˙È e¯eÁc ¯˙a ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿«»»«¿»»¿»
‡Ï ‡LzÎÓe ‰Â‰ „k ÔÓ ‡LzÎÓ ‡L ‡Ï»¿»«¿»»ƒ«¬»«¿»»»
‡È‰ ‡¯·z dp„˜Bz ‡¯ea ‡e‰ ·‡ÒÓ ÛÒB‡≈¿»»¿»¿ƒ≈«¿»ƒ

:d˙e˙cÁ· B‡ d˙e˜ÈÁLaƒ¿ƒ≈¿«»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dp)ñakä éøçàì YúBNòä ïBL¯ ©£¥ª©¥§¥¨
dUrp rbPdW ,"lrtp" oFWl FnM `Ede§§§¦§©¤©¤©©£¨
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rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy
טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּלהּלן מה ּבבגדים. וגּבחת" "קרחת ונאמרה ּבאדם, וגּבחת" "קרחת נאמרה ְְְְְְְְְְֱֱִִֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻטהֹורה?
מׁשמעֹו: זהּו ותרּגּומֹו, ּפרּוׁשֹו ּולענין וגּבחת". "קרחת לׁשֹון הּכתּוב אחז לכ טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּכאן ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻאף
אחֹורים  לׁשֹון ׁשהּקרחת ּבקדמּותֹו, אֹו ּבאחריתֹו נכּתב ּכאּלּו חדׁשים, לׁשֹון - וגּבחת יׁשנים, לׁשֹון - ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָקרחת
ּולאחריו, הּקדקד מן ויֹורד ׁשּׁשֹופע ּכל והּקרחת, וגֹו'", ּפניו מּפאת "ואם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּפנים, לׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּגּבחת

ּכהנים' ּב'תֹורת מפרׁש ּכ. ְְֲִַָָֹֹ

(åð)ñakä éøçà òâpä ääk äpäå ïäkä äàø íàå§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©©«£¥−ª©¥´
éúMä-ïî Bà øBòä-ïî Bà ãâaä-ïî Búà òø÷å BúàŸ®§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ´¦¨½¬¦©§¦−
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i"yx£Ú‚p‰ Ì‰Ó ¯ÒÂ∑ לגמרי הּנגע מּמּנּו סר ּכהן, עלּֿפי ּבּתחּלה ּכׁשּכּבסּוהּו ÈL˙.אם ÒaÎÂ∑ לׁשֹון ¿»≈∆«»«ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ¿À«≈ƒְ

a˙¯נו  ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ‡ÊÁ Ì‡Â¿ƒ¬»«¬»¿»»¿»«¿»»»«
ÔÓ B‡ ‡Le·Ï ÔÓ d˙È ÚÊ·e d˙È e¯ÂÁc¿«»»≈¿«»≈ƒ¿»ƒ

:‡·¯Ú ÔÓ B‡ ‡È˙L ÔÓ B‡ ‡kLÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»

‡Bנז  ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa „BÚ ÈÊÁ˙z Ì‡Â¿ƒƒ¿¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»
‡È‰ ‡È‚Ò CLÓc Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿»«ƒ¿«»¿»ƒ

:‡LzÎÓ d· Èc ˙È dp„˜B˙ ‡¯ea¿»¿ƒ≈»ƒ≈«¿»»

Ô‡Óנח  ÏÎ B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡Le·Ïe¿»ƒ¿»«¿»»«
‡LzÎÓ ÔB‰pÓ ÈcÚÈÂ ¯eÁ˙È Èc CLÓcƒ¿«ƒƒ¿««¿∆¿≈ƒ¿«¿»»

:Èk„ÈÂ ˙eÈz ÚaËˆÈÂ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äøBäè àéäL¯`NW iRÎlrÎs`e ¤¦§¨§©©¦¤Ÿ
mc`A `N` xn`p)ai weqt lirl(m`e" ¤¡©¤¨§¨¨§¦
"'ebe gxtY gFxR)my i"yx(. ¨©¦§©

íãàa úçaâå úçø÷ äøîàð¯lirl ¤¤§¨¨©©§©©©§¨¨§¥
.an wEqR̈

äî ,íéãâáa úçaâå úçø÷ äøîàðå§¤¤§¨¨©©§©©©¦§¨¦©
øBäè Blëa çøt ïläl¯lirlcM §©¨¨©§ª¨§¦§¥

.bi wEqR̈
æçà Cëì ,øBäè Blëa çøt ïàk óà©¨¨©§ª¨§¨¨©

ì áeúkäúçaâå úçø÷ ïBL¯s` ©¨§¨©©§©©©©
.micbal mini`zn EN` zFpFWl oi`W¤¥§¥©§¦¦¦§¨¦

:BòîLî eäæ Bîebøúå BLeøt ïéðòìe§¦§©¥§©§¤©§¨
ì úçø÷ì úçaâå ,íéðLé ïBLïBL ¨©©§§¨¦§©©©§

Búéøçàa :ázëð elàk ,íéLãç¯ £¨¦§¦¦§¨§©£¦
mi`vnPW ,mipWi md micbAdW Epide§©§¤©§¨¦¥§¨¦¤¦§¨¦

mPnf zixg`A)m"`x(. §©£¦§©¨
Búeîã÷á Bà¯,miWcg micbAdW Epid §©§©§¤©§¨¦£¨¦

mPnf zNigzA mi`vnPW)m"`x(F` . ¤¦§¨¦¦§¦©§©¨
WOWnd wlgd cbA FzF`AW dpEMdW¤©©¨¨¤§¤¤©¥¤©§ª¨
WOWn zFgRd wlgde oWi `xwPd `Ed©¦§¨¨¨§©¥¤©¨§ª¨
ixnbl dnFC lWnPd f`e .Wcg `xwp¦§¨¨¨§¨©¦§¨¤§©§¦
md zgABde zgxTd oMW ,lWOl©¨¨¤¥©¨©©§©©©©¥

W`x FzF` lW mipFW miwlg)mgl £¨¦¦¤Ÿ
dlnye(.

ì úçøwäLúçabäå ,íéøBçà ïBL ¤©¨©©§£©¦§©©©©
ìáeúkL Bîk ,íéðt ïBL¯wEqR lirl §¨¦§¤¨§¥¨

.`n
ìk úçøwäå ,"'Bâå åéðt úàtî íàå"§¦¦§©¨¨§§©¨©©¨
åéøçàìe ã÷ãwä ïî ãøBéå òôBML¤¥©§¥¦©¨§Ÿ§©£¨

."íéðäk úøBú"a Løôî Ck¯d`x ¨§Ÿ̈§©Ÿ£¦§¥
.mW i"Wx mBep dxez ©©¦¨

(ep)Búà òø÷åòâpä íB÷î òø÷é Y §¨©Ÿ¦§©§©¤©
¯rxwIW `le ,"FzF` rxwe" WExiR Edf¤¥§¨©§Ÿ¤¦§©

drixw zevn dfA mIwie cbAA ohw wlg¥¤¨¨©¤¤¦©¥¨¤¦§©§¦¨
)mipdk zxez(.

"ãâaä ïî"¯wYpl KixSW FrnWn ¦©¤¤©§¨¤¨¦§©¥
cbAdn ixnbl FzF`)mipdk zxez(. §©§¦¥©¤¤

epôøNéå¯:fp wEqtA xn`PW FnM §¦§§¤§¤¤¡©§¨
,"rbPd FA xW` z` EPtxUY W`A"¨¥¦§§¤¥£¤©¨©
micnFl ,"rbPd FA xW` z`" xEYInE¦¦¥£¤©¨©§¦
mikixv rbPd mFwn lW mirxTd mBW¤©©§¨¦¤§©¤©§¦¦

dtixU)mipdk zxez(.fp dxez §¥¨
(fp)àåä úçøtçîBöå øæBçä øác Y Ÿ©©¦¨¨©¥§¥©

¯i"Wx d`xE .cbAA gnve xfg rbPdW¤©¤©¨©§¨©©¤¤§¥©¦

Îs` `Ohn xfFgW rbPdW cn ,ci oOwl§©¨¤©¤©¤¥§©¥©
.dUFR Fpi`W iRÎlr©¦¤¥¤

epôøNz Làaãâaä ìk úà Y¯`le ¨¥¦§§¤¤¨©¤¤§Ÿ
z`" xn`PX dnE .rbPd mFwn z` wx©¤§©¤©©¤¤¡©¥
wEqR lirl i"Wx d`x ,"rbPd FA xW £̀¤©¨©§¥©¦§¥¨

.mW xE`iAaE epgp dxez ©¥¨
(gp)òâpä íäî øñåíà Y¯zaiY §¨¥¤©¨©¦¥©

e"`eA) "xqe" lW WExiR Edf "m`"(, ¦¤¥¤§¨§¨
.xq m` :FWExitE¥¦¨

eäeñakLk¯,"qAkY xW`"WExiR Edf §¤¦§¤¥£¤§©¥
oFWlA "qAkY" xn`PW s`W,cizr ¤©¤¤¡©§©¥¦§¨¦

dnE .EdEqAMW ,xar oFWlA FrnWn©§¨¦§¨¨¤¦§©
oFWlA) "FqAM" `le "EdEqAM" hwPX¤¨©¦§§Ÿ¦§¦§

cigi(xMfp mXW cp wEqtAW mEXn , ¨¦¦¤§¨¤¨¦§©
oFWlA "EqAke" xMfp ,qEAiMd oipr¦§©©¦¦§©§¦§¦§

.miAx©¦
älçza¯lirlcM ,ipW xBqd mcFw ©§¦¨¤¤§¥¥¦§¦§¥
.cp wEqR̈

ïäë ét-ìò¯,cp wEqR lirl WxFtnM ©¦Ÿ¥©§¨§¥¨
xW`" xn`X dnA xaCd fOExn ilE`e§©§¨©¨¨§©¤¨©£¤
ziidW ,iEEv oFWlA FrnWOW ,"qAkY§©¥¤©§¨¦§¦¤¨¦¨
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לכ לטּבל, אּלא ללּבּון ׁשאינֹו מּזה, חּוץ "ויתחּור". לּבּון: לׁשֹון זֹו ׁשּבפרׁשה 'ּכּבּוסין' ׁשל ּתרּגּום ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטבילה.

'וּיצטּבע' מתרּגמין לטבילה, ׁשהן ּבגדים ּכּבּוסי ּכל וכן 'ויצטּבע'. .ּתרּגּומֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr f jxk zegiy ihewl)

טבילהטבילהטבילהטבילה נח)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן יג, ּפנים.(רש"י ּבׁשני זה ּכּבּוס ׁשל הּמּטרה את לבאר הסרתא א א א אפׁשר –ההההּנּנּנּנגע גע גע גע . מׁשמעּותּה זה ּולפי , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הסרתב ב ב ב לּבּון. "וכּבסטמאתטמאתטמאתטמאת. ׁשּנאמר ּומּמה טבילה. – מׁשמעּותּה ואז הּבגד, ּבכל ׁשהתּפּׁשטה ׁשהּוא ׁשׁשׁשׁשנית נית נית נית הּנגע מׁשמע " ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻֻֻ

מסיר  הראׁשֹון הּבגד: את מטהרים ׁשּׁשניהם היינּו 'טבילה', לׁשֹון מפרׁש לכן ּדֹומה. ּתכן להם ויׁש לראׁשֹון ּבהמׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבא
הּׁשני. רק הּבגד, את טהר לא ּכלל ׁשהראׁשֹון נמצא  – 'לּבּון' לׁשֹון הּוא אם א הּטמאה. את והּׁשני הּנגע, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻאת

(èð)øîvä ãâa úòøö-òâð úøBz úàæ|íézLtä Bà ÂŸ©¸¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À
Bà Bøäèì øBò-éìk-ìk Bà áøòä Bà éúMä Bà³©§¦Æ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−¬

ôôô :Bànèì§©§«
סימן. בני"ה פסוקים, תזריע ס"ז פרשת חסלת
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מצמצמצמצֹוֹוֹוֹורערערערע ---- ההההּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשלללל התקּבל ׁשׁשׁשׁשממממּהּהּהּה האחרֹונים ּבּדֹורֹות ורק ּתהיה', זאת 'ּפרׁשת - מצֹורע פ' נקראת הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבנֹוגע  ּגם ּכ וטֹוב. לאֹור יהפכּו והרע החׁש ׁשּלעתיד־לבֹוא ידּוע הענינים: ּבפנימּיּות הּדבר וטעם מצֹורע'. 'ּפרׁשת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּׁשם
לֹו נעׂשֹות 'זדֹונֹות ּבבחינת ּתהיה הּמצרע ׁשל הּתׁשּובה לעתיד־לבֹוא אבל ׁשלילי. מּׂשג הּוא מצֹורע הּגלּות ּבזמן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻלמצרע,
להׁשּתּמׁש רצּו לא ּכי מצֹורע ּבׁשם קראּו לא הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות חּיּובי. ּדבר להיֹות יהפ מצֹורע ׁשהּמּׂשג ּכ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻֻּכזכּיֹות',
האחרֹונים, ּבּדֹורֹות א חּיּובי. ּדבר הּמצרע יהיה ׁשּלעתיד־לבֹוא לכ רמז ּתהיה' 'זאת ּבּׁשם הׁשּתּמׁשּו לכן ׁשלילי, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבדבר
הּמצֹורע  ׁשּבֹו הּקרֹוב, העתיד על־ׁשם מצֹורע לּפרׁשה קֹוראים חּיּובי, לדבר הּמצרע יהפ ׁשאז מׁשיח לביאת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּקרֹובים

ואֹור. קדּׁשה ׁשל ּדבר רק ְְִֶֶַָָָָֻיהיה
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טהרתטהרתטהרתטהרתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ההההּמּמּמּמצרעצרעצרעצרע ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת ּתּתּתּתהיההיההיההיה ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֳֳֳֳָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבּלילה אֹותֹו מטהרין ׁשאין מלּמד וגֹו', הּמצֹורע ּתֹורת ּתהיה רש"י)זאת ובפירוש ב. (יד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

קרּבן, הבאת ּכֹוללת הּמצֹורע טהרת והרי ּבּלילה, הּמצֹורע מטהרין ׁשאין מיּוחד ללימּוד הצרכנּו מּדּוע ּבּמפרׁשים: ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוהקׁשּו
הּפסּוק על ּכהנים' ּב'תֹורת ּכדדרׁשינן ּבּלילה, קרּבנֹות מקריבים לח)ואין ז, רק (צו ּכׁשרים הּקרּבנֹות ׁשּכל – צּותֹו" "ּביֹום ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ַּבּיֹום.
אחד". יֹום בֹוקר ויהי ערב "ויהי ּבראׁשית ּבמעׂשה וכדחזינן הּלילה, ׁשֹוללת יֹום ּתיבת אין הּכתּובים, ׁשּבפׁשטּות לֹומר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָויׁש
אין  רׁש"י, ׁשל ּדרּכֹו ׁשהיא הּפׁשט, ּבדר ּכן ואם ּבכֹור". ּכל הּכֹותי "ּביֹום ּכתּוב ּבּלילה, ׁשהיתה ּבכֹורֹות מּכת ׁשעל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָועֹוד,

הּמצֹורע. ּבפרׁשת מיּוחד ללימּוד רׁש"י הּוצר ולכן צּותֹו", מ"ּביֹום לּלימּוד ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹמקֹום
לתיבת  ואילּו הּמצֹורע", ּתֹורת ּתהיה "זאת הּתיבֹות רׁש"י מעּתיק ׁשּבדּבּור־הּמתחיל, מהא ׁשּפיר (ׁשּלכאֹורה וידּויק "ּביֹום" ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ

מקרא) ׁשל (ּבפׁשּוטֹו ללמֹוד אין לבּדּה "ּביֹום" מּתבת ׁשּכּנ"ל, ּכיון – ּב"וגֹו'" רׁש"י רֹומז ּבּלילה) מטהרין ׁשאין נלמד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָמּמּנה
"ּביֹום" ּתיבת ּגם נדרׁשת ולכן הּמיּוחדת, למׁשמעּותם הּתיבֹות ּכל נדרׁשֹות ׁשּבֹו נתיחד, זה ׁשּפסּוק ורק ּבּלילה. ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשאינֹו

התיבות]. בשאר הדיוקים השיחה בפנים [ויעויין ּבּלילה". ולא ל"ּבּיֹום ְְְַַַָָֹּכאן

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 100 cenr ,f wlg zegiyÎihewl itÎlr
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ללללּמּמּמּמחנהחנהחנהחנה אלאלאלאל־־־־מחמחמחמחּוּוּוּוץץץץ ההההּכּכּכּכהןהןהןהן ויצאויצאויצאויצא אלאלאלאל־־־־ההההּכּכּכּכהןהןהןהן:::: והוהוהוהּוּוּוּובאבאבאבא .... .... ההההּמּמּמּמצרעצרעצרעצרע ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת ּתּתּתּתהיההיההיההיה ב־ג)זאתזאתזאתזאת (יד, ֹֹ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
אל  יבֹוא והיא יׂשראל, למחנה להּכנס הּמצֹורע על נאסר ׁשהרי הּכהן", אל "והּובא הּכתּוב לׁשֹון ּביאּור צרי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה
ולא  "והּובא", הּלׁשֹון ּביאּור צרי ּכן לּמחנה". "מחּוץ הּמצֹורע אל ׁשּבא – הּכהן" "ויצא הּוא הּכתּוב המׁש ואכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּכהן,

"ּובא". ְִַָנכּתב
החסידּות: ּבדר ּבזה ְְֲִֵֶֶֶַַָוהּביאּור

לׁשֹון־הרע ׁשּדּבר החמּור חטאֹו מחמת מּגיע לּמחנה, מחּוץ ּבדד ליׁשב הּמצֹורע ׁשל מו)עֹונׁשֹו יג, תזריע ּכן (רש"י ואם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבמּצב  הּנמצא יהּודי על וגם הּקדּוׁשה. לגבּול מחּוץ הּוא נמצא הרּוחנית ׁשּבדרּגתֹו מחמת היא לּמחנה מחּוץ ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהימצאּותֹו
ּבעל־ּכֹורחֹו, ׁשּיּובא ׁשּמׁשמעּותֹו – הּכהן" אל "והּובא ּבּלׁשֹון הרמז וזהּו ּתׁשּובה. לעׂשֹות ׁשּסֹופֹו הּתֹורה מבטיחה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּכזה,

הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב וּדאי מּמרֹום, רּוח עליו יערה ׁשהּקּב"ה ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּדכיון
ׁשּתחּלת  ׁשאף הּכהן", "ויצא נאמר לכ הּמצֹורע, ׁשל מּפנימּיּותֹו הּתׁשּובה ׁשּתהיה הּוא ה' רצֹון ׁשּסֹוף־ּכל־סֹוף ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוכיון
את  להמׁשי היא אחר־ּכ ׁשהעבֹודה הרי הּכהן", "אל הּמצורע את המרֹוממת מּלמעלה, מּתנה ּבדר היא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּתׁשּובה

הּמצורע. אל יֹוצא ׁשהּכהן ּבכ הרמז וזהּו מּצד־עצמֹו, ׁשהּוא ּכפי האדם לדרּגת "החּוצה", ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּקדּוׁשה
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נז rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy
לכ לטּבל, אּלא ללּבּון ׁשאינֹו מּזה, חּוץ "ויתחּור". לּבּון: לׁשֹון זֹו ׁשּבפרׁשה 'ּכּבּוסין' ׁשל ּתרּגּום ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטבילה.

'וּיצטּבע' מתרּגמין לטבילה, ׁשהן ּבגדים ּכּבּוסי ּכל וכן 'ויצטּבע'. .ּתרּגּומֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr f jxk zegiy ihewl)

טבילהטבילהטבילהטבילה נח)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן יג, ּפנים.(רש"י ּבׁשני זה ּכּבּוס ׁשל הּמּטרה את לבאר הסרתא א א א אפׁשר –ההההּנּנּנּנגע גע גע גע . מׁשמעּותּה זה ּולפי , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הסרתב ב ב ב לּבּון. "וכּבסטמאתטמאתטמאתטמאת. ׁשּנאמר ּומּמה טבילה. – מׁשמעּותּה ואז הּבגד, ּבכל ׁשהתּפּׁשטה ׁשהּוא ׁשׁשׁשׁשנית נית נית נית הּנגע מׁשמע " ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻֻֻ

מסיר  הראׁשֹון הּבגד: את מטהרים ׁשּׁשניהם היינּו 'טבילה', לׁשֹון מפרׁש לכן ּדֹומה. ּתכן להם ויׁש לראׁשֹון ּבהמׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבא
הּׁשני. רק הּבגד, את טהר לא ּכלל ׁשהראׁשֹון נמצא  – 'לּבּון' לׁשֹון הּוא אם א הּטמאה. את והּׁשני הּנגע, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻאת

(èð)øîvä ãâa úòøö-òâð úøBz úàæ|íézLtä Bà ÂŸ©¸¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À
Bà Bøäèì øBò-éìk-ìk Bà áøòä Bà éúMä Bà³©§¦Æ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−¬

ôôô :Bànèì§©§«
סימן. בני"ה פסוקים, תזריע ס"ז פרשת חסלת

ãé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .100 'r f"g zegiyÎihewl)

מצמצמצמצֹוֹוֹוֹורערערערע ---- ההההּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשלללל התקּבל ׁשׁשׁשׁשממממּהּהּהּה האחרֹונים ּבּדֹורֹות ורק ּתהיה', זאת 'ּפרׁשת - מצֹורע פ' נקראת הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבנֹוגע  ּגם ּכ וטֹוב. לאֹור יהפכּו והרע החׁש ׁשּלעתיד־לבֹוא ידּוע הענינים: ּבפנימּיּות הּדבר וטעם מצֹורע'. 'ּפרׁשת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּׁשם
לֹו נעׂשֹות 'זדֹונֹות ּבבחינת ּתהיה הּמצרע ׁשל הּתׁשּובה לעתיד־לבֹוא אבל ׁשלילי. מּׂשג הּוא מצֹורע הּגלּות ּבזמן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻלמצרע,
להׁשּתּמׁש רצּו לא ּכי מצֹורע ּבׁשם קראּו לא הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות חּיּובי. ּדבר להיֹות יהפ מצֹורע ׁשהּמּׂשג ּכ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻֻּכזכּיֹות',
האחרֹונים, ּבּדֹורֹות א חּיּובי. ּדבר הּמצרע יהיה ׁשּלעתיד־לבֹוא לכ רמז ּתהיה' 'זאת ּבּׁשם הׁשּתּמׁשּו לכן ׁשלילי, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבדבר
הּמצֹורע  ׁשּבֹו הּקרֹוב, העתיד על־ׁשם מצֹורע לּפרׁשה קֹוראים חּיּובי, לדבר הּמצרע יהפ ׁשאז מׁשיח לביאת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּקרֹובים

ואֹור. קדּׁשה ׁשל ּדבר רק ְְִֶֶַָָָָֻיהיה
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טהרתטהרתטהרתטהרתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ההההּמּמּמּמצרעצרעצרעצרע ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת ּתּתּתּתהיההיההיההיה ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֳֳֳֳָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבּלילה אֹותֹו מטהרין ׁשאין מלּמד וגֹו', הּמצֹורע ּתֹורת ּתהיה רש"י)זאת ובפירוש ב. (יד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

קרּבן, הבאת ּכֹוללת הּמצֹורע טהרת והרי ּבּלילה, הּמצֹורע מטהרין ׁשאין מיּוחד ללימּוד הצרכנּו מּדּוע ּבּמפרׁשים: ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוהקׁשּו
הּפסּוק על ּכהנים' ּב'תֹורת ּכדדרׁשינן ּבּלילה, קרּבנֹות מקריבים לח)ואין ז, רק (צו ּכׁשרים הּקרּבנֹות ׁשּכל – צּותֹו" "ּביֹום ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ַּבּיֹום.
אחד". יֹום בֹוקר ויהי ערב "ויהי ּבראׁשית ּבמעׂשה וכדחזינן הּלילה, ׁשֹוללת יֹום ּתיבת אין הּכתּובים, ׁשּבפׁשטּות לֹומר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָויׁש
אין  רׁש"י, ׁשל ּדרּכֹו ׁשהיא הּפׁשט, ּבדר ּכן ואם ּבכֹור". ּכל הּכֹותי "ּביֹום ּכתּוב ּבּלילה, ׁשהיתה ּבכֹורֹות מּכת ׁשעל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָועֹוד,

הּמצֹורע. ּבפרׁשת מיּוחד ללימּוד רׁש"י הּוצר ולכן צּותֹו", מ"ּביֹום לּלימּוד ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹמקֹום
לתיבת  ואילּו הּמצֹורע", ּתֹורת ּתהיה "זאת הּתיבֹות רׁש"י מעּתיק ׁשּבדּבּור־הּמתחיל, מהא ׁשּפיר (ׁשּלכאֹורה וידּויק "ּביֹום" ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ

מקרא) ׁשל (ּבפׁשּוטֹו ללמֹוד אין לבּדּה "ּביֹום" מּתבת ׁשּכּנ"ל, ּכיון – ּב"וגֹו'" רׁש"י רֹומז ּבּלילה) מטהרין ׁשאין נלמד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָמּמּנה
"ּביֹום" ּתיבת ּגם נדרׁשת ולכן הּמיּוחדת, למׁשמעּותם הּתיבֹות ּכל נדרׁשֹות ׁשּבֹו נתיחד, זה ׁשּפסּוק ורק ּבּלילה. ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשאינֹו

התיבות]. בשאר הדיוקים השיחה בפנים [ויעויין ּבּלילה". ולא ל"ּבּיֹום ְְְַַַָָֹּכאן

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 100 cenr ,f wlg zegiyÎihewl itÎlr

odMd l` `aEn xzFiA KEnPd mB©©¨§¥¨¤©Ÿ¥

ללללּמּמּמּמחנהחנהחנהחנה אלאלאלאל־־־־מחמחמחמחּוּוּוּוץץץץ ההההּכּכּכּכהןהןהןהן ויצאויצאויצאויצא אלאלאלאל־־־־ההההּכּכּכּכהןהןהןהן:::: והוהוהוהּוּוּוּובאבאבאבא .... .... ההההּמּמּמּמצרעצרעצרעצרע ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת ּתּתּתּתהיההיההיההיה ב־ג)זאתזאתזאתזאת (יד, ֹֹ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
אל  יבֹוא והיא יׂשראל, למחנה להּכנס הּמצֹורע על נאסר ׁשהרי הּכהן", אל "והּובא הּכתּוב לׁשֹון ּביאּור צרי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה
ולא  "והּובא", הּלׁשֹון ּביאּור צרי ּכן לּמחנה". "מחּוץ הּמצֹורע אל ׁשּבא – הּכהן" "ויצא הּוא הּכתּוב המׁש ואכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּכהן,

"ּובא". ְִַָנכּתב
החסידּות: ּבדר ּבזה ְְֲִֵֶֶֶַַָוהּביאּור

לׁשֹון־הרע ׁשּדּבר החמּור חטאֹו מחמת מּגיע לּמחנה, מחּוץ ּבדד ליׁשב הּמצֹורע ׁשל מו)עֹונׁשֹו יג, תזריע ּכן (רש"י ואם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבמּצב  הּנמצא יהּודי על וגם הּקדּוׁשה. לגבּול מחּוץ הּוא נמצא הרּוחנית ׁשּבדרּגתֹו מחמת היא לּמחנה מחּוץ ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהימצאּותֹו
ּבעל־ּכֹורחֹו, ׁשּיּובא ׁשּמׁשמעּותֹו – הּכהן" אל "והּובא ּבּלׁשֹון הרמז וזהּו ּתׁשּובה. לעׂשֹות ׁשּסֹופֹו הּתֹורה מבטיחה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּכזה,

הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב וּדאי מּמרֹום, רּוח עליו יערה ׁשהּקּב"ה ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּדכיון
ׁשּתחּלת  ׁשאף הּכהן", "ויצא נאמר לכ הּמצֹורע, ׁשל מּפנימּיּותֹו הּתׁשּובה ׁשּתהיה הּוא ה' רצֹון ׁשּסֹוף־ּכל־סֹוף ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוכיון
את  להמׁשי היא אחר־ּכ ׁשהעבֹודה הרי הּכהן", "אל הּמצורע את המרֹוממת מּלמעלה, מּתנה ּבדר היא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּתׁשּובה

הּמצורע. אל יֹוצא ׁשהּכהן ּבכ הרמז וזהּו מּצד־עצמֹו, ׁשהּוא ּכפי האדם לדרּגת "החּוצה", ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּקדּוׁשה
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i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑חּלּוטֹו ּבימי ׁשם ׁשּנׁשּתּלח מחנֹות לׁשלׁש .חּוץ ∆ƒ««¬∆ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(ã)úBiç íéøtö-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−
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i"yx£˙BiÁ∑(קמא לטרפֹות (חולין הרע∑B¯‰Ë˙.ּפרט לׁשֹון על ּבאין ׁשהּנגעים לפי טמא. לעֹוף טו)ּפרט ,(ערכין «ְְִֵָ¿…ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
קֹול  ּבצפצּוף ּתמיד ׁשּמפטּפטין צּפרים, לטהרתֹו הזקקּו לפיכ ּדברים, ּפטּפּוטי מעׂשה ‡¯Ê.ׁשהּוא ıÚÂ∑ ְְְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ¿≈∆∆

הרּוח  ּגּסּות על ּבאין ׁשהּנגעים Ê‡Â·.לפי ˙ÚÏB˙ ÈLe∑מּגאותֹו עצמֹו יׁשּפיל ויתרּפא? ּתּקנתֹו מה ְְִִִֶַַַַָָָ¿ƒ««¿≈…ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ
ּוכאזֹוב  ‡¯Ê.ּכתֹולעת ıÚ∑ ארז ׁשל ˙ÚÏB˙.מּקל ÈLe∑זהֹורית צבּוע צמר ׁשל כ"ט)לׁשֹון .(ב"מ ְְֵַַ≈∆∆ֵֶֶֶַ¿ƒ««ְִֶֶֶַָָ
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הרהרהרהרּוּוּוּוחחחח ּגּגּגּגּסּסּסּסּוּוּוּותתתת עלעלעלעל .... .... הרעהרעהרעהרע ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן עלעלעלעל ּבּבּבּבאיןאיןאיןאין ד)ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנגעיםגעיםגעיםגעים יד, ּבלבד (רש"י ּבדּבּור הּמתּבּטא חיצֹוני, חטא ׁשהּוא הרע, לׁשֹון ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
יֹותר. והּנחּותים החיצֹונּיים הּגּוף ּבחלקי הּמֹופיעים הּבׂשר, עֹור נגעי מביא – ּדברים) הרהרהרהרּוּוּוּוח ח ח ח (ּפטּפּוטי ׁשּמקֹומּהּגּגּגּגּסּסּסּסּוּוּוּותתתת , ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

האדם. ּבגּוף ּביֹותר החׁשּוב האבר ּבּזקן), (אֹו ּבראׁש הּמֹופיעים נגעים מביאה – האדם ּבנפׁש יֹותר ועמק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּפנימי

ÈÊÁÈÂג  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿∆¡≈
ÔÓ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ Èqz‡ ‡‰Â ‡‰k«¬»¿»ƒ«ƒ«¿«¿ƒ»ƒ

:‡¯È‚Ò¿ƒ»

ˆÔÈ¯tד  ÔÈz¯z ÈkcÓÏ ·qÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ«¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿ƒ
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â ÔÈÎc ÔÈiÁ«ƒ»¿»¿»»¿«¿»¿«¿ƒ

:‡·BÊ‡Â¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)äðçnì õeçî ìàì õeç YìLL ¤¦©©£¤§¨Ÿ
Bèelç éîéa íL çlzLpL úBðçî¯ ©£¤¦§©©¨¦¥¦

,dfA x`an .i"WxaE en ,bi lirlcM§¦§¥§©¦§¨¥¨¤
xn`PW oeiMW xnFl aFWgp `NW¤Ÿ©£©¤¥¨¤¤¡©
odMdW FWExiR ,"odMd l` `aEde"§¨¤©Ÿ¥¥¤©Ÿ¥
calA dpikW dpgnl uEgn l` `vFi¥¤¦§©£¥§¦¨¦§¨
cr eil` `aEn rxFvOde (dIel dpgnl)§©£¥§¦¨§©§¨¨¥¨©

mWl(cecl likyn)l`" xn`PW oeiM `N` , §¨¤¨¥¨¤¤¡©¤
mW lirl xMfPd oFWNM "dpgOl uEgn¦©©£¤©¨©¦§¨§¥¨
hlgp `EdWM rxFvOd z`ivi iAB©¥§¦©©§¨§¤¤§¨
,zFpgn WlWl uEgn Epide ,d`nEhl§§¨§©§¦§¨©£
uEgn WExiRd o`M mBW oaEn ixd£¥¨¤©¨©¥¦
lirl xn`PX dnE .zFpgn WlWl§¨©£©¤¤¡©§¥
xE`iAA x`Azp ,"odMd l` `aEde"§¨¤©Ÿ¥¦§¨¥©¥

.mcFTdc dxez ©¥
(c)úBiçúBôøèì èøt Y¯`le ©§¨¦§¥§Ÿ

`lC EdpihrinE .dIg Dpi`C dtixh§¥¨§¥¨©¨¦£¦§§¨
aBÎlrÎs` ,rxFvn zxdhl ixWMzil¦§©§¥§¨¢©§¨©©©
dpgOl uEgn `N` ,Edpip oAxw e`lC§¨¨§¨¦§¤¨¦©©£¤

qxg ilM l` DhgFW(` ,nw oileg i"yx). £¨¤§¦¤¤
úBøäèéôì .àîè óBòì èøt Y §Ÿ§¨§¨¥§¦

ì ìò ïéàa íéòâpäLòøä ïBL¯ ¤©§¨¦¨¦©§¨¨
.en ,bi lirlcM§¦§¥

íéøáã éèetèt äNòî àeäL¯d`xE ¤©£¥¦§¥§¨¦§¥
ix ,fh oikxr i"Wx"hihR"W a cEOr W ©¦£¨¦¥©¤¨¦

.i`WgA `vFId lFw `Ed©¥©£©
,íéøtö Búøäèì e÷÷æä Cëéôì§¦¨ª§§§¨¢¨¦¢¦

ìB÷ óeöôöa ãéîz ïéètèônL¯dn ¤§©§§¦¨¦§¦§©
zaiY lr `le o`M df oipr azMX¤¨©¦§¨¤¨§Ÿ©¥©

x`iAW xg`nW ,xnFl Wi ,"mixRv"¦¢¦¥©¤¥©©¤¥¥
mixRSdW dciRwd dxFYdW i"Wx©¦¤©¨¦§¦¨¤©¦¢¦
"zFxFdh zFIg" zFidl zFkixv ElNd©¨§¦¦§©§
rnWn ,zF`nhE zFtixh `le ,`weC©§¨§Ÿ§¥§¥©§©
lr dxdh oAxw oirn mdW mEXn¦¤¥¥¥¨§©¨¢¨©
mrh x`al Wi ,KMW oeike ,rxFvOd©§¨§¥¨¤¨¥§¨¥©©
zxdh xEar `weC mixRSd zgiwl§¦©©¦¢¦©§¨£¨¢©

rxFvOd(`wp xnr t"r). ©§¨
æøà õòåìò ïéàa íéòâpäL éôì Y §¥¤¤§¦¤©§¨¦¨¦©

çeøä úeqb¯EdIGrA EpivOW FnM ©¨©§¤¨¦§ª¦¨
DaB"W ipRn ,Fgvna zrxvA dwNW¤¨¨§¨©©§¦§¦§¥¤¨©
aEzMd oFWlM) "zigWdl cr FAl¦©§©§¦¦§©¨
xihwdl WTaE ,(fh ,ek a minId ixacA§¦§¥©¨¦¦¥§©§¦
.odM did `NW s` gAfOd lr zxFhw§¤©©¦§¥©©¤Ÿ¨¨Ÿ¥
DFaBd `EdW "fx` ur" gwFl okl̈¥¥©¥¤¤¤©¨©
xn`X dnl xzFq df oi`e .zFpli`AW¤¨¦¨§¥¤¥§©¤¨©
ipRn ,rxd oFWl lr mi`A mdW ok iptl¦§¥¥¤¥¨¦©¨¨¨¦§¥

minxFB df mbe df mBW(`wp xnr)F` . ¤©¤§©¤§¦
zEQBn d`A rxd oFWl mBW mEXn¦¤©¨¨¨¨¨¦©
eipirA miaEWg mpi` mixg`W ,gExd̈©¤£¥¦¥¨£¦§¥¨
rxd oFWl mdilr xAcn okle ,mElkl¦§§¨¥§©¥£¥¤¨¨¨

(cec ixac).
áæàå úòìBú éðLeBúðwz äî Y §¦©©§¥Ÿ©©¨¨

àtøúéå¯.gExd zEQBn §¦§©¥¦©¨©
úòìBúk Búåàbî Bîöò ìétLé¯s` ©§¦©§¦©£¨§©©©

,WOn zrlFY Fpi` "zrlFz ipX"W¤§¦©©¥©©©¨
raSd ixiBxB mW lr oM `xwp `N ¤̀¨¦§¨¥©¥©§¦¥©¤©
dfA Wi "zrlFY" `xwPW oeiM K` ,FNW¤©¥¨¤¦§¨©©¥¨¤

.ux`d lr zUnFxd zrlFzl fnx¤¤§©©¨¤¤©¨¨¤

áBæàëe¯cr Fnvr liRWi xnFlM §¥§©©§¦©§©
xqEYW crzEltXdlW oFxg`d dvTd©¨¤¨©£¤©¦§©¤©
i"Wx mB d`xE .gExd zEQB EPOn¦¤©¨©§¥©©¦
lMn DFaBd `Ed fx`" :ak ,hi xAcOA©¦§¨¤¤©¨©¦¨

zFpli`doniq ,mNEMn KEnp aFf`e ¨¦¨§¥¨¦¨¦¨
z` liRWi ,`hge d`BzPW DFaBdW¤©¨©¤¦§¨¨§¨¨©§¦¤
."Fl xRMzie zrlFze aFf`M Fnvr©§§¥§©©§¦§©¥
zEltXd oipr fFnxl KxvEdW mrHaE©©©¤§©¦§¦§©©¦§
azM ,aFf`A mbe zrlFz ipWA mB©¦§¦©©§©§¥¨©
ibEq ipW WIW mEXn ,"cecl liMUn"d©©§¦§¨¦¦¤¥§¥¥
,mWtp zEnilWA mi`BzOd Wi :mi`b¥¦¥©¦§¨¦¦§¥©§¨
fnxp mdl ,mdAW ipgExd wlgA xnFlM§©©¥¤¨¨¦¤¨¤¨¤¦§¨
Wie .zrlFzM mnvr EliRWIW¤©§¦©§¨§©©§¥
,mpFnn F` mtEB zEnilWA mi`BzOd©¦§¨¦¦§¥¨¨¨
aFf`M mnvr EliRWIW fnxp mdl̈¤¦§¨¤©§¦©§¨§¥

.mnFCd xiTAW¤©¦©¥
æøà õòæøà ìL ìwî Y¯oli` `le ¥¤¤©¥¤¤¤§Ÿ¦¨
fx` lW(m"`x). ¤¤¤

úòìBú éðLeì Yøîö ìL ïBL¯wExq §¦©©¨¤¤¤¨
oFWl oinM KEWnE(` ,hl `nei i"yx). ¨§¦¨

úéøBäæ äòeáö¯mFc`(my i"yx)ipW" . §¨§¦¨§¦
,qFlwpE` mEBxzkE ,raSd Edf "zrlFz©©¤©¤©§©§§§
lW oFWl"A xAEcOW siqFn i"Wxe§©¦¦¤§¨§¨¤

"xnv(m"`x)ipW" oiA lCad oi`e . ¤¤§¥¤§¥¥§¦
mdipWAW ,"ipW zrlFz"l "zrlFz©©§©©¨¦¤¦§¥¤
Kixv K` ."ixFdf rav" `Ed mEBxYd©©§§©§¦©¨¦
"zrlFz ipW" o`M `xwp rECn oEIr¦©©¦§¨¨§¦©©
ilE`e ."ipW zrlFY" oMWOd znExzaE¦§©©¦§¨©©¨¦§©

.dGn df mliCadl icMd dxez §¥§©§¦¨¤¦¤

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(ä)-éìk-ìà úçàä øBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´¨«¤¨®¤§¦
:íéiç íéî-ìò Nøç¤−¤©©¬¦©¦«

i"yx£ÌÈiÁ ÌÈÓŒÏÚ∑,ּבכלי ּתחּלה אֹותם רביעית נֹותן הן? וכּמה ּבהם, נּכר צּפֹור ּדם ׁשּיהא .ּכדי ««ƒ«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(å)æøàä õò-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤
úàå íúBà ìáèå áæàä-úàå úòìBzä éðL-úàå| §¤§¦¬©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´

:íéiçä íénä ìò äèçMä øtvä íãa äiçä øtvä©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«
i"yx£d˙‡ ÁwÈ ‰iÁ‰ ¯tv‰Œ˙‡∑ והאזֹוב העץ אבל לעצמּה, מפריׁשּה אּלא עּמהם, אֹוגדּה ׁשאינֹו מלּמד ∆«ƒ…««»ƒ«…»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

אחת  קיחה ואתֿהאזב", הּתֹולעת ואתֿׁשני הארז "ואתֿעץ ׁשּנאמר: ּכענין הּזהֹורית, ּבלׁשֹון יחד ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּכרּוכים
ואת  אֹותם "וטבל לֹומר: ּתלמּוד טבילה? ּבכלל ּתהא לא ּכן אגּדה, ּבכלל ׁשאינּה ּכׁשם יכֹול, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלׁשלׁשּתן.

טבילה  לכלל הּצּפֹור את החזיר החּיה", .הּצּפֹור ְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָ

(æ)íéîòt òáL úòøvä-ïî øähnä ìò äfäå§¦À̈©¯©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®
:äãOä éðt-ìò äiçä øtvä-úà çlLå Bøäèå§¦´£½§¦©²¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«

(ç)BøòN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà øähnä ñaëå§¦¤Á©¦©¥̧¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À
áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå øäèå íéna õçøå§¨©³©©̧¦Æ§¨¥½§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²

:íéîé úòáL Bìäàì õeçî¦¬§¨«¢−¦§©¬¨¦«
i"yx£BÏ‰‡Ï ıeÁÓ ·LÈÂ∑(קמא חולין הּמּטה (ת"כ, ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור .מלּמד ¿»«ƒ¿»√ְְְִִֵֶַַַָָ

Ô‡ÓÏה  ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ»ƒ¬»¬»¿«
:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚ ÛÒÁc«¬««≈««

„‡¯Ê‡ו  ‡Ú‡ ˙ÈÂ d˙È ·qÈ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È»ƒ¬»«¿»ƒ«»«¿»»»¿«¿»
ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿
ÏÚ ‡ÒÈÎc ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ¿»ƒ¬»«¿»ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»«

:ÚeaÓ ÈÓ≈««

ÔÈÓÊז  Ú·L ‡˙e¯È‚Ò ÔÓ ÈkcÓc ÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ
Èt‡ ÏÚ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ««»ƒ¬»«¿»««≈

:‡Ï˜Á«¿»

Ïkח  ˙È Ál‚ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÈkcÓc ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«≈»¿ƒƒ««»»
ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ d¯ÚN«¬≈¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈»«≈≈
‡Ú·L dkLÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿«¿¿≈«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(d)íéiç íéî ìòíúBà ïúBð Y ©©¦©¦¥¨
éìëa älçz¯ilM l`" xn` dNigYA §¦¨¦§¦©§¦¨¨©¤§¦

iIg min lr" xn` KMÎxg`e "Uxg,"m ¤¤§©©¨¨©©©¦©¦
dNigY miOd z` ozFPW Wxtn okl̈¥§¨¥¤¥¤©©¦§¦¨
lr xFRSd hgFW KMÎxg`e qxg ilkA¦§¦¤¤§©©¨¥©¦©

ilMAW miOd(g"ty). ©©¦¤©§¦
éãk¯.xEriWM §¥§¦

íäa økð øBtö íã àäiL¯ixdW ¤§¥©¦¦¨¨¤¤£¥
xFRSd mcA" KMÎxg` xnF`¥©©¨§©©¦
mC didIW KixSW rnWn ,"dhEgXd©§¨©§©¤¨¦¤¦§¤©

xMip dhEgXd(g"ty). ©§¨¦¨
.úéòéáø ?ïä änëå¯miOd md dOM §©¨¥§¦¦©¨¥©©¦

mdA xMip xFRSd mCW(m"`x).e dxez ¤©©¦¦¨¨¤
(e)dúà çwé äiçä øtvä úàY ¤©¦Ÿ©©¨¦©Ÿ¨

ãnìî¯"DzF`" xn`W dGn(m"`x)F` , §©¥¦¤¤¨©¨
:mNEkl zg` dgiw xn` `NW dGn¦¤¤Ÿ¨©¦¨©©§¨
'ebe fx`d ur z`e dIgd xFRSd z`"¤©¦©©¨§¤¥¨¤¤

"mzF` gTi(g"ty). ¦©¨
dLéøôî àlà ,íänò dãâBà BðéàL¤¥§¨¦¨¤¤¨©§¦¨
ïéëeøk áBæàäå õòä ìáà ,dîöòì§©§¨£¨¨¥§¨¥§¦

ìa ãçéúéøBäfä ïBL¯KxFM ,xnFlM ©©¦§©§¦§©¥
.zrlFYd ipWA aFf`de fx`d z ¤̀¨¤¤§¨¥¦§¦©©©

zrlFYd ipXW dGn oM cnNW d`xpe§¦§¤¤¨©¥¦¤¤§¦©©©
EpidC ,aFf`d oial fx`d ur oiA aYkp¦§©¥¥¨¤¤§¥¨¥§©§
dzid zrlFYd ipW zgiwl zxHOW¤©§©§¦©§¦©©©¨§¨
.cgi aFf`de fx`d z` cFb`l liaWA¦§¦¤¡¤¨¤¤§¨¥©©
i"Wx zpEM oi`W azM m"`xd la £̀¨¨§¥¨©¤¥©¨©©¦
liaWA did zrlFYd ipXW xnFl©¤§¦©©©¨¨¦§¦
zFidl Kixv `Ed mB ixdW ,cFb`l¤¡¤£¥©¨¦¦§
aFf`de fx`dW `N` ,dCEb`dn wlg¥¤¥¨£¨¤¨¤¨¤¤§¨¥
lW oFWNd mr cgi mikExM Eid̈§¦©©¦©¨¤
.mikExM Eid dOA xn` `le ,zixFdf§¦§Ÿ¨©©¤¨§¦
EidW i"Wx zpEMW azM "dix` xEB"de§©©§¥¨©¤©¨©©¦¤¨
mixiXA ,zrlFYd ipW zvwnA mikExM§¦§¦§¨§¦©©©©¦©¦

."mipdM zxFz"A Exn`W FnM ,FNW¤§¤¨§§©Ÿ£¦
úàå æøàä õò úàå" :øîàpL ïéðòk̈¦§¨¤¤¡©§¤¥¨¤¤§¤
äçé÷ ,"áæàä úàå úòìBzä éðL§¦©©©§¤¨¥Ÿ¦¨

ì úçàìLdðéàL íLk ìBëé .ïzL ©©¦§¨§¨¨§¥¤¥¨
ììëa àäú àì ïk ,äcâà ììëa¦§¨£ª¨¥Ÿ§¥¦§©
íúBà ìáèå" :øîBì ãeîìz ?äìéáè§¦¨©§©§¨©¨
úà øéæçä ,"äiçä øBtvä úàå§¥©¦©©¨¤¡¦¤

äìéáè ììëì øBtvä¯m` ,xnFlM ©¦¦§©§¦¨§©¦
`l ,"dIgd xFRSd z`e" azFM did `lŸ¨¨¥§¤©¦©©¨Ÿ
"mzF` lahe"n cFnll oYip did̈¨¦¨¦§¦§¨©¨

ixdW ,dIgd xFRSd lr mB dpEMdW¤©©¨¨©©©¦©©¨¤£¥
dCb`A mY` cgiA dzid `l xFRSd©¦Ÿ¨§¨§©©¦¨©£ª¨

(m"`x)`lENW xnFl i"Wx zpEMW F` .¤©¨©©¦©¤¥
cFnll oYip did "dIgd xFRSd z`e"§¤©¦©©¨¨¨¦¨¦§
iYWl miwElg md dliah oiprl mBW¤©§¦§©§¦¨¥£¦¦§¥
z`e mzF`" aEzMd xn` okle ,zFliah§¦§¨¥¨©©¨¨§¤
llkA mdW xnFl ,"dIgd xFRSd©¦©©¨©¤¥¦§©

zg` dliah(awri zlgp).g dxez §¦¨©©
(g)Bìäàì õeçî áLéåãnìî Y §¨©¦§¨¢§©¥

ähnä LéîLúa øeñàL¯oeikC ¤¨§©§¦©¦¨§¥¨
Dil irAin ,FhENgn Dil xdhnC¦§©¥¥¥¦¦¨¥¥
Fxitq iniaE ,Fxitq ini raW ipninl§¦§¥¤©§¥§¦¦¥§¦
aWie" aizkC ,dHOd WinWzA xEq`̈§©§¦©¦¨¦§¦§¨©
Ff Fld`e ,"mini zraW Fld`l uEgn¦§¨¢¦§©¨¦§¨¢

aizkC ,FYW`(ek ,d mixac)mkl EaEW" ¦§¦§¦¨¤
"mkild`l(a ,f w"en i"yx)Fl xEq`W `le . §¨¢¥¤§Ÿ¤¨

`l dOl iM ,mini draW Fzial qpMdl§¦¨¥§¥¦§¨¨¦¦¨¨Ÿ
xzFi xEng FziA ike ,Fzial qpMi¦¨¥§¥§¦¥¨¥

l`xUi dpgOn(`"eb)x`A"d azke . ¦©£¥¦§¨¥§¨©©§¥
wx df xEQi` aEzMd xn`Xdn :"dcVA©¨¤©¤¨©©¨¦¤©
,FhENg ini iAB `le Fxitq ini iAB o`M̈©¥§¥§¦§Ÿ©¥§¥¦
,Kkl Kixhvi` `l mXW mEXn Edf¤¦¤¨Ÿ¦§§¦§¨



נט rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(â)äpäå ïäkä äàøå äðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²
:òeøvä-ïî úòøvä-òâð àtøð¦§¨¬¤«©©¨©−©¦©¨«©

i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑חּלּוטֹו ּבימי ׁשם ׁשּנׁשּתּלח מחנֹות לׁשלׁש .חּוץ ∆ƒ««¬∆ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(ã)úBiç íéøtö-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−
:áæàå úòìBú éðLe æøà õòå úBøäè§Ÿ®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

i"yx£˙BiÁ∑(קמא לטרפֹות (חולין הרע∑B¯‰Ë˙.ּפרט לׁשֹון על ּבאין ׁשהּנגעים לפי טמא. לעֹוף טו)ּפרט ,(ערכין «ְְִֵָ¿…ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
קֹול  ּבצפצּוף ּתמיד ׁשּמפטּפטין צּפרים, לטהרתֹו הזקקּו לפיכ ּדברים, ּפטּפּוטי מעׂשה ‡¯Ê.ׁשהּוא ıÚÂ∑ ְְְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ¿≈∆∆

הרּוח  ּגּסּות על ּבאין ׁשהּנגעים Ê‡Â·.לפי ˙ÚÏB˙ ÈLe∑מּגאותֹו עצמֹו יׁשּפיל ויתרּפא? ּתּקנתֹו מה ְְִִִֶַַַַָָָ¿ƒ««¿≈…ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ
ּוכאזֹוב  ‡¯Ê.ּכתֹולעת ıÚ∑ ארז ׁשל ˙ÚÏB˙.מּקל ÈLe∑זהֹורית צבּוע צמר ׁשל כ"ט)לׁשֹון .(ב"מ ְְֵַַ≈∆∆ֵֶֶֶַ¿ƒ««ְִֶֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr fk zegiy ihewl)

הרהרהרהרּוּוּוּוחחחח ּגּגּגּגּסּסּסּסּוּוּוּותתתת עלעלעלעל .... .... הרעהרעהרעהרע ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן עלעלעלעל ּבּבּבּבאיןאיןאיןאין ד)ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנגעיםגעיםגעיםגעים יד, ּבלבד (רש"י ּבדּבּור הּמתּבּטא חיצֹוני, חטא ׁשהּוא הרע, לׁשֹון ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
יֹותר. והּנחּותים החיצֹונּיים הּגּוף ּבחלקי הּמֹופיעים הּבׂשר, עֹור נגעי מביא – ּדברים) הרהרהרהרּוּוּוּוח ח ח ח (ּפטּפּוטי ׁשּמקֹומּהּגּגּגּגּסּסּסּסּוּוּוּותתתת , ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

האדם. ּבגּוף ּביֹותר החׁשּוב האבר ּבּזקן), (אֹו ּבראׁש הּמֹופיעים נגעים מביאה – האדם ּבנפׁש יֹותר ועמק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּפנימי

ÈÊÁÈÂג  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿∆¡≈
ÔÓ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ Èqz‡ ‡‰Â ‡‰k«¬»¿»ƒ«ƒ«¿«¿ƒ»ƒ

:‡¯È‚Ò¿ƒ»

ˆÔÈ¯tד  ÔÈz¯z ÈkcÓÏ ·qÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ«¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿ƒ
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â ÔÈÎc ÔÈiÁ«ƒ»¿»¿»»¿«¿»¿«¿ƒ

:‡·BÊ‡Â¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)äðçnì õeçî ìàì õeç YìLL ¤¦©©£¤§¨Ÿ
Bèelç éîéa íL çlzLpL úBðçî¯ ©£¤¦§©©¨¦¥¦

,dfA x`an .i"WxaE en ,bi lirlcM§¦§¥§©¦§¨¥¨¤
xn`PW oeiMW xnFl aFWgp `NW¤Ÿ©£©¤¥¨¤¤¡©
odMdW FWExiR ,"odMd l` `aEde"§¨¤©Ÿ¥¥¤©Ÿ¥
calA dpikW dpgnl uEgn l` `vFi¥¤¦§©£¥§¦¨¦§¨
cr eil` `aEn rxFvOde (dIel dpgnl)§©£¥§¦¨§©§¨¨¥¨©

mWl(cecl likyn)l`" xn`PW oeiM `N` , §¨¤¨¥¨¤¤¡©¤
mW lirl xMfPd oFWNM "dpgOl uEgn¦©©£¤©¨©¦§¨§¥¨
hlgp `EdWM rxFvOd z`ivi iAB©¥§¦©©§¨§¤¤§¨
,zFpgn WlWl uEgn Epide ,d`nEhl§§¨§©§¦§¨©£
uEgn WExiRd o`M mBW oaEn ixd£¥¨¤©¨©¥¦
lirl xn`PX dnE .zFpgn WlWl§¨©£©¤¤¡©§¥
xE`iAA x`Azp ,"odMd l` `aEde"§¨¤©Ÿ¥¦§¨¥©¥

.mcFTdc dxez ©¥
(c)úBiçúBôøèì èøt Y¯`le ©§¨¦§¥§Ÿ

`lC EdpihrinE .dIg Dpi`C dtixh§¥¨§¥¨©¨¦£¦§§¨
aBÎlrÎs` ,rxFvn zxdhl ixWMzil¦§©§¥§¨¢©§¨©©©
dpgOl uEgn `N` ,Edpip oAxw e`lC§¨¨§¨¦§¤¨¦©©£¤

qxg ilM l` DhgFW(` ,nw oileg i"yx). £¨¤§¦¤¤
úBøäèéôì .àîè óBòì èøt Y §Ÿ§¨§¨¥§¦

ì ìò ïéàa íéòâpäLòøä ïBL¯ ¤©§¨¦¨¦©§¨¨
.en ,bi lirlcM§¦§¥

íéøáã éèetèt äNòî àeäL¯d`xE ¤©£¥¦§¥§¨¦§¥
ix ,fh oikxr i"Wx"hihR"W a cEOr W ©¦£¨¦¥©¤¨¦

.i`WgA `vFId lFw `Ed©¥©£©
,íéøtö Búøäèì e÷÷æä Cëéôì§¦¨ª§§§¨¢¨¦¢¦

ìB÷ óeöôöa ãéîz ïéètèônL¯dn ¤§©§§¦¨¦§¦§©
zaiY lr `le o`M df oipr azMX¤¨©¦§¨¤¨§Ÿ©¥©

x`iAW xg`nW ,xnFl Wi ,"mixRv"¦¢¦¥©¤¥©©¤¥¥
mixRSdW dciRwd dxFYdW i"Wx©¦¤©¨¦§¦¨¤©¦¢¦
"zFxFdh zFIg" zFidl zFkixv ElNd©¨§¦¦§©§
rnWn ,zF`nhE zFtixh `le ,`weC©§¨§Ÿ§¥§¥©§©
lr dxdh oAxw oirn mdW mEXn¦¤¥¥¥¨§©¨¢¨©
mrh x`al Wi ,KMW oeike ,rxFvOd©§¨§¥¨¤¨¥§¨¥©©
zxdh xEar `weC mixRSd zgiwl§¦©©¦¢¦©§¨£¨¢©

rxFvOd(`wp xnr t"r). ©§¨
æøà õòåìò ïéàa íéòâpäL éôì Y §¥¤¤§¦¤©§¨¦¨¦©

çeøä úeqb¯EdIGrA EpivOW FnM ©¨©§¤¨¦§ª¦¨
DaB"W ipRn ,Fgvna zrxvA dwNW¤¨¨§¨©©§¦§¦§¥¤¨©
aEzMd oFWlM) "zigWdl cr FAl¦©§©§¦¦§©¨
xihwdl WTaE ,(fh ,ek a minId ixacA§¦§¥©¨¦¦¥§©§¦
.odM did `NW s` gAfOd lr zxFhw§¤©©¦§¥©©¤Ÿ¨¨Ÿ¥
DFaBd `EdW "fx` ur" gwFl okl̈¥¥©¥¤¤¤©¨©
xn`X dnl xzFq df oi`e .zFpli`AW¤¨¦¨§¥¤¥§©¤¨©
ipRn ,rxd oFWl lr mi`A mdW ok iptl¦§¥¥¤¥¨¦©¨¨¨¦§¥

minxFB df mbe df mBW(`wp xnr)F` . ¤©¤§©¤§¦
zEQBn d`A rxd oFWl mBW mEXn¦¤©¨¨¨¨¨¦©
eipirA miaEWg mpi` mixg`W ,gExd̈©¤£¥¦¥¨£¦§¥¨
rxd oFWl mdilr xAcn okle ,mElkl¦§§¨¥§©¥£¥¤¨¨¨

(cec ixac).
áæàå úòìBú éðLeBúðwz äî Y §¦©©§¥Ÿ©©¨¨

àtøúéå¯.gExd zEQBn §¦§©¥¦©¨©
úòìBúk Búåàbî Bîöò ìétLé¯s` ©§¦©§¦©£¨§©©©

,WOn zrlFY Fpi` "zrlFz ipX"W¤§¦©©¥©©©¨
raSd ixiBxB mW lr oM `xwp `N ¤̀¨¦§¨¥©¥©§¦¥©¤©
dfA Wi "zrlFY" `xwPW oeiM K` ,FNW¤©¥¨¤¦§¨©©¥¨¤

.ux`d lr zUnFxd zrlFzl fnx¤¤§©©¨¤¤©¨¨¤

áBæàëe¯cr Fnvr liRWi xnFlM §¥§©©§¦©§©
xqEYW crzEltXdlW oFxg`d dvTd©¨¤¨©£¤©¦§©¤©
i"Wx mB d`xE .gExd zEQB EPOn¦¤©¨©§¥©©¦
lMn DFaBd `Ed fx`" :ak ,hi xAcOA©¦§¨¤¤©¨©¦¨

zFpli`doniq ,mNEMn KEnp aFf`e ¨¦¨§¥¨¦¨¦¨
z` liRWi ,`hge d`BzPW DFaBdW¤©¨©¤¦§¨¨§¨¨©§¦¤
."Fl xRMzie zrlFze aFf`M Fnvr©§§¥§©©§¦§©¥
zEltXd oipr fFnxl KxvEdW mrHaE©©©¤§©¦§¦§©©¦§
azM ,aFf`A mbe zrlFz ipWA mB©¦§¦©©§©§¥¨©
ibEq ipW WIW mEXn ,"cecl liMUn"d©©§¦§¨¦¦¤¥§¥¥
,mWtp zEnilWA mi`BzOd Wi :mi`b¥¦¥©¦§¨¦¦§¥©§¨
fnxp mdl ,mdAW ipgExd wlgA xnFlM§©©¥¤¨¨¦¤¨¤¨¤¦§¨
Wie .zrlFzM mnvr EliRWIW¤©§¦©§¨§©©§¥
,mpFnn F` mtEB zEnilWA mi`BzOd©¦§¨¦¦§¥¨¨¨
aFf`M mnvr EliRWIW fnxp mdl̈¤¦§¨¤©§¦©§¨§¥

.mnFCd xiTAW¤©¦©¥
æøà õòæøà ìL ìwî Y¯oli` `le ¥¤¤©¥¤¤¤§Ÿ¦¨
fx` lW(m"`x). ¤¤¤

úòìBú éðLeì Yøîö ìL ïBL¯wExq §¦©©¨¤¤¤¨
oFWl oinM KEWnE(` ,hl `nei i"yx). ¨§¦¨

úéøBäæ äòeáö¯mFc`(my i"yx)ipW" . §¨§¦¨§¦
,qFlwpE` mEBxzkE ,raSd Edf "zrlFz©©¤©¤©§©§§§
lW oFWl"A xAEcOW siqFn i"Wxe§©¦¦¤§¨§¨¤

"xnv(m"`x)ipW" oiA lCad oi`e . ¤¤§¥¤§¥¥§¦
mdipWAW ,"ipW zrlFz"l "zrlFz©©§©©¨¦¤¦§¥¤
Kixv K` ."ixFdf rav" `Ed mEBxYd©©§§©§¦©¨¦
"zrlFz ipW" o`M `xwp rECn oEIr¦©©¦§¨¨§¦©©
ilE`e ."ipW zrlFY" oMWOd znExzaE¦§©©¦§¨©©¨¦§©

.dGn df mliCadl icMd dxez §¥§©§¦¨¤¦¤

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(ä)-éìk-ìà úçàä øBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´¨«¤¨®¤§¦
:íéiç íéî-ìò Nøç¤−¤©©¬¦©¦«

i"yx£ÌÈiÁ ÌÈÓŒÏÚ∑,ּבכלי ּתחּלה אֹותם רביעית נֹותן הן? וכּמה ּבהם, נּכר צּפֹור ּדם ׁשּיהא .ּכדי ««ƒ«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(å)æøàä õò-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤
úàå íúBà ìáèå áæàä-úàå úòìBzä éðL-úàå| §¤§¦¬©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´

:íéiçä íénä ìò äèçMä øtvä íãa äiçä øtvä©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«
i"yx£d˙‡ ÁwÈ ‰iÁ‰ ¯tv‰Œ˙‡∑ והאזֹוב העץ אבל לעצמּה, מפריׁשּה אּלא עּמהם, אֹוגדּה ׁשאינֹו מלּמד ∆«ƒ…««»ƒ«…»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

אחת  קיחה ואתֿהאזב", הּתֹולעת ואתֿׁשני הארז "ואתֿעץ ׁשּנאמר: ּכענין הּזהֹורית, ּבלׁשֹון יחד ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּכרּוכים
ואת  אֹותם "וטבל לֹומר: ּתלמּוד טבילה? ּבכלל ּתהא לא ּכן אגּדה, ּבכלל ׁשאינּה ּכׁשם יכֹול, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלׁשלׁשּתן.

טבילה  לכלל הּצּפֹור את החזיר החּיה", .הּצּפֹור ְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָ

(æ)íéîòt òáL úòøvä-ïî øähnä ìò äfäå§¦À̈©¯©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®
:äãOä éðt-ìò äiçä øtvä-úà çlLå Bøäèå§¦´£½§¦©²¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«

(ç)BøòN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà øähnä ñaëå§¦¤Á©¦©¥̧¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À
áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå øäèå íéna õçøå§¨©³©©̧¦Æ§¨¥½§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²

:íéîé úòáL Bìäàì õeçî¦¬§¨«¢−¦§©¬¨¦«
i"yx£BÏ‰‡Ï ıeÁÓ ·LÈÂ∑(קמא חולין הּמּטה (ת"כ, ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור .מלּמד ¿»«ƒ¿»√ְְְִִֵֶַַַָָ

Ô‡ÓÏה  ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ»ƒ¬»¬»¿«
:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚ ÛÒÁc«¬««≈««

„‡¯Ê‡ו  ‡Ú‡ ˙ÈÂ d˙È ·qÈ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È»ƒ¬»«¿»ƒ«»«¿»»»¿«¿»
ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿
ÏÚ ‡ÒÈÎc ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ¿»ƒ¬»«¿»ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»«

:ÚeaÓ ÈÓ≈««

ÔÈÓÊז  Ú·L ‡˙e¯È‚Ò ÔÓ ÈkcÓc ÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ
Èt‡ ÏÚ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ««»ƒ¬»«¿»««≈

:‡Ï˜Á«¿»

Ïkח  ˙È Ál‚ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÈkcÓc ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«≈»¿ƒƒ««»»
ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ d¯ÚN«¬≈¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈»«≈≈
‡Ú·L dkLÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿«¿¿≈«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(d)íéiç íéî ìòíúBà ïúBð Y ©©¦©¦¥¨
éìëa älçz¯ilM l`" xn` dNigYA §¦¨¦§¦©§¦¨¨©¤§¦

iIg min lr" xn` KMÎxg`e "Uxg,"m ¤¤§©©¨¨©©©¦©¦
dNigY miOd z` ozFPW Wxtn okl̈¥§¨¥¤¥¤©©¦§¦¨
lr xFRSd hgFW KMÎxg`e qxg ilkA¦§¦¤¤§©©¨¥©¦©

ilMAW miOd(g"ty). ©©¦¤©§¦
éãk¯.xEriWM §¥§¦

íäa økð øBtö íã àäiL¯ixdW ¤§¥©¦¦¨¨¤¤£¥
xFRSd mcA" KMÎxg` xnF`¥©©¨§©©¦
mC didIW KixSW rnWn ,"dhEgXd©§¨©§©¤¨¦¤¦§¤©

xMip dhEgXd(g"ty). ©§¨¦¨
.úéòéáø ?ïä änëå¯miOd md dOM §©¨¥§¦¦©¨¥©©¦

mdA xMip xFRSd mCW(m"`x).e dxez ¤©©¦¦¨¨¤
(e)dúà çwé äiçä øtvä úàY ¤©¦Ÿ©©¨¦©Ÿ¨

ãnìî¯"DzF`" xn`W dGn(m"`x)F` , §©¥¦¤¤¨©¨
:mNEkl zg` dgiw xn` `NW dGn¦¤¤Ÿ¨©¦¨©©§¨
'ebe fx`d ur z`e dIgd xFRSd z`"¤©¦©©¨§¤¥¨¤¤

"mzF` gTi(g"ty). ¦©¨
dLéøôî àlà ,íänò dãâBà BðéàL¤¥§¨¦¨¤¤¨©§¦¨
ïéëeøk áBæàäå õòä ìáà ,dîöòì§©§¨£¨¨¥§¨¥§¦

ìa ãçéúéøBäfä ïBL¯KxFM ,xnFlM ©©¦§©§¦§©¥
.zrlFYd ipWA aFf`de fx`d z ¤̀¨¤¤§¨¥¦§¦©©©

zrlFYd ipXW dGn oM cnNW d`xpe§¦§¤¤¨©¥¦¤¤§¦©©©
EpidC ,aFf`d oial fx`d ur oiA aYkp¦§©¥¥¨¤¤§¥¨¥§©§
dzid zrlFYd ipW zgiwl zxHOW¤©§©§¦©§¦©©©¨§¨
.cgi aFf`de fx`d z` cFb`l liaWA¦§¦¤¡¤¨¤¤§¨¥©©
i"Wx zpEM oi`W azM m"`xd la £̀¨¨§¥¨©¤¥©¨©©¦
liaWA did zrlFYd ipXW xnFl©¤§¦©©©¨¨¦§¦
zFidl Kixv `Ed mB ixdW ,cFb`l¤¡¤£¥©¨¦¦§
aFf`de fx`dW `N` ,dCEb`dn wlg¥¤¥¨£¨¤¨¤¨¤¤§¨¥
lW oFWNd mr cgi mikExM Eid̈§¦©©¦©¨¤
.mikExM Eid dOA xn` `le ,zixFdf§¦§Ÿ¨©©¤¨§¦
EidW i"Wx zpEMW azM "dix` xEB"de§©©§¥¨©¤©¨©©¦¤¨
mixiXA ,zrlFYd ipW zvwnA mikExM§¦§¦§¨§¦©©©©¦©¦

."mipdM zxFz"A Exn`W FnM ,FNW¤§¤¨§§©Ÿ£¦
úàå æøàä õò úàå" :øîàpL ïéðòk̈¦§¨¤¤¡©§¤¥¨¤¤§¤
äçé÷ ,"áæàä úàå úòìBzä éðL§¦©©©§¤¨¥Ÿ¦¨

ì úçàìLdðéàL íLk ìBëé .ïzL ©©¦§¨§¨¨§¥¤¥¨
ììëa àäú àì ïk ,äcâà ììëa¦§¨£ª¨¥Ÿ§¥¦§©
íúBà ìáèå" :øîBì ãeîìz ?äìéáè§¦¨©§©§¨©¨
úà øéæçä ,"äiçä øBtvä úàå§¥©¦©©¨¤¡¦¤

äìéáè ììëì øBtvä¯m` ,xnFlM ©¦¦§©§¦¨§©¦
`l ,"dIgd xFRSd z`e" azFM did `lŸ¨¨¥§¤©¦©©¨Ÿ
"mzF` lahe"n cFnll oYip did̈¨¦¨¦§¦§¨©¨

ixdW ,dIgd xFRSd lr mB dpEMdW¤©©¨¨©©©¦©©¨¤£¥
dCb`A mY` cgiA dzid `l xFRSd©¦Ÿ¨§¨§©©¦¨©£ª¨

(m"`x)`lENW xnFl i"Wx zpEMW F` .¤©¨©©¦©¤¥
cFnll oYip did "dIgd xFRSd z`e"§¤©¦©©¨¨¨¦¨¦§
iYWl miwElg md dliah oiprl mBW¤©§¦§©§¦¨¥£¦¦§¥
z`e mzF`" aEzMd xn` okle ,zFliah§¦§¨¥¨©©¨¨§¤
llkA mdW xnFl ,"dIgd xFRSd©¦©©¨©¤¥¦§©

zg` dliah(awri zlgp).g dxez §¦¨©©
(g)Bìäàì õeçî áLéåãnìî Y §¨©¦§¨¢§©¥

ähnä LéîLúa øeñàL¯oeikC ¤¨§©§¦©¦¨§¥¨
Dil irAin ,FhENgn Dil xdhnC¦§©¥¥¥¦¦¨¥¥
Fxitq iniaE ,Fxitq ini raW ipninl§¦§¥¤©§¥§¦¦¥§¦
aWie" aizkC ,dHOd WinWzA xEq`̈§©§¦©¦¨¦§¦§¨©
Ff Fld`e ,"mini zraW Fld`l uEgn¦§¨¢¦§©¨¦§¨¢

aizkC ,FYW`(ek ,d mixac)mkl EaEW" ¦§¦§¦¨¤
"mkild`l(a ,f w"en i"yx)Fl xEq`W `le . §¨¢¥¤§Ÿ¤¨

`l dOl iM ,mini draW Fzial qpMdl§¦¨¥§¥¦§¨¨¦¦¨¨Ÿ
xzFi xEng FziA ike ,Fzial qpMi¦¨¥§¥§¦¥¨¥

l`xUi dpgOn(`"eb)x`A"d azke . ¦©£¥¦§¨¥§¨©©§¥
wx df xEQi` aEzMd xn`Xdn :"dcVA©¨¤©¤¨©©¨¦¤©
,FhENg ini iAB `le Fxitq ini iAB o`M̈©¥§¥§¦§Ÿ©¥§¥¦
,Kkl Kixhvi` `l mXW mEXn Edf¤¦¤¨Ÿ¦§§¦§¨



rxevnÎrixfzס zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(è)-úà BøòN-ìk-úà çlâé éòéáMä íBiá äéäå§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À¤
BøòN-ìk-úàå åéðéò úab úàå Bð÷æ-úàå BLàøŸ³§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈§¤¨§¨−
:øäèå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa-úà ñaëå çlâé§©¥®©§¦¤´¤§¨À̈§¨©¯¤§¨²©©−¦§¨¥«

i"yx£kŒ˙‡'B‚Â B¯ÚNŒÏ∑ ונראה ׂשער ּכּנּוס מקֹום ּכל להביא ּוכלל, ּופרט .ּכלל ∆»¿»¿ְְְְְְְִִִֵָָָָָָָ

(é)äNáëå íîéîz íéNáë-éðL çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬
ìLe äîéîz dúðL-úa úçàúìñ íéðøNò äL ©©²©§¨−̈§¦¨®§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤

:ïîL ãçà âìå ïîMá äìeìa äçðî¦§¨Æ§¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤
i"yx£˙Á‡ ‰N·ÎÂ∑ לחּטאת.ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ מצרע ׁשל ואׁשמֹו ׁשחּטאתֹו הּללּו, ּכבׂשים ׁשלׁשה לנסּכי ¿«¿»««ְַָ¿…»∆¿…ƒְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

נסכים יז)טעּונין ÔÓL.(סוטה „Á‡ ‚ÏÂ∑ ּבהֹונֹות ּומּתן אזנֹו ּתנּו על מּמּנּו ולּתן ׁשבע עליו .להּזֹות ְְִִָ¿…∆»»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

(àé)øähnä Léàä úà øäèîä ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−
:ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì íúàå§Ÿ¨®¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑(פ"א כלים צא. ּכּפּורים (מנחות מחּסר ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבעזרה ולא נּקנֹור .ּבׁשער ƒ¿≈ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֻ

d¯ÚNט  Ïk ˙È Ál‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ· È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»¿««»»«¬≈
Ïk ˙ÈÂ È‰BÈÚ ÈÈ·b ˙ÈÂ d˜c ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙È»≈≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ≈≈ƒ¿»»
˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈÂ Ál‚È d¯ÚN«¬≈¿«»ƒ««»¿ƒ¿«¿≈»

:Èk„ÈÂ ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈

ÔÈÓÏLי  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‡˙Ï˙e ‡zÓÏL ‡zL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â¿ƒ«¿»¬»««»¿∆¿»¿»»
‡bÏÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈB¯ÒÚ∆¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿À»

„Á:‡ÁLÓc «¿ƒ¿»

ÈkcÓcיא  ‡¯·b ˙È ÈkcÓ„ ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»ƒ¿«≈»«¿»¿ƒ«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÈÂ¿»¿√»¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.zFpgn WlWl uEgn aWFi `Ed ixdW¤£¥¥¦§¨©£
aEzMd xn`X dn itl hxtaE(e ,bi lirl): ¦§¨§¦©¤¨©©¨

li`Fd" :mW i"Wx WxitE ,"aWi ccA"¨¨¥¥¥¥©¦¨¦
Wi` oiA rxd oFWlA liCad `Ede§¦§¦§¨¨¨¥¦
`Ed s` ,Edrxl Wi` oiaE FYW`l§¦§¥¦§¥¥©
lcAdl Kixv `EdW oaEn dGOW ,"lcAi¦¨¥¤¦¤¨¤¨¦§¦¨¥

K` .FYW`n mBoeiM Fxitq iniA o`M ©¥¦§©¨¦¥§¦¥¨
aEzMd KxvEd ,dpgOd l` xfFgW¤¥¤©©£¤§©©¨
didIW icM ,dHOd WinWY xFq`l¤¡©§¦©¦¨§¥¤¦§¤
`iaIW cr FYW`n zFgtl lCaEn§¨§¨¥¦§©¤¨¦
oiA liCadX dOW mEXn ,eizFpAxẅ§§¨¦¤©¤¦§¦¥
dOn xzFi xEng `Ed FYW`l Wi ¦̀§¦§¨¥¦©
liMUO"d K` .EdrxlWi` oiA liCadX¤¦§¦¥¦§¥¥©©©§¦
xq`p Fzxitq iniA wxW azM "cecl§¨¦¨©¤©¦¥§¦¨¤¡¨
,FhENg iniA `le dHOd WinWzA§©§¦©¦¨§Ÿ¦¥¦
xYEi m`W EWWgW mEXn ,Kkl mrHde§©©©§¨¦¤¨§¤¦©
`OW Fzxitq iniA dHOd WinWY Fl©§¦©¦¨¦¥§¦¨¤¨
.ipinXd mFIA eizFpAxw `iadl lXxzi¦§©¥§¨¦¨§§¨©©§¦¦
zkQnA zwFlgnA iEpW df xaC ok`e§¨¥¨¨¤¨§©§¤§©¤¤

.a ,f ohw crFnh dxez ¥¨¨
(h)'Bâå BøòN ìk úàèøôe ììk Y ¤¨§¨§§¨§¨

øòN ñepk íB÷î ìk àéáäì ,ììëe§¨§¨¦¨§¦¥¨
äàøðå¯± "FxrU lM z` gNbi" :WExiR §¦§¤¥§©©¤¨§¨

zFAB z`e Fpwf z`e FW`x z`" ,llM§¨¤Ÿ§¤§¨§¤©
± "gNbi FxrU lM z`e" ,hxR ± "eipir¥¨§¨§¤¨§¨§©¥©
oC dY` i` llkE hxtE llM ,llke xfg̈©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨
WxFtn hxRd dn ,hxRd oirM `N ¤̀¨§¥©§¨©©§¨§¨
mFwn lM s` ,d`xpe xrU qEPiM mFwn§¦¥¨§¦§¤©¨§

d`xpe xrU qEPiM(` ,fh dheq),xnFlM . ¦¥¨§¦§¤§©

ihFrnl ,dAxd xrU uEAiw mW `dIW¤§¥¨¦¥¨©§¥§©¥
,qPEkn Fpi`W eiwFWe eizFrFxf§¨§¨¤¥§¨

igXd ziA ihFrnl ,"d`xpe"i"yx) §¦§¤§©¥¥©¤¦
(my.i dxez

(i)úçà äNáëåúàhçì Y¯oMW §©§¨©©§©¨¤¥
dNigY mixMfPd miUaMd ipXn cg ¤̀¨¦§¥©§¨¦©¦§¨¦§¦¨
,ai wEqR oOwl WxFtnM ,mW` df¤¨¨©§¨§©¨¨
dlFr mB aixwOW x`Fan hi wEqtaE§¨§¨¤©§¦©¨
d`A Dpi` dlFrdW oeike ,z`Hge§©¨§¥¨¤¨¨¥¨¨¨
ixd ,b ,` lirl i"Wx azMW FnM ,dawp§¥¨§¤¨©©¦§¥£¥

z`Hg `id "dUaM"d gxkdAW(m"`x). ¤§¤§¥©©©§¨¦©¨
ìLeíéðøNò äLìL ékñðì YäL §Ÿ¨¤§Ÿ¦§¦§¥§Ÿ¨

eìlä íéNáë¯UaM lM mr ,xnFlM §¨¦©¨§©¦¨¤¤
dlElA dgpn zlFq miaixwn Eid̈©§¦¦¤¦§¨§¨

onXaoii oFxVre ,lilM zxhwp `ide , ©¤¤§¦¦§¤¤¨¦§¦¨©¦
miltQl(c ,eh xacna i"yx d`x). ©§¨¦

ïéðeòè òøöî ìL BîLàå BúàhçL¤©¨©£¨¤§Ÿ̈§¦
íéëñð¯mr mikqp mi`ian oi`W s` §¨¦©¤¥§¦¦§¨¦¦

didi `NW icM ,llkA zFnW`e zF`Hg©¨©£¨¦§¨§¥¤Ÿ¦§¤
lr zF`A odW ipRn ,xCEdn mpAxẅ§¨¨§¨¦§¥¤¥¨©
rxFvn lW FnW`e Fz`Hg ± mi`hg£¨¦©¨©£¨¤§¨
lr mi`A mpi`W ipRn ,mikqp mipErh§¦§¨¦¦§¥¤¥¨¨¦©

`hg(` ,eh dheq). ¥§
ïîL ãçà âìå(åéìò) úBfäì Y- §Ÿ¤¨¨¤§©¨¨

`l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦¦¦Ÿ
oiGn Eid `l ixdW ,Ff daiY miqxFB§¦¥¨¤£¥Ÿ¨©¦
.fh wEqR oOwlcM ,'d iptl `N` eilr̈¨¤¨¦§¥§¦§©¨¨
xnFl Kixv ,z`f miqxFBW miqEtCle§©§¦¤§¦Ÿ¨¦©

.FliaWA miGn EidW dpEMdW¤©©¨¨¤¨©¦¦§¦

òáL¯.fh wEqR oOwlcM ¤©§¦§©¨¨
ïzîe ,Bðæà Ceðz ìò epnî ïzìå§¦¥¦¤©§¨§©©

úBðBäa¯dpizp oke .fi wEqR oOwlcM §§¦§©¨¨§¥§¦¨
.gi wEqR oOwlcM ,xdHOd W`x lr©Ÿ©¦©¥§¦§©¨¨
i"Wx d`xE .FhinWdW oEIr Kixve§¨¦¦¤¦§¦§¥©¦

.`k wEqR oOwl`i dxez §©¨¨
(`i)'ä éðôìøBðwð øòLa Y¯`EdW ¦§¥§©©¦¨¤

dxfrd lW igxfOd xrW,d xacna i"yx) ©©©¦§¨¦¤¨£¨¨
(giaxrOl eiptE mW cnFr mc`WkE .§¤¨¨¥¨¨¨©©£¨

`xwp df ixd ,lkidd gzR z` d`Fxe§¤¤¤©©¥¨£¥¤¦§¨
"'d iptl"(m"`x),did lFcB mc` xFpTp . ¦§¥¦¨¨¨¨¨¨

n zWFgp zFzlC `iade`IxCpqMl` §¥¦©§§¤¥£¤§©§§¦¨
FA EUrpe ,xrW FzF`l mixvn lW¤¦§©¦§©©§©£

`nFiA opzcM ,miQp(` ,fl)lr `xwpe , ¦¦§¦§©§¨§¦§¨©
FnW(` ,f dheq i"yx). §

øqçî àeäL éôì ,dîöò äøæòá àìå§Ÿ¨£¨¨©§¨§¦¤§ª©
íéøetk¯zFMnA opixn`cM(a ,g)cFr" : ¦¦¦§¨§¦©§©

,mixERM xQEgn zFAxl ± "Fa Fz`nEh§¨§©§©¦¦
zxM aIg WCwOl qpkp m`Wmigqt i"yx) ¤¦¦§©©¦§¨©¨¨¥

(` ,av[xFpTp xrW lW] llgd iar la` .£¨¢¦¤¨¨¤©©¦¨
ipRn ,dxfr zXEcwA WCwzp `lŸ¦§©¥¦§©£¨¨¦§¥
zFpFdal odici oiqipkOW oirxFvOd©§¨¦¤©§¦¦§¥¤¦§
KkitlE ,Fci odFA lr mW`d mCn oYil¦¥¦©¨¨¨©¤¨§¦¨
,xrXd llgA cFnrl lkEIW mEWCw `lŸ¦§¤©©£©£©©©©
mW`d mC z` `ivFn odM did m`W¤¦¨¨Ÿ¥¦¤©¨¨¨
,`vFiA lqtp `Ed ixd ,dxfrl uEg¨£¨¨£¥¦§¨§¥
llg KFzl Fci qipkdl Kixv Kkitl§¦¨¨¦§©§¦¨§£©

`pngx`xWzvwnz`iaE ,dxfrdi"yx) ¨£¨¨¦©¦§¨§¨©£¨¨
(` ,f dheq.ai dxez

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(áé)Búà áéø÷äå ãçàä Nákä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²
éðäå ïîMä âì-úàå íLàìéðôì äôeðz íúà ó §¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡Ï B˙‡ ·È¯˜‰Â∑ אׁשם לׁשם העזרה לתֹו חי ∑ÛÈ‰Â.יקריבּנּו ּתנּופה טעּון ÛÈ‰Â.ׁשהּוא ¿ƒ¿ƒ…¿»»ְְְֲִֵֶַָָָָָ¿≈ƒְֶַָָ¿≈ƒ
Ì˙‡∑ הּלג ואת האׁשם .את …»ְֶֶַָָָֹ

(âé)-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤
úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàå úàhçä©«©¨²§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈

:àeä íéLã÷ Lã÷ ïäkì àeä íLàä̈«¨¨¬Æ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£Óa'B‚Â ËÁLÈ ¯L‡ ÌB˜∑ אׁשם ּבתֹורת נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד ּומה ּבּצפֹון, הּמזּבח יר על ƒ¿¬∆ƒ¿«¿ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ּבהעמדה. לּדֹון אׁשמֹות מּכלל זה ׁשּיצא לפי ּבּצפֹון? ׁשחיטתֹו טעּון ׁשהאׁשם אהרן", את "צו (זבחים ּבפרׁשת ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
וגֹו'"כ) יׁשחט אׁשר ּבמקֹום "וׁשחט... נאמר: לכ העמדתֹו? ּבמקֹום ׁשחיטתֹו ּתהא hÁk‡˙.יכֹול Èk∑ ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָƒ««»

החּטאֹות  ּככל Ô‰kÏ.הּזה ∑‰‡ÌL.ּכי ‡e‰∑,לחּטאת זה אׁשם הׁשוה ּבּכהן, הּתלּויֹות עבֹודֹות ּבכל ְִַַָָ»»»ֶַ«…≈ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ
ּדמים  מּתן טעּון יהא לא ּובהֹונֹות, ּתנּו על להּנתן אׁשמֹות ׁשאר מּכלל ּדמֹו ויצא הֹואיל ּתאמר: ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ּכחּטאת? למעלה נּתן ּדמֹו יהא יכֹול לּכהן". הּוא האׁשם ּכחּטאת "ּכי נאמר: לכ מזּבח? לגּבי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹואמּורים

ּכהנים' ּב'תֹורת וכּו', לֹומר .ּתלמּוד ְְְֲִַַַֹ

(ãé)Ceðz-ìò ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà¬Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«
i"yx£Cez∑ טנדרו"ס לֹו: קֹורים והּפֹותרים לי, נֹודע לא "ּתנּו" ּולׁשֹון ׁשּבאזן; אמצעי .ּגּודל ∑Ô‰a.ּגדר ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ…∆ָ

d˙Èיב  ·¯˜ÈÂ ‡„Á ‡¯n‡ ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»¬»ƒ»≈»≈
ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„ ‡bÏ ˙ÈÂ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»À»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»

È˙יג  ÒBkÈ Èc ¯˙‡a ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬«ƒƒ»
È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ«»»¿»¬»»«¬««ƒ¬≈
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡‰ÎÏ ‡e‰ ‡ÓL‡ ‡˙‡hÁk¿«»»¬»»¿«¬»…∆¿ƒ

:‡e‰

‰k‡יד  ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¬»
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È:‡ÈnÈc ¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)íLàì Búà áéø÷äåepáéø÷é Y §¦§¦Ÿ§¨¨©§¦¤
äøæòä CBúì¯KMÎxg` xn`W dGn §¨£¨¨¦¤¤¨©©©¨

ig oicrW rnWn ,"UaMd z` hgWe"§¨©¤©¤¤©§©¤£©¦©
oFWNn Wxtl KIW `l oM m`e ,`Ed§¦¥Ÿ©¨§¨¥¦§
EPaixwi `N` ,gAfOd lr daxwd©§¨¨©©¦§¥©¤¨©§¦¤

"dxfrd KFzl" EP`iaie(m"`x). ¦¦¤§¨£¨¨
ìíLà íL¯,"mW`l" WExiR Edf §¥¨¨¤¥§¨¨

.mW` mWl didY dxfrl d`addW¤©£¨¨¨£¨¨¦§¤§¥¨¨
éðäìó¯,"sipde .. aixwde" WExiR Edfe §¨¦§¤¥§¦§¦§¥¦

sipIW icM aixwi(m"`x). ©§¦§¥¤¨¦
éç äôeðz ïeòè àeäL¯x`WM `le ¤¨§¨©§Ÿ¦§¨

dhigW xg`l otipOW minlW(m"`x). §¨¦¤§¦¨§©©§¦¨
éðäåíúà óâlä úàå íLàä úà Y §¥¦Ÿ¨¤¨¨¨§¤©Ÿ

¯bFNd lre mW`d lr aqEn "mzF`"¨¨©¨¨¨§©©
zWlW lr `le ,KEnqA mixMfPd©¦§¨¦§¨§Ÿ©§¤
cinrde" `i wEqtA mixMfPd miUaMd©§¨¦©¦§¨¦§¨§¤¡¦
llkA mdW iRÎlrÎs`W ,"mzF`e ..§¨¤©©¦¤¥¦§©

"sipde" llkA mpi` "cinrde"xac) §¤¡¦¥¨¦§©§¥¦
(cec.bi dxez

(bi)'Bâå èçLé øLà íB÷îaìò Y ¦§£¤¦§©§©
ïBôva çaænä Cøé¯.`i ,` lirlcM ¤¤©¦§¥©©¨§¦§¥

øîàð øák àìäå ?øîBì ãeîìz äîe©©§©©£Ÿ§¨¤¡©
úà åö" úLøôa íLà úøBúa§©¨¨§¨¨©©¤

"ïøäà¯.a ,f ©£Ÿ
éôì ?ïBôva äèéçL ïeòè íLàäL¤¨¨¨¨§¦¨©¨§¦
ïBcì úBîLà ììkî äæ àöiL¤¨¨¤¦§©£¨¦
BúèéçL àäz ìBëé ,äãîòäa§©£¨¨¨§¥§¦¨
:øîàð Cëì ?Búãîòä íB÷îá¦§©£¨¨§¨¤¡©
."'Bâå èçLé øLà íB÷îa .. èçLå"§¨©¦§£¤¦§©§

úàhçk ékúBàhçä ìëk ék Y¯ ¦©©¨¦§¨©©¨
.rxFvn lW z`HgM wx `lŸ©§©¨¤§¨

íLàääfä¯x`W oMÎoi`XÎdn ¨¨¨©¤©¤¥¥§¨
,z`Hgl mWiTdl KxFv oi` zFnW £̀¨¥¤§©¦¨§©¨

i"WxA oOwlckE(m"`x). §¦§©¨§©¦
ïäkì àeäúBéeìzä úBãBáò ìëa Y ©Ÿ¥§¨£©§

úàhçì äæ íLà äåLä ïäka¯ ©Ÿ¥¦§¨¨¨¤§©¨
`Ed z`Hg dGd mW`d :xn` ENi`M§¦¨©¨¨¨©¤©¨

odMl(m"`x). ©Ÿ¥
ììkî Bîc àöéå ìéàBä :øîàú àlL¤ŸŸ©¦§¨¨¨¦§©
Ceðz ìò ïúpäì úBîLà øàL§¨£¨§¦¨¥©§

úBðBäáe¯.ci wEqR oOwlcM §§¦§©¨¨
íéøeîàå íéîc ïzî ïeòè àäé àìŸ§¥¨©©¨¦§¥¦

çaæî éaâì¯.zFnW` x`WM §©¥¦§¥©¦§¨£¨
àeä íLàä úàhçk ék" :øîàð Cëì§¨¤¡©¦©©¨¨¨¨

"ïäkì¯minC oYn dpErh z`Hg dn ©Ÿ¥©©¨§¨©©¨¦
gAfOd iAbl mixEni`eoErh df s` , §¥¦§©¥©¦§¥©©¤¨

mixEni`e minC oYn(a"rx ,f zenai). ©©¨¦§¥¦
äìòîì ïzð Bîã àäé ìBëé¯lr ¨§¥¨¦¨§©§¨©

.rAv`A gAfOd zFpxw©§©¦§¥©§¤§©
?úàhçk¯.cl ,c lirl d`x ©©¨§¥§¥

øîBì ãeîìz¯.a ,f lirl ©§©§¥
'eëå¯lM zFAxl ± wFxfi FnC z`e" §§¤¨¦§§©¨

oYip mnC `dIW rxFvn mW`e zFnW £̀¨©£©§¨¤§¥¨¨¦¨
"dHnl(k"ez)xifgd dNigY ,xnFlM . §©¨§©§¦¨¤¡¦

minC zpizp llkl mW`d z` aEzMd©¨¤¨¨¨¦§©§¦©¨¦
xfgW xg`lE ,gAfOd iAbl mixEni`e§¥¦§©¥©¦§¥©§©©¤¨©
"wFxfi FnC z`e"n cFnll oYip ,Fllkl¦§¨¦¨¦§¦§¤¨¦§
.rxFvn mW` mB zFAxl ,mW`A aEzMd©¨§¨¨§©©£©§¨

"íéðäk úøBú"a¯,c ,ev zWxR §©Ÿ£¦¨¨©©
.cci dxez

(ci)CeðzïæàaL éòöîà øãb Y¯ §¨¥¤§¨¦¤¨Ÿ¤
`Ed" :k ,hk zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§

."of`d KFzAW irvn`d qEgQd©§¨¤§¨¦¤§¨Ÿ¤



סי rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(è)-úà BøòN-ìk-úà çlâé éòéáMä íBiá äéäå§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À¤
BøòN-ìk-úàå åéðéò úab úàå Bð÷æ-úàå BLàøŸ³§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈§¤¨§¨−
:øäèå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa-úà ñaëå çlâé§©¥®©§¦¤´¤§¨À̈§¨©¯¤§¨²©©−¦§¨¥«

i"yx£kŒ˙‡'B‚Â B¯ÚNŒÏ∑ ונראה ׂשער ּכּנּוס מקֹום ּכל להביא ּוכלל, ּופרט .ּכלל ∆»¿»¿ְְְְְְְִִִֵָָָָָָָ

(é)äNáëå íîéîz íéNáë-éðL çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬
ìLe äîéîz dúðL-úa úçàúìñ íéðøNò äL ©©²©§¨−̈§¦¨®§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤

:ïîL ãçà âìå ïîMá äìeìa äçðî¦§¨Æ§¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤
i"yx£˙Á‡ ‰N·ÎÂ∑ לחּטאת.ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ מצרע ׁשל ואׁשמֹו ׁשחּטאתֹו הּללּו, ּכבׂשים ׁשלׁשה לנסּכי ¿«¿»««ְַָ¿…»∆¿…ƒְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

נסכים יז)טעּונין ÔÓL.(סוטה „Á‡ ‚ÏÂ∑ ּבהֹונֹות ּומּתן אזנֹו ּתנּו על מּמּנּו ולּתן ׁשבע עליו .להּזֹות ְְִִָ¿…∆»»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

(àé)øähnä Léàä úà øäèîä ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−
:ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì íúàå§Ÿ¨®¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑(פ"א כלים צא. ּכּפּורים (מנחות מחּסר ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבעזרה ולא נּקנֹור .ּבׁשער ƒ¿≈ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֻ

d¯ÚNט  Ïk ˙È Ál‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ· È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»¿««»»«¬≈
Ïk ˙ÈÂ È‰BÈÚ ÈÈ·b ˙ÈÂ d˜c ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙È»≈≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ≈≈ƒ¿»»
˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈÂ Ál‚È d¯ÚN«¬≈¿«»ƒ««»¿ƒ¿«¿≈»

:Èk„ÈÂ ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈

ÔÈÓÏLי  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‡˙Ï˙e ‡zÓÏL ‡zL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â¿ƒ«¿»¬»««»¿∆¿»¿»»
‡bÏÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈB¯ÒÚ∆¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿À»

„Á:‡ÁLÓc «¿ƒ¿»

ÈkcÓcיא  ‡¯·b ˙È ÈkcÓ„ ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»ƒ¿«≈»«¿»¿ƒ«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÈÂ¿»¿√»¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.zFpgn WlWl uEgn aWFi `Ed ixdW¤£¥¥¦§¨©£
aEzMd xn`X dn itl hxtaE(e ,bi lirl): ¦§¨§¦©¤¨©©¨

li`Fd" :mW i"Wx WxitE ,"aWi ccA"¨¨¥¥¥¥©¦¨¦
Wi` oiA rxd oFWlA liCad `Ede§¦§¦§¨¨¨¥¦
`Ed s` ,Edrxl Wi` oiaE FYW`l§¦§¥¦§¥¥©
lcAdl Kixv `EdW oaEn dGOW ,"lcAi¦¨¥¤¦¤¨¤¨¦§¦¨¥

K` .FYW`n mBoeiM Fxitq iniA o`M ©¥¦§©¨¦¥§¦¥¨
aEzMd KxvEd ,dpgOd l` xfFgW¤¥¤©©£¤§©©¨
didIW icM ,dHOd WinWY xFq`l¤¡©§¦©¦¨§¥¤¦§¤
`iaIW cr FYW`n zFgtl lCaEn§¨§¨¥¦§©¤¨¦
oiA liCadX dOW mEXn ,eizFpAxẅ§§¨¦¤©¤¦§¦¥
dOn xzFi xEng `Ed FYW`l Wi ¦̀§¦§¨¥¦©
liMUO"d K` .EdrxlWi` oiA liCadX¤¦§¦¥¦§¥¥©©©§¦
xq`p Fzxitq iniA wxW azM "cecl§¨¦¨©¤©¦¥§¦¨¤¡¨
,FhENg iniA `le dHOd WinWzA§©§¦©¦¨§Ÿ¦¥¦
xYEi m`W EWWgW mEXn ,Kkl mrHde§©©©§¨¦¤¨§¤¦©
`OW Fzxitq iniA dHOd WinWY Fl©§¦©¦¨¦¥§¦¨¤¨
.ipinXd mFIA eizFpAxw `iadl lXxzi¦§©¥§¨¦¨§§¨©©§¦¦
zkQnA zwFlgnA iEpW df xaC ok`e§¨¥¨¨¤¨§©§¤§©¤¤

.a ,f ohw crFnh dxez ¥¨¨
(h)'Bâå BøòN ìk úàèøôe ììk Y ¤¨§¨§§¨§¨

øòN ñepk íB÷î ìk àéáäì ,ììëe§¨§¨¦¨§¦¥¨
äàøðå¯± "FxrU lM z` gNbi" :WExiR §¦§¤¥§©©¤¨§¨

zFAB z`e Fpwf z`e FW`x z`" ,llM§¨¤Ÿ§¤§¨§¤©
± "gNbi FxrU lM z`e" ,hxR ± "eipir¥¨§¨§¤¨§¨§©¥©
oC dY` i` llkE hxtE llM ,llke xfg̈©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨
WxFtn hxRd dn ,hxRd oirM `N ¤̀¨§¥©§¨©©§¨§¨
mFwn lM s` ,d`xpe xrU qEPiM mFwn§¦¥¨§¦§¤©¨§

d`xpe xrU qEPiM(` ,fh dheq),xnFlM . ¦¥¨§¦§¤§©

ihFrnl ,dAxd xrU uEAiw mW `dIW¤§¥¨¦¥¨©§¥§©¥
,qPEkn Fpi`W eiwFWe eizFrFxf§¨§¨¤¥§¨

igXd ziA ihFrnl ,"d`xpe"i"yx) §¦§¤§©¥¥©¤¦
(my.i dxez

(i)úçà äNáëåúàhçì Y¯oMW §©§¨©©§©¨¤¥
dNigY mixMfPd miUaMd ipXn cg ¤̀¨¦§¥©§¨¦©¦§¨¦§¦¨
,ai wEqR oOwl WxFtnM ,mW` df¤¨¨©§¨§©¨¨
dlFr mB aixwOW x`Fan hi wEqtaE§¨§¨¤©§¦©¨
d`A Dpi` dlFrdW oeike ,z`Hge§©¨§¥¨¤¨¨¥¨¨¨
ixd ,b ,` lirl i"Wx azMW FnM ,dawp§¥¨§¤¨©©¦§¥£¥

z`Hg `id "dUaM"d gxkdAW(m"`x). ¤§¤§¥©©©§¨¦©¨
ìLeíéðøNò äLìL ékñðì YäL §Ÿ¨¤§Ÿ¦§¦§¥§Ÿ¨

eìlä íéNáë¯UaM lM mr ,xnFlM §¨¦©¨§©¦¨¤¤
dlElA dgpn zlFq miaixwn Eid̈©§¦¦¤¦§¨§¨

onXaoii oFxVre ,lilM zxhwp `ide , ©¤¤§¦¦§¤¤¨¦§¦¨©¦
miltQl(c ,eh xacna i"yx d`x). ©§¨¦

ïéðeòè òøöî ìL BîLàå BúàhçL¤©¨©£¨¤§Ÿ̈§¦
íéëñð¯mr mikqp mi`ian oi`W s` §¨¦©¤¥§¦¦§¨¦¦

didi `NW icM ,llkA zFnW`e zF`Hg©¨©£¨¦§¨§¥¤Ÿ¦§¤
lr zF`A odW ipRn ,xCEdn mpAxẅ§¨¨§¨¦§¥¤¥¨©
rxFvn lW FnW`e Fz`Hg ± mi`hg£¨¦©¨©£¨¤§¨
lr mi`A mpi`W ipRn ,mikqp mipErh§¦§¨¦¦§¥¤¥¨¨¦©

`hg(` ,eh dheq). ¥§
ïîL ãçà âìå(åéìò) úBfäì Y- §Ÿ¤¨¨¤§©¨¨

`l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦¦¦Ÿ
oiGn Eid `l ixdW ,Ff daiY miqxFB§¦¥¨¤£¥Ÿ¨©¦
.fh wEqR oOwlcM ,'d iptl `N` eilr̈¨¤¨¦§¥§¦§©¨¨
xnFl Kixv ,z`f miqxFBW miqEtCle§©§¦¤§¦Ÿ¨¦©

.FliaWA miGn EidW dpEMdW¤©©¨¨¤¨©¦¦§¦

òáL¯.fh wEqR oOwlcM ¤©§¦§©¨¨
ïzîe ,Bðæà Ceðz ìò epnî ïzìå§¦¥¦¤©§¨§©©

úBðBäa¯dpizp oke .fi wEqR oOwlcM §§¦§©¨¨§¥§¦¨
.gi wEqR oOwlcM ,xdHOd W`x lr©Ÿ©¦©¥§¦§©¨¨
i"Wx d`xE .FhinWdW oEIr Kixve§¨¦¦¤¦§¦§¥©¦

.`k wEqR oOwl`i dxez §©¨¨
(`i)'ä éðôìøBðwð øòLa Y¯`EdW ¦§¥§©©¦¨¤

dxfrd lW igxfOd xrW,d xacna i"yx) ©©©¦§¨¦¤¨£¨¨
(giaxrOl eiptE mW cnFr mc`WkE .§¤¨¨¥¨¨¨©©£¨

`xwp df ixd ,lkidd gzR z` d`Fxe§¤¤¤©©¥¨£¥¤¦§¨
"'d iptl"(m"`x),did lFcB mc` xFpTp . ¦§¥¦¨¨¨¨¨¨

n zWFgp zFzlC `iade`IxCpqMl` §¥¦©§§¤¥£¤§©§§¦¨
FA EUrpe ,xrW FzF`l mixvn lW¤¦§©¦§©©§©£

`nFiA opzcM ,miQp(` ,fl)lr `xwpe , ¦¦§¦§©§¨§¦§¨©
FnW(` ,f dheq i"yx). §

øqçî àeäL éôì ,dîöò äøæòá àìå§Ÿ¨£¨¨©§¨§¦¤§ª©
íéøetk¯zFMnA opixn`cM(a ,g)cFr" : ¦¦¦§¨§¦©§©

,mixERM xQEgn zFAxl ± "Fa Fz`nEh§¨§©§©¦¦
zxM aIg WCwOl qpkp m`Wmigqt i"yx) ¤¦¦§©©¦§¨©¨¨¥

(` ,av[xFpTp xrW lW] llgd iar la` .£¨¢¦¤¨¨¤©©¦¨
ipRn ,dxfr zXEcwA WCwzp `lŸ¦§©¥¦§©£¨¨¦§¥
zFpFdal odici oiqipkOW oirxFvOd©§¨¦¤©§¦¦§¥¤¦§
KkitlE ,Fci odFA lr mW`d mCn oYil¦¥¦©¨¨¨©¤¨§¦¨
,xrXd llgA cFnrl lkEIW mEWCw `lŸ¦§¤©©£©£©©©©
mW`d mC z` `ivFn odM did m`W¤¦¨¨Ÿ¥¦¤©¨¨¨
,`vFiA lqtp `Ed ixd ,dxfrl uEg¨£¨¨£¥¦§¨§¥
llg KFzl Fci qipkdl Kixv Kkitl§¦¨¨¦§©§¦¨§£©

`pngx`xWzvwnz`iaE ,dxfrdi"yx) ¨£¨¨¦©¦§¨§¨©£¨¨
(` ,f dheq.ai dxez

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(áé)Búà áéø÷äå ãçàä Nákä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²
éðäå ïîMä âì-úàå íLàìéðôì äôeðz íúà ó §¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡Ï B˙‡ ·È¯˜‰Â∑ אׁשם לׁשם העזרה לתֹו חי ∑ÛÈ‰Â.יקריבּנּו ּתנּופה טעּון ÛÈ‰Â.ׁשהּוא ¿ƒ¿ƒ…¿»»ְְְֲִֵֶַָָָָָ¿≈ƒְֶַָָ¿≈ƒ
Ì˙‡∑ הּלג ואת האׁשם .את …»ְֶֶַָָָֹ

(âé)-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤
úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàå úàhçä©«©¨²§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈

:àeä íéLã÷ Lã÷ ïäkì àeä íLàä̈«¨¨¬Æ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£Óa'B‚Â ËÁLÈ ¯L‡ ÌB˜∑ אׁשם ּבתֹורת נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד ּומה ּבּצפֹון, הּמזּבח יר על ƒ¿¬∆ƒ¿«¿ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ּבהעמדה. לּדֹון אׁשמֹות מּכלל זה ׁשּיצא לפי ּבּצפֹון? ׁשחיטתֹו טעּון ׁשהאׁשם אהרן", את "צו (זבחים ּבפרׁשת ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
וגֹו'"כ) יׁשחט אׁשר ּבמקֹום "וׁשחט... נאמר: לכ העמדתֹו? ּבמקֹום ׁשחיטתֹו ּתהא hÁk‡˙.יכֹול Èk∑ ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָƒ««»

החּטאֹות  ּככל Ô‰kÏ.הּזה ∑‰‡ÌL.ּכי ‡e‰∑,לחּטאת זה אׁשם הׁשוה ּבּכהן, הּתלּויֹות עבֹודֹות ּבכל ְִַַָָ»»»ֶַ«…≈ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ
ּדמים  מּתן טעּון יהא לא ּובהֹונֹות, ּתנּו על להּנתן אׁשמֹות ׁשאר מּכלל ּדמֹו ויצא הֹואיל ּתאמר: ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ּכחּטאת? למעלה נּתן ּדמֹו יהא יכֹול לּכהן". הּוא האׁשם ּכחּטאת "ּכי נאמר: לכ מזּבח? לגּבי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹואמּורים

ּכהנים' ּב'תֹורת וכּו', לֹומר .ּתלמּוד ְְְֲִַַַֹ

(ãé)Ceðz-ìò ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà¬Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«
i"yx£Cez∑ טנדרו"ס לֹו: קֹורים והּפֹותרים לי, נֹודע לא "ּתנּו" ּולׁשֹון ׁשּבאזן; אמצעי .ּגּודל ∑Ô‰a.ּגדר ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ…∆ָ

d˙Èיב  ·¯˜ÈÂ ‡„Á ‡¯n‡ ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»¬»ƒ»≈»≈
ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„ ‡bÏ ˙ÈÂ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»À»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»

È˙יג  ÒBkÈ Èc ¯˙‡a ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬«ƒƒ»
È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ«»»¿»¬»»«¬««ƒ¬≈
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡‰ÎÏ ‡e‰ ‡ÓL‡ ‡˙‡hÁk¿«»»¬»»¿«¬»…∆¿ƒ

:‡e‰

‰k‡יד  ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¬»
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È:‡ÈnÈc ¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)íLàì Búà áéø÷äåepáéø÷é Y §¦§¦Ÿ§¨¨©§¦¤
äøæòä CBúì¯KMÎxg` xn`W dGn §¨£¨¨¦¤¤¨©©©¨

ig oicrW rnWn ,"UaMd z` hgWe"§¨©¤©¤¤©§©¤£©¦©
oFWNn Wxtl KIW `l oM m`e ,`Ed§¦¥Ÿ©¨§¨¥¦§
EPaixwi `N` ,gAfOd lr daxwd©§¨¨©©¦§¥©¤¨©§¦¤

"dxfrd KFzl" EP`iaie(m"`x). ¦¦¤§¨£¨¨
ìíLà íL¯,"mW`l" WExiR Edf §¥¨¨¤¥§¨¨

.mW` mWl didY dxfrl d`addW¤©£¨¨¨£¨¨¦§¤§¥¨¨
éðäìó¯,"sipde .. aixwde" WExiR Edfe §¨¦§¤¥§¦§¦§¥¦

sipIW icM aixwi(m"`x). ©§¦§¥¤¨¦
éç äôeðz ïeòè àeäL¯x`WM `le ¤¨§¨©§Ÿ¦§¨

dhigW xg`l otipOW minlW(m"`x). §¨¦¤§¦¨§©©§¦¨
éðäåíúà óâlä úàå íLàä úà Y §¥¦Ÿ¨¤¨¨¨§¤©Ÿ

¯bFNd lre mW`d lr aqEn "mzF`"¨¨©¨¨¨§©©
zWlW lr `le ,KEnqA mixMfPd©¦§¨¦§¨§Ÿ©§¤
cinrde" `i wEqtA mixMfPd miUaMd©§¨¦©¦§¨¦§¨§¤¡¦
llkA mdW iRÎlrÎs`W ,"mzF`e ..§¨¤©©¦¤¥¦§©

"sipde" llkA mpi` "cinrde"xac) §¤¡¦¥¨¦§©§¥¦
(cec.bi dxez

(bi)'Bâå èçLé øLà íB÷îaìò Y ¦§£¤¦§©§©
ïBôva çaænä Cøé¯.`i ,` lirlcM ¤¤©¦§¥©©¨§¦§¥

øîàð øák àìäå ?øîBì ãeîìz äîe©©§©©£Ÿ§¨¤¡©
úà åö" úLøôa íLà úøBúa§©¨¨§¨¨©©¤

"ïøäà¯.a ,f ©£Ÿ
éôì ?ïBôva äèéçL ïeòè íLàäL¤¨¨¨¨§¦¨©¨§¦
ïBcì úBîLà ììkî äæ àöiL¤¨¨¤¦§©£¨¦
BúèéçL àäz ìBëé ,äãîòäa§©£¨¨¨§¥§¦¨
:øîàð Cëì ?Búãîòä íB÷îá¦§©£¨¨§¨¤¡©
."'Bâå èçLé øLà íB÷îa .. èçLå"§¨©¦§£¤¦§©§

úàhçk ékúBàhçä ìëk ék Y¯ ¦©©¨¦§¨©©¨
.rxFvn lW z`HgM wx `lŸ©§©¨¤§¨

íLàääfä¯x`W oMÎoi`XÎdn ¨¨¨©¤©¤¥¥§¨
,z`Hgl mWiTdl KxFv oi` zFnW £̀¨¥¤§©¦¨§©¨

i"WxA oOwlckE(m"`x). §¦§©¨§©¦
ïäkì àeäúBéeìzä úBãBáò ìëa Y ©Ÿ¥§¨£©§

úàhçì äæ íLà äåLä ïäka¯ ©Ÿ¥¦§¨¨¨¤§©¨
`Ed z`Hg dGd mW`d :xn` ENi`M§¦¨©¨¨¨©¤©¨

odMl(m"`x). ©Ÿ¥
ììkî Bîc àöéå ìéàBä :øîàú àlL¤ŸŸ©¦§¨¨¨¦§©
Ceðz ìò ïúpäì úBîLà øàL§¨£¨§¦¨¥©§

úBðBäáe¯.ci wEqR oOwlcM §§¦§©¨¨
íéøeîàå íéîc ïzî ïeòè àäé àìŸ§¥¨©©¨¦§¥¦

çaæî éaâì¯.zFnW` x`WM §©¥¦§¥©¦§¨£¨
àeä íLàä úàhçk ék" :øîàð Cëì§¨¤¡©¦©©¨¨¨¨

"ïäkì¯minC oYn dpErh z`Hg dn ©Ÿ¥©©¨§¨©©¨¦
gAfOd iAbl mixEni`eoErh df s` , §¥¦§©¥©¦§¥©©¤¨

mixEni`e minC oYn(a"rx ,f zenai). ©©¨¦§¥¦
äìòîì ïzð Bîã àäé ìBëé¯lr ¨§¥¨¦¨§©§¨©

.rAv`A gAfOd zFpxw©§©¦§¥©§¤§©
?úàhçk¯.cl ,c lirl d`x ©©¨§¥§¥

øîBì ãeîìz¯.a ,f lirl ©§©§¥
'eëå¯lM zFAxl ± wFxfi FnC z`e" §§¤¨¦§§©¨

oYip mnC `dIW rxFvn mW`e zFnW £̀¨©£©§¨¤§¥¨¨¦¨
"dHnl(k"ez)xifgd dNigY ,xnFlM . §©¨§©§¦¨¤¡¦

minC zpizp llkl mW`d z` aEzMd©¨¤¨¨¨¦§©§¦©¨¦
xfgW xg`lE ,gAfOd iAbl mixEni`e§¥¦§©¥©¦§¥©§©©¤¨©
"wFxfi FnC z`e"n cFnll oYip ,Fllkl¦§¨¦¨¦§¦§¤¨¦§
.rxFvn mW` mB zFAxl ,mW`A aEzMd©¨§¨¨§©©£©§¨

"íéðäk úøBú"a¯,c ,ev zWxR §©Ÿ£¦¨¨©©
.cci dxez

(ci)CeðzïæàaL éòöîà øãb Y¯ §¨¥¤§¨¦¤¨Ÿ¤
`Ed" :k ,hk zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§

."of`d KFzAW irvn`d qEgQd©§¨¤§¨¦¤§¨Ÿ¤



rxevnÎrixfzסב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy
(åè)î ïäkä ç÷ìåïäkä ók-ìò ÷öéå ïîMä âl §¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−

:úéìàîOä©§¨¦«

(æè)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©

:ýåýé éðôì íéîòt§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£'‰ ÈÙÏ∑(ת"כ) הּקדׁשים קדׁשי ּבית .ּכנגד ƒ¿≈ְְֳִֵֵֶֶַָָ

(æé)Ceðz-ìò ïäkä ïzé Btk-ìò øLà ïîMä øúiîe¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:íLàä íc ìò úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«

(çé)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMa øúBpäå§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå øähnä©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

(èé)øähnä-ìò øtëå úàhçä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−
:äìòä-úà èçLé øçàå Búàîhî¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«

(ë)äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä äìòäå§¤«¡¨¯©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨
ñ :øäèå ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¨¥«

i"yx£‰Án‰Œ˙‡Â∑ ּבהמה ׁשל נסכים .מנחת ¿∆«ƒ¿»ְְְִִֵֶַָָ

ß xii` 'c iying mei ß

(àë)ãçà Nák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤¤¨¬
ìeìa ãçà úìñ ïBøOòå åéìò øtëì äôeðúì íLà̈¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧¨¬

:ïîL âìå äçðîì ïîMa©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤
i"yx£„Á‡ ˙ÏÒ ÔB¯OÚÂ∑ לנסכיו אחד עּׂשרֹון יביא אחד, ׁשהּוא זה ÔÓL.לכבׂש ‚ÏÂ∑ על מּמּנּו לתת ¿ƒ»…∆∆»ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָ¿…»∆ִֵֶַָ

לפרׁש הּכתּוב הזקק לא הּמנחה נסּכי ׁשל וׁשמן .הּבהֹונֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

È„‡טו  ÏÚ ˜È¯ÈÂ ‡ÁLÓ„ ‡blÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒÀ»¿ƒ¿»ƒƒ«¿»
:‡Ï‡ÓNc ‡‰Î„¿«¬»ƒ¿»»

ÔÓטז  ‡ÈnÈ„ dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»∆¿¿≈¿«ƒ»ƒ
‡ÁLÓ ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L dÚaˆ‡a¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ√»¿»

ÏÚיז  ‡‰k ÔzÈ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ¯‡LÓeƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈«¬»«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓc ‡„e‡ Ìe¯¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
‡Óc ÏÚ ‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¿»

:‡ÓL‡„«¬»»

„‰Î‡יח  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓa ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈkcÓc LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈¿ƒ«≈ƒ«≈¬ƒ«¬»√»

:ÈÈ¿»

ÈkcÓcיט  ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»«»»ƒ«««¿ƒ«≈
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Ôk ¯˙·e d˙·BqÓƒ¿≈»«≈ƒ»¬»»

Áa„ÓÏ‡כ  ‡˙ÁÓ ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»¬»»¿»ƒ¿»»¿«¿¿»
:Èk„ÈÂ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿≈

qÈÂ·כא  ‡˜a„Ó d„È ˙ÈÏÂ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿≈¿≈«¿¿»¿ƒ«
È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Ó¯‡Ï ‡ÓL‡ „Á ¯n‡ƒ««¬»»«¬»»¿«»»¬ƒ
‡ÁÓÏ ÁLÓa ÏÈÙc „Á ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»

:‡ÁLÓ„ ‡bÏÂ¿À»¿ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìeéì òãBð àì "Ceðz" ïBL¯d`xE §§Ÿ©¦§¥
oFWNOW ,mW zFnW i"Wxl xE`iAA©¥§©¦§¨¤¦§
."KFY" oFWNn `EdW rnWn mW i"Wx©¦¨©§©¤¦§

í"åøðéè Bì íéøB÷ íéøúBtäåïäaY §©§¦¦Ÿ¤
.ìãeb¯tenrumg ,azM oke .qEgq ¨©§§¥¨©

Fqgi `l K` ,mW zFnW i"WxA§©¦§¨©Ÿ¦£
.mixzFRleh dxez ©§¦

(fh)'ä éðôìéLã÷ úéa ãâðk Y ¦§¥§¤¤¥¨§¥
íéLãwä¯xEn`d "'d iptl"M Fpi`e ©¨¨¦§¥§¦§¥¨¨

odMd ixdW ,rxFvnA `i wEqR lirl§¥¨¦§¨¤£¥©Ÿ¥

cr Klil lFkie mixERM xQEgn Fpi ¥̀§©¦¦§¨¥¥©
zkFxRd iptl(g"ty).fi dxez ¦§¥©¨¤

(k)äçðnä úàåìL íéëñð úçðî Y §¤©¦§¨¦§©§¨¦¤
äîäa¯wx o`M xAEcnd oi` ,xnFlM §¥¨§©¥©§¨¨©

`N` ,calA dlFrd lW mikqp zgpnA§¦§©§¨¦¤¨¨¦§¨¤¨
z`Hgd lW mikqp zgpnA mB©§¦§©§¨¦¤©©¨
,cigi oFWlA "dgpn" aYkpe ,mW`de§¨¨¨§¦§©¦§¨¦§¨¦
,dndA lW mikqp zgpn :FWExiR iM¦¥¦§©§¨¦¤§¥¨
DNW dgpOd mr daxwp dndA lMW¤¨§¥¨¦§§¨¦©¦§¨¤¨

(cecl likyn t"r).`k dxez

(`k)ãçà úìñ ïBøOòåäæ Náëì Y §¦¨Ÿ¤¤¨§¤¤¤
åéëñðì ãçà ïBøOò àéáé ãçà àeäL¤¤¨¨¦¦¨¤¨¦§¨¨

¯iAB "cg`" xn`p rECn dfA x`an§¨¥¨¤©©¤¡©¤¨©¥
FrnWn did KM mB ixdW ,zlq oFxVr¦¨Ÿ¤¤£¥©¨¨¨©§¨
`EdW Epl xnFl `N` ,cg` `EdW¤¤¨¤¨©¨¤
,ok iptl xMfPd "cg` UaM"d lr aqEn¨©©¤¤¤¨©¦§¨¦§¥¥

cg`d UaMl cg` zlFq oFxVr(`"eb). ¦¨¤¤¨©¤¤¨¤¨
ïîL âìåúBðBäaä ìò epnî úúì Y §Ÿ¨¤¨¥¦¤©©§

¯i"Wx mB d`xE .dk wEqR oOwlcM§¦§©¨¨§¥©©¦
zFGdl" :xzFi hxiR mWe ,i wEqR lirl§¥¨§¨¥©¥§©

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy

(áë)Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøú ézLe§¥´Ÿ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®
:äìò ãçàäå úàhç ãçà äéäå§¨¨³¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«

(âë)ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút-ìà¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£B˙¯‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia∑ ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ּולהּזאת לצּפרים .ׁשמיני ««¿ƒƒ¿»√»ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

(ãë)ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤
éðäå:ýåýé éðôì äôeðz ïäkä íúà ó §¥¦̧Ÿ¨¯©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(äë)ícî ïäkä ç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´
ïäa-ìòå úéðîéä øähnä-ïæà Ceðz-ìò ïúðå íLàä̈«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé̈Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

(åë):úéìàîOä ïäkä ók-ìò ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«

(æë)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
:ýåýé éðôì íéîòt òáL úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)ïîMä-ïî ïäkä ïúðå|Ceðz-ìò Btk-ìò øLà §¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À©§º
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:íLàä íc íB÷î-ìò úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«
i"yx£ÌL‡‰ Ìc ÌB˜ÓŒÏÚ∑ נתק ּגֹורם אפּלּו הּמקֹום אּלא ּגֹורם הּדם ׁשאין לּמד הּדם; .ּנח «¿«»»»ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

˙„a˜כב  Èc ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿≈
:‡˙ÏÚ „ÁÂ ‡˙‡hÁ „Á È‰ÈÂ d„È¿≈ƒ≈««»»¿«¬»»

ÂÏ˙כג  d˙eÈk„Ï ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»¿ƒ»»¿«»≈¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k«¬»ƒ¿««¿«ƒ¿»√»¿»

bÏ‡כד  ˙ÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»«¬»»¿»À»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¬»¬»»√»¿»

‰k‡כה  ·qÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿ƒ««¬»
ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¿»¿ƒ«≈
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

:‡ÈnÈc dÏ‚«̄¿≈¿«ƒ»

„‰Î‡כו  ‡„È ÏÚ ‡‰k ˜È¯È ‡ÁLÓ ÔÓeƒƒ¿»¿ƒ«¬»«¿»¿«¬»
:‡Ï‡ÓNcƒ¿»»

Ècכז  ‡ÁLÓ ÔÓ ‡ÈnÈc dÚaˆ‡a ‡‰Î ÈcÈÂ¿«≈«¬»¿∆¿¿≈¿«ƒ»ƒƒ¿»ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ√»¿»

¯Ìeכח  ÏÚ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒƒ¿»ƒ«¿≈«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
¯˙‡ ÏÚ ‡ÈnÈ„ dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¬«

:‡ÓL‡„ ‡Óc¿»«¬»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oYnE ,Fpf` KEpY lr EPOn oYile ,raW¤©§¦¥¦¤©§¨§©©
."zFpFdA§

äçðnä ékñð ìL ïîLå¯o`M xEn`d §¤¤¤¦§¥©¦§¨¨¨¨
dOM xn` `le ,"onXA lElA" wEqRA©¨¨©¤¤§Ÿ¨©©¨
wEqR lirl `le o`M `l ,onXd xEriW¦©¤¤Ÿ¨§Ÿ§¥¨

.i
Løôì áeúkä ÷÷æä àì¯ipRn Ÿª§©©¨§¨¥¦§¥

dEvY zWxtA xaM WxFtOW(hl ,hk) ¤§¨§¨§¨¨©§©¤
,"oidd rax" gTi "zlFq oFxVr"NW¤§¦¨¤¦©¤©©¦
xziaE ."oiBEl dWlW" :mW i"WxaE§©¦¨§¨¦§¤¤
,mikqp zWxtA xaCd WxFtn hExiR¥§¨©¨¨§¨¨©§¨¦

.Kli`e h ,eh xAcOAak dxez ©¦§¨§¥¨
(bk)Búøäèì éðéîMä íBiaéðéîL Y ©©§¦¦§¨¢¨§¦¦

éðLe áBæàå æøà õò úàfäìe íéøtöì§¦¢¦§©¨©¥¤¤§¥§¦
úòìBú¯"ipinXd mFIaE"W FnM ©©§¤©©§¦¦

ipinW mFi Edf ,xiWr oAxwA xEn`d̈¨§¨§©¨¦¤§¦¦
lirl WxFtnM ,'eke mixRv z`adl©£¨©¦¢¦©§¨§¥
mFi Edf ipr oAxwA o`M s` ,iÎe miwEqR§¦©¨§¨§©¨¦¤

'eke mixRv z`adl ipinW(`"eb)dnE . §¦¦©£¨©¦¢¦©
xFdh `EdW dpEMd ,"Fzxdhl" xn`X¤¨©§¨¢¨©©¨¨¤¨
lirl xEn`M ,aWFnE aMWn `OhNn¦§©¥¦§¨¨¨¨§¥
`ai xg`e xdhe miOA ugxe" :g wEqR̈§¨©©©¦§¨¥§©©¨Ÿ

dxEnB dxdh `le ,"dpgOd l`(m"`x). ¤©©£¤§Ÿ¨¢¨§¨
`l xiWr oAxw iAB i wEqR lirl la £̀¨§¥¨©¥¨§©¨¦Ÿ
xn`p mXW mEXn ,mElM i"Wx WxiR¥©©¦§¦¤¨¤¡©
mFi EdGW ,"iriaXd mFIA dide" dNigY§¦¨§¨¨©©§¦¦¤¤
oM m`e ,'eke mixRv z`adl iriaXd©§¦¦©£¨©¦¢¦§¦¥
KWndA `Ed "ipinXd mFIA"W oaEn¨¤©©§¦¦§¤§¥
ipr oAxwA o`M la` ,"iriaXd mFIA"l§©©§¦¦£¨¨§¨§©¨¦
`le ,"iriaXd mFIA" dNigY xMfp `lŸ¦§©§¦¨©©§¦¦§Ÿ

ipinXd mFIA" aqEn dn lr oaEn¨©¨¨©©§¦¦
o`M mBW Wxtl KxvEd okl ,"Fzxdhl§¨¢¨¨¥§©§¨¥¤©¨

'eke mixRv z`adl(m"`x).ck dxez ©£¨©¦¢¦
(gk)íLàä íc íB÷î ìòelôà Y ©§©¨¨¨£¦

íøBb ícä ïéàL ãnì ,ícä çp÷úð¦§©©©¨¦¥¤¥©¨¥
íøBb íB÷nä àlà¯oYip FAW mFwOd ¤¨©¨¥©¨¤¦¨

Kixv did ,oM `l m`W .mCd eilr̈¨©¨¤¦Ÿ¥¨¨¨¦
wEqR lirlcM ,"mW`d mC lr" aFYkl¦§©©¨¨¨§¦§¥¨
lr" azM mXX dnE .xiWr oAxw iAB fi©¥¨§©¨¦©¤¨¨©©
dEdn `l mCdW xnFl Edf ,"mW`d mC©¨¨¨¤©¤©¨Ÿ§©¤

odAl onXd oiA dvivg(` ,i zegpn)la` . £¦¨¥©¤¤©Ÿ¤£¨
oi` ± dNigY mW`d mCn ozp `l m ¦̀Ÿ¨©¦©¨¨¨§¦¨¥

mElM onXd zpizp,bn migaf i"yx) §¦©©¤¤§
(`.hk dxez



סג rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy
(åè)î ïäkä ç÷ìåïäkä ók-ìò ÷öéå ïîMä âl §¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−

:úéìàîOä©§¨¦«

(æè)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©

:ýåýé éðôì íéîòt§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£'‰ ÈÙÏ∑(ת"כ) הּקדׁשים קדׁשי ּבית .ּכנגד ƒ¿≈ְְֳִֵֵֶֶַָָ

(æé)Ceðz-ìò ïäkä ïzé Btk-ìò øLà ïîMä øúiîe¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:íLàä íc ìò úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«

(çé)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMa øúBpäå§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå øähnä©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

(èé)øähnä-ìò øtëå úàhçä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−
:äìòä-úà èçLé øçàå Búàîhî¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«

(ë)äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä äìòäå§¤«¡¨¯©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨
ñ :øäèå ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¨¥«

i"yx£‰Án‰Œ˙‡Â∑ ּבהמה ׁשל נסכים .מנחת ¿∆«ƒ¿»ְְְִִֵֶַָָ

ß xii` 'c iying mei ß

(àë)ãçà Nák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤¤¨¬
ìeìa ãçà úìñ ïBøOòå åéìò øtëì äôeðúì íLà̈¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧¨¬

:ïîL âìå äçðîì ïîMa©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤
i"yx£„Á‡ ˙ÏÒ ÔB¯OÚÂ∑ לנסכיו אחד עּׂשרֹון יביא אחד, ׁשהּוא זה ÔÓL.לכבׂש ‚ÏÂ∑ על מּמּנּו לתת ¿ƒ»…∆∆»ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָ¿…»∆ִֵֶַָ

לפרׁש הּכתּוב הזקק לא הּמנחה נסּכי ׁשל וׁשמן .הּבהֹונֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

È„‡טו  ÏÚ ˜È¯ÈÂ ‡ÁLÓ„ ‡blÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒÀ»¿ƒ¿»ƒƒ«¿»
:‡Ï‡ÓNc ‡‰Î„¿«¬»ƒ¿»»

ÔÓטז  ‡ÈnÈ„ dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»∆¿¿≈¿«ƒ»ƒ
‡ÁLÓ ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L dÚaˆ‡a¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ√»¿»

ÏÚיז  ‡‰k ÔzÈ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ¯‡LÓeƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈«¬»«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓc ‡„e‡ Ìe¯¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
‡Óc ÏÚ ‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¿»

:‡ÓL‡„«¬»»

„‰Î‡יח  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓa ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈkcÓc LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈¿ƒ«≈ƒ«≈¬ƒ«¬»√»

:ÈÈ¿»

ÈkcÓcיט  ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»«»»ƒ«««¿ƒ«≈
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Ôk ¯˙·e d˙·BqÓƒ¿≈»«≈ƒ»¬»»

Áa„ÓÏ‡כ  ‡˙ÁÓ ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»¬»»¿»ƒ¿»»¿«¿¿»
:Èk„ÈÂ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿≈

qÈÂ·כא  ‡˜a„Ó d„È ˙ÈÏÂ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿≈¿≈«¿¿»¿ƒ«
È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Ó¯‡Ï ‡ÓL‡ „Á ¯n‡ƒ««¬»»«¬»»¿«»»¬ƒ
‡ÁÓÏ ÁLÓa ÏÈÙc „Á ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»

:‡ÁLÓ„ ‡bÏÂ¿À»¿ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìeéì òãBð àì "Ceðz" ïBL¯d`xE §§Ÿ©¦§¥
oFWNOW ,mW zFnW i"Wxl xE`iAA©¥§©¦§¨¤¦§
."KFY" oFWNn `EdW rnWn mW i"Wx©¦¨©§©¤¦§

í"åøðéè Bì íéøB÷ íéøúBtäåïäaY §©§¦¦Ÿ¤
.ìãeb¯tenrumg ,azM oke .qEgq ¨©§§¥¨©

Fqgi `l K` ,mW zFnW i"WxA§©¦§¨©Ÿ¦£
.mixzFRleh dxez ©§¦

(fh)'ä éðôìéLã÷ úéa ãâðk Y ¦§¥§¤¤¥¨§¥
íéLãwä¯xEn`d "'d iptl"M Fpi`e ©¨¨¦§¥§¦§¥¨¨

odMd ixdW ,rxFvnA `i wEqR lirl§¥¨¦§¨¤£¥©Ÿ¥

cr Klil lFkie mixERM xQEgn Fpi ¥̀§©¦¦§¨¥¥©
zkFxRd iptl(g"ty).fi dxez ¦§¥©¨¤

(k)äçðnä úàåìL íéëñð úçðî Y §¤©¦§¨¦§©§¨¦¤
äîäa¯wx o`M xAEcnd oi` ,xnFlM §¥¨§©¥©§¨¨©

`N` ,calA dlFrd lW mikqp zgpnA§¦§©§¨¦¤¨¨¦§¨¤¨
z`Hgd lW mikqp zgpnA mB©§¦§©§¨¦¤©©¨
,cigi oFWlA "dgpn" aYkpe ,mW`de§¨¨¨§¦§©¦§¨¦§¨¦
,dndA lW mikqp zgpn :FWExiR iM¦¥¦§©§¨¦¤§¥¨
DNW dgpOd mr daxwp dndA lMW¤¨§¥¨¦§§¨¦©¦§¨¤¨

(cecl likyn t"r).`k dxez

(`k)ãçà úìñ ïBøOòåäæ Náëì Y §¦¨Ÿ¤¤¨§¤¤¤
åéëñðì ãçà ïBøOò àéáé ãçà àeäL¤¤¨¨¦¦¨¤¨¦§¨¨

¯iAB "cg`" xn`p rECn dfA x`an§¨¥¨¤©©¤¡©¤¨©¥
FrnWn did KM mB ixdW ,zlq oFxVr¦¨Ÿ¤¤£¥©¨¨¨©§¨
`EdW Epl xnFl `N` ,cg` `EdW¤¤¨¤¨©¨¤
,ok iptl xMfPd "cg` UaM"d lr aqEn¨©©¤¤¤¨©¦§¨¦§¥¥

cg`d UaMl cg` zlFq oFxVr(`"eb). ¦¨¤¤¨©¤¤¨¤¨
ïîL âìåúBðBäaä ìò epnî úúì Y §Ÿ¨¤¨¥¦¤©©§

¯i"Wx mB d`xE .dk wEqR oOwlcM§¦§©¨¨§¥©©¦
zFGdl" :xzFi hxiR mWe ,i wEqR lirl§¥¨§¨¥©¥§©

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy

(áë)Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøú ézLe§¥´Ÿ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®
:äìò ãçàäå úàhç ãçà äéäå§¨¨³¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«

(âë)ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút-ìà¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£B˙¯‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia∑ ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ּולהּזאת לצּפרים .ׁשמיני ««¿ƒƒ¿»√»ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

(ãë)ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤
éðäå:ýåýé éðôì äôeðz ïäkä íúà ó §¥¦̧Ÿ¨¯©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(äë)ícî ïäkä ç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´
ïäa-ìòå úéðîéä øähnä-ïæà Ceðz-ìò ïúðå íLàä̈«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé̈Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

(åë):úéìàîOä ïäkä ók-ìò ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«

(æë)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
:ýåýé éðôì íéîòt òáL úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)ïîMä-ïî ïäkä ïúðå|Ceðz-ìò Btk-ìò øLà §¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À©§º
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:íLàä íc íB÷î-ìò úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«
i"yx£ÌL‡‰ Ìc ÌB˜ÓŒÏÚ∑ נתק ּגֹורם אפּלּו הּמקֹום אּלא ּגֹורם הּדם ׁשאין לּמד הּדם; .ּנח «¿«»»»ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

˙„a˜כב  Èc ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿≈
:‡˙ÏÚ „ÁÂ ‡˙‡hÁ „Á È‰ÈÂ d„È¿≈ƒ≈««»»¿«¬»»

ÂÏ˙כג  d˙eÈk„Ï ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»¿ƒ»»¿«»≈¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k«¬»ƒ¿««¿«ƒ¿»√»¿»

bÏ‡כד  ˙ÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»«¬»»¿»À»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¬»¬»»√»¿»

‰k‡כה  ·qÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿ƒ««¬»
ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¿»¿ƒ«≈
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

:‡ÈnÈc dÏ‚«̄¿≈¿«ƒ»

„‰Î‡כו  ‡„È ÏÚ ‡‰k ˜È¯È ‡ÁLÓ ÔÓeƒƒ¿»¿ƒ«¬»«¿»¿«¬»
:‡Ï‡ÓNcƒ¿»»

Ècכז  ‡ÁLÓ ÔÓ ‡ÈnÈc dÚaˆ‡a ‡‰Î ÈcÈÂ¿«≈«¬»¿∆¿¿≈¿«ƒ»ƒƒ¿»ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ√»¿»

¯Ìeכח  ÏÚ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒƒ¿»ƒ«¿≈«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
¯˙‡ ÏÚ ‡ÈnÈ„ dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¬«

:‡ÓL‡„ ‡Óc¿»«¬»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oYnE ,Fpf` KEpY lr EPOn oYile ,raW¤©§¦¥¦¤©§¨§©©
."zFpFdA§

äçðnä ékñð ìL ïîLå¯o`M xEn`d §¤¤¤¦§¥©¦§¨¨¨¨
dOM xn` `le ,"onXA lElA" wEqRA©¨¨©¤¤§Ÿ¨©©¨
wEqR lirl `le o`M `l ,onXd xEriW¦©¤¤Ÿ¨§Ÿ§¥¨

.i
Løôì áeúkä ÷÷æä àì¯ipRn Ÿª§©©¨§¨¥¦§¥

dEvY zWxtA xaM WxFtOW(hl ,hk) ¤§¨§¨§¨¨©§©¤
,"oidd rax" gTi "zlFq oFxVr"NW¤§¦¨¤¦©¤©©¦
xziaE ."oiBEl dWlW" :mW i"WxaE§©¦¨§¨¦§¤¤
,mikqp zWxtA xaCd WxFtn hExiR¥§¨©¨¨§¨¨©§¨¦

.Kli`e h ,eh xAcOAak dxez ©¦§¨§¥¨
(bk)Búøäèì éðéîMä íBiaéðéîL Y ©©§¦¦§¨¢¨§¦¦

éðLe áBæàå æøà õò úàfäìe íéøtöì§¦¢¦§©¨©¥¤¤§¥§¦
úòìBú¯"ipinXd mFIaE"W FnM ©©§¤©©§¦¦

ipinW mFi Edf ,xiWr oAxwA xEn`d̈¨§¨§©¨¦¤§¦¦
lirl WxFtnM ,'eke mixRv z`adl©£¨©¦¢¦©§¨§¥
mFi Edf ipr oAxwA o`M s` ,iÎe miwEqR§¦©¨§¨§©¨¦¤

'eke mixRv z`adl ipinW(`"eb)dnE . §¦¦©£¨©¦¢¦©
xFdh `EdW dpEMd ,"Fzxdhl" xn`X¤¨©§¨¢¨©©¨¨¤¨
lirl xEn`M ,aWFnE aMWn `OhNn¦§©¥¦§¨¨¨¨§¥
`ai xg`e xdhe miOA ugxe" :g wEqR̈§¨©©©¦§¨¥§©©¨Ÿ

dxEnB dxdh `le ,"dpgOd l`(m"`x). ¤©©£¤§Ÿ¨¢¨§¨
`l xiWr oAxw iAB i wEqR lirl la £̀¨§¥¨©¥¨§©¨¦Ÿ
xn`p mXW mEXn ,mElM i"Wx WxiR¥©©¦§¦¤¨¤¡©
mFi EdGW ,"iriaXd mFIA dide" dNigY§¦¨§¨¨©©§¦¦¤¤
oM m`e ,'eke mixRv z`adl iriaXd©§¦¦©£¨©¦¢¦§¦¥
KWndA `Ed "ipinXd mFIA"W oaEn¨¤©©§¦¦§¤§¥
ipr oAxwA o`M la` ,"iriaXd mFIA"l§©©§¦¦£¨¨§¨§©¨¦
`le ,"iriaXd mFIA" dNigY xMfp `lŸ¦§©§¦¨©©§¦¦§Ÿ

ipinXd mFIA" aqEn dn lr oaEn¨©¨¨©©§¦¦
o`M mBW Wxtl KxvEd okl ,"Fzxdhl§¨¢¨¨¥§©§¨¥¤©¨

'eke mixRv z`adl(m"`x).ck dxez ©£¨©¦¢¦
(gk)íLàä íc íB÷î ìòelôà Y ©§©¨¨¨£¦

íøBb ícä ïéàL ãnì ,ícä çp÷úð¦§©©©¨¦¥¤¥©¨¥
íøBb íB÷nä àlà¯oYip FAW mFwOd ¤¨©¨¥©¨¤¦¨

Kixv did ,oM `l m`W .mCd eilr̈¨©¨¤¦Ÿ¥¨¨¨¦
wEqR lirlcM ,"mW`d mC lr" aFYkl¦§©©¨¨¨§¦§¥¨
lr" azM mXX dnE .xiWr oAxw iAB fi©¥¨§©¨¦©¤¨¨©©
dEdn `l mCdW xnFl Edf ,"mW`d mC©¨¨¨¤©¤©¨Ÿ§©¤

odAl onXd oiA dvivg(` ,i zegpn)la` . £¦¨¥©¤¤©Ÿ¤£¨
oi` ± dNigY mW`d mCn ozp `l m ¦̀Ÿ¨©¦©¨¨¨§¦¨¥

mElM onXd zpizp,bn migaf i"yx) §¦©©¤¤§
(`.hk dxez



rxevnÎrixfzסד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy

(èë)ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−
:ýåýé éðôì åéìò øtëì øähnä Làø-ìò©´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ì)äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNòå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®
:Bãé âéOz øLàî¥«£¤¬©¦−¨«

(àì)-úàå úàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²§¤
øähnä ìò ïäkä øtëå äçðnä-ìò äìò ãçàä̈«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−

:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

(áì)âéOú-àì øLà úòøö òâð Ba-øLà úøBz úàǽŸ©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬
ô :Búøäèa Bãé̈−§¨«¢¨«

ß xii` 'd iyiy mei ß

(âì):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(ãì)íëì ïúð éðà øLà ïòðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−
:íëúfçà õøà úéáa úòøö òâð ézúðå äfçàì©«£ª¨®§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«

i"yx£˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â∑(רבה מטמֹונּיֹות (ויקרא אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי עליהם, ּבאים ׁשהּנגעים להם היא ּבׂשֹורה ¿»«ƒ∆«»««ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּומֹוצאן  הּבית נֹותץ הּנגע ועלֿידי ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות זהב .ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr al zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע לד)ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי מטממטממטממטמֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת(יד, אמאמאמאמֹוֹוֹוֹוררררּיּיּיּייםיםיםים ׁשרֹומז (רש"י)ׁשׁשׁשׁשהטמינהטמינהטמינהטמינּוּוּוּו ּדוקא, האמֹורּיים ׁשל ּבבּתיהם הֹופיעּו הּנגעים ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּדּבּור  ּבכח להׁשּתּמׁש נּתן ׁשהרי 'מטמֹונּיֹות', יׁשנם אּלּו ּבבּתים ּדוקא א הרע. לׁשֹון על ּבאים הּנגעים ׁשּכן רע, ּדּבּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעל

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבקדּׁשה. ּוּוּוּובקבקבקבקׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתי י י י ּגם ּבּבּבּבחרחרחרחרּבּבּבּביייי האמהאמהאמהאמֹוֹוֹוֹורירירירי ממממּיּיּיּידדדד לקחלקחלקחלקחּתּתּתּתיייי ּבֹואאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּולהׁשּתּמׁש הּדּבּור ּכח את מ'אמֹורי' לקחת יׁש : ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
- ּובתפּלה ּוּוּוּובבעבבעבבעבבעּוּוּוּותי תי תי תי ּבתֹורה .ּבּבּבּבצלצלצלצלֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 66 cenr ,ak wlg zegiyÎihewl itÎlr

mc`d WtpA xEAiCd zlErR§©©¦§¤¤¨¨¨

אחאחאחאחּזּזּזּזתכםתכםתכםתכם:::: ארץארץארץארץ ּבּבּבּבביתביתביתבית צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי לאחלאחלאחלאחּזּזּזּזהההה לכםלכםלכםלכם נתןנתןנתןנתן אניאניאניאני אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען אלאלאלאל־־־־ארץארץארץארץ תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו לד)ּכּכּכּכיייי (יד, ִִִִָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
עד  ּברׁשעֹו עמד ואם . . ּביתֹו קירֹות מׁשּתנֹות הרע, ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע, מּלׁשֹון להזהירם ּכדי ּביׂשראל היה ופלא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָאֹות
עמד  ואם . . ׁשעליו הּבגדים מׁשּתּנין ׁשּיׂשרפּו, עד ּברׁשעֹו עמד ואם . . ׁשּבביתֹו העֹור ּכלי מׁשּתּנין – הּבית ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשהּוּתץ
הּליצנּות  ׁשהיא הרׁשעים, ּבׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם מּובדל ויהיה ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה ׁשּיּׂשרפּו, עד ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּברׁשעֹו
,ּבּדר למרים אלקי ה' עׂשה אׁשר את זכֹור . . הצרעת ּבנגע הּׁשמר ואֹומר ּבּתֹורה מזהיר הּוא זה ענין ועל הרע, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּולׁשֹון

הּנביאה. למרים ארע מה התּבֹוננּו אֹומר הּוא ה"י)הרי פט"ז צרעת טומאת הלכות (רמב"ם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

„‰Î‡כט  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
:ÈÈ Ì„˜ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈkcÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈»¿ƒ«≈¿«»»¬ƒ√»¿»

BÈ‰ל  Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ „Á ˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»
:d„È ˜a„˙ ÈcÓƒƒ«¿≈¿≈

Á„לא  ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È d„È ˜a„˙ Èc ˙È»ƒ«¿≈¿≈»««»»¿»«
ÈkcÓc ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂ ‡˙ÁÓ ÏÚ ‡˙ÏÚ¬»»«ƒ¿»»ƒ«««¬»«¿ƒ«≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ï‡לב  Èc e¯È‚Ò LzÎÓ d· Èc ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ≈«¿«¿ƒƒ»
:d˙eÎ„a d„È ˜a„«̇¿≈¿≈¿»≈

ÓÈÓÏ¯:לג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

È‰·לד  ‡‡ Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡¬≈≈¬¿«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈
˙È·a e¯È‚Ò LzÎÓ Ôz‡Â ‡ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ¿¿«¬»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿≈

:ÔBÎzÒÁ‡ ‡Ú¯‡«¿»«¬«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(cl)úòøö òâð ézúðåäøBNa Y §¨©¦¤©¨©©§¨
íäéìò íéàa íéòâpäL íäì àéä¯ ¦¨¤¤©§¨¦¨¦£¥¤

?"zrxv rbp iYzpe" Edn ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥©§¨©¦¤©¨©©
didz iM zrxv rbp :xnFl Kixv did̈¨¨¦©¤©¨©©¦¦§¤

(m"`x)cizrW oxVan aEzMd `N` .¤¨©¨§©§¨¤¨¦
[zrxv rbp] zFidl(` ,i zeixed i"yx). ¦§¤©¨©©

úBiðBîèî íéiøBîà eðéîèäL éôì§¦¤¦§¦¡¦¦©§¦

íéòaøà ìk íäéza úBøé÷a áäæ ìL¤¨¨§¦¨¥¤¨©§¨¦
øaãna ìàøNé eéäL äðL¯`xwIeA ¨¨¤¨¦§¨¥©¦§¨§©¦§¨

miprpM ErnXW oeiM" :e ,fi dAx©¨¥¨¤¨§§©£¦
Epinhde Ecnr ,mdilr mi`A l`xUIW¤¦§¨¥¨¦£¥¤¨§§¦§¦

."zFcVaE miYAA mpFnn̈¨©¨¦©¨
ïàöBîe úéaä õúBð òâpä éãé-ìòå¯ §©§¥©¤©¥©©¦§¨

ÎKExAÎWFcTd xn`" :mW dAx `xwIeA§©¦§¨©¨¨¨©©¨¨

ip`W mdizFa`l iYghad ip` ,`Ed£¦¦§©§¦©£¥¤¤£¦
,aEh lM d`ln ux`l mdipA z` qipkn©§¦¤§¥¤§¤¤§¥¨¨

xn`PW(`i ,e mixac)lM mi`ln miYaE ¤¤¡©¨¦§¥¦¨
?dUFr `EdÎKExAÎWFcTd dn ,aEh©©¨¨¤
`vFnE FxzFq `Ede FziaA mirbp dxbn§¨¤§¨¦§¥§§¥

."`niq FAdl dxez ¦¨

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy
ּבחֹומר  ּכׁשעֹוסק ּדעֹות ּבהלכֹות להכניס הוה־ליּה זֹו הלכה ּדלכאֹורה הּקׁשיא ּבהקּדם הרמּב"ם, ּדברי ּבבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻויׁש

צרעת? ּבהלכֹות אֹותּה ּכתב ּומּדּוע וכּו'), ּבעיקר" ּכפר ("ּכאילּו ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָלׁשֹון־הרע
ּבלׁשֹון־הרע  עֹוסק לחברֹו) אדם ׁשּבין רצּויים ּבלּתי ּבענינים (המדּבר ּדעֹות ּבהלכֹות איּכא. לׁשֹון־הרע ּגוני ּדתרי לחּדׁש, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

על־י  ׁשּנגרם ּבהּזק הּוא ּבזה החּסרֹון ׁשעּקר – ׁשּבאדם רעֹות מּדֹות מחמת לּזּולת.הּבא דֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
עצמֹו, ּבאדם הּוא הּפגם ועּקר רעה. ּכּונה ללא סתם ׂשיחה מּתֹו ׁשּבא לגמרי, חיצֹוני ּבלׁשֹון־הרע הרמּב"ם עֹוסק ּכאן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹאבל

הּזק. ׁשּום ּבדיּבּורּה היה ולא לגּנֹותֹו, נתּכּונה לא ׁשּבודאי הּנביאה ּכבמרים ּבנפׁשֹו, ּפֹוגם זה רע ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּדיּבּור
ׁשאינֹו ּבביתֹו, הּוא מּדה ּכנגד מּדה העֹונׁש ּגם ּולכ המדּבר, להאדם לגמרי חיצֹוני הּוא הּלׁשֹון־הרע ּדבתחּלה אֹומר: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָועל־זה
לחּדֹור  מתחיל הרע לׁשֹון־הרע, ּבדּבּורי האדם ממׁשי חס־וׁשלֹום, אם אבל רכּוׁשֹו. – חיצֹוני הכי הּדבר והּוא מהאדם, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָחלק
הרי  ּברׁשעֹו, לעמֹוד ממׁשי ואם ּביתֹו. מּקֹורֹות יֹותר אליו קרֹובים ׁשהם ּתׁשמיׁשיו ּבכלי נענׁש ּולכ ּולמּדֹותיו, ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלטבעֹו

טמא. נעׂשה עצמֹו ׁשהּוא ועד ּבבגדיו, ּבצרעת ּומתּבּטא יֹותר, עֹוד חֹודר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהרע

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn - 91 cenr ,al wlg zegiyÎihewl itÎlr

dpW mirAx` miIxFn`d zpnhd©§¨©¨¡¦¦©§¨¦¨¨

אחאחאחאחּזּזּזּזתכםתכםתכםתכם:::: ארץארץארץארץ ּבּבּבּבביתביתביתבית צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי .... .... ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען אלאלאלאל־־־־ארץארץארץארץ תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו ִִִִָָָָֹֹּכּכּכּכיייי ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּמדּבר. יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות זהב ׁשל מטמֹונּיֹות אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי . . להם היא לד.ּבׂשֹורה (יד, ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים "ּכל מטמינים ׁשהיּו לפרׁש רׁש"י) ׁשל מקֹורֹו (ׁשהּוא הּמדרׁש את הכריח מה ּביאּור ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָצרי
עליהם" "ּבטּוחין האּומֹות ׁשהיּו ועֹוג סיחֹון מּפלת ּבעקבֹות החּלה ׁשההטמנה ׁשּיּתכן ּבפׁשטּות, לפרׁש אפׁשר והרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבּמדּבר",

בלק) תחילת אֹוצרֹותיהם?(רש"י להטמין והחּלּו ּבפחד נאחזּו ׁשאז ,ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
וינּצחּום  יׂשראל יבֹואּו ׁשּמא הּפחד על היא מגּלה אחד, מּצד והיּפּוכֹו. ּדבר ּבּה יׁש הּממֹון הטמנת ּבזה: הּביאּור לֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָויׁש

ממֹונם  את  ויּקחּו האֹוצרֹות ּבּמלחמה מטמינים ׁשּלכ למקֹומֹותיהם, יׁשּובּו ׁשעֹוד ּתקוה על ּגם היא מראה ,מאיד א . ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לכׁשּיחזרּו. הּממֹון להם ׁשּיעמֹוד הּבּתים, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָּבקירֹות

ׁשנה  הארּבעים ּכל מׁש ּדהטמנתם ועֹוג). סיחֹון מּמּפלת (ולא ׁשנה ארּבעים ּכל מטמינים ׁשהיּו הּמדרׁש ּדברי יּובנּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּובזה
האמֹורי" עֹון ּב"ׁשלם הּנה", יׁשּובּו רביעי "ּדֹור הּכתּוב ּתלה ׁשהרי יחזרּו, ׁשּיׂשראל ידעּו מצרים ּביציאת ׁשּכבר מּׁשּום ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָהיתה
יבֹוא  ׁשאּולי הּתקוה להם נתן ׁשּזה ּבמעׂשיו, ּתלּויה ּבארצֹו עם ׁשּיׁשיבת הבינּו, ּומּכ לארצם]. לחזֹור זמּנם ׁשהּגיע ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ[וידעּו
ּבפׁשּוטֹו הּסיּבה וזֹו הּמטמֹונּיֹות. וליקח לׁשּוב יּוכלּו ואז ּכדבעי), ׁשּלא יתנהגּו (אם מארצם הם ּגם יּׁשלחּו יׂשראל ּובני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹיֹום

לקחּתֹו. ׁשּיׁשּובּו ּתקוה ּגם המבּטא מעׂשה ממֹונם, ׁשהטמינּו לכ מקרא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשל

(äì)òâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä Bì-øLà àáe¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©
:úéaa éì äàøð¦§¨¬¦−©¨«¦

i"yx£˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚k∑(ת"כ פי"ב, ּברּור (נגעים ּדבר יפסק לא וּדאי, נגע ׁשהּוא ׁשּיֹודע חכם ּתלמיד אפּלּו ¿∆«ƒ¿»ƒ«»ƒְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לי" נראה "ּכנגע אּלא: לי', נראה 'נגע .לֹומר: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

(åì)ïäkä àáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ
øçàå úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà úBàøì¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦§©¬©

:úéaä-úà úBàøì ïäkä àáé ïk¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬¤©¨«¦
i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ‡·È Ì¯Ëa∑ ז טמאה ׁשּכל ּתֹורת ׁשם אין לֹו, נזקק ּכהן ׁשאין L‡ŒÏk¯.מן ‡ÓËÈ ‡ÏÂ ¿∆∆»…«…≈¿ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…ƒ¿»»¬∆

dÏÈ„cלה  È˙ÈÈÂ¯ÓÈÓÏ ‡‰ÎÏ ÈeÁÈÂ ‡˙Èa ¿≈≈¿ƒ≈≈»ƒ«ƒ¿«¬»¿≈»
:‡˙È·a ÈÏ ÈÊÁ˙‡ ‡LzÎÓk¿«¿»»ƒ¿¬ƒƒ¿≈»

ÏBÚÈלו  ‡Ï „Ú ‡˙Èa ˙È ÔepÙÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«»≈»«»≈
Èc Ïk ·‡zÒÈ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k«¬»¿∆¡≈»«¿»»¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e ‡˙È·a¿≈»»«≈≈«¬»¿∆¡≈»

:‡˙Èa≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dl)(úéaa) éì äàøð òâðkqEtcA - §¤©¦§¨¦©¨¦¦§
`qxiBd aXil Wie .Fpi` oFW`x¦¥§¥§©¥©¦§¨
xnFl i"Wx zpEMW xWt` iM ,miptAW¤¦§¦¦¤§¨¤©¨©©¦©
x`WA `le ,miYa irbpA `weC EdGW¤¤©§¨§¦§¥¨¦§Ÿ¦§¨
."dcVA x`a"A mrHd d`x ± mirbp§¨¦§¥©©©¦§¥©¨¤

òâð àeäL òãBiL íëç ãéîìz elôà£¦©§¦¨¨¤¥©¤¤©
:øîBì øeøa øác ÷ñôé àì ,éàcå©¨¦Ÿ¦§Ÿ¨¨¨©
äàøð òâðk" àlà ,"éì äàøð òâð"¤©¦§¨¦¤¨§¤©¦§¨

"éì¯cinlYd lW FciwtYn df oi`W ¦¤¥¤¦©§¦¤©©§¦
`Ed odMd `N` ,rbp EdGW wFqtl mkg̈¨¦§¤¤¤©¤¨©Ÿ¥

minrh E`aEd i"Wx iWxtnaE .raFTW¤¥©¦§¨§¥©¦§§¨¦
.FnFwn o`M oi`e .mixg`el dxez £¥¦§¥¨§

(el)'Bâå ïäkä àáé íøèaìkL Y §¤¤¨Ÿ©Ÿ¥§¤¨
Bì ÷÷æð ïäk ïéàL ïîæ¯rbPd zF`xl §©¤¥Ÿ¥¦§¨¦§©¤©

.ziAd xFBqle§¦§©©¦
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(èë)ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−
:ýåýé éðôì åéìò øtëì øähnä Làø-ìò©´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ì)äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNòå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®
:Bãé âéOz øLàî¥«£¤¬©¦−¨«

(àì)-úàå úàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²§¤
øähnä ìò ïäkä øtëå äçðnä-ìò äìò ãçàä̈«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−

:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

(áì)âéOú-àì øLà úòøö òâð Ba-øLà úøBz úàǽŸ©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬
ô :Búøäèa Bãé̈−§¨«¢¨«

ß xii` 'd iyiy mei ß

(âì):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(ãì)íëì ïúð éðà øLà ïòðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−
:íëúfçà õøà úéáa úòøö òâð ézúðå äfçàì©«£ª¨®§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«

i"yx£˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â∑(רבה מטמֹונּיֹות (ויקרא אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי עליהם, ּבאים ׁשהּנגעים להם היא ּבׂשֹורה ¿»«ƒ∆«»««ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּומֹוצאן  הּבית נֹותץ הּנגע ועלֿידי ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות זהב .ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr al zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע לד)ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי מטממטממטממטמֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת(יד, אמאמאמאמֹוֹוֹוֹוררררּיּיּיּייםיםיםים ׁשרֹומז (רש"י)ׁשׁשׁשׁשהטמינהטמינהטמינהטמינּוּוּוּו ּדוקא, האמֹורּיים ׁשל ּבבּתיהם הֹופיעּו הּנגעים ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּדּבּור  ּבכח להׁשּתּמׁש נּתן ׁשהרי 'מטמֹונּיֹות', יׁשנם אּלּו ּבבּתים ּדוקא א הרע. לׁשֹון על ּבאים הּנגעים ׁשּכן רע, ּדּבּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעל

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבקדּׁשה. ּוּוּוּובקבקבקבקׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתי י י י ּגם ּבּבּבּבחרחרחרחרּבּבּבּביייי האמהאמהאמהאמֹוֹוֹוֹורירירירי ממממּיּיּיּידדדד לקחלקחלקחלקחּתּתּתּתיייי ּבֹואאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּולהׁשּתּמׁש הּדּבּור ּכח את מ'אמֹורי' לקחת יׁש : ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
- ּובתפּלה ּוּוּוּובבעבבעבבעבבעּוּוּוּותי תי תי תי ּבתֹורה .ּבּבּבּבצלצלצלצלֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִָָָָָָ
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אחאחאחאחּזּזּזּזתכםתכםתכםתכם:::: ארץארץארץארץ ּבּבּבּבביתביתביתבית צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי לאחלאחלאחלאחּזּזּזּזהההה לכםלכםלכםלכם נתןנתןנתןנתן אניאניאניאני אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען אלאלאלאל־־־־ארץארץארץארץ תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו לד)ּכּכּכּכיייי (יד, ִִִִָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
עד  ּברׁשעֹו עמד ואם . . ּביתֹו קירֹות מׁשּתנֹות הרע, ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע, מּלׁשֹון להזהירם ּכדי ּביׂשראל היה ופלא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָאֹות
עמד  ואם . . ׁשעליו הּבגדים מׁשּתּנין ׁשּיׂשרפּו, עד ּברׁשעֹו עמד ואם . . ׁשּבביתֹו העֹור ּכלי מׁשּתּנין – הּבית ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשהּוּתץ
הּליצנּות  ׁשהיא הרׁשעים, ּבׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם מּובדל ויהיה ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה ׁשּיּׂשרפּו, עד ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּברׁשעֹו
,ּבּדר למרים אלקי ה' עׂשה אׁשר את זכֹור . . הצרעת ּבנגע הּׁשמר ואֹומר ּבּתֹורה מזהיר הּוא זה ענין ועל הרע, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּולׁשֹון

הּנביאה. למרים ארע מה התּבֹוננּו אֹומר הּוא ה"י)הרי פט"ז צרעת טומאת הלכות (רמב"ם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

„‰Î‡כט  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
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BÈ‰ל  Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ „Á ˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»
:d„È ˜a„˙ ÈcÓƒƒ«¿≈¿≈

Á„לא  ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È d„È ˜a„˙ Èc ˙È»ƒ«¿≈¿≈»««»»¿»«
ÈkcÓc ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂ ‡˙ÁÓ ÏÚ ‡˙ÏÚ¬»»«ƒ¿»»ƒ«««¬»«¿ƒ«≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ï‡לב  Èc e¯È‚Ò LzÎÓ d· Èc ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ≈«¿«¿ƒƒ»
:d˙eÎ„a d„È ˜a„«̇¿≈¿≈¿»≈

ÓÈÓÏ¯:לג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

È‰·לד  ‡‡ Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡¬≈≈¬¿«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈
˙È·a e¯È‚Ò LzÎÓ Ôz‡Â ‡ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ¿¿«¬»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿≈

:ÔBÎzÒÁ‡ ‡Ú¯‡«¿»«¬«¿¿
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didz iM zrxv rbp :xnFl Kixv did̈¨¨¦©¤©¨©©¦¦§¤
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miprpM ErnXW oeiM" :e ,fi dAx©¨¥¨¤¨§§©£¦
Epinhde Ecnr ,mdilr mi`A l`xUIW¤¦§¨¥¨¦£¥¤¨§§¦§¦

."zFcVaE miYAA mpFnn̈¨©¨¦©¨
ïàöBîe úéaä õúBð òâpä éãé-ìòå¯ §©§¥©¤©¥©©¦§¨

ÎKExAÎWFcTd xn`" :mW dAx `xwIeA§©¦§¨©¨¨¨©©¨¨

ip`W mdizFa`l iYghad ip` ,`Ed£¦¦§©§¦©£¥¤¤£¦
,aEh lM d`ln ux`l mdipA z` qipkn©§¦¤§¥¤§¤¤§¥¨¨

xn`PW(`i ,e mixac)lM mi`ln miYaE ¤¤¡©¨¦§¥¦¨
?dUFr `EdÎKExAÎWFcTd dn ,aEh©©¨¨¤
`vFnE FxzFq `Ede FziaA mirbp dxbn§¨¤§¨¦§¥§§¥

."`niq FAdl dxez ¦¨

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy
ּבחֹומר  ּכׁשעֹוסק ּדעֹות ּבהלכֹות להכניס הוה־ליּה זֹו הלכה ּדלכאֹורה הּקׁשיא ּבהקּדם הרמּב"ם, ּדברי ּבבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻויׁש

צרעת? ּבהלכֹות אֹותּה ּכתב ּומּדּוע וכּו'), ּבעיקר" ּכפר ("ּכאילּו ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָלׁשֹון־הרע
ּבלׁשֹון־הרע  עֹוסק לחברֹו) אדם ׁשּבין רצּויים ּבלּתי ּבענינים (המדּבר ּדעֹות ּבהלכֹות איּכא. לׁשֹון־הרע ּגוני ּדתרי לחּדׁש, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

על־י  ׁשּנגרם ּבהּזק הּוא ּבזה החּסרֹון ׁשעּקר – ׁשּבאדם רעֹות מּדֹות מחמת לּזּולת.הּבא דֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
עצמֹו, ּבאדם הּוא הּפגם ועּקר רעה. ּכּונה ללא סתם ׂשיחה מּתֹו ׁשּבא לגמרי, חיצֹוני ּבלׁשֹון־הרע הרמּב"ם עֹוסק ּכאן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹאבל

הּזק. ׁשּום ּבדיּבּורּה היה ולא לגּנֹותֹו, נתּכּונה לא ׁשּבודאי הּנביאה ּכבמרים ּבנפׁשֹו, ּפֹוגם זה רע ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּדיּבּור
ׁשאינֹו ּבביתֹו, הּוא מּדה ּכנגד מּדה העֹונׁש ּגם ּולכ המדּבר, להאדם לגמרי חיצֹוני הּוא הּלׁשֹון־הרע ּדבתחּלה אֹומר: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָועל־זה
לחּדֹור  מתחיל הרע לׁשֹון־הרע, ּבדּבּורי האדם ממׁשי חס־וׁשלֹום, אם אבל רכּוׁשֹו. – חיצֹוני הכי הּדבר והּוא מהאדם, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָחלק
הרי  ּברׁשעֹו, לעמֹוד ממׁשי ואם ּביתֹו. מּקֹורֹות יֹותר אליו קרֹובים ׁשהם ּתׁשמיׁשיו ּבכלי נענׁש ּולכ ּולמּדֹותיו, ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלטבעֹו

טמא. נעׂשה עצמֹו ׁשהּוא ועד ּבבגדיו, ּבצרעת ּומתּבּטא יֹותר, עֹוד חֹודר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהרע
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אחאחאחאחּזּזּזּזתכםתכםתכםתכם:::: ארץארץארץארץ ּבּבּבּבביתביתביתבית צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי .... .... ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען אלאלאלאל־־־־ארץארץארץארץ תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו ִִִִָָָָֹֹּכּכּכּכיייי ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּמדּבר. יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות זהב ׁשל מטמֹונּיֹות אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי . . להם היא לד.ּבׂשֹורה (יד, ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים "ּכל מטמינים ׁשהיּו לפרׁש רׁש"י) ׁשל מקֹורֹו (ׁשהּוא הּמדרׁש את הכריח מה ּביאּור ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָצרי
עליהם" "ּבטּוחין האּומֹות ׁשהיּו ועֹוג סיחֹון מּפלת ּבעקבֹות החּלה ׁשההטמנה ׁשּיּתכן ּבפׁשטּות, לפרׁש אפׁשר והרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבּמדּבר",

בלק) תחילת אֹוצרֹותיהם?(רש"י להטמין והחּלּו ּבפחד נאחזּו ׁשאז ,ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
וינּצחּום  יׂשראל יבֹואּו ׁשּמא הּפחד על היא מגּלה אחד, מּצד והיּפּוכֹו. ּדבר ּבּה יׁש הּממֹון הטמנת ּבזה: הּביאּור לֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָויׁש

ממֹונם  את  ויּקחּו האֹוצרֹות ּבּמלחמה מטמינים ׁשּלכ למקֹומֹותיהם, יׁשּובּו ׁשעֹוד ּתקוה על ּגם היא מראה ,מאיד א . ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לכׁשּיחזרּו. הּממֹון להם ׁשּיעמֹוד הּבּתים, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָּבקירֹות

ׁשנה  הארּבעים ּכל מׁש ּדהטמנתם ועֹוג). סיחֹון מּמּפלת (ולא ׁשנה ארּבעים ּכל מטמינים ׁשהיּו הּמדרׁש ּדברי יּובנּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּובזה
האמֹורי" עֹון ּב"ׁשלם הּנה", יׁשּובּו רביעי "ּדֹור הּכתּוב ּתלה ׁשהרי יחזרּו, ׁשּיׂשראל ידעּו מצרים ּביציאת ׁשּכבר מּׁשּום ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָהיתה
יבֹוא  ׁשאּולי הּתקוה להם נתן ׁשּזה ּבמעׂשיו, ּתלּויה ּבארצֹו עם ׁשּיׁשיבת הבינּו, ּומּכ לארצם]. לחזֹור זמּנם ׁשהּגיע ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ[וידעּו
ּבפׁשּוטֹו הּסיּבה וזֹו הּמטמֹונּיֹות. וליקח לׁשּוב יּוכלּו ואז ּכדבעי), ׁשּלא יתנהגּו (אם מארצם הם ּגם יּׁשלחּו יׂשראל ּובני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹיֹום

לקחּתֹו. ׁשּיׁשּובּו ּתקוה ּגם המבּטא מעׂשה ממֹונם, ׁשהטמינּו לכ מקרא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשל

(äì)òâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä Bì-øLà àáe¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©
:úéaa éì äàøð¦§¨¬¦−©¨«¦

i"yx£˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚k∑(ת"כ פי"ב, ּברּור (נגעים ּדבר יפסק לא וּדאי, נגע ׁשהּוא ׁשּיֹודע חכם ּתלמיד אפּלּו ¿∆«ƒ¿»ƒ«»ƒְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לי" נראה "ּכנגע אּלא: לי', נראה 'נגע .לֹומר: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

(åì)ïäkä àáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ
øçàå úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà úBàøì¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦§©¬©

:úéaä-úà úBàøì ïäkä àáé ïk¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬¤©¨«¦
i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ‡·È Ì¯Ëa∑ ז טמאה ׁשּכל ּתֹורת ׁשם אין לֹו, נזקק ּכהן ׁשאין L‡ŒÏk¯.מן ‡ÓËÈ ‡ÏÂ ¿∆∆»…«…≈¿ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…ƒ¿»»¬∆

dÏÈ„cלה  È˙ÈÈÂ¯ÓÈÓÏ ‡‰ÎÏ ÈeÁÈÂ ‡˙Èa ¿≈≈¿ƒ≈≈»ƒ«ƒ¿«¬»¿≈»
:‡˙È·a ÈÏ ÈÊÁ˙‡ ‡LzÎÓk¿«¿»»ƒ¿¬ƒƒ¿≈»

ÏBÚÈלו  ‡Ï „Ú ‡˙Èa ˙È ÔepÙÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«»≈»«»≈
Èc Ïk ·‡zÒÈ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k«¬»¿∆¡≈»«¿»»¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e ‡˙È·a¿≈»»«≈≈«¬»¿∆¡≈»

:‡˙Èa≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dl)(úéaa) éì äàøð òâðkqEtcA - §¤©¦§¨¦©¨¦¦§
`qxiBd aXil Wie .Fpi` oFW`x¦¥§¥§©¥©¦§¨
xnFl i"Wx zpEMW xWt` iM ,miptAW¤¦§¦¦¤§¨¤©¨©©¦©
x`WA `le ,miYa irbpA `weC EdGW¤¤©§¨§¦§¥¨¦§Ÿ¦§¨
."dcVA x`a"A mrHd d`x ± mirbp§¨¦§¥©©©¦§¥©¨¤

òâð àeäL òãBiL íëç ãéîìz elôà£¦©§¦¨¨¤¥©¤¤©
:øîBì øeøa øác ÷ñôé àì ,éàcå©¨¦Ÿ¦§Ÿ¨¨¨©
äàøð òâðk" àlà ,"éì äàøð òâð"¤©¦§¨¦¤¨§¤©¦§¨

"éì¯cinlYd lW FciwtYn df oi`W ¦¤¥¤¦©§¦¤©©§¦
`Ed odMd `N` ,rbp EdGW wFqtl mkg̈¨¦§¤¤¤©¤¨©Ÿ¥

minrh E`aEd i"Wx iWxtnaE .raFTW¤¥©¦§¨§¥©¦§§¨¦
.FnFwn o`M oi`e .mixg`el dxez £¥¦§¥¨§

(el)'Bâå ïäkä àáé íøèaìkL Y §¤¤¨Ÿ©Ÿ¥§¤¨
Bì ÷÷æð ïäk ïéàL ïîæ¯rbPd zF`xl §©¤¥Ÿ¥¦§¨¦§©¤©

.ziAd xFBqle§¦§©©¦



rxevnÎrixfzסו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy
˙Èaa∑(ת"כ) חסה מה ועל יטמא. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל להסּגר נזקק הּנגע, ויראה הּכהן ויבא יפּנהּו לא ׁשאם «»ƒְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

חסה  לא הא טמאתֹו. ּבימי יאכלם – ּומׁשקין אכלין על ואם ויּטהרּו, יטּבילם – ׁשטף ּכלי על אם ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻּתֹורה?
ּבמקוה  טהרה להם ׁשאין חרס, ּכלי על אּלא .ּתֹורה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

(æì)úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà äàøå§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦
ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé úøeøò÷L§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈

:øéwä-ïî¦©¦«
i"yx£˙¯e¯Ú˜L∑(ת"כ) ּבמראיהן .ׁשֹוקעֹות ¿«¬…ְְְֵֶַ

(çì)øébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬
:íéîé úòáL úéaä-úà¤©©−¦¦§©¬¨¦«

(èì)äNt äpäå äàøå éòéáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
:úéaä úøé÷a òâpä©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦

(î)òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà ïäúà eëéìLäå§¦§¦³¤§¤Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£ÌÈ·‡‰Œ˙‡ eˆlÁÂ∑:ּכמֹו מּׁשם, יּטלּום 'ויׁשּלפּון', כה)ּכתרּגּומֹו: הסרה (דברים לׁשֹון נעלֹו", ."וחלצה ¿ƒ¿∆»¬»ƒְְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָ

ÈÏ˙Îaלז  ‡LzÎÓ ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»«¿»»¿»¿≈
CÈkÓ ÔB‰ÈÊÁÓe Ô˜ÓÒ B‡ Ô˜¯È ÔÈ˙Át ‡˙È·≈»«¬ƒ«¿»«¿»∆¡≈«ƒ

:‡Ï˙k ÔÓƒ»¿»

bÒÈÂ¯לח  ‡˙Èa Ú¯˙Ï ‡˙Èa ÔÓ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»ƒ≈»ƒ¿«≈»¿«¿«
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˙Èa ˙È»≈»ƒ¿»ƒ

Â‰‡לט  ÈÊÁÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k ·e˙ÈÂƒ«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈¿»
:‡˙È· ÈÏ˙Îa ‡LzÎÓ ˙ÙÈÒB‡ƒ««¿»»¿»¿≈≈»

·‰Ôמ  Èc ‡i·‡ ˙È ÔeÙlLÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»«¿«»ƒ¿∆
¯˙‡Ï ‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ Ô‰˙È ÔeÓ¯ÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ»»¿«¿»«¬«

:·‡ÒÓ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äàîè úøBz íL ïéà¯i"Wx mB d`x ¥¨©ª§¨§¥©©¦
.b ,bi lirl§¥

úéaa øLà ìk àîèé àìåíàL Y §Ÿ¦§¨¨£¤©¨¦¤¦
òâpä äàøéå ïäkä àáéå eäpôé àì¯ Ÿ§©¥§¨Ÿ©Ÿ¥§¦§¤©¤©

.fl wEqtA mix`Fznd mipniQd FA Wie§¥©¦¨¦©§¨¦§¨
øbñäì ÷÷æð¯.gl wEqR oOwlcM ¦§¨§¤§¥§¦§©¨¨

rbPd d`Fx odMdW cIOW rnWnE©§©¤¦¨¤©Ÿ¥¤©¤©
FxiBqdl odMd Kixv ,FxiBqdl hilgde§¤§¦§©§¦¨¦©Ÿ¥§©§¦
z` zFPtl oYip `l okle ,cInE skiY¥¤¦¨§¨¥Ÿ¦¨§©¤
.lrFtA FzxBqdl odMd zI`x oiA ziAd©©¦¥§¦©©Ÿ¥§©§¨¨§©
cFrW ,EazM "dix` xEB"de m"`xd K ©̀¨§¥§©©§¥¨§¤
,lrFtA ziAd z` xiBqd odMdW iptl¦§¥¤©Ÿ¥¦§¦¤©©¦§©
lM `nhp ,xBqdl wwfp ziAdW rbxA§¤©¤©©¦¦§©§¤§¥¦§¨¨
i"Wx oFWNn K` .cIn ziAA xW £̀¤©©¦¦¨©¦§©¦

FkFzAX dn lke" KWndA`nhi" ©¤§¥§¨©¤§¦§¨
xBqEIWM wxW rnWn ,cizr oFWlA¦§¨¦©§©¤©§¤§©
.FkFzAX dn lM `nhi lrFtA ziAd©©¦§©¦§¨¨©¤§
:a ,hn oiNEg i"Wx oFWl mB d`xE§¥©§©¦¦
d`xi `NW ,oiYndl dxFY dxn`W"¤¨§¨¨§©§¦¤Ÿ¦§¤

rbPd z` odMd`nh xn`i `lecr , ©Ÿ¥¤©¤©§ŸŸ©¨¥©
i"Wx mB d`xE ."oiptp milMd EidIW¤¦§©¥¦¦§¦§¥©©¦
wwfpe li`Fd" :mc` irbpA e ,bi lirl§¥§¦§¥¨¨¦§¦§©
xg`l xAEcn mWe ,"`nh `xwp xBqdl§¤§¥¦§¨¨¥§¨§¨§©©

.odMd FxiBqdW¤¦§¦©Ÿ¥
àîèé BëBúaM äî ìëå¯mB d`xE §¨©¤§¦§¨§¥©

,ziAd z` EPtE" :` ,fi zFrEaW i"Wx©¦§¦¤©©¦
."ziAA xW` lM `nhi `NW icM§¥¤Ÿ¦§¨¨£¤©©¦

éìk ìò íà ?äøBú äñç äî ìòå§©¨¨¨¨¦©§¥
óèL¯qxg ilM mpi`W milM x`W lM ¤¤¨§¨¥¦¤¥¨§¥¤¤

mdl WIW mW lr ,"shW ilM" Exwin¦§§¥¤¤©¥¤¥¨¤
dewnA dxdh(` ,dk oileg i"yx). ¨¢¨§¦§¤

eøäèéå íìéaèé¯oiNEg i"Wx mB d`x ©§¦¥§¦§£§¥©©¦¦
eicbA eivr ilM xn`Y m`e" :a ,hn§¦Ÿ©§¥¥¨§¨¨

."mixFdh mde oliAhn ± zkYnE©¤¤©§¦¨§¥§¦
íìëàé Y ïé÷Lîe ïéìëà ìò íàå§¦©¢¨¦©§¦Ÿ§¥
äøBzä äñç àì àä ,Búàîè éîéa¦¥ª§¨¨Ÿ¨¨©¨
äøäè íäì ïéàL ,ñøç éìk ìò àlà¤¨©§¥¤¤¤¥¨¤¨¢¨

äå÷na¯bl ,`i lirlcM ,dxiaW `N` ©¦§¤¤¨§¦¨§¦§¥
,hl `nei i"Wx mB d`xE .mW i"WxaE§©¦¨§¥©©¦
oFnn lr dqg oM m`e" :mIqn mWe ,`§¨§©¥§¦¥¨¨©¨
oM m` .aEWg oFnn lr oMWÎlM ,lw©¨¤¥©¨¨¦¥
xnFgeÎlw ,oir ixv lW opFnn lr dqg̈¨©¨¨¤¨¥©¦©¨¤
xn` `NX dnE ."miwiCv lW opFnn lr©¨¨¤©¦¦©¤Ÿ¨©
,Fz`nEhA mdA WOYWIW qxg ilkA¦§¥¤¤¤¦§©¥¨¤§§¨
`N` dvr Ff oi`W mEXn xnFl Wi¥©¦¤¥¥¨¤¨
md dlik` xg`NW oiwWnE oilk`l̈¢¨¦©§¦¤§©©£¦¨¥

WEOiXdW milkA `l la` ,miNMzn¦§©¦£¨Ÿ§¥¦¤©¦
,icinY otF`A did dYr cr mdNW¤¨¤©©¨¨¨§¤§¦¦
wx didi mdNW cigId WEOiXd zrke§¨¥©¦©¨¦¤¨¤¦§¤©
KxhvIW oeiMW mEXn F` .d`nEh iniA¦¥§¨¦¤¥¨¤¦§¨¥
cqtd df ixd ,miWcg qxg ilM zFpwl¦§§¥¤¤£¨¦£¥¤¤§¥
miwWnE milk` oMÎoi`XÎdn ,oFnn̈©¤¥¥¢¨¦©§¦
cqtd o`M oi`e ,cinY mzFpwl KxCd©¤¤¦§¨¨¦§¥¨¤§¥

.Fz`nEh iniA mlk`i sFq sFQWfl dxez ¤Ÿ§¥¦¥§¨
(fl)úøeøò÷Lïäéàøîa úBò÷BL Y §©£Ÿ§§©§¥¤

¯ltW odi`xnE" :KMÎxg` aEzMX dnE©¤¨©©¨©§¥¤¨¨
odi`xn" wxW xnFl icM Edf ,"xiTd on¦©¦¤§¥©¤©©§¥¤

oWOn `le "ltW(`"eb)zFWwdl oi`e . ¨¨§Ÿ©¨¨§¥§©§
miTExi F` miOEc` mirbPW okYi Ki ¥̀¦¨¥¤§¨¦£¦§¦
,oaNd xiTdn xzFi mirwFW mi`xp Eidi¦§¦§¦§¦¥¥©¦©¨¨
d`xp rbPd lW oaFNd mEXn `l iM¦Ÿ¦©¤¤©¤©¦§¤
oeike ,FNW xdGd mEXn `N` rwFW¥©¤¨¦©Ÿ©¤§¥¨
xiTdn xzFi mixdFf md mirbPdW¤©§¨¦¥£¦¥¥©¦
mirwFW mi`xp md okl ,oaNd ENit £̀¦©¨¨¨¥¥¦§¦§¦

(dcya x`a).gl dxez

(n)íéðáàä úà eölçå:Bîebøúk Y §¦§¤¨£¨¦§©§
Bîk ,íMî íeìhé ,"ïeôlLéå"¦©§¦§¦¨§

"Bìòð äöìçå"¯.h ,dk mixaC §¨§¨©£§¨¦
ì.äøñä ïBLàîè íB÷î ìàY §£¨¨¤¨¨¥

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy
‡ÓË ÌB˜ÓŒÏ‡∑(ת"כ) מקֹומן מטּמאֹות הּללּו ׁשהאבנים הּכתּוב, לּמד ׁשם. מׁשּתּמׁשֹות טהרֹות ׁשאין מקֹום ∆»»≈ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבֹו .ּבעֹודן ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 10 cenr ,bl wlg zegiyÎihewl oiieri

rWxl zEpkWA mixcB 'a§¨¦¦§¥¨¨¨

אתאתאתאת־־־־האבניםהאבניםהאבניםהאבנים וחוחוחוחּלּלּלּלצצצצּוּוּוּו ההההּכּכּכּכהןהןהןהן מ)וצוצוצוצּוּוּוּוהההה (יד, ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
לׁשכנֹו אֹוי לרׁשע אֹוי אמרּו מּכאן חֹולצים, ׁשּׁשניהם מלּמד – הפסוק)וחלצּו על כהנים (תורת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

חֹולצים": "ׁשניהם ּבדין ּפרּוׁשים ּכּמה מצינּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבּמפרׁשים
ּכֹותב ועוד)רׁש"י לרשע. אוי דבור־המתחיל סוכה מסכת ׁשּבּמקצֹוע,(סוף ּבאבן נגע האבנים, את וחלצּו ּתניא, ּכהנים "ּבתֹורת ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

חּיבים  ּבּתים, ּבב' הּנראה אבן ׁשהּוא ׁשּבּמקצֹוע, ּבאבן נגע נראה ׁשאם הּוא, לׁשיטתֹו זה ּדין ּדפירּוׁש והינּו, חֹולצין". ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשניהן
הּנגע. ּבֹו נראה ׁשּלא ׁשּבּבית האבן חלק את אף ּכּולּה, האבן את ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלחלֹוץ

מפר ׁשים יׁש ב)א משנה יג ופרק ו, משנה יב פרק לנגעים אחרונה משנה ּגם (ראה ח ּיב ּבּתים, ב' ׁשּבין  ּבּכתל נגע נראה אם ׁשּגם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבאבניו. הּנגע נגע לא וגם הּנגע, נראה לא ׁשּבביתֹו אף הּנגע, ׁשּכנגד ּביתֹו ׁשּבכֹותל האבנים את לחלֹוץ  ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹהּׁשכן

אֹופּנים: ּבב' לֹומר ּדיׁש לׁשכנֹו", אֹוי לרׁשע ּד"אֹוי הּכלל ּבפירּוׁש ּתלּוי זה ּדדבר לפרׁש ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָויׁש
ב. לרעה. עליו יפעֹול הרׁשע ּכי לׁשכנֹו" "אֹוי ולכן הּׁשכן, ּבמעׂשי לרעה ׁשינּוי ּפֹועל למיׁשהּו, ּבסמיכּות הּגר רׁשע ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָא.
"אֹוי  וזהּו לּׁשני. אחד הם ׁשּדֹומים מּפני הּוא זה ליד זה ׁשּגרים ּדזה לֹו, ּדֹומה הּׁשכן ׁשּגם סימן היא הרי לרׁשע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשכינּות

להרׁשע. הּוא ּדֹומה ּבאמת הּׁשכן ׁשּגם מראה לרׁשע הּׁשכינּות ּכי ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלׁשכנֹו",
לחּלצֹו, חּיבים הּנגע ּבֹו ׁשּנדּבק אבן רק ּכן, ואם הּׁשכן. מעׂשי  על רק ּפֹועל הרׁשע רׁש"י לדעת המנּוגע. ּבאבן הּדבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּוא 

מנּוגע. ׁשּיהיה הּׁשני חלק על ּגם ּפֹועל ׁשּבאבן המנּוגע  ּדחלק אמרינן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדאז
מֹוכיחה  הּׁשכינּות הרי לזה, זה ּכדֹומים האנׁשים נראים לא אם ׁשּגם סימן, היא ׁשּׁשכינּות מפרׁשים אם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
המנּוגע, לאבן הם ׁשּסמּוכים מּכ להֹוכיח יׁש אּלּו, ּבאבנים ּכלל הּנגע נראה לא אם ּגם ּבעניננּו, הּנה הם, ּדֹומים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּבאמת

לחּלצם. חּיבים ולכן לּנגע. ׁשּיכֹות אּלּו אבנים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּגם

(àî)øôòä-úà eëôLå áéáñ úéaî òö÷é úéaä-úàå§¤©©²¦©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà eö÷ä øLà£¤´¦§½¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£Úˆ˜È∑) ּבלע"ז הרּבה )דריצי"ר יׁש מׁשנה ּב'תֹורת ∑È·Ò·.מּבפנים (ת"כ)∑ÈaÓ˙.ּובלׁשֹון הּנגע. סביבֹות «¿ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָƒ«ƒְִִִ»ƒְְִֶַַַ
הּנגע  אבני ׁשּסביב הּטיח ׁשּיקלף ּכן, נדרׁש סביב ∑‰˜ˆe.ּכהנים' הּנגע ּבקצֹוע קּצעּו אׁשר קצה, .לׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹƒ¿ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

BÁÒ¯מא  ¯BÁÒ ÂÈbÓ ÔeÙÏ˜È ‡˙Èa ˙ÈÂ¿»≈»¿«¿ƒ»¿¿
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ eÙÈl˜ Èc ‡¯ÙÚ ˙È ÔeÓ¯ÈÂ¿ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íL úBLnzLî úBøäè ïéàL íB÷î̈¤¥¨¢¦§©§¨
¯z` E`Ohi `l mipa`dW icM§¥¤¨£¨¦Ÿ§©§¤

`EdW mFwnl okilWIW `le ,zFxdHd©¨¢§Ÿ¤©§¦¥§¨¤
.WOn `nḧ¥©¨

eìlä íéðáàäL áeúkä Eãnì¦¤§©¨¤¨£¨¦©¨
Ba ïãBòa ïîB÷î úBànèî¯okle §©§§¨§¨§¨¥

Kixv oi`W s` ,"`nh mFwn l`" xn`p¤¡©¤¨¨¥©¤¥¨¦
,`nh xaM `EdW mFwnA okilWdl§©§¦¨§¨¤§¨¨¥
o`Mn `nh mFwOdW EpcOll `N ¤̀¨§©§¥¤©¨¨¥¦¨

mW mipa`d cFrA ,`AdlE(m"`x)la` . §©¨§¨£¨¦¨£¨
oMW ,`nh mFwOd oi` mXn ElHip m ¦̀¦§¦¨¥©¨¨¥¤¥
ocFrWkE ,d`nEh zlAwn Dpi` rwxTd©©§©¥¨§©¤¤§¨§¤¨
WIW rbPd llbA `Ohn mFwOd FA©¨§©¥¦§©©¤©¤¥
rBEpnd ziA FnkE ,mipa`Ä£¨¦§©¦©§¨

(`"eb).`n dxez

(`n)òö÷éø"ééðåãåø Y¯rodonier, ©§¦©
qxklzErnWnA `Ed o`ke .uSwl ,m §©§¥§©¥§¨§©§¨

i"Wx d`xE .i"WxA oOwlcM ,sENiw¦§¦§©¨§©¦§¥©¦

x"inexc ± orSTW :a ,eq `Ow `aÄ¨©¨¤¦§¨
azM mW i"Wx ifrl xvF`A K` ."frlA§©©©§©©©¥©¦¨¨©
:zFidl Kixve ,zWAEWn `qxiB `idW¤¦¦§¨§¤¤§¨¦¦§

.o`M FnM ,x"iipecex§¨
ìáe .æòìaäaøä Lé äðLî ïBL¯ §©©¦§¦§¨¥©§¥

wx zxMfp `id `xwOAW s` ,xnFlM§©©¤©¦§¨¦¦§¤¤©
WEOiWl dlibx Dpi`W dNn Ff oi` ,o`M̈¥¦¨¤¥¨§¦¨§¦

(iaxd).
úéaîíéðôaî Y¯ziA oFWNn `le ¦©¦¦¦§¦§Ÿ¦§©¦

.(ziAdn)¥©©¦
áéáñòâpä úBáéáñ Y¯zFaiaq `le ¨¦§¦©¤©§Ÿ§¦

zErnWnM ziAd.aEzMd oFWl ©©¦§©§¨§©¨
ïk Løãð 'íéðäk úøBú'a¯oi`W s` §©Ÿ£¦¦§©¥©¤¥

.FhEWt itl wEqRd oFWl zErnWn oM¥©§¨§©¨§¦§
òâpä éðáà áéáqL çéhä óì÷iL¯ ¤¦§Ÿ©¦©¤§¦©§¥©¤©

m`W ,"aiaq" zaiY xEYIn oM miWxFce§§¦¥¦¦¥©¨¦¤¦
xn`p xaM ixd ,ziAd lM lr dpEMd©©¨¨©¨©©¦£¥§¨¤¡©
?"aiaq" EdnE ,"rivwi ziAd z`e"§¤©©¦©§¦©©¨¦

(m"`x)slwi" :` ,`p oiaExir i"Wx d`xE .§¥©¦¥¦¦§Ÿ
FzpEM d`xPke ,"xiTd aiaq ziAd xtr£©©©¦§¦©¦§©¦§¤©¨¨

.xiTAW rbPd aiaq§¦©¤©¤©¦
eö÷äì Yeòv÷ øLà ,äö÷ ïBL ¦§§¨¤£¤¦§

"áéáñ" òâpä úBö÷a¯,xnFlM ¦§©¤©¨¦§©
oeiM `N` ,dvw FWExiR "Evwd"¦§¥¨¤¤¨¥¨
okl ,dvTd `le drivTd `Ed oEkndW¤©§ª¨©§¦¨§Ÿ©¨¤¨¥

"ErSw xW`" i"Wx siqFd(m"`x)Wi F` . ¦©¦£¤¦§¥
dNiOd z` i"Wx Wxtn dNigYW xnFl©¤§¦¨§¨¥©¦¤©¦¨
z` Wxtn KMÎxg`e ,(dvw oFWl)§¨¤§©©¨§¨¥¤
mpn`W ,mB xnFl xWt` ilE`e .oiprd̈¦§¨§©¤§¨©©¤¨§¨
Wi K` ,dvw oFWNn FWExiR "Evwd"¦§¥¦§¨¤©¥
i"Wx d`x) rESiw oFWNn mB DrnWnA§©§¨¨©¦§¦©§¥©¦
dtilW oFWl `EdW i ,a wEwag£©¤§§¦¨
"Evwd xW`" WExiRW `vnpe ,(sENiwe§¦§¦§¨¤¥£¤¦§
zFvwA ErSw xW`" :`Ed£¤¦§¦§

."rbPdan dxez ©¤©



סז rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy
˙Èaa∑(ת"כ) חסה מה ועל יטמא. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל להסּגר נזקק הּנגע, ויראה הּכהן ויבא יפּנהּו לא ׁשאם «»ƒְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

חסה  לא הא טמאתֹו. ּבימי יאכלם – ּומׁשקין אכלין על ואם ויּטהרּו, יטּבילם – ׁשטף ּכלי על אם ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻּתֹורה?
ּבמקוה  טהרה להם ׁשאין חרס, ּכלי על אּלא .ּתֹורה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

(æì)úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà äàøå§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦
ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé úøeøò÷L§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈

:øéwä-ïî¦©¦«
i"yx£˙¯e¯Ú˜L∑(ת"כ) ּבמראיהן .ׁשֹוקעֹות ¿«¬…ְְְֵֶַ

(çì)øébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬
:íéîé úòáL úéaä-úà¤©©−¦¦§©¬¨¦«

(èì)äNt äpäå äàøå éòéáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
:úéaä úøé÷a òâpä©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦

(î)òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà ïäúà eëéìLäå§¦§¦³¤§¤Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£ÌÈ·‡‰Œ˙‡ eˆlÁÂ∑:ּכמֹו מּׁשם, יּטלּום 'ויׁשּלפּון', כה)ּכתרּגּומֹו: הסרה (דברים לׁשֹון נעלֹו", ."וחלצה ¿ƒ¿∆»¬»ƒְְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָ

ÈÏ˙Îaלז  ‡LzÎÓ ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»«¿»»¿»¿≈
CÈkÓ ÔB‰ÈÊÁÓe Ô˜ÓÒ B‡ Ô˜¯È ÔÈ˙Át ‡˙È·≈»«¬ƒ«¿»«¿»∆¡≈«ƒ

:‡Ï˙k ÔÓƒ»¿»

bÒÈÂ¯לח  ‡˙Èa Ú¯˙Ï ‡˙Èa ÔÓ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»ƒ≈»ƒ¿«≈»¿«¿«
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˙Èa ˙È»≈»ƒ¿»ƒ

Â‰‡לט  ÈÊÁÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k ·e˙ÈÂƒ«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈¿»
:‡˙È· ÈÏ˙Îa ‡LzÎÓ ˙ÙÈÒB‡ƒ««¿»»¿»¿≈≈»

·‰Ôמ  Èc ‡i·‡ ˙È ÔeÙlLÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»«¿«»ƒ¿∆
¯˙‡Ï ‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ Ô‰˙È ÔeÓ¯ÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ»»¿«¿»«¬«

:·‡ÒÓ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äàîè úøBz íL ïéà¯i"Wx mB d`x ¥¨©ª§¨§¥©©¦
.b ,bi lirl§¥

úéaa øLà ìk àîèé àìåíàL Y §Ÿ¦§¨¨£¤©¨¦¤¦
òâpä äàøéå ïäkä àáéå eäpôé àì¯ Ÿ§©¥§¨Ÿ©Ÿ¥§¦§¤©¤©

.fl wEqtA mix`Fznd mipniQd FA Wie§¥©¦¨¦©§¨¦§¨
øbñäì ÷÷æð¯.gl wEqR oOwlcM ¦§¨§¤§¥§¦§©¨¨

rbPd d`Fx odMdW cIOW rnWnE©§©¤¦¨¤©Ÿ¥¤©¤©
FxiBqdl odMd Kixv ,FxiBqdl hilgde§¤§¦§©§¦¨¦©Ÿ¥§©§¦
z` zFPtl oYip `l okle ,cInE skiY¥¤¦¨§¨¥Ÿ¦¨§©¤
.lrFtA FzxBqdl odMd zI`x oiA ziAd©©¦¥§¦©©Ÿ¥§©§¨¨§©
cFrW ,EazM "dix` xEB"de m"`xd K ©̀¨§¥§©©§¥¨§¤
,lrFtA ziAd z` xiBqd odMdW iptl¦§¥¤©Ÿ¥¦§¦¤©©¦§©
lM `nhp ,xBqdl wwfp ziAdW rbxA§¤©¤©©¦¦§©§¤§¥¦§¨¨
i"Wx oFWNn K` .cIn ziAA xW £̀¤©©¦¦¨©¦§©¦

FkFzAX dn lke" KWndA`nhi" ©¤§¥§¨©¤§¦§¨
xBqEIWM wxW rnWn ,cizr oFWlA¦§¨¦©§©¤©§¤§©
.FkFzAX dn lM `nhi lrFtA ziAd©©¦§©¦§¨¨©¤§
:a ,hn oiNEg i"Wx oFWl mB d`xE§¥©§©¦¦
d`xi `NW ,oiYndl dxFY dxn`W"¤¨§¨¨§©§¦¤Ÿ¦§¤

rbPd z` odMd`nh xn`i `lecr , ©Ÿ¥¤©¤©§ŸŸ©¨¥©
i"Wx mB d`xE ."oiptp milMd EidIW¤¦§©¥¦¦§¦§¥©©¦
wwfpe li`Fd" :mc` irbpA e ,bi lirl§¥§¦§¥¨¨¦§¦§©
xg`l xAEcn mWe ,"`nh `xwp xBqdl§¤§¥¦§¨¨¥§¨§¨§©©

.odMd FxiBqdW¤¦§¦©Ÿ¥
àîèé BëBúaM äî ìëå¯mB d`xE §¨©¤§¦§¨§¥©

,ziAd z` EPtE" :` ,fi zFrEaW i"Wx©¦§¦¤©©¦
."ziAA xW` lM `nhi `NW icM§¥¤Ÿ¦§¨¨£¤©©¦

éìk ìò íà ?äøBú äñç äî ìòå§©¨¨¨¨¦©§¥
óèL¯qxg ilM mpi`W milM x`W lM ¤¤¨§¨¥¦¤¥¨§¥¤¤

mdl WIW mW lr ,"shW ilM" Exwin¦§§¥¤¤©¥¤¥¨¤
dewnA dxdh(` ,dk oileg i"yx). ¨¢¨§¦§¤

eøäèéå íìéaèé¯oiNEg i"Wx mB d`x ©§¦¥§¦§£§¥©©¦¦
eicbA eivr ilM xn`Y m`e" :a ,hn§¦Ÿ©§¥¥¨§¨¨

."mixFdh mde oliAhn ± zkYnE©¤¤©§¦¨§¥§¦
íìëàé Y ïé÷Lîe ïéìëà ìò íàå§¦©¢¨¦©§¦Ÿ§¥
äøBzä äñç àì àä ,Búàîè éîéa¦¥ª§¨¨Ÿ¨¨©¨
äøäè íäì ïéàL ,ñøç éìk ìò àlà¤¨©§¥¤¤¤¥¨¤¨¢¨

äå÷na¯bl ,`i lirlcM ,dxiaW `N` ©¦§¤¤¨§¦¨§¦§¥
,hl `nei i"Wx mB d`xE .mW i"WxaE§©¦¨§¥©©¦
oFnn lr dqg oM m`e" :mIqn mWe ,`§¨§©¥§¦¥¨¨©¨
oM m` .aEWg oFnn lr oMWÎlM ,lw©¨¤¥©¨¨¦¥
xnFgeÎlw ,oir ixv lW opFnn lr dqg̈¨©¨¨¤¨¥©¦©¨¤
xn` `NX dnE ."miwiCv lW opFnn lr©¨¨¤©¦¦©¤Ÿ¨©
,Fz`nEhA mdA WOYWIW qxg ilkA¦§¥¤¤¤¦§©¥¨¤§§¨
`N` dvr Ff oi`W mEXn xnFl Wi¥©¦¤¥¥¨¤¨
md dlik` xg`NW oiwWnE oilk`l̈¢¨¦©§¦¤§©©£¦¨¥

WEOiXdW milkA `l la` ,miNMzn¦§©¦£¨Ÿ§¥¦¤©¦
,icinY otF`A did dYr cr mdNW¤¨¤©©¨¨¨§¤§¦¦
wx didi mdNW cigId WEOiXd zrke§¨¥©¦©¨¦¤¨¤¦§¤©
KxhvIW oeiMW mEXn F` .d`nEh iniA¦¥§¨¦¤¥¨¤¦§¨¥
cqtd df ixd ,miWcg qxg ilM zFpwl¦§§¥¤¤£¨¦£¥¤¤§¥
miwWnE milk` oMÎoi`XÎdn ,oFnn̈©¤¥¥¢¨¦©§¦
cqtd o`M oi`e ,cinY mzFpwl KxCd©¤¤¦§¨¨¦§¥¨¤§¥

.Fz`nEh iniA mlk`i sFq sFQWfl dxez ¤Ÿ§¥¦¥§¨
(fl)úøeøò÷Lïäéàøîa úBò÷BL Y §©£Ÿ§§©§¥¤

¯ltW odi`xnE" :KMÎxg` aEzMX dnE©¤¨©©¨©§¥¤¨¨
odi`xn" wxW xnFl icM Edf ,"xiTd on¦©¦¤§¥©¤©©§¥¤

oWOn `le "ltW(`"eb)zFWwdl oi`e . ¨¨§Ÿ©¨¨§¥§©§
miTExi F` miOEc` mirbPW okYi Ki ¥̀¦¨¥¤§¨¦£¦§¦
,oaNd xiTdn xzFi mirwFW mi`xp Eidi¦§¦§¦§¦¥¥©¦©¨¨
d`xp rbPd lW oaFNd mEXn `l iM¦Ÿ¦©¤¤©¤©¦§¤
oeike ,FNW xdGd mEXn `N` rwFW¥©¤¨¦©Ÿ©¤§¥¨
xiTdn xzFi mixdFf md mirbPdW¤©§¨¦¥£¦¥¥©¦
mirwFW mi`xp md okl ,oaNd ENit £̀¦©¨¨¨¥¥¦§¦§¦

(dcya x`a).gl dxez

(n)íéðáàä úà eölçå:Bîebøúk Y §¦§¤¨£¨¦§©§
Bîk ,íMî íeìhé ,"ïeôlLéå"¦©§¦§¦¨§

"Bìòð äöìçå"¯.h ,dk mixaC §¨§¨©£§¨¦
ì.äøñä ïBLàîè íB÷î ìàY §£¨¨¤¨¨¥

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy
‡ÓË ÌB˜ÓŒÏ‡∑(ת"כ) מקֹומן מטּמאֹות הּללּו ׁשהאבנים הּכתּוב, לּמד ׁשם. מׁשּתּמׁשֹות טהרֹות ׁשאין מקֹום ∆»»≈ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבֹו .ּבעֹודן ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 10 cenr ,bl wlg zegiyÎihewl oiieri

rWxl zEpkWA mixcB 'a§¨¦¦§¥¨¨¨

אתאתאתאת־־־־האבניםהאבניםהאבניםהאבנים וחוחוחוחּלּלּלּלצצצצּוּוּוּו ההההּכּכּכּכהןהןהןהן מ)וצוצוצוצּוּוּוּוהההה (יד, ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
לׁשכנֹו אֹוי לרׁשע אֹוי אמרּו מּכאן חֹולצים, ׁשּׁשניהם מלּמד – הפסוק)וחלצּו על כהנים (תורת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

חֹולצים": "ׁשניהם ּבדין ּפרּוׁשים ּכּמה מצינּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבּמפרׁשים
ּכֹותב ועוד)רׁש"י לרשע. אוי דבור־המתחיל סוכה מסכת ׁשּבּמקצֹוע,(סוף ּבאבן נגע האבנים, את וחלצּו ּתניא, ּכהנים "ּבתֹורת ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

חּיבים  ּבּתים, ּבב' הּנראה אבן ׁשהּוא ׁשּבּמקצֹוע, ּבאבן נגע נראה ׁשאם הּוא, לׁשיטתֹו זה ּדין ּדפירּוׁש והינּו, חֹולצין". ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשניהן
הּנגע. ּבֹו נראה ׁשּלא ׁשּבּבית האבן חלק את אף ּכּולּה, האבן את ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלחלֹוץ

מפר ׁשים יׁש ב)א משנה יג ופרק ו, משנה יב פרק לנגעים אחרונה משנה ּגם (ראה ח ּיב ּבּתים, ב' ׁשּבין  ּבּכתל נגע נראה אם ׁשּגם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבאבניו. הּנגע נגע לא וגם הּנגע, נראה לא ׁשּבביתֹו אף הּנגע, ׁשּכנגד ּביתֹו ׁשּבכֹותל האבנים את לחלֹוץ  ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹהּׁשכן

אֹופּנים: ּבב' לֹומר ּדיׁש לׁשכנֹו", אֹוי לרׁשע ּד"אֹוי הּכלל ּבפירּוׁש ּתלּוי זה ּדדבר לפרׁש ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָויׁש
ב. לרעה. עליו יפעֹול הרׁשע ּכי לׁשכנֹו" "אֹוי ולכן הּׁשכן, ּבמעׂשי לרעה ׁשינּוי ּפֹועל למיׁשהּו, ּבסמיכּות הּגר רׁשע ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָא.
"אֹוי  וזהּו לּׁשני. אחד הם ׁשּדֹומים מּפני הּוא זה ליד זה ׁשּגרים ּדזה לֹו, ּדֹומה הּׁשכן ׁשּגם סימן היא הרי לרׁשע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשכינּות

להרׁשע. הּוא ּדֹומה ּבאמת הּׁשכן ׁשּגם מראה לרׁשע הּׁשכינּות ּכי ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלׁשכנֹו",
לחּלצֹו, חּיבים הּנגע ּבֹו ׁשּנדּבק אבן רק ּכן, ואם הּׁשכן. מעׂשי  על רק ּפֹועל הרׁשע רׁש"י לדעת המנּוגע. ּבאבן הּדבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּוא 

מנּוגע. ׁשּיהיה הּׁשני חלק על ּגם ּפֹועל ׁשּבאבן המנּוגע  ּדחלק אמרינן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדאז
מֹוכיחה  הּׁשכינּות הרי לזה, זה ּכדֹומים האנׁשים נראים לא אם ׁשּגם סימן, היא ׁשּׁשכינּות מפרׁשים אם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
המנּוגע, לאבן הם ׁשּסמּוכים מּכ להֹוכיח יׁש אּלּו, ּבאבנים ּכלל הּנגע נראה לא אם ּגם ּבעניננּו, הּנה הם, ּדֹומים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּבאמת

לחּלצם. חּיבים ולכן לּנגע. ׁשּיכֹות אּלּו אבנים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּגם

(àî)øôòä-úà eëôLå áéáñ úéaî òö÷é úéaä-úàå§¤©©²¦©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà eö÷ä øLà£¤´¦§½¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£Úˆ˜È∑) ּבלע"ז הרּבה )דריצי"ר יׁש מׁשנה ּב'תֹורת ∑È·Ò·.מּבפנים (ת"כ)∑ÈaÓ˙.ּובלׁשֹון הּנגע. סביבֹות «¿ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָƒ«ƒְִִִ»ƒְְִֶַַַ
הּנגע  אבני ׁשּסביב הּטיח ׁשּיקלף ּכן, נדרׁש סביב ∑‰˜ˆe.ּכהנים' הּנגע ּבקצֹוע קּצעּו אׁשר קצה, .לׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹƒ¿ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

BÁÒ¯מא  ¯BÁÒ ÂÈbÓ ÔeÙÏ˜È ‡˙Èa ˙ÈÂ¿»≈»¿«¿ƒ»¿¿
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ eÙÈl˜ Èc ‡¯ÙÚ ˙È ÔeÓ¯ÈÂ¿ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»
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(áî)íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà íéðáà eç÷ìå§¨«§Æ£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®
:úéaä-úà çèå çwé øçà øôòå§¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦

(âî)-úà õlç øçà úéaa çøôe òâpä áeLé-íàå§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤
:çBhä éøçàå úéaä-úà úBö÷ä éøçàå íéðáàä̈«£¨¦®§©«£¥²¦§¬¤©©−¦§©«£¥¬¦«©

i"yx£˙Bˆ˜‰∑ והּוא ׁשחּלצן, האדם אל הּלׁשֹון מּוסב אתֿהאבנים" "חּלץ אבל הּטֹוח, וכן העׂשֹות, לׁשֹון ƒ¿ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
'ּדּבר' 'ּכּפר', ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון B‚Â'.מׁשקל Ú‚p‰ ·eLÈ Ì‡Â∑(ת"כ) ּתלמּוד טמא? יהא ּבּיֹום, ּבֹו חזר יכֹול ְְִִִֵֵֵַָָ¿ƒ»«∆«¿ְְֵֵַַַָָָ

ּבסֹוף  ּכאן האמּורה 'ׁשיבה' אף ׁשבּוע, ּבסֹוף להּלן האמּורה 'ּׁשיבה' מה יׁשּוב". "ואם הּכהן", "וׁשב ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלֹומר:
.ׁשבּוע  ַָ

(ãî)úòøö úéaa òâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©
:àeä àîè úéaa àåä úøàîî©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«

i"yx£‰Nt ‰p‰Â ‰‡¯Â Ô‰k‰ ‡·e∑(ת"כ) צרעת" נאמר: ּפׂשה? אּלאֿאםּֿכן טמא, החֹוזר יהא לא יכֹול »«…≈¿»»¿ƒ≈»»ְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּפֹוׂשה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּלהּלן מה ּבבגדים: ממארת" "צרעת ונאמר: ּבבּתים, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָממארת"
מקֹומֹו ּכאן אין ּפׂשה"? "והּנה לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן, ּפֹוׂשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּכאן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאף
הא  ּפׂשה"?! והּנה וראה הּנגע... "ואםֿיׁשּוב אחר: לכּתב לֹו היה אתֿהּבית" "ונתץ אּלא זה, מקרא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשל
ּפרׁש ׁשּלא ׁשּפׂשה, ּומצאֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון, ּבׁשבּוע ּבעיניו העֹומד נגע על אּלא ללּמד ּבא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלא
ּבעֹומד  אּלא מדּבר ׁשאינֹו זה, ּבפׂשיֹון ּכאן ולּמד ראׁשֹון. ּבׁשבּוע  ּבעיניו ּבעֹומד ּכלּום למעלה הּכתּוב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבֹו

a‡˙¯מב  ÔeÏÚÈÂ ÔÈ¯Á‡ ‡i·‡ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬«¬«
:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂ ·qÈ Ô¯Á‡ ¯ÙÚÂ ‡i·‡«¿«»«¬«»√»ƒ«ƒ«»≈»

a˙¯מג  ‡˙È·a ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ ·e˙È Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«
‡˙Èa ˙È eÙÈl˜c ¯˙·e ‡i·‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«¿«ƒ»≈»

:ÚL˙Èc ¯˙·e»«ƒ¿»

LzÎÓ‡מד  ÛÒB‡ ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¡≈¿»≈«¿»»
·‡ÒÓ ‡˙È·a ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡˙È·a¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»¿»»

:‡e‰

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bn)úBö÷äì YúBNòä ïBL¯oipAn ¦§§¥¨¦¦§©
zFvwA drivTd lAw ziAdW ,lrtp¦§©¤©©¦¦¥©§¦¨¦§

rbPd(m"`x),"ziAd z`" aEzMX dnE . ©¤©©¤¨¤©©¦
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"וׁשב  לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? "ונתץ לֹו: ׁשּסמ ּכמֹו יּתצּנּו יכֹול לֹו? ּיעׂשה ּומה ּבּׁשני. ּופׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבראׁשֹון
חֹולץ  ּביאה אף ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּׁשיבה מה מּׁשיבה; ּביאה נלמד הּכהן", "ּובא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּכהן",

נֹותץ. חזר, ואם ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח טהֹורוקֹוצה חזר, וקֹוצה (ת"כ)לא חֹולץ ּובזה, ּבזה עמד ׁשאם ּומּנין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ׁשבּוע? לֹו ונֹותן הרי )"ּובא"(וטח ּבראׁשֹון, ּבפֹוׂשה אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה יבא", ּבא "ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

אמּור: אינֹו הא אמּור. ּכבר הרי ּבּׁשני, ּבפֹוׂשה אם אמּור. ּבסֹוף )"ּובא"(ּכבר ׁשּבא את אּלא יבא", ּבא "ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ
ּכמֹו ,ויל יּפטר יכֹול לֹו? יעׂשה מה העֹומד זה לאֿפׂשה", והּנה "וראה ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשבּוע
מה  הרפאּוי. את אּלא טהרּתי לא הּנגע", נרּפא "ּכי לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? הּכהן "וטהר ּכאן: ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּכתּוב
ׁשבּוע  לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּבעליֹונה מה למּטה: אמּורה ּו'ביאה' למעלה אמּורה 'ּביאה' לֹו? ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָיעׂשה
נתיצה  אין ּדבר: ׁשל ּגמרֹו ּכהנים'. ּב'תֹורת ּכדאיתא וכּו' ּכ ּבּתחּתֹונה אף ּביאה, זהּו ׁשיבה זהּו לּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדּגמר 
"ואםֿיׁשּוב", הּוא: ּכ הּמקראֹות וסדר ּפׂשיֹון. צרי החֹוזר ואין וטיחה, וקּצּוי חליצה אחר החֹוזר ּבנגע ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאּלא
ּבראׁשֹון, ּבעֹומד הּכתּוב ודּבר ּפׂשה". והּנה וראה הּכהן "ּובא ּבּבית", "והאכל אלֿהּבית", "והּבא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ"ונתץ",
וקֹוצה  חֹולץ לֹו? ּיעׂשה ּומה ׁשּפׂשה, וראה ּבא להסּגרֹו ׁשני ׁשבּוע ּובסֹוף להסּגרֹו, ׁשני ׁשבּוע לֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנֹותן

ׁשבּועֹות  מּׁשלׁשה יֹותר ּבנגעים ׁשאין צּפרים, טעּון – חזר לא נֹותץ, – חזר ׁשבּוע. לֹו ונֹותן aŒÌ‡Â‡.וטח ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ¿ƒ…
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(áî)íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà íéðáà eç÷ìå§¨«§Æ£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®
:úéaä-úà çèå çwé øçà øôòå§¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦

(âî)-úà õlç øçà úéaa çøôe òâpä áeLé-íàå§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤
:çBhä éøçàå úéaä-úà úBö÷ä éøçàå íéðáàä̈«£¨¦®§©«£¥²¦§¬¤©©−¦§©«£¥¬¦«©

i"yx£˙Bˆ˜‰∑ והּוא ׁשחּלצן, האדם אל הּלׁשֹון מּוסב אתֿהאבנים" "חּלץ אבל הּטֹוח, וכן העׂשֹות, לׁשֹון ƒ¿ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
'ּדּבר' 'ּכּפר', ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון B‚Â'.מׁשקל Ú‚p‰ ·eLÈ Ì‡Â∑(ת"כ) ּתלמּוד טמא? יהא ּבּיֹום, ּבֹו חזר יכֹול ְְִִִֵֵֵַָָ¿ƒ»«∆«¿ְְֵֵַַַָָָ

ּבסֹוף  ּכאן האמּורה 'ׁשיבה' אף ׁשבּוע, ּבסֹוף להּלן האמּורה 'ּׁשיבה' מה יׁשּוב". "ואם הּכהן", "וׁשב ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלֹומר:
.ׁשבּוע  ַָ

(ãî)úòøö úéaa òâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©
:àeä àîè úéaa àåä úøàîî©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«

i"yx£‰Nt ‰p‰Â ‰‡¯Â Ô‰k‰ ‡·e∑(ת"כ) צרעת" נאמר: ּפׂשה? אּלאֿאםּֿכן טמא, החֹוזר יהא לא יכֹול »«…≈¿»»¿ƒ≈»»ְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּפֹוׂשה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּלהּלן מה ּבבגדים: ממארת" "צרעת ונאמר: ּבבּתים, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָממארת"
מקֹומֹו ּכאן אין ּפׂשה"? "והּנה לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן, ּפֹוׂשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּכאן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאף
הא  ּפׂשה"?! והּנה וראה הּנגע... "ואםֿיׁשּוב אחר: לכּתב לֹו היה אתֿהּבית" "ונתץ אּלא זה, מקרא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשל
ּפרׁש ׁשּלא ׁשּפׂשה, ּומצאֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון, ּבׁשבּוע ּבעיניו העֹומד נגע על אּלא ללּמד ּבא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלא
ּבעֹומד  אּלא מדּבר ׁשאינֹו זה, ּבפׂשיֹון ּכאן ולּמד ראׁשֹון. ּבׁשבּוע  ּבעיניו ּבעֹומד ּכלּום למעלה הּכתּוב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבֹו

a‡˙¯מב  ÔeÏÚÈÂ ÔÈ¯Á‡ ‡i·‡ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬«¬«
:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂ ·qÈ Ô¯Á‡ ¯ÙÚÂ ‡i·‡«¿«»«¬«»√»ƒ«ƒ«»≈»

a˙¯מג  ‡˙È·a ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ ·e˙È Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«
‡˙Èa ˙È eÙÈl˜c ¯˙·e ‡i·‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«¿«ƒ»≈»

:ÚL˙Èc ¯˙·e»«ƒ¿»

LzÎÓ‡מד  ÛÒB‡ ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¡≈¿»≈«¿»»
·‡ÒÓ ‡˙È·a ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡˙È·a¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»¿»»

:‡e‰
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.dn
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rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy
"וׁשב  לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? "ונתץ לֹו: ׁשּסמ ּכמֹו יּתצּנּו יכֹול לֹו? ּיעׂשה ּומה ּבּׁשני. ּופׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבראׁשֹון
חֹולץ  ּביאה אף ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּׁשיבה מה מּׁשיבה; ּביאה נלמד הּכהן", "ּובא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּכהן",

נֹותץ. חזר, ואם ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח טהֹורוקֹוצה חזר, וקֹוצה (ת"כ)לא חֹולץ ּובזה, ּבזה עמד ׁשאם ּומּנין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ׁשבּוע? לֹו ונֹותן הרי )"ּובא"(וטח ּבראׁשֹון, ּבפֹוׂשה אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה יבא", ּבא "ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

אמּור: אינֹו הא אמּור. ּכבר הרי ּבּׁשני, ּבפֹוׂשה אם אמּור. ּבסֹוף )"ּובא"(ּכבר ׁשּבא את אּלא יבא", ּבא "ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ
ּכמֹו ,ויל יּפטר יכֹול לֹו? יעׂשה מה העֹומד זה לאֿפׂשה", והּנה "וראה ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשבּוע
מה  הרפאּוי. את אּלא טהרּתי לא הּנגע", נרּפא "ּכי לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? הּכהן "וטהר ּכאן: ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּכתּוב
ׁשבּוע  לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּבעליֹונה מה למּטה: אמּורה ּו'ביאה' למעלה אמּורה 'ּביאה' לֹו? ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָיעׂשה
נתיצה  אין ּדבר: ׁשל ּגמרֹו ּכהנים'. ּב'תֹורת ּכדאיתא וכּו' ּכ ּבּתחּתֹונה אף ּביאה, זהּו ׁשיבה זהּו לּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדּגמר 
"ואםֿיׁשּוב", הּוא: ּכ הּמקראֹות וסדר ּפׂשיֹון. צרי החֹוזר ואין וטיחה, וקּצּוי חליצה אחר החֹוזר ּבנגע ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאּלא
ּבראׁשֹון, ּבעֹומד הּכתּוב ודּבר ּפׂשה". והּנה וראה הּכהן "ּובא ּבּבית", "והאכל אלֿהּבית", "והּבא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ"ונתץ",
וקֹוצה  חֹולץ לֹו? ּיעׂשה ּומה ׁשּפׂשה, וראה ּבא להסּגרֹו ׁשני ׁשבּוע ּובסֹוף להסּגרֹו, ׁשני ׁשבּוע לֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנֹותן

ׁשבּועֹות  מּׁשלׁשה יֹותר ּבנגעים ׁשאין צּפרים, טעּון – חזר לא נֹותץ, – חזר ׁשבּוע. לֹו ונֹותן aŒÌ‡Â‡.וטח ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ¿ƒ…
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dGn `Ed o`M cEOiNde ,lirl x`FanM©§¨§¥§©¦¨¦¤

.zF`iA iYW ,"`ai `A" aEzMW¤¨Ÿ¨Ÿ§¥¦
àa íàå""àáé¯.oFWl ltkA §¦Ÿ¨Ÿ§¤¤¨

ïBLàø òeáL óBñá àaL úà àlà¤¨¤¤¨§¨©¦
äpäå äàøå" ,éðL òeáL óBñá àáe¨§¨©¥¦§¨¨§¦¥

"äNô àì¯.gn wEqR Ÿ¨¨¨
øèté ìBëé ,Bì äNòi äî ãîBòä äæ¤¨¥©©£¤¨¦¨¥

ïàk áeúkL Bîk ,Cìéå¯.gn wEqR §¥¥§¤¨¨¨
øîBì ãeîìz ?"úéaä úà .. øäèå"¯ §¦©¤©©¦©§©

.gn wEqR̈
àlà ézøäè àì ,"òâpä àtøð ék"¦¦§¨©¤©Ÿ¦©§¦¤¨

éeôøä¯,iEtx Fpi` dfe ,rbPd wNYqPW ¨¨¤¦§©¥©¤©§¤¥¨
.FpirA cnFr rbPd oicr ixdW¤£¥£©¦©¤©¥§¥

äìòîì äøeîà äàéa ?Bì äNòi äî©©£¤¦¨£¨§©§¨
¯.cn wEqR̈

ähîì äøeîà äàéáe¯.gn wEqR ¦¨£¨§©¨¨
ïúBðå çèå äöB÷å õìBç äðBéìòa äî©¨¤§¨¥§¤§¨§¥
eäæ äáéL eäæ :dì øîâc ,òeáL Bì¨©§¨©¨¤¦¨¤

äàéá¯,zErnWn DzF` oYWlW ¦¨§¨§¨¨©§¨
FGn 'deWÎdxifB' cFnll oYip `liOnE¦¥¨¦¨¦§§¥¨¨¨¦

`dC" :a ,g zFixFd i"Wx d`xE .Ffl̈§¥©¦¨§¨
odMd aWe :`niY `l ,odMd aWe aizkC¦§¦§¨©Ÿ¥¨¥¨§¨©Ÿ¥
:`Ed ikd `N` ,Fzial rBEpnd ziAn¦©¦©§¨§¥¤¨¨¦
i`dC ,rBEpnd ziAl FziAn odMd aWe§¨©Ÿ¥¦¥©©¦©§¨§©

."rBEpnd ziAl d`iA `id Ff daiW¦¨¦¦¨©©¦©§¨
'eëå ïë äðBzçza óà¯dvFwe ulFg ©©©§¨¥§¥§¤

.rEaW Fl ozFpe ghe§¨§¥¨©
ìL Bøîb ."íéðäk úøBú"a àúéàãk¦§¦¨§©Ÿ£¦§¨¤
øæBçä òâðá àlà äöéúð ïéà :øác̈¨¥§¦¨¤¨§¤©©¥
ïéàå ,äçéèå éev÷å äöéìç øçà©©£¦¨§¦§¦¨§¥

éøö øæBçä.ïBéNt C¯wEqtA xEn`d ©¥¨¦¦§¨¨§¨
.dn

íàå" :àeä Ck úBàø÷nä øãñå§¥¤©¦§¨¨§¦
"áeLé¯.bn wEqR ¨¨

"õúðå"¯.dn wEqR §¨©¨
"úéaä ìà àaäå"¯.en wEqR §©¨¤©©¦¨

"úéaa ìëàäå"¯.fn wEqR §¨Ÿ¥©©¦¨
"äNt äpäå äàøå ïäkä àáe"¯ ¨©Ÿ¥§¨¨§¦¥¨¨

.cn wEqR̈
áeúkä øaãå¯.cn wEqtA §¦¥©¨§¨

éðL òeáL Bì ïúBpL ïBLàøa ãîBòa§¥¨¦¤¥¨©¥¦
Bøbñäì éðL òeáL óBñáe ,Bøbñäì§¤§¥§¨©¥¦§¤§¥
?Bì äNòi äîe .äNtL eäàøå àä§¨¨¤¨¨©©£¤
,òeáL Bì ïúBðå ,çèå äöB÷å õìBç¥§¤§¨§¥¨©
íéøtö ïeòè Y øæç àì ,õúBð Y øæç̈©¥Ÿ¨©¨¦¢¦

¯.Fzxdhl§¨¢¨
ìMî øúBé íéòâða ïéàLúBòeáL äL ¤¥¦§¨¦¥¦§Ÿ¨¨

¯rEaXd sFqA xfg `l m` okle§¨¥¦Ÿ¨©§©¨©
Kixv `le ,cIn mixRv oErh ,iWilXd©§¦¦¨¦¢¦¦¨§Ÿ¨¦
K` .iWilXd rEaXl xarn oiYndl§©§¦¥¥¤©¨©©§¦¦©
KixSW oiadl oYip did dOl oEIr Kixv̈¦¦¨¨¨¨¦¨§¨¦¤¨¦
d`xE .iWilW rEaXn xzFi oiYndl§©§¦¥¦¨©§¦¦§¥

.a ,g oikxr i"Wx©¦£¨¦



rxevnÎrixfzע zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy
‡·È∑ ׁשני ׁשבּוע NÙŒ‡Ï‰.לסֹוף ‰p‰Â ‰‡¯Â∑,ּובּׁשני ּבראׁשֹון ּבעיניו ּבעֹומד ללּמד ּבא זה מקרא »…ְִֵַָ¿»»¿ƒ≈…»»ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

נרּפא  "ּכי לֹומר: ּתלמּוד הּבית"? את הּכהן "וטהר מקרא: ׁשל ּכמׁשמעֹו יטהרּנּו, יכֹול לֹו? ּיעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹמה
זה, אבל הּנגע. חזר ולא והּוטח ׁשהקצה הּבית אּלא רפאּוי ואין הרפאּוי, את אּלא טהרּתי לא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהּנגע",
והּנה  "וראה ּבּׁשני, יבא", "ואםּֿבא נדרׁש: הּמקרא וכן ׁשליׁשי. וׁשבּוע וטיחה וקּצּוי חליצה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹטעּון
אם  אתֿהּבית", הּכהן וטהר אתֿהּבית הּטֹוח "ואחרי וקּצּוי; חּלּוץ ּבלא טיחה ואין יטּיחּנּו, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹלאֿפׂשה",

נתיצה  ׁשּטעּון החֹוזר על ּפרׁש ּכבר חזר, ואם הּנגע", נרּפא "ּכי הּׁשבּוע, לסֹוף חזר .לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(äî)úàå åéöò-úàå åéðáà-úà úéaä-úà õúðå§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈§¥−
íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà àéöBäå úéaä øôò-ìk̈£©´©¨®¦§¦Æ¤¦´¨¦½¤¨−

:àîè̈¥«

(åî)àîèé Búà øébñä éîé-ìk úéaä-ìà àaäå§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−¦§¦´Ÿ®¦§−̈
:áøòä-ãò©¨¨«¤

i"yx£B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈŒÏk∑(ת"כ)?נגעֹו את ׁשּקלף הּמחלט מֹוציא ׁשאני יכֹול נגעֹו. את ׁשּקלף ימים ולא »¿≈ƒ¿ƒ…ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
"ּכלֿימי" לֹומר: Ú‰Œ„Ú¯·.ּתלמּוד ‡ÓËÈ∑(ת"כ) אפ יכֹול ּבגדים. מטּמא ׁשאין ּבכדי מלּמד, ׁשהה ּלּו ְְֵַַָƒ¿»«»»∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּפרס? פג)אכילת מּנין?(עירובין ׁשֹוכב אֹוכל, אּלא לי אין אתּֿבגדיו". יכּבס ּבּבית "והאכל לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

‡È‰BÚמה  ˙ÈÂ È‰B·‡ ˙È ‡˙Èa ˙È Ú¯˙ÈÂƒ»«»≈»»«¿ƒ¿»»ƒ
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ ˜tÈÂ ‡˙Èa ¯ÙÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»¬«≈»¿«≈¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»

È‰Èמו  d˙È ¯bÒÈc ÔÈÓBÈ Ïk ‡˙È·Ï ÏBÚÈÈ„e¿≈¿≈»»ƒ¿«¿«»≈¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

éðL òeáL óBñì "àáé àa íàå"§¦Ÿ¨Ÿ§¨©¥¦
"äNô àì äpäå äàøå"¯.gn wEqR §¨¨§¦¥Ÿ¨¨¨

åéðéòa ãîBòa ãnìì àá äæ àø÷î¦§¨¤¨§©¥§¥§¥¨
éðMáe ïBLàøa¯.lirl x`FanM ¨¦©¥¦©§¨§¥

epøäèé ìBëé ?Bì äNòi äî©©£¤¨§©£¤
ïäkä øäèå" àø÷î ìL BòîLîk§©§¨¤¦§¨§¦©©Ÿ¥
ék" :øîBì ãeîìz ?"úéaä úà¤©©¦©§©¦
úà àlà ézøäè àì ,"òâpä àtøð¦§¨©¨©Ÿ¦©§¦¤¨¤
úéaä àlà éeôø ïéàå ,éeôøä̈¨§¥¨¤¨©©¦
ìáà ,òâpä øæç àìå çèeäå äö÷äL¤ª§¨§©§Ÿ¨©©¤©£¨
òeáLå äçéèå éev÷å äöéìç ïeòè äæ¤¨£¦¨§¦§¦¨§¨©
àa íàå" :Løãð àø÷nä ïëå .éLéìL§¦¦§¥©¦§¨¦§¨§¦Ÿ
"äNô àì äpäå äàøå" éðMa "àáé̈Ÿ©¥¦§¨¨§¦¥Ÿ¨¨

epçéèé Y¯KWndA xnF`W dGn §¦¤¦¤¤¥©¤§¥
rnWn ,"ziAd z` gFHd ixg`e"§©£¥¦©¤©©¦©§©

FgHW xAEcOW(m"`x). ¤§¨¤¨
éøçà"å ,éev÷å õelç àìá äçéè ïéàå§¥¦¨§Ÿ¦§¦§©£¥
úà ïäkä øäèå úéaä úà çhä¦Ÿ©¤©¨¦§¦©©Ÿ¥¤
òeáMä óBñì øæç àì íà ,"úéaä©©¦¦Ÿ¨©§©¨©
øák Y øæç íàå ."òâpä àtøð ék"¦¦§¨©¨©§¦¨©§¨

.äöéúð ïeòhL øæBçä ìò Løt¯ ¥©©©¥¤¨§¦¨
.iWilXddn dxez ©§¦¦

(en)Búà øébñä éîé ìkàìå Y ¨§¥¦§¦Ÿ§Ÿ
Bòâð úà óìwL íéîé¯lM :WExiR ¨¦¤¨©¤¦§¥¨

xg`n ,xBqEn ziAdW minId ozF`¨©¨¦¤©©¦§¨¥©©

d`nEh eilr dcxi ,xBqd eilr xfbPW¤¦§©¨¨¤§¥¨§¨¨¨§¨
minId mzF` la` ,`nh FA qpkPde§©¦§¨¨¥£¨¨©¨¦
`Ohn Fpi` ,ghe dvFwe ulFg `EdW¤¥§¤§¨¥§©¥
rEaXd zFpnl ligzIW cr d`iaA§¦¨©¤©§¦¦§©¨©
eilr dcxi f`W ,xBqdl Fl oYiPW¤¦©§¤§¥¤¨¨§¨¨¨

xBqdd ipRn d`nEh(m"`x). §¨¦§¥©¤§¥
óìwL èìçnä àéöBî éðàL ìBëé̈¤£¦¦©ª§¨¤¨©

Bòâð úà¯ziAd hlgEdWM xnFlM ¤¦§§©§¤§©©©¦
dgihe dviwe dvilg xg` xfg ,dvizpl¦§¦¨¨©©©£¦¨§¦¨§¦¨
`NW ,FtNw wx ,Fvzp `le rEaW zpizpE§¦©¨©§Ÿ§¨©¦§¤Ÿ

Frbp z` slTW oeiM `nh didiipewfg t"r) ¦§¤¨¥¥¨¤¨©¤¦§
(m"`xe.

"éîé ìk" :øîBì ãeîìz¯,lM ©§©¨§¥¨
slTW xg`l s`W ,hlgEOd zFAxl§©©§¨¤©§©©¤¨©

`ivFde Frbp,rbPd odAW mipa`d z` ¦§§¦¤¨£¨¦¤¨¤©¤©
dvizplC oeikC ,d`iaA `Ohn `Ed§©¥§¦¨§¥¨§¦§¦¨

`nh ziAd lM ied ,i`w(m"`x). ¨¥¨¥¨©©¦¨¥
áøòä ãò àîèéïéàL ãnìî Y ¦§¨©¨¨¤§©¥¤¥

ànèîíéãâá¯qEAM aEzM `NW §©¥§¨¦¤Ÿ¨¦
micbA(` ,`n zekxa i"yx). §¨¦

ñøt úìéëà éãëa ääL elôà ìBëé¯ ¨£¦¨¨¦§¥£¦©§¨
onf xEriWM mW ddWe ziAl qpkp m ¦̀¦§©©©¦§¨¨¨§¦§©
xEriWM `EdW ,xMk ivg zlik £̀¦©£¦¦¨¤§¦

miviA rAx` zlik`(a ,fl zekxa i"yx d`x), £¦©©§©¥¦
.micbA `Ohi `NW xn`p f` mB m`d©¦©¨¤¡©¤Ÿ§©¥§¨¦

øîBì ãeîìz¯.fn wEqR ©§©¨
"åéãâa úà ñaëé úéaa ìëàäå"¯ §¨Ÿ¥©©¦§©¥¤§¨¨

icM FzIdW xEriW dxFY dpzPW¤¨§¨¨¦§¦¨§¥
z` qAki ziAA lkF`de aizkC ,dCErq§¨¦§¦§¨¥©©¦§©¥¤
xMk ivgC ipiQn dWnl dklde ,eicbA§¨¨©£¨¨§¤¦¦©©£¦¦¨

dCErq `Ed miviA dpFnW lWi"yx) ¤§¤¥¦§¨
(` ,c oiaexir.

?ïépî áëBL ,ìëà àlà éì ïéà¥¦¤¨Ÿ¥¥¦©¦
øîBì ãeîìz¯.fn wEqR ©§©¨

,áëBLå ìëBà àlà éì ïéà ."áëBMäå"§©¥¥¦¤¨¥§¥
áëBL àìå ìëBà àì¯F` cnFr `N` Ÿ¥§Ÿ¥¤¨¥

.qxR zlik` xEriWM KM ddWe aWFi¥§¨¨¨§¦£¦©§¨
"ñaëé .. ñaëé" :øîBì ãeîìz ?ïépî¦©¦©§©§©¥§©¥

¯"eicbA qAki" aizM minrt iYWi"yx) §¥§¨¦§¦§©¥§¨¨
(` ,e dkeq.

äaø¯ziAA ddFXW in lM z` zFAxl ¦¨§©¤¨¦¤¤©©¦
qEAiM oErHW ,qxR zlik` xEriWM§¦£¦©§¨¤¨¦

zFkxA i"Wx d`xE .micbA:a ,`n §¨¦§¥©¦§¨
`NW FOr eicbA z` `UFpe FA qpkPd"©¦§¨§¥¤§¨¨¦¤Ÿ
,eicbA EN` oi` ± FWEAln KxcM§¤¤©§¥¥§¨¨
`xFw ip` odA s`W ,cIn mi`nhE§¥¦¦¨¤©¨¤£¦¥
± odA WEal `EdWkE ,'ziAd l` `Ade'§©¨¤©©¦§¤¨¨¤

."dIdW irÄ¥§¦¨
ïk íà¯lMd zFAxl EptqFd m`i"yx) ¦¥¦©§§©©Ÿ
(my dkeq.

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy
"יכּבס", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשֹוכב ולא אֹוכל לא וׁשֹוכב, אֹוכל אּלא לי אין "והּׁשכב". לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹּתלמּוד

ּפרס אכילת ּכדי לׁשֹוכב ׁשעּור לּתן וׁשכב"? "אכל נאמר: לּמה אםּֿכן רּבה. מא)"יכּבס", .(ברכות ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

(æî)úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa áëMäå§©Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦
åéãâa-úà ñaëé: §©¥−¤§¨¨«

(çî)òâpä äNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ
úéaä-úà ïäkä øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³©Ÿ¥Æ¤©©½¦

:òâpä àtøð ék¦¬¦§−̈©¨«©

(èî)æøà õòå íéøtö ézL úéaä-úà àhçì ç÷ìå§¨©²§©¥¬¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤
:áæàå úòìBú éðLe§¦¬©−©§¥«Ÿ

(ð)íéî-ìò Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦
:íéiç©¦«

(àð)úàå áæàä-úàå æøàä-õò-úà ç÷ìå|éðL §¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´
øtvä íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå úòìBzä©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ
òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe äèeçMä©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©

:íéîòt§¨¦«

(áð)íéiçä íénáe øBtvä íãa úéaä-úà àhçå§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®
:úòìBzä éðLáe áæàáe æøàä õòáe äiçä øtváe©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©

(âð)éðt-ìà øéòì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´
:øäèå úéaä-ìò øtëå äãOä©¨¤®§¦¤¬©©©−¦§¨¥«

(ãð):÷úpìå úòøvä òâð-ìëì äøBzä úàæ−Ÿ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤

(äð):úéaìå ãâaä úòøöìe§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr ak zegiy ihewl)

ולולולולּבּבּבּביתיתיתית ההההּבּבּבּבגדגדגדגד נה)ּוּוּוּולצרעתלצרעתלצרעתלצרעת ז"ל (יד, קצתם ׁשאמרּו עד ּבּתים, נגעי לעֹולם ׁשּנמצאּו לראׁשֹונים זּכרֹון "אין הּספֹורנֹו: ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
רק  הּוא והרע ּבתכלית, טֹובה ׁשּפנימּיּותֹו לאדם רֹומז ׁשּנגע ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר ּדהּנה לבאר, ויׁש לעֹולם". היּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּלא
חיצֹוני  רע מסּמל ּבּבית ׁשּנגע מּובן, זה לפי מצּוי. הּנגע  אין ּכאּלה, אנׁשים ׁשאין ּכּיֹום, ולכן ּבׂשרֹו), (ּבעֹור ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבחיצֹונּיּותֹו

זֹו. לדרּגה הּגיע לא איׁש ׁשּכן ההם, ּבּימים ּגם נדיר היה ולכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבתכלית;

(åð):úøäaìå úçtqìå úàNìå§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤

È‰BLe·Ïמז  ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ·ekLÈ„e¿ƒ¿¿≈»¿««»¿ƒ
:È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ÏeÎÈÈ„e¿≈¿≈»¿««»¿ƒ

Ï‡מח  ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈ ÏÚÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈«¬»¿∆¡≈¿»»
‡˙Èa ˙È ÚBLÈc ¯˙a ‡˙È·a ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»¿≈»»«ƒ«»≈»
:‡LzÎÓ Èqz‡ È¯‡ ‡˙Èa ˙È ‡‰Î Èk„ÈÂƒ«≈«¬»»≈»¬≈ƒ«ƒ«¿»»

ˆÔÈ¯tמט  ÔÈz¯z ‡˙Èa ˙È ‰‡k„Ï ·qÈÂ¿ƒ«¿«»»»≈»«¿≈ƒ¬ƒ
:‡·BÊ‡Â È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â¿»»¿«¿»¿«¿ƒ¿≈»

ÈÓנ  ÏÚ ÛÒÁc Ô‡ÓÏ ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¬»¬»¿««¬««≈
:ÚeaÓ««

ˆ·Úנא  ˙ÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»»»¿«¿»¿»≈»¿»¿«
‡Ó„a ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»ƒ¬»«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‡˙È·Ï ÈcÈÂ ÚeaÓ ÈÓ·e ‡ÒÈÎ„ ‡¯tˆc¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿≈««¿«ƒ¿≈»

:ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒ

ÚeaÓנב  ÈÓ·e ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙Èa ˙È Èk„ÈÂƒ«≈»≈»ƒ¿»¿ƒ¬»¿≈««
‡·BÊ‡·e ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡·e ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ·e¿ƒ¬»«¿»¿»»¿«¿»¿≈»

:È¯B‰Ê Ú·ˆ·eƒ¿«¿ƒ

z¯˜Ï‡נג  ‡¯aÓÏ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂƒ««»ƒ¬»«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:Èk„ÈÂ ‡˙Èa ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡Ï¿«≈«¿»ƒ«««≈»¿ƒ¿≈

e¯È‚Ò˙‡נד  LzÎÓ ÏÎÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»«¿«¿ƒ»
:‡˜˙Ïe¿ƒ¿»

È·Ïe˙‡:נה  ‡Le·Ï ˙e¯È‚ÒÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿≈»

Ïe·‰¯‡:נו  ‡È„ÚÏe ‡˜ÓÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

øeòL ïzì ?áëBLå ìëBà øîàð änì̈¨¤¡©¥§¥¦¥¦
ìñøt úìéëà éãk áëBL¯oErh oi`W §¥§¥£¦©§¨¤¥¨

dlik` icM ddWIW cr micbA qEAiM¦§¨¦©¤¦§¤§¥£¦¨
(my dkeq i"yx)dxf dcFar i"Wx mB d`xE .§¥©©¦£¨¨¨

i"WxA :(zFpFWl iiEPiWA) oke .` ,fq§¥§¦¥§§©¦
oke .mW dMEq .mW migqR .mW zFkxA§¨¨§¨¦¨¨¨§¥
lkF`de" :` ,c oiaExir i"WxA (dxvwA)¦§¨¨§©¦¥¦§¨¥
zxFz'A opiWxce ,eicbA z` qAki ziAA©©¦§©¥¤§¨¨§¨§¦©§©

dlik` e`l lkF` i`dC ,`xTn 'mipdMŸ£¦¦§¨§©¥¨£¦¨
xEriW icM `dWIW `N` ,`Ed WOn©¨¤¨¤¦§¤§¥¦

."dlik`fn dxez £¦¨



עי rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy
‡·È∑ ׁשני ׁשבּוע NÙŒ‡Ï‰.לסֹוף ‰p‰Â ‰‡¯Â∑,ּובּׁשני ּבראׁשֹון ּבעיניו ּבעֹומד ללּמד ּבא זה מקרא »…ְִֵַָ¿»»¿ƒ≈…»»ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

נרּפא  "ּכי לֹומר: ּתלמּוד הּבית"? את הּכהן "וטהר מקרא: ׁשל ּכמׁשמעֹו יטהרּנּו, יכֹול לֹו? ּיעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹמה
זה, אבל הּנגע. חזר ולא והּוטח ׁשהקצה הּבית אּלא רפאּוי ואין הרפאּוי, את אּלא טהרּתי לא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהּנגע",
והּנה  "וראה ּבּׁשני, יבא", "ואםּֿבא נדרׁש: הּמקרא וכן ׁשליׁשי. וׁשבּוע וטיחה וקּצּוי חליצה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹטעּון
אם  אתֿהּבית", הּכהן וטהר אתֿהּבית הּטֹוח "ואחרי וקּצּוי; חּלּוץ ּבלא טיחה ואין יטּיחּנּו, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹלאֿפׂשה",

נתיצה  ׁשּטעּון החֹוזר על ּפרׁש ּכבר חזר, ואם הּנגע", נרּפא "ּכי הּׁשבּוע, לסֹוף חזר .לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(äî)úàå åéöò-úàå åéðáà-úà úéaä-úà õúðå§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈§¥−
íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà àéöBäå úéaä øôò-ìk̈£©´©¨®¦§¦Æ¤¦´¨¦½¤¨−

:àîè̈¥«

(åî)àîèé Búà øébñä éîé-ìk úéaä-ìà àaäå§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−¦§¦´Ÿ®¦§−̈
:áøòä-ãò©¨¨«¤

i"yx£B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈŒÏk∑(ת"כ)?נגעֹו את ׁשּקלף הּמחלט מֹוציא ׁשאני יכֹול נגעֹו. את ׁשּקלף ימים ולא »¿≈ƒ¿ƒ…ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
"ּכלֿימי" לֹומר: Ú‰Œ„Ú¯·.ּתלמּוד ‡ÓËÈ∑(ת"כ) אפ יכֹול ּבגדים. מטּמא ׁשאין ּבכדי מלּמד, ׁשהה ּלּו ְְֵַַָƒ¿»«»»∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּפרס? פג)אכילת מּנין?(עירובין ׁשֹוכב אֹוכל, אּלא לי אין אתּֿבגדיו". יכּבס ּבּבית "והאכל לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

‡È‰BÚמה  ˙ÈÂ È‰B·‡ ˙È ‡˙Èa ˙È Ú¯˙ÈÂƒ»«»≈»»«¿ƒ¿»»ƒ
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ ˜tÈÂ ‡˙Èa ¯ÙÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»¬«≈»¿«≈¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»

È‰Èמו  d˙È ¯bÒÈc ÔÈÓBÈ Ïk ‡˙È·Ï ÏBÚÈÈ„e¿≈¿≈»»ƒ¿«¿«»≈¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

éðL òeáL óBñì "àáé àa íàå"§¦Ÿ¨Ÿ§¨©¥¦
"äNô àì äpäå äàøå"¯.gn wEqR §¨¨§¦¥Ÿ¨¨¨

åéðéòa ãîBòa ãnìì àá äæ àø÷î¦§¨¤¨§©¥§¥§¥¨
éðMáe ïBLàøa¯.lirl x`FanM ¨¦©¥¦©§¨§¥

epøäèé ìBëé ?Bì äNòi äî©©£¤¨§©£¤
ïäkä øäèå" àø÷î ìL BòîLîk§©§¨¤¦§¨§¦©©Ÿ¥
ék" :øîBì ãeîìz ?"úéaä úà¤©©¦©§©¦
úà àlà ézøäè àì ,"òâpä àtøð¦§¨©¨©Ÿ¦©§¦¤¨¤
úéaä àlà éeôø ïéàå ,éeôøä̈¨§¥¨¤¨©©¦
ìáà ,òâpä øæç àìå çèeäå äö÷äL¤ª§¨§©§Ÿ¨©©¤©£¨
òeáLå äçéèå éev÷å äöéìç ïeòè äæ¤¨£¦¨§¦§¦¨§¨©
àa íàå" :Løãð àø÷nä ïëå .éLéìL§¦¦§¥©¦§¨¦§¨§¦Ÿ
"äNô àì äpäå äàøå" éðMa "àáé̈Ÿ©¥¦§¨¨§¦¥Ÿ¨¨

epçéèé Y¯KWndA xnF`W dGn §¦¤¦¤¤¥©¤§¥
rnWn ,"ziAd z` gFHd ixg`e"§©£¥¦©¤©©¦©§©

FgHW xAEcOW(m"`x). ¤§¨¤¨
éøçà"å ,éev÷å õelç àìá äçéè ïéàå§¥¦¨§Ÿ¦§¦§©£¥
úà ïäkä øäèå úéaä úà çhä¦Ÿ©¤©¨¦§¦©©Ÿ¥¤
òeáMä óBñì øæç àì íà ,"úéaä©©¦¦Ÿ¨©§©¨©
øák Y øæç íàå ."òâpä àtøð ék"¦¦§¨©¨©§¦¨©§¨

.äöéúð ïeòhL øæBçä ìò Løt¯ ¥©©©¥¤¨§¦¨
.iWilXddn dxez ©§¦¦

(en)Búà øébñä éîé ìkàìå Y ¨§¥¦§¦Ÿ§Ÿ
Bòâð úà óìwL íéîé¯lM :WExiR ¨¦¤¨©¤¦§¥¨

xg`n ,xBqEn ziAdW minId ozF`¨©¨¦¤©©¦§¨¥©©

d`nEh eilr dcxi ,xBqd eilr xfbPW¤¦§©¨¨¤§¥¨§¨¨¨§¨
minId mzF` la` ,`nh FA qpkPde§©¦§¨¨¥£¨¨©¨¦
`Ohn Fpi` ,ghe dvFwe ulFg `EdW¤¥§¤§¨¥§©¥
rEaXd zFpnl ligzIW cr d`iaA§¦¨©¤©§¦¦§©¨©
eilr dcxi f`W ,xBqdl Fl oYiPW¤¦©§¤§¥¤¨¨§¨¨¨

xBqdd ipRn d`nEh(m"`x). §¨¦§¥©¤§¥
óìwL èìçnä àéöBî éðàL ìBëé̈¤£¦¦©ª§¨¤¨©

Bòâð úà¯ziAd hlgEdWM xnFlM ¤¦§§©§¤§©©©¦
dgihe dviwe dvilg xg` xfg ,dvizpl¦§¦¨¨©©©£¦¨§¦¨§¦¨
`NW ,FtNw wx ,Fvzp `le rEaW zpizpE§¦©¨©§Ÿ§¨©¦§¤Ÿ

Frbp z` slTW oeiM `nh didiipewfg t"r) ¦§¤¨¥¥¨¤¨©¤¦§
(m"`xe.

"éîé ìk" :øîBì ãeîìz¯,lM ©§©¨§¥¨
slTW xg`l s`W ,hlgEOd zFAxl§©©§¨¤©§©©¤¨©

`ivFde Frbp,rbPd odAW mipa`d z` ¦§§¦¤¨£¨¦¤¨¤©¤©
dvizplC oeikC ,d`iaA `Ohn `Ed§©¥§¦¨§¥¨§¦§¦¨

`nh ziAd lM ied ,i`w(m"`x). ¨¥¨¥¨©©¦¨¥
áøòä ãò àîèéïéàL ãnìî Y ¦§¨©¨¨¤§©¥¤¥

ànèîíéãâá¯qEAM aEzM `NW §©¥§¨¦¤Ÿ¨¦
micbA(` ,`n zekxa i"yx). §¨¦

ñøt úìéëà éãëa ääL elôà ìBëé¯ ¨£¦¨¨¦§¥£¦©§¨
onf xEriWM mW ddWe ziAl qpkp m ¦̀¦§©©©¦§¨¨¨§¦§©
xEriWM `EdW ,xMk ivg zlik £̀¦©£¦¦¨¤§¦

miviA rAx` zlik`(a ,fl zekxa i"yx d`x), £¦©©§©¥¦
.micbA `Ohi `NW xn`p f` mB m`d©¦©¨¤¡©¤Ÿ§©¥§¨¦

øîBì ãeîìz¯.fn wEqR ©§©¨
"åéãâa úà ñaëé úéaa ìëàäå"¯ §¨Ÿ¥©©¦§©¥¤§¨¨

icM FzIdW xEriW dxFY dpzPW¤¨§¨¨¦§¦¨§¥
z` qAki ziAA lkF`de aizkC ,dCErq§¨¦§¦§¨¥©©¦§©¥¤
xMk ivgC ipiQn dWnl dklde ,eicbA§¨¨©£¨¨§¤¦¦©©£¦¦¨

dCErq `Ed miviA dpFnW lWi"yx) ¤§¤¥¦§¨
(` ,c oiaexir.

?ïépî áëBL ,ìëà àlà éì ïéà¥¦¤¨Ÿ¥¥¦©¦
øîBì ãeîìz¯.fn wEqR ©§©¨

,áëBLå ìëBà àlà éì ïéà ."áëBMäå"§©¥¥¦¤¨¥§¥
áëBL àìå ìëBà àì¯F` cnFr `N` Ÿ¥§Ÿ¥¤¨¥

.qxR zlik` xEriWM KM ddWe aWFi¥§¨¨¨§¦£¦©§¨
"ñaëé .. ñaëé" :øîBì ãeîìz ?ïépî¦©¦©§©§©¥§©¥

¯"eicbA qAki" aizM minrt iYWi"yx) §¥§¨¦§¦§©¥§¨¨
(` ,e dkeq.

äaø¯ziAA ddFXW in lM z` zFAxl ¦¨§©¤¨¦¤¤©©¦
qEAiM oErHW ,qxR zlik` xEriWM§¦£¦©§¨¤¨¦

zFkxA i"Wx d`xE .micbA:a ,`n §¨¦§¥©¦§¨
`NW FOr eicbA z` `UFpe FA qpkPd"©¦§¨§¥¤§¨¨¦¤Ÿ
,eicbA EN` oi` ± FWEAln KxcM§¤¤©§¥¥§¨¨
`xFw ip` odA s`W ,cIn mi`nhE§¥¦¦¨¤©¨¤£¦¥
± odA WEal `EdWkE ,'ziAd l` `Ade'§©¨¤©©¦§¤¨¨¤

."dIdW irÄ¥§¦¨
ïk íà¯lMd zFAxl EptqFd m`i"yx) ¦¥¦©§§©©Ÿ
(my dkeq.

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy
"יכּבס", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשֹוכב ולא אֹוכל לא וׁשֹוכב, אֹוכל אּלא לי אין "והּׁשכב". לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹּתלמּוד

ּפרס אכילת ּכדי לׁשֹוכב ׁשעּור לּתן וׁשכב"? "אכל נאמר: לּמה אםּֿכן רּבה. מא)"יכּבס", .(ברכות ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

(æî)úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa áëMäå§©Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦
åéãâa-úà ñaëé: §©¥−¤§¨¨«

(çî)òâpä äNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ
úéaä-úà ïäkä øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³©Ÿ¥Æ¤©©½¦

:òâpä àtøð ék¦¬¦§−̈©¨«©

(èî)æøà õòå íéøtö ézL úéaä-úà àhçì ç÷ìå§¨©²§©¥¬¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤
:áæàå úòìBú éðLe§¦¬©−©§¥«Ÿ

(ð)íéî-ìò Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦
:íéiç©¦«

(àð)úàå áæàä-úàå æøàä-õò-úà ç÷ìå|éðL §¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´
øtvä íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå úòìBzä©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ
òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe äèeçMä©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©

:íéîòt§¨¦«

(áð)íéiçä íénáe øBtvä íãa úéaä-úà àhçå§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®
:úòìBzä éðLáe áæàáe æøàä õòáe äiçä øtváe©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©

(âð)éðt-ìà øéòì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´
:øäèå úéaä-ìò øtëå äãOä©¨¤®§¦¤¬©©©−¦§¨¥«

(ãð):÷úpìå úòøvä òâð-ìëì äøBzä úàæ−Ÿ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤

(äð):úéaìå ãâaä úòøöìe§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr ak zegiy ihewl)

ולולולולּבּבּבּביתיתיתית ההההּבּבּבּבגדגדגדגד נה)ּוּוּוּולצרעתלצרעתלצרעתלצרעת ז"ל (יד, קצתם ׁשאמרּו עד ּבּתים, נגעי לעֹולם ׁשּנמצאּו לראׁשֹונים זּכרֹון "אין הּספֹורנֹו: ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
רק  הּוא והרע ּבתכלית, טֹובה ׁשּפנימּיּותֹו לאדם רֹומז ׁשּנגע ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר ּדהּנה לבאר, ויׁש לעֹולם". היּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּלא
חיצֹוני  רע מסּמל ּבּבית ׁשּנגע מּובן, זה לפי מצּוי. הּנגע  אין ּכאּלה, אנׁשים ׁשאין ּכּיֹום, ולכן ּבׂשרֹו), (ּבעֹור ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבחיצֹונּיּותֹו

זֹו. לדרּגה הּגיע לא איׁש ׁשּכן ההם, ּבּימים ּגם נדיר היה ולכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבתכלית;

(åð):úøäaìå úçtqìå úàNìå§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤

È‰BLe·Ïמז  ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ·ekLÈ„e¿ƒ¿¿≈»¿««»¿ƒ
:È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ÏeÎÈÈ„e¿≈¿≈»¿««»¿ƒ

Ï‡מח  ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈ ÏÚÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈«¬»¿∆¡≈¿»»
‡˙Èa ˙È ÚBLÈc ¯˙a ‡˙È·a ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»¿≈»»«ƒ«»≈»
:‡LzÎÓ Èqz‡ È¯‡ ‡˙Èa ˙È ‡‰Î Èk„ÈÂƒ«≈«¬»»≈»¬≈ƒ«ƒ«¿»»

ˆÔÈ¯tמט  ÔÈz¯z ‡˙Èa ˙È ‰‡k„Ï ·qÈÂ¿ƒ«¿«»»»≈»«¿≈ƒ¬ƒ
:‡·BÊ‡Â È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â¿»»¿«¿»¿«¿ƒ¿≈»

ÈÓנ  ÏÚ ÛÒÁc Ô‡ÓÏ ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¬»¬»¿««¬««≈
:ÚeaÓ««

ˆ·Úנא  ˙ÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»»»¿«¿»¿»≈»¿»¿«
‡Ó„a ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»ƒ¬»«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‡˙È·Ï ÈcÈÂ ÚeaÓ ÈÓ·e ‡ÒÈÎ„ ‡¯tˆc¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿≈««¿«ƒ¿≈»

:ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒ

ÚeaÓנב  ÈÓ·e ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙Èa ˙È Èk„ÈÂƒ«≈»≈»ƒ¿»¿ƒ¬»¿≈««
‡·BÊ‡·e ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡·e ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ·e¿ƒ¬»«¿»¿»»¿«¿»¿≈»

:È¯B‰Ê Ú·ˆ·eƒ¿«¿ƒ

z¯˜Ï‡נג  ‡¯aÓÏ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂƒ««»ƒ¬»«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:Èk„ÈÂ ‡˙Èa ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡Ï¿«≈«¿»ƒ«««≈»¿ƒ¿≈

e¯È‚Ò˙‡נד  LzÎÓ ÏÎÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»«¿«¿ƒ»
:‡˜˙Ïe¿ƒ¿»

È·Ïe˙‡:נה  ‡Le·Ï ˙e¯È‚ÒÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿≈»

Ïe·‰¯‡:נו  ‡È„ÚÏe ‡˜ÓÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

øeòL ïzì ?áëBLå ìëBà øîàð änì̈¨¤¡©¥§¥¦¥¦
ìñøt úìéëà éãk áëBL¯oErh oi`W §¥§¥£¦©§¨¤¥¨

dlik` icM ddWIW cr micbA qEAiM¦§¨¦©¤¦§¤§¥£¦¨
(my dkeq i"yx)dxf dcFar i"Wx mB d`xE .§¥©©¦£¨¨¨

i"WxA :(zFpFWl iiEPiWA) oke .` ,fq§¥§¦¥§§©¦
oke .mW dMEq .mW migqR .mW zFkxA§¨¨§¨¦¨¨¨§¥
lkF`de" :` ,c oiaExir i"WxA (dxvwA)¦§¨¨§©¦¥¦§¨¥
zxFz'A opiWxce ,eicbA z` qAki ziAA©©¦§©¥¤§¨¨§¨§¦©§©

dlik` e`l lkF` i`dC ,`xTn 'mipdMŸ£¦¦§¨§©¥¨£¦¨
xEriW icM `dWIW `N` ,`Ed WOn©¨¤¨¤¦§¤§¥¦

."dlik`fn dxez £¦¨



rxevnÎrixfzעב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy

(æð)úøBz úàæ øähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−
ô :úòøvä©¨¨«©

i"yx£'B‚Â ‡Óh‰ ÌBÈa ˙¯B‰Ï∑מטּמאֹו יֹום ואיזה מטהרֹו יֹום .איזה ¿…¿«»≈¿ְְְְֲֵֵֶֶַַ

åè(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À
:àeä àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé ék¦³¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«

i"yx£·Ê ‰È‰È Èk∑ּבׂשרֹו ּכל ולא "מּבׂשרֹו", לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא מקֹום מּכל זב מג)יכֹול נדה אחר (ת"כ. . ƒƒ¿∆»ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹ
טמאה  מטּמאה ׁשהיא מּמקֹום ּזבה, מה ּבזבה: וטמא ּבזב  טמא לדין זכיתי לבׂשר , ּבׂשר ּבין הּכתּוב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֻׁשחלק
טמאה  מטּמא קרי, - קּלה טמאה ׁשּמטּמא מּמקֹום הּזב, אף זיבה. - חמּורה טמאה מט ּמאה נּדה, - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻקּלה

זיבה  - ÓË‡.חמּורה B·BÊ∑(ת"כ)מטּמאה ׁשהיא הּטּפה על נ"ד)לּמד ׂשעֹורין (נדה ׁשל ּבצק למי ּדֹומה זֹוב . ֲִָָ»≈ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ודהוי)ודחּוי מּוזרת (ס"א ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּור זרע, ׁשכבת הּמּוזרת. ּביצה ללבן ודֹומה  ,. ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

c‡נז  ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈ·e ‡·‡ÒÓ ‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï¿«»»¿»¿»»»¿»«¿»»
:‡˙e¯È‚Òc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

b·¯ב  ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿¿¿«
·‡ÒÓ d·Bc d¯NaÓ ·È‡c È‰È È¯‡ ¯·b¿«¬≈¿≈»ƒƒƒ¿≈≈¿»»

:‡e‰

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fp)'Bâå àîhä íBéa úøBäìäæéà Y §Ÿ§©¨¥§¥¤
Bànèî íBé äæéàå ,Bøäèî íBé¯ §©£§¥¤§©§

xd Ewgcp i"Wx iWxtnzpadA dA §¨§¥©¦¦§§©§¥©£¨©
,d`xp iYrC zEIprle .EN` i"Wx ixaC¦§¥©¦¥§©£¦©§¦¦§¤
:xn`p ENi`M wEqRd z` Wxtn i"WxW¤©¦§¨¥¤©¨§¦¤¡©
.FxdHd mFie F`OHd mFi zFxFdl§¦©§§¦©£
`Ohl Wi izn cOln aEzMd :xnFlM§©©¨§©¥¨©¥§©¥
(` :EpidC .Fxdhl Wi iznE rxFvOd z ¤̀©§¨¨©¥§©£§©§
oiprd z"iA `Ed "mFiA" lW z"iAd©¥¤§¥¨¦§¨
WEOiXd z"iA `le ,m"`xd WExitM)§¥¨§¥§Ÿ¥©¦
oiprA :FWExitE ,("dix` xEB"d WExitM§¥©©§¥¥§¦§©
WEOiXd z"iA did m`W) F`OHd mFi¦©§¤¦¨¨¥©¦
`le ,"mFi dfi`A" xnFl i"Wxl Fl did̈¨§©¦©§¥¤§Ÿ
i"Wx WxiR `l zn`AX dnE .mFi dfi ¥̀¤©¤¤¡¤Ÿ¥©©¦
Wxtl okYi `NW mEXn :xnFl Wi ,oM¥¥©¦¤Ÿ¦¨¥§¨¥
mxFB mFId `NW ,"`OHn mFi dfi`A"§¥¤¦©¥¤Ÿ©¥
"mFi" `N` ,rbPd aSn m` iM d`nEHd©§¨¦¦©¨©¤©¤¨
(a .(F`Ohn izn ,zr lW zErnWnA§©§¨¤¥¨©§©§
,"F`OHd mFi" :FWExiR "`nHd mFiA"§©¨¥¥¦©§
`N` ,`nh Fpi` Fnvr mFId ixdW¤£¥©©§¥¨¥¤¨

mFi FzF`A `nHW `Ed rxFvOdy"nk) ©§¨¤¨¥§
(dcya x`adKtd dOl oEIr Kixv K` .©¨¦¦¨¨¨©

dNigY azMW ,aEzMd oFWNn xcQd©¥¤¦§©¨¤¨©§¦¨
ok`e) "F`Ohn" KMÎxg` wxe "Fxdhn"§©£§©©©¨§©§§¨¥
:aEzMaM `Ed xcQd ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨©¥¤§©¨
.(Fxdhn mFi dfi`e F`Ohn mFi dfi ¥̀¤§©§§¥¤§©£
i"WxW xnFl dvFx "dcVA x`A"de§©§¥©¨¤¤©¤©¦

odMd zFxFdl :KM aEzMd z` Wxtn§¨¥¤©¨¨§©Ÿ¥
mFi dfi`" `nh rxFvOdW mFiA§¤©§¨¨¥¥¤
mFiA odMd zFxFdlE ,"Fxdhn§©£§©Ÿ¥§
."F`Ohn mFi dfi`" xFdh rxFvOdW¤©§¨¨¥¤§©§

.wgFce` dxez §©
(a)áæ äéäé ékìkî "áæ" ìBëé Y ¦¦§¤¨¨¨¦¨

íB÷î¯Fpf`nE Fnhgn ,eiRn ENit` ¨£¦¦¦¥¨§¥¨§
(m"`x).

,"BøNaî" øîBì ãeîìz ?àîè àäé§¥¨¥©§©¦§¨
BøNa ìë àìå¯Ep` oi` oicr K` §Ÿ¨§¨©£©¦¥¨

,`Ohn oM FxUAn wlg dfi`n mircFi§¦¥¥¤¥¤¦§¨¥§©¥
.x`aIW itkE§¦¤§¨¥

øNáì øNa ïéa áeúkä ÷lçL øçà©©¤¦¥©¨¥¨¨§¨¨
ïéãì éúéëæ¯cFnll i`Xx ip` dYrn ¨¦¦§¦¥©¨£¦©©¦§
[daf] oiCn(a ,gr oileg i"yx t"r)`lEl la` . ¦¦¨¨£¨¥

did `l xUal xUA oiA aEzMd wNig¦¥©¨¥¨¨§¨¨Ÿ¨¨
oYip did oMW ,daGn af cFnll oYip¦¨¦§¨¦¨¨¤¥¨¨¦¨

d`OHn Dpi`W dafN dn :KFxtl`N` ¦§©§¨¨¤¥¨¦©§¨¤¨
xn`Y ,mini dWlWA zFI`x WlWA§¨§¦¦§¨¨¦Ÿ©
mFil zFI`x WlWA `OHn `EdW afA§¨¤¦©¥§¨§¦§

mFwn lMn `OHi oM m` ,cg`zxez) ¤¨¦¥¦©¨¦¨¨
(mipdk.

äáæá ànèå áæá ànè¯mdipWE ¦¥§¨§¦¥§¨¨§¥¤
.daif mEXn mz`nEh§¨¨¦¦¨

äànhî àéäL íB÷nî ,äáf äî©¨¨¦¨¤¦¦©§¨
äcð Y äl÷ äàîè¯dkixv Dpi`W ª§¨©¨¦¨¤¥¨§¦¨

.oAxw z`ade miIwp draW¦§¨§¦¦©£¨©¨§¨

äáéæ Y äøeîç äàîè äànhî¯ ¦©§¨ª§¨£¨¦¨
.oAxw z`ade miIwp draW dkixSW¤§¦¨¦§¨§¦¦©£¨©¨§¨
d`nEh dPOn `vIW mFwOn ,xnFlM§©¦¨¤¨¨¦¤¨§¨
mFwn FzF`n ,DzECp mC `idW dNw©¨¤¦©¦¨¥¨
mC `id ,dxEng d`nEh d`OHn `id¦¦©§¨§¨£¨¦©

.Dzaif¦¨¨
äàîè ànhnL íB÷nî ,áfä óà©©¨¦¨¤¦©¥ª§¨
äøeîç äàîè ànhî ,éø÷ Y äl÷©¨¤¦¦©¥ª§¨£¨

.äáéæ Yàîè BáBæäthä ìò ãnì Y ¦¨¨¥¦¥©©¦¨
äànèî àéäL¯dRiHdW ,xnFlM ¤¦§©§¨§©¤©¦¨

d`nh EPOn aGW Dnvr(a ,bn dcp i"yx), ©§¨¤¨¦¤§¥¨
aGW cSn ,`nh Fnvr aGd wxW `le§Ÿ¤©©¨©§¨¥¦©¤¨
aFYkl i"Wx wIce .dRiHd EPOn¦¤©¦¨§¦¥©¦¦§
d`Ohn dRiHdW FzpEM iM ,"d`Ohn"§©§¨¦©¨¨¤©¦¨§©§¨

`VnaE rBnA mixg`(aÎ` ,dp dcp d`x). £¥¦§©¨§©¨
:` ,dk `Ow `aA i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨¨©¨
."aFf lW dRihM `VnaE rBnA `Ohn"§©¥§©¨§©¨§¦¨¤
,ïéøBòN ìL ÷öá éîì äîBc áBæ¤§¥¨¥¤§¦

éeçãå¯xEWw Fpi`e cxtp(a ,dl dcp i"yx). §¨¦§¨§¥¨
äîBãå¯xEWw Fpi`W dfA`nei i"yx t"r) §¤¨¤¤¥¨

(` ,gi.
ä äöéa ïáììúøæen¯zvxWn Dpi`W §Ÿ¤¥¨©¤¤¤¥¨©§¤¤

zlFbpxYd zgY gFxt`(my dcp i"yx). ¤§©©©©©§§¤
dðéàL äöéa ïáìk øeL÷ òøæ úáëL¦§©¤©¨§Ÿ¤¥¨¤¥¨

úøæeî¯xa`n `A aFGd ,Kkl sqFpA ¤¤§¨§¨©¨¥¥¤
ig xa`n rxf zakWe ,zn,bi dcp i"yx t"r) ¥§¦§©¤©¥¥¤©

(`.b dxez

rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy

(â)BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîè äéäz úàæå§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À
:àåä Búàîè BáBfî BøNa íézçä-Bà«¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«

i"yx£¯¯∑ּבׂשרֹו את ׁשּזב ריר צלּול ∑‡˙B·BÊŒ.לׁשֹון ׁשּיֹוצא ריר וסֹותם ∑‡ÌÈzÁ‰ŒB.ּכמֹו עב ׁשּיֹוצא »ְְִֶֶָָ∆ְִֵֶָ∆¿ƒְֵֵֶָ
ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו זֹובֹו; מּטּפת ּבׂשרֹו ונסּתם האּמה ּפי מ"ג)את נדה ח'. ראיֹות (מגילה הראׁשֹון הּכתּוב מנה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָ

"טמא", ּוקראֹו ׁשלׁש ראּיֹות הּׁשני הּכתּוב ּומנה הּוא", טמא זֹובֹו מּבׂשרֹו "זב ׁשּנאמר: "טמא", ּוקראֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּתים
ׁשּתים  ּכיצד? הא הוא", טמאתֹו מּזֹובֹו, ּבׂשרֹו אֹוֿהחּתים אתֿזֹובֹו ּבׂשרֹו רר ּבזֹובֹו, "טמאתֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשּנאמר:

לקרּבן  מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית .לטמאה ְְְְְְְִִִַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(86 'nr ak zegiy ihewl)

לקרלקרלקרלקרּבּבּבּבן ן ן ן  מזקיקמזקיקמזקיקמזקיקּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו והוהוהוהּׁשּׁשּׁשּׁשליליליליׁשׁשׁשׁשיתיתיתית לטמאהלטמאהלטמאהלטמאה ג)ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיםיםיםים טו, חמרת (רש"י לגּבי ולא קרּבן, לגּבי הּוא ׁשההבּדל לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻ
ׁשני  את להֹוציא ּכדי ּבכ אין ראיֹות, ּבׁשלׁש והּׁשני ראיֹות ּבׁשּתי עֹוסק הראׁשֹון ׁשהּפסּוק אף ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּטמאה.
ׁשוה; הּזבים ׁשני ׁשּטמאת ּכן, אם מּובן הּוא". ל"טמא ּבהמׁש ּבא טמאתֹו" ּתהיה ׁש"וזאת היינּו מּפׁשּוטם, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻהּכתּובים

הּקרּבן. חֹובת - אחר ּבענין הם ׁשחלּוקים ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָועל־ּכרח

(ã)àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨®
:àîèé åéìò áLé-øLà éìkä-ìëå§¨©§¦²£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

i"yx£·kLn‰ŒÏk∑ ל מיחד אפּלּו יכֹול למׁשּכב. 'אׁשר הראּוי יׁשּכב", "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד אחרת? מלאכה »«ƒ¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
מלאכּתנּו' ונעׂשה 'עמד לֹו: ׁשאֹומרים זה יצא ,לכ ּתמיד המיחד יׁשּכב", "אׁשר אּלא: נאמר, לא .ׁשכב' ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

·LÈŒ¯L‡∑לכ ּתמיד ּבמיחד הּזב, עליו" "אׁשרֿיׁשב  אּלא: נאמר, לא .'יׁשב' ¬∆≈≈ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ä)õçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà Léàå§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬
:áøòä-ãò àîèå íéna©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â∑,אדם לטּמא הּטמאה אב נעׂשה ׁשּזה הּמּגע, מן ׁשחמּור הּמׁשּכב על לּמד ¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּומׁשקין  אכלין אּלא מטּמא ואינֹו הּטמאה, ולד אּלא אינֹו מׁשּכב, ׁשאינֹו והּמּגע ּבגדים; .לטּמא ְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

È˙ג  d¯Na ¯¯ d·B„a d˙·BÒ È‰z ‡„Â¿»¿≈¿≈¿≈»ƒ¿≈»
d·BcÓ d¯Na ÌÈ˙Á B‡ d·Bc:‡È‰ d˙·BÒ ≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ

È‰Èד  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ekLÈ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙ÈÈ„ ‡Ó ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ¿≈¿»»

È‰BLe·Ïה  ÚaˆÈ d·kLÓa ·¯˜È Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)øøì Yøéø ïBL¯iExw shFPd xaC ¨§¦¨¨©¥¨
xix(ci ,`k l`eny i"yx)dCp i"Wx mB d`xE . ¦§¥©©¦¦¨

."gl `EdW xix oirM ± xx" :a ,bn¨§¥¦¤©
øéø Bîk ,"BáBæ úà BøNa" áfL¤¨§¨¤§¦

ìeìö àöBiL¯dOkA `qxiBd oM ¤¥¨¥©¦§¨§©¨
`ide .mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦§¦
miqEtCA la` .zpTEzn `qxiB zi`xp¦§¥¦§¨§¤¤£¨©§¦

:EpiptNWxxz` aGW ,xix oFWl ± ¤§¨¥¨§¦¤¨¤
.FxUAFaFf z`.lElv `vFIW xix FnM ± §¨¤§¦¤¥¨

.dpad dfl oi`e§¥¨¤£¨¨
íézçä Bàúà íúBñå áò àöBiL Y ¤§¦¤¥¨§¥¤

úthî "BøNa" ízñðå ,änàä ét¦¨©¨§¦§©§¨¦¦©
BáBæ¯FxUA miYgd" lW WExiR Edf¤¥¤¤§¦§¨

."FaFGn¦
áeúkä äðî :BLøãîe .BèeLt eäæ¤§¦§¨¨¨©¨

íézL úBiàø ïBLàøä¯.zFI`x iYW ¨¦§¦§©¦§¥§¦
øîàpL ,àîè Bàø÷e¯.a wEqR §¨¨¥¤¤¡©¨

"àeä àîè BáBæ BøNaî áæ"¯ixd ¨¦§¨¨¥£¥

`nh F`xwE o`M zFiEpn zFaif iYWi"yx) §¥¦§¨§¨¨¥
(` ,g dlibn.

ìL úBiàø éðMä áeúkä äðîeL¯ ¨¨©¨©¥¦§¦¨Ÿ
.zFI`x WlẄ§¦

BáBæa Búàîè" øîàpL ,àîè Bàø÷e§¨¨¥¤¤¡©ª§¨§
BøNa íézçä Bà BáBæ úà BøNa øø̈§¨¤¤§¦§¨

"àéä Búàîè BáBfî¯WlW Ll ixd ¦ª§¨¦£¥§¨
"`id Fz`nEh" :`nh F`xwE [zFaif]¦§¨¨¥§¨¦

(my dlibn i"yx).
äàîèì íézL ?ãöéë àä¯lkl ¨¥©§©¦§ª§¨§¨

aGd z`nEh xnFg(my i"yx). ¤§©©¨
ïaø÷ì eú÷é÷æî úéLéìMäå¯d`x §©§¦¦©§¦¨§¨§¨§¥

iYW lrA af" :a ,cl dCp i"Wx mB©©¦¦¨¨©©§¥
`N` ,d`nEhl `Ed xEnB af zFI`x§¦¨¨§§¨¤¨

."oAxw oErh oi`Wc dxez ¤¥¨¨§¨
(c)ákLnä ìkákLîì éeàøä Y¯ ¨©¦§¨¨¨§¦§¨

ici lr aMWn z`nEhA `nhPW `Ed¤¦§¨§§©¦§¨©§¥
aMWnl iE`x Fpi`W xaC `le ,aGd©¨§Ÿ¨¨¤¥¨§¦§¨

m"`x)(.
úøçà äëàìîì ãçéî elôà ìBëé¯ ¨£¦§ª¨¦§¨¨©¤¤

z`nEhA `nhi ,eilr aMWl xWt`e§¤§¨¦§©¨¨¦§¨§§©
.aMWn¦§¨

øLà" ,"ákLé øLà" :øîBì ãeîìz©§©£¤¦§©£¤
,"ákLé øLà" àlà ,øîàð àì "áëL̈©Ÿ¤¡©¤¨£¤¦§©

Cëì ãéîz ãçéîä¯xW`" oFWNW ©§ª¨¨¦§¨¤§£¤
.icinY aSn lr dxFn "aMWi¦§©¤©©¨§¦¦

äNòðå ãîò :Bì íéøîBàL äæ àöé̈¨¤¤§¦£Ÿ§©£¤
eðzëàìî¯dY`W ilMdn mEw ,xnFlM §©§¥§©¥©§¦¤©¨

ixdW ,EpYk`ln FA dUrpe eilr akFW¥¨¨§©£¤§©§¥¤£¥
.daikWl cgEin Fpi ¥̀§¨¦§¦¨

áLé øLààlà ,øîàð àì "áLé" Y £¤¥¥¨©Ÿ¤¡©¤¨
ãéîz ãçéîa ,"áfä åéìò áLé øLà"£¤¥¥¨¨©¨¦§ª¨¨¦

Cëì¯.aMWn iAB x`Fanked dxez §¨§©§¨©¥¦§¨
(d)BákLîa òbé øLà Léàåãnì Y §¦£¤¦©§¦§¨¦¥

äfL ,òbnä ïî øeîçL ákLnä ìò©©¦§¨¤¨¦©©¨¤¤
íãà ànèì äàîhä áà äNòð©£¨©©ª§¨§©¥¨¨



עג rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy

(æð)úøBz úàæ øähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−
ô :úòøvä©¨¨«©

i"yx£'B‚Â ‡Óh‰ ÌBÈa ˙¯B‰Ï∑מטּמאֹו יֹום ואיזה מטהרֹו יֹום .איזה ¿…¿«»≈¿ְְְְֲֵֵֶֶַַ

åè(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À
:àeä àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé ék¦³¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«

i"yx£·Ê ‰È‰È Èk∑ּבׂשרֹו ּכל ולא "מּבׂשרֹו", לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא מקֹום מּכל זב מג)יכֹול נדה אחר (ת"כ. . ƒƒ¿∆»ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹ
טמאה  מטּמאה ׁשהיא מּמקֹום ּזבה, מה ּבזבה: וטמא ּבזב  טמא לדין זכיתי לבׂשר , ּבׂשר ּבין הּכתּוב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֻׁשחלק
טמאה  מטּמא קרי, - קּלה טמאה ׁשּמטּמא מּמקֹום הּזב, אף זיבה. - חמּורה טמאה מט ּמאה נּדה, - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻקּלה

זיבה  - ÓË‡.חמּורה B·BÊ∑(ת"כ)מטּמאה ׁשהיא הּטּפה על נ"ד)לּמד ׂשעֹורין (נדה ׁשל ּבצק למי ּדֹומה זֹוב . ֲִָָ»≈ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ודהוי)ודחּוי מּוזרת (ס"א ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּור זרע, ׁשכבת הּמּוזרת. ּביצה ללבן ודֹומה  ,. ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

c‡נז  ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈ·e ‡·‡ÒÓ ‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï¿«»»¿»¿»»»¿»«¿»»
:‡˙e¯È‚Òc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

b·¯ב  ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿¿¿«
·‡ÒÓ d·Bc d¯NaÓ ·È‡c È‰È È¯‡ ¯·b¿«¬≈¿≈»ƒƒƒ¿≈≈¿»»

:‡e‰

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fp)'Bâå àîhä íBéa úøBäìäæéà Y §Ÿ§©¨¥§¥¤
Bànèî íBé äæéàå ,Bøäèî íBé¯ §©£§¥¤§©§

xd Ewgcp i"Wx iWxtnzpadA dA §¨§¥©¦¦§§©§¥©£¨©
,d`xp iYrC zEIprle .EN` i"Wx ixaC¦§¥©¦¥§©£¦©§¦¦§¤
:xn`p ENi`M wEqRd z` Wxtn i"WxW¤©¦§¨¥¤©¨§¦¤¡©
.FxdHd mFie F`OHd mFi zFxFdl§¦©§§¦©£
`Ohl Wi izn cOln aEzMd :xnFlM§©©¨§©¥¨©¥§©¥
(` :EpidC .Fxdhl Wi iznE rxFvOd z ¤̀©§¨¨©¥§©£§©§
oiprd z"iA `Ed "mFiA" lW z"iAd©¥¤§¥¨¦§¨
WEOiXd z"iA `le ,m"`xd WExitM)§¥¨§¥§Ÿ¥©¦
oiprA :FWExitE ,("dix` xEB"d WExitM§¥©©§¥¥§¦§©
WEOiXd z"iA did m`W) F`OHd mFi¦©§¤¦¨¨¥©¦
`le ,"mFi dfi`A" xnFl i"Wxl Fl did̈¨§©¦©§¥¤§Ÿ
i"Wx WxiR `l zn`AX dnE .mFi dfi ¥̀¤©¤¤¡¤Ÿ¥©©¦
Wxtl okYi `NW mEXn :xnFl Wi ,oM¥¥©¦¤Ÿ¦¨¥§¨¥
mxFB mFId `NW ,"`OHn mFi dfi`A"§¥¤¦©¥¤Ÿ©¥
"mFi" `N` ,rbPd aSn m` iM d`nEHd©§¨¦¦©¨©¤©¤¨
(a .(F`Ohn izn ,zr lW zErnWnA§©§¨¤¥¨©§©§
,"F`OHd mFi" :FWExiR "`nHd mFiA"§©¨¥¥¦©§
`N` ,`nh Fpi` Fnvr mFId ixdW¤£¥©©§¥¨¥¤¨

mFi FzF`A `nHW `Ed rxFvOdy"nk) ©§¨¤¨¥§
(dcya x`adKtd dOl oEIr Kixv K` .©¨¦¦¨¨¨©

dNigY azMW ,aEzMd oFWNn xcQd©¥¤¦§©¨¤¨©§¦¨
ok`e) "F`Ohn" KMÎxg` wxe "Fxdhn"§©£§©©©¨§©§§¨¥
:aEzMaM `Ed xcQd ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨©¥¤§©¨
.(Fxdhn mFi dfi`e F`Ohn mFi dfi ¥̀¤§©§§¥¤§©£
i"WxW xnFl dvFx "dcVA x`A"de§©§¥©¨¤¤©¤©¦

odMd zFxFdl :KM aEzMd z` Wxtn§¨¥¤©¨¨§©Ÿ¥
mFi dfi`" `nh rxFvOdW mFiA§¤©§¨¨¥¥¤
mFiA odMd zFxFdlE ,"Fxdhn§©£§©Ÿ¥§
."F`Ohn mFi dfi`" xFdh rxFvOdW¤©§¨¨¥¤§©§

.wgFce` dxez §©
(a)áæ äéäé ékìkî "áæ" ìBëé Y ¦¦§¤¨¨¨¦¨

íB÷î¯Fpf`nE Fnhgn ,eiRn ENit` ¨£¦¦¦¥¨§¥¨§
(m"`x).

,"BøNaî" øîBì ãeîìz ?àîè àäé§¥¨¥©§©¦§¨
BøNa ìë àìå¯Ep` oi` oicr K` §Ÿ¨§¨©£©¦¥¨

,`Ohn oM FxUAn wlg dfi`n mircFi§¦¥¥¤¥¤¦§¨¥§©¥
.x`aIW itkE§¦¤§¨¥

øNáì øNa ïéa áeúkä ÷lçL øçà©©¤¦¥©¨¥¨¨§¨¨
ïéãì éúéëæ¯cFnll i`Xx ip` dYrn ¨¦¦§¦¥©¨£¦©©¦§
[daf] oiCn(a ,gr oileg i"yx t"r)`lEl la` . ¦¦¨¨£¨¥

did `l xUal xUA oiA aEzMd wNig¦¥©¨¥¨¨§¨¨Ÿ¨¨
oYip did oMW ,daGn af cFnll oYip¦¨¦§¨¦¨¨¤¥¨¨¦¨

d`OHn Dpi`W dafN dn :KFxtl`N` ¦§©§¨¨¤¥¨¦©§¨¤¨
xn`Y ,mini dWlWA zFI`x WlWA§¨§¦¦§¨¨¦Ÿ©
mFil zFI`x WlWA `OHn `EdW afA§¨¤¦©¥§¨§¦§

mFwn lMn `OHi oM m` ,cg`zxez) ¤¨¦¥¦©¨¦¨¨
(mipdk.

äáæá ànèå áæá ànè¯mdipWE ¦¥§¨§¦¥§¨¨§¥¤
.daif mEXn mz`nEh§¨¨¦¦¨

äànhî àéäL íB÷nî ,äáf äî©¨¨¦¨¤¦¦©§¨
äcð Y äl÷ äàîè¯dkixv Dpi`W ª§¨©¨¦¨¤¥¨§¦¨

.oAxw z`ade miIwp draW¦§¨§¦¦©£¨©¨§¨

äáéæ Y äøeîç äàîè äànhî¯ ¦©§¨ª§¨£¨¦¨
.oAxw z`ade miIwp draW dkixSW¤§¦¨¦§¨§¦¦©£¨©¨§¨
d`nEh dPOn `vIW mFwOn ,xnFlM§©¦¨¤¨¨¦¤¨§¨
mFwn FzF`n ,DzECp mC `idW dNw©¨¤¦©¦¨¥¨
mC `id ,dxEng d`nEh d`OHn `id¦¦©§¨§¨£¨¦©

.Dzaif¦¨¨
äàîè ànhnL íB÷nî ,áfä óà©©¨¦¨¤¦©¥ª§¨
äøeîç äàîè ànhî ,éø÷ Y äl÷©¨¤¦¦©¥ª§¨£¨

.äáéæ Yàîè BáBæäthä ìò ãnì Y ¦¨¨¥¦¥©©¦¨
äànèî àéäL¯dRiHdW ,xnFlM ¤¦§©§¨§©¤©¦¨

d`nh EPOn aGW Dnvr(a ,bn dcp i"yx), ©§¨¤¨¦¤§¥¨
aGW cSn ,`nh Fnvr aGd wxW `le§Ÿ¤©©¨©§¨¥¦©¤¨
aFYkl i"Wx wIce .dRiHd EPOn¦¤©¦¨§¦¥©¦¦§
d`Ohn dRiHdW FzpEM iM ,"d`Ohn"§©§¨¦©¨¨¤©¦¨§©§¨

`VnaE rBnA mixg`(aÎ` ,dp dcp d`x). £¥¦§©¨§©¨
:` ,dk `Ow `aA i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨¨©¨
."aFf lW dRihM `VnaE rBnA `Ohn"§©¥§©¨§©¨§¦¨¤
,ïéøBòN ìL ÷öá éîì äîBc áBæ¤§¥¨¥¤§¦

éeçãå¯xEWw Fpi`e cxtp(a ,dl dcp i"yx). §¨¦§¨§¥¨
äîBãå¯xEWw Fpi`W dfA`nei i"yx t"r) §¤¨¤¤¥¨

(` ,gi.
ä äöéa ïáììúøæen¯zvxWn Dpi`W §Ÿ¤¥¨©¤¤¤¥¨©§¤¤

zlFbpxYd zgY gFxt`(my dcp i"yx). ¤§©©©©©§§¤
dðéàL äöéa ïáìk øeL÷ òøæ úáëL¦§©¤©¨§Ÿ¤¥¨¤¥¨

úøæeî¯xa`n `A aFGd ,Kkl sqFpA ¤¤§¨§¨©¨¥¥¤
ig xa`n rxf zakWe ,zn,bi dcp i"yx t"r) ¥§¦§©¤©¥¥¤©

(`.b dxez

rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy

(â)BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîè äéäz úàæå§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À
:àåä Búàîè BáBfî BøNa íézçä-Bà«¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«

i"yx£¯¯∑ּבׂשרֹו את ׁשּזב ריר צלּול ∑‡˙B·BÊŒ.לׁשֹון ׁשּיֹוצא ריר וסֹותם ∑‡ÌÈzÁ‰ŒB.ּכמֹו עב ׁשּיֹוצא »ְְִֶֶָָ∆ְִֵֶָ∆¿ƒְֵֵֶָ
ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו זֹובֹו; מּטּפת ּבׂשרֹו ונסּתם האּמה ּפי מ"ג)את נדה ח'. ראיֹות (מגילה הראׁשֹון הּכתּוב מנה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָ

"טמא", ּוקראֹו ׁשלׁש ראּיֹות הּׁשני הּכתּוב ּומנה הּוא", טמא זֹובֹו מּבׂשרֹו "זב ׁשּנאמר: "טמא", ּוקראֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּתים
ׁשּתים  ּכיצד? הא הוא", טמאתֹו מּזֹובֹו, ּבׂשרֹו אֹוֿהחּתים אתֿזֹובֹו ּבׂשרֹו רר ּבזֹובֹו, "טמאתֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשּנאמר:

לקרּבן  מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית .לטמאה ְְְְְְְִִִַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(86 'nr ak zegiy ihewl)

לקרלקרלקרלקרּבּבּבּבן ן ן ן  מזקיקמזקיקמזקיקמזקיקּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו והוהוהוהּׁשּׁשּׁשּׁשליליליליׁשׁשׁשׁשיתיתיתית לטמאהלטמאהלטמאהלטמאה ג)ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיםיםיםים טו, חמרת (רש"י לגּבי ולא קרּבן, לגּבי הּוא ׁשההבּדל לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻ
ׁשני  את להֹוציא ּכדי ּבכ אין ראיֹות, ּבׁשלׁש והּׁשני ראיֹות ּבׁשּתי עֹוסק הראׁשֹון ׁשהּפסּוק אף ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּטמאה.
ׁשוה; הּזבים ׁשני ׁשּטמאת ּכן, אם מּובן הּוא". ל"טמא ּבהמׁש ּבא טמאתֹו" ּתהיה ׁש"וזאת היינּו מּפׁשּוטם, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻהּכתּובים

הּקרּבן. חֹובת - אחר ּבענין הם ׁשחלּוקים ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָועל־ּכרח

(ã)àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨®
:àîèé åéìò áLé-øLà éìkä-ìëå§¨©§¦²£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

i"yx£·kLn‰ŒÏk∑ ל מיחד אפּלּו יכֹול למׁשּכב. 'אׁשר הראּוי יׁשּכב", "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד אחרת? מלאכה »«ƒ¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
מלאכּתנּו' ונעׂשה 'עמד לֹו: ׁשאֹומרים זה יצא ,לכ ּתמיד המיחד יׁשּכב", "אׁשר אּלא: נאמר, לא .ׁשכב' ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

·LÈŒ¯L‡∑לכ ּתמיד ּבמיחד הּזב, עליו" "אׁשרֿיׁשב  אּלא: נאמר, לא .'יׁשב' ¬∆≈≈ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ä)õçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà Léàå§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬
:áøòä-ãò àîèå íéna©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â∑,אדם לטּמא הּטמאה אב נעׂשה ׁשּזה הּמּגע, מן ׁשחמּור הּמׁשּכב על לּמד ¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּומׁשקין  אכלין אּלא מטּמא ואינֹו הּטמאה, ולד אּלא אינֹו מׁשּכב, ׁשאינֹו והּמּגע ּבגדים; .לטּמא ְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

È˙ג  d¯Na ¯¯ d·B„a d˙·BÒ È‰z ‡„Â¿»¿≈¿≈¿≈»ƒ¿≈»
d·BcÓ d¯Na ÌÈ˙Á B‡ d·Bc:‡È‰ d˙·BÒ ≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ

È‰Èד  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ekLÈ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙ÈÈ„ ‡Ó ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ¿≈¿»»

È‰BLe·Ïה  ÚaˆÈ d·kLÓa ·¯˜È Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)øøì Yøéø ïBL¯iExw shFPd xaC ¨§¦¨¨©¥¨
xix(ci ,`k l`eny i"yx)dCp i"Wx mB d`xE . ¦§¥©©¦¦¨

."gl `EdW xix oirM ± xx" :a ,bn¨§¥¦¤©
øéø Bîk ,"BáBæ úà BøNa" áfL¤¨§¨¤§¦

ìeìö àöBiL¯dOkA `qxiBd oM ¤¥¨¥©¦§¨§©¨
`ide .mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦§¦
miqEtCA la` .zpTEzn `qxiB zi`xp¦§¥¦§¨§¤¤£¨©§¦

:EpiptNWxxz` aGW ,xix oFWl ± ¤§¨¥¨§¦¤¨¤
.FxUAFaFf z`.lElv `vFIW xix FnM ± §¨¤§¦¤¥¨

.dpad dfl oi`e§¥¨¤£¨¨
íézçä Bàúà íúBñå áò àöBiL Y ¤§¦¤¥¨§¥¤

úthî "BøNa" ízñðå ,änàä ét¦¨©¨§¦§©§¨¦¦©
BáBæ¯FxUA miYgd" lW WExiR Edf¤¥¤¤§¦§¨

."FaFGn¦
áeúkä äðî :BLøãîe .BèeLt eäæ¤§¦§¨¨¨©¨

íézL úBiàø ïBLàøä¯.zFI`x iYW ¨¦§¦§©¦§¥§¦
øîàpL ,àîè Bàø÷e¯.a wEqR §¨¨¥¤¤¡©¨

"àeä àîè BáBæ BøNaî áæ"¯ixd ¨¦§¨¨¥£¥

`nh F`xwE o`M zFiEpn zFaif iYWi"yx) §¥¦§¨§¨¨¥
(` ,g dlibn.

ìL úBiàø éðMä áeúkä äðîeL¯ ¨¨©¨©¥¦§¦¨Ÿ
.zFI`x WlẄ§¦

BáBæa Búàîè" øîàpL ,àîè Bàø÷e§¨¨¥¤¤¡©ª§¨§
BøNa íézçä Bà BáBæ úà BøNa øø̈§¨¤¤§¦§¨

"àéä Búàîè BáBfî¯WlW Ll ixd ¦ª§¨¦£¥§¨
"`id Fz`nEh" :`nh F`xwE [zFaif]¦§¨¨¥§¨¦

(my dlibn i"yx).
äàîèì íézL ?ãöéë àä¯lkl ¨¥©§©¦§ª§¨§¨

aGd z`nEh xnFg(my i"yx). ¤§©©¨
ïaø÷ì eú÷é÷æî úéLéìMäå¯d`x §©§¦¦©§¦¨§¨§¨§¥

iYW lrA af" :a ,cl dCp i"Wx mB©©¦¦¨¨©©§¥
`N` ,d`nEhl `Ed xEnB af zFI`x§¦¨¨§§¨¤¨

."oAxw oErh oi`Wc dxez ¤¥¨¨§¨
(c)ákLnä ìkákLîì éeàøä Y¯ ¨©¦§¨¨¨§¦§¨

ici lr aMWn z`nEhA `nhPW `Ed¤¦§¨§§©¦§¨©§¥
aMWnl iE`x Fpi`W xaC `le ,aGd©¨§Ÿ¨¨¤¥¨§¦§¨

m"`x)(.
úøçà äëàìîì ãçéî elôà ìBëé¯ ¨£¦§ª¨¦§¨¨©¤¤

z`nEhA `nhi ,eilr aMWl xWt`e§¤§¨¦§©¨¨¦§¨§§©
.aMWn¦§¨

øLà" ,"ákLé øLà" :øîBì ãeîìz©§©£¤¦§©£¤
,"ákLé øLà" àlà ,øîàð àì "áëL̈©Ÿ¤¡©¤¨£¤¦§©

Cëì ãéîz ãçéîä¯xW`" oFWNW ©§ª¨¨¦§¨¤§£¤
.icinY aSn lr dxFn "aMWi¦§©¤©©¨§¦¦

äNòðå ãîò :Bì íéøîBàL äæ àöé̈¨¤¤§¦£Ÿ§©£¤
eðzëàìî¯dY`W ilMdn mEw ,xnFlM §©§¥§©¥©§¦¤©¨

ixdW ,EpYk`ln FA dUrpe eilr akFW¥¨¨§©£¤§©§¥¤£¥
.daikWl cgEin Fpi ¥̀§¨¦§¦¨

áLé øLààlà ,øîàð àì "áLé" Y £¤¥¥¨©Ÿ¤¡©¤¨
ãéîz ãçéîa ,"áfä åéìò áLé øLà"£¤¥¥¨¨©¨¦§ª¨¨¦

Cëì¯.aMWn iAB x`Fanked dxez §¨§©§¨©¥¦§¨
(d)BákLîa òbé øLà Léàåãnì Y §¦£¤¦©§¦§¨¦¥

äfL ,òbnä ïî øeîçL ákLnä ìò©©¦§¨¤¨¦©©¨¤¤
íãà ànèì äàîhä áà äNòð©£¨©©ª§¨§©¥¨¨



rxevnÎrixfzעד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy

(å)ñaëé áfä åéìò áLé-øLà éìkä-ìò áLiäå§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨−̈©¨®§©¥¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa(הספר (חצי §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÈÏk‰ŒÏÚ ·Li‰Â∑(ת"כ) וכן מֹוׁשב , מּׁשּום מטּמאין ּכּלן זה, על  זה ּכלים עׂשרה אפ ּלּו נגע , לא אפ ּלּו ¿«…≈««¿ƒְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
.ּבמׁשּכב  ְְִָ

(æ)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa òâpäå§©Ÿ¥−©¦§©´©¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(ç)íéna õçøå åéãâa ñaëå øBäha áfä ÷øé-éëå§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£¯B‰ha ·f‰ ˜¯ÈŒÈÎÂ∑(נה נדה ּבמּׂשא (ת"כ. מטּמא ׁשהרק נׂשאֹו, אֹו ּבֹו .ונגע ¿ƒ»…«»«»ְְְְֵֶַַַָָָָֹ

(è):àîèé áfä åéìò ákøé øLà ákønä-ìëå§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«
i"yx£·k¯n‰ŒÏÎÂ∑ מּׁשּום טמא ארצו"ן, ׁשּקֹורין סרּגא, ׁשל הּתפּוס ּכגֹון: עליו, יׁשב ׁשּלא אףֿעלּֿפי ¿»«∆¿«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מֹוׁשב  טמאת טמא אליו"ש, ׁשּקֹורין והאּכף .מרּכב, ְְְִֵֶֶַָָָָָֻֻ

(é)-ãò àîèé åézçú äéäé øLà ìëa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©
íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå áøòä̈¨®¤§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦

:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ŒÏÎÂ∑(ת"כ) ואין טמא, ּבֹו הּנֹוגע ׁשּיהא הּמרּכב על ולּמד ּבא זב. ׁשל ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּבּמרּכב  ּבּמׁשּכב חמר והּוא ּבגדים, ּכּבּוס ‡Ì˙B.טעּון ‡NBp‰Â∑ וׁשכבת ורּקֹו זֹובֹו הּזב, ּבענין האמּור ּכל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ¿«≈»ְְְְְִִַַַָָָָֻ
ּבגדים  לטּמא אדם מטּמא מּׂשאן והּמר ּכב, והּמׁשּכב רגליו ּומימי .זרעֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

·Bc‡ו  È‰BÏÚ ·˙ÈÈc ‡Ó ÏÚ ·˙ÈÈ„e¿≈≈«»»ƒ≈≈¬ƒ»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BLe·Ïז  ÚaˆÈ ‡·Bc ¯Ò·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïח  ÚaˆÈÂ ‡ÈÎ„a ‡·Bc ˜B¯È È¯‡Â«¬≈≈»»¿«¿»ƒ««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰Èט  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ek¯È Èc ‡·k¯Ó ÏÎÂ¿»∆¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

È‰Èי  È‰B˙BÁ˙ È‰È Èc ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿…ƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÔB‰˙È ÏBËÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓÚaˆÈ ¿»»««¿»¿ƒ»¿¿««

„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«
:‡LÓ«̄¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéãâá ànèì¯eilrW(m"`x). §©¥§¨¦¤¨¨
ãìå àlà Bðéà ákLî BðéàL òbnäå§©©¨¤¥¦§¨¥¤¨§©
ïéìëà àlà ànèî Bðéàå ,äàîhä©ª§¨§¥§©¥¤¨¢¨¦

ïé÷Lîe¯aEzMd xn`W dGn ,xnFlM ©§¦§©¦¤¤¨©©¨
micnl Ep` ,`weC "FaMWnA rBi xW`"£¤¦©§¦§¨©§¨¨§¥¦
a` `Ed aGd eilr akXW aMWOd wxW¤©©¦§¨¤¨©¨¨©¨©
FA rbFPd mc`d z` `Ohl d`nEHd©§¨§©¥¤¨¨¨©¥©
,"eicbA qAki" aEzMW FnkE ,eicbA z`e§¤§¨¨§¤¨§©¥§¨¨
xaC FzF`W ,aGd FA rbPW xaC la £̀¨¨¨¤¨©©¨¤¨¨

dUrp`Ohn Fpi` ,d`nEHd cle wx ©£¨©§©©§¨¥§©¥
z` `le xaC FzF`A rbFPd mc`d z ¤̀¨¨¨©¥©§¨¨§Ÿ¤
oiwWnE oilk` wx `N` ,eicbA§¨¨¤¨©¢¨¦©§¦

(m"`x).e dxez

(e)éìkä ìò áLiäå,òâð àì elôà Y §©Ÿ¥©©§¦£¦Ÿ¨©
ïlk ,äæ ìò äæ íéìë äøNò elôà£¦£¨¨¥¦¤©¤ª¨

áLBî íeMî ïéànhî¯zxFz"A ¦©§¦¦¨§©
xn`PX dOn df xaC Ecnl "mipdMŸ£¦¨§¨¨¤¦©¤¤¡©
,"aGd eilr aWi xW` ilMd lr aWFIde"§©¥©©§¦£¤¥¥¨¨©¨

d`OhOW aGd z`nEh aEzMd WiTdW¤¦¦©¨§©©¨¤§©§¨
z` `OhOW ilMd z`nEhl ilMd z ¤̀©§¦§§©©§¦¤§©¥¤
ilMd z` `Ohn aGd dn ,eilr aWFId©¥¨¨©©¨§©¥¤©§¦
ENit` `OhnE ,FA rbp `NW iRÎlrÎs ©̀©¦¤Ÿ¨©§©¥£¦
`Ohn ilMd KM ,eiYgYn milM dxUr£¨¨¥¦¦©§¨¨©§¦§©¥
rbp `l m` ENit` eilr aWFId z ¤̀©¥¨¨£¦¦Ÿ¨©
`nHd ilMd did ENit`e ,`nHd ilMA©§¦©¨¥©£¦¨¨©§¦©¨¥
zFaWFn dxUr aWFi xFdHde dHnl§©¨§©¨¥£¨¨¨

df lr df mdWM eilrn(`"eb t"r). ¥¨¨§¤¥¤©¤
ákLîa ïëåaMWOde aWFOd iM - §¥§¦§¨¦©¨§©¦§¨

FnM ,aMxnl oiCd `Ede .deW mpiC¦¨¨¤§©¦§¤§¨§
lke"n "mipdM zxFz"A micnFNW¤§¦§©Ÿ£¦¦§¨
dxUr ENit` `OhOW ,"aMxOd©¤§¨¤§©¥£¦£¨¨

eiYgYn zFaMxn(`"eb).f dxez ¤§¨¦©§¨
(g)øBäha áfä ÷øé éëåBa òâðå Y §¦¨Ÿ©¨©¨§¨©

¯xFdHA rBIW ,"xFdHA" aEzMWdcp) ¤¨©¨¤¦©©¨
(a ,dp.

.àOîa ànèî ÷øäL ,BàNð Bà¯ §¨¤¨Ÿ§©¥§©¨

xFdh ciAX dn ,"xFdHA" `xw xn`̈©§¨©¨©¤§©¨
Ll iz`Oh(my dcp)xFdh Dil dedC , ¦¥¦§§¨¥¥¨

.(my i"Wx) wFxd z` `UFph dxez ¥¤¨©¦
(h)ákønä ìëåàlL ét-ìò-óà Y §¨©¤§¨©©¦¤Ÿ

åéìò áLé¯`nh eilr aWi m`W ¨©¨¨¤¦¨©¨¨¨¥
.aWFn mEXn¦¨

àbøñ ìL ñeôzä ïBâk¯qEtY §©§¤©§¨§
,ur FzF`A qtFY akFxWMW ,sME`C§¨¤§¤¥¥§¥

aMxn mEXn `Ohn ikdlEoiaexir i"yx) §¨¦§©¥¦¤§¨
(` ,fk.

ï"åöøà ïéøBwL¯arconclW , ¤¦¤¤
.sME`d̈¨

ïéøBwL ,ókàäå .ákøî íeMî àîè̈¥¦¤§¨§¨ª¨¤¦
ù"éåìà¯alwessME`d aWFn ,. ©¨¨

áLBî úàîè àîè¯aGdW oeiM ¨¥ª§©¨¥¨¤©¨
.eilr aWFii dxez ¥¨¨

(i)äéäé øLà ìëa òâpä ìëå§¨©Ÿ¥©§Ÿ£¤¦§¤
åézçúáæ ìL Y¯aMxOd Epid ©§¨¤¨©§©¤§¨

rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy

(àé)é øLà ìëåíéna óèL-àì åéãéå áfä Ba-òb §¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ∑,טבילה ּומחּסר ׁשבעה וספר מּזֹובֹו ּפסק ואפּלּו מּטמאתֹו, טבל ׁשּלא ּבעֹוד ¿»»…»««»ƒְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשאין  ,ללּמד ידים, ׁשטיפת ּבלׁשֹון זב ׁשל ּגּופֹו טבילת הּכתּוב ׁשהֹוציא וזה טמאֹותיו. ּבכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמטּמא

הּידים ּכמֹו הּגלּוי איבר אּלא מים, ּביאת טעּון סו)ּביתֿהּסתרים נדה .(ת"כ. ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

(áé)õò-éìk-ìëå øáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®§¨̧§¦¥½
:íéna óèMé¦¨¥−©¨«¦

i"yx£·f‰ BaŒÚbÈŒ¯L‡ N¯ÁŒÈÏÎe∑איזהּו 'עד ּכהנים': ּב'תֹורת ּכדאיתא וכּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפּלּו יכֹול ¿ƒ∆∆¬∆ƒ««»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הּסטֹו' זה אֹומר: הוי ּככּלֹו? ׁשהּוא .מּגעֹו ְֱֵֵֵֶֶֶַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 170 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr

'd zcFarA zkYnE ,ur ,qxg ilM§¥¤¤¥©¤¤©£©

ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים:::: ייייּׁשּׁשּׁשּׁשטףטףטףטף וכלוכלוכלוכל־־־־ּכּכּכּכלילילילי־־־־עץעץעץעץ ייייּׁשּׁשּׁשּׁשברברברבר ההההּזּזּזּזבבבב אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ייייּגּגּגּגעעעע־־־־ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו יב)ּוּוּוּוכליכליכליכלי־־־־חרחרחרחרׂשׂשׂשׂש (טו, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
וכּו'. ּבֹו יּגע אׁשר לֹומר ּתלמּוד כּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפילּו כהנים)יכֹול (תורת ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָ

"מאחֹוריו". הּטמא נגע אם ּגם ׁשּנטמאים מּתכת , ּכלי אֹו עץ ּכלי מה־ּׁשאין־ּכן מאחֹוריו, נטמא חרׂש ּכלי ׁשאין הּוא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדין
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הרמז, ּבדר זה לפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָויׁש

"אחֹורים". נקרא נׁשמתֹו ׁשּלגּבי האדם, ּגּוף על רֹומז ו"אחֹוריו" מעפר". ׁש"יסֹודֹו האדם על רֹומז מעפר, ׁשעׂשּוי חרׂש ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָּכלי
אּלא  ועבֹודה, ּתֹורה ּכגֹון ּבלבד רּוחנּיים ּבענינים זמּנֹו ּבכל לעסֹוק יכֹול האדם ׁשאין ּבעֹולמֹו הּקּב"ה הטּביע טבע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוהּנה
האדם. ּבגּוף להּׁשמר הּנׁשמה ׁשּתּוכל ּבכדי ּבזה, וכּיֹוצא ּופרנסה ּוׁשתּיה ּכאכילה "אחֹוריו", ּבעניני ּגם להתעּסק הּוא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּוכרח

Ï‡יא  È‰B„ÈÂ ‡·Bc da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈»»ƒƒ»
‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡iÓa ÛËL¿«¿«»ƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

zÈ·¯יב  ‡·Bc da ·¯˜È Èc ÛÒÁc Ô‡Óe««¬«ƒƒ¿«≈»»ƒ»«
:‡iÓa ÛhzLÈ Ú‡c Ô‡Ó ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿««¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

lW eiYgY `le ,aGd eilr akxW¤¨©¨¨©¨§Ÿ©§¨¤
aMxOd oi`W ,aMxndn z` `Ohn ¤§¨¤¥©¤§¨§©¥¤©
dribpA `NW eiYgYX(mipdk zxez). ¤©§¨¤Ÿ¦§¦¨

òâBpä àäiL ,ákønä ìò ãnìå àä§¦¥©©¤§¨¤§¥©¥©
íéãâa ñeak ïeòè ïéàå ,àîè Ba¨¥§¥¨¦§¨¦

¯."eicbA qAki" dfA xn`p `l ixdW¤£¥Ÿ¤¡©¨¤§©¥§¨¨
ákøîaî ákLîa øîç àeäå¯ §Ÿ¤§¦§¨¦§¤§¨

FA rbFPd mc`d z` `Ohn aMWOdW¤©¦§¨§©¥¤¨¨¨©¥©
oMÎoi`XÎdn ,eicbA z` `OhnE§©¥¤§¨¨©¤¥¥
wEqR oOwl i"Wx mB d`xE .aMxOd©¤§¨§¥©©¦§©¨¨

.bk
íúBà àNBpäåøeîàä ìk Y §©¥¨¨¨¨

áfä ïéðòa¯xEn`d aMxOd wx `le §¦§©©¨§Ÿ©©¤§¨¨¨
."eiYgY didi xW` lkA"A¦§¨£¤¦§¤©§¨

éîéîe Bòøæ úáëLå Bwøå BáBæ§ª§¦§©©§¥¥
åéìâø¯eilbx ininE Frxf zakW ©§¨¦§©©§¥¥©§¨

FTxn micnl(` ,gt oileg i"yx d`x). §¥¦¥ª
Y ákønäå [áLBnäå] ákLnäå§©¦§¨§©¨§©¤§¨
.íéãâá ànèì íãà ànèî ïàOî©¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦

¯miqEtcE ciÎiazM dOkA `qxiBd oM¥©¦§¨§©¨¦§¥¨§¦
.mipFW`x`i dxez ¦¦

(`i)íéna óèL àì åéãéåãBòa Y §¨¨Ÿ¨©©¨¦§
÷ñt elôàå ,Búàîhî ìáè àlL¤Ÿ¨©¦ª§¨©£¦¨©

Y äìéáè øqçîe äòáL øôñå BáBfî¦§¨©¦§¨§ª©§¦¨
åéúBàîè ìëa ànèî¯`AX dn dfe §©¥§¨ª§¨§¤©¤¨
.o`M EprinWdl aEzMd©¨§©§¦¥¨

ìL Bôeb úìéáè áeúkä àéöBäL äæå§¤¤¦©¨§¦©¤
ìa áæíéãé úôéèL ïBL¯xnFl oi`e ¨¦§§¦©¨©¦§¥©

oOwl xnF` ixdW ,xn`w WOn eicIW¤¨¨©¨¨¨©¤£¥¥§©¨
(fh weqt)FxUA lM z` miOA ugxe" :§¨©©©¦¤¨§¨
"xdhe(cec ixac). §¨¥

íéøúqä úéa ïéàL Eãnìì¯FnM §©¤§¤¥¥©§¨¦§
mihnTd KFzaE dRd KFzA(m"`x). §©¤§©§¨¦

éeìbä øáà àlà ,íéî úàéa ïeòè̈¦©©¦¤¨¥¤©¨
íéãiä Bîk¯afA oM aEzMd lwd m`e §©¨©¦§¦¥¥©¨¥§¨

,(miIg minA dliah KixSW) xEngd¤¨¤¨¦§¦¨§©¦©¦
zFliah iaIg x`WA oMWÎlMlikyn) ¨¤¥¦§¨©¨¥§¦

(cecl`xnBA .(` ,dk oiyeciw)cEOil `aEn ©§¨¨¨¦
,"miOA shW `l eicie" wEqRdn xg ©̀¥¥©¨§¨¨Ÿ¨©©©¦
wx `N``Ohn mixzQdziA rBn oi`W¤¥©©¥©§¨¦§©¥¤¨©
i"Wx oFWlaE ,eiciM iElB xacA rBn©¨§¨¨¨§¨¨¦§©¦
aGd FA rBi xW` lM" :mW oiWECiw¦¦¨Ÿ£¤¦©©¨
shW `l aGde ,eiciM iElB `EdW xacA§¨¨¤¨§¨¨§©¨Ÿ¨©
,FaFGn lah `NW ,miOA FtEB lM oicr£©¦¨©©¦¤Ÿ¨©¦
,o`M F`iad `l i"Wxe ."eicbA qAke§¦¤§¨¨§©¦Ÿ¡¦¨
"eicie" zaiY df WExiR itNW ipRn¦§¥¤§¦¥¤¥©§¨¨

mi`zn df oi`e "rBi xW`" lr zaqEn¤¤©£¤¦©§¥¤©§¦
lr zaqEn `idW ,`xwn lW FhEWtl¦§¤¦§¨¤¦¤¤©

."miOA shW `l"ai dxez Ÿ¨©©¨¦
(ai)áfä Ba òbé øLà Nøç éìëeY §¦¤¤£¤¦©©¨

,'eëå åéøBçàî Ba òâð elôà ìBëé̈£¦¨©¥£¨§
ãò ,"íéðäk úøBú"a àúéàãk¦§¦¨§©Ÿ£¦©
éåä ?Blëk àeäL Bòbî eäæéà"¥¤©¨¤§ª¡¥

"Bèqä äæ :øîBà¯zxFz"A `ipY ¥¤¤¥©§¨§©
aGd FA rbp ENit` lFki :"mipdMŸ£¦¨£¦¨©©¨
xnFl cEnlY ?`nh `di eixFg`n¥£¨§¥¨¥©§©
xW`" xnF` `Ed oNdlE ,"FA rBi xW`"£¤¦©§©¨¥£¤
oNdl xEn`d "FA" dn ,"FA lXEaY§©©¨¨§©¨
Fpi` o`M xEn`d "FA" s` ,Fxie`n¥£¦©¨¨¨¥
,oM m` .Fxie`n `N` rBnA `Ohn§©¥§©¨¤¨¥£¦¦¥
,Fxie`n FzF` `OhOW EpcnNW xg`n¥©©¤¨©§¤§©¥¥£¦
?"FA rBi xW`" xnFl cEnlY dn©©§©£¤¦©
ilkA FA siqFd dnE FA wNg dn :WExiR¥©¦¥©¦¦§¦
?zF`nEh x`WAn aGd z`nEhA qxg¤¤§§©©¨¦¦§¨§
df xnF` ied ,FNEkM `EdW FrBnA§©¨¤§¡¥¥¤

FhQid(a ,fq migqt i"yx)aGd ,xnFlM . ¤¥§©©¨
ixde ,rBnA `NW ENit` FcipnE FhiQn©¦§¦£¦¤Ÿ§©¨©£¥
rBi xW`" Edfe ,FNEkA rbp ENi`M df¤§¦¨©§§¤£¤¦©

.FNEkA rBIW FrnWOW ,"FAbi dxez ¤©§¨¤¦©§



עה rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy

(å)ñaëé áfä åéìò áLé-øLà éìkä-ìò áLiäå§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨−̈©¨®§©¥¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa(הספר (חצי §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÈÏk‰ŒÏÚ ·Li‰Â∑(ת"כ) וכן מֹוׁשב , מּׁשּום מטּמאין ּכּלן זה, על  זה ּכלים עׂשרה אפ ּלּו נגע , לא אפ ּלּו ¿«…≈««¿ƒְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
.ּבמׁשּכב  ְְִָ

(æ)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa òâpäå§©Ÿ¥−©¦§©´©¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(ç)íéna õçøå åéãâa ñaëå øBäha áfä ÷øé-éëå§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£¯B‰ha ·f‰ ˜¯ÈŒÈÎÂ∑(נה נדה ּבמּׂשא (ת"כ. מטּמא ׁשהרק נׂשאֹו, אֹו ּבֹו .ונגע ¿ƒ»…«»«»ְְְְֵֶַַַָָָָֹ

(è):àîèé áfä åéìò ákøé øLà ákønä-ìëå§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«
i"yx£·k¯n‰ŒÏÎÂ∑ מּׁשּום טמא ארצו"ן, ׁשּקֹורין סרּגא, ׁשל הּתפּוס ּכגֹון: עליו, יׁשב ׁשּלא אףֿעלּֿפי ¿»«∆¿«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מֹוׁשב  טמאת טמא אליו"ש, ׁשּקֹורין והאּכף .מרּכב, ְְְִֵֶֶַָָָָָֻֻ

(é)-ãò àîèé åézçú äéäé øLà ìëa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©
íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå áøòä̈¨®¤§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦

:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ŒÏÎÂ∑(ת"כ) ואין טמא, ּבֹו הּנֹוגע ׁשּיהא הּמרּכב על ולּמד ּבא זב. ׁשל ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּבּמרּכב  ּבּמׁשּכב חמר והּוא ּבגדים, ּכּבּוס ‡Ì˙B.טעּון ‡NBp‰Â∑ וׁשכבת ורּקֹו זֹובֹו הּזב, ּבענין האמּור ּכל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ¿«≈»ְְְְְִִַַַָָָָֻ
ּבגדים  לטּמא אדם מטּמא מּׂשאן והּמר ּכב, והּמׁשּכב רגליו ּומימי .זרעֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

·Bc‡ו  È‰BÏÚ ·˙ÈÈc ‡Ó ÏÚ ·˙ÈÈ„e¿≈≈«»»ƒ≈≈¬ƒ»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BLe·Ïז  ÚaˆÈ ‡·Bc ¯Ò·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïח  ÚaˆÈÂ ‡ÈÎ„a ‡·Bc ˜B¯È È¯‡Â«¬≈≈»»¿«¿»ƒ««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰Èט  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ek¯È Èc ‡·k¯Ó ÏÎÂ¿»∆¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

È‰Èי  È‰B˙BÁ˙ È‰È Èc ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿…ƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÔB‰˙È ÏBËÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓÚaˆÈ ¿»»««¿»¿ƒ»¿¿««

„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«
:‡LÓ«̄¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéãâá ànèì¯eilrW(m"`x). §©¥§¨¦¤¨¨
ãìå àlà Bðéà ákLî BðéàL òbnäå§©©¨¤¥¦§¨¥¤¨§©
ïéìëà àlà ànèî Bðéàå ,äàîhä©ª§¨§¥§©¥¤¨¢¨¦

ïé÷Lîe¯aEzMd xn`W dGn ,xnFlM ©§¦§©¦¤¤¨©©¨
micnl Ep` ,`weC "FaMWnA rBi xW`"£¤¦©§¦§¨©§¨¨§¥¦
a` `Ed aGd eilr akXW aMWOd wxW¤©©¦§¨¤¨©¨¨©¨©
FA rbFPd mc`d z` `Ohl d`nEHd©§¨§©¥¤¨¨¨©¥©
,"eicbA qAki" aEzMW FnkE ,eicbA z`e§¤§¨¨§¤¨§©¥§¨¨
xaC FzF`W ,aGd FA rbPW xaC la £̀¨¨¨¤¨©©¨¤¨¨

dUrp`Ohn Fpi` ,d`nEHd cle wx ©£¨©§©©§¨¥§©¥
z` `le xaC FzF`A rbFPd mc`d z ¤̀¨¨¨©¥©§¨¨§Ÿ¤
oiwWnE oilk` wx `N` ,eicbA§¨¨¤¨©¢¨¦©§¦

(m"`x).e dxez

(e)éìkä ìò áLiäå,òâð àì elôà Y §©Ÿ¥©©§¦£¦Ÿ¨©
ïlk ,äæ ìò äæ íéìë äøNò elôà£¦£¨¨¥¦¤©¤ª¨

áLBî íeMî ïéànhî¯zxFz"A ¦©§¦¦¨§©
xn`PX dOn df xaC Ecnl "mipdMŸ£¦¨§¨¨¤¦©¤¤¡©
,"aGd eilr aWi xW` ilMd lr aWFIde"§©¥©©§¦£¤¥¥¨¨©¨

d`OhOW aGd z`nEh aEzMd WiTdW¤¦¦©¨§©©¨¤§©§¨
z` `OhOW ilMd z`nEhl ilMd z ¤̀©§¦§§©©§¦¤§©¥¤
ilMd z` `Ohn aGd dn ,eilr aWFId©¥¨¨©©¨§©¥¤©§¦
ENit` `OhnE ,FA rbp `NW iRÎlrÎs ©̀©¦¤Ÿ¨©§©¥£¦
`Ohn ilMd KM ,eiYgYn milM dxUr£¨¨¥¦¦©§¨¨©§¦§©¥
rbp `l m` ENit` eilr aWFId z ¤̀©¥¨¨£¦¦Ÿ¨©
`nHd ilMd did ENit`e ,`nHd ilMA©§¦©¨¥©£¦¨¨©§¦©¨¥
zFaWFn dxUr aWFi xFdHde dHnl§©¨§©¨¥£¨¨¨

df lr df mdWM eilrn(`"eb t"r). ¥¨¨§¤¥¤©¤
ákLîa ïëåaMWOde aWFOd iM - §¥§¦§¨¦©¨§©¦§¨

FnM ,aMxnl oiCd `Ede .deW mpiC¦¨¨¤§©¦§¤§¨§
lke"n "mipdM zxFz"A micnFNW¤§¦§©Ÿ£¦¦§¨
dxUr ENit` `OhOW ,"aMxOd©¤§¨¤§©¥£¦£¨¨

eiYgYn zFaMxn(`"eb).f dxez ¤§¨¦©§¨
(g)øBäha áfä ÷øé éëåBa òâðå Y §¦¨Ÿ©¨©¨§¨©

¯xFdHA rBIW ,"xFdHA" aEzMWdcp) ¤¨©¨¤¦©©¨
(a ,dp.

.àOîa ànèî ÷øäL ,BàNð Bà¯ §¨¤¨Ÿ§©¥§©¨

xFdh ciAX dn ,"xFdHA" `xw xn`̈©§¨©¨©¤§©¨
Ll iz`Oh(my dcp)xFdh Dil dedC , ¦¥¦§§¨¥¥¨

.(my i"Wx) wFxd z` `UFph dxez ¥¤¨©¦
(h)ákønä ìëåàlL ét-ìò-óà Y §¨©¤§¨©©¦¤Ÿ

åéìò áLé¯`nh eilr aWi m`W ¨©¨¨¤¦¨©¨¨¨¥
.aWFn mEXn¦¨

àbøñ ìL ñeôzä ïBâk¯qEtY §©§¤©§¨§
,ur FzF`A qtFY akFxWMW ,sME`C§¨¤§¤¥¥§¥

aMxn mEXn `Ohn ikdlEoiaexir i"yx) §¨¦§©¥¦¤§¨
(` ,fk.

ï"åöøà ïéøBwL¯arconclW , ¤¦¤¤
.sME`d̈¨

ïéøBwL ,ókàäå .ákøî íeMî àîè̈¥¦¤§¨§¨ª¨¤¦
ù"éåìà¯alwessME`d aWFn ,. ©¨¨

áLBî úàîè àîè¯aGdW oeiM ¨¥ª§©¨¥¨¤©¨
.eilr aWFii dxez ¥¨¨

(i)äéäé øLà ìëa òâpä ìëå§¨©Ÿ¥©§Ÿ£¤¦§¤
åézçúáæ ìL Y¯aMxOd Epid ©§¨¤¨©§©¤§¨

rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy

(àé)é øLà ìëåíéna óèL-àì åéãéå áfä Ba-òb §¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ∑,טבילה ּומחּסר ׁשבעה וספר מּזֹובֹו ּפסק ואפּלּו מּטמאתֹו, טבל ׁשּלא ּבעֹוד ¿»»…»««»ƒְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשאין  ,ללּמד ידים, ׁשטיפת ּבלׁשֹון זב ׁשל ּגּופֹו טבילת הּכתּוב ׁשהֹוציא וזה טמאֹותיו. ּבכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמטּמא

הּידים ּכמֹו הּגלּוי איבר אּלא מים, ּביאת טעּון סו)ּביתֿהּסתרים נדה .(ת"כ. ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

(áé)õò-éìk-ìëå øáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®§¨̧§¦¥½
:íéna óèMé¦¨¥−©¨«¦

i"yx£·f‰ BaŒÚbÈŒ¯L‡ N¯ÁŒÈÏÎe∑איזהּו 'עד ּכהנים': ּב'תֹורת ּכדאיתא וכּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפּלּו יכֹול ¿ƒ∆∆¬∆ƒ««»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הּסטֹו' זה אֹומר: הוי ּככּלֹו? ׁשהּוא .מּגעֹו ְֱֵֵֵֶֶֶַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 170 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr

'd zcFarA zkYnE ,ur ,qxg ilM§¥¤¤¥©¤¤©£©

ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים:::: ייייּׁשּׁשּׁשּׁשטףטףטףטף וכלוכלוכלוכל־־־־ּכּכּכּכלילילילי־־־־עץעץעץעץ ייייּׁשּׁשּׁשּׁשברברברבר ההההּזּזּזּזבבבב אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ייייּגּגּגּגעעעע־־־־ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו יב)ּוּוּוּוכליכליכליכלי־־־־חרחרחרחרׂשׂשׂשׂש (טו, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
וכּו'. ּבֹו יּגע אׁשר לֹומר ּתלמּוד כּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפילּו כהנים)יכֹול (תורת ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָ

"מאחֹוריו". הּטמא נגע אם ּגם ׁשּנטמאים מּתכת , ּכלי אֹו עץ ּכלי מה־ּׁשאין־ּכן מאחֹוריו, נטמא חרׂש ּכלי ׁשאין הּוא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדין
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הרמז, ּבדר זה לפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָויׁש

"אחֹורים". נקרא נׁשמתֹו ׁשּלגּבי האדם, ּגּוף על רֹומז ו"אחֹוריו" מעפר". ׁש"יסֹודֹו האדם על רֹומז מעפר, ׁשעׂשּוי חרׂש ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָּכלי
אּלא  ועבֹודה, ּתֹורה ּכגֹון ּבלבד רּוחנּיים ּבענינים זמּנֹו ּבכל לעסֹוק יכֹול האדם ׁשאין ּבעֹולמֹו הּקּב"ה הטּביע טבע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוהּנה
האדם. ּבגּוף להּׁשמר הּנׁשמה ׁשּתּוכל ּבכדי ּבזה, וכּיֹוצא ּופרנסה ּוׁשתּיה ּכאכילה "אחֹוריו", ּבעניני ּגם להתעּסק הּוא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּוכרח

Ï‡יא  È‰B„ÈÂ ‡·Bc da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈»»ƒƒ»
‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡iÓa ÛËL¿«¿«»ƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

zÈ·¯יב  ‡·Bc da ·¯˜È Èc ÛÒÁc Ô‡Óe««¬«ƒƒ¿«≈»»ƒ»«
:‡iÓa ÛhzLÈ Ú‡c Ô‡Ó ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿««¿«»
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lW eiYgY `le ,aGd eilr akxW¤¨©¨¨©¨§Ÿ©§¨¤
aMxOd oi`W ,aMxndn z` `Ohn ¤§¨¤¥©¤§¨§©¥¤©
dribpA `NW eiYgYX(mipdk zxez). ¤©§¨¤Ÿ¦§¦¨

òâBpä àäiL ,ákønä ìò ãnìå àä§¦¥©©¤§¨¤§¥©¥©
íéãâa ñeak ïeòè ïéàå ,àîè Ba¨¥§¥¨¦§¨¦

¯."eicbA qAki" dfA xn`p `l ixdW¤£¥Ÿ¤¡©¨¤§©¥§¨¨
ákøîaî ákLîa øîç àeäå¯ §Ÿ¤§¦§¨¦§¤§¨

FA rbFPd mc`d z` `Ohn aMWOdW¤©¦§¨§©¥¤¨¨¨©¥©
oMÎoi`XÎdn ,eicbA z` `OhnE§©¥¤§¨¨©¤¥¥
wEqR oOwl i"Wx mB d`xE .aMxOd©¤§¨§¥©©¦§©¨¨

.bk
íúBà àNBpäåøeîàä ìk Y §©¥¨¨¨¨

áfä ïéðòa¯xEn`d aMxOd wx `le §¦§©©¨§Ÿ©©¤§¨¨¨
."eiYgY didi xW` lkA"A¦§¨£¤¦§¤©§¨

éîéîe Bòøæ úáëLå Bwøå BáBæ§ª§¦§©©§¥¥
åéìâø¯eilbx ininE Frxf zakW ©§¨¦§©©§¥¥©§¨

FTxn micnl(` ,gt oileg i"yx d`x). §¥¦¥ª
Y ákønäå [áLBnäå] ákLnäå§©¦§¨§©¨§©¤§¨
.íéãâá ànèì íãà ànèî ïàOî©¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦

¯miqEtcE ciÎiazM dOkA `qxiBd oM¥©¦§¨§©¨¦§¥¨§¦
.mipFW`x`i dxez ¦¦

(`i)íéna óèL àì åéãéåãBòa Y §¨¨Ÿ¨©©¨¦§
÷ñt elôàå ,Búàîhî ìáè àlL¤Ÿ¨©¦ª§¨©£¦¨©

Y äìéáè øqçîe äòáL øôñå BáBfî¦§¨©¦§¨§ª©§¦¨
åéúBàîè ìëa ànèî¯`AX dn dfe §©¥§¨ª§¨§¤©¤¨
.o`M EprinWdl aEzMd©¨§©§¦¥¨

ìL Bôeb úìéáè áeúkä àéöBäL äæå§¤¤¦©¨§¦©¤
ìa áæíéãé úôéèL ïBL¯xnFl oi`e ¨¦§§¦©¨©¦§¥©

oOwl xnF` ixdW ,xn`w WOn eicIW¤¨¨©¨¨¨©¤£¥¥§©¨
(fh weqt)FxUA lM z` miOA ugxe" :§¨©©©¦¤¨§¨
"xdhe(cec ixac). §¨¥

íéøúqä úéa ïéàL Eãnìì¯FnM §©¤§¤¥¥©§¨¦§
mihnTd KFzaE dRd KFzA(m"`x). §©¤§©§¨¦

éeìbä øáà àlà ,íéî úàéa ïeòè̈¦©©¦¤¨¥¤©¨
íéãiä Bîk¯afA oM aEzMd lwd m`e §©¨©¦§¦¥¥©¨¥§¨

,(miIg minA dliah KixSW) xEngd¤¨¤¨¦§¦¨§©¦©¦
zFliah iaIg x`WA oMWÎlMlikyn) ¨¤¥¦§¨©¨¥§¦

(cecl`xnBA .(` ,dk oiyeciw)cEOil `aEn ©§¨¨¨¦
,"miOA shW `l eicie" wEqRdn xg ©̀¥¥©¨§¨¨Ÿ¨©©©¦
wx `N``Ohn mixzQdziA rBn oi`W¤¥©©¥©§¨¦§©¥¤¨©
i"Wx oFWlaE ,eiciM iElB xacA rBn©¨§¨¨¨§¨¨¦§©¦
aGd FA rBi xW` lM" :mW oiWECiw¦¦¨Ÿ£¤¦©©¨
shW `l aGde ,eiciM iElB `EdW xacA§¨¨¤¨§¨¨§©¨Ÿ¨©
,FaFGn lah `NW ,miOA FtEB lM oicr£©¦¨©©¦¤Ÿ¨©¦
,o`M F`iad `l i"Wxe ."eicbA qAke§¦¤§¨¨§©¦Ÿ¡¦¨
"eicie" zaiY df WExiR itNW ipRn¦§¥¤§¦¥¤¥©§¨¨

mi`zn df oi`e "rBi xW`" lr zaqEn¤¤©£¤¦©§¥¤©§¦
lr zaqEn `idW ,`xwn lW FhEWtl¦§¤¦§¨¤¦¤¤©

."miOA shW `l"ai dxez Ÿ¨©©¨¦
(ai)áfä Ba òbé øLà Nøç éìëeY §¦¤¤£¤¦©©¨

,'eëå åéøBçàî Ba òâð elôà ìBëé̈£¦¨©¥£¨§
ãò ,"íéðäk úøBú"a àúéàãk¦§¦¨§©Ÿ£¦©
éåä ?Blëk àeäL Bòbî eäæéà"¥¤©¨¤§ª¡¥

"Bèqä äæ :øîBà¯zxFz"A `ipY ¥¤¤¥©§¨§©
aGd FA rbp ENit` lFki :"mipdMŸ£¦¨£¦¨©©¨
xnFl cEnlY ?`nh `di eixFg`n¥£¨§¥¨¥©§©
xW`" xnF` `Ed oNdlE ,"FA rBi xW`"£¤¦©§©¨¥£¤
oNdl xEn`d "FA" dn ,"FA lXEaY§©©¨¨§©¨
Fpi` o`M xEn`d "FA" s` ,Fxie`n¥£¦©¨¨¨¥
,oM m` .Fxie`n `N` rBnA `Ohn§©¥§©¨¤¨¥£¦¦¥
,Fxie`n FzF` `OhOW EpcnNW xg`n¥©©¤¨©§¤§©¥¥£¦
?"FA rBi xW`" xnFl cEnlY dn©©§©£¤¦©
ilkA FA siqFd dnE FA wNg dn :WExiR¥©¦¥©¦¦§¦
?zF`nEh x`WAn aGd z`nEhA qxg¤¤§§©©¨¦¦§¨§
df xnF` ied ,FNEkM `EdW FrBnA§©¨¤§¡¥¥¤

FhQid(a ,fq migqt i"yx)aGd ,xnFlM . ¤¥§©©¨
ixde ,rBnA `NW ENit` FcipnE FhiQn©¦§¦£¦¤Ÿ§©¨©£¥
rBi xW`" Edfe ,FNEkA rbp ENi`M df¤§¦¨©§§¤£¤¦©

.FNEkA rBIW FrnWOW ,"FAbi dxez ¤©§¨¤¦©§



rxevnÎrixfzעו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy
הּוא  עלּול וטהרה, קדּוׁשה ׁשל נעלית ּבדרּגא להּׁשאר יכֹול ואינֹו הּזה, עֹולם עניני ׁשהם ּב"אחֹוריו" עֹוסק ּכׁשהאדם ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָאמנם,

הּזה. עֹולם ּבטּומאת "נטמאה" נׁשמתֹו ּגם ׁשעל־ידי־זה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָלחׁשֹוב
ההתעּסקּות  על־ידי נטמאת ואינּה וטהרתּה, ּבקדּוׁשתּה נׁשארת הּטהֹורה ׁשהּנׁשמה מאחֹוריו", נטמא חרס ּכלי "אין ְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָוזהּו

הּגּוף. לצֹור ׁשהם ְְִִֵֶֶַָּבדברים
"ונפׁשי  ּבביטּול עצמֹו את ׁשּירּגיׁש חרס", "ּכלי ּבבחינת להּׁשאר האדם על הּזה, עֹולם ּבטּומאת להּטמא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹא
אֹו ּכגדֹול, עצמֹו את ׁשּמרּגיׁש מי על ורֹומז וגדל, צֹומח ׁשעץ עץ", "ּכלי ּבבחינת הּוא אם מה־ּׁשאין־ּכן ּתהיה", לּכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכעפר
ועניני  מאחֹוריו, הּוא נטמא אז הרי ּובענוה, ּבביטּול מתנהג ואינֹו ּכברזל, עצמֹו את ׁשּמקׁשה מּתכת", "ּכלי ּבבחינת ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּוא

חס־וׁשלֹום. נׁשמתֹו את אף לטּמא יכֹולים הּזה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָעֹולם

(âé)íéîé úòáL Bì øôñå BáBfî áfä øäèé-éëå§¦«¦§©³©¨Æ¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²
íéiç íéîa BøNa õçøå åéãâa ñaëå Búøäèì§¨«¢¨−§¦¤´§¨¨®§¨©¯§¨²§©¬¦©¦−

:øäèå§¨¥«
i"yx£¯‰ËÈŒÈÎÂ∑ ּכׁשּיפסק.B˙¯‰ËÏ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑,זיבה מּטמאת טהֹורים ימים זֹוב,ׁשבעת יראה ׁשּלא ¿ƒƒ¿«ְְִֶֹƒ¿«»ƒ¿»√»ְְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֻ

רצּופין סח)וכּלן .(נדה ְְִָֻ

(ãé)éða éðL Bà íéøú ézL Bì-çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´
àáe äðBé|íðúðe ãòBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì ¨®¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈

:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

(åè)äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä íúà äNòå§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨®
ñ :BáBfî ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−¦«

ß xii` 'e ycew zay ß

(æè)íéna õçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬©©²¦
:áøòä-ãò àîèå BøNa-ìk-úà¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤

(æé)òøæ-úáëL åéìò äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa-ìëå§¨¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©
:áøòä-ãò àîèå íéna ñaëå§ª©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(çé)eöçøå òøæ-úáëL dúà Léà ákLé øLà äMàå§¦¾̈£¤̧¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´
:áøòä-ãò eàîèå íéná©©½¦§¨«§−©¨¨«¤

i"yx£ÌÈn· eˆÁ¯Â∑ ׁשהרי זרע, ּבׁשכבת נֹוגע מּׁשּום הּטעם ואין ּבביאה, האּׁשה ׁשּתּטמא היא מל ּגזרת ¿»¬««ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הּוא  הּסתרים ּבית .מּגע ְִֵַַַָ

dÏיג  ÈÓÈÂ d·BcÓ ‡·Bc Èk„È È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈»»ƒ≈¿ƒ¿≈≈
È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ d˙eÎ„Ï ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ

:Èk„ÈÂ ÚeaÓ ÈÓa d¯N· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈ƒ¿≈¿≈««¿ƒ¿≈

ÔÈÈÙLיד  ÔÈ¯z dÏ ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«≈¿≈«¿ƒƒ
Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡¿≈¿≈»¿≈≈»√»¿»ƒ¿«

:‡‰ÎÏ ÔepzÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»

ÁÂ„טו  ‡˙‡hÁ „Á ‡‰k ÔB‰˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»¿«¬»««»»¿«
ÈÈ Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙ÏÚ¬»»ƒ««¬ƒ«¬»√»¿»

:d·BcÓƒ≈

ÈÁÒÈÂטז  ‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓ ˜Bt˙ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒƒ≈ƒ¿««¿»¿«¿≈
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ d¯Na Ïk ˙È ‡iÓ·¿«»»»ƒ¿≈ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BÏÚיז  È‰È Èc CLÓ ÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ¿»¿¿»¿«ƒ¿≈¬ƒ
·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa ÚaËˆÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿«»ƒ≈¿»»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

Ú¯Ê‡יח  ˙·ÎL d˙È ¯·b ·ekLÈ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«»«ƒ¿««¿»
:‡LÓ¯ „Ú Ôe·‡ÒÈÂ ‡iÓa ÔeÁÒÈÂ¿«¿¿«»¿ƒ¿¬««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)øäèé éëå÷ñôiLk Y¯.FaFGn §¦¦§©§¤¦§Ÿ¦
zxdhl `le minC zxdhl dpEMde§©©¨¨§¨¢©¨¦§Ÿ§¨¢©
ugxe" :KWndA aEzM ixdW ,d`nEh§¨¤£¥¨©¤§¥§¨©

"xdhe miIg minA FxUA(m"`x). §¨§©¦©¦§¨¥
Búøäèì íéîé úòáLúòáL" Y ¦§©¨¦§¨¢¨¦§©

íéøBäè "íéîé¯miIwp draW,`i zay) ¨¦§¦¦§¨§¦¦
(a.

ïlëå ,áBæ äàøé àlL ,äáéæ úàîhî¦ª§©¦¨¤Ÿ¦§¤§ª¨
ïéôeöø¯dxdh ,"Fzxdhl" aizkC §¦¦§¦§¨¢¨¨¢¨

oNEkl zg`zwqtn d`nEh `dY`NW , ©©§¨¤Ÿ§¥§¨©§¤¤

mFId Fl xxal qikl `Ed Kixve .odipiA¥¥¤§¨¦§¦§¨¥©
± odn cg`A d`xi ENi`W ,zEIwpA¦§¦¤¦¦§¤§¤¨¥¤

lMd z` xFYqi(a ,`i zay i"yx).ci dxez ¦§¤©Ÿ
(gi)íéná eöçøåàéä Cìî úøæb Y §¨£©©¦§¥©¤¤¦

¯`id aEzMd zxifB(a ,`n dcp). §¥©©¨¦

rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy

(èé)døNáa dáæ äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈¨²¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨¨®
àîèé da òâpä-ìëå dúcðá äéäz íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ¦«§¤´§¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬

:áøòä-ãò©¨¨«¤
i"yx£‰·Ê ‰È‰˙ŒÈk∑(ת"כ)לֹומר ּתלמּוד אבריה? מּכל מאחד כ)יכֹול ּדמיה",(ויקרא אתֿמקֹור ּגּלתה "והיא : ƒƒ¿∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

הּמקֹור מן הּבא אּלא מטּמא ּדם יז)אין d¯N·a.(נדה d·Ê ‰È‰È Ìc∑ ֿ אּלא לטּמא, זֹוב קרּוי זֹובּה אין ְִֵֵֶַַַָָָָ»ƒ¿∆…»ƒ¿»»ְֵֵֶַָָָ
אדם  הּוא יח)ּכמֹו∑d˙ca.אםּֿכן יח אדם (איוב ּכל מּמּגע מנּדה ׁשהיא ינּדהּו", "ּומּתבל :.d˙c· ‰È‰z∑ ִֵָֹ¿ƒ»»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻƒ¿∆¿ƒ»»

ראׁשֹונה  ראּיה אּלא ראתה לא .אפּלּו ְֲֲִִִֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr ci zegiy ihewl)

בנבנבנבנּדּדּדּדתתתתּהּהּהּה ּתּתּתּתהיההיההיההיה ימיםימיםימיםימים יט)ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת יצר (טו, ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ּדם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתהּלים ּבמדרׁש ּׁשאיתא מה ימּתק זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל מציאּות ד)ּבּה ׁשּלעתיד־לבֹוא (קמו, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

חטא  ׁשל והּזהמא הּטמאה מן העֹולם ויתּברר הארץ" מן אעביר הּטמאה רּוח "ואת הּיעּוד יקּים אז ּכי – נּדה אּסּור ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻיּתר
הּדעת. ֵַַַעץ

„d·Bיט  È‰È Ìc ‡·È„ È‰˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿≈»¿»»¿≈«
ÏÎÂ d˜eÁÈ¯· È‰z ÔÈÓBÈ ‡Ú·L d¯N·a¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc¿ƒ¿««¿≈¿»»««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äàéáa äMàä àîèzL¯zRih ipRn ¤¦§¨¨¦¨§¦¨¦§¥¦©
WinWY(a ,`n dcp i"yx)`A Fnvr dfe . ©§¦§¤©§¨

Wi`dW df la` ,EprinWdl aEzMd©¨§©§¦¥£¨¤¤¨¦
,rxf zakW EPOn `vIW ipRn `nhp¦§¨¦§¥¤¨¨¦¤¦§©¤©

fh wEqR lirl xEn` xaMdcp i"yx t"r) §¨¨§¥¨
(my.

,òøæ úáëLa òâBð íeMî íòhä ïéàå§¥©©©¦¥©§¦§©¤©
àeä íéøúqä úéa òbî éøäL¯ ¤£¥©©¥©§¨¦

Fpi` mixzQd ziA rBn olÎ`niwe§¨§¨¨©©¥©§¨¦¥
dCp zkQnA ol `wtpe ,`Ohn(` ,bn) §©¥§¨§¨¨§©¤¤¦¨

shW `l eicie aGd FA rBi xW` lke"n¦§¨£¤¦©©¨§¨¨Ÿ¨©
,dInzA ?xFdh ± shW `d ,"'ebe miOA©©¦¨¨©¨¦§¦¨
FA rBi xW` lM `N` ,irA dliah `d̈§¦¨¨¥¤¨¨£¤¦©
i"Wx) eiciM iElB `EdW xacA aGd©¨§¨¨¤¨§¨¨©¦
lirl i"Wx d`x la` .` ,dk oiWECiw¦¦£¨§¥©¦§¥
zliah oiprl dGn micnNW `i wEqR̈¤§¥¦¦¤§¦§©§¦©
df cEOil `iad `le ,mixzQd ziA¥©§¨¦§Ÿ¥¦¦¤
itNW rnWnE ,mixzQd ziA rBn oiprl§¦§©©©¥©§¨¦©§©¤§¦
ziA rBnl cEOil oi` `xwn lW FhEWR§¤¦§¨¥¦§©©¥
.(oEIr Kixve .`Ohn Fpi`W mixzQd©§¨¦¤¥§©¥§¨¦¦

" :` ,al dCp i"Wx mB d`xEd`OHOW §¥©©¦¦¨¤¦©§¨
aizkC ,aEzMd zxfBn mc` z`iaA§¦©¨¨¦§¥©©¨¦§¦
rxf zakWA zrbFp mEXn `le ,E`nhe§¨§§Ÿ¦©©§¦§©¤©
,`Ed mixzQd ziA rBn ixdW ,`Ed¤£¥©©¥©§¨¦
oke ,FpFWNn rnWnE ."`Ohn Fpi`e§¥§©¥©§©¦§§¥
`id aEzMd zxifBW ,miptA FpFWNn¦§¦§¦¤§¥©©¨¦
mEXn `le ,d`iaA `nhY `idW¤¦¦§¨§¦¨§Ÿ¦
oFWl d`x la` .mixzQd ziA z`nEh§©¥©§¨¦£¨§¥§
ENit`W EpcOll `A" :mW dCp i"Wx©¦¦¨¨¨§©§¥¤£¦
d`nh ,ixTA uEgAn DxUA rbp `lŸ¨©§¨¨¦©©¤¦§¥¨

KxvEde ,WinWY zRih ipRn¦§¥¦©©§¦§§©
opirnW` `l i`C ,d`nHW EprinWdl§©§¦¥¤§¥¨§¦¨©§§¦©
z`nEh `idW ipRn ,opirci ded `l̈£¨¨§¦©¦§¥¤¦§©
ipRn `N` d`Ohn Dpi`e mixzQd ziA¥©§¨¦§¥¨§©§¨¤¨¦§¥
zvw rnWnE ."`Ed aEzMd zxifBW¤§¥©©¨©§©§¨
`id d`iaAW ,aEzMd zxifB Fnvr dGW¤¤©§§¥©©¨¤§¦¨¦
.mixzQd ziA z`nEh mEXn d`Ohn§©§¨¦§©¥©§¨¦

.oEIr Kixv oicrehi dxez ©£©¦¨¦¦
(hi)äáæ äéäú ékãçàî ìBëé Y ¦¦§¤¨¨¨¥¤¨

øîBì ãeîìz ?äéøáà ìkî¯oOwl ¦¨¥¨¤¨©§©§©¨
.gi ,k

ïéà ,"äéîc øB÷î úà äúlb àåäå"§¦¦§¨¤§¨¤¨¥
.øB÷nä ïî àaä àlà ànèî íc̈§©¥¤¨©¨¦©¨

døNáa dáæ äéäé ícïéà Y ¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨¥
ïk-íà-àlà ,ànèì áBæ éeø÷ "dáæ"Ÿ¨¨§©¥¤¨¦¥

íãà àeä¯`Ed cEOiNd dxF`kl ¨Ÿ¦§¨©¦
afA FnM `NW ,mC o`M aEzMW dGn¦¤¤¨¨¨¤Ÿ§§¨
K` .mC xn`p `NW a wEqR lirl§¥¨¤Ÿ¤¡©¨©
iExw DaFf oi`" :i"Wx oFWl zEkix`n¥£¦§©¦¥¨¨
`Ed cEOiNdW rnWn ,"`Ohl aFf§©¥©§©¤©¦
m`W mEXn ,"DaFf didi mC" zFaiYdn¥©¥¨¦§¤¨¦¤¦
mC daf didz iM dX`" wx aEzM did̈¨¨©¦¨¦¦§¤¨¨¨
xAEcn o`MW xnFl oYip did ,"DxUaA¦§¨¨¨¨¦¨©¤¨§¨
mircFi Ep` oi` K` ,mC daGW dX`A§¦¨¤¨¨¨©¥¨§¦
,xg` d`xn daGW dX`d oiC dn oicr£©¦©¦¨¦¨¤¨¨©§¤©¥

mC" xnFl aEzMd siqFdW dGnEdidi ¦¤¤¦©¨©¨¦§¤
DaFfzF`xn x`W hrnl `A df ixd ," ¨£¥¤¨§©¥§¨©§

"aFf" z`xwp mC zaif wxW ,d`nEHn¦§¨¤©¦©¨¦§¥
.zFaif x`W `le ,`Ohl§©¥§Ÿ§¨¦

dúcðá"eäcðé ìázîe" Bîk Y¯ §¦¨¨§¦¥¥§¦ª

FzF` Ecipi mlFrd on .gi ,gi aFI ¦̀¦¨¨¨¦
(my c"evn).

íãà ìk òbnî äcðî àéäL¯ ¤¦§ª¨¦©©¨¨¨
didY mini zraW :aEzMd WExitE¥©¨¦§©¨¦¦§¤
i"Wx d`xE .(mc` lM rBOn) DwEgixA§¦¨¦©©¨¨¨§¥©¦
DwigxnE dCEpnd xacM" :a ,cq zAW©¨§¨¨©§¤©§¦¨
:`k ,k oOwl i"Wx d`xE ."DlrAn¦©§¨§¥©¦§©¨
dCEpn z`Gd daikXd ± `id dCp"¦¨¦©§¦¨©Ÿ§¨
± dCpl" :hi ,f l`wfgi ."dqE`nE§¨§¤§¥§¦¨
wEgxl ± dCpl" :fi ,` dki` ."uETWl§¦¥¨§¦¨§¦

."fEalE§
dúcðá äéäzäúàø àì elôà Y ¦§¤§¦¨¨£¦Ÿ¨£¨

äðBLàø äiàø àlà¯`ipzcM ¤¨§¦¨¦¨¦§©§¨
d`Fx `dYW cr lFki :"mipdM zxFz"A§©Ÿ£¦¨©¤§¥¨
,"didY" xnFl cEnlY ,draW lM mC̈¨¦§¨©§©¦§¤
draW lM d`Fx Dpi`W iRÎlrÎs`W¤©©¦¤¥¨¨¨¦§¨
WExiR Kke ,dCp d`nh `id ixd£¥¦§¥¨¦¨§¨¥
ENit` mC d`xYWM dX`e :aEzMd©¨§¦¨§¤¦§¤¨£¦
ddWY mini zraW ,zg` mrR©©©©¦§©¨¦¦§¤

DzCp z`nEhA(m"`x)i"Wx mB d`xE . §§©¦¨¨§¥©©¦
i"Wx WxiR okle .dk wEqR oOwl§©¨¨§¨¥¥©©¦
DWExiRW "DzCpA" zaiY z` dNigY§¦¨¤¥©§¦¨¨¤¥¨
wxe ,"mc` lM rBOn dCEpn `idW"¤¦§¨¦©©¨¨¨§©
didY" zFaiYd WxiR KMÎxg ©̀©¨¥©©¥¦§¤
"DzCpA"W WxiRW xg`l iM ,"DzCpA§¦¨¨¦§©©¤¥©¤§¦¨¨
didYW `le ,wEgx oFWNn DWExiR¥¨¦§¦§Ÿ¤¦§¤
didY" :Wxtl oYip if` ,mC zrtFW©©¨£©¦¨§¨¥¦§¤
dI`x `N` dz`x `l ENit` ± "DzCpA§¦¨¨£¦Ÿ¨£¨¤¨§¦¨

zg`(cecl likyn).k dxez ©©



עז rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy
הּוא  עלּול וטהרה, קדּוׁשה ׁשל נעלית ּבדרּגא להּׁשאר יכֹול ואינֹו הּזה, עֹולם עניני ׁשהם ּב"אחֹוריו" עֹוסק ּכׁשהאדם ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָאמנם,

הּזה. עֹולם ּבטּומאת "נטמאה" נׁשמתֹו ּגם ׁשעל־ידי־זה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָלחׁשֹוב
ההתעּסקּות  על־ידי נטמאת ואינּה וטהרתּה, ּבקדּוׁשתּה נׁשארת הּטהֹורה ׁשהּנׁשמה מאחֹוריו", נטמא חרס ּכלי "אין ְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָוזהּו

הּגּוף. לצֹור ׁשהם ְְִִֵֶֶַָּבדברים
"ונפׁשי  ּבביטּול עצמֹו את ׁשּירּגיׁש חרס", "ּכלי ּבבחינת להּׁשאר האדם על הּזה, עֹולם ּבטּומאת להּטמא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹא
אֹו ּכגדֹול, עצמֹו את ׁשּמרּגיׁש מי על ורֹומז וגדל, צֹומח ׁשעץ עץ", "ּכלי ּבבחינת הּוא אם מה־ּׁשאין־ּכן ּתהיה", לּכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכעפר
ועניני  מאחֹוריו, הּוא נטמא אז הרי ּובענוה, ּבביטּול מתנהג ואינֹו ּכברזל, עצמֹו את ׁשּמקׁשה מּתכת", "ּכלי ּבבחינת ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּוא

חס־וׁשלֹום. נׁשמתֹו את אף לטּמא יכֹולים הּזה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָעֹולם

(âé)íéîé úòáL Bì øôñå BáBfî áfä øäèé-éëå§¦«¦§©³©¨Æ¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²
íéiç íéîa BøNa õçøå åéãâa ñaëå Búøäèì§¨«¢¨−§¦¤´§¨¨®§¨©¯§¨²§©¬¦©¦−

:øäèå§¨¥«
i"yx£¯‰ËÈŒÈÎÂ∑ ּכׁשּיפסק.B˙¯‰ËÏ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑,זיבה מּטמאת טהֹורים ימים זֹוב,ׁשבעת יראה ׁשּלא ¿ƒƒ¿«ְְִֶֹƒ¿«»ƒ¿»√»ְְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֻ

רצּופין סח)וכּלן .(נדה ְְִָֻ

(ãé)éða éðL Bà íéøú ézL Bì-çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´
àáe äðBé|íðúðe ãòBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì ¨®¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈

:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

(åè)äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä íúà äNòå§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨®
ñ :BáBfî ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−¦«

ß xii` 'e ycew zay ß

(æè)íéna õçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬©©²¦
:áøòä-ãò àîèå BøNa-ìk-úà¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤

(æé)òøæ-úáëL åéìò äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa-ìëå§¨¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©
:áøòä-ãò àîèå íéna ñaëå§ª©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(çé)eöçøå òøæ-úáëL dúà Léà ákLé øLà äMàå§¦¾̈£¤̧¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´
:áøòä-ãò eàîèå íéná©©½¦§¨«§−©¨¨«¤

i"yx£ÌÈn· eˆÁ¯Â∑ ׁשהרי זרע, ּבׁשכבת נֹוגע מּׁשּום הּטעם ואין ּבביאה, האּׁשה ׁשּתּטמא היא מל ּגזרת ¿»¬««ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הּוא  הּסתרים ּבית .מּגע ְִֵַַַָ

dÏיג  ÈÓÈÂ d·BcÓ ‡·Bc Èk„È È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈»»ƒ≈¿ƒ¿≈≈
È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ d˙eÎ„Ï ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ

:Èk„ÈÂ ÚeaÓ ÈÓa d¯N· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈ƒ¿≈¿≈««¿ƒ¿≈

ÔÈÈÙLיד  ÔÈ¯z dÏ ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«≈¿≈«¿ƒƒ
Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡¿≈¿≈»¿≈≈»√»¿»ƒ¿«

:‡‰ÎÏ ÔepzÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»

ÁÂ„טו  ‡˙‡hÁ „Á ‡‰k ÔB‰˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»¿«¬»««»»¿«
ÈÈ Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙ÏÚ¬»»ƒ««¬ƒ«¬»√»¿»

:d·BcÓƒ≈

ÈÁÒÈÂטז  ‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓ ˜Bt˙ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒƒ≈ƒ¿««¿»¿«¿≈
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ d¯Na Ïk ˙È ‡iÓ·¿«»»»ƒ¿≈ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BÏÚיז  È‰È Èc CLÓ ÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ¿»¿¿»¿«ƒ¿≈¬ƒ
·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa ÚaËˆÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿«»ƒ≈¿»»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

Ú¯Ê‡יח  ˙·ÎL d˙È ¯·b ·ekLÈ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«»«ƒ¿««¿»
:‡LÓ¯ „Ú Ôe·‡ÒÈÂ ‡iÓa ÔeÁÒÈÂ¿«¿¿«»¿ƒ¿¬««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)øäèé éëå÷ñôiLk Y¯.FaFGn §¦¦§©§¤¦§Ÿ¦
zxdhl `le minC zxdhl dpEMde§©©¨¨§¨¢©¨¦§Ÿ§¨¢©
ugxe" :KWndA aEzM ixdW ,d`nEh§¨¤£¥¨©¤§¥§¨©

"xdhe miIg minA FxUA(m"`x). §¨§©¦©¦§¨¥
Búøäèì íéîé úòáLúòáL" Y ¦§©¨¦§¨¢¨¦§©

íéøBäè "íéîé¯miIwp draW,`i zay) ¨¦§¦¦§¨§¦¦
(a.

ïlëå ,áBæ äàøé àlL ,äáéæ úàîhî¦ª§©¦¨¤Ÿ¦§¤§ª¨
ïéôeöø¯dxdh ,"Fzxdhl" aizkC §¦¦§¦§¨¢¨¨¢¨

oNEkl zg`zwqtn d`nEh `dY`NW , ©©§¨¤Ÿ§¥§¨©§¤¤

mFId Fl xxal qikl `Ed Kixve .odipiA¥¥¤§¨¦§¦§¨¥©
± odn cg`A d`xi ENi`W ,zEIwpA¦§¦¤¦¦§¤§¤¨¥¤

lMd z` xFYqi(a ,`i zay i"yx).ci dxez ¦§¤©Ÿ
(gi)íéná eöçøåàéä Cìî úøæb Y §¨£©©¦§¥©¤¤¦

¯`id aEzMd zxifB(a ,`n dcp). §¥©©¨¦

rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy

(èé)døNáa dáæ äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈¨²¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨¨®
àîèé da òâpä-ìëå dúcðá äéäz íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ¦«§¤´§¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬

:áøòä-ãò©¨¨«¤
i"yx£‰·Ê ‰È‰˙ŒÈk∑(ת"כ)לֹומר ּתלמּוד אבריה? מּכל מאחד כ)יכֹול ּדמיה",(ויקרא אתֿמקֹור ּגּלתה "והיא : ƒƒ¿∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

הּמקֹור מן הּבא אּלא מטּמא ּדם יז)אין d¯N·a.(נדה d·Ê ‰È‰È Ìc∑ ֿ אּלא לטּמא, זֹוב קרּוי זֹובּה אין ְִֵֵֶַַַָָָָ»ƒ¿∆…»ƒ¿»»ְֵֵֶַָָָ
אדם  הּוא יח)ּכמֹו∑d˙ca.אםּֿכן יח אדם (איוב ּכל מּמּגע מנּדה ׁשהיא ינּדהּו", "ּומּתבל :.d˙c· ‰È‰z∑ ִֵָֹ¿ƒ»»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻƒ¿∆¿ƒ»»

ראׁשֹונה  ראּיה אּלא ראתה לא .אפּלּו ְֲֲִִִֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr ci zegiy ihewl)

בנבנבנבנּדּדּדּדתתתתּהּהּהּה ּתּתּתּתהיההיההיההיה ימיםימיםימיםימים יט)ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת יצר (טו, ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ּדם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתהּלים ּבמדרׁש ּׁשאיתא מה ימּתק זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל מציאּות ד)ּבּה ׁשּלעתיד־לבֹוא (קמו, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

חטא  ׁשל והּזהמא הּטמאה מן העֹולם ויתּברר הארץ" מן אעביר הּטמאה רּוח "ואת הּיעּוד יקּים אז ּכי – נּדה אּסּור ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻיּתר
הּדעת. ֵַַַעץ

„d·Bיט  È‰È Ìc ‡·È„ È‰˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿≈»¿»»¿≈«
ÏÎÂ d˜eÁÈ¯· È‰z ÔÈÓBÈ ‡Ú·L d¯N·a¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc¿ƒ¿««¿≈¿»»««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äàéáa äMàä àîèzL¯zRih ipRn ¤¦§¨¨¦¨§¦¨¦§¥¦©
WinWY(a ,`n dcp i"yx)`A Fnvr dfe . ©§¦§¤©§¨

Wi`dW df la` ,EprinWdl aEzMd©¨§©§¦¥£¨¤¤¨¦
,rxf zakW EPOn `vIW ipRn `nhp¦§¨¦§¥¤¨¨¦¤¦§©¤©

fh wEqR lirl xEn` xaMdcp i"yx t"r) §¨¨§¥¨
(my.

,òøæ úáëLa òâBð íeMî íòhä ïéàå§¥©©©¦¥©§¦§©¤©
àeä íéøúqä úéa òbî éøäL¯ ¤£¥©©¥©§¨¦

Fpi` mixzQd ziA rBn olÎ`niwe§¨§¨¨©©¥©§¨¦¥
dCp zkQnA ol `wtpe ,`Ohn(` ,bn) §©¥§¨§¨¨§©¤¤¦¨

shW `l eicie aGd FA rBi xW` lke"n¦§¨£¤¦©©¨§¨¨Ÿ¨©
,dInzA ?xFdh ± shW `d ,"'ebe miOA©©¦¨¨©¨¦§¦¨
FA rBi xW` lM `N` ,irA dliah `d̈§¦¨¨¥¤¨¨£¤¦©
i"Wx) eiciM iElB `EdW xacA aGd©¨§¨¨¤¨§¨¨©¦
lirl i"Wx d`x la` .` ,dk oiWECiw¦¦£¨§¥©¦§¥
zliah oiprl dGn micnNW `i wEqR̈¤§¥¦¦¤§¦§©§¦©
df cEOil `iad `le ,mixzQd ziA¥©§¨¦§Ÿ¥¦¦¤
itNW rnWnE ,mixzQd ziA rBn oiprl§¦§©©©¥©§¨¦©§©¤§¦
ziA rBnl cEOil oi` `xwn lW FhEWR§¤¦§¨¥¦§©©¥
.(oEIr Kixve .`Ohn Fpi`W mixzQd©§¨¦¤¥§©¥§¨¦¦

" :` ,al dCp i"Wx mB d`xEd`OHOW §¥©©¦¦¨¤¦©§¨
aizkC ,aEzMd zxfBn mc` z`iaA§¦©¨¨¦§¥©©¨¦§¦
rxf zakWA zrbFp mEXn `le ,E`nhe§¨§§Ÿ¦©©§¦§©¤©
,`Ed mixzQd ziA rBn ixdW ,`Ed¤£¥©©¥©§¨¦
oke ,FpFWNn rnWnE ."`Ohn Fpi`e§¥§©¥©§©¦§§¥
`id aEzMd zxifBW ,miptA FpFWNn¦§¦§¦¤§¥©©¨¦
mEXn `le ,d`iaA `nhY `idW¤¦¦§¨§¦¨§Ÿ¦
oFWl d`x la` .mixzQd ziA z`nEh§©¥©§¨¦£¨§¥§
ENit`W EpcOll `A" :mW dCp i"Wx©¦¦¨¨¨§©§¥¤£¦
d`nh ,ixTA uEgAn DxUA rbp `lŸ¨©§¨¨¦©©¤¦§¥¨

KxvEde ,WinWY zRih ipRn¦§¥¦©©§¦§§©
opirnW` `l i`C ,d`nHW EprinWdl§©§¦¥¤§¥¨§¦¨©§§¦©
z`nEh `idW ipRn ,opirci ded `l̈£¨¨§¦©¦§¥¤¦§©
ipRn `N` d`Ohn Dpi`e mixzQd ziA¥©§¨¦§¥¨§©§¨¤¨¦§¥
zvw rnWnE ."`Ed aEzMd zxifBW¤§¥©©¨©§©§¨
`id d`iaAW ,aEzMd zxifB Fnvr dGW¤¤©§§¥©©¨¤§¦¨¦
.mixzQd ziA z`nEh mEXn d`Ohn§©§¨¦§©¥©§¨¦

.oEIr Kixv oicrehi dxez ©£©¦¨¦¦
(hi)äáæ äéäú ékãçàî ìBëé Y ¦¦§¤¨¨¨¥¤¨

øîBì ãeîìz ?äéøáà ìkî¯oOwl ¦¨¥¨¤¨©§©§©¨
.gi ,k

ïéà ,"äéîc øB÷î úà äúlb àåäå"§¦¦§¨¤§¨¤¨¥
.øB÷nä ïî àaä àlà ànèî íc̈§©¥¤¨©¨¦©¨

døNáa dáæ äéäé ícïéà Y ¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨¥
ïk-íà-àlà ,ànèì áBæ éeø÷ "dáæ"Ÿ¨¨§©¥¤¨¦¥

íãà àeä¯`Ed cEOiNd dxF`kl ¨Ÿ¦§¨©¦
afA FnM `NW ,mC o`M aEzMW dGn¦¤¤¨¨¨¤Ÿ§§¨
K` .mC xn`p `NW a wEqR lirl§¥¨¤Ÿ¤¡©¨©
iExw DaFf oi`" :i"Wx oFWl zEkix`n¥£¦§©¦¥¨¨
`Ed cEOiNdW rnWn ,"`Ohl aFf§©¥©§©¤©¦
m`W mEXn ,"DaFf didi mC" zFaiYdn¥©¥¨¦§¤¨¦¤¦
mC daf didz iM dX`" wx aEzM did̈¨¨©¦¨¦¦§¤¨¨¨
xAEcn o`MW xnFl oYip did ,"DxUaA¦§¨¨¨¨¦¨©¤¨§¨
mircFi Ep` oi` K` ,mC daGW dX`A§¦¨¤¨¨¨©¥¨§¦
,xg` d`xn daGW dX`d oiC dn oicr£©¦©¦¨¦¨¤¨¨©§¤©¥

mC" xnFl aEzMd siqFdW dGnEdidi ¦¤¤¦©¨©¨¦§¤
DaFfzF`xn x`W hrnl `A df ixd ," ¨£¥¤¨§©¥§¨©§

"aFf" z`xwp mC zaif wxW ,d`nEHn¦§¨¤©¦©¨¦§¥
.zFaif x`W `le ,`Ohl§©¥§Ÿ§¨¦

dúcðá"eäcðé ìázîe" Bîk Y¯ §¦¨¨§¦¥¥§¦ª

FzF` Ecipi mlFrd on .gi ,gi aFI ¦̀¦¨¨¨¦
(my c"evn).

íãà ìk òbnî äcðî àéäL¯ ¤¦§ª¨¦©©¨¨¨
didY mini zraW :aEzMd WExitE¥©¨¦§©¨¦¦§¤
i"Wx d`xE .(mc` lM rBOn) DwEgixA§¦¨¦©©¨¨¨§¥©¦
DwigxnE dCEpnd xacM" :a ,cq zAW©¨§¨¨©§¤©§¦¨
:`k ,k oOwl i"Wx d`xE ."DlrAn¦©§¨§¥©¦§©¨
dCEpn z`Gd daikXd ± `id dCp"¦¨¦©§¦¨©Ÿ§¨
± dCpl" :hi ,f l`wfgi ."dqE`nE§¨§¤§¥§¦¨
wEgxl ± dCpl" :fi ,` dki` ."uETWl§¦¥¨§¦¨§¦

."fEalE§
dúcðá äéäzäúàø àì elôà Y ¦§¤§¦¨¨£¦Ÿ¨£¨

äðBLàø äiàø àlà¯`ipzcM ¤¨§¦¨¦¨¦§©§¨
d`Fx `dYW cr lFki :"mipdM zxFz"A§©Ÿ£¦¨©¤§¥¨
,"didY" xnFl cEnlY ,draW lM mC̈¨¦§¨©§©¦§¤
draW lM d`Fx Dpi`W iRÎlrÎs`W¤©©¦¤¥¨¨¨¦§¨
WExiR Kke ,dCp d`nh `id ixd£¥¦§¥¨¦¨§¨¥
ENit` mC d`xYWM dX`e :aEzMd©¨§¦¨§¤¦§¤¨£¦
ddWY mini zraW ,zg` mrR©©©©¦§©¨¦¦§¤

DzCp z`nEhA(m"`x)i"Wx mB d`xE . §§©¦¨¨§¥©©¦
i"Wx WxiR okle .dk wEqR oOwl§©¨¨§¨¥¥©©¦
DWExiRW "DzCpA" zaiY z` dNigY§¦¨¤¥©§¦¨¨¤¥¨
wxe ,"mc` lM rBOn dCEpn `idW"¤¦§¨¦©©¨¨¨§©
didY" zFaiYd WxiR KMÎxg ©̀©¨¥©©¥¦§¤
"DzCpA"W WxiRW xg`l iM ,"DzCpA§¦¨¨¦§©©¤¥©¤§¦¨¨
didYW `le ,wEgx oFWNn DWExiR¥¨¦§¦§Ÿ¤¦§¤
didY" :Wxtl oYip if` ,mC zrtFW©©¨£©¦¨§¨¥¦§¤
dI`x `N` dz`x `l ENit` ± "DzCpA§¦¨¨£¦Ÿ¨£¨¤¨§¦¨

zg`(cecl likyn).k dxez ©©



rxevnÎrixfzעח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy

(ë)ìëå àîèé dúcða åéìò ákLz øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®§²Ÿ
:àîèé åéìò áLz-øLà£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

(àë)íéna õçøå åéãâa ñaëé dákLîa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥−©§¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

(áë)ñaëé åéìò áLz-øLà éìk-ìëa òâpä-ìëå§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®§©¥¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(âë)àåä-øLà éìkä-ìò Bà àeä ákLnä-ìò íàå§¦̧©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬
:áøòä-ãò àîèé Bá-Bòâða åéìò-úáLé¤«¤¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‡e‰ ·kLn‰ŒÏÚ Ì‡Â∑(ת"כ) אף ּבּה, נגע לא אפּלּו מֹוׁשבּה, על אֹו מׁשּכבּה על הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב, ¿ƒ««ƒ¿»ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
העל  ּבּמקרא האמּורה טמאה ּבדת ּבגדים הּוא ּכּבּוס ׁשּטעּון הּמרּכב ∑ÈÏk‰ŒÏÚ.יֹון, את BÚ‚a.לרּבֹות ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿

‡ÓËÈ B·∑"מ"עלֿהּכלי ׁשּנתרּבה הּמרּכב, על אּלא מדּבר ÓËÈ‡.אינֹו B·ŒBÚ‚a∑ ּכּבּוס טעּון ואינֹו ƒ¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿»¿ƒ¿»ְִֵָ
ּבגדים  לטּמא אדם מטּמא מּגעֹו אין ׁשהּמרּכב .ּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ãë)åéìò dúcð éäúe dúà Léà ákLé áëL íàå§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈
åéìò ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîé úòáL àîèå§¨¥−¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈

ñ :àîèé¦§¨«
i"yx£ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e∑(לג נדה ג'(ת"כ. אּלא יטמא לא לנּדתה, ּבחמּׁשי עליה ּבא ׁשאם לרגלּה, יעלה יכֹול ¿ƒƒ»»»»ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

היא  מה עליו"? נּדתּה "ּותהי לֹומר: ּתלמּוד ּומה ימים". ׁשבעת "וטמא לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותּה? ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָימים
חרס  ּוכלי אדם מטּמא הּוא אף חרס, ּוכלי אדם .מטּמאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

È‰Èכ  d˜eÁÈ¯a È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙È˙ Èc ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿…ƒ≈≈¬ƒ¿≈¿»»

d·kLÓaכא  ·¯˜Èc ÏÎÂÈ‰BLe·Ï ÚaˆÈ ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿«¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚכב  ·˙È˙ Èc ‡Ó ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿»»»ƒ≈≈¬ƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

‰È‡כג  Èc ‡Ó ÏÚ B‡ ‡e‰ ‡·kLÓ ÏÚ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿¿»«»»ƒƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰È da d·¯˜Óa È‰BÏÚ ‡·˙È»¿»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

¯d˜eÁכד  È‰˙e d˙È ¯·b ·ekLÈ ·kLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
‡·kLÓ ÏÎÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»

:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·ekLÈ Ècƒƒ¿¬ƒ¿≈¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)àeä ákLnä ìò íàåáëBMä Y §¦©©¦§¨©¥
ìò Bà dákLî ìò áLBiä Bà©¥©¦§¨¨©

dáLBî¯ilMd lr F`" aEzMW FnM ¨¨§¤¨©©§¦
rnWnE ."eilr zaWFi `id xW £̀¤¦¤¤¨¨©§©
lr oiA ,akFXdW ,i"Wx oFWNn¦§©¦¤©¥¥©
mEXn `OHn ,aWFOd lr oiA aMWOd©¦§¨¥©©¨¦©¥¦
oiaE aWFOd lr oiA ,aWFId oke ,aMWn¦§¨§¥©¥¥©©¨¥

.aWFn mEXn `OHn ,aMWOd lr©©¦§¨¦©¥¦¨
[B]a òâð àì elôà¯F` akXW oFbM £¦Ÿ¨©§¤¨©

,milM F` mirSn wqtdA eilr aWï©¨¨§¤§¥©¨¦¥¦
rbp m` ixdW ,e wEqR i"WxA lirlckE§¦§¥§©¦¨¤£¥¦¨©
.akÎ`k miwEqR lirl WxRzp xaM FA§¨¦§¨¥§¥§¦
xAcn ,"Fa FrbpA" wEqRA xn`PX dnE©¤¤¡©©¨§¨§§©¥

.i"WxA oOwlcM ,aMxnA§¤§¨§¦§©¨§©¦
äøeîàä äàîè úãa "àeä" óà©§©ª§¨¨£¨

ïBéìòä àø÷na¯.akÎ`k miwEqR ©¦§¨¨¤§§¦
íéãâa ñeak ïeòhL¯xn`PX dnE ¤¨¦§¨¦©¤¤¡©

`le ,calA "axrd cr `nhi" o`M̈¦§¨©¨¨¤¦§¨§Ÿ
i"Wx d`x ± micbA qEAiM xMfp¦§©¦§¨¦§¥©¦

.KWndA©¤§¥

éìkä ìòákønä úà úBaøì Y¯ ©©§¦§©¤©¤§¨
z` `Ohn mB if` ,eilr akx m`W¤¦¨©¨¨£©©§©¥¤
`NW ENit` eicbA z`e eilr akFxd̈¥¨¨§¤§¨¨£¦¤Ÿ

dribpA(`"eb)rnWn dxF`kl . ¦§¦¨¦§¨©§©
lr" zFaiYd xEYIn `Ed cEOiNdW¤©¦¦¦©¥©
,`Ed oFkp m` oEIr Kixv la` ,"ilMd©§¦£¨¨¦¦¦¨
iAbl "ilM lkA" xMfp ok iptl ixdW¤£¥¦§¥¥¦§©§¨§¦§©¥
okle .xEYi df oi` oM m`e ,calA aWFn¨¦§¨§¦¥¥¤¦§¨¥
zErnWOn `Ed cEOiNdW ,xnFl d`xp¦§¤©¤©¦¦©§¨
lr FWxtl mB oYiPW ,"ilMd lr"©©§¦¤¦¨©§¨§©
.ilMd lr akFx akFxd oMW ,aMxn¤§¨¤¥¨¥¥©©§¦
iAB aMxn WxFtnA aYkp `NW mrHde§©©©¤Ÿ¦§©¦§¨¤§¨©¥
azM ,af iAB lirl aYkPW FnM dCp¦¨§¤¦§©§¥©¥¨¨©
oEbd oi`W itl" :` ,b migqtA i"Wx©¦¦§¨¦§¦¤¥¨
."dX`A milbx wEQitE daikx xiMfdl§©§¦§¦¨¦©§©¦§¦¨

àîèé Bá Bòâðaàlà øaãî Bðéà Y §¨§¦§¨¥§©¥¤¨
ákønä ìò¯aMWnA rbFPd la` ©©¤§¨£¨©¥©§¦§¨

lirlcM ,micbA qEAiM mB oErh aWFnE¨¨©¦§¨¦§¦§¥
akÎ`k miwEqR(m"`x). §¦

"éìkä ìò"î äaøúpL¯xnFlM ¤¦§©¨¥©©§¦§©

itl Edfe ,"ilMd lr" aqEn "Fa FrbpA"§¨§¨©©§¦§¤§¦
itl la` .lirl oFW`xd WExiRd©¥¨¦§¥£¨§¦
mB FrnWn "ilMd lr"W ipXd WExiRd©¥©¥¦¤©©§¦©§¨©
aqEn "Fa FrbpA" if` ,aMxn mbe aWFn¨§©¤§¨£©§¨§¨
"ilMd lr"n cnlPW aMxOd lr wx©©©¤§¨¤¦§©¥©©§¦
dxFn oke ,Fnvr "ilMd lr" `le§Ÿ©©§¦©§§¥¨

.o`M i"Wx oFWl zErnWn dxF`kl¦§¨©§¨§©¦¨
àîèé Bá Bòâðañeak ïeòè Bðéàå Y §¨§¦§¨§¥¨¦

íéãâa¯qAki" o`M xn`p `l ixdW §¨¦¤£¥Ÿ¤¡©¨§©¥
rbFPd iAB lirl xn`PW FnM "eicbA§¨¨§¤¤¡©§¥©¥©¥©

.aWFnaE aMWnA§¦§¨§¨
íãà ànèî Bòbî ïéà ákønäL¤©¤§¨¥©¨§©¥¨¨
ànèî BàOî ìáà ,íéãâá ànèì§©¥§¨¦£¨©¨§©¥

.íéãâa ànèì íãà¯i"Wx mB d`x ¨¨§©¥§¨¦§¥©©¦
.(af iAB) i wEqR lirlck dxez §¥¨©¥¨

(ck)åéìò dúcð éäúeäìòé ìBëé Y §¦¦¨¨¨¨¨©£¤
dìâøì¯DtFql dlri(` ,bl dcp i"yx). §©§¨©£¤§¨

ini sFqA Fz`nEHn dlrIW ,xnFlM§©¤©£¤¦§¨§§¥
DllbA dlrIW FWExiR F` ,DzECp¦¨¥¤©£¤¦§¨¨

(m"`x)"Dlbxl" :azM "cec ixaC"de .§©¦§¥¨¦¨©§©§¨

rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy

(äë)àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ
áBæ éîé-ìk dúcð-ìò áeæú-éë Bà dúcð-úò¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´

:àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîèª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ימים Ïad˙cŒ˙Ú.ׁשלׁשה נּדתּה∑‡ ימי ׁשבעת ׁשּיצאּו eÊ˙ŒÈÎ·.אחר B‡∑ ׁשלׁשת את »ƒ«ƒְִָָֹ¿…∆ƒ»»ְְְִִֵֶַַַָָָƒ»ְֶֶֹ

הּללּו עג)∑d˙cŒÏÚ.הּימים ּכדת (נדה ולא זֹו. ּבפרׁשה חרּוץ ּומׁשּפטּה זבה, היא זֹו אחד, יֹום מּנּדתּה מפלג ִַַָָ«ƒ»»ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָָָֹֻ
ימים  ׁשבעת אּלא נקּיים, ׁשבעה ספירת טעּונה אינּה והּנּדה וקרּבן, נקּיים ׁשבעה ספירת טעּונה ׁשּזֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהּנּדה,
ׁשּכל  נּדה, לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין יֹום י"א זֹו ּבפרׁשה ודרׁשּו רֹואה; ׁשאינּה ּבין רֹואה ּבין ּבנּדתּה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּתהיה

זבה  ּתהא הּללּו, יֹום עׂשר ּבאחד ׁשּתראה רצּופין .ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi 'nr `ipzl zedbde zenewn i`xn)

ררררּבּבּבּביםיםיםים ימיםימיםימיםימים ּדּדּדּדממממּהּהּהּה זזזזֹוֹוֹוֹובבבב יזיזיזיזּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכיייי כה)ואואואואּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ננננּדּדּדּדהההה(טו, לתחלתחלתחלתחּלּלּלּלתתתת ננננּדּדּדּדהההה ססססֹוֹוֹוֹוףףףף ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּביןיןיןין ייייֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעׂשׂשׂשׂשרררר מאאמו"ר (רש"י)אחדאחדאחדאחד ׁשמעּתי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתבֹות: ראׁשי – ּתניא שליט"א: והרה"ח יא יא יא יא הרה"ג נזירנזירנזירנזיר רז"ל.ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹודהדהדהדה למאמר ב)(הּכּונה עב, לתֹודה,(נדה ׁשמן לג "חצי : ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

מּסיני"). למׁשה הלכה – לנּדה נּדה ׁשּבין יֹום ע ׂשר ואחד לנזיר, יין ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּורביעית

ÔÈ‡ÈbÒכה  ÔÈÓBÈ dÓc ·Bc ·e„È È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿¿«ƒ«ƒƒ
d˜eÁ¯ ÏÚ ·e„˙ È¯‡ B‡ d˜eÁ¯ ÔcÚ ‡Ïa¿»ƒ«ƒ«¬≈¿«ƒ«
È‰z d˜eÁ¯ ÈÓBÈk d˙·BÒ ·Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈ƒ«¿≈

:‡È‰ ‡·‡ÒÓ¿»√»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

KlY xW`M ,DNW zFriqRA FWExiR¥©§¦¤¨©£¤¥¥
Dz`nEh ini xRqnA d`nEHd ikxcA§©§¥©§¨§¦§©§¥§¨¨
oFWlA hwp okle ,lwdl DlrFA mB Kli¥¥©£¨§¨¥§¨¥¨©¦§
zlrn Fl didYW xnFlM ,"dlri"©£¤§©¤¦§¤©£©

.DNW `NETd©¨¤¨
àì dúcðì éLéîça äéìò àa íàL¤¦¨¨¤¨©£¦¦§¦¨¨Ÿ

ìL àlà àîèédúBîk íéîé äL¯ ¦§¨¤¨§Ÿ¨¨¦§¨
DzCp idzE" zErnWn oM dxF`kNW¤¦§¨¥©§¨§¦¦¨¨
.eilr mB didY DNW zECPdW ,"eilr̈¨¤©¦¤¨¦§¤©¨¨

."íéîé úòáL àîèå" :øîBì ãeîìz©§©§¨¥¦§©¨¦
dúcð éäúe" :øîBì ãeîìz äîe©©§©§¦¦¨¨

íãà äànèî àéä äî ?"åéìò¯ ¨¨©¦§©§¨¨¨
ÎlwA iz`C ,eilrW micbA `Ohl§©¥§¨¦¤¨¨§¨¥§©

DaMWOn xnFge(` ,bl dcp i"yx). ¨¤¦¦§¨¨
ñøç éìëe¯hQidA(my dcp i"yx), §¦¤¤§¤¥

.mW i"WxaE ai wEqR lirlckE§¦§¥¨§©¦¨
.ñøç éìëe íãà ànèî àeä óà¯ ©§©¥¨¨§¦¤¤

eilrW micbA `Ohldcp i"yx) §©¥§¨¦¤¨¨
(my.dk dxez

(dk)íéaø íéîéìL Yíéîé äL¯ ¨¦©¦§Ÿ¨¨¦
xnFlM] dWlW "miAx" ,mipW "mini"¨¦§©¦©¦§¨§©

["mini" lr miAExn,ck w"a i"yx .mipdk zxez) §¦©¨¦
(` ,al dcp .`?dxUr "miAx" `N` Fpi` F` .¥¤¨©¦£¨¨

FrnWe dAExn FrnXW lM :Yxn`̈©§¨¨¤¦§§¤§¦§
YqtY ,YqtY `l dAExn YqtY ,hrEn¨¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨
dfi` LlWxiR `le li`Fd ,YqtY hrEn¨¨©§¨¦§Ÿ¥©§¥¤
,rnWOAW oFW`xd qFRzl Ll Wi ,odn¥¤¥§¦§¨¦¤©©§©
ip` ,dAExnd `N` qFRzp `l m`W¤¦Ÿ¦§¤¨©§¤£¦
dfl Fhrnn dY` okidn :LaiWn§¦§¥¥¨©¨§©£§¤
.rnWnA `Ed s` `lde ,hrEOd©¨©£Ÿ©§©§©
,dxUrn zFgtA daf Dpi` :xn`YWM§¤Ÿ©¥¨¨¨§¨¥£¨¨
dWlW s` `lde :Ll xnF` ip £̀¦©§©£Ÿ©§¨

ip`e ,dWlWA :xn`YWkE .rnWnA§©§©§¤Ÿ©¦§¨©£¦
xnF` dY` ,dxUr `N` Fpi` :LaiWn§¦§¥¤¨£¨¨©¨¥

rnWnA dWlXd s` :il` ,glw oileg i"yx) ¦©©§¨§©§©
(mipdk zxez t"r.

dúcð-úò àìaeàöiL øçà Y §Ÿ¤¦¨¨©©¤¨§
dúcð éîé úòáL¯lirl mixMfPd ¦§©§¥¦¨¨©¦§¨¦§¥

:` ,br dCp i"Wx mB d`xE .hi wEqR̈§¥©©¦¦¨
dWlW d`FxA `N` Ll xnF` Fpi`"¥¥§¤¨§¨§¨
dz`xW ,DzCpl KEnq DzCp ini xg ©̀©§¥¦¨¨¨§¦¨¨¤¨£¨
,DzCp ini zraW xg` oFW`x mFi¦©©¦§©§¥¦¨¨

."ixiUre iriWzE ipinW dz`xe§¨£¨§¦¦§¦¦©£¦¦
áeæú éë BàìL úà Yíéîiä úL ¦¨¤§Ÿ¤©¨¦

,eìlädúcð ìòíBé dúcpî âìôî Y ©¨©¦¨¨ª§¨¦¦¨¨
ãçà¯KEnq :FWExiR "DzCp lr" ¤¨©¦¨¨¥¨

xaM WOn DzCpl KEnQW oeike ,DzCpl§¦¨¨§¥¨¤¨§¦¨¨©¨§¨
DzCpÎzr `lA"n Epcnllr" oM m` ," ¨©§¦§Ÿ¤¦¨¨¦¥©

,cg` mFi DzCPn bltEn df ixd ,"DzCp¦¨¨£¥¤§¨¦¦¨¨¤¨
.DzCpl KEnq `xwp df mBW¤©¤¦§¨¨§¦¨¨

äLøôa õeøç dètLîe .äáæ àéä Bæ¦¨¨¦§¨¨¨§¨¨¨
äcpä úãë àìå ,Bæ¯xn`X dnE §Ÿ§©©¦¨©¤¨©

dpEMd oi` "didY DzCp iniM" aEzMd©¨¦¥¦¨¨¦§¤¥©©¨¨
"dCPd zcM"(oexkfd xtq)wIcl Wie . §©©¦¨§¥§©¥

"DhRWn" azMdaGd lrW i"Wx oFWlA¦§©¦¤©©¨¨¨©¦§¨¨
,xnFl Wi ilE`e ,"zcM" azM dCp lre§©¦¨¨©§©§©¥©
,dX`A libx aSn Edf dCPW mEXn¦¤¦¨¤©¨¨¦¨¦¨
mi`zn if` ,DzECp ini zrA d`xYW¤¦§¤§¥§¥¦¨£©©§¦
EdGW oeiM daf ENi`e ,"zC" xnFl xzFi¥©¨§¦¨¨¥¨¤¤
Îzr `lA" d`xYW libx Fpi`W aSn©¨¤¥¨¦¤¦§¤§Ÿ¥
."hRWn" xnFl xzFi mi`zn ,"DzCp¦¨¨©§¦¥©¦§¨
íéi÷ð äòáL úøéôñ äðeòè BfL¯ ¤§¨§¦©¦§¨§¦¦

FzF`n uEg dpEMde .gk wEqR oOwlcM§¦§©¨¨§©©¨¨¥
dxdh m`e" xn`PW ,zwqFRW mFi¤¤¤¤¤¡©§¦¨£¨

"mini zraW Dl dxtqe DaFGni"yx) ¦¨§¨§¨¨¦§©¨¦
(` ,`l zekxa.

ïaø÷å¯.lÎhk miwEqR oOwlcM §¨§¨§¦§©¨§¦
äòáL úøéôñ äðeòè dðéà äcpäå§©¦¨¥¨§¨§¦©¦§¨

íéi÷ð¯Kixve .oAxw dpErh Dpi` oke §¦¦§¥¥¨§¨¨§¨§¨¦
iAB FxiMfdW s` ,FhinWd i"WxW oEIr¦¤©¦¦§¦©¤¦§¦©¥

.daf̈¨
"dúcðá äéäz íéîé úòáL" àlà¯ ¤¨¦§©¨¦¦§¤§¦¨¨

.hi wEqR lirl§¥¨
äàBø ïéa¯draW lM dz`x ENit`W ¥¨¤£¦¨£¨¨¦§¨

axrl zlaFh dOgd zriwW mr dwqtE¨§¨¦§¦©©©¨¤¤¨¤¤
(` ,i d"x i"yx)a ,gk dNibn i"Wx d`xE .§¥©¦§¦¨

.DzCp ini zNigzA dz`xWM EdGW¤¤§¤¨£¨¦§¦©§¥¦¨¨
ðéàL ïéaäàBø d¯zg` mrR `N` ¥¤¥¨¨¤¨©©©©

.mW i"WxA lirlcM ,calA¦§¨§¦§¥§©¦¨
[eðéúBaø] eLøãå¯dOkA `qxiBd oM §¨§©¥¥©¦§¨§©¨

.mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦
Bæ äLøôa¯.` ,br dCp .'mipdM zxFY' §¨¨¨©Ÿ£¦¦¨

äcð óBñ ïéa Lé íBé øNò ãçà©©¨¨¥¥¦¨
äcð úlçúì¯ini zraW ExarXn ¦§¦©¦¨¦¤¨§¦§©§¥

cr dCp zFidl zxfFg Dpi` dCPd©¦¨¥¨¤¤¦§¦¨©
mFi xUr cg` ExarIW(` ,ft oixcdpq i"yx). ¤©©§©©¨¨

ìL ìkLãçàa äàøzL ïéôeöø äL ¤¨§Ÿ¨§¦¤¦§¤§©©
äáæ àäz ,eìlä íBé øNò¯mB d`x ¨¨©¨§¥¨¨§¥©

`N` daf oi`e" :` ,`l zFkxA i"Wx©¦§¨§¥¨¨¤¨
cg` KFzA oitEvx mini dWlW d`Fxd̈¨§¨¨¦§¦§©©
i"Wx d`xE ."dCpl dCp oiAW mFi xUr̈¨¤¥¦¨§¦¨§¥©¦
icin mlFrl `vY `l"W ` ,g oikxr£¨¦¤Ÿ¥¥§¨¦¥
aWYW cr dCp zNigY zFidl daif¦¨¦§§¦©¦¨©¤¥¥
draW daWIW xg`lE ,miIwp draW¦§¨§¦¦§©©¤¨§¨¦§¨

."DzECp zNigzl dxfg miIwpek dxez §¦¦¨§¨¦§¦©¦¨



עט rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy

(ë)ìëå àîèé dúcða åéìò ákLz øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®§²Ÿ
:àîèé åéìò áLz-øLà£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

(àë)íéna õçøå åéãâa ñaëé dákLîa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥−©§¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

(áë)ñaëé åéìò áLz-øLà éìk-ìëa òâpä-ìëå§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®§©¥¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(âë)àåä-øLà éìkä-ìò Bà àeä ákLnä-ìò íàå§¦̧©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬
:áøòä-ãò àîèé Bá-Bòâða åéìò-úáLé¤«¤¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‡e‰ ·kLn‰ŒÏÚ Ì‡Â∑(ת"כ) אף ּבּה, נגע לא אפּלּו מֹוׁשבּה, על אֹו מׁשּכבּה על הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב, ¿ƒ««ƒ¿»ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
העל  ּבּמקרא האמּורה טמאה ּבדת ּבגדים הּוא ּכּבּוס ׁשּטעּון הּמרּכב ∑ÈÏk‰ŒÏÚ.יֹון, את BÚ‚a.לרּבֹות ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿

‡ÓËÈ B·∑"מ"עלֿהּכלי ׁשּנתרּבה הּמרּכב, על אּלא מדּבר ÓËÈ‡.אינֹו B·ŒBÚ‚a∑ ּכּבּוס טעּון ואינֹו ƒ¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿»¿ƒ¿»ְִֵָ
ּבגדים  לטּמא אדם מטּמא מּגעֹו אין ׁשהּמרּכב .ּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ãë)åéìò dúcð éäúe dúà Léà ákLé áëL íàå§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈
åéìò ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîé úòáL àîèå§¨¥−¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈

ñ :àîèé¦§¨«
i"yx£ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e∑(לג נדה ג'(ת"כ. אּלא יטמא לא לנּדתה, ּבחמּׁשי עליה ּבא ׁשאם לרגלּה, יעלה יכֹול ¿ƒƒ»»»»ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

היא  מה עליו"? נּדתּה "ּותהי לֹומר: ּתלמּוד ּומה ימים". ׁשבעת "וטמא לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותּה? ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָימים
חרס  ּוכלי אדם מטּמא הּוא אף חרס, ּוכלי אדם .מטּמאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

È‰Èכ  d˜eÁÈ¯a È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙È˙ Èc ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿…ƒ≈≈¬ƒ¿≈¿»»

d·kLÓaכא  ·¯˜Èc ÏÎÂÈ‰BLe·Ï ÚaˆÈ ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿«¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚכב  ·˙È˙ Èc ‡Ó ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿»»»ƒ≈≈¬ƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

‰È‡כג  Èc ‡Ó ÏÚ B‡ ‡e‰ ‡·kLÓ ÏÚ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿¿»«»»ƒƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰È da d·¯˜Óa È‰BÏÚ ‡·˙È»¿»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

¯d˜eÁכד  È‰˙e d˙È ¯·b ·ekLÈ ·kLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
‡·kLÓ ÏÎÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»

:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·ekLÈ Ècƒƒ¿¬ƒ¿≈¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)àeä ákLnä ìò íàåáëBMä Y §¦©©¦§¨©¥
ìò Bà dákLî ìò áLBiä Bà©¥©¦§¨¨©

dáLBî¯ilMd lr F`" aEzMW FnM ¨¨§¤¨©©§¦
rnWnE ."eilr zaWFi `id xW £̀¤¦¤¤¨¨©§©
lr oiA ,akFXdW ,i"Wx oFWNn¦§©¦¤©¥¥©
mEXn `OHn ,aWFOd lr oiA aMWOd©¦§¨¥©©¨¦©¥¦
oiaE aWFOd lr oiA ,aWFId oke ,aMWn¦§¨§¥©¥¥©©¨¥

.aWFn mEXn `OHn ,aMWOd lr©©¦§¨¦©¥¦¨
[B]a òâð àì elôà¯F` akXW oFbM £¦Ÿ¨©§¤¨©

,milM F` mirSn wqtdA eilr aWï©¨¨§¤§¥©¨¦¥¦
rbp m` ixdW ,e wEqR i"WxA lirlckE§¦§¥§©¦¨¤£¥¦¨©
.akÎ`k miwEqR lirl WxRzp xaM FA§¨¦§¨¥§¥§¦
xAcn ,"Fa FrbpA" wEqRA xn`PX dnE©¤¤¡©©¨§¨§§©¥

.i"WxA oOwlcM ,aMxnA§¤§¨§¦§©¨§©¦
äøeîàä äàîè úãa "àeä" óà©§©ª§¨¨£¨

ïBéìòä àø÷na¯.akÎ`k miwEqR ©¦§¨¨¤§§¦
íéãâa ñeak ïeòhL¯xn`PX dnE ¤¨¦§¨¦©¤¤¡©

`le ,calA "axrd cr `nhi" o`M̈¦§¨©¨¨¤¦§¨§Ÿ
i"Wx d`x ± micbA qEAiM xMfp¦§©¦§¨¦§¥©¦

.KWndA©¤§¥

éìkä ìòákønä úà úBaøì Y¯ ©©§¦§©¤©¤§¨
z` `Ohn mB if` ,eilr akx m`W¤¦¨©¨¨£©©§©¥¤
`NW ENit` eicbA z`e eilr akFxd̈¥¨¨§¤§¨¨£¦¤Ÿ

dribpA(`"eb)rnWn dxF`kl . ¦§¦¨¦§¨©§©
lr" zFaiYd xEYIn `Ed cEOiNdW¤©¦¦¦©¥©
,`Ed oFkp m` oEIr Kixv la` ,"ilMd©§¦£¨¨¦¦¦¨
iAbl "ilM lkA" xMfp ok iptl ixdW¤£¥¦§¥¥¦§©§¨§¦§©¥
okle .xEYi df oi` oM m`e ,calA aWFn¨¦§¨§¦¥¥¤¦§¨¥
zErnWOn `Ed cEOiNdW ,xnFl d`xp¦§¤©¤©¦¦©§¨
lr FWxtl mB oYiPW ,"ilMd lr"©©§¦¤¦¨©§¨§©
.ilMd lr akFx akFxd oMW ,aMxn¤§¨¤¥¨¥¥©©§¦
iAB aMxn WxFtnA aYkp `NW mrHde§©©©¤Ÿ¦§©¦§¨¤§¨©¥
azM ,af iAB lirl aYkPW FnM dCp¦¨§¤¦§©§¥©¥¨¨©
oEbd oi`W itl" :` ,b migqtA i"Wx©¦¦§¨¦§¦¤¥¨
."dX`A milbx wEQitE daikx xiMfdl§©§¦§¦¨¦©§©¦§¦¨

àîèé Bá Bòâðaàlà øaãî Bðéà Y §¨§¦§¨¥§©¥¤¨
ákønä ìò¯aMWnA rbFPd la` ©©¤§¨£¨©¥©§¦§¨

lirlcM ,micbA qEAiM mB oErh aWFnE¨¨©¦§¨¦§¦§¥
akÎ`k miwEqR(m"`x). §¦

"éìkä ìò"î äaøúpL¯xnFlM ¤¦§©¨¥©©§¦§©

itl Edfe ,"ilMd lr" aqEn "Fa FrbpA"§¨§¨©©§¦§¤§¦
itl la` .lirl oFW`xd WExiRd©¥¨¦§¥£¨§¦
mB FrnWn "ilMd lr"W ipXd WExiRd©¥©¥¦¤©©§¦©§¨©
aqEn "Fa FrbpA" if` ,aMxn mbe aWFn¨§©¤§¨£©§¨§¨
"ilMd lr"n cnlPW aMxOd lr wx©©©¤§¨¤¦§©¥©©§¦
dxFn oke ,Fnvr "ilMd lr" `le§Ÿ©©§¦©§§¥¨

.o`M i"Wx oFWl zErnWn dxF`kl¦§¨©§¨§©¦¨
àîèé Bá Bòâðañeak ïeòè Bðéàå Y §¨§¦§¨§¥¨¦

íéãâa¯qAki" o`M xn`p `l ixdW §¨¦¤£¥Ÿ¤¡©¨§©¥
rbFPd iAB lirl xn`PW FnM "eicbA§¨¨§¤¤¡©§¥©¥©¥©

.aWFnaE aMWnA§¦§¨§¨
íãà ànèî Bòbî ïéà ákønäL¤©¤§¨¥©¨§©¥¨¨
ànèî BàOî ìáà ,íéãâá ànèì§©¥§¨¦£¨©¨§©¥

.íéãâa ànèì íãà¯i"Wx mB d`x ¨¨§©¥§¨¦§¥©©¦
.(af iAB) i wEqR lirlck dxez §¥¨©¥¨

(ck)åéìò dúcð éäúeäìòé ìBëé Y §¦¦¨¨¨¨¨©£¤
dìâøì¯DtFql dlri(` ,bl dcp i"yx). §©§¨©£¤§¨

ini sFqA Fz`nEHn dlrIW ,xnFlM§©¤©£¤¦§¨§§¥
DllbA dlrIW FWExiR F` ,DzECp¦¨¥¤©£¤¦§¨¨

(m"`x)"Dlbxl" :azM "cec ixaC"de .§©¦§¥¨¦¨©§©§¨

rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy

(äë)àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ
áBæ éîé-ìk dúcð-ìò áeæú-éë Bà dúcð-úò¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´

:àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîèª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ימים Ïad˙cŒ˙Ú.ׁשלׁשה נּדתּה∑‡ ימי ׁשבעת ׁשּיצאּו eÊ˙ŒÈÎ·.אחר B‡∑ ׁשלׁשת את »ƒ«ƒְִָָֹ¿…∆ƒ»»ְְְִִֵֶַַַָָָƒ»ְֶֶֹ

הּללּו עג)∑d˙cŒÏÚ.הּימים ּכדת (נדה ולא זֹו. ּבפרׁשה חרּוץ ּומׁשּפטּה זבה, היא זֹו אחד, יֹום מּנּדתּה מפלג ִַַָָ«ƒ»»ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָָָֹֻ
ימים  ׁשבעת אּלא נקּיים, ׁשבעה ספירת טעּונה אינּה והּנּדה וקרּבן, נקּיים ׁשבעה ספירת טעּונה ׁשּזֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהּנּדה,
ׁשּכל  נּדה, לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין יֹום י"א זֹו ּבפרׁשה ודרׁשּו רֹואה; ׁשאינּה ּבין רֹואה ּבין ּבנּדתּה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּתהיה

זבה  ּתהא הּללּו, יֹום עׂשר ּבאחד ׁשּתראה רצּופין .ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi 'nr `ipzl zedbde zenewn i`xn)

ררררּבּבּבּביםיםיםים ימיםימיםימיםימים ּדּדּדּדממממּהּהּהּה זזזזֹוֹוֹוֹובבבב יזיזיזיזּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכיייי כה)ואואואואּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ננננּדּדּדּדהההה(טו, לתחלתחלתחלתחּלּלּלּלתתתת ננננּדּדּדּדהההה ססססֹוֹוֹוֹוףףףף ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּביןיןיןין ייייֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעׂשׂשׂשׂשרררר מאאמו"ר (רש"י)אחדאחדאחדאחד ׁשמעּתי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתבֹות: ראׁשי – ּתניא שליט"א: והרה"ח יא יא יא יא הרה"ג נזירנזירנזירנזיר רז"ל.ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹודהדהדהדה למאמר ב)(הּכּונה עב, לתֹודה,(נדה ׁשמן לג "חצי : ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

מּסיני"). למׁשה הלכה – לנּדה נּדה ׁשּבין יֹום ע ׂשר ואחד לנזיר, יין ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּורביעית

ÔÈ‡ÈbÒכה  ÔÈÓBÈ dÓc ·Bc ·e„È È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿¿«ƒ«ƒƒ
d˜eÁ¯ ÏÚ ·e„˙ È¯‡ B‡ d˜eÁ¯ ÔcÚ ‡Ïa¿»ƒ«ƒ«¬≈¿«ƒ«
È‰z d˜eÁ¯ ÈÓBÈk d˙·BÒ ·Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈ƒ«¿≈

:‡È‰ ‡·‡ÒÓ¿»√»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

KlY xW`M ,DNW zFriqRA FWExiR¥©§¦¤¨©£¤¥¥
Dz`nEh ini xRqnA d`nEHd ikxcA§©§¥©§¨§¦§©§¥§¨¨
oFWlA hwp okle ,lwdl DlrFA mB Kli¥¥©£¨§¨¥§¨¥¨©¦§
zlrn Fl didYW xnFlM ,"dlri"©£¤§©¤¦§¤©£©

.DNW `NETd©¨¤¨
àì dúcðì éLéîça äéìò àa íàL¤¦¨¨¤¨©£¦¦§¦¨¨Ÿ

ìL àlà àîèédúBîk íéîé äL¯ ¦§¨¤¨§Ÿ¨¨¦§¨
DzCp idzE" zErnWn oM dxF`kNW¤¦§¨¥©§¨§¦¦¨¨
.eilr mB didY DNW zECPdW ,"eilr̈¨¤©¦¤¨¦§¤©¨¨

."íéîé úòáL àîèå" :øîBì ãeîìz©§©§¨¥¦§©¨¦
dúcð éäúe" :øîBì ãeîìz äîe©©§©§¦¦¨¨

íãà äànèî àéä äî ?"åéìò¯ ¨¨©¦§©§¨¨¨
ÎlwA iz`C ,eilrW micbA `Ohl§©¥§¨¦¤¨¨§¨¥§©

DaMWOn xnFge(` ,bl dcp i"yx). ¨¤¦¦§¨¨
ñøç éìëe¯hQidA(my dcp i"yx), §¦¤¤§¤¥

.mW i"WxaE ai wEqR lirlckE§¦§¥¨§©¦¨
.ñøç éìëe íãà ànèî àeä óà¯ ©§©¥¨¨§¦¤¤

eilrW micbA `Ohldcp i"yx) §©¥§¨¦¤¨¨
(my.dk dxez

(dk)íéaø íéîéìL Yíéîé äL¯ ¨¦©¦§Ÿ¨¨¦
xnFlM] dWlW "miAx" ,mipW "mini"¨¦§©¦©¦§¨§©

["mini" lr miAExn,ck w"a i"yx .mipdk zxez) §¦©¨¦
(` ,al dcp .`?dxUr "miAx" `N` Fpi` F` .¥¤¨©¦£¨¨

FrnWe dAExn FrnXW lM :Yxn`̈©§¨¨¤¦§§¤§¦§
YqtY ,YqtY `l dAExn YqtY ,hrEn¨¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨
dfi` LlWxiR `le li`Fd ,YqtY hrEn¨¨©§¨¦§Ÿ¥©§¥¤
,rnWOAW oFW`xd qFRzl Ll Wi ,odn¥¤¥§¦§¨¦¤©©§©
ip` ,dAExnd `N` qFRzp `l m`W¤¦Ÿ¦§¤¨©§¤£¦
dfl Fhrnn dY` okidn :LaiWn§¦§¥¥¨©¨§©£§¤
.rnWnA `Ed s` `lde ,hrEOd©¨©£Ÿ©§©§©
,dxUrn zFgtA daf Dpi` :xn`YWM§¤Ÿ©¥¨¨¨§¨¥£¨¨
dWlW s` `lde :Ll xnF` ip £̀¦©§©£Ÿ©§¨

ip`e ,dWlWA :xn`YWkE .rnWnA§©§©§¤Ÿ©¦§¨©£¦
xnF` dY` ,dxUr `N` Fpi` :LaiWn§¦§¥¤¨£¨¨©¨¥

rnWnA dWlXd s` :il` ,glw oileg i"yx) ¦©©§¨§©§©
(mipdk zxez t"r.

dúcð-úò àìaeàöiL øçà Y §Ÿ¤¦¨¨©©¤¨§
dúcð éîé úòáL¯lirl mixMfPd ¦§©§¥¦¨¨©¦§¨¦§¥

:` ,br dCp i"Wx mB d`xE .hi wEqR̈§¥©©¦¦¨
dWlW d`FxA `N` Ll xnF` Fpi`"¥¥§¤¨§¨§¨
dz`xW ,DzCpl KEnq DzCp ini xg ©̀©§¥¦¨¨¨§¦¨¨¤¨£¨
,DzCp ini zraW xg` oFW`x mFi¦©©¦§©§¥¦¨¨

."ixiUre iriWzE ipinW dz`xe§¨£¨§¦¦§¦¦©£¦¦
áeæú éë BàìL úà Yíéîiä úL ¦¨¤§Ÿ¤©¨¦

,eìlädúcð ìòíBé dúcpî âìôî Y ©¨©¦¨¨ª§¨¦¦¨¨
ãçà¯KEnq :FWExiR "DzCp lr" ¤¨©¦¨¨¥¨

xaM WOn DzCpl KEnQW oeike ,DzCpl§¦¨¨§¥¨¤¨§¦¨¨©¨§¨
DzCpÎzr `lA"n Epcnllr" oM m` ," ¨©§¦§Ÿ¤¦¨¨¦¥©

,cg` mFi DzCPn bltEn df ixd ,"DzCp¦¨¨£¥¤§¨¦¦¨¨¤¨
.DzCpl KEnq `xwp df mBW¤©¤¦§¨¨§¦¨¨

äLøôa õeøç dètLîe .äáæ àéä Bæ¦¨¨¦§¨¨¨§¨¨¨
äcpä úãë àìå ,Bæ¯xn`X dnE §Ÿ§©©¦¨©¤¨©

dpEMd oi` "didY DzCp iniM" aEzMd©¨¦¥¦¨¨¦§¤¥©©¨¨
"dCPd zcM"(oexkfd xtq)wIcl Wie . §©©¦¨§¥§©¥

"DhRWn" azMdaGd lrW i"Wx oFWlA¦§©¦¤©©¨¨¨©¦§¨¨
,xnFl Wi ilE`e ,"zcM" azM dCp lre§©¦¨¨©§©§©¥©
,dX`A libx aSn Edf dCPW mEXn¦¤¦¨¤©¨¨¦¨¦¨
mi`zn if` ,DzECp ini zrA d`xYW¤¦§¤§¥§¥¦¨£©©§¦
EdGW oeiM daf ENi`e ,"zC" xnFl xzFi¥©¨§¦¨¨¥¨¤¤
Îzr `lA" d`xYW libx Fpi`W aSn©¨¤¥¨¦¤¦§¤§Ÿ¥
."hRWn" xnFl xzFi mi`zn ,"DzCp¦¨¨©§¦¥©¦§¨
íéi÷ð äòáL úøéôñ äðeòè BfL¯ ¤§¨§¦©¦§¨§¦¦

FzF`n uEg dpEMde .gk wEqR oOwlcM§¦§©¨¨§©©¨¨¥
dxdh m`e" xn`PW ,zwqFRW mFi¤¤¤¤¤¡©§¦¨£¨

"mini zraW Dl dxtqe DaFGni"yx) ¦¨§¨§¨¨¦§©¨¦
(` ,`l zekxa.

ïaø÷å¯.lÎhk miwEqR oOwlcM §¨§¨§¦§©¨§¦
äòáL úøéôñ äðeòè dðéà äcpäå§©¦¨¥¨§¨§¦©¦§¨

íéi÷ð¯Kixve .oAxw dpErh Dpi` oke §¦¦§¥¥¨§¨¨§¨§¨¦
iAB FxiMfdW s` ,FhinWd i"WxW oEIr¦¤©¦¦§¦©¤¦§¦©¥

.daf̈¨
"dúcðá äéäz íéîé úòáL" àlà¯ ¤¨¦§©¨¦¦§¤§¦¨¨

.hi wEqR lirl§¥¨
äàBø ïéa¯draW lM dz`x ENit`W ¥¨¤£¦¨£¨¨¦§¨

axrl zlaFh dOgd zriwW mr dwqtE¨§¨¦§¦©©©¨¤¤¨¤¤
(` ,i d"x i"yx)a ,gk dNibn i"Wx d`xE .§¥©¦§¦¨

.DzCp ini zNigzA dz`xWM EdGW¤¤§¤¨£¨¦§¦©§¥¦¨¨
ðéàL ïéaäàBø d¯zg` mrR `N` ¥¤¥¨¨¤¨©©©©

.mW i"WxA lirlcM ,calA¦§¨§¦§¥§©¦¨
[eðéúBaø] eLøãå¯dOkA `qxiBd oM §¨§©¥¥©¦§¨§©¨

.mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦
Bæ äLøôa¯.` ,br dCp .'mipdM zxFY' §¨¨¨©Ÿ£¦¦¨

äcð óBñ ïéa Lé íBé øNò ãçà©©¨¨¥¥¦¨
äcð úlçúì¯ini zraW ExarXn ¦§¦©¦¨¦¤¨§¦§©§¥

cr dCp zFidl zxfFg Dpi` dCPd©¦¨¥¨¤¤¦§¦¨©
mFi xUr cg` ExarIW(` ,ft oixcdpq i"yx). ¤©©§©©¨¨

ìL ìkLãçàa äàøzL ïéôeöø äL ¤¨§Ÿ¨§¦¤¦§¤§©©
äáæ àäz ,eìlä íBé øNò¯mB d`x ¨¨©¨§¥¨¨§¥©

`N` daf oi`e" :` ,`l zFkxA i"Wx©¦§¨§¥¨¨¤¨
cg` KFzA oitEvx mini dWlW d`Fxd̈¨§¨¨¦§¦§©©
i"Wx d`xE ."dCpl dCp oiAW mFi xUr̈¨¤¥¦¨§¦¨§¥©¦
icin mlFrl `vY `l"W ` ,g oikxr£¨¦¤Ÿ¥¥§¨¦¥
aWYW cr dCp zNigY zFidl daif¦¨¦§§¦©¦¨©¤¥¥
draW daWIW xg`lE ,miIwp draW¦§¨§¦¦§©©¤¨§¨¦§¨

."DzECp zNigzl dxfg miIwpek dxez §¦¦¨§¨¦§¦©¦¨



rxevnÎrixfzפ zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy

(åë)dáBæ éîé-ìk åéìò ákLz-øLà ákLnä-ìk̈©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈
áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´

:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìò̈½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«

(æë)íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé ía òâBpä-ìëå§¨©¥¬©−̈¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

(çë)íéîé úòáL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå§¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬¨¦−
:øäèz øçàå§©©¬¦§¨«

(èë)éðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−
ìäà çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå äðBé éða§¥´¨®§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(ì)äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®
:dúàîè áBfî ýåýé éðôì ïäkä äéìò øtëå§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«

(àì)eúîé àìå íúàîhî ìàøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ
:íëBúa øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«

i"yx£Ìz¯f‰Â∑וכן ּפריׁשה, אּלא 'נזירה' א)אין וכן(ישעיה אחֹור", "נזרּו מח): אחיו"(בראשית "נזיר :.e˙ÓÈ ‡ÏÂ ¿ƒ«¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ¿…»À
Ì˙‡ÓËa∑'מיתה' קרּוי מקּדׁש מטּמא ׁשל ה'ּכרת' .הרי ¿À¿»»ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

ÈÓBÈכו  Ïk È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»≈
Èc ‡Ó ÏÎÂ dÏ È‰È d˜eÁ¯ ·kLÓk d·B„«¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»»ƒ
:d˜eÁ¯ ˙·‡BÒk È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ·˙È≈̇≈¬ƒ¿»»¿≈¿¬«ƒ«

ÚaˆÈÂכז  ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰a ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿¿≈¿»»ƒ««
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

Ú·L˙כח  dÏ ÈÓ˙Â d·BcÓ ˙‡ÈÎc Ì‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ¿«
:Èk„z Ôk ¯˙·e ÔÈÓBÈƒ»«≈ƒ¿≈

ÔÈÈÙLכט  ÔÈ¯z dÏ ·qz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ««¿≈«¿ƒƒ
‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙È˙Â ‰BÈ Èa ÔÈ¯z B‡¿≈¿≈»¿«¿ƒ»¿¿»«¬»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

ÏÚ˙‡ל  „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»««»»¿»«¬»»
:d˙·BÒ ·BcÓ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k dÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬««¬»√»¿»ƒ¿«

ÏÂ‡לא  ÔB‰˙·‡BqÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¬»¿¿»
Èc ÈkLÓ ˙È ÔB‰·‡Òa ÔB‰˙·‡BÒa Ôe˙eÓÈ¿¿¬»¿¿»»¿»«¿¿ƒƒ

:ÔB‰ÈÈ·≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`l)ízøfäåäøéæð ïéà Y¯zNn §¦©§¤¥§¦¨¦©
o"EPdW `N` ,"xfp" DWxW "mYxGde"§¦©§¤¨§¨¤¨¤©

o"iGd lW WbCA zrlap(m"`x). ¦§©©©¨¥¤©©¦
äLéøt àlà¯mYWxtdezereay i"yx) ¤¨§¦¨§¦§©§¤

(a ,gi.a ,ak oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨
.i ,h rWFd .c ,` dirWi .a ,e xAcOA©¦§¨§©§¨¥©

.b ,e dixkf .`i ,a qFnr̈§©§¨
"øBçà eøæð" ïëå¯EbFqp .c ,` dirWi §¥¨Ÿ¨§©§¨¨

mFwOd lv`n mdixg`l(my i"yx). §©£¥¤¥¥¤©¨
"åéçà øéæð" ïëå¯.ek ,hn ziW`xA §¥§¦¤¨§¥¦
eig`n lCaPW(my i"yx). ¤¦§©¥¤¨

íúàîèa eúîé àìåúøkä éøä Y §Ÿ¨ª§ª§¨¨£¥©¨¥
äúéî éeø÷ Lc÷î ànèî ìL¯ ¤§©¥¦§¨¨¦¨

eipaE `Ed zxkAW iRÎlrÎs` :WExiR¥©©¦¤§¨¥¨¨
zxkp`Ed minW iciA dziOaE ,mi ¦§¨¦§¦¨¦¥¨©¦

WCwn `OhnE ,zxkp Frxf oi`e zxkp¦§¨§¥©§¦§¨§©¥¦§¨
aizkcM ,zxkA `Ed(k ,hi xacna)Wi`e" : §¨¥§¦§¦§¦

WtPd dzxkpe `Hgzi `le `nhi xW £̀¤¦§¨§Ÿ¦§©¨§¦§§¨©¤¤
,"`Oh 'd WCwn z` iM l`xUIn `idd©¦¦¦§¨¥¦¤¦§©¦¥
"EzEni `le" xn`e dzin F`xw o`M̈§¨¦¨§¨©§Ÿ¨
zxn`p dziOd iM ,EzxMi `le mFwnA¦§§Ÿ¦¨§¦©¦¨¤¡¤¤

hxtaE llkA(m"`x)zErnWn oke . ¦§¨¦§¨§¥©§¨
Wpr dn ipRn" :mW xAcOA "ixtq"d©¦§¥©¦§¨¨¦§¥¨¨©
LcOll ?zxM o`ke dzin oNdl§©¨¦¨§¨¨¥§©¤§
."dzin `id zxke ,zxM `id dziOW¤¦¨¦¨¥§¨¥¦¦¨
otF`A i"Wx zpEM Wxtl mB xWt` K ©̀¤§¨©§¨¥©¨©©¦§¤
oFWl xn`p WCwn `OhnAW s` :xg ©̀¥©¤¦§©¥¦§¨¤¡©§
Frxf"W Epid zxMd WpFre ,"dzxkpe"§¦§§¨§¤©¨¥©§¤©§

"mizxkp einie zxkp(h ,fi onwl i"yx oeylk), ¦§¨§¨¨¦§¨¦
`le" :o`M aEzMd xn`W dGn K ©̀¦¤¤¨©©¨¨§Ÿ

EzEni,"ipMWn z` m`OhA mz`nEhA ¨§§¨¨§©§¨¤¦§¨¦
`OhnA xEn`d zxMd WpFrW oaEn¨¤¤©¨¥¨¨¦§©¥
`Ohnd zzinl wx dpEMd ,WCwn¦§¨©©¨¨©§¦©©§©¥
zxM `xwpe) eipA lW `le calA WCwn¦§¨¦§¨§Ÿ¤¨¨§¦§¨¨¥
miXW lib iptl zOW oiprl wx©§¦§©¤¥¦§¥¦¦¦
miXing lib iptl `le ,zxkaM¦§¨¥§Ÿ¦§¥¦£¦¦
`aEn Kkl mrHdW d`xpe .(dzinaM¦§¦¨§¦§¤¤©©©§¨¨
`le" :xn`W Fnvr aEzMd oFWlA¦§©¨©§¤¨©§Ÿ

EzEnimz`nEhAEqpkPW oeiMW ," ¨§§¨¨¤¥¨¤¦§§
mB okl ,mdNW "mz`nEhA" WCwOl©¦§¨§§¨¨¤¨¤¨¥©
mdNW dzinA wx `Ed KM lr WpFrd̈¤©¨©§¦¨¤¨¤
Fnvr df ilE`e .mdipA lW `le ,mnvr©§¨§Ÿ¤§¥¤§©¤©§
oFWl xEYi :o`M x`al i"Wx zpEM©¨©©¦§¨¥¨¦§

."mz`nEhA" aEzMdal dxez ©¨§§¨¨

rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy

(áì)òøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

i"yx£·f‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ּתֹורתֹו ּומהּו אחת. ראּיה Ú¯ÊŒ˙·ÎL.ּבעל epnÓ ‡ˆz ¯L‡Â∑ ּכבעל הּוא הרי …««»ְִַַַַַָָ«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«∆«ְֲֵַַ
ערב  טמאת טמא .קרי, ְִֵֶֶֶַָֻ

(âì)äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥¨®
:äàîè-íò ákLé øLà Léàìe§¦¾£¤¬¦§©−¦§¥¨«

i"yx£B·BÊŒ˙‡ ·f‰Â∑:למעלה מפרׁשת ׁשּתֹורתן ראּיֹות, ׁשלׁש ּובעל ראּיֹות ׁשּתי ּבעל ¿«»∆ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr ci zegiy ihewl)

בנבנבנבנּדּדּדּדתתתתּהּהּהּה לג)והוהוהוהּדּדּדּדוהוהוהוה יצר (טו, ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ׁשּדם אמרּו, רז"ל ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אפּלּו ּבטמאתּה לעמד לאּׁשה ׁשאסּור הּדעֹות טעם לבאר יׁש זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל מציאּות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּבּה
חטא  ׁשל והּזהמא מהרע הּטהרה על מֹורה זה ּכי  – מצוה) לאו ּבזמּנּה ׁשּטבילה ּדקיימא־לן מאי לפי (אף ּבעיר ּבעלּה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאין

הּדעת. ֵַַַעץ
סימן. עיד"ו פסוקים, מצורע צ' פרשת חסלת

ÎL·˙לב  dpÓ ˜Bt˙ È„Â ‡·B„c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
:d· ‡·‡zÒ‡Ï ‡Ú¯Ê«¿»¿ƒ¿»»»«

d·Bcלג  ˙È ·È‡„„ÏÂ d˜eÁÈ¯a ‰˙·BÒ„ÏÂ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ»≈
ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚ÏÂ ‡a˜Ïe ¯Î„Ïƒ¿«¿À¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

Ù Ù Ù :‡·‡ÒÓ¿»»»

`xenl iy
ìL ìòaî (áî,äL.õøàä íBøãa íB÷î íL,íéäìàä Léàì ¦©©¨¦¨¥¨¦§¨¨¤§¦¨¡Ÿ¦

.òLéìà àéápì,íéøeka íçìøçà øö÷pL ïBLàø øéöwî éeNòä íçì ©¨¦¡¦¨¤¤¦¦¤¤¤¨¦¨¦¦¤¦§©©©

.øîòä,íéøBòN íçì íéøNòçîwî íçì íéøNò øtñîa eéäå ¨Ÿ¤¤§¦¤¤§¦§¨§¦§©¤§¦¤¤¦¤©

.íéøBòN,BðBì÷öa ìîøëåïéãò íäL éôk íéàìîe íékø íéìaLå §¦§©§¤§¦§§¦¢¦©¦§¥¦§¦¤¥£©¦

Bútì÷a ,"BðBì÷öa" .íäéúBtì÷a¦§¦¥¤§¦§¦§¦¨

ïéî ,"BðBì÷öa" ,øçà Leøt .Béeqëáe§¦¥©¥§¦§¦

eøkæpL íéøácä úà àNð BaL ÷N©¤¨¨¤©§¨¦¤¦§§

.÷eñta,íòìíò eéäL íéãéîìzì ©¨¨¨©©§¦¦¤¨¦

.òLéìà àéápä,äæ ïzà äî (âî ©¨¦¡¦¨¨¤¥¤
.àeä èòî àìä,øúBäå ìBëà £Ÿ§©¨§¥

ãBòå ,ìëàì éc äéäé àáeäL äna©¤¤¨¦§¤©¤¡Ÿ§

.øúBî äéäé,'åâå ìBãb Léà (à ¦§¤¨¦¨
.åéðôì áeLç ,øîBìk,íéðô àeNðe §©¨§¨¨§¨¦

.Bãaëì íéðt Bì íéàNBð eéä ìkäå§©Ÿ¨§¦¨¦§©§

,íøàì äòeLz 'ä ïúð Bá ék¦¨©§¨©£¨
.íøàì äòeLz äàa Bãé ìò ék¦©¨¨¨§¨©£¨

,òøöî ìéç øBabBzòøö éðtîe ¦©¦§Ÿ̈¦§¥¨©§

mixn zxhr
áîàa Léàåäfä áòøä ïîæaìL ìraîäLíB÷î íLLéàì àáiå §¦̧¹̈¦§©¨¨¨©¤¦©´©¨¦À¨¥¨©¨¥Á§¦̧

íéøeka íçì íéäìàäeøöwL íéðBLàøä íéøBòOä ïîíçì-íéøNr ¨¡Ÿ¦¹¤³¤¦¦Æ¦©§¦¨¦¦¤¨§¤§¦¤´¤
ìîøëå íéøòNúBàìîe úBkø íéìaLBðì÷öaáLç Léàäå ,ïäéúBtéì÷a §Ÿ¦½§©§¤−¦¢¦©§¥§¦§Ÿ®¦§¦¥¤§¨¦¨©

äeö òLéìà ìáà ,òLéìà íìëàiLírì ïz øîàiåíL äéäL íéãéîìzì ¤Ÿ§¥¡¦¨£¨¡¦¨¦¨©¾Ÿ¤¥¬¨−̈©©§¦¦¤¨¨¨

eìëàéå,ñð Cøãa äëøa íäa äàa ék §Ÿ¥¦¨¨¨¤§¨¨§¤¤¥

Léà äàîì ÷étñä íçlä ìkL ãò: ©¤¨©¤¤¦§¦§¥¨¦

âîäæ ïzà äî BúøLî øîàiå©¸Ÿ¤Æ§¨´§½¨µ¤¥´¤½
Léà äàî éðôìänä èòî àìä ¦§¥−¥´¨¦®£Ÿ§©¥¨

äë ék eìëàéå írì ïz øîàiå©ÀŸ¤¥³¨¨Æ§Ÿ¥½¦´¬Ÿ
ìBëà äåäé øîàìBëàì éc äéäé ¨©²§Ÿ̈−¨¬¦§¤©¤¡

øúBäåøúBî äéäé ãBòå:ãîïziå §¥§¦§¤¨©¦¥¯
ðôìøáãk eøúBiå eìëàiå íäé ¦§¥¤²©«Ÿ§¬©¦−¦§©¬

:äåäéà-Cìî àáö-øN ïîrðå §Ÿ̈«§Â©£Â̈©§¨̧¤¤
ìBãb Léà äéä íøàáeLçéðôì £¹̈¨¨´¦Á¨¸¨¦§¥³

íéðô àNðe åéðãàBúBà eãak ílek £Ÿ¨Æ§ª´¨¦½¨¦§

íøàì äreLz äåäé-ïúð Bá-ék¦²¨©§Ÿ̈¬§−̈©£®̈
ìéç øBab äéä Léàäåúãøì ÷Lç §¨¦À¨¨²¦¬©−¦¨©¨¤¤

ú"åîùì òéøæú úùøôì äøèôä

ã á-íéëìî

ãáîìL ìraî àa LéàåLéàì àáiå äL §¦̧¹̈¦©´©¨¦À¨©¨¥Á§¦̧

íéøòN íçì-íéøNr íéøeka íçì íéäìàä̈¡Ÿ¦¹¤³¤¦¦Æ¤§¦¤´¤§Ÿ¦½

:eìëàéå írì ïz øîàiå Bðì÷öa ìîøëå§©§¤−§¦§Ÿ®©¾Ÿ¤¥¬¨−̈§Ÿ¥

âîäàî éðôì äæ ïzà äî BúøLî øîàiå©¸Ÿ¤Æ§¨´§½¨µ¤¥´¤½¦§¥−¥´¨

øîà äë ék eìëàéå írì ïz øîàiå Léà¦®©ÀŸ¤¥³¨¨Æ§Ÿ¥½¦´¬Ÿ¨©²

:øúBäå ìBëà äåäéãîeìëàiå íäéðôì ïziå §Ÿ̈−¨¬§¥©¦¥¯¦§¥¤²©«Ÿ§¬

:äåäé øáãk eøúBiåäàBá-ék íéðô àNðe åéðãà éðôì ìBãb Léà äéä íøà-Cìî àáö-øN ïîrðå ©¦−¦§©¬§Ÿ̈«§Â©£Â̈©§¨̧¤¤£¹̈¨¨´¦Á¨¸¦§¥³£Ÿ¨Æ§ª´¨¦½¦²
iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)áfä úøBz úàæäiàø ìòa Y Ÿ©©¨©©§¦¨
úçà¯`xwa aizk `aif `cgCi"yx) ©©©£¨¦¨

(a ,cl dcp.
epnî àöz øLàå" ?BúøBú eäîe©¨©£¤¥¥¦¤
,éø÷ ìòák àeä éøä ,"òøæ úáëL¦§©¤©£¥§©©¤¦

áøò úàîè àîè¯i"Wx mB d`x ¨¥ª§©¤¤§¥©©¦

,g zFzixM .` ,k dNibn .a ,fq migqR§¨¦§¦¨¨¥
.a ,cl dCp .`bl dxez ¦¨

(bl)BáBæ úà áfäåézL ìòa Y §©¨¤©©§¥
úBiàø¯zFaif iYW o`M ExMfPWt"r) §¦¤¦§§¨§¥¦

(my dcp i"yx.

ìL ìòáeúBiàø L¯wEqRA zg` daif ©©¨Ÿ§¦¦¨©©©¨
ixd ,df wEqtA zFaif iYWE ,mcFTd©¥§¥¦§¨¤£¥

.zFI`x WlẄ§¦
äìòîì úLøôî ïúøBzL¯miwEqR ¤¨¨§Ÿ¤¤§©§¨§¦

.mW i"WxaE bÎa§©¦¨



פי rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy

(åë)dáBæ éîé-ìk åéìò ákLz-øLà ákLnä-ìk̈©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈
áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´

:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìò̈½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«

(æë)íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé ía òâBpä-ìëå§¨©¥¬©−̈¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

(çë)íéîé úòáL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå§¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬¨¦−
:øäèz øçàå§©©¬¦§¨«

(èë)éðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−
ìäà çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå äðBé éða§¥´¨®§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(ì)äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®
:dúàîè áBfî ýåýé éðôì ïäkä äéìò øtëå§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«

(àì)eúîé àìå íúàîhî ìàøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ
:íëBúa øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«

i"yx£Ìz¯f‰Â∑וכן ּפריׁשה, אּלא 'נזירה' א)אין וכן(ישעיה אחֹור", "נזרּו מח): אחיו"(בראשית "נזיר :.e˙ÓÈ ‡ÏÂ ¿ƒ«¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ¿…»À
Ì˙‡ÓËa∑'מיתה' קרּוי מקּדׁש מטּמא ׁשל ה'ּכרת' .הרי ¿À¿»»ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

ÈÓBÈכו  Ïk È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»≈
Èc ‡Ó ÏÎÂ dÏ È‰È d˜eÁ¯ ·kLÓk d·B„«¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»»ƒ
:d˜eÁ¯ ˙·‡BÒk È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ·˙È≈̇≈¬ƒ¿»»¿≈¿¬«ƒ«

ÚaˆÈÂכז  ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰a ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿¿≈¿»»ƒ««
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

Ú·L˙כח  dÏ ÈÓ˙Â d·BcÓ ˙‡ÈÎc Ì‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ¿«
:Èk„z Ôk ¯˙·e ÔÈÓBÈƒ»«≈ƒ¿≈

ÔÈÈÙLכט  ÔÈ¯z dÏ ·qz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ««¿≈«¿ƒƒ
‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙È˙Â ‰BÈ Èa ÔÈ¯z B‡¿≈¿≈»¿«¿ƒ»¿¿»«¬»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

ÏÚ˙‡ל  „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»««»»¿»«¬»»
:d˙·BÒ ·BcÓ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k dÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬««¬»√»¿»ƒ¿«

ÏÂ‡לא  ÔB‰˙·‡BqÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¬»¿¿»
Èc ÈkLÓ ˙È ÔB‰·‡Òa ÔB‰˙·‡BÒa Ôe˙eÓÈ¿¿¬»¿¿»»¿»«¿¿ƒƒ

:ÔB‰ÈÈ·≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`l)ízøfäåäøéæð ïéà Y¯zNn §¦©§¤¥§¦¨¦©
o"EPdW `N` ,"xfp" DWxW "mYxGde"§¦©§¤¨§¨¤¨¤©

o"iGd lW WbCA zrlap(m"`x). ¦§©©©¨¥¤©©¦
äLéøt àlà¯mYWxtdezereay i"yx) ¤¨§¦¨§¦§©§¤

(a ,gi.a ,ak oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨
.i ,h rWFd .c ,` dirWi .a ,e xAcOA©¦§¨§©§¨¥©

.b ,e dixkf .`i ,a qFnr̈§©§¨
"øBçà eøæð" ïëå¯EbFqp .c ,` dirWi §¥¨Ÿ¨§©§¨¨

mFwOd lv`n mdixg`l(my i"yx). §©£¥¤¥¥¤©¨
"åéçà øéæð" ïëå¯.ek ,hn ziW`xA §¥§¦¤¨§¥¦
eig`n lCaPW(my i"yx). ¤¦§©¥¤¨

íúàîèa eúîé àìåúøkä éøä Y §Ÿ¨ª§ª§¨¨£¥©¨¥
äúéî éeø÷ Lc÷î ànèî ìL¯ ¤§©¥¦§¨¨¦¨

eipaE `Ed zxkAW iRÎlrÎs` :WExiR¥©©¦¤§¨¥¨¨
zxkp`Ed minW iciA dziOaE ,mi ¦§¨¦§¦¨¦¥¨©¦

WCwn `OhnE ,zxkp Frxf oi`e zxkp¦§¨§¥©§¦§¨§©¥¦§¨
aizkcM ,zxkA `Ed(k ,hi xacna)Wi`e" : §¨¥§¦§¦§¦

WtPd dzxkpe `Hgzi `le `nhi xW £̀¤¦§¨§Ÿ¦§©¨§¦§§¨©¤¤
,"`Oh 'd WCwn z` iM l`xUIn `idd©¦¦¦§¨¥¦¤¦§©¦¥
"EzEni `le" xn`e dzin F`xw o`M̈§¨¦¨§¨©§Ÿ¨
zxn`p dziOd iM ,EzxMi `le mFwnA¦§§Ÿ¦¨§¦©¦¨¤¡¤¤

hxtaE llkA(m"`x)zErnWn oke . ¦§¨¦§¨§¥©§¨
Wpr dn ipRn" :mW xAcOA "ixtq"d©¦§¥©¦§¨¨¦§¥¨¨©
LcOll ?zxM o`ke dzin oNdl§©¨¦¨§¨¨¥§©¤§
."dzin `id zxke ,zxM `id dziOW¤¦¨¦¨¥§¨¥¦¦¨
otF`A i"Wx zpEM Wxtl mB xWt` K ©̀¤§¨©§¨¥©¨©©¦§¤
oFWl xn`p WCwn `OhnAW s` :xg ©̀¥©¤¦§©¥¦§¨¤¡©§
Frxf"W Epid zxMd WpFre ,"dzxkpe"§¦§§¨§¤©¨¥©§¤©§

"mizxkp einie zxkp(h ,fi onwl i"yx oeylk), ¦§¨§¨¨¦§¨¦
`le" :o`M aEzMd xn`W dGn K ©̀¦¤¤¨©©¨¨§Ÿ

EzEni,"ipMWn z` m`OhA mz`nEhA ¨§§¨¨§©§¨¤¦§¨¦
`OhnA xEn`d zxMd WpFrW oaEn¨¤¤©¨¥¨¨¦§©¥
`Ohnd zzinl wx dpEMd ,WCwn¦§¨©©¨¨©§¦©©§©¥
zxM `xwpe) eipA lW `le calA WCwn¦§¨¦§¨§Ÿ¤¨¨§¦§¨¨¥
miXW lib iptl zOW oiprl wx©§¦§©¤¥¦§¥¦¦¦
miXing lib iptl `le ,zxkaM¦§¨¥§Ÿ¦§¥¦£¦¦
`aEn Kkl mrHdW d`xpe .(dzinaM¦§¦¨§¦§¤¤©©©§¨¨
`le" :xn`W Fnvr aEzMd oFWlA¦§©¨©§¤¨©§Ÿ

EzEnimz`nEhAEqpkPW oeiMW ," ¨§§¨¨¤¥¨¤¦§§
mB okl ,mdNW "mz`nEhA" WCwOl©¦§¨§§¨¨¤¨¤¨¥©
mdNW dzinA wx `Ed KM lr WpFrd̈¤©¨©§¦¨¤¨¤
Fnvr df ilE`e .mdipA lW `le ,mnvr©§¨§Ÿ¤§¥¤§©¤©§
oFWl xEYi :o`M x`al i"Wx zpEM©¨©©¦§¨¥¨¦§

."mz`nEhA" aEzMdal dxez ©¨§§¨¨

rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy

(áì)òøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

i"yx£·f‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ּתֹורתֹו ּומהּו אחת. ראּיה Ú¯ÊŒ˙·ÎL.ּבעל epnÓ ‡ˆz ¯L‡Â∑ ּכבעל הּוא הרי …««»ְִַַַַַָָ«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«∆«ְֲֵַַ
ערב  טמאת טמא .קרי, ְִֵֶֶֶַָֻ

(âì)äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥¨®
:äàîè-íò ákLé øLà Léàìe§¦¾£¤¬¦§©−¦§¥¨«

i"yx£B·BÊŒ˙‡ ·f‰Â∑:למעלה מפרׁשת ׁשּתֹורתן ראּיֹות, ׁשלׁש ּובעל ראּיֹות ׁשּתי ּבעל ¿«»∆ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr ci zegiy ihewl)

בנבנבנבנּדּדּדּדתתתתּהּהּהּה לג)והוהוהוהּדּדּדּדוהוהוהוה יצר (טו, ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ׁשּדם אמרּו, רז"ל ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אפּלּו ּבטמאתּה לעמד לאּׁשה ׁשאסּור הּדעֹות טעם לבאר יׁש זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל מציאּות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּבּה
חטא  ׁשל והּזהמא מהרע הּטהרה על מֹורה זה ּכי  – מצוה) לאו ּבזמּנּה ׁשּטבילה ּדקיימא־לן מאי לפי (אף ּבעיר ּבעלּה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאין

הּדעת. ֵַַַעץ
סימן. עיד"ו פסוקים, מצורע צ' פרשת חסלת

ÎL·˙לב  dpÓ ˜Bt˙ È„Â ‡·B„c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
:d· ‡·‡zÒ‡Ï ‡Ú¯Ê«¿»¿ƒ¿»»»«

d·Bcלג  ˙È ·È‡„„ÏÂ d˜eÁÈ¯a ‰˙·BÒ„ÏÂ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ»≈
ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚ÏÂ ‡a˜Ïe ¯Î„Ïƒ¿«¿À¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

Ù Ù Ù :‡·‡ÒÓ¿»»»

`xenl iy
ìL ìòaî (áî,äL.õøàä íBøãa íB÷î íL,íéäìàä Léàì ¦©©¨¦¨¥¨¦§¨¨¤§¦¨¡Ÿ¦

.òLéìà àéápì,íéøeka íçìøçà øö÷pL ïBLàø øéöwî éeNòä íçì ©¨¦¡¦¨¤¤¦¦¤¤¤¨¦¨¦¦¤¦§©©©

.øîòä,íéøBòN íçì íéøNòçîwî íçì íéøNò øtñîa eéäå ¨Ÿ¤¤§¦¤¤§¦§¨§¦§©¤§¦¤¤¦¤©
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המשך ביאור למסכת סוצה ליום שמונה עשר לעומר עמ' ב



פד

יום ראשון - ל' ניסן
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום רביעי - ג' אייר
מפרק יח 

עד סוף פרק כב

יום שני - א' אייר
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום חמישי - ד' אייר
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שלישי - ב' אייר
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' אייר
מפרק כט 

עד סוף פרק לד

שבת קודש - ו' אייר
פרק כ

מפרק לה עד סוף פרק לח

לשבוע פרשת תזריע־מצורע תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 

oqip 'l oey`x mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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,zyaeln `id mda
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- "mixrya rcep" ,d"awd ,"dlra"e ± l`xyi zqpkeäéàc§¦
÷acúàå òcéúà- "mixry"a ,waczne ybxp ,"rcep" `ed ± ¦§©©§¦§©¥

."'eëå déaìa øòLîc äî íeôì ãç ìëìitk cg` lkl ± §¨©§©¦§©¥§¦¥§
micnery miyp` ipyy ,jk .eala "qtez"e "xryn" `edy
lcad miiw z`f lkae ,dad` ly zillk dbixcn dze`a mdipy

.zeihxtd zebxca¯ eîéçøe eìéçc íéàø÷ð ïëìåd`xi §¨¥¦§¨¦§¦§¦
,dad`e"eðéäìà 'äì úBøzñpä"3,ly dad`d zbixcn ik - ©¦§¨©¡Ÿ¥

cner `ed oi`e zeid ,xg` icedi iabl zxzqen ,cg` icedi
,dbixcn dze`aåðéðáìe eðì úBìâpä" ïä ¯ úBöîe äøBúå§¨¦§¥©¦§¨§¨¥

,"'eë úBNòì,cg` lkl zeeye zeielb od zeevne dxez eli`e - ©£
äøBzä ìk íei÷a ,eðlëì ãçà ètLîe úçà äøBz ék¦¨©©¦§¨¤¨§ª¨§¦¨©¨

,äNòî úðéçáa úBöîe,zeevnde dxezd lk meiwe ziiyra - ¦§¦§¦©©£¤

ote` eze`e oilitz ly dxev dze` ± l`xyi ipa lk mieezyn
icedid lv`e ,l`xyiay milecbay lecbd lv` dey dgpd ly

.l`xyia xzeia zegpdeîéçøe eìéçãa ïk-ïéàM-äîdpey ± ©¤¥¥¦§¦§¦
,dad`e d`xil qgia xacdçîaL 'ä úà úòcä éôì íäL¤¥§¦©©©¤¤§Ÿ©

,áìåon cg` dpey jka - ¨¥
ezriciy in yi :ipyd
dwenre dlecb zewl`a
ezad`e ez`xi okle xzei
yie ,xzei zelecb 'd z`
,xzei dzegt ezrici xy`
ezad`e ez`xi mb okle
dbixcna od 'd z`

,xzei dzegtøkæpk©¦§¨
.ìéòìmcewd wxta §¥

,owfd epax xiaqd
dad`" oia lcaddy
"mler zad`"l "dax
`id "dax dad`" :`ed
,dlrnln d`ad dad`
did `l ezceara mc`de
ribdl mrt s` leki
lr dil` ribn mc`y dad` `id "mler zad`" eli`e ,dil`
epax siqen o`k .'d zelcba zeppeazde dbyd ly dceard ici
zebixcnd izy z` dkeza zllekd efk dad` zniiwy owfd
lkl d`a `idy jka ,"dax dad`" zbixcn da yi :zexen`d

n eznypa icedizelbl ick j` ,zea`d on dyexi xeza dlrnl
idefy ,'d zelcba zeppeazdle dpadl wwcfdl yi ,ef dad`
ici lr dlbzn ,xen`ky ,"mler zad`" zbxce zpiga xak

:"`ipz"d oeylae .mc`d zcearäìeìkä äáäà àéä úçà Cà©©©¦©£¨©§¨
,"íìBò úáäà"å "äaø äáäà" úBâøãîe úBðéça ìkî- ¦¨§¦©§§©£¨©¨§©£©¨

zepiga lk dkeza zllekd ,zcgeine dcigi dad` dpyi
,"mler zad`"e "dax dad`" zebixcneLôð ìëì äåL àéäå§¦¨¨§¨¤¤

;eðéúBáàî eðì äMøéå ,ìàøNiîlky ,dyecwd dnypa - ¦¦§¨¥¦ª¨¨¥£¥
.ef dad` dpyi ,zea`d on yxi l`xyin cg`äî ,eðéäå§©§©

÷eñt ìò øäfä áúkM4Y "'Bâå äìéla Eúéeà éLôð" : ¤¨©©Ÿ©©¨©§¦¦¦¦©©§¨§
"xdef"d]5oeyld oi` ,weqtd ly heytd eyexit itly ,wiicn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úáäàå éë] äáäàä øåà äéìò øéàé ë"çàå äéúåöîå
:[ç"éì òåãéë øåà ô"á àéøèîéâá

äðäå ãî ÷øôúåâøãî 'áî äáäà úâøãî ìë
íìåò úáäàå äáø äáäà åìà
íåôì ãç ìë õ÷ ïéàì úåâøãîå 'éçá äîëì ú÷ìçð
äìòá íéøòùá òãåð ô"ò ÷ä"æá ù"îë äéìéã àøåòéù
äî íåôì ãç ìëì ÷áãúàå òãéúà åäéàã ä"á÷ àã
úåøúñðä åîéçøå åìéçã 'éàø÷ð ïëìå 'åëå äéáìá øòùîã
úåùòì åðéðáìå åðì úåìâðä ïä úåöîå äøåúå åðéäìà 'äì
ìë íåé÷á åðìåëì ãçà èôùîå úçà äøåú éë .'åë
åîéçøå åìéçãá ë"àùî äùòî 'éçáá úåöîå äøåúä
úçà êà .ì"ðë áìå çåîáù 'ä úà úòãä éôì íäù
äáø äáäà úåâøãîå 'éçá ìëî äìåìëä äáäà àéä
äùåøéå ìàøùéî ùôð ìëì äåù àéäå íìåò úáäàå
êéúéåà éùôð ô"ò øäæä ù"î åðééäå .åðéúåáàî åðì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

זה שייך דאיך – בבכי' נפשו דיצאה ג"כ ומובן א). יג, א. התשובה".·‡‰"Ú:(ז, מצד בא שזה ב.1.אלא קג, א; לא,2.חלק משלי
כח.3.כג. כט, ט.4.דברים כו, א.5.ישעי' סח, ג; חלק



פז xii` '` ipy mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  א' שני יום
,124 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáäà 'éçá äðäå,124 'nr cr:[ç"éì

,ea ivtg oi` ± jl lhae lth `edy xac,éááìe éøàL äìk̈¨§¥¦§¨¦
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`id d`xidy ina
zexnl) dad`ay dipyd dbixcnl qgia eli`e ,zenilya
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icediy ici lr ,'d zelcba

`ed ± 'd zelcb oiane wnrzn

.dad` dze`l ribn

äáäà úâøãî ìk ,äpäå§¦¥¨©§¥©©£¨
úBâøãî 'áî:elà ¦©§¥¥

úáäà"å "äaø äáäà"©£¨©¨§©£©
änëì ú÷ìçð ¯ "íìBò¨¤§¤¤§©¨
ïéàì úBâøãîe úBðéça§¦©§¥§¥

,õ÷seqÎoi` opyi - ¥
mb ,dad` ly zebixcn
"dax dad`" zbixcna
zad`" zbixcna mbe

,"mleríeôì ãç ìk̈©§
,délc àøeòLcg` lk - ¦¨¦¥

zbixcn ,exeriy itl
;zipgexd ezbxcl m`zda `id cg` lka dad`dáeúkL Bîk§¤¨

LBãwä øäfa1"dìòa íéøòMa òãBð" :÷eñt ìò2¯ ©Ÿ©©¨©¨¨©§¨¦©§¨
"dlra"yéøa-àLã÷ àc",àeä-Cly "lra" `xwp d"awd - ¨ª§¨§¦

- "mixrya rcep" ,d"awd ,"dlra"e ± l`xyi zqpkeäéàc§¦
÷acúàå òcéúà- "mixry"a ,waczne ybxp ,"rcep" `ed ± ¦§©©§¦§©¥

."'eëå déaìa øòLîc äî íeôì ãç ìëìitk cg` lkl ± §¨©§©¦§©¥§¦¥§
micnery miyp` ipyy ,jk .eala "qtez"e "xryn" `edy
lcad miiw z`f lkae ,dad` ly zillk dbixcn dze`a mdipy

.zeihxtd zebxca¯ eîéçøe eìéçc íéàø÷ð ïëìåd`xi §¨¥¦§¨¦§¦§¦
,dad`e"eðéäìà 'äì úBøzñpä"3,ly dad`d zbixcn ik - ©¦§¨©¡Ÿ¥

cner `ed oi`e zeid ,xg` icedi iabl zxzqen ,cg` icedi
,dbixcn dze`aåðéðáìe eðì úBìâpä" ïä ¯ úBöîe äøBúå§¨¦§¥©¦§¨§¨¥

,"'eë úBNòì,cg` lkl zeeye zeielb od zeevne dxez eli`e - ©£
äøBzä ìk íei÷a ,eðlëì ãçà ètLîe úçà äøBz ék¦¨©©¦§¨¤¨§ª¨§¦¨©¨

,äNòî úðéçáa úBöîe,zeevnde dxezd lk meiwe ziiyra - ¦§¦§¦©©£¤

ote` eze`e oilitz ly dxev dze` ± l`xyi ipa lk mieezyn
icedid lv`e ,l`xyiay milecbay lecbd lv` dey dgpd ly

.l`xyia xzeia zegpdeîéçøe eìéçãa ïk-ïéàM-äîdpey ± ©¤¥¥¦§¦§¦
,dad`e d`xil qgia xacdçîaL 'ä úà úòcä éôì íäL¤¥§¦©©©¤¤§Ÿ©

,áìåon cg` dpey jka - ¨¥
ezriciy in yi :ipyd
dwenre dlecb zewl`a
ezad`e ez`xi okle xzei
yie ,xzei zelecb 'd z`
,xzei dzegt ezrici xy`
ezad`e ez`xi mb okle
dbixcna od 'd z`

,xzei dzegtøkæpk©¦§¨
.ìéòìmcewd wxta §¥

,owfd epax xiaqd
dad`" oia lcaddy
"mler zad`"l "dax
`id "dax dad`" :`ed
,dlrnln d`ad dad`
did `l ezceara mc`de
ribdl mrt s` leki
lr dil` ribn mc`y dad` `id "mler zad`" eli`e ,dil`
epax siqen o`k .'d zelcba zeppeazde dbyd ly dceard ici
zebixcnd izy z` dkeza zllekd efk dad` zniiwy owfd
lkl d`a `idy jka ,"dax dad`" zbixcn da yi :zexen`d

n eznypa icedizelbl ick j` ,zea`d on dyexi xeza dlrnl
idefy ,'d zelcba zeppeazdle dpadl wwcfdl yi ,ef dad`
ici lr dlbzn ,xen`ky ,"mler zad`" zbxce zpiga xak

:"`ipz"d oeylae .mc`d zcearäìeìkä äáäà àéä úçà Cà©©©¦©£¨©§¨
,"íìBò úáäà"å "äaø äáäà" úBâøãîe úBðéça ìkî- ¦¨§¦©§§©£¨©¨§©£©¨

zepiga lk dkeza zllekd ,zcgeine dcigi dad` dpyi
,"mler zad`"e "dax dad`" zebixcneLôð ìëì äåL àéäå§¦¨¨§¨¤¤

;eðéúBáàî eðì äMøéå ,ìàøNiîlky ,dyecwd dnypa - ¦¦§¨¥¦ª¨¨¥£¥
.ef dad` dpyi ,zea`d on yxi l`xyin cg`äî ,eðéäå§©§©

÷eñt ìò øäfä áúkM4Y "'Bâå äìéla Eúéeà éLôð" : ¤¨©©Ÿ©©¨©§¦¦¦¦©©§¨§
"xdef"d]5oeyld oi` ,weqtd ly heytd eyexit itly ,wiicn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úáäàå éë] äáäàä øåà äéìò øéàé ë"çàå äéúåöîå
:[ç"éì òåãéë øåà ô"á àéøèîéâá

äðäå ãî ÷øôúåâøãî 'áî äáäà úâøãî ìë
íìåò úáäàå äáø äáäà åìà
íåôì ãç ìë õ÷ ïéàì úåâøãîå 'éçá äîëì ú÷ìçð
äìòá íéøòùá òãåð ô"ò ÷ä"æá ù"îë äéìéã àøåòéù
äî íåôì ãç ìëì ÷áãúàå òãéúà åäéàã ä"á÷ àã
úåøúñðä åîéçøå åìéçã 'éàø÷ð ïëìå 'åëå äéáìá øòùîã
úåùòì åðéðáìå åðì úåìâðä ïä úåöîå äøåúå åðéäìà 'äì
ìë íåé÷á åðìåëì ãçà èôùîå úçà äøåú éë .'åë
åîéçøå åìéçãá ë"àùî äùòî 'éçáá úåöîå äøåúä
úçà êà .ì"ðë áìå çåîáù 'ä úà úòãä éôì íäù
äáø äáäà úåâøãîå 'éçá ìëî äìåìëä äáäà àéä
äùåøéå ìàøùéî ùôð ìëì äåù àéäå íìåò úáäàå
êéúéåà éùôð ô"ò øäæä ù"î åðééäå .åðéúåáàî åðì
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זה שייך דאיך – בבכי' נפשו דיצאה ג"כ ומובן א). יג, א. התשובה".·‡‰"Ú:(ז, מצד בא שזה ב.1.אלא קג, א; לא,2.חלק משלי
כח.3.כג. כט, ט.4.דברים כו, א.5.ישעי' סח, ג; חלק



`xiiפח 'b iriax mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ג' רביעי יום
,bq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äìåãâå äáø äáäàå,126 'nr cr.òáè äùòð

eilr did ,("iytp") xzqp oeyla ytpd lr xaecn m` :zwiiecn
jixv did e`l m`e ,jl da`z iytp :xnelk ,"Lze` iytp" xnel¦§§
,"iytp"a ligzn `ed cvik ,jl a`z ip` ± "jizie` ip`" :xnel
:xnelk ± "jizie`" xne`e ,ecra xacnk ,envr l` cin xaere

yxtne ± ?jl a`z ip`
"iytp" dlndy "xdef"d
`edy ,d"awd lr zaqen
eil`e ,xac lk ly ytpd
"iytp" :icedi xne`e dpet
ytpd `ed dz`y iptn ±
ip` ± "jizie`" ± okl ,ily

.[jl a`zíéçøéc"§©§¦
éøa-àLã÷ìàeä-C §ª§¨§¦

àçeøå àLôðc àúeîéçø§¦¨§©§¨§¨
z` aed`l icedi lr ±
,gexe ytp zad` d"awd
ïéìéà e÷acúàc äîk§¨§¦§©§¦¥
ïBì íéçø àôeâå ,àôeâa§¨§¨¨¦

."'eëåytpdy enk ± §
.'eke oze` ade` sebde ,seba zewaczn gexde:áeúkL eäæå§¤¤¨

éiçå "éLôð" 'ä äzàL éðtî øîBìk ,"Eúéeà éLôð"©§¦¦¦¦§©¦§¥¤©¨©§¦§©©
,"Eúéeà" Cëì ,íéizîàä;jl a`z ip` -éðàL ,Leøt ¨£¦¦¦§¨¦¦¦¥¤£¦

àeäLëe ,BLôð éiçì äeàúnä íãàk Eì áàúå äeàúî¦§©¤§¨¥§§¨¨©¦§©¤§©¥©§§¤
ìçòîe L¯ ,åéìà BLôð áeLzL áàúå äeàúî äpezn`ly ¨¨§ª¤¦§©¤§¨¥¤¨©§¥¨

enk ,mc`d ly xzeia lecbd beprzd `ed miigd beprz ,xac ly
ixd .digiy ick ,mibeprzd lk lr xzeei mc`y ,mi`ex ep`y
lkn xzei miwfge milecb miigd beprze zweyzy ,xacd oaen
epi` mc` ,"beprz epi` ± icinz beprz"e zeid ,`l` ;mibeprzd
lecbd beprza yibxn `ed oi` okl ,icinz beprza yibxne yg
elv` f` zeigd oi`e ,siir e` ylg `edy drya ,j` .miigay

.miigl dweyza yg `ed f` ± zeidl jixvy enk zelbzdaïëå§¥
ïLéì CìBä àeäLkdpiy" oky ,zenlrzda `id zeigd f`y ± §¤¥¦Ÿ

"dzina miyyn cg` ±6,f` mc`d okle ,áeLzL õôçå äeàúî¦§©¤§¨¥¤¨

óBñ-ïéà øBàì áàúå äeàúî éðà Ck ¯ BúðMî øBòiLk åéìà¥¨§¤¥¦§¨¨£¦¦§©¤§¨¥§¥
,àeä-Ceøa,`edy -éaø÷a BëéLîäì ,íéizîàä íéiçä éiç ¨©¥©©¦¨£¦¦¦§©§¦§¦§¦

,äìéla éúðMî éöé÷äa äøBzä ÷ñò éãé-ìòxe` z` - ©§¥¥¤©¨©£¦¦¦§¨¦©©§¨
ici lr iaxwa jiyndl ip` a`z ,miizin`d miigd iig ,seqÎoi`

,dxezdàúéøBàc§¨§¨
éøa-àLã÷åàlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨

,ãçdxezd oky - ©
lre ,cg` xac md d"awde
jiyn` dxez cenil ici
± seqÎoi` xe` iaxwa
dad`d zbxc :xnelk
z` d`ian dzr dpecipd
,dxezd cenill mc`d
cenild iciÎlry
miwaczne micg`zn
zeigay enke .d"awda
z` dignd ,ziwl`d
dpyi ,llka mlerd
zicinz zeycgzd
dxez iable ,("ziy`xa dyrn cinz mei lka eaeha ycgnd")
dad`dy ixd ± "miycgk jipira eidi mei lka" ixd ,hxta
cenil ici lr eaxwa jiynn mc`y ziwl`d zeigl dweyzde
zeigl wewf `edy ygd mc` ly ef enk ,zeidl dkixv ,dxezd

.dielbe dwfg `id zeigl dweyzd f`y ,zycegnáúkL Bîk§¤¨©
éøa-àLã÷c àúeîéçøî Lð øa éòác" :íL øäfäàeä-C ©Ÿ©¨§¨¥©©¥§¦¨§ª§¨§¦

."'eë àøôö ãò dðçìôa àìczLàì ,àìéì ìëa í÷éîì± §¥©§¨©§¨§¦§©§¨§ª§¨¥©©§¨
weqrle dlil lka mewl mc`d lr ,d"awdl ezad` zngn
ly dad`d zernyn idef .xweal cr ,'d zcear ,ezceara
,d"awdl ,zewl`l icedil yiy dad`d ± "jizie` iytp"
dad` ixdy ,zizin`d ezeige eytp `ed d"awdy yg `edyk
lr dzelbl eilre ,zea`d on dyexia icedi ly eznypa dpyi ef
itk ± epiig xewn `ed d"awd ji` ,dtekze dwenr zeppeazd ici

.wxtd jynda xaqeiy

,Bfî äìBãâe äaø äáäàå`idy ,dax dad` dpyi cer - §©£¨©¨§¨¦
dad` ,"jizie` iytp" zad` `idy ,dxen`d dad`dn dlrnl

dad`d znbeca d"awdl
`ed d"awdy iptn ,miigl
,xen`k xy` ,miigd iig
cg` lka dpyi `id
on dyexia ,l`xyin
zniiw :okae ± zea`d

- efn dlecb dad`àéäå§¦

,àéä ,eðéúBáàî äMøéa ìàøNiî Lôð ìëa ïk íb úøzñî§ª¤¤©¥§¨¤¤¦¦§¨¥¦ª¨¥£¥¦
'àðîéäî àéòø'a áeúkM äî7éBáà øúa ìczLàc àøák" : ©¤¨§©§¨§¥§¨§¨¨©¦§©¥¨©£

øéúé ïBì íéçøc ,dénàå§¦¥§¨¦¨¦
déçeøå déLôðå déîøbî¦©§¥§©§¥§¥

,"'eëdyn ly ezcear -
,dzid d"awdl epax
,en`e eia`l oa zceark
xzei mze` ade` `edy
z` ,envr z` xy`n
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äîë àçåøå àùôðã àúåîéçø ä"á÷ì íéçøéã 'åâå äìéìá
éùôð ù"æå .'åëå ïåì íéçø àôåâå àôåâá ïéìéà å÷áãúàã
íéúéîàä ééçå éùôð 'ä äúàù éðôî øîåìë êéúéåà
äåàúîä íãàë êì áàúå äåàúî éðàù 'éô êéúéåà êëì
áàúå äåàúî äðåòîå ùìç àåäùëå åùôð ééçì
äåàúî ïùéì êìåä àåäùë ïëå åéìà åùôð áåùúù
éðà êë åúðùî øåòéùë åéìà åùôð áåùúù õôçå
íééúéîàä íééçä ééç ä"á ñ"à øåàì áàúå äåàúî
éúðùî éöé÷äá äøåúä ÷ñò é"ò éáø÷á åëéùîäì
íù øäæä ù"îë .ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã äìéìá
àìéì ìëá í÷éîì ä"á÷ã àúåîéçøî ùð øá éòáã

.'åë àøôö ãò äéðçìåôá àìãúùàì

äáø äáäàå
ìàøùéî ùôð ìëá ë"â úøúåñî àéäå åæî äìåãâå
ìãúùàã àøáë î"øá ù"î àéä åðéúåáàî äùåøéá
äéùôðå äéîøâî øéúé ïåì íéçøã äéîéàå éåáà øúá
àåä éî éë óàå .åðìåëì ãçà áà àìä éë 'åë äéçåøå
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ב.6. נז, א.7.ברכות רפא, ג; חלק זהר

xii` 'c iying mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ד' חמישי יום
,126 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîãð íà óàå,126 'nr cr:'åë äôøöî

eytp z` xqen `ed :my miiqn "xdef"dy itke .egexe eytp ,eteb
,el`k dad`e dcear ± miiayn mze` zectl ,en`e eia` xear
dad` eytpa dpyi l`xyin cg` lka mbe ,epax dyna eid

- efk zxzeqn.eðlëì ãçà áà àìä" ékdyna enk :xnelk ± ¦£Ÿ¨¤¨§ª¨
iptn dzid ezad`y epax
yi jk ,eia` `ed d"awdy
dad` beq icedi lka mb
`ed d"awd ixdy ,efk
± .icedi lk ly eia`
dlrnl `id ef dad`
ixdy ,zncewd dad`dn
,"jizie` iytp" zad`
dad` enk dzeiday
dze`a wx zaiign ,miigl
,miigl dxeyw `idy dcn
zexiqn zaiign dpi` j`
;miign jtidd `idy ytp
dzece` ,dad`d ,eli`e
zaiign ,zrk micnel ep`
enk ,ytp zexiqn mb
en`le eia`l oa zad`

ezad` `l` ,mdiigl mincew eiigy ote`a dcecn dpi`y
xear eytp z` xeqnl mb oken `ede ,zlaben dppi` mdil`

.en`e eia`å äæ àeä éî ék óàåúLâì Baì áøò øLà eäæéà §©¦¦¤§¥¤£¤¨©¦¨¤¤
àéòø" úáäà úâøãnî óìà épî ãçà ÷ìç elôà âéOäì§©¦£¦¥¤¤¨¦¦¤¤¦©§¥©©£©©§¨

,"àðîéäîlkly ,mixne` ,`eti` ,cvik ,epax dyn zad`n - §¥§¨
± ?epax dynl dzidy enk efk dad` eznypa yi icedi

:`id jkl daeyzdeäpî õîLå eäö÷ ñôà éøä íB÷î-ìkî¦¨¨£¥¤¤¨¥§¤¤¦§
BøBàå Báeè áøî,epax dyn ly ±ìàøNé úeììëì øéàî ¥Ÿ§¥¦¦§¨¦§¨¥

íéðewza áeúkL Bîk ,øBãå øBc ìëa8ìëa déúeèMtúàc , §¨¨§¤¨©¦¦§¦§©§¥§¨

.'eëå ïBì àøäðàì àøãå àøcepax dyn ly ezehytzd ± ¨¨§¨¨§©§¨¨§
oeeikne .xec eze`ay l`xyi ipal xi`dl xece xec lka dpyi
,icedi lka dxi`nd epax dynn zehytzd dpyi xec lkay
,dad` deedzn ,epax dynn xe`de aehd zehytzdny ixd
dyexia icedi lka dpyiy
ezad` ote`k ,epizea`n

epax dyn ly9.÷ø©
Bæ äøàäLznypn ± ¤¤¨¨

cg` lkl epax dyn
,xec lka l`xyinàéä¦

íìòäå øzñä úðéçáa¦§¦©¤§¥§¤§¥
úéa ìk úBLôða ìBãb̈§©§¨¥
äáäà àéöBäìe ,ìàøNé¦§¨¥§¦©£¨
íìòääî úøzñîä Bæ©§ª¤¤¥©¤§¥
,éelbä ìà øzñääå§©¤§¥¤©¦
Baì úelbúäa úBéäì¦§§¦§©¦

Y Bçîedidz ef dad`y Ÿ
- gena zybxenàìŸ

ä÷Bçø àìå úàìôð¦§¥§Ÿ§¨
øácä áBø÷ àlà ,àéä¦¤¨¨©¨¨

éôa ãàî.Eááìáe E± §Ÿ§¦¦§¨§
- ?ald ici lre dtd ici lr daxiwd zernyn idn,eðéäc§©§

ì ìò ìéâø úBéäì,Bçîe Baì úðek øøBòì BìB÷å BðBL- ¦§¨¦©§§§¥©¨©¦Ÿ
zpeek z` mixxern lewde xeaicd ± "dpeekd xxern lew" ,ixdy

,gende ald-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä éiça BzáLçî ÷éîòäì§©£¦©£©§§©¥©©¦¥¨
øøBòìe ,eðéiç øB÷îe ézîàä Lnî eðéáà àeä ék ,àeä¦¨¦©¨¨£¦¦§©¥§¥
ïk Bîöò ìébøiLëe .áàä ìà ïaä úáäàk äáäàä åéìà¥¨¨©£¨§©£©©¥¤¨¨§¤©§¦©§¥

.òáè äNòð ìbøää éøä ¯ ãéîz`ed d"awdy ,ybx eze` ± ¨¦£¥©¤§¥©£¤¤©
dyrp ± eia` z` ade` oay enk eze` aed`l mikixvye eia`

.irah xac ea

Y éðBéîc çk àeäL äøBàëì Bì äîãð íà óàåzn`ay §©¦¦§¤¦§¨¤Ÿ©¦§¦
yi 'd zceara ixde ,jk dncn wx `ed ,ef dad` ea oi`

lka ,zepeincn wgxzdl
- z`f¯ ,Leçé àìl` Ÿ¨

,jkn yeygiøçàî¥©©
Bzîàì úîà àeäL¤¡¤©£¦

Bîöò ãvîicrla ± ¦©©§
,ezcearäáäà" úðéçáa¦§¦©©£¨

."úøzñîzn`a ef dad` da dreah ixd dnypd zpigan ± §ª¤¤
,dzin`lúìòBzL ÷øz` d`iand ezcear ±ìà dúàéöé ©¤¤¤§¦¨¨¤

Y éelbä,df ixdéãk ©¦§¥
¯ ,äNòî éãéì dàéáäì©£¦¨¦¥©£¤
dad`dy jk icil `iadl
miyrnd z` xxerz
dzeiday ,mc`ay
oi` znlrpe zxzqen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãçà ÷ìç 'éôà âéùäì úùâì åáì áøò øùà åäæéàå äæ
éøä î"î .àðîéäî àéòø úáäà úâøãîî óìà éðî
úåììëì øéàî åøåàå åáåè áøî åäðî õîùå åäö÷ ñôà
äéúåèùôúàã íéðå÷éúá ù"îë øåãå øåã ìëá ìàøùé
àéä åæ äøàäù ÷ø 'åëå ïåì àøäðàì àøãå àøã ìëá
ìàøùé úéá ìë úåùôðá ìåãâ íìòäå øúñä 'éçáá
ìà øúñääå íìòääî úøúåñîä åæ äáäà àéöåäìå
àìå úàìôð àì åçåîå åáì úåìâúäá úåéäì éåìéâä
êááìáå êéôá ãàî øáãä áåø÷ àìà àéä ä÷åçø
åáì úðååë øøåòì åìå÷å åðåùì ìò ìéâø úåéäì åðééäã
àåä éë ä"á ñ"à íééçä ééçá åúáùçî ÷éîòäì åçåîå
äáäàä åéìà øøåòìå åðééç øå÷îå éúéîàä ùîî åðéáà
éøä ãéîú ïë åîöò ìéâøéùëå .áàä ìà ïáä úáäàë

.òáè äùòð ìâøää

ãîàåäù äøåàëì åì äîãð íà óàå
ãöî åúéîàì úîà àåäù øçàî ùåçé àì éðåéîã çë
ìà äúàéöé úìòåúù ÷ø úøúåñî äáäà 'éçáá åîöò
äøåúä ÷ñò àåäù äùòî éãéì äàéáäì éãë éåìéâä
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א.8. רעג, ב; רטז, ג. חלק זהר ˘ËÈÏ"‡:9.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נמשך דאם – זה פועל חכם, שהוא דמי למדת ·Ú·Ë"ע"ד
(דמדבר  מספ"י ג"כ וכמובן וכיו"ב. בביטול הנ"ל פועלים – ביטול בעצמו שפעל מי בחכמה; הם פועלים ורחמים) הגבורה (או האהבה

הזהר ל' ריש גם כאן דמביא ג"כ מובן ובזה – עבודה) עה"ח, בקונ' כמבואר – זו באהבה ‡·ÈÂג"כ ¯˙· Ï„˙˘‡„ הכוונה הי' דאם –
משה שאהבת È˘Ú˙כאן ‰ÓˆÚ דעת ממשיך רועה בתור דמשה אלא - כו', לון דרחים כו' כברא הול"ל – אהבתו ממנה) (שמץ

מאברהם". היא – ואהבה וביטול) חכ' – מהותו ומעיקר בזה, ג"כ – (ואתפשטותי'



פט xii` 'b iriax mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ג' רביעי יום
,bq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äìåãâå äáø äáäàå,126 'nr cr.òáè äùòð

eilr did ,("iytp") xzqp oeyla ytpd lr xaecn m` :zwiiecn
jixv did e`l m`e ,jl da`z iytp :xnelk ,"Lze` iytp" xnel¦§§
,"iytp"a ligzn `ed cvik ,jl a`z ip` ± "jizie` ip`" :xnel
:xnelk ± "jizie`" xne`e ,ecra xacnk ,envr l` cin xaere

yxtne ± ?jl a`z ip`
"iytp" dlndy "xdef"d
`edy ,d"awd lr zaqen
eil`e ,xac lk ly ytpd
"iytp" :icedi xne`e dpet
ytpd `ed dz`y iptn ±
ip` ± "jizie`" ± okl ,ily

.[jl a`zíéçøéc"§©§¦
éøa-àLã÷ìàeä-C §ª§¨§¦

àçeøå àLôðc àúeîéçø§¦¨§©§¨§¨
z` aed`l icedi lr ±
,gexe ytp zad` d"awd
ïéìéà e÷acúàc äîk§¨§¦§©§¦¥
ïBì íéçø àôeâå ,àôeâa§¨§¨¨¦

."'eëåytpdy enk ± §
.'eke oze` ade` sebde ,seba zewaczn gexde:áeúkL eäæå§¤¤¨

éiçå "éLôð" 'ä äzàL éðtî øîBìk ,"Eúéeà éLôð"©§¦¦¦¦§©¦§¥¤©¨©§¦§©©
,"Eúéeà" Cëì ,íéizîàä;jl a`z ip` -éðàL ,Leøt ¨£¦¦¦§¨¦¦¦¥¤£¦

àeäLëe ,BLôð éiçì äeàúnä íãàk Eì áàúå äeàúî¦§©¤§¨¥§§¨¨©¦§©¤§©¥©§§¤
ìçòîe L¯ ,åéìà BLôð áeLzL áàúå äeàúî äpezn`ly ¨¨§ª¤¦§©¤§¨¥¤¨©§¥¨

enk ,mc`d ly xzeia lecbd beprzd `ed miigd beprz ,xac ly
ixd .digiy ick ,mibeprzd lk lr xzeei mc`y ,mi`ex ep`y
lkn xzei miwfge milecb miigd beprze zweyzy ,xacd oaen
epi` mc` ,"beprz epi` ± icinz beprz"e zeid ,`l` ;mibeprzd
lecbd beprza yibxn `ed oi` okl ,icinz beprza yibxne yg
elv` f` zeigd oi`e ,siir e` ylg `edy drya ,j` .miigay

.miigl dweyza yg `ed f` ± zeidl jixvy enk zelbzdaïëå§¥
ïLéì CìBä àeäLkdpiy" oky ,zenlrzda `id zeigd f`y ± §¤¥¦Ÿ

"dzina miyyn cg` ±6,f` mc`d okle ,áeLzL õôçå äeàúî¦§©¤§¨¥¤¨

óBñ-ïéà øBàì áàúå äeàúî éðà Ck ¯ BúðMî øBòiLk åéìà¥¨§¤¥¦§¨¨£¦¦§©¤§¨¥§¥
,àeä-Ceøa,`edy -éaø÷a BëéLîäì ,íéizîàä íéiçä éiç ¨©¥©©¦¨£¦¦¦§©§¦§¦§¦

,äìéla éúðMî éöé÷äa äøBzä ÷ñò éãé-ìòxe` z` - ©§¥¥¤©¨©£¦¦¦§¨¦©©§¨
ici lr iaxwa jiyndl ip` a`z ,miizin`d miigd iig ,seqÎoi`

,dxezdàúéøBàc§¨§¨
éøa-àLã÷åàlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨

,ãçdxezd oky - ©
lre ,cg` xac md d"awde
jiyn` dxez cenil ici
± seqÎoi` xe` iaxwa
dad`d zbxc :xnelk
z` d`ian dzr dpecipd
,dxezd cenill mc`d
cenild iciÎlry
miwaczne micg`zn
zeigay enke .d"awda
z` dignd ,ziwl`d
dpyi ,llka mlerd
zicinz zeycgzd
dxez iable ,("ziy`xa dyrn cinz mei lka eaeha ycgnd")
dad`dy ixd ± "miycgk jipira eidi mei lka" ixd ,hxta
cenil ici lr eaxwa jiynn mc`y ziwl`d zeigl dweyzde
zeigl wewf `edy ygd mc` ly ef enk ,zeidl dkixv ,dxezd

.dielbe dwfg `id zeigl dweyzd f`y ,zycegnáúkL Bîk§¤¨©
éøa-àLã÷c àúeîéçøî Lð øa éòác" :íL øäfäàeä-C ©Ÿ©¨§¨¥©©¥§¦¨§ª§¨§¦

."'eë àøôö ãò dðçìôa àìczLàì ,àìéì ìëa í÷éîì± §¥©§¨©§¨§¦§©§¨§ª§¨¥©©§¨
weqrle dlil lka mewl mc`d lr ,d"awdl ezad` zngn
ly dad`d zernyn idef .xweal cr ,'d zcear ,ezceara
,d"awdl ,zewl`l icedil yiy dad`d ± "jizie` iytp"
dad` ixdy ,zizin`d ezeige eytp `ed d"awdy yg `edyk
lr dzelbl eilre ,zea`d on dyexia icedi ly eznypa dpyi ef
itk ± epiig xewn `ed d"awd ji` ,dtekze dwenr zeppeazd ici

.wxtd jynda xaqeiy

,Bfî äìBãâe äaø äáäàå`idy ,dax dad` dpyi cer - §©£¨©¨§¨¦
dad` ,"jizie` iytp" zad` `idy ,dxen`d dad`dn dlrnl

dad`d znbeca d"awdl
`ed d"awdy iptn ,miigl
,xen`k xy` ,miigd iig
cg` lka dpyi `id
on dyexia ,l`xyin
zniiw :okae ± zea`d

- efn dlecb dad`àéäå§¦

,àéä ,eðéúBáàî äMøéa ìàøNiî Lôð ìëa ïk íb úøzñî§ª¤¤©¥§¨¤¤¦¦§¨¥¦ª¨¥£¥¦
'àðîéäî àéòø'a áeúkM äî7éBáà øúa ìczLàc àøák" : ©¤¨§©§¨§¥§¨§¨¨©¦§©¥¨©£

øéúé ïBì íéçøc ,dénàå§¦¥§¨¦¨¦
déçeøå déLôðå déîøbî¦©§¥§©§¥§¥

,"'eëdyn ly ezcear -
,dzid d"awdl epax
,en`e eia`l oa zceark
xzei mze` ade` `edy
z` ,envr z` xy`n
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äîë àçåøå àùôðã àúåîéçø ä"á÷ì íéçøéã 'åâå äìéìá
éùôð ù"æå .'åëå ïåì íéçø àôåâå àôåâá ïéìéà å÷áãúàã
íéúéîàä ééçå éùôð 'ä äúàù éðôî øîåìë êéúéåà
äåàúîä íãàë êì áàúå äåàúî éðàù 'éô êéúéåà êëì
áàúå äåàúî äðåòîå ùìç àåäùëå åùôð ééçì
äåàúî ïùéì êìåä àåäùë ïëå åéìà åùôð áåùúù
éðà êë åúðùî øåòéùë åéìà åùôð áåùúù õôçå
íééúéîàä íééçä ééç ä"á ñ"à øåàì áàúå äåàúî
éúðùî éöé÷äá äøåúä ÷ñò é"ò éáø÷á åëéùîäì
íù øäæä ù"îë .ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã äìéìá
àìéì ìëá í÷éîì ä"á÷ã àúåîéçøî ùð øá éòáã

.'åë àøôö ãò äéðçìåôá àìãúùàì

äáø äáäàå
ìàøùéî ùôð ìëá ë"â úøúåñî àéäå åæî äìåãâå
ìãúùàã àøáë î"øá ù"î àéä åðéúåáàî äùåøéá
äéùôðå äéîøâî øéúé ïåì íéçøã äéîéàå éåáà øúá
àåä éî éë óàå .åðìåëì ãçà áà àìä éë 'åë äéçåøå
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ב.6. נז, א.7.ברכות רפא, ג; חלק זהר

xii` 'c iying mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ד' חמישי יום
,126 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîãð íà óàå,126 'nr cr:'åë äôøöî

eytp z` xqen `ed :my miiqn "xdef"dy itke .egexe eytp ,eteb
,el`k dad`e dcear ± miiayn mze` zectl ,en`e eia` xear
dad` eytpa dpyi l`xyin cg` lka mbe ,epax dyna eid

- efk zxzeqn.eðlëì ãçà áà àìä" ékdyna enk :xnelk ± ¦£Ÿ¨¤¨§ª¨
iptn dzid ezad`y epax
yi jk ,eia` `ed d"awdy
dad` beq icedi lka mb
`ed d"awd ixdy ,efk
± .icedi lk ly eia`
dlrnl `id ef dad`
ixdy ,zncewd dad`dn
,"jizie` iytp" zad`
dad` enk dzeiday
dze`a wx zaiign ,miigl
,miigl dxeyw `idy dcn
zexiqn zaiign dpi` j`
;miign jtidd `idy ytp
dzece` ,dad`d ,eli`e
zaiign ,zrk micnel ep`
enk ,ytp zexiqn mb
en`le eia`l oa zad`

ezad` `l` ,mdiigl mincew eiigy ote`a dcecn dpi`y
xear eytp z` xeqnl mb oken `ede ,zlaben dppi` mdil`

.en`e eia`å äæ àeä éî ék óàåúLâì Baì áøò øLà eäæéà §©¦¦¤§¥¤£¤¨©¦¨¤¤
àéòø" úáäà úâøãnî óìà épî ãçà ÷ìç elôà âéOäì§©¦£¦¥¤¤¨¦¦¤¤¦©§¥©©£©©§¨

,"àðîéäîlkly ,mixne` ,`eti` ,cvik ,epax dyn zad`n - §¥§¨
± ?epax dynl dzidy enk efk dad` eznypa yi icedi

:`id jkl daeyzdeäpî õîLå eäö÷ ñôà éøä íB÷î-ìkî¦¨¨£¥¤¤¨¥§¤¤¦§
BøBàå Báeè áøî,epax dyn ly ±ìàøNé úeììëì øéàî ¥Ÿ§¥¦¦§¨¦§¨¥

íéðewza áeúkL Bîk ,øBãå øBc ìëa8ìëa déúeèMtúàc , §¨¨§¤¨©¦¦§¦§©§¥§¨

.'eëå ïBì àøäðàì àøãå àøcepax dyn ly ezehytzd ± ¨¨§¨¨§©§¨¨§
oeeikne .xec eze`ay l`xyi ipal xi`dl xece xec lka dpyi
,icedi lka dxi`nd epax dynn zehytzd dpyi xec lkay
,dad` deedzn ,epax dynn xe`de aehd zehytzdny ixd
dyexia icedi lka dpyiy
ezad` ote`k ,epizea`n

epax dyn ly9.÷ø©
Bæ äøàäLznypn ± ¤¤¨¨

cg` lkl epax dyn
,xec lka l`xyinàéä¦

íìòäå øzñä úðéçáa¦§¦©¤§¥§¤§¥
úéa ìk úBLôða ìBãb̈§©§¨¥
äáäà àéöBäìe ,ìàøNé¦§¨¥§¦©£¨
íìòääî úøzñîä Bæ©§ª¤¤¥©¤§¥
,éelbä ìà øzñääå§©¤§¥¤©¦
Baì úelbúäa úBéäì¦§§¦§©¦

Y Bçîedidz ef dad`y Ÿ
- gena zybxenàìŸ

ä÷Bçø àìå úàìôð¦§¥§Ÿ§¨
øácä áBø÷ àlà ,àéä¦¤¨¨©¨¨

éôa ãàî.Eááìáe E± §Ÿ§¦¦§¨§
- ?ald ici lre dtd ici lr daxiwd zernyn idn,eðéäc§©§

ì ìò ìéâø úBéäì,Bçîe Baì úðek øøBòì BìB÷å BðBL- ¦§¨¦©§§§¥©¨©¦Ÿ
zpeek z` mixxern lewde xeaicd ± "dpeekd xxern lew" ,ixdy

,gende ald-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä éiça BzáLçî ÷éîòäì§©£¦©£©§§©¥©©¦¥¨
øøBòìe ,eðéiç øB÷îe ézîàä Lnî eðéáà àeä ék ,àeä¦¨¦©¨¨£¦¦§©¥§¥
ïk Bîöò ìébøiLëe .áàä ìà ïaä úáäàk äáäàä åéìà¥¨¨©£¨§©£©©¥¤¨¨§¤©§¦©§¥

.òáè äNòð ìbøää éøä ¯ ãéîz`ed d"awdy ,ybx eze` ± ¨¦£¥©¤§¥©£¤¤©
dyrp ± eia` z` ade` oay enk eze` aed`l mikixvye eia`

.irah xac ea

Y éðBéîc çk àeäL äøBàëì Bì äîãð íà óàåzn`ay §©¦¦§¤¦§¨¤Ÿ©¦§¦
yi 'd zceara ixde ,jk dncn wx `ed ,ef dad` ea oi`

lka ,zepeincn wgxzdl
- z`f¯ ,Leçé àìl` Ÿ¨

,jkn yeygiøçàî¥©©
Bzîàì úîà àeäL¤¡¤©£¦

Bîöò ãvîicrla ± ¦©©§
,ezcearäáäà" úðéçáa¦§¦©©£¨

."úøzñîzn`a ef dad` da dreah ixd dnypd zpigan ± §ª¤¤
,dzin`lúìòBzL ÷øz` d`iand ezcear ±ìà dúàéöé ©¤¤¤§¦¨¨¤

Y éelbä,df ixdéãk ©¦§¥
¯ ,äNòî éãéì dàéáäì©£¦¨¦¥©£¤
dad`dy jk icil `iadl
miyrnd z` xxerz
dzeiday ,mc`ay
oi` znlrpe zxzqen
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãçà ÷ìç 'éôà âéùäì úùâì åáì áøò øùà åäæéàå äæ
éøä î"î .àðîéäî àéòø úáäà úâøãîî óìà éðî
úåììëì øéàî åøåàå åáåè áøî åäðî õîùå åäö÷ ñôà
äéúåèùôúàã íéðå÷éúá ù"îë øåãå øåã ìëá ìàøùé
àéä åæ äøàäù ÷ø 'åëå ïåì àøäðàì àøãå àøã ìëá
ìàøùé úéá ìë úåùôðá ìåãâ íìòäå øúñä 'éçáá
ìà øúñääå íìòääî úøúåñîä åæ äáäà àéöåäìå
àìå úàìôð àì åçåîå åáì úåìâúäá úåéäì éåìéâä
êááìáå êéôá ãàî øáãä áåø÷ àìà àéä ä÷åçø
åáì úðååë øøåòì åìå÷å åðåùì ìò ìéâø úåéäì åðééäã
àåä éë ä"á ñ"à íééçä ééçá åúáùçî ÷éîòäì åçåîå
äáäàä åéìà øøåòìå åðééç øå÷îå éúéîàä ùîî åðéáà
éøä ãéîú ïë åîöò ìéâøéùëå .áàä ìà ïáä úáäàë

.òáè äùòð ìâøää

ãîàåäù äøåàëì åì äîãð íà óàå
ãöî åúéîàì úîà àåäù øçàî ùåçé àì éðåéîã çë
ìà äúàéöé úìòåúù ÷ø úøúåñî äáäà 'éçáá åîöò
äøåúä ÷ñò àåäù äùòî éãéì äàéáäì éãë éåìéâä
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א.8. רעג, ב; רטז, ג. חלק זהר ˘ËÈÏ"‡:9.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נמשך דאם – זה פועל חכם, שהוא דמי למדת ·Ú·Ë"ע"ד
(דמדבר  מספ"י ג"כ וכמובן וכיו"ב. בביטול הנ"ל פועלים – ביטול בעצמו שפעל מי בחכמה; הם פועלים ורחמים) הגבורה (או האהבה

הזהר ל' ריש גם כאן דמביא ג"כ מובן ובזה – עבודה) עה"ח, בקונ' כמבואר – זו באהבה ‡·ÈÂג"כ ¯˙· Ï„˙˘‡„ הכוונה הי' דאם –
משה שאהבת È˘Ú˙כאן ‰ÓˆÚ דעת ממשיך רועה בתור דמשה אלא - כו', לון דרחים כו' כברא הול"ל – אהבתו ממנה) (שמץ

מאברהם". היא – ואהבה וביטול) חכ' – מהותו ומעיקר בזה, ג"כ – (ואתפשטותי'



`xiiצ 'c iying mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dyrn icil `iadl dgekaàeäL`ed dyrnd ±äøBzä ÷ñò ¤¥¤©¨
¯ ,äæ-éãé-ìò íi÷îe ãîBlL úBönäåzelbzd ici lr §©¦§¤¥§©¥©§¥¤

z`fe ,dad`dïák Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì éãk§¥©£©©©§¨¨¦§¨¥§¥
.åéáà úà ãáBòädad` zaiign jk ,gex zgp el mexbl ick ± ¨¥¤¨¦

dxez cenll ,ef dielb
mexbl ick ,zeevn miiwle
`edy d"awdl gex zgp
oeeikne .izin`d epia`
,dnypd zpigany
ixd ,zn`a `id dad`d
dppi` `idyk mb
zn` jezn zelbzda
zi`xp `ide ,dzin`l
`ed oi` ± cala zipeinck
oeeikn ,jkn yeygl jixv
d`ian ixd ,`id mby
dxezd cenill eze`
jezn zeevnd meiwle

.dpeek dze`¯ eøîà äæ ìòål"f epinkg10:¯ äáBè äáLçî" §©¤¨§©£¨¨¨
¯ ,"äNòîì dôøöî àeä-Ceøa-LBãwäcg`ne sxvn `ed ©¨¨§¨§¨§©£¤

,dyrnl daehd daygnd z`àçøôì ïéôcb úBéäìzeidl ± ¦§©§¦§¨§¨
,dlrnl zeevnde dxezd z` zelrdl ,oda gextl "miitpk"

.ìéòì økæpkdaygn" ly zernynd m` :xnelk .f"h wxta ± ©¦§¨§¥
± zehyta miyxtny enk `id "dyrnl dtxvn d"awd daeh
my` `ed oi`y) daiq llbae ,devn zeyrl ayg cg`yky
eli`k ,d"awd itlk ,xacd aygp ± dzeyrl ecia did `l (da
eilr dlrn" xnel mikixv l"f epinkg eid ,devnd z` dyr

" oeyldn ."d`yr eli`k aezkddtxvnrnyn "dyrnl
zekiiy mey mvra daehd daygnl oi`y `l` ,epyi dyrndy
.dyrnl daehd daygnd z` cg`ne sxvn d"awde ± dyrnl
mvra dl yi ,ala dielb `id dad`dyky xaqed f"h wxta
dyrna zeig zpzep dielb dad` oky ,dyrnl zekiiy
jezn xac dyer cg`yk ,ygena mi`ex ep`y enk .zeevnd
dppi` dad`dyk ,eli`e .zeiga z`f dyer `ed ± dad`
ote`a ,cala gend oeirxa iehia icil d`a `ide ,ala zelbzda
mey ,dnvr cvn ,f` dl oi` ,"daeh daygn" z`xwp `idy
zeyrl eilry elkya oian cg`yk :lynl) dyrnl zekiiy
ixd ,xac eze`l dad` ly dkiyn el oi`y `l` ,mieqn xac
ik ,zeigd da dxqgy `l` ,xacd z` dyer ok` `ed
lr ,okle ± (dyrn eze`a zeig zzln c`n zwzepn daygnd
lret dfe ,dyrnl "daeh daygn"d z` cg`le sxvl d"awd
z` dlrz ,daygnay d`xide dad`d ,"daeh daygn"dy
ly dbixcnle mlerl ,(dzaiqa ze`ad) zeevnde dxezd

."daeh daygn"d'çeø úçp'äåcenila d"awdl mxeb `edy ± §©©©©
,zeevnd meiwae dxezdBðaî Cìnä úçîN ìLîk ,àeä¦§©¦§©©¤¤¦§

ìéòì økæpk íéøeñàä úéaî Búàöa åéìà àaL11¯ ,,oky ¤¨¥¨§¥¦¥¨£¦©¦§¨§¥
icedi ly eznyp z`vnp ,zindad ytpe seba dyeal dzeida
,d"awd ly epa `edy)
ici lre ,`lka (jlnd ly
z`vei `id zeevne dxez
zxagzne `lkdn
zgp mxebd xac ,d"awdl
,enk ,d"awdl dax gex
jlnd oay drya ,lynl
l` aye e`lkn xxgzyn

.jlnd eia`Bì úBéäì Bà¦§
økæpk íéðBzçza äøéc¦¨©©§¦©¦§¨

.ìéòìd`a 'gexÎzgp'd ± §¥
ecenil ici lry ,jkn
,zeevn eneiwe dxez
ezweyze ezpeek zrvazn
,"dfd mler"a ,mipezgza dxic el didzy ,lekiak ,d"awd ly
lr zewl`d dlbzz ea `wec dpd ,dnelre dqekn zewl`d ea
`ed ± ef dpeek rvan mc`yke ± zeevne dxez ly dceard ici
`xak" zpigaa dad`dy ,epcnl ixd .dlrnl gex zgp mxeb
dleki ,(eia`l oad zad`k d"awdl dad` ybx) "lczy`c
(ely "lew"ae "oeyl"a) ezelbxzd ici lr ielib icil `eal
epia`l dad`d z` zelble ,gende ald zpeek z` xxerl
iytp" ly dad`d mby ,dzr xiaqn owfd epax .d"awd
dad` ly ybx `idy ,wxtd zlgza xaec dilry ,"jizie`
ly lbxdd ici lr xxerzdl dleki ,miigl ytpd zad` enk
epiig `ed d"awdy yibxi aldy ote`a ,dzece` "xeaic"

:"`ipz"d oeylae .miigd iig ,izin`díb ,äpäåqgia ± §¦¥©
úðéçáìly ,dxen`d dad`d ±ìéòì økæpä "Eúéeà éLôð" ¦§¦©©§¦¦¦¦©¦§¨§¥

éãé-ìò ,éelbä ìà íìòääî dàéöBäì ãàî øácä áBø÷ ¯¨©¨¨§Ÿ§¦¨¥©¤§¥¤©¦©§¥
.ïéåL Baìå åéôa ãéîz ìbøäädna yegie yibxi ald mby ± ©¤§¥¨¦§¦§¦¨¦

miizin`d eiig `ed d"awdy ,eita `iven `edy12.íà Cà©¦
dàéöBäì ìBëé Bðéàz` ±,dad`d-ìò-óà ,Baìa éelbä ìà ¥¨§¦¨¤©¦§¦©©

ïë-ét`ed dad`d cvn ±úBöîe äøBza ÷ñòì ìBëé ¦¥¨©£Ÿ©¨¦§
ì¯ ,BçîaL äáLçna Bæ äáäà ïéðò øeiö éãé-ìò ,ïîL ¦§¨©§¥¦¦§©©£¨©©£¨¨¤§Ÿ

- dad`d oiprn xeiv epyi ezaygnaykäáBè äáLçî"e©£¨¨¨
¯ :"'eë dôøöî àeä-Ceøa-LBãwäjk ici lre ,dyrnl ©¨¨§¨§¨

,zepeilrd zexitqa dlrnl zelrl eizeevne ezxez zeleki
`edyk zeler ody enkdad` jezn zeevne dxez miiwn

ixd ,mincewd miwxta epcnly dnl m`zda .ala dielb
zelrn ,zeevnde dxezd meiwl ze`iand d`xide dad`dy
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íéøîà éèå÷éì
çåø úçð úåùòì éãë äæ é"ò íéé÷îå ãîåìù úåöîäå
äáùçî åøîà äæ ìòå .åéáà úà ãáåòä ïáë 'úé åéðôì
àçøôì ïéôãâ úåéäì äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè
åðáî êìîä úçîù ìùîë àåä çåø úçðäå .ì"ðë
åì úåéäì åà ì"ðë íéøåñàä úéáî åúàöá åéìà àáù
êéúéåà éùôð 'éçáì íâ äðäå ì"ðë íéðåúçúá äøéã
éåìéâä ìà íìòääî äàéöåäì ãàî øáãä áåø÷ ì"ðä
ìåëé åðéà íà êà .ïéåù åáìå åéôá ãéîú ìâøää é"ò
äøåúá ÷åñòì ìåëé ë"ôòà åáìá éåìéâä ìà äàéöåäì
åçåîáù äáùçîá åæ äáäà ïéðò øåéö é"ò ïîùì úåöîå

:'åë äôøöî ä"á÷ä äáåè äáùçîå
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א.10. מ, מ"א.11.קדושין פרק ˘ËÈÏ"‡:12.בסוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כטבע נעשה להיות צריך בזה דאשתדל) דכברא "(באהבה
(באהבה  בזה. תועיל הקול) ידי (על הכוונה שהתעוררות יותר מובן ולכן לגופניות; שייך ולא ושכל, שבהרגש ענין – אבינו שהוא

שזהו כטבע נעשה להיות צריך אויתיך) איןÂÈÈÁדנפשי אם ולכאורה –ÂÙÂ‚ מעונה שהי' לאחרי – נפשו חיי (כהרגשתו זה מרגיש
הרוחני?". הלב כוונת בזה תועיל מה כו')

xii` 'd iyiy mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ה' שישי יום
,126 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáäà 'éçá 'á äðäå,cq 'nr cr.íìåò úáäà

`l` .mipeilrd zenlerd ly zexitql zeevnde dxezd z`
`le ,"zeirah" od dad`de d`xid m` :lcad miiw jkay
opyi dnypay iptn `l` ,'d zlecba zeppeazdn zexvep
d`xi zbixcn ly dnewny myk ixd ± d`xie dad` raha
zecnd mler `edy "dxivid mler"a `ed ,"zeirah" dad`e
zexitql zeevnde dxezd z` dad`de d`xid zelrn jk ±
,"zeilky" od dad`de d`xid m`e ;"dxivid mler"ay
zekiiy odl yiy ote`a ,'d zelcba dpadde lkydn zexvepy
mler"a ,oky) dbydd mler `edy ,"d`ixad mler"l
zeevnde dxezd f` zeler ± (dpiad zxitq dxi`n "d`ixad
dad`dy ,owfd epax xiaqi oldl ."d`ixad mler" zexitql
oak) "lczy`c `xak" ly dad`de "jizie` iytp" ly
icedi ly eznypa "zeirah" od odizyy zexnl ,(lczynd

did dxe`kle ,(zea`d on dyexia ze`a ody epcnly itk)
d`xide dad`d jezn miiwny zeevnde dxezdy zeidl jixv
itk ,cala "dxivid mler"a dplrz ± (dad`a dlelkd)
± ?jk xacd izni` ixd ."zeirah" d`xie dad`a xacdy
wx oze` dlbn mc`de ,ald znelrza zex`yp odyk `wec
od ± ald zybxda oze` dlbn icediy drya ,eli`e .egena
xacd recn ."d`ixad mler"a zeevnde dxezd z` f` zelrn
ze`a od la` ,zeirah enk od el` zead`y zexnl ,ik ± ?jk
d"awdy dna dwenr zeppeazd ici lr `wec ,zelbzd icil
awre .eply "izin`d a`d" `ede eply "miigd xewn" `ed
ze`ad d`xie dad` enk zeaygp od ,ef zeppeazd
mler"a zeevnde dxezd z` zelrn ode ,zeppeazdn

:"`ipz"d oeylae .dbydd mler `edy ,"d`ixad

¯ ,elà úBáäà úBðéça 'á ,äpäådn ± "jizie` iytp" zad` §¦¥§¦©£¥
eiig `ed d"awdy ybx jezn d"awd z` ade` icediy
z` ade` icediy dn ± "lczy`c `xak" zad`e ,miizin`d

,izin`d eia` `ed d"awdy ybx jezn d"awdäMøé ïäL óà©¤¥§ª¨
Bîëe ,eðéúBáàî eðì̈¥£¥§
ïëå ,eðéúBLôða òáè¤©§©§¥§¥
¯ ,ïäa äìeìkä äàøiä©¦§¨©§¨¨¤
epl dyexi ok mb `id
,epa rah enke epizea`n
ãøtlî àøéì àéäL¤¦¦¨¦¦¨¥
eðéiç øB÷nî íBìLå-ñç©§¨¦§©¥
-Ceøa ézîàä eðéáàå§¨¦¨£¦¦¨

Y àeäybxd jezn
epiig xewn `ed d"awdy
z` rpend ,`xen miiw ±
,zexiar zeyrln mc`d
lcap didi `ly ick
.epiig xewn ,d"awdn
d"awdy ybxd jezne
miiw ± izin`d epia` `ed
zeyrl `ly ,`xend

ixd ± izin`d epia` `edy d"awdn zxki `ly ick ,dxiar
"rah" enk od ,zexen`d d`xide zead`d izyy zexnl

- eplv`eîéçøe eìéçc" íLa úBàø÷ð ïðéà ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¥¨¦§¨§¥§¦§¦
¯ ,"íéiòáè,zeirah dad`e d`xiBçîa ïäLk àlà ¦§¦¦¤¨§¤¥§Ÿ

¯ ,Baì úBîeìòúå ãáì BzáLçîe,ielib icil e`a mxhaæàå ©£©§§©§©£¦§¨
,ald mlrda odyk f` wx ±,äøéöéc úBøéôñ øNòa ïîB÷î§¨§¤¤§¦¦¦¨

¯,zeirahd zecnd zekiiy odil` ,dbixcnde mewnd my
ìeíL,"dxivid mler" zexitq xyrl ±ïänò úBìòî ïä §¨¥©£¦¨¤

.ïúañáe ïúîçî úBàaä úBönäå äøBzäxy`k :xnelk ± ©¨§©¦§©¨¥£¨¨§¦¨¨

,zeevnde dxezd meiwl daiq zeedn zexen`d zead`d
jkl xacd `iad ± dad` ly "xeiv" egena miiwy oeeikny
ze`ad zeevnde dxezd mb f` ,zeevnde dxezd z` miiwiy
zead`d ze`vnp myy ,"dxivid mler"l zeler jkn d`vezk

,xen`k ,onvrìáà£¨
ïäLk,zead`d izy ± §¤¥

¯ Baì úelbúäa§¦§©¦
ea zxxern zeppeazddy
zelbzda dad`d z`

,ald zybxdaeàø÷ð± ¦§¨
,f`"àaìc àúeòø"§¨§¦¨

¯ ,øäfadad` `l ©Ÿ©
"ald oevx" `l` ,zirah
dad` ly dlrp dbxc ±

,ald oevxeïîB÷îe§¨
,äàéøác úBøéôñ øNòa§¤¤§¦¦§¦¨

¯zecnd mewn myy
,zeilkydìeïä íL §¨¥

äøBzä ïänò úBìòî©£¦¨¤©¨
úBàaä úBönäå§©¦§©¨

¯ ,ïúîçîoze` miiwy ¥£¨¨
recn ,xac ly enrh .ef dad` jeznzexnl ,jk xacd ok`

- ?l`xyi ipa ly mznypa "rah" enk mvra od ,xen`ky
àéä éelb úðéça ìà álä øzñäå íìòääî ïúàéöiL éðtî¦§¥¤§¦¨¨¥©¤§¥§¤§¥©¥¤§¦©¦¦
äîeöò úeððBaúäå ÷æça äáLçnä úòé÷úe úòcä éãé-ìò©§¥©©©§¦©©©£¨¨§Ÿ¤§¦§§£¨

øéãzå øéúé àaìc à÷îòîdaexn dcna ald wner jezn ± ¥¨§¨§¦¨¨¦§¨¦
dxiczeéà àeä-Ceøa óBñ-ïéàaàeä C,d"awd ±Lnî eðéiç §¥¨¥©¥©¨

.àeä-Ceøa ézîàä eðéáàåici lr `a dfy oeeikne ± §¨¦¨£¦¦¨
- efk dwfge dwenr zeppeazdúàæ úòãeîe,ixd recie ±äî ©©Ÿ©

'íéðewz'a áeúkM13ïnz àðp÷î äàéøaä íìBòa ék : ¤¨©¦¦¦§¨©§¦¨§©§¨©¨
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íéøîà éèå÷éì
'éçá 'á äðäå
òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïäù óà åìà úåáäà
àøéì àéäù ïäá äìåìëä äàøéä ïëå åðéúåùôðá
ë"ôòà ä"á éúéîàä åðéáàå åðééç øå÷îî å"ç ãøôéìî
ïäùë àìà íééòáè åîéçøå åìéçã íùá úåàø÷ð ïðéà
ñ"éá ïîå÷î æàå åáì úåîåìòúå ãáì åúáùçîå åçåîá
úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò úåìòî ïä íùìå äøéöéã
àúåòø '÷ð åáì úåìâúäá ïäùë ìáà .ïúáéñáå ïúîçî
úåìòî ïä íùìå äàéøáã ñ"éá ïîå÷îå øäåæá àáìã
ïúàéöéù éðôî .ïúîçî úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò
úòãä é"ò àéä éåìéâ 'éçá ìà áìä øúñäå íìòääî
à÷îåòî äîåöò úåððåáúäå ÷æåçá äáùçîä úòé÷úå
ùîî åðééç àåä êéà ä"á ñ"àá øéãúå øéúé àáìã
éë íéðå÷éúá ù"î úàæ úòãåîå ä"á éúéîàä åðéáàå
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ו.13. תיקון



צי xii` 'c iying mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dyrn icil `iadl dgekaàeäL`ed dyrnd ±äøBzä ÷ñò ¤¥¤©¨
¯ ,äæ-éãé-ìò íi÷îe ãîBlL úBönäåzelbzd ici lr §©¦§¤¥§©¥©§¥¤

z`fe ,dad`dïák Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì éãk§¥©£©©©§¨¨¦§¨¥§¥
.åéáà úà ãáBòädad` zaiign jk ,gex zgp el mexbl ick ± ¨¥¤¨¦

dxez cenll ,ef dielb
mexbl ick ,zeevn miiwle
`edy d"awdl gex zgp
oeeikne .izin`d epia`
,dnypd zpigany
ixd ,zn`a `id dad`d
dppi` `idyk mb
zn` jezn zelbzda
zi`xp `ide ,dzin`l
`ed oi` ± cala zipeinck
oeeikn ,jkn yeygl jixv
d`ian ixd ,`id mby
dxezd cenill eze`
jezn zeevnd meiwle

.dpeek dze`¯ eøîà äæ ìòål"f epinkg10:¯ äáBè äáLçî" §©¤¨§©£¨¨¨
¯ ,"äNòîì dôøöî àeä-Ceøa-LBãwäcg`ne sxvn `ed ©¨¨§¨§¨§©£¤

,dyrnl daehd daygnd z`àçøôì ïéôcb úBéäìzeidl ± ¦§©§¦§¨§¨
,dlrnl zeevnde dxezd z` zelrdl ,oda gextl "miitpk"

.ìéòì økæpkdaygn" ly zernynd m` :xnelk .f"h wxta ± ©¦§¨§¥
± zehyta miyxtny enk `id "dyrnl dtxvn d"awd daeh
my` `ed oi`y) daiq llbae ,devn zeyrl ayg cg`yky
eli`k ,d"awd itlk ,xacd aygp ± dzeyrl ecia did `l (da
eilr dlrn" xnel mikixv l"f epinkg eid ,devnd z` dyr

" oeyldn ."d`yr eli`k aezkddtxvnrnyn "dyrnl
zekiiy mey mvra daehd daygnl oi`y `l` ,epyi dyrndy
.dyrnl daehd daygnd z` cg`ne sxvn d"awde ± dyrnl
mvra dl yi ,ala dielb `id dad`dyky xaqed f"h wxta
dyrna zeig zpzep dielb dad` oky ,dyrnl zekiiy
jezn xac dyer cg`yk ,ygena mi`ex ep`y enk .zeevnd
dppi` dad`dyk ,eli`e .zeiga z`f dyer `ed ± dad`
ote`a ,cala gend oeirxa iehia icil d`a `ide ,ala zelbzda
mey ,dnvr cvn ,f` dl oi` ,"daeh daygn" z`xwp `idy
zeyrl eilry elkya oian cg`yk :lynl) dyrnl zekiiy
ixd ,xac eze`l dad` ly dkiyn el oi`y `l` ,mieqn xac
ik ,zeigd da dxqgy `l` ,xacd z` dyer ok` `ed
lr ,okle ± (dyrn eze`a zeig zzln c`n zwzepn daygnd
lret dfe ,dyrnl "daeh daygn"d z` cg`le sxvl d"awd
z` dlrz ,daygnay d`xide dad`d ,"daeh daygn"dy
ly dbixcnle mlerl ,(dzaiqa ze`ad) zeevnde dxezd

."daeh daygn"d'çeø úçp'äåcenila d"awdl mxeb `edy ± §©©©©
,zeevnd meiwae dxezdBðaî Cìnä úçîN ìLîk ,àeä¦§©¦§©©¤¤¦§

ìéòì økæpk íéøeñàä úéaî Búàöa åéìà àaL11¯ ,,oky ¤¨¥¨§¥¦¥¨£¦©¦§¨§¥
icedi ly eznyp z`vnp ,zindad ytpe seba dyeal dzeida
,d"awd ly epa `edy)
ici lre ,`lka (jlnd ly
z`vei `id zeevne dxez
zxagzne `lkdn
zgp mxebd xac ,d"awdl
,enk ,d"awdl dax gex
jlnd oay drya ,lynl
l` aye e`lkn xxgzyn

.jlnd eia`Bì úBéäì Bà¦§
økæpk íéðBzçza äøéc¦¨©©§¦©¦§¨

.ìéòìd`a 'gexÎzgp'd ± §¥
ecenil ici lry ,jkn
,zeevn eneiwe dxez
ezweyze ezpeek zrvazn
,"dfd mler"a ,mipezgza dxic el didzy ,lekiak ,d"awd ly
lr zewl`d dlbzz ea `wec dpd ,dnelre dqekn zewl`d ea
`ed ± ef dpeek rvan mc`yke ± zeevne dxez ly dceard ici
`xak" zpigaa dad`dy ,epcnl ixd .dlrnl gex zgp mxeb
dleki ,(eia`l oad zad`k d"awdl dad` ybx) "lczy`c
(ely "lew"ae "oeyl"a) ezelbxzd ici lr ielib icil `eal
epia`l dad`d z` zelble ,gende ald zpeek z` xxerl
iytp" ly dad`d mby ,dzr xiaqn owfd epax .d"awd
dad` ly ybx `idy ,wxtd zlgza xaec dilry ,"jizie`
ly lbxdd ici lr xxerzdl dleki ,miigl ytpd zad` enk
epiig `ed d"awdy yibxi aldy ote`a ,dzece` "xeaic"

:"`ipz"d oeylae .miigd iig ,izin`díb ,äpäåqgia ± §¦¥©
úðéçáìly ,dxen`d dad`d ±ìéòì økæpä "Eúéeà éLôð" ¦§¦©©§¦¦¦¦©¦§¨§¥

éãé-ìò ,éelbä ìà íìòääî dàéöBäì ãàî øácä áBø÷ ¯¨©¨¨§Ÿ§¦¨¥©¤§¥¤©¦©§¥
.ïéåL Baìå åéôa ãéîz ìbøäädna yegie yibxi ald mby ± ©¤§¥¨¦§¦§¦¨¦

miizin`d eiig `ed d"awdy ,eita `iven `edy12.íà Cà©¦
dàéöBäì ìBëé Bðéàz` ±,dad`d-ìò-óà ,Baìa éelbä ìà ¥¨§¦¨¤©¦§¦©©

ïë-ét`ed dad`d cvn ±úBöîe äøBza ÷ñòì ìBëé ¦¥¨©£Ÿ©¨¦§
ì¯ ,BçîaL äáLçna Bæ äáäà ïéðò øeiö éãé-ìò ,ïîL ¦§¨©§¥¦¦§©©£¨©©£¨¨¤§Ÿ

- dad`d oiprn xeiv epyi ezaygnaykäáBè äáLçî"e©£¨¨¨
¯ :"'eë dôøöî àeä-Ceøa-LBãwäjk ici lre ,dyrnl ©¨¨§¨§¨

,zepeilrd zexitqa dlrnl zelrl eizeevne ezxez zeleki
`edyk zeler ody enkdad` jezn zeevne dxez miiwn

ixd ,mincewd miwxta epcnly dnl m`zda .ala dielb
zelrn ,zeevnde dxezd meiwl ze`iand d`xide dad`dy
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íéøîà éèå÷éì
çåø úçð úåùòì éãë äæ é"ò íéé÷îå ãîåìù úåöîäå
äáùçî åøîà äæ ìòå .åéáà úà ãáåòä ïáë 'úé åéðôì
àçøôì ïéôãâ úåéäì äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè
åðáî êìîä úçîù ìùîë àåä çåø úçðäå .ì"ðë
åì úåéäì åà ì"ðë íéøåñàä úéáî åúàöá åéìà àáù
êéúéåà éùôð 'éçáì íâ äðäå ì"ðë íéðåúçúá äøéã
éåìéâä ìà íìòääî äàéöåäì ãàî øáãä áåø÷ ì"ðä
ìåëé åðéà íà êà .ïéåù åáìå åéôá ãéîú ìâøää é"ò
äøåúá ÷åñòì ìåëé ë"ôòà åáìá éåìéâä ìà äàéöåäì
åçåîáù äáùçîá åæ äáäà ïéðò øåéö é"ò ïîùì úåöîå

:'åë äôøöî ä"á÷ä äáåè äáùçîå
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א.10. מ, מ"א.11.קדושין פרק ˘ËÈÏ"‡:12.בסוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כטבע נעשה להיות צריך בזה דאשתדל) דכברא "(באהבה
(באהבה  בזה. תועיל הקול) ידי (על הכוונה שהתעוררות יותר מובן ולכן לגופניות; שייך ולא ושכל, שבהרגש ענין – אבינו שהוא

שזהו כטבע נעשה להיות צריך אויתיך) איןÂÈÈÁדנפשי אם ולכאורה –ÂÙÂ‚ מעונה שהי' לאחרי – נפשו חיי (כהרגשתו זה מרגיש
הרוחני?". הלב כוונת בזה תועיל מה כו')

xii` 'd iyiy mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ה' שישי יום
,126 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáäà 'éçá 'á äðäå,cq 'nr cr.íìåò úáäà

`l` .mipeilrd zenlerd ly zexitql zeevnde dxezd z`
`le ,"zeirah" od dad`de d`xid m` :lcad miiw jkay
opyi dnypay iptn `l` ,'d zlecba zeppeazdn zexvep
d`xi zbixcn ly dnewny myk ixd ± d`xie dad` raha
zecnd mler `edy "dxivid mler"a `ed ,"zeirah" dad`e
zexitql zeevnde dxezd z` dad`de d`xid zelrn jk ±
,"zeilky" od dad`de d`xid m`e ;"dxivid mler"ay
zekiiy odl yiy ote`a ,'d zelcba dpadde lkydn zexvepy
mler"a ,oky) dbydd mler `edy ,"d`ixad mler"l
zeevnde dxezd f` zeler ± (dpiad zxitq dxi`n "d`ixad
dad`dy ,owfd epax xiaqi oldl ."d`ixad mler" zexitql
oak) "lczy`c `xak" ly dad`de "jizie` iytp" ly
icedi ly eznypa "zeirah" od odizyy zexnl ,(lczynd

did dxe`kle ,(zea`d on dyexia ze`a ody epcnly itk)
d`xide dad`d jezn miiwny zeevnde dxezdy zeidl jixv
itk ,cala "dxivid mler"a dplrz ± (dad`a dlelkd)
± ?jk xacd izni` ixd ."zeirah" d`xie dad`a xacdy
wx oze` dlbn mc`de ,ald znelrza zex`yp odyk `wec
od ± ald zybxda oze` dlbn icediy drya ,eli`e .egena
xacd recn ."d`ixad mler"a zeevnde dxezd z` f` zelrn
ze`a od la` ,zeirah enk od el` zead`y zexnl ,ik ± ?jk
d"awdy dna dwenr zeppeazd ici lr `wec ,zelbzd icil
awre .eply "izin`d a`d" `ede eply "miigd xewn" `ed
ze`ad d`xie dad` enk zeaygp od ,ef zeppeazd
mler"a zeevnde dxezd z` zelrn ode ,zeppeazdn

:"`ipz"d oeylae .dbydd mler `edy ,"d`ixad

¯ ,elà úBáäà úBðéça 'á ,äpäådn ± "jizie` iytp" zad` §¦¥§¦©£¥
eiig `ed d"awdy ybx jezn d"awd z` ade` icediy
z` ade` icediy dn ± "lczy`c `xak" zad`e ,miizin`d

,izin`d eia` `ed d"awdy ybx jezn d"awdäMøé ïäL óà©¤¥§ª¨
Bîëe ,eðéúBáàî eðì̈¥£¥§
ïëå ,eðéúBLôða òáè¤©§©§¥§¥
¯ ,ïäa äìeìkä äàøiä©¦§¨©§¨¨¤
epl dyexi ok mb `id
,epa rah enke epizea`n
ãøtlî àøéì àéäL¤¦¦¨¦¦¨¥
eðéiç øB÷nî íBìLå-ñç©§¨¦§©¥
-Ceøa ézîàä eðéáàå§¨¦¨£¦¦¨

Y àeäybxd jezn
epiig xewn `ed d"awdy
z` rpend ,`xen miiw ±
,zexiar zeyrln mc`d
lcap didi `ly ick
.epiig xewn ,d"awdn
d"awdy ybxd jezne
miiw ± izin`d epia` `ed
zeyrl `ly ,`xend

ixd ± izin`d epia` `edy d"awdn zxki `ly ick ,dxiar
"rah" enk od ,zexen`d d`xide zead`d izyy zexnl

- eplv`eîéçøe eìéçc" íLa úBàø÷ð ïðéà ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¥¨¦§¨§¥§¦§¦
¯ ,"íéiòáè,zeirah dad`e d`xiBçîa ïäLk àlà ¦§¦¦¤¨§¤¥§Ÿ

¯ ,Baì úBîeìòúå ãáì BzáLçîe,ielib icil e`a mxhaæàå ©£©§§©§©£¦§¨
,ald mlrda odyk f` wx ±,äøéöéc úBøéôñ øNòa ïîB÷î§¨§¤¤§¦¦¦¨

¯,zeirahd zecnd zekiiy odil` ,dbixcnde mewnd my
ìeíL,"dxivid mler" zexitq xyrl ±ïänò úBìòî ïä §¨¥©£¦¨¤

.ïúañáe ïúîçî úBàaä úBönäå äøBzäxy`k :xnelk ± ©¨§©¦§©¨¥£¨¨§¦¨¨

,zeevnde dxezd meiwl daiq zeedn zexen`d zead`d
jkl xacd `iad ± dad` ly "xeiv" egena miiwy oeeikny
ze`ad zeevnde dxezd mb f` ,zeevnde dxezd z` miiwiy
zead`d ze`vnp myy ,"dxivid mler"l zeler jkn d`vezk

,xen`k ,onvrìáà£¨
ïäLk,zead`d izy ± §¤¥

¯ Baì úelbúäa§¦§©¦
ea zxxern zeppeazddy
zelbzda dad`d z`

,ald zybxdaeàø÷ð± ¦§¨
,f`"àaìc àúeòø"§¨§¦¨

¯ ,øäfadad` `l ©Ÿ©
"ald oevx" `l` ,zirah
dad` ly dlrp dbxc ±

,ald oevxeïîB÷îe§¨
,äàéøác úBøéôñ øNòa§¤¤§¦¦§¦¨

¯zecnd mewn myy
,zeilkydìeïä íL §¨¥

äøBzä ïänò úBìòî©£¦¨¤©¨
úBàaä úBönäå§©¦§©¨

¯ ,ïúîçîoze` miiwy ¥£¨¨
recn ,xac ly enrh .ef dad` jeznzexnl ,jk xacd ok`

- ?l`xyi ipa ly mznypa "rah" enk mvra od ,xen`ky
àéä éelb úðéça ìà álä øzñäå íìòääî ïúàéöiL éðtî¦§¥¤§¦¨¨¥©¤§¥§¤§¥©¥¤§¦©¦¦
äîeöò úeððBaúäå ÷æça äáLçnä úòé÷úe úòcä éãé-ìò©§¥©©©§¦©©©£¨¨§Ÿ¤§¦§§£¨

øéãzå øéúé àaìc à÷îòîdaexn dcna ald wner jezn ± ¥¨§¨§¦¨¨¦§¨¦
dxiczeéà àeä-Ceøa óBñ-ïéàaàeä C,d"awd ±Lnî eðéiç §¥¨¥©¥©¨

.àeä-Ceøa ézîàä eðéáàåici lr `a dfy oeeikne ± §¨¦¨£¦¦¨
- efk dwfge dwenr zeppeazdúàæ úòãeîe,ixd recie ±äî ©©Ÿ©

'íéðewz'a áeúkM13ïnz àðp÷î äàéøaä íìBòa ék : ¤¨©¦¦¦§¨©§¦¨§©§¨©¨
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íéøîà éèå÷éì
'éçá 'á äðäå
òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïäù óà åìà úåáäà
àøéì àéäù ïäá äìåìëä äàøéä ïëå åðéúåùôðá
ë"ôòà ä"á éúéîàä åðéáàå åðééç øå÷îî å"ç ãøôéìî
ïäùë àìà íééòáè åîéçøå åìéçã íùá úåàø÷ð ïðéà
ñ"éá ïîå÷î æàå åáì úåîåìòúå ãáì åúáùçîå åçåîá
úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò úåìòî ïä íùìå äøéöéã
àúåòø '÷ð åáì úåìâúäá ïäùë ìáà .ïúáéñáå ïúîçî
úåìòî ïä íùìå äàéøáã ñ"éá ïîå÷îå øäåæá àáìã
ïúàéöéù éðôî .ïúîçî úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò
úòãä é"ò àéä éåìéâ 'éçá ìà áìä øúñäå íìòääî
à÷îåòî äîåöò úåððåáúäå ÷æåçá äáùçîä úòé÷úå
ùîî åðééç àåä êéà ä"á ñ"àá øéãúå øéúé àáìã
éë íéðå÷éúá ù"î úàæ úòãåîå ä"á éúéîàä åðéáàå
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ו.13. תיקון



`xiiצב 'e ycew zay mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ו' קודש שבת יום
,cq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êéøö ë"ôòàù ÷ø,cq 'nr cr:òãåðëå

¯ ,äàlò àîéà"d`lir `ni`" zpiga ea dxi`ne zxxey ¦¨¦¨¨
,"zeliv`d mler" ly "dpia"d zxitq `edyàéäLzceara ± ¤¦

,'d,àeä-Ceøa íéiçä éiç óBñ-ïéà øBàa úeððBaúää©¦§§§¥©¥©©¦¨
¯ :eäiìà øîàîëe"xdef ipewiz"ay "edil` gzt"a14:¯ äðéa" §©£©¥¦¨¦¨

."ïéáî álä dáe àaì± ¦¨¨©¥¥¦
ald dae ,al `id "dpia"
zeppeazdd :xnelk .oian
zexi`n gend zbyde
dbyddy ixd ,ala
seqÎoi` xe`a zeppeazdde
zekiiy el yiy oipr od
ea ,"d`ixad mler"l
ly dpiad zxitq dxi`n

lr zelbznd ± el` zead` ly onewn okle ± "zeliv`d mler"
z` zelrn od myle ,"d`ixad mler"a `ed ± efk zeppeazd ici
cala ef `ly ,owfd epax xiaqn oldl .zeevnde dxezd
(lczynd oak) "lczy`c `xak"e "jizie` iytp" zead`ay
mb oda yi `l` ,zeppeazd jezn d`ad dad`d zlrn dpyi
zeid ,"dax dad`" z`xwpd ,dlrnln d`ad dad`d zlrn

enk opd od mby,xen`k ,ze`a ody oeeikn ,dlrnln ozipy xac
wtzqdl leki icedi ixd ,dxe`kl ± .zea`d on dyexia epil`
ef mb) zelrnd izy z` zeliknd ,zexen`d zead`d ibeq ipya
(dlrnln d`ay ,"dax dad`" ,ef mbe ,zeppeazd ici lr d`ay
dlek zxvepd dad`l ribdl lczydl icedi lr ,z`f lka ±

:oldl ehxetiy minrhd llba z`fe ,'d zelcba zeppeazdnàìå§Ÿ

¯ ,ãBò`xak"e "jizie` iytp" ,zead`d izyly cala ef `l
d`ad dad` ly dxen`d dlrnd dpyi ,"lczy`c

,zeppeazdnàlà,efn dxizi ±elà úBáäà úBðéça 'aL ¤¨¤§¦©£¥
,"äaø äáäà" úðéça ïî úBìeìk ïä ¯ ìéòì úBøkæpä©¦§¨§¥¥§¦§¦©©£¨©¨
eìéçc"î älòîe äìBãâe§¨§ª¨¦§¦
¯ ,"íéiìëN eîéçøe§¦¦§¦¦
zeilky dad`e d`xin
zeppeazde lkyn ze`ad

,'d zelcbaäáäàä øLà£¤¨©£¨
,zeppeazdn d`ad ±
íLa ìéòì úàø÷ð¦§¥§¥§¥

."íìBò úáäà"xnelk ± ©£©¨
zead`d izyl ±
dlrn dlrnl `idy ,"dax dad`" ly dlrnd dpyi zexen`d
,`"hily iaxd ly eyexitl m`zdae ± "mler zad`"n
`id ,ef (dax) dad` ly dnewny ,jka dlrnd z`hazn
myy ,"d`ixad mler"n dlrn dlrnly "zeliv`d mler"a
dn iabl "cer `le"a dtqedd idefe ;"mler zad`" ly dnewn
mbe "dax dad`"n mb dkeza zllek ef dad`y ,mcew epcnly
`id ,ef dad` ly dnewny ,cala ef `ly ± "mler zad`"n
`l` ,zeppeazd ici lr dlbzn `idy zngn ,"d`ixad mlera"
mler"a `id dnewn ,ezngny ,daxda dlrp oipr da yi
,lczydl mc`d lr ,owfd epax xiaqi ,z`f lkae ± ."zeliv`d

d dad`l ribdlzxvepzpiihvn efk dad`y iptn ,zeppeazdn
:"`ipz"d oeylae .zewl`l zadlyae dweyza

éøö ïë-ét-ìò-óàL ÷øíb òébäìe âéOäì BìëNa çøèì C ©¤©©¦¥¨¦¦§Ÿ©§¦§§©¦§©¦©©
äðeázäî äàaä ,ìéòì úøkæpä "íìBò úáäà" úðéçáì¦§¦©©£©¨©¦§¤¤§¥©¨¨¥©§¨

¯ ,'ä úlãâa úòãå̈©©¦§ª©
dlek zxvep ef dad`

ezeppeazdnicedi ly
enk `le ,'d zelcba
zexen`d zead`d izya
on dyexia mvra ze`ad
`id ozelbzd wxe ,zea`d
- z`fe ,zeppeazd ici lr
Là úøeãî ìécâäì éãk§¥§©§¦§©¥
Là éôLøa äáäàä̈©£¨§¦§¥¥
áäìå äfò úáäìLå§©§¤¤©¨§©©
ãò ,äîéîMä äìBòä̈¤©¨©§¨©

íéaø íén"L,ef dad` cbpk micnerd ±úBaëì eìëeé àì ¤©¦©¦Ÿ§§©
'eëå,dad`d z` ±"'eëå äeôèLé àì úBøäðe15.± §§¨Ÿ¦§§¨§

xzei da yi ± 'd zelcba zeppeazdn dlek zxvep dad`dyke
,dyexia mvra d`ad dad`l xy`n y` ityxe zadly adl
dzelbzd mby zexnl

;zeppeazd ici lr d`aék¦
äìòîe ïBøúé Lé¥¦§©£¨
éôLøk äáäà úðéçáì¦§¦©©£¨§¦§¥
,'eëå äfò úáäìLå Là¥§©§¤¤©¨§
úòãå äðeázäî äàaä©¨¨¥©§¨¨©©
Ceøa óBñ-ïéà úlãâa¦§ª©¥¨

¯ ,àeäa :xnelkz`ltd
,'d zelcbézL ìò©§¥

äáäà úBðéçaúBøkæpä §¦©£¨©¦§¨
éôLøk ïðéà øLàk ìéòì§¥©£¤¥¨§¦§¥

¯ ,'eë úáäìLå Là`l` ¥§©§¤¤
ly (zeppeazd e`) ybx jezn ze`a odzaxw,l`xyil d"awd
"izin`d epia`"e "epiig xewn" ezeida16dad` ly ef dlrne ,
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íéøîà éèå÷éì

àéäù äàìéò àîéà ïîú àðð÷î äàéøáä íìåòá
åäéìà øîàîëå ä"á íééçä ééç ñ"à øåàá úåððåáúää
'éçá 'áù àìà ãåò àìå .ïéáî áìä äáå àáì äðéá

ïä ì"ðä åìà úåáäàäìåãâå äáø äáäà 'éçá ïî úåìåìë
ìéòì '÷ð äáäàä øùà íééìëù åîéçøå åìéçãî äìåòîå

íìåò úáäà íùá

åìëùá çåøèì êéøö ë"ôòàù ÷ø
äàáä ì"ðä íìåò úáäà 'éçáì íâ òéâäìå âéùäì
ùà úøåãî ìéãâäì éãë 'ä úìåãâá úòãå äðåáúäî
äìåòä áäìå äæò úáäìùå ùà éôùøá äáäàä
úåøäðå 'åëå úåáëì åìëåé àì íéáø íéîù ãò äîéîùä
äáäà 'éçáì äìòîå ïåøúé ùé éë 'åëå äåôèùé àì
úòãå äðåáúäî äàáä 'åëå äæò úáäìùå ùà éôùøë
øùàë ì"ðä äáäà 'éçá éúù ìò ä"á ñ"à úìåãâá
áäæä úìòîå ïåøúéë 'åë úáäìùå ùà éôùøë ïðéà
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א.14. יז, זהר לתיקוני ז.15.הקדמה ח, השירים ˘ËÈÏ"‡16.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ידי על נוספו – 2 ו1ֿ, ב" "א, (הסימונים :
כאן "ואומר מביאןÎ‡˘¯המחבר): אם אבל אש, כרשפי שאינן באופן דוקא אלו באהבות מדבר כי אש, כרשפי ע"י ÈÂÏÈ‚Ïאינן

הנקודה:·‚„ÏÂ˙התבוננות וכו'. הצמאון מעורר האב תפארת יקר כי המעלה, ג"כ בהן ויש אש, כרשפי שהן באופן הן הרי כו' אבינו

xii` 'e ycew zay mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:`id ,y` ityxkBîk ,'eëå óñkä ìò áäfä úìòîe ïBøúék§¦§©£©©¨¨©©¤¤§§
ïn÷ì øàaúiL17.wx z`hazn dpi` sqkd cbpk adfd zlrn ± ¤¦§¨¥§©¨

ly ezpekz mvra `id dlrnd `l` ,sqkn xzei deey adfy jka
mb jk ± mc`d ytp z` "daey"d zevvepzd ea yiy ,adfd

zxvepd dad`d
dzlrny ,zeppeazdn
zadlyd adla z`hazn
df oi` ± day y`d ityxae
dlrp dbixcn `idy xne`
,ixdy ± dad`a xzei
d`ad dad`d ,jtidl

dl oipr mvr ,`l` ± "dax dad`" z`xwpe xzei dlrp dlrnlna
icil cr zxvei `idy ytpd zektzyde ,ef dad`ay zadlyd
oi` recn ,cg` mrh edf ± .ef dad` ly dpexzi edf ± ytpd zelk
dyexia mvra ody ,zexen`d zead`d izya wtzqdl mc`l el
dlek zxvepd dad`l ribdl gexhl eilr `l` ± zea`d on
df oi`y ,sqep mrh ,owfd epax xiaqi cer .'d zelcba zeppeazdn
,ef dad` d`iand zeppeazdd cvn wx ,dnvr dad`d cvn wx
zrvazn jka oky ,dnvrlyk "zilkz" `id ef zeppeazd ik
exikie ebiyi mi`xapdy ,zenlerd z`ixaa d"awd zpeek

:"`ipz"d oeylae .d"awd ly ezelcbaíãàä ìk äæ ék íâå§©¦¤¨¨¨¨

¯ ,Búéìëúå,ixd `id ,mc` ly ez`ixa zilkz lkúòc ïòîì §©§¦§©©©©
ìëeé øLà éôk Léà Léà ,Búlãb úøàôz ø÷éå 'ä ãBák úà¤§¦¨¦§¤¤§ª¨¦¦§¦£¤©

¯ ,úàN,'d zelcb z` oiadl'àðîéäî àéòø'a áeúkL Bîk §¥§¤¨§©§¨§¥§¨
¯ :òãBpëå ,"'eëå déì ïeòãBîzLéc ïéâa" :àa úLøtzilkz ¨¨©Ÿ§¦§¦§§§¥§§©¨

,`id mc`d ly ez`ixa
zelcb ercie exikiy ick
ixd ;reci xacdy itke ,'d
yi dnvr zeppeazday
,zilkze dlrn meyn
'd zelcba zeppeazde
xzei daexn dcna dpyi
zexxerzd zrya dpyi xy`n ,zeppeazdn dlek d`ad dad`a
zead`d izy zexxerzdl ,oky ;zexen`d zead`d izy
`ede miigd iig `ed d"awdy zeppeazdd wx zyxcp zexen`d
d"awdy ("lczy`c `xak" ly dad`a) e` ± miizin`d miigd
± zeppeazdn dlek zxvepd dad`a ,eli`e .izin`d epia` `ed
.'d zelcba dxizi dpade ,xzei dwenre dlecb zeppeazd zyxcp
oercenzyic oiba" d"awd ly ezpeek xzei zrvazn jkay cr
mrh jka ixde .'d zelcba dbyd mdl didz mi`xapy ± "dil
,zea`d on dyexia ze`ad zead`a wtzqdl `ly recn ,sqep

.'d zelcba zeppeazdn d`ad dad`l ribdl gexhl `l`
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פ"ב". עה"ח לקונ' בהערה בהנסמן יעויין לריחוק. בנוגע וכן ביטול. תוצאותי' – לגמרי נ.17.בערך בפרק
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc zeaezk(iriax meil)

zepwl dvexézageix yi mixacd ipyay ,xikydl ick miza - ¨¥
mipewy `ed oicd ,oenn,àòøà`ide daexn dxkyy oeik ©§¨

dvex mdn cg` m` oke .miza enk dlkzn dpi`y ,xzei zniiwzn
zepwléza,mxikydlåzepwl dvex xg`déì÷éãmipew ,milwc - ¨¥§¦§¥

,ézacg` .yaiizdl miieyrd ,milwcdn daexn mxkyy itl ¨¥
zepwl dvex mdnå ,éì÷écdvex xg`déðìéà,mixg` zepli` - ¦§¥§¦¨¥

mipew,éì÷écdvx .zepli` x`y lyn miaexn mdizexity itl ¦§¥
zepwl cg`då ,éðìéàdvex xg`déðôeâmipew ,miptb -,éðìéàitl ¦¨¥§§¥¦¨¥

.oiwfdl mixdnn miptbdy
m`d ,dy`d zeyxay minieqn mixac lr dzr dpc `xnbd

dyexia dl eltp m` :mdizexit z` lke` lradàzãøæ àaà- ¦¨©§§¨
z` mivvew `l` ,aeyg ixt mdl oi`y ,oicxfer zepli` ly xri

,dwqdl e` zexewl mnvr mivrdådyxi m` okéøååëc àøét- §¦¨§©§¥
el` mibc e` xrid ivr m`d `ed oecipde ,mibc ly dxitg

,`l e` lral mikiiye beln iqkp ly zexitk miaygp,dì éøîà̈§¥¨
àøétdkef lrade zexitk miaygp mibcde mivrdy mixne` yi - ¥¨

'oxw'k miaygp mibcd ly dxitgde xrid ly rwxwdy oeik ,mda
.dy`d lyàðø÷ ,dì éøîàåmd mibcde zepli`dy mixne` yie - §¨§¥¨©§¨

zkiiyd 'oxw'k mpice ,ixnbl zFlkl micizr mdy oeik ,oxwk¦§
mipewe ,zexit mdl oi`y beln iqkp ly zernk df ixde ,dy`l

.dizexit z` lke` lrade rwxw mda
:oxw md el` mixacy mixne`d zrc z` zx`ane `xnbd zniiqn

àúléîc àììk,xac ly ellk -éìçî Bòæbóxg`y xac - §¨¨§¦§¨¦§©£¦
oebk ,mzgz mixg` zexit mi`a ,eizexit z` lek`l miniiqny

k epic ,dnecke oli`,àøét.ea dkef lradeéìçî Bòæb ïéàóxac - ¥¨¥¦§©£¦
zepli` oebk ,eizgz mi`a mixg` zexit oi` dlk `edy xg`y

k epic ,ixnbl micevipy mibc e` ixnbl mizxkpy el`,àðø÷©§¨
lrade rwxw einca mipewe eze` mixken okle ,dy`l jiiy lkdy

.zexit lke`

* * *
el`e lral mikiiy beln iqkpn zexit el` dl`ya dpc `xnbd

:dy`ldì éøîàå ,éàpé éaø øîà ,àéòLBà éaø øîà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¦©§¨¨©©¦©©§¨§¥¨
[`l` `xif iax z`f xn` `ly mixne` yie-]øîà ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©

áðBbä ,éàpé éaø øîà ,àéòLBà éaø©¦©§¨¨©©¦©©©¥
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צג xii` 'e ycew zay mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ו' קודש שבת יום
,cq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êéøö ë"ôòàù ÷ø,cq 'nr cr:òãåðëå

¯ ,äàlò àîéà"d`lir `ni`" zpiga ea dxi`ne zxxey ¦¨¦¨¨
,"zeliv`d mler" ly "dpia"d zxitq `edyàéäLzceara ± ¤¦

,'d,àeä-Ceøa íéiçä éiç óBñ-ïéà øBàa úeððBaúää©¦§§§¥©¥©©¦¨
¯ :eäiìà øîàîëe"xdef ipewiz"ay "edil` gzt"a14:¯ äðéa" §©£©¥¦¨¦¨

."ïéáî álä dáe àaì± ¦¨¨©¥¥¦
ald dae ,al `id "dpia"
zeppeazdd :xnelk .oian
zexi`n gend zbyde
dbyddy ixd ,ala
seqÎoi` xe`a zeppeazdde
zekiiy el yiy oipr od
ea ,"d`ixad mler"l
ly dpiad zxitq dxi`n

lr zelbznd ± el` zead` ly onewn okle ± "zeliv`d mler"
z` zelrn od myle ,"d`ixad mler"a `ed ± efk zeppeazd ici
cala ef `ly ,owfd epax xiaqn oldl .zeevnde dxezd
(lczynd oak) "lczy`c `xak"e "jizie` iytp" zead`ay
mb oda yi `l` ,zeppeazd jezn d`ad dad`d zlrn dpyi
zeid ,"dax dad`" z`xwpd ,dlrnln d`ad dad`d zlrn

enk opd od mby,xen`k ,ze`a ody oeeikn ,dlrnln ozipy xac
wtzqdl leki icedi ixd ,dxe`kl ± .zea`d on dyexia epil`
ef mb) zelrnd izy z` zeliknd ,zexen`d zead`d ibeq ipya
(dlrnln d`ay ,"dax dad`" ,ef mbe ,zeppeazd ici lr d`ay
dlek zxvepd dad`l ribdl lczydl icedi lr ,z`f lka ±

:oldl ehxetiy minrhd llba z`fe ,'d zelcba zeppeazdnàìå§Ÿ

¯ ,ãBò`xak"e "jizie` iytp" ,zead`d izyly cala ef `l
d`ad dad` ly dxen`d dlrnd dpyi ,"lczy`c

,zeppeazdnàlà,efn dxizi ±elà úBáäà úBðéça 'aL ¤¨¤§¦©£¥
,"äaø äáäà" úðéça ïî úBìeìk ïä ¯ ìéòì úBøkæpä©¦§¨§¥¥§¦§¦©©£¨©¨
eìéçc"î älòîe äìBãâe§¨§ª¨¦§¦
¯ ,"íéiìëN eîéçøe§¦¦§¦¦
zeilky dad`e d`xin
zeppeazde lkyn ze`ad

,'d zelcbaäáäàä øLà£¤¨©£¨
,zeppeazdn d`ad ±
íLa ìéòì úàø÷ð¦§¥§¥§¥

."íìBò úáäà"xnelk ± ©£©¨
zead`d izyl ±
dlrn dlrnl `idy ,"dax dad`" ly dlrnd dpyi zexen`d
,`"hily iaxd ly eyexitl m`zdae ± "mler zad`"n
`id ,ef (dax) dad` ly dnewny ,jka dlrnd z`hazn
myy ,"d`ixad mler"n dlrn dlrnly "zeliv`d mler"a
dn iabl "cer `le"a dtqedd idefe ;"mler zad`" ly dnewn
mbe "dax dad`"n mb dkeza zllek ef dad`y ,mcew epcnly
`id ,ef dad` ly dnewny ,cala ef `ly ± "mler zad`"n
`l` ,zeppeazd ici lr dlbzn `idy zngn ,"d`ixad mlera"
mler"a `id dnewn ,ezngny ,daxda dlrp oipr da yi
,lczydl mc`d lr ,owfd epax xiaqi ,z`f lkae ± ."zeliv`d

d dad`l ribdlzxvepzpiihvn efk dad`y iptn ,zeppeazdn
:"`ipz"d oeylae .zewl`l zadlyae dweyza

éøö ïë-ét-ìò-óàL ÷øíb òébäìe âéOäì BìëNa çøèì C ©¤©©¦¥¨¦¦§Ÿ©§¦§§©¦§©¦©©
äðeázäî äàaä ,ìéòì úøkæpä "íìBò úáäà" úðéçáì¦§¦©©£©¨©¦§¤¤§¥©¨¨¥©§¨

¯ ,'ä úlãâa úòãå̈©©¦§ª©
dlek zxvep ef dad`

ezeppeazdnicedi ly
enk `le ,'d zelcba
zexen`d zead`d izya
on dyexia mvra ze`ad
`id ozelbzd wxe ,zea`d
- z`fe ,zeppeazd ici lr
Là úøeãî ìécâäì éãk§¥§©§¦§©¥
Là éôLøa äáäàä̈©£¨§¦§¥¥
áäìå äfò úáäìLå§©§¤¤©¨§©©
ãò ,äîéîMä äìBòä̈¤©¨©§¨©

íéaø íén"L,ef dad` cbpk micnerd ±úBaëì eìëeé àì ¤©¦©¦Ÿ§§©
'eëå,dad`d z` ±"'eëå äeôèLé àì úBøäðe15.± §§¨Ÿ¦§§¨§

xzei da yi ± 'd zelcba zeppeazdn dlek zxvep dad`dyke
,dyexia mvra d`ad dad`l xy`n y` ityxe zadly adl
dzelbzd mby zexnl

;zeppeazd ici lr d`aék¦
äìòîe ïBøúé Lé¥¦§©£¨
éôLøk äáäà úðéçáì¦§¦©©£¨§¦§¥
,'eëå äfò úáäìLå Là¥§©§¤¤©¨§
úòãå äðeázäî äàaä©¨¨¥©§¨¨©©
Ceøa óBñ-ïéà úlãâa¦§ª©¥¨

¯ ,àeäa :xnelkz`ltd
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éôLøk ïðéà øLàk ìéòì§¥©£¤¥¨§¦§¥

¯ ,'eë úáäìLå Là`l` ¥§©§¤¤
ly (zeppeazd e`) ybx jezn ze`a odzaxw,l`xyil d"awd
"izin`d epia`"e "epiig xewn" ezeida16dad` ly ef dlrne ,
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àéäù äàìéò àîéà ïîú àðð÷î äàéøáä íìåòá
åäéìà øîàîëå ä"á íééçä ééç ñ"à øåàá úåððåáúää
'éçá 'áù àìà ãåò àìå .ïéáî áìä äáå àáì äðéá

ïä ì"ðä åìà úåáäàäìåãâå äáø äáäà 'éçá ïî úåìåìë
ìéòì '÷ð äáäàä øùà íééìëù åîéçøå åìéçãî äìåòîå

íìåò úáäà íùá

åìëùá çåøèì êéøö ë"ôòàù ÷ø
äàáä ì"ðä íìåò úáäà 'éçáì íâ òéâäìå âéùäì
ùà úøåãî ìéãâäì éãë 'ä úìåãâá úòãå äðåáúäî
äìåòä áäìå äæò úáäìùå ùà éôùøá äáäàä
úåøäðå 'åëå úåáëì åìëåé àì íéáø íéîù ãò äîéîùä
äáäà 'éçáì äìòîå ïåøúé ùé éë 'åëå äåôèùé àì
úòãå äðåáúäî äàáä 'åëå äæò úáäìùå ùà éôùøë
øùàë ì"ðä äáäà 'éçá éúù ìò ä"á ñ"à úìåãâá
áäæä úìòîå ïåøúéë 'åë úáäìùå ùà éôùøë ïðéà
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א.14. יז, זהר לתיקוני ז.15.הקדמה ח, השירים ˘ËÈÏ"‡16.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ידי על נוספו – 2 ו1ֿ, ב" "א, (הסימונים :
כאן "ואומר מביאןÎ‡˘¯המחבר): אם אבל אש, כרשפי שאינן באופן דוקא אלו באהבות מדבר כי אש, כרשפי ע"י ÈÂÏÈ‚Ïאינן

הנקודה:·‚„ÏÂ˙התבוננות וכו'. הצמאון מעורר האב תפארת יקר כי המעלה, ג"כ בהן ויש אש, כרשפי שהן באופן הן הרי כו' אבינו

xii` 'e ycew zay mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:`id ,y` ityxkBîk ,'eëå óñkä ìò áäfä úìòîe ïBøúék§¦§©£©©¨¨©©¤¤§§
ïn÷ì øàaúiL17.wx z`hazn dpi` sqkd cbpk adfd zlrn ± ¤¦§¨¥§©¨

ly ezpekz mvra `id dlrnd `l` ,sqkn xzei deey adfy jka
mb jk ± mc`d ytp z` "daey"d zevvepzd ea yiy ,adfd

zxvepd dad`d
dzlrny ,zeppeazdn
zadlyd adla z`hazn
df oi` ± day y`d ityxae
dlrp dbixcn `idy xne`
,ixdy ± dad`a xzei
d`ad dad`d ,jtidl

dl oipr mvr ,`l` ± "dax dad`" z`xwpe xzei dlrp dlrnlna
icil cr zxvei `idy ytpd zektzyde ,ef dad`ay zadlyd
oi` recn ,cg` mrh edf ± .ef dad` ly dpexzi edf ± ytpd zelk
dyexia mvra ody ,zexen`d zead`d izya wtzqdl mc`l el
dlek zxvepd dad`l ribdl gexhl eilr `l` ± zea`d on
df oi`y ,sqep mrh ,owfd epax xiaqi cer .'d zelcba zeppeazdn
,ef dad` d`iand zeppeazdd cvn wx ,dnvr dad`d cvn wx
zrvazn jka oky ,dnvrlyk "zilkz" `id ef zeppeazd ik
exikie ebiyi mi`xapdy ,zenlerd z`ixaa d"awd zpeek

:"`ipz"d oeylae .d"awd ly ezelcbaíãàä ìk äæ ék íâå§©¦¤¨¨¨¨

¯ ,Búéìëúå,ixd `id ,mc` ly ez`ixa zilkz lkúòc ïòîì §©§¦§©©©©
ìëeé øLà éôk Léà Léà ,Búlãb úøàôz ø÷éå 'ä ãBák úà¤§¦¨¦§¤¤§ª¨¦¦§¦£¤©

¯ ,úàN,'d zelcb z` oiadl'àðîéäî àéòø'a áeúkL Bîk §¥§¤¨§©§¨§¥§¨
¯ :òãBpëå ,"'eëå déì ïeòãBîzLéc ïéâa" :àa úLøtzilkz ¨¨©Ÿ§¦§¦§§§¥§§©¨

,`id mc`d ly ez`ixa
zelcb ercie exikiy ick
ixd ;reci xacdy itke ,'d
yi dnvr zeppeazday
,zilkze dlrn meyn
'd zelcba zeppeazde
xzei daexn dcna dpyi
zexxerzd zrya dpyi xy`n ,zeppeazdn dlek d`ad dad`a
zead`d izy zexxerzdl ,oky ;zexen`d zead`d izy
`ede miigd iig `ed d"awdy zeppeazdd wx zyxcp zexen`d
d"awdy ("lczy`c `xak" ly dad`a) e` ± miizin`d miigd
± zeppeazdn dlek zxvepd dad`a ,eli`e .izin`d epia` `ed
.'d zelcba dxizi dpade ,xzei dwenre dlecb zeppeazd zyxcp
oercenzyic oiba" d"awd ly ezpeek xzei zrvazn jkay cr
mrh jka ixde .'d zelcba dbyd mdl didz mi`xapy ± "dil
,zea`d on dyexia ze`ad zead`a wtzqdl `ly recn ,sqep

.'d zelcba zeppeazdn d`ad dad`l ribdl gexhl `l`
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מוסיף אדנ"ע (במאמרי כו' אש ורשפי דצמאון – הולדה או גילוי – ומביאה – בהפלאה א) בכלל: התבוננות, ג"כ ·Ó"Îב' שכן ,
) מהתבוננות אפשריות תוצאות ב' כו'. כמים אהבה לקירוב, ומביאה בקירוב, ב) בריחוק. – (או ‡ÂÊÈמהתבוננות אהבה (1 מהנ"ל):

מביאתה – ירושה) (טבע, שבהעלם ÈÂÏÈ‚Ï(2יראה) .˙„ÏÂ‰ שלא באם בערך. הפלאה צ"ל הנ"ל הפלאה ולהעיר: יראה). (או אהבה
פ"ב". עה"ח לקונ' בהערה בהנסמן יעויין לריחוק. בנוגע וכן ביטול. תוצאותי' – לגמרי נ.17.בערך בפרק

xii` 'e ycew zay mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:`id ,y` ityxkBîk ,'eëå óñkä ìò áäfä úìòîe ïBøúék§¦§©£©©¨¨©©¤¤§§
ïn÷ì øàaúiL17.wx z`hazn dpi` sqkd cbpk adfd zlrn ± ¤¦§¨¥§©¨

ly ezpekz mvra `id dlrnd `l` ,sqkn xzei deey adfy jka
mb jk ± mc`d ytp z` "daey"d zevvepzd ea yiy ,adfd

zxvepd dad`d
dzlrny ,zeppeazdn
zadlyd adla z`hazn
df oi` ± day y`d ityxae
dlrp dbixcn `idy xne`
,ixdy ± dad`a xzei
d`ad dad`d ,jtidl

dl oipr mvr ,`l` ± "dax dad`" z`xwpe xzei dlrp dlrnlna
icil cr zxvei `idy ytpd zektzyde ,ef dad`ay zadlyd
oi` recn ,cg` mrh edf ± .ef dad` ly dpexzi edf ± ytpd zelk
dyexia mvra ody ,zexen`d zead`d izya wtzqdl mc`l el
dlek zxvepd dad`l ribdl gexhl eilr `l` ± zea`d on
df oi`y ,sqep mrh ,owfd epax xiaqi cer .'d zelcba zeppeazdn
,ef dad` d`iand zeppeazdd cvn wx ,dnvr dad`d cvn wx
zrvazn jka oky ,dnvrlyk "zilkz" `id ef zeppeazd ik
exikie ebiyi mi`xapdy ,zenlerd z`ixaa d"awd zpeek

:"`ipz"d oeylae .d"awd ly ezelcbaíãàä ìk äæ ék íâå§©¦¤¨¨¨¨

¯ ,Búéìëúå,ixd `id ,mc` ly ez`ixa zilkz lkúòc ïòîì §©§¦§©©©©
ìëeé øLà éôk Léà Léà ,Búlãb úøàôz ø÷éå 'ä ãBák úà¤§¦¨¦§¤¤§ª¨¦¦§¦£¤©

¯ ,úàN,'d zelcb z` oiadl'àðîéäî àéòø'a áeúkL Bîk §¥§¤¨§©§¨§¥§¨
¯ :òãBpëå ,"'eëå déì ïeòãBîzLéc ïéâa" :àa úLøtzilkz ¨¨©Ÿ§¦§¦§§§¥§§©¨

,`id mc`d ly ez`ixa
zelcb ercie exikiy ick
ixd ;reci xacdy itke ,'d
yi dnvr zeppeazday
,zilkze dlrn meyn
'd zelcba zeppeazde
xzei daexn dcna dpyi
zexxerzd zrya dpyi xy`n ,zeppeazdn dlek d`ad dad`a
zead`d izy zexxerzdl ,oky ;zexen`d zead`d izy
`ede miigd iig `ed d"awdy zeppeazdd wx zyxcp zexen`d
d"awdy ("lczy`c `xak" ly dad`a) e` ± miizin`d miigd
± zeppeazdn dlek zxvepd dad`a ,eli`e .izin`d epia` `ed
.'d zelcba dxizi dpade ,xzei dwenre dlecb zeppeazd zyxcp
oercenzyic oiba" d"awd ly ezpeek xzei zrvazn jkay cr
mrh jka ixde .'d zelcba dbyd mdl didz mi`xapy ± "dil
,zea`d on dyexia ze`ad zead`a wtzqdl `ly recn ,sqep

.'d zelcba zeppeazdn d`ad dad`l ribdl gexhl `l`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc zeaezk(iriax meil)

zepwl dvexézageix yi mixacd ipyay ,xikydl ick miza - ¨¥
mipewy `ed oicd ,oenn,àòøà`ide daexn dxkyy oeik ©§¨

dvex mdn cg` m` oke .miza enk dlkzn dpi`y ,xzei zniiwzn
zepwléza,mxikydlåzepwl dvex xg`déì÷éãmipew ,milwc - ¨¥§¦§¥

,ézacg` .yaiizdl miieyrd ,milwcdn daexn mxkyy itl ¨¥
zepwl dvex mdnå ,éì÷écdvex xg`déðìéà,mixg` zepli` - ¦§¥§¦¨¥

mipew,éì÷écdvx .zepli` x`y lyn miaexn mdizexity itl ¦§¥
zepwl cg`då ,éðìéàdvex xg`déðôeâmipew ,miptb -,éðìéàitl ¦¨¥§§¥¦¨¥

.oiwfdl mixdnn miptbdy
m`d ,dy`d zeyxay minieqn mixac lr dzr dpc `xnbd

dyexia dl eltp m` :mdizexit z` lke` lradàzãøæ àaà- ¦¨©§§¨
z` mivvew `l` ,aeyg ixt mdl oi`y ,oicxfer zepli` ly xri

,dwqdl e` zexewl mnvr mivrdådyxi m` okéøååëc àøét- §¦¨§©§¥
el` mibc e` xrid ivr m`d `ed oecipde ,mibc ly dxitg

,`l e` lral mikiiye beln iqkp ly zexitk miaygp,dì éøîà̈§¥¨
àøétdkef lrade zexitk miaygp mibcde mivrdy mixne` yi - ¥¨

'oxw'k miaygp mibcd ly dxitgde xrid ly rwxwdy oeik ,mda
.dy`d lyàðø÷ ,dì éøîàåmd mibcde zepli`dy mixne` yie - §¨§¥¨©§¨

zkiiyd 'oxw'k mpice ,ixnbl zFlkl micizr mdy oeik ,oxwk¦§
mipewe ,zexit mdl oi`y beln iqkp ly zernk df ixde ,dy`l

.dizexit z` lke` lrade rwxw mda
:oxw md el` mixacy mixne`d zrc z` zx`ane `xnbd zniiqn

àúléîc àììk,xac ly ellk -éìçî Bòæbóxg`y xac - §¨¨§¦§¨¦§©£¦
oebk ,mzgz mixg` zexit mi`a ,eizexit z` lek`l miniiqny

k epic ,dnecke oli`,àøét.ea dkef lradeéìçî Bòæb ïéàóxac - ¥¨¥¦§©£¦
zepli` oebk ,eizgz mi`a mixg` zexit oi` dlk `edy xg`y

k epic ,ixnbl micevipy mibc e` ixnbl mizxkpy el`,àðø÷©§¨
lrade rwxw einca mipewe eze` mixken okle ,dy`l jiiy lkdy

.zexit lke`

* * *
el`e lral mikiiy beln iqkpn zexit el` dl`ya dpc `xnbd

:dy`ldì éøîàå ,éàpé éaø øîà ,àéòLBà éaø øîà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¦©§¨¨©©¦©©§¨§¥¨
[`l` `xif iax z`f xn` `ly mixne` yie-]øîà ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©

áðBbä ,éàpé éaø øîà ,àéòLBà éaø©¦©§¨¨©©¦©©©¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

המשך ביאור למסכת כתובות ליום רביעי עמ' א



היום יום . . . צד

ה'תש"גל ניסן, ר"ח, טו לעומריום רביעי

חומש: קדושים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ואף אם . . . 126 מצרפה כו'.

ים ּומֹוֲעֵדי ַאַנ"ׁש –  י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ַפְגָרא – ּבְ ת ְמָבְרִכים, ְויֹוֵמי ּדְ ּבָ ית, ׁשַ ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ַהִהְתַוֲעדּות ּדִ
ָרִטִיים. יֶהם ַהּפְ ָבּתֵ ְחיּו ּבְ ּיִ ה – ֵאֶצל ַאַנ"ׁש ׁשֶ ה ַמְלּכָ ְמַלּוֶ ֶנֶסת. ַהִהְתַוֲעדּות ּדִ ֵבית ַהּכְ ם ּבְ ְצִריִכים ְלִהְתַקּיֵ

ה'תש"גא אייר, ב דר"ח, טז לעומריום חמישי

חומש: קדושים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה ב' . . . סד אהבת עולם.

מען הָאט געזָאגט אמָאל פאר'ן טַאטען - אין א פארבריינגען ספירהצייט אין די 
יָאהרען תרנ"אנ"ג: דעם אלטען רבין'ס חסידים פלעגען אלעמָאל ציילען. דער ווָארט 
איז דעם טַאטען זייער געפעלען געווָארען. ואמר: אזוי איז דער ענין העבודה. די 
שעות דארפען זיין געציילטע, דאן זיינען די טעג געציילטע. אז עס גייט אוועק א 
טָאג, דארף מען וויסען ווָאס מ'הָאט אויפגעטָאן און ווָאס מ'דארף ווייטער טָאן . . 

בכלל דארף מען זעהן אז דער מָארגען זָאל זיין א סך שענער ווי דער היינט.

ִנים תרנ"א־נ"ג – ֲחִסיֵדי ַאְדמֹו"ר  ׁשָ ִפיָרה ּבְ ל ְיֵמי ַהּסְ ִהְתַוֲעדּות ׁשֶ א – ּבְ נֹוְכחּות ַאּבָ ַעם ָאְמרּו ּבְ ּפַ
"ֲעבֹוָדה";  ל  ׁשֶ ִעְנָיָנּה  זֹוִהי  ְוָאַמר:  א,  ַאּבָ ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ָמָצא  ְמֹאד  ם  ְתּגָ ַהּפִ סֹוְפִרים.  ִמיד  ּתָ ָהיּו  ֵקן  ַהּזָ
ׁש  ֲעלּו ּוַמה ּיֵ עֹוֵבר יֹום, ָצִריְך ָלַדַעת ַמה ּפָ ׁשֶ ִמים ְספּוִרים. ּכְ עֹות ְצִריכֹות ִלְהיֹות ְספּורֹות, ְוָאז ַהּיָ ָ ַהּשׁ

ר ַהּיֹום. ה יֹוֵתר "ָיֶפה" ֵמֲאׁשֶ ָחר ִיְהֶיה ַהְרּבֵ ַהּמָ ִמיד ׁשֶ ל ּתָ ּדֵ ּתַ ָעִתיד.. ֵיׁש ְלִהׁשְ ִלְפֹעל ּבֶ

ה'תש"גב אייר, יז לעומריום ששי

חומש: קדושים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק שאעפ"כ . . . וכנודע.

יום הולדת את אאזמו"ר - בשנת תקצ"ג.
צו זיבען יָאהר הָאט עם אמָאל דער צ"צ פארהערט. דער זיידע הָאט געמַאכט אזוי 
גוט, אז זיין מלמד איז זייער נתפעל געווָארען, האט זיך ניט געקענט איינהאלטען 
און געזָאגט דעם צ"צ: הַא, ווָאס זָאגט איהר, ער מַאכט גוט. דער צ"צ הָאט איהם 

געענטפערט: ווָאס איז די התפעלות, אז תפארת שבתפארת מאכט גוט.

ַנת תקצ"ג. ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ – ּבִ ֶדת ֶאת ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ יֹום ֻהּלֶ

ֵעל  ּלֹו ִהְתּפַ ׁשֶ ד  ַהְמַלּמֵ ׁשֶ ְך ִהְצִליַח,  ּכָ ל  ּכָ ָבא  ַעם. ַהּסָ ּפַ ָחנֹו  ּבְ ַמח ֶצֶדק"  ַבע, ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ ִגיל ׁשֶ ּבְ
ם אֹוְמִרים? הּוא ַמְצִליַח! ָעָנה לֹו  ַמח ֶצֶדק": ַהא, ָמה ַאּתֶ ק, ְוָאַמר ַל"ּצֶ ל ְלִהְתַאּפֵ ְמֹאד, לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ

ְפֶאֶרת" ַמְצִליָחה? ּתִ ּבַ ְפֶאֶרת ׁשֶ "ּתִ ֵעל ׁשֶ ׁש ְלִהְתּפַ ַמח ֶצֶדק": ַמה ּיֵ ַה"ּצֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



צה היום יום . . . 

ה'תש"גג אייר, יח לעומרשבת
ַבר גו' ֲהִלְדֹרׁש ֹאִתי.  ַהְפָטָרה: ַוְיִהי ּדְ

חומש: קדושים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק מה. עוד יש . . . כמ"ש במ"א.

ָלה. ֵאין ׁשֹוִתים ַמִים ֹקֶדם ַהְבּדָ

ׁש  ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ מֹוֵתיֶהם, ֶאְפׁשָ ֳאָרם ּוׁשְ י ּתָ ם ָרעֹות ַעל ּפִ ּדֹות ַהּלֹא טֹובֹות, אֹו ּגַ ם ַהּמִ ּדֹות, ַאף ּגַ ל ַהּמִ ּכָ
ָלַמד  ֵמהַאִניּפָאִליא  ַזַצ"ל  זּוְסָיא  ם  ּלָ ְמׁשֻ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ׁשֶ ּוְכמֹו  ַהּתֹוָרה,  י  ּפִ ַעל  ַלֲעבֹוַדת ה'  ֶהם  ּבָ
ָקָטן  ַהּיֹוֵתר  ָבר  ּדָ ג(  ָנה  ַסּכָ ּבְ ַעְצמֹו  ַמֲעִמיד  ב(  ֶלֶכת  ַהְצֵנַע  א(  ב:  ּנָ ִמּגַ ָהֲעבֹוָדה  ַדְרֵכי  ּבְ ָרִכים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ
ַעם  ּפַ ּבַ ִהְצִליַח  לֹא  ִאם  ז(  ה  ּוְמַקּוֶ ּבֹוֵטַח  ו(  ְזִריזּות  ה(  דֹוָלה,  ּגְ ִטְרָחא  ּבְ ָעֵמל  ד(  דֹול  ּגָ ָדָבר  ּכְ ָחׁשּוב 

ָעִמים. ה ּפְ ָהִראׁשֹוָנה חֹוֵזר ַהְרּבֵ

ה'תש"גד אייר, יט לעומריום ראשון

חומש: אמור, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק מו. ויש . . . סה חבירו אליו.

ִנים. לֹשׁ ׁשָ ינֹוק ַעד ְמלֹאת לֹו ׁשָ ֲערֹות רֹאׁש ּתִ ר ׂשַ ּלֹא ְלַסּפֵ ַח ְוׁשֶ ּלֹא ְלַגּלֵ ָרֵאל ׁשֶ ִמְנַהג ִיׂשְ

רֹו  ָרֵאל. ְוִעּקָ ִמְנָהֵגי ִיׂשְ דֹול ּבְ ָבר ּגָ ינֹוק( – הּוא ּדָ ל ּתִ ְסּפֶֹרת[ )ׁשֶ ׁשֶערֶענֶעׁש ]=ּתִ ָערֹות – ָאּפְ ִזיַזת ַהּשְׂ ּגְ
יל ֶאת  ְלַהְרּגִ ר  ְלַהּדֵ ָנֲהגּו  אֹות ָהרֹאׁש  ּפֵ ַחת  ְוַהּנָ ִזיָזה  ַהּגְ ּוִמּיֹום  אֹות ָהרֹאׁש.  ּפֵ ָאַרת  ַהׁשְ ּדְ ַהִחּנּוְך  ּבְ הּוא 

ה. ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ זֹון ּוְקִריַאת ׁשְ ת ַהּמָ ַחר ּוִבְרּכַ ַ ית ָקָטן ּוִבְרכֹות ַהּשׁ יַאת ַטּלִ ִעְנַין ְנׂשִ ינֹוק ּבְ ַהּתִ

ה'תש"גה אייר, כ לעומריום שני

חומש: אמור, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה זהו . . . סה המלך.

רבינו הזקן קבל מר' מרדכי הצדיק ששמע מהבעש"ט: עס קומט ַארָאּפ א נשמה 
אויף דער וועלט און לעבט ָאּפ זיבעציג אכציג יָאהר, צוליב טָאן א אידען א טובה 

בגשמיות ובפרט אין רוחניות.

ם־טֹוב: ַעל־ׁשֵ ַמע ֵמַהּבַ ָ ּשׁ יק ׁשֶ ּדִ ַכי ַהּצַ ל ֵמר' ָמְרּדְ ֵקן ִקּבֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ

ִמּיּות ּוִבְפָרט  ַגׁשְ ֵדי ַלֲעׂשֹות ִליהּוִדי טֹוָבה ּבְ ָנה, ּכְ מֹוִנים ׁשָ ְבִעים־ׁשְ ָמה ָלעֹוָלם ְוָחָיה ׁשִ יֹוֶרֶדת ְנׁשָ
רּוָחִנּיּות. ּבְ

ה'תש"גו אייר, כא לעומריום שלישי

חומש: אמור, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והנה ככל . . . 130 באריכות.

אמרז"ל: אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה, ופירשו הוד כ"ק אבותינו 
רבותינו הקדושים, אזא דבר תורה ווָאס מַאכט איהם - דעם הערער - פאר א מהלך . 

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . צו
ענין ההילוך הוא לעלות מדרגא לדרגא בעילוי אחר עילוי, מעלת הנשמות על מעלות 
המלאכים, דעלי' זו היא ביותר על ידי עבודה בפועל טוב, טָאן א טובה א אידען 

בגשמיות בכלל וברוחניות בפרט.

ּוֵפְרׁשּו הֹוד  ֲהָלָכה",  ַבר  ּדְ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ֵמֲחֵברֹו  ָאָדם  ֵטר  ִיּפָ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: "ַאל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 
ְך'.  ֲאִזין – ִל'ְמַהּלֵ ה אֹותֹו – ֶאת ַהּמַ עֹוׂשֶ ֶזה, ׁשֶ ַבר ּתֹוָרה ּכָ ים, ּדְ דֹוׁשִ ת ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ
ְלָאִכים,  מֹות ַעל ַמֲעלֹות ַהּמַ ׁשָ ִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי, ַמֲעַלת ַהּנְ א ּבְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִעְנַין ַהִהּלּוְך הּוא ַלֲעלֹות ִמּדַ
ְכָלל ּוְברּוָחִנּיּות  ִמּיּות ּבִ ַגׁשְ ֹפַעל טֹוב, ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ִליהּוִדי ּבְ יֹוֵתר ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה ּבְ ה זֹו ִהיא ּבְ ֲעִלּיָ ּדַ

ְפָרט. ּבִ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc zeaezk(ipy meil)

.ïä,i`gei oa oerny iax el xn`éàåéì øa äzà éà ,ïk íàoi` - ¥¦¥¦©¨©¥©
dz`xpy oeik ,'i`eil xal mewn ept' fixkdy fexkl ie`x dz`

.jinia zywd
:`xnbd zxne`àéä àìå,xacd did jk `l zn`a -éàåä àìc §Ÿ¦§Ÿ£©

éãéîly eiiga zywd dz`xp `l ,xnelk ,llk df xac did `l - ¦¦
,iel oa ryedi iaxàlàdz`xpy iel oa ryedi iax xn`y mrhd ¤¨

c oeik ,zywdøáñ,[ayg-]éàLôðì àúeáéè ÷éæçà àìwifg` `l - ¨©Ÿ©£¦¦¨§©§©
.jka d`bz` `le ,iiga zywd dz`xp `ly jk lr daeh invrl
`xen` ly ezewlzqd zrya didy dnec dyrn zxtqn `xnbd
:ocr obl ig qpkdl dkf iel oa ryedi iax recn x`eai eae ,xg`

äåä déðéáLBL ,àtt øa àðéðç éaøzend j`ln ly eade` did - ©¦£¦¨©¨¨§¦¥£¨
.elv` libxedéLôð àçéð à÷ äåä ékon xhtdl epnf ribdyk - ¦£¨¨©§¨©§¥

,mlerddéúeòø déì ãéáò ìéæ ,úånä Càìîì déì eøîàdyre jl - ¨§¥§©§©©¨¤¦¨¦¥§¥¥
.`tt xa `pipg iax ly epevx z`déì éæçúéàå déaâì ìæàjld - ¨©§©¥§¦§£¦¥
.eil` d`xzde zend j`ln eil`déì øîà,`tt xa `pipg iax ¨©¥

éàãeîìz øcäðc ãò íBé ïéúìz é÷áLcr ,mei miyly ig ipgipd - ¨§¦§¨¦©§¦£©©§©
meyn ,izcnly dn lk lr xefg`yéøîàcoic ziaa mixne`y - §¨§¥

,dlrn ly,'Bãéa Bãeîìúå ,ïàëì àaL éî éøLà'lr xefgl ipevxe ©§¥¦¤¨§¨§©§§¨
.myl rib`yk dxkefl ick izcnly dxezd lkdé÷áLel gipd - ©§¥

.eafre zend j`lnïéîBé ïéúìz øúáìmei miyly exary xg`l -, §¨©§¨¦¦
déì éæçúéà ìæà.`tt xa `pipg iaxl d`xzde zend j`ln jld - ¨©¦§£¥¥

déì øîà,`tt xa `pipg iaxéàzëec éì éåçàz` il d`xd - ¨©¥©§¥¦§©
.ocr oba inewndéì øîà,zend j`lnéiçì.jkl mikqn ip` - ¨©¥§©¥

déì øîà,`tt xa `pipg iaxðékñ éì áäéì úúòáî àîìc ,C ¨©¥©¦©¦¨¦§¨§©£©¦
déì øîà .àçøBàam`d ,zend j`lnéì ãáòéîì úéòa Cøáçk- §§¨¨©¥§©§¨¨¥§¤¡©¦

,iel oa ryedi iax ,jxag dyry itk il zeyrl jpevx m`d
.ocr ob jezl uetwledéì øîà,`tt xa `pipg iaxäøBz øôñ éúééà ¨©¥©§¥¥¤¨

éæçå,d`xze dxez xtq `ad -àìc déa áéúëc éãéî àkéà éî ©£¦¦¦¨¦¦¦§¦¥§Ÿ
dézîéi÷s` ok m`e ,eizniiw `ly dxeza aezky xac yi m`d - ¦©§¥

.iel oa ryedi iaxk ,ocr obl miiga qpkdl ie`x ip`déì øîà̈©¥
,zend j`lnz÷qòéàå ïúàø éìòáa zëøkéà éîäøBzaike - ¦¦¨©§§§©£¥¨¨§¦©©§§©¨

ryedi iax dyer didy enk ,dxeza zwqre oz`x ilraa zwacp
.iel oa

:dyrnd z` `xnbd zniiqnéëä eléôàådkf `ly it lr s` - ©£¦¨¦
mewn lkn ,ocr obl ig qpkdl `tt xa `pipg iaxdéLôð çð ék- ¦¨©§¥

,xhtpykàîìòì déãéc ïéa àøeðc àãenò déì ÷éñôàwiqtd - ©§¦¥©¨§¨¥¦¥§¨§¨
,mc` ipa x`y oial epia y` ly cenréøéîâe,epicia `id zxeqn - §¦¥

àøeðc àãenò ÷éñôî àìcxhtpd oia wiqtn y` ly cenr oi`y - §Ÿ©§¦©¨§¨
,mc` ipa x`ylàøãa ïéøúì Bà àøãa ãçì àlàmipyl e` cigil - ¤¨§©§¨¨¦§¥§¨¨

.xecd lkaydéaâì áø÷ezhnl axwzd -,éøcðñklà éaøeøîà ¨©§©¥©¦©¤§©§§¦¨©
,eläNòy`d cenr xqeiyãBák ìéáLad,íéîëçcenrl elkeiy £¥¦§¦§£¨¦

,jzvignaçbLà àì,eixaca `tt xa `pipg iax gibyd `l - Ÿ©§©
,ixcpqkl` iax xn`e xfg .x`yp y`d cenreãBák ìéáLa äNò£¥¦§¦§

éáà,Ee ,jzvigna cenrl lkeiy.çbLà àì,el xn`ìéáLa äNò ¨¦Ÿ©§©£¥¦§¦
,Eîöò ãBákjzxeawa wqrzdle jil` axwzdl elkeiy §©§§

,ie`xk jcitqdle÷ìzñéà.y`d cenr wlzqd - ¦§©©
:df dyrn lr mi`xen`d ixac z` d`ian `xnbd,éiaà øîà̈©©©¥

`a ,`tt xa `pipg iax ly ezewlzqd zra ritedy y`d cenr
(úçà úBà eléôà) íéi÷ àìc ïànî é÷etàìinn eze` licadl - §©¥¦©§Ÿ¦¥£¦©©

a cenrl ie`x epi`y ,ezenk dxezd z` miiw `ly.ezvignøîà̈©
àðúî øa àcà áø déì`a df y` cenr m`d ,iia`l,ønî é÷etàì ¥©©¨©©§¨§©¥¦©
,envr iia`n ,xnelkdéøâéàì ä÷òî déì úéà àìcel oi`y - §Ÿ¦¥©£¤§¦§¥

dxezd ieeivk ezia bba dwrn(g ak mixac):`xnbd dgec .àéä àìå§Ÿ¦
e ,xacd did jk `l zn`a -äåä äåäéîbba dwrn iia`l did - ¦£¨£¨

,eziaà÷éæ dééãLc àeä àzòL àéääådayp dry dze`ay `l` - §©¦©§¨§©§¥¦¨
.ezlitde dwfg gex

* * *
:dfa dtiqene ,oz`x ilra oiprl zxfeg `xnbd,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨

L éðtî ,ìááa ïúàø éìòa ïéà äî éðtîlaa ipa,ïéãøz ïéìëBà ¦§¥¨¥©£¥¨¨§¨¤¦§¥¤§¦§¨¦
éîæéä ìL øëL ïéúBLåjeza lcbd zeyk ea elihdy xkiy - §¦¥¨¤¦§¥

dfa `veik .mivewd,ìááa ïéòøBöî ïéà äî éðtî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§¥¨¥§¨¦§¨¤
L éðtîmdéîa ïéöçBøå ,øëL ïéúBLå ,ïéãøz ïéìëBàxdpd,úøt ¦§¥¤§¦§¨¦§¦¥¨§£¦§¥§¨

.my zeievn el` zelgn eidi `ly ,mze` mi`ixan el` mixace
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zeaezk(iyiy meil)

,sqei ax ly ezii`x z` el eglyiyeäì øîà,ineipn axøîà éëä ¨©§¨¦¨©
äðLî dðéà ,Bæ ,ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø`l ef `ziixa - ©¥©©§¦¨©©©§¨¥¨¦§¨

,dkldl dilr eknq `le ,minkgd ici lr yxcnd ziaa dzpyp
.epipecipl dpnn di`x `iadl oi` jkitle

zxxan .dklddn ef `ziixa dzgcp recn zx`an `xnbd
:`xnbdàîòè éàî`ziixa lr jenql oi`y ongp ax xn` recn - ©©£¨

.efàîéìéàedfy xn`p m` -éìèìhî eäì eåäc íeMîaegdy - ¦¥¨¦§¨§¦©§§¥
,aeg lkk ,milhlhnk aygp znd eig`l aiig maid didyåoicd §

c `edéãaòLî àì äaeúëì éìèìhîxi`yny milhlhnd oi` - ¦©§§¥¦§¨Ÿ§©§§¥
:`xnbd dgec .ezy` zaezkl micarzyn zndàîìcef `ziixa ¦§¨

køîàc ,àéä øéàî éaøy epizpynaäaeúëì éãaòLî éìèìhî. ©¦¥¦¦§¨©¦©§§¥§©§§¥¦§¨
:xg` ote`a x`al `xnbd dqpnàlàå`ziixad dzgcpy mrhd §¤¨

`eddì øîàc íeMî,dnail maid -éãéc íéøác úìòa åàì ,zà ¦§¨©¨©§¨©£©§¨¦¦¦
zà`l` oennd z` iziel jnn `ly meyn ,ipic zlra jpi` - ©§
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שישי עמ' ב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  ניסן ל' ראשון יום לכהן  הניתנת התרומה שיעור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰Z äìBãâ äîeøz§¨§¨
ðâc úéLàø :øîàpL ;äøBzä ïî øeòL dì ïéà.àeäL ìk Z E ¥¨¦¦©¨¤¤¡©¥¦§¨§¨¤

.éøkä úøèBt úçà ähç elôà£¦¦¨©©¤¤©§¦
ה'יראים' קמו)כתב כי (מצוה 'גדולה', נקראת זו תרומה :

מאחר  'גדולה', שנקראת טעם ועוד וחשובה. ראשונה היא
שיעור. לה אין שהרי בכמות לגדול יכולה שהיא

רי"ד תוספות לדעת בשם והנה, שם המקנה הביא וכן ב. נח, (קדושין

מצוותהריטב"א) לענין רק הכרי' פוטרת אחת zyxtd'חיטה
ויצא  הכרי ניתקן אחת חיטה אפילו הפריש שאם תרומה,

לענין אבל טבל, בחיטה zpizpמידי די לא לכהן התרומה
ששנינו כמו חשוב', 'דבר לכהן לתת צריך אלא (חולין אחת

א) לו'קלה, 'תתן שמהפסוק הגז, ראשית ד)לענין יח, (דברים

מתנה' כדי בו 'שיהא השיעור)למדים מה הט"ז, פ"י בכורים הל' .(וראה
ביהודה' רא)וה'נודע סי' זה (תנינא על מבן הוסיף (בהגהה

:המחבר)
בה  שיהא צריך התרומה בהפרשת שכבר הדברים כוונת
כבר  בכך הרי אחת, חיטה רק יפריש אם כי נתינה' 'כדי
לא  נתינה', 'כדי עד עוד, ויפריש יוסיף ואם הכרי, כל הותר

חולין  הכרי כל כי תרומה שם הנוספת ההפרשה על יחול
יוכל  לא שוב כי לתקון' יוכל לא 'מעוות זה והרי הוא,

נתינה. מצוות לקיים
למלך' ה"ז)וה'משנה פ"ו מתנ"ע מהנאמר (הל' זה על הקשה

ה"ב)בתוספתא פ"ד "מחצי (פאה פוחתין אין עני במעשר שרק
אבל  'ושבעו', בו שנאמר לפי שעורין", קב או חיטין קב
כל  "נותן - 'ושבעו' בהם נאמר שלא ולויה כהונה מתנות

נתינה'? 'כדי מצריכים ומדוע חושש" ואינו שהוא
המשנה קשה: ה"א)ועוד פ"א שאין (פאה 'דברים מונה

בירושלמי והקשו שיעור', תרומה (שם)להם נמנית לא מדוע
מן  שיעור לה אין גדולה 'תרומה והלא הדברים, בין
יש  הרי נתינה' 'כדי להפריש שצריך נאמר ואם התורה'?

שיעור! לה
ה'תוספות' ואין)ואמנם ד"ה ב, לב, שמן (פסחים סוברים

גם רק zpizpהתורה כי אחת, בחיטה להיות יכולה התרומה
'כדי  להיות צריך ממון, תשלומי התורה שהצריכה במקום
שוויות  בהן שתהיה צורך אין הנתינות, שאר אבל נתינה'.

ממונית.

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום תרומה  ללא תרומה, על ברכה

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz Léøônä ïëå§¥©©§¦§¨
Cøãk ,Bì øézîe íëçì ìàLð äæ éøä Z ïäéìò íçðå úBøOòîe©©§§¦©£¥¤£¥¤¦§¨§¨¨©¦§¤¤

.äúéäL Bîk ïélç øæçúå ,íéøãð øàL Bì ïéøéznL¤©¦¦§¨§¨¦§©£Ÿª¦§¤¨§¨
ומעשרות  תרומות הפרשת על הנשאל כי סוברים יש
ברכה  נחשבת ההפרשה על שבירך שהברכה בכך גורם
חלה  לא שההפרשה למפרע מתברר כעת שהרי לבטלה,

חולין נשארו עוד והפירות וראה תקיח, סי' וכתבים פסקים יהושע, (ספר

תקסא) ע' נדרי' .'כל
לגרום ויש מבלי התרומה על להישאל שהרוצה שכתב

כולה, על ולא מהתרומה חלק על רק ישאל לבטלה, ברכה
התרומה  חלק על חלה היא שהרי לבטלה אינה הברכה וכך

נזר)הנשאר אבני בשם צא יו"ד חיה .(נפש
ברכה  חשש כלל בכך אין פוסקים כמה לדעת אך
עליהן  נשאל זה 'הרי הרמב"ם מלשון נראה וכן לבטלה,

לכתחילה כן לעשות שמותר ומשמע לו', ומתיר (משפט לחכם

סוס"א) לט, תרו "מ את כהן, עשה ההפרשה בשעת כי והטעם, .
שאחרֿכך  אלא להפריש, התכוון אכן אז שהרי כדין, הברכה

כך על ונשאל שם)התחרט חיה .(נפש
הריטב"א  מדברי לכך ראיה שהביאו ב)ויש קו, ,(חולין

נמלך  כך ואחר ידים' נטילת 'על ובירך לאכילה ידיו שהנוטל
לבטלה, ברכתו תהא שלא כדי לאכול חייב אינו מלאכול,
ליטול  עליו מוטל והיה לאכול דעתו היתה שבירך בשעה כי
אין  לאכול רוצה ואינו בו חזר וכאשר כדין, ובירך ידיו את

לבטלה ברכה הופכת שכג)ברכתו סו"ס יו"ד פתים .(מנחת
סופר' שכ)וה'חתם יו"ד בשעת (שו"ת ומבאר: מוסיף

וכאשר  עשה, אכן וכך תרומה' 'להפריש בירך ההפרשה
כך  שהרי התרומה, מצות ביטול זה אין מכן לאחר נשאל
בידו  תישאר ועדיין שיפריש מלכתחילה המצוה היא
מצות  ביטול בשאלה אין וממילא להישאל, האפשרות

לבטלה. לברכה הופכת הברכה ואין התרומה

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום הרוב? אחר בממון הולכים מתי

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰íà ÷ôñ àeäL éî¦¤¨¥¦
åéìò Bøáçî àéöBnäL ,øeèt äæ éøä Z àì Bà ïBéãôa áiç©¨§¦§Ÿ£¥¤¨¤©¦¥£¥¨¨

.äéàøä̈§¨¨
צדק' 'צמח בשו"ת קכ"ה)כתב סי' קרוכמל, אשה (להרמ"מ :

כיון  בכור, בן לה ונולד לוי בת או כהן בת היא אם שספק
שאין  ואף בפדיון. חייב בנה אין ישראלית היא אם שספק
כהנים  ולא ישראלים הם העולם רוב שהרי שקול, ספק זה
אחר  בממון הולכים שאין כשמואל הלכה הרי לויים, או

א)הרוב מו, .(ב"ק
עטלינגר הגר"י ק"ד)אך סי' ציון בנין שבמקרה (שו"ת סובר

בפדיון  זה בכור לחייב ויש הרוב, אחר הולכים כן כזה
טעמים: מכמה

התוס' מדברי דיני)א. ד"ה ב, ג, גמור (סנהדרין שברוב משמע
והישראלים  בממון, אף הרוב אחר הולכים שמואל לפי גם

גמור. רוב הם והלויים הכהנים לעומת
בממון  דנים כאשר רק הרוב אחר בממון הולכים אין ב.



צז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc zeaezk(ipy meil)

.ïä,i`gei oa oerny iax el xn`éàåéì øa äzà éà ,ïk íàoi` - ¥¦¥¦©¨©¥©
dz`xpy oeik ,'i`eil xal mewn ept' fixkdy fexkl ie`x dz`

.jinia zywd
:`xnbd zxne`àéä àìå,xacd did jk `l zn`a -éàåä àìc §Ÿ¦§Ÿ£©

éãéîly eiiga zywd dz`xp `l ,xnelk ,llk df xac did `l - ¦¦
,iel oa ryedi iaxàlàdz`xpy iel oa ryedi iax xn`y mrhd ¤¨

c oeik ,zywdøáñ,[ayg-]éàLôðì àúeáéè ÷éæçà àìwifg` `l - ¨©Ÿ©£¦¦¨§©§©
.jka d`bz` `le ,iiga zywd dz`xp `ly jk lr daeh invrl
`xen` ly ezewlzqd zrya didy dnec dyrn zxtqn `xnbd
:ocr obl ig qpkdl dkf iel oa ryedi iax recn x`eai eae ,xg`

äåä déðéáLBL ,àtt øa àðéðç éaøzend j`ln ly eade` did - ©¦£¦¨©¨¨§¦¥£¨
.elv` libxedéLôð àçéð à÷ äåä ékon xhtdl epnf ribdyk - ¦£¨¨©§¨©§¥

,mlerddéúeòø déì ãéáò ìéæ ,úånä Càìîì déì eøîàdyre jl - ¨§¥§©§©©¨¤¦¨¦¥§¥¥
.`tt xa `pipg iax ly epevx z`déì éæçúéàå déaâì ìæàjld - ¨©§©¥§¦§£¦¥
.eil` d`xzde zend j`ln eil`déì øîà,`tt xa `pipg iax ¨©¥

éàãeîìz øcäðc ãò íBé ïéúìz é÷áLcr ,mei miyly ig ipgipd - ¨§¦§¨¦©§¦£©©§©
meyn ,izcnly dn lk lr xefg`yéøîàcoic ziaa mixne`y - §¨§¥

,dlrn ly,'Bãéa Bãeîìúå ,ïàëì àaL éî éøLà'lr xefgl ipevxe ©§¥¦¤¨§¨§©§§¨
.myl rib`yk dxkefl ick izcnly dxezd lkdé÷áLel gipd - ©§¥

.eafre zend j`lnïéîBé ïéúìz øúáìmei miyly exary xg`l -, §¨©§¨¦¦
déì éæçúéà ìæà.`tt xa `pipg iaxl d`xzde zend j`ln jld - ¨©¦§£¥¥

déì øîà,`tt xa `pipg iaxéàzëec éì éåçàz` il d`xd - ¨©¥©§¥¦§©
.ocr oba inewndéì øîà,zend j`lnéiçì.jkl mikqn ip` - ¨©¥§©¥

déì øîà,`tt xa `pipg iaxðékñ éì áäéì úúòáî àîìc ,C ¨©¥©¦©¦¨¦§¨§©£©¦
déì øîà .àçøBàam`d ,zend j`lnéì ãáòéîì úéòa Cøáçk- §§¨¨©¥§©§¨¨¥§¤¡©¦

,iel oa ryedi iax ,jxag dyry itk il zeyrl jpevx m`d
.ocr ob jezl uetwledéì øîà,`tt xa `pipg iaxäøBz øôñ éúééà ¨©¥©§¥¥¤¨

éæçå,d`xze dxez xtq `ad -àìc déa áéúëc éãéî àkéà éî ©£¦¦¦¨¦¦¦§¦¥§Ÿ
dézîéi÷s` ok m`e ,eizniiw `ly dxeza aezky xac yi m`d - ¦©§¥

.iel oa ryedi iaxk ,ocr obl miiga qpkdl ie`x ip`déì øîà̈©¥
,zend j`lnz÷qòéàå ïúàø éìòáa zëøkéà éîäøBzaike - ¦¦¨©§§§©£¥¨¨§¦©©§§©¨

ryedi iax dyer didy enk ,dxeza zwqre oz`x ilraa zwacp
.iel oa

:dyrnd z` `xnbd zniiqnéëä eléôàådkf `ly it lr s` - ©£¦¨¦
mewn lkn ,ocr obl ig qpkdl `tt xa `pipg iaxdéLôð çð ék- ¦¨©§¥

,xhtpykàîìòì déãéc ïéa àøeðc àãenò déì ÷éñôàwiqtd - ©§¦¥©¨§¨¥¦¥§¨§¨
,mc` ipa x`y oial epia y` ly cenréøéîâe,epicia `id zxeqn - §¦¥

àøeðc àãenò ÷éñôî àìcxhtpd oia wiqtn y` ly cenr oi`y - §Ÿ©§¦©¨§¨
,mc` ipa x`ylàøãa ïéøúì Bà àøãa ãçì àlàmipyl e` cigil - ¤¨§©§¨¨¦§¥§¨¨

.xecd lkaydéaâì áø÷ezhnl axwzd -,éøcðñklà éaøeøîà ¨©§©¥©¦©¤§©§§¦¨©
,eläNòy`d cenr xqeiyãBák ìéáLad,íéîëçcenrl elkeiy £¥¦§¦§£¨¦

,jzvignaçbLà àì,eixaca `tt xa `pipg iax gibyd `l - Ÿ©§©
,ixcpqkl` iax xn`e xfg .x`yp y`d cenreãBák ìéáLa äNò£¥¦§¦§

éáà,Ee ,jzvigna cenrl lkeiy.çbLà àì,el xn`ìéáLa äNò ¨¦Ÿ©§©£¥¦§¦
,Eîöò ãBákjzxeawa wqrzdle jil` axwzdl elkeiy §©§§

,ie`xk jcitqdle÷ìzñéà.y`d cenr wlzqd - ¦§©©
:df dyrn lr mi`xen`d ixac z` d`ian `xnbd,éiaà øîà̈©©©¥

`a ,`tt xa `pipg iax ly ezewlzqd zra ritedy y`d cenr
(úçà úBà eléôà) íéi÷ àìc ïànî é÷etàìinn eze` licadl - §©¥¦©§Ÿ¦¥£¦©©

a cenrl ie`x epi`y ,ezenk dxezd z` miiw `ly.ezvignøîà̈©
àðúî øa àcà áø déì`a df y` cenr m`d ,iia`l,ønî é÷etàì ¥©©¨©©§¨§©¥¦©
,envr iia`n ,xnelkdéøâéàì ä÷òî déì úéà àìcel oi`y - §Ÿ¦¥©£¤§¦§¥

dxezd ieeivk ezia bba dwrn(g ak mixac):`xnbd dgec .àéä àìå§Ÿ¦
e ,xacd did jk `l zn`a -äåä äåäéîbba dwrn iia`l did - ¦£¨£¨

,eziaà÷éæ dééãLc àeä àzòL àéääådayp dry dze`ay `l` - §©¦©§¨§©§¥¦¨
.ezlitde dwfg gex

* * *
:dfa dtiqene ,oz`x ilra oiprl zxfeg `xnbd,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨

L éðtî ,ìááa ïúàø éìòa ïéà äî éðtîlaa ipa,ïéãøz ïéìëBà ¦§¥¨¥©£¥¨¨§¨¤¦§¥¤§¦§¨¦
éîæéä ìL øëL ïéúBLåjeza lcbd zeyk ea elihdy xkiy - §¦¥¨¤¦§¥

dfa `veik .mivewd,ìááa ïéòøBöî ïéà äî éðtî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§¥¨¥§¨¦§¨¤
L éðtîmdéîa ïéöçBøå ,øëL ïéúBLå ,ïéãøz ïéìëBàxdpd,úøt ¦§¥¤§¦§¨¦§¦¥¨§£¦§¥§¨

.my zeievn el` zelgn eidi `ly ,mze` mi`ixan el` mixace
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zeaezk(iyiy meil)

,sqei ax ly ezii`x z` el eglyiyeäì øîà,ineipn axøîà éëä ¨©§¨¦¨©
äðLî dðéà ,Bæ ,ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø`l ef `ziixa - ©¥©©§¦¨©©©§¨¥¨¦§¨

,dkldl dilr eknq `le ,minkgd ici lr yxcnd ziaa dzpyp
.epipecipl dpnn di`x `iadl oi` jkitle

zxxan .dklddn ef `ziixa dzgcp recn zx`an `xnbd
:`xnbdàîòè éàî`ziixa lr jenql oi`y ongp ax xn` recn - ©©£¨

.efàîéìéàedfy xn`p m` -éìèìhî eäì eåäc íeMîaegdy - ¦¥¨¦§¨§¦©§§¥
,aeg lkk ,milhlhnk aygp znd eig`l aiig maid didyåoicd §

c `edéãaòLî àì äaeúëì éìèìhîxi`yny milhlhnd oi` - ¦©§§¥¦§¨Ÿ§©§§¥
:`xnbd dgec .ezy` zaezkl micarzyn zndàîìcef `ziixa ¦§¨

køîàc ,àéä øéàî éaøy epizpynaäaeúëì éãaòLî éìèìhî. ©¦¥¦¦§¨©¦©§§¥§©§§¥¦§¨
:xg` ote`a x`al `xnbd dqpnàlàå`ziixad dzgcpy mrhd §¤¨

`eddì øîàc íeMî,dnail maid -éãéc íéøác úìòa åàì ,zà ¦§¨©¨©§¨©£©§¨¦¦¦
zà`l` oennd z` iziel jnn `ly meyn ,ipic zlra jpi` - ©§
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ה'תשע"ה  ניסן ל' ראשון יום לכהן  הניתנת התרומה שיעור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰Z äìBãâ äîeøz§¨§¨
ðâc úéLàø :øîàpL ;äøBzä ïî øeòL dì ïéà.àeäL ìk Z E ¥¨¦¦©¨¤¤¡©¥¦§¨§¨¤

.éøkä úøèBt úçà ähç elôà£¦¦¨©©¤¤©§¦
ה'יראים' קמו)כתב כי (מצוה 'גדולה', נקראת זו תרומה :

מאחר  'גדולה', שנקראת טעם ועוד וחשובה. ראשונה היא
שיעור. לה אין שהרי בכמות לגדול יכולה שהיא

רי"ד תוספות לדעת בשם והנה, שם המקנה הביא וכן ב. נח, (קדושין

מצוותהריטב"א) לענין רק הכרי' פוטרת אחת zyxtd'חיטה
ויצא  הכרי ניתקן אחת חיטה אפילו הפריש שאם תרומה,

לענין אבל טבל, בחיטה zpizpמידי די לא לכהן התרומה
ששנינו כמו חשוב', 'דבר לכהן לתת צריך אלא (חולין אחת

א) לו'קלה, 'תתן שמהפסוק הגז, ראשית ד)לענין יח, (דברים

מתנה' כדי בו 'שיהא השיעור)למדים מה הט"ז, פ"י בכורים הל' .(וראה
ביהודה' רא)וה'נודע סי' זה (תנינא על מבן הוסיף (בהגהה

:המחבר)
בה  שיהא צריך התרומה בהפרשת שכבר הדברים כוונת
כבר  בכך הרי אחת, חיטה רק יפריש אם כי נתינה' 'כדי
לא  נתינה', 'כדי עד עוד, ויפריש יוסיף ואם הכרי, כל הותר

חולין  הכרי כל כי תרומה שם הנוספת ההפרשה על יחול
יוכל  לא שוב כי לתקון' יוכל לא 'מעוות זה והרי הוא,

נתינה. מצוות לקיים
למלך' ה"ז)וה'משנה פ"ו מתנ"ע מהנאמר (הל' זה על הקשה

ה"ב)בתוספתא פ"ד "מחצי (פאה פוחתין אין עני במעשר שרק
אבל  'ושבעו', בו שנאמר לפי שעורין", קב או חיטין קב
כל  "נותן - 'ושבעו' בהם נאמר שלא ולויה כהונה מתנות

נתינה'? 'כדי מצריכים ומדוע חושש" ואינו שהוא
המשנה קשה: ה"א)ועוד פ"א שאין (פאה 'דברים מונה

בירושלמי והקשו שיעור', תרומה (שם)להם נמנית לא מדוע
מן  שיעור לה אין גדולה 'תרומה והלא הדברים, בין
יש  הרי נתינה' 'כדי להפריש שצריך נאמר ואם התורה'?

שיעור! לה
ה'תוספות' ואין)ואמנם ד"ה ב, לב, שמן (פסחים סוברים

גם רק zpizpהתורה כי אחת, בחיטה להיות יכולה התרומה
'כדי  להיות צריך ממון, תשלומי התורה שהצריכה במקום
שוויות  בהן שתהיה צורך אין הנתינות, שאר אבל נתינה'.

ממונית.

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום תרומה  ללא תרומה, על ברכה

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz Léøônä ïëå§¥©©§¦§¨
Cøãk ,Bì øézîe íëçì ìàLð äæ éøä Z ïäéìò íçðå úBøOòîe©©§§¦©£¥¤£¥¤¦§¨§¨¨©¦§¤¤

.äúéäL Bîk ïélç øæçúå ,íéøãð øàL Bì ïéøéznL¤©¦¦§¨§¨¦§©£Ÿª¦§¤¨§¨
ומעשרות  תרומות הפרשת על הנשאל כי סוברים יש
ברכה  נחשבת ההפרשה על שבירך שהברכה בכך גורם
חלה  לא שההפרשה למפרע מתברר כעת שהרי לבטלה,

חולין נשארו עוד והפירות וראה תקיח, סי' וכתבים פסקים יהושע, (ספר

תקסא) ע' נדרי' .'כל
לגרום ויש מבלי התרומה על להישאל שהרוצה שכתב

כולה, על ולא מהתרומה חלק על רק ישאל לבטלה, ברכה
התרומה  חלק על חלה היא שהרי לבטלה אינה הברכה וכך

נזר)הנשאר אבני בשם צא יו"ד חיה .(נפש
ברכה  חשש כלל בכך אין פוסקים כמה לדעת אך
עליהן  נשאל זה 'הרי הרמב"ם מלשון נראה וכן לבטלה,

לכתחילה כן לעשות שמותר ומשמע לו', ומתיר (משפט לחכם

סוס"א) לט, תרו "מ את כהן, עשה ההפרשה בשעת כי והטעם, .
שאחרֿכך  אלא להפריש, התכוון אכן אז שהרי כדין, הברכה

כך על ונשאל שם)התחרט חיה .(נפש
הריטב"א  מדברי לכך ראיה שהביאו ב)ויש קו, ,(חולין

נמלך  כך ואחר ידים' נטילת 'על ובירך לאכילה ידיו שהנוטל
לבטלה, ברכתו תהא שלא כדי לאכול חייב אינו מלאכול,
ליטול  עליו מוטל והיה לאכול דעתו היתה שבירך בשעה כי
אין  לאכול רוצה ואינו בו חזר וכאשר כדין, ובירך ידיו את

לבטלה ברכה הופכת שכג)ברכתו סו"ס יו"ד פתים .(מנחת
סופר' שכ)וה'חתם יו"ד בשעת (שו"ת ומבאר: מוסיף

וכאשר  עשה, אכן וכך תרומה' 'להפריש בירך ההפרשה
כך  שהרי התרומה, מצות ביטול זה אין מכן לאחר נשאל
בידו  תישאר ועדיין שיפריש מלכתחילה המצוה היא
מצות  ביטול בשאלה אין וממילא להישאל, האפשרות

לבטלה. לברכה הופכת הברכה ואין התרומה

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום הרוב? אחר בממון הולכים מתי

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰íà ÷ôñ àeäL éî¦¤¨¥¦
åéìò Bøáçî àéöBnäL ,øeèt äæ éøä Z àì Bà ïBéãôa áiç©¨§¦§Ÿ£¥¤¨¤©¦¥£¥¨¨

.äéàøä̈§¨¨
צדק' 'צמח בשו"ת קכ"ה)כתב סי' קרוכמל, אשה (להרמ"מ :

כיון  בכור, בן לה ונולד לוי בת או כהן בת היא אם שספק
שאין  ואף בפדיון. חייב בנה אין ישראלית היא אם שספק
כהנים  ולא ישראלים הם העולם רוב שהרי שקול, ספק זה
אחר  בממון הולכים שאין כשמואל הלכה הרי לויים, או

א)הרוב מו, .(ב"ק
עטלינגר הגר"י ק"ד)אך סי' ציון בנין שבמקרה (שו"ת סובר

בפדיון  זה בכור לחייב ויש הרוב, אחר הולכים כן כזה
טעמים: מכמה

התוס' מדברי דיני)א. ד"ה ב, ג, גמור (סנהדרין שברוב משמע
והישראלים  בממון, אף הרוב אחר הולכים שמואל לפי גם

גמור. רוב הם והלויים הכהנים לעומת
בממון  דנים כאשר רק הרוב אחר בממון הולכים אין ב.
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הוחזק  והרוב איסור גם בו שיש במקרה אבל בלבד,
שהוחזק  כיון וכאן בממון. גם הרוב אחר הולכים לגביו,
נישואין  היתר לענין ישראל בחזקת הוא והרי הרוב,
וחייב  לממון גם הרוב מועיל לכהן, האסורות לנשים

בפדיון.

נאמר  הרוב: אחר שהולכים תורה חידשה הבן בפדיון ג.
עשר  שנים עד הרי ולכאורה, תפדה". חודש מבן "ופדויו
פטור  טריפה ובכור 'טריפה', הוא שמא לחשוש יש חודש

יז)מפדיון הל' גזירת (לעיל הבן שבפדיון לומר בהכרח אלא ?
הרוב. אחר שהולכים היא הכתוב

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום תרומה  שאכל חלל

:·È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ìëBà äéäL ïäk ïëå§¥Ÿ¥¤¨¨¥
ïéîlLî elà éøä Z äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäL Bì òãBðå§©¤¤§¨¤£¨£¥¥§©§¦

.ãáìa ïøwä©¤¤¦§©
החומש? את משלם אינו טעם ומה

ה'כסףֿמשנה' ב)מבאר עב, פסחים הגמרא :(ע"פ
אינו  חלל כהן ואילו גמור", בזר רחמנא תלה "חומש..
אכשרה  ורחמנא עבודה, איקרי תרומה "אכילת כי גמור, זר
ונודע  במקדש שעבד כהן כלומר, שנודע". קודם בדיעבד
ופועל  חילו ה' "ברך שנאמר כשירה, עבודתו חלל שהוא
שבשבט  חללים – שבו חולין "אפילו - ודרשו תרצה" ידיו

תרצה" – )לוי ד"ה רש"י ב, סו, לאכילת (קידושין בנוגע וכן .
חומש. מלשלם פטור שהחלל – 'עבודה' שנקראת – תרומה
ה'כסף  מלשון חלל, שהוא שנודע לאחר תרומה אכל ואם

בדיעבד אכשרה "רחמנא rcepyמשנה' mcew כי משמע "
גם  לשלם וחייב גמור לזר נחשב חלל, שהוא שנודע לאחר

החומש. את

המלך' ה"י)וה'שער פ"ו מקדש ביאת כך:(הל' על הקשה
נקראת  תרומה שאכילת מפני כאמור, מחומש, פטור חלל
חלל  הרמב"ם, ולדעת כשירה. עבודתו שעבד וחלל עבודה,
"כהן  שנודע: לאחר אף כשירה עבודתו במקדש שעבד
ואינו  לשעבר, כשירה עבודתו חלל ונמצא ונבדק שעבד

להבא. lligעובד `l car m`e"... חילו ה' ברך שנאמר
שם) מקדש ביאת –(הל' תרומה שאכל בחלל הדין הוא כן, ואם .

אף מחומש פטור הרמב"ם שלדעת – עבודה xg`lהנקראת
שנודע!

ב'מרכבתֿהמשנה' שם)אך מקדש ביאת ובהל' כתב (כאן
קראה  התורה כי חייב אכן שנודע, לאחר תרומה שהאוכל
אכילת  את החשיבה שהתורה לעניין עבודה לתרומה
מכאן  אבל שפטור, מצווה בדבר כטועה זה והרי התרומה,
לאחר  גם כשירה במקדש שעבודתו ומה חייב. ולהבא
חילו" ה' "ברך הפסוק מן הכתוב גזירת זו הרי – שנודע

כשירה. עבודתו ולהבא מכאן שגם

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום אסורות  למאכלות תרומה בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz ìL úìñt ïéà¥§Ÿ¤¤§¨
.ïélçä øñàì dnò úôøèöî¦§¨¤¤¦¨¤¡Ÿ©ª¦

אסורה  אינה תרומה של שפסולת מבואר הרמב"ם מדברי
כאן  דבריו ולכאורה, התרומה. עם מצטרפת אינה ולכן

פסק שם אסורות, מאכלות לגבי לדבריו מאכלות סותרים (הל'

הי"ח) פ"ד, ומן אסורות העור מן . . וטרפה מנבלה 'האוכל :
. . `xeqהעצמות `edy t"r` אלו שאין מפני פטור זה הרי

לאכילה  ראויות שאינן העצמות שאף הרי לאכילה', ראויין
האיסור! בכלל הן

תרומה  איסור בין חילוק יש הרמב"ם שלדעת ונראה
להלן הנה כי אסורות, מאכלות הי"ט)לשאר כתב (פט"ו

לבשל  מותר במים אותה ושטף תרומה בה שבישל שקדירה
והראב"ד  בה. הבלועה לתרומה חוששים ואין חולין בה
קדירה  כדין הגעלה צריכה שהקדירה וכתב עליו השיג

איסור. שבלעה
על  רק חל תרומה שאיסור לבאר יש הרמב"ם ובדעת
בקדירה  הבלועה ותרומה ומאחר לאכילה, הראוי חשוב דבר
כדי  בשטיפה ודי אסורה אינה ממילא חשיבות, לה אין

חולין. בה לבשל להתיר
לישראל  מותר תרומה של בשמן שסך שכהן מצאנו וכן

זה בשמן כך אחר ה"ח)לסוך פי"א סיכתו (לעיל ידי שעל משום ,
קדושתו. ופקעה חשיבות לשמן אין שוב הכהן של

אין  אסורות מאכלות בשאר אך בתרומה, זה וכל
לאכילה  עומד אינו הדבר אם וגם בחשיבות, תלוי האיסור
העצמות  גם איסורים שאר לגבי ולכן האיסור, פקע לא
מצטרפת  הפסולת אין בתרומה ורק האיסור, בכלל והעור

לאכילה עומדת ואינה מאחר ע'עמה, חולין, וסרמן הגר"א (שעורי

.קסג)

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום דגן  בתבואת למעשר קביעות

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
ïëéìBäì Búðek äúéä íà ìáà ;÷eMa ïøëîì åéúBøt øîBâa§¥¥¨§¨§¨©£¨¦¨§¨©¨¨§¦¨
ïzëàìî äøîâpL øçà éàøò ïäî ìëàì øzî äæ éøä Z úéaa©©¦£¥¤ª¨¤¡Ÿ¥¤£©©©¤¦§§¨§©§¨

.øOòîì eòáwiL ãò©¤¦¨§§©£¥
תלויה  מלאכתן גמר שאין פירות שרק השיג והראב"ד

לבית כשמוליכן למעשר נקבעו לא את בגורן כשיראו רק (ונקבעים

ה"א) פ"ד כדלקמן הבית, בהם פני שנאמר ויצהר תירוש דגן אבל .
היקב', מן וכמליאה הגורן מן כדגן תרומתכם לכם 'ונחשב
אפילו  מיד, במעשר וחייבים בגורן תרומתם הכתוב תלה

לבית להולכים באלו (כס"מ התכוין גם הרמב"ם לדעת אך .(
ומותר  למעשר, נקבעו לא עדיין לבית להוליכן כוונתו אם

עראי. מהם לאכול

ולכן לא רק שאינו מקבל את דברי היצר הרע. אלא עוד זאת, הוא בורח ממנו, ואינו רוצה כלל 
לשמוע את דבריו.

והוראה נוספת – בהמשך להנ"ל – מסוף השיעור: יתירה מזו, מכיון ש"כל ישראל ערבין 
ואחראי לעוד  אי אפשר שיסתפק בהנהגתו שהיא כדבעי, אלא עליו להיות ערב  בזה"6,  זה 
יהודים, שגם הם יתנהגו כדבעי. כפי שזה מתבטא בסוף השיעור היומי “הודו להוי'’ כי טוב 
כי לעולם חסדו": שפונה בלשון רבים לכלל ישראל – “הודו" ושבחו על גילוי חסדו לכאו"א 

מישראל – “כי טוב כי לעולם חסדו"7.

6( שבועות לט, א. וראה סה"ש ה'תש"א ע' 144. 
7( משיחת כ"ד אלול – לילדי צבאות ה' ה'תשמ"ה.
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בשני  תלויה והראב"ד הרמב"ם שמחלוקת לומר ויש
בגמרא תקצהֿו)הלשונות עמ' טבל, ערך אנצ"ת :(ראה

עד  במעשר מתחייב הטבל ש"אין ינאי רבי בדברי
בגמרא יש הבית" פני ב)שיראה פח, ללשון (ב"מ לשונות: שני

במירוח, מלאכתה שגמר בתבואה גם אמור הדבר ראשון,
בני  "דלאו לאכילה העומדים בפירות רק מדובר שני וללשון
בהו", כתיב בהדיא גורן ושעורים "חיטים אבל נינהו", גורן
מהם  ולעשות לדרכן שדעתו וענבים בזיתים הדין והוא
למעשרות, קובעם הגורן – גורן בני הם שגם ויצהר תירוש

הבית פני את שיראו בלי שם)גם קאמר כי ד"ה והרמב"ם (תוס' .
שני. כלשון והראב"ד ראשון, כלשון שהלכה סבור

לבאר יש הרמב"ם ספ"ג,ובדעת שלא סי' יו"ד ש"ך כאן; (מל"מ

הכסף) :בנקודות

תבואתו  על אדם "מערים אושעיא רבי אמר בגמרא
וממרח", דש כך ו"אחר הבית, לתוך שלה" במוץ ומכניסה
לא  הבית פני "בראיית כי טבל, חיוב לידי בא אינו וכך
מלאכתן  וכשגמר טבל, שם עליהן לחול מלאכתן נגמרה

הוא" הבית בתוך וברש"י)כבר א ט, רבי (פסחים שלדעת נמצא .
כדי  הבית פני את לראות צריכה גורן תבואת גם אושעיא
פטורה  במוץ) (כשהכניסה לאו ובאם למעשר, שתקבע
כתב  השני הלשון על ואכן בסוגיא. הראשון כלשון ממעשר,

שם בסוגיא אבל)רש"י האי (ד"ה ליה לית אושעיא.. "רבי :
ינאי" רבי אמרה נמי ושעורין בחיטין אפילו אלא תירוצא,

אושעיא רבי דברי את להלכה הביא שהרמב"ם [לקמן וכיון

שני.ה"ו] כלשון הלכה אין שלדעתו מובן ,

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת ההתחלה? אחר הולך הכל

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìBkLàa ìëBà äéä̈¨¥§¤§
Z øöçä ïî àöiL ét ìò óà ,øöçì äpbä ïî ñðëðå ,äpba©¦¨§¦§©¦©¦¨¤¨¥©©¦¤¨¨¦¤¨¥

.øOòiL ãò øîâé àìŸ¦§Ÿ©¤§©¥
ערוך' ג)ב'שלחן פט, זמן (או"ח שהגיע שמשעה נפסק

לאכול  התחיל ואם שיתפלל. קודם לאכול אסור התפילה
מותר  האם הדעות נחלקו השחר), (עלות התפילה זמן קודם

להפסיק שחייב או לאכול לסיים ס"ה)לו .(שם
בה  בגינה, לאכול שהמתחיל נפסק זו בהלכה והנה,
נכנס  אכילה כדי ותוך מעשר ללא עראי אכילת מותרת
שנכנס  משעה כי שיעשר, עד לאכול לגמור לו אסור לחצר,
מכאן  ולכאורה באכילה. ונאסר במעשר התחייב לחצר הפרי
מאחר  בהיתר, היתה ההתחלה אם שאפילו ללמוד ניתן
כדעות  לא מיד, להפסיק עליו איסור, עליו חל וכעת
צריך  אינו בהיתר התחיל שאם תפילה לגבי הסוברים

להפסיק.
קודם  אכילה איסור הנושאים: בין לחלק גם ניתן אך

בהיתר  התחיל ואם בו מקילים ולכן מדרבנן, הוא התפילה
התורה  מן הוא טבל אכילת איסור אך להפסיק, חייב אינו

בו להקל אין א)ולכן עא, או"ח יוסף ברכי וראה מה. סי' ב, הלכה .(עמק
התוספות עד)אך ד"ה א פח, מדובר (ב"ה זה בדין שגם כתבו

משומרת, שאינה בחצר אמורה ההלכה כי דרבנן, באיסור
מוכח  לכאורה זה ולפי למעשר, קובעת אינה התורה שמן
והוא  בהיתר התחיל כאשר להקל אין דרבנן באיסור שאפילו

התפילה. קודם באכילה הדין -
קודם  אכילה איסור הראיה: את ולדחות לחלק יש ועדיין
שהרי  המאכל, על ולא האדם על איסור הוא התפילה
כעת, לאכלו אסור שלאדם אלא באכילה מותר המאכל
איסור. עליו מתחדש אין בהיתר התחיל כאשר כזה ובנידון
עצמו, המאכל היינו החפץ, על הוא טבל אכילת איסור אך
שתחילת  העובדה הרי איסור, להיות נהפך שהחפץ וכיון
להתיר  סיבה להיות יכולה לא מותר כשהיה היתה האכילה

שנאסר לאחר כעת אכילתו שם)את הלכה .(עמק
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הוחזק  והרוב איסור גם בו שיש במקרה אבל בלבד,
שהוחזק  כיון וכאן בממון. גם הרוב אחר הולכים לגביו,
נישואין  היתר לענין ישראל בחזקת הוא והרי הרוב,
וחייב  לממון גם הרוב מועיל לכהן, האסורות לנשים

בפדיון.

נאמר  הרוב: אחר שהולכים תורה חידשה הבן בפדיון ג.
עשר  שנים עד הרי ולכאורה, תפדה". חודש מבן "ופדויו
פטור  טריפה ובכור 'טריפה', הוא שמא לחשוש יש חודש

יז)מפדיון הל' גזירת (לעיל הבן שבפדיון לומר בהכרח אלא ?
הרוב. אחר שהולכים היא הכתוב

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום תרומה  שאכל חלל

:·È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ìëBà äéäL ïäk ïëå§¥Ÿ¥¤¨¨¥
ïéîlLî elà éøä Z äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäL Bì òãBðå§©¤¤§¨¤£¨£¥¥§©§¦

.ãáìa ïøwä©¤¤¦§©
החומש? את משלם אינו טעם ומה

ה'כסףֿמשנה' ב)מבאר עב, פסחים הגמרא :(ע"פ
אינו  חלל כהן ואילו גמור", בזר רחמנא תלה "חומש..
אכשרה  ורחמנא עבודה, איקרי תרומה "אכילת כי גמור, זר
ונודע  במקדש שעבד כהן כלומר, שנודע". קודם בדיעבד
ופועל  חילו ה' "ברך שנאמר כשירה, עבודתו חלל שהוא
שבשבט  חללים – שבו חולין "אפילו - ודרשו תרצה" ידיו

תרצה" – )לוי ד"ה רש"י ב, סו, לאכילת (קידושין בנוגע וכן .
חומש. מלשלם פטור שהחלל – 'עבודה' שנקראת – תרומה
ה'כסף  מלשון חלל, שהוא שנודע לאחר תרומה אכל ואם

בדיעבד אכשרה "רחמנא rcepyמשנה' mcew כי משמע "
גם  לשלם וחייב גמור לזר נחשב חלל, שהוא שנודע לאחר

החומש. את

המלך' ה"י)וה'שער פ"ו מקדש ביאת כך:(הל' על הקשה
נקראת  תרומה שאכילת מפני כאמור, מחומש, פטור חלל
חלל  הרמב"ם, ולדעת כשירה. עבודתו שעבד וחלל עבודה,
"כהן  שנודע: לאחר אף כשירה עבודתו במקדש שעבד
ואינו  לשעבר, כשירה עבודתו חלל ונמצא ונבדק שעבד

להבא. lligעובד `l car m`e"... חילו ה' ברך שנאמר
שם) מקדש ביאת –(הל' תרומה שאכל בחלל הדין הוא כן, ואם .

אף מחומש פטור הרמב"ם שלדעת – עבודה xg`lהנקראת
שנודע!

ב'מרכבתֿהמשנה' שם)אך מקדש ביאת ובהל' כתב (כאן
קראה  התורה כי חייב אכן שנודע, לאחר תרומה שהאוכל
אכילת  את החשיבה שהתורה לעניין עבודה לתרומה
מכאן  אבל שפטור, מצווה בדבר כטועה זה והרי התרומה,
לאחר  גם כשירה במקדש שעבודתו ומה חייב. ולהבא
חילו" ה' "ברך הפסוק מן הכתוב גזירת זו הרי – שנודע

כשירה. עבודתו ולהבא מכאן שגם

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום אסורות  למאכלות תרומה בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz ìL úìñt ïéà¥§Ÿ¤¤§¨
.ïélçä øñàì dnò úôøèöî¦§¨¤¤¦¨¤¡Ÿ©ª¦

אסורה  אינה תרומה של שפסולת מבואר הרמב"ם מדברי
כאן  דבריו ולכאורה, התרומה. עם מצטרפת אינה ולכן

פסק שם אסורות, מאכלות לגבי לדבריו מאכלות סותרים (הל'

הי"ח) פ"ד, ומן אסורות העור מן . . וטרפה מנבלה 'האוכל :
. . `xeqהעצמות `edy t"r` אלו שאין מפני פטור זה הרי

לאכילה  ראויות שאינן העצמות שאף הרי לאכילה', ראויין
האיסור! בכלל הן

תרומה  איסור בין חילוק יש הרמב"ם שלדעת ונראה
להלן הנה כי אסורות, מאכלות הי"ט)לשאר כתב (פט"ו

לבשל  מותר במים אותה ושטף תרומה בה שבישל שקדירה
והראב"ד  בה. הבלועה לתרומה חוששים ואין חולין בה
קדירה  כדין הגעלה צריכה שהקדירה וכתב עליו השיג

איסור. שבלעה
על  רק חל תרומה שאיסור לבאר יש הרמב"ם ובדעת
בקדירה  הבלועה ותרומה ומאחר לאכילה, הראוי חשוב דבר
כדי  בשטיפה ודי אסורה אינה ממילא חשיבות, לה אין

חולין. בה לבשל להתיר
לישראל  מותר תרומה של בשמן שסך שכהן מצאנו וכן

זה בשמן כך אחר ה"ח)לסוך פי"א סיכתו (לעיל ידי שעל משום ,
קדושתו. ופקעה חשיבות לשמן אין שוב הכהן של

אין  אסורות מאכלות בשאר אך בתרומה, זה וכל
לאכילה  עומד אינו הדבר אם וגם בחשיבות, תלוי האיסור
העצמות  גם איסורים שאר לגבי ולכן האיסור, פקע לא
מצטרפת  הפסולת אין בתרומה ורק האיסור, בכלל והעור

לאכילה עומדת ואינה מאחר ע'עמה, חולין, וסרמן הגר"א (שעורי

.קסג)

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום דגן  בתבואת למעשר קביעות

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
ïëéìBäì Búðek äúéä íà ìáà ;÷eMa ïøëîì åéúBøt øîBâa§¥¥¨§¨§¨©£¨¦¨§¨©¨¨§¦¨
ïzëàìî äøîâpL øçà éàøò ïäî ìëàì øzî äæ éøä Z úéaa©©¦£¥¤ª¨¤¡Ÿ¥¤£©©©¤¦§§¨§©§¨

.øOòîì eòáwiL ãò©¤¦¨§§©£¥
תלויה  מלאכתן גמר שאין פירות שרק השיג והראב"ד

לבית כשמוליכן למעשר נקבעו לא את בגורן כשיראו רק (ונקבעים

ה"א) פ"ד כדלקמן הבית, בהם פני שנאמר ויצהר תירוש דגן אבל .
היקב', מן וכמליאה הגורן מן כדגן תרומתכם לכם 'ונחשב
אפילו  מיד, במעשר וחייבים בגורן תרומתם הכתוב תלה

לבית להולכים באלו (כס"מ התכוין גם הרמב"ם לדעת אך .(
ומותר  למעשר, נקבעו לא עדיין לבית להוליכן כוונתו אם

עראי. מהם לאכול

ולכן לא רק שאינו מקבל את דברי היצר הרע. אלא עוד זאת, הוא בורח ממנו, ואינו רוצה כלל 
לשמוע את דבריו.

והוראה נוספת – בהמשך להנ"ל – מסוף השיעור: יתירה מזו, מכיון ש"כל ישראל ערבין 
ואחראי לעוד  אי אפשר שיסתפק בהנהגתו שהיא כדבעי, אלא עליו להיות ערב  בזה"6,  זה 
יהודים, שגם הם יתנהגו כדבעי. כפי שזה מתבטא בסוף השיעור היומי “הודו להוי'’ כי טוב 
כי לעולם חסדו": שפונה בלשון רבים לכלל ישראל – “הודו" ושבחו על גילוי חסדו לכאו"א 

מישראל – “כי טוב כי לעולם חסדו"7.

6( שבועות לט, א. וראה סה"ש ה'תש"א ע' 144. 
7( משיחת כ"ד אלול – לילדי צבאות ה' ה'תשמ"ה.
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בשני  תלויה והראב"ד הרמב"ם שמחלוקת לומר ויש
בגמרא תקצהֿו)הלשונות עמ' טבל, ערך אנצ"ת :(ראה

עד  במעשר מתחייב הטבל ש"אין ינאי רבי בדברי
בגמרא יש הבית" פני ב)שיראה פח, ללשון (ב"מ לשונות: שני

במירוח, מלאכתה שגמר בתבואה גם אמור הדבר ראשון,
בני  "דלאו לאכילה העומדים בפירות רק מדובר שני וללשון
בהו", כתיב בהדיא גורן ושעורים "חיטים אבל נינהו", גורן
מהם  ולעשות לדרכן שדעתו וענבים בזיתים הדין והוא
למעשרות, קובעם הגורן – גורן בני הם שגם ויצהר תירוש

הבית פני את שיראו בלי שם)גם קאמר כי ד"ה והרמב"ם (תוס' .
שני. כלשון והראב"ד ראשון, כלשון שהלכה סבור

לבאר יש הרמב"ם ספ"ג,ובדעת שלא סי' יו"ד ש"ך כאן; (מל"מ

הכסף) :בנקודות

תבואתו  על אדם "מערים אושעיא רבי אמר בגמרא
וממרח", דש כך ו"אחר הבית, לתוך שלה" במוץ ומכניסה
לא  הבית פני "בראיית כי טבל, חיוב לידי בא אינו וכך
מלאכתן  וכשגמר טבל, שם עליהן לחול מלאכתן נגמרה

הוא" הבית בתוך וברש"י)כבר א ט, רבי (פסחים שלדעת נמצא .
כדי  הבית פני את לראות צריכה גורן תבואת גם אושעיא
פטורה  במוץ) (כשהכניסה לאו ובאם למעשר, שתקבע
כתב  השני הלשון על ואכן בסוגיא. הראשון כלשון ממעשר,

שם בסוגיא אבל)רש"י האי (ד"ה ליה לית אושעיא.. "רבי :
ינאי" רבי אמרה נמי ושעורין בחיטין אפילו אלא תירוצא,

אושעיא רבי דברי את להלכה הביא שהרמב"ם [לקמן וכיון

שני.ה"ו] כלשון הלכה אין שלדעתו מובן ,

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת ההתחלה? אחר הולך הכל

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìBkLàa ìëBà äéä̈¨¥§¤§
Z øöçä ïî àöiL ét ìò óà ,øöçì äpbä ïî ñðëðå ,äpba©¦¨§¦§©¦©¦¨¤¨¥©©¦¤¨¨¦¤¨¥

.øOòiL ãò øîâé àìŸ¦§Ÿ©¤§©¥
ערוך' ג)ב'שלחן פט, זמן (או"ח שהגיע שמשעה נפסק

לאכול  התחיל ואם שיתפלל. קודם לאכול אסור התפילה
מותר  האם הדעות נחלקו השחר), (עלות התפילה זמן קודם

להפסיק שחייב או לאכול לסיים ס"ה)לו .(שם
בה  בגינה, לאכול שהמתחיל נפסק זו בהלכה והנה,
נכנס  אכילה כדי ותוך מעשר ללא עראי אכילת מותרת
שנכנס  משעה כי שיעשר, עד לאכול לגמור לו אסור לחצר,
מכאן  ולכאורה באכילה. ונאסר במעשר התחייב לחצר הפרי
מאחר  בהיתר, היתה ההתחלה אם שאפילו ללמוד ניתן
כדעות  לא מיד, להפסיק עליו איסור, עליו חל וכעת
צריך  אינו בהיתר התחיל שאם תפילה לגבי הסוברים

להפסיק.
קודם  אכילה איסור הנושאים: בין לחלק גם ניתן אך

בהיתר  התחיל ואם בו מקילים ולכן מדרבנן, הוא התפילה
התורה  מן הוא טבל אכילת איסור אך להפסיק, חייב אינו

בו להקל אין א)ולכן עא, או"ח יוסף ברכי וראה מה. סי' ב, הלכה .(עמק
התוספות עד)אך ד"ה א פח, מדובר (ב"ה זה בדין שגם כתבו

משומרת, שאינה בחצר אמורה ההלכה כי דרבנן, באיסור
מוכח  לכאורה זה ולפי למעשר, קובעת אינה התורה שמן
והוא  בהיתר התחיל כאשר להקל אין דרבנן באיסור שאפילו

התפילה. קודם באכילה הדין -
קודם  אכילה איסור הראיה: את ולדחות לחלק יש ועדיין
שהרי  המאכל, על ולא האדם על איסור הוא התפילה
כעת, לאכלו אסור שלאדם אלא באכילה מותר המאכל
איסור. עליו מתחדש אין בהיתר התחיל כאשר כזה ובנידון
עצמו, המאכל היינו החפץ, על הוא טבל אכילת איסור אך
שתחילת  העובדה הרי איסור, להיות נהפך שהחפץ וכיון
להתיר  סיבה להיות יכולה לא מותר כשהיה היתה האכילה

שנאסר לאחר כעת אכילתו שם)את הלכה .(עמק
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וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתים מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּתרּומה להפריׁש א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹמצֹות

י 1גדֹולה ׁשּלא ג) מעּׂשר. ּתרּומת להפריׁש ב) קּדים . ְְְְְֲִִֵֶַַַַָֹ
ד) הּסדר. על יפריׁש אּלא לזה זה ּומעּׂשרֹות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומֹות
ּכהן  ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ׁשּלא ה) ּתרּומה. זר יאכל ְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא  ז) ּתרּומה. ערל יאכל ׁשּלא ו) ּתרּומה. ּׂשכירֹו ְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹאֹו
ּתרּומה  חללה ּתאכל ׁשּלא ח) ּתרּומה. טמא ּכהן ְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹיאכל

הּקדׁשים  מן מּורם .2ולא ְֳִִַָָֹ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
אּלא ‡. הּתֹורה מן נֹוהגין אינן והּמעּׂשרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּתרּומֹות

יּׂשראל  הּבית 4ּבארץ ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ,5. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
התקינּו ׁשנער 6ּונביאים ּבארץ אפּלּו נֹוהגֹות ׁשּיהּו מּפני 7, , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶָ

יּׂשראל  לארץ סמּוכה וׁשבין 8ׁשהיא הֹולכין יּׂשראל ורב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
הראׁשֹונים  והחכמים אף 9ׁשם. נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו, ְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָ

ּומֹואב  עּמֹון ּובארץ מצרים סביבֹות 10ּבארץ ׁשהם מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
יּׂשראל  .11לארץ ְְִֵֶֶָ

ּבארצֹות ·. היא מקֹום ּבכל האמּורה יּׂשראל 12ארץ ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָ

יּׂשראל  מל נביא 13ׁשּכּבׁשן יּׂשראל 14אֹו רב .15מּדעת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
מׁשּפחה  אֹו מּיּׂשראל יחיד אבל רּבים. ּכּבּוׁש הּנקרא ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָוזהּו

לעצמן  וכבׁשּו ׁשהלכּו ׁשבט הארץ 16אֹו מן אפּלּו מקֹום, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ּכדי יּׂשראל ארץ נקרא אינֹו - לאברהם ׁשּינהגּוׁשּנּתנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ארץ  ּכל ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני הּמצֹות. ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּבֹו
יהיה  ׁשּלא ּכדי נכּבׁשה, ׁשּלא ּפי על אף לּׁשבטים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיּׂשראל

יחיד  חלקֹו.17ּכּבּוׁש ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ארם ‚. ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָהארצֹות

ואחלב  צֹובה וארם ּפי 18נהרים על אף ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָ
עֹוּׂשה  הּוא הּגדֹול ּדין בית ּפי ועל הּוא יּׂשראל 19ׁשּמל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

לכל  לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר לכל יּׂשראל ּכארץ אינן -ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
לארץ, חּוצה מּכלל יצאּו אּלא ּומצרים; ּבבל ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּדבר,
ירדּו מה ּומּפני הּגיעּו. לא יּׂשראל ּכארץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹולהיֹותן
ׁשּיכּבׁש קדם אֹותם ׁשּכבׁש מּפני יּׂשראל? ארץ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּמעלת
ואּלּו עממים; מּׁשבעה ּבּה נׁשאר אּלא יּׂשראל, ארץ ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכל
ארצֹות  ּכבׁש ּכ ואחר לגבּולֹותיה ּכנען ארץ ּכל ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּתפס

ּדבר.20אחרֹות  לכל יּׂשראל ּכארץ ּכּלֹו ּכּבּוׁשֹו היה - ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻ
סּוריא. הּנקראין הן ּדוד ׁשּכבׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוהארצֹות

יּׂשראל „. ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ויׁש21סּוריא , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
לארץ  ּכחּוצה ּבהן ׁשהיא -22ּדברים קרקע ּבּה והּקֹונה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּוׁשביעית. ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות לענין יּׂשראל ּבארץ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּכקֹונה
סֹופרים  מּדברי ּבסּוריא .23והּכל ְְְְְִִִֵַָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל,1) בארץ קרקע שקנה גוי לארץ. וחוצה וסוריא ישראל ארץ היא זו אי נוהגים. היכן והמעשרות התרומות יבאר
לו  שהיה ישראל בסוריא. הגוי מן קרקע הקונה או בסוריא שדה הקונה ישראל. מארץ שקנה בקרקע שגדלו הגוי ופירות
או  לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ ופירות בשותפות. שדה שלקחו וגוי ישראל פירות. לו ושלח אריס לה והוריד קרקע

התורה. מן הם אם הזה בזמן ומעשרות תרומות איפכא. או לארץ, בחוצה ועומד לארץ שנוטה אילן ודין ובכלל 2)איפכא.
הנתינה. גם קלים.3)ההפרשה קדשים של ושוק חזה קרקע),4)היינו חובת (היינו בארץ תלוייה שהיא מצוה ש"כל

בארץ". אלא נוהגת שם.5)אינה ישראל שכל בזמן נביאים".6)ודווקא מעשה "בבל ג: משנה ד פרק בבל.7)ידים
ישראל 8) לארץ היא סמוכה - בשביעית שני מעשר בה תקנו ולפיכך ומואב ועמון ממצרים יותר היא שרחוקה פי על [אף

אחרות]. מארצות ישראל במשנה 9)יותר רוב היו שלא ולפי זקנים. מעשה ומואב עמון ואף זקנים". מעשה "מצרים שם:
הנביאים. בה תקנו לא לשם, ישראל.10)הולכים ארץ בקדושת מעולם נתקדשו ולא סיחון ידי על נכבשו שלא

ישראל.11) לארץ קרובים לאברהם.12)כלומר, שניתנה הארץ גם שופט".13)כולל "או נוסף אחרים בספרים
בפלשתים.14) למלחמה ישראל את הוציא הנביא ששמואל שמצאנו אלא 15)כמו אינו ישראל, רוב מדעת שלא אבל

כא. זרה בעבודה יוסי רבי וכדעת כיבוש, ואינו יחיד, ישראל.16)כיבוש רוב מדעת לכל 17)שלא שחלקו [שכיוון
ישראל]. רוב מדעת זה הרי לכבוש, כשהלכו חלקו את 18)שבט הוריש לא "אשר שופטים בספר שנזכרה אחלב זו [אין
לארץ. חוצה אינה שההיא אחלב", ואת וגו' עכו הרשות 19)יושבי ולמלחמת הרשות מלחמת היא זו מלחמה [שהרי

צורך  אין מצוה מלחמת שהיא ישראל ארץ במלחמת אבל ואחד, שבעים של הגדול דין בית פי על אלא מוציא המלך אין
ישראל]. רוב אלא הקודמת בהלכה רבינו הזכיר לא ולפיכך הגדול, הדין על 20)בבית שלא אבל הגדול, דין בית פי על

בכיבוש  אלא מתקדשת אינה היא שאף גופה, ישראל ארץ אלא יהא לא ישראל, בקדושת מתקדש אינו הגדול דין בית פי
מתקדשת. יחיד כבשה אם שאף שם בגיטין התוספות כדעת ולא ישראל. רוב מדעת ושהקונה 21)שהיא טהור שאווירה

ושביעית. ומעשרות תרומות ולעניין בשבת אפילו שטר לכתוב לגוי לומר לו מותר הגוי, מן בית טמא,22)בה שעפרה
לארץ. לחוצה כמוכר לסוריא עבדו והמוכר נחתם. ובפני נכתב בפני לומר: וצריך לארץ מחוצה כמביא מסוריא גט והמביא

כיבוש".23) שמיה לאו יחיד "כיבוש התורה שמן
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ׁשהחזיקּו‰. ראׁשֹונה 24ּכל קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים עֹולי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
לפי  ראׁשֹונה, ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו ּכיון -ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻ

ּבלבד  הּכּבּוׁש מּפני ולא 25ׁשהיתה לׁשעתּה קּדׁשה , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
הּגֹולה  ּבני ׁשעלּו ּכיון לבֹוא. לעתיד והחזיקּו26קּדׁשה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הארץ  לעֹולם,27ּבמקצת העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה קּדׁשּוה , ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָֻ
לבֹוא  ולעתיד הּמקֹומֹות 28לׁשעתּה אֹותם והּניחּו . ְְְְִִִִֶַָָָָָ

ּבבל  עֹולי ּבהם החזיקּו ולא מצרים עֹולי ּבהם ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהחזיקּו
והּמעּׂשרֹות 29ּכׁשהיּו הּתרּומה מן פּטרּום ולא ּכדי 30, , ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

ּבּׁשביעית  ענּיים עליהם הּקדֹוׁש31ׁשּיסמכּו ורּבנּו .32 ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבהם  החזיקּו ׁשּלא הּמקֹומֹות מאֹותם ׁשאן ּבית ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּתיר

בבל  אׁשקלֹון 33עֹולי על נמנה והּוא מן 34. ּופּטרּה ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
.35הּמעּׂשרֹות  ְַַַ

.Â נחלקת ּבארץ הּתלּויֹות מצֹות לענין העֹולם ּכל ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא
לארץ. וחּוצה וסּוריא, יּׂשראל, ארץ מחלֹוקֹות: ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָלׁשלׁש
- ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל לׁשנים: נחלקת יּׂשראל ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹוארץ
חלק  - ּבלבד מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו וכל אחד; ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹחלק

וׁשנער  מצרים ארץ לׁשנים: נחלקת לארץ וחּוצה 36ׁשני. ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
סֹופרים  מּדברי ּבהם נֹוהגֹות הּמצֹות - ּומֹואב ְְְְֲִִִִֵֶַַָָועּמֹון
ּומעּׂשרֹות  ּתרּומֹות אין - הארצֹות ּוׁשאר ְְְְֲִִֵַַָָָּונביאים;

ּבהן. ֲֶָנֹוהגֹות
.Ê מרקם מצרים? עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ארץ היא זֹו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָאי

הּגדֹול  הּים עד יּׂשראל ארץ ּבמזרח מאׁשקלֹון 37ׁשהּוא ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּצפֹון  ׁשהיא עּכֹו עד יּׂשראל ארץ לדרֹום היה 38ׁשהיא . ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לכזיב  מעּכֹו ׁשהּוא 39מהּל ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּדר לארץ 40מזרח חּוצה ּבחזקת היא הרי ּוטמאה 41- , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

העּמים  ארץ ּומן 42מּׁשּום הּמעּׂשר מן ּופטּורה , ְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
מארץ  הּמקֹום ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּׁשביעית,

הּדר43יּׂשראל  מערב ׁשהּוא ּׂשמאלֹו, ׁשעל הארץ וכל ; ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ארץ  מּׁשּום ּוטהֹורה יּׂשראל, ארץ ּבחזקת היא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ל ׁשּיּודע עד ּובּׁשביעית, ּבּמעּׂשר וחּיבת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהעּמים,
מּטּורי  ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. חּוצה מקֹום ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשאֹותֹו

יּׂשראל 45ולפנים 44אמנּום  ארץ אמנּום 46- מּטּורי ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָ
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בכיבוש.24) קנו הכיבוש".25)כלומר, בטל מידיהם הארץ שנלקחה עזרא.26)"וכיוון כרכים 27)בימי ש"הרבה
בבל". עולי כבשום ולא מצרים עולי קדשה 28)כבשו לא וקדשה עזרא שעלה "וכיוון כתב: שם הבחירה בית בהלכות

מקודש  הוא השנייה עזרא בקדושת ונתקדש בבל עולי בה שהחזיקו מקום כל ולפיכך בה, שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש
נאמר  לא ולמה כיבוש, מכח גדול חזקה כח מה יודע "איני תמה: שם משנה והכסף ממנו". הארץ שנלקח פי על ואף היום
[אולם  חזקה"?. שם היה לא וכי בכיבוש שנתקדשה בראשונה ותו חזקה, בטלה מידינו הארץ משנלקחה כן גם בחזקה
משום  מלחמה, בכיבוש הגוף קניין קונה גוי שמלך כתב, משנה הכסף א. שלפנינו: ההקדמות פי על מתבארים הדברים
קניין. לעשות צריך הוא אלא ליחיד, הקנאה אינו דמלכותא" ש"דינא כתב, מקובצת בשיטה ב. דינא", דמלכותא "דינא
שאין  להלכה, פוסק רבינו ג. מלכות. שבאותה ליחידים לא אבל הכובשת, למלכות כללי, קניין אלא אינו שכיבוש הרי
הכללי, הכיבוש ידי על הייתה הראשונה הקדושה מבוארים: הדברים מעתה מקדושתה. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין
לא  - ישמעאל ר' של בברייתא כו. בקידושין כמפורש חלקו, לקנות ואחד אחד כל של חזקות כך אחר שהיו פי על ואף
ידי  על בטל הכללי, הזה, שהכיבוש ומכיוון הכללי, הכיבוש ידי על נתקדשה שכבר מאחר הארץ, את בהן לקדש נתכוונו

כ  בה היה שלא השנייה הקדושה אבל הקדושה, בטלה - הגויים של הכללי הקניין ברשיון הכיבוש, חזקה אלא כלל, יבוש
מישראל  ואחד אחד כל של החזקות קנייני בטלו שלא כיוון שנכבשה, פי על אף - הארץ נתקדשה ידה ועל כורש, המלך
כיוון  בה, שזכה בקרקע פרטי קניין מהגויים ויחיד יחיד כל שעשה אחרי גם הקדושה בטלה לא - הכללי הכיבוש ידי על

מקדושתה]. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין אין למעלה, כמבואר יחיד, קניין אלא אינו הזה לא 29)שהקניין כלומר,
קדשום. ולא עני.30)כבשום מעשר ובמעשר 31)כלומר, בתרומה חייבים - מדרבנן בהם נוהגת ששביעית פי על ואף
העניים. בשביל הנשיא.32)עני יהודה רבי - רבי היו 33)הוא שלא "מפני והיינו אשקלון. כמו מעשרות, מן ופטרה

שני". כיבוש של הישוב מקומות מעיקר רחוקים מקומות והיו כך כל שם מצויין בבל.34)ישראל עולי כבשוה שלא
המעשרות.35) מן שפטרוה בעת השתתף שרבי שם, בירושלמי מפורש ממלכתו 36)כן ראשית  "ותהי בתורה: נזכרת היא

שנער". בארץ וכלנה ואכד וארך וגבול".37)בבל הגדול הים לכם והיה ים "וגבול שנאמר: שבמערב, הגבול שהוא
וישב 38) וגו' עכו יושבי את הוריש לא "אשר שנאמר ממה כן ולמד מצרים עולי ידי על עכו נכבשה הרמב"ן [לדעת

יושבי  את מנשה הוריש "ולא כן נאמר שאן בבית גם - הוריש" "לא נאמר: שמפורש פי על ואף הכנעני". בקרב האשרי
שלא  נראה ט), הלכה ולהלן (כאן רבינו מדברי אבל ישראל. מארץ שהיא ז. בחולין אמרו כן פי על ואף וגו'", שאן בית
כיבושה, זהו - למס" הכנעני את "וישם (שם) בה שנאמר שאן בית ורק הנ"ל, הפסוק וכפשטות מצרים, עולי גם כבשוה
מזרח  לצפון ואילך שמעכו השטח כל מצרים עולי ידי על נכבש לא כן וכמו כיבוש. זה אין כן, נאמר שלא בעכו אבל

היא בה שהמזרח הארץ כל - לכזיב מעכו שהמהלך מצרים,(כדלהלן, עולי כבשו אמנום טורי עד מערב ולצד לארץ), חוצה
בלבד]. כזיב עד אלא זה משטח כבשו לא בבל עולי מעכו.39)ואילו צפונה והיא שם, בשופטים שנזכרה אכזיב היא

הדרך.40) למזרח הוי ימינו לעולם צפונה, לכזיב מעכו שהולך מצרים.41)שכיוון עולי גם כבשוה היא 42)שלא
ירושלים. איש יוחנן בן ויוסי יועזר בן יוסי בבל.43)תקנת עולי גם במדבר 44)שכבשוה בספר הנזכר ההר הר הוא

אומנים". "טוורוס שם: יונתן ותרגם ישראל ארץ של הצפוני מזרח 46)לדרום.45)בגבולה שבצפון למקומות [פרט
לארץ]. חוצה שהם לעכו,
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וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתים מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּתרּומה להפריׁש א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹמצֹות

י 1גדֹולה ׁשּלא ג) מעּׂשר. ּתרּומת להפריׁש ב) קּדים . ְְְְְֲִִֵֶַַַַָֹ
ד) הּסדר. על יפריׁש אּלא לזה זה ּומעּׂשרֹות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומֹות
ּכהן  ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ׁשּלא ה) ּתרּומה. זר יאכל ְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא  ז) ּתרּומה. ערל יאכל ׁשּלא ו) ּתרּומה. ּׂשכירֹו ְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹאֹו
ּתרּומה  חללה ּתאכל ׁשּלא ח) ּתרּומה. טמא ּכהן ְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹיאכל

הּקדׁשים  מן מּורם .2ולא ְֳִִַָָֹ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
אּלא ‡. הּתֹורה מן נֹוהגין אינן והּמעּׂשרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּתרּומֹות

יּׂשראל  הּבית 4ּבארץ ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ,5. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
התקינּו ׁשנער 6ּונביאים ּבארץ אפּלּו נֹוהגֹות ׁשּיהּו מּפני 7, , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶָ

יּׂשראל  לארץ סמּוכה וׁשבין 8ׁשהיא הֹולכין יּׂשראל ורב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
הראׁשֹונים  והחכמים אף 9ׁשם. נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו, ְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָ

ּומֹואב  עּמֹון ּובארץ מצרים סביבֹות 10ּבארץ ׁשהם מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
יּׂשראל  .11לארץ ְְִֵֶֶָ

ּבארצֹות ·. היא מקֹום ּבכל האמּורה יּׂשראל 12ארץ ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָ

יּׂשראל  מל נביא 13ׁשּכּבׁשן יּׂשראל 14אֹו רב .15מּדעת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
מׁשּפחה  אֹו מּיּׂשראל יחיד אבל רּבים. ּכּבּוׁש הּנקרא ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָוזהּו

לעצמן  וכבׁשּו ׁשהלכּו ׁשבט הארץ 16אֹו מן אפּלּו מקֹום, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ּכדי יּׂשראל ארץ נקרא אינֹו - לאברהם ׁשּינהגּוׁשּנּתנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ארץ  ּכל ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני הּמצֹות. ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּבֹו
יהיה  ׁשּלא ּכדי נכּבׁשה, ׁשּלא ּפי על אף לּׁשבטים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיּׂשראל

יחיד  חלקֹו.17ּכּבּוׁש ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ארם ‚. ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָהארצֹות

ואחלב  צֹובה וארם ּפי 18נהרים על אף ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָ
עֹוּׂשה  הּוא הּגדֹול ּדין בית ּפי ועל הּוא יּׂשראל 19ׁשּמל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

לכל  לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר לכל יּׂשראל ּכארץ אינן -ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
לארץ, חּוצה מּכלל יצאּו אּלא ּומצרים; ּבבל ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּדבר,
ירדּו מה ּומּפני הּגיעּו. לא יּׂשראל ּכארץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹולהיֹותן
ׁשּיכּבׁש קדם אֹותם ׁשּכבׁש מּפני יּׂשראל? ארץ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּמעלת
ואּלּו עממים; מּׁשבעה ּבּה נׁשאר אּלא יּׂשראל, ארץ ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכל
ארצֹות  ּכבׁש ּכ ואחר לגבּולֹותיה ּכנען ארץ ּכל ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּתפס

ּדבר.20אחרֹות  לכל יּׂשראל ּכארץ ּכּלֹו ּכּבּוׁשֹו היה - ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻ
סּוריא. הּנקראין הן ּדוד ׁשּכבׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוהארצֹות

יּׂשראל „. ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ויׁש21סּוריא , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
לארץ  ּכחּוצה ּבהן ׁשהיא -22ּדברים קרקע ּבּה והּקֹונה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּוׁשביעית. ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות לענין יּׂשראל ּבארץ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּכקֹונה
סֹופרים  מּדברי ּבסּוריא .23והּכל ְְְְְִִִֵַָֹ
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ישראל,1) בארץ קרקע שקנה גוי לארץ. וחוצה וסוריא ישראל ארץ היא זו אי נוהגים. היכן והמעשרות התרומות יבאר
לו  שהיה ישראל בסוריא. הגוי מן קרקע הקונה או בסוריא שדה הקונה ישראל. מארץ שקנה בקרקע שגדלו הגוי ופירות
או  לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ ופירות בשותפות. שדה שלקחו וגוי ישראל פירות. לו ושלח אריס לה והוריד קרקע

התורה. מן הם אם הזה בזמן ומעשרות תרומות איפכא. או לארץ, בחוצה ועומד לארץ שנוטה אילן ודין ובכלל 2)איפכא.
הנתינה. גם קלים.3)ההפרשה קדשים של ושוק חזה קרקע),4)היינו חובת (היינו בארץ תלוייה שהיא מצוה ש"כל

בארץ". אלא נוהגת שם.5)אינה ישראל שכל בזמן נביאים".6)ודווקא מעשה "בבל ג: משנה ד פרק בבל.7)ידים
ישראל 8) לארץ היא סמוכה - בשביעית שני מעשר בה תקנו ולפיכך ומואב ועמון ממצרים יותר היא שרחוקה פי על [אף

אחרות]. מארצות ישראל במשנה 9)יותר רוב היו שלא ולפי זקנים. מעשה ומואב עמון ואף זקנים". מעשה "מצרים שם:
הנביאים. בה תקנו לא לשם, ישראל.10)הולכים ארץ בקדושת מעולם נתקדשו ולא סיחון ידי על נכבשו שלא

ישראל.11) לארץ קרובים לאברהם.12)כלומר, שניתנה הארץ גם שופט".13)כולל "או נוסף אחרים בספרים
בפלשתים.14) למלחמה ישראל את הוציא הנביא ששמואל שמצאנו אלא 15)כמו אינו ישראל, רוב מדעת שלא אבל

כא. זרה בעבודה יוסי רבי וכדעת כיבוש, ואינו יחיד, ישראל.16)כיבוש רוב מדעת לכל 17)שלא שחלקו [שכיוון
ישראל]. רוב מדעת זה הרי לכבוש, כשהלכו חלקו את 18)שבט הוריש לא "אשר שופטים בספר שנזכרה אחלב זו [אין
לארץ. חוצה אינה שההיא אחלב", ואת וגו' עכו הרשות 19)יושבי ולמלחמת הרשות מלחמת היא זו מלחמה [שהרי

צורך  אין מצוה מלחמת שהיא ישראל ארץ במלחמת אבל ואחד, שבעים של הגדול דין בית פי על אלא מוציא המלך אין
ישראל]. רוב אלא הקודמת בהלכה רבינו הזכיר לא ולפיכך הגדול, הדין על 20)בבית שלא אבל הגדול, דין בית פי על

בכיבוש  אלא מתקדשת אינה היא שאף גופה, ישראל ארץ אלא יהא לא ישראל, בקדושת מתקדש אינו הגדול דין בית פי
מתקדשת. יחיד כבשה אם שאף שם בגיטין התוספות כדעת ולא ישראל. רוב מדעת ושהקונה 21)שהיא טהור שאווירה

ושביעית. ומעשרות תרומות ולעניין בשבת אפילו שטר לכתוב לגוי לומר לו מותר הגוי, מן בית טמא,22)בה שעפרה
לארץ. לחוצה כמוכר לסוריא עבדו והמוכר נחתם. ובפני נכתב בפני לומר: וצריך לארץ מחוצה כמביא מסוריא גט והמביא

כיבוש".23) שמיה לאו יחיד "כיבוש התורה שמן

zenexz zekld - mirxf xtq - oqip 'l oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהחזיקּו‰. ראׁשֹונה 24ּכל קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים עֹולי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
לפי  ראׁשֹונה, ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו ּכיון -ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻ

ּבלבד  הּכּבּוׁש מּפני ולא 25ׁשהיתה לׁשעתּה קּדׁשה , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
הּגֹולה  ּבני ׁשעלּו ּכיון לבֹוא. לעתיד והחזיקּו26קּדׁשה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הארץ  לעֹולם,27ּבמקצת העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה קּדׁשּוה , ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָֻ
לבֹוא  ולעתיד הּמקֹומֹות 28לׁשעתּה אֹותם והּניחּו . ְְְְִִִִֶַָָָָָ

ּבבל  עֹולי ּבהם החזיקּו ולא מצרים עֹולי ּבהם ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהחזיקּו
והּמעּׂשרֹות 29ּכׁשהיּו הּתרּומה מן פּטרּום ולא ּכדי 30, , ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

ּבּׁשביעית  ענּיים עליהם הּקדֹוׁש31ׁשּיסמכּו ורּבנּו .32 ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבהם  החזיקּו ׁשּלא הּמקֹומֹות מאֹותם ׁשאן ּבית ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּתיר

בבל  אׁשקלֹון 33עֹולי על נמנה והּוא מן 34. ּופּטרּה ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
.35הּמעּׂשרֹות  ְַַַ

.Â נחלקת ּבארץ הּתלּויֹות מצֹות לענין העֹולם ּכל ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא
לארץ. וחּוצה וסּוריא, יּׂשראל, ארץ מחלֹוקֹות: ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָלׁשלׁש
- ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל לׁשנים: נחלקת יּׂשראל ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹוארץ
חלק  - ּבלבד מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו וכל אחד; ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹחלק

וׁשנער  מצרים ארץ לׁשנים: נחלקת לארץ וחּוצה 36ׁשני. ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
סֹופרים  מּדברי ּבהם נֹוהגֹות הּמצֹות - ּומֹואב ְְְְֲִִִִֵֶַַָָועּמֹון
ּומעּׂשרֹות  ּתרּומֹות אין - הארצֹות ּוׁשאר ְְְְֲִִֵַַָָָּונביאים;

ּבהן. ֲֶָנֹוהגֹות
.Ê מרקם מצרים? עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ארץ היא זֹו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָאי

הּגדֹול  הּים עד יּׂשראל ארץ ּבמזרח מאׁשקלֹון 37ׁשהּוא ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּצפֹון  ׁשהיא עּכֹו עד יּׂשראל ארץ לדרֹום היה 38ׁשהיא . ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לכזיב  מעּכֹו ׁשהּוא 39מהּל ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּדר לארץ 40מזרח חּוצה ּבחזקת היא הרי ּוטמאה 41- , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

העּמים  ארץ ּומן 42מּׁשּום הּמעּׂשר מן ּופטּורה , ְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
מארץ  הּמקֹום ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּׁשביעית,

הּדר43יּׂשראל  מערב ׁשהּוא ּׂשמאלֹו, ׁשעל הארץ וכל ; ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ארץ  מּׁשּום ּוטהֹורה יּׂשראל, ארץ ּבחזקת היא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ל ׁשּיּודע עד ּובּׁשביעית, ּבּמעּׂשר וחּיבת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהעּמים,
מּטּורי  ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. חּוצה מקֹום ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשאֹותֹו

יּׂשראל 45ולפנים 44אמנּום  ארץ אמנּום 46- מּטּורי ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָ
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בכיבוש.24) קנו הכיבוש".25)כלומר, בטל מידיהם הארץ שנלקחה עזרא.26)"וכיוון כרכים 27)בימי ש"הרבה
בבל". עולי כבשום ולא מצרים עולי קדשה 28)כבשו לא וקדשה עזרא שעלה "וכיוון כתב: שם הבחירה בית בהלכות

מקודש  הוא השנייה עזרא בקדושת ונתקדש בבל עולי בה שהחזיקו מקום כל ולפיכך בה, שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש
נאמר  לא ולמה כיבוש, מכח גדול חזקה כח מה יודע "איני תמה: שם משנה והכסף ממנו". הארץ שנלקח פי על ואף היום
[אולם  חזקה"?. שם היה לא וכי בכיבוש שנתקדשה בראשונה ותו חזקה, בטלה מידינו הארץ משנלקחה כן גם בחזקה
משום  מלחמה, בכיבוש הגוף קניין קונה גוי שמלך כתב, משנה הכסף א. שלפנינו: ההקדמות פי על מתבארים הדברים
קניין. לעשות צריך הוא אלא ליחיד, הקנאה אינו דמלכותא" ש"דינא כתב, מקובצת בשיטה ב. דינא", דמלכותא "דינא
שאין  להלכה, פוסק רבינו ג. מלכות. שבאותה ליחידים לא אבל הכובשת, למלכות כללי, קניין אלא אינו שכיבוש הרי
הכללי, הכיבוש ידי על הייתה הראשונה הקדושה מבוארים: הדברים מעתה מקדושתה. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין
לא  - ישמעאל ר' של בברייתא כו. בקידושין כמפורש חלקו, לקנות ואחד אחד כל של חזקות כך אחר שהיו פי על ואף
ידי  על בטל הכללי, הזה, שהכיבוש ומכיוון הכללי, הכיבוש ידי על נתקדשה שכבר מאחר הארץ, את בהן לקדש נתכוונו

כ  בה היה שלא השנייה הקדושה אבל הקדושה, בטלה - הגויים של הכללי הקניין ברשיון הכיבוש, חזקה אלא כלל, יבוש
מישראל  ואחד אחד כל של החזקות קנייני בטלו שלא כיוון שנכבשה, פי על אף - הארץ נתקדשה ידה ועל כורש, המלך
כיוון  בה, שזכה בקרקע פרטי קניין מהגויים ויחיד יחיד כל שעשה אחרי גם הקדושה בטלה לא - הכללי הכיבוש ידי על

מקדושתה]. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין אין למעלה, כמבואר יחיד, קניין אלא אינו הזה לא 29)שהקניין כלומר,
קדשום. ולא עני.30)כבשום מעשר ובמעשר 31)כלומר, בתרומה חייבים - מדרבנן בהם נוהגת ששביעית פי על ואף
העניים. בשביל הנשיא.32)עני יהודה רבי - רבי היו 33)הוא שלא "מפני והיינו אשקלון. כמו מעשרות, מן ופטרה

שני". כיבוש של הישוב מקומות מעיקר רחוקים מקומות והיו כך כל שם מצויין בבל.34)ישראל עולי כבשוה שלא
המעשרות.35) מן שפטרוה בעת השתתף שרבי שם, בירושלמי מפורש ממלכתו 36)כן ראשית  "ותהי בתורה: נזכרת היא

שנער". בארץ וכלנה ואכד וארך וגבול".37)בבל הגדול הים לכם והיה ים "וגבול שנאמר: שבמערב, הגבול שהוא
וישב 38) וגו' עכו יושבי את הוריש לא "אשר שנאמר ממה כן ולמד מצרים עולי ידי על עכו נכבשה הרמב"ן [לדעת

יושבי  את מנשה הוריש "ולא כן נאמר שאן בבית גם - הוריש" "לא נאמר: שמפורש פי על ואף הכנעני". בקרב האשרי
שלא  נראה ט), הלכה ולהלן (כאן רבינו מדברי אבל ישראל. מארץ שהיא ז. בחולין אמרו כן פי על ואף וגו'", שאן בית
כיבושה, זהו - למס" הכנעני את "וישם (שם) בה שנאמר שאן בית ורק הנ"ל, הפסוק וכפשטות מצרים, עולי גם כבשוה
מזרח  לצפון ואילך שמעכו השטח כל מצרים עולי ידי על נכבש לא כן וכמו כיבוש. זה אין כן, נאמר שלא בעכו אבל

היא בה שהמזרח הארץ כל - לכזיב מעכו שהמהלך מצרים,(כדלהלן, עולי כבשו אמנום טורי עד מערב ולצד לארץ), חוצה
בלבד]. כזיב עד אלא זה משטח כבשו לא בבל עולי מעכו.39)ואילו צפונה והיא שם, בשופטים שנזכרה אכזיב היא

הדרך.40) למזרח הוי ימינו לעולם צפונה, לכזיב מעכו שהולך מצרים.41)שכיוון עולי גם כבשוה היא 42)שלא
ירושלים. איש יוחנן בן ויוסי יועזר בן יוסי בבל.43)תקנת עולי גם במדבר 44)שכבשוה בספר הנזכר ההר הר הוא

אומנים". "טוורוס שם: יונתן ותרגם ישראל ארץ של הצפוני מזרח 46)לדרום.45)בגבולה שבצפון למקומות [פרט
לארץ]. חוצה שהם לעכו,
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ׁשּבּים 47ולחּוץ  והּנּסים לארץ. חּוצה אֹותן 48- רֹואין - ְְִִִֶֶַַַָָָָָ
נחל  ועד אמנּום מּטּורי עליהם מתּוח חּוט ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָּכאּלּו

ולפנים 49מצרים  החּוט מן החּוט 50, מן יּׂשראל, ארץ - ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָ
צּורתּה:51ולחּוץ  היא וזֹו לארץ. חּוצה - ְְִֶַָָָָָ

.Á ולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ּכנגד 52מהיכן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּומּכזיב 53הּמזרח  אמנּום,55ולחּוץ 54. והיא אמנה, עד ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָ

הּנהר  ּבֹו56ועד החזיקּו לא - מצרים נחל והּוא ּוכזיב 57, . ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹ
ּבּה. החזיקּו לא - ְֱִֶַָָֹעצמּה

.Ë ּולמּטה יּׂשראל מארץ סּוריא? היא זֹו ּכנגד 58אי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּכגֹון  ּבבל, עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וארם נהרים ְְֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָארם
וצהר  ׁשנער. עד ּבהן וכּיֹוצא ּומּגבת וחרן ואחלב ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדּמּׂשק

לארץ  חּוצה - עּכֹו אבל ּכסּוריא. היא הרי -59, ְְֲֲִֵֶַָָָָָ
יּׂשראל.60ּכאׁשקלֹון  ארץ ּתחּומי והם , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָ

.È- יּׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעֹובד
הּמצוֹות  מן הפקיעּה ּבקדּׁשתּה61לא היא הרי אּלא ,62. ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֹֻ

ּככּבּוׁש אינּה - מּמּנּו ּולקחּה יּׂשראל חזר אם ,ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָלפיכ
ּבּכּורים.63יחיד  ּומביא ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש אּלא , ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ּכֹוכבים  לעֹובד נמּכרה לא ּכאּלּו הּתֹורה, מן ְְְְְִִִִֵַַָָָֹֹוהּכל

מעֹולם  ּבסּוריא 64ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד קנין ויׁש .65 ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָ
הּמעּׂשרֹות  מן ׁשּיתּבא 66להפקיע ּכמֹו הּׁשביעית, ר.ּומן ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ

.‡È ּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו ּכֹוכבים העֹובד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות
ּומרחן  ּכֹוכבים עֹובד ּביד מלאכּתם נגמרה אם 67יּׂשראל: ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

מּכלּום  ּפטּורין - ּכֹוכבים ולא 68העֹובד - ּדגנ ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹ
ּכֹוכבים  עֹובד ׁשּנתלׁשּו69ּדגן אחר יּׂשראל לקחן ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

יּׂשראל  ּוגמרן מלאכּתן, ׁשּתּגמר מן 70קדם ּבּכל חּיבין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּותרּומת  לּכהן, ונֹותנּה גדֹולה ּתרּומה ּומפריׁש ְְְְְְִֵַַַַָָָָֹהּתֹורה.

לּכהן  ּומֹוכרּה מּפני 71מעּׂשר ׁשּלֹו. הּוא ראׁשֹון ּומעּׂשר , ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
אני  מעּׂשר: ּבתרּומת ולּכהן ּבּמעּׂשר לּלוי אֹומר ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹׁשהּוא
ּכלּום. מּמּנּו לּטל יכֹולין אּתם ׁשאין איׁש מּכח ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹּבאתי
ּכתרּומה  לּכהן מעּׂשר ּתרּומת יּתן לא אמרּו מה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹּומּפני

מאת 72גדֹולה  תקחּו ּכי מעּׂשר: ּבתרּומת ׁשּנאמר לפי ? ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּמעּׂשר  את יּׂשראל מּיּׂשראל 73ּבני לֹוקח ׁשאּתה טבל ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אבל  לּכהן, ונֹותנּה מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה -ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
נֹותן  אּתה אין - ּכֹוכבים העֹובד מן לֹוקח ׁשאּתה ִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָטבל
לּכהן  מֹוכרּה אּלא מּמּנּו, ׁשהפריׁש מעּׂשר ּתרּומת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלּכהן

ּדמיה. ְֵֶַָָולֹוקח
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לצפון.47) שבמערב.48)היינו הים נחלה 49)איי מעצמון הגבול "ונסב שנאמר: כמו ישראל, ארץ תחום והוא
שהרי  עיון צריך אבל עריש". אל "וואדי שהוא אומרים ויש הנילוס, שהוא אומרים יש - מצרים? נחל ומהו מצרים".

אשקלון. הוא הדרומי שהגבול כתב "כל 52)לדרום.51)לצפון.50)למעלה שם: בשביעית מפורש וכן לדרום. היינו
כזיב". ועד ישראל מארץ בבל עולי לצ 53)שהחזיקו מערב].[היינו מכזיב.54)ד אבל לצפון.55)כלומר, היינו

מצרים.57)בדרום.56) עולי אלא בבל, עולי בו החזיקו לא שארץ 58)כלומר, לפי "למטה" וכתב לה. מחוצה [כלומר,
הארצות]. מכל גבוהה כצפון",59)ישראל "ועכו מצרים): עולי כיבוש לעניין מפרש (שרבינו שם גיטין במשנה הוא כן

כבשוה. לא מצרים עולי שגם עולי 60)הרי אפילו כבשוה שלא היינו רבינו, ולדעת כדרום". "ואשקלון שם: במשנה
שני  היו ואולי אשקלון". ואת וגו' יהודה "וילכוד המפורש: מהפסוק התוספות העירו כבר אבל עכו. לגבי כנ"ל מצרים,
חוצה  שהיא יותר לו פשוט שבאשקלון שמשמע כאשקלון", לארץ חוצה "עכו רבינו שכתב מה אבל (רדב"ז). אשקלון

זה. לו מניין עיון צריך מעשר.61)לארץ, מידי להפקיעה ישראל בארץ לגוי קניין הישראל 62)שאין קנה [שאם
התורה]. מן ומעשרות תרומות מהם להפריש הוא חייב התורה.63)מפירותיה מן במעשר שם חייב ואינו כיבוש שאינו

חייב 64) ומרחם, הפירות את אלא קנה לא אם ואפילו הקרקע, את בחזרה ממנו שיקנה צורך אין ומעשרות תרומות [לעניין
"חזר  רבינו, שכתב ומה בנתינה. גם חייבים המעשרות, עונת לפני אותם קנה ואם התורה מן ומעשרות תרומות להפריש
גוף  גם קנה אם אלא ביכורים, מביא אינו מישראל פירות הלוקח שאף ביכורים, משום אלא אינו ממנו" ולקחה ישראל

התורה". מן ביכורים ממנה מביא זה הרי ממנו ולקחה וחזר לגוי שדהו "המוכר רבינו כתב וכן בה 65)הקרקע. שהכל
סופרים. קנה 66)מדברי הקרקע.אם קנה ולא בלבד, מלאכה.67)הפירות גמר מלאכתם 68)הוא שנגמרה [כיוון

מירחם  אם כן וכמו מדבריהם, במעשר חייבים הם ישראל ביד כשהם הגוי מירחם אם אבל הגוי, ידי ועל הגוי ברשות
חייבים]. הם אף גוי ביד כשהם ולא 69)הישראל "דגנך מז. בגיטין שאמרו כמו כוכבים, עובד דיגון ולא לומר: רוצה

עליו  חכמים שגזרו הגוי שמירוח לי יראה הגוי מירוח "בעניין בתשובה רבינו וכתב גוי) מירוח ולא (כלומר, גוי" דיגון
לגוי  ויקנוהו מעשרות רוב על וחסים הרבה קרקעות להם "שיש כיסין בעלי גזירת (משום מדבריהם במעשרות חייב והוא
משום  - חייב - המעשרות לעונת שבא אחר לגוי ישראל שמכרו ישראל דגן הוא ממעשר") ליה ומפקע הגוי וימריחום
וכו' התם כדאמרינן לגמרי הוא פטור אלא גזרה, עליו נגזרה לא מעולם הגוי, שמרחו עצמו הגוי דגן אבל וכו' כיסין בעלי

תורה". משנה שהוא זה מחיבור תרומה הלכות בתחילת הן מבוארים הדברים אלו וכל וכו' גוי דגון ולא [כלומר,70)דגנך
כשהם  גוי ידי על נתמרחו אם אבל התורה, מן במעשר חייבים הם אז ידו, ועל ישראל, ברשות כשהם נתמרחו אם דווקא
במעשר  חייבים אינם גוי ברשות כשהם ישראל ידי על נתמרחו אם כן וכמו מדבריהם, אלא חייבים אינם הישראל, ברשות
הוא  נגמרו, ישראל וביד הטבלים אותם מרח אשר הוא ישראל היה "ואם בתשובה רבינו כתב וכן מדרבנן. אלא התורה מן

לכהן.71)חייב"]. מוכרה ולפיכך באכילה, לו שאסורה אלא המעשר, כמו שלו שהיא מוכרה.72)לפי אלא בנתינה,
בנתינה 73) דינה - פסוק באותו נזכרה שלא גדולה, תרומה אבל המעשר". מן מעשר ה' תרומת ממנו "והרמותם וגומר

לכהן.
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.·È ּכׁשהן ליּׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמכר
הּמעּׂשרֹות  לעֹונת ּבא ׁשּלא עד אם ּבּקרקע: ְְְְִִֶַַַַַַַַָָֹֻמחּברין
הּתרּומֹות  ונֹותן ּבּכל, חּיבין - יּׂשראל ּביד ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹונגמרּו

לּבעלים  לעֹונת 74והּמעּׂשרֹות ׁשּבאּו אחר מכרן ואם ; ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
מהן  ונֹותן ּומעּׂשר, מעּׂשר ּתרּומת מפריׁש - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַהּמעּׂשרֹות

חׁשּבֹון  לפי מן 75לּבעלים זרּועה ּתבּואה לקח ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּביד  ונגמרה ׁשליׁש ׁשהביאה אחר ּכֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהעֹובד
ונֹותן  ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָיּׂשראל
מעּׂשר  ּתרּומת ׁשליׁשי ּוׁשני לּלוי הּמעּׂשר ׁשליׁשי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַׁשני

הּׁשליׁש. לֹו ּומֹוכר ְִֵֵַַֹלּכהן,
.‚Èׁשּיבֹואּו קדם ּכֹוכבים לעֹובד ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיּׂשראל

מן  ּפטּורין - ּכֹוכבים העֹובד ּוגמרן הּמעּׂשרֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָָלעֹונת
הּמעּׂשרֹות  ּומן לעֹונת 76הּתרּומה ׁשּבאּו אחר ואם . ְְְְִִֶַַַַַַַָָ

ּבּכל  חּיב - ּכֹוכבים העֹובד ׁשּגמרן ּפי על אף ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּמעּׂשרֹות,
יּׂשראל,77מּדבריהם  ּפרֹות ׁשּגמר ּכֹוכבים העֹובד וכן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבתרּומה  חּיבין אינן - ּכֹוכבים עֹובד ּביד ודּגּונן ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָהֹואיל
מּדבריהן  אּלא .78ּומעּׂשרֹות ְְִִֵֶֶַַָ

.„È אחר מחּברין ּפרֹות ליּׂשראל ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֻמכר
ּכֹוכבים  העֹובד ּומרחן הּמעּׂשרֹות, לעֹונת 79ׁשּבאּו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

הֹואיל  ּומעּׂשרֹות; ּבתרּומה חּיבין אינן - יּׂשראל ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּברׁשּות
ּומרחן  ּכֹוכבים עֹובד ּברׁשּות הּמעּׂשרֹות לעֹונת ְְְְִִֵֵַַַַָָָּובאּו

יּׂשראל. ּברׁשּות ׁשהן ּפי על אף ּכֹוכבים, ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהעֹובד
.ÂË ּבסּוריא ּׂשדה ּומעּׂשרֹות 80הּקֹונה ּבתרּומֹות חּיב - ְְְְִֶֶַַַַָָָ

ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם
ׁשּבארנּו ּכֹוכבים 81ּכמֹו העֹובד מן ּפרֹות הּקֹונה אבל .82 ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברים, ּבין ּתלּוׁשין ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֻּבסּוריא,
הֹואיל  יּׂשראל, ׁשּמרחן ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָלעֹונת

ּפטּור. - ׁשּלֹו מּקרקע ְְִֵֶַַָואינֹו
.ÊË ּופרֹות ּבסּוריא ּכֹוכבים העֹובד מן קרקע ְְְִִֵֵַַָָָָָקנה

העֹובד  ּביד הּמעּׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו אם ּבּה: ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻמחּברין
לעֹונת  הּגיעּו לא עדין ואם ּפטּורין; - ְְְֲִִִִִִַַָֹּכֹוכבים
לעּׂשר. חּיב - הּקרקע עם אֹותם וקנה הֹואיל ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהּמעּׂשרֹות,

.ÊÈ ּפרֹותיו - ּבסּוריא ּכֹוכבים לעֹובד אריס ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָיּׂשראל
הּקרקע  ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי הּמעּׂשרֹות; מן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַּפטּורין

מן 83ּכלּום  להפקיע ּבסּוריא קנין ּכֹוכבים לעֹובד ויׁש , ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָ
והּׂשֹוכר  והמקּבל החֹוכר וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו 84הּמעּׂשרֹות, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַ

הּתרּומֹות  מן ּפטּור - ּבסּוריא ּכֹוכבים העֹובד מן ְְְִִִֵֶַָָָָָּׂשדה
הּמעּׂשרֹות. ְִַַַּומן

.ÁÈ עד ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ּבסּוריא ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיּׂשראל
מאחר  ּכֹוכבים לעֹובד ּומכרּה וחזר ׁשליׁש, הביאה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ּולקחּה יּׂשראל חזר אם ׁשליׁש, -85ׁשהביאה ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּביד  נתחּיבה ׁשהרי ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומֹות חּיב זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהרי

.86יּׂשראל  ְִֵָ
.ËÈ,אריס לּה והֹוריד ּבסּוריא קרקע לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָיּׂשראל

ּפרֹות  האריס לֹו ה 87וׁשלח אֹומר:- ׁשאני ּפטּורים; אּלּו רי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבּׁשּוק  מצּוי הּמין אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא לקחן. הּׁשּוק .88מן ְְְִִִֶֶַַַָָָ

.Î.ּומעּׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיבת - ּכֹוכבים העֹובד ְְִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּתפּות
ּבׁשּתפּות, ּׂשדה ׁשּלקחּו ּכֹוכבים ועֹובד יּׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּכיצד?

ּבקמתּה ּׂשדה חלקּו חלקּו89אפּלּו אם לֹומר צרי ואין , ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
וחּלין 90גדיׁש טבל הרי וקלח 91- קלח ּבכל מערבין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעשר 74) ותרומת בסוריא התרומה ירק שדה שהלוקח ה , משנה ה פרק במעשרות זו הלכה ומקור ללוי. והמעשר לכהן
הישראל  קנה אם מעשרות מידי להפקיעה לגוי קניין בה שיש בסוריא שגם הרי חייב, - המעשרות לעונת בא שלא עד

לכהן. נתינה חיוב לעניין ישראל לארץ הדין והוא ישראל. ביד נתחייבו - המעשר לעונת שהגיע נלמד 75)לפני זה גם
לעניין  ישראל בארץ הדין והוא חשבון לפי לעשר חייב המעשרות לעונת בא שאם אומר שרבי בסוריא, הנ"ל מהמשנה

לכהן. כולה נותן גדולה ותרומה לכהן. מכלום.76)נתינה שפטורים הגוי, שמרחן הגוי כפירות הם 77)שהם הרי
מדרבנן. חייבים גוי ביד שנתמרחו ישראל ופירות המעשרות, עונת בעת בידו שהיו מאחר ישראל, משום 78)כפירות

כיסין. בעלי מכלום.79)גזירת שפטורים גוי, שמירחן המעשרות) עונת בעת בידו שהיו (מאחר הגוי כפירות הם הרי
לעשר.80) חייב - המעשרות לעונת הגיעו שלא פירות בה היו שאפילו הישראל, שאף 81)וזרעה ד, הלכה [למעלה

אינו  זה שקניין פי על שאף נתחייבה, הקרקע, ממנו וקנה שחזר כיוון - מעשרות מידי להפקיע בסוריא לגוי קניין שיש
יחיד. כיבוש מטעם היא מדרבנן סוריא של חיובה עיקר כל שהרי מדרבנן, פנים כל על חייב יחיד, ככיבוש אלא

משום 82) טעמו כי וייתכן "פירות", וכתב שינה ורבינו וכו'" בסוריא ירק שדה "הלוקח ה: משנה ה פרק [במעשרות
שמפרישים  במקומות ואפילו לארץ בחוצה הירק על ומעשרות תרומות מפרישין שאין רבינו, פסק וכן בירושלמי שאמרו

מעשרות]. פירות.83)בהם כקונה הוא הגוף.84)והרי קניין אינה הקרקע.85)ששכירות לקח כיוון 86)כלומר,
לעשר, חייב הישראל אין ממנו, הקרקע ולקח חזר לא אם אבל בידו, והמירוח המעשרות עונת וגם ישראל, ביד שהקרקע

הישראל. שמירחם פי על אף שפטור המעשרות, לעונת שבאו קודם הגוי מן פירות כלוקח זה שם 87)שהרי בירושלמי
מעושרין". אלו הרי "ואמר לקולא.88)נוסף: דרבנן שספק בשדהו, המין מאותו יש לומר 89)ואפילו מקום שיש

ברירה. אין אמרו כן פי על אף גוי, של זה וחצייה ישראל של זה שחצייה למפרע הדבר רבן 90)שהוברר גם שבזה
השיבולים. נתערבו שהרי ברירה, שאין מודה גמליאל בן לגמרי,91)שמעון פטור שלו כן ואם מירח, כשהגוי המדובר

מדרבנן. חייב הישראל ושל
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ׁשּבּים 47ולחּוץ  והּנּסים לארץ. חּוצה אֹותן 48- רֹואין - ְְִִִֶֶַַַָָָָָ
נחל  ועד אמנּום מּטּורי עליהם מתּוח חּוט ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָּכאּלּו

ולפנים 49מצרים  החּוט מן החּוט 50, מן יּׂשראל, ארץ - ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָ
צּורתּה:51ולחּוץ  היא וזֹו לארץ. חּוצה - ְְִֶַָָָָָ

.Á ולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ּכנגד 52מהיכן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּומּכזיב 53הּמזרח  אמנּום,55ולחּוץ 54. והיא אמנה, עד ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָ

הּנהר  ּבֹו56ועד החזיקּו לא - מצרים נחל והּוא ּוכזיב 57, . ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹ
ּבּה. החזיקּו לא - ְֱִֶַָָֹעצמּה

.Ë ּולמּטה יּׂשראל מארץ סּוריא? היא זֹו ּכנגד 58אי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּכגֹון  ּבבל, עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וארם נהרים ְְֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָארם
וצהר  ׁשנער. עד ּבהן וכּיֹוצא ּומּגבת וחרן ואחלב ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדּמּׂשק

לארץ  חּוצה - עּכֹו אבל ּכסּוריא. היא הרי -59, ְְֲֲִֵֶַָָָָָ
יּׂשראל.60ּכאׁשקלֹון  ארץ ּתחּומי והם , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָ

.È- יּׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעֹובד
הּמצוֹות  מן הפקיעּה ּבקדּׁשתּה61לא היא הרי אּלא ,62. ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֹֻ

ּככּבּוׁש אינּה - מּמּנּו ּולקחּה יּׂשראל חזר אם ,ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָלפיכ
ּבּכּורים.63יחיד  ּומביא ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש אּלא , ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ּכֹוכבים  לעֹובד נמּכרה לא ּכאּלּו הּתֹורה, מן ְְְְְִִִִֵַַָָָֹֹוהּכל

מעֹולם  ּבסּוריא 64ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד קנין ויׁש .65 ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָ
הּמעּׂשרֹות  מן ׁשּיתּבא 66להפקיע ּכמֹו הּׁשביעית, ר.ּומן ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ

.‡È ּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו ּכֹוכבים העֹובד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות
ּומרחן  ּכֹוכבים עֹובד ּביד מלאכּתם נגמרה אם 67יּׂשראל: ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

מּכלּום  ּפטּורין - ּכֹוכבים ולא 68העֹובד - ּדגנ ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹ
ּכֹוכבים  עֹובד ׁשּנתלׁשּו69ּדגן אחר יּׂשראל לקחן ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

יּׂשראל  ּוגמרן מלאכּתן, ׁשּתּגמר מן 70קדם ּבּכל חּיבין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּותרּומת  לּכהן, ונֹותנּה גדֹולה ּתרּומה ּומפריׁש ְְְְְְִֵַַַַָָָָֹהּתֹורה.

לּכהן  ּומֹוכרּה מּפני 71מעּׂשר ׁשּלֹו. הּוא ראׁשֹון ּומעּׂשר , ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
אני  מעּׂשר: ּבתרּומת ולּכהן ּבּמעּׂשר לּלוי אֹומר ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹׁשהּוא
ּכלּום. מּמּנּו לּטל יכֹולין אּתם ׁשאין איׁש מּכח ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹּבאתי
ּכתרּומה  לּכהן מעּׂשר ּתרּומת יּתן לא אמרּו מה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹּומּפני

מאת 72גדֹולה  תקחּו ּכי מעּׂשר: ּבתרּומת ׁשּנאמר לפי ? ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּמעּׂשר  את יּׂשראל מּיּׂשראל 73ּבני לֹוקח ׁשאּתה טבל ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אבל  לּכהן, ונֹותנּה מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה -ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
נֹותן  אּתה אין - ּכֹוכבים העֹובד מן לֹוקח ׁשאּתה ִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָטבל
לּכהן  מֹוכרּה אּלא מּמּנּו, ׁשהפריׁש מעּׂשר ּתרּומת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלּכהן

ּדמיה. ְֵֶַָָולֹוקח
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לצפון.47) שבמערב.48)היינו הים נחלה 49)איי מעצמון הגבול "ונסב שנאמר: כמו ישראל, ארץ תחום והוא
שהרי  עיון צריך אבל עריש". אל "וואדי שהוא אומרים ויש הנילוס, שהוא אומרים יש - מצרים? נחל ומהו מצרים".

אשקלון. הוא הדרומי שהגבול כתב "כל 52)לדרום.51)לצפון.50)למעלה שם: בשביעית מפורש וכן לדרום. היינו
כזיב". ועד ישראל מארץ בבל עולי לצ 53)שהחזיקו מערב].[היינו מכזיב.54)ד אבל לצפון.55)כלומר, היינו

מצרים.57)בדרום.56) עולי אלא בבל, עולי בו החזיקו לא שארץ 58)כלומר, לפי "למטה" וכתב לה. מחוצה [כלומר,
הארצות]. מכל גבוהה כצפון",59)ישראל "ועכו מצרים): עולי כיבוש לעניין מפרש (שרבינו שם גיטין במשנה הוא כן

כבשוה. לא מצרים עולי שגם עולי 60)הרי אפילו כבשוה שלא היינו רבינו, ולדעת כדרום". "ואשקלון שם: במשנה
שני  היו ואולי אשקלון". ואת וגו' יהודה "וילכוד המפורש: מהפסוק התוספות העירו כבר אבל עכו. לגבי כנ"ל מצרים,
חוצה  שהיא יותר לו פשוט שבאשקלון שמשמע כאשקלון", לארץ חוצה "עכו רבינו שכתב מה אבל (רדב"ז). אשקלון

זה. לו מניין עיון צריך מעשר.61)לארץ, מידי להפקיעה ישראל בארץ לגוי קניין הישראל 62)שאין קנה [שאם
התורה]. מן ומעשרות תרומות מהם להפריש הוא חייב התורה.63)מפירותיה מן במעשר שם חייב ואינו כיבוש שאינו

חייב 64) ומרחם, הפירות את אלא קנה לא אם ואפילו הקרקע, את בחזרה ממנו שיקנה צורך אין ומעשרות תרומות [לעניין
"חזר  רבינו, שכתב ומה בנתינה. גם חייבים המעשרות, עונת לפני אותם קנה ואם התורה מן ומעשרות תרומות להפריש
גוף  גם קנה אם אלא ביכורים, מביא אינו מישראל פירות הלוקח שאף ביכורים, משום אלא אינו ממנו" ולקחה ישראל

התורה". מן ביכורים ממנה מביא זה הרי ממנו ולקחה וחזר לגוי שדהו "המוכר רבינו כתב וכן בה 65)הקרקע. שהכל
סופרים. קנה 66)מדברי הקרקע.אם קנה ולא בלבד, מלאכה.67)הפירות גמר מלאכתם 68)הוא שנגמרה [כיוון

מירחם  אם כן וכמו מדבריהם, במעשר חייבים הם ישראל ביד כשהם הגוי מירחם אם אבל הגוי, ידי ועל הגוי ברשות
חייבים]. הם אף גוי ביד כשהם ולא 69)הישראל "דגנך מז. בגיטין שאמרו כמו כוכבים, עובד דיגון ולא לומר: רוצה

עליו  חכמים שגזרו הגוי שמירוח לי יראה הגוי מירוח "בעניין בתשובה רבינו וכתב גוי) מירוח ולא (כלומר, גוי" דיגון
לגוי  ויקנוהו מעשרות רוב על וחסים הרבה קרקעות להם "שיש כיסין בעלי גזירת (משום מדבריהם במעשרות חייב והוא
משום  - חייב - המעשרות לעונת שבא אחר לגוי ישראל שמכרו ישראל דגן הוא ממעשר") ליה ומפקע הגוי וימריחום
וכו' התם כדאמרינן לגמרי הוא פטור אלא גזרה, עליו נגזרה לא מעולם הגוי, שמרחו עצמו הגוי דגן אבל וכו' כיסין בעלי

תורה". משנה שהוא זה מחיבור תרומה הלכות בתחילת הן מבוארים הדברים אלו וכל וכו' גוי דגון ולא [כלומר,70)דגנך
כשהם  גוי ידי על נתמרחו אם אבל התורה, מן במעשר חייבים הם אז ידו, ועל ישראל, ברשות כשהם נתמרחו אם דווקא
במעשר  חייבים אינם גוי ברשות כשהם ישראל ידי על נתמרחו אם כן וכמו מדבריהם, אלא חייבים אינם הישראל, ברשות
הוא  נגמרו, ישראל וביד הטבלים אותם מרח אשר הוא ישראל היה "ואם בתשובה רבינו כתב וכן מדרבנן. אלא התורה מן

לכהן.71)חייב"]. מוכרה ולפיכך באכילה, לו שאסורה אלא המעשר, כמו שלו שהיא מוכרה.72)לפי אלא בנתינה,
בנתינה 73) דינה - פסוק באותו נזכרה שלא גדולה, תרומה אבל המעשר". מן מעשר ה' תרומת ממנו "והרמותם וגומר

לכהן.

zenexz zekld - mirxf xtq - oqip 'l oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·È ּכׁשהן ליּׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמכר
הּמעּׂשרֹות  לעֹונת ּבא ׁשּלא עד אם ּבּקרקע: ְְְְִִֶַַַַַַַַָָֹֻמחּברין
הּתרּומֹות  ונֹותן ּבּכל, חּיבין - יּׂשראל ּביד ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹונגמרּו

לּבעלים  לעֹונת 74והּמעּׂשרֹות ׁשּבאּו אחר מכרן ואם ; ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
מהן  ונֹותן ּומעּׂשר, מעּׂשר ּתרּומת מפריׁש - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַהּמעּׂשרֹות

חׁשּבֹון  לפי מן 75לּבעלים זרּועה ּתבּואה לקח ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּביד  ונגמרה ׁשליׁש ׁשהביאה אחר ּכֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהעֹובד
ונֹותן  ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָיּׂשראל
מעּׂשר  ּתרּומת ׁשליׁשי ּוׁשני לּלוי הּמעּׂשר ׁשליׁשי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַׁשני

הּׁשליׁש. לֹו ּומֹוכר ְִֵֵַַֹלּכהן,
.‚Èׁשּיבֹואּו קדם ּכֹוכבים לעֹובד ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיּׂשראל

מן  ּפטּורין - ּכֹוכבים העֹובד ּוגמרן הּמעּׂשרֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָָלעֹונת
הּמעּׂשרֹות  ּומן לעֹונת 76הּתרּומה ׁשּבאּו אחר ואם . ְְְְִִֶַַַַַַַָָ

ּבּכל  חּיב - ּכֹוכבים העֹובד ׁשּגמרן ּפי על אף ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּמעּׂשרֹות,
יּׂשראל,77מּדבריהם  ּפרֹות ׁשּגמר ּכֹוכבים העֹובד וכן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבתרּומה  חּיבין אינן - ּכֹוכבים עֹובד ּביד ודּגּונן ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָהֹואיל
מּדבריהן  אּלא .78ּומעּׂשרֹות ְְִִֵֶֶַַָ

.„È אחר מחּברין ּפרֹות ליּׂשראל ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֻמכר
ּכֹוכבים  העֹובד ּומרחן הּמעּׂשרֹות, לעֹונת 79ׁשּבאּו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

הֹואיל  ּומעּׂשרֹות; ּבתרּומה חּיבין אינן - יּׂשראל ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּברׁשּות
ּומרחן  ּכֹוכבים עֹובד ּברׁשּות הּמעּׂשרֹות לעֹונת ְְְְִִֵֵַַַַָָָּובאּו

יּׂשראל. ּברׁשּות ׁשהן ּפי על אף ּכֹוכבים, ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהעֹובד
.ÂË ּבסּוריא ּׂשדה ּומעּׂשרֹות 80הּקֹונה ּבתרּומֹות חּיב - ְְְְִֶֶַַַַָָָ

ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם
ׁשּבארנּו ּכֹוכבים 81ּכמֹו העֹובד מן ּפרֹות הּקֹונה אבל .82 ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברים, ּבין ּתלּוׁשין ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֻּבסּוריא,
הֹואיל  יּׂשראל, ׁשּמרחן ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָלעֹונת

ּפטּור. - ׁשּלֹו מּקרקע ְְִֵֶַַָואינֹו
.ÊË ּופרֹות ּבסּוריא ּכֹוכבים העֹובד מן קרקע ְְְִִֵֵַַָָָָָקנה

העֹובד  ּביד הּמעּׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו אם ּבּה: ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻמחּברין
לעֹונת  הּגיעּו לא עדין ואם ּפטּורין; - ְְְֲִִִִִִַַָֹּכֹוכבים
לעּׂשר. חּיב - הּקרקע עם אֹותם וקנה הֹואיל ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהּמעּׂשרֹות,

.ÊÈ ּפרֹותיו - ּבסּוריא ּכֹוכבים לעֹובד אריס ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָיּׂשראל
הּקרקע  ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי הּמעּׂשרֹות; מן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַּפטּורין

מן 83ּכלּום  להפקיע ּבסּוריא קנין ּכֹוכבים לעֹובד ויׁש , ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָ
והּׂשֹוכר  והמקּבל החֹוכר וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו 84הּמעּׂשרֹות, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַ

הּתרּומֹות  מן ּפטּור - ּבסּוריא ּכֹוכבים העֹובד מן ְְְִִִֵֶַָָָָָּׂשדה
הּמעּׂשרֹות. ְִַַַּומן

.ÁÈ עד ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ּבסּוריא ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיּׂשראל
מאחר  ּכֹוכבים לעֹובד ּומכרּה וחזר ׁשליׁש, הביאה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ּולקחּה יּׂשראל חזר אם ׁשליׁש, -85ׁשהביאה ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּביד  נתחּיבה ׁשהרי ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומֹות חּיב זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהרי

.86יּׂשראל  ְִֵָ
.ËÈ,אריס לּה והֹוריד ּבסּוריא קרקע לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָיּׂשראל

ּפרֹות  האריס לֹו ה 87וׁשלח אֹומר:- ׁשאני ּפטּורים; אּלּו רי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבּׁשּוק  מצּוי הּמין אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא לקחן. הּׁשּוק .88מן ְְְִִִֶֶַַַָָָ

.Î.ּומעּׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיבת - ּכֹוכבים העֹובד ְְִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּתפּות
ּבׁשּתפּות, ּׂשדה ׁשּלקחּו ּכֹוכבים ועֹובד יּׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּכיצד?

ּבקמתּה ּׂשדה חלקּו חלקּו89אפּלּו אם לֹומר צרי ואין , ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
וחּלין 90גדיׁש טבל הרי וקלח 91- קלח ּבכל מערבין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
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מעשר 74) ותרומת בסוריא התרומה ירק שדה שהלוקח ה , משנה ה פרק במעשרות זו הלכה ומקור ללוי. והמעשר לכהן
הישראל  קנה אם מעשרות מידי להפקיעה לגוי קניין בה שיש בסוריא שגם הרי חייב, - המעשרות לעונת בא שלא עד

לכהן. נתינה חיוב לעניין ישראל לארץ הדין והוא ישראל. ביד נתחייבו - המעשר לעונת שהגיע נלמד 75)לפני זה גם
לעניין  ישראל בארץ הדין והוא חשבון לפי לעשר חייב המעשרות לעונת בא שאם אומר שרבי בסוריא, הנ"ל מהמשנה

לכהן. כולה נותן גדולה ותרומה לכהן. מכלום.76)נתינה שפטורים הגוי, שמרחן הגוי כפירות הם 77)שהם הרי
מדרבנן. חייבים גוי ביד שנתמרחו ישראל ופירות המעשרות, עונת בעת בידו שהיו מאחר ישראל, משום 78)כפירות

כיסין. בעלי מכלום.79)גזירת שפטורים גוי, שמירחן המעשרות) עונת בעת בידו שהיו (מאחר הגוי כפירות הם הרי
לעשר.80) חייב - המעשרות לעונת הגיעו שלא פירות בה היו שאפילו הישראל, שאף 81)וזרעה ד, הלכה [למעלה

אינו  זה שקניין פי על שאף נתחייבה, הקרקע, ממנו וקנה שחזר כיוון - מעשרות מידי להפקיע בסוריא לגוי קניין שיש
יחיד. כיבוש מטעם היא מדרבנן סוריא של חיובה עיקר כל שהרי מדרבנן, פנים כל על חייב יחיד, ככיבוש אלא

משום 82) טעמו כי וייתכן "פירות", וכתב שינה ורבינו וכו'" בסוריא ירק שדה "הלוקח ה: משנה ה פרק [במעשרות
שמפרישים  במקומות ואפילו לארץ בחוצה הירק על ומעשרות תרומות מפרישין שאין רבינו, פסק וכן בירושלמי שאמרו

מעשרות]. פירות.83)בהם כקונה הוא הגוף.84)והרי קניין אינה הקרקע.85)ששכירות לקח כיוון 86)כלומר,
לעשר, חייב הישראל אין ממנו, הקרקע ולקח חזר לא אם אבל בידו, והמירוח המעשרות עונת וגם ישראל, ביד שהקרקע

הישראל. שמירחם פי על אף שפטור המעשרות, לעונת שבאו קודם הגוי מן פירות כלוקח זה שם 87)שהרי בירושלמי
מעושרין". אלו הרי "ואמר לקולא.88)נוסף: דרבנן שספק בשדהו, המין מאותו יש לומר 89)ואפילו מקום שיש

ברירה. אין אמרו כן פי על אף גוי, של זה וחצייה ישראל של זה שחצייה למפרע הדבר רבן 90)שהוברר גם שבזה
השיבולים. נתערבו שהרי ברירה, שאין מודה גמליאל בן לגמרי,91)שמעון פטור שלו כן ואם מירח, כשהגוי המדובר

מדרבנן. חייב הישראל ושל



zenexzקד zekld - mirxf xtq - oqip 'l oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

העֹובד  ׁשּמרחן ּפי על אף ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל  ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמחלקֹו
מּדבריהם  וחּיּובם ׁשּבארנּו.92ּכֹוכבים. ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

.‡Î ׁשהּמעּׂשרֹות יּׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּׂשדה  לקחּו אם אבל ּבררה; אין ּתֹורה ּובׁשל ּתֹורה, ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשל
חלקּו אפּלּו מּדבריהם, ׁשם והּמעּׂשרֹות הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבסּוריא,

מּכלּום  ּפטּור ּכֹוכבים עֹובד ׁשל חלקֹו - .93הּגדיׁש ְְִִִֵֶֶַָָָ
.·Î לארץ חּוצה ׁשּיצאּו יּׂשראל ארץ ּפטּורין 94ּפרֹות - ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

אׁשר  ׁשּנאמר: הּמעּׂשרֹות; ּומן הּתרּומֹות ּומן החּלה ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָמן
ּבחּוצה  חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה אתכם מביא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאני

מּדבריהם  חּיבין - לסּוריא יצאּו ואם ּפטּורין. - .95לארץ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ
לארץ  ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ּפרֹות ּבחּלה;96וכן חּיבין - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבין  הארץ ּבפרֹות ּבין חּיבין אּתם ׁשּמה - ׁשּמה ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
למעּׂשר  נקּבעּו ואם לארץ. חּוצה יּׂשראל 97ּבפרֹות 98ּביד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מּדבריהם  ּבמעּׂשרֹות חּיבין - לארץ ׁשּנכנסּו .99אחר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.‚Î ּבספינה ׁשּבא לארץ חּוצה ּבזמן 100עפר לארץ, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

גֹוׁשׁשת  חּיב 101ׁשהּספינה ּבֹו הּצֹומח הרי - לארץ ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יּׂשראל  ּבארץ ּכצֹומח ּוׁשביעית ּומעּׂשרֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבתרּומה

ְַָעצמּה.
.„Îאֹו לארץ, נֹוטה ונֹופֹו לארץ ּבחּוצה ׁשעֹומד ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָאילן

אחר  הֹול הּכל - לארץ לחּוצה נֹוטה ונֹופֹו ּבארץ ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעֹומד
לארץ,102העּקר  חּוצה ּומקצתן ּבארץ ׁשרׁשיו מקצת היּו . ְְִִִֶֶָָָָָָָָָָָָָָ

ּביניהן  מבּדיל סלע צחיח היה טבל 103אפּלּו הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבזה  זה מערבין .104וחּלין ְְִִֶֶָָֹֻ

.‰Îהׁשריׁש ׁשּלא זרע ּבֹו ׁשהיה נקּוב והיה 105עציץ , ְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
הּנֹוף. אחר הֹולכים - לארץ חּוצה ונֹופֹו ּבארץ ְְִִֶֶַַַָָָָָָעּקרֹו

.ÂÎ עֹולי ׁשהחזיקּו ּבמקֹום ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהּתרּומה
אּלא  הּתֹורה, מן אינּה - עזרא ּבימי ואפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבבל,

ּבארץ 106מּדבריהן  אּלא ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ל ׁשאין . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
תבֹואּו ּכי ׁשּנאמר: ׁשם; יּׂשראל ׁשּכל ּובזמן ּבלבד, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיּׂשראל
עתידין  ׁשהן ּוכמֹו ראׁשֹונה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו ּכּלכם, ּביאת -ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻ
ׁשהיתה  ׁשנּיה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו לא ׁשליׁשית, ּבירּׁשה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻֻלחזר
אֹותן  חּיבה לא ּולפיכ מקצתן, ּביאת ׁשהיתה עזרא, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּבימי

ּבמעּׂשרֹות  הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן הּתֹורה. ׁשאין 107מן , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכּתרּומה  מּדבריהם אּלא הּזה ּבּזמן .108חּיבין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדם ‡. אכל הּנׁשמר 2ּכל הארץ 3, מן ׁשּגּדּוליו חּיב 4, - ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּמּנּו להפריׁש עּׂשה ּומצות לּכהן.5ּבתרּומה, ראׁשית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹ
ּדגן  מה לֹו; ּתּתן ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ויׁש הארץ מן וגּדּוליו אדם ּבני מאכל - ויצהר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּתירֹוׁש

ּבהן  ּכּיֹוצא ּכל אף ,'ּדגנ' ׁשּנאמר ּבעלים, חּיב 6לֹו ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבמעּׂשרֹות  וכן .7ּבתרּומֹות ְְְְִֵַַ
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בדבר 92) כמו ברירה, בהם אין התורה, מן הוא ישראל בארץ הפירות חיוב שעיקר כיוון - ברירה יש בדרבנן לן וקיימא
התורה. מן [ולא 93)שהוא ישראל. של מעולם היה לא הגוי שלקח שחלק מתחילה הוברר וכאילו ברירה, יש שבדרבנן

הגוי  מירוח חייבו שלא פטור, ישראל של חלקו גם הגוי, מירחם אם כי וייתכן הפירות. את מרח מי רבינו כאן הזכיר
התורה]. מן שחייבת ישראל בארץ אלא כיסין, בעלי גזירת משום ישראל של לפני 94)בפירות - ובחלה המירוח, לפני

לארץ. בחוצה נפטרו לא שוב ישראל, בארץ ובחלה במעשרות נתחייבו אם אבל יא:95)הגלגול. משנה ו פרק דמאי
לעשר". חייב הן ישראל ארץ משל ואמר בסוריא פירות הגלגול.96)"המוכר לפני - ובחלה המירוח, לפני - במעשרות

לחלה.97) הדין לארץ.98)והוא התורה.99)בחוצה מן בכל חייבים ישראל בארץ נקבעו ואם בחלה. ובין במעשר בין
העץ.100) דרך עוברת שהרטיבות לפי כנקובה, דינה נקובה, שאינה פי על שאף עץ, כמו 101)של - וגוש בארץ "דבקה

שאחר 102)עפר". פי על ואף ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ, נוטה שנופו פי על אף לארץ בחוצה העיקר שאם
בעודם  מהם תרם אם ואף לגמרי פטורים הם המירוח לפני - התורה מן ומעשרות בתרומות חייבים הם בארץ, המירוח
דינו  - לארץ לחוצה נוטה שנופו פי על אף ישראל, בארץ העיקר ואם גוי. של בפירות כמו תרומה תרומתו אין בשיבולים,
הוא  פטור לארץ, בחוצה מירח שאם אלא מעשר. ומעשרותיו תרומה תרומתו בשיבולים, הפריש ואם ישראל, כארץ

ומעשרות. מחבירו.103)מתרומות מובדל אחד שהוא 104)וכל ובדבר ומערבם, מבלבלם האוויר שלמעלה שם. כרבי
בזה. זה מעורבין וחולין שטבל וישראל, גוי בשותפות אמרו וכן ברירה" "אין אמרו: התורה בתוך 105)מן לנקב חוץ

העיקר. אחר הולכים בוודאי השריש שאם ישראל, ארץ דרבנן".106)קרקע הזה בזמן לתרומה "הנח מד. בפסחים הוא כן
לאלו.107) אלו והמעשרות התרומות הוקשו ש"מעשר 108)שהרי סח. שבת מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן

בפני  שלא בין הבית בפני בין נוהגות והמעשרות שהתרומות הפרק, בתחילת רבינו שכתב ומה מדרבנן". חיובו הזה בזמן
כולם. בביאת תלויים אבל המקדש, בבית תלויים שאינם לומר היינו לקט 1)הבית, בתרומה. שחייבים הדברים יבאר

או  לארץ לחוצה מהארץ תרומה מוציאין אם ודין המעשר. ומן ממנה, הפטורים וכל בתרומה. חייבים אם ופאה ושכחה
אמרו:2)איפכא. סח. ובשבת אוכל", שהוא כל במעשר אמרו "כלל נאמר: א, משנה א פרק במעשרות בהמה. מאכל ולא

ליתא". בהמה במאכל איתא, אדם במאכל הפקר.3)"מעשר שאינם 4)למעט ופיטריות, כמהין למעט שם, מעשרות
ב). הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ב למעלה וראה שם, המשנה (פירוש הארץ מן יונקים) =) חוץ 5)גדלים כלומר:

ד"ה  מז: גיטין רש"י ועיין להפריש. מצותֿעשה גם בו יש בתרומה, שחייב מזה כתוצאה עליו, שיש אכילה מאיסור
מעשר 6)מדאורייתא. מהלכות פ"א להלן וראה (כסףֿמשנה). מדאורייתא בתרומה חייבים הפירות שכל רבינו, דעת הרי

ט. זרעך".7)הלכה תבואת כל את תעשר "עשר כב): יד, (דברים במעשר שנאמר ממה כן למדו שם, מעשרות בירושלמי
עיון. וצריך שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן
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אדם 8הּכרׁשינין ·. מאכל ׁשאינם ּפי על אף הֹואיל 9, , ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּומעּׂשרֹות. ּבתרּומה חּיבין - רעבֹון ּבׁשני אֹותן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָואֹוכלין

והּקֹורנית  והאזֹוב לאדם 10הּסיאה מּתחּלה -11ׁשּזרען ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּבהן  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמעּׂשר. למאכל 12חּיבין זרען . ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכׁשהן  לאדם עליהן וחׁשב ׁשּנמל ּפי על אף ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבהמה,
חּבּור  ׁשּמחׁשבת ּפטּורין; - ּכלּום 13מחּברין עלּו14אינּה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ּפרֹותיה  המׁשּמרת חצר היא אם ּבחצר: הרי 15מאליהן - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּפרֹותיה  מׁשּמרת אינּה ואם לאדם; ׁשּסתמן חּיבין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלּו

ּפטּורין  -16. ְִ
גּנה ‚. צנֹון 17זרעֹוני וזרע לפת זרע ּכגֹון נאכלים, ׁשאינן ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבהן  וכּיֹוצא ּבצלים ּפטּורין 18וזרע ּומן 19- הּתרּומה מן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
הּקצח  אבל אדם. אכל ׁשאינן מּפני -20הּמעּׂשרֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּובמעּׂשרֹות.21חּיב  ּבתרּומה ְְְִַַַָָ
וׁשל 22ּתמרֹות „. הּלבן ּפֹול וׁשל חרּדל וׁשל ּתלּתן ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשאינן 24והּקפרסין 23צלף  מּפני ּפטּורין, - צלף ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אמּורים?25ּפרי  ּדברים ּבּמה זרען 26. אבל לזרע; ּבׁשּזרען ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ

האבּיֹונֹות  וכן חּיבים. אּלּו הרי - -27לירק צלף ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּפרי. ׁשהן מּפני ְְִִִֵֵֶַָחּיבים,

ירק 28ּכסּבר ‰. - לזרע ּומן 29ׁשּזרעּה הּתרּומה מן ּפטּור ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻ
ּומעּׂשרֹות 30הּמעּׂשרֹות  ּתרּומֹות מפריׁש - לירק זרעּה ; ְְְְְְִַַַַַַָָָָ

הּזרע  ּומן הירקֹות הּׁשבת 31מן וכן .32- לזרע ׁשּזרעּה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת - לירק זרעּה ּפטּור; ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָירקּה
זרין  לזרין 33מתעּׂשרת זרעה ּתרּומה 34. מפריׁש - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

וכן  הּזרין. ּומן הּירק ּומן הּזרע מן 35ּומעּׂשרֹות ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
לזרע 37והּגרּגר 36הּׁשחלים  זרע 38ׁשּזרען מתעּׂשרין - ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

הּירק  לּקט ׁשאם ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ּכיצד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוירק.
יאכל; ּכ ואחר ּומעּׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש - ְְְְְְִַַַַַַָָָֹלאכלֹו

הּזרע. מן מפריׁש - ׁשּלֹו הּזרע ויאסף ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹּוכׁשּייבׁש
.Â חּיבין אינן - אדם מאכל ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהירקֹות,

מּדבריהן  אּלא ּבּמעּׂשר:39ּבמעּׂשרֹות ׁשּנאמר לפי . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
זרע אינן 40ּתבּואת הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה - ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתרּומה  הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן הּתבּואה. .41ּבכלל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּדֹומה  ּכל - ויצהר ּתירׁש ּדגנ ּבּה: נאמר ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהרי

ּכּמעּׂשר. מּדבריהם, - הּירק ּתרּומת אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָלאּלּו;
.Ê מפריׁשין ּבחּוצה 42אין הּירק מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָ

ּבּמקֹומֹות  ואפּלּו ּבהן ׁשּמפריׁשין 44ׁשאמרנּו43לארץ, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפי  על אף לארץ, לארץ מחּוצה הּבא ירק וכן ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמעּׂשרֹות.

ּבעּקריה  עפר ּפטּור 45ׁשּיׁש זה הרי עליו 46- גזרּו ולא ,47. ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ
והּקטנית  אצל 48הּתבּואה דעּתֹו ּבטלה - לירק ׁשּזרען ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבתרּומה  חּיב והּזרע ּפטּור, ׁשּלהן והּירק אדם, ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכל
ְַַּומעּׂשרֹות.

.Áּכׁשּיקׁשּו אדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף ,49הּתלּתן, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דוד.8) בימי הרעב שנות בשלש עליהם שגזרו ד. הלכה סוף פ"ד חלה אוכלים 9)ירושלמי אינם אדם בני מיעוט אף כלומר,
שם). מעשר מהלכות פ"א (להלן כחרובין במעשר חייבים כן, לא שאם בגנות 10)אותם, שצומחים עשבים הם אלו שלשה

ט). משנה פ"ג מעשרות המשניות (פירוש אותם שיזרעו מבלי נא.11)ובבתים אדם 12)נדה למאכל גם הראויים מינים
בהמה. למאכל לקרקע.13)וגם מחובר שהזרע בשעה האדם שחושב "נשמר",15)שם.14)המחשבה זהו כן, ואם

במעשרות. הפקר.16)וחייב מהלכות 17)שהם (פ"א אדם" מאכל הזרע אותו של והפרי אדם, למאכל ראויים "שאינם
ח). הלכה (שם).18)כלאים חציר וזרע שומים ח.19)זרע משנה פ"ה "והפיץ 20)מעשרות כה: כח, בישעיה נזכר

וכמון". ו.21)קצח משנה פ"ג בעוקצין לצמוח 22)כביתֿהלל שכשמתחיל ו). משנה פ"ד מעשרות (פיה"מ פרחים
(רע"ב). גרגיר כמין צמיחתו במקום שם).23)נראה המשנה (פירוש נכר" "אל בערבית ששמו אילן השומר 24)מין הוא

לו:). (ברכות הצלף אביונות 25)לפרי אלא מתעשר "אין שאמר עקיבא, רבי לדעת שם משנה הפרי. עיקר אינם כלומר,
חייבים  תנאֿקמא שלדעת הלבן, פול ושל חרדל ושל תלתן של תמרות על גם לחלוק שבא רבינו וסובר פרי". שהן מפני

הפרי. עיקר אלא מתעשר שאין ר"ע אמר זה ועל במעשרות, (כסף ֿמשנה).26)הם ה הלכה שם עיקר 27)ירושלמי שהן
כנ"ל. א).28)הפרי, משנה פ"א בדמאי המשנה (פירוש בתורה הנזכר גד זרע והוא ה. משנה שם צ"ל:29)מעשרות

שם). המשנה (פירוש העלין מן הנכרת והיינו שם. במשנה וכן שבת. בענין להלן הוא וכן שזרעה 30)"ירקה". שכיון
חשוב. הירק אין ג).31)לזרע, הלכה למעלה (ראה אדם מאכל שהוא הנקרא 32)כנראה תבלין מין והוא שם, משנה

זירים.33)"אנעס". גם שמתעשרת שאמר שם, במשנה אליעזר כר' ודלא חכמים. כדעת שם ירושלמי גבעולים.
שם.34) אףֿעלֿפי 35)ירושלמי זירים, מתעשרים  אינם שחלים  כן כמו זירין, מתעשרת אינה שהשבת כשם כלומר,
לזרע.שדי  זרעם אם ירק, לענין שונה חכמים.36)נם כדעת שם משנה ירק. מין (פירוש 37)הוא בערבית גם שמו כן

שם). שם.38)המשנה יב.39)ירושלמי השנה ראש ובבלי א, הלכה פ"א מעשרות שם.40)ירושלמי ירושלמי
איסי 41) דתני כהדא חשו לא גדולה לתרומה אפילו לירקות "אבל ד הלכה פ"ד חלה בירושלמי מפורש זה הרי עיון: צריך

דרבנן". ירק "בתרומת עו. זבחים בבבלי הוא וכן מדבריהם". לירקות למעשרות עקביא שם.42)בן חלה ירושלמי
טו.43) הלכה פ"א למעלה ראה סוריא, ולענין ומואב. עמון מצרים, שנער, א.44)כגון הלכה גם וממשיך 45)שם

בארץ. גידולין יב).46)להוסיף ס"ק שלא, סימן ביו"ד (הגר"א הלכה סוף שם בירושלמי הוא שפירות 47)כן אףֿעלֿפי
גזרו. לא בירק - כב) הלכה פ"א (למעלה במעשרות חייבים לארץ שנכנסו לארץ אלא 48)חוצה פ"ב, שביעית תוספתא

פטור". וירקן חייב זרען דעתו, בטלה לירק שזרען והשעורים "הפול כט. בעירובין וכן (כסףֿמשנה). משובשת שם שהנוסחא
אדם"49) למאכל ראוי שאינו מפני בתלתן, שערן לחוף הכהנים הותרו מה "ומפני ט): הלכה (פי"א להלן גם כתב כן

אדם, מאכל ואינו הואיל תרומה של והכרשינים "התלתן ז): הלכה (פי"ב להלן כתב ועוד פ"י). תרומות מהתוספתא (מקור
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העֹובד  ׁשּמרחן ּפי על אף ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל  ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמחלקֹו
מּדבריהם  וחּיּובם ׁשּבארנּו.92ּכֹוכבים. ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

.‡Î ׁשהּמעּׂשרֹות יּׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּׂשדה  לקחּו אם אבל ּבררה; אין ּתֹורה ּובׁשל ּתֹורה, ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשל
חלקּו אפּלּו מּדבריהם, ׁשם והּמעּׂשרֹות הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבסּוריא,

מּכלּום  ּפטּור ּכֹוכבים עֹובד ׁשל חלקֹו - .93הּגדיׁש ְְִִִֵֶֶַָָָ
.·Î לארץ חּוצה ׁשּיצאּו יּׂשראל ארץ ּפטּורין 94ּפרֹות - ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

אׁשר  ׁשּנאמר: הּמעּׂשרֹות; ּומן הּתרּומֹות ּומן החּלה ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָמן
ּבחּוצה  חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה אתכם מביא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאני

מּדבריהם  חּיבין - לסּוריא יצאּו ואם ּפטּורין. - .95לארץ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ
לארץ  ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ּפרֹות ּבחּלה;96וכן חּיבין - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבין  הארץ ּבפרֹות ּבין חּיבין אּתם ׁשּמה - ׁשּמה ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
למעּׂשר  נקּבעּו ואם לארץ. חּוצה יּׂשראל 97ּבפרֹות 98ּביד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מּדבריהם  ּבמעּׂשרֹות חּיבין - לארץ ׁשּנכנסּו .99אחר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.‚Î ּבספינה ׁשּבא לארץ חּוצה ּבזמן 100עפר לארץ, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

גֹוׁשׁשת  חּיב 101ׁשהּספינה ּבֹו הּצֹומח הרי - לארץ ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יּׂשראל  ּבארץ ּכצֹומח ּוׁשביעית ּומעּׂשרֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבתרּומה

ְַָעצמּה.
.„Îאֹו לארץ, נֹוטה ונֹופֹו לארץ ּבחּוצה ׁשעֹומד ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָאילן

אחר  הֹול הּכל - לארץ לחּוצה נֹוטה ונֹופֹו ּבארץ ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעֹומד
לארץ,102העּקר  חּוצה ּומקצתן ּבארץ ׁשרׁשיו מקצת היּו . ְְִִִֶֶָָָָָָָָָָָָָָ

ּביניהן  מבּדיל סלע צחיח היה טבל 103אפּלּו הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבזה  זה מערבין .104וחּלין ְְִִֶֶָָֹֻ

.‰Îהׁשריׁש ׁשּלא זרע ּבֹו ׁשהיה נקּוב והיה 105עציץ , ְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
הּנֹוף. אחר הֹולכים - לארץ חּוצה ונֹופֹו ּבארץ ְְִִֶֶַַַָָָָָָעּקרֹו

.ÂÎ עֹולי ׁשהחזיקּו ּבמקֹום ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהּתרּומה
אּלא  הּתֹורה, מן אינּה - עזרא ּבימי ואפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבבל,

ּבארץ 106מּדבריהן  אּלא ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ל ׁשאין . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
תבֹואּו ּכי ׁשּנאמר: ׁשם; יּׂשראל ׁשּכל ּובזמן ּבלבד, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיּׂשראל
עתידין  ׁשהן ּוכמֹו ראׁשֹונה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו ּכּלכם, ּביאת -ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻ
ׁשהיתה  ׁשנּיה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו לא ׁשליׁשית, ּבירּׁשה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻֻלחזר
אֹותן  חּיבה לא ּולפיכ מקצתן, ּביאת ׁשהיתה עזרא, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּבימי

ּבמעּׂשרֹות  הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן הּתֹורה. ׁשאין 107מן , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכּתרּומה  מּדבריהם אּלא הּזה ּבּזמן .108חּיבין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדם ‡. אכל הּנׁשמר 2ּכל הארץ 3, מן ׁשּגּדּוליו חּיב 4, - ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּמּנּו להפריׁש עּׂשה ּומצות לּכהן.5ּבתרּומה, ראׁשית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹ
ּדגן  מה לֹו; ּתּתן ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ויׁש הארץ מן וגּדּוליו אדם ּבני מאכל - ויצהר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּתירֹוׁש

ּבהן  ּכּיֹוצא ּכל אף ,'ּדגנ' ׁשּנאמר ּבעלים, חּיב 6לֹו ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבמעּׂשרֹות  וכן .7ּבתרּומֹות ְְְְִֵַַ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדבר 92) כמו ברירה, בהם אין התורה, מן הוא ישראל בארץ הפירות חיוב שעיקר כיוון - ברירה יש בדרבנן לן וקיימא
התורה. מן [ולא 93)שהוא ישראל. של מעולם היה לא הגוי שלקח שחלק מתחילה הוברר וכאילו ברירה, יש שבדרבנן

הגוי  מירוח חייבו שלא פטור, ישראל של חלקו גם הגוי, מירחם אם כי וייתכן הפירות. את מרח מי רבינו כאן הזכיר
התורה]. מן שחייבת ישראל בארץ אלא כיסין, בעלי גזירת משום ישראל של לפני 94)בפירות - ובחלה המירוח, לפני

לארץ. בחוצה נפטרו לא שוב ישראל, בארץ ובחלה במעשרות נתחייבו אם אבל יא:95)הגלגול. משנה ו פרק דמאי
לעשר". חייב הן ישראל ארץ משל ואמר בסוריא פירות הגלגול.96)"המוכר לפני - ובחלה המירוח, לפני - במעשרות

לחלה.97) הדין לארץ.98)והוא התורה.99)בחוצה מן בכל חייבים ישראל בארץ נקבעו ואם בחלה. ובין במעשר בין
העץ.100) דרך עוברת שהרטיבות לפי כנקובה, דינה נקובה, שאינה פי על שאף עץ, כמו 101)של - וגוש בארץ "דבקה

שאחר 102)עפר". פי על ואף ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ, נוטה שנופו פי על אף לארץ בחוצה העיקר שאם
בעודם  מהם תרם אם ואף לגמרי פטורים הם המירוח לפני - התורה מן ומעשרות בתרומות חייבים הם בארץ, המירוח
דינו  - לארץ לחוצה נוטה שנופו פי על אף ישראל, בארץ העיקר ואם גוי. של בפירות כמו תרומה תרומתו אין בשיבולים,
הוא  פטור לארץ, בחוצה מירח שאם אלא מעשר. ומעשרותיו תרומה תרומתו בשיבולים, הפריש ואם ישראל, כארץ

ומעשרות. מחבירו.103)מתרומות מובדל אחד שהוא 104)וכל ובדבר ומערבם, מבלבלם האוויר שלמעלה שם. כרבי
בזה. זה מעורבין וחולין שטבל וישראל, גוי בשותפות אמרו וכן ברירה" "אין אמרו: התורה בתוך 105)מן לנקב חוץ

העיקר. אחר הולכים בוודאי השריש שאם ישראל, ארץ דרבנן".106)קרקע הזה בזמן לתרומה "הנח מד. בפסחים הוא כן
לאלו.107) אלו והמעשרות התרומות הוקשו ש"מעשר 108)שהרי סח. שבת מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן

בפני  שלא בין הבית בפני בין נוהגות והמעשרות שהתרומות הפרק, בתחילת רבינו שכתב ומה מדרבנן". חיובו הזה בזמן
כולם. בביאת תלויים אבל המקדש, בבית תלויים שאינם לומר היינו לקט 1)הבית, בתרומה. שחייבים הדברים יבאר

או  לארץ לחוצה מהארץ תרומה מוציאין אם ודין המעשר. ומן ממנה, הפטורים וכל בתרומה. חייבים אם ופאה ושכחה
אמרו:2)איפכא. סח. ובשבת אוכל", שהוא כל במעשר אמרו "כלל נאמר: א, משנה א פרק במעשרות בהמה. מאכל ולא

ליתא". בהמה במאכל איתא, אדם במאכל הפקר.3)"מעשר שאינם 4)למעט ופיטריות, כמהין למעט שם, מעשרות
ב). הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ב למעלה וראה שם, המשנה (פירוש הארץ מן יונקים) =) חוץ 5)גדלים כלומר:

ד"ה  מז: גיטין רש"י ועיין להפריש. מצותֿעשה גם בו יש בתרומה, שחייב מזה כתוצאה עליו, שיש אכילה מאיסור
מעשר 6)מדאורייתא. מהלכות פ"א להלן וראה (כסףֿמשנה). מדאורייתא בתרומה חייבים הפירות שכל רבינו, דעת הרי

ט. זרעך".7)הלכה תבואת כל את תעשר "עשר כב): יד, (דברים במעשר שנאמר ממה כן למדו שם, מעשרות בירושלמי
עיון. וצריך שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן

zenexz zekld - mirxf xtq - oqip 'l oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אדם 8הּכרׁשינין ·. מאכל ׁשאינם ּפי על אף הֹואיל 9, , ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּומעּׂשרֹות. ּבתרּומה חּיבין - רעבֹון ּבׁשני אֹותן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָואֹוכלין

והּקֹורנית  והאזֹוב לאדם 10הּסיאה מּתחּלה -11ׁשּזרען ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּבהן  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמעּׂשר. למאכל 12חּיבין זרען . ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכׁשהן  לאדם עליהן וחׁשב ׁשּנמל ּפי על אף ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבהמה,
חּבּור  ׁשּמחׁשבת ּפטּורין; - ּכלּום 13מחּברין עלּו14אינּה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ּפרֹותיה  המׁשּמרת חצר היא אם ּבחצר: הרי 15מאליהן - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּפרֹותיה  מׁשּמרת אינּה ואם לאדם; ׁשּסתמן חּיבין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלּו

ּפטּורין  -16. ְִ
גּנה ‚. צנֹון 17זרעֹוני וזרע לפת זרע ּכגֹון נאכלים, ׁשאינן ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבהן  וכּיֹוצא ּבצלים ּפטּורין 18וזרע ּומן 19- הּתרּומה מן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
הּקצח  אבל אדם. אכל ׁשאינן מּפני -20הּמעּׂשרֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּובמעּׂשרֹות.21חּיב  ּבתרּומה ְְְִַַַָָ
וׁשל 22ּתמרֹות „. הּלבן ּפֹול וׁשל חרּדל וׁשל ּתלּתן ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשאינן 24והּקפרסין 23צלף  מּפני ּפטּורין, - צלף ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אמּורים?25ּפרי  ּדברים ּבּמה זרען 26. אבל לזרע; ּבׁשּזרען ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ

האבּיֹונֹות  וכן חּיבים. אּלּו הרי - -27לירק צלף ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּפרי. ׁשהן מּפני ְְִִִֵֵֶַָחּיבים,

ירק 28ּכסּבר ‰. - לזרע ּומן 29ׁשּזרעּה הּתרּומה מן ּפטּור ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻ
ּומעּׂשרֹות 30הּמעּׂשרֹות  ּתרּומֹות מפריׁש - לירק זרעּה ; ְְְְְְִַַַַַַָָָָ

הּזרע  ּומן הירקֹות הּׁשבת 31מן וכן .32- לזרע ׁשּזרעּה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת - לירק זרעּה ּפטּור; ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָירקּה
זרין  לזרין 33מתעּׂשרת זרעה ּתרּומה 34. מפריׁש - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

וכן  הּזרין. ּומן הּירק ּומן הּזרע מן 35ּומעּׂשרֹות ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
לזרע 37והּגרּגר 36הּׁשחלים  זרע 38ׁשּזרען מתעּׂשרין - ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

הּירק  לּקט ׁשאם ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ּכיצד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוירק.
יאכל; ּכ ואחר ּומעּׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש - ְְְְְְִַַַַַַָָָֹלאכלֹו

הּזרע. מן מפריׁש - ׁשּלֹו הּזרע ויאסף ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹּוכׁשּייבׁש
.Â חּיבין אינן - אדם מאכל ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהירקֹות,

מּדבריהן  אּלא ּבּמעּׂשר:39ּבמעּׂשרֹות ׁשּנאמר לפי . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
זרע אינן 40ּתבּואת הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה - ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתרּומה  הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן הּתבּואה. .41ּבכלל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּדֹומה  ּכל - ויצהר ּתירׁש ּדגנ ּבּה: נאמר ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהרי

ּכּמעּׂשר. מּדבריהם, - הּירק ּתרּומת אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָלאּלּו;
.Ê מפריׁשין ּבחּוצה 42אין הּירק מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָ

ּבּמקֹומֹות  ואפּלּו ּבהן ׁשּמפריׁשין 44ׁשאמרנּו43לארץ, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפי  על אף לארץ, לארץ מחּוצה הּבא ירק וכן ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמעּׂשרֹות.

ּבעּקריה  עפר ּפטּור 45ׁשּיׁש זה הרי עליו 46- גזרּו ולא ,47. ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ
והּקטנית  אצל 48הּתבּואה דעּתֹו ּבטלה - לירק ׁשּזרען ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבתרּומה  חּיב והּזרע ּפטּור, ׁשּלהן והּירק אדם, ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכל
ְַַּומעּׂשרֹות.

.Áּכׁשּיקׁשּו אדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף ,49הּתלּתן, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
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דוד.8) בימי הרעב שנות בשלש עליהם שגזרו ד. הלכה סוף פ"ד חלה אוכלים 9)ירושלמי אינם אדם בני מיעוט אף כלומר,
שם). מעשר מהלכות פ"א (להלן כחרובין במעשר חייבים כן, לא שאם בגנות 10)אותם, שצומחים עשבים הם אלו שלשה

ט). משנה פ"ג מעשרות המשניות (פירוש אותם שיזרעו מבלי נא.11)ובבתים אדם 12)נדה למאכל גם הראויים מינים
בהמה. למאכל לקרקע.13)וגם מחובר שהזרע בשעה האדם שחושב "נשמר",15)שם.14)המחשבה זהו כן, ואם

במעשרות. הפקר.16)וחייב מהלכות 17)שהם (פ"א אדם" מאכל הזרע אותו של והפרי אדם, למאכל ראויים "שאינם
ח). הלכה (שם).18)כלאים חציר וזרע שומים ח.19)זרע משנה פ"ה "והפיץ 20)מעשרות כה: כח, בישעיה נזכר

וכמון". ו.21)קצח משנה פ"ג בעוקצין לצמוח 22)כביתֿהלל שכשמתחיל ו). משנה פ"ד מעשרות (פיה"מ פרחים
(רע"ב). גרגיר כמין צמיחתו במקום שם).23)נראה המשנה (פירוש נכר" "אל בערבית ששמו אילן השומר 24)מין הוא

לו:). (ברכות הצלף אביונות 25)לפרי אלא מתעשר "אין שאמר עקיבא, רבי לדעת שם משנה הפרי. עיקר אינם כלומר,
חייבים  תנאֿקמא שלדעת הלבן, פול ושל חרדל ושל תלתן של תמרות על גם לחלוק שבא רבינו וסובר פרי". שהן מפני

הפרי. עיקר אלא מתעשר שאין ר"ע אמר זה ועל במעשרות, (כסף ֿמשנה).26)הם ה הלכה שם עיקר 27)ירושלמי שהן
כנ"ל. א).28)הפרי, משנה פ"א בדמאי המשנה (פירוש בתורה הנזכר גד זרע והוא ה. משנה שם צ"ל:29)מעשרות

שם). המשנה (פירוש העלין מן הנכרת והיינו שם. במשנה וכן שבת. בענין להלן הוא וכן שזרעה 30)"ירקה". שכיון
חשוב. הירק אין ג).31)לזרע, הלכה למעלה (ראה אדם מאכל שהוא הנקרא 32)כנראה תבלין מין והוא שם, משנה

זירים.33)"אנעס". גם שמתעשרת שאמר שם, במשנה אליעזר כר' ודלא חכמים. כדעת שם ירושלמי גבעולים.
שם.34) אףֿעלֿפי 35)ירושלמי זירים, מתעשרים  אינם שחלים  כן כמו זירין, מתעשרת אינה שהשבת כשם כלומר,
לזרע.שדי  זרעם אם ירק, לענין שונה חכמים.36)נם כדעת שם משנה ירק. מין (פירוש 37)הוא בערבית גם שמו כן

שם). שם.38)המשנה יב.39)ירושלמי השנה ראש ובבלי א, הלכה פ"א מעשרות שם.40)ירושלמי ירושלמי
איסי 41) דתני כהדא חשו לא גדולה לתרומה אפילו לירקות "אבל ד הלכה פ"ד חלה בירושלמי מפורש זה הרי עיון: צריך

דרבנן". ירק "בתרומת עו. זבחים בבבלי הוא וכן מדבריהם". לירקות למעשרות עקביא שם.42)בן חלה ירושלמי
טו.43) הלכה פ"א למעלה ראה סוריא, ולענין ומואב. עמון מצרים, שנער, א.44)כגון הלכה גם וממשיך 45)שם

בארץ. גידולין יב).46)להוסיף ס"ק שלא, סימן ביו"ד (הגר"א הלכה סוף שם בירושלמי הוא שפירות 47)כן אףֿעלֿפי
גזרו. לא בירק - כב) הלכה פ"א (למעלה במעשרות חייבים לארץ שנכנסו לארץ אלא 48)חוצה פ"ב, שביעית תוספתא

פטור". וירקן חייב זרען דעתו, בטלה לירק שזרען והשעורים "הפול כט. בעירובין וכן (כסףֿמשנה). משובשת שם שהנוסחא
אדם"49) למאכל ראוי שאינו מפני בתלתן, שערן לחוף הכהנים הותרו מה "ומפני ט): הלכה (פי"א להלן גם כתב כן

אדם, מאכל ואינו הואיל תרומה של והכרשינים "התלתן ז): הלכה (פי"ב להלן כתב ועוד פ"י). תרומות מהתוספתא (מקור



zenexzקו zekld - mirxf xtq - oqip 'l oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבתחּלתן  אֹותן אֹוכלין האדם ורב הן 50הֹואיל הרי - ְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֹ
ּומעּׂשר  ּבתרּומה .51חּיבין ְֲִִֵַַָָ

.Ë הּתרּומה מן ּפטּורין הּלקט 52ואּלּו הּמעּׂשרֹות: ּומן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
והּפאה  והעֹוללֹות 53והּׁשכחה העמיד 54והּפרט אפּלּו , ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הקּבעּו56ּכרי 55מהן  - ּבּׂשדה ּגרן מהן עּׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ
אם 57למעּׂשרֹות  אבל ּומעּׂשרֹות. ּתרּומה מהן ּומפריׁש , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ּפטּורין  - ּבעיר הּגרן ׁשהּכל 58עּׂשה להן, יׁש קֹול ׁשהרי ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּפאה. אֹו ׁשכחה אֹו לקט ׁשהן ְְִִֵֵֶֶֶָָיֹודעין

.È והּׁשכחה ּומזלֹות 59הּלקט ּכֹוכבים עֹובד ׁשל והּפאה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּומעּׂשרֹות  ּבתרּומה חּיבין הפקיר 60- ּכן אם אּלא וכן 61, . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ

והּזיתים  מן 62הּתבּואה ּפטּורין - ׁשליׁש הביאּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹ
יֹודע? ּומּנין הּמעּׂשרֹות. ּומן ׁשּזֹורעּה63הּתרּומה ּכל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ

והפריׁש64ּומצמחת  עבר ׁשליׁש. ׁשהביאה ּבידּוע - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּתרּומה  אינּה - ׁשליׁש הביאּו ׁשּלא וזיתים .65מּתבּואה ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ

.‡È ּפטּור - ההפקר הּמעּׂשרֹות,66וכן ּומן הּתרּומה מן ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
לֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד הפקירֹו הּזֹורע 67ואפּלּו אבל . ְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

חּיב  - הפקר ּומעּׂשרֹות.68ּׂשדה ּבתרּומה ְְְְִֵֵֶַַַָָ
.·È קמה מּמּנה 69הפקיר והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ

וזכה 70ּתרּומה  ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה. זֹו הרי - ְְְְֲֲֳִִִִִֵָָָָָ
וה  ועבר ּתרּומה ּבהן, אינּה - ּתרּומה מהן וכן 71פריׁש . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה חּיב ׁשאינֹו מּדבר הּמפריׁש ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכל
לזרען  אדם ּבני רב ּדר ׁשאין ּדברים ּבמעּׂשרֹות. ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכן
מן  ּפטּורים - ההפקר מן חזקתן אּלא ּובּׂשדֹות, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּבגּנֹות

ּבכי  ּבעל הּׁשּום ּכגֹון הּמעּׂשרֹות. ּומן ּובצל 72הּתרּומה , ְְְִִֶַַַַַַַָָָ
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ג). משנה פ"ב שני במעשר (מקורו בטומאה" מעשיהם כל את לעשות מותר זה כן 50)הרי לא מחייבים שאם היו לא ,
להלן. וראה ומעשרות. בתרומות ד 51)אותה הלכה למעלה (וראה משתצמח" "התלתן ג משנה פ"א במעשרות מפורש

(מראה  הוקשו שלא זמן כל אלא חייבים שאינם אומרים ויש פרי). שאינן לפי במעשר חייבות אינן התלתן של שהתמרות
פליגין). מה ד"ה ה, הלכה פ"ד מעשרות בירושלמי ג.52)הפנים משנה פ"א לעניים,53)חלה הפקר הם אלה כל

יצא  - עמך" ונחלה חלק לו אין כי הלוי "ובא כט): יד, (דברים במעשר שנאמר ממה כן ולמדו ממעשרות. פטור והפקר
שם). (ירושלמי שוין וידו שידך הרי 54)הפקר, עניים, ממתנות והם הואיל אבל שם, במשנה נזכרו לא והעוללות הפרט

בהם. חלק לעני שיש אלו יצאו עמך", ונחלה חלק לו אין "כי הנ"ל מהפסוק ממועטים הם והרי בהם, חלק לעני יש
העין"56)העני.55) מראית מפני וכו' חייב וכו' הלקט מן כרי "העושה אמרו ב) הלכה פ"ו (כלאים שבירושלמי אףֿעלֿפי

לחייבו  שאין לומר, [רוצה (כסףֿמשנה). גורן אלא כרי הזכירו שלא מג:) וסוטה מ: (ברכות הבבלי כדעת רבינו פסק -
מירחו, ולא כרי העמיד אם אבל העין. מראית כאן יש ואז העולם, לכל מלאכה גמר הוא שאז הכרי, פני כשמירח אלא
- יג) הלכה מעשר מהלכות (פ"ג ומעשרות בתרומות לחייב מלאכה גמר זהו הדין שמן למרחו, דעתו שאין אףֿעלֿפי

למרחו]. עוד דעתו שאולי כאן, אין העין (רש"י 57)מראית בשדהו שגדלו חושב שהרואה מדרבנן, במעשר נתחייבו
שם). ט.59)שם.58)סוטה משנה פ"ד זה 60)פאה הרי לעניים השאירם ואם ופאה, שכחה בלקט חייב הגוי שאין

אם  ומעשרות בתרומות שחייבים גוי של פירות הם והרי א). משנה פ"ו (שם הפקר שאינם לעשירים, ולא לעניים כהפקר
יֿיא). הלכות פ"א (למעלה מקדושתה הארץ להפקיע לגוי קנין אין שהרי אצלו, נתמרחו ואז 61)לא ולעשירים, לעניים

הסמוכה). (בהלכה ומעשרות מתרומות ופטור הפקר משיכניסו 62)הוא והזיתים "התבואה ב: משנה פ"א מעשרות
מתרומות  הפטורים רשימת את להשלים בכדי כאן וכתבה ה. הלכה מעשר מהלכות בפ"ב גם רבינו והביאה שליש".

ט. בהלכה בה שהתחיל ב.63)ומעשרות הלכה שם לא 64)ירושלמי צמיחה שדין מפני ומצמיחים", "שזורעם כתב [לא
ה]. והלכה ג הלכה שם מעשר בהלכות ראה בצמיחה, ולא ב"פרי" תלוי הדבר שבהם בזיתים, ולא בתבואה אלא נאמר

סב:65) א.66)קידושין משנה שם ומעשרות ה, משנה פ"א בפאה 67)תרומות מהמשנה הקודמת בהלכה כמבואר
ואינו  נדרים, בדיני אינו וגוי יד), הלכה פ"ב (נדרים נדר כמו הוא שהפקר שאףֿעלֿפי בזה, [והשמיענו ט). משנה (פ"ד
בדפוס  והנה להלן. וראה כסףֿמשנה ועיין הפקר. הפקירו זאת ובכל א), הלכה פ"ט נזיר (ירושלמי יחל" "בל על מצווה
מירוח, בלי כרי שעשה לאחר שהפקיר היינו הכרי", "הפקיר צ"ל ואולי כסףֿמשנה). (ועיין הכל" "הפקירו איתא: רומי
פ"א  בפאה כמפורש המעשרות, מן פוטר ההפקר אין מירוח לאחר אבל יג) הלכה מעשר מהלכות (פ"ג מלאכה, גמר שאינו

כֿכא]. הלכות שם מעשר בהלכות ולהלן ו, לזכות 68)משנה נתכוין כשלא והמדובר א. הלכה שם מעשרות ירושלמי
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות בפ"ב ועיין טז, הלכה מכירה מהלכות (פ"א החזקה מקניני אחת שהיא הזריעה, ידי על בשדה

(רדב"ז). הפקר אינה שהתבואה כיון במעשר, חייב ואףֿעלֿפיֿכן שם.69)א), היא 70)ירושלמי הדין מין שהרי
המעשרות. מן פטור בו וזכה כרמו שהמפקיר כז, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ה כמפורש שם 71)פטורה, בירושלמי

(וכשהפקירה  תרומה אינה תרומה ממנה והפריש עבר הפקירה שלא עד קמה לשבלים? קמה בין "מה בראב"ד): (הובא
שבל  ראב"ד), - כלום הפקיע אותם לא הפקיע - (וכשהפקירם תרומה" זו הרי תרומה, מהן והפריש עבר הפקירו שלא עד ים

חייבים  גורן מהם עשה שאם דבריו, בסוף הראב"ד שכתב מה עלֿפי נראה הדבר [וטעם ראב"ד). - ונפטרו התרומה מן
בעיר  גם העין למראית חששו ולפיכך שהפקיר, יודעים הכל ואין שלו שהקמה יודעים שהכל משום והיינו בעיר, אפילו
אףֿעלֿפי  מירוח, לפני גם - ומעשרות בתרומות תתחייב המירוח שאחר ומכיון ופאה). שכחה בלקט ט הלכה למעלה (וראה
אבל  קמה, בהפקיר זה וכל יג). הלכה פ"ג (להלן בשבלים תרומה מפריש ככל תרומה זו הרי והפריש עבר אם שפטור,
המירוח  שאחר ואףֿעלֿפי חיוב, הפקעת הוא זה הפקר תרומה, הפרשת של חלות שיש בשעה היה שההפקר שבלים, הפקיר
שמירחם  לפני גוי מפירות תורם בדין כד, הלכה פ"א למעלה וראה תרומה. תרומתו אין מירח, שלא זמן כל כנ"ל, יתחייב

והאוכלן 72)הישראל]. לאכילה, ראויים ואינם מאד חריפים "שומין שם: המשנה ובפירוש ח. משנה ה פרק מעשרות
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רכּפה  הּקלקלי 73ׁשל וגריס הּמצרּיֹות 74, ועדׁשים ,75, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ
ּבהן  .76וכּיֹוצא ְֵֶַָ

.‚È ּכגֹון חּיב, ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב
נּקּוף  מסיק 77זיתי ּבזיתי ּבעּנבי 78ׁשּנתערבּו עֹוללֹות ועּנבי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָ

אחרֹות  ּפרֹות לֹו יׁש אם לפי 79ּבציר: החּיב על מֹוציא - ְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
ּותרּומת 80חׁשּבֹון  ּתרּומה מפריׁש - אּלּו אּלא לֹו אין ואם ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

הּכל  על ּומפריׁש81מעּׂשר ּבתרּומה, חּיב הּכל ּוכאּלּו ,82 ְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹֹ
החּיב  ּדבר חׁשּבֹון לפי וׁשני ראׁשֹון .83מעּׂשר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

.„È טמאה ּבין טהֹורה ּבין לּכהן, - אפּלּו84הּתרּומה . ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָֹ
ׁשּיפריׁש קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו הּדגן זה 85נטמא הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

לּכהן; ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻחּיב
אחת  - ּתרּומתי מׁשמרת את ל נתּתי ואני ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
לּכהנים, נאכלת - הּטהֹורה טמאה. ואחת ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹטהֹורה
מדליקין  - ׁשמן היה אם ּבּׂשרפתּה. יהנּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהּטמאה

את 86אֹותֹו ּבֹו מּסיקין - בֹו וכּיֹוצא דגן היה ואם ,ְְִִִֵֶַַָָָָ
.87הּתּנּור  ַַ

.ÂË הּמעּׂשר נטמא אֹו נטמאת אם מעּׂשר, ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן
אֹותּה מפריׁשין להנֹות 88- לּכהן ונּתנת ּבטמאה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ְִֵָָּבּׂשרפתּה.
.ÊË מע ּתרּומת אֹו גדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש -ּכל ּׂשר ְְְְֲִֵַַַַָָָ

הּמצֹות 89מבר ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ׁשּיפריׁש, ,90קדם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבברכֹות  ׁשּבארנּו .91ּכמֹו ְְְִֵֶַָ

.ÊÈאפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאין
לארץ 92טמאה  לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ואין .93. ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ּתאכל  לא - הביא ּבארץ 94ואם טמאה ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
ׁשּלא 95הּכּותים  ּתרּומה ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּתּׂשרף, ולא ; ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ

יאמרּו: ׁשּמא לארץ, לחּוצה ּתחזר ולא נּׂשרפת; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹנטמאת
עד  אֹותּה מּניחין אּלא לארץ. לחּוצה ּתרּומה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָמֹוציאין

ערב 96ׁשּתּטמא  ׁשּיבֹוא עד אֹו לּכל, ידּועה טמאה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ותּׂשרף.97הּפסח  חמץ, היתה אם , ְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ׁשּנאמר:‡. הּתֹורה ; מן ׁשעּור לּה אין - גדֹולה ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה

ּפֹוטרת  אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא. ּכל -  ּדגנ ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָראׁשית
חכמים. ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ּולכּתחּלה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכרי.
יׁש - הּטמאה מּפני לּׂשרפה עֹומדת ׁשהיא הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּובּזמן

לכּתחּלה. ׁשהּוא ּכל להפריׁש ְְְְִִֶַַָָלֹו
אחד ·. - יפה עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָוכּמה

אחד  - רעה מחמּׁשים, אחד - והּבינֹונית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמארּבעים,
מּׁשּׁשים. מאחד יפחת ולא ְְִִִִִִִֵֶָֹֹמּׁשּׁשים.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להלן). (וראה בכי" בעל נקרא ולפיכך דמעות, יורדות מאד 73)עיניו חריף אחד גלד אלא לו שאין בצל ו"הוא שם.
למקום  מיוחסים הם ואולי מיא, רכפת יב) כב, (שמואלֿב מים חשרת תרגום רבות, דמעות מדמע האדם עין אל כשיקרב
"בוכים" דרך על מקום, שם בכי, שבעל שכתב שם, מלונדריש אליהו רבינו בפירוש [ראה שם). (פיה"מ המקומות" מן

א]. ב, גדולים 74)בשופטים שלו שהגרגרים אחד מין הפולים, "ומן שם: רבינו ופירש הקלקין". "וגריסין שם: במשנה
הקלקי". כגריס הידוע והוא למקום, מיוחסים הם 75)מרובעין המינים ואלו חד, שלהם האחד שהקצה העדשים "הם

(שם). המעשרות" מן פטורין ולפיכך ההפקר, מן וחזקתם בגנות, נזרעים אינם שם 76)מדבריות, המנויים מינים עוד
יב]. הלכה ויובל שמיטה מהלכות ובפ"ח א, הלכה מעשר מהלכות פי"ג להלן [וראה ובתוספתא פ"ג 77)במשנה חלה

נראה  וכן שם. שלמה מלאכת - פאה של זיתים (והם העניים שמלקטים הזיתים הם נקוף "זיתי שם: ובפיה"מ ט. משנה
במעשרות". חייבים אינם העוללות נקוף וזיתי ב). נקף ערך וכו'78)בערוך, בתים בעלי שמלקטים הזיתים לקיטת "הם כי ,

(שם). מסיקה" חכמים בלשון יקרא המעורבות.79)הזיתים אותן מזיתי 80)מלבד המעורב הדבר באותו שיש מה לפי
בלבד. טיפה 81)מסיק ובכל בלול, הכל שאז ושמן, יין מהם שעשה לאחר והמעשרות התרומות כשמפריש המדובר

וראה  ראשונה). ומשנה ישראל תפארת שלמה, מלאכת (ר"ש, יג: השנה ראש ראה התערובת, מדת כפי ופטור חיוב וטיפה
ד. הלכה פי"ג המעורב.82)להלן בדבר שישאר בלבד"83)ממה מסיק מזיתי המעורב הדבר באותו שיש מה "לפי

אבל  הכל, על מעשר תרומת ראשון ממעשר ומפריש הכל, על ועני ושני ראשון מעשר שמפריש היינו שם). המשנה (פירוש
הכל, נותן במיתה, שהן מעשר, ותרומת תרומה אבל חשבון. לפי אלא שני מעשר לפדות ולא ולעני, ללוי לתת חייב אינו

לכהן. - בהם המעורבים החולין כה.84)גם שעת 85)שבת לו שהיתה ההפרשה, לפני שנתלש, לאחר נטמא כלומר:
לג.). דפסחים מהסוגיא ח, הלכה פ"ה להלן (רדב"ז תרומה תרומתו אין - בטהרה להפרישה פי"א 86)הכושר תרומות

י. ועל).87)משנה ד"ה כג: ביצה (תוספות בשריפה הטמאה התרומה שמצות לפי לבהמה, אותו לתת אסור אבל
המעשר.88) תרומת פ"ו.89)את ברכות מהתוספתא והמקור טז, הלכה מעשר מהלכות פ"א להלן עובר 90)ראה

יב.91)לעשייתן. והלכה ג הלכה שמצאנו 92)פי"א כמו בארץ, תהיה ששריפתה מעלה שעשו מפני לשריפה, שעומדת
שם). ורע"ב ור"ש ה, משנה פ"ו (שביעית במקומם אותם ששורפים פסולים ירדפו 93)בקדשים שלא ו. משנה שם

שם). (ירושלמי לארץ לחוצה ויצאו אחריה ה.94)הכהנים הלכה תחלת פ"ד חלה טומאה.95)ירושלמי עליה שגזרו
כמפורש 96) בידים, אף לטמאה מותר לארץ בחוץ ורק נטמאת. תרומה ראינו יאמרו: שלא אסור, בידים אותה לטמא [אבל

א]. הלכה פי"ב שם.97)להלן הכהנים 1)ירושלמי שאין התרומה ומדרבנן. התורה מן גדולה תרומה שיעור יבאר
ומקצת  זה מכרי מקצת או התרומה מקצת המפריש מששים. אחד בידו ועלה מעשרה אחד לתרום המתכוון עליה. מקפידין
בשבלים, כשהוא ראשון מעשר שהפריש ישראל מאומד. אותה מפרישין ואם אותה, מפריש ומי מעשר תרומת אחר. מכרי
תרומה  להפריש הרוצה הכל. על אחד ממין תורם אם ודין המוקף. מן שלא תורמים אם בשבלים. מעשר שלקח לוי בן או

כאחד. מעשר ותרומת גדולה
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ּבתחּלתן  אֹותן אֹוכלין האדם ורב הן 50הֹואיל הרי - ְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֹ
ּומעּׂשר  ּבתרּומה .51חּיבין ְֲִִֵַַָָ

.Ë הּתרּומה מן ּפטּורין הּלקט 52ואּלּו הּמעּׂשרֹות: ּומן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
והּפאה  והעֹוללֹות 53והּׁשכחה העמיד 54והּפרט אפּלּו , ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הקּבעּו56ּכרי 55מהן  - ּבּׂשדה ּגרן מהן עּׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ
אם 57למעּׂשרֹות  אבל ּומעּׂשרֹות. ּתרּומה מהן ּומפריׁש , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ּפטּורין  - ּבעיר הּגרן ׁשהּכל 58עּׂשה להן, יׁש קֹול ׁשהרי ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּפאה. אֹו ׁשכחה אֹו לקט ׁשהן ְְִִֵֵֶֶֶָָיֹודעין

.È והּׁשכחה ּומזלֹות 59הּלקט ּכֹוכבים עֹובד ׁשל והּפאה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּומעּׂשרֹות  ּבתרּומה חּיבין הפקיר 60- ּכן אם אּלא וכן 61, . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ

והּזיתים  מן 62הּתבּואה ּפטּורין - ׁשליׁש הביאּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹ
יֹודע? ּומּנין הּמעּׂשרֹות. ּומן ׁשּזֹורעּה63הּתרּומה ּכל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ

והפריׁש64ּומצמחת  עבר ׁשליׁש. ׁשהביאה ּבידּוע - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּתרּומה  אינּה - ׁשליׁש הביאּו ׁשּלא וזיתים .65מּתבּואה ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ

.‡È ּפטּור - ההפקר הּמעּׂשרֹות,66וכן ּומן הּתרּומה מן ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
לֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד הפקירֹו הּזֹורע 67ואפּלּו אבל . ְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

חּיב  - הפקר ּומעּׂשרֹות.68ּׂשדה ּבתרּומה ְְְְִֵֵֶַַַָָ
.·È קמה מּמּנה 69הפקיר והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ

וזכה 70ּתרּומה  ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה. זֹו הרי - ְְְְֲֲֳִִִִִֵָָָָָ
וה  ועבר ּתרּומה ּבהן, אינּה - ּתרּומה מהן וכן 71פריׁש . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה חּיב ׁשאינֹו מּדבר הּמפריׁש ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכל
לזרען  אדם ּבני רב ּדר ׁשאין ּדברים ּבמעּׂשרֹות. ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכן
מן  ּפטּורים - ההפקר מן חזקתן אּלא ּובּׂשדֹות, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּבגּנֹות

ּבכי  ּבעל הּׁשּום ּכגֹון הּמעּׂשרֹות. ּומן ּובצל 72הּתרּומה , ְְְִִֶַַַַַַַָָָ
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ג). משנה פ"ב שני במעשר (מקורו בטומאה" מעשיהם כל את לעשות מותר זה כן 50)הרי לא מחייבים שאם היו לא ,
להלן. וראה ומעשרות. בתרומות ד 51)אותה הלכה למעלה (וראה משתצמח" "התלתן ג משנה פ"א במעשרות מפורש

(מראה  הוקשו שלא זמן כל אלא חייבים שאינם אומרים ויש פרי). שאינן לפי במעשר חייבות אינן התלתן של שהתמרות
פליגין). מה ד"ה ה, הלכה פ"ד מעשרות בירושלמי ג.52)הפנים משנה פ"א לעניים,53)חלה הפקר הם אלה כל

יצא  - עמך" ונחלה חלק לו אין כי הלוי "ובא כט): יד, (דברים במעשר שנאמר ממה כן ולמדו ממעשרות. פטור והפקר
שם). (ירושלמי שוין וידו שידך הרי 54)הפקר, עניים, ממתנות והם הואיל אבל שם, במשנה נזכרו לא והעוללות הפרט

בהם. חלק לעני שיש אלו יצאו עמך", ונחלה חלק לו אין "כי הנ"ל מהפסוק ממועטים הם והרי בהם, חלק לעני יש
העין"56)העני.55) מראית מפני וכו' חייב וכו' הלקט מן כרי "העושה אמרו ב) הלכה פ"ו (כלאים שבירושלמי אףֿעלֿפי

לחייבו  שאין לומר, [רוצה (כסףֿמשנה). גורן אלא כרי הזכירו שלא מג:) וסוטה מ: (ברכות הבבלי כדעת רבינו פסק -
מירחו, ולא כרי העמיד אם אבל העין. מראית כאן יש ואז העולם, לכל מלאכה גמר הוא שאז הכרי, פני כשמירח אלא
- יג) הלכה מעשר מהלכות (פ"ג ומעשרות בתרומות לחייב מלאכה גמר זהו הדין שמן למרחו, דעתו שאין אףֿעלֿפי

למרחו]. עוד דעתו שאולי כאן, אין העין (רש"י 57)מראית בשדהו שגדלו חושב שהרואה מדרבנן, במעשר נתחייבו
שם). ט.59)שם.58)סוטה משנה פ"ד זה 60)פאה הרי לעניים השאירם ואם ופאה, שכחה בלקט חייב הגוי שאין

אם  ומעשרות בתרומות שחייבים גוי של פירות הם והרי א). משנה פ"ו (שם הפקר שאינם לעשירים, ולא לעניים כהפקר
יֿיא). הלכות פ"א (למעלה מקדושתה הארץ להפקיע לגוי קנין אין שהרי אצלו, נתמרחו ואז 61)לא ולעשירים, לעניים

הסמוכה). (בהלכה ומעשרות מתרומות ופטור הפקר משיכניסו 62)הוא והזיתים "התבואה ב: משנה פ"א מעשרות
מתרומות  הפטורים רשימת את להשלים בכדי כאן וכתבה ה. הלכה מעשר מהלכות בפ"ב גם רבינו והביאה שליש".

ט. בהלכה בה שהתחיל ב.63)ומעשרות הלכה שם לא 64)ירושלמי צמיחה שדין מפני ומצמיחים", "שזורעם כתב [לא
ה]. והלכה ג הלכה שם מעשר בהלכות ראה בצמיחה, ולא ב"פרי" תלוי הדבר שבהם בזיתים, ולא בתבואה אלא נאמר

סב:65) א.66)קידושין משנה שם ומעשרות ה, משנה פ"א בפאה 67)תרומות מהמשנה הקודמת בהלכה כמבואר
ואינו  נדרים, בדיני אינו וגוי יד), הלכה פ"ב (נדרים נדר כמו הוא שהפקר שאףֿעלֿפי בזה, [והשמיענו ט). משנה (פ"ד
בדפוס  והנה להלן. וראה כסףֿמשנה ועיין הפקר. הפקירו זאת ובכל א), הלכה פ"ט נזיר (ירושלמי יחל" "בל על מצווה
מירוח, בלי כרי שעשה לאחר שהפקיר היינו הכרי", "הפקיר צ"ל ואולי כסףֿמשנה). (ועיין הכל" "הפקירו איתא: רומי
פ"א  בפאה כמפורש המעשרות, מן פוטר ההפקר אין מירוח לאחר אבל יג) הלכה מעשר מהלכות (פ"ג מלאכה, גמר שאינו

כֿכא]. הלכות שם מעשר בהלכות ולהלן ו, לזכות 68)משנה נתכוין כשלא והמדובר א. הלכה שם מעשרות ירושלמי
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות בפ"ב ועיין טז, הלכה מכירה מהלכות (פ"א החזקה מקניני אחת שהיא הזריעה, ידי על בשדה

(רדב"ז). הפקר אינה שהתבואה כיון במעשר, חייב ואףֿעלֿפיֿכן שם.69)א), היא 70)ירושלמי הדין מין שהרי
המעשרות. מן פטור בו וזכה כרמו שהמפקיר כז, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ה כמפורש שם 71)פטורה, בירושלמי

(וכשהפקירה  תרומה אינה תרומה ממנה והפריש עבר הפקירה שלא עד קמה לשבלים? קמה בין "מה בראב"ד): (הובא
שבל  ראב"ד), - כלום הפקיע אותם לא הפקיע - (וכשהפקירם תרומה" זו הרי תרומה, מהן והפריש עבר הפקירו שלא עד ים

חייבים  גורן מהם עשה שאם דבריו, בסוף הראב"ד שכתב מה עלֿפי נראה הדבר [וטעם ראב"ד). - ונפטרו התרומה מן
בעיר  גם העין למראית חששו ולפיכך שהפקיר, יודעים הכל ואין שלו שהקמה יודעים שהכל משום והיינו בעיר, אפילו
אףֿעלֿפי  מירוח, לפני גם - ומעשרות בתרומות תתחייב המירוח שאחר ומכיון ופאה). שכחה בלקט ט הלכה למעלה (וראה
אבל  קמה, בהפקיר זה וכל יג). הלכה פ"ג (להלן בשבלים תרומה מפריש ככל תרומה זו הרי והפריש עבר אם שפטור,
המירוח  שאחר ואףֿעלֿפי חיוב, הפקעת הוא זה הפקר תרומה, הפרשת של חלות שיש בשעה היה שההפקר שבלים, הפקיר
שמירחם  לפני גוי מפירות תורם בדין כד, הלכה פ"א למעלה וראה תרומה. תרומתו אין מירח, שלא זמן כל כנ"ל, יתחייב

והאוכלן 72)הישראל]. לאכילה, ראויים ואינם מאד חריפים "שומין שם: המשנה ובפירוש ח. משנה ה פרק מעשרות

zenexz zekld - mirxf xtq - oqip 'l oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

רכּפה  הּקלקלי 73ׁשל וגריס הּמצרּיֹות 74, ועדׁשים ,75, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ
ּבהן  .76וכּיֹוצא ְֵֶַָ

.‚È ּכגֹון חּיב, ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב
נּקּוף  מסיק 77זיתי ּבזיתי ּבעּנבי 78ׁשּנתערבּו עֹוללֹות ועּנבי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָ

אחרֹות  ּפרֹות לֹו יׁש אם לפי 79ּבציר: החּיב על מֹוציא - ְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
ּותרּומת 80חׁשּבֹון  ּתרּומה מפריׁש - אּלּו אּלא לֹו אין ואם ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

הּכל  על ּומפריׁש81מעּׂשר ּבתרּומה, חּיב הּכל ּוכאּלּו ,82 ְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹֹ
החּיב  ּדבר חׁשּבֹון לפי וׁשני ראׁשֹון .83מעּׂשר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

.„È טמאה ּבין טהֹורה ּבין לּכהן, - אפּלּו84הּתרּומה . ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָֹ
ׁשּיפריׁש קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו הּדגן זה 85נטמא הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

לּכהן; ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻחּיב
אחת  - ּתרּומתי מׁשמרת את ל נתּתי ואני ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
לּכהנים, נאכלת - הּטהֹורה טמאה. ואחת ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹטהֹורה
מדליקין  - ׁשמן היה אם ּבּׂשרפתּה. יהנּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהּטמאה

את 86אֹותֹו ּבֹו מּסיקין - בֹו וכּיֹוצא דגן היה ואם ,ְְִִִֵֶַַָָָָ
.87הּתּנּור  ַַ

.ÂË הּמעּׂשר נטמא אֹו נטמאת אם מעּׂשר, ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן
אֹותּה מפריׁשין להנֹות 88- לּכהן ונּתנת ּבטמאה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ְִֵָָּבּׂשרפתּה.
.ÊË מע ּתרּומת אֹו גדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש -ּכל ּׂשר ְְְְֲִֵַַַַָָָ

הּמצֹות 89מבר ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ׁשּיפריׁש, ,90קדם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבברכֹות  ׁשּבארנּו .91ּכמֹו ְְְִֵֶַָ

.ÊÈאפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאין
לארץ 92טמאה  לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ואין .93. ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ּתאכל  לא - הביא ּבארץ 94ואם טמאה ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
ׁשּלא 95הּכּותים  ּתרּומה ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּתּׂשרף, ולא ; ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ

יאמרּו: ׁשּמא לארץ, לחּוצה ּתחזר ולא נּׂשרפת; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹנטמאת
עד  אֹותּה מּניחין אּלא לארץ. לחּוצה ּתרּומה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָמֹוציאין

ערב 96ׁשּתּטמא  ׁשּיבֹוא עד אֹו לּכל, ידּועה טמאה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ותּׂשרף.97הּפסח  חמץ, היתה אם , ְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ׁשּנאמר:‡. הּתֹורה ; מן ׁשעּור לּה אין - גדֹולה ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה

ּפֹוטרת  אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא. ּכל -  ּדגנ ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָראׁשית
חכמים. ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ּולכּתחּלה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכרי.
יׁש - הּטמאה מּפני לּׂשרפה עֹומדת ׁשהיא הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּובּזמן

לכּתחּלה. ׁשהּוא ּכל להפריׁש ְְְְִִֶַַָָלֹו
אחד ·. - יפה עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָוכּמה

אחד  - רעה מחמּׁשים, אחד - והּבינֹונית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמארּבעים,
מּׁשּׁשים. מאחד יפחת ולא ְְִִִִִִִֵֶָֹֹמּׁשּׁשים.
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להלן). (וראה בכי" בעל נקרא ולפיכך דמעות, יורדות מאד 73)עיניו חריף אחד גלד אלא לו שאין בצל ו"הוא שם.
למקום  מיוחסים הם ואולי מיא, רכפת יב) כב, (שמואלֿב מים חשרת תרגום רבות, דמעות מדמע האדם עין אל כשיקרב
"בוכים" דרך על מקום, שם בכי, שבעל שכתב שם, מלונדריש אליהו רבינו בפירוש [ראה שם). (פיה"מ המקומות" מן

א]. ב, גדולים 74)בשופטים שלו שהגרגרים אחד מין הפולים, "ומן שם: רבינו ופירש הקלקין". "וגריסין שם: במשנה
הקלקי". כגריס הידוע והוא למקום, מיוחסים הם 75)מרובעין המינים ואלו חד, שלהם האחד שהקצה העדשים "הם

(שם). המעשרות" מן פטורין ולפיכך ההפקר, מן וחזקתם בגנות, נזרעים אינם שם 76)מדבריות, המנויים מינים עוד
יב]. הלכה ויובל שמיטה מהלכות ובפ"ח א, הלכה מעשר מהלכות פי"ג להלן [וראה ובתוספתא פ"ג 77)במשנה חלה

נראה  וכן שם. שלמה מלאכת - פאה של זיתים (והם העניים שמלקטים הזיתים הם נקוף "זיתי שם: ובפיה"מ ט. משנה
במעשרות". חייבים אינם העוללות נקוף וזיתי ב). נקף ערך וכו'78)בערוך, בתים בעלי שמלקטים הזיתים לקיטת "הם כי ,

(שם). מסיקה" חכמים בלשון יקרא המעורבות.79)הזיתים אותן מזיתי 80)מלבד המעורב הדבר באותו שיש מה לפי
בלבד. טיפה 81)מסיק ובכל בלול, הכל שאז ושמן, יין מהם שעשה לאחר והמעשרות התרומות כשמפריש המדובר

וראה  ראשונה). ומשנה ישראל תפארת שלמה, מלאכת (ר"ש, יג: השנה ראש ראה התערובת, מדת כפי ופטור חיוב וטיפה
ד. הלכה פי"ג המעורב.82)להלן בדבר שישאר בלבד"83)ממה מסיק מזיתי המעורב הדבר באותו שיש מה "לפי

אבל  הכל, על מעשר תרומת ראשון ממעשר ומפריש הכל, על ועני ושני ראשון מעשר שמפריש היינו שם). המשנה (פירוש
הכל, נותן במיתה, שהן מעשר, ותרומת תרומה אבל חשבון. לפי אלא שני מעשר לפדות ולא ולעני, ללוי לתת חייב אינו

לכהן. - בהם המעורבים החולין כה.84)גם שעת 85)שבת לו שהיתה ההפרשה, לפני שנתלש, לאחר נטמא כלומר:
לג.). דפסחים מהסוגיא ח, הלכה פ"ה להלן (רדב"ז תרומה תרומתו אין - בטהרה להפרישה פי"א 86)הכושר תרומות

י. ועל).87)משנה ד"ה כג: ביצה (תוספות בשריפה הטמאה התרומה שמצות לפי לבהמה, אותו לתת אסור אבל
המעשר.88) תרומת פ"ו.89)את ברכות מהתוספתא והמקור טז, הלכה מעשר מהלכות פ"א להלן עובר 90)ראה

יב.91)לעשייתן. והלכה ג הלכה שמצאנו 92)פי"א כמו בארץ, תהיה ששריפתה מעלה שעשו מפני לשריפה, שעומדת
שם). ורע"ב ור"ש ה, משנה פ"ו (שביעית במקומם אותם ששורפים פסולים ירדפו 93)בקדשים שלא ו. משנה שם

שם). (ירושלמי לארץ לחוצה ויצאו אחריה ה.94)הכהנים הלכה תחלת פ"ד חלה טומאה.95)ירושלמי עליה שגזרו
כמפורש 96) בידים, אף לטמאה מותר לארץ בחוץ ורק נטמאת. תרומה ראינו יאמרו: שלא אסור, בידים אותה לטמא [אבל

א]. הלכה פי"ב שם.97)להלן הכהנים 1)ירושלמי שאין התרומה ומדרבנן. התורה מן גדולה תרומה שיעור יבאר
ומקצת  זה מכרי מקצת או התרומה מקצת המפריש מששים. אחד בידו ועלה מעשרה אחד לתרום המתכוון עליה. מקפידין
בשבלים, כשהוא ראשון מעשר שהפריש ישראל מאומד. אותה מפרישין ואם אותה, מפריש ומי מעשר תרומת אחר. מכרי
תרומה  להפריש הרוצה הכל. על אחד ממין תורם אם ודין המוקף. מן שלא תורמים אם בשבלים. מעשר שלקח לוי בן או

כאחד. מעשר ותרומת גדולה



zenexzקח zekld - mirxf xtq - oqip 'l oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכגֹון ‚. עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּכל
אחד  לכּתחּלה נּטלת - והּקליסין החרּובין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָּתרּומֹות
ּגּדּולי  ּתרּומת מּׁשּׁשים: אחד נּטלין ואּלּו ְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָמּׁשּׁשים.
הּטמאה  ׁשהיתה טמאה ּותרּומה ּתרּומה, וערּובי ְְְְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָֻּתרּומה
לארץ, חּוצה ּותרּומת הקּדׁש, ּותרּומת ּבׁשגגה, אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאנס
והּגמזּיֹות  והחרּובין והּקליסין הּקצח ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָּותרּומת
ּופרֹות  ּבהן, וכּיֹוצא אדֹומּיֹות ּוּׂשעֹורים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָוהּתּורמֹוסין

ּפרֹות עציץ ּכׁשּתֹורמין האּפֹוטרֹוּפסין, וכן נקּוב. ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מּׁשּׁשים. אחד ּתֹורמין - ְְִִִִִֶָיתֹומים

ולא „. ּבמׁשקל ולא ּבמּדה לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין
ּומפריׁש אֹומד אּלא ׁשעּור, ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבמנין,
הּמדּוד  את הּוא ּתֹורם אבל מּׁשּׁשים; אחד ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבדעּתֹו
ׁשּמּדתן  ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת הּׁשקּול ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻואת
יתרם  ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם אבל ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹידּועה;

מּדה. ׁשחציּה חציּה, ְְְִִֶֶֶָָָָּבסאה
זֹו‰. הרי - חּלין מקצת וׁשּיר הֹואיל ּבתרּומה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה

לא  - ּתרּומה האּלּו הּפרֹות ּכל אמר: אם אבל ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹּתרּומה.
ּבידֹו ועלתה מעּׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ּכלּום. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאמר
אחד  לתרם נתּכּון ּתרּומה. ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹאחד
ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ועלתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָמּׁשּׁשים,

.Â- מעּׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש
וחזר  מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעּׂשרֹות, חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף
ּתרם  יאכלּנה. ּכ ואחר הּמעּׂשרֹות הּכהן מּמּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּומפריׁש
ויחזר  ּתרּומה, זֹו הרי - ואחד מּׁשּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹועלתה
ׁשּבדעּתֹו. הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹויתרם
אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש הּזאת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּתֹוספת

ּכראׁשֹונה. הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה לא אבל ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻּבמנין,
.Êאינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה מקצת ְְְְִִִֵַַַַָָָהּמפריׁש

צרי כן ּפי על ואף הּכרי. ּכחלק הּוא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּתרּומה,
עליו  יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת אֹותֹו ּתרּומת ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹלהפריׁש

אחרֹות. ֲִֵֵמּפרֹות
.Á ּתרּומה ּומקצת זה מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָהּמפריׁש

זה. על מּזה יתרם לא זה הרי - מּמינֹו אחר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹמּכרי
אֹו ּבצפֹונֹו אמר: אם לתֹוכֹו, זה הּכרי ּתרּומת ְְְְִִִֵֶַַַָָהאֹומר:
ואם  ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש וחּיב ׁשם, קרא - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּבדרֹומֹו

ּכלּום. אמר לא - ּבמקֹום צּין ְְִֵַָָֹֹלא
.Ë מקֹום - ּכזה הּזה והּכרי זה, הּכרי ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאמר:

ׁשל  ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנסּתּימה
ִֵׁשני.

.È אּלא ּבאמד, אֹותּה מפריׁשין אין - מעּׂשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּתרּומת
ׁשעּורּה ׁשהרי הּזה, ּבּזמן ואפּלּו ּבׁשעּורּה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָמדקּדק

ּבּתֹורה. ְַָָֹמפרׁש
.‡È,ׁשֹוקל - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - למּדד ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּדבר

למנֹותֹו אפׁשר היה מֹונה. - למנֹותֹו ׁשאפׁשר ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָוּדבר

מּמּנּו, מׁשּבח והּמֹודד מׁשּבח, הּמֹונה - ּולמדדֹו ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻֻּולׁשקלֹו
מּׁשניהן. מׁשּבח ְְְִֵֵֶַָֻוהּׁשֹוקל

.·È לוי ּבן אֹותּה ׁשּיפריׁש - מעּׂשר ּתרּומת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָמצות
את  יּׂשראל ּבני מאת תקחּו וכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּמעּׂשרֹו;
ויּתן  לּכהן, ולּתנּה אֹותּה להפריׁש ליּׂשראל ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹהּמעּׂשר.
מעּׂשר  ׁשהיא ּתרּומתֹו, מּמּנּו ׁשּיפריׁש אחר לּלוי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמעּׂשר

הּמעּׂשר. ֲִֵַַמן
.‚È,ׁשּבלים ּכׁשהּוא ראׁשֹון מעּׂשר ׁשהפריׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָיּׂשראל

אין  - לּלוי ּונתנֹו גדֹולה, ּתרּומה ויפריׁש ׁשּידּוׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹקדם
ׁשּידּוׁשּנּו, אחר גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש חּיב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּלוי
והפריׁש יּׂשראל ּדׁש אם אבל ּבלבד. מעּׂשר ּתרּומת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאּלא
[ּונתנֹו גדֹולה ּתרּומה ׁשּיפריׁש קדם הּדגן מן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמעּׂשר
ּותרּומת  גדֹולה] ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש הּלוי חּיב - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלּלוי
ׁשּנאמר: ּבתרּומה, נתחּיב דגן ׁשּנעּׂשה מאחר ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמעּׂשר;

.ּדגנ ְְִֵָראׁשית
.„Èּתרּומתֹו יּתן לא - ׁשּבלים מעּׂשר ׁשּלקח לוי ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבן

לֹו ולּתן ולזרֹות לדּוׁש אֹותֹו קֹונסין אּלא ׁשּבלים, ְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָֹלּכהן
מעּׂשר  לֹו לּתן חּיב ואינֹו הּדגן, מן הּמעּׂשר מן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָמעּׂשר
ׁשּבלים  מעּׂשר ּתרּומת הפריׁש ואם העצה. אֹו הּתבן ְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמן
הּזרע  את לּכהן ונֹותן ּכֹותׁש זה הרי - לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכמֹו
ׁשּלקח  מּפני לכּתׁש? קנסּוהּו מה ּומּפני הּתבן. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואת

גדֹולה. ּתרּומה מּמּנּו והפקיע ׁשּבלים ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָהּמעּׂשר
.ÂË מעּׂשר אּבא: לי אמר ּכ ללוי: ׁשאמר יּׂשראל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן

ׁשהרי  ׁשּבֹו; מעּׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין אין - ּבידי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָל
הּמעּׂשר  ׁשּזה צּוהּו ּולפיכ ּתרּומתֹו, הפריׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאביו
ּכֹור  אּבא: לי אמר ּכ לֹו: אמר ואם הּלוי. ְְִִִִִֵַַַַָָָָלפלֹוני

ׁשּבֹו. מעּׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין - ּבידי ל יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָמעּׂשר
.ÊË ּבׁשמינית מּׁשמֹונה אחד ּבּה ׁשהיה מעּׂשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתרּומת

להֹוליכּה, מּטּפל אינֹו - מּכן ּפחֹות לּכהן; מֹוליכּה -ְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
ּכל  אפּלּו ּובׁשמן, ּוביין וּׂשֹורפּה. ּבאּור מׁשליכּה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאּלא
מעּׂשר  ּתרּומת ׁשּתהא ּובלבד לּכהן. מֹוליכּה - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשהּוא
ׁשל  ׁשהיתה אֹו טמאה היתה אם אבל ּוטהֹורה; ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָוּדאית
אּלא  ּבּה, מּטּפל אינֹו - ּכּׁשעּור ּבּה אין אם ְִִִֵֵֵֶַַַָָָּדמאי,

ְָּׂשֹורפּה.
.ÊÈ?ּכיצד הּמּקף. מן אּלא גדֹולה ּתרּומה ּתֹורמין ְְְִִֵֵֶַַָָָָֻאין

אחר  ּבבית סאה וחמּׁשים זה ּבבית סאה חמּׁשים לֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָהיּו
ׁשּנמצא  הּמאה, על סאים ׁשּתי מהן מאחד יפריׁש לא -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מן  ׁשּלא הפריׁש ואם אחר. מקֹום על זה מּמקֹום ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹמפריׁש
ׁשמּור; הּמפרׁש ׁשּיהיה והּוא ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ְְְְְִֶֶַַָָָָָֻֻהּמּקף
ׁשּמׁשּתּברין  וראה ׁשמן אֹו יין ּכּדי טעּון היה אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל
אמר  לא - ׁשּבביתי ּפרֹות על ּתרּומה הן הרי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹואמר:

ְּכלּום.
.ÁÈ מגּורֹות ׁשּתי אֹו הּבית, ּבתֹו המפּזרין ְְְְִִֵֵַַַָֻּפרֹות

ּתבּואה  ּׂשּקי הּכל. על מאחד ּתֹורם - אחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבבית
אחת  ּבהּקפה היּו אם ּגרֹוגרֹות, ׁשל וחבּיֹות דבלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָועּגּולי
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סתם  ׁשּלא עד יין: ׁשל חבּיֹות הּכל. על מאחד ּתֹורם -ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
מּכל  ּתֹורם - מּׁשּסתם הּכל; על מאחד ּתֹורם - ּפיהן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת

ואחת. ְַַַַאחת
.ËÈ על מאחד ּתֹורם - ּבּגּנה ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה

ואחד. אחד מּכל ּתֹורם - ּביניהן אחד מין הביא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל.
מּלמּטה  ּוכרּוב מלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, הרּבה מינין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֻהביא
הּתחּתֹון. על העליֹון מן יתרם לא - ּבאמצע אחר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּומין
הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורים חמּׁשה הּקיף ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹואם
מּכל  ּתֹורם - קּים הּגרן עּקר אין קּים; הּגרן ׁשעּקר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבזמן

ואחד. ְֶֶָָאחד
.Î.הּמּקף מן ׁשּלא אֹותֹו מפריׁשין - מעּׂשר ְְֲִִִֵֶַַַַָֹֻּתרּומת

מעּׂשר  אפּלּו תרּומה; ּתרימּו מעּׂשרֹותיכם מּכל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
מפריׁש - אחרת ּבמדינה אחד ּומעּׂשר זֹו ּבמדינה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
ּתֹורמין  אין חכמים ותלמידי הּכל. על מאחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתרּומה

מעּׂשר. ּתרּומת ואפּלּו הּמּקף מן ְֲֲִִֵֶַַַַָָֻאּלא
.‡Îמּמּנּו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעּׂשר לֹו ׁשהיה לוי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבן

ּבטבלֹו הּוא והֹול עליו מפריׁש להיֹות והּניחֹו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָּתרּומתֹו,
יּׂשראל  ּבני מעּׂשר את ּכי ׁשּנאמר: עּׂשּוי. ּׁשע ּׂשה מה -ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכּלֹו את עֹוּׂשה ׁשהּוא מלּמד, - ּתרּומה לה' ירימּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻאׁשר

לאחר. ְְֵַָּתרּומה
.·Îהּניחֹו ּכ ואחר ּתחּלה מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפריׁש

ּתרּומת  ּכּלֹו ׁשּיעּׂשה עד והֹול עליו מפריׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻלהיֹות
את  ׁשּנאמר: ּכלּום. עּׂשה לא - לּכהן ויּתנֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמעּׂשר
אֹותֹו עֹוּׂשה - ּבתֹוכֹו ׁשּקדׁשיו ּבזמן מּמּנּו; ְְְְִִִֶֶֶַָָָמקּדׁשֹו
אֹותֹו עֹוּׂשה אינֹו - ּבתֹוכֹו קדׁשיו אין לאחרים, ְְֲִֵֵֵֶַָָָָּתרּומה
עליהם  מפריׁש להיֹות ּפרֹות הּמּניח וכן לאחרים. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּתרּומה
ואם  לתרּומה. טבּולין ׁשּיהיּו צרי - גדֹולה ְְְְְְִִִִִֶָָָָּתרּומה
ׁשּיהיּו צרי - מעּׂשר עליהן מפריׁש להיֹות ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָהּניחן

למעּׂשר. ְְֲִֵַטבּולין
.‚Î על אֹותן מפריׁשין - ּומעּׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּכׁשּמפריׁשין

ּכ ואחר לּכל, ּתחּלה ּבּכּורים מפריׁש ּכיצד? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּסדר.
מעּׂשר  ּכ ואחר ראׁשֹון, מעּׂשר ּכ ואחר גדֹולה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָּתרּומה
מעּׂשר  אֹו לראׁשֹון, ׁשני והּמקּדים עני. מעּׂשר אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָׁשני

לא  על ׁשעבר ּפי על אף לבּכּורים, ּתרּומה אֹו ְְְִִִִֶַַַַָָָֹלתרּומה,
תעּׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּומּנין עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה מה - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹתעּׂשה
ּדבר  תאחר לא - תאחר לא ודמע מלאת ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

זה. לאו על לֹוקין ואין להקּדימֹו. ְְְִִֵֶֶַַָָׁשראּוי
.„Î מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְֲִֵֶַַַָָָהרֹוצה

ואֹומר: ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש - ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָּכאחד
ׁשהפרׁשּתי  זה ּבצד הּוא הרי - ּכאן ׁשּיׁש מּמאה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאחד
ּתרּומה  הּוא - ׁשהפרׁשּתי מּזה והּנׁשאר חּלין; הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻוהרי
הרי  - אּלּו חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי והּמעּׂשר הּכל. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻעל
הּתרּומה  על יתר הּנׁשאר וזה ׁשהפרׁשּתי; זה ּבצד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּוא

הּכל. על מעּׂשר ּתרּומת הּוא הרי - ּׁשהפרׁשּתי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹמּמה

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּומעּׂשרֹות;‡. ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם ְְְְִִֶַַַַָָָעֹוּׂשה

ואין  ׁשלּוחכם. לרּבֹות - אּתם גם ּתרימּו ּכן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
אּתם; ּגם ׁשּנאמר: ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובד ׁשליח ֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעֹוּׂשין

ברית. ּבני - ׁשלּוחכם אף ברית, ּבני - אּתם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָמה
ּתרּומה:·. ּתרּומתן אין - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ּומזלֹות 2החרׁש ּכֹוכבים והעֹובד והּקטן, והּׁשֹוטה, , ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּברׁשּותֹו ואפּלּו יּׂשראל ׁשל את את 3ׁשּתרם והּתֹורם , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הּבעלים  ּברׁשּות ׁשּלא ׁשּלֹו מּׁשּלֹו4ׁשאינֹו הּתֹורם אבל . ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּתרּומה  זֹו הרי - אחרים ׁשל וטֹובת 5על ּפרֹותיהם. ותּקן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

ׁשּלֹו - ׁשּירצה.6הנאה ּכהן לכל ׁשּנֹותנּה , ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֹ
חברֹו‚. ּׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם

ּבא  אם ותרם: ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולּקט
יפֹות  ׁשם היּו אם יפֹות, אצל ּכּל לֹו: ואמר הּבית ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

ּׁשּתרם  מקּפיד מּמה אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, ּתרּומתֹו ואם 7- ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לֹו אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין - יפֹות ׁשם היּו ְְֵֶַָָָָָָֹֹלא

מחּוי  ּדר על והֹוסיף,8אּלא ולּקט הּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּתרּומה. ּתרּומתֹו - לֹו אין ּבין מהן יפֹות לֹו יׁש ְְֵֵֵֵֵֶָָָּבין

ּתרּומה:„. ּתרּומתן - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִָָָָָֹֹחמּׁשה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יודע 1) ואינו ותרום צא לשלוחו האומר ברשות. שלא והתורם לתרום. הראוי הוא ומי לתרום, שליח אדם עושה אם יבאר
הבית  בעל ובא שתרם אריס ודין מזה. זה רשות ליטול צריך ואם בתרומה, חייבים אם השותפין פירות לאו. אם תרם אם
המפריש  מעשר. ואמר תרומה לומר והמתכוון משלו. תרומה שהפריש הגוי לתרום. רשות להם יש אם והפועלים ועכב.

בלבו. שיכוון צריך מה הגורן את והתורם תנאי. על פי 2)תרומה על ואף כשוטה. הוא והרי מדבר ואינו שומע שאינו
האלמות  שסיבת "לפי "חרש", בשם מדבר ואינו שומע שאינו לזה גם קוראים חז"ל - שומע שאינו הוא בלשוננו שחרש
(ואם  ששמע אחר החרשות האדם וכשנולד לו". שמדברים מה ישמע, ולא אמו בבטן בעודו בעובר יתחדש חרשות היא
לו  "מותר ב משנה שם שכתב [ומה תרומה. תרומתם שומע), הוא כן (ואם מדבר שהיה אחר נשתתק או מדבר) הוא כן

תרומה]. שתרומתו לומר ורוצה הוא דווקא לאו שליח.3)לתרום", נעשה הגוי כך 4)שאין אחר היה כשלא והמדובר
למעשיו]. מסכימים [=שהם מהבעלים דעת כשלוחו,5)גילוי הוא והרי פירותיו שמתקנים הפירות, לבעל היא שזכות

שליחותו. מטעם התורם.6)שזכייה תרומה 7)של תרומתו הבית בעל בשביל כשתרם כן ואם גזל. משום חושש ואינו
תרומה. תרומתו וממילא כשלו הם הרי לעצמו גוזלן.8)וכשלקחם היית מאלו יפות מצאת אילו מחאה: דרך כלומר,
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ּכגֹון ‚. עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּכל
אחד  לכּתחּלה נּטלת - והּקליסין החרּובין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָּתרּומֹות
ּגּדּולי  ּתרּומת מּׁשּׁשים: אחד נּטלין ואּלּו ְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָמּׁשּׁשים.
הּטמאה  ׁשהיתה טמאה ּותרּומה ּתרּומה, וערּובי ְְְְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָֻּתרּומה
לארץ, חּוצה ּותרּומת הקּדׁש, ּותרּומת ּבׁשגגה, אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאנס
והּגמזּיֹות  והחרּובין והּקליסין הּקצח ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָּותרּומת
ּופרֹות  ּבהן, וכּיֹוצא אדֹומּיֹות ּוּׂשעֹורים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָוהּתּורמֹוסין

ּפרֹות עציץ ּכׁשּתֹורמין האּפֹוטרֹוּפסין, וכן נקּוב. ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מּׁשּׁשים. אחד ּתֹורמין - ְְִִִִִֶָיתֹומים

ולא „. ּבמׁשקל ולא ּבמּדה לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין
ּומפריׁש אֹומד אּלא ׁשעּור, ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבמנין,
הּמדּוד  את הּוא ּתֹורם אבל מּׁשּׁשים; אחד ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבדעּתֹו
ׁשּמּדתן  ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת הּׁשקּול ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻואת
יתרם  ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם אבל ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹידּועה;

מּדה. ׁשחציּה חציּה, ְְְִִֶֶֶָָָָּבסאה
זֹו‰. הרי - חּלין מקצת וׁשּיר הֹואיל ּבתרּומה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה

לא  - ּתרּומה האּלּו הּפרֹות ּכל אמר: אם אבל ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹּתרּומה.
ּבידֹו ועלתה מעּׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ּכלּום. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאמר
אחד  לתרם נתּכּון ּתרּומה. ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹאחד
ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ועלתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָמּׁשּׁשים,

.Â- מעּׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש
וחזר  מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעּׂשרֹות, חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף
ּתרם  יאכלּנה. ּכ ואחר הּמעּׂשרֹות הּכהן מּמּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּומפריׁש
ויחזר  ּתרּומה, זֹו הרי - ואחד מּׁשּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹועלתה
ׁשּבדעּתֹו. הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹויתרם
אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש הּזאת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּתֹוספת

ּכראׁשֹונה. הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה לא אבל ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻּבמנין,
.Êאינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה מקצת ְְְְִִִֵַַַַָָָהּמפריׁש

צרי כן ּפי על ואף הּכרי. ּכחלק הּוא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּתרּומה,
עליו  יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת אֹותֹו ּתרּומת ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹלהפריׁש

אחרֹות. ֲִֵֵמּפרֹות
.Á ּתרּומה ּומקצת זה מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָהּמפריׁש

זה. על מּזה יתרם לא זה הרי - מּמינֹו אחר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹמּכרי
אֹו ּבצפֹונֹו אמר: אם לתֹוכֹו, זה הּכרי ּתרּומת ְְְְִִִֵֶַַַָָהאֹומר:
ואם  ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש וחּיב ׁשם, קרא - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּבדרֹומֹו

ּכלּום. אמר לא - ּבמקֹום צּין ְְִֵַָָֹֹלא
.Ë מקֹום - ּכזה הּזה והּכרי זה, הּכרי ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאמר:

ׁשל  ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנסּתּימה
ִֵׁשני.

.È אּלא ּבאמד, אֹותּה מפריׁשין אין - מעּׂשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּתרּומת
ׁשעּורּה ׁשהרי הּזה, ּבּזמן ואפּלּו ּבׁשעּורּה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָמדקּדק

ּבּתֹורה. ְַָָֹמפרׁש
.‡È,ׁשֹוקל - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - למּדד ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּדבר

למנֹותֹו אפׁשר היה מֹונה. - למנֹותֹו ׁשאפׁשר ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָוּדבר

מּמּנּו, מׁשּבח והּמֹודד מׁשּבח, הּמֹונה - ּולמדדֹו ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻֻּולׁשקלֹו
מּׁשניהן. מׁשּבח ְְְִֵֵֶַָֻוהּׁשֹוקל

.·È לוי ּבן אֹותּה ׁשּיפריׁש - מעּׂשר ּתרּומת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָמצות
את  יּׂשראל ּבני מאת תקחּו וכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּמעּׂשרֹו;
ויּתן  לּכהן, ולּתנּה אֹותּה להפריׁש ליּׂשראל ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹהּמעּׂשר.
מעּׂשר  ׁשהיא ּתרּומתֹו, מּמּנּו ׁשּיפריׁש אחר לּלוי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמעּׂשר

הּמעּׂשר. ֲִֵַַמן
.‚È,ׁשּבלים ּכׁשהּוא ראׁשֹון מעּׂשר ׁשהפריׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָיּׂשראל

אין  - לּלוי ּונתנֹו גדֹולה, ּתרּומה ויפריׁש ׁשּידּוׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹקדם
ׁשּידּוׁשּנּו, אחר גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש חּיב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּלוי
והפריׁש יּׂשראל ּדׁש אם אבל ּבלבד. מעּׂשר ּתרּומת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאּלא
[ּונתנֹו גדֹולה ּתרּומה ׁשּיפריׁש קדם הּדגן מן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמעּׂשר
ּותרּומת  גדֹולה] ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש הּלוי חּיב - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלּלוי
ׁשּנאמר: ּבתרּומה, נתחּיב דגן ׁשּנעּׂשה מאחר ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמעּׂשר;

.ּדגנ ְְִֵָראׁשית
.„Èּתרּומתֹו יּתן לא - ׁשּבלים מעּׂשר ׁשּלקח לוי ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבן

לֹו ולּתן ולזרֹות לדּוׁש אֹותֹו קֹונסין אּלא ׁשּבלים, ְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָֹלּכהן
מעּׂשר  לֹו לּתן חּיב ואינֹו הּדגן, מן הּמעּׂשר מן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָמעּׂשר
ׁשּבלים  מעּׂשר ּתרּומת הפריׁש ואם העצה. אֹו הּתבן ְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמן
הּזרע  את לּכהן ונֹותן ּכֹותׁש זה הרי - לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכמֹו
ׁשּלקח  מּפני לכּתׁש? קנסּוהּו מה ּומּפני הּתבן. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואת

גדֹולה. ּתרּומה מּמּנּו והפקיע ׁשּבלים ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָהּמעּׂשר
.ÂË מעּׂשר אּבא: לי אמר ּכ ללוי: ׁשאמר יּׂשראל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן

ׁשהרי  ׁשּבֹו; מעּׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין אין - ּבידי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָל
הּמעּׂשר  ׁשּזה צּוהּו ּולפיכ ּתרּומתֹו, הפריׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאביו
ּכֹור  אּבא: לי אמר ּכ לֹו: אמר ואם הּלוי. ְְִִִִִֵַַַַָָָָלפלֹוני

ׁשּבֹו. מעּׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין - ּבידי ל יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָמעּׂשר
.ÊË ּבׁשמינית מּׁשמֹונה אחד ּבּה ׁשהיה מעּׂשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתרּומת

להֹוליכּה, מּטּפל אינֹו - מּכן ּפחֹות לּכהן; מֹוליכּה -ְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
ּכל  אפּלּו ּובׁשמן, ּוביין וּׂשֹורפּה. ּבאּור מׁשליכּה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאּלא
מעּׂשר  ּתרּומת ׁשּתהא ּובלבד לּכהן. מֹוליכּה - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשהּוא
ׁשל  ׁשהיתה אֹו טמאה היתה אם אבל ּוטהֹורה; ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָוּדאית
אּלא  ּבּה, מּטּפל אינֹו - ּכּׁשעּור ּבּה אין אם ְִִִֵֵֵֶַַַָָָּדמאי,

ְָּׂשֹורפּה.
.ÊÈ?ּכיצד הּמּקף. מן אּלא גדֹולה ּתרּומה ּתֹורמין ְְְִִֵֵֶַַָָָָֻאין

אחר  ּבבית סאה וחמּׁשים זה ּבבית סאה חמּׁשים לֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָהיּו
ׁשּנמצא  הּמאה, על סאים ׁשּתי מהן מאחד יפריׁש לא -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מן  ׁשּלא הפריׁש ואם אחר. מקֹום על זה מּמקֹום ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹמפריׁש
ׁשמּור; הּמפרׁש ׁשּיהיה והּוא ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ְְְְְִֶֶַַָָָָָֻֻהּמּקף
ׁשּמׁשּתּברין  וראה ׁשמן אֹו יין ּכּדי טעּון היה אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל
אמר  לא - ׁשּבביתי ּפרֹות על ּתרּומה הן הרי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹואמר:

ְּכלּום.
.ÁÈ מגּורֹות ׁשּתי אֹו הּבית, ּבתֹו המפּזרין ְְְְִִֵֵַַַָֻּפרֹות

ּתבּואה  ּׂשּקי הּכל. על מאחד ּתֹורם - אחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבבית
אחת  ּבהּקפה היּו אם ּגרֹוגרֹות, ׁשל וחבּיֹות דבלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָועּגּולי
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סתם  ׁשּלא עד יין: ׁשל חבּיֹות הּכל. על מאחד ּתֹורם -ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
מּכל  ּתֹורם - מּׁשּסתם הּכל; על מאחד ּתֹורם - ּפיהן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת

ואחת. ְַַַַאחת
.ËÈ על מאחד ּתֹורם - ּבּגּנה ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה

ואחד. אחד מּכל ּתֹורם - ּביניהן אחד מין הביא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל.
מּלמּטה  ּוכרּוב מלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, הרּבה מינין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֻהביא
הּתחּתֹון. על העליֹון מן יתרם לא - ּבאמצע אחר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּומין
הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורים חמּׁשה הּקיף ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹואם
מּכל  ּתֹורם - קּים הּגרן עּקר אין קּים; הּגרן ׁשעּקר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבזמן

ואחד. ְֶֶָָאחד
.Î.הּמּקף מן ׁשּלא אֹותֹו מפריׁשין - מעּׂשר ְְֲִִִֵֶַַַַָֹֻּתרּומת

מעּׂשר  אפּלּו תרּומה; ּתרימּו מעּׂשרֹותיכם מּכל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
מפריׁש - אחרת ּבמדינה אחד ּומעּׂשר זֹו ּבמדינה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
ּתֹורמין  אין חכמים ותלמידי הּכל. על מאחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתרּומה

מעּׂשר. ּתרּומת ואפּלּו הּמּקף מן ְֲֲִִֵֶַַַַָָֻאּלא
.‡Îמּמּנּו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעּׂשר לֹו ׁשהיה לוי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבן

ּבטבלֹו הּוא והֹול עליו מפריׁש להיֹות והּניחֹו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָּתרּומתֹו,
יּׂשראל  ּבני מעּׂשר את ּכי ׁשּנאמר: עּׂשּוי. ּׁשע ּׂשה מה -ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכּלֹו את עֹוּׂשה ׁשהּוא מלּמד, - ּתרּומה לה' ירימּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻאׁשר

לאחר. ְְֵַָּתרּומה
.·Îהּניחֹו ּכ ואחר ּתחּלה מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפריׁש

ּתרּומת  ּכּלֹו ׁשּיעּׂשה עד והֹול עליו מפריׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻלהיֹות
את  ׁשּנאמר: ּכלּום. עּׂשה לא - לּכהן ויּתנֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמעּׂשר
אֹותֹו עֹוּׂשה - ּבתֹוכֹו ׁשּקדׁשיו ּבזמן מּמּנּו; ְְְְִִִֶֶֶַָָָמקּדׁשֹו
אֹותֹו עֹוּׂשה אינֹו - ּבתֹוכֹו קדׁשיו אין לאחרים, ְְֲִֵֵֵֶַָָָָּתרּומה
עליהם  מפריׁש להיֹות ּפרֹות הּמּניח וכן לאחרים. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּתרּומה
ואם  לתרּומה. טבּולין ׁשּיהיּו צרי - גדֹולה ְְְְְְִִִִִֶָָָָּתרּומה
ׁשּיהיּו צרי - מעּׂשר עליהן מפריׁש להיֹות ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָהּניחן

למעּׂשר. ְְֲִֵַטבּולין
.‚Î על אֹותן מפריׁשין - ּומעּׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּכׁשּמפריׁשין

ּכ ואחר לּכל, ּתחּלה ּבּכּורים מפריׁש ּכיצד? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּסדר.
מעּׂשר  ּכ ואחר ראׁשֹון, מעּׂשר ּכ ואחר גדֹולה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָּתרּומה
מעּׂשר  אֹו לראׁשֹון, ׁשני והּמקּדים עני. מעּׂשר אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָׁשני

לא  על ׁשעבר ּפי על אף לבּכּורים, ּתרּומה אֹו ְְְִִִִֶַַַַָָָֹלתרּומה,
תעּׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּומּנין עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה מה - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹתעּׂשה
ּדבר  תאחר לא - תאחר לא ודמע מלאת ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

זה. לאו על לֹוקין ואין להקּדימֹו. ְְְִִֵֶֶַַָָׁשראּוי
.„Î מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְֲִֵֶַַַָָָהרֹוצה

ואֹומר: ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש - ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָּכאחד
ׁשהפרׁשּתי  זה ּבצד הּוא הרי - ּכאן ׁשּיׁש מּמאה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאחד
ּתרּומה  הּוא - ׁשהפרׁשּתי מּזה והּנׁשאר חּלין; הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻוהרי
הרי  - אּלּו חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי והּמעּׂשר הּכל. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻעל
הּתרּומה  על יתר הּנׁשאר וזה ׁשהפרׁשּתי; זה ּבצד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּוא

הּכל. על מעּׂשר ּתרּומת הּוא הרי - ּׁשהפרׁשּתי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹמּמה

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּומעּׂשרֹות;‡. ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם ְְְְִִֶַַַַָָָעֹוּׂשה

ואין  ׁשלּוחכם. לרּבֹות - אּתם גם ּתרימּו ּכן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
אּתם; ּגם ׁשּנאמר: ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובד ׁשליח ֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעֹוּׂשין

ברית. ּבני - ׁשלּוחכם אף ברית, ּבני - אּתם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָמה
ּתרּומה:·. ּתרּומתן אין - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ּומזלֹות 2החרׁש ּכֹוכבים והעֹובד והּקטן, והּׁשֹוטה, , ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּברׁשּותֹו ואפּלּו יּׂשראל ׁשל את את 3ׁשּתרם והּתֹורם , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הּבעלים  ּברׁשּות ׁשּלא ׁשּלֹו מּׁשּלֹו4ׁשאינֹו הּתֹורם אבל . ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּתרּומה  זֹו הרי - אחרים ׁשל וטֹובת 5על ּפרֹותיהם. ותּקן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

ׁשּלֹו - ׁשּירצה.6הנאה ּכהן לכל ׁשּנֹותנּה , ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֹ
חברֹו‚. ּׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם

ּבא  אם ותרם: ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולּקט
יפֹות  ׁשם היּו אם יפֹות, אצל ּכּל לֹו: ואמר הּבית ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

ּׁשּתרם  מקּפיד מּמה אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, ּתרּומתֹו ואם 7- ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לֹו אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין - יפֹות ׁשם היּו ְְֵֶַָָָָָָֹֹלא

מחּוי  ּדר על והֹוסיף,8אּלא ולּקט הּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּתרּומה. ּתרּומתֹו - לֹו אין ּבין מהן יפֹות לֹו יׁש ְְֵֵֵֵֵֶָָָּבין

ּתרּומה:„. ּתרּומתן - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִָָָָָֹֹחמּׁשה
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יודע 1) ואינו ותרום צא לשלוחו האומר ברשות. שלא והתורם לתרום. הראוי הוא ומי לתרום, שליח אדם עושה אם יבאר
הבית  בעל ובא שתרם אריס ודין מזה. זה רשות ליטול צריך ואם בתרומה, חייבים אם השותפין פירות לאו. אם תרם אם
המפריש  מעשר. ואמר תרומה לומר והמתכוון משלו. תרומה שהפריש הגוי לתרום. רשות להם יש אם והפועלים ועכב.

בלבו. שיכוון צריך מה הגורן את והתורם תנאי. על פי 2)תרומה על ואף כשוטה. הוא והרי מדבר ואינו שומע שאינו
האלמות  שסיבת "לפי "חרש", בשם מדבר ואינו שומע שאינו לזה גם קוראים חז"ל - שומע שאינו הוא בלשוננו שחרש
(ואם  ששמע אחר החרשות האדם וכשנולד לו". שמדברים מה ישמע, ולא אמו בבטן בעודו בעובר יתחדש חרשות היא
לו  "מותר ב משנה שם שכתב [ומה תרומה. תרומתם שומע), הוא כן (ואם מדבר שהיה אחר נשתתק או מדבר) הוא כן

תרומה]. שתרומתו לומר ורוצה הוא דווקא לאו שליח.3)לתרום", נעשה הגוי כך 4)שאין אחר היה כשלא והמדובר
למעשיו]. מסכימים [=שהם מהבעלים דעת כשלוחו,5)גילוי הוא והרי פירותיו שמתקנים הפירות, לבעל היא שזכות

שליחותו. מטעם התורם.6)שזכייה תרומה 7)של תרומתו הבית בעל בשביל כשתרם כן ואם גזל. משום חושש ואינו
תרומה. תרומתו וממילא כשלו הם הרי לעצמו גוזלן.8)וכשלקחם היית מאלו יפות מצאת אילו מחאה: דרך כלומר,
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ׁשֹומע  ואינֹו מדּבר הּברכה 9חרׁש ׁשֹומע ׁשאינֹו מּפני ,10; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשאינן  מּפני והערם, מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוהאּלם,

לבר והּׁשּכֹור 11יכֹולין יכֹולין 12; ׁשאינן מּפני והּסּומא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּיפה  את ּולהפריׁש .13לכּון ְְְִֵֶֶַַַָ

נדרים ‰. לעֹונת ׁשהּגיע הביא 14קטן ׁשּלא ּפי על אף , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתרּומתֹו - ּתרם אם גדֹול, נעּׂשה ולא ּׂשערֹות ְְְְֲִֵַַָָָָָֹׁשּתי
ונדריהן  הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ּבתרּומה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָּתרּומה,

ּבנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתֹורה, מן קּימין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהקּדׁשן
.Âואינֹו לתרם, והל לי, ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹהאֹומר

אין  - ּתרּום ּכרי ּומצא ּובא ּתרם, לא  ואם ּתרם אם ְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹודע
עֹוּׂשה  ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין ּתרּום. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָחזקתֹו
ּתרם  אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא להקל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשליחּותֹו

ברׁשּות  .15ׁשּלא ְִֶֹ
.Ê ּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר

היה  אם ּבֹו16הּבית: -17יֹודע רעה עין ּבעל ׁשהּוא ִִִֵֶַַַַַַָָָָ
היה  ואם מּׁשּׁשים; אחד ּׂשבעה 18מפריׁש נפׁש -19ּבעל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם מארּבעים. אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמפריׁש
ועלתה  לבינֹונית, נתּכּון מחמּׁשים. אחד ּבינֹונית, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָלֹו
ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים אחד אֹו מארּבעים אחד ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּבידֹו

הּבינֹונית 20ּתרּומה  על להֹוסיף נתּכּון ואם אפּלּו21. ותרם ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ
ּתרּומה. ּתרּומתֹו אין - ותׁשעה מּתׁשעים ְְְְְִִִִֵֶָָָָאחד

.Á;ּומעּׂשרֹות ּבתרּומה חּיבֹות - הּׁשּתפין ְְִִֵַַַַָָָֻּפרֹות
אינן  והּׁשּתפין ׁשנים. ׁשל אפּלּו - מעּׂשרתיכם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּנאמר:

רׁשּות  לּטל -22צריכין מהן הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ותרם  הּׁשני ּובא מהן, אחד ּתרם ּתרּומה. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתרּומתֹו
היּו אם ּתרם: ׁשחברֹו ידע לא ׁשהרי ׁשנּיה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּתרּומה

ּתרּומה 23ממחין  אינּה הּׁשני ּתרּומת - זה על ואם 24זה ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ממחין  היּו ּתרּומת 25לא (אין - ּכּׁשעּור הראׁשֹון ותרם , ְְְִִִֵַַַַָָָֹ

ּכּׁשעּור  הראׁשֹון ּתרם לא ּתרּומה; ּתרּומת 26הּׁשני - ( ְְִִִֵַַַַָָָֹ
ּתרּומה  .27ׁשניהן ְְֵֶָ

.Ëּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו לעבּדֹו28האֹומר אֹו29אֹו ְְְְֵֵֶַָָֻ
קדם  ׁשליחּותֹו ּובּטל לתרם, והלכּו לתרם, ְְְְְְְִִִִִֵֶָָֹֹֹלׁשפחתֹו

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - הּׁשליח ׁשּנה לא אם ואם 30ׁשּיתרמּו: ; ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹ
הּדרֹום, מן ותרם הּצפֹון, מן ּתרם לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹׁשּנה,

מּקדם  ׁשליחּותֹו ּובּטל ּתרּומה.31הֹואיל אינּה - ְְִִִִֵֵֶָָֹ
.È ׁשּתרם ׁשּלא 32אריס עד אם ועּכב: הּבית ּבעל ּובא , ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּתרּומה  ּתרּומתֹו אין - עּכב -33ּתרם עּכב מּׁשּתרם ואם , ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּתֹורמין  והאּפֹוטרֹוּפסין ּתרּומה. מּנכסי 34ּתרּומתֹו ְְְְְְְִִִִֵַָָָ

ְִיתֹומים.
.‡È והאּנס והּגזלן ּתרּומה 35הּגּנב ּתרּומתן היּו36- ואם . ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָ

אחריהן  רֹודפין ּתרּומה.37הּבעלים ּתרּומתן אין - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
.·È ּׁשהן מה על ּתֹורמין - והאּׁשה והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן

ּדבר  ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאֹוכלין;
אביו  עם ּכׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ּבעּסתּה38ׁשאינֹו 39והאּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ּתֹורמין, -ְְְִִִֵֵֶ
.‚È ּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּפֹועלים
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רבינו 9) השמיט - קרי" ובעל והסומא והערום והשיכור "האלם חמישה: נאמרו שם ו שבמשנה פי על ואף ב. משנה שם
לכתחילה. גם לתרום יכול כן ואם לברך, לו ומותר - קרי" דבעל לטבילותא "בטלוה כב. בברכות שאמרו מפני קרי, בעל

אומר".10) שהוא מה לאזנו שישמיע צריך כולן הברכות והיה 11)ו"כל שנאמר: משום והערום מדבר, שאינו האלם
ערווה. בך ייראה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר", ערוות בך ייראה ולא קדוש המלך.12)מחניך בפני לדבר יכול שאינו

לו  של לשכרותו הגיע לא כשוטה.אבל הוא הרי לוט של לשכרותו הגיע שאם היפה 13)ט, מן לברור התרומה "ודין
חלבו". כל את ית': השם שתים 14)למאמר מבן בזכר שיהיה והוא בו, קיימים האדם שנדרי הזמן הוא נדרים ו"עונת

אחד". ויום שנה עשרה עשתי בת והנקבה אחד, ויום תרומה.15)עשרה תרומתו הבית.17)השליח.16)ואין בבעל
הבית.18) יפה.19)בעל לעין לאמר 20)ביטוי השליח יכול משישים, אחד תורם ויש מארבעים אחד תורם שיש כיוון

תרומה. תרומתו - מעשרים אחד בידו עלתה אפילו שתרם, בעצמו הבית בעל אבל שליח, ודווקא אמדתיך. בכך לו:
בבינונית.21) שדינו הבית, בעל של דעתו יודע אלא 22)כשאינו כן, הלכה אין השותפין" ולא "אתם שאמרו ומה

חבירו". רשות בלא אחד תורמין שכל 23)"השותפין כלומר, חנווני", אצל "המחהו כמו המחאה מלשון הוא וממחין
חבירו. שעושה מה על סומך מהם תורם.24)אחד הוא היה לא תרם, שחבירו ידע שהם 25)שאילו ידוע לא כלומר,

זה. על זה חבירו.26)סומכים שתרם כשיעור אין 27)כלומר, בוודאי השני, של כשיעורו הראשון תרם שלא שכיוון
ואחד  אחד כל נמצא השני, של לתרומתו מסכים אינו הראשון וגם שלו, על לתרום שליח ואינו לתרומתו מסכים השני

חלקו. על ברית.29)משמשו.28)מפריש בן שהוא מפני לתרומה, שליח שנעשה כנעני, "בטל 30)עבד שם: במשנה
תרומה". תרומתו ביטל משתרם ואם תרומה, תרומתו אין בטל, תרם שלא עד אף 31)אם שליחותו, ביטל לא אם אבל

זה. על להקפיד אדם של דרכו שאין תרומה, תרומתו בזה ששינה פי עבודתו.32)על תמורת בתבואה, חלק לו שיש
חלקו 33) על אלא מעשר להוציא רשאי אין "אבל נוסף: שם ובתוספתא כן. הלכה אין אריסין" ולא "אתם שאמרו ומה

ולתת, להוציא רשאי אינו קיימת, שהפרשתו פי על שאף נתינה, למצוות הכוונה כי וייתכן זה. כל השמיט ורבינו בלבד"
חלקו. על להניח 34)אלא כדי יתרומו ולא יעשרו לא אבל האסור, דבר היתומים את מאכילין שאין להאכילן, "כדי

מתוקנין". לו.35)פירות לתת חבירו את משמע 36)שהכריח רודפין", הבעלים היו "ואם בסמוך רבינו שכתב ממה
(=מקודם) מעיקרא השם: שינוי וגם בעלים יאוש גם כאן ויש נתייאשו. כן ואם אחריהם, רודפין היו כשלא המדובר שכאן

תרומה. (=ועכשיו) והשתא נתייאשו.37)חולין, לא וודאי אחריהם שרודפין שכיוון שם. שהוא 38)תוספתא היינו
אביו. שולחן על סמוך באינו היינו אוכל, שהוא מה אלא תורם ואינו למעלה שהזכיר והבן אביו. שולחן על אין 39)סמוך
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ּבּגת  הּדֹורכין מן חּוץ הּיין 40הּבית, את לטּמא ירצּו ׁשאם ; ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַ
על  והאמינן להן ׁשּמסר ּולפי מּיד, מטּמאים הן הרי -ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכׁשלּוחין 41ּכן  הן הרי ּתרּומה.42- ּתרּומתן - ּתרמּו ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָ
.„È,ּותרם גרני לי ּכנס הּבית: ּבעל לֹו ׁשאמר ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹּפֹועל

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּכנס ּכ ואחר .43ותרם ְְְְַַַַָָָָָ
.ÂËמּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ּומזלֹות ּכֹוכבים -44העֹובד ְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ּומּדבריהן  חּיבין; ׁשאינן לפי ּתרּומה, ׁשאינּה ּתֹורה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדין
ׁשּלא 45ּגזרּו ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום ּתרּומה, ּתרּומתֹו ׁשּתהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּכֹוכבים  ּבעֹובד אֹותֹו ויתלה יּׂשראל ׁשל הּממֹון זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָיהיה
לפטרֹו ּכדי ּכֹוכבים 46ּומזלֹות העֹובד את ּובֹודקין . ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

ּתרּומה  ׁשהפריׁש יּׂשראל 47ּומזלֹות ּבדעת אמר: אם :48 ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
גניזה  טעּונה - לאו ואם לּכהן; ּתּנתן - ,49הפרׁשּתיה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹ

לּׁשמים  ּבלּבֹו ּבארץ 50ׁשּמא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּתרּומה  ׁשהפריׁש ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיּׂשראל;
ׁשאינֹו אֹותֹו ּומֹודיעין עליה. גזרּו לא - לארץ ְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבחּוצה

ּכלל. ּתרּומה ואינּה ְְְִֵָָָָצרי
.ÊË ואמר מעּׂשר מעּׂשר, ואמר ּתרּומה לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָהּמתּכּון

ׁשוין. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום, אמר לא - ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹּתרּומה
- ּכלּום ּבּׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו ּתרּומה ְְְְְְְֲִִִִַַָָָֹהפריׁש
ּכּדגן  ּתרּומתכם לכם ונחׁשב ׁשּנאמר: ּתרּומה; זֹו ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

ּתרּומה. ּתהיה ּבלבד ּבמחׁשבה - הּגרן ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמן

.ÊÈ הרי - הּתנאי נתקּים אם ּתנאי: על ּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָהּמפריׁש
הּמפריׁש וכן ּתרּומה. אינּה - לאו ואם ּתרּומה, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָהיא

ּומעּׂשרֹות  לחכם 51ּתרּומה נׁשאל זה הרי - עליהן ונחם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
חּלין  ותחזר נדרים, ׁשאר לֹו ׁשּמּתירין ּכדר לֹו, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֻּומּתיר
ׁשהפריׁש אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ׁשּיפריׁש עד ׁשהיתה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו

אחרֹות. ּפרֹות אֹו ְֲִֵֵָּתחּלה
.ÁÈ זה הרי ואמר: יין ׁשל ּבֹור על 52הּתֹורם ּתרּומה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

הּׁשבר  מן ׁשלם ׁשּתעלה] צרי] - ׁשלם ׁשּתעלה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמנת
הּׁשפיכה  הּטמאה 53ּומן מן לא אבל ,54- נׁשּברה ואם . ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹֻ

מדּמעת  אֹו55אינּה ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ּבמקֹום הּניחּה . ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לּבֹור  ּתּגיע לא ׁשּכבר 56ּתתּגלּגל מדּמעת, זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹ

הּתנאי  .57נתקּים ְְִֵַַַ
.ËÈ גדֹולה ּבתרּומה אמּורים? ּדברים אבל 58ּבּמה ; ְְְֲֲִִִֶַָָָָ

ּכיון  - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר מעּׂשר, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻֻּבתרּומת
ּתנאֹו נתקּים על 59ׁשעלתה ואף מעּׂשר ּתרּומת היא והרי , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּנטמאת. לֹומר צרי ואין ׁשּנׁשּפכה, אֹו ׁשּנׁשּברה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּפי
.Îאֹו חּלין, וׁשּלמּטה ּתרּומה ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻהאֹומר:

ׁשהּדבר  קּימין, ּדבריו - ּתרּומה וׁשּלמּטה חּלין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשּלמעלה
הּתֹורם 60ּתלּוי  .61ּבדעת ְֵַַַָ

.‡Î ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתֹורם
ּׁשּבּקּטעין  מה ועל הּכרי על ּתרּומה מה 62זֹו ועל ְְְְִִֶַַַַַַַָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעי  שקמצה כל לפרש היינו עיסתה אלא הבעל. רשות צריכה ואינה שלה, הם שאלו - שלה, המזונות מן כלומר סתה,
מדעתו. שלא גם ומפרישה רשות לה נותן בוודאי שלה המצוה שזוהי שכיוון בחלה, והמדובר הבית, של העיסה

וערב.40) שתי בו שהלכו והיינו לתרום, להם יטמאו].41)שמותר שלא כך, על האמינם יראו 42)[כלומר, אם לתרום,
טומאה. לידי שיבוא לפני בכך, שהרי 43)צורך קודם, שיתרום מקפיד אינו וודאי ותרום", "כנוס לו שאמר פי על שאף

גרני, לי כנוס הבית בעל לו אמר "ואם ושם: נתרם". כן אם אלא נכנס הגורן "שאין שם: שמסיים וכמו הדרך, הוא כן
- לתרום במפורש לו אמר שלא פי על שאף הוא החידוש ועיקר ותרום". - "כנוס לו שאמר נזכר ולא תרומה". תרומתו

נתרם. כן אם אלא נכנס הגורן שאין כיוון כלל.44)תורם, תרומה אינה ישראל, של תרם שאם שם. בגיטין הוא כן
ולא 45) ומעשרות. בתרומות כלל חייבים שאינם מירחם, והוא אצלו המעשרות לעונת והגיעו בידו שגדלו פי על אף היינו

תרומה. שתרומתו ואמרו כיסין, בעלי משום גזרו הגוי, תרם אם - הגוי שמירחם ישראל בפירות אלא חכמים גזרו
(46- ישראל של פירותיו הגוי מירח אם א. הטעם: מאותו בזה היו גזירות ושתי תרומה. הגוי תרומת שגם רואים שהרי

והכל  תרומה. שתרומתו - ומעשרות מתרומות לגמרי שפטורים מפירותיו, הגוי תרם אם ב. ומעשרות. בתרומות שחייבות
ומעשרות. תרומות מחיוב ולהפקיעם למרחם לגוי ימסרו שלא למעלה.47)כדי שכתב כמו משלו, "שלמקום 48)היינו:

זו". תלך הולכת ישראל בהנאה.49)שתרומת בהנאה.50)ואסורה אסור דהקדש עסקינן הזה ובזמן הקדש. לשם
עליהם.51) להישאל יכול אינו - נתנם כבר שאם ללוי, או לכהן נתנם לא הבור.52)ועוד מן שמעלה יין שאלו 53)דלי

בבור. שנשארו החולין את וידמע יישפך או יישבר שמא הבור, מן כשמעלה דעתו על מעלה אינה 54)אדם שטומאה
דעתו. על עלה ולא התנאי.55)מצוייה נתקיים לא שהרי תרומה שאינה לפי בדימוע, אוסרת אינה לא 56)כלומר,

הבור. אל הבור.57)תיפול מן עלה כבר נקרא המוקף.58)שזה מן שאינה 59)שניטלת גדולה, בתרומה רק כלומר:
יהיה  שלא במקום תרומה שם עליו ולקרוא הבור מן לתרומה היין דלי את להוציא יכול היה ולא המוקף, מן אלא ניטלת
שכוונתו  שלם", שתעלה מנת "על שאמר שמה מסתבר בה רק - שבבור, היין דימוע שיגרמו ושפיכה שבירה של חשש
תרומת  אבל תנאו. נתקיים לא הבור, אל נשפך או נשבר ואם לבור, תגיע לא ותתגלגל תישבר שאם למקום שלם שיעלה
למנוע  כוונתו אם המוקף, מן שלא אף ניטלת היא הדין מן אבל המוקף, מן אותה תורמים חכמים תלמידי שרק מעשר,
מעשר, תרומת בשם שם לו ולקרוא ולדימוע הבור לתוך לגלגול יחשוש שלא למקום היין דלי להוציא לו היה דימוע
פי  על אף תרומה זו הרי הבור מן כשעלה מיד ולפיכך דימוע. למנוע כוונתו הייתה שלא נראה כן, עשה שלא ומכיוון

כך. אחר למטה.60)שנשבר או למעלה בדרום, או בצפון תרומתו, מקום את 61)לקבוע בתורם שהמדובר [נראה
חוש  ואינו שלמטה, ממה או שלמעלה ממה שאוכל בזה ומשמיענו תבואה), של (=אוצר פי המנורה על שאף לדימוע. ש

יש  מדרבנן, אלא אינו דימוע שאיסור כיוון - כנגדם חולין של מאה בתערובת, יהיו ולא בחולין, חיטים כמה שנתערבו
דרבנן  באיסורי שהרי יותר. ולא התרומה הם הם לבסוף, שיפריש שלמטה, או שלמעלה שהחיטים "ברירה" על כאן לסמוך

ברירה. על נידושו.62)סומכים שלא קטועות שיבולים
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ׁשֹומע  ואינֹו מדּבר הּברכה 9חרׁש ׁשֹומע ׁשאינֹו מּפני ,10; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשאינן  מּפני והערם, מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוהאּלם,

לבר והּׁשּכֹור 11יכֹולין יכֹולין 12; ׁשאינן מּפני והּסּומא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּיפה  את ּולהפריׁש .13לכּון ְְְִֵֶֶַַַָ

נדרים ‰. לעֹונת ׁשהּגיע הביא 14קטן ׁשּלא ּפי על אף , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתרּומתֹו - ּתרם אם גדֹול, נעּׂשה ולא ּׂשערֹות ְְְְֲִֵַַָָָָָֹׁשּתי
ונדריהן  הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ּבתרּומה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָּתרּומה,

ּבנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתֹורה, מן קּימין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהקּדׁשן
.Âואינֹו לתרם, והל לי, ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹהאֹומר

אין  - ּתרּום ּכרי ּומצא ּובא ּתרם, לא  ואם ּתרם אם ְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹודע
עֹוּׂשה  ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין ּתרּום. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָחזקתֹו
ּתרם  אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא להקל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשליחּותֹו

ברׁשּות  .15ׁשּלא ְִֶֹ
.Ê ּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר

היה  אם ּבֹו16הּבית: -17יֹודע רעה עין ּבעל ׁשהּוא ִִִֵֶַַַַַַָָָָ
היה  ואם מּׁשּׁשים; אחד ּׂשבעה 18מפריׁש נפׁש -19ּבעל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם מארּבעים. אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמפריׁש
ועלתה  לבינֹונית, נתּכּון מחמּׁשים. אחד ּבינֹונית, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָלֹו
ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים אחד אֹו מארּבעים אחד ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּבידֹו

הּבינֹונית 20ּתרּומה  על להֹוסיף נתּכּון ואם אפּלּו21. ותרם ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ
ּתרּומה. ּתרּומתֹו אין - ותׁשעה מּתׁשעים ְְְְְִִִִֵֶָָָָאחד

.Á;ּומעּׂשרֹות ּבתרּומה חּיבֹות - הּׁשּתפין ְְִִֵַַַַָָָֻּפרֹות
אינן  והּׁשּתפין ׁשנים. ׁשל אפּלּו - מעּׂשרתיכם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּנאמר:

רׁשּות  לּטל -22צריכין מהן הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ותרם  הּׁשני ּובא מהן, אחד ּתרם ּתרּומה. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתרּומתֹו
היּו אם ּתרם: ׁשחברֹו ידע לא ׁשהרי ׁשנּיה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּתרּומה

ּתרּומה 23ממחין  אינּה הּׁשני ּתרּומת - זה על ואם 24זה ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ממחין  היּו ּתרּומת 25לא (אין - ּכּׁשעּור הראׁשֹון ותרם , ְְְִִִֵַַַַָָָֹ

ּכּׁשעּור  הראׁשֹון ּתרם לא ּתרּומה; ּתרּומת 26הּׁשני - ( ְְִִִֵַַַַָָָֹ
ּתרּומה  .27ׁשניהן ְְֵֶָ

.Ëּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו לעבּדֹו28האֹומר אֹו29אֹו ְְְְֵֵֶַָָֻ
קדם  ׁשליחּותֹו ּובּטל לתרם, והלכּו לתרם, ְְְְְְְִִִִִֵֶָָֹֹֹלׁשפחתֹו

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - הּׁשליח ׁשּנה לא אם ואם 30ׁשּיתרמּו: ; ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹ
הּדרֹום, מן ותרם הּצפֹון, מן ּתרם לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹׁשּנה,

מּקדם  ׁשליחּותֹו ּובּטל ּתרּומה.31הֹואיל אינּה - ְְִִִִֵֵֶָָֹ
.È ׁשּתרם ׁשּלא 32אריס עד אם ועּכב: הּבית ּבעל ּובא , ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּתרּומה  ּתרּומתֹו אין - עּכב -33ּתרם עּכב מּׁשּתרם ואם , ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּתֹורמין  והאּפֹוטרֹוּפסין ּתרּומה. מּנכסי 34ּתרּומתֹו ְְְְְְְִִִִֵַָָָ

ְִיתֹומים.
.‡È והאּנס והּגזלן ּתרּומה 35הּגּנב ּתרּומתן היּו36- ואם . ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָ

אחריהן  רֹודפין ּתרּומה.37הּבעלים ּתרּומתן אין - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
.·È ּׁשהן מה על ּתֹורמין - והאּׁשה והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן

ּדבר  ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאֹוכלין;
אביו  עם ּכׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ּבעּסתּה38ׁשאינֹו 39והאּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ּתֹורמין, -ְְְִִִֵֵֶ
.‚È ּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּפֹועלים
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רבינו 9) השמיט - קרי" ובעל והסומא והערום והשיכור "האלם חמישה: נאמרו שם ו שבמשנה פי על ואף ב. משנה שם
לכתחילה. גם לתרום יכול כן ואם לברך, לו ומותר - קרי" דבעל לטבילותא "בטלוה כב. בברכות שאמרו מפני קרי, בעל

אומר".10) שהוא מה לאזנו שישמיע צריך כולן הברכות והיה 11)ו"כל שנאמר: משום והערום מדבר, שאינו האלם
ערווה. בך ייראה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר", ערוות בך ייראה ולא קדוש המלך.12)מחניך בפני לדבר יכול שאינו

לו  של לשכרותו הגיע לא כשוטה.אבל הוא הרי לוט של לשכרותו הגיע שאם היפה 13)ט, מן לברור התרומה "ודין
חלבו". כל את ית': השם שתים 14)למאמר מבן בזכר שיהיה והוא בו, קיימים האדם שנדרי הזמן הוא נדרים ו"עונת

אחד". ויום שנה עשרה עשתי בת והנקבה אחד, ויום תרומה.15)עשרה תרומתו הבית.17)השליח.16)ואין בבעל
הבית.18) יפה.19)בעל לעין לאמר 20)ביטוי השליח יכול משישים, אחד תורם ויש מארבעים אחד תורם שיש כיוון

תרומה. תרומתו - מעשרים אחד בידו עלתה אפילו שתרם, בעצמו הבית בעל אבל שליח, ודווקא אמדתיך. בכך לו:
בבינונית.21) שדינו הבית, בעל של דעתו יודע אלא 22)כשאינו כן, הלכה אין השותפין" ולא "אתם שאמרו ומה

חבירו". רשות בלא אחד תורמין שכל 23)"השותפין כלומר, חנווני", אצל "המחהו כמו המחאה מלשון הוא וממחין
חבירו. שעושה מה על סומך מהם תורם.24)אחד הוא היה לא תרם, שחבירו ידע שהם 25)שאילו ידוע לא כלומר,

זה. על זה חבירו.26)סומכים שתרם כשיעור אין 27)כלומר, בוודאי השני, של כשיעורו הראשון תרם שלא שכיוון
ואחד  אחד כל נמצא השני, של לתרומתו מסכים אינו הראשון וגם שלו, על לתרום שליח ואינו לתרומתו מסכים השני

חלקו. על ברית.29)משמשו.28)מפריש בן שהוא מפני לתרומה, שליח שנעשה כנעני, "בטל 30)עבד שם: במשנה
תרומה". תרומתו ביטל משתרם ואם תרומה, תרומתו אין בטל, תרם שלא עד אף 31)אם שליחותו, ביטל לא אם אבל

זה. על להקפיד אדם של דרכו שאין תרומה, תרומתו בזה ששינה פי עבודתו.32)על תמורת בתבואה, חלק לו שיש
חלקו 33) על אלא מעשר להוציא רשאי אין "אבל נוסף: שם ובתוספתא כן. הלכה אין אריסין" ולא "אתם שאמרו ומה

ולתת, להוציא רשאי אינו קיימת, שהפרשתו פי על שאף נתינה, למצוות הכוונה כי וייתכן זה. כל השמיט ורבינו בלבד"
חלקו. על להניח 34)אלא כדי יתרומו ולא יעשרו לא אבל האסור, דבר היתומים את מאכילין שאין להאכילן, "כדי

מתוקנין". לו.35)פירות לתת חבירו את משמע 36)שהכריח רודפין", הבעלים היו "ואם בסמוך רבינו שכתב ממה
(=מקודם) מעיקרא השם: שינוי וגם בעלים יאוש גם כאן ויש נתייאשו. כן ואם אחריהם, רודפין היו כשלא המדובר שכאן

תרומה. (=ועכשיו) והשתא נתייאשו.37)חולין, לא וודאי אחריהם שרודפין שכיוון שם. שהוא 38)תוספתא היינו
אביו. שולחן על סמוך באינו היינו אוכל, שהוא מה אלא תורם ואינו למעלה שהזכיר והבן אביו. שולחן על אין 39)סמוך

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` '` ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּגת  הּדֹורכין מן חּוץ הּיין 40הּבית, את לטּמא ירצּו ׁשאם ; ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַ
על  והאמינן להן ׁשּמסר ּולפי מּיד, מטּמאים הן הרי -ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכׁשלּוחין 41ּכן  הן הרי ּתרּומה.42- ּתרּומתן - ּתרמּו ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָ
.„È,ּותרם גרני לי ּכנס הּבית: ּבעל לֹו ׁשאמר ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹּפֹועל

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּכנס ּכ ואחר .43ותרם ְְְְַַַַָָָָָ
.ÂËמּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ּומזלֹות ּכֹוכבים -44העֹובד ְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ּומּדבריהן  חּיבין; ׁשאינן לפי ּתרּומה, ׁשאינּה ּתֹורה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדין
ׁשּלא 45ּגזרּו ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום ּתרּומה, ּתרּומתֹו ׁשּתהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּכֹוכבים  ּבעֹובד אֹותֹו ויתלה יּׂשראל ׁשל הּממֹון זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָיהיה
לפטרֹו ּכדי ּכֹוכבים 46ּומזלֹות העֹובד את ּובֹודקין . ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

ּתרּומה  ׁשהפריׁש יּׂשראל 47ּומזלֹות ּבדעת אמר: אם :48 ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
גניזה  טעּונה - לאו ואם לּכהן; ּתּנתן - ,49הפרׁשּתיה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹ

לּׁשמים  ּבלּבֹו ּבארץ 50ׁשּמא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּתרּומה  ׁשהפריׁש ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיּׂשראל;
ׁשאינֹו אֹותֹו ּומֹודיעין עליה. גזרּו לא - לארץ ְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבחּוצה

ּכלל. ּתרּומה ואינּה ְְְִֵָָָָצרי
.ÊË ואמר מעּׂשר מעּׂשר, ואמר ּתרּומה לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָהּמתּכּון

ׁשוין. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום, אמר לא - ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹּתרּומה
- ּכלּום ּבּׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו ּתרּומה ְְְְְְְֲִִִִַַָָָֹהפריׁש
ּכּדגן  ּתרּומתכם לכם ונחׁשב ׁשּנאמר: ּתרּומה; זֹו ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

ּתרּומה. ּתהיה ּבלבד ּבמחׁשבה - הּגרן ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמן

.ÊÈ הרי - הּתנאי נתקּים אם ּתנאי: על ּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָהּמפריׁש
הּמפריׁש וכן ּתרּומה. אינּה - לאו ואם ּתרּומה, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָהיא

ּומעּׂשרֹות  לחכם 51ּתרּומה נׁשאל זה הרי - עליהן ונחם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
חּלין  ותחזר נדרים, ׁשאר לֹו ׁשּמּתירין ּכדר לֹו, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֻּומּתיר
ׁשהפריׁש אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ׁשּיפריׁש עד ׁשהיתה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו

אחרֹות. ּפרֹות אֹו ְֲִֵֵָּתחּלה
.ÁÈ זה הרי ואמר: יין ׁשל ּבֹור על 52הּתֹורם ּתרּומה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

הּׁשבר  מן ׁשלם ׁשּתעלה] צרי] - ׁשלם ׁשּתעלה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמנת
הּׁשפיכה  הּטמאה 53ּומן מן לא אבל ,54- נׁשּברה ואם . ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹֻ

מדּמעת  אֹו55אינּה ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ּבמקֹום הּניחּה . ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לּבֹור  ּתּגיע לא ׁשּכבר 56ּתתּגלּגל מדּמעת, זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹ

הּתנאי  .57נתקּים ְְִֵַַַ
.ËÈ גדֹולה ּבתרּומה אמּורים? ּדברים אבל 58ּבּמה ; ְְְֲֲִִִֶַָָָָ

ּכיון  - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר מעּׂשר, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻֻּבתרּומת
ּתנאֹו נתקּים על 59ׁשעלתה ואף מעּׂשר ּתרּומת היא והרי , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּנטמאת. לֹומר צרי ואין ׁשּנׁשּפכה, אֹו ׁשּנׁשּברה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּפי
.Îאֹו חּלין, וׁשּלמּטה ּתרּומה ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻהאֹומר:

ׁשהּדבר  קּימין, ּדבריו - ּתרּומה וׁשּלמּטה חּלין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשּלמעלה
הּתֹורם 60ּתלּוי  .61ּבדעת ְֵַַַָ

.‡Î ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתֹורם
ּׁשּבּקּטעין  מה ועל הּכרי על ּתרּומה מה 62זֹו ועל ְְְְִִֶַַַַַַַָָֻ
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מעי  שקמצה כל לפרש היינו עיסתה אלא הבעל. רשות צריכה ואינה שלה, הם שאלו - שלה, המזונות מן כלומר סתה,
מדעתו. שלא גם ומפרישה רשות לה נותן בוודאי שלה המצוה שזוהי שכיוון בחלה, והמדובר הבית, של העיסה

וערב.40) שתי בו שהלכו והיינו לתרום, להם יטמאו].41)שמותר שלא כך, על האמינם יראו 42)[כלומר, אם לתרום,
טומאה. לידי שיבוא לפני בכך, שהרי 43)צורך קודם, שיתרום מקפיד אינו וודאי ותרום", "כנוס לו שאמר פי על שאף

גרני, לי כנוס הבית בעל לו אמר "ואם ושם: נתרם". כן אם אלא נכנס הגורן "שאין שם: שמסיים וכמו הדרך, הוא כן
- לתרום במפורש לו אמר שלא פי על שאף הוא החידוש ועיקר ותרום". - "כנוס לו שאמר נזכר ולא תרומה". תרומתו

נתרם. כן אם אלא נכנס הגורן שאין כיוון כלל.44)תורם, תרומה אינה ישראל, של תרם שאם שם. בגיטין הוא כן
ולא 45) ומעשרות. בתרומות כלל חייבים שאינם מירחם, והוא אצלו המעשרות לעונת והגיעו בידו שגדלו פי על אף היינו

תרומה. שתרומתו ואמרו כיסין, בעלי משום גזרו הגוי, תרם אם - הגוי שמירחם ישראל בפירות אלא חכמים גזרו
(46- ישראל של פירותיו הגוי מירח אם א. הטעם: מאותו בזה היו גזירות ושתי תרומה. הגוי תרומת שגם רואים שהרי

והכל  תרומה. שתרומתו - ומעשרות מתרומות לגמרי שפטורים מפירותיו, הגוי תרם אם ב. ומעשרות. בתרומות שחייבות
ומעשרות. תרומות מחיוב ולהפקיעם למרחם לגוי ימסרו שלא למעלה.47)כדי שכתב כמו משלו, "שלמקום 48)היינו:

זו". תלך הולכת ישראל בהנאה.49)שתרומת בהנאה.50)ואסורה אסור דהקדש עסקינן הזה ובזמן הקדש. לשם
עליהם.51) להישאל יכול אינו - נתנם כבר שאם ללוי, או לכהן נתנם לא הבור.52)ועוד מן שמעלה יין שאלו 53)דלי

בבור. שנשארו החולין את וידמע יישפך או יישבר שמא הבור, מן כשמעלה דעתו על מעלה אינה 54)אדם שטומאה
דעתו. על עלה ולא התנאי.55)מצוייה נתקיים לא שהרי תרומה שאינה לפי בדימוע, אוסרת אינה לא 56)כלומר,

הבור. אל הבור.57)תיפול מן עלה כבר נקרא המוקף.58)שזה מן שאינה 59)שניטלת גדולה, בתרומה רק כלומר:
יהיה  שלא במקום תרומה שם עליו ולקרוא הבור מן לתרומה היין דלי את להוציא יכול היה ולא המוקף, מן אלא ניטלת
שכוונתו  שלם", שתעלה מנת "על שאמר שמה מסתבר בה רק - שבבור, היין דימוע שיגרמו ושפיכה שבירה של חשש
תרומת  אבל תנאו. נתקיים לא הבור, אל נשפך או נשבר ואם לבור, תגיע לא ותתגלגל תישבר שאם למקום שלם שיעלה
למנוע  כוונתו אם המוקף, מן שלא אף ניטלת היא הדין מן אבל המוקף, מן אותה תורמים חכמים תלמידי שרק מעשר,
מעשר, תרומת בשם שם לו ולקרוא ולדימוע הבור לתוך לגלגול יחשוש שלא למקום היין דלי להוציא לו היה דימוע
פי  על אף תרומה זו הרי הבור מן כשעלה מיד ולפיכך דימוע. למנוע כוונתו הייתה שלא נראה כן, עשה שלא ומכיוון

כך. אחר למטה.60)שנשבר או למעלה בדרום, או בצפון תרומתו, מקום את 61)לקבוע בתורם שהמדובר [נראה
חוש  ואינו שלמטה, ממה או שלמעלה ממה שאוכל בזה ומשמיענו תבואה), של (=אוצר פי המנורה על שאף לדימוע. ש

יש  מדרבנן, אלא אינו דימוע שאיסור כיוון - כנגדם חולין של מאה בתערובת, יהיו ולא בחולין, חיטים כמה שנתערבו
דרבנן  באיסורי שהרי יותר. ולא התרומה הם הם לבסוף, שיפריש שלמטה, או שלמעלה שהחיטים "ברירה" על כאן לסמוך

ברירה. על נידושו.62)סומכים שלא קטועות שיבולים



zenexzקיב zekld - mirxf xtq - xii` '` ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּתבן 63ּׁשּבּצדדין  ּׁשּבתֹו מה הּיקב 64ועל את הּתֹורם .65 ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ּׁשּבחרצּנין  מה על לתרם לּבֹו את ׁשּיכּון צרי ועל 66- ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

ּׁשּבּזּגין  ׁשּיכּון 67מה צרי - יין ׁשל הּבֹור את הּתֹורם . ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּׁשּבּגפת  מה על לתרם לּבֹו אּלא 68את נתּכּון, לא ואם . ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי הּכל; נפטר - סתם ְְְִִֵֶַַַַָָֹּתרם
ונמצאּו ּתאנים ׁשל ּכלּכּלה הּתֹורם הּכל. על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשהּתרּומה
ׁשּבלּבֹו מּפני ּפטּורין, אּלּו הרי - הּכלּכּלה ּבצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּתאנים

הּכל. על ְִַַֹֹלתרם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הּיפה ‡. מן אּלא ּתֹורמין את 2אין ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּמתקּים  מן ּתֹורם - ּכהן ׁשם אין ואם מּמּנּו. אף 3חלּבֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ּתאנים  ּתֹורם ּכיצד? מתקּים. ׁשאינֹו יפה ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

הּגרֹוגרֹות  ּגרֹוגרֹות 4על ּתֹורם - ּכהן ׁשם ׁשאין ּובמקֹום , ְְְֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּתאנים  רגיל 5על ואם ּגרֹוגרֹות 6. ּתאנים -7לעּׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ׁשם  ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו הּגרֹוגרֹות על הּתאנים מן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּתֹורם
ּכהן  ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל מן 8ּכהן. ּתֹורמין אין - ְְֲִִֵֵֵֵֶָָֹֹ

ׁש למקֹום אפּלּו הּתאנים על לעּׂשֹות הּגרֹוגרֹות ּדרּכן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ
ּגרֹוגרֹות. ְְִֵָּתאנים

ׁשלם ·. ּבצל לא 9ּתֹורמין אבל קטן; ׁשהּוא ּפי על אף , ְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
מקֹום  ּבכל גדֹול. ׁשהּוא ּפי על אף ּבצל, אין 10חצי ְֲִִֵֶַַָָָָָ

מינֹו ׁשאינֹו על מּמין הּגרן 11ּתֹורמין מן ּכּדגן ׁשּנאמר: ; ְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּיקב  מן ּתרּומה.12וכמלאה ּתרּומתֹו אין - ּתרם ואם . ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

אחד 13הּקּׁשּות ‚. מין - חּטים 14והמלפפֹון מין ּכל ,15- ְְְִִִִִֶַַָָָ
ּתאנים  מין ּכל ותֹורם 16אחד, אחד, - ּודבלה ּוגרֹוגרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ּכלאים  ׁשהּוא וכל זה. על מּזה 17מּזה יתרם לא - ּבחברֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ
חמּׁשים  לֹו היּו ּכיצד? הרע. על הּיפה מן אפּלּו זה, ֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָעל
והפריׁש אחד, ּבבית ּׂשעֹורים סאה וחמּׁשים חּטין ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָסאה

ּתרּומה  אינן - חּטין סאין ׁשני הּכל ׁשאינֹו18על וכל . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
מן  לא אבל הרע, על הּיפה מן ּתֹורם - ּבחברֹו ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכלאים

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּיפה; על מן 19הרע חּוץ . ְְְִִֶַַַַָָָָָ
אדם 20הּזּונין  אכל ׁשאינן מּפני החּטים, .21על ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

מלאכּתֹו„. ׁשּנגמרה מּדבר ּתֹורמין ׁשּלא 22אין ּדבר על ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
על  מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹנגמרה
נגמרה  ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, נגמרה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹֹּדבר

ׁשּנאמר  מלאכּתֹו; ׁשּנגמרה ּדבר על מן 23מלאכּתֹו ּכּדגן : ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ואם  הּגמּור. על הּגמּור מן - הּיקב מן וכמלאה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּגרן

ּתרּומה  ּתרּומתן - .24ּתרמּו ְְְָָָָ
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הכרי.63) והנסתר.64)שבצידי הנגלה כל על מוציא כלומר, חיטין, בלא אפשר שהיין 65)שאי הגת שלפני חיבור
לתוכו. יין.68)שבקליפות.67)שבגרעינים.66)יורד של בבור מדובר הרי עיון וצריך זיתים. של פסולת היא

מאימתי )1 הגורן. את תורמין ומאימתי מינו. שאינו על ממין תורם אם היפה. מן או המתקיים מן תורם, זה מה יבאר
אם  איפכא. או התלוש על המחובר מן תורמין אם ודין הטמא. על הטהור מן תורמין אם הזיתים. ואת הגת את תורמין
תרומה  המפריש איפכא. או לה, חוצה של על הארץ מפירות תורמין אם הישן. על החדש ומן היבש על הלח מן תורמין
תרם  זה. על זה שתורמין והדברים הדמאי, מן והתורם נקוב, עציץ אחרים. פירות על תרומתו ניטלה שלא ראשון ממעשר

עליו. לפרוש שהניחו היין את לבדוק צריך בשנה פרקים בשלשה מגולה. ונמצאת יין של משנה 2)חבית פ"ב תרומות
שאמרה 3)ד. ואףֿעלֿפי שם). המשניות (פירוש הכהן ליד שיגיענו עד שיתקיים והיינו יהודה. כר' ולא שם, כתנאֿקמא

מן  לכתחלה כאן תורם ג), הלכה (להלן תרומה תרומתו הרעה, מן בדיעבד תרם שאם כיון - חלבו" את "בהרימכם תורה
ראשונה). (משנה מתקיים אינו שהיפה כיון דיעבד, כמו הוא שהרי יבשות.4)הרעה, מגרוגרות יפות יותר לחות, שתאנים

יותר.5) מתקיימות נה.6)שהגרוגרות יתקלקלו.7)מנחות לא כן, כדעת 9)שם.8)ואם ה', משנה שם תרומות
יהודה. כרבי ולא על 10)תנאֿקמא ממין תורמין אין מקום "בכל להלן אלו מלים שתי מחוברות חדשים, [בדפוסים

מקום. "בכל ופירשו: שלמעלה, למה אותן חיברו והכסףֿמשנה קורקוס הר"י אבל הרדב"ז. בפירוש הוא וכך מינו" שאינו
בין  יותר, שוה תנאֿקמא לדעת שלם, קטן "בצל שם: המשנה בפירוש כתב וכן כהן". שאין בין כהן, שיש בין כלומר
רבינו  דברי יישוב קורקוס בר"י וראה מתקיים". שהוא לפי כהן שאין במקום בין יפה, אצלו שהוא לפי כהן שיש במקום

לט:). בברכות הגמרא סוגיית ד.11)עם משנה שם מן 12)תרומות יין) =) ומלאה שלו, הגורן מן דגן תורמין כלומר,
יצהר  חלב "כל יב): יח, (במדבר שנאמר ממה זאת למדו נג: ובבכורות ד). הלכה להלן (וראה מינו על אחד כל שלו, היקב
ומראה  ו, משנה שם תרומות יוםֿטוב' 'תוספות וראה רדב"ז. ועיין לזה". וחלב לזה, חלב "תן - ודגן" תירוש חלב וכל

אחד. זה ד"ה ד, הלכה שם בירושלמי ו,13)הפנים משנה "פאקוס"שם היא קישות יהודה. כר' ולא תנאֿקמא כדעת
שם). (רע"ב להלן.14)בערבית וראה ב), משנה פ"א (כלאים אחד מין הן כלאים לענין גם ולבנה.15)שכן שחורה

ד. משנה שם.16)שם ו.17)משנה משנה בתרומות 18)שם מפורש וכן החטים. על אפילו תרומה אינם [כלומר,
ובית  בהם, עצמן תרומת אומרים שמאי בית תרמו, ואם היין. על ענבים ולא השמן על זיתים תורמין "אין ד: משנה פ"א
השמן, על ולא הזיתים על לא תרומה כאן אין השמן, על גם לתרום ונתכוין "הואיל תרומה". תרומתן אין אומרים הלל
בנדרים  כמפורש כולו", הותר מקצתו שהותר ו"נדר נדר, כמו היא שתרומה שם). (רע"ב כלל" תרם לא כאילו הוא והרי
ובחזוןֿאיש  שם, אנשי בתוספת וראה ושעורים. חטים על חטים לתורם והואֿהדין ראשונה), (משנה הלל בית לדעת כה:

חלבו 19)כאן]. את בהרימכם חטא עליו תשאו "ולא לב): (שם, שנאמר ממה פט:) (יבמות זאת ולמדו שם. תרומות
שבדיעבד  הרי - עליו יש חטא איזה תרומה, תרומתו אין ואם חטא. עליו יש היפה, מן מרים אינו שאם הרי - ממנו"

תרומה. ונפסד.20)תרומתו גרוע החיטה, ממיני רבינו 21)מין ומפרש אוכל", שאינן "מפני שם: משנה פ"ב בתרומות
אֿב. הלכות ב בפרק למעלה וראה אדם. אוכל עיין 22)שאינם המשנה, מסדר קצת שינה ורבינו י. משנה פ"א שם

שם. יוםֿטוב' קרח.23)'תוספות פרשת בספרי הוא שלמעלה 24)כן ואףֿעלֿפי יח. הלכה להלן וראה שם. משנה
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מּׁשּיברר 25מאימתי ‰. הּגרן? את מקצת 26ּתֹורמין ּברר . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּבלים  הּמכניס ּברּור. ׁשאינֹו על הּברּור מן ּתֹורמין -27 ְְֳִִִִִֵֶַַַַָָ

ּתֹורם  זה הרי - מלילֹות לעּׂשֹותן ּביתֹו מן 28לתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַָ
.29ׁשּבלים  ֳִִ

.Â ׁשתי 30מאימתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מּׁשּיטענּו31וערב  הּזיתים? את ּתֹורמין מאימתי .32. ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

.Ê הּטהֹור מן ּתֹורמין -33אין ּתרם ואם הּטמא; על ְְִִִֵֵַַַַָָָ
ּתרּומה  מּסיני 34ּתרּומתֹו למׁשה והלכה ׁשל 35. ׁשעּגּול , ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

הּטהֹור 36ּדבלה  מן לכּתחּלה ּתֹורמין - מקצתֹו ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּבֹו הּטמא על גּוף 37ׁשּבֹו ׁשהּוא ּבלבד, העּגּול ולא . ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ירק  ׁשל אגּדה אפּלּו אּלא ׁשל 38אחד, ערמה אפּלּו , ֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻ
ׁשּבּה39חּטים  הּטהֹור מן ּתֹורמין - מקצתּה ׁשּנטמאה , ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ

ׁשּתי  אֹו עּגּולים ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָעל

ּבצּדּה טהֹורה ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָֻאגּדֹות
לכּתחּלה  הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא ותֹורמין 40- . ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ

מעּׂשר  לכּתחּלה;41ּתרּומת הּטמא על הּטהֹור מן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ
ׁשּבֹו המקּדׁש מן טל - מּמּנּו מקּדׁשֹו את .42ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹֻ

.Á ּתֹורמין הּטהֹור 43אין על הּטמא ּתרם:44מן ואם . ְְִִִֵֵַַַַָָָ
ּתרּומה  ּתרּומתֹו - את 45ּבׁשֹוגג ּתּקן לא - ּבמזיד ; ְְְְִִֵֵֵֶָָֹ

ּתרּומה 46הּׁשירים  - ׁשהרים וזה ויתרם 47, ויחזר ּבּמה 48, . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
אמּורים  ּבּטמאה 49ּדברים ידע ׁשּלא ידע 50? אם אבל ; ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֻ

לתרם  ׁשּמּתר הּוא 51וׁשגג הרי - הּטהֹור על הּטמא מן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
מעּׂשר  ּבתרּומת וכן .52ּכמזיד. ְְֲִִֵֵֵַַַ

.Ëהּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַָָָֹֻאין
המחּבר  ּתלּוׁשין 53על ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? ואמר:54. ְְְִֵֵַַַַָָָֻ

המחּברים  אּלּו ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו אּלּו אפּלּו55ּפרֹות , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מין  לענין  - בדיעבד  אף תרומה תרומתו אין ושם מינו, שאינו על ממין תורמין שאין הנ"ל, מהפסוק רבינו למד ב הלכה
שלא, סימן יו"ד ש"ך (ועיין גמור שאינו בדין שלמדנו כמו תרומה, שתרומתו שילמדנו מיוחד פסוק מצאנו לא מינו בשאינו
אין  שם שגם חלה", אינה קמה חלתו "המפריש ה) משנה פ"ב (חלה שאמרו מה על להקשות אין הטעם ומאותו פ). ס"ק

שם). שלמה ומלאכת ר"ש (עיין חלה חלתו שתהא מיוחד פ"ג.25)לימוד תרומות ספרים 26)תוספתא בכמה
קורקוס  (מהר"י "משיצבור" מגיהים ויש כפשוטה). תוספתא רוקח, מעשה כסףֿמשנה, קורקוס, (מהר"י "משיכבור"
יג). הלכה מעשר מהלכות פ"ג (להלן ערימה העמדת והיינו ראשון, דפוס נוסחת לפי שם בתוספתא הוא וכן וכסףֿמשנה).

יהודה.27) ב"ר יוסי כרבי ולא רבי כדעת יג. מן.28)ביצה לידי 29)צ"ל: לבוא סופן שאין מלאכתן, גמר היא שזו
להלן. וראה שם). (רש"י גרנן וזהו אחר, וזה 30)גורן וגת. יקב גורן, אלא כאן הזכיר לא רבינו [והנה שם תוספתא

נגמרה  שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר איסור לך "אין ה) הלכה פ"א (תרומות בירושלמי שאמרו למה מתאים
צמוקים]. לעשותן העומדים ענבים על יין שתורמים יח, הלכה להלן וראה בלבד". ויקב גורן אלא לדרוך 31)מלאכתו,

הזיתים.32)בה. על הקורה משישימו "ונחשב 33)כלומר, שנאמר ממה כן למדו שם ובירושלמי א. משנה פ"ב תרומות
שאפשר, אףֿעלֿפי וזה טהור, ומקצתו טמא מקצתו שיהא איפשר (אי) ויקב גורן "מה - היקב", מן וכו' כדגן תרומתכם לכם
הטמא  ומן הטהור על הטהור מן שיתרום כדי טהור כולו או טמא כולו יהא שתרם מה כלומר: משאיֿאפשר". אפשר למדין

ההלכה). (בסוף הטמא על הטהור מן ניטלת מעשר תרומת אבל גדולה, בתרומה זה וכל (ר"ש). הטמא משנה 34)על
תרומת  ממנו "והרמותם כו): (שם, שנאמר כתיב". ממנו - תרומה? תרומתו יהא לא "מעתה שואל: שם ובירושלמי שם.

הטמא. על הטהור מן תרם אם אפילו תרומה, תרומתו שמכלֿמקום - העגול 35)ה'" אמרו, "באמת נאמר: שם במשנה
ה  בפירוש רבינו וכתב וכו'". דבילה שם.של ור"ש ברע"ב ועיין מסיני". למשה הלכה הוא באמת, שאמר מקום "וכל משנה

(פיה"מ).36) דבלה" ונקראת היבשים התאנים מן שעושים גדול נחשב 37)"ככר לא רבים, מחלקים מחוברת שהיא "לפי
(שם). כולה" טומאה ומקבל חיבור שיהא אחד כגוף האגודה"38)אותם לכל ידוע שם ואין מחולקים גופים "שהם

(שם).39)(שם). בדבוק" האגודה מן פחותה יותר שהיא חיטים של שכתוב 40)"כרי כמו תרומה, תרומתו - ובדיעבד
ההלכה. בתחילת שם.41)למעלה טמא.42)ירושלמי בו יש אם אף - שבו הטהור מן תקח שתמיד היינו שם, הוא כן

ההלכה.43) בסוף - מעשר  תרומת ולענין גדולה. ב.44)תרומה משנה פ"ב שעת 45)תרומות לה היתה אם דוקא
בפסחים  הסוגיא ע"פ כאן (רדב"ז תרומה תרומתו אין המחובר, מן שנתלשה בעת נטמאה אם אבל בטהרה, להפרשה הכושר

יד). הלכה פ"ב למעלה וראה שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן הטבל.46)לג. תרומתו 47)את התורה מן שהרי
אושעיא). ברבי נתן כרבי צ. (יבמות במזיד אפילו השירים.48)תרומה, את לתקן תרומה.49)כדי תרומתו שבשוגג

(הגהה 50) יוםֿטוב' 'תוספות ועיין יהודה, כר' הלכה שאין כתב ששם במשנה, מפירושיו בו וחזר שם. בתרומות יהודה כר'
חדשים). דפוסים משנה).51)ברמב"ם (כסף א הלכה שם ניטלת 52)ירושלמי מעשר "תרומת שם: בירושלמי הוא כן

במשנה  הוא וכן הטהור". על הטמא מן ניטלת ואינה הטמא על הטהור מן הטמא, על הטמא ומן הטהור על הטהור מן
וכו'". טבל מעשר לו שהיה לוי בן "וכן למד תרומו 53)שם: כו) יח, (לבמדבר קורח פרשת ובספרי ה. משנה פ"א ת

בתוספות  ועיין המחובר". על התלוש מן ולא התלוש על המחובר מן יתרום "שלא - ממנו" "והרמותם שנאמר ממה זאת
כו). הלכה פי"א להלן (וראה אין ד"ה סב. המחוברים,54)קידושין הפירות ואילו שלו, הם התלושים הפירות [כלומר,

להלן]. וראה שלו, אינם מפריש, הוא תרומה,55)שעליהם תרומתו משלו, עליהם ותרם תלושים, היו ואילו שלו. [שאינם
ב]. הלכה פ"ד למעלה כמפורש
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הּתבן 63ּׁשּבּצדדין  ּׁשּבתֹו מה הּיקב 64ועל את הּתֹורם .65 ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ּׁשּבחרצּנין  מה על לתרם לּבֹו את ׁשּיכּון צרי ועל 66- ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

ּׁשּבּזּגין  ׁשּיכּון 67מה צרי - יין ׁשל הּבֹור את הּתֹורם . ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּׁשּבּגפת  מה על לתרם לּבֹו אּלא 68את נתּכּון, לא ואם . ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי הּכל; נפטר - סתם ְְְִִֵֶַַַַָָֹּתרם
ונמצאּו ּתאנים ׁשל ּכלּכּלה הּתֹורם הּכל. על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשהּתרּומה
ׁשּבלּבֹו מּפני ּפטּורין, אּלּו הרי - הּכלּכּלה ּבצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּתאנים

הּכל. על ְִַַֹֹלתרם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הּיפה ‡. מן אּלא ּתֹורמין את 2אין ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּמתקּים  מן ּתֹורם - ּכהן ׁשם אין ואם מּמּנּו. אף 3חלּבֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ּתאנים  ּתֹורם ּכיצד? מתקּים. ׁשאינֹו יפה ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

הּגרֹוגרֹות  ּגרֹוגרֹות 4על ּתֹורם - ּכהן ׁשם ׁשאין ּובמקֹום , ְְְֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּתאנים  רגיל 5על ואם ּגרֹוגרֹות 6. ּתאנים -7לעּׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ׁשם  ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו הּגרֹוגרֹות על הּתאנים מן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּתֹורם
ּכהן  ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל מן 8ּכהן. ּתֹורמין אין - ְְֲִִֵֵֵֵֶָָֹֹ

ׁש למקֹום אפּלּו הּתאנים על לעּׂשֹות הּגרֹוגרֹות ּדרּכן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ
ּגרֹוגרֹות. ְְִֵָּתאנים

ׁשלם ·. ּבצל לא 9ּתֹורמין אבל קטן; ׁשהּוא ּפי על אף , ְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
מקֹום  ּבכל גדֹול. ׁשהּוא ּפי על אף ּבצל, אין 10חצי ְֲִִֵֶַַָָָָָ

מינֹו ׁשאינֹו על מּמין הּגרן 11ּתֹורמין מן ּכּדגן ׁשּנאמר: ; ְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּיקב  מן ּתרּומה.12וכמלאה ּתרּומתֹו אין - ּתרם ואם . ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

אחד 13הּקּׁשּות ‚. מין - חּטים 14והמלפפֹון מין ּכל ,15- ְְְִִִִִֶַַָָָ
ּתאנים  מין ּכל ותֹורם 16אחד, אחד, - ּודבלה ּוגרֹוגרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ּכלאים  ׁשהּוא וכל זה. על מּזה 17מּזה יתרם לא - ּבחברֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ
חמּׁשים  לֹו היּו ּכיצד? הרע. על הּיפה מן אפּלּו זה, ֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָעל
והפריׁש אחד, ּבבית ּׂשעֹורים סאה וחמּׁשים חּטין ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָסאה

ּתרּומה  אינן - חּטין סאין ׁשני הּכל ׁשאינֹו18על וכל . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
מן  לא אבל הרע, על הּיפה מן ּתֹורם - ּבחברֹו ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכלאים

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּיפה; על מן 19הרע חּוץ . ְְְִִֶַַַַָָָָָ
אדם 20הּזּונין  אכל ׁשאינן מּפני החּטים, .21על ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

מלאכּתֹו„. ׁשּנגמרה מּדבר ּתֹורמין ׁשּלא 22אין ּדבר על ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
על  מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹנגמרה
נגמרה  ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, נגמרה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹֹּדבר

ׁשּנאמר  מלאכּתֹו; ׁשּנגמרה ּדבר על מן 23מלאכּתֹו ּכּדגן : ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ואם  הּגמּור. על הּגמּור מן - הּיקב מן וכמלאה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּגרן

ּתרּומה  ּתרּומתן - .24ּתרמּו ְְְָָָָ
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הכרי.63) והנסתר.64)שבצידי הנגלה כל על מוציא כלומר, חיטין, בלא אפשר שהיין 65)שאי הגת שלפני חיבור
לתוכו. יין.68)שבקליפות.67)שבגרעינים.66)יורד של בבור מדובר הרי עיון וצריך זיתים. של פסולת היא

מאימתי )1 הגורן. את תורמין ומאימתי מינו. שאינו על ממין תורם אם היפה. מן או המתקיים מן תורם, זה מה יבאר
אם  איפכא. או התלוש על המחובר מן תורמין אם ודין הטמא. על הטהור מן תורמין אם הזיתים. ואת הגת את תורמין
תרומה  המפריש איפכא. או לה, חוצה של על הארץ מפירות תורמין אם הישן. על החדש ומן היבש על הלח מן תורמין
תרם  זה. על זה שתורמין והדברים הדמאי, מן והתורם נקוב, עציץ אחרים. פירות על תרומתו ניטלה שלא ראשון ממעשר

עליו. לפרוש שהניחו היין את לבדוק צריך בשנה פרקים בשלשה מגולה. ונמצאת יין של משנה 2)חבית פ"ב תרומות
שאמרה 3)ד. ואףֿעלֿפי שם). המשניות (פירוש הכהן ליד שיגיענו עד שיתקיים והיינו יהודה. כר' ולא שם, כתנאֿקמא

מן  לכתחלה כאן תורם ג), הלכה (להלן תרומה תרומתו הרעה, מן בדיעבד תרם שאם כיון - חלבו" את "בהרימכם תורה
ראשונה). (משנה מתקיים אינו שהיפה כיון דיעבד, כמו הוא שהרי יבשות.4)הרעה, מגרוגרות יפות יותר לחות, שתאנים

יותר.5) מתקיימות נה.6)שהגרוגרות יתקלקלו.7)מנחות לא כן, כדעת 9)שם.8)ואם ה', משנה שם תרומות
יהודה. כרבי ולא על 10)תנאֿקמא ממין תורמין אין מקום "בכל להלן אלו מלים שתי מחוברות חדשים, [בדפוסים

מקום. "בכל ופירשו: שלמעלה, למה אותן חיברו והכסףֿמשנה קורקוס הר"י אבל הרדב"ז. בפירוש הוא וכך מינו" שאינו
בין  יותר, שוה תנאֿקמא לדעת שלם, קטן "בצל שם: המשנה בפירוש כתב וכן כהן". שאין בין כהן, שיש בין כלומר
רבינו  דברי יישוב קורקוס בר"י וראה מתקיים". שהוא לפי כהן שאין במקום בין יפה, אצלו שהוא לפי כהן שיש במקום

לט:). בברכות הגמרא סוגיית ד.11)עם משנה שם מן 12)תרומות יין) =) ומלאה שלו, הגורן מן דגן תורמין כלומר,
יצהר  חלב "כל יב): יח, (במדבר שנאמר ממה זאת למדו נג: ובבכורות ד). הלכה להלן (וראה מינו על אחד כל שלו, היקב
ומראה  ו, משנה שם תרומות יוםֿטוב' 'תוספות וראה רדב"ז. ועיין לזה". וחלב לזה, חלב "תן - ודגן" תירוש חלב וכל

אחד. זה ד"ה ד, הלכה שם בירושלמי ו,13)הפנים משנה "פאקוס"שם היא קישות יהודה. כר' ולא תנאֿקמא כדעת
שם). (רע"ב להלן.14)בערבית וראה ב), משנה פ"א (כלאים אחד מין הן כלאים לענין גם ולבנה.15)שכן שחורה

ד. משנה שם.16)שם ו.17)משנה משנה בתרומות 18)שם מפורש וכן החטים. על אפילו תרומה אינם [כלומר,
ובית  בהם, עצמן תרומת אומרים שמאי בית תרמו, ואם היין. על ענבים ולא השמן על זיתים תורמין "אין ד: משנה פ"א
השמן, על ולא הזיתים על לא תרומה כאן אין השמן, על גם לתרום ונתכוין "הואיל תרומה". תרומתן אין אומרים הלל
בנדרים  כמפורש כולו", הותר מקצתו שהותר ו"נדר נדר, כמו היא שתרומה שם). (רע"ב כלל" תרם לא כאילו הוא והרי
ובחזוןֿאיש  שם, אנשי בתוספת וראה ושעורים. חטים על חטים לתורם והואֿהדין ראשונה), (משנה הלל בית לדעת כה:

חלבו 19)כאן]. את בהרימכם חטא עליו תשאו "ולא לב): (שם, שנאמר ממה פט:) (יבמות זאת ולמדו שם. תרומות
שבדיעבד  הרי - עליו יש חטא איזה תרומה, תרומתו אין ואם חטא. עליו יש היפה, מן מרים אינו שאם הרי - ממנו"

תרומה. ונפסד.20)תרומתו גרוע החיטה, ממיני רבינו 21)מין ומפרש אוכל", שאינן "מפני שם: משנה פ"ב בתרומות
אֿב. הלכות ב בפרק למעלה וראה אדם. אוכל עיין 22)שאינם המשנה, מסדר קצת שינה ורבינו י. משנה פ"א שם

שם. יוםֿטוב' קרח.23)'תוספות פרשת בספרי הוא שלמעלה 24)כן ואףֿעלֿפי יח. הלכה להלן וראה שם. משנה

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` '` ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּׁשּיברר 25מאימתי ‰. הּגרן? את מקצת 26ּתֹורמין ּברר . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּבלים  הּמכניס ּברּור. ׁשאינֹו על הּברּור מן ּתֹורמין -27 ְְֳִִִִִֵֶַַַַָָ

ּתֹורם  זה הרי - מלילֹות לעּׂשֹותן ּביתֹו מן 28לתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַָ
.29ׁשּבלים  ֳִִ

.Â ׁשתי 30מאימתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מּׁשּיטענּו31וערב  הּזיתים? את ּתֹורמין מאימתי .32. ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

.Ê הּטהֹור מן ּתֹורמין -33אין ּתרם ואם הּטמא; על ְְִִִֵֵַַַַָָָ
ּתרּומה  מּסיני 34ּתרּומתֹו למׁשה והלכה ׁשל 35. ׁשעּגּול , ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

הּטהֹור 36ּדבלה  מן לכּתחּלה ּתֹורמין - מקצתֹו ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּבֹו הּטמא על גּוף 37ׁשּבֹו ׁשהּוא ּבלבד, העּגּול ולא . ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ירק  ׁשל אגּדה אפּלּו אּלא ׁשל 38אחד, ערמה אפּלּו , ֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻ
ׁשּבּה39חּטים  הּטהֹור מן ּתֹורמין - מקצתּה ׁשּנטמאה , ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ

ׁשּתי  אֹו עּגּולים ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָעל

ּבצּדּה טהֹורה ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָֻאגּדֹות
לכּתחּלה  הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא ותֹורמין 40- . ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ

מעּׂשר  לכּתחּלה;41ּתרּומת הּטמא על הּטהֹור מן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ
ׁשּבֹו המקּדׁש מן טל - מּמּנּו מקּדׁשֹו את .42ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹֻ

.Á ּתֹורמין הּטהֹור 43אין על הּטמא ּתרם:44מן ואם . ְְִִִֵֵַַַַָָָ
ּתרּומה  ּתרּומתֹו - את 45ּבׁשֹוגג ּתּקן לא - ּבמזיד ; ְְְְִִֵֵֵֶָָֹ

ּתרּומה 46הּׁשירים  - ׁשהרים וזה ויתרם 47, ויחזר ּבּמה 48, . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
אמּורים  ּבּטמאה 49ּדברים ידע ׁשּלא ידע 50? אם אבל ; ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֻ

לתרם  ׁשּמּתר הּוא 51וׁשגג הרי - הּטהֹור על הּטמא מן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
מעּׂשר  ּבתרּומת וכן .52ּכמזיד. ְְֲִִֵֵֵַַַ

.Ëהּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַָָָֹֻאין
המחּבר  ּתלּוׁשין 53על ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? ואמר:54. ְְְִֵֵַַַַָָָֻ

המחּברים  אּלּו ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו אּלּו אפּלּו55ּפרֹות , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֻ
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מין  לענין  - בדיעבד  אף תרומה תרומתו אין ושם מינו, שאינו על ממין תורמין שאין הנ"ל, מהפסוק רבינו למד ב הלכה
שלא, סימן יו"ד ש"ך (ועיין גמור שאינו בדין שלמדנו כמו תרומה, שתרומתו שילמדנו מיוחד פסוק מצאנו לא מינו בשאינו
אין  שם שגם חלה", אינה קמה חלתו "המפריש ה) משנה פ"ב (חלה שאמרו מה על להקשות אין הטעם ומאותו פ). ס"ק

שם). שלמה ומלאכת ר"ש (עיין חלה חלתו שתהא מיוחד פ"ג.25)לימוד תרומות ספרים 26)תוספתא בכמה
קורקוס  (מהר"י "משיצבור" מגיהים ויש כפשוטה). תוספתא רוקח, מעשה כסףֿמשנה, קורקוס, (מהר"י "משיכבור"
יג). הלכה מעשר מהלכות פ"ג (להלן ערימה העמדת והיינו ראשון, דפוס נוסחת לפי שם בתוספתא הוא וכן וכסףֿמשנה).

יהודה.27) ב"ר יוסי כרבי ולא רבי כדעת יג. מן.28)ביצה לידי 29)צ"ל: לבוא סופן שאין מלאכתן, גמר היא שזו
להלן. וראה שם). (רש"י גרנן וזהו אחר, וזה 30)גורן וגת. יקב גורן, אלא כאן הזכיר לא רבינו [והנה שם תוספתא

נגמרה  שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר איסור לך "אין ה) הלכה פ"א (תרומות בירושלמי שאמרו למה מתאים
צמוקים]. לעשותן העומדים ענבים על יין שתורמים יח, הלכה להלן וראה בלבד". ויקב גורן אלא לדרוך 31)מלאכתו,

הזיתים.32)בה. על הקורה משישימו "ונחשב 33)כלומר, שנאמר ממה כן למדו שם ובירושלמי א. משנה פ"ב תרומות
שאפשר, אףֿעלֿפי וזה טהור, ומקצתו טמא מקצתו שיהא איפשר (אי) ויקב גורן "מה - היקב", מן וכו' כדגן תרומתכם לכם
הטמא  ומן הטהור על הטהור מן שיתרום כדי טהור כולו או טמא כולו יהא שתרם מה כלומר: משאיֿאפשר". אפשר למדין

ההלכה). (בסוף הטמא על הטהור מן ניטלת מעשר תרומת אבל גדולה, בתרומה זה וכל (ר"ש). הטמא משנה 34)על
תרומת  ממנו "והרמותם כו): (שם, שנאמר כתיב". ממנו - תרומה? תרומתו יהא לא "מעתה שואל: שם ובירושלמי שם.

הטמא. על הטהור מן תרם אם אפילו תרומה, תרומתו שמכלֿמקום - העגול 35)ה'" אמרו, "באמת נאמר: שם במשנה
ה  בפירוש רבינו וכתב וכו'". דבילה שם.של ור"ש ברע"ב ועיין מסיני". למשה הלכה הוא באמת, שאמר מקום "וכל משנה

(פיה"מ).36) דבלה" ונקראת היבשים התאנים מן שעושים גדול נחשב 37)"ככר לא רבים, מחלקים מחוברת שהיא "לפי
(שם). כולה" טומאה ומקבל חיבור שיהא אחד כגוף האגודה"38)אותם לכל ידוע שם ואין מחולקים גופים "שהם

(שם).39)(שם). בדבוק" האגודה מן פחותה יותר שהיא חיטים של שכתוב 40)"כרי כמו תרומה, תרומתו - ובדיעבד
ההלכה. בתחילת שם.41)למעלה טמא.42)ירושלמי בו יש אם אף - שבו הטהור מן תקח שתמיד היינו שם, הוא כן

ההלכה.43) בסוף - מעשר  תרומת ולענין גדולה. ב.44)תרומה משנה פ"ב שעת 45)תרומות לה היתה אם דוקא
בפסחים  הסוגיא ע"פ כאן (רדב"ז תרומה תרומתו אין המחובר, מן שנתלשה בעת נטמאה אם אבל בטהרה, להפרשה הכושר

יד). הלכה פ"ב למעלה וראה שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן הטבל.46)לג. תרומתו 47)את התורה מן שהרי
אושעיא). ברבי נתן כרבי צ. (יבמות במזיד אפילו השירים.48)תרומה, את לתקן תרומה.49)כדי תרומתו שבשוגג

(הגהה 50) יוםֿטוב' 'תוספות ועיין יהודה, כר' הלכה שאין כתב ששם במשנה, מפירושיו בו וחזר שם. בתרומות יהודה כר'
חדשים). דפוסים משנה).51)ברמב"ם (כסף א הלכה שם ניטלת 52)ירושלמי מעשר "תרומת שם: בירושלמי הוא כן

במשנה  הוא וכן הטהור". על הטמא מן ניטלת ואינה הטמא על הטהור מן הטמא, על הטמא ומן הטהור על הטהור מן
וכו'". טבל מעשר לו שהיה לוי בן "וכן למד תרומו 53)שם: כו) יח, (לבמדבר קורח פרשת ובספרי ה. משנה פ"א ת

בתוספות  ועיין המחובר". על התלוש מן ולא התלוש על המחובר מן יתרום "שלא - ממנו" "והרמותם שנאמר ממה זאת
כו). הלכה פי"א להלן (וראה אין ד"ה סב. המחוברים,54)קידושין הפירות ואילו שלו, הם התלושים הפירות [כלומר,

להלן]. וראה שלו, אינם מפריש, הוא תרומה,55)שעליהם תרומתו משלו, עליהם ותרם תלושים, היו ואילו שלו. [שאינם
ב]. הלכה פ"ד למעלה כמפורש
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לכׁשּיּתלׁשּו ערּוגֹות 56אמר ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו ואמר:57; ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ
זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָּפרֹות

יהיּו58מחּברים  מחּברים זֹו ערּוגה ּפרֹות ׁשאמר: אֹו ; ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻֻ
ּתלּוׁשין  זֹו ערּוגה ּפרֹות על לא 59ּתרּומה ּכלּום - .60אמר ְְְֲִֵַַָָָֹ

על  ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ּפרֹות אמר: אם ְְְֲֲִִִֵַַָָָָאבל
לכׁשּיּתלׁשּו זֹו ערּוגה ּובידֹו61ּפרֹות הֹואיל ונתלׁשּו, , ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

- ׁשניהם ולכׁשּיּתלׁשּו מעּׂשה, מחּסר אינֹו - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻלתלׁשן
קּימין  ׁשליׁש62ּדבריו ׁשּיביאּו והּוא ׁשאמר.63. ּבעת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

.Èהּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין על 64אין ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
ירק  לּקט ּכיצד? ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּתרם ואם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּלח;
אּלא  זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר מּמּנּו ולּקט ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּיֹום
ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים. ׁשני להׁשּתּמר ּדרּכֹו ּכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאם
ׁשּלּקט  ּכל המלפפֹונֹות, ּכגֹון ימים, ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלהׁשּתּמר
ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ותֹורם מצטרף, - ימים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבׁשלׁשת
ּבערב  ולּקט ּבׁשחרית ולּקט ּבלבד, אחד יֹום ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלהׁשּתּמר

זה. על מּזה ּתֹורם -ִֵֶֶַ
.‡Èזֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ׁשעברה,65אין ׁשנה ּפרֹות על ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

- ּתרם ואם זֹו. ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה מּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹולא

ּתרּומה  ׁשנה 66אינּה ׁשנה ׁשּנאמר: לּקט 67; ערב 69ירק 68. ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
הּׁשנה  אחר 70ראׁש ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

וזה  חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ּתֹורמין אין - הּׁשמׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבאה
לּקט  אם וכן ּבׁשבט 72אתרֹוג 71יׁשן. עּׂשר חמּׁשה ּבערב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

מּׁשּבאה  אחר אתרֹוג ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעד
- ּבתׁשרי ׁשאחד מּפני זה. על מּזה ּתֹורמין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּׁשמׁש

וירקֹות  וקטנּיֹות ּתבּואה למעּׂשרֹות הּׁשנה ,73ראׁש ְְְְְְִִִַַָָָָֹ
ּבׁשבט  עּׂשר האילן 74וחמּׁשה למעּׂשרֹות הּׁשנה ראׁש -75. ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֹ

.·È לארץ חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ,76אין ְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מּפרֹות  [ולא הארץ. ּפרֹות על לארץ חּוצה מּפרֹות ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹולא

סּוריא  ּפרֹות על ּפרֹות 77הארץ על סּוריא מּפרֹות ולא , ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּבתרּומה  חּיבין ׁשאינן מּפרֹות ולא לקט 78הארץ.] ּכגֹון , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּופאה  ּפרֹות 79ׁשכחה על ּתרּומתן ׁשּנתרמה ּפרֹות אֹו , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
על  ּבתרּומה ׁשחּיבין מּפרֹות ולא ּבתרּומה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשחּיבין

הּפט  ּתרּומה.ּפרֹות אינּה - ּתרם ואם ּורין. ְְְִִֵֵַַָָָ
.‚Èנּטלה 81ּתרּומה 80הּמפריׁש ׁשּלא ראׁשֹון מּמעּׂשר ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשני 82ּתרּומתֹו מּמעּׂשר נפּדּו83אֹו ׁשּלא על 84והקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּתרּומה. ּתרּומתן אין - אחרֹות ְְֲֵֵֵָָָּפרֹות
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכסףֿמשנה 56) קורקוס, בר"י (ועיין להלן. וראה מעשה, מחוסר זה והרי לתלשם. בידו אין שלו, אינם שהמחוברים [שכיון
לתלשם  בידו - שלו שהמחוברים זה, שבאופן תלושים", פירות על מחוברים "פירות גם רבינו כתב ולא ובאורֿשמח).

תרומה]. התלושה].57)ותרומתו וגם המחוברת גם שלו, הן הערוגות ששתי [והיינו סב. לפני 58)קידושין עכשיו
מחוברים.59)שיתלשו. בעודם בא 60)עכשיו שלא כדבר זה הרי לתלוש, בידו ואין לתרום, יכול אינו שעכשיו שכיון

שם). (קידושין זו 61)לעולם ערוגה פירות שאמר "או להשלים: ויש שלמה, בבא כאן נשמטה הכסףֿמשנה לדעת
שניהם". "ולכשיתלשו בסמוך: רבינו שכתב ממה נראה וכן לכשיתלשו". תלושים זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברים,
תלושים  זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברת, זו ערוגה "פירות האומר על זו הלכה אמרו שם שבקידושין ועוד

הבבות. שתי על נאמרה ע"ב ושם על 62)לכשיתלשו". מחוברים האור: על שם, ולמפרע. משנתלשו תרומתו כלומר,
מחוברים. על תלושים האומר: על שם), בגמרא (הובאה פ"ב תרומות ותוספתא שליש,63)תלושים, הביאו לא שאם

פ  (למעלה ומעשרות מתרומות הם קיימים פטורים דבריו אין ומעשרות, תרומות מהם הפריש אם ואפילו י). הלכה "ב
אליעזר  כר' ודלא לגמרם, בידו זה אין הרי שליש, שיביאו לכשיתלשו שאמר: ואףֿעלֿפי ט). פרק תחילת תרומות (ירושלמי
לעולם. בא שלא דבר מקנה אדם שסובר, משום תרומה, תרומתו זה באופן שגם הסובר שם, בקידושין יעקב בן

פ"ד.64) שם פ"ב.65)תוספתא שם ותוספתא ה, משנה פ"א שם.66)תרומות תבואת 67)משנה כל את תעשר "עשר
שם. ראה פרשת וספרי נג: בכורות עיין שנה". שנה השדה היוצא יב.68)זרעך השנה בראש והובאה שם, תוספתא

ד).69) הלכה שני מעשר מהלכות (פ"א לקיטה אחר הולכים התבואה 70)שבו למעשר השנה ראש שהוא בתשרי, אחד
(להלן). יד:71)והירקות השנה ה).72)ראש הלכה (שם לקיטה אחר בו שהולכים זה, לענין כירק משנה 73)שהוא

ב. שם.74)שם במשנה המעשר,75)כביתֿהלל שנת לענין - כירק, דינו לקיטה שלענין ואףֿעלֿפי בכלל. אתרוג גם
טו.). (שם כאילן הארץ 76)דינו מעשר "וכל אמרו: בזה "הטעם שם: המשנה בפירוש וכתב ה. משנה פ"א תרומות

שבאו  מהם ויש במעשר, שבאו מהם יש מהם, ראיה שהביאו הכתובים שאלו ואףֿעלֿפי ל), כז, (ויקרא הארץ" מזרע
שבאו  ובפסוקים המעשרות, על בתרומות שבאו הפסוקים מן ראיות נביא שאנחנו לפי קושיא בזה אין מעשר, בתרומת
אם  שאפילו אומרים ויש החק". מן בו שחייב מה מזה שיוציא והוא אותם, כולל אחד שענין לפי התרומות, על במעשרות
בהם  תורמים אין - כב) הלכה פ"א למעלה (ראה התורה מן במעשרות שחייבים בארץ ונתמרחו מירוח לפני לארץ באו

שם). ראשונה (משנה עליהם ישראל ארץ מפירות ולא ישראל, ארץ פירות פ"ב.77)על תרומות משנה 78)תוספתא
"הפקר".79)שם. גם נוסף ושם (כנוסחת 80)שם. ניטלה שלא ראשון ממעשר כו' תורמין "אין ה משנה פ"א תרומות

להלן. וראה אחרים)". ספרים (כנוסחת נפדו שלא והקדש שני ממעשר ולא תרומתו, אחרים) תרומה 81)ספרים היינו
להפריש 82)גדולה. שחייב גדולה, תרומה שהפריש לפני הכרי מן שהפריש ראשון במעשר והמדובר מעשר. תרומת היינו

להפריש  יכול אינו מעשר, תרומת ממנו שניטלה ומכיון יג) הלכה פ"ג (למעלה מעשר תרומת וגם גדולה תרומה גם ממנו
מעשר, תרומת ממנו ניטלה אם אבל מעשר. תרומת והיא וזכות חוק מעשר באותו לכהן שיש לפי גדולה, תרומה ממנו

שם. יוםֿטוב' ו'תוספות המשנה ופירוש וכסףֿמשנה ראב"ד ועיין גדולה. תרומה ממנו להפריש לפני 83)יכול שהפרישו
גדולה. תרומה הלכה 84)שהפריש שני מעשר מהלכות (פ"ג הוא גבוה ממון שני מעשר וגם המעשרות, מן פטור שהקדש
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.„È הּתֹורה מן חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ּדבר 85אין על ְִִִֵֶַַַָָָָָָ
על  מּדבריהן המחּיב מן ולא מּדבריהן, חּיב ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשהּוא

ּתרם  ואם הּתֹורה; מן ּתרּומה 86החּיב ּתרּומתֹו ויחזר 87- , ְְְְֲִִַַַַַָָָָָֹ
.88ויתרם  ְְִֹ

.ÂË נקּוב ּכארץ 89עציץ הּוא הרי ּבּנקב?90- יהא וכּמה . ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
קטן  ׁשרׁש מּכזית 91ּכדי ּפחֹות והּוא ּתבּואה 92, זרע . ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

נקּוב  ׁשאינֹו נּקבֹו93ּבעציץ ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - נקּוב והּוא הּתבּואה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָונגמרה

ׁשליׁש. ׁשּיביא קדם ׁשּיּקבּנּו עד ְְִִִֶֶֶֶַָָֹנקּוב,
.ÊË ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ּבעציץ 94הּתֹורם הּגדלין על ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות אֹו ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנקּוב,
ּתרּומתֹו95ּתרּומה  - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ּתרם . ְְִֵֶַַַָָָָָ

ויתרם 96ּתרּומה  ויחזר ׁשאינֹו97, על הּנקּוב מן ּתרם . ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹ
ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּתאכל 98נקּוב ולא עליה 99, ׁשּיֹוציא עד ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

אחר  מּמקֹום ּומעּׂשרֹות .100ּתרּומה ְְִֵַַַָָ
.ÊÈ הּדמאי 101הּתֹורם על הּדמאי על 102מן הּדמאי ּומן ְְְִִֵַַַַַַַַַ

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ויתרם 103הּוּדאי ויחזר אחד 104, מּכל ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹ
עצמֹו ּבפני ּתרם 105ואחד .- הּדמאי על הּוּדאי מן ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָ

ּתרּומה  ּתאכל 106ּתרּומתֹו ולא עליה 107, ׁשּיֹוציא עד ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּומעּׂשרֹות  .108ּתרּומה ְְַַָ

.ÁÈ ּתֹורמין החּטים 109אין על וזיתים 110ׁשּבלים על 111, ְְֳִִִִִִֵֵַַַ
וענבים  ּתרּומה 112ׁשמן, אינּה - ּתרם ואם יין. ;113על ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ולכּתׁש לדר הּכהן יטריח ׁשּמא ּתֹורמין 114ּגזרה אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
הּנכּבׁשין 115ׁשמן  הּזיתים לעּׂשֹותן 116על ענבים על ויין , ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
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ג. הלכה מעשר מהלכות פ"ז להלן ראה גדולה, תרומה מהם מפריש נפדו, אם אבל משניות 85)יז). פ"ה מדמאי נלמד
ורדב"ז). (כסףֿמשנה טזֿיז הלכות להלן המובאות וודאי, ודמאי נקוב, ואינו נקוב עציץ גבי על 86)י ֿיא, רק מוסב זה

להלן). וראה (כסףֿמשנה, התורה מן המחויב על מדרבנן המחויב מן כשתרם השני, ואין 87)הדין לאכלה מותר שהכהן
מדרבנן. אלא אינו חיובה וכל הואיל ומעשרות, תרומות עליה להוציא שהרי 88)צורך התורה, מן בתרומה החייב על

זה  והרי פטור, הוא התורה מן ואילו מדרבנן. אלא מחויב שאינו מזה שהפריש מאחר תרומה, תרומתו אין מדאורייתא
זו  הרי - מדבריהם חייב שהוא דבר על התורה  מן בתרומה חייב שהוא מדבר הפריש ואם החיוב. על הפטור מן כמפריש

באכילה, מותר מדבריהם שחייב והדבר מן תרומה, בתרומה חייבת שהיא מאחר באכילה, אסורה עצמה התרומה אבל
טז. הלכה להלן כמפורש התורה, מן טבל שהוא זה את פוטרת ואינה מדרבנן אלא אינה זו ותרומה דמאי 89)התורה,

י. משנה בארץ.90)שם הפרי צמח י.91)כאילו משנה פ"ב צה:92)עוקצין בשבת נראה ע.93)כן מנחות
(כסףֿמשנה). ב הלכה פ"ה מעשרות שם.94)וירושלמי התורה.95)דמאי מן עליה 96)ששניהם להוציא צריך ואין

(רע"ב). כלל ומעשרות בתרומות חייב אינו התורה שמן מפני השניה, בהלכה כמו ומעשרות, הנקוב,97)תרומות על
החייב. על התורה) מן ומעשרות בתרומות מחוייב נקוב שאינו העציץ (שאין הפטור מן שהפריש צריך 98)לפי ואין

פט:). ביבמות (רש"י כבר הפריש והרי היא, מדרבנן שלו שתרומה נקוב, שאינו ממה ולהפריש ולתרום לכהן,99)לחזור
(פירוש  התורה מן בתרומה חייב אינו נקוב שאינו בעציץ בגדל דבר שכל לאכול, לכהן ואסור טבל כמו שהוא לפי

את 100)המשניות). זרים יאכלו שמא לחשוש שיש עצמה, ממנה להפריש ואין מו:. וקידושין שם, ביבמות הוא כן
אחר). ממקום ד"ה שם, יבמות (תוספות לזרים ואסורה מדרבנן, תרומה כולה ובאמת משנה 101)השיריים, שם דמאי

פ"ט  להלן כמפורש דמאי, גזירות עליה גזרו ולא הארץ, עמי נחשדו לא גדולה תרומה על שהרי מעשר, תרומת והיינו יא.
שם). ישראל (תפארת א הלכה מעשר שאחד 102)מהלכות ואפשר חייבים, ששניהם ואפשר פטורים, ששניהם שאפשר

חייב. מהם ואחד פטור פטורה 103)מהם היא אם ממהֿנפשך: מותרת הודאי" על ב"דמאי לכהן. באכילה ומותר
ותקנה  תרומה היא הרי ומעשרות, בתרומות חייבת היא ואם באכילה, מותרת היא הרי ומעשרות) תרומות ממנו (שהופרשו

הוד  את והשניה גם חייבת היא שמא לחשוש שיש אףֿעלֿפי מותרת, כן גם הדמאי" על וב"דמאי ראשונה). (משנה אי
עליה  שנקרא כיון - הן" מעשרין הארץ עמי "רוב על סומכים התורה מן כי מדרבנן, אלא אינו דמאי שאיסור כיון - פטורה
משנה  פ"א בדמאי כמפורש הארץ, עם חלת על דמאי איסור גזרו שלא כפי לכהן, לאסרה חכמים החמירו לא תרומה שם

שם). הגרע"א (תוספת יג הלכה מעשר מהלכות פי"ג ולהלן על 104)ג, הפטור מן זה והרי פטורה, התרומה היתה שמא
עליו.105)החיוב. אחר מדמאי ולא ממנו עליו (הנתרם) הזה הדמאי ומן הודאי, על הודאי מתוקן 106)מן והדמאי

פטור. הוא הרי פטור, היה ואם נפרש. הוא הרי טבל, הוא אם ממהֿנפשך: הדמאי 108)לכהן.107)לאכילה היה שמא
אחר", "ממקום רבינו כתב לא [וכאן יב). הלכה (למעלה תרומה תרומתו שאין הפטור על החיוב מן שהפריש ונמצא פטור,
שזו  יחשבו כי השיריים, את לאכול זרים יבואו שמא עצמו, ממנו לתרום אין נקוב שאינו על נקוב מעציץ בתורם רק כי
(ראה  לזרים ואסורה מדרבנן תרומה כולה כן ואם מדרבנן, חייבת וזו התורה מן חייבת זו ובאמת לגמרי, פטורה וזו חייבת
אם  ואדרבה מספק]. רק ותורמים שחוזרים ידעו כי השיריים, להתיר יבואו לא הוא, שספק בדמאי אבל טז), הלכה למעלה
ויצטרכו  ספק היא אף אחר שממקום התרומה אםֿכן ספק, שזה מאחר כי תקלה, מידי לעולם יצא לא אחר ממקום יתרום

חדשים). (תוספות וכו' אחר ממקום שוב עליה ד.109)להפריש משנה פ"א מלאכתן.110)תרומות שנגמרה לאחר
תלמודֿלומר  שמן, על וזיתים יין על וענבים חטים על שבלים יתרום אני שומע כז) יח, במדבר קרח, (פרשת ספרי "ולשון

שם). המשניות (פירוש הגמור" מן הגורן, מן לשמן.111)כדגן יין.112)העומדים מהן לעשות משנה 113)העומדים
ביתֿהלל. כדעת דבר 114)שם, על מלאכתו נגמרה שלא מדבר תרם שאם ד, הלכה למעלה שכתב ומה שם. ירושלמי

שם). (ר"ש הכהן של מדעתו כן כשעשה המדובר שם - תרומה תרומתו מלאכתו, ט.115)שנגמרה משנה שם תרומות
ובמלח.116) במים השרויים
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לכׁשּיּתלׁשּו ערּוגֹות 56אמר ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו ואמר:57; ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ
זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָּפרֹות

יהיּו58מחּברים  מחּברים זֹו ערּוגה ּפרֹות ׁשאמר: אֹו ; ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻֻ
ּתלּוׁשין  זֹו ערּוגה ּפרֹות על לא 59ּתרּומה ּכלּום - .60אמר ְְְֲִֵַַָָָֹ

על  ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ּפרֹות אמר: אם ְְְֲֲִִִֵַַָָָָאבל
לכׁשּיּתלׁשּו זֹו ערּוגה ּובידֹו61ּפרֹות הֹואיל ונתלׁשּו, , ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

- ׁשניהם ולכׁשּיּתלׁשּו מעּׂשה, מחּסר אינֹו - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻלתלׁשן
קּימין  ׁשליׁש62ּדבריו ׁשּיביאּו והּוא ׁשאמר.63. ּבעת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

.Èהּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין על 64אין ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
ירק  לּקט ּכיצד? ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּתרם ואם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּלח;
אּלא  זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר מּמּנּו ולּקט ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּיֹום
ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים. ׁשני להׁשּתּמר ּדרּכֹו ּכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאם
ׁשּלּקט  ּכל המלפפֹונֹות, ּכגֹון ימים, ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלהׁשּתּמר
ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ותֹורם מצטרף, - ימים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבׁשלׁשת
ּבערב  ולּקט ּבׁשחרית ולּקט ּבלבד, אחד יֹום ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלהׁשּתּמר

זה. על מּזה ּתֹורם -ִֵֶֶַ
.‡Èזֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ׁשעברה,65אין ׁשנה ּפרֹות על ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

- ּתרם ואם זֹו. ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה מּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹולא

ּתרּומה  ׁשנה 66אינּה ׁשנה ׁשּנאמר: לּקט 67; ערב 69ירק 68. ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
הּׁשנה  אחר 70ראׁש ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

וזה  חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ּתֹורמין אין - הּׁשמׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבאה
לּקט  אם וכן ּבׁשבט 72אתרֹוג 71יׁשן. עּׂשר חמּׁשה ּבערב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

מּׁשּבאה  אחר אתרֹוג ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעד
- ּבתׁשרי ׁשאחד מּפני זה. על מּזה ּתֹורמין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּׁשמׁש

וירקֹות  וקטנּיֹות ּתבּואה למעּׂשרֹות הּׁשנה ,73ראׁש ְְְְְְִִִַַָָָָֹ
ּבׁשבט  עּׂשר האילן 74וחמּׁשה למעּׂשרֹות הּׁשנה ראׁש -75. ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֹ

.·È לארץ חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ,76אין ְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מּפרֹות  [ולא הארץ. ּפרֹות על לארץ חּוצה מּפרֹות ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹולא

סּוריא  ּפרֹות על ּפרֹות 77הארץ על סּוריא מּפרֹות ולא , ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּבתרּומה  חּיבין ׁשאינן מּפרֹות ולא לקט 78הארץ.] ּכגֹון , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּופאה  ּפרֹות 79ׁשכחה על ּתרּומתן ׁשּנתרמה ּפרֹות אֹו , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
על  ּבתרּומה ׁשחּיבין מּפרֹות ולא ּבתרּומה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשחּיבין

הּפט  ּתרּומה.ּפרֹות אינּה - ּתרם ואם ּורין. ְְְִִֵֵַַָָָ
.‚Èנּטלה 81ּתרּומה 80הּמפריׁש ׁשּלא ראׁשֹון מּמעּׂשר ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשני 82ּתרּומתֹו מּמעּׂשר נפּדּו83אֹו ׁשּלא על 84והקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּתרּומה. ּתרּומתן אין - אחרֹות ְְֲֵֵֵָָָּפרֹות
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בכסףֿמשנה 56) קורקוס, בר"י (ועיין להלן. וראה מעשה, מחוסר זה והרי לתלשם. בידו אין שלו, אינם שהמחוברים [שכיון
לתלשם  בידו - שלו שהמחוברים זה, שבאופן תלושים", פירות על מחוברים "פירות גם רבינו כתב ולא ובאורֿשמח).

תרומה]. התלושה].57)ותרומתו וגם המחוברת גם שלו, הן הערוגות ששתי [והיינו סב. לפני 58)קידושין עכשיו
מחוברים.59)שיתלשו. בעודם בא 60)עכשיו שלא כדבר זה הרי לתלוש, בידו ואין לתרום, יכול אינו שעכשיו שכיון

שם). (קידושין זו 61)לעולם ערוגה פירות שאמר "או להשלים: ויש שלמה, בבא כאן נשמטה הכסףֿמשנה לדעת
שניהם". "ולכשיתלשו בסמוך: רבינו שכתב ממה נראה וכן לכשיתלשו". תלושים זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברים,
תלושים  זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברת, זו ערוגה "פירות האומר על זו הלכה אמרו שם שבקידושין ועוד

הבבות. שתי על נאמרה ע"ב ושם על 62)לכשיתלשו". מחוברים האור: על שם, ולמפרע. משנתלשו תרומתו כלומר,
מחוברים. על תלושים האומר: על שם), בגמרא (הובאה פ"ב תרומות ותוספתא שליש,63)תלושים, הביאו לא שאם

פ  (למעלה ומעשרות מתרומות הם קיימים פטורים דבריו אין ומעשרות, תרומות מהם הפריש אם ואפילו י). הלכה "ב
אליעזר  כר' ודלא לגמרם, בידו זה אין הרי שליש, שיביאו לכשיתלשו שאמר: ואףֿעלֿפי ט). פרק תחילת תרומות (ירושלמי
לעולם. בא שלא דבר מקנה אדם שסובר, משום תרומה, תרומתו זה באופן שגם הסובר שם, בקידושין יעקב בן

פ"ד.64) שם פ"ב.65)תוספתא שם ותוספתא ה, משנה פ"א שם.66)תרומות תבואת 67)משנה כל את תעשר "עשר
שם. ראה פרשת וספרי נג: בכורות עיין שנה". שנה השדה היוצא יב.68)זרעך השנה בראש והובאה שם, תוספתא

ד).69) הלכה שני מעשר מהלכות (פ"א לקיטה אחר הולכים התבואה 70)שבו למעשר השנה ראש שהוא בתשרי, אחד
(להלן). יד:71)והירקות השנה ה).72)ראש הלכה (שם לקיטה אחר בו שהולכים זה, לענין כירק משנה 73)שהוא

ב. שם.74)שם במשנה המעשר,75)כביתֿהלל שנת לענין - כירק, דינו לקיטה שלענין ואףֿעלֿפי בכלל. אתרוג גם
טו.). (שם כאילן הארץ 76)דינו מעשר "וכל אמרו: בזה "הטעם שם: המשנה בפירוש וכתב ה. משנה פ"א תרומות

שבאו  מהם ויש במעשר, שבאו מהם יש מהם, ראיה שהביאו הכתובים שאלו ואףֿעלֿפי ל), כז, (ויקרא הארץ" מזרע
שבאו  ובפסוקים המעשרות, על בתרומות שבאו הפסוקים מן ראיות נביא שאנחנו לפי קושיא בזה אין מעשר, בתרומת
אם  שאפילו אומרים ויש החק". מן בו שחייב מה מזה שיוציא והוא אותם, כולל אחד שענין לפי התרומות, על במעשרות
בהם  תורמים אין - כב) הלכה פ"א למעלה (ראה התורה מן במעשרות שחייבים בארץ ונתמרחו מירוח לפני לארץ באו

שם). ראשונה (משנה עליהם ישראל ארץ מפירות ולא ישראל, ארץ פירות פ"ב.77)על תרומות משנה 78)תוספתא
"הפקר".79)שם. גם נוסף ושם (כנוסחת 80)שם. ניטלה שלא ראשון ממעשר כו' תורמין "אין ה משנה פ"א תרומות

להלן. וראה אחרים)". ספרים (כנוסחת נפדו שלא והקדש שני ממעשר ולא תרומתו, אחרים) תרומה 81)ספרים היינו
להפריש 82)גדולה. שחייב גדולה, תרומה שהפריש לפני הכרי מן שהפריש ראשון במעשר והמדובר מעשר. תרומת היינו

להפריש  יכול אינו מעשר, תרומת ממנו שניטלה ומכיון יג) הלכה פ"ג (למעלה מעשר תרומת וגם גדולה תרומה גם ממנו
מעשר, תרומת ממנו ניטלה אם אבל מעשר. תרומת והיא וזכות חוק מעשר באותו לכהן שיש לפי גדולה, תרומה ממנו

שם. יוםֿטוב' ו'תוספות המשנה ופירוש וכסףֿמשנה ראב"ד ועיין גדולה. תרומה ממנו להפריש לפני 83)יכול שהפרישו
גדולה. תרומה הלכה 84)שהפריש שני מעשר מהלכות (פ"ג הוא גבוה ממון שני מעשר וגם המעשרות, מן פטור שהקדש

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` '` ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„È הּתֹורה מן חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ּדבר 85אין על ְִִִֵֶַַַָָָָָָ
על  מּדבריהן המחּיב מן ולא מּדבריהן, חּיב ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשהּוא

ּתרם  ואם הּתֹורה; מן ּתרּומה 86החּיב ּתרּומתֹו ויחזר 87- , ְְְְֲִִַַַַַָָָָָֹ
.88ויתרם  ְְִֹ

.ÂË נקּוב ּכארץ 89עציץ הּוא הרי ּבּנקב?90- יהא וכּמה . ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
קטן  ׁשרׁש מּכזית 91ּכדי ּפחֹות והּוא ּתבּואה 92, זרע . ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

נקּוב  ׁשאינֹו נּקבֹו93ּבעציץ ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - נקּוב והּוא הּתבּואה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָונגמרה

ׁשליׁש. ׁשּיביא קדם ׁשּיּקבּנּו עד ְְִִִֶֶֶֶַָָֹנקּוב,
.ÊË ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ּבעציץ 94הּתֹורם הּגדלין על ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות אֹו ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנקּוב,
ּתרּומתֹו95ּתרּומה  - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ּתרם . ְְִֵֶַַַָָָָָ

ויתרם 96ּתרּומה  ויחזר ׁשאינֹו97, על הּנקּוב מן ּתרם . ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹ
ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּתאכל 98נקּוב ולא עליה 99, ׁשּיֹוציא עד ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

אחר  מּמקֹום ּומעּׂשרֹות .100ּתרּומה ְְִֵַַַָָ
.ÊÈ הּדמאי 101הּתֹורם על הּדמאי על 102מן הּדמאי ּומן ְְְִִֵַַַַַַַַַ

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ויתרם 103הּוּדאי ויחזר אחד 104, מּכל ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹ
עצמֹו ּבפני ּתרם 105ואחד .- הּדמאי על הּוּדאי מן ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָ

ּתרּומה  ּתאכל 106ּתרּומתֹו ולא עליה 107, ׁשּיֹוציא עד ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּומעּׂשרֹות  .108ּתרּומה ְְַַָ

.ÁÈ ּתֹורמין החּטים 109אין על וזיתים 110ׁשּבלים על 111, ְְֳִִִִִִֵֵַַַ
וענבים  ּתרּומה 112ׁשמן, אינּה - ּתרם ואם יין. ;113על ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ולכּתׁש לדר הּכהן יטריח ׁשּמא ּתֹורמין 114ּגזרה אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
הּנכּבׁשין 115ׁשמן  הּזיתים לעּׂשֹותן 116על ענבים על ויין , ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
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ג. הלכה מעשר מהלכות פ"ז להלן ראה גדולה, תרומה מהם מפריש נפדו, אם אבל משניות 85)יז). פ"ה מדמאי נלמד
ורדב"ז). (כסףֿמשנה טזֿיז הלכות להלן המובאות וודאי, ודמאי נקוב, ואינו נקוב עציץ גבי על 86)י ֿיא, רק מוסב זה

להלן). וראה (כסףֿמשנה, התורה מן המחויב על מדרבנן המחויב מן כשתרם השני, ואין 87)הדין לאכלה מותר שהכהן
מדרבנן. אלא אינו חיובה וכל הואיל ומעשרות, תרומות עליה להוציא שהרי 88)צורך התורה, מן בתרומה החייב על

זה  והרי פטור, הוא התורה מן ואילו מדרבנן. אלא מחויב שאינו מזה שהפריש מאחר תרומה, תרומתו אין מדאורייתא
זו  הרי - מדבריהם חייב שהוא דבר על התורה  מן בתרומה חייב שהוא מדבר הפריש ואם החיוב. על הפטור מן כמפריש

באכילה, מותר מדבריהם שחייב והדבר מן תרומה, בתרומה חייבת שהיא מאחר באכילה, אסורה עצמה התרומה אבל
טז. הלכה להלן כמפורש התורה, מן טבל שהוא זה את פוטרת ואינה מדרבנן אלא אינה זו ותרומה דמאי 89)התורה,

י. משנה בארץ.90)שם הפרי צמח י.91)כאילו משנה פ"ב צה:92)עוקצין בשבת נראה ע.93)כן מנחות
(כסףֿמשנה). ב הלכה פ"ה מעשרות שם.94)וירושלמי התורה.95)דמאי מן עליה 96)ששניהם להוציא צריך ואין

(רע"ב). כלל ומעשרות בתרומות חייב אינו התורה שמן מפני השניה, בהלכה כמו ומעשרות, הנקוב,97)תרומות על
החייב. על התורה) מן ומעשרות בתרומות מחוייב נקוב שאינו העציץ (שאין הפטור מן שהפריש צריך 98)לפי ואין

פט:). ביבמות (רש"י כבר הפריש והרי היא, מדרבנן שלו שתרומה נקוב, שאינו ממה ולהפריש ולתרום לכהן,99)לחזור
(פירוש  התורה מן בתרומה חייב אינו נקוב שאינו בעציץ בגדל דבר שכל לאכול, לכהן ואסור טבל כמו שהוא לפי

את 100)המשניות). זרים יאכלו שמא לחשוש שיש עצמה, ממנה להפריש ואין מו:. וקידושין שם, ביבמות הוא כן
אחר). ממקום ד"ה שם, יבמות (תוספות לזרים ואסורה מדרבנן, תרומה כולה ובאמת משנה 101)השיריים, שם דמאי

פ"ט  להלן כמפורש דמאי, גזירות עליה גזרו ולא הארץ, עמי נחשדו לא גדולה תרומה על שהרי מעשר, תרומת והיינו יא.
שם). ישראל (תפארת א הלכה מעשר שאחד 102)מהלכות ואפשר חייבים, ששניהם ואפשר פטורים, ששניהם שאפשר

חייב. מהם ואחד פטור פטורה 103)מהם היא אם ממהֿנפשך: מותרת הודאי" על ב"דמאי לכהן. באכילה ומותר
ותקנה  תרומה היא הרי ומעשרות, בתרומות חייבת היא ואם באכילה, מותרת היא הרי ומעשרות) תרומות ממנו (שהופרשו

הוד  את והשניה גם חייבת היא שמא לחשוש שיש אףֿעלֿפי מותרת, כן גם הדמאי" על וב"דמאי ראשונה). (משנה אי
עליה  שנקרא כיון - הן" מעשרין הארץ עמי "רוב על סומכים התורה מן כי מדרבנן, אלא אינו דמאי שאיסור כיון - פטורה
משנה  פ"א בדמאי כמפורש הארץ, עם חלת על דמאי איסור גזרו שלא כפי לכהן, לאסרה חכמים החמירו לא תרומה שם

שם). הגרע"א (תוספת יג הלכה מעשר מהלכות פי"ג ולהלן על 104)ג, הפטור מן זה והרי פטורה, התרומה היתה שמא
עליו.105)החיוב. אחר מדמאי ולא ממנו עליו (הנתרם) הזה הדמאי ומן הודאי, על הודאי מתוקן 106)מן והדמאי

פטור. הוא הרי פטור, היה ואם נפרש. הוא הרי טבל, הוא אם ממהֿנפשך: הדמאי 108)לכהן.107)לאכילה היה שמא
אחר", "ממקום רבינו כתב לא [וכאן יב). הלכה (למעלה תרומה תרומתו שאין הפטור על החיוב מן שהפריש ונמצא פטור,
שזו  יחשבו כי השיריים, את לאכול זרים יבואו שמא עצמו, ממנו לתרום אין נקוב שאינו על נקוב מעציץ בתורם רק כי
(ראה  לזרים ואסורה מדרבנן תרומה כולה כן ואם מדרבנן, חייבת וזו התורה מן חייבת זו ובאמת לגמרי, פטורה וזו חייבת
אם  ואדרבה מספק]. רק ותורמים שחוזרים ידעו כי השיריים, להתיר יבואו לא הוא, שספק בדמאי אבל טז), הלכה למעלה
ויצטרכו  ספק היא אף אחר שממקום התרומה אםֿכן ספק, שזה מאחר כי תקלה, מידי לעולם יצא לא אחר ממקום יתרום

חדשים). (תוספות וכו' אחר ממקום שוב עליה ד.109)להפריש משנה פ"א מלאכתן.110)תרומות שנגמרה לאחר
תלמודֿלומר  שמן, על וזיתים יין על וענבים חטים על שבלים יתרום אני שומע כז) יח, במדבר קרח, (פרשת ספרי "ולשון

שם). המשניות (פירוש הגמור" מן הגורן, מן לשמן.111)כדגן יין.112)העומדים מהן לעשות משנה 113)העומדים
ביתֿהלל. כדעת דבר 114)שם, על מלאכתו נגמרה שלא מדבר תרם שאם ד, הלכה למעלה שכתב ומה שם. ירושלמי

שם). (ר"ש הכהן של מדעתו כן כשעשה המדובר שם - תרומה תרומתו מלאכתו, ט.115)שנגמרה משנה שם תרומות
ובמלח.116) במים השרויים
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מינין 117צּמּוקין  מּׁשני לתֹורם דֹומה? זה למה ׁשאינן 118. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ
הרע  על הּיפה מן ּבזה זה מּזיתי 119ּכלאים ּתֹורמין וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכבׁש זיתי על ּכבׁש120ׁשמן מּזיתי לא אבל זיתי 121, על ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ
מבּׁשל  ׁשאינֹו מּיין המבּׁשל 122ׁשמן. מן 123על לא אבל , ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻ

הּצלּול  מן מבּׁשל. ׁשאינֹו על ׁשאינֹו124המבּׁשל על ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ
על  מּתאנים הּצלּול. על צלּול מּׁשאינֹו לא אבל ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹצלּול,

ּבמּדה 126ּבמנין 125ּגרֹוגרֹות  הּתאנים על מּגרֹוגרֹות ,127, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
על  גרֹוגרֹות ולא ּבמּדה, ּגרֹוגרֹות על ּתאנים לא ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹֹאבל
ותֹורמין  יפה. ּבעין לעֹולם ׁשּיתרם ּכדי ּבמנין, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּתאנים

הּפת  על לפי 128חּטים החּטים על הּפת מן לא אבל , ְֲִִִִִִַַַַַַַָֹ
ּתרּומה 129חׁשּבֹון  ּתרּומתֹו - ּתרם אם אּלּו, ּובכל .130. ְְְְִֵֶַָָָָ

.ËÈ ּתֹורמין הּנכּתׁשין 131אין הּזיתים על ולא 132ׁשמן , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
הּנדרכֹות  ענבים על לתֹורם 133יין דֹומה ׁשּזה מּדבר 134; ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ואם  מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּדבר על מלאכּתֹו ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנגמרה
ויתרם  ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּזיתים 135ּתרם מן ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹ

מדּמעת  הראׁשֹונה עצמן. ּבפני ּבפני 136והענבים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ
והאֹוכלּה137עצמּה ּתרּומֹות 138, ּכׁשאר עליה חּיב - ְְְְְִֶַַָָָָָָָ

הּׁשנּיה 139ּגמּורֹות  מן לא אבל ;140. ְְֲִִַָָֹ
.Î ׁשמן ׁשּתרם לאכלן 141מי ׁשּדעּתֹו זיתים אֹו142על , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

יין  ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו זיתים על ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹזיתים
והּכל  ענבים על ענבים אֹו לאכילה, ׁשהם ענבים ְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

לדרכן  ונמל ׁשּכבר 143לאכילה, והענבים הּזיתים ודר , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ולת  לחזר צרי אינֹו - עליהם .144רם ּתרם ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹֹ

.‡Î יין על חמץ ּתֹורמין על 145אין יין ּתֹורמין אבל , ְְֲִִִִֵֶַַַַָֹ
הן  אחד מין והחמץ ׁשהּיין (היה 146חמץ; ּבלּבֹו147. ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אינּה - חמץ ּבידֹו ונמצא הּיין, על הּיין מן ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלתרם
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מהלכות 117) פ"ג להלן (וראה ערימה משיעמיד והחרובין, הצמוקים הפרד תנינן "הא מקשה: ה) הלכה (פ"א בירושלמי
נגמרה  שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר אסור לך אין לעזר, בן יצחק רבי בשם יוסי בן יוסי רבי יב) הלכה מעשר

ד. הלכה למעלה וראה בלבד", ויקב גורן אלא סו.).118)מלאכתו זרה (עבודה מינים שני הם ויין ענבים שהרי
תיקון).119) צריכים ודבריו מ"ד, שם בתרומות ראשונה" "משנה (ועיין ג). הלכה (למעלה זה על מזה שם 120)שתורמין

משמן  וטוב הרבה, שמנם כי שמנם, להוציא המוכנים הזיתים הם שמן "זיתי שם: המשנה בפירוש רבינו וז"ל מ"ו. פ"ב
והיפה  הטוב הוא וחלבו ממנו, חלבו את בהרימכם אמר יתברך וה' שמנם, למיעוט לכבישה, אלא ראויים שאינם הזיתים

הארץ". חלב את ואכלו שאמר כמו שם).121)שבו, (למעלה לתרום ואסור היפה, על הרע מן שם.122)שזהו משנה
המבושל.123) מן  יותר טוב מבושל, שאינו 124123)שיין עמוד ליברמן הגר"ש (הוצאת פ"ד תרומות בתוספתא הוא כן

בכסףֿמשנה). (ועיין שלפנינו הנוסחאות לפי א).125)10) הלכה (למעלה כהן שם וירושלמי 126)כשיש נד: מנחות
לפי  כדלהלן, במדה, הגרוגרות על תאנים תורם ואינו ד. פרק תחילת שם בתוספתא להגיה יש וכן ד, הלכה פ"ב תרומות
התרומה  את גם ומונה שמודד הכוונה [ואין בתרומה. ממעט ונמצא הגרוגרות, של הנפח מן יותר גדול התאנים של שהנפח

הדבר  את פ"ג וגם (למעלה במנין" ולא במשקל לא במדה, לא גדולה) תרומה =) זו תרומה תורמין "אין שהרי הנתרם,
באומד]. שתורם ונמצא הנתרם, הדבר את לא אבל בלבד, התרומה את ומונה שמודד אלא ד), שגרוגרות 127)הלכה

יפה. בעין תורם ונמצא יותר, במדה עולות יבשות שחיטים 128)שהן משום שהיינו הכסףֿמשנה לדעת שם. תוספתא
ממעט  ואינו א). הלכה למעלה (וראה יותר שמתקיימות ועוד שירצה, מה מהם לעשות יכול שהרי פת, לגבי הן יפות

דלהלן. החיטים על הפת מן לתורם בניגוד וכן 129)בתרומה, (כסףֿמשנה). חשבון" לפי "אלא המגוהים רבינו בספרי
שתורם  והיינו, שם. בתוספתא הנוסחא וכן כפשוטה). (תוספתא כתביֿיד כמה בעוד וכ"ה כ"י, בשם רוקח במעשה הוא

יפה. בעין תורם ונמצא עצמו, הפת של הנפח חשבון לפי ולא שבפת, החיטים חשבון בידו 130)לפי ועלה התורם שהרי
הלכה  (למעלה תרומה תרומתו - היפה על הרע מן התורם וגם ו), הלכה פ"ג (למעלה תרומה תרומתו - ואחד מששים אחד

ח.131)ג). משנה פ"א מלאכתן.132)תרומות נגמרה ולא שמן, מהן לעשות במכתש שנכתשו שנדרכו 133)היינו
מלאכתן. נגמרה ולא יין, ענבים 134)לעשות על ויין הנכתשין, זיתים על משמן התורם בין להבדיל רבינו רצה בזה

מלאכתו, נגמרה שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר התורם לבין כדלהלן, ויתרום, ויחזור תרומה שתרומתו הנדרכות,
שמא  חכמים חששו לא כלל, מלאכתו נגמרה שלא שבדבר ויתרום, שיחזור אמרו ולא ד) הלכה (למעלה תרומה שתרומתו
הנדרכות, והענבים הנכתשים הזיתים אבל מלאכתו, נגמרה שלא דבר על תורמין שאין יודעים הכל שהרי כן, לעשות יוסיף
(משנה  מלאכתם כל שנגמרה לפני עליהם ולתרום טעות, לידי בהם לבוא עלולים והיין השמן מלאכת בהם התחילה שכבר

למעלה.135)ראשונה). וראה שם. ראה 136)משנה תרומה, הכל התרומה, כנגד מאה שם ואין בחולין, נתערבה אם
ב. הלכה פי"ג ונמצאת 137)להלן יין של חבית בתורם א, משנה שם בפ"ג שנאמר ממה להוציא [והכוונה במשנה הוא כן

עצמה  בפני מדמעת אינה הראשונה ויתרום, ויחזור תרומה לאחריה) או ההפרשה לפני החמיצה (אם ספק "אם חומץ: של
עצמה, בפני מדמעת מהן ואחת אחת כל אין ספק, הן התרומות ששתי שכיון - כב) הלכה להלן (הובא השניה" וכן וכו'
מן  תרומה ושהראשונה ספק, כאן שאין שלפנינו, בנידון אבל כג), הלכה (להלן החולין אותם לתוך שתיהן שיפלו עד

כלל]. מדמעת אינה והשניה עצמה בפני מדמעת הראשונה - מדרבנן אלא אינה והשניה האוכלה.138)התורה זר
ו.139) הלכה פ"ו כנ"ל.140)להלן מדרבנן אלא ט.141)שאינה משנה פ"א מלאכתם,142)תרומות נגמרה והרי

שמן. מהם להוציא רוצים שאין שם).143)כיון (פיה"מ מלאכתם נגמרה לא כאילו חזרו הזיתים פעם 144)שאותם
(שם). כוונתו לפי שעה באותה היה מלאכתן נגמרה מהם אחד כל התרומה שכשהוציא לפי תרומות 145)שניה, תוספתא

פד: בתרא בבא ועיין ג. הלכה למעלה כמבואר לכתחילה, כן תורמין ואין היפה על הרע מן תורם שזהו פ"ד.
בכלאים.146) תלוי שהכל שם, למעלה וראה כרבי. ולא שם היא 147)כחכמים זו אבל זה. קטע אין אחרים בספרים
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חמץ 148ּתרּומה.) על חמץ לתרם ּבלּבֹו ונמצא 149היה , ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹֹֹ
ּתרּומה  ּתרּומתֹו - יין ׁשּתרם .150החמץ ְְִֶֶַַַָָָֹ

.·Î יין ׁשל חבית אם 151הּתֹורם חמץ: ונמצא הּיין, על ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ּתרּומה  אינּה - ּתרמּה ׁשּלא עד חמץ ׁשהיתה ;152יֹודע ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּתרּומה  זֹו הרי - החמיצה ׁשּתרמּה אחר ואם 153ואם ; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּתרּומה  - קּׁשּות 154ספק הּתֹורם וכן ויתרם. ויחזר , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָֹֹ

מרה  ׁשּנמצאּו155ונמצאת אֹו סרּוח, ונמצא אבּטיח , ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
חבית 156נקּורין  ּתרם ׁשאסּור 157. מגּלה ונמצאת יין ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻ

ויתרם 158לׁשּתֹותּה ויחזר ּתרּומה, אחת 159- ואין ׁשנּיה. ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹ
- מּׁשתיהן אחת והאֹוכל עצמּה, ּבפני מדּמעת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּׁשתיהן

חמׁש. חּיב ֵֶַָֹאינֹו
.‚Î מהן אחת נפלה אינּה160ּכיצד? - החּלין על ְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ

מדּמעת;161מדּמעת  אינּה - אחר למקֹום ׁשנּיה נפלה ; ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָ
ּבּקטּנה  מדּמעֹות - אחד למקֹום ׁשּתיהן ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָנפלּו

מׁשּלם 162ׁשּבׁשּתיהן  - ׁשּתיהן זר אכל אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
וחמׁשּה ׁשּבׁשּתיהן עֹוּׂשה 163ּבּקטּנה הּוא וכיצד . ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

ּדמי  הּכהן מן ונֹוטל אחד לכהן נֹותנן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּתיהן?
.164הּגדֹולה  ְַָ

.„Î החבית את על 165הּבֹודק ּתרּומה להפריׁשּה והּניחּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּולאחר  לּכהן, ויּתנּנה ּתרּומה ּכּלּה ׁשּתעּׂשה עד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻאחרים
ׁשלׁשה  עד ּתחּלה ׁשּבדקּה מעת חמץ: ּומצאּה ּבדקּה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹזמן

ׁש יין וכל יין, וּדאי - ׁשהּתרּומה ימים הּימים אֹותן חׁשב ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
- ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי - זֹו ּבחבית ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֻׁשּלֹו

ׁשנּיה.166ספק  ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש וצרי , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
.‰Î ּפרקים לבּדק 167ּבׁשלׁשה ׁשהּניחֹו168צרי הּיין את ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ

ׁשל  ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ. ׁשּמא עליו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהפריׁש
החג  הּסמדר 169מֹוצאי ּובהֹוצאת מים 170, ּכניסת ּובׁשעת , ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

יין 171לּבסר  ׁשהּוא ּבחזקת עליו מפריׁשין - מּגּתֹו ויין . ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
יֹום  ארּבעים .172[עד] ְִַַָ

.ÂÎ ּפרֹות ׁשּיעּׂשּו173הּמּניח עד עליהן מפריׁש 174להיֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מן  אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּתרּומה,

הפריׁש175הּמּקף  אם קּימין 176, ּבחזקת הן הרי -177. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ
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צו. בתרא בבא ועיין שם, תרומות בתוספתא הוא וכן הכסףֿמשנה, שכתב כמו הנכונה. שיין 148)הגירסה אףֿעלֿפי
(כסףֿמשנה). תרומה ואינה בטעות תרומה היא הרי הרע, מן בידו ועלה היפה מן לתרום שנתכוין כיון אחד, מין וחומץ

וחומץ. יין ד"ה פד: שם התוספות כתבו והו 149)וכן רבינו, בדברי הנכונה הגירסא היא בתוספתא,"כך שם כן גם א
(כסףֿמשנה). בשיבוש" כתובה שהיא הרע,150)אלא על היפה מן בידו ועלה הרע, על  הרע מן לתרום בלבו שהיה כיון

ועלתה  מששים אחד לתרום "נתכוין ה: הלכה פ"ג למעלה רבינו שכתב ממה עיון צריך אבל (שם). אחד מין הם והרי
[ואם  תרומה. אינה הימנה, טובה במדה בידו ועלה רעה בעין לתרום נתכוין שאם הרי תרומה". אינו - מחמשים אחד בידו
בתרם  למעלה ואילו שם), (למעלה תרומה תרומתו רעה), עין =) מששים אחד בידו ועלתה מעשרה אחד לתרום נתכוין

תרומה). אינה - בטעות היין על החומץ א.151)מן משנה פ"ג והוא 152)תרומות הואיל בטעות, היתה שהתרומה
הקודמת. בהלכה וראה ליין, יין.153)נתכוין היה הרמה לא 154)שבשעת הטבל אך מספק, עליה תרומה איסורי כל

נתרמה. שלא עד חומץ היתה שמא בזה, יין 155)נתקן בתורם כמו להם, אחד שדין רבינו מלשון ומשמע שם. משנה
הרמת  בשעת מרה היתה אם בספק, מדובר שכאן אלא תרומה, תרומתו אין תרמו שלא עד מרה היתה שאם חומץ, ונמצא
בידוע  אפילו שהמדובר שכתבו קישות, ד"ה פט. יבמות בתוספות ועיין עיפוש. מחמת כך, אחר מרה שנעשית או התרומה,
לבין  תרומה, ואינה יותר טעות היא לפיכך שמות, שני שהם וחומץ יין בין וחילקו תרומה. תרומתו קודם, מרה שהיתה

כך. כל טעות שאינה מרה ונמצאת (ירושלמי 156)קישות ארס והטיל הנחש בו נקר שמא חשש בו ויש נקב בו שיש
421).157)שם). עמ' ליברמן (הוצ' ד פרק תרומות ב).158)תוספתא הלכה רוצח מהלכות (פי"ב הסכנה מפני
ה 159) מספק ולפיכך לאחריה, או התרומה הרמת לפני היו הפגמים אם ידוע שלא במקרה זהו שלמעלה, הביאור רי לפי

ויתרום. ויחזור תרומה ב.160)היא משנה פ"ג מחולין.161)תרומות חלקים ממאה בפחות נפלה אם אפילו
בחולין 162) סאין השלש ונפלו סאתים, ובשניה סאה הדמיון דרך על האחת ויהיה האחרת מן גדולה האחת כו' היתה "אם

חולין  באותה היו ואם שבשתיהן, קטנה והיא בהם נפלה תרומה סאה כי ונחשב חולין, אותן שיעור לדעת אלו צריכים
שם). המשנה (פירוש מדומע" הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד, במאה תעלה סאין אופן 163)מאה בכל הקטן שהשיעור

חומש. ומשלם הראיה.164)תרומה עליו מחבירו שהמוציא מספק, הגדולה את ממנו להוציא יכול אינו שהכהן
שם.165) יוחנן רבי וכדעת צו. בתרא בבבא והובאה שם, מן 166)תוספתא תרומה שהפריש ונמצא החמיץ, כבר שמא

תרומה. ואינה בטעות, היין על במשנה.167)החומץ לא. היין,168)גיטין על החומץ מן תורמין ואין החמיץ שמא
יין. שהוא בחזקת עליו מפריש השנה ימות בשאר הסוכות.169)אבל חג במוצאי קדים רוח "כתום 170)כשמנשבת

שם). (רש"י כסדרן" באשכול נראים וענביו לומר:171)(ה)פרח ורצה שם. ותוספות ורש"י הערוך כנוסחת שם, משנה
אחר, לשון מים. כניסת היינו שהוא, כל מהן לעצור שיכול הלבן) כפול (שהוא הבוסר בתוך וגדילה נכנסת כשלחלוחית

שם). (רש"י לטיבול חומץ ונעשים מים לתוכן ונותנין בוסר, כשהן הענבים כותשים הוא 172)היו וכן להיות. צריך כן
(כסףֿמשנה). יום ארבעים תוך להחמיץ רגיל שאינו משום והיינו ג, פרק סוף גיטין ובירושלמי שם, משנה 173)בתוספתא

יז.175)כולם.174)שם. הלכה פ"ג למעלה ראה במ 176)בסמוך, שאמרו [ומה עליהם",בדיעבד. "מפריש שם: שנה
ובתרומת  (שם) גדולה בתרומה אלא במוקף צורך אין רבינו שלדעת שם, שנזכר שני במעשר אלא אינו לכתחילה, דהיינו
ו) הלכה מעשר מהלכות (פ"א המוקף מן שלא אף מפריש ראשון מעשר אבל כ), הלכה (שם חכמים לתלמידי מעשר
כלשון  רבינו העתיק ד, הלכה פ"ז שם ואמנם שם). מעשר בהלכות בכסףֿמשנה (ועיין שני למעשר הדין שהוא ופשוט

המניח]. ד"ה שם תוספות ועיין עליהם", "מפריש תרומה.177)המשנה: ותרומתו



קיז zenexz zekld - mirxf xtq - xii` '` ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מינין 117צּמּוקין  מּׁשני לתֹורם דֹומה? זה למה ׁשאינן 118. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ
הרע  על הּיפה מן ּבזה זה מּזיתי 119ּכלאים ּתֹורמין וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכבׁש זיתי על ּכבׁש120ׁשמן מּזיתי לא אבל זיתי 121, על ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ
מבּׁשל  ׁשאינֹו מּיין המבּׁשל 122ׁשמן. מן 123על לא אבל , ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻ

הּצלּול  מן מבּׁשל. ׁשאינֹו על ׁשאינֹו124המבּׁשל על ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ
על  מּתאנים הּצלּול. על צלּול מּׁשאינֹו לא אבל ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹצלּול,

ּבמּדה 126ּבמנין 125ּגרֹוגרֹות  הּתאנים על מּגרֹוגרֹות ,127, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
על  גרֹוגרֹות ולא ּבמּדה, ּגרֹוגרֹות על ּתאנים לא ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹֹאבל
ותֹורמין  יפה. ּבעין לעֹולם ׁשּיתרם ּכדי ּבמנין, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּתאנים

הּפת  על לפי 128חּטים החּטים על הּפת מן לא אבל , ְֲִִִִִִַַַַַַַָֹ
ּתרּומה 129חׁשּבֹון  ּתרּומתֹו - ּתרם אם אּלּו, ּובכל .130. ְְְְִֵֶַָָָָ

.ËÈ ּתֹורמין הּנכּתׁשין 131אין הּזיתים על ולא 132ׁשמן , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
הּנדרכֹות  ענבים על לתֹורם 133יין דֹומה ׁשּזה מּדבר 134; ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ואם  מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּדבר על מלאכּתֹו ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנגמרה
ויתרם  ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּזיתים 135ּתרם מן ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹ

מדּמעת  הראׁשֹונה עצמן. ּבפני ּבפני 136והענבים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ
והאֹוכלּה137עצמּה ּתרּומֹות 138, ּכׁשאר עליה חּיב - ְְְְְִֶַַָָָָָָָ

הּׁשנּיה 139ּגמּורֹות  מן לא אבל ;140. ְְֲִִַָָֹ
.Î ׁשמן ׁשּתרם לאכלן 141מי ׁשּדעּתֹו זיתים אֹו142על , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

יין  ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו זיתים על ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹזיתים
והּכל  ענבים על ענבים אֹו לאכילה, ׁשהם ענבים ְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

לדרכן  ונמל ׁשּכבר 143לאכילה, והענבים הּזיתים ודר , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ולת  לחזר צרי אינֹו - עליהם .144רם ּתרם ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹֹ

.‡Î יין על חמץ ּתֹורמין על 145אין יין ּתֹורמין אבל , ְְֲִִִִֵֶַַַַָֹ
הן  אחד מין והחמץ ׁשהּיין (היה 146חמץ; ּבלּבֹו147. ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אינּה - חמץ ּבידֹו ונמצא הּיין, על הּיין מן ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלתרם
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מהלכות 117) פ"ג להלן (וראה ערימה משיעמיד והחרובין, הצמוקים הפרד תנינן "הא מקשה: ה) הלכה (פ"א בירושלמי
נגמרה  שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר אסור לך אין לעזר, בן יצחק רבי בשם יוסי בן יוסי רבי יב) הלכה מעשר

ד. הלכה למעלה וראה בלבד", ויקב גורן אלא סו.).118)מלאכתו זרה (עבודה מינים שני הם ויין ענבים שהרי
תיקון).119) צריכים ודבריו מ"ד, שם בתרומות ראשונה" "משנה (ועיין ג). הלכה (למעלה זה על מזה שם 120)שתורמין

משמן  וטוב הרבה, שמנם כי שמנם, להוציא המוכנים הזיתים הם שמן "זיתי שם: המשנה בפירוש רבינו וז"ל מ"ו. פ"ב
והיפה  הטוב הוא וחלבו ממנו, חלבו את בהרימכם אמר יתברך וה' שמנם, למיעוט לכבישה, אלא ראויים שאינם הזיתים

הארץ". חלב את ואכלו שאמר כמו שם).121)שבו, (למעלה לתרום ואסור היפה, על הרע מן שם.122)שזהו משנה
המבושל.123) מן  יותר טוב מבושל, שאינו 124123)שיין עמוד ליברמן הגר"ש (הוצאת פ"ד תרומות בתוספתא הוא כן

בכסףֿמשנה). (ועיין שלפנינו הנוסחאות לפי א).125)10) הלכה (למעלה כהן שם וירושלמי 126)כשיש נד: מנחות
לפי  כדלהלן, במדה, הגרוגרות על תאנים תורם ואינו ד. פרק תחילת שם בתוספתא להגיה יש וכן ד, הלכה פ"ב תרומות
התרומה  את גם ומונה שמודד הכוונה [ואין בתרומה. ממעט ונמצא הגרוגרות, של הנפח מן יותר גדול התאנים של שהנפח

הדבר  את פ"ג וגם (למעלה במנין" ולא במשקל לא במדה, לא גדולה) תרומה =) זו תרומה תורמין "אין שהרי הנתרם,
באומד]. שתורם ונמצא הנתרם, הדבר את לא אבל בלבד, התרומה את ומונה שמודד אלא ד), שגרוגרות 127)הלכה

יפה. בעין תורם ונמצא יותר, במדה עולות יבשות שחיטים 128)שהן משום שהיינו הכסףֿמשנה לדעת שם. תוספתא
ממעט  ואינו א). הלכה למעלה (וראה יותר שמתקיימות ועוד שירצה, מה מהם לעשות יכול שהרי פת, לגבי הן יפות

דלהלן. החיטים על הפת מן לתורם בניגוד וכן 129)בתרומה, (כסףֿמשנה). חשבון" לפי "אלא המגוהים רבינו בספרי
שתורם  והיינו, שם. בתוספתא הנוסחא וכן כפשוטה). (תוספתא כתביֿיד כמה בעוד וכ"ה כ"י, בשם רוקח במעשה הוא

יפה. בעין תורם ונמצא עצמו, הפת של הנפח חשבון לפי ולא שבפת, החיטים חשבון בידו 130)לפי ועלה התורם שהרי
הלכה  (למעלה תרומה תרומתו - היפה על הרע מן התורם וגם ו), הלכה פ"ג (למעלה תרומה תרומתו - ואחד מששים אחד

ח.131)ג). משנה פ"א מלאכתן.132)תרומות נגמרה ולא שמן, מהן לעשות במכתש שנכתשו שנדרכו 133)היינו
מלאכתן. נגמרה ולא יין, ענבים 134)לעשות על ויין הנכתשין, זיתים על משמן התורם בין להבדיל רבינו רצה בזה

מלאכתו, נגמרה שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר התורם לבין כדלהלן, ויתרום, ויחזור תרומה שתרומתו הנדרכות,
שמא  חכמים חששו לא כלל, מלאכתו נגמרה שלא שבדבר ויתרום, שיחזור אמרו ולא ד) הלכה (למעלה תרומה שתרומתו
הנדרכות, והענבים הנכתשים הזיתים אבל מלאכתו, נגמרה שלא דבר על תורמין שאין יודעים הכל שהרי כן, לעשות יוסיף
(משנה  מלאכתם כל שנגמרה לפני עליהם ולתרום טעות, לידי בהם לבוא עלולים והיין השמן מלאכת בהם התחילה שכבר

למעלה.135)ראשונה). וראה שם. ראה 136)משנה תרומה, הכל התרומה, כנגד מאה שם ואין בחולין, נתערבה אם
ב. הלכה פי"ג ונמצאת 137)להלן יין של חבית בתורם א, משנה שם בפ"ג שנאמר ממה להוציא [והכוונה במשנה הוא כן

עצמה  בפני מדמעת אינה הראשונה ויתרום, ויחזור תרומה לאחריה) או ההפרשה לפני החמיצה (אם ספק "אם חומץ: של
עצמה, בפני מדמעת מהן ואחת אחת כל אין ספק, הן התרומות ששתי שכיון - כב) הלכה להלן (הובא השניה" וכן וכו'
מן  תרומה ושהראשונה ספק, כאן שאין שלפנינו, בנידון אבל כג), הלכה (להלן החולין אותם לתוך שתיהן שיפלו עד

כלל]. מדמעת אינה והשניה עצמה בפני מדמעת הראשונה - מדרבנן אלא אינה והשניה האוכלה.138)התורה זר
ו.139) הלכה פ"ו כנ"ל.140)להלן מדרבנן אלא ט.141)שאינה משנה פ"א מלאכתם,142)תרומות נגמרה והרי

שמן. מהם להוציא רוצים שאין שם).143)כיון (פיה"מ מלאכתם נגמרה לא כאילו חזרו הזיתים פעם 144)שאותם
(שם). כוונתו לפי שעה באותה היה מלאכתן נגמרה מהם אחד כל התרומה שכשהוציא לפי תרומות 145)שניה, תוספתא

פד: בתרא בבא ועיין ג. הלכה למעלה כמבואר לכתחילה, כן תורמין ואין היפה על הרע מן תורם שזהו פ"ד.
בכלאים.146) תלוי שהכל שם, למעלה וראה כרבי. ולא שם היא 147)כחכמים זו אבל זה. קטע אין אחרים בספרים

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` '` ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חמץ 148ּתרּומה.) על חמץ לתרם ּבלּבֹו ונמצא 149היה , ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹֹֹ
ּתרּומה  ּתרּומתֹו - יין ׁשּתרם .150החמץ ְְִֶֶַַַָָָֹ

.·Î יין ׁשל חבית אם 151הּתֹורם חמץ: ונמצא הּיין, על ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ּתרּומה  אינּה - ּתרמּה ׁשּלא עד חמץ ׁשהיתה ;152יֹודע ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּתרּומה  זֹו הרי - החמיצה ׁשּתרמּה אחר ואם 153ואם ; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּתרּומה  - קּׁשּות 154ספק הּתֹורם וכן ויתרם. ויחזר , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָֹֹ

מרה  ׁשּנמצאּו155ונמצאת אֹו סרּוח, ונמצא אבּטיח , ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
חבית 156נקּורין  ּתרם ׁשאסּור 157. מגּלה ונמצאת יין ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻ

ויתרם 158לׁשּתֹותּה ויחזר ּתרּומה, אחת 159- ואין ׁשנּיה. ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹ
- מּׁשתיהן אחת והאֹוכל עצמּה, ּבפני מדּמעת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּׁשתיהן

חמׁש. חּיב ֵֶַָֹאינֹו
.‚Î מהן אחת נפלה אינּה160ּכיצד? - החּלין על ְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ

מדּמעת;161מדּמעת  אינּה - אחר למקֹום ׁשנּיה נפלה ; ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָ
ּבּקטּנה  מדּמעֹות - אחד למקֹום ׁשּתיהן ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָנפלּו

מׁשּלם 162ׁשּבׁשּתיהן  - ׁשּתיהן זר אכל אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
וחמׁשּה ׁשּבׁשּתיהן עֹוּׂשה 163ּבּקטּנה הּוא וכיצד . ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

ּדמי  הּכהן מן ונֹוטל אחד לכהן נֹותנן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּתיהן?
.164הּגדֹולה  ְַָ

.„Î החבית את על 165הּבֹודק ּתרּומה להפריׁשּה והּניחּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּולאחר  לּכהן, ויּתנּנה ּתרּומה ּכּלּה ׁשּתעּׂשה עד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻאחרים
ׁשלׁשה  עד ּתחּלה ׁשּבדקּה מעת חמץ: ּומצאּה ּבדקּה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹזמן

ׁש יין וכל יין, וּדאי - ׁשהּתרּומה ימים הּימים אֹותן חׁשב ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
- ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי - זֹו ּבחבית ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֻׁשּלֹו

ׁשנּיה.166ספק  ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש וצרי , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
.‰Î ּפרקים לבּדק 167ּבׁשלׁשה ׁשהּניחֹו168צרי הּיין את ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ

ׁשל  ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ. ׁשּמא עליו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהפריׁש
החג  הּסמדר 169מֹוצאי ּובהֹוצאת מים 170, ּכניסת ּובׁשעת , ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

יין 171לּבסר  ׁשהּוא ּבחזקת עליו מפריׁשין - מּגּתֹו ויין . ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
יֹום  ארּבעים .172[עד] ְִַַָ

.ÂÎ ּפרֹות ׁשּיעּׂשּו173הּמּניח עד עליהן מפריׁש 174להיֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מן  אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּתרּומה,

הפריׁש175הּמּקף  אם קּימין 176, ּבחזקת הן הרי -177. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ
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צו. בתרא בבא ועיין שם, תרומות בתוספתא הוא וכן הכסףֿמשנה, שכתב כמו הנכונה. שיין 148)הגירסה אףֿעלֿפי
(כסףֿמשנה). תרומה ואינה בטעות תרומה היא הרי הרע, מן בידו ועלה היפה מן לתרום שנתכוין כיון אחד, מין וחומץ

וחומץ. יין ד"ה פד: שם התוספות כתבו והו 149)וכן רבינו, בדברי הנכונה הגירסא היא בתוספתא,"כך שם כן גם א
(כסףֿמשנה). בשיבוש" כתובה שהיא הרע,150)אלא על היפה מן בידו ועלה הרע, על  הרע מן לתרום בלבו שהיה כיון

ועלתה  מששים אחד לתרום "נתכוין ה: הלכה פ"ג למעלה רבינו שכתב ממה עיון צריך אבל (שם). אחד מין הם והרי
[ואם  תרומה. אינה הימנה, טובה במדה בידו ועלה רעה בעין לתרום נתכוין שאם הרי תרומה". אינו - מחמשים אחד בידו
בתרם  למעלה ואילו שם), (למעלה תרומה תרומתו רעה), עין =) מששים אחד בידו ועלתה מעשרה אחד לתרום נתכוין

תרומה). אינה - בטעות היין על החומץ א.151)מן משנה פ"ג והוא 152)תרומות הואיל בטעות, היתה שהתרומה
הקודמת. בהלכה וראה ליין, יין.153)נתכוין היה הרמה לא 154)שבשעת הטבל אך מספק, עליה תרומה איסורי כל

נתרמה. שלא עד חומץ היתה שמא בזה, יין 155)נתקן בתורם כמו להם, אחד שדין רבינו מלשון ומשמע שם. משנה
הרמת  בשעת מרה היתה אם בספק, מדובר שכאן אלא תרומה, תרומתו אין תרמו שלא עד מרה היתה שאם חומץ, ונמצא
בידוע  אפילו שהמדובר שכתבו קישות, ד"ה פט. יבמות בתוספות ועיין עיפוש. מחמת כך, אחר מרה שנעשית או התרומה,
לבין  תרומה, ואינה יותר טעות היא לפיכך שמות, שני שהם וחומץ יין בין וחילקו תרומה. תרומתו קודם, מרה שהיתה

כך. כל טעות שאינה מרה ונמצאת (ירושלמי 156)קישות ארס והטיל הנחש בו נקר שמא חשש בו ויש נקב בו שיש
421).157)שם). עמ' ליברמן (הוצ' ד פרק תרומות ב).158)תוספתא הלכה רוצח מהלכות (פי"ב הסכנה מפני
ה 159) מספק ולפיכך לאחריה, או התרומה הרמת לפני היו הפגמים אם ידוע שלא במקרה זהו שלמעלה, הביאור רי לפי

ויתרום. ויחזור תרומה ב.160)היא משנה פ"ג מחולין.161)תרומות חלקים ממאה בפחות נפלה אם אפילו
בחולין 162) סאין השלש ונפלו סאתים, ובשניה סאה הדמיון דרך על האחת ויהיה האחרת מן גדולה האחת כו' היתה "אם

חולין  באותה היו ואם שבשתיהן, קטנה והיא בהם נפלה תרומה סאה כי ונחשב חולין, אותן שיעור לדעת אלו צריכים
שם). המשנה (פירוש מדומע" הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד, במאה תעלה סאין אופן 163)מאה בכל הקטן שהשיעור

חומש. ומשלם הראיה.164)תרומה עליו מחבירו שהמוציא מספק, הגדולה את ממנו להוציא יכול אינו שהכהן
שם.165) יוחנן רבי וכדעת צו. בתרא בבבא והובאה שם, מן 166)תוספתא תרומה שהפריש ונמצא החמיץ, כבר שמא

תרומה. ואינה בטעות, היין על במשנה.167)החומץ לא. היין,168)גיטין על החומץ מן תורמין ואין החמיץ שמא
יין. שהוא בחזקת עליו מפריש השנה ימות בשאר הסוכות.169)אבל חג במוצאי קדים רוח "כתום 170)כשמנשבת

שם). (רש"י כסדרן" באשכול נראים וענביו לומר:171)(ה)פרח ורצה שם. ותוספות ורש"י הערוך כנוסחת שם, משנה
אחר, לשון מים. כניסת היינו שהוא, כל מהן לעצור שיכול הלבן) כפול (שהוא הבוסר בתוך וגדילה נכנסת כשלחלוחית

שם). (רש"י לטיבול חומץ ונעשים מים לתוכן ונותנין בוסר, כשהן הענבים כותשים הוא 172)היו וכן להיות. צריך כן
(כסףֿמשנה). יום ארבעים תוך להחמיץ רגיל שאינו משום והיינו ג, פרק סוף גיטין ובירושלמי שם, משנה 173)בתוספתא

יז.175)כולם.174)שם. הלכה פ"ג למעלה ראה במ 176)בסמוך, שאמרו [ומה עליהם",בדיעבד. "מפריש שם: שנה
ובתרומת  (שם) גדולה בתרומה אלא במוקף צורך אין רבינו שלדעת שם, שנזכר שני במעשר אלא אינו לכתחילה, דהיינו
ו) הלכה מעשר מהלכות (פ"א המוקף מן שלא אף מפריש ראשון מעשר אבל כ), הלכה (שם חכמים לתלמידי מעשר
כלשון  רבינו העתיק ד, הלכה פ"ז שם ואמנם שם). מעשר בהלכות בכסףֿמשנה (ועיין שני למעשר הדין שהוא ופשוט

המניח]. ד"ה שם תוספות ועיין עליהם", "מפריש תרומה.177)המשנה: ותרומתו
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לא  ׁשּמא ּׁשּתּקן מה לכל חֹוׁשׁש זה הרי - ׁשאבדּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹמצאן
ּתרּומה  מפריׁש לפיכ ׁשאבדּו. אחר אּלא עליהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהפריׁש

.178ׁשנּיה  ְִָ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ּגדֹולים ‡. ּבין לּכהנים, נאכלת מעּׂשר ּותרּומת ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹּתרּומה

ועבדיהם  הם נקבֹות, ּבין זכרים ּבין קטּנים, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָּבין
קנין  נפׁש יקנה ּכי וכהן ׁשּנאמר: ּובהמּתן; ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהּכנענים
הרי  - ׁשּמרדה ּכהן ואׁשת ׁשּברח ּכהן עבד וגֹומר. ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכסּפֹו

אֹוכלין. ְִֵאּלּו
מיחס;·. ּכהן אּלא אֹותּה אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּתרּומה

ּבלבד. ּדבריהן ׁשל ּבתרּומה אֹוכלין - חזקה ּכהני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
מעּׂשר, ּתרּומת ּבין גדֹולה ּתרּומה ּבין - טהֹורה ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָּותרּומה
לכהן  אּלא נּתנת אינּה - ּדבריהן ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּבין
וכל  טמאה, ּתרּומה לאכל ׁשאסּור מּפני חכם; ְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּתלמיד
טמאה  ּתרּומה נֹותנין לפיכ טמאה. ּבחזקת הארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻעּמי

ׁשּירצה. ּכהן ְְִֵֶֶָֹלכל
ׁשנים ‚. ׁשלׁש ּבת קטּנה אפּלּו לכהן, ׁשּנּׂשאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹיּׂשראלית

ּתֹורה  ודין וׁשֹוק. וחזה ּבתרּומה ּתאכל - אחד ְְְְִִֶֶַָָָָָֹויֹום
אסרּו אבל קנינֹו; היא ׁשהרי מּׁשּנתארסה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּתאכל
ּתאכיל  ׁשּמא ּגזרה לחּפה, ׁשּתּכנס עד ׁשּתאכל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻחכמים

אביה. ּבבית ארּוסה ּכׁשהיא ּולאחיה לאביה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּתרּומה
אֹוכלת „. אינּה - לכהן ׁשּנּׂשאת וׁשֹוטה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹחרׁשת

חרׁש יּׂשא ׁשּמא ּגזרה אביה; הּׂשיאּה אפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָּבתרּומה,
חרׁשת  ּתאכל ׁשּלא ּגזרּו לפיכ ויאכילּנה, חרׁשת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּכהן

ּכלל. יּׂשראל ְְִֵַָָּבת
יאכל ‰. לא זר וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, לאכל אסּור ְְֱֱֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּזר

ּתֹוׁשב  ׁשּנאמר: ּׂשכירֹו, אֹו ּכהן ּתֹוׁשב היה אפּלּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹקדׁש.
ּׂשכיר  עֹולם, ּׂשכיר זה - ּתֹוׁשב קדׁש. יאכל לא וּׂשכיר ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹּכהן
וּׂשכיר. ּכתֹוׁשב הּוא הרי - עברי ועבד ׁשנים. ּׂשכיר זה -ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָ
ּבין  - זר וכל ׁשּנאמר: ּכזר; היא הרי - הּזר אׁשת ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוכהנת

אׁשּתֹו. ּבין ְִֵהּוא
.Â ׁשהיה ּבין טמא ׁשהיה ּבין - ּבזדֹון ּתרּומה ׁשאכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר

- טמאה ׁשאכל ּבין טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל ּבין ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָטהֹור,
יחּללהּו. ּכי בֹו ּומתּו ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי מיתה ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻחּיב
ׁשאינֹו ּׁשאכל, מה ּדמי מׁשּלם ואינֹו אכילתּה. על ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָולֹוקה
חמׁש; מֹוסיף - ּבׁשגגה אכל ואם ּומׁשּלם. ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלֹוקה
חמׁשיתֹו ויסף ּבׁשגגה קדׁש יאכל ּכי ואיׁש ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ְֵוגֹומר.
.Ê הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹּובת

ּתּבעל  ׁשאם זה: ּבלאו נכללּו ענינים ׁשני תאכל. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹלא
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ותעּׂשה לּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָלאסּור
לעֹולם, ּבּתרּומֹות לאכל אסּורה היא הרי - ּביאה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָֹאּסּורי
ּתּנּׂשא  ואם ּדבר. לכל ּכזר ׁשהחלל חלל, ּכל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכדין

הּקדׁשים, מן ּבּמּורם לאכל אסּורה היא הרי - ְְֱֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָֹליּׂשראל
מת. אֹו ׁשּגרׁשּה ּפי על אף לעֹולם, וׁשֹוק, חזה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

.Áאֹו הּיּׂשראל ׁשּגרׁשּה אחר אֹוכלת - הּתרּומה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבל
תהיה  ּכי ּכהן ּובת ׁשּנאמר: מּמּנה; ּבן הּניח לא אם ְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמת,
אביה  ּבית אל וׁשבה לּה, אין וזרע ּוגרּוׁשה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאלמנה

ּתאכל. אביה מּלחם ְִִִֵֶֶֶָָָֹּכנעּוריה,
.Ë חֹוזרת לחם; ּכל ולא - מּלחם למדּו: הּׁשמּועה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּפי

וׁשֹוק. לחזה ולא לתרּומה, ְְְִִֶָָָֹהיא
.È ויּׂשראלית לוּיה אפּלּו אּלא ּבלבד, הּכהנת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹולא

אסּורה  - זֹונה ונעּׂשית הֹואיל לּה, לאסּור ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָׁשּנבעלה
מּכהן. זרע לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף לעֹולם, ּבתרּומה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלאכל

.‡È ּפי על ואף ּבתרּומה, אֹוכלת אינּה הּׁשבּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ
טהֹורה  לֹומר ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני. טהֹורה ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשאֹומרת
הרי  - לבעלּה מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻאני,
מן  נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת ּבתרּומה. אֹוכלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹזֹו

ואֹוכלת. ְְֶֶַָֻהּכהּנה
.·È,ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - מּכהן זרע לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיּׂשראלית

ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבה, ּבין זכר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֻּבין
לּה. אין וזרע ׁשּנאמר: העֹולם; ּכל סֹוף עד הּזרע ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזרע

.‚È ּכהן זרע ּכ אֹותּה, ּפֹוסל מּכהנת יּׂשראל ׁשּזרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשם
ּפסּול. זרע ׁשהּוא ּפי על ואף אֹותּה, מאכיל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמּיּׂשראלית
ליּׂשראל, ּכהנת אֹו לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכיצד?
אֹו עליה ערוה ׁשהּוא מי הּבת על ּובא ּבת, מּמּנּו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוילדה
אם  היתה קּים. הּממזר והרי הּבת ּומתה לממזר, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשּנּׂשאת
ליּׂשראל  ּכהן ּבת ּבתרּומה; ּתאכל - לכהן יּׂשראל ּבת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹאּמֹו

ּתאכל. לא -ֵֹֹ
.„È ּפי על ואף זרעּה ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהא

לֹומר, צרי ואין יּׂשראל. אינֹו ואפּלּו ּפסּול, הּזרע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאֹותֹו
נּׂשּואה  ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאם
ּבׁשביל  אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָליּׂשראל,

הּפסּולה. ְַַַָהּבת
.ÂËזרעּה מּפני אֹוכלת ׁשאינּה הּכהנת ּבֹו, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכּיֹוצא

ּבת  ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּמּיּׂשראל
הּבת  והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכהן
ּכהן  להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו וילדה לכהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹונּׂשאת
ּפי  על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל אּמֹו את מאכיל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָּגדֹול,
ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן לא אֹומרת: וזאת אּמֹו. ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹׁשּמתה

הּתרּומה. מן ּפֹוסלני ְְִִֵֶַָׁשהּוא
.ÊË?ּכיצד מאכיל. ואינֹו זרע מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהעבד

לכהן, ׁשּנּׂשאת יּׂשראלית אֹו ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹּכהנת
וילדה  הּׁשפחה על ונכּבׁש הּבן והל ּבן, מּמּנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוילדה
אביו  אם היתה קּים: העבד והרי הּבן ּומת עבד, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ּבתרּומה; ּתאכל לא - לכהן יּׂשראל ּבת זה עבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.178) להלן. ראה ולפסול.1)מספק. להאכיל והראוי מעשר, ותרומת תרומה לאכול הראויים הם מי יבאר

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'a iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זרע, זה ׁשאין ּתאכל. - ליּׂשראל ּכהן ּבת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהיתה
יחּוס. להם אין ֲִִֵֶֶָָָׁשהעבדים

.ÊÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבת
ולּה הּיּׂשראל מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליּׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹונּׂשאת
מת  ׁשּמּיּׂשראל. ּבנּה מּפני ּבתרּומה ּתאכל לא - ּבן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמּמּנּו

הראׁשֹון. ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - מּיּׂשראל ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּבנּה
.ÁÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת

- ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה. ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹונּׂשאת
מּפני  לאכל אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ּבתרּומה. ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹּתאכל
לבית  חֹוזרת - ׁשּמּיּׂשראל ּבנּה מת ׁשּמּיּׂשראל. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבנּה

וׁשֹוק. ּבחזה לא ּבתרּומה, ואֹוכלת ּכנעּוריה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹאביה
.ËÈמּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבת

ולּה מת ּבתרּומה. אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת וחזרה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבן,
הּוא  ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה מּפני אֹוכלת - ּבן ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָמּמּנּו

אביו. ׁשהאכילּה ּכמֹו ְֱֲִִִֶֶַָָָמאכילּה

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבין ‡. טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָֹֹּכהן

אֹו צרּוע והּוא אהרן מּזרע איׁש איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹטהֹורה;
ּכל  אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש זהּו אי - יאכל לא ּבּקדׁשים ְֳִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹזב,

ּונקבֹות  זכרים אהרן, אּלא 2זרע ּתרּומה. זֹו אֹומר: הוי ? ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבידי  מיתה חּיב - טהֹורה ּתרּומה האֹוכל טמא ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּכל

לֹוקה 3ׁשמים  ּולפיכ מׁשמרּתי 4, את וׁשמרּו ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּתר  ׁשאכל וטמא חטא. עליו יּׂשאּו אף ולא טמאה, ּומה ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

לֹוקה  אינֹו - ּבלאו ׁשהּוא ּפי קדׁש5על אינּה ׁשהרי ,6. ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ׁשמׁשן ·. ׁשּיעריב עד ּבתרּומה אֹוכלין הּטמאים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאין
ּכֹוכבים  ׁשלׁשה החּמה 7ויצאּו ׁשקיעת ׁשּנאמר:8אחר ; ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָ

האֹור  מן הרקיע ׁשּיטהר עד - וטהר הּׁשמׁש ואחר 9ּובא , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הּקדׁשים. מן ֳִִַַָֹיאכל

מּפני ‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
ּבעּׂשה  -10ׁשהּוא הּקדׁשים מן יאכל ואחר ׁשּנאמר: ; ְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּדבר  אבל ּכׁשּיטהר, ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּדבר
מּכלל  הּבא ולאו ׁשּיטהר; ּפי על אף יאכל לא ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹטמא

הּוא. עּׂשה - ֲֲֵֵעּׂשה
איבריו „. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה אֹוכל ׁשהיה 11מי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבאּמה  אֹוחז - זרע ׁשכבת הּתרּומה.12להֹוציא את ּובֹולע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
אֹותן ‰. ּומאכילין אֹותן מטּבילין - והּׁשֹוטה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהחרׁש

ׁשּלא  אֹותן ּומׁשּמרין ׁשמׁשן. ׁשהעריב אחר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹּתרּומה
ּכן  אם אּלא טמאים, - יׁשנּו ׁשאם הּטבילה; אחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָייׁשנּו

נחׁשת  ׁשל ּכיס להם יראּו13עּׂשּו ׁשּמא קרי., ְְִִִֶֶֶֶֶָָָ
.Âׁשּיטּבלּו עד ּבּתרּומה לאכל אסּורין גמּלים ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹרֹוכבי

החּמּום, מּפני טמאה ּבחזקת ׁשהן ׁשמׁשן; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻויעריב
הּגמל  עֹור על זרע.14ׁשהרכיבה ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

.Êּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם מּטתּה, 15המׁשּמׁשת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּבׁשעת  נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת טֹובלת -ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשלׁשה  ּכל ּבּתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָֹהּתׁשמיׁש

ּכמֹו16ימים  טמאה, ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשאי ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבמקֹומֹו .17ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ

.Áאינּה - מּדבריהן ועּקרּה הֹואיל לארץ, חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לּכהן אּלא ּבאכילה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה
וכּלן  ויֹולדֹות. ונּדֹות וזבֹות וזבין קריין ּבעלי ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻוהן:
העריב  ׁשּלא ּפי על אף לאכילה מּתרין - ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּטבלּו
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לארץ 1) חוצה ותרומת נתהפכה. שלא ומשמשת גמלים רוכבי ודין שמשן. שיעריב עד בתרומה אוכלים הטמאין אם יבאר
שוטה  וחרש שפכה וכרות דכא פצוע שנבעל. ואנדרוגינוס ועבדיהן. ונשיהן משוך או ערל כהן באכילה. אסורה היא אם

עבדים. לו והכניסה לכהן שנישאת ישראל בת עבדים. להם שקנו לזכרי 2)וקטן אלא נאכלים שאינם קדשים לקדשי פרט
שאינה  ושוק, לחזה פרט ומת, לישראל שנישאת כהן בת היינו לחוזרת, גם נאכלת שתרומה הוסיפו שם ובגמרא כהונה,

אליהם. יחללוהו".3)חוזרת כי בו "ומתו לוקים.4)שנאמר שמים, בידי מיתות חייבי לאכול 5)שכל יש איסור אבל
"בשעריך  מהפסוק זה ודורשים טמאה. תרומה לאכול רש"י ופירש איכא איסורא הא עג: ביבמות ועיין טמאה, תרומה

עשה. עשה, מכלל הבא ולאו לאחר, ולא לזה ועומדת.6)תאכלנו", שמחוללת לזו פרט יחללוהו", כי בו "ומתו שנאמר
ושם 7) לילה". שלושה השמשות, בין כוכבים שני יום, אחד "כוכב אמרו: לה: ובשבת הכוכבים" "צאת נאמר: שם בגמרא

בינונים". אלא בלילה, אלא נראים שאינם קטנים כוכבים ולא ביום הנראים גדולים כוכבים "לא יוסי: ר' העת 8)אמר וזה
החמה. שקיעת אחר שעה שליש יומא".9)כמו ואדכי שימשא איערב אינשי כדאמרי יומא, טהר וטהר "מאי שם: בברכות

השמש". מן העולם נתפנה עבר, לשון "אדכי שם: עשה.10)וברש"י אלא לאו בו שאין מפני זרע 11)כלומר, שנעקר
לחוץ".12)מגופו. טומאתן שתצא עד מטמאים אין קרי ובעל הזב דתנן: שבפיו, התרומה את שיבלע עד הזרע יצא "שלא

בכיס.13) ניכר יהיה קרי וכשיראה בולע, שאינו מפני נחושת? של ומדוע בכיס. יבדקו תרומה להאכילו וכשירצו
אוכף.14) בלא אם 15)כלומר, אבל ממקומה, זזה שלא במטה שהטבילוה והוא בגמרא: שם שאמרו ממה השיג הראב"ד

בשאינה  כאן במתהפכת כאן קשיא לא "אלא בגמרא גורס שרבינו ונראה ופלטה. ממנו נשתייר שמא חוששין לטבילה, הלכה
במטה. להטבילה צורך אין זה ולפי קודם, שאמרו ממה חזרו כן ואם היום 16)מתהפכת", עד אלא שלמים ימים ג' לא

מטמאה 17)השלישי. היא שבת בליל שמשה ואם לילה, או יום היא ועונה עונות, שלוש אלא מטמאה שאינה כתב ושם
יותר. ולא א, וביום א יום בליל השבת, ביום
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לא  ׁשּמא ּׁשּתּקן מה לכל חֹוׁשׁש זה הרי - ׁשאבדּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹמצאן
ּתרּומה  מפריׁש לפיכ ׁשאבדּו. אחר אּלא עליהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהפריׁש

.178ׁשנּיה  ְִָ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ּגדֹולים ‡. ּבין לּכהנים, נאכלת מעּׂשר ּותרּומת ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹּתרּומה

ועבדיהם  הם נקבֹות, ּבין זכרים ּבין קטּנים, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָּבין
קנין  נפׁש יקנה ּכי וכהן ׁשּנאמר: ּובהמּתן; ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהּכנענים
הרי  - ׁשּמרדה ּכהן ואׁשת ׁשּברח ּכהן עבד וגֹומר. ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכסּפֹו

אֹוכלין. ְִֵאּלּו
מיחס;·. ּכהן אּלא אֹותּה אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּתרּומה

ּבלבד. ּדבריהן ׁשל ּבתרּומה אֹוכלין - חזקה ּכהני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
מעּׂשר, ּתרּומת ּבין גדֹולה ּתרּומה ּבין - טהֹורה ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָּותרּומה
לכהן  אּלא נּתנת אינּה - ּדבריהן ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּבין
וכל  טמאה, ּתרּומה לאכל ׁשאסּור מּפני חכם; ְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּתלמיד
טמאה  ּתרּומה נֹותנין לפיכ טמאה. ּבחזקת הארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻעּמי

ׁשּירצה. ּכהן ְְִֵֶֶָֹלכל
ׁשנים ‚. ׁשלׁש ּבת קטּנה אפּלּו לכהן, ׁשּנּׂשאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹיּׂשראלית

ּתֹורה  ודין וׁשֹוק. וחזה ּבתרּומה ּתאכל - אחד ְְְְִִֶֶַָָָָָֹויֹום
אסרּו אבל קנינֹו; היא ׁשהרי מּׁשּנתארסה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּתאכל
ּתאכיל  ׁשּמא ּגזרה לחּפה, ׁשּתּכנס עד ׁשּתאכל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻחכמים

אביה. ּבבית ארּוסה ּכׁשהיא ּולאחיה לאביה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּתרּומה
אֹוכלת „. אינּה - לכהן ׁשּנּׂשאת וׁשֹוטה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹחרׁשת

חרׁש יּׂשא ׁשּמא ּגזרה אביה; הּׂשיאּה אפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָּבתרּומה,
חרׁשת  ּתאכל ׁשּלא ּגזרּו לפיכ ויאכילּנה, חרׁשת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּכהן

ּכלל. יּׂשראל ְְִֵַָָּבת
יאכל ‰. לא זר וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, לאכל אסּור ְְֱֱֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּזר

ּתֹוׁשב  ׁשּנאמר: ּׂשכירֹו, אֹו ּכהן ּתֹוׁשב היה אפּלּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹקדׁש.
ּׂשכיר  עֹולם, ּׂשכיר זה - ּתֹוׁשב קדׁש. יאכל לא וּׂשכיר ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹּכהן
וּׂשכיר. ּכתֹוׁשב הּוא הרי - עברי ועבד ׁשנים. ּׂשכיר זה -ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָ
ּבין  - זר וכל ׁשּנאמר: ּכזר; היא הרי - הּזר אׁשת ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוכהנת

אׁשּתֹו. ּבין ְִֵהּוא
.Â ׁשהיה ּבין טמא ׁשהיה ּבין - ּבזדֹון ּתרּומה ׁשאכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר

- טמאה ׁשאכל ּבין טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל ּבין ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָטהֹור,
יחּללהּו. ּכי בֹו ּומתּו ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי מיתה ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻחּיב
ׁשאינֹו ּׁשאכל, מה ּדמי מׁשּלם ואינֹו אכילתּה. על ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָולֹוקה
חמׁש; מֹוסיף - ּבׁשגגה אכל ואם ּומׁשּלם. ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלֹוקה
חמׁשיתֹו ויסף ּבׁשגגה קדׁש יאכל ּכי ואיׁש ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ְֵוגֹומר.
.Ê הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹּובת

ּתּבעל  ׁשאם זה: ּבלאו נכללּו ענינים ׁשני תאכל. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹלא
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ותעּׂשה לּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָלאסּור
לעֹולם, ּבּתרּומֹות לאכל אסּורה היא הרי - ּביאה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָֹאּסּורי
ּתּנּׂשא  ואם ּדבר. לכל ּכזר ׁשהחלל חלל, ּכל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכדין

הּקדׁשים, מן ּבּמּורם לאכל אסּורה היא הרי - ְְֱֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָֹליּׂשראל
מת. אֹו ׁשּגרׁשּה ּפי על אף לעֹולם, וׁשֹוק, חזה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

.Áאֹו הּיּׂשראל ׁשּגרׁשּה אחר אֹוכלת - הּתרּומה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבל
תהיה  ּכי ּכהן ּובת ׁשּנאמר: מּמּנה; ּבן הּניח לא אם ְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמת,
אביה  ּבית אל וׁשבה לּה, אין וזרע ּוגרּוׁשה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאלמנה

ּתאכל. אביה מּלחם ְִִִֵֶֶֶָָָֹּכנעּוריה,
.Ë חֹוזרת לחם; ּכל ולא - מּלחם למדּו: הּׁשמּועה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּפי

וׁשֹוק. לחזה ולא לתרּומה, ְְְִִֶָָָֹהיא
.È ויּׂשראלית לוּיה אפּלּו אּלא ּבלבד, הּכהנת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹולא

אסּורה  - זֹונה ונעּׂשית הֹואיל לּה, לאסּור ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָׁשּנבעלה
מּכהן. זרע לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף לעֹולם, ּבתרּומה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלאכל

.‡È ּפי על ואף ּבתרּומה, אֹוכלת אינּה הּׁשבּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ
טהֹורה  לֹומר ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני. טהֹורה ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשאֹומרת
הרי  - לבעלּה מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻאני,
מן  נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת ּבתרּומה. אֹוכלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹזֹו

ואֹוכלת. ְְֶֶַָֻהּכהּנה
.·È,ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - מּכהן זרע לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיּׂשראלית

ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבה, ּבין זכר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֻּבין
לּה. אין וזרע ׁשּנאמר: העֹולם; ּכל סֹוף עד הּזרע ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזרע

.‚È ּכהן זרע ּכ אֹותּה, ּפֹוסל מּכהנת יּׂשראל ׁשּזרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשם
ּפסּול. זרע ׁשהּוא ּפי על ואף אֹותּה, מאכיל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמּיּׂשראלית
ליּׂשראל, ּכהנת אֹו לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכיצד?
אֹו עליה ערוה ׁשהּוא מי הּבת על ּובא ּבת, מּמּנּו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוילדה
אם  היתה קּים. הּממזר והרי הּבת ּומתה לממזר, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשּנּׂשאת
ליּׂשראל  ּכהן ּבת ּבתרּומה; ּתאכל - לכהן יּׂשראל ּבת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹאּמֹו

ּתאכל. לא -ֵֹֹ
.„È ּפי על ואף זרעּה ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהא

לֹומר, צרי ואין יּׂשראל. אינֹו ואפּלּו ּפסּול, הּזרע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאֹותֹו
נּׂשּואה  ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאם
ּבׁשביל  אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָליּׂשראל,

הּפסּולה. ְַַַָהּבת
.ÂËזרעּה מּפני אֹוכלת ׁשאינּה הּכהנת ּבֹו, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכּיֹוצא

ּבת  ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּמּיּׂשראל
הּבת  והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכהן
ּכהן  להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו וילדה לכהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹונּׂשאת
ּפי  על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל אּמֹו את מאכיל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָּגדֹול,
ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן לא אֹומרת: וזאת אּמֹו. ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹׁשּמתה

הּתרּומה. מן ּפֹוסלני ְְִִֵֶַָׁשהּוא
.ÊË?ּכיצד מאכיל. ואינֹו זרע מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהעבד

לכהן, ׁשּנּׂשאת יּׂשראלית אֹו ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹּכהנת
וילדה  הּׁשפחה על ונכּבׁש הּבן והל ּבן, מּמּנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוילדה
אביו  אם היתה קּים: העבד והרי הּבן ּומת עבד, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ּבתרּומה; ּתאכל לא - לכהן יּׂשראל ּבת זה עבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.178) להלן. ראה ולפסול.1)מספק. להאכיל והראוי מעשר, ותרומת תרומה לאכול הראויים הם מי יבאר
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זרע, זה ׁשאין ּתאכל. - ליּׂשראל ּכהן ּבת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהיתה
יחּוס. להם אין ֲִִֵֶֶָָָׁשהעבדים

.ÊÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבת
ולּה הּיּׂשראל מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליּׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹונּׂשאת
מת  ׁשּמּיּׂשראל. ּבנּה מּפני ּבתרּומה ּתאכל לא - ּבן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמּמּנּו

הראׁשֹון. ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - מּיּׂשראל ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּבנּה
.ÁÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת

- ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה. ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹונּׂשאת
מּפני  לאכל אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ּבתרּומה. ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹּתאכל
לבית  חֹוזרת - ׁשּמּיּׂשראל ּבנּה מת ׁשּמּיּׂשראל. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבנּה

וׁשֹוק. ּבחזה לא ּבתרּומה, ואֹוכלת ּכנעּוריה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹאביה
.ËÈמּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבת

ולּה מת ּבתרּומה. אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת וחזרה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבן,
הּוא  ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה מּפני אֹוכלת - ּבן ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָמּמּנּו

אביו. ׁשהאכילּה ּכמֹו ְֱֲִִִֶֶַָָָמאכילּה

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבין ‡. טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָֹֹּכהן

אֹו צרּוע והּוא אהרן מּזרע איׁש איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹטהֹורה;
ּכל  אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש זהּו אי - יאכל לא ּבּקדׁשים ְֳִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹזב,

ּונקבֹות  זכרים אהרן, אּלא 2זרע ּתרּומה. זֹו אֹומר: הוי ? ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבידי  מיתה חּיב - טהֹורה ּתרּומה האֹוכל טמא ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּכל

לֹוקה 3ׁשמים  ּולפיכ מׁשמרּתי 4, את וׁשמרּו ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּתר  ׁשאכל וטמא חטא. עליו יּׂשאּו אף ולא טמאה, ּומה ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

לֹוקה  אינֹו - ּבלאו ׁשהּוא ּפי קדׁש5על אינּה ׁשהרי ,6. ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ׁשמׁשן ·. ׁשּיעריב עד ּבתרּומה אֹוכלין הּטמאים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאין
ּכֹוכבים  ׁשלׁשה החּמה 7ויצאּו ׁשקיעת ׁשּנאמר:8אחר ; ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָ

האֹור  מן הרקיע ׁשּיטהר עד - וטהר הּׁשמׁש ואחר 9ּובא , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הּקדׁשים. מן ֳִִַַָֹיאכל

מּפני ‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
ּבעּׂשה  -10ׁשהּוא הּקדׁשים מן יאכל ואחר ׁשּנאמר: ; ְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּדבר  אבל ּכׁשּיטהר, ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּדבר
מּכלל  הּבא ולאו ׁשּיטהר; ּפי על אף יאכל לא ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹטמא

הּוא. עּׂשה - ֲֲֵֵעּׂשה
איבריו „. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה אֹוכל ׁשהיה 11מי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבאּמה  אֹוחז - זרע ׁשכבת הּתרּומה.12להֹוציא את ּובֹולע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
אֹותן ‰. ּומאכילין אֹותן מטּבילין - והּׁשֹוטה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהחרׁש

ׁשּלא  אֹותן ּומׁשּמרין ׁשמׁשן. ׁשהעריב אחר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹּתרּומה
ּכן  אם אּלא טמאים, - יׁשנּו ׁשאם הּטבילה; אחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָייׁשנּו

נחׁשת  ׁשל ּכיס להם יראּו13עּׂשּו ׁשּמא קרי., ְְִִִֶֶֶֶֶָָָ
.Âׁשּיטּבלּו עד ּבּתרּומה לאכל אסּורין גמּלים ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹרֹוכבי

החּמּום, מּפני טמאה ּבחזקת ׁשהן ׁשמׁשן; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻויעריב
הּגמל  עֹור על זרע.14ׁשהרכיבה ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

.Êּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם מּטתּה, 15המׁשּמׁשת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּבׁשעת  נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת טֹובלת -ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשלׁשה  ּכל ּבּתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָֹהּתׁשמיׁש

ּכמֹו16ימים  טמאה, ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשאי ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבמקֹומֹו .17ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ

.Áאינּה - מּדבריהן ועּקרּה הֹואיל לארץ, חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לּכהן אּלא ּבאכילה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה
וכּלן  ויֹולדֹות. ונּדֹות וזבֹות וזבין קריין ּבעלי ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻוהן:
העריב  ׁשּלא ּפי על אף לאכילה מּתרין - ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּטבלּו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לארץ 1) חוצה ותרומת נתהפכה. שלא ומשמשת גמלים רוכבי ודין שמשן. שיעריב עד בתרומה אוכלים הטמאין אם יבאר
שוטה  וחרש שפכה וכרות דכא פצוע שנבעל. ואנדרוגינוס ועבדיהן. ונשיהן משוך או ערל כהן באכילה. אסורה היא אם

עבדים. לו והכניסה לכהן שנישאת ישראל בת עבדים. להם שקנו לזכרי 2)וקטן אלא נאכלים שאינם קדשים לקדשי פרט
שאינה  ושוק, לחזה פרט ומת, לישראל שנישאת כהן בת היינו לחוזרת, גם נאכלת שתרומה הוסיפו שם ובגמרא כהונה,

אליהם. יחללוהו".3)חוזרת כי בו "ומתו לוקים.4)שנאמר שמים, בידי מיתות חייבי לאכול 5)שכל יש איסור אבל
"בשעריך  מהפסוק זה ודורשים טמאה. תרומה לאכול רש"י ופירש איכא איסורא הא עג: ביבמות ועיין טמאה, תרומה

עשה. עשה, מכלל הבא ולאו לאחר, ולא לזה ועומדת.6)תאכלנו", שמחוללת לזו פרט יחללוהו", כי בו "ומתו שנאמר
ושם 7) לילה". שלושה השמשות, בין כוכבים שני יום, אחד "כוכב אמרו: לה: ובשבת הכוכבים" "צאת נאמר: שם בגמרא

בינונים". אלא בלילה, אלא נראים שאינם קטנים כוכבים ולא ביום הנראים גדולים כוכבים "לא יוסי: ר' העת 8)אמר וזה
החמה. שקיעת אחר שעה שליש יומא".9)כמו ואדכי שימשא איערב אינשי כדאמרי יומא, טהר וטהר "מאי שם: בברכות

השמש". מן העולם נתפנה עבר, לשון "אדכי שם: עשה.10)וברש"י אלא לאו בו שאין מפני זרע 11)כלומר, שנעקר
לחוץ".12)מגופו. טומאתן שתצא עד מטמאים אין קרי ובעל הזב דתנן: שבפיו, התרומה את שיבלע עד הזרע יצא "שלא

בכיס.13) ניכר יהיה קרי וכשיראה בולע, שאינו מפני נחושת? של ומדוע בכיס. יבדקו תרומה להאכילו וכשירצו
אוכף.14) בלא אם 15)כלומר, אבל ממקומה, זזה שלא במטה שהטבילוה והוא בגמרא: שם שאמרו ממה השיג הראב"ד

בשאינה  כאן במתהפכת כאן קשיא לא "אלא בגמרא גורס שרבינו ונראה ופלטה. ממנו נשתייר שמא חוששין לטבילה, הלכה
במטה. להטבילה צורך אין זה ולפי קודם, שאמרו ממה חזרו כן ואם היום 16)מתהפכת", עד אלא שלמים ימים ג' לא

מטמאה 17)השלישי. היא שבת בליל שמשה ואם לילה, או יום היא ועונה עונות, שלוש אלא מטמאה שאינה כתב ושם
יותר. ולא א, וביום א יום בליל השבת, ביום
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טמאֹות 18ׁשמׁשן  מּגע טמאי אבל ּבמת,19. ׁשּנגע ּבין - ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
מּמּנּו לּטהר הּיֹום לנּו אפׁשר -20ׁשאי ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין , ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

לארץ. חּוצה לתרּומת לטּבל צרי ְְִִִֵֶַָָָָֹאינֹו
.Ë ׁשעדין ּוקטּנה קרי ראה לא ׁשעדין קטן ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלפיכ

ּבדיקה  ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה דם ראתה ,21לא ְְְֲִִִִַָָָָָָֹֹ
הרי  - והּמצרע עליהם. עדין טמאה יצאה ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשחזקתן

ׁשּטמ  ּכמי מּגּופֹוהּוא עליו יֹוצאה ׁשּיטּמא 22אה והּוא . ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
מיחס  ּכהן טהֹור 23אֹותֹו - הּכהן ׁשּיטּמאּנּו קדם אבל ; ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ

הּוא.
.È נאמר ׁשהרי ּתֹורה. מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכהן

מה  ּבפסח; וּׂשכיר ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וּׂשכיר ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָּתֹוׁשב
ּתֹוׁשב  אף ּבֹו, אסּור ערל - ּבפסח האמּור וּׂשכיר ְְִֵֶַַָָָָָָָּתֹוׁשב
לֹוקה  - אכל ואם ּבֹו. אסּור ערל - ּבתרּומה האמּור ְְְִִִֵֶַָָָָָָָוּׂשכיר

הּתֹורה  מׁשּו24מן ּפי 25. על ואף ּבתרּומה לאכל מּתר ְְֱִִִֶַַַָָָָֹֻ
ׁשיּמֹול  סֹופרים, ּומּדברי ּכערל. עד 26ׁשּנראה ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מהּול. ֵֶֶָָׁשּיראה
.‡È ּבתרּומה אֹוכל - מהּול אינֹו27הּנֹולד - והּטמטּום . ְְְִֵֵַַַָָֻ

מל  - ואנּדרֹוגינֹוס ערל. ספק ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָאֹוכל,
.28ואֹוכל  ְֵ

.·È לאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף הּטמאין, וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל
אֹוכלין  ועבדיהן נׁשיהן - .29ּבתרּומה ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

.‚È ּדּכא ׁשפכה 30ּפצּוע אֹוכלין,31ּוכרּות ועבדיהן הם - ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
יאכלּו לא ידע 32ּונׁשיהן לא ואם מּׁשּנעּׂשה 33. אׁשּתֹו את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

ׁשפכה  ּוכרּות ּדּכא אם 34ּפצּוע וכן יאכלּו. אּלּו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָֹ
אֹוכלת  זֹו הרי - ּגרים ּבת .35נּׂשא ֲִֵֵֶֶַָָ

.„È אֹוכלת אינּה - ּכהן ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא .36ּפצּוע ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
חּמה  אֹוכלין 37סריס ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא טמטּום 38- . ְְְְְֲִִִַַָָָֻ

נׁשֹותיהן  לא אבל אֹוכלין, עבדיהן - .39ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ
.ÂË אינן - עבדים להן ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָחרׁש

אֹו40אֹוכלין  אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו ּדין ּבית להם קנּו אם אבל . ְְֲִִִֵֶַָָָ
ּבירּׁשה  להן אֹוכלין.41ׁשּנפלּו אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵֶֶָָָֻ

.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפסּול ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָאנּדרֹוגינֹוס
ּבתרּומה, מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹזכרּותֹו

אֹוכלין 42ּכנׁשים  עבדיו ואין נבעל 43. אם וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָ
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לאחר 18) ראוי הוא לארץ חוצה של תרומה לעניין - שמש הערב לאחר אלא ראוי אינו ישראל ארץ של שלתרומה פי על אף
ואינה  לטומאה, שני אלא שאינו יום, טבול של קלה טומאה עליו וחלה מגופו, היוצאת מטומאה טהר שטבל שכיוון טבילה,

לארץ. חוצה בתרומת שאוכל בלבד מגע כטמא מגופן.19)אלא יוצאה טומאה פרה,20)שאין אפר היום לנו שאין
ושביעי. שלישי שיטבול.21)להזות עד טומאה בחזקת הוא גדול כזב 22)אבל הוא הרי שמצורע סז: בפסחים נראה כן

זה. פלוני 23)לעניין בן ופלוני הכהן פלוני בן כהן שהוא עדים שני לו שהעידו כל מיוחס? כהן ו"איזהו מוחזק. כהן ולא
הכהן והוא בדיקה, צריך שאינו איש עד אוכל הכהן שהיה שראוהו עדים שני עליו שהעידו ו"מי המזבח". גבי על ששימש

מיוחס". זה הרי תורה של (ספר 24)בתרומה רבינו לדעת התורה מן אינו שווה, מגזירה הנלמד שדבר פי על שאף
תעשה. ללא רבינו מנאו ולפיכך התורה מן הוא לערל תרומה אכילת שאיסור שאמרו לחכמים מצאנו - ב) שורש המצוות

העטרה.25) את וכסתה ערלתו עליו 26)שנמשכה הטילו אלא בתרומה, לאכול חכמים אסרוהו שלא נראה רבינו מלשון
כמהול. שייראה כדי מילה, כבכל 27)חובת למול חיוב כאן שאין כיון - ברית דם ממנו להטיף שצריך פי על [ואף

ברית]. דם הטפת לפני אף ערל נקרא אינו - חובה ידי יוצא ובזה בלבד, ברית דם להטיף אלא הזכרות 28)ערלה, מל
הוא. כהן של זרעו עצמה, בפני בריה שהוא בין אשה שהוא בין איש שהוא בין נפשך: ממה בתרומה, ואוכל שבו

כהונה.29) קדושת בהם יש - בתרומה אסורים שהם פי על שלו.30)שאף הביצים ושוב 31)שנפצעו הגיד שנכרת
בקהל. לבוא אסורים ושניהם מוליד. ואינו ושותת, שופך אלא זרע, קילוח יורה בביאתם 32)אינו חללות נעשות שהן

להן. לפסול שנבעלות אשתו".33)מכיוון חוה את ידע "והאדם מלשון עליה, בא ומשמע 34)לא המשנה לשון היא כן
עומדת, כלומר משתמרת, שהיא פי על אף בתרומה, אוכלת היא ולכך שם. רש"י פירש וכן לכן, קודם לו נשואה שהייתה
משתמרת  שהיא מאחר אוכלת, אינה ידעה, לא אפילו דכא, פצוע והוא נישאה אם אבל אכלה. שכבר מאחר פסולה, לביאה

דאורייתא. פסולה אינה 35)לביאה שגיורת - ה'" בקהל דכא פצוע יבוא "לא משום לא כלל, נישואין איסור בהם שאין
בה. אסור ואינו כהונה בקדושת אינו דכא שפצוע - לכהן זונה משום ולא ה'. קהל לביאה 36)בכלל שמשתמרת כיוון

דכא. פצוע משנעשה ידעה ולא אותה, קידש רק אם ואפילו אביה, בית בתרומת אפילו מלאכול ופסולה נתחללה פסולה,
שתחילת  אלא זה אין קודם, אוכלת שהייתה משום דכא, פצוע שנעשה קודם נישאה אם בתרומה לאכול שמותרת ומה
הנישואין  שאותם כיוון דכא, פצוע נעשה שעכשיו פי על ואף אז, כשרים שהיו אלו נישואין ידי על הייתה אכילתה
לגמרי  נפקע אביה, מבית שאכלה מה כאן אבל אכלה. שכבר מאחר עכשיו, גם אוכלת עוד, קיימים לאכילה שהכשירוה

אביה. מרשות יצאה שאז הקידושין, ידי הצהריים 37)על ביום אמו שנתחממה ידי על והוא אמו מבטן סריס שנולד
חזק. משקה ששתתה התנור בקהל.38)וחום לבוא אסור אינו שמים, בידי אלא אדם, בידי נסתרס שלא חמה שסריס

נקבה,39) אם זכר אם חכמים בו הכריעו ולא עצמה בפני ברייה שהוא ואנדרוגינוס קידושין. קידושיו ואין הוא נקבה שמא
קידושיו. ידי על בתרומה מאכיל אינו שאין 40)ולפיכך אפוטרופוס.מפני או דין בית ידי על אלא קניין וקטן שוטה לחרש

בו". יאכל הוא כספו "קניין בו קורא אני נוחל.41)ואין "נבעל 42)שקטן ו הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
ממה  פוסלו, אינו לתרומה, כשר היה שאם התרומה. מן לפסול נבעל אם פירוש כנשים", התרומה מן נפסל (האנדרוגינוס)
שהבועל  ומצד זכר. פוסל זכר אין - שניהם של זכרות דין מצד כלל. ביאה כאן אין שניהם, של  נקבות דין מצד נפשך:
נקבותו  בדרך בין שנפסל נראה "כנשים", שאמר ומכיוון היא. כשרה ביאה שהרי פוסלה, שאינו בוודאי נקבה, והנבעל זכר

כדרכה. שלא ובין בכדרכה בין נפסלת האשה שהרי זכרותו, בדרך הכהונה.43)ובין מן נתחלל שהרי

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'a iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לאּׁשה  ּבביאתֹו ּפֹוסל ׁשהּוא אחר נפסל,44לאנּדרֹוגינֹוס - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא עבדיו. מאכיל ולא אֹוכל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹואינֹו

מן 45נקבּותֹו זכר ּפֹוסל זכר אין - זכרּותֹו ּדר אבל ; ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
ְַָֻהּכהּנה.

.ÊÈאינֹו ּכהן מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻעבד
לאכל 46מאכיל  אסּור העבד זה הרי הּמאכיל 47- וכל . ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

וׁשֹוק. ּבחזה מאכיל - ְְֲִִֶַָָָּבתרּומה
.ÁÈ עבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבת

ּברזל 48מלֹוג  צאן עבדי יאכלּו49ּבין אּלּו הרי וכן 50- . ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַֹֹ
- עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי עבדים ׁשּקנּו ּכהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעבדי
קנין  אפּלּו - ּכסּפֹו קנין נפׁש יקנה ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹיאכלּו;

ׁשאינֹו51הּקנין  וקנין (אחרים), מאכיל - האֹוכל וקנין . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מאכיל.52אֹוכל  אינֹו - ֲִֵֵַ

.ËÈ עבדי ּבין לֹו והכניסה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבת
יאכלּו לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ּבין .53מלֹוג ְְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ

.Î ּגדֹול לכהן וחלּוצה 54אלמנה ּגרּוׁשה הדיֹוט,55, לכהן ְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ּכהנת  לאוין 56ּבין חּיבי ׁשאר וכן יּׂשראלית, ,57ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ּבר  צאן ועבדי מלֹוג עבדי לֹו מלֹוג והכניסה עבדי - זל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹ

יאכלּו ועבדי 58לא ּבמזֹונֹותם; חּיב ׁשהּוא ּפי על אף , ְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹ
ּבעל  ׁשל ׁשהם מּפני יאכלּו, ּברזל ׁשנּיה 59צאן נּׂשא .60- ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

אֹוכלת  יאכלּו61היא לא ׁשּלּה מלֹוג ועבדי ,62. ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹ
.‡Î אלמנה גרּוׁשה 63ּכהנת אֹו ּגדֹול לכהן ׁשּנתארסה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

הדיֹוט  מׁשּמרֹות 64לכהן והן הֹואיל ּפסּולה 65, לביאה ְְְְְְְִִֵֵֶַָָֹ
לחּפה  נכנסּו אם וכן יאכלּו. לא אּלּו הרי - ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֹֻׁשל

ׁשהחּפה  אֹוכלֹות, אינן - ארּוסין 67ּפֹוסלּתן 66ּבלא ְְְִֵֵֶַַָָָֹֻ
חזרּו - הארּוסין מן נתּגרׁשּו: אֹו נתאלמנּו ְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָָֹמּלאכל.

ׁשּכבר 68להכׁשרן  יאכלּו, לא - הּנּׂשּואין מן ואֹוכלֹות; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹ
.69נתחּללּו ְְִַ

.·Î ׁשּיׁש70ּכהנת יבמים לפני ונפלה ּכהן ּבעלּה ׁשּמת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
החלל  זּקת מּפני ּתאכל לא - חלל עּׂשה 71ּבהן ואפּלּו . ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מאמר  הּכׁשרים מן אחד קֹונה 72ּבּה הּמאמר ׁשאין , ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּגמּור. קנין ְִִָָָָּביבמּה
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פוסל.44) אינו - כשר הוא במינו 45)שאם מין אפילו המנונה, רב בשם יונה ר' סבא ברבי ניחא "רבי שם: ירושלמי
הוא  זכר אם וקשיא זכרותו), דרך שבעלו בין נקבותו דרך שבעלו בין =) שהוא כל אנדרוגינוס) שבעל (=אנדרוגינוס
לשניהם  כלומר, =) היא נקבה אם זכר, פוסל זכר אין להם) אחד דין שניהם כן ואם כזכר, דינו אנדרוגינוס אם (=כלומר,
נקבותו, בדרך בעלו אם היינו רבינו ולדעת זה". של נקיבתו צד פוסלת זה של זכרותו צד נקבה, פוסלת נקבה אין נקבה) דין
אבל  כנקבה. הנבעל ואת כזכר הבועל את דנים אנו שאז זה. של נקבתו צד פוסלת זה של זכרותו שצד מפני פוסלו, הוא
ביאתו  אין - נקבות שניהם ואם זכר, פוסל זכר ואין זכר, זה אף זכר זה אם נפשך: ממה אומרים זכרותו בדרך בעלו אם

כלל. פסול 46)ביאה היה מהם ואחד לעבדיהם, ומאכילים תרומה שאוכלים כשרים, כהנים היו השותפין כל [כלומר,
בתרומה]. עבדו מאכיל בו,47)שאינו ממאה אחד אפילו שותפות, בו ולישראל עבד שקנה לכהן "מניין שם: בירושלמי

המאכיל. לכהן קנוי שכולו משמע יקנה" כי וכהן לומר תלמוד בתרומה מאכילו בעבודתם 48)שאינו משתמש שהבעל
פירות. עליו.49)כאכילת אחריותם קיבל והבעל בנדונייא ברשותו.50)שהכניסה שהם לפי יאכלו ברזל צאן עבדי

קנויים  שאינם עמהם והתנו העבדים להם כשהקנו והמדובר קניין. שקנה כקניינו שזהו יאכלו, לה ששייכים מלוג ועבדי
כלל. לאדון קנויים אינם זה שבאופן וכך, לכך אלא אשתו 51)להם (=עבדי הקניין של קניינו וקניין עבדים שקנו עבדים

עבדים). חללה.52)שקנו היא שהרי בתרומה, אוכלת שאינה גדול לכהן אלמנה יאכלו,53)כגון לא ברזל צאן עבדי
הישראל. עם נישואיה ידי על התרומה מן נפסלה היא ואף שלה, שהם לפי מלוג, ועבדי הבעל. של שהם [והיינו 54)מפני

נישואין]. לאחר אלא אוכלת אינה כשרים בנישואין שאף ישראל, בבת גם כאן מדובר שהרי או 55)בנישואין, גרושה
מאיסורי  שהיא כיוון זונה, נעשית ואינה מדרבנן, אלא אסורה אינה שחלוצה פי על [ואף לכהן. אסורות ששתיהן חלוצה,

ידו]. על חללה נעשית היא איסור.56)כהונה בנישואי מתרומה ונפסלה נתחללה אביה, בתרומת האוכלת כהן בת שאפילו
כריתות,57) שבחייבי לפי לאוין, חייבי ונקט בתרומה. ואסורה זונה נעשית ידם על שאף לאו, בהם שיש איסור נישואי

כלל. תופסין קידושין שנעשית 58)אין בתרומה, פסולה עצמה והיא מאכיל, אינו אוכל שאינו וקניין שלה שהם מפני
חללה. או באחריותו.הכהן 59)זונה שהם לפי וודאי 60), "נשא", שאמר ומכיוון מדרבנן. האסורה לעריות, שנייה

הנישואין. מן אלא האירוסין מן אוכלת שאינה ישראל בבת כשרה 61)המדובר היא - סופרים מדברי "שניות פה. ביבמות
כהונה. מאיסורי שאינה כיוון חללה, נעשית ואינה התורה. מן עליו אסורה שאינה כיוון זונה, נעשית שאינה כשר". וולדה

כמו 62) בתמיהה, ולא בניחותא, רבינו ומפרשה אוכלים" אינם ועבדיה אוכלת היא - שניות "עבדי ושם: שם. ירושלמי
אוכלים, ברזל צאן ועבדי מאכיל. - האוכל  וקניין אוכלת, היא הרי אוכלים, אינם למה נתברר ולא שם. המפרשים שפירשו

הבעל. של נישאה.63)שהם כן אם אלא אוכלת אינה לכהן ישראל ובת בנתארסה, כאן שהמדובר לפי "כהנת" וכתב
מדרבנן,64) אלא פסולה אינה חלוצה שהרי גרושה, אגב דלישנא" "שיגרא אלא זו אין אבל "חלוצה" גם נזכרה שם במשנה

שמותרת. כג) (הלכה להלן וכתב רבינו, כאן השמיטה לכך.65)ולפיכך עומדות כלומר קידושין.66)מצפות, בלא
פסולה.67) לביאה משתמרת היא הרי ביאה, לשם לחופה שנכנסה כיוון - קונה אינה שחופה פי על לא 68)אף שהרי

פסולה. לביאה עוד משמרות אינן ומעתה על 69)נבעלו, אף נבעלו, ולא לחופה נכנסו אם אבל לפסול, שנבעלו מכיוון
פצוע  שנעשה לאחר אשתו את ידע לא שאם דכא, בפצוע אמרו כן שהרי התרומה, מן נתחללו לא - כבעולות שדינן פי
פסולה, לביאה שמשתמרת מפני אלא אינו פסולה שכל אירוסין, בלא לחופה נכנסו שאם שכן [וכל יאכלו. אלו הרי דכא,

נתחללו]. לא כהן.70)שוודאי ואשת כהן לחליצה.71)בת או לייבום האחים, לכל שזקוקה כשם לו, גם שזקוקה
מקדשה.72) שהיבם כסף קידושי הוא
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טמאֹות 18ׁשמׁשן  מּגע טמאי אבל ּבמת,19. ׁשּנגע ּבין - ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
מּמּנּו לּטהר הּיֹום לנּו אפׁשר -20ׁשאי ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין , ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

לארץ. חּוצה לתרּומת לטּבל צרי ְְִִִֵֶַָָָָֹאינֹו
.Ë ׁשעדין ּוקטּנה קרי ראה לא ׁשעדין קטן ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלפיכ

ּבדיקה  ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה דם ראתה ,21לא ְְְֲִִִִַָָָָָָֹֹ
הרי  - והּמצרע עליהם. עדין טמאה יצאה ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשחזקתן

ׁשּטמ  ּכמי מּגּופֹוהּוא עליו יֹוצאה ׁשּיטּמא 22אה והּוא . ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
מיחס  ּכהן טהֹור 23אֹותֹו - הּכהן ׁשּיטּמאּנּו קדם אבל ; ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ

הּוא.
.È נאמר ׁשהרי ּתֹורה. מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכהן

מה  ּבפסח; וּׂשכיר ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וּׂשכיר ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָּתֹוׁשב
ּתֹוׁשב  אף ּבֹו, אסּור ערל - ּבפסח האמּור וּׂשכיר ְְִֵֶַַָָָָָָָּתֹוׁשב
לֹוקה  - אכל ואם ּבֹו. אסּור ערל - ּבתרּומה האמּור ְְְִִִֵֶַָָָָָָָוּׂשכיר

הּתֹורה  מׁשּו24מן ּפי 25. על ואף ּבתרּומה לאכל מּתר ְְֱִִִֶַַַָָָָֹֻ
ׁשיּמֹול  סֹופרים, ּומּדברי ּכערל. עד 26ׁשּנראה ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מהּול. ֵֶֶָָׁשּיראה
.‡È ּבתרּומה אֹוכל - מהּול אינֹו27הּנֹולד - והּטמטּום . ְְְִֵֵַַַָָֻ

מל  - ואנּדרֹוגינֹוס ערל. ספק ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָאֹוכל,
.28ואֹוכל  ְֵ

.·È לאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף הּטמאין, וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל
אֹוכלין  ועבדיהן נׁשיהן - .29ּבתרּומה ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

.‚È ּדּכא ׁשפכה 30ּפצּוע אֹוכלין,31ּוכרּות ועבדיהן הם - ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
יאכלּו לא ידע 32ּונׁשיהן לא ואם מּׁשּנעּׂשה 33. אׁשּתֹו את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

ׁשפכה  ּוכרּות ּדּכא אם 34ּפצּוע וכן יאכלּו. אּלּו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָֹ
אֹוכלת  זֹו הרי - ּגרים ּבת .35נּׂשא ֲִֵֵֶֶַָָ

.„È אֹוכלת אינּה - ּכהן ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא .36ּפצּוע ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
חּמה  אֹוכלין 37סריס ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא טמטּום 38- . ְְְְְֲִִִַַָָָֻ

נׁשֹותיהן  לא אבל אֹוכלין, עבדיהן - .39ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ
.ÂË אינן - עבדים להן ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָחרׁש

אֹו40אֹוכלין  אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו ּדין ּבית להם קנּו אם אבל . ְְֲִִִֵֶַָָָ
ּבירּׁשה  להן אֹוכלין.41ׁשּנפלּו אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵֶֶָָָֻ

.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפסּול ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָאנּדרֹוגינֹוס
ּבתרּומה, מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹזכרּותֹו

אֹוכלין 42ּכנׁשים  עבדיו ואין נבעל 43. אם וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָ
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לאחר 18) ראוי הוא לארץ חוצה של תרומה לעניין - שמש הערב לאחר אלא ראוי אינו ישראל ארץ של שלתרומה פי על אף
ואינה  לטומאה, שני אלא שאינו יום, טבול של קלה טומאה עליו וחלה מגופו, היוצאת מטומאה טהר שטבל שכיוון טבילה,

לארץ. חוצה בתרומת שאוכל בלבד מגע כטמא מגופן.19)אלא יוצאה טומאה פרה,20)שאין אפר היום לנו שאין
ושביעי. שלישי שיטבול.21)להזות עד טומאה בחזקת הוא גדול כזב 22)אבל הוא הרי שמצורע סז: בפסחים נראה כן

זה. פלוני 23)לעניין בן ופלוני הכהן פלוני בן כהן שהוא עדים שני לו שהעידו כל מיוחס? כהן ו"איזהו מוחזק. כהן ולא
הכהן והוא בדיקה, צריך שאינו איש עד אוכל הכהן שהיה שראוהו עדים שני עליו שהעידו ו"מי המזבח". גבי על ששימש

מיוחס". זה הרי תורה של (ספר 24)בתרומה רבינו לדעת התורה מן אינו שווה, מגזירה הנלמד שדבר פי על שאף
תעשה. ללא רבינו מנאו ולפיכך התורה מן הוא לערל תרומה אכילת שאיסור שאמרו לחכמים מצאנו - ב) שורש המצוות

העטרה.25) את וכסתה ערלתו עליו 26)שנמשכה הטילו אלא בתרומה, לאכול חכמים אסרוהו שלא נראה רבינו מלשון
כמהול. שייראה כדי מילה, כבכל 27)חובת למול חיוב כאן שאין כיון - ברית דם ממנו להטיף שצריך פי על [ואף

ברית]. דם הטפת לפני אף ערל נקרא אינו - חובה ידי יוצא ובזה בלבד, ברית דם להטיף אלא הזכרות 28)ערלה, מל
הוא. כהן של זרעו עצמה, בפני בריה שהוא בין אשה שהוא בין איש שהוא בין נפשך: ממה בתרומה, ואוכל שבו

כהונה.29) קדושת בהם יש - בתרומה אסורים שהם פי על שלו.30)שאף הביצים ושוב 31)שנפצעו הגיד שנכרת
בקהל. לבוא אסורים ושניהם מוליד. ואינו ושותת, שופך אלא זרע, קילוח יורה בביאתם 32)אינו חללות נעשות שהן

להן. לפסול שנבעלות אשתו".33)מכיוון חוה את ידע "והאדם מלשון עליה, בא ומשמע 34)לא המשנה לשון היא כן
עומדת, כלומר משתמרת, שהיא פי על אף בתרומה, אוכלת היא ולכך שם. רש"י פירש וכן לכן, קודם לו נשואה שהייתה
משתמרת  שהיא מאחר אוכלת, אינה ידעה, לא אפילו דכא, פצוע והוא נישאה אם אבל אכלה. שכבר מאחר פסולה, לביאה

דאורייתא. פסולה אינה 35)לביאה שגיורת - ה'" בקהל דכא פצוע יבוא "לא משום לא כלל, נישואין איסור בהם שאין
בה. אסור ואינו כהונה בקדושת אינו דכא שפצוע - לכהן זונה משום ולא ה'. קהל לביאה 36)בכלל שמשתמרת כיוון

דכא. פצוע משנעשה ידעה ולא אותה, קידש רק אם ואפילו אביה, בית בתרומת אפילו מלאכול ופסולה נתחללה פסולה,
שתחילת  אלא זה אין קודם, אוכלת שהייתה משום דכא, פצוע שנעשה קודם נישאה אם בתרומה לאכול שמותרת ומה
הנישואין  שאותם כיוון דכא, פצוע נעשה שעכשיו פי על ואף אז, כשרים שהיו אלו נישואין ידי על הייתה אכילתה
לגמרי  נפקע אביה, מבית שאכלה מה כאן אבל אכלה. שכבר מאחר עכשיו, גם אוכלת עוד, קיימים לאכילה שהכשירוה

אביה. מרשות יצאה שאז הקידושין, ידי הצהריים 37)על ביום אמו שנתחממה ידי על והוא אמו מבטן סריס שנולד
חזק. משקה ששתתה התנור בקהל.38)וחום לבוא אסור אינו שמים, בידי אלא אדם, בידי נסתרס שלא חמה שסריס

נקבה,39) אם זכר אם חכמים בו הכריעו ולא עצמה בפני ברייה שהוא ואנדרוגינוס קידושין. קידושיו ואין הוא נקבה שמא
קידושיו. ידי על בתרומה מאכיל אינו שאין 40)ולפיכך אפוטרופוס.מפני או דין בית ידי על אלא קניין וקטן שוטה לחרש

בו". יאכל הוא כספו "קניין בו קורא אני נוחל.41)ואין "נבעל 42)שקטן ו הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
ממה  פוסלו, אינו לתרומה, כשר היה שאם התרומה. מן לפסול נבעל אם פירוש כנשים", התרומה מן נפסל (האנדרוגינוס)
שהבועל  ומצד זכר. פוסל זכר אין - שניהם של זכרות דין מצד כלל. ביאה כאן אין שניהם, של  נקבות דין מצד נפשך:
נקבותו  בדרך בין שנפסל נראה "כנשים", שאמר ומכיוון היא. כשרה ביאה שהרי פוסלה, שאינו בוודאי נקבה, והנבעל זכר

כדרכה. שלא ובין בכדרכה בין נפסלת האשה שהרי זכרותו, בדרך הכהונה.43)ובין מן נתחלל שהרי
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לאּׁשה  ּבביאתֹו ּפֹוסל ׁשהּוא אחר נפסל,44לאנּדרֹוגינֹוס - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא עבדיו. מאכיל ולא אֹוכל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹואינֹו

מן 45נקבּותֹו זכר ּפֹוסל זכר אין - זכרּותֹו ּדר אבל ; ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
ְַָֻהּכהּנה.

.ÊÈאינֹו ּכהן מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻעבד
לאכל 46מאכיל  אסּור העבד זה הרי הּמאכיל 47- וכל . ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

וׁשֹוק. ּבחזה מאכיל - ְְֲִִֶַָָָּבתרּומה
.ÁÈ עבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבת

ּברזל 48מלֹוג  צאן עבדי יאכלּו49ּבין אּלּו הרי וכן 50- . ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַֹֹ
- עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי עבדים ׁשּקנּו ּכהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעבדי
קנין  אפּלּו - ּכסּפֹו קנין נפׁש יקנה ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹיאכלּו;

ׁשאינֹו51הּקנין  וקנין (אחרים), מאכיל - האֹוכל וקנין . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מאכיל.52אֹוכל  אינֹו - ֲִֵֵַ

.ËÈ עבדי ּבין לֹו והכניסה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבת
יאכלּו לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ּבין .53מלֹוג ְְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ

.Î ּגדֹול לכהן וחלּוצה 54אלמנה ּגרּוׁשה הדיֹוט,55, לכהן ְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ּכהנת  לאוין 56ּבין חּיבי ׁשאר וכן יּׂשראלית, ,57ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ּבר  צאן ועבדי מלֹוג עבדי לֹו מלֹוג והכניסה עבדי - זל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹ

יאכלּו ועבדי 58לא ּבמזֹונֹותם; חּיב ׁשהּוא ּפי על אף , ְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹ
ּבעל  ׁשל ׁשהם מּפני יאכלּו, ּברזל ׁשנּיה 59צאן נּׂשא .60- ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

אֹוכלת  יאכלּו61היא לא ׁשּלּה מלֹוג ועבדי ,62. ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹ
.‡Î אלמנה גרּוׁשה 63ּכהנת אֹו ּגדֹול לכהן ׁשּנתארסה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

הדיֹוט  מׁשּמרֹות 64לכהן והן הֹואיל ּפסּולה 65, לביאה ְְְְְְְִִֵֵֶַָָֹ
לחּפה  נכנסּו אם וכן יאכלּו. לא אּלּו הרי - ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֹֻׁשל

ׁשהחּפה  אֹוכלֹות, אינן - ארּוסין 67ּפֹוסלּתן 66ּבלא ְְְִֵֵֶַַָָָֹֻ
חזרּו - הארּוסין מן נתּגרׁשּו: אֹו נתאלמנּו ְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָָֹמּלאכל.

ׁשּכבר 68להכׁשרן  יאכלּו, לא - הּנּׂשּואין מן ואֹוכלֹות; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹ
.69נתחּללּו ְְִַ

.·Î ׁשּיׁש70ּכהנת יבמים לפני ונפלה ּכהן ּבעלּה ׁשּמת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
החלל  זּקת מּפני ּתאכל לא - חלל עּׂשה 71ּבהן ואפּלּו . ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מאמר  הּכׁשרים מן אחד קֹונה 72ּבּה הּמאמר ׁשאין , ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
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פוסל.44) אינו - כשר הוא במינו 45)שאם מין אפילו המנונה, רב בשם יונה ר' סבא ברבי ניחא "רבי שם: ירושלמי
הוא  זכר אם וקשיא זכרותו), דרך שבעלו בין נקבותו דרך שבעלו בין =) שהוא כל אנדרוגינוס) שבעל (=אנדרוגינוס
לשניהם  כלומר, =) היא נקבה אם זכר, פוסל זכר אין להם) אחד דין שניהם כן ואם כזכר, דינו אנדרוגינוס אם (=כלומר,
נקבותו, בדרך בעלו אם היינו רבינו ולדעת זה". של נקיבתו צד פוסלת זה של זכרותו צד נקבה, פוסלת נקבה אין נקבה) דין
אבל  כנקבה. הנבעל ואת כזכר הבועל את דנים אנו שאז זה. של נקבתו צד פוסלת זה של זכרותו שצד מפני פוסלו, הוא
ביאתו  אין - נקבות שניהם ואם זכר, פוסל זכר ואין זכר, זה אף זכר זה אם נפשך: ממה אומרים זכרותו בדרך בעלו אם

כלל. פסול 46)ביאה היה מהם ואחד לעבדיהם, ומאכילים תרומה שאוכלים כשרים, כהנים היו השותפין כל [כלומר,
בתרומה]. עבדו מאכיל בו,47)שאינו ממאה אחד אפילו שותפות, בו ולישראל עבד שקנה לכהן "מניין שם: בירושלמי

המאכיל. לכהן קנוי שכולו משמע יקנה" כי וכהן לומר תלמוד בתרומה מאכילו בעבודתם 48)שאינו משתמש שהבעל
פירות. עליו.49)כאכילת אחריותם קיבל והבעל בנדונייא ברשותו.50)שהכניסה שהם לפי יאכלו ברזל צאן עבדי

קנויים  שאינם עמהם והתנו העבדים להם כשהקנו והמדובר קניין. שקנה כקניינו שזהו יאכלו, לה ששייכים מלוג ועבדי
כלל. לאדון קנויים אינם זה שבאופן וכך, לכך אלא אשתו 51)להם (=עבדי הקניין של קניינו וקניין עבדים שקנו עבדים

עבדים). חללה.52)שקנו היא שהרי בתרומה, אוכלת שאינה גדול לכהן אלמנה יאכלו,53)כגון לא ברזל צאן עבדי
הישראל. עם נישואיה ידי על התרומה מן נפסלה היא ואף שלה, שהם לפי מלוג, ועבדי הבעל. של שהם [והיינו 54)מפני

נישואין]. לאחר אלא אוכלת אינה כשרים בנישואין שאף ישראל, בבת גם כאן מדובר שהרי או 55)בנישואין, גרושה
מאיסורי  שהיא כיוון זונה, נעשית ואינה מדרבנן, אלא אסורה אינה שחלוצה פי על [ואף לכהן. אסורות ששתיהן חלוצה,

ידו]. על חללה נעשית היא איסור.56)כהונה בנישואי מתרומה ונפסלה נתחללה אביה, בתרומת האוכלת כהן בת שאפילו
כריתות,57) שבחייבי לפי לאוין, חייבי ונקט בתרומה. ואסורה זונה נעשית ידם על שאף לאו, בהם שיש איסור נישואי

כלל. תופסין קידושין שנעשית 58)אין בתרומה, פסולה עצמה והיא מאכיל, אינו אוכל שאינו וקניין שלה שהם מפני
חללה. או באחריותו.הכהן 59)זונה שהם לפי וודאי 60), "נשא", שאמר ומכיוון מדרבנן. האסורה לעריות, שנייה

הנישואין. מן אלא האירוסין מן אוכלת שאינה ישראל בבת כשרה 61)המדובר היא - סופרים מדברי "שניות פה. ביבמות
כהונה. מאיסורי שאינה כיוון חללה, נעשית ואינה התורה. מן עליו אסורה שאינה כיוון זונה, נעשית שאינה כשר". וולדה

כמו 62) בתמיהה, ולא בניחותא, רבינו ומפרשה אוכלים" אינם ועבדיה אוכלת היא - שניות "עבדי ושם: שם. ירושלמי
אוכלים, ברזל צאן ועבדי מאכיל. - האוכל  וקניין אוכלת, היא הרי אוכלים, אינם למה נתברר ולא שם. המפרשים שפירשו

הבעל. של נישאה.63)שהם כן אם אלא אוכלת אינה לכהן ישראל ובת בנתארסה, כאן שהמדובר לפי "כהנת" וכתב
מדרבנן,64) אלא פסולה אינה חלוצה שהרי גרושה, אגב דלישנא" "שיגרא אלא זו אין אבל "חלוצה" גם נזכרה שם במשנה

שמותרת. כג) (הלכה להלן וכתב רבינו, כאן השמיטה לכך.65)ולפיכך עומדות כלומר קידושין.66)מצפות, בלא
פסולה.67) לביאה משתמרת היא הרי ביאה, לשם לחופה שנכנסה כיוון - קונה אינה שחופה פי על לא 68)אף שהרי

פסולה. לביאה עוד משמרות אינן ומעתה על 69)נבעלו, אף נבעלו, ולא לחופה נכנסו אם אבל לפסול, שנבעלו מכיוון
פצוע  שנעשה לאחר אשתו את ידע לא שאם דכא, בפצוע אמרו כן שהרי התרומה, מן נתחללו לא - כבעולות שדינן פי
פסולה, לביאה שמשתמרת מפני אלא אינו פסולה שכל אירוסין, בלא לחופה נכנסו שאם שכן [וכל יאכלו. אלו הרי דכא,

נתחללו]. לא כהן.70)שוודאי ואשת כהן לחליצה.71)בת או לייבום האחים, לכל שזקוקה כשם לו, גם שזקוקה
מקדשה.72) שהיבם כסף קידושי הוא
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.‚Î עליו נאסרה ׁשהרי הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
ּבתרּומה  אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו מּפני 73ועדין , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּגט  ׁשאין ּדבריהן, ׁשל ּפסּולה לביאה מׁשּמרת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהיא
ּכהנת  וכן מּדבריהן. אּלא היבמה אֹו74ּפֹוסל חלּוצה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּנתארסה  אֹוכלת 75ׁשנּיה - ׁשּנּׂשא 76לכהן הדיֹוט ּכהן . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
ּבתרּומה.77אילֹונית  אֹוכלת זֹו הרי - ְְֲִִֵֶֶַָ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
והּיבם ‡. והחרׁש2העּבר ׁשנים 3והארּוסין ּתׁשע ּובן ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

מאכילין. ולא ּפֹוסלין - אחד ְְְֲִִִֶַָֹויֹום
יּׂשראל ·. ּבת ּכיצד? מּכהן 4העּבר לא 5המעּברת - ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻֻ

ּכהן 6ּתאכל  ּובת העּבר. מּיּׂשראל 7ּבׁשביל -8המעּברת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻֻ
לאכל  ּבית 9אסּורה אל וׁשבה ׁשּנאמר: העּבר; מּפני ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

למעּברת  ּפרט - ּכנעּוריה .10אביה ְְְִִִֶֶֶָָָָֻ
ּכהן ‚. יּׂשראל 11ּבת עליה ׁשּמא 12ׁשּבא חֹוׁשׁשין אין - ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

טֹובלת  אּלא לערב 13נתעּברה, נּׂשּואה 14ואֹוכלת היתה .15 ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
לערב  ּבתרּומה ואֹוכלת טֹובלת - ּבעלּה ּומת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָליּׂשראל

יֹום  ארּבעים עּברּה16עד הּכר ואם מקלקלת 17. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻֻֻ

יֹום 18למפרע  ארּבעים אינֹו19עד יֹום הארּבעים ׁשּכל . ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבעֹולם  מים אּלא חׁשּוב.20עּבר, הּוא ִֶַָָָָָֻ

יּׂשראל „. ּומת 21ּבת לכהן, מעּברת 22ׁשּנּׂשאת והּניחּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
עבדיה  יאכלּו לא ּב23- ׁשהּיּלֹוד ּבתרּומה העּבר; ׁשביל ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻ

מאכיל  אינֹו - יּלֹוד ׁשאינֹו ׁשּמאכיל, לפיכ24הּוא .25, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ
העבדים  ּפֹוסל אינֹו - חלל העּבר היה אּלא 26אם , ֲִִֵֵֶָָָָָָָָָֻ

החלל  זה ׁשּיּולד עד הּכׁשרים, אחיו ּבגלל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹוכלין
מּלאכל. העבדים ְְֱֲִִֵֶָָָֹויאסרּו

ּכיצד?‰. יּׂשראל 27הּיבם ליבם 28ּבת -29הּזקּוקה ּכהן ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
לא  עדין וזה נפׁש, יקנה ּכי וכהן ׁשּנאמר: ּתאכל; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹלא

אסּורה 30קנאּה - ליּׂשראל הּזקּוקה ּכהן ּובת מּפני 31. ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
ּפרט  - ּכנעּוריה אביה ּבית אל וׁשבה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָיבמּה;

יבם  .32לׁשֹומרת ְֶֶָָ

.Â ּכהן יבמּתֹו33יבם על אֹו34ׁשּבא ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ּבּה ׁשּבארנּו35ׁשהערה ּכמֹו ׁשּקנאּה ּפי על אף גמר, ולא ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

יּבּום  ּבתרּומה 36ּבהלכֹות מאכילּה אינֹו ׁשּיבעל 37- עד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
ּברצֹון  גמּורה אמּורים?38ּבעילה ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֶַָָָָ
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כהן.73) שהוא היבם בשביל אוכלת, אינה ישראל בת אבל כהנת, היא שהרי אביה, בית בתרומת שהמדובר 74)היינו לפי
באירוסין. אוכלת אינה ישראל בת שהרי "כהנת" נקט מדרבנן.75)באירוסין פסולה לביאה משתמרות בתרומת 76)שהן

אוכלת, היא שנישאת ושנייה נתחללה. - שנישאת חלוצה אבל נפסלת. אינה מדרבנן פסולה לביאה שהמשתמרת אביה, בית
אוכלים. עבדיה גם ובנתארסה אוכלים, אינם שלה מלוג עבדי שכיוון 77)אבל שאמר יהודה כר' ודלא סא. ביבמות משנה

הדין  הוא להלכה אבל הדיוט, לכהן גם אסורה יהודה שלר' לפי הדיוט" "כהן ונקט כזונה. היא הרי ורביה לפריה שאינה
גדול. לכהן 1)בכהן שנישאת מי מאכילין. ולא  פוסלין אחד ויום שנים תשע ובן והחרש והאירוסין והיבם שהעובר יבאר

אני. טמאה שאמרה כהן ואשת סתירה, ועדי קינוי עדי עליה שהעידו איש אשת אותה. ופיתה שאנס או לשון 2)שוטה
הבאות. בהלכות אותם ומפרש והולך סז: ביבמות ב,3)המשנה הלכה בפ"ד למעלה (ראה מדבר ואינו שומע שאינו

כו). הלכה אישות מהלכות שם.4)ובפ"ב הבעל.5)גמרא אינו 6)ומת ילוד שאינו מאכיל, "ילוד שם: בגמרא
אמור  פר' וספרא מד. (נדה בלחמו" יאכילו ביה "קרי - בלחמו" יאכלו הם ביתו "ויליד יא): כב, (ויקרא שנאמר מאכיל".

שם). (רש"י מאכיל ילוד שרק הרי ה), הלכה ה שם.7)פרשה הישראל.8)גמרא אביה.9)ומת בית מתרומת
שם).10) (רש"י לנעוריה דומה סט.11)שאינה יבמות זנות.12)משנה להלן.13)לשם ראה נישואין, לענין שם:

שם). (רש"י הערב" עד וטמאו במים ורחצו זרע שכבת אותה איש ישכב אשר "ואשה יח): טו, (שם שנאמר משום
כב).14) הלכה גירושין מהלכות ופי"ג לה. (יבמות תתעבר שלא מתהפכת, זונה אשה שהרי נתעברה, שמא חוששים ואין

להלן. ראה חוששת, אינה יום ארבעים לאחר סט:15)ואפילו שם להלן.16)בברייתא ראה היתר, בכלל הארבעים ויום
שמא  מספק, לאכול אסורה - יום ארבעים לאחר אבל להלן. ראה כלל, עובר אינו יום ארבעים עד - נתעברה אם שאף

להלן.17)נתעברה. וראה שם. קר 18)ברייתא לשלם חייבת ותהא מודאי, בתרומה אסורה שתהא לענין וחומש,היינו ן
שם). (רש"י תרומה האוכל זר (שם).19)כדין יום ארבעים לאחר שם.20)כלומר, הגמרא סז.21)כלשון שם

איש).22) (חזון חללים הם הקרובים ושאר בנים, אינה 23)בלי היא שגם שכיון מלוג, עבדי ובין ברזל צאן עבדי (בין
עצמה  שהיא כהן, בת שאילו ישראל", "בת רבינו נקט ולכן אוכלים. אינם שלה מלוג עבדי גם - ב) הלכה (למעלה אוכלת

אוכלים). שלה מלוג עבדי גם - של 24)אוכלת "דעתו אמרו: שבמתנה ואףֿעלֿפי לעובר. קנין שאין שם, חכמים כדעת
קנה  לא - לו המקנה אחרת דעת שם שאין בירושה - י) הלכה מכירה, מהלכות (פכ"ב העובר וקנה בנו", אצל קרובה אדם

רדב"ז). כנ"ל.25)(עיין קנין, לעובר שאין לפי מד.26)כלומר, הלכה 27)נדה למעלה ראה מאכיל, ולא פוסל הוא
סז:28)א. אחד 29)יבמות ויום שנים לתשע הגיע שלא קטן, עודנו היבם אם ואפילו בנים. לה שאין להתייבם, זקוקה

סח.). הוא".30)(שם דאחיו קנין והאי רחמנא, אמר כספו "קנין שם: אביה.31)בגמרא בית היינו 32)בתרומות
שם). (רש"י ביבם קשורה היא שהרי לשוב, ברשותה שאינה ליבם, נו.33)הזקוקה ישראל.34)שם שהכניס 35)בת

י). הלכה ביאה, איסורי מהלכות ופ"א נה: (שם בלבד. העטרה ג.36)ראש הלכה אין 37)פ"ב שם, השני הלשון לפי
להלן. וראה כשמואל, זהו הראשון הלשון ולפי בזה, רבי 38)חולק "כי אמרו: שם לאוקמי ביבמות שוגג] [ביאת רחמנא

בין  עליה, יבוא יבמה =) יבמתו שקונה ביבם שוגג ביאת התורה ריבתה לא כלומר: לא". מבעל לאולמי בעל, במקום
ארוסתו  מאכיל אינו הבעל שגם ולפי שמענו. לא להעדיפו אבל הבעל, במקום להעמידו אלא נד.) שם - במזיד בין בשוגג

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'a iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אבל  הארּוסין; מן הֹואיל 39ׁשּנתאלמנה הּנּׂשּואין, מן ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ
זֹו ּבביאה ּתאכל - אֹוכלת .40והיתה ְְְִֶֶַָָָֹ

.Ê?ּכיצד -41הארּוסין ליּׂשראל ׁשּנתארסה ּכהן ּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
קנין  ּבּה לֹו יׁש ׁשהרי לאכל; יּׂשראל 42אסּורה ּובת .43 ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּמא  לחּפה; ׁשּתּכנס עד ּתאכל לא - לכהן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּנתארסה
ׁשּבארנּו ּכמֹו אביה, ּבית לבני .44ּתאכיל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

.Á אחר לי מקּדׁשת אּת הרי לכהנת: ׁשאמר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻיּׂשראל
יֹום  הּׁשלׁשים,45ׁשלׁשים ּכל ּבּתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - ְְְֲִִֵֶֶַַָָ

לי  מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר ואם נתארסה. לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשעדין
יֹום  ׁשלׁשים ּולאחר לאכל 46מעכׁשו אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָֹ

הּתנאים 47מּיד  ׁשאר וכן ּבזה.48. ּכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
.Ë?ּכיצד ליּׂשראל 50ּכהנת 49החרׁש -51ׁשּנּׂשאת חרׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

לֹו ׁשּתּקנּו חכמים ּבתּקנת קֹונה ׁשהרי ּתאכל; ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹלא
ּוב 52נּׂשּואין  ּתאכל;. לא - חרׁש לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ת ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹֹ

הּתֹורה  מן קֹונה ּדעת.53ׁשאינֹו ּבן ׁשאינֹו , ִֵֵֶֶֶֶַַַָ
.È ּפּקח 54נתארסה לכנסּה55לכהן הסּפיק ולא עד 56, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ

אֹוכלת  אינּה - מת 57ׁשּנתחרׁש יבם 58. לפני ונפלה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
אֹוכלת 59חרׁש אינּה - ּכׁשהּוא 60ויּבמּה נּׂשאּה אם אבל . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אֹוכלת  זֹו הרי - ונתחרׁש מת 61ּפּקח יבם 62. לפני ונפלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
אֹוכלת  והיתה הֹואיל אֹוכלת, זֹו הרי - ויּבמּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָחרׁש

אֹוכלת 63ּבּתחּלה  זֹו הרי - מּמּנּו ׁשּילדה חרׁש ואׁשת . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּבנּה .64ּבׁשביל ְְִִָ

.‡È?ּכיצד אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ׁשּנבעלה 65ּבן 66מי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הֹואיל  אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן והּוא לּה ְְְִִֵֶֶַָָָָלאסּור
מּלאכל  ואסּורה הּכהּנה מן נפסלה - ּביאה ְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָָֹֻּוביאתֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ׁשּנעּׂשית מּפני .67ּבתרּומה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשחּוף  היה ּתׁשע 68אפּלּו ּבן לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ּובת . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

אינּה - ּביאה ׁשּביאתֹו ּפי על אף אחד, ויֹום ְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשנים
ׁשּיגּדיל  עד קֹונה ׁשאינֹו לפי הּקטן, ּבׁשביל .69אֹוכלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

אחד  ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא ׁשאינֹו;70ספק ספק ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
אחד  ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש לבן ׁשהביא 71נּׂשאת ספק , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

הביא  ׁשּלא ספק ּׂשערֹות לאכל.72ׁשּתי אסּורה זֹו הרי - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ
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ארוסה  התורה מן שהרי מדרבנן, אלא אינו זה וכל מאכיל. אינו בשוגג, יבמתו על שבא הזה, היבם גם הסמוכה) (בהלכה
בלבד, ביבום אלא נתרבתה שלא שוגג, ביאת על אלא כן אמרו שלא ואףֿעלֿפי ג). הלכה פ"ו (למעלה בתרומה אוכלת
קונה  שהעראה [ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה). הרי"ף מדברי נראה וכן שם, בירושלמי הוא וכן העראה, לענין גם רבינו כתבה
לא  ז), כה, (דברים שם להקים הוא היבום שעיקר כיון - כז) והערה ה הלכה אישות  מהלכות בפ"ג (ראה ואשה באיש גם
בשוגג, ביאה כמו זה והרי התורה, שריבתה לא אם ביבום, מועילה תהא שם, להקים ראויה שאינה שהעראה, הדין מן היה
אףֿעלֿפי  כדרכה, שלא בביאה גם זה, ולפי מאירי. ועיין ממנו, עדיף ולא אחיו במקום עומד אלא יהא שלא בה שהחמירו

כנ"ל]. בתרומה, אוכלת אינה שם להקמת ראויה שאינה כיון שם, יבום בהלכות כמבואר אותה, הבעל 39)שקנה שגם
כנ"ל. בתרומה, ארוסתו את מאכיל (יבמות 40)אינו הבעל במקום היבם את היא שמעמידה גרועה, ביאה שהיא אףֿעלֿפי

מברייתא). עליו שהקשו כשמואל, ולא כרב, השני הלשון ולפי הכל, לדברי הראשון הלשון לפי ולא 41)שם, פוסלים
א. הלכה למעלה הויה 42)מאכילים, "משעת ופירש"י בהויה", קנייה דהא לה, פסיל - לישראל כהן "בת שם: בגמרא

שם. תוספות ועיין זר". לאיש תהיה כי כהן ובת כדכתיב סח.43)איפסלה, ג.44)שם הלכה פ"ו שאינה 45)למעלה
נח:). בקידושין ומשנה י, הלכה  אישות מהלכות (פ"ז יום שלשים אחר אלא זה 46)מקודשת אם בידינו הוא שספק

הלכה  (שם יום שלשים אחר אלא מקודשת ואינה חזרה, שזוהי או למפרע. מקודשת היא יום שלשים ולכשיעברו תנאי,
למפרע.47)יב). ומעכשיו יום שלשים לאחר לישראל מאורסת ונמצאת תנאי זהו שמא הרי 48)מספק, לה שאמר כגון

למפרע  לו מקודשת היא שהרי זוז, מאתים לה נתן זמן ולאחר זוז, מאתים לך אתן אם זה, בדינר מעכשיו לי מקודשת את
טז). הלכה פ"ו (שם הקידושין א).49)משעת הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל סח.50)הוא כהן 51)יבמות [בבת

"אירוסין" אבל בחרש, חכמים תיקנו "נישואין" כי ויתכן "שנשאת". כתב וכאן "שנתארסה", כתב ז) הלכה (למעלה לישראל
מדרבנן). אפילו קונים ואינם תיקנו, לא ט.52)לחוד הלכה אישות מהלכות ופ"ד קיב: "קנין 53)שם שם: בגמרא

הוא". קנין בר לאו והאי רחמנא, אמר נו.54)כספו פ"ב 55)שם (שם שוטה ולא חרש לא ואינו בדעתו, שלם שהוא 
כו). נישואין.56)הלכה בתורת ואינם 57)לחופה מדרבנן, אלא אינם חרש ונישואי בתרומה, אוכלת אינה שארוסה

למעלה. כמבואר בתרומה, שנתחרש.58)מאכילים ביאתו 59)זה יבום, לענין - מדרבנן אלא נישואיו שאין שאףֿעלֿפי
ג). הלכה וחליצה יבום מהלכות (פ"ו התורה מן יותר 60)ביאה טובה אינה - התורה מן ביאה שביאתו שאףֿעלֿפי

שם). (יבמות ו הלכה למעלה כמבואר בעלה, בחיי עוד אכלה לא אם בתרומה מאכילה שאינה בשוגג, שהרי 61)מביאה
בפקחותו. היו שנתחרש.62)הנישואין האכיל 63)זה שהבעל וכל כבעל, היבם לאוקמי קונה חרש יבם גם שביאת ,

שם). (גמרא מאכיל א).65)שם.64)היבם הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל סח.66)הוא שם כהן. בת כלומר,
ז.67) הלכה בפ"ו ועיין 68)למעלה א, הלכה סוטה מהלכות (פ"א מוליד" ואינו מתקשה שאינו האיש "הוא כו: סוטה

ח). בהערה קיב:).69)שם (יבמות נישואין לו תיקנו לא חכמים ואפילו דעת, בן אינו כלומר,70)שקטן סז: שם משנה
סח.). (שם לה האסור בתרומה 71)זה שפוסלה לישראל שנתארסה כהן בבת שהמדובר פירש, שם רש"י והנה שם. משנה

שתי  שהביא ברור היה שאילו לכהן, ישראל בבת שמפרשה כנראה "נתארסה", כתב ולא "נשאת" שכתב רבינו אבל מספק.
קטנה  ש"כל דרבא" ש"חזקה מאכילה. אינו - הוא שספק ועכשיו לכהן, שנישאת ישראל בת כדין מאכילה, היה שערות,
גירושין  מהלכות (פי"א לחומרא אלא אינה מו.), (נדה סימנים" הביאה חזקה בדיקה, צריכה אינה שנותיה, לכלל שהגיעה

לקולא. לא אבל ד), יא).72)הלכה הלכה אישות מהלכות (פ"ב כקטן הוא והרי
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.‚Î עליו נאסרה ׁשהרי הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
ּבתרּומה  אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו מּפני 73ועדין , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּגט  ׁשאין ּדבריהן, ׁשל ּפסּולה לביאה מׁשּמרת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהיא
ּכהנת  וכן מּדבריהן. אּלא היבמה אֹו74ּפֹוסל חלּוצה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּנתארסה  אֹוכלת 75ׁשנּיה - ׁשּנּׂשא 76לכהן הדיֹוט ּכהן . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
ּבתרּומה.77אילֹונית  אֹוכלת זֹו הרי - ְְֲִִֵֶֶַָ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
והּיבם ‡. והחרׁש2העּבר ׁשנים 3והארּוסין ּתׁשע ּובן ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

מאכילין. ולא ּפֹוסלין - אחד ְְְֲִִִֶַָֹויֹום
יּׂשראל ·. ּבת ּכיצד? מּכהן 4העּבר לא 5המעּברת - ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻֻ

ּכהן 6ּתאכל  ּובת העּבר. מּיּׂשראל 7ּבׁשביל -8המעּברת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻֻ
לאכל  ּבית 9אסּורה אל וׁשבה ׁשּנאמר: העּבר; מּפני ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

למעּברת  ּפרט - ּכנעּוריה .10אביה ְְְִִִֶֶֶָָָָֻ
ּכהן ‚. יּׂשראל 11ּבת עליה ׁשּמא 12ׁשּבא חֹוׁשׁשין אין - ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

טֹובלת  אּלא לערב 13נתעּברה, נּׂשּואה 14ואֹוכלת היתה .15 ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
לערב  ּבתרּומה ואֹוכלת טֹובלת - ּבעלּה ּומת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָליּׂשראל

יֹום  ארּבעים עּברּה16עד הּכר ואם מקלקלת 17. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻֻֻ

יֹום 18למפרע  ארּבעים אינֹו19עד יֹום הארּבעים ׁשּכל . ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבעֹולם  מים אּלא חׁשּוב.20עּבר, הּוא ִֶַָָָָָֻ

יּׂשראל „. ּומת 21ּבת לכהן, מעּברת 22ׁשּנּׂשאת והּניחּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
עבדיה  יאכלּו לא ּב23- ׁשהּיּלֹוד ּבתרּומה העּבר; ׁשביל ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻ

מאכיל  אינֹו - יּלֹוד ׁשאינֹו ׁשּמאכיל, לפיכ24הּוא .25, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ
העבדים  ּפֹוסל אינֹו - חלל העּבר היה אּלא 26אם , ֲִִֵֵֶָָָָָָָָָֻ

החלל  זה ׁשּיּולד עד הּכׁשרים, אחיו ּבגלל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹוכלין
מּלאכל. העבדים ְְֱֲִִֵֶָָָֹויאסרּו

ּכיצד?‰. יּׂשראל 27הּיבם ליבם 28ּבת -29הּזקּוקה ּכהן ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
לא  עדין וזה נפׁש, יקנה ּכי וכהן ׁשּנאמר: ּתאכל; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹלא

אסּורה 30קנאּה - ליּׂשראל הּזקּוקה ּכהן ּובת מּפני 31. ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
ּפרט  - ּכנעּוריה אביה ּבית אל וׁשבה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָיבמּה;

יבם  .32לׁשֹומרת ְֶֶָָ

.Â ּכהן יבמּתֹו33יבם על אֹו34ׁשּבא ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ּבּה ׁשּבארנּו35ׁשהערה ּכמֹו ׁשּקנאּה ּפי על אף גמר, ולא ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

יּבּום  ּבתרּומה 36ּבהלכֹות מאכילּה אינֹו ׁשּיבעל 37- עד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
ּברצֹון  גמּורה אמּורים?38ּבעילה ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֶַָָָָ
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כהן.73) שהוא היבם בשביל אוכלת, אינה ישראל בת אבל כהנת, היא שהרי אביה, בית בתרומת שהמדובר 74)היינו לפי
באירוסין. אוכלת אינה ישראל בת שהרי "כהנת" נקט מדרבנן.75)באירוסין פסולה לביאה משתמרות בתרומת 76)שהן

אוכלת, היא שנישאת ושנייה נתחללה. - שנישאת חלוצה אבל נפסלת. אינה מדרבנן פסולה לביאה שהמשתמרת אביה, בית
אוכלים. עבדיה גם ובנתארסה אוכלים, אינם שלה מלוג עבדי שכיוון 77)אבל שאמר יהודה כר' ודלא סא. ביבמות משנה

הדין  הוא להלכה אבל הדיוט, לכהן גם אסורה יהודה שלר' לפי הדיוט" "כהן ונקט כזונה. היא הרי ורביה לפריה שאינה
גדול. לכהן 1)בכהן שנישאת מי מאכילין. ולא  פוסלין אחד ויום שנים תשע ובן והחרש והאירוסין והיבם שהעובר יבאר

אני. טמאה שאמרה כהן ואשת סתירה, ועדי קינוי עדי עליה שהעידו איש אשת אותה. ופיתה שאנס או לשון 2)שוטה
הבאות. בהלכות אותם ומפרש והולך סז: ביבמות ב,3)המשנה הלכה בפ"ד למעלה (ראה מדבר ואינו שומע שאינו

כו). הלכה אישות מהלכות שם.4)ובפ"ב הבעל.5)גמרא אינו 6)ומת ילוד שאינו מאכיל, "ילוד שם: בגמרא
אמור  פר' וספרא מד. (נדה בלחמו" יאכילו ביה "קרי - בלחמו" יאכלו הם ביתו "ויליד יא): כב, (ויקרא שנאמר מאכיל".

שם). (רש"י מאכיל ילוד שרק הרי ה), הלכה ה שם.7)פרשה הישראל.8)גמרא אביה.9)ומת בית מתרומת
שם).10) (רש"י לנעוריה דומה סט.11)שאינה יבמות זנות.12)משנה להלן.13)לשם ראה נישואין, לענין שם:

שם). (רש"י הערב" עד וטמאו במים ורחצו זרע שכבת אותה איש ישכב אשר "ואשה יח): טו, (שם שנאמר משום
כב).14) הלכה גירושין מהלכות ופי"ג לה. (יבמות תתעבר שלא מתהפכת, זונה אשה שהרי נתעברה, שמא חוששים ואין

להלן. ראה חוששת, אינה יום ארבעים לאחר סט:15)ואפילו שם להלן.16)בברייתא ראה היתר, בכלל הארבעים ויום
שמא  מספק, לאכול אסורה - יום ארבעים לאחר אבל להלן. ראה כלל, עובר אינו יום ארבעים עד - נתעברה אם שאף

להלן.17)נתעברה. וראה שם. קר 18)ברייתא לשלם חייבת ותהא מודאי, בתרומה אסורה שתהא לענין וחומש,היינו ן
שם). (רש"י תרומה האוכל זר (שם).19)כדין יום ארבעים לאחר שם.20)כלומר, הגמרא סז.21)כלשון שם

איש).22) (חזון חללים הם הקרובים ושאר בנים, אינה 23)בלי היא שגם שכיון מלוג, עבדי ובין ברזל צאן עבדי (בין
עצמה  שהיא כהן, בת שאילו ישראל", "בת רבינו נקט ולכן אוכלים. אינם שלה מלוג עבדי גם - ב) הלכה (למעלה אוכלת

אוכלים). שלה מלוג עבדי גם - של 24)אוכלת "דעתו אמרו: שבמתנה ואףֿעלֿפי לעובר. קנין שאין שם, חכמים כדעת
קנה  לא - לו המקנה אחרת דעת שם שאין בירושה - י) הלכה מכירה, מהלכות (פכ"ב העובר וקנה בנו", אצל קרובה אדם

רדב"ז). כנ"ל.25)(עיין קנין, לעובר שאין לפי מד.26)כלומר, הלכה 27)נדה למעלה ראה מאכיל, ולא פוסל הוא
סז:28)א. אחד 29)יבמות ויום שנים לתשע הגיע שלא קטן, עודנו היבם אם ואפילו בנים. לה שאין להתייבם, זקוקה

סח.). הוא".30)(שם דאחיו קנין והאי רחמנא, אמר כספו "קנין שם: אביה.31)בגמרא בית היינו 32)בתרומות
שם). (רש"י ביבם קשורה היא שהרי לשוב, ברשותה שאינה ליבם, נו.33)הזקוקה ישראל.34)שם שהכניס 35)בת

י). הלכה ביאה, איסורי מהלכות ופ"א נה: (שם בלבד. העטרה ג.36)ראש הלכה אין 37)פ"ב שם, השני הלשון לפי
להלן. וראה כשמואל, זהו הראשון הלשון ולפי בזה, רבי 38)חולק "כי אמרו: שם לאוקמי ביבמות שוגג] [ביאת רחמנא

בין  עליה, יבוא יבמה =) יבמתו שקונה ביבם שוגג ביאת התורה ריבתה לא כלומר: לא". מבעל לאולמי בעל, במקום
ארוסתו  מאכיל אינו הבעל שגם ולפי שמענו. לא להעדיפו אבל הבעל, במקום להעמידו אלא נד.) שם - במזיד בין בשוגג
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אבל  הארּוסין; מן הֹואיל 39ׁשּנתאלמנה הּנּׂשּואין, מן ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ
זֹו ּבביאה ּתאכל - אֹוכלת .40והיתה ְְְִֶֶַָָָֹ

.Ê?ּכיצד -41הארּוסין ליּׂשראל ׁשּנתארסה ּכהן ּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
קנין  ּבּה לֹו יׁש ׁשהרי לאכל; יּׂשראל 42אסּורה ּובת .43 ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּמא  לחּפה; ׁשּתּכנס עד ּתאכל לא - לכהן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּנתארסה
ׁשּבארנּו ּכמֹו אביה, ּבית לבני .44ּתאכיל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

.Á אחר לי מקּדׁשת אּת הרי לכהנת: ׁשאמר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻיּׂשראל
יֹום  הּׁשלׁשים,45ׁשלׁשים ּכל ּבּתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - ְְְֲִִֵֶֶַַָָ

לי  מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר ואם נתארסה. לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשעדין
יֹום  ׁשלׁשים ּולאחר לאכל 46מעכׁשו אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָֹ

הּתנאים 47מּיד  ׁשאר וכן ּבזה.48. ּכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
.Ë?ּכיצד ליּׂשראל 50ּכהנת 49החרׁש -51ׁשּנּׂשאת חרׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

לֹו ׁשּתּקנּו חכמים ּבתּקנת קֹונה ׁשהרי ּתאכל; ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹלא
ּוב 52נּׂשּואין  ּתאכל;. לא - חרׁש לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ת ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹֹ

הּתֹורה  מן קֹונה ּדעת.53ׁשאינֹו ּבן ׁשאינֹו , ִֵֵֶֶֶֶַַַָ
.È ּפּקח 54נתארסה לכנסּה55לכהן הסּפיק ולא עד 56, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ

אֹוכלת  אינּה - מת 57ׁשּנתחרׁש יבם 58. לפני ונפלה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
אֹוכלת 59חרׁש אינּה - ּכׁשהּוא 60ויּבמּה נּׂשאּה אם אבל . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אֹוכלת  זֹו הרי - ונתחרׁש מת 61ּפּקח יבם 62. לפני ונפלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
אֹוכלת  והיתה הֹואיל אֹוכלת, זֹו הרי - ויּבמּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָחרׁש

אֹוכלת 63ּבּתחּלה  זֹו הרי - מּמּנּו ׁשּילדה חרׁש ואׁשת . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּבנּה .64ּבׁשביל ְְִִָ

.‡È?ּכיצד אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ׁשּנבעלה 65ּבן 66מי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הֹואיל  אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן והּוא לּה ְְְִִֵֶֶַָָָָלאסּור
מּלאכל  ואסּורה הּכהּנה מן נפסלה - ּביאה ְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָָֹֻּוביאתֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ׁשּנעּׂשית מּפני .67ּבתרּומה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשחּוף  היה ּתׁשע 68אפּלּו ּבן לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ּובת . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

אינּה - ּביאה ׁשּביאתֹו ּפי על אף אחד, ויֹום ְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשנים
ׁשּיגּדיל  עד קֹונה ׁשאינֹו לפי הּקטן, ּבׁשביל .69אֹוכלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

אחד  ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא ׁשאינֹו;70ספק ספק ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
אחד  ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש לבן ׁשהביא 71נּׂשאת ספק , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

הביא  ׁשּלא ספק ּׂשערֹות לאכל.72ׁשּתי אסּורה זֹו הרי - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ארוסה  התורה מן שהרי מדרבנן, אלא אינו זה וכל מאכיל. אינו בשוגג, יבמתו על שבא הזה, היבם גם הסמוכה) (בהלכה
בלבד, ביבום אלא נתרבתה שלא שוגג, ביאת על אלא כן אמרו שלא ואףֿעלֿפי ג). הלכה פ"ו (למעלה בתרומה אוכלת
קונה  שהעראה [ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה). הרי"ף מדברי נראה וכן שם, בירושלמי הוא וכן העראה, לענין גם רבינו כתבה
לא  ז), כה, (דברים שם להקים הוא היבום שעיקר כיון - כז) והערה ה הלכה אישות  מהלכות בפ"ג (ראה ואשה באיש גם
בשוגג, ביאה כמו זה והרי התורה, שריבתה לא אם ביבום, מועילה תהא שם, להקים ראויה שאינה שהעראה, הדין מן היה
אףֿעלֿפי  כדרכה, שלא בביאה גם זה, ולפי מאירי. ועיין ממנו, עדיף ולא אחיו במקום עומד אלא יהא שלא בה שהחמירו

כנ"ל]. בתרומה, אוכלת אינה שם להקמת ראויה שאינה כיון שם, יבום בהלכות כמבואר אותה, הבעל 39)שקנה שגם
כנ"ל. בתרומה, ארוסתו את מאכיל (יבמות 40)אינו הבעל במקום היבם את היא שמעמידה גרועה, ביאה שהיא אףֿעלֿפי

מברייתא). עליו שהקשו כשמואל, ולא כרב, השני הלשון ולפי הכל, לדברי הראשון הלשון לפי ולא 41)שם, פוסלים
א. הלכה למעלה הויה 42)מאכילים, "משעת ופירש"י בהויה", קנייה דהא לה, פסיל - לישראל כהן "בת שם: בגמרא

שם. תוספות ועיין זר". לאיש תהיה כי כהן ובת כדכתיב סח.43)איפסלה, ג.44)שם הלכה פ"ו שאינה 45)למעלה
נח:). בקידושין ומשנה י, הלכה  אישות מהלכות (פ"ז יום שלשים אחר אלא זה 46)מקודשת אם בידינו הוא שספק

הלכה  (שם יום שלשים אחר אלא מקודשת ואינה חזרה, שזוהי או למפרע. מקודשת היא יום שלשים ולכשיעברו תנאי,
למפרע.47)יב). ומעכשיו יום שלשים לאחר לישראל מאורסת ונמצאת תנאי זהו שמא הרי 48)מספק, לה שאמר כגון

למפרע  לו מקודשת היא שהרי זוז, מאתים לה נתן זמן ולאחר זוז, מאתים לך אתן אם זה, בדינר מעכשיו לי מקודשת את
טז). הלכה פ"ו (שם הקידושין א).49)משעת הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל סח.50)הוא כהן 51)יבמות [בבת

"אירוסין" אבל בחרש, חכמים תיקנו "נישואין" כי ויתכן "שנשאת". כתב וכאן "שנתארסה", כתב ז) הלכה (למעלה לישראל
מדרבנן). אפילו קונים ואינם תיקנו, לא ט.52)לחוד הלכה אישות מהלכות ופ"ד קיב: "קנין 53)שם שם: בגמרא

הוא". קנין בר לאו והאי רחמנא, אמר נו.54)כספו פ"ב 55)שם (שם שוטה ולא חרש לא ואינו בדעתו, שלם שהוא 
כו). נישואין.56)הלכה בתורת ואינם 57)לחופה מדרבנן, אלא אינם חרש ונישואי בתרומה, אוכלת אינה שארוסה

למעלה. כמבואר בתרומה, שנתחרש.58)מאכילים ביאתו 59)זה יבום, לענין - מדרבנן אלא נישואיו שאין שאףֿעלֿפי
ג). הלכה וחליצה יבום מהלכות (פ"ו התורה מן יותר 60)ביאה טובה אינה - התורה מן ביאה שביאתו שאףֿעלֿפי

שם). (יבמות ו הלכה למעלה כמבואר בעלה, בחיי עוד אכלה לא אם בתרומה מאכילה שאינה בשוגג, שהרי 61)מביאה
בפקחותו. היו שנתחרש.62)הנישואין האכיל 63)זה שהבעל וכל כבעל, היבם לאוקמי קונה חרש יבם גם שביאת ,

שם). (גמרא מאכיל א).65)שם.64)היבם הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל סח.66)הוא שם כהן. בת כלומר,
ז.67) הלכה בפ"ו ועיין 68)למעלה א, הלכה סוטה מהלכות (פ"א מוליד" ואינו מתקשה שאינו האיש "הוא כו: סוטה

ח). בהערה קיב:).69)שם (יבמות נישואין לו תיקנו לא חכמים ואפילו דעת, בן אינו כלומר,70)שקטן סז: שם משנה
סח.). (שם לה האסור בתרומה 71)זה שפוסלה לישראל שנתארסה כהן בבת שהמדובר פירש, שם רש"י והנה שם. משנה

שתי  שהביא ברור היה שאילו לכהן, ישראל בבת שמפרשה כנראה "נתארסה", כתב ולא "נשאת" שכתב רבינו אבל מספק.
קטנה  ש"כל דרבא" ש"חזקה מאכילה. אינו - הוא שספק ועכשיו לכהן, שנישאת ישראל בת כדין מאכילה, היה שערות,
גירושין  מהלכות (פי"א לחומרא אלא אינה מו.), (נדה סימנים" הביאה חזקה בדיקה, צריכה אינה שנותיה, לכלל שהגיעה

לקולא. לא אבל ד), יא).72)הלכה הלכה אישות מהלכות (פ"ב כקטן הוא והרי
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.·È,ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה מאכילין ׁשאין ּכׁשם אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּכל
ׁשּמא  ּגזרה ּדבריהם; ׁשל ּבתרּומה מאכילין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכ

ּתֹורה  ּבׁשל .73יאכילּו ְֲִֶַָ
.‚È ּפֹוסלין לא מאכילין 74ואּלּו האֹונס,75ולא : ְְְֲִִִֵֵַָֹֹ

ׁשּנּׂשא 76והמפּתה  והּׁשֹוטה היתה 77, ּכן אם אּלא אּׁשה. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מּפני 78אסּורה  ּבביאתם, אֹותּה ּפֹוסלין ׁשהן להן, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

וחללה, זֹונה ׁשּבארנּוׁשּנעּׂשית .79ּכמֹו ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָ
.„È ׁשּנּׂשאת אֹו80מי אֹותּה ׁשאנס אֹו ׁשֹוטה, לכהן ְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - וילדה ּכהן, אֹותּה ואף 81ׁשּפּתה . ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּמא  היא, קּדּוׁשין ּובלא הֹואיל ספק, ׁשהּדבר ּפי ְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹעל
והּוא  עליה. ׁשּבא זה ּבחזקת הּולד הרי - נתעּברה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמאחר

קֹול  עליה יצא מרּננין 82ׁשּלא הּכל אּלא אחר, עם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּכהנת  וכן הּכהן. ּבזה ׁשֹוטה 83אחריה יּׂשראל עליה ׁשּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מּפני  אֹוכלת אינּה - ונתעּברה אֹותּה ּפּתה אֹו ׁשאנסּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
העּבר 84העּבר  נתחּת ּתאכל.85. זֹו הרי - ְֲִֵֵַַָָָָֹֻֻ

.ÂËאיׁש קּנּוי 86אׁשת עדי עליה סתירה 87ׁשּבאּו 88ועדי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
הּמרים, מי ׁשּתׁשּתה עד ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבעלּה מת זֹונה. ספק ׁשהיא אֹו89מּפני ׁשּיׁשקּנה, קדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשֹותֹות  ׁשאינן הּנׁשים מן ּכתּבה 90ׁשהיתה נֹוטלֹות ולא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

לעֹולם  ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי ּכהן 91- אׁשת וכל . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
אני  טמאה ּבתרּומה 92ׁשאמרה לאכל אסּורה זֹו הרי -93. ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ

.ÊË יּׂשראל ּבת מּדעת 94קטּנה ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבפניו  ׁשּלא ּבין אביה ּבפני ּבין ּפי 95אביה, על אף , ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

אביה  -96ׁשּקּדׁשּה מחה ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת אינּה - ְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
למפרע  זרה הּוא,97ּתעּׂשה ּכֹועס - וׁשֹותק ׁשרֹואה וזה , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנּׂשאת .98לפי ְְְִִֶֶַָֹ

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ליד ‡. אֹו לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה

הרי  - ּגרּוׁשה ספק ׁשהיא וכל לקּבלה. ׁשעּׂשתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשלּוחּה
- ּגּטּה לּה לקּבל ׁשליח ׁשעּׂשתה האּׁשה ּתאכל. לא ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹזֹו

קּבל  אמרה: ואם מּיד. ּבתרּומה לאכל גּטי אסּורה לי ְְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה - ּפל ֹוני ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּבמקֹום
ּבתרּומה  אֹוכלת - ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשלחה ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָמקֹום.
ׁשעה  גּט זה הרי לאׁשּתֹו: האֹומר לידּה. ּגט ׁשּיּגיע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעד

מּיד. ּבתרּומה לאכל אסּורה - למיתתי קדם ְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹאחת
והּיֹוצא ·. ּבּים, הּמּטרפת ּוספינה ּכרקֹום, ׁשהּקיפּוה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעיר

מפרׁש לֹומר צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלּדֹון
ּוספינה  ּכרּכֹום, ׁשּכבׁשּוה עיר אבל ּבׁשּירא. ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָויֹוצא
ּכֹוכבים, עֹובדי דיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ּבּים, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאבדה
- נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת עליו נפלה אֹו חּיה ׁשּגררּתּו ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּומי
היּו אם ,לפיכ חּיים. וחמרי מתים חמרי לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָֻֻנֹותנין
אּלּו הרי - לכהן יּׂשראל ּבת אֹו ליּׂשראל ּכהן ּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹנׁשֹותיהן
ּבבית  והּניחּוהּו ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר מי אבל יאכלּו. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָֹֹלא
אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה הרי - להרג ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּסקילה

ּכהנת ‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּניחה
ׁשרב  ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יּׂשראלית אֹו יּׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
- מת לא אֹומר ואחד מת, אֹומר אחד למיתה. ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹּגֹוססין

ּתאכל. לא זֹו ֲֵַֹֹהרי
ׁשאינן „. נׁשים מהחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָאמרה

על  נּׂשאת ואינּה הֹואיל ּבעלּה, ׁשּמת להעידּה, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנאמנֹות
עד  קּים, ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּפיהן

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ׁשהּוא מי לּה ְֱִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּיעיד
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קיג.73) ישראלים.74)יבמות הם אם אביה, בית מתרומת כהן בת כהנים.75)את הם אם ישראל, בת כיון 76)את
אישות. לשם ולא זנות, לשם קיב:).77)שבעלו (שם נישואין תיקנו לא סט.78)שלשוטה שם למעלה 79)משנה

ז. הלכה שם:80)פ"ו כהן.81)משנה הראשון.82)שהוא הלשון ולפי כרבא שם.83)שם, שעובר 84)משנה
ב. בהלכה למעלה כמבואר שם.85)פוסל, והאומרת 86)משנה - בתרומה מלאכול אסורות "ואלו ו: בסוטה משנה

שותה". א).87)איני הלכה סוטה מהלכות (פ"א פלוני איש עם תסתרי אל עדים, בפני הבעל לה שאמר שהעידו היינו
ב).88) הלכה (שם עדים שני בפני עמו תסתרי אל לה שאמר האיש אותו עם שנסתרה (משנה 89)שהעידו שותה שאינה

ז). הלכה בפ"ב שם הוא וכן הלל, בית כדעת כד. ב.90)שם הלכה שם ומנויות במספר, הן עשרה שהן 91)חמש
(רדב"ז). זונה תחתך.92)ספק צ:93)זניתי (נדרים באחר נתנה עיניה שמא נאמנת, אינה לבעלה שלאוסרה אףֿעלֿפי

שאילו  (כסףֿמשנה), וסתירה קינוי בלא והמדובר שם. רבא וכדעת נאמנת. תרומה לענין - כג) הלכה אישות מהלכות ופכ"ד
בתוספות  וראה לך" אני טמאה האומרת - בתרומה מלאכול אסורות "ואילו ו. בסוטה מפורשת משנה וסתירה, קינוי היה

האומרת. ד"ה מה:94)שם הים.95)קידושין למדינת הקידושין אחרי שהלך הקידושין 96)כגון גם אם וכלֿשכן
להלן. ראה אוכלת, שאינה - לדעת שלא והאירוסין.97)היו הנישואין שבטלו פלוגתות:98)מפני שלש שם בגמרא

יבוא  שמא אוכלת אינה - אסי ולרב אוכלת, - לרב ונישאה, ועמדה הים, למדינת אביה והלך אביה לדעת נתקדשה א.
ונישאת  כאן ואביה אביה, לדעת נתקדשה ב. אסי. כרב הלכה ולפיכך אסי, רב לדעת רב וחש עובדה, והיתה וימחה. אביה

- אבא בר ירמיה לרב לדעתו, ולפיכך שלא הוא, כועס - ושתק כאן שהיה ואףֿעלֿפי אוכלת, אינה - הונא ולרב אוכלת,
והוא  מדעתו שלא ונישאת האב מדעת שלא נתקדשה ג. אבא. בר ירמיה רב של רבו שהוא הונא, כרב והלכה שותק, הוא
ולרב  לכך. הסכים ודאי אלא כעס, מתוך שותק היה לא מדעתו) שלא נתקדשה (שגם כך שכל אוכלת, - הונא לרב כאן,
ועיין  כדבריו, הלכה - אבא) בר ירמיה רב =) תלמיד דברי נראין עולא שאמר ולפי אוכלת, איה - אבא בר ירמיה

בים.1)כסףֿמשנה. הנטרפת וספינה כרכום שהקיפוה עיר בתרומה. אוכלת אם גיטה לקבל שליח שעשתה האשה יבאר
את  המשחרר דין. בבית דינו שנגמר מי מת. לא אומר ואחד מת אומר אחד ואם אחרת. במדינה גוסס בעלה שהניחה מי

משך. ולא הדמים ולקח לישראל פרתו שמכר כהן תרומה. מאכילה אם מכהן בהמה ששכר וישראל עבדו.

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפסלֹו‰. ׁשחרּור ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָהמׁשחרר
הּוא  ועדין לחרּות ׁשּיצא עבד וכל ּבתרּומה. ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּלאכל
אף  - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ּגט ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻמעּכב

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא הרי כן ּפי ְֱֲִִֵֵֶַָָֹעל
.Â ּבהן והיּו אחר, ידי על לֹו וזכה לאחר נכסיו ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכֹותב

זה  הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָעבדים,
לא  ועדין ּתחּלתֹו על סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה אם ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹספק,
ּבֹו. חזר ׁשּׁשתק אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, מרׁשּות ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָיצאּו
יּׂשראל  ׁשני רּבֹו ׁשהיה ּבין ּבתרּומה, אֹוכלין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָלפיכ
ּכהן. והּׁשני יּׂשראל ראׁשֹון רּבֹו ׁשהיה ּבין ּכהן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹוהראׁשֹון

.Ê וכהן ּתרּומה; מאכילּה - מּכהן ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹיּׂשראל
ּבמזֹונֹותיה  חּיב ׁשהּוא ּפי על אף יּׂשראל, ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר

ּכסּפֹו. קנין ׁשאינּה מּפני ּתרּומה, יאכילּנה לא -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
.Á הּׁשבח ולהיֹות לפּטמּה מּכהן ּפרה ׁשּׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹיּׂשראל

לּכהן  ׁשּיׁש ּפי על אף ּבתרּומה, יאכילּנה לא - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּביניהן
לפּטמּה, מּיּׂשראל ּפרה ׁשּׁשם ּכהן אבל ּבׁשבחּה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחלק
וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליּׂשראל ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאף
ּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו על ׁשמּה ׁשהרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּכהן,

.Ë,ּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יּׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּפרתֹו
לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהּבכֹור
ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָֹׁשֹובכֹו,

ָאֹותן.

.È ולקח ליּׂשראל ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיראה
ל  ׁשעדין ּפי על אף זה הּדמים, הרי - הּלֹוקח מׁש א ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ּתרּומה; להאכילּה ְְְֲִִֶַָָָָָאסּור
לּכהן, יּׂשראל מכר ואם ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשּיתּבאר
עד  ּבתרּומה ּתאכל לא - הּדמים ׁשּנתן ּפי על ְִִִֶַַַַַַָָָֹֹאף

.ְִֶֹׁשּימׁש

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ּתרּומה ‡. ׁשאכל וחמׁש2זר קרן מׁשּלם - אף 3ּבׁשגגה . ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לא  אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה ׁשהיא ׁשּיֹודע ּפי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעל
מיתה  עליה חּיב אם ּומׁשּלם 4ידע ׁשגגה זֹו הרי - לאו אם ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

וחמׁש. ֶֶֶָֹקרן
לאכל ·. ׁשּדרּכֹו ּדבר האֹוכל הּׁשֹותה 5אחד ואחד דבר 6, ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכֹו
.הּס את לרּבֹות - יּׂשראל ּבני קדׁשי את יחּללּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹולא

טמאה  אֹו טהֹורה ּתרּומה האֹוכל -7ואחד ּבׁשגגה ְְְְְִֵֵֶָָָָָָָ
ּכזית  ׁשּיאכל עד ּבחמׁש חּיב ואינֹו וחמׁש. קרן ;8מׁשּלם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

ּפחּותה  אכילה ואין ּבׁשגגה, קדׁש יאכל ּכי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשתּיה  ּכ ּבכזית, ּתרּומה ׁשאכילת ּוכׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָמּכזית.

.9ּבכזית  ְִִַ
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אם 1) מעשר ותרומת ותרומה מצטרף. אם ואכל וחזר אכל אם חייב. ויהיה יאכל וכמה בשגגה תרומה שאכל זר יבאר
הקטנים, לבניו או לאורחים או לפועלים המאכיל טמאה. או טהורה במזיד, או בשוגג בפסח חמץ תרומת האוכל מצטרפות.
תרומה  של אחת קופות שתי בעלך. מת לה ואמרו תרומה אוכלת שהייתה האשה החומש. את ולא הקרן את והמשלם
האוכל  לכהן. נישאת ואח"כ תרומה שאכלה ישראל ובת בשגגה. חומש האוכל מהן. לאחת תרומה ונפלה חולין של ואחת

אכלה. ולא גנבה או תרומה גזל ואם משלם. ממה קודש 2)תרומה יאכל כי "ואיש שנאמר: א. משנה ו פרק תרומות
הפרשה  כל שהרי (=תרומה), הגבול קדשי אלא (=הקרבנות), המקדש קדשי אינו זה [וקודש עליו". חמישיתו ויסף בשגגה
זאת  למדו ובספרא שמש. הערב אחר הנאכלת תרומה והיינו וטהר", השמש "ובא שנאמר: בתרומה, שם מדברת כולה
(=מעשר  הגבול בקדשי להלן האמור קודש "מה - הבית" מן הקודש "בערתי להלן נאמר קודש", - "קודש שווה בגזירה

כ  האמור קודש אף המקדש), בקדשי (ולא מדבר הכתוב מדבר"].שני) הכתוב (=תרומה) הגבול בקדשי מלבר 3)אן,
תרומה, דמי אלא משלם [ואינו מתוקנים. חולין מפירות חמישה, שווה משלם ארבעה שווה אכל אם כלומר, (=מחוץ),
ערך  לפי מזה, פחות אלא חולין, של שלימה סאה משלם אינו תרומה, של סאה אכל שאם חולין, מדמי פחותים שהם

מחייבתו 4)השיווי. שמים, בידי מיתה ששגגת וכרבא קרבן. לחייבו שגגה היא הרי כרת ששגגת יוחנן וכרבי שמים. בידי
קרבן. מחייבתו כרת, ששגגת כשם בתוספתא 5)חומש, דבריו [ומקור אכילה. חשוב לא דרכו ובאין אכילה, נקראת שאז

לסיכה. דרכו אין שיין לפי החומש", את משלם ואינו הקרן את משלם שוגג תרומה של יין "הסך ז: פרק תחילת תרומות
אכילה.6) בכלל בתרומה 7)ששתייה כן כמו שלמים, דמים משלם טהורה שבתרומה שכשם נראה, הלשון [ומפשטות

מפני  עצים, דמי אלא משלם שאינו כתב, מזיד גבי ה בהלכה להלן ורק בלבד, עצים דמי ולא שלמים, דמים משלם טמאה
דמי  כשיווי ישלם אם תרומה, שהתשלומים בשוגג אבל תרומה, התשלומין אין שבמזיד לפי - להסקה אלא ראוייה שאינה
כזה, כשיווי החולין מן לשלם הוא צריך התרומה, של עצים דמי אפילו ישוו לא תרומה, ייעשו כך כשאחר בלבד, עצים
טהורים, חולין למשלם הדין שהוא ומסתבר התרומה. של עצים לדמי שווים יהיו תרומה, כשייעשו התשלומין שלאחר
משלם  אם ואף טמאה, תרומה תשלומי כן כמו טהורה), (=תרומה כמותה נעשים טהורה תרומה של שתשלומין שכשם
בשוגג, טהורה תרומה אוכל לעניין רבינו בדעת כתבנו הקודמת בהלכה אולם טמאה. תרומה נעשים הם טהורים, חולין

עיון]. וצריך פחות, שווים יהיו תרומה שייעשו שאחרי ואף התרומה, של בשיווי אלא משלם שיהא 8)שאינו צריך ואין
פרוטה. שווה זה 9)בו הרי וכו' יין רביעית ושתה וכו' ענבים כזית שאכל "נזיר רבינו כתב נזיר שלעניין פי על ואף

ישתה", לא שכר וחומץ יין "חומץ במפורש: בו שנאמר בנזיר אלא זה אין - בכזית ולא ברביעית ששתייה הרי לוקה",
- בכזית? משקין משער וכיצד כאכילה. שיעורה - אכילה בכלל היא אלא במפורש, שתייה בה נאמרה שלא בתרומה אבל
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.·È,ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה מאכילין ׁשאין ּכׁשם אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּכל
ׁשּמא  ּגזרה ּדבריהם; ׁשל ּבתרּומה מאכילין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכ

ּתֹורה  ּבׁשל .73יאכילּו ְֲִֶַָ
.‚È ּפֹוסלין לא מאכילין 74ואּלּו האֹונס,75ולא : ְְְֲִִִֵֵַָֹֹ

ׁשּנּׂשא 76והמפּתה  והּׁשֹוטה היתה 77, ּכן אם אּלא אּׁשה. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מּפני 78אסּורה  ּבביאתם, אֹותּה ּפֹוסלין ׁשהן להן, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

וחללה, זֹונה ׁשּבארנּוׁשּנעּׂשית .79ּכמֹו ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָ
.„È ׁשּנּׂשאת אֹו80מי אֹותּה ׁשאנס אֹו ׁשֹוטה, לכהן ְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - וילדה ּכהן, אֹותּה ואף 81ׁשּפּתה . ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּמא  היא, קּדּוׁשין ּובלא הֹואיל ספק, ׁשהּדבר ּפי ְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹעל
והּוא  עליה. ׁשּבא זה ּבחזקת הּולד הרי - נתעּברה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמאחר

קֹול  עליה יצא מרּננין 82ׁשּלא הּכל אּלא אחר, עם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּכהנת  וכן הּכהן. ּבזה ׁשֹוטה 83אחריה יּׂשראל עליה ׁשּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מּפני  אֹוכלת אינּה - ונתעּברה אֹותּה ּפּתה אֹו ׁשאנסּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
העּבר 84העּבר  נתחּת ּתאכל.85. זֹו הרי - ְֲִֵֵַַָָָָֹֻֻ

.ÂËאיׁש קּנּוי 86אׁשת עדי עליה סתירה 87ׁשּבאּו 88ועדי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
הּמרים, מי ׁשּתׁשּתה עד ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבעלּה מת זֹונה. ספק ׁשהיא אֹו89מּפני ׁשּיׁשקּנה, קדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשֹותֹות  ׁשאינן הּנׁשים מן ּכתּבה 90ׁשהיתה נֹוטלֹות ולא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

לעֹולם  ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי ּכהן 91- אׁשת וכל . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
אני  טמאה ּבתרּומה 92ׁשאמרה לאכל אסּורה זֹו הרי -93. ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ

.ÊË יּׂשראל ּבת מּדעת 94קטּנה ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבפניו  ׁשּלא ּבין אביה ּבפני ּבין ּפי 95אביה, על אף , ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

אביה  -96ׁשּקּדׁשּה מחה ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת אינּה - ְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
למפרע  זרה הּוא,97ּתעּׂשה ּכֹועס - וׁשֹותק ׁשרֹואה וזה , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנּׂשאת .98לפי ְְְִִֶֶַָֹ

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ליד ‡. אֹו לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה

הרי  - ּגרּוׁשה ספק ׁשהיא וכל לקּבלה. ׁשעּׂשתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשלּוחּה
- ּגּטּה לּה לקּבל ׁשליח ׁשעּׂשתה האּׁשה ּתאכל. לא ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹזֹו

קּבל  אמרה: ואם מּיד. ּבתרּומה לאכל גּטי אסּורה לי ְְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה - ּפל ֹוני ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּבמקֹום
ּבתרּומה  אֹוכלת - ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשלחה ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָמקֹום.
ׁשעה  גּט זה הרי לאׁשּתֹו: האֹומר לידּה. ּגט ׁשּיּגיע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעד

מּיד. ּבתרּומה לאכל אסּורה - למיתתי קדם ְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹאחת
והּיֹוצא ·. ּבּים, הּמּטרפת ּוספינה ּכרקֹום, ׁשהּקיפּוה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעיר

מפרׁש לֹומר צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלּדֹון
ּוספינה  ּכרּכֹום, ׁשּכבׁשּוה עיר אבל ּבׁשּירא. ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָויֹוצא
ּכֹוכבים, עֹובדי דיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ּבּים, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאבדה
- נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת עליו נפלה אֹו חּיה ׁשּגררּתּו ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּומי
היּו אם ,לפיכ חּיים. וחמרי מתים חמרי לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָֻֻנֹותנין
אּלּו הרי - לכהן יּׂשראל ּבת אֹו ליּׂשראל ּכהן ּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹנׁשֹותיהן
ּבבית  והּניחּוהּו ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר מי אבל יאכלּו. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָֹֹלא
אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה הרי - להרג ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּסקילה

ּכהנת ‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּניחה
ׁשרב  ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יּׂשראלית אֹו יּׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
- מת לא אֹומר ואחד מת, אֹומר אחד למיתה. ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹּגֹוססין

ּתאכל. לא זֹו ֲֵַֹֹהרי
ׁשאינן „. נׁשים מהחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָאמרה

על  נּׂשאת ואינּה הֹואיל ּבעלּה, ׁשּמת להעידּה, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנאמנֹות
עד  קּים, ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּפיהן

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ׁשהּוא מי לּה ְֱִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּיעיד
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קיג.73) ישראלים.74)יבמות הם אם אביה, בית מתרומת כהן בת כהנים.75)את הם אם ישראל, בת כיון 76)את
אישות. לשם ולא זנות, לשם קיב:).77)שבעלו (שם נישואין תיקנו לא סט.78)שלשוטה שם למעלה 79)משנה

ז. הלכה שם:80)פ"ו כהן.81)משנה הראשון.82)שהוא הלשון ולפי כרבא שם.83)שם, שעובר 84)משנה
ב. בהלכה למעלה כמבואר שם.85)פוסל, והאומרת 86)משנה - בתרומה מלאכול אסורות "ואלו ו: בסוטה משנה

שותה". א).87)איני הלכה סוטה מהלכות (פ"א פלוני איש עם תסתרי אל עדים, בפני הבעל לה שאמר שהעידו היינו
ב).88) הלכה (שם עדים שני בפני עמו תסתרי אל לה שאמר האיש אותו עם שנסתרה (משנה 89)שהעידו שותה שאינה

ז). הלכה בפ"ב שם הוא וכן הלל, בית כדעת כד. ב.90)שם הלכה שם ומנויות במספר, הן עשרה שהן 91)חמש
(רדב"ז). זונה תחתך.92)ספק צ:93)זניתי (נדרים באחר נתנה עיניה שמא נאמנת, אינה לבעלה שלאוסרה אףֿעלֿפי

שאילו  (כסףֿמשנה), וסתירה קינוי בלא והמדובר שם. רבא וכדעת נאמנת. תרומה לענין - כג) הלכה אישות מהלכות ופכ"ד
בתוספות  וראה לך" אני טמאה האומרת - בתרומה מלאכול אסורות "ואילו ו. בסוטה מפורשת משנה וסתירה, קינוי היה

האומרת. ד"ה מה:94)שם הים.95)קידושין למדינת הקידושין אחרי שהלך הקידושין 96)כגון גם אם וכלֿשכן
להלן. ראה אוכלת, שאינה - לדעת שלא והאירוסין.97)היו הנישואין שבטלו פלוגתות:98)מפני שלש שם בגמרא

יבוא  שמא אוכלת אינה - אסי ולרב אוכלת, - לרב ונישאה, ועמדה הים, למדינת אביה והלך אביה לדעת נתקדשה א.
ונישאת  כאן ואביה אביה, לדעת נתקדשה ב. אסי. כרב הלכה ולפיכך אסי, רב לדעת רב וחש עובדה, והיתה וימחה. אביה

- אבא בר ירמיה לרב לדעתו, ולפיכך שלא הוא, כועס - ושתק כאן שהיה ואףֿעלֿפי אוכלת, אינה - הונא ולרב אוכלת,
והוא  מדעתו שלא ונישאת האב מדעת שלא נתקדשה ג. אבא. בר ירמיה רב של רבו שהוא הונא, כרב והלכה שותק, הוא
ולרב  לכך. הסכים ודאי אלא כעס, מתוך שותק היה לא מדעתו) שלא נתקדשה (שגם כך שכל אוכלת, - הונא לרב כאן,
ועיין  כדבריו, הלכה - אבא) בר ירמיה רב =) תלמיד דברי נראין עולא שאמר ולפי אוכלת, איה - אבא בר ירמיה

בים.1)כסףֿמשנה. הנטרפת וספינה כרכום שהקיפוה עיר בתרומה. אוכלת אם גיטה לקבל שליח שעשתה האשה יבאר
את  המשחרר דין. בבית דינו שנגמר מי מת. לא אומר ואחד מת אומר אחד ואם אחרת. במדינה גוסס בעלה שהניחה מי

משך. ולא הדמים ולקח לישראל פרתו שמכר כהן תרומה. מאכילה אם מכהן בהמה ששכר וישראל עבדו.
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ּפסלֹו‰. ׁשחרּור ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָהמׁשחרר
הּוא  ועדין לחרּות ׁשּיצא עבד וכל ּבתרּומה. ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּלאכל
אף  - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ּגט ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻמעּכב

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא הרי כן ּפי ְֱֲִִֵֵֶַָָֹעל
.Â ּבהן והיּו אחר, ידי על לֹו וזכה לאחר נכסיו ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכֹותב

זה  הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָעבדים,
לא  ועדין ּתחּלתֹו על סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה אם ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹספק,
ּבֹו. חזר ׁשּׁשתק אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, מרׁשּות ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָיצאּו
יּׂשראל  ׁשני רּבֹו ׁשהיה ּבין ּבתרּומה, אֹוכלין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָלפיכ
ּכהן. והּׁשני יּׂשראל ראׁשֹון רּבֹו ׁשהיה ּבין ּכהן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹוהראׁשֹון

.Ê וכהן ּתרּומה; מאכילּה - מּכהן ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹיּׂשראל
ּבמזֹונֹותיה  חּיב ׁשהּוא ּפי על אף יּׂשראל, ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר

ּכסּפֹו. קנין ׁשאינּה מּפני ּתרּומה, יאכילּנה לא -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
.Á הּׁשבח ולהיֹות לפּטמּה מּכהן ּפרה ׁשּׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹיּׂשראל

לּכהן  ׁשּיׁש ּפי על אף ּבתרּומה, יאכילּנה לא - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּביניהן
לפּטמּה, מּיּׂשראל ּפרה ׁשּׁשם ּכהן אבל ּבׁשבחּה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחלק
וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליּׂשראל ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאף
ּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו על ׁשמּה ׁשהרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּכהן,

.Ë,ּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יּׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּפרתֹו
לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהּבכֹור
ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָֹׁשֹובכֹו,

ָאֹותן.

.È ולקח ליּׂשראל ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיראה
ל  ׁשעדין ּפי על אף זה הּדמים, הרי - הּלֹוקח מׁש א ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ּתרּומה; להאכילּה ְְְֲִִֶַָָָָָאסּור
לּכהן, יּׂשראל מכר ואם ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשּיתּבאר
עד  ּבתרּומה ּתאכל לא - הּדמים ׁשּנתן ּפי על ְִִִֶַַַַַַָָָֹֹאף

.ְִֶֹׁשּימׁש

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ּתרּומה ‡. ׁשאכל וחמׁש2זר קרן מׁשּלם - אף 3ּבׁשגגה . ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לא  אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה ׁשהיא ׁשּיֹודע ּפי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעל
מיתה  עליה חּיב אם ּומׁשּלם 4ידע ׁשגגה זֹו הרי - לאו אם ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

וחמׁש. ֶֶֶָֹקרן
לאכל ·. ׁשּדרּכֹו ּדבר האֹוכל הּׁשֹותה 5אחד ואחד דבר 6, ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכֹו
.הּס את לרּבֹות - יּׂשראל ּבני קדׁשי את יחּללּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹולא

טמאה  אֹו טהֹורה ּתרּומה האֹוכל -7ואחד ּבׁשגגה ְְְְְִֵֵֶָָָָָָָ
ּכזית  ׁשּיאכל עד ּבחמׁש חּיב ואינֹו וחמׁש. קרן ;8מׁשּלם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

ּפחּותה  אכילה ואין ּבׁשגגה, קדׁש יאכל ּכי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשתּיה  ּכ ּבכזית, ּתרּומה ׁשאכילת ּוכׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָמּכזית.

.9ּבכזית  ְִִַ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אם 1) מעשר ותרומת ותרומה מצטרף. אם ואכל וחזר אכל אם חייב. ויהיה יאכל וכמה בשגגה תרומה שאכל זר יבאר
הקטנים, לבניו או לאורחים או לפועלים המאכיל טמאה. או טהורה במזיד, או בשוגג בפסח חמץ תרומת האוכל מצטרפות.
תרומה  של אחת קופות שתי בעלך. מת לה ואמרו תרומה אוכלת שהייתה האשה החומש. את ולא הקרן את והמשלם
האוכל  לכהן. נישאת ואח"כ תרומה שאכלה ישראל ובת בשגגה. חומש האוכל מהן. לאחת תרומה ונפלה חולין של ואחת

אכלה. ולא גנבה או תרומה גזל ואם משלם. ממה קודש 2)תרומה יאכל כי "ואיש שנאמר: א. משנה ו פרק תרומות
הפרשה  כל שהרי (=תרומה), הגבול קדשי אלא (=הקרבנות), המקדש קדשי אינו זה [וקודש עליו". חמישיתו ויסף בשגגה
זאת  למדו ובספרא שמש. הערב אחר הנאכלת תרומה והיינו וטהר", השמש "ובא שנאמר: בתרומה, שם מדברת כולה
(=מעשר  הגבול בקדשי להלן האמור קודש "מה - הבית" מן הקודש "בערתי להלן נאמר קודש", - "קודש שווה בגזירה

כ  האמור קודש אף המקדש), בקדשי (ולא מדבר הכתוב מדבר"].שני) הכתוב (=תרומה) הגבול בקדשי מלבר 3)אן,
תרומה, דמי אלא משלם [ואינו מתוקנים. חולין מפירות חמישה, שווה משלם ארבעה שווה אכל אם כלומר, (=מחוץ),
ערך  לפי מזה, פחות אלא חולין, של שלימה סאה משלם אינו תרומה, של סאה אכל שאם חולין, מדמי פחותים שהם

מחייבתו 4)השיווי. שמים, בידי מיתה ששגגת וכרבא קרבן. לחייבו שגגה היא הרי כרת ששגגת יוחנן וכרבי שמים. בידי
קרבן. מחייבתו כרת, ששגגת כשם בתוספתא 5)חומש, דבריו [ומקור אכילה. חשוב לא דרכו ובאין אכילה, נקראת שאז

לסיכה. דרכו אין שיין לפי החומש", את משלם ואינו הקרן את משלם שוגג תרומה של יין "הסך ז: פרק תחילת תרומות
אכילה.6) בכלל בתרומה 7)ששתייה כן כמו שלמים, דמים משלם טהורה שבתרומה שכשם נראה, הלשון [ומפשטות

מפני  עצים, דמי אלא משלם שאינו כתב, מזיד גבי ה בהלכה להלן ורק בלבד, עצים דמי ולא שלמים, דמים משלם טמאה
דמי  כשיווי ישלם אם תרומה, שהתשלומים בשוגג אבל תרומה, התשלומין אין שבמזיד לפי - להסקה אלא ראוייה שאינה
כזה, כשיווי החולין מן לשלם הוא צריך התרומה, של עצים דמי אפילו ישוו לא תרומה, ייעשו כך כשאחר בלבד, עצים
טהורים, חולין למשלם הדין שהוא ומסתבר התרומה. של עצים לדמי שווים יהיו תרומה, כשייעשו התשלומין שלאחר
משלם  אם ואף טמאה, תרומה תשלומי כן כמו טהורה), (=תרומה כמותה נעשים טהורה תרומה של שתשלומין שכשם
בשוגג, טהורה תרומה אוכל לעניין רבינו בדעת כתבנו הקודמת בהלכה אולם טמאה. תרומה נעשים הם טהורים, חולין

עיון]. וצריך פחות, שווים יהיו תרומה שייעשו שאחרי ואף התרומה, של בשיווי אלא משלם שיהא 8)שאינו צריך ואין
פרוטה. שווה זה 9)בו הרי וכו' יין רביעית ושתה וכו' ענבים כזית שאכל "נזיר רבינו כתב נזיר שלעניין פי על ואף

ישתה", לא שכר וחומץ יין "חומץ במפורש: בו שנאמר בנזיר אלא זה אין - בכזית ולא ברביעית ששתייה הרי לוקה",
- בכזית? משקין משער וכיצד כאכילה. שיעורה - אכילה בכלל היא אלא במפורש, שתייה בה נאמרה שלא בתרומה אבל
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מּתחּלת ‚. יׁש אם וׁשתה, וחזר ׁשתה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל
אכילת  ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָאכילה

אחרֹונה 10ּפרס  ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה ּומּתחּלת , ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָ
רביעית  ׁשתּית לכזית.11ּכדי מצטרפין אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָ

ׁשל 12הּתרּומה „. ּבין ּדמאי ׁשל ּבין מעּׂשר, ּותרּומת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָ
לחּיב  לכּזית מצטרפין ּכּלן - והּבּכּורים והחּלה ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָֻוּדאי,

מיתה  ּתרּומה 13עליהן נקראּו ׁשּכּלן הּדין 14וחמׁש, ּומן . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ
ּדמאי, ׁשל מעּׂשר ּתרּומת על חמׁש חּיבין ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהיה
אבל  ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ׁשּלֹו, [ׁשני] מעּׂשר על חּיבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאין

עליה  יתחּיב לא אם חכמים: יזלזלּו15אמרּו - חמׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
.16ּבּה ָ

מׁשּלם;‰. ואינֹו לֹוקה - ּבֹו [והתרּו ּבמזיד ּתרּומה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָאכל
ואינֹו הּקרן מׁשּלם - טהֹורה היתה אם ּבֹו]: התרּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹלא

החמׁש את ּדמי 17מׁשּלם מׁשּלם - טמאה היתה ואם ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
אם 18עצים  ,לפיכ להּסקה. אּלא ראּויה ׁשאינּה מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ורּמֹונים  ּתּותים ּתרּומת ּבהם 19אכל ׁשּנטמאּו20וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
להּסקה. ראּויין אינם ׁשהרי הּתׁשלּומין, מן ּפטּור -ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

.Â ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּבפסח, חמץ ּתרּומת ,21האֹוכל ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

אפּלּו הּתׁשלּומין. מן ּפטּור - טהֹורה ּבין טמאה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּבין
מּצה  עצים 22והחמיצה הפריׁשּה דמי ואפּלּו ּפטּור. - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשהיא  מּפני להּסקה; ראּויה אינּה ׁשהרי מׁשּלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
ּדמים. לּה אין ּבהנאה, ֲֲִֵַָָָָָאסּורה

.Ê הּכּפּורים ּביֹום ּתרּומה ׁשאכל הּׁשֹוגג אֹו23אבל ְְֲִִֵֶַַַָָָ
נקּורה  ּתרּומה ׁשּנתּגּלה 24ׁשאכל ּתרּומה יין והּׁשֹותה ,25, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכאחד  וׁשמן יין וחמץ 26והּס ׁשמן ׁשּׁשתה אֹו ּכאחד,27, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּכסס  החּטים 28אֹו החמץ 29את את גמע זה 30אֹו הרי - ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וחמׁש. קרן ְֵֶֶֶַָֹמׁשּלם

.Á ּׂשבע ּבאכילת 31היה ּׂשבעֹו על והֹוסיף ּבמזֹונֹו וקץ ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
- יאכל ּכי ׁשּנאמר: החמׁש; את מׁשּלם אינֹו - ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּתרּומה

עצמֹו את ׁשּיּזיק ּפטּור 32לא - הּׂשעֹורים את הּכֹוסס וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
עצמֹו. ׁשהּזיק מּפני החמׁש, ְְִִִִֵֶֶַַֹמן

.Ë ׁשּבלע אחר 33זר ּובא והקיאן, ּתרּומה ׁשל ׁשזפין ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
וחמׁש קרן מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה הּוא ּגם ,34ואכלן ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לראׁשֹון  עצים ּדמי מׁשּלם .35והּׁשני ְְְִִִֵֵֵֵַַָ
.È הּפֹועלים האֹורחים 36הּמאכיל הם 37ואת - ּתרּומה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

וחמׁש קרן מׁשּלם 38מׁשּלמין והּוא ּכׁשֹוגגין, ׁשהן מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חייב. בו כיוצא שתה אם ממנו), (=נשפך ושופע לתוכו ונותן זית ומביא יין מלא כוס והכוונה 10)מביא חצי, הוא פרס
ביצים. שלוש דהיינו ביצים, שש של כיכר פרס,11)לחצי אכילת בכדי בעינן בשתייה שאף יג. בכריתות שאמרו ומה

אבל  ברביעית, ששיעורה בשתייה אלא אמורים הדברים אין - יא הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק רבינו פסק וכן
רביעית. שתיית בכדי מצטרפת מזה, בפחות ששיעורה גדולה.12)שתייה על 13)תרומה מוסב זה שאין הוא פשוט

מיתה. בה ואין מדרבנן, אלא שאינה דמאי ובביכורים 14)תרומת תרומה", תרימו חלה עריסותיכם "ראשית נאמר: בחלה
לביכורים. שהכוונה חז"ל וקבלו ידך" "ותרומת התרומה.15)נאמר: שוודאה 16)על בלבד, לתרומה אלא חששו ולא

במיתה. אינו שוודאו שני, למעשר ולא אמרו:17)במיתה והוא בשגגה, שאכל למי אלא בחומש יתברך השם חייב ש"לא
בתשלומים". יתכפר ולא מנשוא, גדול עוונו כי חומש, חייב אין במזיד אבל בשגגה", קודש יאכל כי תוספתא 18)"ואיש

דין  העתיק ורבינו שם. כפשוטה בתוספתא כתב וכן בשוגג, גם שהמדובר נראה, שם התוספתא דברי [ומפשטות תרומות.
האמיתי  שוויה לפי לשלם הוא צריך שבשוגג לפי בלבד, עצים דמי אלא משלם אינו שבשניהם פי על אף במזיד, באוכל זה
אינו  תרומה, נעשים התשלומין שאין במזיד, ואילו עצים, לדמי כך אחר ויהיו טמאה, כתרומה ייעשו שהתשלומים אלא

בלבד]. עצים דמי אלא לכתחילה אסור 19)משלם שהרי לכלום, ראויים אינם ענבים שגם וענבים", "תותים הגירסא שם
לשתותו. יבואו שמא גזירה הבית, את ביין של 20)לזלף המשקה שאין פירות, להדלקה.שאר ראוי עקיבא 21)הם כרבי

התורה. של שווייה לפי כלומר, דמים, לפי הוא משלם משלם, שכשהוא הסובר גזל 22)שם, אם רק לא לומר: ורוצה
אינו  להפסד, לה שגרם אצלו, והחמיצה מצה הפרישה אם אף אלא לשלם, חייב אינו ואכלה, מכהן בפסח חמץ תרומת

כלום. לוקה 23)משלם זה הרי - מהם באחד בו התרו שאם הכיפורים, יום על וגם התרומה על גם שוגג שהיה והיינו

משלם. הדבר 24)ואינו הוברר הוזק, ולא שאכלה שכיוון משלם, כן פי על ואף הנחש. ניקרה שמא באכילה, שאסורה
שבסמוך. מגולה ליין הדין והוא הנחש, ניקרה שלא נחש.25)למפרע ממנו שתה שמא בשתייה, [בתוספתא 26)שאסור

קרן  משלם כאחד ושמן יין "הסך שם גרס שרבינו ונראה וחומש" קרן משלם וחומץ יין "הסך עהרפורט כתבֿיד לפי שם
בסיכה]. דרכם אין וחומץ שיין ט, פרק סוף שם בתוספתא מפורש שהרי לבד 27)וחומש", שמן שהשותה פי על שאף

בכך. דרכו - חומץ עם ביחד שתהו אם - חומש חייב פרי 28)אינו בורא עליהם מברכים שהרי הוא, אכילה שדרך
"כוסס".29)האדמה. הוא הרי אכילתו כדרך שלא אוכלו שהוא וכל מבושלות. בלתי "רבי 30)כשהן שם: ירושלמי

בשוגג. אכלו אם וחומש קרן שמשלם הדין והוא לוקה". תרומה של חומץ המגמע יוחנן ר' בשם פ:31)אבהו ביומא
פרט  יאכל, כי החומש, את משלם ואינו הקרן את משלם גסה, אכילה תרומה שאכל זר לקיש ריש אמר ירמיה ר' "אמר

התרומה".32)למזיק". את למזיק "פרט פירש: שם כ 33)וברש"י שאם כסיסה. אינם בלא והקיאם, וחזר ובלעם ססם
כלום. חייב השני ואין להסקה, אפילו אכילה.34)ראויים דרך היא בליעה נתחללה,35)שאף הראשון, שבלעה שכיוון

חבירו. ממון כמזיק אלא משלם ואינו עליה. מתעגל ישראל בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה עמהם 36)והרי שפסק
חולין. חולין.37)להאכילם של סעודה להם לתת המאכיל.38)שנתחייב ולא

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

סעּדתן  ּדמי ּתרּומה 39להם מּדמי יתרין החּלין ׁשּדמי ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻֻ
מּמּנּו40ׁשאכלּו חֹותה אדם ׁשל נפׁשֹו האסּור ׁשּדבר ,41. ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

.‡È הּקטּנים 42הּמאכיל ּבניו עבדיו 43את ּבין 44ואת ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
לארץ  חּוצה ּתרּומת והאֹוכל קטּנים, ּבין ,45ּגדֹולים ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

מּכזית  ּפחֹות הּׁשֹותה אֹו ׁשּׁשגג 46והאֹוכל ונזיר וׁשתה 47, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשמן  והּׁשֹותה ּתרּומה, ׁשל אּלּו48יין ּכל - הּיין את והּס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

החמׁש. את ולא הּקרן את ְְְִֶֶֶֶֶַַַֹֹמׁשּלמים
.·È ליּׂשראל נּׂשּואה ׁשהיתה ּכהן ׁשּנפסלה 49ּבת 50אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

את  ולא הּקרן את מׁשּלמת - ּתרּומה אכלה ּכ ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹואחר
האּׁשה  לּה:51החמׁש. ואמרּו ּבתרּומה אֹוכלת ׁשהיתה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

גרׁש אֹו ּבעלי וכן 52מת ואמרּו53העבד ; אֹוכל ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מאכיל  ׁשאינֹו יֹורׁש והּניח רּב מת ׁשּמכר54לֹו: אֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשחרר אֹו לֹו, נתנ אֹו אֹוכל 55ליּׂשראל ׁשהיה ּכהן וכן ; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּגרּוׁשה  ּבן ׁשהּוא לֹו אּלּו56ונֹודע הרי - חלּוצה ּבן אֹו ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָ

ּבלבד  הּקרן והיה 57מׁשּלמין חמץ ּתרּומת היתה ואם . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מּלׁשּלם  ּפטּורין אּלּו הרי - הּפסח ׁשּזמּנּה58ערב מּפני ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

להן 59ּבהּול  ׁשהיתה וכּלן ּבדקּו. ולא לאכל נחּפזּו , ְְְְְְֱֶֶֶֶָָָָָָֹֹֻ

הרי  - לאכל אסּורין ׁשהן ּכׁשּידעּו ּפיהן ּבתֹו ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָֹּתרּומה
יפלטּו .60אּלּו ְִֵֹ

.‚È,הּתרּומה נטמאת אֹו נטמאת לֹו: ואמרּו אֹוכל ְְְְְִִֵֵַָָָָָָהיה
היית  ׁשהּוא 61טמא נֹודע אֹו הּתרּומה; היתה טמאה אֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשני  מעּׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעּׂשר אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹטבל,
ּפׁשּפׁש טעם ׁשּטעם אֹו נפּדּו; ׁשּלא ּפיו 62והקּדׁש 63לתֹו- ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

יפלטּו אּלּו .64הרי ְֲִֵֵֹ
.„È,חּלין ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְִֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי

נפלה  זֹו לאי ידּוע ואין מהן אחת לתֹו ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָונפלה
נפלה  ּתרּומה ׁשל לתֹו אֹומר: הריני אי 65- ידּוע אין . ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּפטּור  זה הרי - מהן אחת זר אכל ּתרּומה, ׁשל היא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָזֹו
הּתׁשלּומין  הראיה,66מן עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא , ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

אף  - הּׁשנּיה את אחר אכל ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוהּׁשנּיה
ּכּקטּנה  מׁשּלם - ׁשּתיהן את אחד אכל ּפטּור. ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא

וחמׁש.67ׁשּבׁשּתיהן  קרן - ׁשֹוגג ואם קרן, - מזיד אם ; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹ
.ÂË עליו מֹוסיף זה הרי - ּבׁשגגה החמׁש את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹוכל

ּכקרן 68חמׁשֹו ׁשהחמׁש על 69, חמׁש מֹוסיף וכן ּדבר. לכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
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להם.39) שנתחייב כמו חולין, של סעודה כשיווי מעות התרומה 40)כלומר, של השווי כפי חולין פירות שילמו שהם
התרומה. של השיווי ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של שלמה סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד,
הקרן  את משלם שהוא שאמר מאיר כרבי ולא שם במשנה קמא כתנא והיינו חולין. של סאה דמי להם מחזיר הוא, ואילו

החומש. את משלמים והם לכהן, תרומה יודע 41)בדמי שאינו פי על אף איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו נחשבת ואינה נוקפו, שליבו חיוב.43)זר.42)בדבר, בני קנה 44)שאינם - שקנו מה שכל הכנענים,

לשלם. מה להם ואין מדרבנן.45)רבם, אלא שאף 46)שאינה שתייה, גם כתב ורבינו "אכילה" רק נזכרה שם במשנה
בכזית. אס 47)היא תרומה מאיסור שחוץ שכיוון הוא, שתייה והטעם אינה איסור שתיית - נזיר שהוא מצד היין עליו ור

שאינו  הכיפורים ביום אלא זה אין - וחומש קרן משלם הכיפורים, ביום תרומה בשוגג שהאוכל פי על ואף זה. לעניין
הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה נזיר בין מה מיושב לא עדיין [אבל חפצא". "איסור הוא נזיר אבל גברא", "איסור אלא

חומש]. עליה חייבים כן פי על ואף תרומה, מאיסור חוץ הקדש מטעם אסורה היא פי 49)שמזיקו.48)שאף על ואף
גוזל  כדין משלמת הקרן אבל מתחילתה. זרה הייתה ולא הואיל החומש, את משלמת אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה

לה.50)חברו. לפסול שנבעלה לכהן.51)כגון הנשואה ישראל במקום 52)בת גיטי לי קבל לשלוחה שאמרה וכגון
מקום. לאותו השליח הגיע שכבר ידעה לא והיא מקום לאותו השליח שיגיע עד בתרומה אסורה שאינה עבד 53)פלוני,

בתרומה. שאכל כהן של לישראל.54)כנעני שנישאת בתו בן לאדם 55)כגון וזכין לו הוא שזכות אחרים, ידי על
בפניו. בתרומה.56)שלא לאכול ואסור חלל, הוא ואינם 57)הרי מקודם, שאכלו לפי - והעבד האשה חומש. ולא

כעבודה, היא שאף תרומה, לעניין גם זר אינו בדיעבד, כשרה עבודתו במקדש, עבד ואם הואיל גרושה ובן בתחילה. זרים
תרומה. לאכול ראוי שאינו כיוון לשלם, חייב וקרן החומש. מן פטור קרן.58)ולכך ופטור 59)אפילו אונס זה והרי

קרן. אף חוש 60)מלשלם אנו ואין בה. שאסורים מאחר מפיהם, להפסד.יוציאו באיסור.61)שים תחילה ואכלת
העדשים.62) כצורת אדומים תולעים אותו 63)מין מונע וזה בפיו. פשפש טעם גם הרגיש התרומה שאוכל בעת היינו

והמיאוס. הטינוף מפני התרומה, גם תרומה.64)מלאכול אוכלי שמאבד פי על אף התרומה, לקולא 65)גם ותולין
רבינו  כתב אלו, לתוך אלו ונפלו תרומה, של ואחת חולין של אחת סאין, שתי היו שאם פי על ואף שניהם. להתיר כדי
לא  תורה של בתרומה ואילו דרבנן. בתרומה אלא התרומה", לתוך ותרומה נפלו חולין לתוך "חולין אומרים אנו שאין
לפי  חולין, לתוך תרומה נפלה אם אפילו איסור כאן אין התורה שמן באופן התרומה, על החולין רבו אם אלא הותר
אנו  התרומה, על החולין רבו לא אם ואפילו תורה, של בתרומה שאפילו ומשמע בזה, רבינו חילק לא כאן - ברוב שבטלה
שגם  סאים, שתי בשנפלו אבל בחזקתם, החולין את מעמידים אנו אחת סאה אלא נפלה שלא שכאן, לפי להקל, תולין

חזקתם. נתערערה כבר סאה, איזו נפלה נפשך:66)בחולין ממה ממנה, לכהן לתת חייב הקרן שהרי החומש, מן והיינו
עבור  בתשלומין לכהן נותנה חולין, והשנייה תרומה, הייתה הראשונה ואם לכהן, היא הרי התרומה, היא השנייה אם

הראיה.67)התרומה. עליו מחבירו וחמישיתו 68)שהמוציא המקום זה בזולת ית' השם בו שאמר מה עניין הוא "וזה
חומש". על חומש מוסיף שהוא מלמד ואמרו: עליו. שווה.69)יוסף התרומה ודין דינו



קכז zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּתחּלת ‚. יׁש אם וׁשתה, וחזר ׁשתה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל
אכילת  ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָאכילה

אחרֹונה 10ּפרס  ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה ּומּתחּלת , ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָ
רביעית  ׁשתּית לכזית.11ּכדי מצטרפין אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָ

ׁשל 12הּתרּומה „. ּבין ּדמאי ׁשל ּבין מעּׂשר, ּותרּומת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָ
לחּיב  לכּזית מצטרפין ּכּלן - והּבּכּורים והחּלה ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָֻוּדאי,

מיתה  ּתרּומה 13עליהן נקראּו ׁשּכּלן הּדין 14וחמׁש, ּומן . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ
ּדמאי, ׁשל מעּׂשר ּתרּומת על חמׁש חּיבין ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהיה
אבל  ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ׁשּלֹו, [ׁשני] מעּׂשר על חּיבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאין

עליה  יתחּיב לא אם חכמים: יזלזלּו15אמרּו - חמׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
.16ּבּה ָ

מׁשּלם;‰. ואינֹו לֹוקה - ּבֹו [והתרּו ּבמזיד ּתרּומה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָאכל
ואינֹו הּקרן מׁשּלם - טהֹורה היתה אם ּבֹו]: התרּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹלא

החמׁש את ּדמי 17מׁשּלם מׁשּלם - טמאה היתה ואם ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
אם 18עצים  ,לפיכ להּסקה. אּלא ראּויה ׁשאינּה מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ורּמֹונים  ּתּותים ּתרּומת ּבהם 19אכל ׁשּנטמאּו20וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
להּסקה. ראּויין אינם ׁשהרי הּתׁשלּומין, מן ּפטּור -ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

.Â ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּבפסח, חמץ ּתרּומת ,21האֹוכל ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

אפּלּו הּתׁשלּומין. מן ּפטּור - טהֹורה ּבין טמאה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּבין
מּצה  עצים 22והחמיצה הפריׁשּה דמי ואפּלּו ּפטּור. - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשהיא  מּפני להּסקה; ראּויה אינּה ׁשהרי מׁשּלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
ּדמים. לּה אין ּבהנאה, ֲֲִֵַָָָָָאסּורה

.Ê הּכּפּורים ּביֹום ּתרּומה ׁשאכל הּׁשֹוגג אֹו23אבל ְְֲִִֵֶַַַָָָ
נקּורה  ּתרּומה ׁשּנתּגּלה 24ׁשאכל ּתרּומה יין והּׁשֹותה ,25, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכאחד  וׁשמן יין וחמץ 26והּס ׁשמן ׁשּׁשתה אֹו ּכאחד,27, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּכסס  החּטים 28אֹו החמץ 29את את גמע זה 30אֹו הרי - ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וחמׁש. קרן ְֵֶֶֶַָֹמׁשּלם

.Á ּׂשבע ּבאכילת 31היה ּׂשבעֹו על והֹוסיף ּבמזֹונֹו וקץ ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
- יאכל ּכי ׁשּנאמר: החמׁש; את מׁשּלם אינֹו - ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּתרּומה

עצמֹו את ׁשּיּזיק ּפטּור 32לא - הּׂשעֹורים את הּכֹוסס וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
עצמֹו. ׁשהּזיק מּפני החמׁש, ְְִִִִֵֶֶַַֹמן

.Ë ׁשּבלע אחר 33זר ּובא והקיאן, ּתרּומה ׁשל ׁשזפין ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
וחמׁש קרן מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה הּוא ּגם ,34ואכלן ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לראׁשֹון  עצים ּדמי מׁשּלם .35והּׁשני ְְְִִִֵֵֵֵַַָ
.È הּפֹועלים האֹורחים 36הּמאכיל הם 37ואת - ּתרּומה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

וחמׁש קרן מׁשּלם 38מׁשּלמין והּוא ּכׁשֹוגגין, ׁשהן מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
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חייב. בו כיוצא שתה אם ממנו), (=נשפך ושופע לתוכו ונותן זית ומביא יין מלא כוס והכוונה 10)מביא חצי, הוא פרס
ביצים. שלוש דהיינו ביצים, שש של כיכר פרס,11)לחצי אכילת בכדי בעינן בשתייה שאף יג. בכריתות שאמרו ומה

אבל  ברביעית, ששיעורה בשתייה אלא אמורים הדברים אין - יא הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק רבינו פסק וכן
רביעית. שתיית בכדי מצטרפת מזה, בפחות ששיעורה גדולה.12)שתייה על 13)תרומה מוסב זה שאין הוא פשוט

מיתה. בה ואין מדרבנן, אלא שאינה דמאי ובביכורים 14)תרומת תרומה", תרימו חלה עריסותיכם "ראשית נאמר: בחלה
לביכורים. שהכוונה חז"ל וקבלו ידך" "ותרומת התרומה.15)נאמר: שוודאה 16)על בלבד, לתרומה אלא חששו ולא

במיתה. אינו שוודאו שני, למעשר ולא אמרו:17)במיתה והוא בשגגה, שאכל למי אלא בחומש יתברך השם חייב ש"לא
בתשלומים". יתכפר ולא מנשוא, גדול עוונו כי חומש, חייב אין במזיד אבל בשגגה", קודש יאכל כי תוספתא 18)"ואיש

דין  העתיק ורבינו שם. כפשוטה בתוספתא כתב וכן בשוגג, גם שהמדובר נראה, שם התוספתא דברי [ומפשטות תרומות.
האמיתי  שוויה לפי לשלם הוא צריך שבשוגג לפי בלבד, עצים דמי אלא משלם אינו שבשניהם פי על אף במזיד, באוכל זה
אינו  תרומה, נעשים התשלומין שאין במזיד, ואילו עצים, לדמי כך אחר ויהיו טמאה, כתרומה ייעשו שהתשלומים אלא

בלבד]. עצים דמי אלא לכתחילה אסור 19)משלם שהרי לכלום, ראויים אינם ענבים שגם וענבים", "תותים הגירסא שם
לשתותו. יבואו שמא גזירה הבית, את ביין של 20)לזלף המשקה שאין פירות, להדלקה.שאר ראוי עקיבא 21)הם כרבי

התורה. של שווייה לפי כלומר, דמים, לפי הוא משלם משלם, שכשהוא הסובר גזל 22)שם, אם רק לא לומר: ורוצה
אינו  להפסד, לה שגרם אצלו, והחמיצה מצה הפרישה אם אף אלא לשלם, חייב אינו ואכלה, מכהן בפסח חמץ תרומת

כלום. לוקה 23)משלם זה הרי - מהם באחד בו התרו שאם הכיפורים, יום על וגם התרומה על גם שוגג שהיה והיינו

משלם. הדבר 24)ואינו הוברר הוזק, ולא שאכלה שכיוון משלם, כן פי על ואף הנחש. ניקרה שמא באכילה, שאסורה
שבסמוך. מגולה ליין הדין והוא הנחש, ניקרה שלא נחש.25)למפרע ממנו שתה שמא בשתייה, [בתוספתא 26)שאסור

קרן  משלם כאחד ושמן יין "הסך שם גרס שרבינו ונראה וחומש" קרן משלם וחומץ יין "הסך עהרפורט כתבֿיד לפי שם
בסיכה]. דרכם אין וחומץ שיין ט, פרק סוף שם בתוספתא מפורש שהרי לבד 27)וחומש", שמן שהשותה פי על שאף

בכך. דרכו - חומץ עם ביחד שתהו אם - חומש חייב פרי 28)אינו בורא עליהם מברכים שהרי הוא, אכילה שדרך
"כוסס".29)האדמה. הוא הרי אכילתו כדרך שלא אוכלו שהוא וכל מבושלות. בלתי "רבי 30)כשהן שם: ירושלמי

בשוגג. אכלו אם וחומש קרן שמשלם הדין והוא לוקה". תרומה של חומץ המגמע יוחנן ר' בשם פ:31)אבהו ביומא
פרט  יאכל, כי החומש, את משלם ואינו הקרן את משלם גסה, אכילה תרומה שאכל זר לקיש ריש אמר ירמיה ר' "אמר

התרומה".32)למזיק". את למזיק "פרט פירש: שם כ 33)וברש"י שאם כסיסה. אינם בלא והקיאם, וחזר ובלעם ססם
כלום. חייב השני ואין להסקה, אפילו אכילה.34)ראויים דרך היא בליעה נתחללה,35)שאף הראשון, שבלעה שכיוון

חבירו. ממון כמזיק אלא משלם ואינו עליה. מתעגל ישראל בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה עמהם 36)והרי שפסק
חולין. חולין.37)להאכילם של סעודה להם לתת המאכיל.38)שנתחייב ולא

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

סעּדתן  ּדמי ּתרּומה 39להם מּדמי יתרין החּלין ׁשּדמי ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻֻ
מּמּנּו40ׁשאכלּו חֹותה אדם ׁשל נפׁשֹו האסּור ׁשּדבר ,41. ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

.‡È הּקטּנים 42הּמאכיל ּבניו עבדיו 43את ּבין 44ואת ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
לארץ  חּוצה ּתרּומת והאֹוכל קטּנים, ּבין ,45ּגדֹולים ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

מּכזית  ּפחֹות הּׁשֹותה אֹו ׁשּׁשגג 46והאֹוכל ונזיר וׁשתה 47, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשמן  והּׁשֹותה ּתרּומה, ׁשל אּלּו48יין ּכל - הּיין את והּס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

החמׁש. את ולא הּקרן את ְְְִֶֶֶֶֶַַַֹֹמׁשּלמים
.·È ליּׂשראל נּׂשּואה ׁשהיתה ּכהן ׁשּנפסלה 49ּבת 50אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

את  ולא הּקרן את מׁשּלמת - ּתרּומה אכלה ּכ ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹואחר
האּׁשה  לּה:51החמׁש. ואמרּו ּבתרּומה אֹוכלת ׁשהיתה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

גרׁש אֹו ּבעלי וכן 52מת ואמרּו53העבד ; אֹוכל ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מאכיל  ׁשאינֹו יֹורׁש והּניח רּב מת ׁשּמכר54לֹו: אֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשחרר אֹו לֹו, נתנ אֹו אֹוכל 55ליּׂשראל ׁשהיה ּכהן וכן ; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּגרּוׁשה  ּבן ׁשהּוא לֹו אּלּו56ונֹודע הרי - חלּוצה ּבן אֹו ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָ

ּבלבד  הּקרן והיה 57מׁשּלמין חמץ ּתרּומת היתה ואם . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מּלׁשּלם  ּפטּורין אּלּו הרי - הּפסח ׁשּזמּנּה58ערב מּפני ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

להן 59ּבהּול  ׁשהיתה וכּלן ּבדקּו. ולא לאכל נחּפזּו , ְְְְְְֱֶֶֶֶָָָָָָֹֹֻ

הרי  - לאכל אסּורין ׁשהן ּכׁשּידעּו ּפיהן ּבתֹו ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָֹּתרּומה
יפלטּו .60אּלּו ְִֵֹ

.‚È,הּתרּומה נטמאת אֹו נטמאת לֹו: ואמרּו אֹוכל ְְְְְִִֵֵַָָָָָָהיה
היית  ׁשהּוא 61טמא נֹודע אֹו הּתרּומה; היתה טמאה אֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשני  מעּׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעּׂשר אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹטבל,
ּפׁשּפׁש טעם ׁשּטעם אֹו נפּדּו; ׁשּלא ּפיו 62והקּדׁש 63לתֹו- ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

יפלטּו אּלּו .64הרי ְֲִֵֵֹ
.„È,חּלין ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְִֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי

נפלה  זֹו לאי ידּוע ואין מהן אחת לתֹו ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָונפלה
נפלה  ּתרּומה ׁשל לתֹו אֹומר: הריני אי 65- ידּוע אין . ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּפטּור  זה הרי - מהן אחת זר אכל ּתרּומה, ׁשל היא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָזֹו
הּתׁשלּומין  הראיה,66מן עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא , ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

אף  - הּׁשנּיה את אחר אכל ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוהּׁשנּיה
ּכּקטּנה  מׁשּלם - ׁשּתיהן את אחד אכל ּפטּור. ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא

וחמׁש.67ׁשּבׁשּתיהן  קרן - ׁשֹוגג ואם קרן, - מזיד אם ; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹ
.ÂË עליו מֹוסיף זה הרי - ּבׁשגגה החמׁש את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹוכל

ּכקרן 68חמׁשֹו ׁשהחמׁש על 69, חמׁש מֹוסיף וכן ּדבר. לכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להם.39) שנתחייב כמו חולין, של סעודה כשיווי מעות התרומה 40)כלומר, של השווי כפי חולין פירות שילמו שהם
התרומה. של השיווי ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של שלמה סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד,
הקרן  את משלם שהוא שאמר מאיר כרבי ולא שם במשנה קמא כתנא והיינו חולין. של סאה דמי להם מחזיר הוא, ואילו

החומש. את משלמים והם לכהן, תרומה יודע 41)בדמי שאינו פי על אף איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו נחשבת ואינה נוקפו, שליבו חיוב.43)זר.42)בדבר, בני קנה 44)שאינם - שקנו מה שכל הכנענים,

לשלם. מה להם ואין מדרבנן.45)רבם, אלא שאף 46)שאינה שתייה, גם כתב ורבינו "אכילה" רק נזכרה שם במשנה
בכזית. אס 47)היא תרומה מאיסור שחוץ שכיוון הוא, שתייה והטעם אינה איסור שתיית - נזיר שהוא מצד היין עליו ור

שאינו  הכיפורים ביום אלא זה אין - וחומש קרן משלם הכיפורים, ביום תרומה בשוגג שהאוכל פי על ואף זה. לעניין
הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה נזיר בין מה מיושב לא עדיין [אבל חפצא". "איסור הוא נזיר אבל גברא", "איסור אלא

חומש]. עליה חייבים כן פי על ואף תרומה, מאיסור חוץ הקדש מטעם אסורה היא פי 49)שמזיקו.48)שאף על ואף
גוזל  כדין משלמת הקרן אבל מתחילתה. זרה הייתה ולא הואיל החומש, את משלמת אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה

לה.50)חברו. לפסול שנבעלה לכהן.51)כגון הנשואה ישראל במקום 52)בת גיטי לי קבל לשלוחה שאמרה וכגון
מקום. לאותו השליח הגיע שכבר ידעה לא והיא מקום לאותו השליח שיגיע עד בתרומה אסורה שאינה עבד 53)פלוני,

בתרומה. שאכל כהן של לישראל.54)כנעני שנישאת בתו בן לאדם 55)כגון וזכין לו הוא שזכות אחרים, ידי על
בפניו. בתרומה.56)שלא לאכול ואסור חלל, הוא ואינם 57)הרי מקודם, שאכלו לפי - והעבד האשה חומש. ולא

כעבודה, היא שאף תרומה, לעניין גם זר אינו בדיעבד, כשרה עבודתו במקדש, עבד ואם הואיל גרושה ובן בתחילה. זרים
תרומה. לאכול ראוי שאינו כיוון לשלם, חייב וקרן החומש. מן פטור קרן.58)ולכך ופטור 59)אפילו אונס זה והרי

קרן. אף חוש 60)מלשלם אנו ואין בה. שאסורים מאחר מפיהם, להפסד.יוציאו באיסור.61)שים תחילה ואכלת
העדשים.62) כצורת אדומים תולעים אותו 63)מין מונע וזה בפיו. פשפש טעם גם הרגיש התרומה שאוכל בעת היינו

והמיאוס. הטינוף מפני התרומה, גם תרומה.64)מלאכול אוכלי שמאבד פי על אף התרומה, לקולא 65)גם ותולין
רבינו  כתב אלו, לתוך אלו ונפלו תרומה, של ואחת חולין של אחת סאין, שתי היו שאם פי על ואף שניהם. להתיר כדי
לא  תורה של בתרומה ואילו דרבנן. בתרומה אלא התרומה", לתוך ותרומה נפלו חולין לתוך "חולין אומרים אנו שאין
לפי  חולין, לתוך תרומה נפלה אם אפילו איסור כאן אין התורה שמן באופן התרומה, על החולין רבו אם אלא הותר
אנו  התרומה, על החולין רבו לא אם ואפילו תורה, של בתרומה שאפילו ומשמע בזה, רבינו חילק לא כאן - ברוב שבטלה
שגם  סאים, שתי בשנפלו אבל בחזקתם, החולין את מעמידים אנו אחת סאה אלא נפלה שלא שכאן, לפי להקל, תולין

חזקתם. נתערערה כבר סאה, איזו נפלה נפשך:66)בחולין ממה ממנה, לכהן לתת חייב הקרן שהרי החומש, מן והיינו
עבור  בתשלומין לכהן נותנה חולין, והשנייה תרומה, הייתה הראשונה ואם לכהן, היא הרי התרומה, היא השנייה אם

הראיה.67)התרומה. עליו מחבירו וחמישיתו 68)שהמוציא המקום זה בזולת ית' השם בו שאמר מה עניין הוא "וזה
חומש". על חומש מוסיף שהוא מלמד ואמרו: עליו. שווה.69)יוסף התרומה ודין דינו
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לעֹולם  הּתׁשלּומין 70חמׁש הרי - וחמׁש קרן המׁשּלם ּכל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדבר  לכל חּלין 71ּכתרּומה ּגּדּוליהן - נזרעּו ׁשאם אּלא ,72. ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻ

מֹוחל  אינֹו - למחל הּכהן רצה את 73ואם המׁשּלם וכל . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
הּכהן  רצה ואם חּלין, הּתׁשלּומין הרי - ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהּקרן

מֹוחל. - ְִֵֹלמחל
.ÊË ּתרּומה ׁשאכלה יּׂשראל נּׂשאת 74ּבת ּכ ואחר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ּכהן 75לכהן  ּבּה זכה ׁשּלא ּתרּומה אם :76- אכלה ְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹֹ
לעצמּה וחמׁש קרן ּבּה77מׁשּלמת ׁשּזכה ּתרּומה ואם ; ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

לּבעלים  קרן מׁשּלמת - אכלה לעצמּה.78ּכהן וחמׁש , ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
וחמׁש קרן המׁשּלם לּבעלים,79ׁשּכל הּקרן מׁשּלם - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּכ לכל ׁשּירצה.והחמׁש הן ְְְִֵֶֶֶַָֹֹ
.ÊÈ לׁשּלם הסּפיקה ּכ80לא ּובין ּכ ּבין - ׁשּנתּגרׁשה 81עד ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

לכהן  נּׂשאת ׁשּלא ּכמי היא והרי לעצמּה, מׁשּלמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאינּה
ֵָמעֹולם.

.ÁÈ ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּתרּומה, האֹוכל אינֹו82ּכל - ְְְִֵֵֵֵֵֵָָָ
ּתרּומֹות  מהן ׁשהֹוציאּו המתּקנים החּלין מן אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻֻמׁשּלם

הּפאה 83ּומעּׂשרֹות  ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּומׁשּלמין . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ההפקר  ּתרּומתֹו84ּומן ׁשּנּטלה ראׁשֹון ּומּמעּׂשר אף 85, , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

אם  ּבֹו ׁשּיׁש גדֹולה תרּומה נּטלה לא ׁשעדין ּפי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעל
לתרּומה  הּמעּׂשר ׁשני 86הקּדים מּמעּׂשר ּומׁשּלמין . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּכהלכה  ׁשּלא ׁשּנפּדּו ּפי על ואף ׁשּנפּדּו, ּומן 87והקּדׁש , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּיׁשן  על מינֹו;88החדׁש ׁשאינֹו על מּמין לא אבל . ֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשאכל. ּכּקדׁש - הּקדׁש את לּכהן ונתן ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
.ËÈ ׁשביעית ערב ׁשל קּׁשּואין ימּתין 89האֹוכל - ְְִִִִִֵֶֶֶַָ

יכֹול  ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית מֹוצאי ׁשל ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלּקּׁשּואין
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, מּפרֹות חֹובֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָלׁשּלם

.Î ּבין טמאין ּבין חּלין מׁשּלם - טמאה ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻאכל
טהֹורין 90טהֹורין  חּלין מׁשּלם - טהֹורה ּתרּומה אכל .91. ְְְְְִִִֵַַָָָֻ

ּבמזיד  ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ׁשּלם -92ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֻ
ּתׁשלּומין  הּטהֹורין 93ּתׁשלּומיו מן ויׁשּלם ויחזר ,94. ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹ

.‡Î חבר ּתרּומת עם 95אכל ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם - ְְְֵֵַַַַַַָָָ
לעם  ונֹותן מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, מׁשּלם - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהארץ

טהרֹות 96הארץ  מֹוסרין ׁשאין ּתרּומתֹו; לעם 97ׁשאכל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
ֶָָהארץ.

.·Î מת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל
לעצמֹו מׁשּלם אינֹו - אּמֹו אחר 98אבי ליֹורׁש אּלא , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ
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אחת.70) לקרן הרבה חמישיות ריבתה תרומה.71)שהתורה נעשים הם מתוקנים, חולין שהם פי על ירושלמי 72)שאף
שגזרו  פי על שאף חולין". שגידוליהן אלא דבר לכל כתרומה הן הרי תרומה תשלומי חנינא: ר' בשם זירא ר' "אמר שם:

תרומה. תשלומי על כן גזרו לא - לזרים ואסרום תרומה גידולי על אפילו 73)חכמים שהרי כפרה, אלא ממון שאינו
תרומה. נעשים התשלומים של שהחולין ראייה: והא לכהן. וחומש לעצמו כפרה משלם כלום, גזל שלא עצמו, תרומת אוכל

עצמה.74) משל תרומה.75)שהפרישה באכילת מותרת היא לכהן.76)והרי עוד נתנה בתורת 77)שלא לאכלם
בנישואיה. כהנת נעשתה שהרי לכהן, ליתן עתה מחוייבת הייתה לא בעין התרומה הייתה שאילו שזכה 78)תרומה. לכהן

וחומש 79)בה. לבעלים קרן משלם בשוגג תרומה האוכל שאמרו "מפני שם: במשנה הוא וכן תרומה, באכילת כלומר,
שירצה". מי שלה.80)לכל כבר הן הרי בעלה תחת בעודה הפרישה שאילו התשלומין, את עוד הפרישה לא כלומר,

הכהן.81) בה זכה שלא ובין הכהן בה שזכה חולין,82)בין תשלומיו במזיד שהאוכל אמרו, א משנה שם ז [בפרק
לומר  שייך מה מעות משלם שאם מעות, ולא קודש, להיות הראויים פירות הם שהתשלומים רבינו למד זה ומתוך

מעות"]. "התשלומין לומר לתנא לו והיה הוא, חידוש ואיזה חולין" הקודש"83)"התשלומין את לכהן "ונתן שנאמר:
לחומש, הדין והוא קודש. עכשיו בו שיש ולא קודש, כך אחר להיות הראוי דבר כלומר, קודש", להיות הראוי "דבר -

הקרן.שנל  כמו שהוא עליו, - עליו" חמישיתו "ויסף הפסוק מן כחולין 84)מד הם והרי ומעשר, מתרומה פטורים שכולם
מעשר.85)מתוקנים. תרומה 86)תרומת ניטלה לא אבל גדולה. מתרומה פטור שהוא בשיבולים שהקדימו כלומר,

מתוקן. שאינו משלמין, אין בפירוש 87)כלל רבינו אבל פדוי. הוא שבדיעבד החומש, את נתן ולא הקרן את שנתן היינו:
אינם  אלו באופנים שהרי עיון וצריך הקרקע. על שנפדה וההקדש אסימון ידי על שנפדה שני מעשר כתב: שם המשניות

בדיעבד. אפילו שעברה.88)פדויים השנה של וישן זו שנה של קישואים 89)חדש מצויים אינם שאז בשביעית, ואכלם
שישית. תרומה 90)של נעשים טהורים חולין אף בשוגג, טמאה תרומה שבאוכל ב, בהלכה למעלה שכתבנו מה [לפי

טמאה]. תרומה יהיו שניהם שהרי טמאים, חולין ובין טהורים חולין בין שמשלם מה היטב הדברים מוסברים טמאה,
שאכל.91) התרומה שאמר:92)כמו מאיר רבי על שם שאלו ולפיכך האכילה, בעת ומזיד לשוגג הכוונה ריב"ן ולדעת

לו  ומשלם טומאתו, בימי לו ראוייה שאינה תרומה ממנו שאכל ברכה, עליו "תבוא - תשלומין" תשלומיו אין "במזיד
ששילם, בעת מזיד שהיה אלא שוגג, באכילת שהמדובר המפרשים שלדעת טומאתו", בימי לו ראויים שהם טמאים חולין
בעת  במזיד שהמדובר נפרש אם אבל טומאתו, בימי עוד ראויים אינם כן ואם תרומה, הם התשלומין הלא מאוד קשה

תרומה. תשלומיו אין במזיד שהרי כלל, קשה לא טמאה.93)האכילה, תרומה נעשים והם שבשוגג ומשמע
כהן.94) של הפסדו חבר.95)להשלים טמאה 97)לפייסו.96)כהן תרומה שהאוכל למעלה, שכתבנו פי על [אף

תרומה  שהיא הארץ, עם תרומת עבור כשמשלם כאן גם כן ואם טמאה, תרומה נעשים הם טהורים, חולין ומשלם בשוגג
ביד  טמאה התרומה הייתה לא שמא חששו כי ייתכן - הארץ? לעם מוסרים טמאה תרומה והרי כמותה, התשלומין טמאה,

בידו]. ייטמאו ועכשיו טהורה, תרומה הם התשלומין כן ואם הארץ, הגזילה 98)עם להוציא שצריך שם, יוחנן כרבי
ידו. מתחת

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן הּׁשבט. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָמּׁשאר
והאּׁשה  ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה חֹוב ּובעל ְְְֲִֶַַַָָָָָָָואכלּה,
חבר, לכהן וחמׁש קרן מׁשּלמין - ואכלּוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻּבכתּבתּה

ּדמים 99והחבר  להם ּבּה100נֹותן מֹוכרין אֹותּה101ׁשהיּו ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ׁשאכלּו. ּכמֹו ְְְֶַָָהּתרּומה

.‚Î ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב
ּתרּומה 102לּבעלים  מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש ואכלּה103. ּגנבּה . ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ

החּלין  מן - וחמׁש קרן וחמׁש; קרנין ׁשני מׁשּלם -104, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ּתרּומה 105וקרן  מּדמי אפּלּו -106. ְְְֲִִֵֶֶָ

.„Î הּבית לבדק הקּדׁש הּתרּומה ואכלּה107היתה ּוגנבּה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
כפל  ּתׁשלּומי ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו -ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ

קרן 108ּבהקּדׁש מׁשּלם אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
חמׁשים  מּׁשּום 109ּוׁשני וחמׁש ּתרּומה, אכל מּׁשּום חמׁש : ְְְֳִִִֵֶֶֶָָֹֹֹ

ההקּדׁש מן ּכזית 110ׁשּנהנה ּבּה היה אם מׁשּלם? ּולמי . ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לּכהנים  מׁשּלם - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ּבּה111ואין יׁש ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכזית  ּבּה ׁשּיׁש ּבין ּפרּוטה, ּכזית 112ׁשוה ּבּה ׁשאין 113ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
להקּדׁש. מׁשּלם -ְְְֵֵֶַ

.‰Î הּתרּומה אּסּור על הקּדׁש אּסּור חל מה ?114ּומּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
- הקּדיׁשּה לכהן, ּומּתרת לזר אסּורה ׁשהּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּפני
יּׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף לפיכ הּכהן, על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹנאסרה
ואּסּורי  אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַעל

ֲַָמאכלֹות.

.ÂÎואכלּה ּתרּומה אחד,115הּגֹוזל וחמׁש קרן מׁשּלם - ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
גזלֹוׁשהחמׁש ידי ּבֹו יצא ּתרּומה מּׁשּום ּבֹו ;116ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

בחמׁש אּלא חּיב אינֹו - הּקדׁש את לּכהן ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבלבד  קדׁש לאחר 117ׁשל והאכילּה ּגזלּה האֹוכל 118. - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

וחמׁש, קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום ּכל וחמׁש. קרן ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשּלם
חמּׁשה  ׁשוה מׁשּלם - ארּבעה ׁשוה אכל מּמין 119אם ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

חמׁשין,120ׁשאכל  ּוׁשני קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום וכל . ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשאמרנּו מקֹום וכל ׁשּׁשה. מׁשּלם - ארּבעה ׁשוה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָאכל
- ארּבעה ׁשוה אכל אחד, וחמׁש קרנין ׁשני ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמׁשּלם

ּתׁשעה  ּדמי ּולעֹולם 121מׁשּלם לפי 122. אּלא מׁשּלם אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אכילה  ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה ׁשהּוזלה 123דמים ּבין , ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשהּוקרה. ּבין ּתׁשלּומין ְְְִִֵֶַַָּבׁשעת

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
נּתנת ‡. ּולסיכה 2הּתרּומה ולׁשתּיה ׁשהּסיכה 3לאכילה ; ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשתּיה  ׁשּנאמר 4היא וכּׁשמן 5, ּבקרּבֹו כּמים וּתבא : ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
אכילה  ּבכלל והּׁשתּיה ׁשּדרּכֹו6ּבעצמֹותיו, ּדבר לאכל . ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ּדבר 7לאכל  ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ולׁשּתֹות , ְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹ
וחמץ  יין יסּו לא .לסּו את 8ׁשּדרּכֹו הּוא ס אבל ; ְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הּטמא  את ּומדליק הּטהֹור, ׁשמן 9הּׁשמן הּנקרא וזהּו . ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מקֹום.10ּׂשרפה  ּבכל ְְֵָָָ

לחּבצן ·. מּתר - ּתרּומה ׁשל ּכעּגּול 11ּתמרים ּולקּבצן ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֻ
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הקרן.100)הכהן.99) בחובם,101)דמי שגבו והאשה הבעלֿחוב וכן התרומה, את למכור רשאי התרומה את שהיורש
באה  שבאיסור מפני כן, אמרו לא כהן אמו מאבי תרומה בגזל אבל לידם, באה שבהיתר משום והיינו הוא. וממונם הואיל

כפל.102)לידו. תשלומי בו אין ולפיכך בעלים, לו שאין להקדש דומה התרומה בשיווי 103)ואין מעות משלם כלומר,
באוכל  גם נוהג שזה התרומה, בשיווי רק שמשלם חידוש כאן ואין קודש. להיות הראויים פירות לשלם צריך ואינו התרומה

פירות. ולא מעות שמשלם הוא החידוש עיקר אלא ולפיכך 104)תרומה, גנובה, הייתה לא אפילו בה חייב שהוא מה
חולין. אלא תרומה משלם התרומה.106)כפל.105)אינו בשיווי לבדק 107)מעות ברשותו שהיא כהן שהפרישה

להקדש".108)הבית. ולא לרעהו לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם יש 109)"כמאמר אם כן, שיהא ייתכן כלומר,
פרוטה. שווה וגם כזית גם מן 110)בו שהפסיד מה ומשלם מעל, פרוטה בשווה ההקדש מן הנהנה אצלנו העיקר "כי

חומש. בתוספת ממנו, שנהנה בשעה משום 111)ההקדש אבל בפרוטה, צורך אין שבתרומה תרומה, אכילת משום חומש
פרוטה. שווה בו שאין משום כאן, אין ההקדש מן ואחד 112)שנהנה תרומה אכילת משום אחד חומשים, שני ומשלם

הקדש. הנאת לבד.113)משום הקדש הנאת משום אחד חומש איסור.114)ומשלם על חל איסור אין הרי
חומש.115) לשלם שחייב הודה, כך ואחר ונשבע תרומה כשגזל הגזל.116)והיינו בשביל חומש משום בו יוצא
אחר.117) דבר ולא תרומה שוגג.118)של היה מלבר.119)והאחר חומש את 120)היינו משלמין שאין שכשם

אחר. ממין החומש את משלם אינו כן אחר, ממין אחד.121)הקרן מקרן אלא משתלם אינו אם 122)שהחומש אפילו
בשוגג. תרומה הוא 123)אכל אכילה משעת אלא התרומה, את שלקח משעה גזלן אינו התרומה, את אכל ובשוגג הואיל

הגזילה. כשעת משלמים הגזלנים וכל ואם 1)כגזלן, שריפה. שמן מהו ולסיכה. ולשתייה לאכילה ניתנה שהתרומה יבאר
קטן  ודין נטילה. צריך אם פירות אפילו תרומה כזית והאוכל תרומה של יין מבשלין אם מברייתן. התרומה פירות משנים
תאנים  עוקצי ודין אחריה. הישראלית חופפת אם תרומה של בתלתן ראשה שחפפה כהנת ערל. חשוב אם משבעה פחות
תרומה  גידולי כנסיות. בבתי שריפה שמן מדליקין אם לזרים. מותר אם וכיוצא והסובין זיתים או אתרוג וגרעיני תרומה של

דינו. מה תרומה והזורע גידולין. גידולי 2851)או עמ' ליברמן הוצאת ט, פרק תרומות (ותוספתא ב משנה פ"ח שביעית
שם).3)54). בשביעית (משנה טהורה בתרומה אסור להדלקה אבל פו.4)בלבד, בשבת "אע"פ 5)משנה נוסף: שם

לדבר". זכר לדבר, ראיה עו.6)שאין וראה 7)יומא אכילה. זו שאין אסור, לאכול דרכו שאין דבר אבל א. הערה ראה
ג. הלכה שמיטה, מהלכות שם).8)בפ"ה (תוספתא בסיכה דרכם למעלה.9)שאין שביארנו כמו הטהור, לא אבל

תבשילך". תחת להסיקה תהא, "שלך - לך" נתתי "ואני הפסוק מן כה. בשבת למדו שמותר, בטמא תרומות 10)ולהדליק
ועוד. כד: ושבת י, משנה גבינה.11)פי"א חביצי כמו ולהקשותם להדקם



קכט zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לעֹולם  הּתׁשלּומין 70חמׁש הרי - וחמׁש קרן המׁשּלם ּכל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדבר  לכל חּלין 71ּכתרּומה ּגּדּוליהן - נזרעּו ׁשאם אּלא ,72. ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻ

מֹוחל  אינֹו - למחל הּכהן רצה את 73ואם המׁשּלם וכל . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
הּכהן  רצה ואם חּלין, הּתׁשלּומין הרי - ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהּקרן

מֹוחל. - ְִֵֹלמחל
.ÊË ּתרּומה ׁשאכלה יּׂשראל נּׂשאת 74ּבת ּכ ואחר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ּכהן 75לכהן  ּבּה זכה ׁשּלא ּתרּומה אם :76- אכלה ְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹֹ
לעצמּה וחמׁש קרן ּבּה77מׁשּלמת ׁשּזכה ּתרּומה ואם ; ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

לּבעלים  קרן מׁשּלמת - אכלה לעצמּה.78ּכהן וחמׁש , ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
וחמׁש קרן המׁשּלם לּבעלים,79ׁשּכל הּקרן מׁשּלם - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּכ לכל ׁשּירצה.והחמׁש הן ְְְִֵֶֶֶַָֹֹ
.ÊÈ לׁשּלם הסּפיקה ּכ80לא ּובין ּכ ּבין - ׁשּנתּגרׁשה 81עד ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

לכהן  נּׂשאת ׁשּלא ּכמי היא והרי לעצמּה, מׁשּלמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאינּה
ֵָמעֹולם.

.ÁÈ ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּתרּומה, האֹוכל אינֹו82ּכל - ְְְִֵֵֵֵֵֵָָָ
ּתרּומֹות  מהן ׁשהֹוציאּו המתּקנים החּלין מן אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻֻמׁשּלם

הּפאה 83ּומעּׂשרֹות  ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּומׁשּלמין . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ההפקר  ּתרּומתֹו84ּומן ׁשּנּטלה ראׁשֹון ּומּמעּׂשר אף 85, , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

אם  ּבֹו ׁשּיׁש גדֹולה תרּומה נּטלה לא ׁשעדין ּפי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעל
לתרּומה  הּמעּׂשר ׁשני 86הקּדים מּמעּׂשר ּומׁשּלמין . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּכהלכה  ׁשּלא ׁשּנפּדּו ּפי על ואף ׁשּנפּדּו, ּומן 87והקּדׁש , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּיׁשן  על מינֹו;88החדׁש ׁשאינֹו על מּמין לא אבל . ֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשאכל. ּכּקדׁש - הּקדׁש את לּכהן ונתן ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
.ËÈ ׁשביעית ערב ׁשל קּׁשּואין ימּתין 89האֹוכל - ְְִִִִִֵֶֶֶַָ

יכֹול  ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית מֹוצאי ׁשל ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלּקּׁשּואין
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, מּפרֹות חֹובֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָלׁשּלם

.Î ּבין טמאין ּבין חּלין מׁשּלם - טמאה ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻאכל
טהֹורין 90טהֹורין  חּלין מׁשּלם - טהֹורה ּתרּומה אכל .91. ְְְְְִִִֵַַָָָֻ

ּבמזיד  ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ׁשּלם -92ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֻ
ּתׁשלּומין  הּטהֹורין 93ּתׁשלּומיו מן ויׁשּלם ויחזר ,94. ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹ

.‡Î חבר ּתרּומת עם 95אכל ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם - ְְְֵֵַַַַַַָָָ
לעם  ונֹותן מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, מׁשּלם - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהארץ

טהרֹות 96הארץ  מֹוסרין ׁשאין ּתרּומתֹו; לעם 97ׁשאכל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
ֶָָהארץ.

.·Î מת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל
לעצמֹו מׁשּלם אינֹו - אּמֹו אחר 98אבי ליֹורׁש אּלא , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ
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אחת.70) לקרן הרבה חמישיות ריבתה תרומה.71)שהתורה נעשים הם מתוקנים, חולין שהם פי על ירושלמי 72)שאף
שגזרו  פי על שאף חולין". שגידוליהן אלא דבר לכל כתרומה הן הרי תרומה תשלומי חנינא: ר' בשם זירא ר' "אמר שם:

תרומה. תשלומי על כן גזרו לא - לזרים ואסרום תרומה גידולי על אפילו 73)חכמים שהרי כפרה, אלא ממון שאינו
תרומה. נעשים התשלומים של שהחולין ראייה: והא לכהן. וחומש לעצמו כפרה משלם כלום, גזל שלא עצמו, תרומת אוכל

עצמה.74) משל תרומה.75)שהפרישה באכילת מותרת היא לכהן.76)והרי עוד נתנה בתורת 77)שלא לאכלם
בנישואיה. כהנת נעשתה שהרי לכהן, ליתן עתה מחוייבת הייתה לא בעין התרומה הייתה שאילו שזכה 78)תרומה. לכהן

וחומש 79)בה. לבעלים קרן משלם בשוגג תרומה האוכל שאמרו "מפני שם: במשנה הוא וכן תרומה, באכילת כלומר,
שירצה". מי שלה.80)לכל כבר הן הרי בעלה תחת בעודה הפרישה שאילו התשלומין, את עוד הפרישה לא כלומר,

הכהן.81) בה זכה שלא ובין הכהן בה שזכה חולין,82)בין תשלומיו במזיד שהאוכל אמרו, א משנה שם ז [בפרק
לומר  שייך מה מעות משלם שאם מעות, ולא קודש, להיות הראויים פירות הם שהתשלומים רבינו למד זה ומתוך

מעות"]. "התשלומין לומר לתנא לו והיה הוא, חידוש ואיזה חולין" הקודש"83)"התשלומין את לכהן "ונתן שנאמר:
לחומש, הדין והוא קודש. עכשיו בו שיש ולא קודש, כך אחר להיות הראוי דבר כלומר, קודש", להיות הראוי "דבר -

הקרן.שנל  כמו שהוא עליו, - עליו" חמישיתו "ויסף הפסוק מן כחולין 84)מד הם והרי ומעשר, מתרומה פטורים שכולם
מעשר.85)מתוקנים. תרומה 86)תרומת ניטלה לא אבל גדולה. מתרומה פטור שהוא בשיבולים שהקדימו כלומר,

מתוקן. שאינו משלמין, אין בפירוש 87)כלל רבינו אבל פדוי. הוא שבדיעבד החומש, את נתן ולא הקרן את שנתן היינו:
אינם  אלו באופנים שהרי עיון וצריך הקרקע. על שנפדה וההקדש אסימון ידי על שנפדה שני מעשר כתב: שם המשניות

בדיעבד. אפילו שעברה.88)פדויים השנה של וישן זו שנה של קישואים 89)חדש מצויים אינם שאז בשביעית, ואכלם
שישית. תרומה 90)של נעשים טהורים חולין אף בשוגג, טמאה תרומה שבאוכל ב, בהלכה למעלה שכתבנו מה [לפי

טמאה]. תרומה יהיו שניהם שהרי טמאים, חולין ובין טהורים חולין בין שמשלם מה היטב הדברים מוסברים טמאה,
שאכל.91) התרומה שאמר:92)כמו מאיר רבי על שם שאלו ולפיכך האכילה, בעת ומזיד לשוגג הכוונה ריב"ן ולדעת

לו  ומשלם טומאתו, בימי לו ראוייה שאינה תרומה ממנו שאכל ברכה, עליו "תבוא - תשלומין" תשלומיו אין "במזיד
ששילם, בעת מזיד שהיה אלא שוגג, באכילת שהמדובר המפרשים שלדעת טומאתו", בימי לו ראויים שהם טמאים חולין
בעת  במזיד שהמדובר נפרש אם אבל טומאתו, בימי עוד ראויים אינם כן ואם תרומה, הם התשלומין הלא מאוד קשה

תרומה. תשלומיו אין במזיד שהרי כלל, קשה לא טמאה.93)האכילה, תרומה נעשים והם שבשוגג ומשמע
כהן.94) של הפסדו חבר.95)להשלים טמאה 97)לפייסו.96)כהן תרומה שהאוכל למעלה, שכתבנו פי על [אף

תרומה  שהיא הארץ, עם תרומת עבור כשמשלם כאן גם כן ואם טמאה, תרומה נעשים הם טהורים, חולין ומשלם בשוגג
ביד  טמאה התרומה הייתה לא שמא חששו כי ייתכן - הארץ? לעם מוסרים טמאה תרומה והרי כמותה, התשלומין טמאה,

בידו]. ייטמאו ועכשיו טהורה, תרומה הם התשלומין כן ואם הארץ, הגזילה 98)עם להוציא שצריך שם, יוחנן כרבי
ידו. מתחת
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אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן הּׁשבט. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָמּׁשאר
והאּׁשה  ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה חֹוב ּובעל ְְְֲִֶַַַָָָָָָָואכלּה,
חבר, לכהן וחמׁש קרן מׁשּלמין - ואכלּוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻּבכתּבתּה

ּדמים 99והחבר  להם ּבּה100נֹותן מֹוכרין אֹותּה101ׁשהיּו ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ׁשאכלּו. ּכמֹו ְְְֶַָָהּתרּומה

.‚Î ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב
ּתרּומה 102לּבעלים  מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש ואכלּה103. ּגנבּה . ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ

החּלין  מן - וחמׁש קרן וחמׁש; קרנין ׁשני מׁשּלם -104, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ּתרּומה 105וקרן  מּדמי אפּלּו -106. ְְְֲִִֵֶֶָ

.„Î הּבית לבדק הקּדׁש הּתרּומה ואכלּה107היתה ּוגנבּה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
כפל  ּתׁשלּומי ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו -ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ

קרן 108ּבהקּדׁש מׁשּלם אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
חמׁשים  מּׁשּום 109ּוׁשני וחמׁש ּתרּומה, אכל מּׁשּום חמׁש : ְְְֳִִִֵֶֶֶָָֹֹֹ

ההקּדׁש מן ּכזית 110ׁשּנהנה ּבּה היה אם מׁשּלם? ּולמי . ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לּכהנים  מׁשּלם - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ּבּה111ואין יׁש ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכזית  ּבּה ׁשּיׁש ּבין ּפרּוטה, ּכזית 112ׁשוה ּבּה ׁשאין 113ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
להקּדׁש. מׁשּלם -ְְְֵֵֶַ

.‰Î הּתרּומה אּסּור על הקּדׁש אּסּור חל מה ?114ּומּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
- הקּדיׁשּה לכהן, ּומּתרת לזר אסּורה ׁשהּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּפני
יּׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף לפיכ הּכהן, על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹנאסרה
ואּסּורי  אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַעל

ֲַָמאכלֹות.

.ÂÎואכלּה ּתרּומה אחד,115הּגֹוזל וחמׁש קרן מׁשּלם - ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
גזלֹוׁשהחמׁש ידי ּבֹו יצא ּתרּומה מּׁשּום ּבֹו ;116ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

בחמׁש אּלא חּיב אינֹו - הּקדׁש את לּכהן ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבלבד  קדׁש לאחר 117ׁשל והאכילּה ּגזלּה האֹוכל 118. - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

וחמׁש, קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום ּכל וחמׁש. קרן ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשּלם
חמּׁשה  ׁשוה מׁשּלם - ארּבעה ׁשוה אכל מּמין 119אם ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

חמׁשין,120ׁשאכל  ּוׁשני קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום וכל . ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשאמרנּו מקֹום וכל ׁשּׁשה. מׁשּלם - ארּבעה ׁשוה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָאכל
- ארּבעה ׁשוה אכל אחד, וחמׁש קרנין ׁשני ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמׁשּלם

ּתׁשעה  ּדמי ּולעֹולם 121מׁשּלם לפי 122. אּלא מׁשּלם אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אכילה  ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה ׁשהּוזלה 123דמים ּבין , ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשהּוקרה. ּבין ּתׁשלּומין ְְְִִֵֶַַָּבׁשעת

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
נּתנת ‡. ּולסיכה 2הּתרּומה ולׁשתּיה ׁשהּסיכה 3לאכילה ; ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשתּיה  ׁשּנאמר 4היא וכּׁשמן 5, ּבקרּבֹו כּמים וּתבא : ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
אכילה  ּבכלל והּׁשתּיה ׁשּדרּכֹו6ּבעצמֹותיו, ּדבר לאכל . ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ּדבר 7לאכל  ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ולׁשּתֹות , ְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹ
וחמץ  יין יסּו לא .לסּו את 8ׁשּדרּכֹו הּוא ס אבל ; ְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הּטמא  את ּומדליק הּטהֹור, ׁשמן 9הּׁשמן הּנקרא וזהּו . ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מקֹום.10ּׂשרפה  ּבכל ְְֵָָָ

לחּבצן ·. מּתר - ּתרּומה ׁשל ּכעּגּול 11ּתמרים ּולקּבצן ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקרן.100)הכהן.99) בחובם,101)דמי שגבו והאשה הבעלֿחוב וכן התרומה, את למכור רשאי התרומה את שהיורש
באה  שבאיסור מפני כן, אמרו לא כהן אמו מאבי תרומה בגזל אבל לידם, באה שבהיתר משום והיינו הוא. וממונם הואיל

כפל.102)לידו. תשלומי בו אין ולפיכך בעלים, לו שאין להקדש דומה התרומה בשיווי 103)ואין מעות משלם כלומר,
באוכל  גם נוהג שזה התרומה, בשיווי רק שמשלם חידוש כאן ואין קודש. להיות הראויים פירות לשלם צריך ואינו התרומה

פירות. ולא מעות שמשלם הוא החידוש עיקר אלא ולפיכך 104)תרומה, גנובה, הייתה לא אפילו בה חייב שהוא מה
חולין. אלא תרומה משלם התרומה.106)כפל.105)אינו בשיווי לבדק 107)מעות ברשותו שהיא כהן שהפרישה

להקדש".108)הבית. ולא לרעהו לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם יש 109)"כמאמר אם כן, שיהא ייתכן כלומר,
פרוטה. שווה וגם כזית גם מן 110)בו שהפסיד מה ומשלם מעל, פרוטה בשווה ההקדש מן הנהנה אצלנו העיקר "כי

חומש. בתוספת ממנו, שנהנה בשעה משום 111)ההקדש אבל בפרוטה, צורך אין שבתרומה תרומה, אכילת משום חומש
פרוטה. שווה בו שאין משום כאן, אין ההקדש מן ואחד 112)שנהנה תרומה אכילת משום אחד חומשים, שני ומשלם

הקדש. הנאת לבד.113)משום הקדש הנאת משום אחד חומש איסור.114)ומשלם על חל איסור אין הרי
חומש.115) לשלם שחייב הודה, כך ואחר ונשבע תרומה כשגזל הגזל.116)והיינו בשביל חומש משום בו יוצא
אחר.117) דבר ולא תרומה שוגג.118)של היה מלבר.119)והאחר חומש את 120)היינו משלמין שאין שכשם

אחר. ממין החומש את משלם אינו כן אחר, ממין אחד.121)הקרן מקרן אלא משתלם אינו אם 122)שהחומש אפילו
בשוגג. תרומה הוא 123)אכל אכילה משעת אלא התרומה, את שלקח משעה גזלן אינו התרומה, את אכל ובשוגג הואיל

הגזילה. כשעת משלמים הגזלנים וכל ואם 1)כגזלן, שריפה. שמן מהו ולסיכה. ולשתייה לאכילה ניתנה שהתרומה יבאר
קטן  ודין נטילה. צריך אם פירות אפילו תרומה כזית והאוכל תרומה של יין מבשלין אם מברייתן. התרומה פירות משנים
תאנים  עוקצי ודין אחריה. הישראלית חופפת אם תרומה של בתלתן ראשה שחפפה כהנת ערל. חשוב אם משבעה פחות
תרומה  גידולי כנסיות. בבתי שריפה שמן מדליקין אם לזרים. מותר אם וכיוצא והסובין זיתים או אתרוג וגרעיני תרומה של

דינו. מה תרומה והזורע גידולין. גידולי 2851)או עמ' ליברמן הוצאת ט, פרק תרומות (ותוספתא ב משנה פ"ח שביעית
שם).3)54). בשביעית (משנה טהורה בתרומה אסור להדלקה אבל פו.4)בלבד, בשבת "אע"פ 5)משנה נוסף: שם

לדבר". זכר לדבר, ראיה עו.6)שאין וראה 7)יומא אכילה. זו שאין אסור, לאכול דרכו שאין דבר אבל א. הערה ראה
ג. הלכה שמיטה, מהלכות שם).8)בפ"ה (תוספתא בסיכה דרכם למעלה.9)שאין שביארנו כמו הטהור, לא אבל

תבשילך". תחת להסיקה תהא, "שלך - לך" נתתי "ואני הפסוק מן כה. בשבת למדו שמותר, בטמא תרומות 10)ולהדליק
ועוד. כד: ושבת י, משנה גבינה.11)פי"א חביצי כמו ולהקשותם להדקם
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ׁשכר 12הּדבלה  מהם לעּׂשֹות ואסּור עֹוּׂשין 13, אין וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
ּדבׁש הּסתו 14ּתמרים ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ,15 ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹ

מ  אין הּפרֹות ּכל ׁשאר וכן מּברּיתן חמץ. אֹותן ׁשּנין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבלבד  וענבים מּזיתים חּוץ ועּׂשה 16ּבּתרּומה, עבר . ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

ׁשֹותהּו זה הרי - מׁשקה וזר 17האכל ּדבׁש18. ׁשאכל ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
חּיב  אינֹו - ּבׁשגגה ּבהן וכּיֹוצא ּתּפּוחים ויין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּתמרים

מרּדּות 19לׁשּלם  מּכת אֹותֹו מּכין - ּבמזיד אכל ואם .20. ְְְְִִִֵֵַַַַַַָ
ּדבלה ‚. נֹותנין הּמּוריס 21אין לתֹו מּפני 22ּוגרֹוגרֹות , ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ

מאּבדן  הּמּוריס 23ׁשהּוא לתֹו הּיין את נֹותנין אבל ;24. ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ
הּׁשמן  את מפּטמין מּכלל 25ואין מֹוציאֹו ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

מׁשחה  ׁשמן ועֹוּׂשהּו ּודבׁש26מאכלֹות יין מערבין אבל ; ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
לאכלן.27ּופלּפלין  ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵַָָָ

מבּׁשלין „. ממעטֹו28אין ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל .29יין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבצלים  ּכֹובׁשין ּתרּומה,30אין ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹ

החמץ  ׁשּמפסיד ּתבּואה 31מּפני מערבין אין ּבקטנּיֹות.32. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּכׁשּכֹוברין  מּזה זה ׁשּיתּפרׁש ּדבר -33וכל אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ

יהּודה 34מערבין  ּומּׁשחרבה ּתבּואה 35. לערב התחילּו ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָ
ּבקטנית.36ּבתבּואה  ּתבּואה לא אבל ּבקטנית, וקטנית ְְְְְְְְֲִִִִִִִָָָֹ

ׁשּמרּקדין ‰. הּכהן 37ּכדר נֹוהג ּכ ּבחּלין, הּקמח את ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ
הּמרסן 38ּבתרּומה  את ּומׁשלי לאכל מרּקד הרי 39: . ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

סלת  לעּׂשֹות ׁשּיֹוציא 40ׁשרצה עד הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּפני  הּׁשאר, את יׁשלי לא - הּסאה מן קּבים אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹקב

מצנע. ּבמקֹום יּניחהּו אּלא לאכילה, ראּוי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
.Â ּתרּומה ׁשל חֹוסמין 41ׁשמן אין וכירים,42- ּתּנּור ּבֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

וסנּדל  מנעל ּבֹו סכין יסּוך 43ואין ולא .ּבתֹו והיא רגלֹו ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָֹ
וסנּדל  אֹו44מנעל הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו את ס אבל . ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

קטֹובליא  ּגּבי על ּומתעּגל ּגּופֹו ּכל וס 45הּסנּדל, ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ
חֹוׁשׁש אינֹו - נּסֹוכין ׁשהן ּפי על ואף אבל 46חדׁשה; . ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

יּתן  ׁשיׁש47לא ׁשל טבלא ּגּבי על עליה,48ׁשמן להתעּגל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּמאּבדֹו .49מּפני ְְְִֵֶַ

.Ê ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל נטילת 50ּכל צרי - ְְֲִִִֵֵַָָָָ
ׁשּיתּבאר 51ידים  ּכמֹו טהֹורֹות, ידיו ׁשהיּו ּפי על אף , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּזר 52ּבמקֹומֹו עם נאכלת ואינּה ּגזרה 53. הּׁשלחן, על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
נאכלת  - לארץ חּוצה ּותרּומת מּמּנה. יאכל עם 54ׁשּמא ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכחּלין  ידים, נטילת צריכה ואינּה הּׁשלחן, על .55הּזר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻ
מסאבֹות  ּבידים ּתרּומה סכין -56ואין ּבּׂשרֹו על נפל . ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹ
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לח.).12) (ברכות מברייתם אותם משנה (שם).13)שאינו מברייתן תרומה פירות משנים משנה 14)שאין פי"א תרומות
שם). המשנה (פירוש משקה האוכל להחזיר שאסור החורף.15)ג. (במדבר 16)פירות השי"ת "למאמר שם. משנה

שקרא  כמו ראשית הכתוב וקראו השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש ודגן", תירוש חלב וכל יצהר, חלב "כל יב) יח,
שם). המשנה (פירוש משקה" מהם להוציא מותר ולפיכך בתרומה, אותה וחייב ראשית, להפסיד 17)הביכורים שאסור

ולאבדה. ב.18)תרומה משנה "ר'19)שם שם: בתרומות והנה שם). (ברכות בעלמא זיעה אלא משקה שאינם לפי
הראב"ד. שכתב כמו גזל, אלא יהא לא לשלם, חייב שקרן ומשמע החומש", מן "פטור שם רבינו ופירש פוטר", יהושע

כנ"ל.20) בעלמא, זיעה אלא משקה שאינו לפי כאן, אין התורה מן מלקות א.21)אבל משנה דגים 22)שם ציר
שם). (ר"ש פ"ט).23)מלוחים התוספתא ע"פ (שם להשליכן ואחרֿכך מימיהן להוציא לסוחטן את 24)שהדרך למתק

טעמו. ולהשביח טוב.25)המורייס שריחם בדברים תרומה של שמן מרקחין אין משנים 26)כלומר, הדברים "שאלו
(פירוש  לאכילה" ראויים שאינם הרופאים שעושים השמנים במדרגת אותו ומחזירים מתכונתו אותו ומוציאים השמן טעם

שם). המשנה 27)המשנה (ובפירוש "אנומלין" רבינו, כדברי ופירשוהו קראוהו קמ. ובשבת שם, שבמשנה "יינומלין" זהו
"אבל  כאן: רבינו בדברי ספרים נוסחת שהביא בכסףֿמשנה וראה ופלפלין". ודבש יין משמן מעורב שהוא רבינו, כתב

ודבש"). ושמן יין שם.28)מערבין במשנה שם).29)כחכמים, המשנה (פירוש בבישולו חסר כשנתבשל, היין כי
שמבושל  חי, כיין מבושל יין שותה אדם כל שאין משותיו, שממעיטו מפני אחר פירוש מביא הירושלמי, בשם שם ובר"ש

יותר. 41).30)חזק 551 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ט תרומות (רדב"ז).31)תוספתא החומץ את פוגם שהבצל
כך 32) כל חשובים שאינם בקטניות, מתבטל החשובה שהתבואה משום והיינו .(05 361 עמ' (שם פ"י שם תוספתא

אותו.33)(רדב"ז). ומנפים בכברה שם.34)כששמים תוספתא המינים, שני להפריד היתה 35)שיכול והתבואה
ת  באכילת הקפידו ולא בתרומה 36)ערובת.מעט, גם כך לעשות מותר בחולין, כן שנהגו וכיון בשעורים, חיטים היינו

הסמוכה]. בהלכה כמבואר בתרומה, נוהג כך בחולין, שנוהג [שכדרך א.38)בנפה.37)(רדב"ז). משנה פי"א תרומות
הגסים.39) הסובין 88).41)שם.40)הם 361 עמ' (שם פ"י תרומות למשוח 42)תוספתא שדרך מחזקים, אין כלומר,

לסיכת  ולא כהן, של גופו לסיכת אלא תרומה של שמן ניתן שלא (כסףֿמשנה). לחזקם כדי חדשים בעודם בשמן אותם
(רדב"ז). (כסףֿמשנה).43)כליו וליפותם לרככם חדשים בעודם אותם מושחים והעור שהמנעל שם. מפני 44)תוספתא

והסנדל. המנעל על גם נופל (כסףֿמשנה).45)שהשמן חדש בעודו אותו ומושחים עליו, יושבים או ששוכבים עור
ח.46) בהלכה להלן כמבואר קדושתה, ונתבטלה התרומה, נתחללה שכבר משום והיינו שם. שם,47)תוספתא תוספתא

שמעון. כר' ולא ישנה 48)כחכמים בולעת, שאינה שיש, של טבלא גבי על אבל אסור. בוודאי עור, של טבלא גבי על
(כסףֿמשנה). הפסד לידי קצת יבוא שלא שאיֿאפשר אסור, ואףֿעלֿפיֿכן שם), שמעון ר' סובר (וכן להתיר סברא

(שם).49) בגופו הכל לקנח ואיֿאפשר האיל בטבלא, מעט נשאר ידים,50)שוודאי נטילת צריכים אינם שבחולין
ג). הלכה ברכות מהלכות ופ"ו (שם, הרוח" מגסי זה הרי - לפירות ידיו "הנוטל וחגיגה 51)ואדרבה, ט, משנה פ"א חלה

ח.52)יח: הלכה הטומאה אבות מהלכות שתרומת 53)פ"ח בסמוך), (הובא ה משנה פ"ד בחלה המשנה מן נראה כן
(רדב"ז). אסורה א"י שתרומת מכאן הזר, עם נאכלת שם.54)חו"ל טמאה,55)משנה היא [שהרי (כסףֿמשנה) לפירות

א]. הלכה פי"ב להלן י.56)ראה  פרק תרומות תוספתא התרומה . את פוסלות האלו שהידים ידים, נטילת בלי כלומר,

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מסאבֹות  ּבידים הּקטן 57מׁשפׁשפֹו את סכין אבל .58 ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
ׁשבעה  ּבתֹו ּתרּומה אינֹו59ּבׁשמן ׁשבעה ּכל ׁשהּנֹולד , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ערל  .60חׁשּוב ֵָָ
.Á הּכהן הּוא ּבן 61ס ּומביא ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן עצמֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

יּׂשראל  ּגּביו 62ּבּתֹו על ּבׁשמן 63ּומעּגילֹו עצמֹו ס ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
לּמרחץ  למׁשחֹו64ונכנס לזר מּתר ּפי 65- על אף ּבּמרחץ ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

מּמּנּו נּסֹו .66ׁשהּוא ִִֶֶ
.Ë ׁשחפפה אין 67ּכהנת - ּתרּומה ׁשל ּבתלּתן ראׁשּה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ

אחריה  לחף מּתרת ּׂשערּה68הּיּׂשראלית מעּגלת אבל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
לחף 69ּבּׂשערּה הּכהנים הּתרּו מה ּומּפני ּבתלּתן 70. ּׂשערן ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹֹֻ

אדם  למאכל ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּתרּומה? .71ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
.È ּתאנים והּכליסים 73ּוגרֹוגרֹות 72עקצי והחרּובין,74, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֻ

אבּטיח  אבּטיח 75ּומעי ּומלפפֹון 76ּוקלּפי ואתרֹוג אף 77, , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָ
אכל  ּבהן ׁשאין ּפי ירק 78על ּוקניבת ּבעלי 79, ׁשּמׁשליכין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ירק 80ּבּתים  קניבת אבל לזרים. אסּורים אּלּו הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָ

הּגּננין  קלּפי 81ׁשּמקּנבים לזרים. מּתרת 82ּפֹולין - ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
- אכל ּבהן אין אסּורין; - אכל ּבהן יׁש אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֻוׁשמׁשמין:

ִָֻמּתרין.
.‡È מּתרים - אתרֹוג ּותמרים 83ּגרעיני זיתים ּגרעיני .84 ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻ

הּכהן  ּכנסן ׁשּלא ּפי על אף אּלּו85וחרּובין, הרי - ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
לזרים  ׁשּכנסן 86אסּורין ּבזמן הּגרעינין: ּוׁשאר ויׁש87. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

לחלּוחית  ואם 88ּבהן לזר; אסּורין - אֹותן למצץ ְְְְֲִִִִֶַָָָֹ
מּתרֹות  - .89הׁשליכן ְִִָָֻ

.·È חּטים ׁשל ׁשהּוא 90הּסּבין מּפני אסּור, - חדׁשֹות ְֲִִִִֵֶֶַָָֻ
אדם  למאכל מתי 91ראּוי ועד מּתר. - יׁשנֹות וׁשל ; ְְְְֲֶַַַַָָָָָָֻ

ּבין  לחּבט רגילין אדם ׁשּבני זמן ּכל חדׁשֹות? ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹנקראּו
.92הּגרנֹות  ְַָ

.‚È אסּורֹות 94והרקּבנּיֹות 93הּנּצֹולֹות - ּתרּומה ;95ׁשל ְְְֲִִֶַַָָָ
מּתרֹות  - אבק העלּו ּתרּומה 96ואם ׁשל ׁשמרים ׁשּנתן 97. ְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָֻ

מים  הראׁשֹון 98עליהם לזרים 99- אסּור ,100והּׁשני ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
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קדושתה.57) ובטלה בשרו על שנפל בשעה נתחללה שכבר וסך, משפשפו ולא 58)כלומר, עא. ביבמות היא בעיא
(הגרע"א). א הלכה פ"א שם בירושלמי היא פשוטה אבל ערל,59)נפשטה, שהוא אףֿעלֿפי נימול שלא עד ללידתו

בתרומה. אסור שם.60)וערל ירושלמי וקדשים, תרומה אכילת איסור כריתות 61)לענין בבבלי הוא וכן שם. תוספתא
שם).62)ז. (רש"י אצלו ומצוי שרגיל משום בתו בן ונקט אחר, ישראל כב,63)הואֿהדין (ויקרא בתרומה שנאמר

שם). (כריתות קדושתה ובטלה נתחללה כבר וזו יחללוהו", כי בו "ומתו לסוך,64)ט): אסור עצמו במרחץ כי יתכן
(משנהֿלמלך). ו הלכה שמיטה מהלכות בפ"ה שביעית, פירות לענין רבינו שכתב כמו בזיון, כתב 65)משום

והוא  ארמי, כלשון למדדו למשחו תפרש הגירסא, לקיים נפשך ואם "למשמשו". להגיה וצריך הוא, "ט"ס הכסףֿמשנה:
ולתקנם". ליישבם במרחץ האדם איברי למשמש שנוהגים עצמו,66)מה כשסך התרומה נתחללה שכבר משום והיינו

רדב"ז. 21).67)עיין 061 עמ' ליברמן (הוצאת שם תרומות הנשאר.68)תוספתא שבשער שהת 69)מהתלתן לתן
כנ"ל. קדושתו, ובטלה נתחלל כבר א).70)הכהנת, הלכה (למעלה ולסיכה ולשתיה לאכילה רק ניתנת התרומה הרי

לאכילה 71) ראוי ואינו והואיל (כסףֿמשנה). בתרומה חייב היה לא כלל, אדם מאכל היה לא שאם הדחק, ידי על אלא
ז, הלכה פי"ב להלן וראה לסיכה. הדומות ורחיצה חפיפה כמו אחרים, לצרכים בו להשתמש הותרו הדחק, ידי על אלא

ח. הלכה פ"ב המשנה 72)ולמעלה (פירוש הפרי ובעיקר האילן בבדי הדבק הקטן העץ הוא עוקץ ד. משנה פי"א תרומות
יבשים.73)שם). (שם).74)תאנים התאנים ממיני פ"ג 75)מין לעדיות, המשניות (פירוש שבתוכו והרוטב הזרע

שם. דוסא כר' ולא כחכמים ופסק ג). דוסא.76)משנה כר' ולא כחכמים ,(5 061 (עמ' פ"י תרומות תוספתא
שם.77) הירושלמי,78)תוספתא בשם (רדב"ז כאוכל חשובים הם בו, דבוקים כלומר, באוכל, מובלעים שהם שכיון

יוםֿטוב'). 'תוספות הירק,79)ועיין מן ומשליכים שחותכים הקצוות היינו ירק וקניבת שם. ותוספתא במשנה כחכמים,
שם). המשנה (פירוש לבשל אותו אמורים 80)כשמחתכים הדברים שאין מבואר יא, הלכה מעשר מהלכות בפי"א להלן

לזרים. מותרים - לאשפה השליכום אם אבל בבית, בהשליכום ביותר,81)אלא המעופשים העלים אלא מקנבים שאינם
(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א תרומות בירושלמי רבינו גרס שכן פ"י.82)ונראה תחלת מרים 83)תוספתא הם כי שם.

(רדב"ז). לאכילה ראויים שם.84)ואינם עליהם.85)תוספתא דעתו ואין אותן, מכנס קצת 86)שאינו עליהם כשיש
ה.87)אוכל. משנה פי"א תרומות עליהן, שם.88)ודעתו ידי 89)ירושלמי על אלא לאכילה ראוי שאינו שכיון

עליו  גזרו ולא להחליף יבוא לא שהשליכן, וכיון באוכל, ייחלף שמא מדרבנן, אלא התורה מן תרומה דין עליו אין הדחק,
ראשונה). שם.90)(משנה (רע"ב).91)תרומות בסובין מעורב קמח הרבה ונשאר היטב, נטחנות ואינן לחות שהן לפי

שם.92) ובתוספתא שם בירושלמי כמו 93)כתנאֿקמא, נצולות, ופירוש ווין. כ"י כנוסחת (9 160 (עמ' שם תוספתא
ודקים  גרועים כלומר, החוסכים, שהם הערוך ופירוש הנצולות, מן - אלהים ויצל על (פס"ז) רבה בבראשית שאמרו
כאשר  סרוחה ליחה ונעשה שנימוח הבשר "שהוא רבינו, ופירש נצל". "וכזית א: משנה דאהלות בפ"ב [וראה (כסףֿמשנה).

להתעפש"]. הבשר קצת.94)התחיל עליהן.95)רקובים תרומה שם תרומה 96)עדיין שם ובטל נתקלקלו, שכבר
צז.97)מהן. בתרא בבא בבבלי וברייתא ,(42 163 (עמ' שם  ושילש.98)תוספתא שהכניסן 99)ושנה ראשונים מים

שם). (רשב"ם משם אלא 100)והוציאן חייבו לא טבל של שבשמרים ואףֿעלֿפי יותר, ולא מדתו כדי כשמצא המדובר
שם  רשב"ם ועיין יותר, החמירו תרומה של בשמרים - ז) הלכה מעשר מהלכות ופ"ב (שם, ארבעה ומצא שלשה נתן אם

שמרים. ד"ה בתוספות שם ועיין היא, דרבנן שחומרא שכתב,
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ׁשכר 12הּדבלה  מהם לעּׂשֹות ואסּור עֹוּׂשין 13, אין וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
ּדבׁש הּסתו 14ּתמרים ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ,15 ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹ

מ  אין הּפרֹות ּכל ׁשאר וכן מּברּיתן חמץ. אֹותן ׁשּנין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבלבד  וענבים מּזיתים חּוץ ועּׂשה 16ּבּתרּומה, עבר . ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

ׁשֹותהּו זה הרי - מׁשקה וזר 17האכל ּדבׁש18. ׁשאכל ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
חּיב  אינֹו - ּבׁשגגה ּבהן וכּיֹוצא ּתּפּוחים ויין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּתמרים

מרּדּות 19לׁשּלם  מּכת אֹותֹו מּכין - ּבמזיד אכל ואם .20. ְְְְִִִֵֵַַַַַַָ
ּדבלה ‚. נֹותנין הּמּוריס 21אין לתֹו מּפני 22ּוגרֹוגרֹות , ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ

מאּבדן  הּמּוריס 23ׁשהּוא לתֹו הּיין את נֹותנין אבל ;24. ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ
הּׁשמן  את מפּטמין מּכלל 25ואין מֹוציאֹו ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

מׁשחה  ׁשמן ועֹוּׂשהּו ּודבׁש26מאכלֹות יין מערבין אבל ; ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
לאכלן.27ּופלּפלין  ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵַָָָ

מבּׁשלין „. ממעטֹו28אין ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל .29יין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבצלים  ּכֹובׁשין ּתרּומה,30אין ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹ

החמץ  ׁשּמפסיד ּתבּואה 31מּפני מערבין אין ּבקטנּיֹות.32. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּכׁשּכֹוברין  מּזה זה ׁשּיתּפרׁש ּדבר -33וכל אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ

יהּודה 34מערבין  ּומּׁשחרבה ּתבּואה 35. לערב התחילּו ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָ
ּבקטנית.36ּבתבּואה  ּתבּואה לא אבל ּבקטנית, וקטנית ְְְְְְְְֲִִִִִִִָָָֹ

ׁשּמרּקדין ‰. הּכהן 37ּכדר נֹוהג ּכ ּבחּלין, הּקמח את ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ
הּמרסן 38ּבתרּומה  את ּומׁשלי לאכל מרּקד הרי 39: . ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

סלת  לעּׂשֹות ׁשּיֹוציא 40ׁשרצה עד הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּפני  הּׁשאר, את יׁשלי לא - הּסאה מן קּבים אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹקב

מצנע. ּבמקֹום יּניחהּו אּלא לאכילה, ראּוי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
.Â ּתרּומה ׁשל חֹוסמין 41ׁשמן אין וכירים,42- ּתּנּור ּבֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

וסנּדל  מנעל ּבֹו סכין יסּוך 43ואין ולא .ּבתֹו והיא רגלֹו ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָֹ
וסנּדל  אֹו44מנעל הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו את ס אבל . ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

קטֹובליא  ּגּבי על ּומתעּגל ּגּופֹו ּכל וס 45הּסנּדל, ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ
חֹוׁשׁש אינֹו - נּסֹוכין ׁשהן ּפי על ואף אבל 46חדׁשה; . ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

יּתן  ׁשיׁש47לא ׁשל טבלא ּגּבי על עליה,48ׁשמן להתעּגל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּמאּבדֹו .49מּפני ְְְִֵֶַ

.Ê ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל נטילת 50ּכל צרי - ְְֲִִִֵֵַָָָָ
ׁשּיתּבאר 51ידים  ּכמֹו טהֹורֹות, ידיו ׁשהיּו ּפי על אף , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּזר 52ּבמקֹומֹו עם נאכלת ואינּה ּגזרה 53. הּׁשלחן, על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
נאכלת  - לארץ חּוצה ּותרּומת מּמּנה. יאכל עם 54ׁשּמא ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכחּלין  ידים, נטילת צריכה ואינּה הּׁשלחן, על .55הּזר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻ
מסאבֹות  ּבידים ּתרּומה סכין -56ואין ּבּׂשרֹו על נפל . ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לח.).12) (ברכות מברייתם אותם משנה (שם).13)שאינו מברייתן תרומה פירות משנים משנה 14)שאין פי"א תרומות
שם). המשנה (פירוש משקה האוכל להחזיר שאסור החורף.15)ג. (במדבר 16)פירות השי"ת "למאמר שם. משנה

שקרא  כמו ראשית הכתוב וקראו השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש ודגן", תירוש חלב וכל יצהר, חלב "כל יב) יח,
שם). המשנה (פירוש משקה" מהם להוציא מותר ולפיכך בתרומה, אותה וחייב ראשית, להפסיד 17)הביכורים שאסור

ולאבדה. ב.18)תרומה משנה "ר'19)שם שם: בתרומות והנה שם). (ברכות בעלמא זיעה אלא משקה שאינם לפי
הראב"ד. שכתב כמו גזל, אלא יהא לא לשלם, חייב שקרן ומשמע החומש", מן "פטור שם רבינו ופירש פוטר", יהושע

כנ"ל.20) בעלמא, זיעה אלא משקה שאינו לפי כאן, אין התורה מן מלקות א.21)אבל משנה דגים 22)שם ציר
שם). (ר"ש פ"ט).23)מלוחים התוספתא ע"פ (שם להשליכן ואחרֿכך מימיהן להוציא לסוחטן את 24)שהדרך למתק

טעמו. ולהשביח טוב.25)המורייס שריחם בדברים תרומה של שמן מרקחין אין משנים 26)כלומר, הדברים "שאלו
(פירוש  לאכילה" ראויים שאינם הרופאים שעושים השמנים במדרגת אותו ומחזירים מתכונתו אותו ומוציאים השמן טעם

שם). המשנה 27)המשנה (ובפירוש "אנומלין" רבינו, כדברי ופירשוהו קראוהו קמ. ובשבת שם, שבמשנה "יינומלין" זהו
"אבל  כאן: רבינו בדברי ספרים נוסחת שהביא בכסףֿמשנה וראה ופלפלין". ודבש יין משמן מעורב שהוא רבינו, כתב

ודבש"). ושמן יין שם.28)מערבין במשנה שם).29)כחכמים, המשנה (פירוש בבישולו חסר כשנתבשל, היין כי
שמבושל  חי, כיין מבושל יין שותה אדם כל שאין משותיו, שממעיטו מפני אחר פירוש מביא הירושלמי, בשם שם ובר"ש

יותר. 41).30)חזק 551 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ט תרומות (רדב"ז).31)תוספתא החומץ את פוגם שהבצל
כך 32) כל חשובים שאינם בקטניות, מתבטל החשובה שהתבואה משום והיינו .(05 361 עמ' (שם פ"י שם תוספתא

אותו.33)(רדב"ז). ומנפים בכברה שם.34)כששמים תוספתא המינים, שני להפריד היתה 35)שיכול והתבואה
ת  באכילת הקפידו ולא בתרומה 36)ערובת.מעט, גם כך לעשות מותר בחולין, כן שנהגו וכיון בשעורים, חיטים היינו

הסמוכה]. בהלכה כמבואר בתרומה, נוהג כך בחולין, שנוהג [שכדרך א.38)בנפה.37)(רדב"ז). משנה פי"א תרומות
הגסים.39) הסובין 88).41)שם.40)הם 361 עמ' (שם פ"י תרומות למשוח 42)תוספתא שדרך מחזקים, אין כלומר,

לסיכת  ולא כהן, של גופו לסיכת אלא תרומה של שמן ניתן שלא (כסףֿמשנה). לחזקם כדי חדשים בעודם בשמן אותם
(רדב"ז). (כסףֿמשנה).43)כליו וליפותם לרככם חדשים בעודם אותם מושחים והעור שהמנעל שם. מפני 44)תוספתא

והסנדל. המנעל על גם נופל (כסףֿמשנה).45)שהשמן חדש בעודו אותו ומושחים עליו, יושבים או ששוכבים עור
ח.46) בהלכה להלן כמבואר קדושתה, ונתבטלה התרומה, נתחללה שכבר משום והיינו שם. שם,47)תוספתא תוספתא

שמעון. כר' ולא ישנה 48)כחכמים בולעת, שאינה שיש, של טבלא גבי על אבל אסור. בוודאי עור, של טבלא גבי על
(כסףֿמשנה). הפסד לידי קצת יבוא שלא שאיֿאפשר אסור, ואףֿעלֿפיֿכן שם), שמעון ר' סובר (וכן להתיר סברא

(שם).49) בגופו הכל לקנח ואיֿאפשר האיל בטבלא, מעט נשאר ידים,50)שוודאי נטילת צריכים אינם שבחולין
ג). הלכה ברכות מהלכות ופ"ו (שם, הרוח" מגסי זה הרי - לפירות ידיו "הנוטל וחגיגה 51)ואדרבה, ט, משנה פ"א חלה

ח.52)יח: הלכה הטומאה אבות מהלכות שתרומת 53)פ"ח בסמוך), (הובא ה משנה פ"ד בחלה המשנה מן נראה כן
(רדב"ז). אסורה א"י שתרומת מכאן הזר, עם נאכלת שם.54)חו"ל טמאה,55)משנה היא [שהרי (כסףֿמשנה) לפירות

א]. הלכה פי"ב להלן י.56)ראה  פרק תרומות תוספתא התרומה . את פוסלות האלו שהידים ידים, נטילת בלי כלומר,
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מסאבֹות  ּבידים הּקטן 57מׁשפׁשפֹו את סכין אבל .58 ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
ׁשבעה  ּבתֹו ּתרּומה אינֹו59ּבׁשמן ׁשבעה ּכל ׁשהּנֹולד , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ערל  .60חׁשּוב ֵָָ
.Á הּכהן הּוא ּבן 61ס ּומביא ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן עצמֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

יּׂשראל  ּגּביו 62ּבּתֹו על ּבׁשמן 63ּומעּגילֹו עצמֹו ס ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
לּמרחץ  למׁשחֹו64ונכנס לזר מּתר ּפי 65- על אף ּבּמרחץ ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

מּמּנּו נּסֹו .66ׁשהּוא ִִֶֶ
.Ë ׁשחפפה אין 67ּכהנת - ּתרּומה ׁשל ּבתלּתן ראׁשּה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ

אחריה  לחף מּתרת ּׂשערּה68הּיּׂשראלית מעּגלת אבל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
לחף 69ּבּׂשערּה הּכהנים הּתרּו מה ּומּפני ּבתלּתן 70. ּׂשערן ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹֹֻ

אדם  למאכל ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּתרּומה? .71ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
.È ּתאנים והּכליסים 73ּוגרֹוגרֹות 72עקצי והחרּובין,74, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֻ

אבּטיח  אבּטיח 75ּומעי ּומלפפֹון 76ּוקלּפי ואתרֹוג אף 77, , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָ
אכל  ּבהן ׁשאין ּפי ירק 78על ּוקניבת ּבעלי 79, ׁשּמׁשליכין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ירק 80ּבּתים  קניבת אבל לזרים. אסּורים אּלּו הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָ

הּגּננין  קלּפי 81ׁשּמקּנבים לזרים. מּתרת 82ּפֹולין - ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
- אכל ּבהן אין אסּורין; - אכל ּבהן יׁש אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֻוׁשמׁשמין:

ִָֻמּתרין.
.‡È מּתרים - אתרֹוג ּותמרים 83ּגרעיני זיתים ּגרעיני .84 ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻ

הּכהן  ּכנסן ׁשּלא ּפי על אף אּלּו85וחרּובין, הרי - ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
לזרים  ׁשּכנסן 86אסּורין ּבזמן הּגרעינין: ּוׁשאר ויׁש87. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

לחלּוחית  ואם 88ּבהן לזר; אסּורין - אֹותן למצץ ְְְְֲִִִִֶַָָָֹ
מּתרֹות  - .89הׁשליכן ְִִָָֻ

.·È חּטים ׁשל ׁשהּוא 90הּסּבין מּפני אסּור, - חדׁשֹות ְֲִִִִֵֶֶַָָֻ
אדם  למאכל מתי 91ראּוי ועד מּתר. - יׁשנֹות וׁשל ; ְְְְֲֶַַַַָָָָָָֻ

ּבין  לחּבט רגילין אדם ׁשּבני זמן ּכל חדׁשֹות? ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹנקראּו
.92הּגרנֹות  ְַָ

.‚È אסּורֹות 94והרקּבנּיֹות 93הּנּצֹולֹות - ּתרּומה ;95ׁשל ְְְֲִִֶַַָָָ
מּתרֹות  - אבק העלּו ּתרּומה 96ואם ׁשל ׁשמרים ׁשּנתן 97. ְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָֻ

מים  הראׁשֹון 98עליהם לזרים 99- אסּור ,100והּׁשני ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קדושתה.57) ובטלה בשרו על שנפל בשעה נתחללה שכבר וסך, משפשפו ולא 58)כלומר, עא. ביבמות היא בעיא
(הגרע"א). א הלכה פ"א שם בירושלמי היא פשוטה אבל ערל,59)נפשטה, שהוא אףֿעלֿפי נימול שלא עד ללידתו

בתרומה. אסור שם.60)וערל ירושלמי וקדשים, תרומה אכילת איסור כריתות 61)לענין בבבלי הוא וכן שם. תוספתא
שם).62)ז. (רש"י אצלו ומצוי שרגיל משום בתו בן ונקט אחר, ישראל כב,63)הואֿהדין (ויקרא בתרומה שנאמר

שם). (כריתות קדושתה ובטלה נתחללה כבר וזו יחללוהו", כי בו "ומתו לסוך,64)ט): אסור עצמו במרחץ כי יתכן
(משנהֿלמלך). ו הלכה שמיטה מהלכות בפ"ה שביעית, פירות לענין רבינו שכתב כמו בזיון, כתב 65)משום

והוא  ארמי, כלשון למדדו למשחו תפרש הגירסא, לקיים נפשך ואם "למשמשו". להגיה וצריך הוא, "ט"ס הכסףֿמשנה:
ולתקנם". ליישבם במרחץ האדם איברי למשמש שנוהגים עצמו,66)מה כשסך התרומה נתחללה שכבר משום והיינו

רדב"ז. 21).67)עיין 061 עמ' ליברמן (הוצאת שם תרומות הנשאר.68)תוספתא שבשער שהת 69)מהתלתן לתן
כנ"ל. קדושתו, ובטלה נתחלל כבר א).70)הכהנת, הלכה (למעלה ולסיכה ולשתיה לאכילה רק ניתנת התרומה הרי

לאכילה 71) ראוי ואינו והואיל (כסףֿמשנה). בתרומה חייב היה לא כלל, אדם מאכל היה לא שאם הדחק, ידי על אלא
ז, הלכה פי"ב להלן וראה לסיכה. הדומות ורחיצה חפיפה כמו אחרים, לצרכים בו להשתמש הותרו הדחק, ידי על אלא

ח. הלכה פ"ב המשנה 72)ולמעלה (פירוש הפרי ובעיקר האילן בבדי הדבק הקטן העץ הוא עוקץ ד. משנה פי"א תרומות
יבשים.73)שם). (שם).74)תאנים התאנים ממיני פ"ג 75)מין לעדיות, המשניות (פירוש שבתוכו והרוטב הזרע

שם. דוסא כר' ולא כחכמים ופסק ג). דוסא.76)משנה כר' ולא כחכמים ,(5 061 (עמ' פ"י תרומות תוספתא
שם.77) הירושלמי,78)תוספתא בשם (רדב"ז כאוכל חשובים הם בו, דבוקים כלומר, באוכל, מובלעים שהם שכיון

יוםֿטוב'). 'תוספות הירק,79)ועיין מן ומשליכים שחותכים הקצוות היינו ירק וקניבת שם. ותוספתא במשנה כחכמים,
שם). המשנה (פירוש לבשל אותו אמורים 80)כשמחתכים הדברים שאין מבואר יא, הלכה מעשר מהלכות בפי"א להלן

לזרים. מותרים - לאשפה השליכום אם אבל בבית, בהשליכום ביותר,81)אלא המעופשים העלים אלא מקנבים שאינם
(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א תרומות בירושלמי רבינו גרס שכן פ"י.82)ונראה תחלת מרים 83)תוספתא הם כי שם.

(רדב"ז). לאכילה ראויים שם.84)ואינם עליהם.85)תוספתא דעתו ואין אותן, מכנס קצת 86)שאינו עליהם כשיש
ה.87)אוכל. משנה פי"א תרומות עליהן, שם.88)ודעתו ידי 89)ירושלמי על אלא לאכילה ראוי שאינו שכיון

עליו  גזרו ולא להחליף יבוא לא שהשליכן, וכיון באוכל, ייחלף שמא מדרבנן, אלא התורה מן תרומה דין עליו אין הדחק,
ראשונה). שם.90)(משנה (רע"ב).91)תרומות בסובין מעורב קמח הרבה ונשאר היטב, נטחנות ואינן לחות שהן לפי

שם.92) ובתוספתא שם בירושלמי כמו 93)כתנאֿקמא, נצולות, ופירוש ווין. כ"י כנוסחת (9 160 (עמ' שם תוספתא
ודקים  גרועים כלומר, החוסכים, שהם הערוך ופירוש הנצולות, מן - אלהים ויצל על (פס"ז) רבה בבראשית שאמרו
כאשר  סרוחה ליחה ונעשה שנימוח הבשר "שהוא רבינו, ופירש נצל". "וכזית א: משנה דאהלות בפ"ב [וראה (כסףֿמשנה).

להתעפש"]. הבשר קצת.94)התחיל עליהן.95)רקובים תרומה שם תרומה 96)עדיין שם ובטל נתקלקלו, שכבר
צז.97)מהן. בתרא בבא בבבלי וברייתא ,(42 163 (עמ' שם  ושילש.98)תוספתא שהכניסן 99)ושנה ראשונים מים

שם). (רשב"ם משם אלא 100)והוציאן חייבו לא טבל של שבשמרים ואףֿעלֿפי יותר, ולא מדתו כדי כשמצא המדובר
שם  רשב"ם ועיין יותר, החמירו תרומה של בשמרים - ז) הלכה מעשר מהלכות ופ"ב (שם, ארבעה ומצא שלשה נתן אם

שמרים. ד"ה בתוספות שם ועיין היא, דרבנן שחומרא שכתב,
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מּתר  נתן 101והּׁשליׁשי לא ואם אּלא 102. מים, עליהם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבלבד  הּׁשמרים מעל הּיין הׁשליׁשי 103מסּנן אף -104 ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָ

לזרים  .105אסּור ְִָָ
.„È מחּיבין 106מגרה אין - ּתרּומה חּטי מּמּנה ׁשּפּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

יּתן  ּכ ואחר אחת אחת ּומלּקט יֹוׁשב להיֹות ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָאֹותֹו
ּכדרּכֹו מכּבד אּלא חּלין, לתֹוכּה107לתֹוכּה ונֹותן ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֻ

חבית 108חּלין  וכן אין 109. - ׁשּנׁשּפכה ּתרּומה ׁשמן ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ
ּומטּפח  יֹוׁשב להיֹות אֹותֹו ּבּה110מחּיבין נֹוהג אּלא , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבחּלין  ׁשּנֹוהג 111ּכדר. ְְִֵֶֶֶֻ

.ÂË ׁשמן המע ׁשל ּכד עד 112רה מערה זה הרי - ּתרּומה ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
וכיון  מעט, מעט לנטף הּׁשמן ויתחיל העּמּוד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיפסק

ּדּיֹו - זֹו אחר זֹו טּפים ׁשלׁש ּבּכד 113ׁשּנטפּו לּתן ּומּתר , ְִִִֵֶַַַַַָָָֻ
נתן  ׁשּלא הרי חּלין. הּכד 114ׁשמן הּניח אּלא עד 115, ֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּתרּומה 116ׁשּנתמּצית  הּתמצית אֹותּה -117. ְְְִִֵֶַַַָָ
.ÊË הּכהן ּׂשרפה 118ממּלא ׁשמן ליּׂשראל 119נר ונֹותנֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

הּכהן, צרכי לעּׂשֹות לחדר ּולהּכנס לעלּיה ּבֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעלֹות
ׁשּתף  היה ואם יּׂשראל. צרכי לא מּתר 120אבל - .121עּמֹו ְְְֲִִִֵֵָָָָָָָֹֻֻ

.ÊÈ אֹורח ׁשהיה ׁשמן 122יּׂשראל לֹו והדליק ּכהן אצל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

עד  לכּבֹותֹו חּיב אינֹו - לֹו והל הּכהן ועמד ְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָֹּׂשרפה,
ּפתילה  הּיּׂשראל וטֹובל מאליו. הּכהן 123ׁשּיכּבה ּבנר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבּה ליל .124ּומדליק ְִֵֵַָ
.ÁÈ ּכהן ׁשל ׁשל 125ּבקרֹו ּבקרֹו אצל עֹומד ׁשהיה ְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ׁשל  ּכליֹו אצל נארג ׁשהיה ּכהן ׁשל וכליֹו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹיּׂשראל,
ּׂשרפה  ׁשמן עליהן מדליק זה הרי - ׁשּלא 126יּׂשראל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

כנסּיֹות  ּבבּתי ּׂשרפה ׁשמן מדליקין וכן הּכהן. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹּברׁשּות
האפלים  ּובּמבֹואֹות מדרׁשֹות ּברׁשּות 127ּובבּתי ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

חנּכה 128ּכהן  נר להדליק חּלין לֹו ׁשאין ּומי מדליק 129. - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֻֻ
ּׂשרפה  ׁשמן מדליקין הּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ּׂשרפה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשמן

החּלין  ּגּבי ּכהן 130על .131ּברׁשּות ְִִֵֵַַַֹֻ
.ËÈ יּׂשראל למּודה 132ּבת והיא לכהן אצל 133ׁשּנּׂשאת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ּברׁשּותּה מדליק - ׁשמן 134אביה להדליק לכהן מּתר . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ
הּמׁשּתה  ּבבית אֹו האבל ּבבית אפּלּו ׁשם 135ּׂשרפה ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

מּמּנה 136ערּבּוב  יסּתּפקּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבבית 137, ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ּכליהם  נקיֹון ׁשּמפני - ּובבית 138הּמׁשּתה ּבֹו, נֹוגעין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַ

האבל  מּפני ּפנאי להם ׁשאין מּפני - .139האבל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.Î הּתרּומה את ּבׁשֹוגג 140הּזֹורע :141יהּפ ּבמזיד 142- , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָ
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שם).101) (רשב"ם יין טעם בו יש אם ד.102)אף הלכה פי"א חולין 103)ירושלמי של יין עליהם נותן שהוא ידי על
שם). שירליאו השלישי.104)(ר"ש (שם).105)הסינון היין את מחזקים תבואה,106)שהשמרים בו שאוגרים אוצר

ו. משנה פי"א בהם"107)תרומות שהצניעו הדברים מן אותם כשמפנים האוצרות, מכבדין אדם שבני כדרך שיכבד "ר"ל
שם). המשנה -108)(פירוש כה) הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו שאסור לכתחלה", איסור "מבטל בכלל ואינו

י). סימן זרעים לסדר בפסקיו ועיין מלונדריש. אליהו רבינו בשם יוםֿטוב' ('תוספות לבטל מכוין ואינו משנה 109)הואיל
(פירוש 110)שם. לחלוחית" שום יניח שלא עד הקרקע מן השמן בלקיטת לדקדק אותו נחייב שלא עניינו טפח, מן "נגזר

שם). (שם).111)המשנה חולין שמן של חבית שם נשברה אילו מלקט שהיה כמו משנה 112)ילקט שם שני. לכד
שם).113)ח. המשנה (פירוש לחלוחית" שם ישאר שלא עד הכד לקנח אותו מחייבין שעירה 114)"ואין אחר חולין בו

(שם). (שם).115)אותו צדו" על (שם).116)"הטהו שארית" שום בו ממנו 117)"ונתכנס שיצא כיון אומרים "ואין
שכשקרא  (שם). ממנו" דעתו שהסיח לפי חולין אחרֿכך ממנו שנמצא מה כל טיפין, שלש טיפה אחר טיפה בו, שיש מה כל
שהתירו  ומה והתנן). ד"ה פז: בתרא בבא (תוספות המיצוי עם תרומה כולה שתהיה בדעתו גמר מדה, אותה על תרומה שם

מ  שאינו משום היינו חולין, עליו מלונדריש).לתת אליהו רבנו בשם יוםֿטוב' ('תוספות האיסור לבטל תוספתא 118)כוין
פ"י. בהדלקה.119)תרומות שמותר טמאה תרומה (רדב"ז).121)שם.120)שמן מזה הנאה לכהן גם שיש כיון

שם.122) כזה 124)שם.123)תוספתא ולצורך מדרבנן, אלא אסורה אינה לזר בתרומה כילוי של שהנאה רבינו, דעת
משנהֿלמלך. עיין גזרו, לא באפילה ילך שם.125)שלא למאה.126)תוספתא נר לאחד ונר מאורו, נהנה הכהן שגם

כנ"ל.127) גזרו, לא מצוה ובמקום מצוה, אלו ה.128)שכל הלכה פי"א תרומות ירושלמי דרבים. מצוה שהיא כיון
אמרו 129) שלא להדליקו, מותר שבת בערב שאף [ונראה שם. הפנים מראה ועיין ניתנו, ליהנות לאו שמצוות מפני שם.

צ"ע). הרדב"ז ודברי כג: בשבת כמפורש שבת, בערב להיות שחל ביוםֿטוב אלא שריפה, בשמן מדליקין לצורך 130)אין
ישראל. בלי 131)חולים אסורה דיחיד, מצוה אלא שאינה שכיון שם). המשנה (פירוש זה לנו שירשה ומצוותו במאמרו
מהכהן. י.132)רשות משנה פי"א לדעת 134)רגילה.133)תרומות רבותינו: נחלקו שלמעלה, כהן" (ב"ברשות

שם, יהיה שהכהן צורך ואין למעלה). (ראה ובמצוותו במאמרו היינו רבינו, ולדעת שם. נמצא כשהכהן היינו הר"ש,
כאן  שאין  כאן, "ברשותה" אבל למעלה), (ראה מתרומה לזרים כילוי הנאת של דרבנן איסור חכמים התירו מצוה שבמקום

בבית). כשהיא אלא אינו ההיתר שכל רבינו, לדעת גם לומר צריך שם.135)מצוה, במשנה שמעון, הרבה 136)כר' של
מאוס  בכלי נותנו שהרי לכך, חששו לא ערבוב שבלי אףֿעלֿפי לאכילה, ממנה יקחו שמא לחשוש מקום והיה אנשים,

יב). הלכה פי"ב ממנו.137)(להלן יאכלו (פירוש 138)כלומר, המשתה בבית בהם ושותים אוכלים שהם הכלים
שם). דבר.139)המשנה בשום מתעסקים א.140)ואין משנה פ"ט שהרי 141)תרומות זה, על מתחרט לו וכשנודע

בזול. הנמכרת הסמוכה) (בהלכה תרומה יהיו הגידולין זרע 142)כל אשר הזרע שיפסד אףֿעלֿפי הארץ, להפך לו מותר
אינה  שוב שזרעה, שכיון תרומה, מפסיד של איסור כאן [ואין לקיים. חכמים קנסוהו לא שוגג שהוא שכיון שם). (פיה"מ

לאכילה]. ראויה

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יקּים  ׁשליׁש143- הביאה .144- ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָ
ּפׁשּתן  היה ואם ׁשליׁש145יקּים. הביאה אפּלּו ואפּלּו146, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

יהּפ - בֹו147ּבמזיד קנסּו קנס ויתּכּון 148; יזרע ׁשּלא , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּבעציו  .149להנֹות ְֵֵָָ

.‡Î ּכחּלין הן הרי - ּתרּומה אּלא 150ּגּדּולי ּדבר, לכל ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֻ
עליהן  חכמים ּגזרּו לזרים. אסּורין 151ׁשאסּורים ׁשּיהיּו ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָ

טמאה  ּתרּומה מּׁשּום ּכתרּומה, הּכהן,152לזרים ׁשּביד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ונמצא  לחּלין, ותצא ׁשּיזרעּנה ּכדי אצלֹו יׁשהּנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלא

לפיכ ּתּקלה. לידי ּבּה הּגּדּולין 154מּתר 153ּבא לאכל ְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
טמאֹות  יֹום 155ּבידים לטבּול ּומּתר ּכחּלין.156, , ְְְְִִִֵַָָֻֻ

.·Î גּדּולין ּדבר 157ּגּדּולי לכל חּלין דבר 158- ואפּלּו . ְֲִִִִִֵַָָָָָֻ
העּקר  על הּגּדּולין רּבּו אם ּכלה, זרעֹו ּבגּדּולי 159ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

העּקר  את מעלין הּׁשנּיים הּגּדּולין הרי - אף 160הּגּדּולין , ְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
וכן  לזרים. מּתר הּכל ויהיה ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻעל

לארץ  חּוצה ּתרּומה 162והמדּמע 161ּתרּומת 163ותֹוספת ְְְְְֶֶֶַַָָָָָֻ

נאכלים  ׁשאינם גּנה אף 164וזרעֹוני ּוצנֹון, לפת זרע ּכגֹון , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
והרי  מּתרין, ּגּדּוליהן - ּתרּומה ּוצנֹון לפת ׁשאֹותֹו ּפי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻעל

ּפׁשּתן  הּזֹורע וכן ּדבר. לכל חּלין -165הן ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
לזרים. מּתרין ְִִִִַָָֻהּגּדּולין

.‚Î טמאה ּתרּומה ׁשהּגּדּולים 166הּזֹורע ּפי על אף , ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבאכילה 167טהֹורין  אסּורין הן הרי והּתרּומה 168- הֹואיל . ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָ

נדחּו ּכבר היתה, ּבאכילה אסּורה .169ׁשּנזרעה ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָ
.„Î העלין את ׁשנּיין 170חת עלין ויצאּו ׁשּצמחּו, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ

א  הרי - ּכוחתכן אחר ׁשּיצא ּבאכילה 171כל .172מּתר ֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ
.‰Î 174חּלין 173ׁשתילי- ּתרּומה ועּׂשאן ּוזרען ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ

ּבזריעה  טהרּו ׁשהרי מּתרין; אּלּו נטמאּו175הרי ולא , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹֻ
אסּורין. ׁשּיהיּו ּכדי ּתרּומה ְְְְֲִִֵֵֶֶָּכׁשהן

.ÂÎ הּכרי 177ׁשהיתה 176ׁשּבלת ּומרח הּכרי, ּכּלֹו178ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻ
הּכרי. ּבתֹו ונמרחה הֹואיל טבל, הּׁשּבלת אֹותּה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּתרּומה  ועּׂשאּה ׁשם עליה קרא ּכ ואחר הרי 179ׁשתלּה - ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
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התרומה,143) וזרע שעבר שכיון (שם). ספק" בלי תרומה, הצומח הדבר ויהיה שיצמחו כדי להניחה, חייב שהוא "עניינו
חולין. מדמי פחותים ודמיהם לזרים, האסורים תרומה, גידולי שדהו ותצמח להפוך, רשאי יהא שלא חכמים קנסוהו

תרומה 144) גידולי הם שהרי להפוך, רשאי ואינו גֿה) הלכות מעשר מהלכות פ"ב להלן (ראה לאכילה ראויה היא שכבר
ר"ש. ועיין לאבדם, ואסור הסמוכה), בהלכה (ראה כתרומה גידוליה 145)שהם אבל תרומה, שמאבד מפני לזרעו שאסר

להלן. וראה כב), הלכה (להלן ובפשתן 146)חולין וכו' שליש הביאה אם וכו' שוגג תרומה "הזורע שם: במשנה נראה כן
(להלן  חולין גידוליה שהרי תרומה, אינה שליש הביאה שאפילו שליש, הביאה אם אפילו מדובר שבפשתן הרי יהפך", מזיד

כב). שוגג 147)הלכה מיבעי לא פירוש: מזיד. אפילו היינו: יהפך", מזיד "ובפשתן שם המשנה את רבינו מפרש כן
אפילו  אלא אחר, דבר ולזרוע להפך רשאי כלומר, יהפך, שוודאי כנ"ל, לקונסו, להפך.שאין חייב כלומר, יהפך, - במזיד

כפשוטה. תוספתא ועיין דחוק, - למזיד שוגג בין הזה שהשינוי שם.148)אלא קנסוהו 149)ירושלמי לא [כלומר:
אינה  פשתן של עיקרה כל שהרי כב), הלכה להלן (וראה גידוליה לאסור כך ולשם לקיים, תרומה, זורע כבכל חכמים,
ולפיכך  הגידולין, לאסור צורך אין כן ואם להפך, קנסוהו אדרבה, אלא צג.), בתרא בבא (ראה לעצים אלא הזרע לאכילת

באורֿשמח]. ועיין שם. להלן ראה לזרים, מותרים שכחה 150)הם בלקט לחייבם והיינו א. הלכה פ"ו תרומות ירושלמי
לאסור  היינו תרומה", תרומה "גידולי ד משנה דתרומות בפי"א שאמרו ומה כז), הלכה (להלן ומעשרות ותרומה ופאה

שם). (ר"ש יז:151)לזרים בשבת והוא שם). המשנה (פירוש שגזרו דבר חולין.153)שם.152)בי"ח והן הואיל
ח.154) פרק תרומות תרומה 155)תוספתא של שפירות ז, הלכה למעלה וראה בפירות. והמדובר ידים, נטילת בלי כלומר,

ידים. נטילת ב).156)צריכים הלכה פ"ז (למעלה אסור הוא זרע 157)שבתרומה אם היינו ד. משנה פ"ט תרומות
תרומה. (כסףֿמשנה).158)גידולי לזרים לאכילה הזרע.159)ואפילו נט:160)על בתרומות 161)נדרים משנה

חכמים  גזרו לא מצוי שאינו ובדבר מצויה, שאינה מפני בה, גזרו שלא לזרים, מותרים עצמם הגידולים שגם היינו שם.
(ירושלמי).162)(ירושלמי). חולין גידוליו חולין, שרובו ומפני חולין. ממאה בפחות שנתערבה תרומה והיא שם, משנה

(למעלה 163) ויתרום ויחזור תרומה זה שהרי ואחד, מששים אחד בידו ועלה כשתרם והיינו ח. פרק תחילת תרומות תוספתא
ו). הלכה אלו 164)פ"ג הרי תרומה, שאביהם שאףֿעלֿפי וכו' נאכלים שאינם גינה "זרעוני ח: משנה פ"ה במעשרות

לאכילה, ראוי הזרוע כשהזרע אלא תרומה, גידולי אומרים "שאין לשונו: וזו תרומה, בגידולי שם רבינו ופירשה יאכלו".
תרומה". הוא זרעם שעיקר אףֿעלֿפי גידוליהן, לאכול מותר לאכילה, ראויים שאינם אלו מזרעוני 165)אבל הוא שאף

הראב"ד  בהשגת ועיין חֿט. הלכות כלאים מהלכות בפ"א וראה צג. בתרא בבבא כמבואר נאכל, אינו ולרוב גינה,
ז.166)ובכסףֿמשנה. משנה פ"ט שזרען 167)תרומות טמאים לזרעים "מנין ב): הלכה יא (פרק שמיני פ' בספרא

טהור". יזרע אשר תלמודֿלומר לכהנים.168)טהרו, לד.169)אף בפסחים שאמרו כמו והוא שם. בירושלמי הוא כן
באכילה  שאסורים רבינו, כתב שם תרומות למשנה בפירושו אבל טומאה. משום ולא הגוף, פסול והוא הדעת היסח משום

שם. בפסחים הגמרא וכמסקנת להקדש, זריעה אין שם.170)משום שיגום 171)תרומות "עד שם: במשנה יהודה כרבי
(כסףֿמשנה). שם בירושלמי נראה וכן גידולי 172)וישנה". משום אסור לישראל אבל טומאה, משום עוד בו שאין לכהן,

שם). ראשונה (משנה לישראל באכילה שמותרים גידולין כגידולי זה שאין (ראב"ד), "שחלים".173)תרומה רומי: בדפוס
שלנו. כבדפוסים וברדב"ז, בכסףֿמשנה בפניֿמשה.174)אבל עיין ג, הלכה שם הלכה 175)ירושלמי למעלה ראה

הקרקע.176)כג. מן ע.177)תלושה שם).178)מנחות (רש"י למעשר קביעותה שזוהי ברחת, אותה שהשווה
אחרים.179) פירות על



קלג zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּתר  נתן 101והּׁשליׁשי לא ואם אּלא 102. מים, עליהם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבלבד  הּׁשמרים מעל הּיין הׁשליׁשי 103מסּנן אף -104 ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָ

לזרים  .105אסּור ְִָָ
.„È מחּיבין 106מגרה אין - ּתרּומה חּטי מּמּנה ׁשּפּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

יּתן  ּכ ואחר אחת אחת ּומלּקט יֹוׁשב להיֹות ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָאֹותֹו
ּכדרּכֹו מכּבד אּלא חּלין, לתֹוכּה107לתֹוכּה ונֹותן ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֻ

חבית 108חּלין  וכן אין 109. - ׁשּנׁשּפכה ּתרּומה ׁשמן ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ
ּומטּפח  יֹוׁשב להיֹות אֹותֹו ּבּה110מחּיבין נֹוהג אּלא , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבחּלין  ׁשּנֹוהג 111ּכדר. ְְִֵֶֶֶֻ

.ÂË ׁשמן המע ׁשל ּכד עד 112רה מערה זה הרי - ּתרּומה ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
וכיון  מעט, מעט לנטף הּׁשמן ויתחיל העּמּוד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיפסק

ּדּיֹו - זֹו אחר זֹו טּפים ׁשלׁש ּבּכד 113ׁשּנטפּו לּתן ּומּתר , ְִִִֵֶַַַַַָָָֻ
נתן  ׁשּלא הרי חּלין. הּכד 114ׁשמן הּניח אּלא עד 115, ֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּתרּומה 116ׁשּנתמּצית  הּתמצית אֹותּה -117. ְְְִִֵֶַַַָָ
.ÊË הּכהן ּׂשרפה 118ממּלא ׁשמן ליּׂשראל 119נר ונֹותנֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

הּכהן, צרכי לעּׂשֹות לחדר ּולהּכנס לעלּיה ּבֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעלֹות
ׁשּתף  היה ואם יּׂשראל. צרכי לא מּתר 120אבל - .121עּמֹו ְְְֲִִִֵֵָָָָָָָֹֻֻ

.ÊÈ אֹורח ׁשהיה ׁשמן 122יּׂשראל לֹו והדליק ּכהן אצל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

עד  לכּבֹותֹו חּיב אינֹו - לֹו והל הּכהן ועמד ְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָֹּׂשרפה,
ּפתילה  הּיּׂשראל וטֹובל מאליו. הּכהן 123ׁשּיכּבה ּבנר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבּה ליל .124ּומדליק ְִֵֵַָ
.ÁÈ ּכהן ׁשל ׁשל 125ּבקרֹו ּבקרֹו אצל עֹומד ׁשהיה ְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ׁשל  ּכליֹו אצל נארג ׁשהיה ּכהן ׁשל וכליֹו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹיּׂשראל,
ּׂשרפה  ׁשמן עליהן מדליק זה הרי - ׁשּלא 126יּׂשראל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

כנסּיֹות  ּבבּתי ּׂשרפה ׁשמן מדליקין וכן הּכהן. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹּברׁשּות
האפלים  ּובּמבֹואֹות מדרׁשֹות ּברׁשּות 127ּובבּתי ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

חנּכה 128ּכהן  נר להדליק חּלין לֹו ׁשאין ּומי מדליק 129. - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֻֻ
ּׂשרפה  ׁשמן מדליקין הּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ּׂשרפה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשמן

החּלין  ּגּבי ּכהן 130על .131ּברׁשּות ְִִֵֵַַַֹֻ
.ËÈ יּׂשראל למּודה 132ּבת והיא לכהן אצל 133ׁשּנּׂשאת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ּברׁשּותּה מדליק - ׁשמן 134אביה להדליק לכהן מּתר . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ
הּמׁשּתה  ּבבית אֹו האבל ּבבית אפּלּו ׁשם 135ּׂשרפה ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

מּמּנה 136ערּבּוב  יסּתּפקּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבבית 137, ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ּכליהם  נקיֹון ׁשּמפני - ּובבית 138הּמׁשּתה ּבֹו, נֹוגעין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַ

האבל  מּפני ּפנאי להם ׁשאין מּפני - .139האבל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.Î הּתרּומה את ּבׁשֹוגג 140הּזֹורע :141יהּפ ּבמזיד 142- , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם).101) (רשב"ם יין טעם בו יש אם ד.102)אף הלכה פי"א חולין 103)ירושלמי של יין עליהם נותן שהוא ידי על
שם). שירליאו השלישי.104)(ר"ש (שם).105)הסינון היין את מחזקים תבואה,106)שהשמרים בו שאוגרים אוצר

ו. משנה פי"א בהם"107)תרומות שהצניעו הדברים מן אותם כשמפנים האוצרות, מכבדין אדם שבני כדרך שיכבד "ר"ל
שם). המשנה -108)(פירוש כה) הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו שאסור לכתחלה", איסור "מבטל בכלל ואינו

י). סימן זרעים לסדר בפסקיו ועיין מלונדריש. אליהו רבינו בשם יוםֿטוב' ('תוספות לבטל מכוין ואינו משנה 109)הואיל
(פירוש 110)שם. לחלוחית" שום יניח שלא עד הקרקע מן השמן בלקיטת לדקדק אותו נחייב שלא עניינו טפח, מן "נגזר

שם). (שם).111)המשנה חולין שמן של חבית שם נשברה אילו מלקט שהיה כמו משנה 112)ילקט שם שני. לכד
שם).113)ח. המשנה (פירוש לחלוחית" שם ישאר שלא עד הכד לקנח אותו מחייבין שעירה 114)"ואין אחר חולין בו

(שם). (שם).115)אותו צדו" על (שם).116)"הטהו שארית" שום בו ממנו 117)"ונתכנס שיצא כיון אומרים "ואין
שכשקרא  (שם). ממנו" דעתו שהסיח לפי חולין אחרֿכך ממנו שנמצא מה כל טיפין, שלש טיפה אחר טיפה בו, שיש מה כל
שהתירו  ומה והתנן). ד"ה פז: בתרא בבא (תוספות המיצוי עם תרומה כולה שתהיה בדעתו גמר מדה, אותה על תרומה שם

מ  שאינו משום היינו חולין, עליו מלונדריש).לתת אליהו רבנו בשם יוםֿטוב' ('תוספות האיסור לבטל תוספתא 118)כוין
פ"י. בהדלקה.119)תרומות שמותר טמאה תרומה (רדב"ז).121)שם.120)שמן מזה הנאה לכהן גם שיש כיון

שם.122) כזה 124)שם.123)תוספתא ולצורך מדרבנן, אלא אסורה אינה לזר בתרומה כילוי של שהנאה רבינו, דעת
משנהֿלמלך. עיין גזרו, לא באפילה ילך שם.125)שלא למאה.126)תוספתא נר לאחד ונר מאורו, נהנה הכהן שגם

כנ"ל.127) גזרו, לא מצוה ובמקום מצוה, אלו ה.128)שכל הלכה פי"א תרומות ירושלמי דרבים. מצוה שהיא כיון
אמרו 129) שלא להדליקו, מותר שבת בערב שאף [ונראה שם. הפנים מראה ועיין ניתנו, ליהנות לאו שמצוות מפני שם.

צ"ע). הרדב"ז ודברי כג: בשבת כמפורש שבת, בערב להיות שחל ביוםֿטוב אלא שריפה, בשמן מדליקין לצורך 130)אין
ישראל. בלי 131)חולים אסורה דיחיד, מצוה אלא שאינה שכיון שם). המשנה (פירוש זה לנו שירשה ומצוותו במאמרו
מהכהן. י.132)רשות משנה פי"א לדעת 134)רגילה.133)תרומות רבותינו: נחלקו שלמעלה, כהן" (ב"ברשות

שם, יהיה שהכהן צורך ואין למעלה). (ראה ובמצוותו במאמרו היינו רבינו, ולדעת שם. נמצא כשהכהן היינו הר"ש,
כאן  שאין  כאן, "ברשותה" אבל למעלה), (ראה מתרומה לזרים כילוי הנאת של דרבנן איסור חכמים התירו מצוה שבמקום

בבית). כשהיא אלא אינו ההיתר שכל רבינו, לדעת גם לומר צריך שם.135)מצוה, במשנה שמעון, הרבה 136)כר' של
מאוס  בכלי נותנו שהרי לכך, חששו לא ערבוב שבלי אףֿעלֿפי לאכילה, ממנה יקחו שמא לחשוש מקום והיה אנשים,

יב). הלכה פי"ב ממנו.137)(להלן יאכלו (פירוש 138)כלומר, המשתה בבית בהם ושותים אוכלים שהם הכלים
שם). דבר.139)המשנה בשום מתעסקים א.140)ואין משנה פ"ט שהרי 141)תרומות זה, על מתחרט לו וכשנודע

בזול. הנמכרת הסמוכה) (בהלכה תרומה יהיו הגידולין זרע 142)כל אשר הזרע שיפסד אףֿעלֿפי הארץ, להפך לו מותר
אינה  שוב שזרעה, שכיון תרומה, מפסיד של איסור כאן [ואין לקיים. חכמים קנסוהו לא שוגג שהוא שכיון שם). (פיה"מ

לאכילה]. ראויה
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יקּים  ׁשליׁש143- הביאה .144- ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָ
ּפׁשּתן  היה ואם ׁשליׁש145יקּים. הביאה אפּלּו ואפּלּו146, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

יהּפ - בֹו147ּבמזיד קנסּו קנס ויתּכּון 148; יזרע ׁשּלא , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּבעציו  .149להנֹות ְֵֵָָ

.‡Î ּכחּלין הן הרי - ּתרּומה אּלא 150ּגּדּולי ּדבר, לכל ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֻ
עליהן  חכמים ּגזרּו לזרים. אסּורין 151ׁשאסּורים ׁשּיהיּו ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָ

טמאה  ּתרּומה מּׁשּום ּכתרּומה, הּכהן,152לזרים ׁשּביד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ונמצא  לחּלין, ותצא ׁשּיזרעּנה ּכדי אצלֹו יׁשהּנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלא

לפיכ ּתּקלה. לידי ּבּה הּגּדּולין 154מּתר 153ּבא לאכל ְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
טמאֹות  יֹום 155ּבידים לטבּול ּומּתר ּכחּלין.156, , ְְְְִִִֵַָָֻֻ

.·Î גּדּולין ּדבר 157ּגּדּולי לכל חּלין דבר 158- ואפּלּו . ְֲִִִִִֵַָָָָָֻ
העּקר  על הּגּדּולין רּבּו אם ּכלה, זרעֹו ּבגּדּולי 159ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

העּקר  את מעלין הּׁשנּיים הּגּדּולין הרי - אף 160הּגּדּולין , ְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
וכן  לזרים. מּתר הּכל ויהיה ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻעל

לארץ  חּוצה ּתרּומה 162והמדּמע 161ּתרּומת 163ותֹוספת ְְְְְֶֶֶַַָָָָָֻ

נאכלים  ׁשאינם גּנה אף 164וזרעֹוני ּוצנֹון, לפת זרע ּכגֹון , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
והרי  מּתרין, ּגּדּוליהן - ּתרּומה ּוצנֹון לפת ׁשאֹותֹו ּפי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻעל

ּפׁשּתן  הּזֹורע וכן ּדבר. לכל חּלין -165הן ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
לזרים. מּתרין ְִִִִַָָֻהּגּדּולין

.‚Î טמאה ּתרּומה ׁשהּגּדּולים 166הּזֹורע ּפי על אף , ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבאכילה 167טהֹורין  אסּורין הן הרי והּתרּומה 168- הֹואיל . ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָ

נדחּו ּכבר היתה, ּבאכילה אסּורה .169ׁשּנזרעה ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָ
.„Î העלין את ׁשנּיין 170חת עלין ויצאּו ׁשּצמחּו, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ

א  הרי - ּכוחתכן אחר ׁשּיצא ּבאכילה 171כל .172מּתר ֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ
.‰Î 174חּלין 173ׁשתילי- ּתרּומה ועּׂשאן ּוזרען ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ

ּבזריעה  טהרּו ׁשהרי מּתרין; אּלּו נטמאּו175הרי ולא , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹֻ
אסּורין. ׁשּיהיּו ּכדי ּתרּומה ְְְְֲִִֵֵֶֶָּכׁשהן

.ÂÎ הּכרי 177ׁשהיתה 176ׁשּבלת ּומרח הּכרי, ּכּלֹו178ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻ
הּכרי. ּבתֹו ונמרחה הֹואיל טבל, הּׁשּבלת אֹותּה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּתרּומה  ועּׂשאּה ׁשם עליה קרא ּכ ואחר הרי 179ׁשתלּה - ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התרומה,143) וזרע שעבר שכיון (שם). ספק" בלי תרומה, הצומח הדבר ויהיה שיצמחו כדי להניחה, חייב שהוא "עניינו
חולין. מדמי פחותים ודמיהם לזרים, האסורים תרומה, גידולי שדהו ותצמח להפוך, רשאי יהא שלא חכמים קנסוהו

תרומה 144) גידולי הם שהרי להפוך, רשאי ואינו גֿה) הלכות מעשר מהלכות פ"ב להלן (ראה לאכילה ראויה היא שכבר
ר"ש. ועיין לאבדם, ואסור הסמוכה), בהלכה (ראה כתרומה גידוליה 145)שהם אבל תרומה, שמאבד מפני לזרעו שאסר

להלן. וראה כב), הלכה (להלן ובפשתן 146)חולין וכו' שליש הביאה אם וכו' שוגג תרומה "הזורע שם: במשנה נראה כן
(להלן  חולין גידוליה שהרי תרומה, אינה שליש הביאה שאפילו שליש, הביאה אם אפילו מדובר שבפשתן הרי יהפך", מזיד

כב). שוגג 147)הלכה מיבעי לא פירוש: מזיד. אפילו היינו: יהפך", מזיד "ובפשתן שם המשנה את רבינו מפרש כן
אפילו  אלא אחר, דבר ולזרוע להפך רשאי כלומר, יהפך, שוודאי כנ"ל, לקונסו, להפך.שאין חייב כלומר, יהפך, - במזיד

כפשוטה. תוספתא ועיין דחוק, - למזיד שוגג בין הזה שהשינוי שם.148)אלא קנסוהו 149)ירושלמי לא [כלומר:
אינה  פשתן של עיקרה כל שהרי כב), הלכה להלן (וראה גידוליה לאסור כך ולשם לקיים, תרומה, זורע כבכל חכמים,
ולפיכך  הגידולין, לאסור צורך אין כן ואם להפך, קנסוהו אדרבה, אלא צג.), בתרא בבא (ראה לעצים אלא הזרע לאכילת

באורֿשמח]. ועיין שם. להלן ראה לזרים, מותרים שכחה 150)הם בלקט לחייבם והיינו א. הלכה פ"ו תרומות ירושלמי
לאסור  היינו תרומה", תרומה "גידולי ד משנה דתרומות בפי"א שאמרו ומה כז), הלכה (להלן ומעשרות ותרומה ופאה

שם). (ר"ש יז:151)לזרים בשבת והוא שם). המשנה (פירוש שגזרו דבר חולין.153)שם.152)בי"ח והן הואיל
ח.154) פרק תרומות תרומה 155)תוספתא של שפירות ז, הלכה למעלה וראה בפירות. והמדובר ידים, נטילת בלי כלומר,

ידים. נטילת ב).156)צריכים הלכה פ"ז (למעלה אסור הוא זרע 157)שבתרומה אם היינו ד. משנה פ"ט תרומות
תרומה. (כסףֿמשנה).158)גידולי לזרים לאכילה הזרע.159)ואפילו נט:160)על בתרומות 161)נדרים משנה

חכמים  גזרו לא מצוי שאינו ובדבר מצויה, שאינה מפני בה, גזרו שלא לזרים, מותרים עצמם הגידולים שגם היינו שם.
(ירושלמי).162)(ירושלמי). חולין גידוליו חולין, שרובו ומפני חולין. ממאה בפחות שנתערבה תרומה והיא שם, משנה

(למעלה 163) ויתרום ויחזור תרומה זה שהרי ואחד, מששים אחד בידו ועלה כשתרם והיינו ח. פרק תחילת תרומות תוספתא
ו). הלכה אלו 164)פ"ג הרי תרומה, שאביהם שאףֿעלֿפי וכו' נאכלים שאינם גינה "זרעוני ח: משנה פ"ה במעשרות

לאכילה, ראוי הזרוע כשהזרע אלא תרומה, גידולי אומרים "שאין לשונו: וזו תרומה, בגידולי שם רבינו ופירשה יאכלו".
תרומה". הוא זרעם שעיקר אףֿעלֿפי גידוליהן, לאכול מותר לאכילה, ראויים שאינם אלו מזרעוני 165)אבל הוא שאף

הראב"ד  בהשגת ועיין חֿט. הלכות כלאים מהלכות בפ"א וראה צג. בתרא בבבא כמבואר נאכל, אינו ולרוב גינה,
ז.166)ובכסףֿמשנה. משנה פ"ט שזרען 167)תרומות טמאים לזרעים "מנין ב): הלכה יא (פרק שמיני פ' בספרא

טהור". יזרע אשר תלמודֿלומר לכהנים.168)טהרו, לד.169)אף בפסחים שאמרו כמו והוא שם. בירושלמי הוא כן
באכילה  שאסורים רבינו, כתב שם תרומות למשנה בפירושו אבל טומאה. משום ולא הגוף, פסול והוא הדעת היסח משום

שם. בפסחים הגמרא וכמסקנת להקדש, זריעה אין שם.170)משום שיגום 171)תרומות "עד שם: במשנה יהודה כרבי
(כסףֿמשנה). שם בירושלמי נראה וכן גידולי 172)וישנה". משום אסור לישראל אבל טומאה, משום עוד בו שאין לכהן,

שם). ראשונה (משנה לישראל באכילה שמותרים גידולין כגידולי זה שאין (ראב"ד), "שחלים".173)תרומה רומי: בדפוס
שלנו. כבדפוסים וברדב"ז, בכסףֿמשנה בפניֿמשה.174)אבל עיין ג, הלכה שם הלכה 175)ירושלמי למעלה ראה

הקרקע.176)כג. מן ע.177)תלושה שם).178)מנחות (רש"י למעשר קביעותה שזוהי ברחת, אותה שהשווה
אחרים.179) פירות על
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ספק  הּטבל 180זֹו ּפרח ׁשּמא ּוזרעּה, הֹואיל ּתרּומה, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
נגמרּו181מּמּנה  לא ׁשעדין ּכפרֹות אם 182ונעּׂשית אבל . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

,לפיכ ּתרּומה. זֹו הרי - ׁשּיזרעּנה קדם ּתרּומה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹעּׂשאּה
מיתה  חּיב - ּבמזיד ואכל מּמּנה ּתלׁש -183אם ּבׁשֹוגג , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּגחן  ואם החמׁש. את -184מׁשּלם הארץ מן ּבפיו ואכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבכ אדם ּבני ּדר ׁשאין אדם, ּכל אצל דעּתֹו ;185ּבטלה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ׁשֹוגג. היה אם החמׁש ּומן הּמיתה מן ּפטּור ְִִִִִֵֶַַָָָָָֹלפיכ
.ÊÎ ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ּבלקט 186ּׂשדה חּיבת ׁשכחה 187- ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּובתרּומה  וענּיי 189ּומעּׂשרֹות 188ּופאה עני. ּובמעּׂשר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ
ענּיי  אּלּו; מּתנֹות מּמּנה נֹוטלים ּכהנים וענּיי ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹיּׂשראל
את  מֹוכרין יּׂשראל וענּיי ׁשּלהם, את אֹוכלין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכהנים
ּבן  וכן ענּיים. ׁשל והּדמים ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלהם

ׁשלֹו הּמעּׂשר מֹוכר לּכהנים.190לוי ֲֲִִֵֵֵֶַַַֹ
.ÁÎ מׁשּבח 191החֹובט - אּלּו ּבבהמה 192ּגּדּולין והּדׁש . ְְְִִִֵֵֵַַָָָֻ

ּכפיפֹות  ּתֹולה יעּׂשה? ונֹותן 193ּכיצד ּבהמה ּבצּוארי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָ
הּמין  מאֹותֹו זֹומם 194לתֹוכן לא נמצא הּבהמה 195. את ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

הּתרּומה  את מאכיל .196ולא ְְֲִֶַַָֹ

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ּכׁשאר ‡. יּׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור

אּלא  יפסידּנה; ולא טמאה, לידי יביאּנה ולא ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּקדׁשים,
ּתרּומת  לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָֻאֹוכל

ׁשאינּה ּפי על ואף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות לארץ ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻחּוצה
מּפני  מּדבריהם, ׁשהיא העּמים, ּבארץ אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָטמאה
חּלה  לּה קֹוצה נּדה ,לפיכ מּדבריהם. חּיּובּה ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעּקר
לּגע  לא לאכלּה, אּלא מזהרת ׁשאינּה לארץ; ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻּבחּוצה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּבּה,
ּׂשֹורפין,·. ולא אֹוכלים לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶָָָֹֹּתרּומה

ותּׂשרף. וּדאית טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻאּלא
ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָויׁש

וטהרה. טמאה ּבענין ְְְְְֳִִֵֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
זה ‚. הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻחבית

אּלא  יגּלּנה, ולא מּמקֹומּה יזיזּנה לא ּדבר: ּבּה יחּדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹלא
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף; וּדאי ׁשּתּטמא עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיּניחּנה

ֵֵָּתאכל.
טמאה:„. והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָחבית

לאו  ואם יּציל; - ּבטהרה רביעית מּמּנה להּציל יכֹול ְְְְֳִִִִִִִֶַַַָָָָאם
ׁשהּוא  ּפי על ואף ידים נטילת ּבלא ּבידיו יּציל -ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ

טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָמטּמאּה,
ׁשּיהיה ‰. והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָּבּמה

ויּפסל; הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה, ּפחֹות הּתחּתֹונה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבּגת
היא  ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה היה אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאבל
ּתרד  - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ּומאה, ּבאחת ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעֹולה
להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; יטּמאּנה ואל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹותּטמא,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.180) במנחות היא להלן 181)בעיא וראה ו, משנה פ"ט (תרומות טבל - טבל גידולי שהרי באכילה, להתירה ולא
שם). בשיטהֿמקובצת (ראה הפרשה הפרשתו שאין זה לענין אלא ו), הלכה מעשר מהלכות נגמרה 182)פ"ו לא כלומר,

לעונת  הגיעו לא כלומר, בישולם, נגמר ללא הכוונה כי עוד [ויתכן הפרשה. הפרשתו אין שוודאי ונשתלו, מלאכתן,
שאמרו  ומה ג). הלכה  (שם כלל במעשרות חייבים אינם שאז ה), הלכה מעשר מהלכות פ"ב להלן (המבוארת המעשרות
מחוברים, שהם זמן כל אבל המחובר, מן שתלשום לאחר אלא זה אין טבל, - טבל גידולי ו): משנה ט פרק (תרומות
הצד  גם סיימו שם, ובמנחות ב]. הלכה מעשר מהלכות פ"ה להלן וראה המעשרות. לעונת הגיעו לא כאילו שהם אפשר
וכעין  כשנשתלה, גם ממנה חובתה נפקעה לא - הפרשה חובת עליה וחלה בתלוש שמרחה כיון שמא הספק: של השני

ו. משנה פ"א בפאה שם.183)זה שם.184)מנחות שם).185)התכופף, (רש"י אדם כל אצל דעתו ובטלה
בֿג.186) משניות פ"ט כמו 187)תרומות לזרים, אותם לאסור היא חכמים שגזירת אלא חולין, הגידולין התורה שמן

פטורה  היא זה ומטעם קודש, שהיא לפי אלו מכל פטורה היתה התורה, מן תרומה היתה (ואילו כא. הלכה למעלה שמבואר
ראשונה  במשנה וראה הספרי). בשם ד, הלכה ביכורים מהלכות פ"ו בכסףֿמשנה וראה ד. משנה פ"א (חלה החלה מן

שם). ורע"ב).188)בתרומות (ר"ש גדולה לתרומה והואֿהדין עני" ובמעשר במעשרות "וחייבת שם: ג במשנה
להלן.189) וראה שני. ומעשר ראשון שני 190)מעשר מעשר מהלכות (פ"ג למכור אסור שני מעשר אבל ראשון, מעשר

מלונדריש). אליהו רבינו בשם שם, יוםֿטוב' ו'תוספות (רדב"ז לכהן במתנה נותנו אלא יז), במקלות 191)הלכה מכה
דישה. להלן.192)לשם ראה דישה, בשעת פרה חסימת של לאיסור מלהכנס עצמו מונע הוא שעלֿידיֿזה שם. תרומות

וידוש 194)קופות.193) הדישה בעת מהם שתאכל כדי שעורים, - שעורים דש הוא אם חיטים, - חיטים דש הוא אם
שם). המשנה ישים 195)(פירוש שלא ועניינו ט). קמ, (תהלים תפק" אל "זממו מלשון הוא וזומם שם. המשנה לשון

(דברים  בדישו שור תחסום לא אומר: שהכתוב הדישה, בשעת הבהמה פי לקשור לו שאסור לפי האכילה, בעת בפיה המתג
שם). המשנה פירוש - ד בהמת 196)כה, היתה אם אלא ממנו, אוכלת שהיא לפי התרומה, בזרע להכניסה לו שאסור

שם). ראשונה (משנה לבהמה מאכילים אין לאדם המיוחד דבר אבל לאדם, מיוחדים שאינם כרשינים, היינו (שם). כהן
ז. הלכה פ"ט למעלה העליונה 1)וראה בגת שנשברה וחבית בספק שנטמאת תרומה תרומה. לטמא שאסור יבאר

תרומת  הארץ לעם עושין אם ודין בטומאה. מעשיהן לעשות מותר אם תרומה של ותלתן כרשינין ודין טמאה. והתחתונה
ואם  שנתגלתה . תרומה תרומה. של שמן או פת או שנטמאו וענבים זיתים בטומאה . פירותיו שעושה וישראל בטהרה. זיתיו
לישראל  הכהן יסייע אם אחרים. דברים שם ומצא תרומה לו שנתנו כהן הבעלים. שיפרישום עד ומתנות תרומה הכהן יטול

בגרנות. תרומה להם חולקים שאין ועשרה הגרנות. בבית

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אם  ׁשּנׁשּפכה: ׁשמן חבית וכן מרּבה. הפסד ׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻואין
יּציל  - לאו ואם יּציל, - ּבטהרה רביעית להּציל ְְְְֳִִִִִִַַַַָָָיכֹול
ׁשּלא  מזהר אינֹו - החבית ׁשּנׁשּברה ׁשּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻֻּבטמאה;

ּבהּול. ׁשהּוא מּפני ּבטמאה, ְְְְִִֵֶַָָֻלהּציל
.Â,ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות ּובידֹו למקֹום מּמקֹום עֹובר ְְְִִֵֶָָָָָָָהיה

נֹוגע  הריני לאו, ואם מהן, אחת לי ּתן הּנכרי: לֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָאמר
יּתנּנה  ואל הּסלע על אחת לפניו יּניח - ּומטּמאן ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבכּלן

ּבּידים. הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ּכדי ידֹו, ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹלתֹו
.Ê מאכל ואינֹו הֹואיל ּתרּומה, ׁשל והּכרׁשינין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּתלּתן

ואינֹו ּבטמאה. מעּׂשיהן ּכל לעּׂשֹות מּתר זה הרי - ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻאדם
ּבטמאה  אֹותם ׁשרה ׁשאם ּבמים, ׁשרּיתן ּבעת אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻנזהר
נזהר, אינֹו - הּׁשרּיה אחר אבל ּבּידים; אֹותם טּמא ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהרי
לבהמה. ׁשּמאכילן ּבעת ולא הּכרׁשינין ׁשּׁשף ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
הארץ. עם לכהן וכרׁשינין ּתלּתן ּתרּומת נֹותנין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלפיכ

.Á מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין
יּׂשראל  אצל אֹותּה מפקידין אבל לאכלּה. ּבּה גס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּלּבֹו
ׁשּלא  ּובלבד ּפתיל; צמיד הּמּקף חרּׂש ּבכלי הארץ ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻעם

נּדה. אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה מכׁשרין, ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹֻיהיּו
.Ë אבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוּׂשין ְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד  ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי לֹו ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹוּׂשין
ּבכלי  ּומּניחּה הּתרּומה ּכּדי נֹוטל עֹוּׂשה? וכיצד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ(לבד).

טמאה  מקּבל עם ׁשאינֹו ּוכׁשּיבֹוא אבנים, ּכלי ּכגֹון , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשּמא  הּזהר לֹו: אֹומרין - והּתרּומה החּלין לּטל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻהארץ

לטבלּה. ּתחזר ׁשּלא ּבּתרּומה, ְְְֲִִֶַַַָָֹֹּתּגע
.È,עּמֹו ּבֹוצרין אין - ּבטמאה ּפרֹותיו ׁשעֹוּׂשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻיּׂשראל

הּתרּומה  מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר צרי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָואין
לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל ּבטמאה; ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּתעּׂשה

הּגת. מן ְִִִַַּומביאין
.‡È אֹותן ועֹוּׂשה סֹוחטן - ׁשּנטמאּו וענבים ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָזיתים

ּפחֹות  וסֹוחטן ּתרּומה, ׁשּנעּׂשּו אחר נטמאּו ואם ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָּתרּומה.
ּבׁשתּיה  מּתר מהן הּיֹוצא הּמׁשקה הרי - מּכביצה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּפחֹות
הּוא  ּכאּלּו ׁשהּמׁשקה ראּוי. היה לנסכים ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹלּכהנים.
מּכביצה, ּפחֹות ּפחֹות אמרּו ולא האכל. ּבתֹו ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹֻמפקד
הּמׁשקה  ונמצא מּכביצה, יֹותר יעּׂשה ׁשּמא גזרה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
- לטמאה ׁשליׁשי אּלּו ּפרֹות היּו ואם ּבכביצה. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֻמתטּמא
ׁשאין  טהֹורה; ּתרּומה והּמׁשקה הּבד, ּובבית ּבּגת ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָּדֹורכן
ּבענין  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבתרּומה, רביעי עֹוּׂשה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָׁשליׁשי

ְָטהרֹות.
.·È עד העצים לבית מׁשליכּה - ׁשּנטמאת ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עד  מאּוס ּבכלי נֹותנֹו - ׁשּנטמא ׁשמן וכן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיּׂשרפּנה.
ויאכלּוהּו. לאחרים ּתקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּידליק,
ׁשּלא  ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ׁשּנטמאּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹוחּטים
וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר לאכילה, ראּויין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָיהיּו
- הּיין ּכגֹון ׁשּנטמאּו, להדלקה ראּויין ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּומׁשקין

אֹותן. ְִָקֹוברין
.‚È ׁשּנת ּתרּומה יּׁשפ.יין - ּבׁשתּיה ואסּור הֹואיל ּגּלה, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ואבּטיחין  ּודלּועין וקּׁשּואים וענבים ּתאנים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָוכן
אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ּתרּומה ׁשל ְְְְְְֲִֵֵֶֶָָָֻּומלפפֹונֹות
ּבהן? ּיעּׂשה מה נפׁשֹות. סּכנת מּפני ּבאכילה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאסּורין

יּקברּו. אֹו לּים ְְִִַַָָיׁשלי
.„È ׁשהיא ּפי על אף מגּלים, ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְִִִִִִֶֶַַַָָֻעּסה

ּתּׂשרף. - ְִֵָָּתרּומה
.ÂË עד ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור 

יּתנּו אׁשר ראׁשיתם ׁשּנאמר: הּבעלים. אֹותם ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיפריׁשּו
נתּתי  ליי יּׂשראל בני ירימּו אׁשר ונאמר: נתּתים; ל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָליי
אחר  יּטלם ולא ּבהם. יזּכה ּכ ואחר ׁשּירימּו עד - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹל
לּתנן  ּבעלים ׁשל הם ׁשהרי ּבעלים, מּדעת אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּורמּו
יהיּו. לֹו קדׁשיו את ואיׁש ׁשּנאמר: ׁשּירצּו; ּכהן ְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלכל
לּבעלים  ׁשאין ּבהן; זכה - ּבעלים מּדעת ׁשּלא לקח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹואם

ממֹון. אינּה הנאה וטֹובת הנאה, טֹובת אּלא ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָמהן
.ÊË- אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹּכהן

ׁשם  הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום אסּורים אּלּו ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָהרי
ׁשּיּטלּום. ְִֶַעד

.ÊÈ מן ולהביאּה ּבּתרּומה להּטּפל  חּיבין יּׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָאין 
יֹוצאין  ּכהנים אּלא לּיּׁשּוב, הּמדּבר ּומן לעיר ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּגרן
יצאּו לא ואם ׁשם. חלקן להם נֹותנים ויּׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלּגרנֹות
אֹו חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה מפריׁש זה הרי -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
התקינּו - מהם ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ׁשם אֹוכלּתּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהמה
הבאתּה ּׂשכר ויּטל לעיר ויביאּנה ּבּה ׁשּיּטּפל ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחכמים
זה  הרי - ולחּיה לּבהמה והּניחּה הפריׁשּה ׁשאם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּכהן;

הּׁשם. ִֵַחּלּול
.ÁÈ לּטל ּכדי הּגרנֹות ּבבית לסּיע ּולוּים לכהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור

ועליהם  הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹמּתנֹותיהן.
להּניחֹו ליּׂשראל ואסּור הּלוי. ּברית ׁשחּתם ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנאמר:

ּבכבֹוד. חלקן להם נֹותן אּלא ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיסּיעהּו,
.ËÈ ידי יצא - להחזירּה מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֹנתן

ּבבית  ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעּׂשֹות ואסּור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָנתינה.
ּומעּׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן אסּור וכן ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָהּגרנֹות.
ּבכבֹוד. נֹוטלין אּלא אסּור, - ּבפיהן חלקן לׁשאל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹואפּלּו
ׁשֹותים, הם ׁשלחנֹו ועל אֹוכלין, הם הּמקֹום ׁשלחן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻֻׁשעל
ואני  ׁשּנאמר: להן; זּכה והּוא הם, לּׁשם אּלּו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומּתנֹות

ּתרּומתי. מׁשמרת את ל ְְְִִֶֶֶַָָֹנתּתי
.Î לׁשֹומר ּבכֹור ולא ּגּתֹו, לׁשֹומר ּתרּומה אדם יּתן ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא

אּלא  חּלל, - נתן ואם ּבהמּתֹו. לרֹועה מּתנֹות ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעדרֹו,
יּׂשראל  ורּׁשאי ּתחּלה. ׁשמירתן ּׂשכר להם נתן ּכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאם
אֹו ּתרּומה ותן זֹו, סלע ל הא אחר: ליּׂשראל ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָלֹומר
ּבן  אֹו ּבּתי ּבן הּכהן, לפלֹוני מּתנֹות ׁשאר אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּבכֹור

ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ְֲִֵֶַָֹאחֹותי,
.‡Î לּתן רֹוצים הּבעלים ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

לוּיים  מּׁשני לאחד אֹו אּלּו כהנים מּׁשני לאחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹאֹותם
אבל  לזה; ותן ל הא חברֹו: לֹו ואמר ּבחּנם, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו
ּבטֹובת  זה חלק ל הא ללוי: אֹו לכהן ׁשאמרּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּבעלים
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ספק  הּטבל 180זֹו ּפרח ׁשּמא ּוזרעּה, הֹואיל ּתרּומה, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
נגמרּו181מּמּנה  לא ׁשעדין ּכפרֹות אם 182ונעּׂשית אבל . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

,לפיכ ּתרּומה. זֹו הרי - ׁשּיזרעּנה קדם ּתרּומה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹעּׂשאּה
מיתה  חּיב - ּבמזיד ואכל מּמּנה ּתלׁש -183אם ּבׁשֹוגג , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּגחן  ואם החמׁש. את -184מׁשּלם הארץ מן ּבפיו ואכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבכ אדם ּבני ּדר ׁשאין אדם, ּכל אצל דעּתֹו ;185ּבטלה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ׁשֹוגג. היה אם החמׁש ּומן הּמיתה מן ּפטּור ְִִִִִֵֶַַָָָָָֹלפיכ
.ÊÎ ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ּבלקט 186ּׂשדה חּיבת ׁשכחה 187- ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּובתרּומה  וענּיי 189ּומעּׂשרֹות 188ּופאה עני. ּובמעּׂשר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ
ענּיי  אּלּו; מּתנֹות מּמּנה נֹוטלים ּכהנים וענּיי ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹיּׂשראל
את  מֹוכרין יּׂשראל וענּיי ׁשּלהם, את אֹוכלין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכהנים
ּבן  וכן ענּיים. ׁשל והּדמים ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלהם

ׁשלֹו הּמעּׂשר מֹוכר לּכהנים.190לוי ֲֲִִֵֵֵֶַַַֹ
.ÁÎ מׁשּבח 191החֹובט - אּלּו ּבבהמה 192ּגּדּולין והּדׁש . ְְְִִִֵֵֵַַָָָֻ

ּכפיפֹות  ּתֹולה יעּׂשה? ונֹותן 193ּכיצד ּבהמה ּבצּוארי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָ
הּמין  מאֹותֹו זֹומם 194לתֹוכן לא נמצא הּבהמה 195. את ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

הּתרּומה  את מאכיל .196ולא ְְֲִֶַַָֹ

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ּכׁשאר ‡. יּׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור

אּלא  יפסידּנה; ולא טמאה, לידי יביאּנה ולא ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּקדׁשים,
ּתרּומת  לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָֻאֹוכל

ׁשאינּה ּפי על ואף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות לארץ ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻחּוצה
מּפני  מּדבריהם, ׁשהיא העּמים, ּבארץ אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָטמאה
חּלה  לּה קֹוצה נּדה ,לפיכ מּדבריהם. חּיּובּה ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעּקר
לּגע  לא לאכלּה, אּלא מזהרת ׁשאינּה לארץ; ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻּבחּוצה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּבּה,
ּׂשֹורפין,·. ולא אֹוכלים לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶָָָֹֹּתרּומה

ותּׂשרף. וּדאית טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻאּלא
ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָויׁש

וטהרה. טמאה ּבענין ְְְְְֳִִֵֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
זה ‚. הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻחבית

אּלא  יגּלּנה, ולא מּמקֹומּה יזיזּנה לא ּדבר: ּבּה יחּדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹלא
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף; וּדאי ׁשּתּטמא עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיּניחּנה

ֵֵָּתאכל.
טמאה:„. והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָחבית

לאו  ואם יּציל; - ּבטהרה רביעית מּמּנה להּציל יכֹול ְְְְֳִִִִִִִֶַַַָָָָאם
ׁשהּוא  ּפי על ואף ידים נטילת ּבלא ּבידיו יּציל -ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ

טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָמטּמאּה,
ׁשּיהיה ‰. והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָּבּמה

ויּפסל; הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה, ּפחֹות הּתחּתֹונה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבּגת
היא  ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה היה אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאבל
ּתרד  - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ּומאה, ּבאחת ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעֹולה
להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; יטּמאּנה ואל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹותּטמא,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.180) במנחות היא להלן 181)בעיא וראה ו, משנה פ"ט (תרומות טבל - טבל גידולי שהרי באכילה, להתירה ולא
שם). בשיטהֿמקובצת (ראה הפרשה הפרשתו שאין זה לענין אלא ו), הלכה מעשר מהלכות נגמרה 182)פ"ו לא כלומר,

לעונת  הגיעו לא כלומר, בישולם, נגמר ללא הכוונה כי עוד [ויתכן הפרשה. הפרשתו אין שוודאי ונשתלו, מלאכתן,
שאמרו  ומה ג). הלכה  (שם כלל במעשרות חייבים אינם שאז ה), הלכה מעשר מהלכות פ"ב להלן (המבוארת המעשרות
מחוברים, שהם זמן כל אבל המחובר, מן שתלשום לאחר אלא זה אין טבל, - טבל גידולי ו): משנה ט פרק (תרומות
הצד  גם סיימו שם, ובמנחות ב]. הלכה מעשר מהלכות פ"ה להלן וראה המעשרות. לעונת הגיעו לא כאילו שהם אפשר
וכעין  כשנשתלה, גם ממנה חובתה נפקעה לא - הפרשה חובת עליה וחלה בתלוש שמרחה כיון שמא הספק: של השני

ו. משנה פ"א בפאה שם.183)זה שם.184)מנחות שם).185)התכופף, (רש"י אדם כל אצל דעתו ובטלה
בֿג.186) משניות פ"ט כמו 187)תרומות לזרים, אותם לאסור היא חכמים שגזירת אלא חולין, הגידולין התורה שמן

פטורה  היא זה ומטעם קודש, שהיא לפי אלו מכל פטורה היתה התורה, מן תרומה היתה (ואילו כא. הלכה למעלה שמבואר
ראשונה  במשנה וראה הספרי). בשם ד, הלכה ביכורים מהלכות פ"ו בכסףֿמשנה וראה ד. משנה פ"א (חלה החלה מן

שם). ורע"ב).188)בתרומות (ר"ש גדולה לתרומה והואֿהדין עני" ובמעשר במעשרות "וחייבת שם: ג במשנה
להלן.189) וראה שני. ומעשר ראשון שני 190)מעשר מעשר מהלכות (פ"ג למכור אסור שני מעשר אבל ראשון, מעשר

מלונדריש). אליהו רבינו בשם שם, יוםֿטוב' ו'תוספות (רדב"ז לכהן במתנה נותנו אלא יז), במקלות 191)הלכה מכה
דישה. להלן.192)לשם ראה דישה, בשעת פרה חסימת של לאיסור מלהכנס עצמו מונע הוא שעלֿידיֿזה שם. תרומות

וידוש 194)קופות.193) הדישה בעת מהם שתאכל כדי שעורים, - שעורים דש הוא אם חיטים, - חיטים דש הוא אם
שם). המשנה ישים 195)(פירוש שלא ועניינו ט). קמ, (תהלים תפק" אל "זממו מלשון הוא וזומם שם. המשנה לשון

(דברים  בדישו שור תחסום לא אומר: שהכתוב הדישה, בשעת הבהמה פי לקשור לו שאסור לפי האכילה, בעת בפיה המתג
שם). המשנה פירוש - ד בהמת 196)כה, היתה אם אלא ממנו, אוכלת שהיא לפי התרומה, בזרע להכניסה לו שאסור

שם). ראשונה (משנה לבהמה מאכילים אין לאדם המיוחד דבר אבל לאדם, מיוחדים שאינם כרשינים, היינו (שם). כהן
ז. הלכה פ"ט למעלה העליונה 1)וראה בגת שנשברה וחבית בספק שנטמאת תרומה תרומה. לטמא שאסור יבאר

תרומת  הארץ לעם עושין אם ודין בטומאה. מעשיהן לעשות מותר אם תרומה של ותלתן כרשינין ודין טמאה. והתחתונה
ואם  שנתגלתה . תרומה תרומה. של שמן או פת או שנטמאו וענבים זיתים בטומאה . פירותיו שעושה וישראל בטהרה. זיתיו
לישראל  הכהן יסייע אם אחרים. דברים שם ומצא תרומה לו שנתנו כהן הבעלים. שיפרישום עד ומתנות תרומה הכהן יטול

בגרנות. תרומה להם חולקים שאין ועשרה הגרנות. בבית

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אם  ׁשּנׁשּפכה: ׁשמן חבית וכן מרּבה. הפסד ׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻואין
יּציל  - לאו ואם יּציל, - ּבטהרה רביעית להּציל ְְְְֳִִִִִִַַַַָָָיכֹול
ׁשּלא  מזהר אינֹו - החבית ׁשּנׁשּברה ׁשּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻֻּבטמאה;

ּבהּול. ׁשהּוא מּפני ּבטמאה, ְְְְִִֵֶַָָֻלהּציל
.Â,ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות ּובידֹו למקֹום מּמקֹום עֹובר ְְְִִֵֶָָָָָָָהיה

נֹוגע  הריני לאו, ואם מהן, אחת לי ּתן הּנכרי: לֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָאמר
יּתנּנה  ואל הּסלע על אחת לפניו יּניח - ּומטּמאן ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבכּלן

ּבּידים. הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ּכדי ידֹו, ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹלתֹו
.Ê מאכל ואינֹו הֹואיל ּתרּומה, ׁשל והּכרׁשינין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּתלּתן

ואינֹו ּבטמאה. מעּׂשיהן ּכל לעּׂשֹות מּתר זה הרי - ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻאדם
ּבטמאה  אֹותם ׁשרה ׁשאם ּבמים, ׁשרּיתן ּבעת אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻנזהר
נזהר, אינֹו - הּׁשרּיה אחר אבל ּבּידים; אֹותם טּמא ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהרי
לבהמה. ׁשּמאכילן ּבעת ולא הּכרׁשינין ׁשּׁשף ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
הארץ. עם לכהן וכרׁשינין ּתלּתן ּתרּומת נֹותנין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלפיכ

.Á מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין
יּׂשראל  אצל אֹותּה מפקידין אבל לאכלּה. ּבּה גס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּלּבֹו
ׁשּלא  ּובלבד ּפתיל; צמיד הּמּקף חרּׂש ּבכלי הארץ ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻעם

נּדה. אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה מכׁשרין, ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹֻיהיּו
.Ë אבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוּׂשין ְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד  ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי לֹו ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹוּׂשין
ּבכלי  ּומּניחּה הּתרּומה ּכּדי נֹוטל עֹוּׂשה? וכיצד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ(לבד).

טמאה  מקּבל עם ׁשאינֹו ּוכׁשּיבֹוא אבנים, ּכלי ּכגֹון , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשּמא  הּזהר לֹו: אֹומרין - והּתרּומה החּלין לּטל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻהארץ

לטבלּה. ּתחזר ׁשּלא ּבּתרּומה, ְְְֲִִֶַַַָָֹֹּתּגע
.È,עּמֹו ּבֹוצרין אין - ּבטמאה ּפרֹותיו ׁשעֹוּׂשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻיּׂשראל

הּתרּומה  מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר צרי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָואין
לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל ּבטמאה; ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּתעּׂשה

הּגת. מן ְִִִַַּומביאין
.‡È אֹותן ועֹוּׂשה סֹוחטן - ׁשּנטמאּו וענבים ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָזיתים

ּפחֹות  וסֹוחטן ּתרּומה, ׁשּנעּׂשּו אחר נטמאּו ואם ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָּתרּומה.
ּבׁשתּיה  מּתר מהן הּיֹוצא הּמׁשקה הרי - מּכביצה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּפחֹות
הּוא  ּכאּלּו ׁשהּמׁשקה ראּוי. היה לנסכים ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹלּכהנים.
מּכביצה, ּפחֹות ּפחֹות אמרּו ולא האכל. ּבתֹו ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹֻמפקד
הּמׁשקה  ונמצא מּכביצה, יֹותר יעּׂשה ׁשּמא גזרה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
- לטמאה ׁשליׁשי אּלּו ּפרֹות היּו ואם ּבכביצה. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֻמתטּמא
ׁשאין  טהֹורה; ּתרּומה והּמׁשקה הּבד, ּובבית ּבּגת ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָּדֹורכן
ּבענין  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבתרּומה, רביעי עֹוּׂשה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָׁשליׁשי

ְָטהרֹות.
.·È עד העצים לבית מׁשליכּה - ׁשּנטמאת ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עד  מאּוס ּבכלי נֹותנֹו - ׁשּנטמא ׁשמן וכן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיּׂשרפּנה.
ויאכלּוהּו. לאחרים ּתקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּידליק,
ׁשּלא  ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ׁשּנטמאּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹוחּטים
וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר לאכילה, ראּויין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָיהיּו
- הּיין ּכגֹון ׁשּנטמאּו, להדלקה ראּויין ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּומׁשקין

אֹותן. ְִָקֹוברין
.‚È ׁשּנת ּתרּומה יּׁשפ.יין - ּבׁשתּיה ואסּור הֹואיל ּגּלה, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ואבּטיחין  ּודלּועין וקּׁשּואים וענבים ּתאנים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָוכן
אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ּתרּומה ׁשל ְְְְְְֲִֵֵֶֶָָָֻּומלפפֹונֹות
ּבהן? ּיעּׂשה מה נפׁשֹות. סּכנת מּפני ּבאכילה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאסּורין

יּקברּו. אֹו לּים ְְִִַַָָיׁשלי
.„È ׁשהיא ּפי על אף מגּלים, ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְִִִִִִֶֶַַַָָֻעּסה

ּתּׂשרף. - ְִֵָָּתרּומה
.ÂË עד ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור 

יּתנּו אׁשר ראׁשיתם ׁשּנאמר: הּבעלים. אֹותם ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיפריׁשּו
נתּתי  ליי יּׂשראל בני ירימּו אׁשר ונאמר: נתּתים; ל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָליי
אחר  יּטלם ולא ּבהם. יזּכה ּכ ואחר ׁשּירימּו עד - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹל
לּתנן  ּבעלים ׁשל הם ׁשהרי ּבעלים, מּדעת אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּורמּו
יהיּו. לֹו קדׁשיו את ואיׁש ׁשּנאמר: ׁשּירצּו; ּכהן ְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלכל
לּבעלים  ׁשאין ּבהן; זכה - ּבעלים מּדעת ׁשּלא לקח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹואם

ממֹון. אינּה הנאה וטֹובת הנאה, טֹובת אּלא ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָמהן
.ÊË- אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹּכהן

ׁשם  הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום אסּורים אּלּו ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָהרי
ׁשּיּטלּום. ְִֶַעד

.ÊÈ מן ולהביאּה ּבּתרּומה להּטּפל  חּיבין יּׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָאין 
יֹוצאין  ּכהנים אּלא לּיּׁשּוב, הּמדּבר ּומן לעיר ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּגרן
יצאּו לא ואם ׁשם. חלקן להם נֹותנים ויּׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלּגרנֹות
אֹו חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה מפריׁש זה הרי -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
התקינּו - מהם ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ׁשם אֹוכלּתּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהמה
הבאתּה ּׂשכר ויּטל לעיר ויביאּנה ּבּה ׁשּיּטּפל ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחכמים
זה  הרי - ולחּיה לּבהמה והּניחּה הפריׁשּה ׁשאם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּכהן;

הּׁשם. ִֵַחּלּול
.ÁÈ לּטל ּכדי הּגרנֹות ּבבית לסּיע ּולוּים לכהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור

ועליהם  הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹמּתנֹותיהן.
להּניחֹו ליּׂשראל ואסּור הּלוי. ּברית ׁשחּתם ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנאמר:

ּבכבֹוד. חלקן להם נֹותן אּלא ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיסּיעהּו,
.ËÈ ידי יצא - להחזירּה מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֹנתן

ּבבית  ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעּׂשֹות ואסּור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָנתינה.
ּומעּׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן אסּור וכן ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָהּגרנֹות.
ּבכבֹוד. נֹוטלין אּלא אסּור, - ּבפיהן חלקן לׁשאל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹואפּלּו
ׁשֹותים, הם ׁשלחנֹו ועל אֹוכלין, הם הּמקֹום ׁשלחן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻֻׁשעל
ואני  ׁשּנאמר: להן; זּכה והּוא הם, לּׁשם אּלּו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומּתנֹות

ּתרּומתי. מׁשמרת את ל ְְְִִֶֶֶַָָֹנתּתי
.Î לׁשֹומר ּבכֹור ולא ּגּתֹו, לׁשֹומר ּתרּומה אדם יּתן ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא

אּלא  חּלל, - נתן ואם ּבהמּתֹו. לרֹועה מּתנֹות ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעדרֹו,
יּׂשראל  ורּׁשאי ּתחּלה. ׁשמירתן ּׂשכר להם נתן ּכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאם
אֹו ּתרּומה ותן זֹו, סלע ל הא אחר: ליּׂשראל ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָלֹומר
ּבן  אֹו ּבּתי ּבן הּכהן, לפלֹוני מּתנֹות ׁשאר אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּבכֹור

ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ְֲִֵֶַָֹאחֹותי,
.‡Î לּתן רֹוצים הּבעלים ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

לוּיים  מּׁשני לאחד אֹו אּלּו כהנים מּׁשני לאחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹאֹותם
אבל  לזה; ותן ל הא חברֹו: לֹו ואמר ּבחּנם, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו
ּבטֹובת  זה חלק ל הא ללוי: אֹו לכהן ׁשאמרּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּבעלים
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סחֹורה  לעּׂשֹות אסּור וכן אסּור. זה הרי - ְְֲֲֲֵֵֶַָָָָָהנאה
לכהן. ּומֹוכר מּכהן לֹוקח ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֵֶַַַֹֹּבתרּומֹות,

.·Îלהן חֹולקין אין אף עּׂשרה הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ
הן: ואּלּו אֹותּה. מאכילין אֹו אֹותּה אֹוכלין ׁשהן ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָעל
מּפני  חּקֹו, לפרּׂש ּדעת ּבֹו ׁשאין והּקטן והּׁשֹוטה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהחרׁש
ׁשהן  מּפני והאנּדרֹוגינֹוס, והּטמטּום ּדעת. ּבאּלּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻׁשאין
ּבּׂשדה  העֹוברים יראּוהּו ׁשּמא והעבד, עצמן. ּבפני ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבריה
ׁשהן  מּפני והּטמא, והערל ּכהן. ׁשהּוא עליו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹויעידּו
והּנֹוּׂשא  הּיחּוד. ּומּפני ּתתּגרׁש, ׁשּמא והאּׁשה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמאּוסין.
ּבבית  יחלק ׁשּלא אֹותֹו קנסּו - לֹו הֹוגנת ׁשאינּה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאּׁשה
לבּתיהן  להן מׁשּלחין וכּלן ׁשּיגרׁשּנה. עד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּגרנֹות
אּׁשה  הּנֹוּׂשא מן חּוץ הּגבּול; קדׁשי ּכׁשאר להן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָוחֹולקין
להן  מׁשּלחין ׁשאין והערל, והּטמא לֹו הֹוגנת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינּה

ְָּכלל.

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ּומאה ‡. ּבאחד עֹולה ּתרּומה 2הּתרּומה סאה ּכיצד? . ְְְְֵֵֶַַָָָָָָ

מן  מפריׁש - הּכל ונתערב חּלין ׁשל סאה למאה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנפלה
לּכהן  ונֹותנּה אחת סאה לזרים 3הּכל מּתר והּׁשאר וכל 4, . ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ

עליה  מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומת 5ּתרּומה ּכגֹון , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
צרי אינֹו - אדֹום ׁשל והּׂשעֹורים והחרּובין ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָהּכליסין
והּכל  ּבמעּוטּה, ּבטלה - ּבמאה ונפלה הֹואיל ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהגּביּה;

לּזרים. ִַָָֻמּתר
הּכל ·. נעּׂשה - מּמאה לפחֹות ּתרּומה סאה ְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹנפלה

ּתרּומה 6מדּמע  ּבדמי לּכהנים הּכל ויּמכר מּדמי 7, חּוץ , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֻ
סאה  מין 8אֹותּה ּכׁשּנתערב אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

טעם 9ּבמינֹו ּבנֹותן - מינֹו ּבׁשאינֹו מין אבל יׁש10; אם : ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

לּכהנים  ויּמכר מדּמע, הּכל נעּׂשה - ּתרּומה טעם ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹֹֻּבּכל
- חּלין טעם הּכל טעם ואם ׁשּבֹו; ּתרּומה מּדמי ְְְִִִֵֶַַַַַָֹֻחּוץ

לזרים. מּתר ְִַָָֹֻהּכל
סאה ‚. והגּביּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה הּכל,11סאה מן ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

מדּמעת  אינּה - אחר למקֹום ׁשהגּביּה הּסאה 12ונפלה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
חׁשּבֹון  לפי לפחֹות 13אּלא ׁשּנפלה ּתרּומה סאה וכן . ְְְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָ

למקֹום  המדּמע מן ונפל מדּמע, הּכל ונעּׂשה ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹֻֻמּמאה
ׁשּנפלּו הרי ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי אּלא מדּמע אינֹו - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר
הּכל: ונּדּמעּו חּלין סאה לתׁשעים ּתרּומה ׁשל סאין ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֻעּׂשר
- חּלין מּמאה לפחֹות סאין עּׂשר זה מּמדּמע נפל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻאם
ּתרּומה; ׁשל סאה מדּמע ׁשל ּבעּׂשר יׁש ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֻנּדּמעּו,

מדּמעֹות. אינן - סאין מעּׂשר ּפחֹות לתֹוכן ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָנפל
להּבלל,„. ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

לחּטים  חּטים להּבלל,14ּכגֹון ּדרּכֹו אבל לקמח; קמח אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
חּלין  ליין ּתרּומה יין אֹו חּלין לׁשמן ּתרּומה ׁשמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻּכגֹון
מדּמע  זה הרי - ּתרּומה רב אם הרב: אחר הֹולכין -ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - חּלין רב ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָֹֻֻּכתרּומה;

לזרים  אסּורים ׁשהּכל ּפי על .15אף ְֲִִִֶַַַָֹ
אחרת,‰. ונפלה הגּביהּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָסאה

מּתרין  החּלין הרי - אחרת ונפלה עד 16הגּביהּה , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻ
חּלין  הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם עליהן; ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּתרּבה

ועֹוד  סאה נעּׂשה 17מאה - סאה אחר סאה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ
מדּמע. ְַָֹֻהּכל

.Âלהגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹסאה
ׁשּתּפל  קדם ּבראׁשֹונה ידע אם אחרת, סאה ׁשּנפלה ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעד
מּתר; והּׁשאר סאתים מפריׁש אּלא נּדמעּו, לא - ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻהּׁשנּיה
לא  ואם עלתה. ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, לּה והיה ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹהֹואיל
זה  הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ראׁשֹונה ּבסאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידע

ּכאחת. ׁשּתיהן נפלּו ּוכאּלּו ְְְְְִֵֶַַָָֻמדּמע,
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סאה 1) והגביה למאה שנפלה תרומה סאה ודין טעם. בנותן מינו בשאינו מין הוא ואם ומאה. באחד עולה שהתרומה יבאר
למאה  שנפל צלול תרומה של יין לוג וכו'. אחרת ונפלה הגביהה למאה שנפלה תרומה סאה אחר. למקום ונפלה מהכל
ונפלו  תרומה ואחת חולין אחת סאין שתי היא. איזו ידוע ואין חולין של ואחת תרומה של אחת קופות שתי עכורין. לוגין

הכריים. מן אחד על תרומה זו הרי ואמר אחת וסאה כריים שני לפניו היו אלו. לתוך מאה 2)אלו שיעור על סמכו ולמה
ממנו  מרים שאתה דבר חכמים: אמרו ממנו, מקדשו את שנאמר הכל, ומקדש ממאה אחד מעשר תרומת שהרי בתרומות?

מקדשו. לתוכו חזר כהנים.3)אם ממון שתרומה השבט, גזל בתערובת.4)משום בטלה שנפלה, תרומה שסאה
השבט.5) גזל כאן תרומה).6)ואין עם חולין =) לזרים.7)מעורב אסור שהכל כיוון תרומה 8)בזול, שהיא מפני

כהן. של במאה.9)והיא בטל ובתרומה ברוב בטל האיסורים ביטול.10)שבכל של סאה.11)השיעור להרים שצריך
בתערובת.12) מק'13)אוסרת חלק אלא וודאית מתרומה בה שאין אותה נחשב והגביהה למאה שנפלה תרומה סאה כי

חלק  אומרים שאנחנו מדמעת אינה בלבד אחת סאה עם אחר למקום נפלה ואם נתערבה. סאה במאה שהיא לפי בסאה,
מדומע. הכל אז מסאה בפחות נפלה ואם ומאה, באחד תעלה אבל מדמע, ואינו בסאה נפל בסאה נבללות,14)מק' שאינן

עצמה. בפני ניכרת אחת שרובה 15)וכל הזאת, התערובת אין - אחר למקום התערובת מן נפל אם זאת, ובכל כלומר,
השנייה. התערובת את מדמעת הראשונה 16)חולין, שכבר כיוון לאסור, זו עם זו תרומה של הסאין מצטרפות ואין

ומאה. באחד עולה ותרומה חולין, סאין מאה יש סאה כל שנגד ונמצא במשנה 17)בטלה, שאמרו מה רבינו מפרש כן
למאה  סאה אחר סאה תרומה, של סאים ואחת חמישים בנפילת מפרשה והראב"ד החולין". על תרומה שתרבה "עד שם:
של  וחמישים תרומה של ואחת חמישים הכרי באותו יש והרי שם, נשארת והתרומה החולין, הגביה שמא חולין, סאה
מורה  הרבי שהיה [=וכפי ראשון ראשון אלא נשארת, והתרומה החולין מגביה הוא שמא אומרים שאין רבינו ודעת חולין.

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'c iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ê,החּלין לאסר עּמּה מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻאין
להעלֹות  החּלין עם מצטרפת החּלין ּפסלת ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֻֻאבל
ׁשּנפלה  ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים סאה ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָהּתרּומה.
על  אף הּכל, וטחן חּלין, ׁשל רעֹות חּטים סאה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻלמאה
והרי  מּועט, ּתרּומה וׁשל מרּבין חּלין ׁשל ׁשהּמרסן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻֻּפי
זה  הרי - החּלין מּקמח מּמאה ּבפחֹות ּתרּומה ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻקמח
ואחד. מאה ׁשהּוא הּמרסן, עם ּבּקמח ּומׁשערין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻעֹולה;
לפחֹות  ּתרּומה ׁשל רעֹות חּטים סאה נפלה אם ְְְְֲִִִֶָָָָָָָאבל
והרי  הּכל, וטחן חּלין, ׁשל יפֹות חּטים סאה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמּמאה
זה  הרי - החּלין מּקמח מּמאה אחד ּתרּומה ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּקמח
ּופחתה  החּלין, הֹותירּו ׁשהרי ואחד; ּבמאה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻעֹולה

ְַָהּתרּומה.
.Á עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלג

ׁשּבהם  ׁשמרים מֹוציאין אין הּלג 18- את מעלין אּלא ,19. ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מֹוציאין  אין - צלּולין לּגין למאה עכּור לג נפל אם ְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹֻוכן

ׁשּבֹו .20ׁשמרים ְִֶָ
.Ëּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעה לתׁשעים ׁשּנפל מים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹֻלג

ׁשאין  הּכל, נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל לתֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹנפל
הּיין  את מעלה .21הּמים ֲִִֶֶַַַַַ

.È חּלין ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻסאה
ּבׁשֹוגג  אם מאה: על ׁשהֹוסיפּו עד זֹו22אחרים הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבמזיד  ואם ואחד; ּבמאה מדּמע,23עֹולה הּכל הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
ּתֹורה  אּסּורי מבּטלין לכּתחּלה.24ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

.‡Èואֹוכלּה ּברב, לבּטלּה מּתר - לארץ חּוצה ְְְְְְֶַַָָָָָָֹֻּתרּומת
ּתרּומת  ׁשל יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא טמאתֹו. ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבימי
לּגין  ׁשני עליו ונֹותן אחד לג מּמּנּו נֹוטל - לארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻחּוצה
ׁשל  מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ונמצא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֻחּלין,

הּׁשלׁשה  לתֹו ונֹותן לג לג 25ּתרּומה מארּבעּתן ּומגּביּה , ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹ

לג  ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ּומׁשלי וחֹוזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹוׁשֹותה;
עד  הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה לג נֹותן וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹוׁשֹותה.
לּגין  ּכּמה ׁשּנטל ונמצא ּתרּומה. ׁשל הּיין ּכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיכלה

חּלין. ׁשל לּגין ְִִִֵֶֻֻּבׁשני
.·È זרע זהּו אי נֹודע ולא החּלין ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע

לגנה  מאה היה אפּלּו אחת 26ּתרּומה, ולגנה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
מּתרין  ּכּלן - חּלין ּבדבר 27ׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֻֻֻ

וכּיֹוצא  והּׂשעֹורים החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ּכלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּזרעֹו
הּׁשּום  ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין ּדבר אבל 28ּבהן; ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשל  אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה מאה אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻוהּבצלים,
מדּמע  הּכל הרי - ּביניהן ּתערבת נתלׁש29ּתרּומה ואם .30 ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻ

יתלׁש ולא ואחד. ּבמאה הּתרּומה ּתעלה - ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹהּכל
.31לכּתחּלה  ְְִַָ

.‚È ואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה אֹו היא, זֹו אי ְְְְִֵֶֶַָָָָָידּוע

נפלה 32אחת  ּכ ואחר נפלה, להיכן ידּוע ואין מהן, ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
הּקּפֹות  מּׁשתי מדּמעּתן 33אחת אינּה - החּלין 34לתֹו. ְְְְִִֵֵַַַַַַָָֻֻ

ּדבר. לכל חּלין הּגּדּולין - מהם אחת זרע אם ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻוכן
ּכתרּומה  ּבּה נֹוהג - הּׁשנּיה 35והּׁשנּיה הּקּפה נפלה . ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֻ

את  אחר זרע אם וכן מדּמעת. אינּה - אחר ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמקֹום
- אחד למקֹום ׁשּתיהן נפלּו חּלין. הּגּדּולין - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻהּׁשנּיה

ׁשּבׁשּתיהן  ּכּקטּנה ׁשּתיהם:36מדּמעת את אחד זרע . ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
זרעֹו ׁשאין ּובדבר חּלין, הּגּדּולין - ּכלה ׁשּזרעֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבדבר
את  ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ּבּמה מדּמע. הּגּדּולין - ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכלה

הראׁשֹונה  את קצר ׁשּלא עד את 37הּׁשנּיה קצר אבל ; ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשאין  ּבדבר אפּלּו הּׁשנּיה, את זרע ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהראׁשֹונה
נעּׂשין  ּומחּברין ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; הּגּדּולין - ּכלה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻזרעֹו

לזה  זה .38חֹובה ֶֶָָ
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חולין. והכל מתבטל המו"ל] נותן. היה שהוא למשקה היין,18)להוסיף מתוך השמרים את להוציא חייב אינו כלומר,
שנפל. כמו לכהן צלול יין לוג כך אחר להרים השמרים.19)כדי עם מעורב שהוא איסור 20)כמו יש בשמרים שגם

טעם 21)תרומה. בנותן ביין שהמים שווים, שיעוריה שאין לפי התרומה, את להעלות מצטרפים והיין המים אין כלומר,
מצטרפין. אין - התרומה לביטול שווין שיעוריהם שאין וכיוון במאה, שיעורו במים עד 23)הוסיף.22)ויין הוסיף

התרומה. את לבטל כדי מדרבנן.24)מאה אלא אינה במאה תערובתה אבל התורה, מן איסורה שעיקר תרומה, כלומר,
עוד 25) לתת כי ייתכן זה ולפי הראב"ד. נוסחת וזוהי חד". ושקיל דתרומה נטלי וחדא דחולין נטלי תרי "רמי שם: לפנינו

רבינו  נוסחת אבל תרומה). ושניים חולין (=שנים מחצה על מחצה יהיו מעתה כי אסור, השלושה לתוך תרומה של לוג
שקמא  ומכיוון חד". ושקיל דתרומה] נטלי חד תו [ורמי דתרומה נטלי וחדא דחולין נטלין תרי "רמי כנראה: הייתה שם

מחצה. על מחצה כאן אין בטיל, ערוגה.26)קמא והיינו הארץ" מן זרוע למקום בגידולי 27)"שם שהקילו הוא קל
- מדומע שגידולי הקלו, שעוד כ"ב הלכה י"א פרק למעלה וראה ערוגות. מאה מתרת חולין של אחת שערוגה תרומה,

חולין. כלה.28)הם זרעו שאין דבר הם רבינו:29)שהשומים כתב המשנה ובפירוש ומאה. באחד עולה קרקע שאין
בחולין". נתערבה ולא היא מופרשת שהתרומה חבורו.30)"לפי לכתחילה.31)ממקום איסור מבטלין שאין משום

"אין 32) שם: במשנה שאמרו מה בכלל זה וגם מהן. אחת לתוך תרומה של סאה ונפלה חולין, של קופות לשתי הכוונה
וכו'". תרומה של היא איזו חולין.33)ידוע מהן ואחת מדומעת מהן אחת או חולין, מהן ואחת תרומה מהן שאחת

חולין.34) של אותה הייתה השלוש 36)מספק.35)שמא ונפלו סאתיים ובשנייה סאה הדמיון דרך על באחת יהיה "אם
באותן  היה ואם שבשתיהן קטנה והיא בהן נפלה תרומה סאה כי ונחשב חולין אותן שיעור לדעת אנו צריכים בחולין סאין

מדומע". הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד, במאה תעלה סאין מאה שתיהן 37)חולין כזורע זה והרי מחוברים ושתיהן
ראייה 38)יחד. הבא כלומר, הוכיח". נעשה ומחובר תלוש "אין שם: ובירושלמי לזה". זה הונח "נעשין רומי: בדפוס
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סחֹורה  לעּׂשֹות אסּור וכן אסּור. זה הרי - ְְֲֲֲֵֵֶַָָָָָהנאה
לכהן. ּומֹוכר מּכהן לֹוקח ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֵֶַַַֹֹּבתרּומֹות,

.·Îלהן חֹולקין אין אף עּׂשרה הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ
הן: ואּלּו אֹותּה. מאכילין אֹו אֹותּה אֹוכלין ׁשהן ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָעל
מּפני  חּקֹו, לפרּׂש ּדעת ּבֹו ׁשאין והּקטן והּׁשֹוטה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהחרׁש
ׁשהן  מּפני והאנּדרֹוגינֹוס, והּטמטּום ּדעת. ּבאּלּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻׁשאין
ּבּׂשדה  העֹוברים יראּוהּו ׁשּמא והעבד, עצמן. ּבפני ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבריה
ׁשהן  מּפני והּטמא, והערל ּכהן. ׁשהּוא עליו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹויעידּו
והּנֹוּׂשא  הּיחּוד. ּומּפני ּתתּגרׁש, ׁשּמא והאּׁשה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמאּוסין.
ּבבית  יחלק ׁשּלא אֹותֹו קנסּו - לֹו הֹוגנת ׁשאינּה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאּׁשה
לבּתיהן  להן מׁשּלחין וכּלן ׁשּיגרׁשּנה. עד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּגרנֹות
אּׁשה  הּנֹוּׂשא מן חּוץ הּגבּול; קדׁשי ּכׁשאר להן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָוחֹולקין
להן  מׁשּלחין ׁשאין והערל, והּטמא לֹו הֹוגנת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינּה

ְָּכלל.

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ּומאה ‡. ּבאחד עֹולה ּתרּומה 2הּתרּומה סאה ּכיצד? . ְְְְֵֵֶַַָָָָָָ

מן  מפריׁש - הּכל ונתערב חּלין ׁשל סאה למאה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנפלה
לּכהן  ונֹותנּה אחת סאה לזרים 3הּכל מּתר והּׁשאר וכל 4, . ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ

עליה  מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומת 5ּתרּומה ּכגֹון , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
צרי אינֹו - אדֹום ׁשל והּׂשעֹורים והחרּובין ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָהּכליסין
והּכל  ּבמעּוטּה, ּבטלה - ּבמאה ונפלה הֹואיל ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהגּביּה;

לּזרים. ִַָָֻמּתר
הּכל ·. נעּׂשה - מּמאה לפחֹות ּתרּומה סאה ְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹנפלה

ּתרּומה 6מדּמע  ּבדמי לּכהנים הּכל ויּמכר מּדמי 7, חּוץ , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֻ
סאה  מין 8אֹותּה ּכׁשּנתערב אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

טעם 9ּבמינֹו ּבנֹותן - מינֹו ּבׁשאינֹו מין אבל יׁש10; אם : ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

לּכהנים  ויּמכר מדּמע, הּכל נעּׂשה - ּתרּומה טעם ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹֹֻּבּכל
- חּלין טעם הּכל טעם ואם ׁשּבֹו; ּתרּומה מּדמי ְְְִִִֵֶַַַַַָֹֻחּוץ

לזרים. מּתר ְִַָָֹֻהּכל
סאה ‚. והגּביּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה הּכל,11סאה מן ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

מדּמעת  אינּה - אחר למקֹום ׁשהגּביּה הּסאה 12ונפלה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
חׁשּבֹון  לפי לפחֹות 13אּלא ׁשּנפלה ּתרּומה סאה וכן . ְְְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָ

למקֹום  המדּמע מן ונפל מדּמע, הּכל ונעּׂשה ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹֻֻמּמאה
ׁשּנפלּו הרי ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי אּלא מדּמע אינֹו - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר
הּכל: ונּדּמעּו חּלין סאה לתׁשעים ּתרּומה ׁשל סאין ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֻעּׂשר
- חּלין מּמאה לפחֹות סאין עּׂשר זה מּמדּמע נפל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻאם
ּתרּומה; ׁשל סאה מדּמע ׁשל ּבעּׂשר יׁש ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֻנּדּמעּו,

מדּמעֹות. אינן - סאין מעּׂשר ּפחֹות לתֹוכן ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָנפל
להּבלל,„. ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

לחּטים  חּטים להּבלל,14ּכגֹון ּדרּכֹו אבל לקמח; קמח אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
חּלין  ליין ּתרּומה יין אֹו חּלין לׁשמן ּתרּומה ׁשמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻּכגֹון
מדּמע  זה הרי - ּתרּומה רב אם הרב: אחר הֹולכין -ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - חּלין רב ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָֹֻֻּכתרּומה;

לזרים  אסּורים ׁשהּכל ּפי על .15אף ְֲִִִֶַַַָֹ
אחרת,‰. ונפלה הגּביהּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָסאה

מּתרין  החּלין הרי - אחרת ונפלה עד 16הגּביהּה , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻ
חּלין  הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם עליהן; ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּתרּבה

ועֹוד  סאה נעּׂשה 17מאה - סאה אחר סאה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ
מדּמע. ְַָֹֻהּכל

.Âלהגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹסאה
ׁשּתּפל  קדם ּבראׁשֹונה ידע אם אחרת, סאה ׁשּנפלה ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעד
מּתר; והּׁשאר סאתים מפריׁש אּלא נּדמעּו, לא - ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻהּׁשנּיה
לא  ואם עלתה. ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, לּה והיה ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹהֹואיל
זה  הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ראׁשֹונה ּבסאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידע

ּכאחת. ׁשּתיהן נפלּו ּוכאּלּו ְְְְְִֵֶַַָָֻמדּמע,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סאה 1) והגביה למאה שנפלה תרומה סאה ודין טעם. בנותן מינו בשאינו מין הוא ואם ומאה. באחד עולה שהתרומה יבאר
למאה  שנפל צלול תרומה של יין לוג וכו'. אחרת ונפלה הגביהה למאה שנפלה תרומה סאה אחר. למקום ונפלה מהכל
ונפלו  תרומה ואחת חולין אחת סאין שתי היא. איזו ידוע ואין חולין של ואחת תרומה של אחת קופות שתי עכורין. לוגין

הכריים. מן אחד על תרומה זו הרי ואמר אחת וסאה כריים שני לפניו היו אלו. לתוך מאה 2)אלו שיעור על סמכו ולמה
ממנו  מרים שאתה דבר חכמים: אמרו ממנו, מקדשו את שנאמר הכל, ומקדש ממאה אחד מעשר תרומת שהרי בתרומות?

מקדשו. לתוכו חזר כהנים.3)אם ממון שתרומה השבט, גזל בתערובת.4)משום בטלה שנפלה, תרומה שסאה
השבט.5) גזל כאן תרומה).6)ואין עם חולין =) לזרים.7)מעורב אסור שהכל כיוון תרומה 8)בזול, שהיא מפני

כהן. של במאה.9)והיא בטל ובתרומה ברוב בטל האיסורים ביטול.10)שבכל של סאה.11)השיעור להרים שצריך
בתערובת.12) מק'13)אוסרת חלק אלא וודאית מתרומה בה שאין אותה נחשב והגביהה למאה שנפלה תרומה סאה כי

חלק  אומרים שאנחנו מדמעת אינה בלבד אחת סאה עם אחר למקום נפלה ואם נתערבה. סאה במאה שהיא לפי בסאה,
מדומע. הכל אז מסאה בפחות נפלה ואם ומאה, באחד תעלה אבל מדמע, ואינו בסאה נפל בסאה נבללות,14)מק' שאינן

עצמה. בפני ניכרת אחת שרובה 15)וכל הזאת, התערובת אין - אחר למקום התערובת מן נפל אם זאת, ובכל כלומר,
השנייה. התערובת את מדמעת הראשונה 16)חולין, שכבר כיוון לאסור, זו עם זו תרומה של הסאין מצטרפות ואין

ומאה. באחד עולה ותרומה חולין, סאין מאה יש סאה כל שנגד ונמצא במשנה 17)בטלה, שאמרו מה רבינו מפרש כן
למאה  סאה אחר סאה תרומה, של סאים ואחת חמישים בנפילת מפרשה והראב"ד החולין". על תרומה שתרבה "עד שם:
של  וחמישים תרומה של ואחת חמישים הכרי באותו יש והרי שם, נשארת והתרומה החולין, הגביה שמא חולין, סאה
מורה  הרבי שהיה [=וכפי ראשון ראשון אלא נשארת, והתרומה החולין מגביה הוא שמא אומרים שאין רבינו ודעת חולין.
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.Ê,החּלין לאסר עּמּה מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻאין
להעלֹות  החּלין עם מצטרפת החּלין ּפסלת ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֻֻאבל
ׁשּנפלה  ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים סאה ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָהּתרּומה.
על  אף הּכל, וטחן חּלין, ׁשל רעֹות חּטים סאה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻלמאה
והרי  מּועט, ּתרּומה וׁשל מרּבין חּלין ׁשל ׁשהּמרסן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻֻּפי
זה  הרי - החּלין מּקמח מּמאה ּבפחֹות ּתרּומה ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻקמח
ואחד. מאה ׁשהּוא הּמרסן, עם ּבּקמח ּומׁשערין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻעֹולה;
לפחֹות  ּתרּומה ׁשל רעֹות חּטים סאה נפלה אם ְְְְֲִִִֶָָָָָָָאבל
והרי  הּכל, וטחן חּלין, ׁשל יפֹות חּטים סאה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמּמאה
זה  הרי - החּלין מּקמח מּמאה אחד ּתרּומה ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּקמח
ּופחתה  החּלין, הֹותירּו ׁשהרי ואחד; ּבמאה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻעֹולה

ְַָהּתרּומה.
.Á עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלג

ׁשּבהם  ׁשמרים מֹוציאין אין הּלג 18- את מעלין אּלא ,19. ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מֹוציאין  אין - צלּולין לּגין למאה עכּור לג נפל אם ְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹֻוכן

ׁשּבֹו .20ׁשמרים ְִֶָ
.Ëּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעה לתׁשעים ׁשּנפל מים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹֻלג

ׁשאין  הּכל, נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל לתֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹנפל
הּיין  את מעלה .21הּמים ֲִִֶֶַַַַַ

.È חּלין ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻסאה
ּבׁשֹוגג  אם מאה: על ׁשהֹוסיפּו עד זֹו22אחרים הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבמזיד  ואם ואחד; ּבמאה מדּמע,23עֹולה הּכל הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
ּתֹורה  אּסּורי מבּטלין לכּתחּלה.24ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

.‡Èואֹוכלּה ּברב, לבּטלּה מּתר - לארץ חּוצה ְְְְְְֶַַָָָָָָֹֻּתרּומת
ּתרּומת  ׁשל יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא טמאתֹו. ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבימי
לּגין  ׁשני עליו ונֹותן אחד לג מּמּנּו נֹוטל - לארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻחּוצה
ׁשל  מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ונמצא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֻחּלין,

הּׁשלׁשה  לתֹו ונֹותן לג לג 25ּתרּומה מארּבעּתן ּומגּביּה , ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹ

לג  ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ּומׁשלי וחֹוזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹוׁשֹותה;
עד  הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה לג נֹותן וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹוׁשֹותה.
לּגין  ּכּמה ׁשּנטל ונמצא ּתרּומה. ׁשל הּיין ּכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיכלה

חּלין. ׁשל לּגין ְִִִֵֶֻֻּבׁשני
.·È זרע זהּו אי נֹודע ולא החּלין ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע

לגנה  מאה היה אפּלּו אחת 26ּתרּומה, ולגנה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
מּתרין  ּכּלן - חּלין ּבדבר 27ׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֻֻֻ

וכּיֹוצא  והּׂשעֹורים החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ּכלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּזרעֹו
הּׁשּום  ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין ּדבר אבל 28ּבהן; ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשל  אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה מאה אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻוהּבצלים,
מדּמע  הּכל הרי - ּביניהן ּתערבת נתלׁש29ּתרּומה ואם .30 ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻ

יתלׁש ולא ואחד. ּבמאה הּתרּומה ּתעלה - ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹהּכל
.31לכּתחּלה  ְְִַָ

.‚È ואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה אֹו היא, זֹו אי ְְְְִֵֶֶַָָָָָידּוע

נפלה 32אחת  ּכ ואחר נפלה, להיכן ידּוע ואין מהן, ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
הּקּפֹות  מּׁשתי מדּמעּתן 33אחת אינּה - החּלין 34לתֹו. ְְְְִִֵֵַַַַַַָָֻֻ

ּדבר. לכל חּלין הּגּדּולין - מהם אחת זרע אם ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻוכן
ּכתרּומה  ּבּה נֹוהג - הּׁשנּיה 35והּׁשנּיה הּקּפה נפלה . ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֻ

את  אחר זרע אם וכן מדּמעת. אינּה - אחר ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמקֹום
- אחד למקֹום ׁשּתיהן נפלּו חּלין. הּגּדּולין - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻהּׁשנּיה

ׁשּבׁשּתיהן  ּכּקטּנה ׁשּתיהם:36מדּמעת את אחד זרע . ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
זרעֹו ׁשאין ּובדבר חּלין, הּגּדּולין - ּכלה ׁשּזרעֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבדבר
את  ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ּבּמה מדּמע. הּגּדּולין - ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכלה

הראׁשֹונה  את קצר ׁשּלא עד את 37הּׁשנּיה קצר אבל ; ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשאין  ּבדבר אפּלּו הּׁשנּיה, את זרע ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהראׁשֹונה
נעּׂשין  ּומחּברין ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; הּגּדּולין - ּכלה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻזרעֹו

לזה  זה .38חֹובה ֶֶָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חולין. והכל מתבטל המו"ל] נותן. היה שהוא למשקה היין,18)להוסיף מתוך השמרים את להוציא חייב אינו כלומר,
שנפל. כמו לכהן צלול יין לוג כך אחר להרים השמרים.19)כדי עם מעורב שהוא איסור 20)כמו יש בשמרים שגם

טעם 21)תרומה. בנותן ביין שהמים שווים, שיעוריה שאין לפי התרומה, את להעלות מצטרפים והיין המים אין כלומר,
מצטרפין. אין - התרומה לביטול שווין שיעוריהם שאין וכיוון במאה, שיעורו במים עד 23)הוסיף.22)ויין הוסיף

התרומה. את לבטל כדי מדרבנן.24)מאה אלא אינה במאה תערובתה אבל התורה, מן איסורה שעיקר תרומה, כלומר,
עוד 25) לתת כי ייתכן זה ולפי הראב"ד. נוסחת וזוהי חד". ושקיל דתרומה נטלי וחדא דחולין נטלי תרי "רמי שם: לפנינו

רבינו  נוסחת אבל תרומה). ושניים חולין (=שנים מחצה על מחצה יהיו מעתה כי אסור, השלושה לתוך תרומה של לוג
שקמא  ומכיוון חד". ושקיל דתרומה] נטלי חד תו [ורמי דתרומה נטלי וחדא דחולין נטלין תרי "רמי כנראה: הייתה שם

מחצה. על מחצה כאן אין בטיל, ערוגה.26)קמא והיינו הארץ" מן זרוע למקום בגידולי 27)"שם שהקילו הוא קל
- מדומע שגידולי הקלו, שעוד כ"ב הלכה י"א פרק למעלה וראה ערוגות. מאה מתרת חולין של אחת שערוגה תרומה,

חולין. כלה.28)הם זרעו שאין דבר הם רבינו:29)שהשומים כתב המשנה ובפירוש ומאה. באחד עולה קרקע שאין
בחולין". נתערבה ולא היא מופרשת שהתרומה חבורו.30)"לפי לכתחילה.31)ממקום איסור מבטלין שאין משום

"אין 32) שם: במשנה שאמרו מה בכלל זה וגם מהן. אחת לתוך תרומה של סאה ונפלה חולין, של קופות לשתי הכוונה
וכו'". תרומה של היא איזו חולין.33)ידוע מהן ואחת מדומעת מהן אחת או חולין, מהן ואחת תרומה מהן שאחת

חולין.34) של אותה הייתה השלוש 36)מספק.35)שמא ונפלו סאתיים ובשנייה סאה הדמיון דרך על באחת יהיה "אם
באותן  היה ואם שבשתיהן קטנה והיא בהן נפלה תרומה סאה כי ונחשב חולין אותן שיעור לדעת אנו צריכים בחולין סאין

מדומע". הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד, במאה תעלה סאין מאה שתיהן 37)חולין כזורע זה והרי מחוברים ושתיהן
ראייה 38)יחד. הבא כלומר, הוכיח". נעשה ומחובר תלוש "אין שם: ובירושלמי לזה". זה הונח "נעשין רומי: בדפוס
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.„È,ּתרּומה ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְִֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻולפניהן
לתֹו חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - אּלּו לתֹו אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָֻֻונפלּו
ׁשּלא  ּפי על ואף הּתרּומה. לתֹו ּותרּומה נפל ּו, ְְְְְִִֶַַַָָָֹֻחּלין
ּבתרּומה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתרּומה. על חּלין ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֻרּבּו
- ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל מּדבריהם; ׁשהּוא הּזה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבּזמן

הּתרּומה. על חּלין ׁשּירּבּו ְְִִֶַַַָֻעד
.ÂË הּכרי לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ואמר 39סאה ּתרּומת 40, : ְְְְְְְִֶַַַָָָָָ

ׁשם  סאה אֹותּה ׁשּנפלה ּבּמקֹום - לתֹוכֹו זה ְְְְִֶֶַַָָָָָָהּכרי
הּכל 41נסּתּימה  ונּדמע הּכרי, ׁשּנפלה 42ּתרּומת ּבּתרּומה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹ

חֹולקין  - ּבצפֹונֹו הּכרי ּתרּומת אמר: הּכרי. ְְְְְְִִִִִַַַַַָּובתרּומת
רביע  ונמצא לׁשנים, - ׁשּבּצפֹון והחצי לׁשנים, ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָאֹותֹו

המדּמע. הּוא צפֹוני, צפֹון ׁשהּוא ְְְְִִֶַַָֻהּכרי,
.ÊË ּכריים ׁשני ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהיּו

מדּמעין  ׁשניהן הרי - מהן סאין 43ּבאחד ׁשּתי לפניו היּו . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻ
עּׂשּויה  האּלּו הּסאין מן אחת הרי ואמר: אחד, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּוכרי

אחת הרי - הּזה הּכרי על ואין ּתרּומה ּתרּומה, מהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
אחת, ּוסאה ּכריים ׁשני לפניו היּו היא. זֹו אי ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָידּוע
הרי  - הּללּו הּכריים מן אחד על ּתרּומה זֹו הרי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר:
הּוא  זה אי ידּוע ואין מהן, אחד ונּתּקן ּתרּומה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהיא

הּטבל. מן ְִֶֶַַָֻהמתּקן

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ּתאנֹות ‡. ׁשּנפלה 2חמּׁשים לבנֹות וחמּׁשים ׁשחֹורֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

הּׁשחֹורֹות  - לבנה היתה ּתרּומה: ׁשל אחת ּתאנה ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָָלתֹוכן
מדּמעֹות  והּלבנֹות הּׁשחֹורֹות 3מּתרֹות, - ׁשחֹורה היתה ; ְְְְְְַַָָָָָָֻֻ

ידּוע  אין ואם מּתרֹות. והּלבנֹות ׁשחֹורה 4מדּמעֹות, אם ְְְְְִִֵַַָָָָָֻֻ
הּכל  מן ּומאה ּבאחד עֹולה - לבנה ואם ידע 5היתה . ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹ

היתה  מדּמעֹות 6מה ּכּלן הרי - וׁשכח ׁשּנפלה .7אחר ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
ּדבלה ·. ׁשל ּומלּבנים דבלה עּגּולי עּגּול 8וכן ׁשּנפל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

היה  מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל מלּבן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹו
לּמלּבנים  מצטרפין העּגּולין הרי - ע ּגּול ותעלה 9אֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָ

ּגדֹולים  דבלה עּגּולי הּכל. מן ּומאה ּבאחד ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּתרּומה
ּגדֹול 10ּוקטּנים  אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּדבלה עּגּול ׁשּנפל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבמׁשקל  ּבין ּבמנין ּבין מעלין הן הרי - קטן אם .11היה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
הריני  - ּוקטּנים ּגדֹולים עּגּולין למאה עּגּול נפל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָּכיצד?

נפל  קטן עּגּול 12אֹומר נפל הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה , ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּכל  מׁשקל עּגּול עּׂשרים מהן עּגּולים, ארּבעים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָלתֹו
אחד  ּכל מׁשקל עּגּול עּׂשרים ּומהן ליטרין, ארּבע ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחד
הריני  - ואחד ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹלטרא,

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל, קטן ְְִִִֵֶַַַַַָָָָאֹומר
והּסלת ‚. את 13והּקמח להעלֹות מצטרפין אינן - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ְַָהּתרּומה.
ׁשּנפלה „. חּטים ׁשל מגּורה 14סאה ּפי חּטים 15על ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ

ּומאה  ּבאחד אֹותּה מׁשערין אין אּלא 16- מׁשערין ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
נבללה  ּבאיזה 17אם ידּוע אין אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

הּתרּומה  את רֹואין יעּׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום
ּׂשעֹורים  ּגּבי על חּטים היא הּתרּומה 18ּכאּלּו ּומפריׁש , ְְְְִִִִִִֵַַַַָ

החּלין  מן מעט עם הּמגּורה ּגּבי על ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻעצמּה
ּׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ּכמי עליהן, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנפלה

קּפֹות ‰. לתֹו19ׁשּתי ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות ׁשּתי אֹו ְְְְְְֵֵֶָָָֻ
אם  נפלה: מהן זֹו לאי ידּוע ואין ונבללה, מהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאחת
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מינין. כשני להו דהוו מוחזק איסור כאן ואין הוא נפשיה באנפי חדא דכל ותאכל, המותר הוא מי טבל,39)ותוכיח של
מדומע. הכרי עושה ואינה שתעלה ודינה התרומה כנגד מאה שם כן.40)והיה אצל 41)אחרי מסויים במקום נקבעה

שנפלה. שסאה 42)הסאה רבינו כתב ו) (הלכה שלמעלה פי על [ואף מדומע הכל ועושה התרומה נתרבתה שעכשיו
כאן  - נדמעו לא השנייה, שתיפול קודם בראשונה ידע אם אחרת, סאה שנפלה עד להגביהה הספיק ולא למאה שנפלה

ומדמעות]. הן מצטרפות ביחד, הסאין שתי שנתחברו התרומה.43)כיוון מהם באיזה יודעים אנו ג'1)שאין יבאר
ואין  לתוכן דבילה עיגול שנפל וקטנים גדולים דבילה עיגולי ודין תרומה. תאנה לתוכן ונפלה לבנות וג' שחורות תאנים
טהורה  או טמאה תרומה סאה תרומה. ספק וכל חטים, של מגורה פי על שנפלה חטין של סאה קטן. או גדול היה אם ידוע
נפלה. לאיזו נודע ולא אחרת נפלה ואח"כ מהן, לאחת תרומה סאה שנפלה קופות שתי חולין. ממאה לפחות שנפלה

ט.2) משנה פ"ד הסאהֿתרומה 3)תרומות את לבטל ללבנות ומסייעות מעלות השחורות ואין ממאה. פחות בהם  שיש
שם). הרא"ש (פי' הם שמותרות מכיון מנין 4)שנפלה, ידי על לברר שאיֿאפשר והמדובר עקיבא. כרבי ח, משנה שם

רוקח). (מעשה מקצתן שנאבדו כגון והלבנות, השחורות (פירוש 5)התאנים זו את זו מעלות - איסור בספק שכולם שכיון
שם). עקיבא.6)הרא"ש רב לדעת שם סאה 7)ירושלמי הרי עיון: צריך [אבל שירליאו). (ר"ש נאסרו - שנאסרו שכיון

וגם  ט), משנה פ"ה (תרומות התרומה לבטל מצטרפים - בשוגג חולין שם נפלו ושוב סאה, ממאה לפחות שנפלה תרומה
התרומה?]. את יבטלו לא ולמה התאנות, כל שנתערבו נמצא השכחה, ידי על עושים 8)כאן אדם "בני חֿט. משניות שם

לאותם  דומות שהן לפי מלבנים נקראות מרובעות, דבלות כמין כן גם מהן ועושין עגולות, ככרות כמו התאנים מדבלת
המשניות). פירוש - יד ג, (נחום מלבן" החזיקי ממש, עברי שהיא דעתי ולפיכך הלבנים, בהם שעושים כיון 9)הדפוסים

זו. את זו מעלות - מלבנים בין עגולים בין אסורות וכולן ידוע, שם.10)שאין שם.11)במשנה ויש 12)ירושלמי
חולין. של ואחד מאה ולבררם 13)כאן לרקד אפשר הרי - מעורבים שהם ואףֿעלֿפי כחכמים. פ"ו, תרומות תוספתא

ותאנים  עיגולים כמו מצטרפים, - נפל מה ידע לא אם אבל סולת, או קמח נפל, מה ידע אם דוקא והיינו זה. מתוך זה
כפשוטה). (תוספתא יא.14)למעלה משנה פ"ד המשנה).15)תרומות (פירוש בו שאוצרים המקום הוא

שבמגורה.16) יהושע.17)בתחתונות רבי כדעת שם, פ"ה.18)משנה שם יב,19)תוספתא משנה פ"ד תרומות

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'c iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחד  ּבבית מגּורֹות ׁשּתי מצטרפֹות,20היּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ
מגּורה  ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל מן ּומאה ּבאחד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹותעלה
זה  ּבבית קּפה היתה ואפּלּו מצטרפֹות והּקּפֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻֻאחת.

ׁשּתיהן  לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב לפי אחר, ּבבית 21וקּפה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
- עירֹות ּבׁשּתי הּקּפֹות ׁשּתי היּו אם אבל אחד. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֻּבבית

מצטרפֹות. ְְִֵָָאינן
.Â להעלֹות רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה 22וכיצד ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָ

מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה, - מּׁשתיהן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחד
חּלין  ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים מעלה. - מּזֹו ,23וחציּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

אחד  ּכד ּבפי ּתרּומה ׁשל ּתאנים ליטרא מהם,24ׁשּדרס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הרי  - וכד ּכד מאה ׁשם היּו אם היא: זֹו אי ידּוע ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָואין
מּדמי  חּוץ לכהן ּומֹוכרּה מהם אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹזֹו
- מּמאה ּפחֹות היּו ואם מּתרין; והּׁשאר ליטרא, ְְְְִִִִֵַָָָָָָָֻאֹותּה

מּתרין  והּׁשּולים מדּמעֹות, ּכּלן .25הּפּמין ְְִִִַַַָָָֻֻֻֻ
.Êּדרסּה אם ואין 26וכן עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

העּגּול  ּפי על ּדרסּה הּוא. זה אי אם 27ידּוע ידּוע ואין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבדרֹומֹו אֹו הּוא 28ּבצפֹונֹו עּגּול זה אי רֹואין 29ולא - ְְְִִִִֵֶֹ

ּפרּודֹות  הם ּכאּלּו יׁש30אֹותם אם הּמׁשקל; לפי ותעלה , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
ּבכל  ׁשּיׁש והּוא ּתעלה. - ליטרין מאה העּגּולין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכל

ליטרין 31עּגּול  ׁשני על יתר הּתרּומה 32מהן ׁשּתבטל ּכדי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
החּלין. ּברב ּבטל הּתרּומה ׁשּספק ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֻּברב;

.Á אֹוסר ּוספקּה ּבמאה, אֹוסר וּדאּה - ְְְֵֵֵֵַַָָָָָהּתרּומה
ּביֹותר 33ּבחמּׁשים  היה ואם ּברב; אּלא הּתר לּה ואין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּתרּומה  אחת ּתאנה ּכיצד? רב. צריכה אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחמּׁשים
קּימין  הּמאה והרי ותׁשע, לתׁשעים הּכל 34ׁשּנפלה - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לזרים, .35אסּור ְְְִֵֶַָָ

.Ë אחת ׁשּמא 37מחמּׁשים 36נפלה הּכל, מן אחת ואבדה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
היא  ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה היא החּלין מן ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻאחת
חּלין  עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות, אּלּו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשאבדה

אחר  יֹותר 38מּמקֹום ואחת ּתאנים חמּׁשים עליהן ויֹוסיף ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
חמּׁשים  לתֹו ּתרּומה ׁשל אחת נפלה ואם הּכל. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹעל

לזרים  הּׁשאר הּתר - הּכל מן אחת ואבדה .39ואחת ְְְְְִִַַַַַַַָָָָֹֻ
.È ּתרּומה ראׁשֹון 40סאה מעּׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא 41ׁשּלא והקּדׁש ׁשני למעּׂשר אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשם  יּקרא - נפלה ראׁשֹון למעּׂשר אם הּכל: ונּדּמע ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹנפּדּו,

לּכהנים  הּכל ויּמכר מעּׂשר, מּדמי 42לתרּומת חּוץ ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָֹֹ
למעּׂשר  ואם ׁשּבֹו; מעּׂשר ּתרּומת ּומּדמי ׁשּנפלה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומה

יּפדּו אּלּו הרי - נפלה והקּדׁש חּוץ 43ׁשני לכהן ויּמכרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ
ּתרּומה. ְְִֵָמּדמי

.‡È טמאה ּתרּומה חּלין 44סאה מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻ
טמאין  ּבין הקּדׁש, אֹו ׁשני מעּׂשר אֹו ראׁשֹון מעּׂשר 45אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַ

ה  ונּדּמע הֹואיל טהֹורים, ּכתרּומה ּבין הּכל הרי - ּכל ְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹֹ
לעֹולם, אסּור הּכל והרי לּכל, ּבאכילה ׁשאסּורה ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹטמאה

אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּירקבּו. עד אֹותן 46ּומּניחים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשּדרּכֹו ּבדבר אבל חי; להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבדבר
מהן; ויאכל ּבהם יּתקל ׁשּמא יּניחן, לא - חי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלהאכל

טמאה  ּתרּומה ׁשּמדליקין ּכדר הּכל ידליק .47אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
.·È טהֹורה ּתרּומה חּלין 48סאה מּמאה לפחֹות 49ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֻ

והּכהן  ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהנים הּכל יּמכר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹטמאין
קליֹות  זה מדּמע ּפרֹות 50אֹוכל ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו , ְְְֵֵֵֶָָָֻ

מכׁשירין  מן 51ׁשאינן ׁשּבֹו הּתרּומה תטמא ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מּכביצה  ּפחֹות זה מדּמע ילּוׁש אֹו הּטמאין. ,52החּלין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכתנאֿקמא.20)כחכמים. שם בירושלמי דרכן 21)ברייתא אין מגורות להתפנות, דרכן קופות ח): (הלכה שם
(פירוש  הטלטול בשעת יתקבצו ונעתקות שמטלטלות וכיון למקום, ממקום ולהעתיקן לטלטלן להתפנות, ופירוש להתפנות.

שם). שם.22)המשנה יהושע.23)ירושלמי וכרבי יא, משנה שם להעלות 24)תרומות רצה שאם למעלה, שכתב כמו
מעלה. - מהם פומין.25)אחד מאה שיהיו וצריך לבטל, מסייעות התחתונות אין בהלכה 26)ולפיכך האמור על מוסב

עיגול  פי על או כוורת פי על בדרס שהואֿהדין יעלו, לא פומין ממאה פחות ואם יעלו, פומין מאה שם יש שאם הקודמת,
וצריך). ד"ה ז הלכה בירושלמי הפנים שם.27)(מראה הפנים מראה עצמה, בפני בבא היא ד.28)זו ביצה

בעיגול.29) מקום  באיזה יודע אינו וגם דרס, עיגול באיזה יודע אינו דברים: שני ממנו נתעלמו כלומר:30)כלומר:
שם). (רש"י הפה שעל הליטרא את להעלות התחתונות ומצטרפות דימוע, בספק וכולם שולים, בשל מעורבים פומין כאילו

התורה,31) מן ברוב תרומה הספק לבטל כדי עיגול בכל שיהא צריך עצמו, בפני ניכר ועיגול עיגול שכל כיון שם. ירושלמי
שם). הפנים (מראה ומאה באחד להעלותה מצטרפין צורך 32)ואז שאין הרי שהוא", וכל ליטרין "שני שם : (בירושלמי

איתיביה  ד"ה מד. לפסחים מהרש"א ועיין ממש. בתרי" בפלתי ב"חד בש"ך, א סעיף קט סימן יורהֿדעה ערוך' וב'שולחן .
תשובה). ה"ז.33)ובפתחי פ"ד שם תרומה.34)ירושלמי בוודאי כאן א.35)ויש הלכה של 36)למעלה המשך
הקודמת. שם.37)ההלכה הפנים מראה ועיין חמשים". "לתוך אברבנאל: חמשים 38)בכ"י "עד בירושלמי: כמפורש

לכתחילה. איסור מבטלין שאין לפי ולהרבות, להוסיף אסור ממאה, לפחות שנפלה ודאי שבתרומה אףֿעלֿפי רוב". צריכה
ואחד.39) בחמשים די לפיכך שאבדה, היא תרומה של אותה שמא ספק כאן שיש שכיון משנה 40)שם. פ"ה תרומות

מעשר.41)א. לזרים.42)תרומת אסור חולין.43)שהדמוע שם.44)ויהיו או 45)משנה חולין, אותם כלומר,
הקדש. או (כסףֿמשנה).46)מעשר שם כגירסתו המשנה, על תקלה 47)ירושלמי יהיה שלא כדי מאוס בכלי שנותנים

יב. הלכה בפי"ב כמבואר שם.48)לאחרים, מדומע.49)משנה משקה 50)שהכל עליהם יפול שלא באש. קלוי
משקין  שבעה עליהם נפלו אם אלא טומאה, מקבלים אינם שאוכלין לפי בתרומה, תיטמא שלא לטומאה, המכשיר

אֿב. הלכות אוכלין טומאת מהלכות בפ"א כמבואר לטומאה, ג.51)המכשירים הלכה שם כמבואר לטומאה,
שם.52) המשניות (פירוש ביצה כחצי אחת כל תהיה קטנות, ככרות שיעשנה הוא ונקודים נקודים". "יאכלו שם: במשנה
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.„È,ּתרּומה ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְִֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻולפניהן
לתֹו חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - אּלּו לתֹו אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָֻֻונפלּו
ׁשּלא  ּפי על ואף הּתרּומה. לתֹו ּותרּומה נפל ּו, ְְְְְִִֶַַַָָָֹֻחּלין
ּבתרּומה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתרּומה. על חּלין ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֻרּבּו
- ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל מּדבריהם; ׁשהּוא הּזה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבּזמן

הּתרּומה. על חּלין ׁשּירּבּו ְְִִֶַַַָֻעד
.ÂË הּכרי לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ואמר 39סאה ּתרּומת 40, : ְְְְְְְִֶַַַָָָָָ

ׁשם  סאה אֹותּה ׁשּנפלה ּבּמקֹום - לתֹוכֹו זה ְְְְִֶֶַַָָָָָָהּכרי
הּכל 41נסּתּימה  ונּדמע הּכרי, ׁשּנפלה 42ּתרּומת ּבּתרּומה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹ

חֹולקין  - ּבצפֹונֹו הּכרי ּתרּומת אמר: הּכרי. ְְְְְְִִִִִַַַַַָּובתרּומת
רביע  ונמצא לׁשנים, - ׁשּבּצפֹון והחצי לׁשנים, ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָאֹותֹו

המדּמע. הּוא צפֹוני, צפֹון ׁשהּוא ְְְְִִֶַַָֻהּכרי,
.ÊË ּכריים ׁשני ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהיּו

מדּמעין  ׁשניהן הרי - מהן סאין 43ּבאחד ׁשּתי לפניו היּו . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻ
עּׂשּויה  האּלּו הּסאין מן אחת הרי ואמר: אחד, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּוכרי

אחת הרי - הּזה הּכרי על ואין ּתרּומה ּתרּומה, מהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
אחת, ּוסאה ּכריים ׁשני לפניו היּו היא. זֹו אי ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָידּוע
הרי  - הּללּו הּכריים מן אחד על ּתרּומה זֹו הרי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר:
הּוא  זה אי ידּוע ואין מהן, אחד ונּתּקן ּתרּומה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהיא

הּטבל. מן ְִֶֶַַָֻהמתּקן

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ּתאנֹות ‡. ׁשּנפלה 2חמּׁשים לבנֹות וחמּׁשים ׁשחֹורֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

הּׁשחֹורֹות  - לבנה היתה ּתרּומה: ׁשל אחת ּתאנה ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָָלתֹוכן
מדּמעֹות  והּלבנֹות הּׁשחֹורֹות 3מּתרֹות, - ׁשחֹורה היתה ; ְְְְְְַַָָָָָָֻֻ

ידּוע  אין ואם מּתרֹות. והּלבנֹות ׁשחֹורה 4מדּמעֹות, אם ְְְְְִִֵַַָָָָָֻֻ
הּכל  מן ּומאה ּבאחד עֹולה - לבנה ואם ידע 5היתה . ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹ

היתה  מדּמעֹות 6מה ּכּלן הרי - וׁשכח ׁשּנפלה .7אחר ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
ּדבלה ·. ׁשל ּומלּבנים דבלה עּגּולי עּגּול 8וכן ׁשּנפל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

היה  מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל מלּבן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹו
לּמלּבנים  מצטרפין העּגּולין הרי - ע ּגּול ותעלה 9אֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָ

ּגדֹולים  דבלה עּגּולי הּכל. מן ּומאה ּבאחד ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּתרּומה
ּגדֹול 10ּוקטּנים  אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּדבלה עּגּול ׁשּנפל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבמׁשקל  ּבין ּבמנין ּבין מעלין הן הרי - קטן אם .11היה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
הריני  - ּוקטּנים ּגדֹולים עּגּולין למאה עּגּול נפל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָּכיצד?

נפל  קטן עּגּול 12אֹומר נפל הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה , ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּכל  מׁשקל עּגּול עּׂשרים מהן עּגּולים, ארּבעים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָלתֹו
אחד  ּכל מׁשקל עּגּול עּׂשרים ּומהן ליטרין, ארּבע ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחד
הריני  - ואחד ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹלטרא,

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל, קטן ְְִִִֵֶַַַַַָָָָאֹומר
והּסלת ‚. את 13והּקמח להעלֹות מצטרפין אינן - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ְַָהּתרּומה.
ׁשּנפלה „. חּטים ׁשל מגּורה 14סאה ּפי חּטים 15על ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ

ּומאה  ּבאחד אֹותּה מׁשערין אין אּלא 16- מׁשערין ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
נבללה  ּבאיזה 17אם ידּוע אין אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

הּתרּומה  את רֹואין יעּׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום
ּׂשעֹורים  ּגּבי על חּטים היא הּתרּומה 18ּכאּלּו ּומפריׁש , ְְְְִִִִִִֵַַַַָ

החּלין  מן מעט עם הּמגּורה ּגּבי על ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻעצמּה
ּׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ּכמי עליהן, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנפלה

קּפֹות ‰. לתֹו19ׁשּתי ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות ׁשּתי אֹו ְְְְְְֵֵֶָָָֻ
אם  נפלה: מהן זֹו לאי ידּוע ואין ונבללה, מהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאחת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מינין. כשני להו דהוו מוחזק איסור כאן ואין הוא נפשיה באנפי חדא דכל ותאכל, המותר הוא מי טבל,39)ותוכיח של
מדומע. הכרי עושה ואינה שתעלה ודינה התרומה כנגד מאה שם כן.40)והיה אצל 41)אחרי מסויים במקום נקבעה

שנפלה. שסאה 42)הסאה רבינו כתב ו) (הלכה שלמעלה פי על [ואף מדומע הכל ועושה התרומה נתרבתה שעכשיו
כאן  - נדמעו לא השנייה, שתיפול קודם בראשונה ידע אם אחרת, סאה שנפלה עד להגביהה הספיק ולא למאה שנפלה

ומדמעות]. הן מצטרפות ביחד, הסאין שתי שנתחברו התרומה.43)כיוון מהם באיזה יודעים אנו ג'1)שאין יבאר
ואין  לתוכן דבילה עיגול שנפל וקטנים גדולים דבילה עיגולי ודין תרומה. תאנה לתוכן ונפלה לבנות וג' שחורות תאנים
טהורה  או טמאה תרומה סאה תרומה. ספק וכל חטים, של מגורה פי על שנפלה חטין של סאה קטן. או גדול היה אם ידוע
נפלה. לאיזו נודע ולא אחרת נפלה ואח"כ מהן, לאחת תרומה סאה שנפלה קופות שתי חולין. ממאה לפחות שנפלה

ט.2) משנה פ"ד הסאהֿתרומה 3)תרומות את לבטל ללבנות ומסייעות מעלות השחורות ואין ממאה. פחות בהם  שיש
שם). הרא"ש (פי' הם שמותרות מכיון מנין 4)שנפלה, ידי על לברר שאיֿאפשר והמדובר עקיבא. כרבי ח, משנה שם

רוקח). (מעשה מקצתן שנאבדו כגון והלבנות, השחורות (פירוש 5)התאנים זו את זו מעלות - איסור בספק שכולם שכיון
שם). עקיבא.6)הרא"ש רב לדעת שם סאה 7)ירושלמי הרי עיון: צריך [אבל שירליאו). (ר"ש נאסרו - שנאסרו שכיון

וגם  ט), משנה פ"ה (תרומות התרומה לבטל מצטרפים - בשוגג חולין שם נפלו ושוב סאה, ממאה לפחות שנפלה תרומה
התרומה?]. את יבטלו לא ולמה התאנות, כל שנתערבו נמצא השכחה, ידי על עושים 8)כאן אדם "בני חֿט. משניות שם

לאותם  דומות שהן לפי מלבנים נקראות מרובעות, דבלות כמין כן גם מהן ועושין עגולות, ככרות כמו התאנים מדבלת
המשניות). פירוש - יד ג, (נחום מלבן" החזיקי ממש, עברי שהיא דעתי ולפיכך הלבנים, בהם שעושים כיון 9)הדפוסים

זו. את זו מעלות - מלבנים בין עגולים בין אסורות וכולן ידוע, שם.10)שאין שם.11)במשנה ויש 12)ירושלמי
חולין. של ואחד מאה ולבררם 13)כאן לרקד אפשר הרי - מעורבים שהם ואףֿעלֿפי כחכמים. פ"ו, תרומות תוספתא

ותאנים  עיגולים כמו מצטרפים, - נפל מה ידע לא אם אבל סולת, או קמח נפל, מה ידע אם דוקא והיינו זה. מתוך זה
כפשוטה). (תוספתא יא.14)למעלה משנה פ"ד המשנה).15)תרומות (פירוש בו שאוצרים המקום הוא

שבמגורה.16) יהושע.17)בתחתונות רבי כדעת שם, פ"ה.18)משנה שם יב,19)תוספתא משנה פ"ד תרומות

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'c iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחד  ּבבית מגּורֹות ׁשּתי מצטרפֹות,20היּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ
מגּורה  ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל מן ּומאה ּבאחד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹותעלה
זה  ּבבית קּפה היתה ואפּלּו מצטרפֹות והּקּפֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻֻאחת.

ׁשּתיהן  לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב לפי אחר, ּבבית 21וקּפה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
- עירֹות ּבׁשּתי הּקּפֹות ׁשּתי היּו אם אבל אחד. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֻּבבית

מצטרפֹות. ְְִֵָָאינן
.Â להעלֹות רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה 22וכיצד ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָ

מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה, - מּׁשתיהן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחד
חּלין  ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים מעלה. - מּזֹו ,23וחציּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

אחד  ּכד ּבפי ּתרּומה ׁשל ּתאנים ליטרא מהם,24ׁשּדרס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הרי  - וכד ּכד מאה ׁשם היּו אם היא: זֹו אי ידּוע ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָואין
מּדמי  חּוץ לכהן ּומֹוכרּה מהם אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹזֹו
- מּמאה ּפחֹות היּו ואם מּתרין; והּׁשאר ליטרא, ְְְְִִִִֵַָָָָָָָֻאֹותּה

מּתרין  והּׁשּולים מדּמעֹות, ּכּלן .25הּפּמין ְְִִִַַַָָָֻֻֻֻ
.Êּדרסּה אם ואין 26וכן עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

העּגּול  ּפי על ּדרסּה הּוא. זה אי אם 27ידּוע ידּוע ואין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבדרֹומֹו אֹו הּוא 28ּבצפֹונֹו עּגּול זה אי רֹואין 29ולא - ְְְִִִִֵֶֹ

ּפרּודֹות  הם ּכאּלּו יׁש30אֹותם אם הּמׁשקל; לפי ותעלה , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
ּבכל  ׁשּיׁש והּוא ּתעלה. - ליטרין מאה העּגּולין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכל

ליטרין 31עּגּול  ׁשני על יתר הּתרּומה 32מהן ׁשּתבטל ּכדי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
החּלין. ּברב ּבטל הּתרּומה ׁשּספק ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֻּברב;

.Á אֹוסר ּוספקּה ּבמאה, אֹוסר וּדאּה - ְְְֵֵֵֵַַָָָָָהּתרּומה
ּביֹותר 33ּבחמּׁשים  היה ואם ּברב; אּלא הּתר לּה ואין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּתרּומה  אחת ּתאנה ּכיצד? רב. צריכה אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחמּׁשים
קּימין  הּמאה והרי ותׁשע, לתׁשעים הּכל 34ׁשּנפלה - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לזרים, .35אסּור ְְְִֵֶַָָ

.Ë אחת ׁשּמא 37מחמּׁשים 36נפלה הּכל, מן אחת ואבדה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
היא  ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה היא החּלין מן ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻאחת
חּלין  עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות, אּלּו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשאבדה

אחר  יֹותר 38מּמקֹום ואחת ּתאנים חמּׁשים עליהן ויֹוסיף ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
חמּׁשים  לתֹו ּתרּומה ׁשל אחת נפלה ואם הּכל. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹעל

לזרים  הּׁשאר הּתר - הּכל מן אחת ואבדה .39ואחת ְְְְְִִַַַַַַַָָָָֹֻ
.È ּתרּומה ראׁשֹון 40סאה מעּׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא 41ׁשּלא והקּדׁש ׁשני למעּׂשר אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשם  יּקרא - נפלה ראׁשֹון למעּׂשר אם הּכל: ונּדּמע ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹנפּדּו,

לּכהנים  הּכל ויּמכר מעּׂשר, מּדמי 42לתרּומת חּוץ ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָֹֹ
למעּׂשר  ואם ׁשּבֹו; מעּׂשר ּתרּומת ּומּדמי ׁשּנפלה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומה

יּפדּו אּלּו הרי - נפלה והקּדׁש חּוץ 43ׁשני לכהן ויּמכרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ
ּתרּומה. ְְִֵָמּדמי

.‡È טמאה ּתרּומה חּלין 44סאה מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻ
טמאין  ּבין הקּדׁש, אֹו ׁשני מעּׂשר אֹו ראׁשֹון מעּׂשר 45אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַ

ה  ונּדּמע הֹואיל טהֹורים, ּכתרּומה ּבין הּכל הרי - ּכל ְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹֹ
לעֹולם, אסּור הּכל והרי לּכל, ּבאכילה ׁשאסּורה ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹטמאה

אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּירקבּו. עד אֹותן 46ּומּניחים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשּדרּכֹו ּבדבר אבל חי; להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבדבר
מהן; ויאכל ּבהם יּתקל ׁשּמא יּניחן, לא - חי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלהאכל

טמאה  ּתרּומה ׁשּמדליקין ּכדר הּכל ידליק .47אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
.·È טהֹורה ּתרּומה חּלין 48סאה מּמאה לפחֹות 49ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֻ

והּכהן  ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהנים הּכל יּמכר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹטמאין
קליֹות  זה מדּמע ּפרֹות 50אֹוכל ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו , ְְְֵֵֵֶָָָֻ

מכׁשירין  מן 51ׁשאינן ׁשּבֹו הּתרּומה תטמא ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מּכביצה  ּפחֹות זה מדּמע ילּוׁש אֹו הּטמאין. ,52החּלין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻ
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וכתנאֿקמא.20)כחכמים. שם בירושלמי דרכן 21)ברייתא אין מגורות להתפנות, דרכן קופות ח): (הלכה שם
(פירוש  הטלטול בשעת יתקבצו ונעתקות שמטלטלות וכיון למקום, ממקום ולהעתיקן לטלטלן להתפנות, ופירוש להתפנות.

שם). שם.22)המשנה יהושע.23)ירושלמי וכרבי יא, משנה שם להעלות 24)תרומות רצה שאם למעלה, שכתב כמו
מעלה. - מהם פומין.25)אחד מאה שיהיו וצריך לבטל, מסייעות התחתונות אין בהלכה 26)ולפיכך האמור על מוסב

עיגול  פי על או כוורת פי על בדרס שהואֿהדין יעלו, לא פומין ממאה פחות ואם יעלו, פומין מאה שם יש שאם הקודמת,
וצריך). ד"ה ז הלכה בירושלמי הפנים שם.27)(מראה הפנים מראה עצמה, בפני בבא היא ד.28)זו ביצה

בעיגול.29) מקום  באיזה יודע אינו וגם דרס, עיגול באיזה יודע אינו דברים: שני ממנו נתעלמו כלומר:30)כלומר:
שם). (רש"י הפה שעל הליטרא את להעלות התחתונות ומצטרפות דימוע, בספק וכולם שולים, בשל מעורבים פומין כאילו

התורה,31) מן ברוב תרומה הספק לבטל כדי עיגול בכל שיהא צריך עצמו, בפני ניכר ועיגול עיגול שכל כיון שם. ירושלמי
שם). הפנים (מראה ומאה באחד להעלותה מצטרפין צורך 32)ואז שאין הרי שהוא", וכל ליטרין "שני שם : (בירושלמי

איתיביה  ד"ה מד. לפסחים מהרש"א ועיין ממש. בתרי" בפלתי ב"חד בש"ך, א סעיף קט סימן יורהֿדעה ערוך' וב'שולחן .
תשובה). ה"ז.33)ובפתחי פ"ד שם תרומה.34)ירושלמי בוודאי כאן א.35)ויש הלכה של 36)למעלה המשך
הקודמת. שם.37)ההלכה הפנים מראה ועיין חמשים". "לתוך אברבנאל: חמשים 38)בכ"י "עד בירושלמי: כמפורש

לכתחילה. איסור מבטלין שאין לפי ולהרבות, להוסיף אסור ממאה, לפחות שנפלה ודאי שבתרומה אףֿעלֿפי רוב". צריכה
ואחד.39) בחמשים די לפיכך שאבדה, היא תרומה של אותה שמא ספק כאן שיש שכיון משנה 40)שם. פ"ה תרומות

מעשר.41)א. לזרים.42)תרומת אסור חולין.43)שהדמוע שם.44)ויהיו או 45)משנה חולין, אותם כלומר,
הקדש. או (כסףֿמשנה).46)מעשר שם כגירסתו המשנה, על תקלה 47)ירושלמי יהיה שלא כדי מאוס בכלי שנותנים

יב. הלכה בפי"ב כמבואר שם.48)לאחרים, מדומע.49)משנה משקה 50)שהכל עליהם יפול שלא באש. קלוי
משקין  שבעה עליהם נפלו אם אלא טומאה, מקבלים אינם שאוכלין לפי בתרומה, תיטמא שלא לטומאה, המכשיר

אֿב. הלכות אוכלין טומאת מהלכות בפ"א כמבואר לטומאה, ג.51)המכשירים הלכה שם כמבואר לטומאה,
שם.52) המשניות (פירוש ביצה כחצי אחת כל תהיה קטנות, ככרות שיעשנה הוא ונקודים נקודים". "יאכלו שם: במשנה
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אחר  אכל מטּמא טמא אכל ּכביצה.53ׁשאין ׁשּיהיה עד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
זה  מדּמע יתחּלק ּכדי 54אֹו עּסה, ּבכל מּכביצה ּפחֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ְִֵֶֶַָָֹׁשּלא
.‚È טמאה ּתרּומה טהֹורין 55סאה חּלין למאה ,56ׁשּנפלה ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֻ

סאה  -57וכן טמאין חּלין למאה ׁשּנפלה טהֹורה ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻ
קליֹות 58ּתעלה  ותאכל ּומאה, ּבמי 59ּבאחד ּתּלֹוׁש אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

היא  ׁשּנפלה הּסאה ׁשאין מּכביצה; ּפחֹות אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּפרֹות
ׁשעלתה  עצמּה .60הּסאה ְְְֶַַָָָָ

.„È טמאה ּתרּומה ׁשל 61סאה סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָ
ּבמעּוט  ּבטלה - טהֹורה הּכל 62ּתרּומה ואֹוכלין ְְְְְְִִַָָָָֹ

נפלה 63ּבטהרה  ואם עד 64. הּכל יּניח - מּמאה לפחֹות ְְְְֳִִִֵַַַַָָָָָָֹ
ֵֵֶָׁשּירקב.

.ÂË קּפֹות סאה 65ׁשּתי אחת ׁשּנפלה לתֹו ּתרּומה ׁשל ְְְְְֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשנּיה  סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ונֹודע ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמהן
ׁשּנפלה  לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן זֹו לאי ידּוע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואין
הּקלקלה  את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה, נפלה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָראׁשֹונה

סאה 66ּבמקלקל  נפלה ואין 67. מהם אחת לתֹו ראׁשֹונה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ונֹודע  ׁשנּיה סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָידּוע
ׁשנּיה  ׁשּנפלה לּמקֹום אֹומרים: אין - נפלה מהן זֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלאי

מקלקלֹות. ׁשּתיהן אּלא ראׁשֹונה, ְְְְִֵֶֶָָָָָֻנפלה
.ÊË קּפֹות ׁשּתי טהֹורה 68היּו ואחת טמאה אחת ,69, ְְְְֵֵַַַַָָָֻ

זֹו אי ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ׁשל סאה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָונפלה
נפלה. הּטמאה לתֹו אֹומרין: - ְְְְִִֵַָָָהיא

.ÊÈ קּפֹות ׁשל 70ׁשּתי ואחת טהֹורה ּתר ּומה ׁשל אחת , ְְְְֵֶֶַַַַָָֻ
טמאין  אחת 71חּלין לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה : ְְְְְְִִֵַַָָָָָֻ

נפלה  ּתרּומה ׁשל לתֹו אֹומרין: - יאכלּו72מהן והחּלין , ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּכתרּומה  .73ּבטהרה ְְֳִָָָ

.ÁÈ- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָנפלה
נפלה  ּתרּומה ׁשל לתֹו קליֹות 74אֹומרין: יאכלּו והחּלין , ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

גדֹולה. ּכתרּומה ְְְֳִָָָָ(ּבטהרה
.ËÈ- מהן אחת לתֹו ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָסאה

יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו ְְְְְְִִֵֶַָָָָֻאֹומרין:
ּפרֹות 75קליֹות) ּבמי יּלֹוׁשּו .76אֹו ְְִֵֵָ

.Î קּפֹות ׁשל 77ׁשּתי ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת , ְְְְֵֵֶֶַַַַָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בר"ש). שם א).53)ועיין הלכה פ"ד (שם טומאה מקבל מכביצה בפחות שגם כביצה, צריך אין טומאה לקבלת אבל
עיסה.54) בכל והמדומע מכביצה פחות שיהיה אחרות חכמים.55)לעיסות כדעת ב, משנה שם שלא 56)תרומות

(ר"ש). בנפילתה התרומה טימאתם ולא הכל.57)הוכשרו לדברי ג, משנה שם.58)שם תטמא 59)כחכמים שלא
הטהורה. מאה 60)התרומה לתוך טמאה תרומה סאה נפלה שאם ב), משנה (שם אליעזר כר' ולא ותאכל. תעלה ולכן

שם. חכמים כדעת אלא שעלתה, היא שנפלה שהיא ותישרף, התרומה תעלה - טהורים ד.61)חולין משנה שם
תרומה.62) הכל שהרי שם), המשניות (פירוש תעלה ולא שם. וכג.63)כחכמים כב: והובא 64)בכורות א, משנה שם

יא. הלכה ואחת 65)למעלה מאה מהן אחת באף כשאין והמדובר ח. הלכה פ"ד שם וירושלמי פ"ז, תרומות תוספתא
נפלה  שהסאה וזו ואחת, מאה ואחת אחת בכל שיש או נדמעה, - לתוכה תרומה הסאה שנפלה שזו באופן התרומה, נגד

(רדב"ז). לכהן סאה בהרמת חייבת תוכה מותרת.66)אל והשנייה למעלה. ראה בהרמה. נתחייבה או נדמעה שהראשונה
יד. הלכה פ"י למעלה שם.67)וראה וירושלמי ג.68)תוספתא הלכה פ"ז שם וירושלמי שם, בתוספתא 69)תוספתא

שכל  (כסףֿמשנה), חולין של שניהם אם הואֿהדין רבינו, ולדעת טהורה". תרומה של ואחת טמאה, תרומה של "אחת שם:
תו  יותר, מקולקל הקלקלה.שהוא בו חולין 70)לין של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי

והחולין  נפלה, תרומה לתוך אומר אני נפלה, מהן לאיזה ידוע ואין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה סאה נפלה טמאין,
להלן. ועיין מכביצה. פחות היינו רבינו, שלדעת יב, הלכה למעלה וראה נקודים". שם,71)יאכלו בירושלמי הוא כן

הכסףֿמשנה, הגיה וכן טהורים". "חולין העתיק הנגיד ר"י בשו"ת אבל קורקוס. הר"י לפני שהיה כ"י ברמב"ם הוא וכן
עז. והערה כא והלכה יח, הלכה להלן וראה הראב"ד. קושיית ליישב הלכה 72)בכדי פ"י למעלה ראה מותרים. והחולין

זה,73)יד. לענין אבל באכילה), החולין איסור =) הפסד שיש במקום אלא נפלה" תרומה לתוך "תרומה אמרו שלא
(מהר"י  הגוף בטומאת תרומה אוכל ונמצא החולין, לתוך התרומה נפלה שמא חששו - הפסד כאן שאין בטהרה, להזהר
מכביצה, פחות פחות היינו נקודים", יאכלו "והחולין אמרו: שם ובירושלמי עח). והערה כא, הלכה להלן (וראה קורקוס).

התרומה. את יטמאו היא 74)שלא החולין, לתוך נפלה אם ובין התרומה, לתוך נפלה אם בין הלא עיון: צריכה זו הלכה
"שתי  שם: בירושלמי מפורש וכן החולין. את ולהתיר התרומה את לאסור נפלה תרומה לתוך שתרומה תלו ולמה אוסרת,
אי  מהֿנפשך, אסורות, שתיהן טמאה, תרומה סאה נפלה וכו' טמאין חולין של ואחת טהורה, תרומה של אחת קופות,

עז). והערה כא הלכה להלן, עוד (ועיין אסור" נפלה חולין של לתוך אי אסור, נפלה תרומה ליתא 75)לתוך המוקף, כל
הדברים  ואמנם כפשוטה). (תוספתא כתביֿיד כמה ובעוד קורקוס, הר"י שלפני כ"י וברמב"ם קושטא ובדפוס רומי בדפוס

התרומה 76)כפולים. נטמאה כבר שהרי פירות, במי תלוש או קליות תאכל לומר יתכן "שלא זה על השיג הראב"ד
כש  אלא החולין, ולפי ונטמאו טהורין", חולין של "ואחת הקודמת בהלכה הכסףֿמשנה הגיה זה ומתוך עסקינן". הוכשרו

אל  התרומה נפלה שמא וחששו טומאה, לקבל הוכשרו לא שעוד טהורים בחולין שהמדובר כאן, רבינו דברי מיושבים זה
חששו  לא אכילה איסור שלענין שאףֿעלֿפי מהתרומה. ייטמאו שלא טומאה, לקבל יכשירום שלא תיקנו ולפיכך החולין,
(וראה  הקודמת בהלכה למעלה כמבואר חששו, להכשיר) שלא זהירות =) הפסד שאין במקום - התרומה בהם נפלה שמא

עז). והערה כא הלכה נפלה 77)להלן כו' טהורין חולין של ואחת טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
(הוצאת  פ"ו שם בתוספתא וכן נקודים". יאכלו והחולין נפלה, טמאה תרומה של לתוך אומר אני טהורה, תרומה סאה
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אחת  לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה טהֹורין, ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֻחּלין
יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו אֹומרין - ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻמהן

ְָקליֹות.
.‡Î סאה אח 78נפלה לתֹו טמאה ּתרּומה -ׁשל מהן ת ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָ

אסּור  - טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות. ּוספק 79ׁשּתיהן , ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָ
מן  - טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני מּתר; - ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻֻהמדּמע
ׁשּבארנּו העּקרים על מּדבריהן, - המדּמע ואּסּור ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּתֹורה,

מאכלֹות  אּסּורי .80ּבהלכֹות ְְֲִִֵַָ

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
חבית ‡. ּכיצד? ׁשהּוא. ּבכל מדּמעת - סתּומה ְְְִִֵֶַַַַָָָָחבית

חבּיֹות  אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָסתּומה
ּבאחד  ּתעלה - החבּיֹות נפּתחּו הּכל. נּדּמע - ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹסתּומֹות

ֵָּומאה.
אחת ·. ונפלה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחבית

היא  ּתרּומה ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול לּים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻמהם
ונפלה  למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּנפלה.
לפי  אחת. להפריׁש צרי אּלא הּגדֹול; לּים מהן ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאחת
אין  - ּבּה וכּיֹוצא ּותאנה נּכרת, נפילתּה - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהחבית

נּכרת. ְִִֶֶָָנפילתּה
אחת ‚. ונפּתחה חבּיֹות ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית

החבית; אֹותּה וׁשֹותה מּמאה אחד מּמּנה נֹוטל - ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמהן

אחת  וכל ׁשּיּפתחּו. עד אסּורֹות - החבּיֹות ׁשאר ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָאבל
וׁשֹותה  דּמּועּה ּכדי מּמּנה נֹוטל - מהן ׁשּתּפתח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחת
ונפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית נתערבה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָהּׁשאר.
וׁשֹותה  אחת חבית דּמּוע ּכדי מהם נֹוטל - מאה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהם
לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורֹות, החמּׁשים ּוׁשאר ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָהּמאה;
אלפים  ּכּמה היּו אפּלּו ּברב. ׁשהיא ּתרּומה ׁשל ְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָֹחבית

הימּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח מה וכל מדּמע, ּכּלן - אחד חבּיֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
מדּמע. והּׁשאר ׁשֹותה, והּׁשירים ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻמּמאה,

ׁשהמחּמץ „. מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּכבר
ׁשל  ּתּפּוח רּסק אם ,לפיכ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהמתּבל
העּסה  ּכל - והחמיצה העּסה לתֹו ּונתנֹו ְְְְְִִִֶָָָָָָָָּתרּומה

לזרים. ואסּורה ְְֲִַַַָָֻמדּמעת
חלמֹון ‰. אפּלּו - ּתרּומה ׁשל ּבתבלין ׁשּנּתּבלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּביצה

בֹולע. ׁשהּוא מּפני אסּור, ְִֵֵֶֶַָָׁשּלּה
.Â ואחר והגּביהֹו העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּׂשאֹור

מּתרת. זֹו הרי - נתחּמצה ְְֲִֵֶֶַָָֻּכ
.Êמינֹו ּבׁשאינֹו מין (ּתרּומה) נתערב ׁשאם ּבארנּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכבר

עם  ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם. ּבנֹותן -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל אם ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻהּתבׁשיל,
הּבצל  ואם לזרים; אסּור הּתבׁשיל הרי - הּבצל ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָטעם
- ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא ּתרּומה, והּתבׁשיל ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֻחּלין

אסּור. הּבצל ֲֵַָָָהרי
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לתוך  תרומה סאה נפלה טהורין, חולין של ואחת טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי :(64 141 עמ' ליברמן הגר"ש
עד  בטהרה יאכלו לא טהורין וחולין נפלה, טמאה תרומה לתוך אומר הריני נפלה, מהן זו לאי ידוע ואינו מהן אחת
טמאה, תרומה נפלה שאילו טהורה. תרומה בשנפלה כבירושלמי, רבינו ומפרש כביצה". ועיסה עיסה בכל שאין שיתחשבו

הסמוכה. בהלכה מפורש ונפלה 78)דינו טהורין, חולין של ואחת טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
בטהרה". יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומר אני נפלה, מהן לאיזה יודע ואינו מהן, אחת לתוך טמאה תרומה סאה
טמאה  תרומה של סאה ונפלה טמאים, חולין של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, שבשתי יז, הלכה למעלה וראה
להשוותם  ויש ונתהפכו, נשתבשו רבינו דברי כי [ויתכן עיון. צריכים רבינו ודברי הירושלמי. לדעת אסורות שתיהן - לתוכם
סאה  נפלה טמאין, חולין של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, שתי יז) (הלכה להיות: צריך וכן הירושלמי. לדברי
סאה  נפלה כא) (הלכה כתרומה. בטהרה יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה
ולפי"ז  עג. הערה למעלה וראה הירושלמי. כדברי ממש זה והרי וכו'. אסורות שתיהן מהן, אחת לתוך טמאה תרומה של
קופות, שתי כ) (הלכה עה. והערה ע הערה שם עיין יז, הלכה למעלה הכסףֿמשנה ולהגהת הראב"ד להשגת מקום אין
תרומה  של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה של סאה ונפלה טהורין, חולין של ואחת טמאה תרומה של אחת
נפלה, תרומה של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טמאה תרומה סאה נפלה יחֿיט) (הלכות קליות. יאכלו והחולין נפלה,

קליות) יאכלו כו' (בטהרה קליות יאכלו קורקוס].והחולין בר"י ועיין הירושלמי, כדברי שוב זה והרי פירות. במי ילושו או
טהורה 79) תרומה אחת קופות, ששתי מחוברות), כא והלכה יז  שהלכה למעלה, (ראה יז הלכה שלמעלה מה על מוסב [זה

ואףֿעלֿפיֿכן  נפלה, תרומה של לתוך שאומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה של סאה שנפלה טמאין, חולין של ואחת
טמאה  תרומה שספק כתב זה ועל החולין, לתוך נפלה התרומה שמא חוששים אנו זה לענין כי בטהרה, יאכלו החולין
איסור  על עובר הוא הרי אותה, ויטמאו הטמאים, בחולין כאן נתערבה שאם היינו התורה, מן טמאה תרומה שאיסור אסור,
לענין  אבל בדיעבד. שזהו אכילה, לענין אלא זה אין ברוב, בטלה התורה שמן שאףֿעלֿפי תרומה, מטמא של דאורייתא
דאורייתא  איסור זהו ובתרומה לכתחילה, איסור מבטלין אין והרי כלכתחילה, זה הרי בטהרה, עוד להזהר שאפשר טומאה,

יח). סימן בתשובה אבניֿמילואים שכתב כמו הדעות, יֿיג.80)לכל אֿו, הלכות פט"ו שם עיין במינו. במין כלומר,
העיסה.1) לתוך שנפל תרומה של שאור או תרומה של בתבלין שנתבלה ביצה שהוא, בכל מדמעת סתומה שחבית יבאר

פת  הרודה אחר. דבר איזה או תרומה של ירק עם חולין של ירק הכובש טעם. בנותן הוא אם בתרומה מינו בשאינו מין
של  שמן שנתערבו. במים, מזוגים חולין ואחד תרומה אחד יין של כוסות ב' תרומה. של יין חבית פי על ונתנה חמה

מברך. הוא מה תרומה והאוכל תרומה. שנקראו הדברים אחר. דבר גבי על או פירות גבי על שנפל תרומה



קמי zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'c iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחר  אכל מטּמא טמא אכל ּכביצה.53ׁשאין ׁשּיהיה עד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
זה  מדּמע יתחּלק ּכדי 54אֹו עּסה, ּבכל מּכביצה ּפחֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ְִֵֶֶַָָֹׁשּלא
.‚È טמאה ּתרּומה טהֹורין 55סאה חּלין למאה ,56ׁשּנפלה ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֻ

סאה  -57וכן טמאין חּלין למאה ׁשּנפלה טהֹורה ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻ
קליֹות 58ּתעלה  ותאכל ּומאה, ּבמי 59ּבאחד ּתּלֹוׁש אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

היא  ׁשּנפלה הּסאה ׁשאין מּכביצה; ּפחֹות אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּפרֹות
ׁשעלתה  עצמּה .60הּסאה ְְְֶַַָָָָ

.„È טמאה ּתרּומה ׁשל 61סאה סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָ
ּבמעּוט  ּבטלה - טהֹורה הּכל 62ּתרּומה ואֹוכלין ְְְְְְִִַָָָָֹ

נפלה 63ּבטהרה  ואם עד 64. הּכל יּניח - מּמאה לפחֹות ְְְְֳִִִֵַַַַָָָָָָֹ
ֵֵֶָׁשּירקב.

.ÂË קּפֹות סאה 65ׁשּתי אחת ׁשּנפלה לתֹו ּתרּומה ׁשל ְְְְְֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשנּיה  סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ונֹודע ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמהן
ׁשּנפלה  לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן זֹו לאי ידּוע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואין
הּקלקלה  את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה, נפלה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָראׁשֹונה

סאה 66ּבמקלקל  נפלה ואין 67. מהם אחת לתֹו ראׁשֹונה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ונֹודע  ׁשנּיה סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָידּוע
ׁשנּיה  ׁשּנפלה לּמקֹום אֹומרים: אין - נפלה מהן זֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלאי

מקלקלֹות. ׁשּתיהן אּלא ראׁשֹונה, ְְְְִֵֶֶָָָָָֻנפלה
.ÊË קּפֹות ׁשּתי טהֹורה 68היּו ואחת טמאה אחת ,69, ְְְְֵֵַַַַָָָֻ

זֹו אי ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ׁשל סאה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָונפלה
נפלה. הּטמאה לתֹו אֹומרין: - ְְְְִִֵַָָָהיא

.ÊÈ קּפֹות ׁשל 70ׁשּתי ואחת טהֹורה ּתר ּומה ׁשל אחת , ְְְְֵֶֶַַַַָָֻ
טמאין  אחת 71חּלין לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה : ְְְְְְִִֵַַָָָָָֻ

נפלה  ּתרּומה ׁשל לתֹו אֹומרין: - יאכלּו72מהן והחּלין , ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּכתרּומה  .73ּבטהרה ְְֳִָָָ

.ÁÈ- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָנפלה
נפלה  ּתרּומה ׁשל לתֹו קליֹות 74אֹומרין: יאכלּו והחּלין , ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

גדֹולה. ּכתרּומה ְְְֳִָָָָ(ּבטהרה
.ËÈ- מהן אחת לתֹו ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָסאה

יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו ְְְְְְִִֵֶַָָָָֻאֹומרין:
ּפרֹות 75קליֹות) ּבמי יּלֹוׁשּו .76אֹו ְְִֵֵָ

.Î קּפֹות ׁשל 77ׁשּתי ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת , ְְְְֵֵֶֶַַַַָָֻ
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בר"ש). שם א).53)ועיין הלכה פ"ד (שם טומאה מקבל מכביצה בפחות שגם כביצה, צריך אין טומאה לקבלת אבל
עיסה.54) בכל והמדומע מכביצה פחות שיהיה אחרות חכמים.55)לעיסות כדעת ב, משנה שם שלא 56)תרומות

(ר"ש). בנפילתה התרומה טימאתם ולא הכל.57)הוכשרו לדברי ג, משנה שם.58)שם תטמא 59)כחכמים שלא
הטהורה. מאה 60)התרומה לתוך טמאה תרומה סאה נפלה שאם ב), משנה (שם אליעזר כר' ולא ותאכל. תעלה ולכן

שם. חכמים כדעת אלא שעלתה, היא שנפלה שהיא ותישרף, התרומה תעלה - טהורים ד.61)חולין משנה שם
תרומה.62) הכל שהרי שם), המשניות (פירוש תעלה ולא שם. וכג.63)כחכמים כב: והובא 64)בכורות א, משנה שם

יא. הלכה ואחת 65)למעלה מאה מהן אחת באף כשאין והמדובר ח. הלכה פ"ד שם וירושלמי פ"ז, תרומות תוספתא
נפלה  שהסאה וזו ואחת, מאה ואחת אחת בכל שיש או נדמעה, - לתוכה תרומה הסאה שנפלה שזו באופן התרומה, נגד

(רדב"ז). לכהן סאה בהרמת חייבת תוכה מותרת.66)אל והשנייה למעלה. ראה בהרמה. נתחייבה או נדמעה שהראשונה
יד. הלכה פ"י למעלה שם.67)וראה וירושלמי ג.68)תוספתא הלכה פ"ז שם וירושלמי שם, בתוספתא 69)תוספתא

שכל  (כסףֿמשנה), חולין של שניהם אם הואֿהדין רבינו, ולדעת טהורה". תרומה של ואחת טמאה, תרומה של "אחת שם:
תו  יותר, מקולקל הקלקלה.שהוא בו חולין 70)לין של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי

והחולין  נפלה, תרומה לתוך אומר אני נפלה, מהן לאיזה ידוע ואין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה סאה נפלה טמאין,
להלן. ועיין מכביצה. פחות היינו רבינו, שלדעת יב, הלכה למעלה וראה נקודים". שם,71)יאכלו בירושלמי הוא כן

הכסףֿמשנה, הגיה וכן טהורים". "חולין העתיק הנגיד ר"י בשו"ת אבל קורקוס. הר"י לפני שהיה כ"י ברמב"ם הוא וכן
עז. והערה כא והלכה יח, הלכה להלן וראה הראב"ד. קושיית ליישב הלכה 72)בכדי פ"י למעלה ראה מותרים. והחולין

זה,73)יד. לענין אבל באכילה), החולין איסור =) הפסד שיש במקום אלא נפלה" תרומה לתוך "תרומה אמרו שלא
(מהר"י  הגוף בטומאת תרומה אוכל ונמצא החולין, לתוך התרומה נפלה שמא חששו - הפסד כאן שאין בטהרה, להזהר
מכביצה, פחות פחות היינו נקודים", יאכלו "והחולין אמרו: שם ובירושלמי עח). והערה כא, הלכה להלן (וראה קורקוס).

התרומה. את יטמאו היא 74)שלא החולין, לתוך נפלה אם ובין התרומה, לתוך נפלה אם בין הלא עיון: צריכה זו הלכה
"שתי  שם: בירושלמי מפורש וכן החולין. את ולהתיר התרומה את לאסור נפלה תרומה לתוך שתרומה תלו ולמה אוסרת,
אי  מהֿנפשך, אסורות, שתיהן טמאה, תרומה סאה נפלה וכו' טמאין חולין של ואחת טהורה, תרומה של אחת קופות,

עז). והערה כא הלכה להלן, עוד (ועיין אסור" נפלה חולין של לתוך אי אסור, נפלה תרומה ליתא 75)לתוך המוקף, כל
הדברים  ואמנם כפשוטה). (תוספתא כתביֿיד כמה ובעוד קורקוס, הר"י שלפני כ"י וברמב"ם קושטא ובדפוס רומי בדפוס

התרומה 76)כפולים. נטמאה כבר שהרי פירות, במי תלוש או קליות תאכל לומר יתכן "שלא זה על השיג הראב"ד
כש  אלא החולין, ולפי ונטמאו טהורין", חולין של "ואחת הקודמת בהלכה הכסףֿמשנה הגיה זה ומתוך עסקינן". הוכשרו

אל  התרומה נפלה שמא וחששו טומאה, לקבל הוכשרו לא שעוד טהורים בחולין שהמדובר כאן, רבינו דברי מיושבים זה
חששו  לא אכילה איסור שלענין שאףֿעלֿפי מהתרומה. ייטמאו שלא טומאה, לקבל יכשירום שלא תיקנו ולפיכך החולין,
(וראה  הקודמת בהלכה למעלה כמבואר חששו, להכשיר) שלא זהירות =) הפסד שאין במקום - התרומה בהם נפלה שמא

עז). והערה כא הלכה נפלה 77)להלן כו' טהורין חולין של ואחת טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
(הוצאת  פ"ו שם בתוספתא וכן נקודים". יאכלו והחולין נפלה, טמאה תרומה של לתוך אומר אני טהורה, תרומה סאה

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'c iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחת  לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה טהֹורין, ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֻחּלין
יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו אֹומרין - ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻמהן

ְָקליֹות.
.‡Î סאה אח 78נפלה לתֹו טמאה ּתרּומה -ׁשל מהן ת ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָ

אסּור  - טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות. ּוספק 79ׁשּתיהן , ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָ
מן  - טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני מּתר; - ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻֻהמדּמע
ׁשּבארנּו העּקרים על מּדבריהן, - המדּמע ואּסּור ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּתֹורה,

מאכלֹות  אּסּורי .80ּבהלכֹות ְְֲִִֵַָ

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
חבית ‡. ּכיצד? ׁשהּוא. ּבכל מדּמעת - סתּומה ְְְִִֵֶַַַַָָָָחבית

חבּיֹות  אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָסתּומה
ּבאחד  ּתעלה - החבּיֹות נפּתחּו הּכל. נּדּמע - ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹסתּומֹות

ֵָּומאה.
אחת ·. ונפלה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחבית

היא  ּתרּומה ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול לּים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻמהם
ונפלה  למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּנפלה.
לפי  אחת. להפריׁש צרי אּלא הּגדֹול; לּים מהן ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאחת
אין  - ּבּה וכּיֹוצא ּותאנה נּכרת, נפילתּה - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהחבית

נּכרת. ְִִֶֶָָנפילתּה
אחת ‚. ונפּתחה חבּיֹות ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית

החבית; אֹותּה וׁשֹותה מּמאה אחד מּמּנה נֹוטל - ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמהן

אחת  וכל ׁשּיּפתחּו. עד אסּורֹות - החבּיֹות ׁשאר ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָאבל
וׁשֹותה  דּמּועּה ּכדי מּמּנה נֹוטל - מהן ׁשּתּפתח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחת
ונפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית נתערבה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָהּׁשאר.
וׁשֹותה  אחת חבית דּמּוע ּכדי מהם נֹוטל - מאה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהם
לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורֹות, החמּׁשים ּוׁשאר ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָהּמאה;
אלפים  ּכּמה היּו אפּלּו ּברב. ׁשהיא ּתרּומה ׁשל ְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָֹחבית

הימּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח מה וכל מדּמע, ּכּלן - אחד חבּיֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
מדּמע. והּׁשאר ׁשֹותה, והּׁשירים ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻמּמאה,

ׁשהמחּמץ „. מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּכבר
ׁשל  ּתּפּוח רּסק אם ,לפיכ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהמתּבל
העּסה  ּכל - והחמיצה העּסה לתֹו ּונתנֹו ְְְְְִִִֶָָָָָָָָּתרּומה

לזרים. ואסּורה ְְֲִַַַָָֻמדּמעת
חלמֹון ‰. אפּלּו - ּתרּומה ׁשל ּבתבלין ׁשּנּתּבלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּביצה

בֹולע. ׁשהּוא מּפני אסּור, ְִֵֵֶֶַָָׁשּלּה
.Â ואחר והגּביהֹו העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּׂשאֹור

מּתרת. זֹו הרי - נתחּמצה ְְֲִֵֶֶַָָֻּכ
.Êמינֹו ּבׁשאינֹו מין (ּתרּומה) נתערב ׁשאם ּבארנּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכבר

עם  ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם. ּבנֹותן -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל אם ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻהּתבׁשיל,
הּבצל  ואם לזרים; אסּור הּתבׁשיל הרי - הּבצל ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָטעם
- ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא ּתרּומה, והּתבׁשיל ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֻחּלין

אסּור. הּבצל ֲֵַָָָהרי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לתוך  תרומה סאה נפלה טהורין, חולין של ואחת טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי :(64 141 עמ' ליברמן הגר"ש
עד  בטהרה יאכלו לא טהורין וחולין נפלה, טמאה תרומה לתוך אומר הריני נפלה, מהן זו לאי ידוע ואינו מהן אחת
טמאה, תרומה נפלה שאילו טהורה. תרומה בשנפלה כבירושלמי, רבינו ומפרש כביצה". ועיסה עיסה בכל שאין שיתחשבו

הסמוכה. בהלכה מפורש ונפלה 78)דינו טהורין, חולין של ואחת טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
בטהרה". יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומר אני נפלה, מהן לאיזה יודע ואינו מהן, אחת לתוך טמאה תרומה סאה
טמאה  תרומה של סאה ונפלה טמאים, חולין של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, שבשתי יז, הלכה למעלה וראה
להשוותם  ויש ונתהפכו, נשתבשו רבינו דברי כי [ויתכן עיון. צריכים רבינו ודברי הירושלמי. לדעת אסורות שתיהן - לתוכם
סאה  נפלה טמאין, חולין של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, שתי יז) (הלכה להיות: צריך וכן הירושלמי. לדברי
סאה  נפלה כא) (הלכה כתרומה. בטהרה יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה
ולפי"ז  עג. הערה למעלה וראה הירושלמי. כדברי ממש זה והרי וכו'. אסורות שתיהן מהן, אחת לתוך טמאה תרומה של
קופות, שתי כ) (הלכה עה. והערה ע הערה שם עיין יז, הלכה למעלה הכסףֿמשנה ולהגהת הראב"ד להשגת מקום אין
תרומה  של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה של סאה ונפלה טהורין, חולין של ואחת טמאה תרומה של אחת
נפלה, תרומה של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טמאה תרומה סאה נפלה יחֿיט) (הלכות קליות. יאכלו והחולין נפלה,

קליות) יאכלו כו' (בטהרה קליות יאכלו קורקוס].והחולין בר"י ועיין הירושלמי, כדברי שוב זה והרי פירות. במי ילושו או
טהורה 79) תרומה אחת קופות, ששתי מחוברות), כא והלכה יז  שהלכה למעלה, (ראה יז הלכה שלמעלה מה על מוסב [זה

ואףֿעלֿפיֿכן  נפלה, תרומה של לתוך שאומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה של סאה שנפלה טמאין, חולין של ואחת
טמאה  תרומה שספק כתב זה ועל החולין, לתוך נפלה התרומה שמא חוששים אנו זה לענין כי בטהרה, יאכלו החולין
איסור  על עובר הוא הרי אותה, ויטמאו הטמאים, בחולין כאן נתערבה שאם היינו התורה, מן טמאה תרומה שאיסור אסור,
לענין  אבל בדיעבד. שזהו אכילה, לענין אלא זה אין ברוב, בטלה התורה שמן שאףֿעלֿפי תרומה, מטמא של דאורייתא
דאורייתא  איסור זהו ובתרומה לכתחילה, איסור מבטלין אין והרי כלכתחילה, זה הרי בטהרה, עוד להזהר שאפשר טומאה,

יח). סימן בתשובה אבניֿמילואים שכתב כמו הדעות, יֿיג.80)לכל אֿו, הלכות פט"ו שם עיין במינו. במין כלומר,
העיסה.1) לתוך שנפל תרומה של שאור או תרומה של בתבלין שנתבלה ביצה שהוא, בכל מדמעת סתומה שחבית יבאר

פת  הרודה אחר. דבר איזה או תרומה של ירק עם חולין של ירק הכובש טעם. בנותן הוא אם בתרומה מינו בשאינו מין
של  שמן שנתערבו. במים, מזוגים חולין ואחד תרומה אחד יין של כוסות ב' תרומה. של יין חבית פי על ונתנה חמה

מברך. הוא מה תרומה והאוכל תרומה. שנקראו הדברים אחר. דבר גבי על או פירות גבי על שנפל תרומה
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.Á ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָעדׁשים
- מחּת היה ואם מּתר, זה הרי - ׁשלם היה אם ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָֻֻיבׁש:
ׁשלם  ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ואם טעם. ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּבנֹותן
ּכל  ּוׁשאר טעם. ּבנֹותן אֹותֹו מׁשערין - מחּת ְְְְֲִֵֵַַַָָָֻּבין
ּבין  ׁשּנתּבּׁשל אחר הּבצל ׁשהׁשלי ּבין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּתבׁשיל
מׁשערין  - מחּת ּבין ׁשלם ּבין הּתבׁשיל, עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻׁשּבּׁשלֹו
עדׁשים  לתֹו ׁשלם ּבצל מה ּומּפני טעם. ּבנֹותן ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָאֹותֹו
מהן, ׁשֹואב ׁשאינֹו מּפני אֹותֹו? מׁשערין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּנתּבּׁשלּו
נתּבּׁשלּו. ׁשּכבר לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהרי
נּטלה  אם וכן .ּכמחּת הן הרי - רּכים ּבצלים היּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻואם
הּוא  הרי - לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, ּוקלּפתֹו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּפטמתֹו

ּבין ּכמח  ׁשלם ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .ּת ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ
טעם. ּבנֹותן - ְְֵַַָֻמחּת

.Ë זה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּכֹובׁש
ׁשאם  וׁשּומים, וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ לזרים. ְְְְִִִִִִִֵֶָָָָֻמּתר
ּבצלים  אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ׁשל ירק ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻּכבׁש
אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ׁשל ּבצלים עם חּלין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָֻׁשל
הּבצל  הרי - חּלין ׁשל ּבצל עם ּתרּומה ׁשל ירק ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכבׁש

לזרים. ְִָָֻמּתר
.È ּפצּועין היּו אם ּתרּומה: זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי

ׁשלמין, ּתרּומה וׁשל ּפצּועין חּלין ׁשהיּו אֹו ואּלּו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻאּלּו
אם  אבל אסּורין; אּלּו הרי - ּתרּומה ּבמי ׁשּכבׁשן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶָָָָאֹו
וזיתי  ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו אֹו ׁשלמין, ׁשניהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָהיּו
ׁשהּפצּועין  לפי מּתרין. אּלּו הרי - ׁשלמין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻֻהחּלין

הּׁשלמין. מן ְֲִִֵַׁשֹואבֹות
.‡È אסּורין הן הרי - ּתרּומה ׁשל ׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָמי

ְִָלזרים.
.·È מּׁשּום ּבּה יׁש - ּבּקדרה טעם נתנה ׁשּלא עד ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת:

ּתרּומה. מּׁשּום ּבּה אין - ּבּקדרה טעם מּׁשּנתנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּתרּומה;
.‚È:ּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה

- ּׂשעֹורים וׁשל מּתרת; זֹו הרי - חּטים ּפת היתה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֻאם
ׁשּׁשֹואבֹות. מּפני ְֲֲִֵֶָאסּורה,

.„È- הּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּתּנּור
אינֹו והריח ריחֹו, אּלא ּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין מּתרת; ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּפת

ָאסּור.
.ÂË על אף מים, ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָּׂשעֹורין

טעם  נֹותן ׁשאין מּתרין; הן הרי - מימיו ׁשהבאיׁשּו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻּפי
אֹוסר. ְִֵָלפגם

.ÊË ׁשל ּבֹור לתֹו ׁשּנפל ועצֹו, הּוא ּתרּומה, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַָָָּתלּתן
הרי  - ּבּיין טעם לבּדֹו לּתן ּכדי הּתלּתן ּבזרע יׁש אם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָיין,

לזרים. אסּור ְִִַַָָהּיין
.ÊÈ מזג חּלין, ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשני

החּלין  יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים אחד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכל
אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו אינֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכאּלּו
- הּתרּומה יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ראּוי אם ְְִִִֵֵַַַַַַָָמינֹו:
ּבארנּו, ׁשּכבר אסּור; - לאו ואם לזרים, מּתר הּכל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻהרי

הּיין. את מעלין הּמים ֲִִִֵֶֶַַַַַׁשאין
.ÁÈ והם ידיחם - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיין

- ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות.
אֹותֹו, יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. והם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻידיחם
ויּטל  אֹותֹו יקּפה - הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻוהּיין
טעם  ׁשּבֹו הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקלּפה

ֶֶַהּׁשמן.
.ËÈ;חּלין ּבּה יבּׁשל לא - ּתרּומה ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה

אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם טעם. ּבנֹותן - ּבּׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָואם
- הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל מּתר זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּביין
הּבּׁשּול  מקֹום ׁשֹוטף אּלא ּכּלֹו, את לׁשטף צרי ְְִִִֵֵֶֶַָָֹֻאין

ְִַּבלבד.
.Î- והּבּכּורים והחּלה מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּתרּומה

והרמתם  נאמר: מעּׂשר ּבתרּומת ּתרּומה. נקראּו ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּכּלן
נאמר: ּובחּלה ּגרן. ּכתרּומת ואֹומר: יי. ּתרּומת ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹמּמּנּו
ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ונאמר: תרּומה. ּתרימּו ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹחּלה
ל ואין ;יד ּותרּומת וגֹו' ויצהר תירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָמעּׂשר
מן  חּוץ זה ּבפסּוק פרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ׁשּטעּון ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹדבר
ׁשהן  למדּת, הא .יד ּותרּומת נאמר: ּובהן ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין
.‡Î אחד - ודּמּוע אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ

ואם  זה, עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין ּכּלן ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָֻהּוא:
אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעּׂשר ּתרּומת ודין יּׂשרפּו. - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָנטמאּו
לֹוקין  ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעּׂשר ּכתרּומת - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדרכים

אכילתּה. ֲִַָָעל
.·Î,מאכל אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְֲִֵֵַַָָָָָּכל

וצּונּו אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו אׁשר :מבר ּכ ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻואחר
אפּלּו מברכין אֹותם וראינּו קּבלנּו וכ ּתרּומה. ְְְְְְֱֲִִִִֶַָָָָָֹלאכל
ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם לארץ. חּוצה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבחּלת

ּכהּנתכם. את אּתן מּתנה עבדת ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּנאמר:
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּתרּומֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסלקּו

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום
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ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעּׂשר להפריׁש והּוא אחת ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָמצוה
הּזריעה מּׁשנת ללוּים.1וׁשנה זֹוולּתנֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

אּלּו: ְִִֵָּבפרקים
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זריעה.1) שנת שאינה השמיטה שנת למעט

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
גדֹולה 3ׁשּמפריׁשין 2אחר ‡. אחד 4ּתרּומה מפריׁש ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ּובֹו ראׁשֹון. מעּׂשר הּנקרא וזהּו הּנׁשאר. מן ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמעּׂשרה
וגֹומר. ליי ירימּו אׁשר יּׂשראל ּבני מעּׂשר את ּכי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנאמר:

הּזה  ּונקבֹות 6ללוּיים 5והּמעּׂשר זכרים ולבני 7, ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
לנחלה.8לוי  ּביּׂשראל מעּׂשר ּכל נתּתי הּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

ליּׂשראל ·. ּבאכילה מּתר ראׁשֹון לאכלֹו9מעּׂשר ּומּתר , ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר 10ּבטמאה  מקֹום וכל ּכלל. קדּׁשה ּבֹו ׁשאין ; ְְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֻֻ

ּומּנין  ׁשני. מעּׂשר אּלא אינֹו - ּפדּיה אֹו קדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבמעּׂשרֹות
ּתרּומתכם  לכם ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ראׁשֹון ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻׁשּמעּׂשר

ויקב  ּגרן מה הּיקב; מן וכמלאה הּגרן מן חּלין 11ּכּדגן - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ
ּתרּומתֹו ׁשּנּטלה ראׁשֹון מעּׂשר אף ּדבר, חּלין 12לכל - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ

לפיכ ּדבר. ׁשּנׁשּבית 13לכל לוי ּבת ׁשּנבעלה 14, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

זנּות  ואֹוכלת 15ּבעילת הּמעּׂשר לּה נֹותנין מי 16- אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ
אחד 17ׁשּׁשמעה  עד לּה העיד אֹו ּבעלּה ונּסת 18ׁשּמת ,19, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּתהיה  חכמים אֹותּה קנסּו - ּבעלּה ּבא ּכ ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָואחר
ּבמעּׂשר.20אסּורה  ְֲֲֵַָ

ראׁשֹון 21לוּיים ‚. מעּׂשר מפריׁשין ּכדי 22וכהנים , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַֹ
מעּׂשר  ּתרּומת מּמּנּו מפריׁשין 23להפריׁש הּכהנים וכן . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַֹ

ּתרּומֹות  ׁשהּכהנים 25ּומעּׂשרֹות 24ׁשאר ּולפי לעצמן. ְְְְְְֲִִֶַַַַָָֹ
הּכל  מן ּתלמּוד 26נֹוטלין ּבטבלן? ּפרֹותיהן יאכלּו יכֹול , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ

'אּתם' למדּו: הּׁשמּועה מּפי אּתם. גם ּתרימּו ּכן ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָלֹומר:
הּכהנים. את לרּבֹות - אּתם' 'ּגם הלוּים; אּלּו -ְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ

הּמעּׂשר „. מֹוציאין הּכהנים 27אין ּכי 28מּיד ׁשּנאמר: ; ֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ
יּׂשראל  ּבני מאת ּכהּנה 29תקחּו מּתנֹות ּכל וכן אין 30. - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָֻ

לכהן  מּכהן אֹותן הלוּים 31מֹוציאין את קנס ועזרא . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
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בטבלם.1) פירותיהם יאכלו הכהנים אם ודין קדושה. בו יש ואם לאוכלו, מותר ישראל ואם ראשון, מעשר נקרא מה יבאר
והולך  אוכל להיות מותר אם בטבלו. מעשרו האוכל לוי בן או טבלין פירותיו האוכל לכהן. מכהן המעשר מוציאין ואם
הריני  לחבירו האומר בהם. שוין והמעשר שהתרומה הדברים ודין אחר. מקום על זה ממקום מעשרין ואם יפריש. ואח"כ
מקצת  המפריש ודין באומד. מעשרים ואם המובחר. מן אלא מעשרין אין ודין מהמעשר. שפטורים והדברים ידך. על מעשר

מעשר. הוא אם ההפרשה.2)מעשר סדר הוא שמה 3)שכן ראשון, מעשר מפריש - לכהן התרומה נתן לא שעדיין ואף
הנתינות. סדר על ולא ההפרשות, סדר על אלא נאמר לא תאחר" לא ודמעך "מלאתך גדולה"4)שנאמר: "תרומה נקראת

מחמישים. אחד היא גדולה תרומה ואילו ממאה, אחד שהיא מעשר לתרומת לבעלים.5)ביחס שהוא שני למעשר בניגוד
לכהן.6) אף ראשון מעשר שאמר: עזריה בן אלעזר כר' ולא עקיבא, רבי נבעלה 7)כדעת או שנשבית לוייה גם שהרי

ייחוד. משום הגרנות בבית לה חולקין שאין אלא ואוכלת, מעשר לה נותנים זנות, אלא 8)בעילת למד לא זה מפסוק
לוי". לבנות "ולא לדרוש: יש לוי" "ולבני אדרבא שהרי ממנו, ללמוד אין לנקבות גם ניתן שהוא אבל ללויים, שהמעשר

לזרים".9) אסור ראשון "מעשר שאמר מאיר כרבי מקום",10)דלא בכל אותו "ואכלתם הפסוק (מן בספרי זאת למדו
בקבר". ומעשרות.11)"אפילו תרומות מהם תרומת 12)שהופרשו משום באכילה אסור תרומתו שניטלה קודם אבל

בו. המעורבת חולין.13)מעשר שהוא לגוי.14)לפי נבעלה שמא הייתה 15)וחוששים שאם כנעני. לעבד או לגוי
מתרומה. נפסלת הייתה כהן שכיחה.16)בת אינה שזנות משום בעלה, שמת בשמעה כדלהלן אותה, קנסו מפי 17)ולא

אחרת. לעדות כשרים אינם אלה שכל ושפחה, עבד מפי או אחר עד מפי ששמע עד מפי או תומו לפי המסיח גוי
רבינו 18) פסק לבעלה חזרה שלעניין פי על [ואף קנסוה. לא - בעלה בא כך ואחר וניסת עדים שני לה העידו שאם נראה

לא  זנות בעילת נבעלה שהרי קנסוה, לא מעשר לעניין - ומזה מזה תצא עדים בשני ניסת שאפילו ה, הלכה י פרק שם
זה  גם שקר, העידו העדים ששני ויתברר בעלה יבוא כך ואחר בעדים נישואין כן כמו שכיחה, לא שזנות משום קנסוה,

שכיח]. איסור.19)לא עשתה לא שהרי קנסוה, לא בלבד, נתקדשה אלא ניסת לא אם אף 20)אבל שאסורה משמע
מעשר. תרומת 21)באכילת ממנו להפריש כדי רק ראשון מעשר מפרישים לויים רק שלא לך לומר לכהנים, לויים הקדים

ללוי. ליתן מנת על שלא מפרישים הכהנים גם אלא אחר, ללוי ליתנו כדי ולא פי 22)מעשר על ואף לעצמן. ומשאירים
וכהנים  בלויים - מצוה, שום כאן אין לתת שלא דעת על הפריש ואם לכהן או ללוי ליתנה ההפרשה מצוות עיקר שבישראל

כן. הדבר מפרישים 23)אין הלויים ביניהם: הבדל יש זאת ובכל לאחרים ליתנו כדי המעשר הפרשת אין בשניהם כלומר,
לעצמם. מעשר תרומת להפריש כדי ראשון מעשר מפרישים הכהנים ואילו לכהן, וליתנה מעשר תרומת להפריש כדי מעשר

תרומה.24) נקראות שכולן וביכורים, וחלה תרומה אין 25)כגון עני ובמעשר שני במעשר שהרי מובנים, הדברים אין
ראשון  מעשר שהרי מיושב לא זה גם אבל ראשון. למעשר הכוונה אלא דווקא לאו שמעשרות כתב [וה"פרישה" חלק לכהן
"שאר  פענחו ושוב תרו"מ, "שאר וכתבו וטעו תרומות. שאר כלומר: תרומ'", "שאר כתוב שהיה ונראה למעלה. הוזכר כבר

ומעשר"]. תרומות "שאר או ומעשרות" אותן.26)תרומות ואוכלים הלויים ומן הישראלים מן תרומות נוטלים כלומר,
התרומות. תערובת מחמת הוא טבל איסור כל שהרי טבל, לאכול מותרים שיהיו לטעות מקום היה שכן, מעשר 27)וכיוון

הלויים.28)ראשון. מיד אותו מוציאים שאין שכן אין 29)וכל אבל ללויים, מעשר נותנים "ישראל בספרי. הוא כן
לוקחים  אתם אין המעשר, את לוקחים אתם ישראל בני "מאת שם: זוטא בספרי הוא וכן ללויים". מעשר נותנים כהנים

הכהנים". מיד המעשר מוציאים אין אמרו מכאן הכהנים, מיד המעשר וקיבה.30)את ולחיים זרוע [ומה 31)תרומות,
הכהנים]. מיד ולא הלויים, מיד היינו - מידם מוציאים וחלה מעשר ותרומת שתרומה שם: שאמרו
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.Á ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָעדׁשים
- מחּת היה ואם מּתר, זה הרי - ׁשלם היה אם ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָֻֻיבׁש:
ׁשלם  ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ואם טעם. ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּבנֹותן
ּכל  ּוׁשאר טעם. ּבנֹותן אֹותֹו מׁשערין - מחּת ְְְְֲִֵֵַַַָָָֻּבין
ּבין  ׁשּנתּבּׁשל אחר הּבצל ׁשהׁשלי ּבין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּתבׁשיל
מׁשערין  - מחּת ּבין ׁשלם ּבין הּתבׁשיל, עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻׁשּבּׁשלֹו
עדׁשים  לתֹו ׁשלם ּבצל מה ּומּפני טעם. ּבנֹותן ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָאֹותֹו
מהן, ׁשֹואב ׁשאינֹו מּפני אֹותֹו? מׁשערין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּנתּבּׁשלּו
נתּבּׁשלּו. ׁשּכבר לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהרי
נּטלה  אם וכן .ּכמחּת הן הרי - רּכים ּבצלים היּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻואם
הּוא  הרי - לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, ּוקלּפתֹו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּפטמתֹו

ּבין ּכמח  ׁשלם ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .ּת ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ
טעם. ּבנֹותן - ְְֵַַָֻמחּת

.Ë זה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּכֹובׁש
ׁשאם  וׁשּומים, וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ לזרים. ְְְְִִִִִִִֵֶָָָָֻמּתר
ּבצלים  אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ׁשל ירק ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻּכבׁש
אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ׁשל ּבצלים עם חּלין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָֻׁשל
הּבצל  הרי - חּלין ׁשל ּבצל עם ּתרּומה ׁשל ירק ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכבׁש

לזרים. ְִָָֻמּתר
.È ּפצּועין היּו אם ּתרּומה: זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי

ׁשלמין, ּתרּומה וׁשל ּפצּועין חּלין ׁשהיּו אֹו ואּלּו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻאּלּו
אם  אבל אסּורין; אּלּו הרי - ּתרּומה ּבמי ׁשּכבׁשן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶָָָָאֹו
וזיתי  ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו אֹו ׁשלמין, ׁשניהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָהיּו
ׁשהּפצּועין  לפי מּתרין. אּלּו הרי - ׁשלמין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻֻהחּלין

הּׁשלמין. מן ְֲִִֵַׁשֹואבֹות
.‡È אסּורין הן הרי - ּתרּומה ׁשל ׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָמי

ְִָלזרים.
.·È מּׁשּום ּבּה יׁש - ּבּקדרה טעם נתנה ׁשּלא עד ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת:

ּתרּומה. מּׁשּום ּבּה אין - ּבּקדרה טעם מּׁשּנתנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּתרּומה;
.‚È:ּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה

- ּׂשעֹורים וׁשל מּתרת; זֹו הרי - חּטים ּפת היתה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֻאם
ׁשּׁשֹואבֹות. מּפני ְֲֲִֵֶָאסּורה,

.„È- הּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּתּנּור
אינֹו והריח ריחֹו, אּלא ּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין מּתרת; ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּפת

ָאסּור.
.ÂË על אף מים, ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָּׂשעֹורין

טעם  נֹותן ׁשאין מּתרין; הן הרי - מימיו ׁשהבאיׁשּו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻּפי
אֹוסר. ְִֵָלפגם

.ÊË ׁשל ּבֹור לתֹו ׁשּנפל ועצֹו, הּוא ּתרּומה, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַָָָּתלּתן
הרי  - ּבּיין טעם לבּדֹו לּתן ּכדי הּתלּתן ּבזרע יׁש אם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָיין,

לזרים. אסּור ְִִַַָָהּיין
.ÊÈ מזג חּלין, ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשני

החּלין  יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים אחד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכל
אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו אינֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכאּלּו
- הּתרּומה יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ראּוי אם ְְִִִֵֵַַַַַַָָמינֹו:
ּבארנּו, ׁשּכבר אסּור; - לאו ואם לזרים, מּתר הּכל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻהרי

הּיין. את מעלין הּמים ֲִִִֵֶֶַַַַַׁשאין
.ÁÈ והם ידיחם - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיין

- ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות.
אֹותֹו, יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. והם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻידיחם
ויּטל  אֹותֹו יקּפה - הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻוהּיין
טעם  ׁשּבֹו הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקלּפה

ֶֶַהּׁשמן.
.ËÈ;חּלין ּבּה יבּׁשל לא - ּתרּומה ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה

אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם טעם. ּבנֹותן - ּבּׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָואם
- הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל מּתר זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּביין
הּבּׁשּול  מקֹום ׁשֹוטף אּלא ּכּלֹו, את לׁשטף צרי ְְִִִֵֵֶֶַָָֹֻאין

ְִַּבלבד.
.Î- והּבּכּורים והחּלה מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּתרּומה

והרמתם  נאמר: מעּׂשר ּבתרּומת ּתרּומה. נקראּו ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּכּלן
נאמר: ּובחּלה ּגרן. ּכתרּומת ואֹומר: יי. ּתרּומת ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹמּמּנּו
ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ונאמר: תרּומה. ּתרימּו ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹחּלה
ל ואין ;יד ּותרּומת וגֹו' ויצהר תירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָמעּׂשר
מן  חּוץ זה ּבפסּוק פרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ׁשּטעּון ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹדבר
ׁשהן  למדּת, הא .יד ּותרּומת נאמר: ּובהן ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין
.‡Î אחד - ודּמּוע אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ

ואם  זה, עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין ּכּלן ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָֻהּוא:
אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעּׂשר ּתרּומת ודין יּׂשרפּו. - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָנטמאּו
לֹוקין  ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעּׂשר ּכתרּומת - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדרכים

אכילתּה. ֲִַָָעל
.·Î,מאכל אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְֲִֵֵַַָָָָָּכל

וצּונּו אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו אׁשר :מבר ּכ ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻואחר
אפּלּו מברכין אֹותם וראינּו קּבלנּו וכ ּתרּומה. ְְְְְְֱֲִִִִֶַָָָָָֹלאכל
ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם לארץ. חּוצה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבחּלת

ּכהּנתכם. את אּתן מּתנה עבדת ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּנאמר:
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּתרּומֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסלקּו

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום

-mirxfxtq
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ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעּׂשר להפריׁש והּוא אחת ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָמצוה
הּזריעה מּׁשנת ללוּים.1וׁשנה זֹוולּתנֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

אּלּו: ְִִֵָּבפרקים
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זריעה.1) שנת שאינה השמיטה שנת למעט
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lybe zxecdn jezn

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
גדֹולה 3ׁשּמפריׁשין 2אחר ‡. אחד 4ּתרּומה מפריׁש ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ּובֹו ראׁשֹון. מעּׂשר הּנקרא וזהּו הּנׁשאר. מן ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמעּׂשרה
וגֹומר. ליי ירימּו אׁשר יּׂשראל ּבני מעּׂשר את ּכי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנאמר:

הּזה  ּונקבֹות 6ללוּיים 5והּמעּׂשר זכרים ולבני 7, ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
לנחלה.8לוי  ּביּׂשראל מעּׂשר ּכל נתּתי הּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

ליּׂשראל ·. ּבאכילה מּתר ראׁשֹון לאכלֹו9מעּׂשר ּומּתר , ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר 10ּבטמאה  מקֹום וכל ּכלל. קדּׁשה ּבֹו ׁשאין ; ְְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֻֻ

ּומּנין  ׁשני. מעּׂשר אּלא אינֹו - ּפדּיה אֹו קדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבמעּׂשרֹות
ּתרּומתכם  לכם ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ראׁשֹון ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻׁשּמעּׂשר

ויקב  ּגרן מה הּיקב; מן וכמלאה הּגרן מן חּלין 11ּכּדגן - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ
ּתרּומתֹו ׁשּנּטלה ראׁשֹון מעּׂשר אף ּדבר, חּלין 12לכל - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ

לפיכ ּדבר. ׁשּנׁשּבית 13לכל לוי ּבת ׁשּנבעלה 14, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

זנּות  ואֹוכלת 15ּבעילת הּמעּׂשר לּה נֹותנין מי 16- אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ
אחד 17ׁשּׁשמעה  עד לּה העיד אֹו ּבעלּה ונּסת 18ׁשּמת ,19, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּתהיה  חכמים אֹותּה קנסּו - ּבעלּה ּבא ּכ ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָואחר
ּבמעּׂשר.20אסּורה  ְֲֲֵַָ

ראׁשֹון 21לוּיים ‚. מעּׂשר מפריׁשין ּכדי 22וכהנים , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַֹ
מעּׂשר  ּתרּומת מּמּנּו מפריׁשין 23להפריׁש הּכהנים וכן . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַֹ

ּתרּומֹות  ׁשהּכהנים 25ּומעּׂשרֹות 24ׁשאר ּולפי לעצמן. ְְְְְְֲִִֶַַַַָָֹ
הּכל  מן ּתלמּוד 26נֹוטלין ּבטבלן? ּפרֹותיהן יאכלּו יכֹול , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ

'אּתם' למדּו: הּׁשמּועה מּפי אּתם. גם ּתרימּו ּכן ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָלֹומר:
הּכהנים. את לרּבֹות - אּתם' 'ּגם הלוּים; אּלּו -ְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ

הּמעּׂשר „. מֹוציאין הּכהנים 27אין ּכי 28מּיד ׁשּנאמר: ; ֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ
יּׂשראל  ּבני מאת ּכהּנה 29תקחּו מּתנֹות ּכל וכן אין 30. - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָֻ

לכהן  מּכהן אֹותן הלוּים 31מֹוציאין את קנס ועזרא . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
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בטבלם.1) פירותיהם יאכלו הכהנים אם ודין קדושה. בו יש ואם לאוכלו, מותר ישראל ואם ראשון, מעשר נקרא מה יבאר
והולך  אוכל להיות מותר אם בטבלו. מעשרו האוכל לוי בן או טבלין פירותיו האוכל לכהן. מכהן המעשר מוציאין ואם
הריני  לחבירו האומר בהם. שוין והמעשר שהתרומה הדברים ודין אחר. מקום על זה ממקום מעשרין ואם יפריש. ואח"כ
מקצת  המפריש ודין באומד. מעשרים ואם המובחר. מן אלא מעשרין אין ודין מהמעשר. שפטורים והדברים ידך. על מעשר

מעשר. הוא אם ההפרשה.2)מעשר סדר הוא שמה 3)שכן ראשון, מעשר מפריש - לכהן התרומה נתן לא שעדיין ואף
הנתינות. סדר על ולא ההפרשות, סדר על אלא נאמר לא תאחר" לא ודמעך "מלאתך גדולה"4)שנאמר: "תרומה נקראת

מחמישים. אחד היא גדולה תרומה ואילו ממאה, אחד שהיא מעשר לתרומת לבעלים.5)ביחס שהוא שני למעשר בניגוד
לכהן.6) אף ראשון מעשר שאמר: עזריה בן אלעזר כר' ולא עקיבא, רבי נבעלה 7)כדעת או שנשבית לוייה גם שהרי

ייחוד. משום הגרנות בבית לה חולקין שאין אלא ואוכלת, מעשר לה נותנים זנות, אלא 8)בעילת למד לא זה מפסוק
לוי". לבנות "ולא לדרוש: יש לוי" "ולבני אדרבא שהרי ממנו, ללמוד אין לנקבות גם ניתן שהוא אבל ללויים, שהמעשר

לזרים".9) אסור ראשון "מעשר שאמר מאיר כרבי מקום",10)דלא בכל אותו "ואכלתם הפסוק (מן בספרי זאת למדו
בקבר". ומעשרות.11)"אפילו תרומות מהם תרומת 12)שהופרשו משום באכילה אסור תרומתו שניטלה קודם אבל

בו. המעורבת חולין.13)מעשר שהוא לגוי.14)לפי נבעלה שמא הייתה 15)וחוששים שאם כנעני. לעבד או לגוי
מתרומה. נפסלת הייתה כהן שכיחה.16)בת אינה שזנות משום בעלה, שמת בשמעה כדלהלן אותה, קנסו מפי 17)ולא

אחרת. לעדות כשרים אינם אלה שכל ושפחה, עבד מפי או אחר עד מפי ששמע עד מפי או תומו לפי המסיח גוי
רבינו 18) פסק לבעלה חזרה שלעניין פי על [ואף קנסוה. לא - בעלה בא כך ואחר וניסת עדים שני לה העידו שאם נראה

לא  זנות בעילת נבעלה שהרי קנסוה, לא מעשר לעניין - ומזה מזה תצא עדים בשני ניסת שאפילו ה, הלכה י פרק שם
זה  גם שקר, העידו העדים ששני ויתברר בעלה יבוא כך ואחר בעדים נישואין כן כמו שכיחה, לא שזנות משום קנסוה,

שכיח]. איסור.19)לא עשתה לא שהרי קנסוה, לא בלבד, נתקדשה אלא ניסת לא אם אף 20)אבל שאסורה משמע
מעשר. תרומת 21)באכילת ממנו להפריש כדי רק ראשון מעשר מפרישים לויים רק שלא לך לומר לכהנים, לויים הקדים

ללוי. ליתן מנת על שלא מפרישים הכהנים גם אלא אחר, ללוי ליתנו כדי ולא פי 22)מעשר על ואף לעצמן. ומשאירים
וכהנים  בלויים - מצוה, שום כאן אין לתת שלא דעת על הפריש ואם לכהן או ללוי ליתנה ההפרשה מצוות עיקר שבישראל

כן. הדבר מפרישים 23)אין הלויים ביניהם: הבדל יש זאת ובכל לאחרים ליתנו כדי המעשר הפרשת אין בשניהם כלומר,
לעצמם. מעשר תרומת להפריש כדי ראשון מעשר מפרישים הכהנים ואילו לכהן, וליתנה מעשר תרומת להפריש כדי מעשר

תרומה.24) נקראות שכולן וביכורים, וחלה תרומה אין 25)כגון עני ובמעשר שני במעשר שהרי מובנים, הדברים אין
ראשון  מעשר שהרי מיושב לא זה גם אבל ראשון. למעשר הכוונה אלא דווקא לאו שמעשרות כתב [וה"פרישה" חלק לכהן
"שאר  פענחו ושוב תרו"מ, "שאר וכתבו וטעו תרומות. שאר כלומר: תרומ'", "שאר כתוב שהיה ונראה למעלה. הוזכר כבר

ומעשר"]. תרומות "שאר או ומעשרות" אותן.26)תרומות ואוכלים הלויים ומן הישראלים מן תרומות נוטלים כלומר,
התרומות. תערובת מחמת הוא טבל איסור כל שהרי טבל, לאכול מותרים שיהיו לטעות מקום היה שכן, מעשר 27)וכיוון

הלויים.28)ראשון. מיד אותו מוציאים שאין שכן אין 29)וכל אבל ללויים, מעשר נותנים "ישראל בספרי. הוא כן
לוקחים  אתם אין המעשר, את לוקחים אתם ישראל בני "מאת שם: זוטא בספרי הוא וכן ללויים". מעשר נותנים כהנים

הכהנים". מיד המעשר מוציאים אין אמרו מכאן הכהנים, מיד המעשר וקיבה.30)את ולחיים זרוע [ומה 31)תרומות,
הכהנים]. מיד ולא הלויים, מיד היינו - מידם מוציאים וחלה מעשר ותרומת שתרומה שם: שאמרו
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להן 32ּבזמּנֹו יּתנּו יּנתן מ 33ׁשּלא אּלא ראׁשֹון, עּׂשר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
לירּוׁשלים  עּמֹו עלּו ׁשּלא לפי .34לּכהנים, ְֲִִִִִֶַַָָֹֹ

ּפרֹותיו ‰. הּמעּׂשר 36טבלין 35האֹוכל ׁשאכל לוי וכן , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּפי 37ּבטבלֹו על אף לּׁשמים 38, מיתה חּיבין אין 39ׁשהן - ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּמּתנֹות  ירימּו41לבעליהן 40מׁשּלמין אׁשר ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּובחּוצה  אֹותן. ׁשּירימּו עד ּכלּום ּבהן ל אין - ְְְִֵֶֶַַָָָָלה'

ּכ42לארץ  ואחר ּתחּלה והֹול אֹוכל להיֹות לאדם מּתר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ּומעּׂשרֹות. ּתרּומה ְְְִַַַָמפריׁש

.Â זה מּמקֹום צרי43מעּׂשרין ואינֹו אחר, מקֹום על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
הּמּקף  מן ׁשאינֹו44לעּׂשר על מּמין מעּׂשרין אין אבל . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

על 45מינֹו הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב מן ולא , ְְִִִַַַַַַָָָֹֹ
מעּׂשר. אינֹו - עּׂשר ואם ְְִִֵֵַַָָֻהחּיב;

.Ê זה על  מּזה ּתֹורמין אין ּבתרּומה: ׁשאמרנּו ּכ46ּכל , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבמעּׂשר:

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּתרם אם אם 47ּבתרּומה: ּבמעּׂשר: ּכ , ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
מן  ּפטּור ׁשהּוא וכל מעּׂשרֹות. מעּׂשרֹותיו - ְְְְְִִִֶַַַָָֹהפריׁש

הּתֹורם 48הּתרּומה  וכל הּמעּׂשר; מן ּפטּור מעּׂשר.49- - ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָ
ּתרּומתן  - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ּבהן: ׁשאמרנ ּו ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹֹּכל
וכל  מעּׂשרֹות. מעּׂשרֹותיהן - עּׂשרּו אם ּכ ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹּתרּומה,

ּתרּומה  ּתרּומתֹו מעּׂשרֹות 50ׁשאין מעּׂשרֹותיהן אין ּכ ,51. ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ
.Áידי על מעּׂשר הריני לחברֹו: צרי52האֹומר אינֹו - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

יעּׂשר  לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו ואם 53לעמד . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
עּמֹו לעמד צרי - ידי על עּׂשר לחברֹו: הּוא .54אמר ֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ

.Ë אּלא 55החרּובין ּבמעּׂשרֹות חּיבין אינן - ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
[רב 56מּדבריהם  מאכל ׁשאינן לפי והּׁשקדים 57, אדם. [ ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּפטּורין  - ּבקטנן ּבין ּבגדלן ּבין ׁשאינן 58הּמרים, לפי , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
.59אכל  ֶֹ

.È;מּמעּׂשרֹות ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְִִִֶַַַַָָָאילן
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עזרא 32) קנסם כן פי על ואף לכהנים. ולא ללויים רק ראשון שמעשר עקיבא, כרבי רבינו שדעת א) (הלכה למעלה ראה
זה  חמור קנס אולם לכהנים. רק אלא כלל [=ללויים] להם יתנו לא שלא מכן לאחר אבל עזרא של בזמנו אלא היה לא

התורה, מן מצוה עזרא עקר איך שהעיר שצה) (מצוה חינוך במנחת ועיין ללוי. או לכהן יתן: שירצה שלמי אלא קנס,
שפיר. אתי התורה מן אינם עזרא בזמן ומעשרות שתרומות רבינו שלדעת מעשר 33)וכתב הלוי מן מוציאין אין אבל

עזרא  דקנסינהו "אימר שם: בחולין אמרו שכן שלו, הוא הרי ראשון, מעשר ללוי ישראל נתן אם בדיעבד וכן שלו, ראשון
אמר". מי מינייהו משקל להו, יהבינן בעם 34)דלא "ואבינה טו: ח, בעזרא הוא לירושלים, עימו עלו שלא לזה, והמקור

שם". מצאתי לא לוי ומבני מיתה.35)ובכהנים חייב אינו אחר של טבל פירות על אבל פירותיו, תבואה 36)דווקא
חייב  אינו עני, מעשר הפריש ולא ראשון ומעשר תרומה הפריש אם אבל ראשון, מעשר או תרומה, ממנה הפריש שלא

מעשר.37)מיתה. תרומת ממנו הפריש שלא מחמת 38)כלומר, הוא בטבל מיתה שחיוב פי על אף לומר: ורוצה
אלא  הכהן בהם זכה שלא לפי משלמים, אינם כן פי על אף - תרומה כאוכל הוא הרי כן ואם שבו התרומות תערובת

ההפרשה. במיתה 39)לאחר שהוא הטבל את לאוכל "מנין ו פרק סוף אמור פרשת כהנים ובתורת פג. בסנהדרין הוא כן
מה  מתרומה  חלול חלול ויליף מדבר הכתוב לתרום בעתידים לה' ירימו אשר את ישראל בני קדשי את יחללו ולא דכתיב

יחללוהו". כי בו ומתו (בתרומה) קרא "אמר פו. ביבמות אמרו ובתרומה במיתה". כאן אף במיתה והיינו 40)תרומה
ומשלם. לוקה שאינו מפני בתרומה, אפילו מלשלם הוא פטור במזיד אכל אם אבל בשוגג, והלויים 41)כשאכל  הכהנים

רוצים. שהם למי אותן לתת בהן הנאה טובת המתנות לנותני שיש אלא המתנות, בעלי שנער 42)הינם מצרים, היינו
ומואב. אחר.43)ועמון במקום הנמצאת תבואה על זה במקום הנמצאת מתבואה "אין 44)כלומר, כמו סמוך כלומר,

המוקף". מן שלא ניטלת מעשר "תרומת ה משנה מביכורים, ב בפרק ששנינו ממה זה דין רבינו ולמד חביות". שתי מקיפין
זה  המוקף, מן אלא תורמין אין חכמים שתלמידי למעלה שכתב המוקף, מן שלא ניטל שהמעשר שכן שכל רבינו וסובר
חשש. כל אין במעשר אבל המוקף, מן רק הנתרמת גדולה בתרומה להם יתחלף שלא כדי מעשר, בתרומת אלא אינו

ולא 45) תורמין שאין שבתבואה מינין שני שבדגן מינין שני מרבה אני "ואף ד: הלכה ב פרק תרומות בירושלמי הוא כן
זה. לעניין ומעשר תרומה שהשוו הרי זה". על מזה פירות 46)מעשרין על זו שנה פירות התלוש, על המחובר מן כגון

הארץ. פירות על לארץ חוץ ופירות אחרת על 47)שנה הטמא מן מלאכתו, נגמרה שלא מדבר היפה, על הרע מן כגון
בשוגג. והעוללות.48)הטהור והפרט והפאה והשכחה הלקט או אדם, מאכל שאינו דבר בכלל 49)כגון שאינו זה

תרומה. תרומתם אין תרמו ואם יתרומו, שלא והערום 50)החמישה מדבר, ואינו ששומע והאלם שומע, ואינו המדבר כגון
והסומא. שם.51)והשיכור המנויים מהחמישה אחד בשבילך.52)כגון המעשרות מתקן הריני על 53)כלומר, שאף

את המשלח כשביקש היינו להחמיר, אלא להקל שליחותו" עושה "שליח אומרים שאין הציע פי השליח אם אבל השליח,
להקל. אף שליחותו עושה שליח חזקה אומרים עושה 54)עצמו, שליח חזקה אומרים אין מהשליח ביקש שהוא שכיוון

מן 55)שליחותו. וחייבין הם אדם בני רוב מאכל חרובין שאר אבל מדרבנן, אלא חייבין שאינן צלמונה לחרובי הכוונה
מדרבנן.56)התורה. כלומר סופרים, "לפי 57)מדברי הגירסא: רומי ובדפוס הראב"ד, העתיק וכן להיות. צריך כן

מן  רבינו דברי ומקור מדרבנן. אפילו חייבים אינם אדם, מאכל  אינם שאם הנכונה, היא גירסתנו אבל אדם", מאכל שאינן
לומר  תלמוד וכו' צלמונה וחרובי שיטה חרובי מרבה שאני יכול האילן, פירות לרבות העץ "מפרי הירושלמי: ומן הספרי
מחיוב  רק צלמונה חרובי נתמעטו זה ולפי התורה, מן האילנות שמעשר רבינו וסובר העץ", פרי כל ולא העץ מפרי
פטורים  צלמונה חרובי כן ואם מדרבנן, אלא אינו ויצהר) מתירוש (חוץ האילנות שמעשר הראב"ד דעת אבל דאורייתא.

גדולים 58)לגמרי. בין מרים שקדים וזה" "זה רבינו ופירש לפטור". וזה "זה אביו בשם שאמר יוסי בר' ישמעאל כר'
קטנים. ולפיכך 59)בין נגמרו. לא עדיין הרי מתוקים, שהם אף ובקטנן, מרירותם, מחמת אוכל אינם בגדלן כלומר,

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
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הּיצא  זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר עּׂשר ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּנאמר:
מּדבריהם 60הּׂשדה  ּבמעּׂשרֹות חּיב ׁשהּוא לי, ויראה .61. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

- ּבחצר העֹומדת ּתאנה אם ׁשהרי ּפרֹותיה לעּׂשר חּיב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכאחת  .62אספן ְֲֶָָָ

.‡È הׁשריׁשּו63ּבצלים אפּלּו זה, ּבצד זה ׁשהׁשריׁשּו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָ
עליהן  נפלה הּמעּׂשרֹות. מן ּפטּורין - עלּיה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבקרקע

ּבּׂשדה 64מּפלת  ּכנטּועין אּלּו הרי - מגּלין הן והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
ּבמעּׂשרֹות. ְְְִַַַָוחּיבין

.·Èּׂשדהּו את 65המׁשּמר ואסף אחר ּובא ענביו, מּפני ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ּׂשדה, ּבאֹותּה הּנׁשארֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּתאנים

והּמדלעֹות  הּמקׁשאֹות את 66מּפני ואסף אחר ּובא , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּבעל  ּבזמן ּבּׂשדה: המפּזרים ׁשם הּנׁשארים ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻהענבים

עליהן  מקּפיד ּולפיכ67הּׂשדה ּגזל, מּׁשּום אסּורין - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּובתרּומה  ּבמעּׂשר מקּפיד 68חּיבין הּבית ּבעל אין ; ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָ

הּמעּׂשר  מן ּופטּורין ּגזל, מּׁשּום מּתרין - .69עליהן ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
.‚È ּבהרימכם ׁשּנאמר: הּמבחר. מן אּלא מעּׂשרין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאין

וכתבּואת  ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, חלּבֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹאת
ׁשּמעּׂשר  ּכׁשם החלב 70יקב; מן - הלוּים ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הּיקב 71ׁשּבֹו ּומן הּגרן מן יּׂשראל ׁשּמפריׁשים מעּׂשר ּכ , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּבֹו החלב מן -72. ִֵֶֶַ

.„È ּבאמד מעּׂשרין אֹו73אין ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה אּלא , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
מׁשּבח 74ּבמנין  - ּבׁשעּור המדקּדק וכל והּמרּבה 75. . ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻ

מערב  הּטבל ׁשהרי מקלקלין, מעּׂשרֹותיו - ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמעּׂשרֹות
מתּקנין.76ּבהן  ּופרֹותיו , ְִֵֶָָָֻ

.ÂË מעּׂשר מקצת מעּׂשר 77הּמפריׁש אינֹו ּכמי 78- אּלא , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
הערמה  את החלק 79ׁשחלק מּזה [להפריׁש] צרי אבל ; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הפריׁש80ׁשּיֹוציא  סאה, מאה לֹו היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
יכֹול  ואינֹו מעּׂשר, אינֹו - מעּׂשר לׁשם חמּׁשה ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָמהם

אחר  ּבמקֹום מעּׂשר סאין החמׁש על אּלא 81להפריׁש , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מהן  ׁשּלהן.82מפריׁש הּמעּׂשר ׁשהיא סאה, חצי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.ÊË זה מעּׂשר ּתחּלה 83הּמפריׁש 84מברּכדר , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּמצֹות  על ועל 85ׁשּמברכין ׁשני מעּׂשר על מבר וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אחד  ּכל על מבר הּמעּׂשר. מן מעּׂשר ועל עני ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמעּׂשר
עצמֹו ולא 86ּבפני מּיד זה אחר זה הּכל הפריׁש ואם ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ

להפריׁש :ּומבר אחת ּבברכה ּכֹוללן - ּביניהן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָסח
ּומעּׂשרֹות  .87ּתרּומֹות ְְַַ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ּפרֹותיו ‡. הּגֹומר אּלא הּתֹורה מן להפריׁש חּיב 2אינֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

לעצמֹו הּתֹורה 3לאכלן מן ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל .4 ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָָ
מּדבריהם  -5וחּיב ואכלּת וגֹו' ּתעּׂשר עּׂשר ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר אּלא חּיב ְְְֵֵֶַַָָָָָאינֹו
ּתבּואת ·. ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ּפטּור - הּלֹוקח ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָוכן

ּבׁשּלקחן  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. וחּיב ,ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזרע

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממעשר. לפטרם יותר פשוט שבגדלם משום ל"בקטנן", "בגדלן" רבינו חייבים.60)הקדים בשדה מדרבנן.61)דווקא
בחצר 62) שהנטוע הרי חייב", צירף ואם ופטור. אחת אחת אוכל בחצר עומדת שהיא "תאנה ח: משנה ג פרק מעשרות

מן  לפטור הירושלמי שכוונת כורחנו על הנ"ל, הירושלמי לדברי שם המשנה דברי יסתרו שלא ובכדי בשדה, כהנטוע
הראב"ד  לדעת אבל התורה, מן אילנות שמעשר רבינו, לדעת אלא אינו זה [וכל מדרבנן. לחייב שם המשנה וכוונת התורה,

המשנ  דברי סותרים כורחנו על מדרבנן, אילנות הראב"ד].שמעשר בהשגת ועיין הנ"ל הירושלמי לדברי הנ"ל ה
ומכיוון 63) מדרבנן, אלא חיובו שאין כבית, דינו שגג מפני הוא שהפטור נראה כאן, זו הלכה רבינו שכתב זה ומתוך

חכמים. חייבוהו לא הבצלים של בהשרשתם רוצה שדה.64)שאינו אלא בית אינו ומעתה העלייה גג שמתמוטט היינו
ענבים.65) וגם תאנים גם בו והדלועין.66)ויש הקישואין צמיחת שלא 67)מקום מקפיד שהוא בו שיודעין היינו,

מהם. השדה.68)יטלו בעל לו נתן אם או הפירות מן גזל אם המעשר.69)כלומר, מן פטור והפקר הפקר שהן משום
המעשר.70) מן מעשר שהיא מעשר, תרומת ממנו".71)כלומר, חלבו את "בהרימכם שנאמר שבמעשר, החלב מן כלומר,
היפה.72) מן כמעשר.73)שתורמים מעשר ותרומת באומד דווקא ניטלת תרומה אבל מעשר, הסדר 74)דווקא תפס

משניהם. משובח והשוקל המונה מן משובח והמודד משובח המונה להלכה אבל בתלמוד, המודד 75)הרגיל כלומר
משניהם. משובח יותר, מדוקדק שהוא והשוקל המונה, מן עליו,76)משובח מעשר שם אין העשירית על העודף כלומר,

טבל. הוא ומה 77)והרי ולהשלים. להוסיף בדעתו כשהיה והמדובר שלפניו. התבואה מעשירית פחות הפריש כלומר,
להשלים. בדעתו כשאין היינו מקולקלין" ופירותיו מתוקנים מעשרותיו במעשרות "הממעט בתוספתא: כיוון 78)שאמרו

השלים. לפניו.79)שלא טבל ערוגות שתי והרי חלקים, לשני סתם הטבל את שחלק כמי בתורת 80)כלומר, שהפריש
הפטור. על החיוב מן כמפריש שנראה אחר ממקום ולא ממנו, ודווקא חל. ולא אחר.81)מעשר ממקום כלומר,

הסאין.82) ראשון.83)מחמשת ההפרשה.84)מעשר לעשייתן".85)לפני עובר עליהן מברך המצוות "כל
בהפסקה,86) לחוד, אחד כל במפריש זה וכל המעשרות. ארבע ועל גדולה תרומה על כלומר, ברכות". חמש לברך "צריך

תרומה".87)ביניהן. הפרשת "על מברך לאחרים שהמפריש ברכות, מהלכות י"א בפרק חייב 1)וראה שאינו יבאר
איזו  ודין הראויות. או בקוטנן לאכילה ראויות שאינן פירות ודין לעצמו. לאוכלן פירותיו הגומר אלא התורה מן להפריש

עליהם. נאמן שאינו למי המעשרות בעונת פירותיו אדם ימכור אם המעשרות. עונת חל 2)היא שאז מלאכתם, גומר
מלאכתם. גמר הוא מה ח, הלכה פ"ג להלן וראה ההפרשה. חיוב למכרם 3)עליו נמלך אם אפילו לעשר, חייב ואז

שצה). מצוה ומנחתֿחינוך בגיליונו, למכרם 4)(הגרע"א חשב למלאכה, גמר שבשעת כיון בעצמו, לאכלם נמלך אפילו
שם). מפני 5)(מנחתֿחינוך ירושלים, קודם שנים שלש הינו, בית של חנויות חרבו מה "מפני פח. מציעא בבבא ברייתא



קמה xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

להן 32ּבזמּנֹו יּתנּו יּנתן מ 33ׁשּלא אּלא ראׁשֹון, עּׂשר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
לירּוׁשלים  עּמֹו עלּו ׁשּלא לפי .34לּכהנים, ְֲִִִִִֶַַָָֹֹ

ּפרֹותיו ‰. הּמעּׂשר 36טבלין 35האֹוכל ׁשאכל לוי וכן , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּפי 37ּבטבלֹו על אף לּׁשמים 38, מיתה חּיבין אין 39ׁשהן - ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּמּתנֹות  ירימּו41לבעליהן 40מׁשּלמין אׁשר ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּובחּוצה  אֹותן. ׁשּירימּו עד ּכלּום ּבהן ל אין - ְְְִֵֶֶַַָָָָלה'

ּכ42לארץ  ואחר ּתחּלה והֹול אֹוכל להיֹות לאדם מּתר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ּומעּׂשרֹות. ּתרּומה ְְְִַַַָמפריׁש

.Â זה מּמקֹום צרי43מעּׂשרין ואינֹו אחר, מקֹום על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
הּמּקף  מן ׁשאינֹו44לעּׂשר על מּמין מעּׂשרין אין אבל . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

על 45מינֹו הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב מן ולא , ְְִִִַַַַַַָָָֹֹ
מעּׂשר. אינֹו - עּׂשר ואם ְְִִֵֵַַָָֻהחּיב;

.Ê זה על  מּזה ּתֹורמין אין ּבתרּומה: ׁשאמרנּו ּכ46ּכל , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבמעּׂשר:

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּתרם אם אם 47ּבתרּומה: ּבמעּׂשר: ּכ , ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
מן  ּפטּור ׁשהּוא וכל מעּׂשרֹות. מעּׂשרֹותיו - ְְְְְִִִֶַַַָָֹהפריׁש

הּתֹורם 48הּתרּומה  וכל הּמעּׂשר; מן ּפטּור מעּׂשר.49- - ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָ
ּתרּומתן  - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ּבהן: ׁשאמרנ ּו ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹֹּכל
וכל  מעּׂשרֹות. מעּׂשרֹותיהן - עּׂשרּו אם ּכ ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹּתרּומה,

ּתרּומה  ּתרּומתֹו מעּׂשרֹות 50ׁשאין מעּׂשרֹותיהן אין ּכ ,51. ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ
.Áידי על מעּׂשר הריני לחברֹו: צרי52האֹומר אינֹו - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

יעּׂשר  לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו ואם 53לעמד . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
עּמֹו לעמד צרי - ידי על עּׂשר לחברֹו: הּוא .54אמר ֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ

.Ë אּלא 55החרּובין ּבמעּׂשרֹות חּיבין אינן - ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
[רב 56מּדבריהם  מאכל ׁשאינן לפי והּׁשקדים 57, אדם. [ ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּפטּורין  - ּבקטנן ּבין ּבגדלן ּבין ׁשאינן 58הּמרים, לפי , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
.59אכל  ֶֹ

.È;מּמעּׂשרֹות ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְִִִֶַַַַָָָאילן
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עזרא 32) קנסם כן פי על ואף לכהנים. ולא ללויים רק ראשון שמעשר עקיבא, כרבי רבינו שדעת א) (הלכה למעלה ראה
זה  חמור קנס אולם לכהנים. רק אלא כלל [=ללויים] להם יתנו לא שלא מכן לאחר אבל עזרא של בזמנו אלא היה לא

התורה, מן מצוה עזרא עקר איך שהעיר שצה) (מצוה חינוך במנחת ועיין ללוי. או לכהן יתן: שירצה שלמי אלא קנס,
שפיר. אתי התורה מן אינם עזרא בזמן ומעשרות שתרומות רבינו שלדעת מעשר 33)וכתב הלוי מן מוציאין אין אבל

עזרא  דקנסינהו "אימר שם: בחולין אמרו שכן שלו, הוא הרי ראשון, מעשר ללוי ישראל נתן אם בדיעבד וכן שלו, ראשון
אמר". מי מינייהו משקל להו, יהבינן בעם 34)דלא "ואבינה טו: ח, בעזרא הוא לירושלים, עימו עלו שלא לזה, והמקור

שם". מצאתי לא לוי ומבני מיתה.35)ובכהנים חייב אינו אחר של טבל פירות על אבל פירותיו, תבואה 36)דווקא
חייב  אינו עני, מעשר הפריש ולא ראשון ומעשר תרומה הפריש אם אבל ראשון, מעשר או תרומה, ממנה הפריש שלא

מעשר.37)מיתה. תרומת ממנו הפריש שלא מחמת 38)כלומר, הוא בטבל מיתה שחיוב פי על אף לומר: ורוצה
אלא  הכהן בהם זכה שלא לפי משלמים, אינם כן פי על אף - תרומה כאוכל הוא הרי כן ואם שבו התרומות תערובת

ההפרשה. במיתה 39)לאחר שהוא הטבל את לאוכל "מנין ו פרק סוף אמור פרשת כהנים ובתורת פג. בסנהדרין הוא כן
מה  מתרומה  חלול חלול ויליף מדבר הכתוב לתרום בעתידים לה' ירימו אשר את ישראל בני קדשי את יחללו ולא דכתיב

יחללוהו". כי בו ומתו (בתרומה) קרא "אמר פו. ביבמות אמרו ובתרומה במיתה". כאן אף במיתה והיינו 40)תרומה
ומשלם. לוקה שאינו מפני בתרומה, אפילו מלשלם הוא פטור במזיד אכל אם אבל בשוגג, והלויים 41)כשאכל  הכהנים

רוצים. שהם למי אותן לתת בהן הנאה טובת המתנות לנותני שיש אלא המתנות, בעלי שנער 42)הינם מצרים, היינו
ומואב. אחר.43)ועמון במקום הנמצאת תבואה על זה במקום הנמצאת מתבואה "אין 44)כלומר, כמו סמוך כלומר,

המוקף". מן שלא ניטלת מעשר "תרומת ה משנה מביכורים, ב בפרק ששנינו ממה זה דין רבינו ולמד חביות". שתי מקיפין
זה  המוקף, מן אלא תורמין אין חכמים שתלמידי למעלה שכתב המוקף, מן שלא ניטל שהמעשר שכן שכל רבינו וסובר
חשש. כל אין במעשר אבל המוקף, מן רק הנתרמת גדולה בתרומה להם יתחלף שלא כדי מעשר, בתרומת אלא אינו

ולא 45) תורמין שאין שבתבואה מינין שני שבדגן מינין שני מרבה אני "ואף ד: הלכה ב פרק תרומות בירושלמי הוא כן
זה. לעניין ומעשר תרומה שהשוו הרי זה". על מזה פירות 46)מעשרין על זו שנה פירות התלוש, על המחובר מן כגון

הארץ. פירות על לארץ חוץ ופירות אחרת על 47)שנה הטמא מן מלאכתו, נגמרה שלא מדבר היפה, על הרע מן כגון
בשוגג. והעוללות.48)הטהור והפרט והפאה והשכחה הלקט או אדם, מאכל שאינו דבר בכלל 49)כגון שאינו זה

תרומה. תרומתם אין תרמו ואם יתרומו, שלא והערום 50)החמישה מדבר, ואינו ששומע והאלם שומע, ואינו המדבר כגון
והסומא. שם.51)והשיכור המנויים מהחמישה אחד בשבילך.52)כגון המעשרות מתקן הריני על 53)כלומר, שאף

את המשלח כשביקש היינו להחמיר, אלא להקל שליחותו" עושה "שליח אומרים שאין הציע פי השליח אם אבל השליח,
להקל. אף שליחותו עושה שליח חזקה אומרים עושה 54)עצמו, שליח חזקה אומרים אין מהשליח ביקש שהוא שכיוון

מן 55)שליחותו. וחייבין הם אדם בני רוב מאכל חרובין שאר אבל מדרבנן, אלא חייבין שאינן צלמונה לחרובי הכוונה
מדרבנן.56)התורה. כלומר סופרים, "לפי 57)מדברי הגירסא: רומי ובדפוס הראב"ד, העתיק וכן להיות. צריך כן

מן  רבינו דברי ומקור מדרבנן. אפילו חייבים אינם אדם, מאכל  אינם שאם הנכונה, היא גירסתנו אבל אדם", מאכל שאינן
לומר  תלמוד וכו' צלמונה וחרובי שיטה חרובי מרבה שאני יכול האילן, פירות לרבות העץ "מפרי הירושלמי: ומן הספרי
מחיוב  רק צלמונה חרובי נתמעטו זה ולפי התורה, מן האילנות שמעשר רבינו וסובר העץ", פרי כל ולא העץ מפרי
פטורים  צלמונה חרובי כן ואם מדרבנן, אלא אינו ויצהר) מתירוש (חוץ האילנות שמעשר הראב"ד דעת אבל דאורייתא.

גדולים 58)לגמרי. בין מרים שקדים וזה" "זה רבינו ופירש לפטור". וזה "זה אביו בשם שאמר יוסי בר' ישמעאל כר'
קטנים. ולפיכך 59)בין נגמרו. לא עדיין הרי מתוקים, שהם אף ובקטנן, מרירותם, מחמת אוכל אינם בגדלן כלומר,

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּיצא  זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר עּׂשר ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּנאמר:
מּדבריהם 60הּׂשדה  ּבמעּׂשרֹות חּיב ׁשהּוא לי, ויראה .61. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

- ּבחצר העֹומדת ּתאנה אם ׁשהרי ּפרֹותיה לעּׂשר חּיב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכאחת  .62אספן ְֲֶָָָ

.‡È הׁשריׁשּו63ּבצלים אפּלּו זה, ּבצד זה ׁשהׁשריׁשּו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָ
עליהן  נפלה הּמעּׂשרֹות. מן ּפטּורין - עלּיה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבקרקע

ּבּׂשדה 64מּפלת  ּכנטּועין אּלּו הרי - מגּלין הן והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
ּבמעּׂשרֹות. ְְְִַַַָוחּיבין

.·Èּׂשדהּו את 65המׁשּמר ואסף אחר ּובא ענביו, מּפני ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ּׂשדה, ּבאֹותּה הּנׁשארֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּתאנים

והּמדלעֹות  הּמקׁשאֹות את 66מּפני ואסף אחר ּובא , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּבעל  ּבזמן ּבּׂשדה: המפּזרים ׁשם הּנׁשארים ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻהענבים

עליהן  מקּפיד ּולפיכ67הּׂשדה ּגזל, מּׁשּום אסּורין - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּובתרּומה  ּבמעּׂשר מקּפיד 68חּיבין הּבית ּבעל אין ; ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָ

הּמעּׂשר  מן ּופטּורין ּגזל, מּׁשּום מּתרין - .69עליהן ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
.‚È ּבהרימכם ׁשּנאמר: הּמבחר. מן אּלא מעּׂשרין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאין

וכתבּואת  ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, חלּבֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹאת
ׁשּמעּׂשר  ּכׁשם החלב 70יקב; מן - הלוּים ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הּיקב 71ׁשּבֹו ּומן הּגרן מן יּׂשראל ׁשּמפריׁשים מעּׂשר ּכ , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּבֹו החלב מן -72. ִֵֶֶַ

.„È ּבאמד מעּׂשרין אֹו73אין ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה אּלא , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
מׁשּבח 74ּבמנין  - ּבׁשעּור המדקּדק וכל והּמרּבה 75. . ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻ

מערב  הּטבל ׁשהרי מקלקלין, מעּׂשרֹותיו - ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמעּׂשרֹות
מתּקנין.76ּבהן  ּופרֹותיו , ְִֵֶָָָֻ

.ÂË מעּׂשר מקצת מעּׂשר 77הּמפריׁש אינֹו ּכמי 78- אּלא , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
הערמה  את החלק 79ׁשחלק מּזה [להפריׁש] צרי אבל ; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הפריׁש80ׁשּיֹוציא  סאה, מאה לֹו היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
יכֹול  ואינֹו מעּׂשר, אינֹו - מעּׂשר לׁשם חמּׁשה ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָמהם

אחר  ּבמקֹום מעּׂשר סאין החמׁש על אּלא 81להפריׁש , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מהן  ׁשּלהן.82מפריׁש הּמעּׂשר ׁשהיא סאה, חצי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.ÊË זה מעּׂשר ּתחּלה 83הּמפריׁש 84מברּכדר , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּמצֹות  על ועל 85ׁשּמברכין ׁשני מעּׂשר על מבר וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אחד  ּכל על מבר הּמעּׂשר. מן מעּׂשר ועל עני ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמעּׂשר
עצמֹו ולא 86ּבפני מּיד זה אחר זה הּכל הפריׁש ואם ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ

להפריׁש :ּומבר אחת ּבברכה ּכֹוללן - ּביניהן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָסח
ּומעּׂשרֹות  .87ּתרּומֹות ְְַַ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ּפרֹותיו ‡. הּגֹומר אּלא הּתֹורה מן להפריׁש חּיב 2אינֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

לעצמֹו הּתֹורה 3לאכלן מן ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל .4 ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָָ
מּדבריהם  -5וחּיב ואכלּת וגֹו' ּתעּׂשר עּׂשר ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר אּלא חּיב ְְְֵֵֶַַָָָָָאינֹו
ּתבּואת ·. ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ּפטּור - הּלֹוקח ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָוכן

ּבׁשּלקחן  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. וחּיב ,ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזרע
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ממעשר. לפטרם יותר פשוט שבגדלם משום ל"בקטנן", "בגדלן" רבינו חייבים.60)הקדים בשדה מדרבנן.61)דווקא
בחצר 62) שהנטוע הרי חייב", צירף ואם ופטור. אחת אחת אוכל בחצר עומדת שהיא "תאנה ח: משנה ג פרק מעשרות

מן  לפטור הירושלמי שכוונת כורחנו על הנ"ל, הירושלמי לדברי שם המשנה דברי יסתרו שלא ובכדי בשדה, כהנטוע
הראב"ד  לדעת אבל התורה, מן אילנות שמעשר רבינו, לדעת אלא אינו זה [וכל מדרבנן. לחייב שם המשנה וכוונת התורה,

המשנ  דברי סותרים כורחנו על מדרבנן, אילנות הראב"ד].שמעשר בהשגת ועיין הנ"ל הירושלמי לדברי הנ"ל ה
ומכיוון 63) מדרבנן, אלא חיובו שאין כבית, דינו שגג מפני הוא שהפטור נראה כאן, זו הלכה רבינו שכתב זה ומתוך

חכמים. חייבוהו לא הבצלים של בהשרשתם רוצה שדה.64)שאינו אלא בית אינו ומעתה העלייה גג שמתמוטט היינו
ענבים.65) וגם תאנים גם בו והדלועין.66)ויש הקישואין צמיחת שלא 67)מקום מקפיד שהוא בו שיודעין היינו,

מהם. השדה.68)יטלו בעל לו נתן אם או הפירות מן גזל אם המעשר.69)כלומר, מן פטור והפקר הפקר שהן משום
המעשר.70) מן מעשר שהיא מעשר, תרומת ממנו".71)כלומר, חלבו את "בהרימכם שנאמר שבמעשר, החלב מן כלומר,
היפה.72) מן כמעשר.73)שתורמים מעשר ותרומת באומד דווקא ניטלת תרומה אבל מעשר, הסדר 74)דווקא תפס

משניהם. משובח והשוקל המונה מן משובח והמודד משובח המונה להלכה אבל בתלמוד, המודד 75)הרגיל כלומר
משניהם. משובח יותר, מדוקדק שהוא והשוקל המונה, מן עליו,76)משובח מעשר שם אין העשירית על העודף כלומר,

טבל. הוא ומה 77)והרי ולהשלים. להוסיף בדעתו כשהיה והמדובר שלפניו. התבואה מעשירית פחות הפריש כלומר,
להשלים. בדעתו כשאין היינו מקולקלין" ופירותיו מתוקנים מעשרותיו במעשרות "הממעט בתוספתא: כיוון 78)שאמרו

השלים. לפניו.79)שלא טבל ערוגות שתי והרי חלקים, לשני סתם הטבל את שחלק כמי בתורת 80)כלומר, שהפריש
הפטור. על החיוב מן כמפריש שנראה אחר ממקום ולא ממנו, ודווקא חל. ולא אחר.81)מעשר ממקום כלומר,

הסאין.82) ראשון.83)מחמשת ההפרשה.84)מעשר לעשייתן".85)לפני עובר עליהן מברך המצוות "כל
בהפסקה,86) לחוד, אחד כל במפריש זה וכל המעשרות. ארבע ועל גדולה תרומה על כלומר, ברכות". חמש לברך "צריך

תרומה".87)ביניהן. הפרשת "על מברך לאחרים שהמפריש ברכות, מהלכות י"א בפרק חייב 1)וראה שאינו יבאר
איזו  ודין הראויות. או בקוטנן לאכילה ראויות שאינן פירות ודין לעצמו. לאוכלן פירותיו הגומר אלא התורה מן להפריש

עליהם. נאמן שאינו למי המעשרות בעונת פירותיו אדם ימכור אם המעשרות. עונת חל 2)היא שאז מלאכתם, גומר
מלאכתם. גמר הוא מה ח, הלכה פ"ג להלן וראה ההפרשה. חיוב למכרם 3)עליו נמלך אם אפילו לעשר, חייב ואז

שצה). מצוה ומנחתֿחינוך בגיליונו, למכרם 4)(הגרע"א חשב למלאכה, גמר שבשעת כיון בעצמו, לאכלם נמלך אפילו
שם). מפני 5)(מנחתֿחינוך ירושלים, קודם שנים שלש הינו, בית של חנויות חרבו מה "מפני פח. מציעא בבבא ברייתא
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lybe zxecdn jezn

ּביד  נגמרּו אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ׁשּנגמרּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָאחר
הּתֹורה  מן לעּׂשר חּיב - .6לֹוקח ְִֵֵַַַַָָ

הּבסר 7ּפרֹות ‚. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויים 8ׁשאינן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבמעּׂשר  חּיבין אינן - בֹו ויעּׂשּו9וכּיֹוצא ׁשּיגּדלּו עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּיהיה  עד - העץ מּפרי הארץ מּזרע ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאכל;
ּתבּואת 10ּפרי  ּכל את ׁשּנאמר: והּקטנּיֹות; הּתבּואה וכן . ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּתבּואה  ׁשּתעּׂשה עד - עֹונת 11זרע היא וזֹו . ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
-12הּמעּׂשרֹות  זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם . ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ּׁשירצה  מה ּכל מהן לאכל ׁשּירצה 13מּתר ּדר .14ּובכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
הּקּׁשּואים „. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות

אֹותן 15והּמלפפֹונֹות  מּניחין ׁשאין להֹוסיף 16, ּכדי אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הרי  - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין אבל ּבלבד, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָּבגּופן

ּבקטנן  ּבמעּׂשר חּיבין ּבאּו17אּלּו יציאתן ׁשּמּתחּלת ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּמעּׂשרֹות. ְְַַַַלעֹונת

היא ‰. זֹו הּמעּׂשרֹות?18אי הּפרֹות 19עֹונת מּׁשּיּגיעּו ְִִִֵֵֶַַַַַַ
הּפרי  ּׁשהּוא מה לפי הּכל ולצמח, ּכיצד?20הזריע . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹֹ

לאכ  ראּויים ׁשּיהּו עד רּכים מּׁשּיעּׂשּו - אחר הּתאנים ילה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
אסיפתן  מּׁשעת ׁשעֹות וארּבע הענבים 21עּׂשרים . ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָ

הּמדּברּיֹות 22והּבאּוׁשים  הּדּקים הענבים והם ,23- ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
מּבחּוץ  ׁשּלהם החרצן מּׁשּיּמס 24מּׁשּיראה - הרּמֹונים . ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
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אומרין  שהיו רש"י). - התורה מן היתר לו מצאו חכמים, מדברי שאסור מה (כלומר, תורה דברי על דבריהם שהעמידו
ומדבריהם  הלוקח, וגם המוכר גם פטורים התורה שמן הרי לוקח". ולא - זרעך תבואת מוכר, ולא - ואכלת תעשר עשר

שניהם. בלתי 6)חייבים טבלים שהלוקח יא: בבכורות שאמרו ממה ומקורו תבואת. ד"ה בתוספות ר"ת דעת גם כן
זרעך" כ"תבואת אצלו הם הרי הלוקח, שמרחם כיון וטעמו: התורה. מן במעשרות חייב - הוא ומרחן הגוי מן ממורחים
ופאה  שכחה "לקט מג:) (סוטה שאמרו ממה ומקורו התורה, מן פטור לעולם שלוקח סובר, (והראב"ד שם). (תוספות
קול  להם שיש משום פטורים, שבעיר ומכיון למילתא", ליה אית קלא בעיר אבל בשדה, - למעשר הוקבעו בגורן, שעשאן
שמירחם  אףֿעלֿפי - העין מראית משום מדרבנן, אלא חייבים אינם שבשדה עלֿכרחינו ופאה, שכחה לקט שהם ויודעים
על  שהוא זה , שמירוח השדה, בעל כשמירחם  שהמדובר נראה, רבינו ודעת מבוררים). אינם שם הכסףֿמשנה (ודברי העני
שהמדובר  מרחו, ד"ה צד. קמא בבבא רש"י כתב וכן מחייב. אינו למכרם שמירוח כשם מחייבו, אינו לעניים, לחלקם דעת

ט). הלכה תרומות מהלכות בפ"ב רבינו בדברי וראה השדה. בעל א.7)שמירחם משנה פ"א ענבים 8)מעשרות היינו
הלכה כדלהלן מבחוץ, שלהם חרצן שייראה לפני והיינו ח). משנה פ"ד לשביעית המשנה (פירוש נתבשלו וראה שלא ה.

ב. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"ט ולהלן יד, הלכה כלאים מהלכות בפ"ה פ"א 9)למעלה למעלה ראה מדבריהם, אף
ט. ג.10)הלכה הלכה פ"א מעשרות בירושלמי ועיין שם. המשנה בפירוש גם רבינו כתב סוף 11)כן שם ירושלמי

ראוי  שיהא שצריך ומכאן פרי", שיהיה עד העץ, "מפרי לפירות: אחד זה, בענין פסוקים שני הביא רבינו [והנה ב. הלכה
לאכילה", ראויין שהם "פירות ד: ובהלכה אוכל". "ויעשו - לאכילה" ראויים שאינם "פירות זו: בהלכה כתב (ולכן לאכילה
ופסוק  לאכילה"), ראוי שיהא עד - "הירק לאכילה". ראויים שיהו - "התאנים ה: ובהלכה לאכילה". מתחילה הם "ראויין
נזרע  שהוא דבר זרעך, "תבואת מפורש (שם) ובירושלמי תבואה". שתעשה עד זרעך, "תבואת וקטניות: לתבואה שני
וכן  ה). הלכה (להלן להצמיח ראוי זרעה שיהיה שצריך לתלתן, ומכאן ומצמיח". נזרע שאינו משליש, פחות יצא ומצמיח.
שהוא  "כל אלא נזכר לא שם מעשרות שבמשנה נראה וכן שם). (ירושלמי מצמחת אינה כן שלפני שליש, משתביא תבואה
כתב  וכן שם. בירושלמי ובתבואה, ג) משנה (שם בתלתן אלא נזכר לא ההצמחה ענין ואילו וכו'". אוכל "תחילתו אוכל",
שאףֿעלֿפי  סוברים, במעשר, קטנים אתרוגים ומחייבים ד) משנה (שם שמעון ר' על החולקים שהחכמים לו. בסוכה רש"י
שהם  מפני משיתעגלו, "והאתרוגים ה: הלכה להלן רבינו כתב וכן לאכילה. שראויים משום הם חייבים מצמיחים, שאינן
לאכילה, ראויה שהיא אףֿעלֿפי שליש, הביאה שלא תבואה אבל בפירות, אלא אינו זה וכל קטנים". כשהם לאכילה ראויין
מצמחת). אלאֿאםֿכן במעשרות, חייבת אינה - ג) הלכה ביכורים מהלכות ופ"ו ג, משנה פ"א (חלה בחלה חייבת שהרי

וכו'".12) במעשרות חייבות הפירות "מאימתי ב: משנה שם במעשרות שאמרו מה והיא ט, משנה פ"ד בשביעית שנזכרה
אם 13) אבל ואוכל, אחת אחת מקלף אם דוקא היא עראי שאכילת יט, הלכה פ"ג להלן ראה מעט, ובין רב בין כלומר,

על  שירצה" מה "כל זו כלשון רבינו כתב שם שגם כ, בהלכה עוד שם (ועיין קבע אכילת זו הרי ידו, לתוך וכונס מקלף
קבע). ג).14)אכילת הלכה פ"ג (להלן ומלח אש כגון למעשר, הקובעות דרכים "ובירק,15)לרבות ושם: ד. משנה שם

הביא  שם, שנשנו ואתרוגים ותפוחים קיצר. וכאן ה הלכה להלן כלשונה רבינו והביאה והמלפפונות" והדלועים הקשואים
"משיתעגלו". שהוא כל שיעור להם שיש משום כאן, הזכירם ולא שם, להלן לקרקע.16)רבינו משנה 17)במחובר שם

וגדול". קטן חייב אוכל, להוסיף שומרו שהוא אףֿעלֿפי אוכל, וסופו אוכל שתחלתו "כל ב.18)א: משנה שם
במעשרות.19) חייבים זו, לעונה הפירות שיגיעו להצמיח,20)שמשעה יוכלו יזרעו שאם כזה, לשיעור שיגיעו כלומר,

אלא  שליש הבאת נזכרה ולא שהוא, מה לפי פרי בכל שליש הבאת הם כאן, שנאמרו השיעורים וכל שיעורו. לפי פרי כל
למעלה  שכתבנו מה [ולפי (הרא"ש). סימן אין וזיתים ובתבואה סימן, ליתן יכול פירות שבשאר משום וזיתים בתבואה
השיעורים  שני כלל שבדרך היינו ולהצמיח", להזריע הפירות "משיגיעו רבינו שכתב שמה לומר, צריך י) הערה ג (הלכה
ראויים  כו' התאנים "כיצד רבינו כותב זה אחרי שהרי ראיה, והא אחד. בזמן הם "מצמיח" ושל לאכילה" "ראוי של

אינם 21)לאכילה"]. לכן קודם שהרי שעות, כ"ד אחר אלא במעשרות חייבים אינם כי ונראה ב. הלכה שם ירושלמי
לאכילה. רוקח).22)ראויים (מעשה ליתא אחרים ויעש 23)בספרים ענבים לעשות "ויקו ב) ה, (ישעיה שנאמר כמו

שם). המשניות (פירוש מבחוץ 24)באושים" הגרעינים שיראו עד הענבים קליפות ויזכככו שיתרככו והיינו שם. ירושלמי
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מים 25הּפרח  מּמּנּו ויצא האצּבעֹות ּבין .26ׁשּלהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּׁשּיּפתחּו - מּׁשּיטילּו27הּתמרים - האפרסקין ּכּׂשאֹור. ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָ

אדּמים  מהּקלּפה 28גידים האכל מּׁשּיתּפרׁש - האגֹוזים . ְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
קלּפתן 29החיצֹונה  מּׁשּתתּפרׁש - הּמתּוקים הּׁשקדים . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לעֹולם 30החיצֹונה  ּפטּורין - הּמרים ּבעלי 31; ּכל ּוׁשאר . ְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

האצטרּבֹולין ק  ּכגֹון -34והּבטנים 33והּלֹוט 32לּפֹות, ְְְְְְְִִִִַַָָֻ
לאכל  הּסמּוכה הּתחּתֹונה קלּפה -35מּׁשּיעּׂשּו הּזיתים . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לעּׂשֹות  ראּויין ּׁשהן מּמה מּתׁשעה אחד ׁשמן ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשּיעּׂשּו
ׁשּלהן  ׁשליׁש וזה הּתּפּוחים 36ּכׁשּיּגמרּו, והאתרֹוגים 37. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

מּׁשּיתעּגלּו ּכׁשהם 38- לאכילה ראּויין ׁשהן מּפני , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּדרּכן  ּכל וכן מּׁשּיאּדימּו. - והאֹוג הּתּותים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָקטּנים.

מּׁשּיאּדימּו - נקּדֹות 39להאּדים מּׁשּיעּׂשּו - החרּובין . ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֻ
ׁשחֹורֹות  להׁשחיר 40נקּדֹות ׁשּדרּכן ּכל וכן .41- ְְְְְְִֵֶַַָָֻ

והעזרדין  והּפריׁשים והּקרּוסטמלין האּגסים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻמּׁשּיּנקדּו.
ׁשּדרּכן  ּכל וכן לבנֹות. קרחֹות קרחֹות מּׁשּיעּׂשּו -ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

קרחֹות להל  מּׁשּיקרחּו - מּׁשּתביא 42ּבין - הּתבּואה . ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

מּׁשּיהיה 43ׁשליׁש - הּתלּתן אם 44. לצמיחה ראּוי זרעּה ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָ
והאבּטיחין 45נזרע  והּדלּועין הּקׁשּואין ּובּירק: . ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָ

ּכמֹו ּבקטנן, חּיבין - ּבהן ּכּיֹוצא וכל ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹוהמלפפֹונֹות
עד 46ׁשּבארנּו לאכילה ראּוי ׁשאינֹו הּירק ּוׁשאר ; ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לאכילה  ראּוי ׁשּיהא עד חּיב אינֹו - אׁשּכֹול 47ׁשּיגּדיל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבֹו ּכּלֹו48ׁשהּגיע - יחידי גרּגיר חּבּור 49אפּלּו ְְֲִִִִִִִֶַַֻ

ּכּלֹו50למעּׂשרֹות  הּגיע ּוכאּלּו אׁשּכֹול 51, אֹותֹו ולא . ְְְְְִִִֶַַַֹֻ
ּבּה ׁשּיׁש הּגפן אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבלבד,

ּפרידה  אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן -52האׁשּכֹול. אחת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
חּבּור  .53ּכּלּה ִָֻ

.Â ימּכר ּפ54לא הּמעּׂשרֹות אדם לעֹונת מּׁשּבאּו 55רֹותיו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
הּמעּׂשרֹות  על נאמן ׁשאינֹו ּבּכרּו56למי ואם נֹוטל 57. - ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָ

הּגיע  לא ׁשעדין הּׁשאר למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֻאת
הּמעּׂשרֹות  ּגפּתֹו58לעֹונת את אדם ימּכר לא וכן ואת 59. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

מהן 60זּגיו  להֹוציא הּמעּׂשרֹות על נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבמעּׂשרֹות 61מׁשקין  חּיבין מהם הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ;62. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָ
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במעשר. חייב ויהא זה לשיעור שיגיע צריך האשכול מן כמה זו, הלכה בסוף וראה (שם). שבתוכן המים בדפוס 25)לרוב
"פרידה". ההלכה בסוף להלן וכן קורקוס. מהר"י הגיה וכן "הפרד", שם.26)רומי: בירושלמי הוא בדפוס 27)כן

חזוןֿאיש. ועיין שם, המשניות בפירוש לנדא הגר"י הגיה וכן קורקוס. מהר"י בפירוש וכן "משיתפתחו". רומי
שם).28) המשנה (פירוש אדומים" גידין או חוטין כמו בהם נמשכין להתבשל כשיתחילו האפרסקין "כי שם. ירושלמי
למשנה:29) בפירושו רבינו וכתב מגורה", משיעשו "האגוזים המשנה: ולשון יהודה. כר' ולא שם, במשנה כחכמים

האוצר". והוא במגורה הוא כאילו האוכל ויהיה הקליפה, מן האוכל הלכה 30)"משיבדל פ"א מעשרות בתוספתא הוא כן
ובריבמ"ץ  שירליאו, ר"ש פירוש עם שבירושלמי במשנה הוא וכן במשנה. כן מפורש שם, בירושלמי הפיסקא ולפי ב.

קורקוס. שם.31)ומהר"י שביארנו ומה ט, הלכה פ"א למעלה וראה בגדלן, ובין בקטנן והם 32)בין שם. ירושלמי
יד.). זרה (עבודה הארז בירושלמי.33)פרי שאמרו "אלצרין" והוא יא. מג, בבראשית ה"איפסטקין"34)הנזכר אלו

קורקוס). (מהר"י בערבי" פסתק הנקראים ו"הם בירושלמי, מודים 35)שאמרו אלה שבשלשה שם, בירושלמי הוא כן
(התחתונה)". קליפה משיעשו והשקדים "האגוזים ב) משנה (שם האומר יהודה, לר' "והזיתים 36)חכמים שם: ג במשנה

מתניתא  לוג, ראב"ד) ועיין רבינו, גירסת כן - [שליש שליש "מהו ז) הלכה (פ"ד שביעית ובירושלמי שליש". משיכניסו
לעשות. ראויין שהן ממה מתשעה אחד הרי לסאה". לוגין שלשה עושין ד.37)שהן משנה ליתא.38)שם שם במשנה

(כסףֿמשנה). זה לרבינו לו מניין עיון, צריך אבל ניכר. הפרי אין כן לפני כי שיתחילו 39)ויתכן והיינו ב. משנה שם
שם). המשניות (פירוש משינקדו".40)להאדים "החרובין ג: משנה שם).41)שם (ירושלמי סנה וענבי הדס ענבי כגון

הכל 42) נופל בישולן ובגמר מעט, מעט מתקרחין להתבשל וכשמתחילין דקות, בשערות מכוסין בוסר, כשהן הללו הפירות
שם). (ר"ש לבנים י.43)והן והערה ג הלכה למעלה ראה מצמחת, היא ואז שם. במשנה הוא משיהיה.44)כן צ"ל:

רובה 45) שקע אם מים, של הספל לתוך ונותן קומצו מלא נוטל בודק? "כיצד ב) (הלכה שם בירושלמי ואמרו שם. משנה
לזרעים. משתצמח ד"ה יב: ר"ה ותוס' ברש"י וראה פטורה". לאו ואם ד.46)חייבת, הלכה הוא 47)למעלה כן

ג. הלכה שם למעלה.48)בירושלמי ראה בחוץ, שלו החרצן שנראה מעשרות, לעונת הגיע האשכול.49)כלומר, כל
עליו.50) שחל מעשרות לחיוב מחובר ב.51)כלומר, הלכה שם הרימון.52)ירושלמי שבתוך קטן אחד גרגיר
שדין 53) משמע - רימון" "וכן שכתב ממה נראה כן הפרידה, אותה בו שיש הרימון, אותו בה שיש הרוח כל כלומר,

הרימון, על רק  כוונתו שאם הרוח , כל  חיבור, "כולה " שכתב ממה נראה וכן (כסףֿמשנה). לו שקדם האשכול כדין הרימון
באשכול. שאמר כמו "כולו" לומר לו ג.54)היה משנה פ"ה במעשרות.55)מעשרות ואילך מכאן חייבים שהם

(ירושלמי).56) מכשול" תתן לא עור "ולפני על עובר לו והמוכרם יעשרם, לא הפ 57)שמא מן חלק לעונת שבאו ירות
-58)מעשרות. למעשרות חיבור הרוח אותה כל המעשרות, לעונת יחידי גרגר אפילו בו שהגיע שאשכול ואףֿעלֿפי

ראשונה". "משנה וראה מעשר, בלי הפירות באכילת איסור עוד אין שעתה כיון מכירה, לענין החמירו גרעיני 59)לא
שלהם. ופסולת בר"ש).60)זיתים וראה שם, המשניות (פירוש וסחיטתן דריסתן אחר הנשארות ענבים קליפות

עומדים 61) אינם הסתם שמן לו, מוכרן - פירש לא אם אבל משקין, מהם להוציא כדי שלוקחם הלוקח שפירש כלומר,
שלמה). (מלאכת לשריפה ואם 62)אלא משקין, מהן להוציא וכו' נאמן שאינו למי וכו' ימכור "לא שנינו: שם במשנה

(תוספות  המכירה לאיסור טעם נתינת שזוהי וכו'", הוציא "שאם נאמר כאילו רבינו, ופירשה במעשרות". חייבין מהן הוציא
שם). אנשי



קמז xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּביד  נגמרּו אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ׁשּנגמרּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָאחר
הּתֹורה  מן לעּׂשר חּיב - .6לֹוקח ְִֵֵַַַַָָ

הּבסר 7ּפרֹות ‚. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויים 8ׁשאינן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבמעּׂשר  חּיבין אינן - בֹו ויעּׂשּו9וכּיֹוצא ׁשּיגּדלּו עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּיהיה  עד - העץ מּפרי הארץ מּזרע ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאכל;
ּתבּואת 10ּפרי  ּכל את ׁשּנאמר: והּקטנּיֹות; הּתבּואה וכן . ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּתבּואה  ׁשּתעּׂשה עד - עֹונת 11זרע היא וזֹו . ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
-12הּמעּׂשרֹות  זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם . ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ּׁשירצה  מה ּכל מהן לאכל ׁשּירצה 13מּתר ּדר .14ּובכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
הּקּׁשּואים „. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות

אֹותן 15והּמלפפֹונֹות  מּניחין ׁשאין להֹוסיף 16, ּכדי אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הרי  - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין אבל ּבלבד, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָּבגּופן

ּבקטנן  ּבמעּׂשר חּיבין ּבאּו17אּלּו יציאתן ׁשּמּתחּלת ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּמעּׂשרֹות. ְְַַַַלעֹונת

היא ‰. זֹו הּמעּׂשרֹות?18אי הּפרֹות 19עֹונת מּׁשּיּגיעּו ְִִִֵֵֶַַַַַַ
הּפרי  ּׁשהּוא מה לפי הּכל ולצמח, ּכיצד?20הזריע . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹֹ

לאכ  ראּויים ׁשּיהּו עד רּכים מּׁשּיעּׂשּו - אחר הּתאנים ילה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
אסיפתן  מּׁשעת ׁשעֹות וארּבע הענבים 21עּׂשרים . ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָ

הּמדּברּיֹות 22והּבאּוׁשים  הּדּקים הענבים והם ,23- ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
מּבחּוץ  ׁשּלהם החרצן מּׁשּיּמס 24מּׁשּיראה - הרּמֹונים . ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
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אומרין  שהיו רש"י). - התורה מן היתר לו מצאו חכמים, מדברי שאסור מה (כלומר, תורה דברי על דבריהם שהעמידו
ומדבריהם  הלוקח, וגם המוכר גם פטורים התורה שמן הרי לוקח". ולא - זרעך תבואת מוכר, ולא - ואכלת תעשר עשר

שניהם. בלתי 6)חייבים טבלים שהלוקח יא: בבכורות שאמרו ממה ומקורו תבואת. ד"ה בתוספות ר"ת דעת גם כן
זרעך" כ"תבואת אצלו הם הרי הלוקח, שמרחם כיון וטעמו: התורה. מן במעשרות חייב - הוא ומרחן הגוי מן ממורחים
ופאה  שכחה "לקט מג:) (סוטה שאמרו ממה ומקורו התורה, מן פטור לעולם שלוקח סובר, (והראב"ד שם). (תוספות
קול  להם שיש משום פטורים, שבעיר ומכיון למילתא", ליה אית קלא בעיר אבל בשדה, - למעשר הוקבעו בגורן, שעשאן
שמירחם  אףֿעלֿפי - העין מראית משום מדרבנן, אלא חייבים אינם שבשדה עלֿכרחינו ופאה, שכחה לקט שהם ויודעים
על  שהוא זה , שמירוח השדה, בעל כשמירחם  שהמדובר נראה, רבינו ודעת מבוררים). אינם שם הכסףֿמשנה (ודברי העני
שהמדובר  מרחו, ד"ה צד. קמא בבבא רש"י כתב וכן מחייב. אינו למכרם שמירוח כשם מחייבו, אינו לעניים, לחלקם דעת

ט). הלכה תרומות מהלכות בפ"ב רבינו בדברי וראה השדה. בעל א.7)שמירחם משנה פ"א ענבים 8)מעשרות היינו
הלכה כדלהלן מבחוץ, שלהם חרצן שייראה לפני והיינו ח). משנה פ"ד לשביעית המשנה (פירוש נתבשלו וראה שלא ה.

ב. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"ט ולהלן יד, הלכה כלאים מהלכות בפ"ה פ"א 9)למעלה למעלה ראה מדבריהם, אף
ט. ג.10)הלכה הלכה פ"א מעשרות בירושלמי ועיין שם. המשנה בפירוש גם רבינו כתב סוף 11)כן שם ירושלמי

ראוי  שיהא שצריך ומכאן פרי", שיהיה עד העץ, "מפרי לפירות: אחד זה, בענין פסוקים שני הביא רבינו [והנה ב. הלכה
לאכילה", ראויין שהם "פירות ד: ובהלכה אוכל". "ויעשו - לאכילה" ראויים שאינם "פירות זו: בהלכה כתב (ולכן לאכילה
ופסוק  לאכילה"), ראוי שיהא עד - "הירק לאכילה". ראויים שיהו - "התאנים ה: ובהלכה לאכילה". מתחילה הם "ראויין
נזרע  שהוא דבר זרעך, "תבואת מפורש (שם) ובירושלמי תבואה". שתעשה עד זרעך, "תבואת וקטניות: לתבואה שני
וכן  ה). הלכה (להלן להצמיח ראוי זרעה שיהיה שצריך לתלתן, ומכאן ומצמיח". נזרע שאינו משליש, פחות יצא ומצמיח.
שהוא  "כל אלא נזכר לא שם מעשרות שבמשנה נראה וכן שם). (ירושלמי מצמחת אינה כן שלפני שליש, משתביא תבואה
כתב  וכן שם. בירושלמי ובתבואה, ג) משנה (שם בתלתן אלא נזכר לא ההצמחה ענין ואילו וכו'". אוכל "תחילתו אוכל",
שאףֿעלֿפי  סוברים, במעשר, קטנים אתרוגים ומחייבים ד) משנה (שם שמעון ר' על החולקים שהחכמים לו. בסוכה רש"י
שהם  מפני משיתעגלו, "והאתרוגים ה: הלכה להלן רבינו כתב וכן לאכילה. שראויים משום הם חייבים מצמיחים, שאינן
לאכילה, ראויה שהיא אףֿעלֿפי שליש, הביאה שלא תבואה אבל בפירות, אלא אינו זה וכל קטנים". כשהם לאכילה ראויין
מצמחת). אלאֿאםֿכן במעשרות, חייבת אינה - ג) הלכה ביכורים מהלכות ופ"ו ג, משנה פ"א (חלה בחלה חייבת שהרי

וכו'".12) במעשרות חייבות הפירות "מאימתי ב: משנה שם במעשרות שאמרו מה והיא ט, משנה פ"ד בשביעית שנזכרה
אם 13) אבל ואוכל, אחת אחת מקלף אם דוקא היא עראי שאכילת יט, הלכה פ"ג להלן ראה מעט, ובין רב בין כלומר,

על  שירצה" מה "כל זו כלשון רבינו כתב שם שגם כ, בהלכה עוד שם (ועיין קבע אכילת זו הרי ידו, לתוך וכונס מקלף
קבע). ג).14)אכילת הלכה פ"ג (להלן ומלח אש כגון למעשר, הקובעות דרכים "ובירק,15)לרבות ושם: ד. משנה שם

הביא  שם, שנשנו ואתרוגים ותפוחים קיצר. וכאן ה הלכה להלן כלשונה רבינו והביאה והמלפפונות" והדלועים הקשואים
"משיתעגלו". שהוא כל שיעור להם שיש משום כאן, הזכירם ולא שם, להלן לקרקע.16)רבינו משנה 17)במחובר שם

וגדול". קטן חייב אוכל, להוסיף שומרו שהוא אףֿעלֿפי אוכל, וסופו אוכל שתחלתו "כל ב.18)א: משנה שם
במעשרות.19) חייבים זו, לעונה הפירות שיגיעו להצמיח,20)שמשעה יוכלו יזרעו שאם כזה, לשיעור שיגיעו כלומר,

אלא  שליש הבאת נזכרה ולא שהוא, מה לפי פרי בכל שליש הבאת הם כאן, שנאמרו השיעורים וכל שיעורו. לפי פרי כל
למעלה  שכתבנו מה [ולפי (הרא"ש). סימן אין וזיתים ובתבואה סימן, ליתן יכול פירות שבשאר משום וזיתים בתבואה
השיעורים  שני כלל שבדרך היינו ולהצמיח", להזריע הפירות "משיגיעו רבינו שכתב שמה לומר, צריך י) הערה ג (הלכה
ראויים  כו' התאנים "כיצד רבינו כותב זה אחרי שהרי ראיה, והא אחד. בזמן הם "מצמיח" ושל לאכילה" "ראוי של

אינם 21)לאכילה"]. לכן קודם שהרי שעות, כ"ד אחר אלא במעשרות חייבים אינם כי ונראה ב. הלכה שם ירושלמי
לאכילה. רוקח).22)ראויים (מעשה ליתא אחרים ויעש 23)בספרים ענבים לעשות "ויקו ב) ה, (ישעיה שנאמר כמו

שם). המשניות (פירוש מבחוץ 24)באושים" הגרעינים שיראו עד הענבים קליפות ויזכככו שיתרככו והיינו שם. ירושלמי

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מים 25הּפרח  מּמּנּו ויצא האצּבעֹות ּבין .26ׁשּלהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּׁשּיּפתחּו - מּׁשּיטילּו27הּתמרים - האפרסקין ּכּׂשאֹור. ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָ

אדּמים  מהּקלּפה 28גידים האכל מּׁשּיתּפרׁש - האגֹוזים . ְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
קלּפתן 29החיצֹונה  מּׁשּתתּפרׁש - הּמתּוקים הּׁשקדים . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לעֹולם 30החיצֹונה  ּפטּורין - הּמרים ּבעלי 31; ּכל ּוׁשאר . ְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

האצטרּבֹולין ק  ּכגֹון -34והּבטנים 33והּלֹוט 32לּפֹות, ְְְְְְְִִִִַַָָֻ
לאכל  הּסמּוכה הּתחּתֹונה קלּפה -35מּׁשּיעּׂשּו הּזיתים . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לעּׂשֹות  ראּויין ּׁשהן מּמה מּתׁשעה אחד ׁשמן ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשּיעּׂשּו
ׁשּלהן  ׁשליׁש וזה הּתּפּוחים 36ּכׁשּיּגמרּו, והאתרֹוגים 37. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

מּׁשּיתעּגלּו ּכׁשהם 38- לאכילה ראּויין ׁשהן מּפני , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּדרּכן  ּכל וכן מּׁשּיאּדימּו. - והאֹוג הּתּותים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָקטּנים.

מּׁשּיאּדימּו - נקּדֹות 39להאּדים מּׁשּיעּׂשּו - החרּובין . ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֻ
ׁשחֹורֹות  להׁשחיר 40נקּדֹות ׁשּדרּכן ּכל וכן .41- ְְְְְְִֵֶַַָָֻ

והעזרדין  והּפריׁשים והּקרּוסטמלין האּגסים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻמּׁשּיּנקדּו.
ׁשּדרּכן  ּכל וכן לבנֹות. קרחֹות קרחֹות מּׁשּיעּׂשּו -ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

קרחֹות להל  מּׁשּיקרחּו - מּׁשּתביא 42ּבין - הּתבּואה . ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

מּׁשּיהיה 43ׁשליׁש - הּתלּתן אם 44. לצמיחה ראּוי זרעּה ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָ
והאבּטיחין 45נזרע  והּדלּועין הּקׁשּואין ּובּירק: . ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָ

ּכמֹו ּבקטנן, חּיבין - ּבהן ּכּיֹוצא וכל ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹוהמלפפֹונֹות
עד 46ׁשּבארנּו לאכילה ראּוי ׁשאינֹו הּירק ּוׁשאר ; ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לאכילה  ראּוי ׁשּיהא עד חּיב אינֹו - אׁשּכֹול 47ׁשּיגּדיל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבֹו ּכּלֹו48ׁשהּגיע - יחידי גרּגיר חּבּור 49אפּלּו ְְֲִִִִִִִֶַַֻ

ּכּלֹו50למעּׂשרֹות  הּגיע ּוכאּלּו אׁשּכֹול 51, אֹותֹו ולא . ְְְְְִִִֶַַַֹֻ
ּבּה ׁשּיׁש הּגפן אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבלבד,

ּפרידה  אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן -52האׁשּכֹול. אחת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
חּבּור  .53ּכּלּה ִָֻ

.Â ימּכר ּפ54לא הּמעּׂשרֹות אדם לעֹונת מּׁשּבאּו 55רֹותיו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
הּמעּׂשרֹות  על נאמן ׁשאינֹו ּבּכרּו56למי ואם נֹוטל 57. - ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָ

הּגיע  לא ׁשעדין הּׁשאר למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֻאת
הּמעּׂשרֹות  ּגפּתֹו58לעֹונת את אדם ימּכר לא וכן ואת 59. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

מהן 60זּגיו  להֹוציא הּמעּׂשרֹות על נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבמעּׂשרֹות 61מׁשקין  חּיבין מהם הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ;62. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָ
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במעשר. חייב ויהא זה לשיעור שיגיע צריך האשכול מן כמה זו, הלכה בסוף וראה (שם). שבתוכן המים בדפוס 25)לרוב
"פרידה". ההלכה בסוף להלן וכן קורקוס. מהר"י הגיה וכן "הפרד", שם.26)רומי: בירושלמי הוא בדפוס 27)כן

חזוןֿאיש. ועיין שם, המשניות בפירוש לנדא הגר"י הגיה וכן קורקוס. מהר"י בפירוש וכן "משיתפתחו". רומי
שם).28) המשנה (פירוש אדומים" גידין או חוטין כמו בהם נמשכין להתבשל כשיתחילו האפרסקין "כי שם. ירושלמי
למשנה:29) בפירושו רבינו וכתב מגורה", משיעשו "האגוזים המשנה: ולשון יהודה. כר' ולא שם, במשנה כחכמים

האוצר". והוא במגורה הוא כאילו האוכל ויהיה הקליפה, מן האוכל הלכה 30)"משיבדל פ"א מעשרות בתוספתא הוא כן
ובריבמ"ץ  שירליאו, ר"ש פירוש עם שבירושלמי במשנה הוא וכן במשנה. כן מפורש שם, בירושלמי הפיסקא ולפי ב.

קורקוס. שם.31)ומהר"י שביארנו ומה ט, הלכה פ"א למעלה וראה בגדלן, ובין בקטנן והם 32)בין שם. ירושלמי
יד.). זרה (עבודה הארז בירושלמי.33)פרי שאמרו "אלצרין" והוא יא. מג, בבראשית ה"איפסטקין"34)הנזכר אלו

קורקוס). (מהר"י בערבי" פסתק הנקראים ו"הם בירושלמי, מודים 35)שאמרו אלה שבשלשה שם, בירושלמי הוא כן
(התחתונה)". קליפה משיעשו והשקדים "האגוזים ב) משנה (שם האומר יהודה, לר' "והזיתים 36)חכמים שם: ג במשנה

מתניתא  לוג, ראב"ד) ועיין רבינו, גירסת כן - [שליש שליש "מהו ז) הלכה (פ"ד שביעית ובירושלמי שליש". משיכניסו
לעשות. ראויין שהן ממה מתשעה אחד הרי לסאה". לוגין שלשה עושין ד.37)שהן משנה ליתא.38)שם שם במשנה

(כסףֿמשנה). זה לרבינו לו מניין עיון, צריך אבל ניכר. הפרי אין כן לפני כי שיתחילו 39)ויתכן והיינו ב. משנה שם
שם). המשניות (פירוש משינקדו".40)להאדים "החרובין ג: משנה שם).41)שם (ירושלמי סנה וענבי הדס ענבי כגון

הכל 42) נופל בישולן ובגמר מעט, מעט מתקרחין להתבשל וכשמתחילין דקות, בשערות מכוסין בוסר, כשהן הללו הפירות
שם). (ר"ש לבנים י.43)והן והערה ג הלכה למעלה ראה מצמחת, היא ואז שם. במשנה הוא משיהיה.44)כן צ"ל:

רובה 45) שקע אם מים, של הספל לתוך ונותן קומצו מלא נוטל בודק? "כיצד ב) (הלכה שם בירושלמי ואמרו שם. משנה
לזרעים. משתצמח ד"ה יב: ר"ה ותוס' ברש"י וראה פטורה". לאו ואם ד.46)חייבת, הלכה הוא 47)למעלה כן

ג. הלכה שם למעלה.48)בירושלמי ראה בחוץ, שלו החרצן שנראה מעשרות, לעונת הגיע האשכול.49)כלומר, כל
עליו.50) שחל מעשרות לחיוב מחובר ב.51)כלומר, הלכה שם הרימון.52)ירושלמי שבתוך קטן אחד גרגיר
שדין 53) משמע - רימון" "וכן שכתב ממה נראה כן הפרידה, אותה בו שיש הרימון, אותו בה שיש הרוח כל כלומר,

הרימון, על רק  כוונתו שאם הרוח , כל  חיבור, "כולה " שכתב ממה נראה וכן (כסףֿמשנה). לו שקדם האשכול כדין הרימון
באשכול. שאמר כמו "כולו" לומר לו ג.54)היה משנה פ"ה במעשרות.55)מעשרות ואילך מכאן חייבים שהם

(ירושלמי).56) מכשול" תתן לא עור "ולפני על עובר לו והמוכרם יעשרם, לא הפ 57)שמא מן חלק לעונת שבאו ירות
-58)מעשרות. למעשרות חיבור הרוח אותה כל המעשרות, לעונת יחידי גרגר אפילו בו שהגיע שאשכול ואףֿעלֿפי

ראשונה". "משנה וראה מעשר, בלי הפירות באכילת איסור עוד אין שעתה כיון מכירה, לענין החמירו גרעיני 59)לא
שלהם. ופסולת בר"ש).60)זיתים וראה שם, המשניות (פירוש וסחיטתן דריסתן אחר הנשארות ענבים קליפות

עומדים 61) אינם הסתם שמן לו, מוכרן - פירש לא אם אבל משקין, מהם להוציא כדי שלוקחם הלוקח שפירש כלומר,
שלמה). (מלאכת לשריפה ואם 62)אלא משקין, מהן להוציא וכו' נאמן שאינו למי וכו' ימכור "לא שנינו: שם במשנה

(תוספות  המכירה לאיסור טעם נתינת שזוהי וכו'", הוציא "שאם נאמר כאילו רבינו, ופירשה במעשרות". חייבין מהן הוציא
שם). אנשי
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lybe zxecdn jezn

ּתבּואה  מּמּנּו ללקט ּתבנֹו את נאמן;63ולא ׁשאינֹו למי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹ
ּבמעּׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּתבּואה

.Ê יין ו 64ׁשמרי מים עליהם נתן ׁשּנתן אם סּננן: ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּיתר 65ׁשלׁשה  מּזה מעּׂשר מֹוציא - ארּבעה 66ּומצא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

אחר  ׁשהּתֹורם 67מּמקֹום ּתרּומה; עליו מפריׁש ואינֹו . ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הּכל  על ּבלּבֹו - בּתרּומה 68ּבּתחּלה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,69. ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ

מּדתֹו על יתר ׁשּמצא ּפי על אף מארּבעה, ּפחֹות 70מצא ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
ּפטּור  - יין טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על .71ואף ְִִֵֶֶַַַַַָָ

.Áמחּברין 72הּמקּדיׁש ּכׁשהן ּבאּו73ּפרֹותיו ׁשּלא עד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
הּמעּׂשר  הּגיעּו74לעֹונת ׁשּפדאן ואחר חּיבין 75ּופדאן, - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּגזּבר 76ּבמעּׂשר  ּביד והם הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ואם . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָ
ּפטּורין  - ּפדאן ּכ .77ואחר ְְְִַַָָָ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לא ‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות

לא  ועדין ודׁשּה ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון מלאכּתן, ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה
עראי  אכילת מהן לאכל מּתר - מרחּה ולא אֹותּה ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻזרה
לאכל  אסּור - מלאכּתן ּומּׁשּתּגמר מלאכּתן. ׁשּתּגמר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד

עראי. ֲֵֶַמהן
ּבּׁשּוק;·. למכרן ּפרֹותיו ּבגֹומר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבּמה

מּתר  זה הרי - ּבּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה אם ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻאבל
ׁשּיּקבעּולאכ  עד מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר עראי מהן ל ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ְֲֵַלמעּׂשר.
החצר,‚. למעּׂשרֹות: הּפרֹות קֹובע דברים מּׁשּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

אין  וכּלן והּׁשּבת. והּתרּומה, והּמלח, והאׁש, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּמּקח,
מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין

ּפי „. על אף לּבית, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְִִִֵֵֶַַַַַַָּכיצד?
ׁשּנכנסּו עד עראי אכילת מהן אֹוכל - מלאכּתן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנגמרה
לאכל  ואסּור למעּׂשרֹות, נקּבעּו - לּבית נכנסּו ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָֹלּבית;
אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו מכרן, אם וכן ׁשּיעּׂשר. עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמהן

ׁשּבת  נכנסה אֹו ּתרּומה, מהן הפריׁש אֹו ּבמלח, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכבׁשן
הּגיעּו ׁשּלא ּפי על אף ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹעליהם
זה  הרי - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם לּבית הכניסן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלּבית.
ׁשּנכנסּו מאחר מלאכּתן לגמר התחיל עראי. מהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹאֹוכל
ּודלּועין  קּׁשּואין הכניס ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב - ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָֹלּבית
נקּבעּו אחת לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל - ׁשּיׁשפׁשף קדם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹלּבית
ׁשּלא  ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למעּׂשר. ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּכל
מּכלּכּלת  חּוץ עראי. מהן לאכל מּתר - מלאכּתן ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻנגמרה
נקּבעה  - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּתרמּה ׁשאם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּתאנים,

ְֲֵַלמעּׂשר.
מכּבדי ‰. ּתאנים, ּובהם ּתאנה סֹוכי לּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּמביא

ּפֹועלים  אֹו ּתינֹוקֹות הכניסּום אם ּתמרים: ּובהם ְְְֲִִִִִִֶָָָָּתמרה
חּיב  - הּבית ּבעל הכניסן ואם למעּׂשר; נקּבעּו לא -ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָֹ
נקּבעּו; לא - עּסה מהן לעּׂשֹות ׁשּבלים הכניס ְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַָֹּבמעּׂשר.
אמּורים? ּדברים ּבּמה למעּׂשר. נקּבעּו - מלילֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָלאכלן

נק  לא - ּבקטנּיֹות אבל למעּׂשר.ּבתבּואה; ּבעּו ְְְְְְֲֲִִִִֵַָָֹ
.Â ּכדי ּבּמֹוץ, להכניסּה הּתבּואה על להערים ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֻמּתר

מעט  וזֹורה הּמעּׂשר. מן ּופטּורה אֹוכלת ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּתהיה
הּתרּומה  מן לעֹולם ּופטּור לביתֹו ׁשהכניס אחר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמעט

הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ׁשהרי הּמעּׂשרֹות, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹֹּומן
.Ê הּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹומר

ׁשּלא  למעּׂשר ׁשּקֹובעים דברים הּׁשּׁשה מן ּבאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפרֹותיו
למעּׂשר. טבלּו אּלּו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָמּדעּתֹו

.Á והּדלּועין הּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל מלאכּתן גמר זהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאי
ׁשעליהן, הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהאבּטיחין
ערמה; מּׁשּיעמיד - מׁשפׁשף אינֹו ואם ּדק. ּׂשער ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכמֹו
ּבצד  אבּטיח ּבמקצה אֹותֹו מּׁשּיסּדיר - ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָֻּובאבּטיח
צרּכֹו ּכל ׁשּגמר ּכיון - אחת אחת מׁשפׁשף היה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָאבּטיח.
ּפי  על אף ּודלּועין קּׁשּואין ותֹורמין מלאכּתן. ְְְְְְְִִִִִִַַַָָנגמרה

מעליהן. הּצהּוב הסיר ֲִִֵֵֵֶֶַֹׁשּלא
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.63) המשנה בפירוש וראה וזגים. מגפת רבינו למדה אבל תבואה", ממנו "ללקוט מפורש לא שם במשנה
חייב 64) אינו חרצנים על בנותן אבל שמרים, על מים בנותן אחד, לתירוץ  מב: בפסחים ופירושה ו. משנה שם מעשרות

הפרי. של טפילה פליטה רק יין, שאינו רמא).65)במעשר, ד"ה צו: בתרא בבא (רש"י מים הכוס 66)כוסות מן
הוא 67)הרביעית. גמור שחיוב הפטור, על החייב מן מעשר שהוא אומרים ואין וביה, מיניה וכלֿשכן אחר, ממקום אף

שם). ג.68)(רע"ב הלכה שם כא.69)ירושלמי הלכה תרומות מהלכות ד כוסות 70)בפרק משלש יותר כלומר,
וכן 71)שנתן. ברשב"ם). וראה פטור, ד"ה שם, פסחים (רש"י בעלמא" דפירי "קיוהא אלא יין של חשוב טעם זה שאין

צו: בתרא בבבא זו משנה ח.72)פירושו משנה פ"ד לע 73)פאה הגיעו לא שעוד צריכים אף והם המעשרות, ונת
המעשרות. מן ופטורים הקדש, הם מכלֿמקום מעלה. בהם אין ואםֿכן כקרקע, וחשובים למעלה 74)לקרקע המבוארת

שם. ורע"ב ר"ש ועיין שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ה. המעשר.75)הלכה הקדש 76)לעונת ביד היו ולא הואיל
חובתם. לעונת 77)בשעת משבאו חייבין, ופדאן המעשרות לעונת באו שלא עד פירותיו "המקדיש שם: במשנה

ביד  המעשרות לעונת והגיעו המעשרות, לעונת באו שלא עד הקדישם שאם רבינו, למד ומזה חייבין" ופדאן המעשרות
שלא  עד "הקדישן  עוד: נאמר שם המשנה ובסוף הגזבר. בידי היו חובתם שבשעת כיון פטורים, - פדאם ואחרֿכך הגזבר

כה. הלכה פ"ג להלן הובא וזה וכו'", מעשר 1)נגמרו לעונת שהגיעו פירות מחוברין. כשהן פירותיו המקדיש יבאר
פירות. של מלאכתן גמר ואיזהו למעשרות, הפירות קובע דברים מששה שאחד ודין מלאכתן. נגמרה לא ועדיין ונתלשו
וכיוצא  גרוגרות או בדרך קציצות המוצא עראי. אכילת היא וכיצד עראי, אוכל אם בשבולין שהקדימו ראשון מעשר ודין

מלאכתן. שתגמר קודם ופדאם תלושים פירות המקדיש לעשר. חייב אם בזה

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ë מּׁשּימּלא - אֹוגד אינֹו אם מּׁשּיאגד. - הּנאגד ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּירק
עד  עראי אֹוכל זה הרי - ממּלא אינֹו [אם] הּכלי. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַאת

צרּכֹו. ּכל ְְֵֶַָָׁשּילּקט
.È ּובהּוצין ּבעלים ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכלּכלה

אם  הּכלי. את מּׁשּימּלא - מחּפה אינֹו אם ּבהן. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוכּיֹוצא
צרּכֹו. ּכל ׁשּילּקט עד - ממּלא ְְְֵֵֵֶַַַָָאינֹו

.‡È ׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו גדֹול ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכלי
נטּבל  אינֹו - ּכּלֹו את למּלאת ּבדעּתֹו היה נטּבל. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻחציֹו

ׁש את עד למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו ּכּלֹו. את ּימּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֻ
ׁשניהם. ׁשּימּלא עד נטּבלּו לא - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַֹׁשניהם

.·Èׁשּבדעּתֹו ּפי על אף ּבּׂשדה, ּגדֹול אגד הּירק ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאגד
הּפרד  נטּבל. זה הרי - לּׁשּוק קטּנֹות אגּדֹות ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֻלאגדֹו
ּגּגֹו. ּבראׁש ערמה מּׁשּיעמיד - והחרּובין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוהּצּמּוקין
להׁשליכם  ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלים מּׁשּיסיר - ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָוהּבצלים

ערמה. ׁשּיעמיד עד - מסיר אינֹו ואם ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעליהן.
.‚È המיּפה זה ממרח? זהּו ואי מּׁשּימרח. - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתבּואה

ּכדר ּדבר, ּכל ּבסֹוף ּברחת ּתבּואה ׁשל הּכרי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּפני
עד  - ממרח אינֹו אם מעּׂשיה. ּכל ּכׁשּגֹומרין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשעֹוּׂשין
מּתחת  ונֹוטל מּׁשּיכּבר. - הּקטנּיֹות ערמה. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיעמיד
על  ואף ׁשּימרח. עד - ּכֹובר אינֹו [אם] ואֹוכל. ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָהּכברה
ּומּמה  הּצדדין ּומן הּקֹוטעים מן לּטל מּתר - ׁשּמרח ְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹֻּפי

ואֹוכל. הּתבן ְְֵֶֶֶַּׁשּבתֹו
.„È והחרצּנין הּזּגין ויׁשלה ּבחבּיֹות מּׁשּיּניחּנּו - ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָהּיין

ּכׁשּיגּביהּנּו הּבֹור, ּבתֹו ּכׁשהּוא אבל החבית. ּפי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמעל
הּגת  מן וקֹולט עראי. ׁשֹותה - ּבחבית ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָלהעמידֹו

וׁשֹותה. מקֹום ּומּכל הּצּנֹור ּומן ְְִִִֶֶַָָָָהעליֹונה
.ÂË נֹוטל - ׁשּירד ּפי על אף לעּוקה. מּׁשּירד - ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשמן

קטּנה  לקערה ונֹותן הּפּסין ּומּבין הּממל ּומן העקל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמן
מּפני  חם, ׁשהּוא ּפי על אף הּתבׁשיל, לתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַּולתמחּוי
ּכדי  ּביֹותר חם היה ואם ׁשני. ּבכלי מתּבּׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשאינֹו
מתּבּׁשל. ׁשהּוא מּפני לתֹוכֹו, יּתן לא - הּיד את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּיכוה

.ÊË- הּגרֹוגרֹות מּׁשּיחליקּנּו. - ּדבלה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהעּגּול
ּפי  על ּבידֹו מּׁשּיעּגיל - למגּורה הכניסן ואם ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָמּׁשּידּוׁש.
ּפי  על העּגּול אֹו ּבחבית הּגרֹוגרֹות דׁש היה ְְִִִֶַַַָָָָָָָהּמגּורה.
הרי  - הּמגּורה] ׁשנפּתחה אֹו החבית [נׁשּברה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמגּורה,

ׁשּיעּׂשר. עד יאכל לא ְֵֶֶַַַֹֹזה
.ÊÈ עראי מהן לאכל מּתר - ׁשּבּמקצה וענבים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻֻּתאנים

אחר  למקֹום והֹולי הּמקצה מן נטל אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻּבמקֹומן.
על  אף מלאכּתן, נגמרה ׁשהרי עראי, מהן יאכל לא -ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

צרּכן. ּכל יבׁשּו ׁשּלא ְְִֶָָָָֹּפי
.ÁÈ מהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין

ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה
עראי. מאכיל ְְֲֲִִַַָונמצא

.ËÈ לאכל אסּור - ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון ְֱֲֳִִִִִֵֶֶַַָֹמעּׂשר
מּכין  - אכל ואם ּתרּומתֹו; ׁשּיפריׁש קדם עראי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹמּמּנּו

ׁשהיה  ּכגֹון עראי? אכילת היא ּכיצד מרּדּות. מּכת ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָאֹותֹו
קלף  ואם אחת. אחת מקּלף - ואֹוכל ּׂשעֹורים ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָמקּלף
ׁשל  מלילֹות מֹולל היה לעּׂשר. חּיב - ידֹו לתֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָוכנס
- חיקֹו לתֹו נּפה ואם ואֹוכל. ליד מּיד מנּפה - ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָחּטים
זה  ׁשאין ּבכלי, נּפה אם לֹומר צרי ואין לעּׂשר. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָחּיב
צֹונן  ּתבׁשיל לתֹו לּקערה ונֹותן הּיין מן נֹוטל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָעראי.
צֹוננת, ׁשהיא ּפי על אף הּקדרה לתֹו לא אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואֹוכל,
אבל  ּבּׂשרֹו, על זיתים סֹוחט וכן קטן. ּכבֹור ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּפני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ידֹו. לתֹו ְְֵֵֶַָָֹֹלא
.Îמּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר נגמרה ּוכׁשם ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ּולעֹופֹות  ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ּכ ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻמלאכּתן,
קדם  ּׁשּירצה מה ּכל מהן ּומפקיר ּׁשּירצה מה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל
- למעּׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על אף ּגמרּו, ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיעּׂשר.
אכילת  ּולעֹופֹות ּולחּיה לבהמה יאכיל ולא יפקיר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֹֹלא
הּטבל  מן עראי לבהמה להאכיל ּומּתר ׁשּיעּׂשר. עד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻקבע
ׁשּיעּׂשם  עד עמיר ּפקיעי ּומאכיל הּבית. ּבתֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָואפּלּו

ֲִחבילֹות.
.‡Î- קציצֹות ּׂשדה ּבצד אפּלּו ,ּבּדר קציצֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַהּמֹוצא

ּדרסּו אם גרֹוגרֹות, מצא הּמעּׂשר. מן ּפטּורין אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָהרי
מּדבר  ׁשחזקתן לעּׂשר; חּיב - האדם רב הּגרֹוגרֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹרב
ׁשּידּוע  דבלה; ּפלחי מצא אם וכן מלאכּתן. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנגמרה

הּגמּור. מּדבר ִֵֶַָָָׁשהם
.·Î ּברׁשּות לעּׂשר, חּיב - הּיחיד ּברׁשּות ּכריכֹות: ְְְְִִִִֵַַַָָָָמצא

חּיבֹות  מקֹום ּבכל - והאלּמֹות ּפטּורֹות. - ְְְֲִַַָָָָָֻהרּבים
ּתרּומֹות  אֹותּה עֹוּׂשה - מרּוחה ּתבּואה מצא ְְְְֲֵֶַָָָָָּבמעּׂשר.
ּכלּכּלה  מצא חֹוׁשׁש. ואינֹו אחרֹות ּפרֹות על ְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָּומעּׂשרֹות
ׁשהרב  ּבמקֹום ּכלּכּלה: מצא ּבמעּׂשרֹות. חּיבת - ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמחּפה
ּומתּקנּה עראי, מּמּנה לאכל אסּור - לּׁשּוק ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹמכניסין
מּמּנה  אֹוכל - לּבּתים מכניסין ׁשהרב ּובמקֹום ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדמאי;
ואם  ּדמאי; - למחצה מחצה וּדאי; ּומתּקנּה ְְְְְֱֱֲִֶֶַַַַַָָָעראי,
אמּורים? ּדברים ּבּמה וּדאי. מתּקנּה - לּבית ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָהכניסּה
גמר  לֹו ׁשּיׁש ּבדבר אבל מלאכה; גמר לֹו ׁשאין ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבדבר
צרי אינֹו - וּדאי מעּׂשר ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלאכה,
ּבׁשעה  ּתרּומה מהן ׁשהפריׁש ׁשחזקתן ּתרּומה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהפריׁש

מלאכּתן. ְְְְִֶַָָׁשּנגמרה
.‚Î הרי - החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחדרי

היּוהּנמצ  ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעּׂשרֹות; חּיב ּבהן א ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּלילה. ּכל ְְִַַָָגֹוררין

.„Î- החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית ּתחת זיתים ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמֹוצא
ּתאנים  מצא נפלּו. זה ׁשּמאילן ׁשחזקתן ּבמעּׂשר; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָחּיבין
מׁשּתּנֹות  ׁשהרי ספק; הם הרי - הּתאנה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּתחת
מּתאנים  אֹו נפלּו זֹו מּתאנה ׁשּמא ּבעפר, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּומתלכלכֹות

ְְִֶַׁשּנתעּׂשרּו.
.‰Î ׁשּתּגמר קדם ּופדאן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמקּדיׁש

ּביד  מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. חּיב - ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָמלאכּתן
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ּתבּואה  מּמּנּו ללקט ּתבנֹו את נאמן;63ולא ׁשאינֹו למי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹ
ּבמעּׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּתבּואה

.Ê יין ו 64ׁשמרי מים עליהם נתן ׁשּנתן אם סּננן: ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּיתר 65ׁשלׁשה  מּזה מעּׂשר מֹוציא - ארּבעה 66ּומצא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

אחר  ׁשהּתֹורם 67מּמקֹום ּתרּומה; עליו מפריׁש ואינֹו . ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הּכל  על ּבלּבֹו - בּתרּומה 68ּבּתחּלה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,69. ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ

מּדתֹו על יתר ׁשּמצא ּפי על אף מארּבעה, ּפחֹות 70מצא ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
ּפטּור  - יין טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על .71ואף ְִִֵֶֶַַַַַָָ

.Áמחּברין 72הּמקּדיׁש ּכׁשהן ּבאּו73ּפרֹותיו ׁשּלא עד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
הּמעּׂשר  הּגיעּו74לעֹונת ׁשּפדאן ואחר חּיבין 75ּופדאן, - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּגזּבר 76ּבמעּׂשר  ּביד והם הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ואם . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָ
ּפטּורין  - ּפדאן ּכ .77ואחר ְְְִַַָָָ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לא ‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות

לא  ועדין ודׁשּה ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון מלאכּתן, ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה
עראי  אכילת מהן לאכל מּתר - מרחּה ולא אֹותּה ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻזרה
לאכל  אסּור - מלאכּתן ּומּׁשּתּגמר מלאכּתן. ׁשּתּגמר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד

עראי. ֲֵֶַמהן
ּבּׁשּוק;·. למכרן ּפרֹותיו ּבגֹומר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבּמה

מּתר  זה הרי - ּבּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה אם ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻאבל
ׁשּיּקבעּולאכ  עד מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר עראי מהן ל ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ְֲֵַלמעּׂשר.
החצר,‚. למעּׂשרֹות: הּפרֹות קֹובע דברים מּׁשּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

אין  וכּלן והּׁשּבת. והּתרּומה, והּמלח, והאׁש, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּמּקח,
מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין

ּפי „. על אף לּבית, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְִִִֵֵֶַַַַַַָּכיצד?
ׁשּנכנסּו עד עראי אכילת מהן אֹוכל - מלאכּתן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנגמרה
לאכל  ואסּור למעּׂשרֹות, נקּבעּו - לּבית נכנסּו ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָֹלּבית;
אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו מכרן, אם וכן ׁשּיעּׂשר. עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמהן

ׁשּבת  נכנסה אֹו ּתרּומה, מהן הפריׁש אֹו ּבמלח, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכבׁשן
הּגיעּו ׁשּלא ּפי על אף ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹעליהם
זה  הרי - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם לּבית הכניסן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלּבית.
ׁשּנכנסּו מאחר מלאכּתן לגמר התחיל עראי. מהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹאֹוכל
ּודלּועין  קּׁשּואין הכניס ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב - ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָֹלּבית
נקּבעּו אחת לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל - ׁשּיׁשפׁשף קדם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹלּבית
ׁשּלא  ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למעּׂשר. ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּכל
מּכלּכּלת  חּוץ עראי. מהן לאכל מּתר - מלאכּתן ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻנגמרה
נקּבעה  - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּתרמּה ׁשאם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּתאנים,

ְֲֵַלמעּׂשר.
מכּבדי ‰. ּתאנים, ּובהם ּתאנה סֹוכי לּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּמביא

ּפֹועלים  אֹו ּתינֹוקֹות הכניסּום אם ּתמרים: ּובהם ְְְֲִִִִִִֶָָָָּתמרה
חּיב  - הּבית ּבעל הכניסן ואם למעּׂשר; נקּבעּו לא -ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָֹ
נקּבעּו; לא - עּסה מהן לעּׂשֹות ׁשּבלים הכניס ְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַָֹּבמעּׂשר.
אמּורים? ּדברים ּבּמה למעּׂשר. נקּבעּו - מלילֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָלאכלן

נק  לא - ּבקטנּיֹות אבל למעּׂשר.ּבתבּואה; ּבעּו ְְְְְְֲֲִִִִֵַָָֹ
.Â ּכדי ּבּמֹוץ, להכניסּה הּתבּואה על להערים ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֻמּתר

מעט  וזֹורה הּמעּׂשר. מן ּופטּורה אֹוכלת ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּתהיה
הּתרּומה  מן לעֹולם ּופטּור לביתֹו ׁשהכניס אחר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמעט

הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ׁשהרי הּמעּׂשרֹות, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹֹּומן
.Ê הּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹומר

ׁשּלא  למעּׂשר ׁשּקֹובעים דברים הּׁשּׁשה מן ּבאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפרֹותיו
למעּׂשר. טבלּו אּלּו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָמּדעּתֹו

.Á והּדלּועין הּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל מלאכּתן גמר זהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאי
ׁשעליהן, הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהאבּטיחין
ערמה; מּׁשּיעמיד - מׁשפׁשף אינֹו ואם ּדק. ּׂשער ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכמֹו
ּבצד  אבּטיח ּבמקצה אֹותֹו מּׁשּיסּדיר - ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָֻּובאבּטיח
צרּכֹו ּכל ׁשּגמר ּכיון - אחת אחת מׁשפׁשף היה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָאבּטיח.
ּפי  על אף ּודלּועין קּׁשּואין ותֹורמין מלאכּתן. ְְְְְְְִִִִִִַַַָָנגמרה

מעליהן. הּצהּוב הסיר ֲִִֵֵֵֶֶַֹׁשּלא
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.63) המשנה בפירוש וראה וזגים. מגפת רבינו למדה אבל תבואה", ממנו "ללקוט מפורש לא שם במשנה
חייב 64) אינו חרצנים על בנותן אבל שמרים, על מים בנותן אחד, לתירוץ  מב: בפסחים ופירושה ו. משנה שם מעשרות

הפרי. של טפילה פליטה רק יין, שאינו רמא).65)במעשר, ד"ה צו: בתרא בבא (רש"י מים הכוס 66)כוסות מן
הוא 67)הרביעית. גמור שחיוב הפטור, על החייב מן מעשר שהוא אומרים ואין וביה, מיניה וכלֿשכן אחר, ממקום אף

שם). ג.68)(רע"ב הלכה שם כא.69)ירושלמי הלכה תרומות מהלכות ד כוסות 70)בפרק משלש יותר כלומר,
וכן 71)שנתן. ברשב"ם). וראה פטור, ד"ה שם, פסחים (רש"י בעלמא" דפירי "קיוהא אלא יין של חשוב טעם זה שאין

צו: בתרא בבבא זו משנה ח.72)פירושו משנה פ"ד לע 73)פאה הגיעו לא שעוד צריכים אף והם המעשרות, ונת
המעשרות. מן ופטורים הקדש, הם מכלֿמקום מעלה. בהם אין ואםֿכן כקרקע, וחשובים למעלה 74)לקרקע המבוארת

שם. ורע"ב ר"ש ועיין שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ה. המעשר.75)הלכה הקדש 76)לעונת ביד היו ולא הואיל
חובתם. לעונת 77)בשעת משבאו חייבין, ופדאן המעשרות לעונת באו שלא עד פירותיו "המקדיש שם: במשנה

ביד  המעשרות לעונת והגיעו המעשרות, לעונת באו שלא עד הקדישם שאם רבינו, למד ומזה חייבין" ופדאן המעשרות
שלא  עד "הקדישן  עוד: נאמר שם המשנה ובסוף הגזבר. בידי היו חובתם שבשעת כיון פטורים, - פדאם ואחרֿכך הגזבר

כה. הלכה פ"ג להלן הובא וזה וכו'", מעשר 1)נגמרו לעונת שהגיעו פירות מחוברין. כשהן פירותיו המקדיש יבאר
פירות. של מלאכתן גמר ואיזהו למעשרות, הפירות קובע דברים מששה שאחד ודין מלאכתן. נגמרה לא ועדיין ונתלשו
וכיוצא  גרוגרות או בדרך קציצות המוצא עראי. אכילת היא וכיצד עראי, אוכל אם בשבולין שהקדימו ראשון מעשר ודין

מלאכתן. שתגמר קודם ופדאם תלושים פירות המקדיש לעשר. חייב אם בזה
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.Ë מּׁשּימּלא - אֹוגד אינֹו אם מּׁשּיאגד. - הּנאגד ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּירק
עד  עראי אֹוכל זה הרי - ממּלא אינֹו [אם] הּכלי. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַאת

צרּכֹו. ּכל ְְֵֶַָָׁשּילּקט
.È ּובהּוצין ּבעלים ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכלּכלה

אם  הּכלי. את מּׁשּימּלא - מחּפה אינֹו אם ּבהן. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוכּיֹוצא
צרּכֹו. ּכל ׁשּילּקט עד - ממּלא ְְְֵֵֵֶַַַָָאינֹו

.‡È ׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו גדֹול ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכלי
נטּבל  אינֹו - ּכּלֹו את למּלאת ּבדעּתֹו היה נטּבל. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻחציֹו

ׁש את עד למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו ּכּלֹו. את ּימּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֻ
ׁשניהם. ׁשּימּלא עד נטּבלּו לא - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַֹׁשניהם

.·Èׁשּבדעּתֹו ּפי על אף ּבּׂשדה, ּגדֹול אגד הּירק ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאגד
הּפרד  נטּבל. זה הרי - לּׁשּוק קטּנֹות אגּדֹות ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֻלאגדֹו
ּגּגֹו. ּבראׁש ערמה מּׁשּיעמיד - והחרּובין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוהּצּמּוקין
להׁשליכם  ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלים מּׁשּיסיר - ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָוהּבצלים

ערמה. ׁשּיעמיד עד - מסיר אינֹו ואם ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעליהן.
.‚È המיּפה זה ממרח? זהּו ואי מּׁשּימרח. - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתבּואה

ּכדר ּדבר, ּכל ּבסֹוף ּברחת ּתבּואה ׁשל הּכרי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּפני
עד  - ממרח אינֹו אם מעּׂשיה. ּכל ּכׁשּגֹומרין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשעֹוּׂשין
מּתחת  ונֹוטל מּׁשּיכּבר. - הּקטנּיֹות ערמה. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיעמיד
על  ואף ׁשּימרח. עד - ּכֹובר אינֹו [אם] ואֹוכל. ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָהּכברה
ּומּמה  הּצדדין ּומן הּקֹוטעים מן לּטל מּתר - ׁשּמרח ְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹֻּפי

ואֹוכל. הּתבן ְְֵֶֶֶַּׁשּבתֹו
.„È והחרצּנין הּזּגין ויׁשלה ּבחבּיֹות מּׁשּיּניחּנּו - ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָהּיין

ּכׁשּיגּביהּנּו הּבֹור, ּבתֹו ּכׁשהּוא אבל החבית. ּפי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמעל
הּגת  מן וקֹולט עראי. ׁשֹותה - ּבחבית ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָלהעמידֹו

וׁשֹותה. מקֹום ּומּכל הּצּנֹור ּומן ְְִִִֶֶַָָָָהעליֹונה
.ÂË נֹוטל - ׁשּירד ּפי על אף לעּוקה. מּׁשּירד - ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשמן

קטּנה  לקערה ונֹותן הּפּסין ּומּבין הּממל ּומן העקל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמן
מּפני  חם, ׁשהּוא ּפי על אף הּתבׁשיל, לתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַּולתמחּוי
ּכדי  ּביֹותר חם היה ואם ׁשני. ּבכלי מתּבּׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשאינֹו
מתּבּׁשל. ׁשהּוא מּפני לתֹוכֹו, יּתן לא - הּיד את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּיכוה

.ÊË- הּגרֹוגרֹות מּׁשּיחליקּנּו. - ּדבלה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהעּגּול
ּפי  על ּבידֹו מּׁשּיעּגיל - למגּורה הכניסן ואם ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָמּׁשּידּוׁש.
ּפי  על העּגּול אֹו ּבחבית הּגרֹוגרֹות דׁש היה ְְִִִֶַַַָָָָָָָהּמגּורה.
הרי  - הּמגּורה] ׁשנפּתחה אֹו החבית [נׁשּברה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמגּורה,

ׁשּיעּׂשר. עד יאכל לא ְֵֶֶַַַֹֹזה
.ÊÈ עראי מהן לאכל מּתר - ׁשּבּמקצה וענבים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻֻּתאנים

אחר  למקֹום והֹולי הּמקצה מן נטל אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻּבמקֹומן.
על  אף מלאכּתן, נגמרה ׁשהרי עראי, מהן יאכל לא -ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

צרּכן. ּכל יבׁשּו ׁשּלא ְְִֶָָָָֹּפי
.ÁÈ מהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין

ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה
עראי. מאכיל ְְֲֲִִַַָונמצא

.ËÈ לאכל אסּור - ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון ְֱֲֳִִִִִֵֶֶַַָֹמעּׂשר
מּכין  - אכל ואם ּתרּומתֹו; ׁשּיפריׁש קדם עראי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹמּמּנּו

ׁשהיה  ּכגֹון עראי? אכילת היא ּכיצד מרּדּות. מּכת ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָאֹותֹו
קלף  ואם אחת. אחת מקּלף - ואֹוכל ּׂשעֹורים ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָמקּלף
ׁשל  מלילֹות מֹולל היה לעּׂשר. חּיב - ידֹו לתֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָוכנס
- חיקֹו לתֹו נּפה ואם ואֹוכל. ליד מּיד מנּפה - ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָחּטים
זה  ׁשאין ּבכלי, נּפה אם לֹומר צרי ואין לעּׂשר. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָחּיב
צֹונן  ּתבׁשיל לתֹו לּקערה ונֹותן הּיין מן נֹוטל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָעראי.
צֹוננת, ׁשהיא ּפי על אף הּקדרה לתֹו לא אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואֹוכל,
אבל  ּבּׂשרֹו, על זיתים סֹוחט וכן קטן. ּכבֹור ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּפני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ידֹו. לתֹו ְְֵֵֶַָָֹֹלא
.Îמּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר נגמרה ּוכׁשם ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ּולעֹופֹות  ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ּכ ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻמלאכּתן,
קדם  ּׁשּירצה מה ּכל מהן ּומפקיר ּׁשּירצה מה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל
- למעּׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על אף ּגמרּו, ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיעּׂשר.
אכילת  ּולעֹופֹות ּולחּיה לבהמה יאכיל ולא יפקיר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֹֹלא
הּטבל  מן עראי לבהמה להאכיל ּומּתר ׁשּיעּׂשר. עד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻקבע
ׁשּיעּׂשם  עד עמיר ּפקיעי ּומאכיל הּבית. ּבתֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָואפּלּו

ֲִחבילֹות.
.‡Î- קציצֹות ּׂשדה ּבצד אפּלּו ,ּבּדר קציצֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַהּמֹוצא

ּדרסּו אם גרֹוגרֹות, מצא הּמעּׂשר. מן ּפטּורין אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָהרי
מּדבר  ׁשחזקתן לעּׂשר; חּיב - האדם רב הּגרֹוגרֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹרב
ׁשּידּוע  דבלה; ּפלחי מצא אם וכן מלאכּתן. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנגמרה

הּגמּור. מּדבר ִֵֶַָָָׁשהם
.·Î ּברׁשּות לעּׂשר, חּיב - הּיחיד ּברׁשּות ּכריכֹות: ְְְְִִִִֵַַַָָָָמצא

חּיבֹות  מקֹום ּבכל - והאלּמֹות ּפטּורֹות. - ְְְֲִַַָָָָָֻהרּבים
ּתרּומֹות  אֹותּה עֹוּׂשה - מרּוחה ּתבּואה מצא ְְְְֲֵֶַָָָָָּבמעּׂשר.
ּכלּכּלה  מצא חֹוׁשׁש. ואינֹו אחרֹות ּפרֹות על ְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָּומעּׂשרֹות
ׁשהרב  ּבמקֹום ּכלּכּלה: מצא ּבמעּׂשרֹות. חּיבת - ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמחּפה
ּומתּקנּה עראי, מּמּנה לאכל אסּור - לּׁשּוק ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹמכניסין
מּמּנה  אֹוכל - לּבּתים מכניסין ׁשהרב ּובמקֹום ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדמאי;
ואם  ּדמאי; - למחצה מחצה וּדאי; ּומתּקנּה ְְְְְֱֱֲִֶֶַַַַַָָָעראי,
אמּורים? ּדברים ּבּמה וּדאי. מתּקנּה - לּבית ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָהכניסּה
גמר  לֹו ׁשּיׁש ּבדבר אבל מלאכה; גמר לֹו ׁשאין ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבדבר
צרי אינֹו - וּדאי מעּׂשר ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלאכה,
ּבׁשעה  ּתרּומה מהן ׁשהפריׁש ׁשחזקתן ּתרּומה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהפריׁש

מלאכּתן. ְְְְִֶַָָׁשּנגמרה
.‚Î הרי - החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחדרי

היּוהּנמצ  ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעּׂשרֹות; חּיב ּבהן א ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּלילה. ּכל ְְִַַָָגֹוררין

.„Î- החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית ּתחת זיתים ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמֹוצא
ּתאנים  מצא נפלּו. זה ׁשּמאילן ׁשחזקתן ּבמעּׂשר; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָחּיבין
מׁשּתּנֹות  ׁשהרי ספק; הם הרי - הּתאנה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּתחת
מּתאנים  אֹו נפלּו זֹו מּתאנה ׁשּמא ּבעפר, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּומתלכלכֹות

ְְִֶַׁשּנתעּׂשרּו.
.‰Î ׁשּתּגמר קדם ּופדאן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמקּדיׁש

ּביד  מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. חּיב - ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָמלאכּתן
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הּמעּׂשרֹות; מן ּפטּורין - ּפדאן ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָההקּדׁש
הּמקּדיׁש הּמעּׂשרֹות. מן ּפטּורין היּו חֹובתן ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָׁשּבׁשעת

הּמעּׂשרֹות. מן ּפטּורה - למנחֹות ְְְִִַַַָָָָקמה

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עד 2אין ‡. הּתֹורה מן למעּׂשרֹות נקּבע הּטבל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

הּבית 4לביתֹו3ׁשּיכניסּנּו מן הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: ;5. ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
בׁשערי ואכלּו ׁשּנאמר: הּׁשער; ּדר ׁשּיכניסּנּו .6והּוא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּגּגֹות  ּדר ּתבּואתֹו הכניס אם ּפטּור 8וקרּפיפֹות 7אבל - ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָ
הּתרּומה  הּמעּׂשרֹות 9מן .10ּומן ְְִִַַַַָ

א ·. על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, הּטבל יראה כילת ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
מּפי  ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ׁשּיּקבע ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָעד
דברים  הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָהּׁשמּועה;

מּדבריהן.11ׁשּמנינּו מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּנגמרה  אחר לּׁשּוק להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן

ׁשּבארנּו;12מלאכּתן  ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָ
מּדבריהם. אּלא ּבמעּׂשר חּיב למּכר הּגֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשאין

אינֹו‚. - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית
ׁשהּבית 13קֹובע  ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגים וכן . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

קֹובע  על 14ׁשּלמּטה אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ואם . ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָֹ
אינֹו - ועֹולה מׁשּפע הּבית ׁשהיה ּכגֹון אּמֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻארּבע

הּבית  אויר ּכמקצת זה גג הרי אּלא הּמעּׂשר, מן .15ּפֹוטר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ארּבעה 17והּברּגנין 16הּצריפין „. והּוא הּקיץ, ּובּתי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֻ

וכן  ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן, על ותקרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעּמּודים
אף  הּקיץ, ּבימי הּגּנֹות ּובני הּכרמים ּבני ׁשעֹוּׂשין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻסּכֹות
רחים  ּבהם ויׁש הּקיץ ימי ּכל ּבהן ׁשּדרין ּפי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

הּיֹוצרים  סּכת וכן למעּׂשר. קֹובעין אינן - 18ותרנגֹולין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֻ
ּבחג 19החיצֹונה  החג אּלּו20וסּכת ׁשּכל קֹובעין. אינן - ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ּד קבע אין .21ירתן ִֵֶַָָ
ּפי 22הּצריפין ‰. על אף לבעליהן, טֹובלין - והּברּגנין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻ

אדם  לכל טֹובלין וכן 23ׁשאינן הּספר 24. ּובית 25ּבית ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשהם 26הּמדרׁש מּפני ּומלּמד, ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

לאחרים.27ּכביתֹו טֹובלין ואין , ְְְֲִִֵֵֵַ
.Â ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם הּמדרׁש: ּובית הּכנסת 28ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

קֹובעין  האּוריארֹות 29- קֹובעין. אין - לאו ואם ,30 ְְְְִִִֵַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על 1) אמות ארבע בו יש אם אלא קובע שאינו בית ודין לבית. שיכנס עד התורה מן למעשרות נקבע הטבל שאין יבאר
למעשר  קובע חצר אויר אם לביתו. והכניסן הפטורה בחצר לאוכלן תאנים המביא הקובעת. חצר היא ואיזו אמות. ארבע

בחצר. הטעונה התורה.2)וגפן מן קובעת חצר שגם שם יוחנן כר' ולא פח. מציעא בבבא ינאי התבואה 3)כר' בעל בין
אחר. אחר.4)ובין של לבית לא נקבע 5)אבל מדבריהם אבל הפתח. דרך כדרכן לבית כשנכנסו מקרא של ופשוטו

לבית. נכנס שלא פי על ואף דברים שישה ידי קובע 6)על הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה בתבואה ומדובר
בד 7)למעשר. לבית נכנסו קובע.שלא אינו עצמו והגג שבגג. ארובה דרך אלא הרגילה, בדרך 8)רך לבית שנכנסו

דרך  גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו: לה: ובברכות לדירה. שאינו קובע, אינו עצמו והקרפף אחורית.
בחצר  והמדובר הבית. שאחורי חצר דרך שהכניס הכוונה שם [ואף המעשרות". מן לפוטרן כדי קרפיפות, דרך חצרות,

התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו והוא יוחנן, רבי של היא זו מימרא שהרי קובעת שאינה משתמרת, יש 9)שאינה
"תרומה". רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת קבע.10)להעיר באכילת אסור מדבריהם הדברים 11)אבל ששת שאין

מדבריהם. אלא למעשר הקובעים.12)קובעים הדברים מששת באחד נקבע כאילו עראי לאכלם שאינו 13)שאסור
בית. קרוי ואינו לדירה וכתב 14)ראוי שינה ורבינו החייבת". חצר של שהם פי על אף פטורין "הגגות שם: [במשנה

הקשו  שבירושלמי לפי - משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב שאין והכוונה קובע", שלמטה שהבית פי על "אף
והעבירן  השדה מן תאנים "הביא שאמר יהודא רבי בן יוסי כר' תפתר ותירצו: בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על

שחייב]. כרבי פסק רבינו אבל פטור". - גגו בראש לאוכלן דרך 15)לחצרו לבית נכנס לא סוף סוף הרי עיון: [צריך
הגג]. דרך אלא למטה.16)השער, ומרחיב והולך מלמעלה צר גג, בלי אוהל, כמו הוא העשויים 17)וצריף מגדלים

בדרכים. קדרותיו 18)לשמור ומצניע דר הוא בפנימית מזו, לפנים זו סוכות שתי שעושים חרס כלי יוצרי של דרכם
למכור. קדרותיו ומוציא מלאכתו עושה הוא קובעת.19)ובחיצונה הפנימית אם 20)אבל אבל הסוכות, בחג כלומר,

למעשר. וקובעת קבע, דירת היא הרי - החג לאחר בסוכה לדור נה:21)המשיך בערובין אמרו בצריפין, הדרים שעל
למילתייהו  חזו "בורגנין אמרו בורגנין, ועל בקביעות. בהם לדור ולא בקיץ, להתקרר אלא אינן השאר ואף חיים, אינם חייהן
אלא  אינה החג וסוכת הפנימית. אלא היוצר, דירת אינה החיצונה היוצרים סוכת ממש. לדירה ולא לתפקידם)", (=ראויים

בלבד. עראי הקיץ 22)דירת בתי של דינם מה פירש ולא לצריפין, גם רבינו למד ומזה הבורגנין". לבעל טובלין "שהן
היוצרים. אלא 23)וסוכת אינו זה כי אומרים ויש שלו. שאינו למי טובל אינו קבע, דירת שהיא בית, גם הרי לעיין יש

הכניסם  אם אבל העברה), דרך הכניס אם אפילו נקבע שבביתו (ומכאן בעלמא העברה דרך חבירו לבית פירותיו במכניס
דרך  הפירות  הכניסו אם אפילו אדם, לכל טובלים אינן קבע, דירת שאינן ובורגנין, צריפין ואילו למעשר. קובע - קבע דרך

למשנה".24)קבע. לסופר טובלין תלמוד ובית ספר "בית רומי: כתבֿיד כגירסת שם מקרא.25)ירושלמי בו שמלמדים
וגמרא.26) משנה בו לאחרים.27)שמלמדים קובעים אינם ולפיכך שם דרים אינם שהרי ממש, "ביתו" לחזן 28)ולא

לשמש. הכנסת,29)או בית לשמש קבע דירת ישנה שכאן לפי אדם, כל לבין שם הדרים אותם בין רבינו חילק לא כאן
שה  פי על ואף בקביעות, פירות בו הכניסו אם לאחרים, גם הקובע כבית הוא אלא והרי גופו, הכנסת בית בתוך אינה דירה

הקבע. לדירת ומרפסת שער כבית שהוא הכנסת, בית גם קובע - ידו שעל מחסנים.30)בחדר
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למכּנס  העּׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות אינן 31והאֹוצרֹות - ְְֲֵֶַַָָָָָָֻ
לדירה 32קֹובעין  היּו ואם קֹובעין.33; - ְְְְִִִִָָ

.Ê ׁשהּבית קֹובעת 34ּכׁשם החצר ּכ למעּׂשר, קֹובע ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּומּׁשּיּכנסּו35למעּׂשר  הּׁשער 36; ּדר אף 37לחצר נקּבעּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הּבית. לתֹו הכניסן ׁשּלא ּפי ְְִִִִֶַַַָֹעל
.Á נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל הּקֹובעת? חצר היא זֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאי

ּבתֹוכּה38כּהּבתֹו מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין אֹו אֹו39, . ְְֱִֵֶֶָָָָֹ
אּתה  מה לֹו: אֹומרין - לּה אדם יּכנס ׁשאם ְִִִֵֵֶַָָָָָָָחצר,

דיֹורין 40מבּקׁש ׁשני ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן ׁשהיא 41? אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
אֹו ונכנס ּבא ואחד ונכנס ּפֹותחּה ׁשאחד ׁשּתפין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻלׁשני
זֹו הרי - ונֹועלין ּפֹותחין והן הֹואיל ונֹועל, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵיֹוצא

ַַקֹובעת.
.Ë ׁשער והאכסדרה 42ּבית חצר הרי 43ׁשל - והּמרּפסת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

קֹובעת  היתה אם ּכחצר: קֹובעין 44הן -45- לאו ואם , ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
קֹובעין  .46אינן ְִֵָ

.È קֹובעֹות ׁשּתיהן - מּזֹו לפנים זֹו חצרֹות סּכת 47ׁשּתי . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַֻ

קֹובעת  הּפנימית - מּזֹו לפנים זֹו והחיצֹונה 48הּיֹוצרים , ְְְְִִִִִִִַַַַַָ
קֹובעת  ּכבית 49אינּה קֹובעת - והחנּות .50. ְְֲִֵַַַַַַָ

.‡È למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ׁשהּוא 51הּמֹולי ּפי על אף , ְִִִֵֶַַַָָָ
ּבהן  נקּבעּו52נכנס לא - ּבּדר ולחצרֹות אּלא 53לבּתים , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

עראי  וכן 54אֹוכל מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ
.55ּבחזרה  ֲַָָ

.·È ּבעירֹות הּמחזירין מחצר 56הרֹוכלין נכנסין ׁשהן , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
עראי  אֹוכלין - ּבֹו57לחצר ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין .58עד ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

.‚È מן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא
מּתר 59הּמעּׂשרֹות  זה הרי - ּביתֹו לתֹו והכניסן ׁשכח , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ

עראי  מהן ולאכל וכן 60להֹוציאן .61- לּגג והעלן ׁשכח אם ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
וׁשכח  ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן הביאן עראי. ּבּגג מהן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹוכל

חברֹו חצר לתֹו ׁשּיעּׂשר.62והכניסן עד יאכל ולא נקּבעּו, - ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
.„È נעּדרת 63חצר ואֹוכלין 64ׁשהיא ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ

עראי  רּבּה65ּבתֹוכּה ׁשּיעדר והּוא .66- רּבּה זרע ואם . ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻֻ
רּבּה נטע אם וכן עראי. אֹוכלין לנֹוי 67אין נטע ואם . ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֻ
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מלאכתה.31) גמר לאחר התבואה בהם דירה.32)לכנס פשוט 33)שאינן כן לא שאם למכונס, וגם לדירה גם כלומר,
שקובעים. הקובעת 34)הוא חצר דיני (כל כולהון יונתן ר' בשם נחמן בר שמואל "ר' ג: הלכה ג פרק מעשרות בירושלמי

למדו". הבית מן במשנה) האמורים בית 35)למעשר שרק הסובר ינאי לר' שאף עד, המתחיל דיבור בתוס' מדבריהם.
מדבריהם. חצר קובעת - התורה מן חצר.37)הפירות.36)קובע לעניין רבינו למד ומשם בית, לעניין שם מציעא בבא

התנאים 38) (כל כולן כדברי שהלכה להלן, הנזכרים הדברים יתר זו בחצר שאין פי על ואף הפתח, בצד שומר שישנו והיינו
להחמיר. שם) בתוכה.39)במשנה נשמרים הכלים שאין פי על לאכול 40)ואף בוש ואדם נשמרת שאינה פי על ואף

שער.42)שכנים.41)בתוכה. בית הוא שבינתיים ומה שערים, שני גדולות לחצירות המוקף 43)כי מקורה מקום
רוחותיו. לחצר.45)למעשר.44)משלוש טפלים אינו 46)שהם - שומר עומד השער שבבית ואף דירה. אינם שהם

כבורגנין. משתמרת.47)אלא שאינה כחצר אינה - עליה הרגל דריסת לפנימית שיש פי על ואף החיצונה, גם
החמה.48) לימות אלא שאינה אף היא, קבע אין 49)שדירת - לחצר טפל שער שבית ואף כנ"ל. קבע דירת שאינה

שער. בית החיצונה לה להיות כך כל חשובה הפנימית שאין למעשר, ותקבע לפנימית טפלה החיצונה ואף 50)אומרים
כחצר. למעשר היא קובעת בחנות, תשמישו שכל כיוון בבית, דר למכרם,51)שאינו כשמוליכם המדובר כי אומרים יש

מיד. נקבעו לא מיוחד, במקום אלא למכרם רוצה שאינו כיוון - מיד נקבעו בשוק למכרם פירותיו שהגומר פי על ואף
לפירותיו.53)עמהם.52) סופית מגמה לו אין כן אם אלא קובעים וחצרו חברו בית אסורה.54)שאין קבע אכילת אבל
המיועד.55) למקום שיחזירם עד נקבעים  אינם - והחזירם ונמלך בו חזר מגמתו לסוף שהגיע שלפני למכור 56)היינו,

לנשים. למעשר.57)בשמים מיד נקבעו - נטלום למכרן שאם בעצמם, לאכלם שנטלום שאין 58)מפירות שכיוון
למעשר. קובע אחר בית אף - אחרת מגמה משתמרת.59)לפירות מדעת,60)שאינה הכניסו אם אלא קובע הבית שאין

ה  בתוך עראי.אבל אפילו לאכול, אסור ביתו 61)בית בתוך אפילו הגג לראש והעלן "שכח נאמר: ושם שם. תוספתא
בדרך  אפילו קובע שביתו פי על ואף ביתו דרך לגג העביר כלומר ביתו", "מתוך להיות צריך כי ויתכן עראי". מהן אוכל

קובע. אינו בשכחה, אלא בדעת, היה שלא כיוון - העביר 62)העברה כלומר, כפשוטה), (תוספתא "הבית" להיות: צריך
בדעת. הייתה אם בהעברה קובעת שחצירו למעשר, נקבעו בעלמא, בהעברה לגג שהעלם אף המשתמרת חצרו דרך פירותיו

מחייב. רבי גגו בראש לאוכלן לחצירו והעבירן השדה מן תאנים "הביא בירושלמי הוא נחמיה 63)וכן ר' בשם "תני
עראי. בתוכה אוכלין כגינה היא הרי נעדרת, שהיא מבטלת 65)נחרשת.64)חצר חצר, של תשמיש שאינה שהחרישה

ממנה. חצר לא 66)שם שעדיין המיעוט מן גם חצר דין בטל ולכן כולה, לעדור ימשיכו בוודאי רובה, שנעדרה [שכיוון
הדא 67)נעדר]. חצר, של לנוייה שנטעה והיא חסדא רב אמר פטורה, רובה נטע חייבת, רובה זרע "תני שם: בירושלמי

חייבת) רובה (זרע ההיא מן ילפא הדא הדא. מן ילפא וההיא נחמיה) רבי של מברייתא =) ההיא מן לומדת) =) ילפא
שהיא  נעדרת הייתה שאם הדא מן ילפא וההיא נעדרת, שתהא והוא קורקוס] הר"י להיות, צריך כן - פטורה רובה [נטע
שנראים  מפני היינו חצר, מתורת בטלה רובה, נעדרה שאם פי על אף דברים: של [ופירושם רובה" שעידר והוא פטורה,
יישאר  - מעודר בלתי שנשאר שהמיעוט הוא סימן ונטעוה, שזרעוה לאחר אבל כולה, לעדור ימשיכו שבוודאי הדברים
או  שנזרע הרוב, של בכוחו אין לפיכך לכך, המועד בבוא יעקרון ובוודאי קבע, אינן בחצר, ונטיעה זריעה כי ומסתבר כך.

נ  והמיעוט כלל, נעדר שלא המיעוט את אליו לבטל בקביעות, שלא כבית ניטע הוא הרי הרוב כן ואם חצר, בתורת שאר
עצמו. החצר כמו למעשרות קובע הוא שגם לחצר, שער



קני xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמעּׂשרֹות; מן ּפטּורין - ּפדאן ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָההקּדׁש
הּמקּדיׁש הּמעּׂשרֹות. מן ּפטּורין היּו חֹובתן ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָׁשּבׁשעת

הּמעּׂשרֹות. מן ּפטּורה - למנחֹות ְְְִִַַַָָָָקמה

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עד 2אין ‡. הּתֹורה מן למעּׂשרֹות נקּבע הּטבל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

הּבית 4לביתֹו3ׁשּיכניסּנּו מן הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: ;5. ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
בׁשערי ואכלּו ׁשּנאמר: הּׁשער; ּדר ׁשּיכניסּנּו .6והּוא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּגּגֹות  ּדר ּתבּואתֹו הכניס אם ּפטּור 8וקרּפיפֹות 7אבל - ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָ
הּתרּומה  הּמעּׂשרֹות 9מן .10ּומן ְְִִַַַַָ

א ·. על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, הּטבל יראה כילת ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
מּפי  ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ׁשּיּקבע ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָעד
דברים  הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָהּׁשמּועה;

מּדבריהן.11ׁשּמנינּו מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּנגמרה  אחר לּׁשּוק להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן

ׁשּבארנּו;12מלאכּתן  ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָ
מּדבריהם. אּלא ּבמעּׂשר חּיב למּכר הּגֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשאין

אינֹו‚. - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית
ׁשהּבית 13קֹובע  ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגים וכן . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

קֹובע  על 14ׁשּלמּטה אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ואם . ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָֹ
אינֹו - ועֹולה מׁשּפע הּבית ׁשהיה ּכגֹון אּמֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻארּבע

הּבית  אויר ּכמקצת זה גג הרי אּלא הּמעּׂשר, מן .15ּפֹוטר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ארּבעה 17והּברּגנין 16הּצריפין „. והּוא הּקיץ, ּובּתי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֻ

וכן  ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן, על ותקרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעּמּודים
אף  הּקיץ, ּבימי הּגּנֹות ּובני הּכרמים ּבני ׁשעֹוּׂשין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻסּכֹות
רחים  ּבהם ויׁש הּקיץ ימי ּכל ּבהן ׁשּדרין ּפי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

הּיֹוצרים  סּכת וכן למעּׂשר. קֹובעין אינן - 18ותרנגֹולין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֻ
ּבחג 19החיצֹונה  החג אּלּו20וסּכת ׁשּכל קֹובעין. אינן - ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ּד קבע אין .21ירתן ִֵֶַָָ
ּפי 22הּצריפין ‰. על אף לבעליהן, טֹובלין - והּברּגנין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻ

אדם  לכל טֹובלין וכן 23ׁשאינן הּספר 24. ּובית 25ּבית ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשהם 26הּמדרׁש מּפני ּומלּמד, ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

לאחרים.27ּכביתֹו טֹובלין ואין , ְְְֲִִֵֵֵַ
.Â ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם הּמדרׁש: ּובית הּכנסת 28ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

קֹובעין  האּוריארֹות 29- קֹובעין. אין - לאו ואם ,30 ְְְְִִִֵַָָ
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על 1) אמות ארבע בו יש אם אלא קובע שאינו בית ודין לבית. שיכנס עד התורה מן למעשרות נקבע הטבל שאין יבאר
למעשר  קובע חצר אויר אם לביתו. והכניסן הפטורה בחצר לאוכלן תאנים המביא הקובעת. חצר היא ואיזו אמות. ארבע

בחצר. הטעונה התורה.2)וגפן מן קובעת חצר שגם שם יוחנן כר' ולא פח. מציעא בבבא ינאי התבואה 3)כר' בעל בין
אחר. אחר.4)ובין של לבית לא נקבע 5)אבל מדבריהם אבל הפתח. דרך כדרכן לבית כשנכנסו מקרא של ופשוטו

לבית. נכנס שלא פי על ואף דברים שישה ידי קובע 6)על הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה בתבואה ומדובר
בד 7)למעשר. לבית נכנסו קובע.שלא אינו עצמו והגג שבגג. ארובה דרך אלא הרגילה, בדרך 8)רך לבית שנכנסו

דרך  גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו: לה: ובברכות לדירה. שאינו קובע, אינו עצמו והקרפף אחורית.
בחצר  והמדובר הבית. שאחורי חצר דרך שהכניס הכוונה שם [ואף המעשרות". מן לפוטרן כדי קרפיפות, דרך חצרות,

התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו והוא יוחנן, רבי של היא זו מימרא שהרי קובעת שאינה משתמרת, יש 9)שאינה
"תרומה". רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת קבע.10)להעיר באכילת אסור מדבריהם הדברים 11)אבל ששת שאין

מדבריהם. אלא למעשר הקובעים.12)קובעים הדברים מששת באחד נקבע כאילו עראי לאכלם שאינו 13)שאסור
בית. קרוי ואינו לדירה וכתב 14)ראוי שינה ורבינו החייבת". חצר של שהם פי על אף פטורין "הגגות שם: [במשנה

הקשו  שבירושלמי לפי - משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב שאין והכוונה קובע", שלמטה שהבית פי על "אף
והעבירן  השדה מן תאנים "הביא שאמר יהודא רבי בן יוסי כר' תפתר ותירצו: בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על

שחייב]. כרבי פסק רבינו אבל פטור". - גגו בראש לאוכלן דרך 15)לחצרו לבית נכנס לא סוף סוף הרי עיון: [צריך
הגג]. דרך אלא למטה.16)השער, ומרחיב והולך מלמעלה צר גג, בלי אוהל, כמו הוא העשויים 17)וצריף מגדלים

בדרכים. קדרותיו 18)לשמור ומצניע דר הוא בפנימית מזו, לפנים זו סוכות שתי שעושים חרס כלי יוצרי של דרכם
למכור. קדרותיו ומוציא מלאכתו עושה הוא קובעת.19)ובחיצונה הפנימית אם 20)אבל אבל הסוכות, בחג כלומר,

למעשר. וקובעת קבע, דירת היא הרי - החג לאחר בסוכה לדור נה:21)המשיך בערובין אמרו בצריפין, הדרים שעל
למילתייהו  חזו "בורגנין אמרו בורגנין, ועל בקביעות. בהם לדור ולא בקיץ, להתקרר אלא אינן השאר ואף חיים, אינם חייהן
אלא  אינה החג וסוכת הפנימית. אלא היוצר, דירת אינה החיצונה היוצרים סוכת ממש. לדירה ולא לתפקידם)", (=ראויים

בלבד. עראי הקיץ 22)דירת בתי של דינם מה פירש ולא לצריפין, גם רבינו למד ומזה הבורגנין". לבעל טובלין "שהן
היוצרים. אלא 23)וסוכת אינו זה כי אומרים ויש שלו. שאינו למי טובל אינו קבע, דירת שהיא בית, גם הרי לעיין יש

הכניסם  אם אבל העברה), דרך הכניס אם אפילו נקבע שבביתו (ומכאן בעלמא העברה דרך חבירו לבית פירותיו במכניס
דרך  הפירות  הכניסו אם אפילו אדם, לכל טובלים אינן קבע, דירת שאינן ובורגנין, צריפין ואילו למעשר. קובע - קבע דרך

למשנה".24)קבע. לסופר טובלין תלמוד ובית ספר "בית רומי: כתבֿיד כגירסת שם מקרא.25)ירושלמי בו שמלמדים
וגמרא.26) משנה בו לאחרים.27)שמלמדים קובעים אינם ולפיכך שם דרים אינם שהרי ממש, "ביתו" לחזן 28)ולא

לשמש. הכנסת,29)או בית לשמש קבע דירת ישנה שכאן לפי אדם, כל לבין שם הדרים אותם בין רבינו חילק לא כאן
שה  פי על ואף בקביעות, פירות בו הכניסו אם לאחרים, גם הקובע כבית הוא אלא והרי גופו, הכנסת בית בתוך אינה דירה

הקבע. לדירת ומרפסת שער כבית שהוא הכנסת, בית גם קובע - ידו שעל מחסנים.30)בחדר
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למכּנס  העּׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות אינן 31והאֹוצרֹות - ְְֲֵֶַַָָָָָָֻ
לדירה 32קֹובעין  היּו ואם קֹובעין.33; - ְְְְִִִִָָ

.Ê ׁשהּבית קֹובעת 34ּכׁשם החצר ּכ למעּׂשר, קֹובע ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּומּׁשּיּכנסּו35למעּׂשר  הּׁשער 36; ּדר אף 37לחצר נקּבעּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הּבית. לתֹו הכניסן ׁשּלא ּפי ְְִִִִֶַַַָֹעל
.Á נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל הּקֹובעת? חצר היא זֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאי

ּבתֹוכּה38כּהּבתֹו מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין אֹו אֹו39, . ְְֱִֵֶֶָָָָֹ
אּתה  מה לֹו: אֹומרין - לּה אדם יּכנס ׁשאם ְִִִֵֵֶַָָָָָָָחצר,

דיֹורין 40מבּקׁש ׁשני ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן ׁשהיא 41? אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
אֹו ונכנס ּבא ואחד ונכנס ּפֹותחּה ׁשאחד ׁשּתפין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻלׁשני
זֹו הרי - ונֹועלין ּפֹותחין והן הֹואיל ונֹועל, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵיֹוצא

ַַקֹובעת.
.Ë ׁשער והאכסדרה 42ּבית חצר הרי 43ׁשל - והּמרּפסת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

קֹובעת  היתה אם ּכחצר: קֹובעין 44הן -45- לאו ואם , ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
קֹובעין  .46אינן ְִֵָ

.È קֹובעֹות ׁשּתיהן - מּזֹו לפנים זֹו חצרֹות סּכת 47ׁשּתי . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַֻ

קֹובעת  הּפנימית - מּזֹו לפנים זֹו והחיצֹונה 48הּיֹוצרים , ְְְְִִִִִִִַַַַַָ
קֹובעת  ּכבית 49אינּה קֹובעת - והחנּות .50. ְְֲִֵַַַַַַָ

.‡È למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ׁשהּוא 51הּמֹולי ּפי על אף , ְִִִֵֶַַַָָָ
ּבהן  נקּבעּו52נכנס לא - ּבּדר ולחצרֹות אּלא 53לבּתים , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

עראי  וכן 54אֹוכל מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ
.55ּבחזרה  ֲַָָ

.·È ּבעירֹות הּמחזירין מחצר 56הרֹוכלין נכנסין ׁשהן , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
עראי  אֹוכלין - ּבֹו57לחצר ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין .58עד ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

.‚È מן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא
מּתר 59הּמעּׂשרֹות  זה הרי - ּביתֹו לתֹו והכניסן ׁשכח , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ

עראי  מהן ולאכל וכן 60להֹוציאן .61- לּגג והעלן ׁשכח אם ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
וׁשכח  ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן הביאן עראי. ּבּגג מהן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹוכל

חברֹו חצר לתֹו ׁשּיעּׂשר.62והכניסן עד יאכל ולא נקּבעּו, - ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
.„È נעּדרת 63חצר ואֹוכלין 64ׁשהיא ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ

עראי  רּבּה65ּבתֹוכּה ׁשּיעדר והּוא .66- רּבּה זרע ואם . ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻֻ
רּבּה נטע אם וכן עראי. אֹוכלין לנֹוי 67אין נטע ואם . ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֻ
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מלאכתה.31) גמר לאחר התבואה בהם דירה.32)לכנס פשוט 33)שאינן כן לא שאם למכונס, וגם לדירה גם כלומר,
שקובעים. הקובעת 34)הוא חצר דיני (כל כולהון יונתן ר' בשם נחמן בר שמואל "ר' ג: הלכה ג פרק מעשרות בירושלמי

למדו". הבית מן במשנה) האמורים בית 35)למעשר שרק הסובר ינאי לר' שאף עד, המתחיל דיבור בתוס' מדבריהם.
מדבריהם. חצר קובעת - התורה מן חצר.37)הפירות.36)קובע לעניין רבינו למד ומשם בית, לעניין שם מציעא בבא

התנאים 38) (כל כולן כדברי שהלכה להלן, הנזכרים הדברים יתר זו בחצר שאין פי על ואף הפתח, בצד שומר שישנו והיינו
להחמיר. שם) בתוכה.39)במשנה נשמרים הכלים שאין פי על לאכול 40)ואף בוש ואדם נשמרת שאינה פי על ואף

שער.42)שכנים.41)בתוכה. בית הוא שבינתיים ומה שערים, שני גדולות לחצירות המוקף 43)כי מקורה מקום
רוחותיו. לחצר.45)למעשר.44)משלוש טפלים אינו 46)שהם - שומר עומד השער שבבית ואף דירה. אינם שהם

כבורגנין. משתמרת.47)אלא שאינה כחצר אינה - עליה הרגל דריסת לפנימית שיש פי על ואף החיצונה, גם
החמה.48) לימות אלא שאינה אף היא, קבע אין 49)שדירת - לחצר טפל שער שבית ואף כנ"ל. קבע דירת שאינה

שער. בית החיצונה לה להיות כך כל חשובה הפנימית שאין למעשר, ותקבע לפנימית טפלה החיצונה ואף 50)אומרים
כחצר. למעשר היא קובעת בחנות, תשמישו שכל כיוון בבית, דר למכרם,51)שאינו כשמוליכם המדובר כי אומרים יש

מיד. נקבעו לא מיוחד, במקום אלא למכרם רוצה שאינו כיוון - מיד נקבעו בשוק למכרם פירותיו שהגומר פי על ואף
לפירותיו.53)עמהם.52) סופית מגמה לו אין כן אם אלא קובעים וחצרו חברו בית אסורה.54)שאין קבע אכילת אבל
המיועד.55) למקום שיחזירם עד נקבעים  אינם - והחזירם ונמלך בו חזר מגמתו לסוף שהגיע שלפני למכור 56)היינו,

לנשים. למעשר.57)בשמים מיד נקבעו - נטלום למכרן שאם בעצמם, לאכלם שנטלום שאין 58)מפירות שכיוון
למעשר. קובע אחר בית אף - אחרת מגמה משתמרת.59)לפירות מדעת,60)שאינה הכניסו אם אלא קובע הבית שאין

ה  בתוך עראי.אבל אפילו לאכול, אסור ביתו 61)בית בתוך אפילו הגג לראש והעלן "שכח נאמר: ושם שם. תוספתא
בדרך  אפילו קובע שביתו פי על ואף ביתו דרך לגג העביר כלומר ביתו", "מתוך להיות צריך כי ויתכן עראי". מהן אוכל

קובע. אינו בשכחה, אלא בדעת, היה שלא כיוון - העביר 62)העברה כלומר, כפשוטה), (תוספתא "הבית" להיות: צריך
בדעת. הייתה אם בהעברה קובעת שחצירו למעשר, נקבעו בעלמא, בהעברה לגג שהעלם אף המשתמרת חצרו דרך פירותיו

מחייב. רבי גגו בראש לאוכלן לחצירו והעבירן השדה מן תאנים "הביא בירושלמי הוא נחמיה 63)וכן ר' בשם "תני
עראי. בתוכה אוכלין כגינה היא הרי נעדרת, שהיא מבטלת 65)נחרשת.64)חצר חצר, של תשמיש שאינה שהחרישה

ממנה. חצר לא 66)שם שעדיין המיעוט מן גם חצר דין בטל ולכן כולה, לעדור ימשיכו בוודאי רובה, שנעדרה [שכיוון
הדא 67)נעדר]. חצר, של לנוייה שנטעה והיא חסדא רב אמר פטורה, רובה נטע חייבת, רובה זרע "תני שם: בירושלמי

חייבת) רובה (זרע ההיא מן ילפא הדא הדא. מן ילפא וההיא נחמיה) רבי של מברייתא =) ההיא מן לומדת) =) ילפא
שהיא  נעדרת הייתה שאם הדא מן ילפא וההיא נעדרת, שתהא והוא קורקוס] הר"י להיות, צריך כן - פטורה רובה [נטע
שנראים  מפני היינו חצר, מתורת בטלה רובה, נעדרה שאם פי על אף דברים: של [ופירושם רובה" שעידר והוא פטורה,
יישאר  - מעודר בלתי שנשאר שהמיעוט הוא סימן ונטעוה, שזרעוה לאחר אבל כולה, לעדור ימשיכו שבוודאי הדברים
או  שנזרע הרוב, של בכוחו אין לפיכך לכך, המועד בבוא יעקרון ובוודאי קבע, אינן בחצר, ונטיעה זריעה כי ומסתבר כך.

נ  והמיעוט כלל, נעדר שלא המיעוט את אליו לבטל בקביעות, שלא כבית ניטע הוא הרי הרוב כן ואם חצר, בתורת שאר
עצמו. החצר כמו למעשרות קובע הוא שגם לחצר, שער
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נעּדרת 68חצר  והיא הֹואיל הרי 69, עראי - אֹוכל זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
אילנֹות  .70מאֹותן ִֵָָ

.ÂË ּבחצר הע ֹומדת אחת 71ּתאנה אחת מּמּנה אֹוכל -72 ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
צרף  ואם ּבמעּׂשר 73ּופטּור; חּיב ּדברים 74- ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע; עֹומד ּבׁשהיה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאמּורים?
חיקֹו75הּתאנה  ממּלא אויר 78ׁשם 77ואֹוכל 76- ׁשאין ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָ

למעּׂשר  קֹובע .79חצר ְֲֵֵֵַַָ
.ÊË לגּנה 80היתה ונֹוטה ּבחצר אֹוכל 81עֹומדת זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ּכדרּכֹו ּבּגּנה ּבּגּנה 82מּמּנה נטּועה היתה היתה 83ּכאּלּו . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָ
ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבגּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָנטּועה

[אחת] אחת אּלא ׁשם אֹוכל .84ׁשאינֹו ֵֵֶֶַַַַָָ
.ÊÈ ּבחצר ׁשּנטּועה האׁשּכֹול 85ּגפן ּכל את יּטל לא - ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ

אחד  אחד מגרּגר אּלא יּטל 86ויאכל, לא - ּברּמֹון וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
הרּמֹון  ּכל ּפֹורט את אּלא ּבאילן 87, הרּמֹון ואֹוכל 88את , ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ּכֹופתֹו89הּפרד  - ּבאבּטיח וכן ואֹוכלֹו91ּבּקרקע 90מּׁשם. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָ

ּבאׁשּכֹול 92ׁשם  אֹוכל היה הּגּנה 94ּבּגּנה 93. מן ונכנס , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
החצר 95לחצר  מן ׁשּיצא ּפי על אף עד 96, יגמר לא - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.97ׁשּיעּׂשר  ְֵֶַ
.ÁÈ ּבחצר 98ּכסּבר מקרסם 99הּזרּועה עלה 100- עלה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֻ

צרף 101ואֹוכלֹו ואם לעּׂשר 102; חּיב ּכּיֹוצא 103- ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָֹ
ֶָּבזה.

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ּתלּוׁשין ‡. ּפרֹות למעּׂשר 3לאכלן 2הּלֹוקח נקּבעּו - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו את 4מּדבריהם, מּׁשּיּתן יּקבעּו? ּומאימתי . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מׁש ׁשּלא ּפי על אף הרי 5הּדמים, ּדמים,6. נתן ׁשּלא ֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ואף  ּכּלֹו, הּיֹום ּכל אפּלּו ּומּניח, ּבֹורר ּומּניח ּבֹורר ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֻוהיה
לעּׂשר  נתחּיב לא - לּקח ּבלּבֹו ׁשּגמר ּפי ואם 7על היה 8. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מעּׂשר  ּבלּבֹו מּׁשּגמר - ׁשמים יחזיר 9ירא ּכ ואחר , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
להחזיר  רצה אם .10לּמֹוכר, ְֲִִֵַַָָ
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ונעדר.68) שניטע הרוב אל נעדר, ולא ניטע שלא המיעוט, בטל ולפיכך לקביעות, היא זו שם,69)שנטיעה ירושלמי
להלך  אפשר נעדרה, לא שאם נעדרת". שתהא והוא לנוי) בנטעה =) פטורה רובה "נטע קורקוס: הר"י שהגיה מה לפי

האילנות. שסביב השטח בכל החוץ.70)ולהשתמש מן פירות לתוכה הכניס אם הדין קורקוס).71)הוא (הר"י החייבת
ולמד  מדבריהם, במעשר חייבת בבית, העומדת תאנה שגם רבינו, שכתב מה ועיין נעדרה. שלא או רובה, ניטע שלא וכגון

מכאן. זה מלאכתו.72)דין שנגמרה בדבר אלא קובעת חצר שאין הלאה. וכן ואוכל אחת קוצץ ואוכל, אחת קוצץ כלומר,
שניים.73) כעמיר 74)שקצץ קבצם "כי הפסוק על זה דבר והסמיכו כגורן. עשאן שבידו מלאכתן, כנגמרה זה שהרי

משתיים. פחות קיבוץ ואין כאוויר 75)גורנה", הוא הרי הקרקע, על עומד שאינו כיוון אלא דווקא, לאו התאנה וראש
מלאכתם.76)החצר. גמר שזהו פי על עראי.77)אף לחצר".78)אכילת יוריד שלא שאוויר 79)"ובלבד מכלל

קובע. כן ופטור".80)הבית כדרכו אוכל לגינה, ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י: משנה ופירותיה 81)שם שענפיה
לגינה. עראי.ו 82)נוטים באכילת ומותר חייב. אינו בידו, שצירף עיקרו 83)אף בתר נופו "שדי שאמרו פי על ואף

החצר  פני רואה אינה הרי בגינה, ואוכל לגינה וכשנוטה החצר פני בראיית תלוי הדבר כאן - העיקר) לגבי בטל (שהענף
קורקוס). חייב 84)(ר"י - הבית פני שראה כיוון לעיקר, בטל שהנוף פי על אף כאן, ואף חייב. שניים, צירף אם אבל

כנגמר 86)החייבת.85)לעשר. זה והרי גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל לגפן, מחובר בעודו האשכול מן כלומר,
"פורד".87)מלאכתו. כמו מפרשים ויש כרמך". "ופרט מחובר.88)מלשון הרימון.89)בעודו ובר"ש 90)גרגיר

ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך לפיו האבטיח שיגיע אותו כופף מחובר שהאבטיח עץ ואוכל, "כופף שם): ב (פרק
חתיכה. מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח", עראי.92)במחובר.91)"וסופת מאשכול.93)אכילת כלומר,

בהיתר.94) לאכלו והתחיל שם קובעת.95)שתלשו החצר אין - ונכנס שכח שאילו ר'96)בכוונה. מתיר אז שרק
לגמור. למעשר.97)אליעזר קובעתו וחצר מלאכתו, נגמרה לאכלו, זה אשכול שתלש האמור 98)שכיוון גד זרע והוא

החצר.99)בתורה. שם מבטלת אינה לקרקע.101)תולש.100)וזריעה מחוברת שניים.102)כשהכסבר
קובעתן.103) והחצר מלאכתן, זה 1)שנגמרה חבירו עם המחליף למעשר. נקבעו מאימתי תלושין פירות הלוקח יבאר

לו  לעשות פועלים המוציא ודין בפירות. עמו לעשות הפועלים את השוכר למעשר. קובעת המתנה אם לאכול. וזה לאכול
שצריך  תרומה התורם קבע. אם במים יין המוזג או באדמה פירות הטומן או המבשל מזונות. עליו להם ואין בשדה מלאכה

לאכול. לו מיוחדת שהייתה ותאנה שנייה. אחריה ב.2)לתרום הלכה פ"ב למעלה ראה מוכר, ביד מלאכתם שנגמרה
הסמוכה.3) כבהלכה למעשר, נקבעים אינם - למכרם לקחם אם ב.4)אבל הלכה ופ"ד ג, הלכה ג פרק למעלה
שחכמים 5) ואףֿעלֿפי הן". כמקח דמים אמרה הדא - כמקח שיטבלו מהו "דמים א: הלכה ג פרק מעשרות ירושלמי

אֿה) הלכות מכירה מהלכות (פ"ג משיכה ותקנו בעליה, חטיך נשרפו ללוקח המוכר יאמר שלא כדי דמים, קנין הפקיעו
תוקף. לה אין שמדרבנן אף קנין, פעולת שנעשתה כיון חל מעשר חיוב פח.6)- בתרא בבבא בלב 7)ברייתא שגמר

(שם). כלל קנין פעולת ח.9)שם.8)אינו הלכה פי"א להלן ראה ללוי, ונתן שלקח המעשר תמורת דמים ויתן
נתכוין 10) ולזה שמים. בירא ד"ה שם בתוספות ועיין זו. היא שמים יראת מה כן, לא שאם מסכים, שהמוכר והוא

בגליון. בהגהה ועיין הכסףֿמשנה,
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לּקרקע 11הּלֹוקח ·. ּתלּוׁש12ּבמחּבר ׁשּלקח לׁשלח 13אֹו ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻ
נקּבעּו לא - עראי 14לחברֹו מהן לאכל לֹו ויׁש ,15. ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַֹֹ

חמׁש16האֹומר ‚. ּבֹו לי ותן זה אּסר ל הא לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּופטּור 17ּתאנים  אחת אחת אֹוכל זה הרי צרף 18- ואם ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

לעּׂשר  חּיב -19ל הא ּבעּׂשרים 20. זה ּתאנים 21אּסר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לי  ואֹוכל 22ׁשאבר אחת אחת ּבֹורר ׁשאבר 23- ּבאׁשּכֹול . ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ואֹוכל  ּבאילן מּמּנּו מגרּגר - -24לי לי ׁשאבר ּברּמֹון . ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכֹופת 25ּפֹורטֹו - לי ׁשאבר ּבאבּטיח ואֹוכל. ּבאילן ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

וצרפם 27ואֹוכל 26ּבּקרקע  הּתאנים את קּצץ ואם אֹו28. , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
לעּׂשר  חּיב - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול לא 29ׁשּקּצץ ׁשהרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּנתלׁש אּלא אּסר 30קנה ל הא לֹו: אמר אם אבל . ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
רּמֹונים 31ּבׁשּתי  ּבׁשני אּלּו, אׁשּכֹולֹות ּבׁשני אּלּו, ּתאנים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶ

אּלּו אבּטיחים ּבׁשני ּכדרּכֹו32אּלּו, קֹוצץ ואֹוכל 33- ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַ

לקחן 34עראי  ׁשהרי ּבמּקח, נקּבעּו ׁשּלא ּופטּור; ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֹ
.35ּבמחּבר  ְִָֻ

חברֹו36הּמחליף „. לאכל 37עם וזה לאכל זה :38- ְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹ
למעּׂשרֹות  נקּבעּו זה 39ׁשניהן ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי , ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

לקצֹות  וזה הּמכר 40לקצֹות ׁשאין נקּבעּו; לא ׁשניהן - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ׁשּלא ּדבר לקח 41קֹובע . ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

חליפיהן  האחר ולקח לאכילה, ׁשהחליף ּפרֹות ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאחד
ׁשּלקח  וזה לעּׂשר, חּיב לאכילה ׁשּלקח זה - ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלהקצֹותן

למעּׂשר  נקּבע לא .42להקצֹותן ְְְְֲִֵַַַָֹ
ּתאנים 43האֹומר ‰. עּׂשרים ל ולּקט צא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָ

מּׁשּל44מּׁשּלי  ּכרסי את אמּלא ואני ׁש45, ניהם - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַ
חליפין 46ּפטּורים  זה ׁשאין צרף 47, ואם מכר. ׁשּיהיה ּכדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶ

חּיב  - ּכמכר 48ואכל קֹובעת אינּה והּמּתנה .49. ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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לשלוח 11) "לקח כנראה: גרס ורבינו פטור". לחבירו לשלוח לקט פטור, לקרקע במחובר "לקח ט: משנה ה פרק מעשרות
אית  מאן - חייב בתלוש הא פטור, לקרקע במחובר "לקח שם: (ובירושלמי שם. המשנה בפירוש נראה וכן פטור". לחבירו
מלאכתן  שנגמרה לאחר אלא קובע המקח שאין רבינו, ולדעת מאיר?" רבי לא מלאכתן, נגמרה שלא בפירות טובל מקח ליה
בשיבולת  נסתפקו לא כאן שעד למעשר, מלאכתו שנגמרה טבל בזורע מדובר שכאן לומר צריך ג), הלכה פ"ג (למעלה
ממנו  פרח אם אלא כו), הלכה תרומות מהלכות פי"א ולמעלה ע. (מנחות תרומה שם עליה וקרא ושתלה בכרי שמרחה
כלומר, ומעשרות, תרומות חיוב אבל בהערה). שם (ראה המעשרות לעונת הגיעו שלא כפירות היא והרי לגמרי הטבל איסור

הוא  שהחידוש כתב קורקוס והר"י בהם, בטל בוודאי למעשר, מלאכתם מלאכתם,גמר ונגמרה שנתלשו לאחר שאף בזה,
אורֿשמח). ועיין במחובר, היתה המקח שפעולת כיון עראי, מהם לקרקע.12)אוכל המחוברים שנגמרה 13)פירות

התורה 14)מלאכתו. ומן דאורייתא, כעין שתיקנו שם), המשניות (פירוש לאכלן לקחן אלאֿאםֿכן קובע המקח שאין
א. הלכה ב פרק למעלה ראה למכרם, ולא לעצמו, לאכלם דעת על מלאכתם כשגמר אלא חייב קבע,15)אינו לא אבל

א. הלכה ג פרק למעלה ראה מעשרות, לעונת שהגיע מאיר.16)כיון כר' ולא יהודה כר' ה, משנה ב פרק שלא 17)שם
למעשר. מלאכתם הלאה.18)נגמרה וכן ואוכל, מחבירו אחת נוטל קובען,19)כלומר, והמקח מלאכתו גמר שזהו

חצר. לענין טו הלכה פ"ד למעלה ו.20)וראה משנה שם.21)שם שבירושלמי במשנה הוא שיחול 22)וכן כלומר,
להלן. וראה במחובר, כשהם עכשיו ולא התאנים, את לו כשיבור ובמשנה 23)המקח וכו' המחובר מן תולש כלומר,

ואוכל". והולך אחת אחת מגרגר יוחנן ר' בשם יוסי "ר' שם: ובירושלמי ואוכל". "בורר אחת,24)שם: אחת כלומר,
יז.25)כנ"ל. הלכה שם למעלה ראה שם.26)מבקעו, קמעא.27)ראה כאחת.28)קמעא שתים שזהו 29)אפילו

מלאכתם. למעלה.30)גמר "בב'".31)כמבואר בטעות חדשים ולאילן.32)בדפוסים לקרקע אפילו 33)המחוברים
כאחת. מעשרות.34)אחדים לעונת הגיעו שכבר מאחר קבע, לא הקודמת).35)אבל (בהלכה במחובר קבע לא ומקח

שלו,36) חבירו קנה - חבירו של האחד משך שאם א, הלכה מכירה מהלכות בפ"ה נתבאר החליפין ודין ח. משנה שם
משך. שלא מלאכתן.37)ואף ֿעלֿפי נגמרו הם שאף חבירו, פירות תחת מלאכתן שנגמרה ואם 38)פירות לקצות, ולא

מלאכתן. נגמרה אסור.39)כן אחד אחד ואפילו קובעם, והוא מקח, שעדיין 40)שזהו שיתייבשו, כדי בשדה לשטוח
מלאכתם. נגמרה ג.41)לא פרק ג הלכה לה:42)למעלה ביצה רש"י ועיין שם, יהודה פ"ב 43)כר' שם ירושלמי

א. לכשילקטם.44)הלכה אלא אותם קונה אינו אבל חליפין,45)מאילני. היה אם אף מחוברים, הם שאם התלושים,
שלו. העשרים את הראשון שמשך לאחר מיד אותם קונה הוא שהרי ב, בהלכה כנ"ל במחובר, נקבעים בתוספתא 46)אינם

מסקנת  לפי אבל ראב"ד). (ועיין שם בירושלמי הובאה וכן פטור", כריסו הממלא חייב, במניין "המלקט אמרו: פ"ב
קורקוס. בר"י וראה חליפין. זה שאין פטורים, שניהם שם, חליפין 47)הירושלמי לו אין שימי ר' "אמר שם: ירושלמי

שיאכל  לבו את להגיס אלא תאנים) עשרים ללקט (שהסכים בזה האיש נתכוון שלא כלל] חליפין קנין זה אין [כלומר,
שלפי  רבינו, וסובר כדלהלן]". קובעת ואינה כמתנה, אלא מכר בתורת לא אבל מפירותיו, כרסו שימלא חבירו בלב [לתת

פט  המלקט גם מתנה.זה, שניהם אלא חליפין זה שאין - חייב 48)ור צירף שאם אומרים אנו שבו כמכר, זה אין כלומר,
יא. הלכה להלן רבינו בלשון וראה כסףֿמשנה). ועיין (חזוןֿאיש, פטור - צירף אם שאף כמתנה אלא ג), הלכה (למעלה

מהלכות 49) ופי"א יז, הלכה שני מעשר מהלכות פ"ג להלן (ראה כמכר "מתנה שסובר למי שאף אמרו, שם בירושלמי
הקלו  כו), הלכה תרומות מהלכות פ"א למעלה (ראה עזרא בימי אפילו מדבריהם, שהוא במעשר - יט) הלכה ויובל שמיטה
ר' שלדברי שסובר נראה ישראל, בארץ ישראל שכל בזמן למעשר הזה בזמן מעשר בין חילק לא שרבינו [ומכיון במתנה.

במתנה]. הקלו לעולם - ב) הלכה (פ"ב למעלה פסק וכן התורה, מן קובע אינו שמקח ג) הלכה (שם יוחנן
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נעּדרת 68חצר  והיא הֹואיל הרי 69, עראי - אֹוכל זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
אילנֹות  .70מאֹותן ִֵָָ

.ÂË ּבחצר הע ֹומדת אחת 71ּתאנה אחת מּמּנה אֹוכל -72 ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
צרף  ואם ּבמעּׂשר 73ּופטּור; חּיב ּדברים 74- ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע; עֹומד ּבׁשהיה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאמּורים?
חיקֹו75הּתאנה  ממּלא אויר 78ׁשם 77ואֹוכל 76- ׁשאין ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָ

למעּׂשר  קֹובע .79חצר ְֲֵֵֵַַָ
.ÊË לגּנה 80היתה ונֹוטה ּבחצר אֹוכל 81עֹומדת זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ּכדרּכֹו ּבּגּנה ּבּגּנה 82מּמּנה נטּועה היתה היתה 83ּכאּלּו . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָ
ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבגּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָנטּועה

[אחת] אחת אּלא ׁשם אֹוכל .84ׁשאינֹו ֵֵֶֶַַַַָָ
.ÊÈ ּבחצר ׁשּנטּועה האׁשּכֹול 85ּגפן ּכל את יּטל לא - ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ

אחד  אחד מגרּגר אּלא יּטל 86ויאכל, לא - ּברּמֹון וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
הרּמֹון  ּכל ּפֹורט את אּלא ּבאילן 87, הרּמֹון ואֹוכל 88את , ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ּכֹופתֹו89הּפרד  - ּבאבּטיח וכן ואֹוכלֹו91ּבּקרקע 90מּׁשם. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָ

ּבאׁשּכֹול 92ׁשם  אֹוכל היה הּגּנה 94ּבּגּנה 93. מן ונכנס , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
החצר 95לחצר  מן ׁשּיצא ּפי על אף עד 96, יגמר לא - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.97ׁשּיעּׂשר  ְֵֶַ
.ÁÈ ּבחצר 98ּכסּבר מקרסם 99הּזרּועה עלה 100- עלה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֻ

צרף 101ואֹוכלֹו ואם לעּׂשר 102; חּיב ּכּיֹוצא 103- ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָֹ
ֶָּבזה.

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ּתלּוׁשין ‡. ּפרֹות למעּׂשר 3לאכלן 2הּלֹוקח נקּבעּו - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו את 4מּדבריהם, מּׁשּיּתן יּקבעּו? ּומאימתי . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מׁש ׁשּלא ּפי על אף הרי 5הּדמים, ּדמים,6. נתן ׁשּלא ֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ואף  ּכּלֹו, הּיֹום ּכל אפּלּו ּומּניח, ּבֹורר ּומּניח ּבֹורר ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֻוהיה
לעּׂשר  נתחּיב לא - לּקח ּבלּבֹו ׁשּגמר ּפי ואם 7על היה 8. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מעּׂשר  ּבלּבֹו מּׁשּגמר - ׁשמים יחזיר 9ירא ּכ ואחר , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
להחזיר  רצה אם .10לּמֹוכר, ְֲִִֵַַָָ
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ונעדר.68) שניטע הרוב אל נעדר, ולא ניטע שלא המיעוט, בטל ולפיכך לקביעות, היא זו שם,69)שנטיעה ירושלמי
להלך  אפשר נעדרה, לא שאם נעדרת". שתהא והוא לנוי) בנטעה =) פטורה רובה "נטע קורקוס: הר"י שהגיה מה לפי

האילנות. שסביב השטח בכל החוץ.70)ולהשתמש מן פירות לתוכה הכניס אם הדין קורקוס).71)הוא (הר"י החייבת
ולמד  מדבריהם, במעשר חייבת בבית, העומדת תאנה שגם רבינו, שכתב מה ועיין נעדרה. שלא או רובה, ניטע שלא וכגון

מכאן. זה מלאכתו.72)דין שנגמרה בדבר אלא קובעת חצר שאין הלאה. וכן ואוכל אחת קוצץ ואוכל, אחת קוצץ כלומר,
שניים.73) כעמיר 74)שקצץ קבצם "כי הפסוק על זה דבר והסמיכו כגורן. עשאן שבידו מלאכתן, כנגמרה זה שהרי

משתיים. פחות קיבוץ ואין כאוויר 75)גורנה", הוא הרי הקרקע, על עומד שאינו כיוון אלא דווקא, לאו התאנה וראש
מלאכתם.76)החצר. גמר שזהו פי על עראי.77)אף לחצר".78)אכילת יוריד שלא שאוויר 79)"ובלבד מכלל

קובע. כן ופטור".80)הבית כדרכו אוכל לגינה, ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י: משנה ופירותיה 81)שם שענפיה
לגינה. עראי.ו 82)נוטים באכילת ומותר חייב. אינו בידו, שצירף עיקרו 83)אף בתר נופו "שדי שאמרו פי על ואף

החצר  פני רואה אינה הרי בגינה, ואוכל לגינה וכשנוטה החצר פני בראיית תלוי הדבר כאן - העיקר) לגבי בטל (שהענף
קורקוס). חייב 84)(ר"י - הבית פני שראה כיוון לעיקר, בטל שהנוף פי על אף כאן, ואף חייב. שניים, צירף אם אבל

כנגמר 86)החייבת.85)לעשר. זה והרי גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל לגפן, מחובר בעודו האשכול מן כלומר,
"פורד".87)מלאכתו. כמו מפרשים ויש כרמך". "ופרט מחובר.88)מלשון הרימון.89)בעודו ובר"ש 90)גרגיר

ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך לפיו האבטיח שיגיע אותו כופף מחובר שהאבטיח עץ ואוכל, "כופף שם): ב (פרק
חתיכה. מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח", עראי.92)במחובר.91)"וסופת מאשכול.93)אכילת כלומר,

בהיתר.94) לאכלו והתחיל שם קובעת.95)שתלשו החצר אין - ונכנס שכח שאילו ר'96)בכוונה. מתיר אז שרק
לגמור. למעשר.97)אליעזר קובעתו וחצר מלאכתו, נגמרה לאכלו, זה אשכול שתלש האמור 98)שכיוון גד זרע והוא

החצר.99)בתורה. שם מבטלת אינה לקרקע.101)תולש.100)וזריעה מחוברת שניים.102)כשהכסבר
קובעתן.103) והחצר מלאכתן, זה 1)שנגמרה חבירו עם המחליף למעשר. נקבעו מאימתי תלושין פירות הלוקח יבאר

לו  לעשות פועלים המוציא ודין בפירות. עמו לעשות הפועלים את השוכר למעשר. קובעת המתנה אם לאכול. וזה לאכול
שצריך  תרומה התורם קבע. אם במים יין המוזג או באדמה פירות הטומן או המבשל מזונות. עליו להם ואין בשדה מלאכה

לאכול. לו מיוחדת שהייתה ותאנה שנייה. אחריה ב.2)לתרום הלכה פ"ב למעלה ראה מוכר, ביד מלאכתם שנגמרה
הסמוכה.3) כבהלכה למעשר, נקבעים אינם - למכרם לקחם אם ב.4)אבל הלכה ופ"ד ג, הלכה ג פרק למעלה
שחכמים 5) ואףֿעלֿפי הן". כמקח דמים אמרה הדא - כמקח שיטבלו מהו "דמים א: הלכה ג פרק מעשרות ירושלמי

אֿה) הלכות מכירה מהלכות (פ"ג משיכה ותקנו בעליה, חטיך נשרפו ללוקח המוכר יאמר שלא כדי דמים, קנין הפקיעו
תוקף. לה אין שמדרבנן אף קנין, פעולת שנעשתה כיון חל מעשר חיוב פח.6)- בתרא בבבא בלב 7)ברייתא שגמר

(שם). כלל קנין פעולת ח.9)שם.8)אינו הלכה פי"א להלן ראה ללוי, ונתן שלקח המעשר תמורת דמים ויתן
נתכוין 10) ולזה שמים. בירא ד"ה שם בתוספות ועיין זו. היא שמים יראת מה כן, לא שאם מסכים, שהמוכר והוא

בגליון. בהגהה ועיין הכסףֿמשנה,
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לּקרקע 11הּלֹוקח ·. ּתלּוׁש12ּבמחּבר ׁשּלקח לׁשלח 13אֹו ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻ
נקּבעּו לא - עראי 14לחברֹו מהן לאכל לֹו ויׁש ,15. ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַֹֹ

חמׁש16האֹומר ‚. ּבֹו לי ותן זה אּסר ל הא לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּופטּור 17ּתאנים  אחת אחת אֹוכל זה הרי צרף 18- ואם ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

לעּׂשר  חּיב -19ל הא ּבעּׂשרים 20. זה ּתאנים 21אּסר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לי  ואֹוכל 22ׁשאבר אחת אחת ּבֹורר ׁשאבר 23- ּבאׁשּכֹול . ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ואֹוכל  ּבאילן מּמּנּו מגרּגר - -24לי לי ׁשאבר ּברּמֹון . ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכֹופת 25ּפֹורטֹו - לי ׁשאבר ּבאבּטיח ואֹוכל. ּבאילן ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

וצרפם 27ואֹוכל 26ּבּקרקע  הּתאנים את קּצץ ואם אֹו28. , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
לעּׂשר  חּיב - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול לא 29ׁשּקּצץ ׁשהרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּנתלׁש אּלא אּסר 30קנה ל הא לֹו: אמר אם אבל . ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
רּמֹונים 31ּבׁשּתי  ּבׁשני אּלּו, אׁשּכֹולֹות ּבׁשני אּלּו, ּתאנים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶ

אּלּו אבּטיחים ּבׁשני ּכדרּכֹו32אּלּו, קֹוצץ ואֹוכל 33- ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַ

לקחן 34עראי  ׁשהרי ּבמּקח, נקּבעּו ׁשּלא ּופטּור; ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֹ
.35ּבמחּבר  ְִָֻ

חברֹו36הּמחליף „. לאכל 37עם וזה לאכל זה :38- ְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹ
למעּׂשרֹות  נקּבעּו זה 39ׁשניהן ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי , ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

לקצֹות  וזה הּמכר 40לקצֹות ׁשאין נקּבעּו; לא ׁשניהן - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ׁשּלא ּדבר לקח 41קֹובע . ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

חליפיהן  האחר ולקח לאכילה, ׁשהחליף ּפרֹות ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאחד
ׁשּלקח  וזה לעּׂשר, חּיב לאכילה ׁשּלקח זה - ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלהקצֹותן

למעּׂשר  נקּבע לא .42להקצֹותן ְְְְֲִֵַַַָֹ
ּתאנים 43האֹומר ‰. עּׂשרים ל ולּקט צא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָ

מּׁשּל44מּׁשּלי  ּכרסי את אמּלא ואני ׁש45, ניהם - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַ
חליפין 46ּפטּורים  זה ׁשאין צרף 47, ואם מכר. ׁשּיהיה ּכדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶ

חּיב  - ּכמכר 48ואכל קֹובעת אינּה והּמּתנה .49. ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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לשלוח 11) "לקח כנראה: גרס ורבינו פטור". לחבירו לשלוח לקט פטור, לקרקע במחובר "לקח ט: משנה ה פרק מעשרות
אית  מאן - חייב בתלוש הא פטור, לקרקע במחובר "לקח שם: (ובירושלמי שם. המשנה בפירוש נראה וכן פטור". לחבירו
מלאכתן  שנגמרה לאחר אלא קובע המקח שאין רבינו, ולדעת מאיר?" רבי לא מלאכתן, נגמרה שלא בפירות טובל מקח ליה
בשיבולת  נסתפקו לא כאן שעד למעשר, מלאכתו שנגמרה טבל בזורע מדובר שכאן לומר צריך ג), הלכה פ"ג (למעלה
ממנו  פרח אם אלא כו), הלכה תרומות מהלכות פי"א ולמעלה ע. (מנחות תרומה שם עליה וקרא ושתלה בכרי שמרחה
כלומר, ומעשרות, תרומות חיוב אבל בהערה). שם (ראה המעשרות לעונת הגיעו שלא כפירות היא והרי לגמרי הטבל איסור

הוא  שהחידוש כתב קורקוס והר"י בהם, בטל בוודאי למעשר, מלאכתם מלאכתם,גמר ונגמרה שנתלשו לאחר שאף בזה,
אורֿשמח). ועיין במחובר, היתה המקח שפעולת כיון עראי, מהם לקרקע.12)אוכל המחוברים שנגמרה 13)פירות

התורה 14)מלאכתו. ומן דאורייתא, כעין שתיקנו שם), המשניות (פירוש לאכלן לקחן אלאֿאםֿכן קובע המקח שאין
א. הלכה ב פרק למעלה ראה למכרם, ולא לעצמו, לאכלם דעת על מלאכתם כשגמר אלא חייב קבע,15)אינו לא אבל

א. הלכה ג פרק למעלה ראה מעשרות, לעונת שהגיע מאיר.16)כיון כר' ולא יהודה כר' ה, משנה ב פרק שלא 17)שם
למעשר. מלאכתם הלאה.18)נגמרה וכן ואוכל, מחבירו אחת נוטל קובען,19)כלומר, והמקח מלאכתו גמר שזהו

חצר. לענין טו הלכה פ"ד למעלה ו.20)וראה משנה שם.21)שם שבירושלמי במשנה הוא שיחול 22)וכן כלומר,
להלן. וראה במחובר, כשהם עכשיו ולא התאנים, את לו כשיבור ובמשנה 23)המקח וכו' המחובר מן תולש כלומר,

ואוכל". והולך אחת אחת מגרגר יוחנן ר' בשם יוסי "ר' שם: ובירושלמי ואוכל". "בורר אחת,24)שם: אחת כלומר,
יז.25)כנ"ל. הלכה שם למעלה ראה שם.26)מבקעו, קמעא.27)ראה כאחת.28)קמעא שתים שזהו 29)אפילו

מלאכתם. למעלה.30)גמר "בב'".31)כמבואר בטעות חדשים ולאילן.32)בדפוסים לקרקע אפילו 33)המחוברים
כאחת. מעשרות.34)אחדים לעונת הגיעו שכבר מאחר קבע, לא הקודמת).35)אבל (בהלכה במחובר קבע לא ומקח

שלו,36) חבירו קנה - חבירו של האחד משך שאם א, הלכה מכירה מהלכות בפ"ה נתבאר החליפין ודין ח. משנה שם
משך. שלא מלאכתן.37)ואף ֿעלֿפי נגמרו הם שאף חבירו, פירות תחת מלאכתן שנגמרה ואם 38)פירות לקצות, ולא

מלאכתן. נגמרה אסור.39)כן אחד אחד ואפילו קובעם, והוא מקח, שעדיין 40)שזהו שיתייבשו, כדי בשדה לשטוח
מלאכתם. נגמרה ג.41)לא פרק ג הלכה לה:42)למעלה ביצה רש"י ועיין שם, יהודה פ"ב 43)כר' שם ירושלמי

א. לכשילקטם.44)הלכה אלא אותם קונה אינו אבל חליפין,45)מאילני. היה אם אף מחוברים, הם שאם התלושים,
שלו. העשרים את הראשון שמשך לאחר מיד אותם קונה הוא שהרי ב, בהלכה כנ"ל במחובר, נקבעים בתוספתא 46)אינם

מסקנת  לפי אבל ראב"ד). (ועיין שם בירושלמי הובאה וכן פטור", כריסו הממלא חייב, במניין "המלקט אמרו: פ"ב
קורקוס. בר"י וראה חליפין. זה שאין פטורים, שניהם שם, חליפין 47)הירושלמי לו אין שימי ר' "אמר שם: ירושלמי

שיאכל  לבו את להגיס אלא תאנים) עשרים ללקט (שהסכים בזה האיש נתכוון שלא כלל] חליפין קנין זה אין [כלומר,
שלפי  רבינו, וסובר כדלהלן]". קובעת ואינה כמתנה, אלא מכר בתורת לא אבל מפירותיו, כרסו שימלא חבירו בלב [לתת

פט  המלקט גם מתנה.זה, שניהם אלא חליפין זה שאין - חייב 48)ור צירף שאם אומרים אנו שבו כמכר, זה אין כלומר,
יא. הלכה להלן רבינו בלשון וראה כסףֿמשנה). ועיין (חזוןֿאיש, פטור - צירף אם שאף כמתנה אלא ג), הלכה (למעלה

מהלכות 49) ופי"א יז, הלכה שני מעשר מהלכות פ"ג להלן (ראה כמכר "מתנה שסובר למי שאף אמרו, שם בירושלמי
הקלו  כו), הלכה תרומות מהלכות פ"א למעלה (ראה עזרא בימי אפילו מדבריהם, שהוא במעשר - יט) הלכה ויובל שמיטה
ר' שלדברי שסובר נראה ישראל, בארץ ישראל שכל בזמן למעשר הזה בזמן מעשר בין חילק לא שרבינו [ומכיון במתנה.

במתנה]. הקלו לעולם - ב) הלכה (פ"ב למעלה פסק וכן התורה, מן קובע אינו שמקח ג) הלכה (שם יוחנן



xyrnקנד zekld - mirxf xtq - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â הארץ לכם 50עם טלּו ואמר: ּבּׁשּוק עֹובר ׁשהיה ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אֹוכלים 51ּתאנים  קֹובעת 53ּופטּורין 52- הּמּתנה ׁשאין ,54. ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

הכניסּו אם 55ואם לּבּתים 56לבּתיהן: מכניסים העם 57רב ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
וּדאי  מעּׂשרים לּׁשּוק 58- מכניסים העם רב ואם אין 59; - ְְְְִִִִֵַַַַַָָֹ

לּׁשּוק. הביא ּכ ואחר עּׂשר ׁשּמא דמאי, אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמתּקנים
לּבית 60ואם  ּכׁשּמכניס - לּבּתים והכניסּו לכם טלּו אמר: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָ

ּדמאי  נתן 61מעּׂשר מרּבה 62. דבר לֹו:63לֹו אמר אפּלּו , ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻ
והכנס  טל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי - ואכל ׁשאינֹו64טל , ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ

ּדמאי  ׁשּיתּקן עד ׁשאין 65אֹוכל דבר לֹו נתן אם וכן . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
חי  להאכל ּדרּכֹו66ּדרּכֹו ׁשאין ּגדֹול אדם ׁשהיה אֹו , ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּׁשּוק  ּדמאי 67לאכל מתּקן זה הרי -68. ְְֱֲֵֵֶֶַַַֹ
.Êאמר 69היּו ואכל 70ׁשנים, טל לּׁשני:71לאחד: ואמר , ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

והכנס  זה 72טל וזה 75ּופטּור 74אֹוכל 73- וחּיב 76, .77אֹוכל ְְְְֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Á ּבחנּות 78וכן אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו ,79אנׁשים ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ
להם  ואכלּו80ואמר טלּו אֹוכלין 81: אּלּו הרי -82 ְְְְְֲִִֵֵֶַָָ

עד 83ּופטּורין  יאכלּו לא החנּות ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל , ְְֲִַַַַַַַַַֹֹ
והכניסּו טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא דמאי. ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּיעּׂשרּו

ּכבּתיהם 84לבּתיכם  הם ׁשהרי ּבארנּו85, ּוכבר ׁשאין 86. , ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבתֹוכֹו הּפרֹות ּכׁשּיעברּו לֹו קֹובע ׁשּלֹו ׁשאינֹו .87הּבית ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

.Ë עּמֹו88הּׂשֹוכר לעּׂשֹות הּפֹועלים ּבין 89את ּבפרֹות, ְֲֲִִֵֵֵֶַַַ
ּבמחּברין 90ּבתלּוׁשין  מן 91ּבין לאכל להם ויׁש הֹואיל , ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָֹֻ

עֹוּׂשין 92הּתֹורה  ׁשהן אֹוכלין 93ּבמה אּלּו הרי -94 ְְֲִִֵֵֵֶַַָ
הּמעּׂשר  מן ואם 95ּופטּורים מה 96. ׁשּיאכלּו עּמהן התנה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּתֹורה  להן זּכתה הּפֹועל 97ּׁשּלא ע ּמהן ׁשהתנה ּכגֹון , ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
עּמֹו ּבניו ּבּׂשכרֹו98ׁשּיאכלּו ּבנֹו ׁשּיאכל אֹו אֹו99, ׁשּיאכל , ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר לאכל 100אחר אסּור זה הרי -101 ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָֹ
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א.50) משנה ב פרק התאנים.55)כנ"ל.54)ממעשר.53)עראי.52)במתנה.51)שם שקיבלו אלו
שם.56) אֿג).57)ירושלמי הלכות פ"ג (למעלה הדברים מששת באחד למעשר שיקבעו עד עראי מהם לאכול שמותר
שמכניסים 58) המיעוט מן ולא לבתיהם, שמכניסים הרוב מן הוא ודאי שם, עומד ולא בשוק עובר היה שעםֿהארץ שכיון

(תוס' ודאי מתעשרים ולכן הבית, פני ראו לא עוד שהרי גדולה, תרומה מהם הפריש לא ואף עישרם, לא ובוודאי לשוק,
שם). א).59)אנשי הלכה (שם עראי מהן לאכול אסור מלאכתם, שם.60)שמשנגמרה ודאי,61)משנה ולא

הסמוכה. בהלכה וראה מיד, אתקנם ואני לבתיכם הכניסו להם: כאומר הוא שהרי לבתים. מכניסים שהרוב ואףֿעלֿפי
עםֿהארץ  גדולה תרומה שלעניין משום והיינו לבתיהם, שהכניסו לפני אף היינו עראי", מהם יאכלו "לא אמרו: שם ובמשנה

כמפ  למעשר, קובעת והיא גדולה תרומה תרם בוודאי מיד, שיתקן שאמר ומכיון א). הלכה פ"ט (להלן למעלה נאמן ורש
ופטור, אוכל "זה הסמוכה: בהלכה רמזה [אבל כסףֿמשנה). (ועיין זו בבא השמיט ורבינו שם). אנשי (תוספות ג הלכה שם

וכנ"ל]. וחייב, בשוק אוכל - והכניס טול לו שאמר זה כלומר: וחייב", אוכל שם.62)וזה גדולה 63)ירושלמי כמות
תאנים. ריבויין.64)של מחמת בחוץ לאכלן שאיֿאפשר לבית 66)כנ"ל.65)לבית, להכניסו וצריך בישול, הטעון

כך. (פ"ה 67)לשם בלבד חכם בתלמיד אלא זה אין שאז העם, בפני שלא [והיינו ב.' הלכה סוף פ"ג שם ירושלמי
בפני  בשוק והאוכל אדם, לכל דין זה הרי העם בפני אבל תיקון), צריכה והיא ו, הערה שם וראה ב, הלכה דעות מהלכות

ה). הלכה עדות מהלכות בפי"א ראה לעדות, ופסול בזוי  הוא הרי וכנ"ל.68)העם לבית, והכניסו טלו כאומר הוא שהרי
שם.69) הארץ.70)ירושלמי ואכול".73)לבית.72)בשוק.71)עם "טול לו: לבית.74)שאמרו מחוץ עראי,
והכניס".76)ממעשר.75) "טול לו: והכניסו 77)שאמרו "טלו שם: במשנה שאמרו כמו וחייב, בשוק אוכל כלומר,

אתקן  אני לו: כאומר הוא הרי והכניס", "טול לו שאמר שכיון הקודמת. בהלכה וראה עראי", מהם יאכלו לא לבתיכם,
הלכה  פ"ג למעלה כמפורש הגדולה, התרומה הפרשת ידי על הפירות נקבעו הרי נאמנים, גדולה תרומה שעל ומכיון מיד,

ורא  שם) אנשי (תוספות ו.ג הלכה למעלה יהודה.78)ה כר' ולא כחכמים ב, משנה פ"ב אינם 79)שם והחנות והשער
כדלהלן. בשוק.80)שלהם, העובר ואכלו.81)עםֿהארץ לחנות או לשער הכניסו בחנות 82)היינו: אפילו עראי,

בשער. שאינם 83)או כיון בשבילם, קובעים אינם בקביעות, ולא העברה בדרך אלא לחנות או לשער הכניסו שלא שכיון
לבתיכם". והכניסו "טלו להם: כאומר זה אין ולדידם, כדלהלן. עבורכם.84)שלהם, אעשר פ"ד 85)ואני למעלה ראה

טֿי. יא.86)הלכות הלכה יג.87)שם הלכה שם וראה בראב"ד, ז.88)עיין משנה שלא 90)מלאכה.89)שם
א). הלכה שכירות מהלכות (פי"ב לאכול אסור מיכן לאחר אבל למעשר, מלאכתן תלישתן 91)נגמרה היא כשמלאכתו

(שם). חיבורן "מה 92)ממקום - בדישו] שור תחסום [לא מ"דייש" פט.) מציעא (בבא בברייתא למדו בתלוש, אכילה
ואכילה  בו". אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף בו, אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד דייש
בשעת  (כלומר, הבית בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה - תתן" לא כליך "ואל שנאמר ממה פז:) (שם למדו במחובר,
אוכל". אתה אי ד) הלכה שם בבצלים, המנכש (כגון הבית בעל של לכליו נותן שאיֿאתה ובשעה אוכל, אתה תלישה)

עושים.93) שהם ממה אלא אחר, מדבר אוכלים שאינם יב, הלכה ולהלן י, הלכה שם זאת 94)ראה ולמדו עראי. אכילת
ופטור". אוכל פועל של נפשו אף המעשר), (מן ופטור אוכל הבית) בעל =) נפשך "מה - כנפשך" "ואכלת הפסוק מן שם

שהוא95) שם אףֿעלֿפי בתוספות וראה ג). הלכה (למעלה למעשר ונקבע מלאכה גמר זהו שבמקח בידו, שנים מצרף
מלאכתו. נגמרה נקרא זה אין פועל, אכילת היתר שלענין הבית, בעל סד"ה שם.96)פח. שיאכל 97)משנה התנה אבל

קצץ. בדין יא הלכה וראה ז). משנה פ"ב (מעשרות ופטור אוכל - התורה מן אוכל שהוא לעצמו 98)בדבר שנוטל ממה
עמו. נשכרו שלא אףֿעלֿפי חלק, להם לתת למעלה.100)תחתיו.99)רוצה ראה התורה, מן אוכל הפועל אין שאז

עראי.101) אפילו

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה  הרי הּתנאי, מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַעד
.102ּכלֹוקח  ְֵַ

.Èּבזיתים 103ּׂשכרֹו עּמֹו ׁשּיאכל 104לנּכׁש הּפֹועל והתנה , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּופטּור  אחת אחת האילן מן אֹוכל זה הרי - ;105ּבּזיתים ֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

חּיב  - צרף .106ואם ְִֵֵַָ
.‡Èירק 109ּבבצלים 108לנּכׁש107ּׂשכרֹו לאכל והתנה ,110 ְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹ

מקרסם  חּיב 111- - צרף ואם ואֹוכל; עלה .112עלה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
זיתים 114הּפֹועל 113קּצץ  ׁשל ליטרא אֹוכל 115ׁשּיאכל - ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

אֹוכל  והּוא הֹואיל לעּׂשר. חּיב - צרף ואם אחת; ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָאחת
לא  נקּבע. - צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי - קצּוב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּדבר

ּתֹורה  ּכדין אֹוכל היה אּלא ּכל 116קּצץ, ואֹוכל מצרף - ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
יסּפת  ׁשּלא והּוא ּׁשּירצה. ספת 117מה אם אבל ּבמלח. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

אסּור,118ּבמלח  - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; - אחת אחת : ְְְִִֶַַַַַַַָָֻ
[ּבּמלח] נקּבעּו .119ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַ

.·È ּבלבסין 120ּפֹועל עֹוּׂשה ּבבנֹות 121ׁשהיה יאכל לא - ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ
עד 122ׁשבע  ּבלבסין, יאכל לא - ׁשבע ּבבנֹות , ְְִִִֶֶַַַַָֹֹ

עצמֹו123ׁשּיעּׂשר  למנע לֹו יׁש אבל למקֹום 124. ׁשּיּגיע עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
.125הּיפֹות  ַָ

.‚È ּבּׂשדה 126הּמֹוציא מלאכה לֹו לעּׂשֹות :127ּפֹועלים ְֲֲִִֶַַַָָָ
מזֹונֹות  עליו להן ׁשאין מּפרֹות 128ּבזמן אֹוכלין - ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

הּמעּׂשר 129ׁשּבּׂשדה  מן נגמרה 130ּופטּורין ׁשּלא והּוא ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מזֹונֹות 131מלאכּתן  עליו להן יׁש אם אבל לא 132. - ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ

ּפֹורעין  ׁשאין מלאכּתן; נגמרה ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹיאכלּו
הּטבל  מן אֹוכל 133חֹוב אבל הּתאנה . מן אחת אחת ,134ין ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

הּמקצה  מן ולא הּקּפה מן ולא הּסל מן לא .135אבל ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹֹֻֻ
.„È הּׁשֹולק 137המבּׁשל 136אחד ואחד 138ואחד ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

למעּׂשר 139הּכֹובׁש קֹובע הּפרֹות 140- את הּמעׁשין אבל . ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
ׁשהכׁשירן  ספק 141עד זה הרי -142. ְֲִִֵֵֶֶַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שפועל 102) הסברא לפי אלא זה אין ממש, מקח זה ואין כמקח", שנראה) =) "דמיחזי צב: מציעא בבבא שאמרו ומה
התורה  זכתה לו ורק שמים, משל אוכל שפועל יגֿיד) הלכות שם שכירות (הלכות רבינו שפסק מה לפי אבל משלו, אוכל

ממש. מקח זה הרי ג.103)- משנה ג פרק התורה,104)שם מן אוכל שאינו הגדולים, מבין הקטנים לתלוש כלומר,
אמר  בזיתים, לעשות הפועל את "השוכר שם: המשנה על בירושלמי הוא וכן ד). הלכה (שם מלאכה גמר זה שאין מפני
דבתרה  מן בזיתים, עמו לנכש בששכרו קיימין אנן "כי - חייב" צירף ואם ופטור, אחד אחד אוכל זיתים, לאכול מנת על לו

בבצלים". עמו לנכש השניה) מהבבא נלמד לאחר 106)ממעשר.105)(= למעשר קובע ומקח מלאכה, בגמר זה שהרי
מלאכה. שם.107)גמר גידולן.108)משנה שמונעין הגדולים מבין הקטנים התורה,109)לתלוש מן אוכל שאינו

שם). שכירות (הלכות מלאכה גמר זה שאין הבצלים.110)לפי הקודמת.112)חותך.111)עלי בהלכה כנ"ל
פט:113) מציעא בבבא למסוק.114)ברייתא או לבצור ששכרו כגון התורה, מן הובא 115)האוכל ר"ח, פירש כן

למעלה  וראה ז, משנה פ"ב (שם כמקח זה אין התנאי, בלי גם שאוכל כיון - קציצה בלי התנה אבל קוצץ. ד"ה שם בתוס'
ט). התורה.116)הלכה מן אלא תנאו לפי כאוכל אינו בקיצוב, קצץ שלא כיון לו 118)יטבול.117)כלומר, כשנתן

שם). מציעא (בבא במלח לספות לו אסור כן, לא שאם לכך. רשות הבית שנגמרה 119)בעל בדבר למעשר קובע שהמלח
ג). הלכה פ"ג (למעלה ח.120)מלאכתו משנה כ פרק גמר 121)מעשרות בשעת שם). המשנה (פירוש גרועות תאנים

התורה. מן מהן שאוכל הלבסין,122)מלאכתן, בענפי מעורבים השבע בנות ענפי אם אף (שם), טובות לבנות תאנים
שדין  אף זו, משנה נשנתה ולכן מינים. כשני נחשבים כאן צא:), מציעא (בבא האילנות משני אוכל אחד במין כזה שבאופן

במשנה. שם בב"מ מפורש שהוא 123)זה במה אלא אוכל אינו התורה שמן שכיון מהן. שיאכל הבית בעל עם התנה אם
(שם). למעשרות וקובע כמקח זה הרי ט), הלכה (למעלה הגרועות.124)עושה בלבסין כשעושה בנות 125)מלאכול

מהלכות  ופי"ב שם, מציעא (בבא התורה מן כן לעשות רשות לפועל לו יש שהרי המעשרות, מן ופטור אוכל כלומר, שבע.
מקח. זה ואין יא), הלכה ב.126)שכירות משנה פ"ג הפועל 127)שם שאין כאלה ואף שבשדה, מלאכה כל [כלומר,

כן]. עשה שלא אלא מזונות, על להתנות מקום היה ולפיכך התורה, מן בהן (בבא 128)אוכל לזון נהגו שלא ובמקום
א). הלכה פ"ט ושם פג. רע"ב].129)מציעא [ועיין התורה, מן מהם שאוכל בפירות עבודה לו נקלעה היום כשבמשך

ט).130) הלכה (למעלה פועל ב,131)כדין הלכה שם שכירות (הלכות לאכול לפועל לו אין מלאכתם, נגמרה [שאם
"המעביר  שם: א במשנה הוא וכן שם. כמבואר שיעשר, עד לאכול ואסור כלוקח, זה הרי כך על התנה ואם שם), ולמעלה
אוכלין  מזונות, עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים - מלאכה) גמר לפני דהיינו קציעות, לעשות =) לקצות בחצרו תאנים

וכו'"). השדה.132)ופטורין בעל עם כך על פ"ו 133)שהתנה להלן הדברים ומקור שם, המשנה בפירוש כתב כן
(שם), כמוכרו זה והרי בטבל, חובו כפורע הוא הרי פירות, לו נותן זה ובמקום מזונות, לו לתת שחייב (שכיון ט. הלכה
וכאן  שם. אנשי בתוספות ועיין הירושלמי. בדברי להלן וראה ,( ג הלכה (למעלה שנים מצרף אם למעשרות קובע ומקח
שאמרו  מה לפרש צריך וכן מזונות. עליו לו שאין בזמן אלא זה אין המעשר, מן ופטור אוכל שפועל שמה רבינו, השמיענו
יש  אם אבל ופטורין, אוכלין מזונות עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים - לקצות בחצרו תאנים "המעביר שם: במשנה

יאכלו"). לא אלו הרי - מזונות עליו שם).134)להם למעלה ופטור, אחת אחת שאוכל מקח כדין (והוא שם. משנה
אחת 135) אחת מלקט תמן דתימר כמה המוקצה, מן ולא הקופה מן ולא הסל מן "לא שם: בירושלמי ואמרו שם. משנה

ש"אוכל  מקח לגבי ה, משנה דמעשרות ב לפרק שהכוונה [ונראה כמצרף". אותה עשו מוקצה - חייב צירף ואם ואוכל,
למעלה]. וכמבואר מקח, ידי על למעשר לקביעות שהכוונה הרי חייב". צירף ואם ופטור, אחת משנה 136)אחת פ"ד שם

שם.ירושל 137)א. לא 138)מי - זו" אף זו "לא בדרך רבינו סידרם מט.) נדרים (ר"ן בשיל ולא בשיל פירושו: אם
כבוש. ואפילו שילוק אפילו אלא קובע, בישול הלכות 139)רק פ"ג למעלה וראה המשנה, (פירוש מלח במי הפירות נותן

ב).140)גֿד). הלכה פ"ד (למעלה ולא 142)לאכילה.141)מדבריהם א, הלכה פ"ו נדרים בירושלמי היא בעיא



קנה xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â הארץ לכם 50עם טלּו ואמר: ּבּׁשּוק עֹובר ׁשהיה ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אֹוכלים 51ּתאנים  קֹובעת 53ּופטּורין 52- הּמּתנה ׁשאין ,54. ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

הכניסּו אם 55ואם לּבּתים 56לבּתיהן: מכניסים העם 57רב ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
וּדאי  מעּׂשרים לּׁשּוק 58- מכניסים העם רב ואם אין 59; - ְְְְִִִִֵַַַַַָָֹ

לּׁשּוק. הביא ּכ ואחר עּׂשר ׁשּמא דמאי, אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמתּקנים
לּבית 60ואם  ּכׁשּמכניס - לּבּתים והכניסּו לכם טלּו אמר: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָ

ּדמאי  נתן 61מעּׂשר מרּבה 62. דבר לֹו:63לֹו אמר אפּלּו , ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻ
והכנס  טל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי - ואכל ׁשאינֹו64טל , ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ

ּדמאי  ׁשּיתּקן עד ׁשאין 65אֹוכל דבר לֹו נתן אם וכן . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
חי  להאכל ּדרּכֹו66ּדרּכֹו ׁשאין ּגדֹול אדם ׁשהיה אֹו , ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּׁשּוק  ּדמאי 67לאכל מתּקן זה הרי -68. ְְֱֲֵֵֶֶַַַֹ
.Êאמר 69היּו ואכל 70ׁשנים, טל לּׁשני:71לאחד: ואמר , ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

והכנס  זה 72טל וזה 75ּופטּור 74אֹוכל 73- וחּיב 76, .77אֹוכל ְְְְֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Á ּבחנּות 78וכן אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו ,79אנׁשים ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ
להם  ואכלּו80ואמר טלּו אֹוכלין 81: אּלּו הרי -82 ְְְְְֲִִֵֵֶַָָ

עד 83ּופטּורין  יאכלּו לא החנּות ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל , ְְֲִַַַַַַַַַֹֹ
והכניסּו טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא דמאי. ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּיעּׂשרּו

ּכבּתיהם 84לבּתיכם  הם ׁשהרי ּבארנּו85, ּוכבר ׁשאין 86. , ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבתֹוכֹו הּפרֹות ּכׁשּיעברּו לֹו קֹובע ׁשּלֹו ׁשאינֹו .87הּבית ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

.Ë עּמֹו88הּׂשֹוכר לעּׂשֹות הּפֹועלים ּבין 89את ּבפרֹות, ְֲֲִִֵֵֵֶַַַ
ּבמחּברין 90ּבתלּוׁשין  מן 91ּבין לאכל להם ויׁש הֹואיל , ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָֹֻ

עֹוּׂשין 92הּתֹורה  ׁשהן אֹוכלין 93ּבמה אּלּו הרי -94 ְְֲִִֵֵֵֶַַָ
הּמעּׂשר  מן ואם 95ּופטּורים מה 96. ׁשּיאכלּו עּמהן התנה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּתֹורה  להן זּכתה הּפֹועל 97ּׁשּלא ע ּמהן ׁשהתנה ּכגֹון , ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
עּמֹו ּבניו ּבּׂשכרֹו98ׁשּיאכלּו ּבנֹו ׁשּיאכל אֹו אֹו99, ׁשּיאכל , ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר לאכל 100אחר אסּור זה הרי -101 ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָֹ
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א.50) משנה ב פרק התאנים.55)כנ"ל.54)ממעשר.53)עראי.52)במתנה.51)שם שקיבלו אלו
שם.56) אֿג).57)ירושלמי הלכות פ"ג (למעלה הדברים מששת באחד למעשר שיקבעו עד עראי מהם לאכול שמותר
שמכניסים 58) המיעוט מן ולא לבתיהם, שמכניסים הרוב מן הוא ודאי שם, עומד ולא בשוק עובר היה שעםֿהארץ שכיון

(תוס' ודאי מתעשרים ולכן הבית, פני ראו לא עוד שהרי גדולה, תרומה מהם הפריש לא ואף עישרם, לא ובוודאי לשוק,
שם). א).59)אנשי הלכה (שם עראי מהן לאכול אסור מלאכתם, שם.60)שמשנגמרה ודאי,61)משנה ולא

הסמוכה. בהלכה וראה מיד, אתקנם ואני לבתיכם הכניסו להם: כאומר הוא שהרי לבתים. מכניסים שהרוב ואףֿעלֿפי
עםֿהארץ  גדולה תרומה שלעניין משום והיינו לבתיהם, שהכניסו לפני אף היינו עראי", מהם יאכלו "לא אמרו: שם ובמשנה

כמפ  למעשר, קובעת והיא גדולה תרומה תרם בוודאי מיד, שיתקן שאמר ומכיון א). הלכה פ"ט (להלן למעלה נאמן ורש
ופטור, אוכל "זה הסמוכה: בהלכה רמזה [אבל כסףֿמשנה). (ועיין זו בבא השמיט ורבינו שם). אנשי (תוספות ג הלכה שם

וכנ"ל]. וחייב, בשוק אוכל - והכניס טול לו שאמר זה כלומר: וחייב", אוכל שם.62)וזה גדולה 63)ירושלמי כמות
תאנים. ריבויין.64)של מחמת בחוץ לאכלן שאיֿאפשר לבית 66)כנ"ל.65)לבית, להכניסו וצריך בישול, הטעון

כך. (פ"ה 67)לשם בלבד חכם בתלמיד אלא זה אין שאז העם, בפני שלא [והיינו ב.' הלכה סוף פ"ג שם ירושלמי
בפני  בשוק והאוכל אדם, לכל דין זה הרי העם בפני אבל תיקון), צריכה והיא ו, הערה שם וראה ב, הלכה דעות מהלכות

ה). הלכה עדות מהלכות בפי"א ראה לעדות, ופסול בזוי  הוא הרי וכנ"ל.68)העם לבית, והכניסו טלו כאומר הוא שהרי
שם.69) הארץ.70)ירושלמי ואכול".73)לבית.72)בשוק.71)עם "טול לו: לבית.74)שאמרו מחוץ עראי,
והכניס".76)ממעשר.75) "טול לו: והכניסו 77)שאמרו "טלו שם: במשנה שאמרו כמו וחייב, בשוק אוכל כלומר,

אתקן  אני לו: כאומר הוא הרי והכניס", "טול לו שאמר שכיון הקודמת. בהלכה וראה עראי", מהם יאכלו לא לבתיכם,
הלכה  פ"ג למעלה כמפורש הגדולה, התרומה הפרשת ידי על הפירות נקבעו הרי נאמנים, גדולה תרומה שעל ומכיון מיד,

ורא  שם) אנשי (תוספות ו.ג הלכה למעלה יהודה.78)ה כר' ולא כחכמים ב, משנה פ"ב אינם 79)שם והחנות והשער
כדלהלן. בשוק.80)שלהם, העובר ואכלו.81)עםֿהארץ לחנות או לשער הכניסו בחנות 82)היינו: אפילו עראי,

בשער. שאינם 83)או כיון בשבילם, קובעים אינם בקביעות, ולא העברה בדרך אלא לחנות או לשער הכניסו שלא שכיון
לבתיכם". והכניסו "טלו להם: כאומר זה אין ולדידם, כדלהלן. עבורכם.84)שלהם, אעשר פ"ד 85)ואני למעלה ראה

טֿי. יא.86)הלכות הלכה יג.87)שם הלכה שם וראה בראב"ד, ז.88)עיין משנה שלא 90)מלאכה.89)שם
א). הלכה שכירות מהלכות (פי"ב לאכול אסור מיכן לאחר אבל למעשר, מלאכתן תלישתן 91)נגמרה היא כשמלאכתו

(שם). חיבורן "מה 92)ממקום - בדישו] שור תחסום [לא מ"דייש" פט.) מציעא (בבא בברייתא למדו בתלוש, אכילה
ואכילה  בו". אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף בו, אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד דייש
בשעת  (כלומר, הבית בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה - תתן" לא כליך "ואל שנאמר ממה פז:) (שם למדו במחובר,
אוכל". אתה אי ד) הלכה שם בבצלים, המנכש (כגון הבית בעל של לכליו נותן שאיֿאתה ובשעה אוכל, אתה תלישה)

עושים.93) שהם ממה אלא אחר, מדבר אוכלים שאינם יב, הלכה ולהלן י, הלכה שם זאת 94)ראה ולמדו עראי. אכילת
ופטור". אוכל פועל של נפשו אף המעשר), (מן ופטור אוכל הבית) בעל =) נפשך "מה - כנפשך" "ואכלת הפסוק מן שם

שהוא95) שם אףֿעלֿפי בתוספות וראה ג). הלכה (למעלה למעשר ונקבע מלאכה גמר זהו שבמקח בידו, שנים מצרף
מלאכתו. נגמרה נקרא זה אין פועל, אכילת היתר שלענין הבית, בעל סד"ה שם.96)פח. שיאכל 97)משנה התנה אבל

קצץ. בדין יא הלכה וראה ז). משנה פ"ב (מעשרות ופטור אוכל - התורה מן אוכל שהוא לעצמו 98)בדבר שנוטל ממה
עמו. נשכרו שלא אףֿעלֿפי חלק, להם לתת למעלה.100)תחתיו.99)רוצה ראה התורה, מן אוכל הפועל אין שאז

עראי.101) אפילו
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זה  הרי הּתנאי, מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַעד
.102ּכלֹוקח  ְֵַ

.Èּבזיתים 103ּׂשכרֹו עּמֹו ׁשּיאכל 104לנּכׁש הּפֹועל והתנה , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּופטּור  אחת אחת האילן מן אֹוכל זה הרי - ;105ּבּזיתים ֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

חּיב  - צרף .106ואם ְִֵֵַָ
.‡Èירק 109ּבבצלים 108לנּכׁש107ּׂשכרֹו לאכל והתנה ,110 ְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹ

מקרסם  חּיב 111- - צרף ואם ואֹוכל; עלה .112עלה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
זיתים 114הּפֹועל 113קּצץ  ׁשל ליטרא אֹוכל 115ׁשּיאכל - ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

אֹוכל  והּוא הֹואיל לעּׂשר. חּיב - צרף ואם אחת; ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָאחת
לא  נקּבע. - צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי - קצּוב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּדבר

ּתֹורה  ּכדין אֹוכל היה אּלא ּכל 116קּצץ, ואֹוכל מצרף - ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
יסּפת  ׁשּלא והּוא ּׁשּירצה. ספת 117מה אם אבל ּבמלח. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

אסּור,118ּבמלח  - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; - אחת אחת : ְְְִִֶַַַַַַַָָֻ
[ּבּמלח] נקּבעּו .119ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַ

.·È ּבלבסין 120ּפֹועל עֹוּׂשה ּבבנֹות 121ׁשהיה יאכל לא - ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ
עד 122ׁשבע  ּבלבסין, יאכל לא - ׁשבע ּבבנֹות , ְְִִִֶֶַַַַָֹֹ

עצמֹו123ׁשּיעּׂשר  למנע לֹו יׁש אבל למקֹום 124. ׁשּיּגיע עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
.125הּיפֹות  ַָ

.‚È ּבּׂשדה 126הּמֹוציא מלאכה לֹו לעּׂשֹות :127ּפֹועלים ְֲֲִִֶַַַָָָ
מזֹונֹות  עליו להן ׁשאין מּפרֹות 128ּבזמן אֹוכלין - ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

הּמעּׂשר 129ׁשּבּׂשדה  מן נגמרה 130ּופטּורין ׁשּלא והּוא ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מזֹונֹות 131מלאכּתן  עליו להן יׁש אם אבל לא 132. - ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ

ּפֹורעין  ׁשאין מלאכּתן; נגמרה ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹיאכלּו
הּטבל  מן אֹוכל 133חֹוב אבל הּתאנה . מן אחת אחת ,134ין ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

הּמקצה  מן ולא הּקּפה מן ולא הּסל מן לא .135אבל ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹֹֻֻ
.„È הּׁשֹולק 137המבּׁשל 136אחד ואחד 138ואחד ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

למעּׂשר 139הּכֹובׁש קֹובע הּפרֹות 140- את הּמעׁשין אבל . ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
ׁשהכׁשירן  ספק 141עד זה הרי -142. ְֲִִֵֵֶֶַָָ
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שפועל 102) הסברא לפי אלא זה אין ממש, מקח זה ואין כמקח", שנראה) =) "דמיחזי צב: מציעא בבבא שאמרו ומה
התורה  זכתה לו ורק שמים, משל אוכל שפועל יגֿיד) הלכות שם שכירות (הלכות רבינו שפסק מה לפי אבל משלו, אוכל

ממש. מקח זה הרי ג.103)- משנה ג פרק התורה,104)שם מן אוכל שאינו הגדולים, מבין הקטנים לתלוש כלומר,
אמר  בזיתים, לעשות הפועל את "השוכר שם: המשנה על בירושלמי הוא וכן ד). הלכה (שם מלאכה גמר זה שאין מפני
דבתרה  מן בזיתים, עמו לנכש בששכרו קיימין אנן "כי - חייב" צירף ואם ופטור, אחד אחד אוכל זיתים, לאכול מנת על לו

בבצלים". עמו לנכש השניה) מהבבא נלמד לאחר 106)ממעשר.105)(= למעשר קובע ומקח מלאכה, בגמר זה שהרי
מלאכה. שם.107)גמר גידולן.108)משנה שמונעין הגדולים מבין הקטנים התורה,109)לתלוש מן אוכל שאינו

שם). שכירות (הלכות מלאכה גמר זה שאין הבצלים.110)לפי הקודמת.112)חותך.111)עלי בהלכה כנ"ל
פט:113) מציעא בבבא למסוק.114)ברייתא או לבצור ששכרו כגון התורה, מן הובא 115)האוכל ר"ח, פירש כן

למעלה  וראה ז, משנה פ"ב (שם כמקח זה אין התנאי, בלי גם שאוכל כיון - קציצה בלי התנה אבל קוצץ. ד"ה שם בתוס'
ט). התורה.116)הלכה מן אלא תנאו לפי כאוכל אינו בקיצוב, קצץ שלא כיון לו 118)יטבול.117)כלומר, כשנתן

שם). מציעא (בבא במלח לספות לו אסור כן, לא שאם לכך. רשות הבית שנגמרה 119)בעל בדבר למעשר קובע שהמלח
ג). הלכה פ"ג (למעלה ח.120)מלאכתו משנה כ פרק גמר 121)מעשרות בשעת שם). המשנה (פירוש גרועות תאנים

התורה. מן מהן שאוכל הלבסין,122)מלאכתן, בענפי מעורבים השבע בנות ענפי אם אף (שם), טובות לבנות תאנים
שדין  אף זו, משנה נשנתה ולכן מינים. כשני נחשבים כאן צא:), מציעא (בבא האילנות משני אוכל אחד במין כזה שבאופן

במשנה. שם בב"מ מפורש שהוא 123)זה במה אלא אוכל אינו התורה שמן שכיון מהן. שיאכל הבית בעל עם התנה אם
(שם). למעשרות וקובע כמקח זה הרי ט), הלכה (למעלה הגרועות.124)עושה בלבסין כשעושה בנות 125)מלאכול

מהלכות  ופי"ב שם, מציעא (בבא התורה מן כן לעשות רשות לפועל לו יש שהרי המעשרות, מן ופטור אוכל כלומר, שבע.
מקח. זה ואין יא), הלכה ב.126)שכירות משנה פ"ג הפועל 127)שם שאין כאלה ואף שבשדה, מלאכה כל [כלומר,

כן]. עשה שלא אלא מזונות, על להתנות מקום היה ולפיכך התורה, מן בהן (בבא 128)אוכל לזון נהגו שלא ובמקום
א). הלכה פ"ט ושם פג. רע"ב].129)מציעא [ועיין התורה, מן מהם שאוכל בפירות עבודה לו נקלעה היום כשבמשך

ט).130) הלכה (למעלה פועל ב,131)כדין הלכה שם שכירות (הלכות לאכול לפועל לו אין מלאכתם, נגמרה [שאם
"המעביר  שם: א במשנה הוא וכן שם. כמבואר שיעשר, עד לאכול ואסור כלוקח, זה הרי כך על התנה ואם שם), ולמעלה
אוכלין  מזונות, עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים - מלאכה) גמר לפני דהיינו קציעות, לעשות =) לקצות בחצרו תאנים

וכו'"). השדה.132)ופטורין בעל עם כך על פ"ו 133)שהתנה להלן הדברים ומקור שם, המשנה בפירוש כתב כן
(שם), כמוכרו זה והרי בטבל, חובו כפורע הוא הרי פירות, לו נותן זה ובמקום מזונות, לו לתת שחייב (שכיון ט. הלכה
וכאן  שם. אנשי בתוספות ועיין הירושלמי. בדברי להלן וראה ,( ג הלכה (למעלה שנים מצרף אם למעשרות קובע ומקח
שאמרו  מה לפרש צריך וכן מזונות. עליו לו שאין בזמן אלא זה אין המעשר, מן ופטור אוכל שפועל שמה רבינו, השמיענו
יש  אם אבל ופטורין, אוכלין מזונות עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים - לקצות בחצרו תאנים "המעביר שם: במשנה

יאכלו"). לא אלו הרי - מזונות עליו שם).134)להם למעלה ופטור, אחת אחת שאוכל מקח כדין (והוא שם. משנה
אחת 135) אחת מלקט תמן דתימר כמה המוקצה, מן ולא הקופה מן ולא הסל מן "לא שם: בירושלמי ואמרו שם. משנה

ש"אוכל  מקח לגבי ה, משנה דמעשרות ב לפרק שהכוונה [ונראה כמצרף". אותה עשו מוקצה - חייב צירף ואם ואוכל,
למעלה]. וכמבואר מקח, ידי על למעשר לקביעות שהכוונה הרי חייב". צירף ואם ופטור, אחת משנה 136)אחת פ"ד שם

שם.ירושל 137)א. לא 138)מי - זו" אף זו "לא בדרך רבינו סידרם מט.) נדרים (ר"ן בשיל ולא בשיל פירושו: אם
כבוש. ואפילו שילוק אפילו אלא קובע, בישול הלכות 139)רק פ"ג למעלה וראה המשנה, (פירוש מלח במי הפירות נותן

ב).140)גֿד). הלכה פ"ד (למעלה ולא 142)לאכילה.141)מדבריהם א, הלכה פ"ו נדרים בירושלמי היא בעיא



xyrnקנו zekld - mirxf xtq - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÂË ּבאדמה 143הּטֹומן ּבזבל 144ּפרֹות אֹו ּבתבן 145אֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָ
למעּׂשר  נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן .146עד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ

.ÊË חם לתבׁשיל יין אֹו147הּנֹותן לקדרה 148, ׁשמן ׁשּנתן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
מרּתחין 149באלּפס  יין 150ּכׁשהן מזג למעּׂשר. נקּבעּו - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

נקּבע  - חּמים ּבּׁשל 151ּבמים אם לֹומר, צרי ואין . ְְְִִִִִִֵֵַַַַָ
ּבּגת 152הּיין  עד 153ואפּלּו מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור - ְֲִִִִֶֶַַַַַַָ

.154ׁשּיעּׂשר  ְֵֶַ
.ÊÈ ּבּׂשדה 156והּׁשחלים 155הּׁשּום ׁשּׁשחקן 157והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ

למעּׂשר 158ּבׁשמן  נטּבלּו וכן 159- אׁשּכֹול 160. הּסֹוחט ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַ
הּכֹוס  נקּבע 161לתֹו הּתמחּוי 162- לתֹו אינֹו163; - ְְְְִֵַַַָ

.164נקּבע  ְִָ

.ÁÈ ּבּׂשדה 165הּמֹולח נקּבעּו166ּפרֹות הּזיתים 167- טבל . ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּפטּור  - ואכל ּבמלח אחד הּפֹוצע 168אחד ּכדי 169. זיתים ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּׂשרף  ּפטּור 170ׁשּיצא - הּנֹוטל 171מהם מן 172. זיתים ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ואֹוכל 173הּמעטן  ּבמלח אחד אחד טֹובל מלח 174- ואם ; ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - לפניו ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹונתן
.ËÈ ּפרֹותיו אחריה 175הּתֹורם לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

למעּׂשר 176ׁשנּיה  נקּבעּו עד 177- עראי מהן יאכל ולא , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹֹ
ויעּׂשר. הּׁשנּיה הּתרּומה ְְִִִֵֶַַַָָׁשּיֹוציא

.Î מלאכּתן ׁשּנגמרה לילי 178ּפרֹות עליהן 179וחׁשכה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
לא 180ׁשּבת  אפּלּו מהן יאכל ולא נקּבעּו, הּׁשּבת - חר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹ

ׁשּיעּׂשר  .181עד ְֵֶַַ
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(חזוןֿאיש). שם.143)נפשטה כדי 144)משנה בעפר, אותם להטמין מבושלים, שאינם בפירות לעשות המנהג כן
שם). המשנה (פירוש ויתבשלו במשנה.145)שיתרטבו אינו בישול.146)זה זה אם 147)שאין שני, לכלי אפילו
טו). הלכה פ"ג (למעלה ביותר חם שם.148)היה למעלה וראה ז, משנה פ"א זה 149)שם וכעין ואלפס". צ"ל:

ראשון. כלי והם אבוהב). ר"י בשם הרמב"ם בגליון (וראה וללפס" "לקדרה שם: וראה 150)במשנה האש, מעל והעבירם
שם.151)להלן. ראשונה משנה ועיין כחכמים. ד, משנה פ"ד האש.152)שם מלאכת 153)על עוד נגמרה שלא

יד). הלכה שם (למעלה אש,154)היין גם בהם וכולל דברים, הששה שכל ג) הלכה (שם רבינו שכתב [שאףֿעלֿפי
וכמוקצה  יג) הלכה (שם במקח בידו שנים כצירוף הוא הרי בכלי, שמזגו יין - מלאכתו שנגמרה בדבר אלא קובעים אינם

שם]. ראשונה משנה ועיין (שם). כמצרף א.155)שהיא הלכה פ"ד שם הערוך,156)ירושלמי (מוסף חריף ירק מין
יח: ביומא נראה וכן א). שחלים בית.)157ערך מדין נקבעו לבית, הכניסן שהמדובר 158)שאם נראה, לשונו מסתימת

(רדב"ז). מעושר בשום טבל של בשמן ובין מעושר, בשמן טבל של בשום היא 159)בין שחיקתם - חריפים שהם [כיון
דלהלן]. ממולח גרועה שאינה שם.160)בישולם, וירושלמי א, פרק סוף עושה 161)תוספתא הוא זו, סחיטה [שעלֿידי

צז:). בתרא ובבבא קמד: בשבת ראה אוכל, שהם מענבים משקה, שהוא מאוכל,162)יין משקה של חדשה [שיצירה
הכוס  "לתוך לכתוב רבינו ודקדק הקודמת). בהלכה (ראה כמצרף זה הרי הכוס, לתוך שנתן וכיון מבישול. גרועה אינה
חשוב  זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול שאףֿעלֿפי פטור, - ידו לתוך ענבים סחט שאם להורות, נקבע",

הסמוכה]. בהלכה וראה הבא 163)כצירוף, שמשקה משקה, נעשה אינו תוכו, אל הענבים מן והנסחט אוכל, בו [שיש
(רדב"ז). בישול משום בו יש - חם הוא שאם אמורים, הדברים צונן ובאוכל שם]. בשבת כמפורש כאוכל, הוא הרי לאוכל

מאוכל].164) משקה של חדשה יצירה כאן ואין מאוכל, שנפרד אוכל כלומר, דאיפרת", "אוכלא אלא זה [שאין
א.165) משנה פ"ד (רדב"ז).166)מעשרות בשדה אפילו והיינו: שם. שבירושלמי במשנה הוא שמליחה 167)כן

ג. הלכה פ"ג למעלה ראה למעשר, כאן.168)קובעת רבינו כפלו למה וצ"ע יא. הלכה למעלה וראה ג. משנה שם
"פצע".169) מלשון והוא פותח, והיינו א. משנה שם).170)שם המשנה (פירוש לחלב הדומה [שכיון 171)הליחה

זה  אין - מאוכל משקה של יצירה כאן ואין פירות), מי ד"ה יט: בתרא בבא בתוספות (ראה משקה חשוב אינו זה ששרף
כבישול  זה הרי מאוכל, משקה ויצר שמן שסחט כיון כלומר, חייב". ידו, לתוך ונתן סחט "אם שם: ובמשנה כבישול. חשוב
שאףֿעלֿפי  שם), כפשוטה בתוספתא (וראה פטור" ידו בתוך ענבים "הסוחט שם: התוספתא מפני השמיטה ורבינו וקובע.
הכוס" לתוך אשכול "הסוחט הקודמת בהלכה כתב ולפיכך כצירוף. זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול
ואין  מלאכה, גמר לפני אפילו קובעים למעשר, הקובעים שכל שסובר למי היא בוודאי שם, המשנה כן, ואם שם). (עיין

ג]. הלכה פ"ג למעלה ראה כן, אליעזר.172)הלכה כר' ולא כת"ק ג, משנה עד 173)שם הזיתים שם שמקבצין מקום
שם). המשנה (פירוש שמנם להוציא ראויים ויהיו למעלה.174)שיתרככו כמבואר בשתים, אלא קובע המלח שאין

ד).175) הלכה שם (למעלה קובעת תרומה אין מלאכתן, נגמרה לא שאם מלאכתן, המחוייב 176)שנגמרה מן התורם כגון
הלכה  (שם ספק מחמת ולתרום לחזור שצריך זה [אבל יד). הלכה תרומות מהלכות (פ"ה התורה מן המחוייב על מדרבנן
לא  הרי תרם, לא ואם תרם. הרי תרם, אם עראי: אכילת לאכול לו מותר ממהֿנפשך שהרי זה, בכלל שאינו מסתבר - כב)

פ"ג 177)נקבע]. תרומות בתוספתא שאמרו מה לזה מסמיך והאורֿשמח מדבריהם. תרומה הראשונה שהתרומה כיון
ומעשרות", תרומות עליהן להוציא וצריך וכו' ויתרום ויחזור תרומה תרם, אם כו' הנכתשים זיתים על שמן תורמין "אין
ראשון. ד"ה סוף ג הלכה פ"ב מעשרות לירושלמי במראהֿהפנים וראה שם. עיין קבעה, הראשונה שהתרומה היינו

לה.).178) (ביצה קובעת השבת אין מלאכתן, נגמרה לא ג.179)שאם משנה פ"ח בתרומות יוםֿטוב' 'תוספות עיין
פ"ד 180) למעלה וראה (כסףֿמשנה). ב הלכה תחילת פ"ב מעשרות בירושלמי יוחנן וכר' לשבת. ייחדן לא והוא כלומר:

בכוונה. לתוכה הכניסו אם אלא קובעת אינה שחצר יג, (ישעיה 181)הלכה שנאמר משום קביעות, היא שבת שאכילת
וראה  קובע. יוםֿטוב שגם נד, והערה ט הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה לד:) (ביצה עונג" לשבת "וקראת יג) נח,

א]. הלכה פי"ב להלן עוד

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Î ּתאנים 182ּתינֹוקֹות וׁשכחּו184לׁשּבת 183ׁשּטמנּו ְְְְְִִֵֶַָָָ
ׁשּבת  למֹוצאי יאכלּו לא - ׁשּיעּׂשרּו185לעּׂשרן .186עד ְְְְְְֵֶַַַַָָָֹֹ

.·Î לֹו187ּתאנה מיחדת ּפרֹותיה 188ׁשהיתה לאכל ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻ
ּכלּכּלה 189ּבׁשּבת  מּמּנה ולּקט יאכל 190, לא עד 191- ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹ

ּופרֹות הֹואיל והּׁשּבת ׁשּיעּׂשר; לׁשּבת, מיחדין אּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
.192קֹובעת  ַַ

.‚Î לילי 195ּבאׁשּכֹול 194אֹוכל 193היה עליו וחׁשכה ְְְְֵֵֵֶָָָָָָ
ׁשּיעּׂשר 196ׁשּבת  עד ּבׁשּבת אכילתֹו יגמר לא ואם 197- . ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

גֹומרֹו זה הרי - ׁשּבת לאחר .198הּניחֹו ְְֲִִֵֶַַַָ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מּׁשּום ‡. ּבזה ואין טבל, ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמחליקין

ּכגֹון  ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָֹהפסד.
ּומן  הּטבל מן לאכלֹו אסּור ּכ - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגרעינין
ׁשּלא  והקּדׁש ׁשני ּומּמעּׂשר ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמעּׂשר
- אּלּו מּדברים ּבתרּומה לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹֻנפּדּו.
ׁשני  ּומעּׂשר ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ּובמעּׂשר ּבטבל מּתר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכ

נפּדּו. ׁשּלא ְְְִֵֶֶֹוהקּדׁש
.·צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל מדליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאין

ּתרּומה  מה ּתרּומתי; מׁשמרת את ׁשּנאמר: ּבׁשּבת. ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלֹומר
ּתרּומה  אף הרמתּה, מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין - ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה

אין - ואיל.טמאה הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ואפּלּו‚. הּטבל. את זֹורעין ואין ּבטבל, מחּפין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַאין

עד  מהן לזרע אסּור - מלאכּתן נגמרה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּפרֹות
וכּיֹוצא  וקטנּיֹות ּבתבּואה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיעּׂשר.
מּמקֹום  ּפרֹות ּבהן ׁשּיׁש ׁשתילים העֹוקר אבל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבהן;
טבל, ּכזֹורע ואינֹו מּתר, זה הרי - ּׂשדהּו ּבתֹו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻלמקֹום

ּוׁשתלם  ּוצנֹונֹות לפת העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהרי
ואם  מּתר. - ּבגּופן להֹוסיף נתּכּון אם אחר, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻּבמקֹום
ׁשהּוא  מּפני אסּור, - ׁשּלהן הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשתלן

טבל. ׁשל ּׂשעֹורים אֹו חּטים ְְִִִֵֶֶֶַּכזֹורע
היא „. והרי והׁשּביחּה ׁשּזרעּה טבּול מעּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָליטרא

מעּׂשר  ליטרא ואֹותּה ּבמעּׂשר, חּיבת - ליטרין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעּׂשר
ׁשּתּקנם  ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. לפי אחר מּמקֹום ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעליה
מעּׂשר  אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון לפי מעּׂשר אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּוזרעם

ּכּלֹו. ְִֻלפי
.‰ּכ ואחר ועּׂשרן ּומרחן ׁשליׁש ׁשהביאּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָזרעֹונים

חּיבין  אם ספק זה הרי - ּכלה זרעם ואין והֹוסיפּו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָזרען
ׁשהרי  חּיבין, אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבמעּׂשר
אּלּו ואין הּוא. מעּׂשר אבד ולא קּים הּוא ׁשעדין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּזרע

להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָדֹומים
.Â ׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע

ּומלּקטֹו; אֹותֹו קֹונסין - ללּקטֹו אפׁשר אם ּכלה: ְְְְְְְִִֶֶַַַָָזרעֹו
חּלין. והּגּדּולין לעקר. אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ְְְְֲִִִִִֵַַַַָֹֻואם
גּדּולין  גּדּולי אפּלּו - ּכלה זרע ֹו ׁשאין דבר היה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָואם
מה  ּומּפני מּתר. - והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֻאסּורין,
גדֹולה  ּותרּומה מעּׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהּגּדּולין

נּט ׁשּלא מעּׂשר ּבזֹורע הּדין וכן אין ׁשּבּה. ּתרּומתֹו. לה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
את  לׁשלח ואסּור ּולחבר. לצר אּלא הּטבל את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמֹוכרין
ויאכל  זה על זה יסמכּו ׁשּמא לחבר, חבר ואפּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּטבל

ֶֶַהּטבל.
.Ê אחריו ורץ טבל, ׁשהם ונזּכר לחברֹו ּפרֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמֹוכר

אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאין ידּוע אם מצאֹו: ולא ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹלתּקנֹו
ׁשהם  ספק ואם עליהם; לעּׂשר צרי אינֹו - נאכלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב.182) משנה פ"ד בחצר.183)מעשרות או בבית נקבעו שלא בגינה, או בשדה מלאכתם לאכילה.184)שנגמרה
הקודמת.185) בהלכה כמבואר קובעת, ייחד לא אם אף שייחד 186)שהרי גדול ואילו באכילה, מותרים שבת בערב אבל

(ירושלמי). כדלהלן שבת, בערב גם אסורה - לשבת ג).187)תאנה הלכה פ"ד (ירושלמי תאנה משנה 188)אילן שם
כב"ש. ולא כב"ה הטוב.189)ב, וטעמן יופיין ונקבע 190)מחמת מלאכה גמר זה הרי צרכו, כל שליקט שכיון סל.

י. הלכה פ"ג למעלה ראה עראי.191)למעשר, אכילת ואפילו השבת, קודם פירותיו 192)אפילו שאין באילן אבל
הקודמת. בהלכה כמבואר שבת, ליל עליהן משחשך אלא נקבעים אינם לשבת, ג.193)מיוחדין משנה פ"ח תרומות

עראי.194) ג.195)אכילת הלכה למעלה ראה מלאכתו, כנגמרה הוא הרי כ.196)ואשכול הלכה למעלה ראה
איש).197) (חזון לעשר אסור בשבת שהרי השבת, קודם עישר אם ולענין 198)כלומר, שלפנינו. וכנוסחא יהושע, כרבי

רבינו  כתב וכן יגמור). לא לחצר חוץ שאפילו יז, הלכה פ"ד למעלה רבינו פסק (וכן יגמור" "לא שם יהושע ר' אמר חצר,
כיון  - כ) הלכה (למעלה לה לייחד כיוונו לא אם אף קובעת שהשבת שאףֿעלֿפי לומר, [וצריך שם. המשנה בפירוש
לשבת  להניחו רוצה שאינו הפכית, כוונה כאן יש הרי שבת, בוא לפני לגמרו ורצה יום, מבעוד האשכול לאכול שהתחיל
מצוות  לענין כזו סברא לא, ד"ה שם ותוספות שמואל, ורבינו ד"ה יב, לדף א פרק לברכות יונה רבינו בתלמידי (ראה
מדוייק  שבספר הביא ובמלאכתֿשלמה שבת). למוצאי ולא לעצמה, אלא קובעת השבת אין זה ובאופן כוונה), צריכות
סעיף  על שלא, סימן יו"ד -יוסף הברכי הביא וכן יגמור", לא זה הרי שבת, לאחר הניחן "ואפילו כאן: רבינו בדברי הוגה

שם. במשנה אחרים ספרים וכנוסחת ליהנות 1)קיד. מותר אם ודין בטבל. אסור בתרומה לאוכלו לזרים שאסור שכל יבאר
ודין  הגוי. מן או מישראל שדה והמקבל מקומות. בשני טבל הלוקח ודין טבל. שהם וזכר לחבירו פירות והמוכר מהטבל.
שדה  קבלו אם או תלושין, פירות מכרו או שלקחו ולוי כהן ודין נשתתפו. או ירשו או באריסות, שדה שקבלו שנים
טבל  שירש ישראל שלו. שהמעשר מנת על לישראל שדה שמכר כהן או שמן. מהן להוציא זיתים המקבל ודין מישראל.

לגוי. בקבלה שדהו והנותן ממורח,
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.ÂË ּבאדמה 143הּטֹומן ּבזבל 144ּפרֹות אֹו ּבתבן 145אֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָ
למעּׂשר  נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן .146עד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ

.ÊË חם לתבׁשיל יין אֹו147הּנֹותן לקדרה 148, ׁשמן ׁשּנתן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
מרּתחין 149באלּפס  יין 150ּכׁשהן מזג למעּׂשר. נקּבעּו - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

נקּבע  - חּמים ּבּׁשל 151ּבמים אם לֹומר, צרי ואין . ְְְִִִִִִֵֵַַַַָ
ּבּגת 152הּיין  עד 153ואפּלּו מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור - ְֲִִִִֶֶַַַַַַָ

.154ׁשּיעּׂשר  ְֵֶַ
.ÊÈ ּבּׂשדה 156והּׁשחלים 155הּׁשּום ׁשּׁשחקן 157והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ

למעּׂשר 158ּבׁשמן  נטּבלּו וכן 159- אׁשּכֹול 160. הּסֹוחט ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַ
הּכֹוס  נקּבע 161לתֹו הּתמחּוי 162- לתֹו אינֹו163; - ְְְְִֵַַַָ

.164נקּבע  ְִָ

.ÁÈ ּבּׂשדה 165הּמֹולח נקּבעּו166ּפרֹות הּזיתים 167- טבל . ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּפטּור  - ואכל ּבמלח אחד הּפֹוצע 168אחד ּכדי 169. זיתים ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּׂשרף  ּפטּור 170ׁשּיצא - הּנֹוטל 171מהם מן 172. זיתים ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ואֹוכל 173הּמעטן  ּבמלח אחד אחד טֹובל מלח 174- ואם ; ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - לפניו ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹונתן
.ËÈ ּפרֹותיו אחריה 175הּתֹורם לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

למעּׂשר 176ׁשנּיה  נקּבעּו עד 177- עראי מהן יאכל ולא , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹֹ
ויעּׂשר. הּׁשנּיה הּתרּומה ְְִִִֵֶַַַָָׁשּיֹוציא

.Î מלאכּתן ׁשּנגמרה לילי 178ּפרֹות עליהן 179וחׁשכה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
לא 180ׁשּבת  אפּלּו מהן יאכל ולא נקּבעּו, הּׁשּבת - חר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹ

ׁשּיעּׂשר  .181עד ְֵֶַַ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(חזוןֿאיש). שם.143)נפשטה כדי 144)משנה בעפר, אותם להטמין מבושלים, שאינם בפירות לעשות המנהג כן
שם). המשנה (פירוש ויתבשלו במשנה.145)שיתרטבו אינו בישול.146)זה זה אם 147)שאין שני, לכלי אפילו
טו). הלכה פ"ג (למעלה ביותר חם שם.148)היה למעלה וראה ז, משנה פ"א זה 149)שם וכעין ואלפס". צ"ל:

ראשון. כלי והם אבוהב). ר"י בשם הרמב"ם בגליון (וראה וללפס" "לקדרה שם: וראה 150)במשנה האש, מעל והעבירם
שם.151)להלן. ראשונה משנה ועיין כחכמים. ד, משנה פ"ד האש.152)שם מלאכת 153)על עוד נגמרה שלא

יד). הלכה שם (למעלה אש,154)היין גם בהם וכולל דברים, הששה שכל ג) הלכה (שם רבינו שכתב [שאףֿעלֿפי
וכמוקצה  יג) הלכה (שם במקח בידו שנים כצירוף הוא הרי בכלי, שמזגו יין - מלאכתו שנגמרה בדבר אלא קובעים אינם

שם]. ראשונה משנה ועיין (שם). כמצרף א.155)שהיא הלכה פ"ד שם הערוך,156)ירושלמי (מוסף חריף ירק מין
יח: ביומא נראה וכן א). שחלים בית.)157ערך מדין נקבעו לבית, הכניסן שהמדובר 158)שאם נראה, לשונו מסתימת

(רדב"ז). מעושר בשום טבל של בשמן ובין מעושר, בשמן טבל של בשום היא 159)בין שחיקתם - חריפים שהם [כיון
דלהלן]. ממולח גרועה שאינה שם.160)בישולם, וירושלמי א, פרק סוף עושה 161)תוספתא הוא זו, סחיטה [שעלֿידי

צז:). בתרא ובבבא קמד: בשבת ראה אוכל, שהם מענבים משקה, שהוא מאוכל,162)יין משקה של חדשה [שיצירה
הכוס  "לתוך לכתוב רבינו ודקדק הקודמת). בהלכה (ראה כמצרף זה הרי הכוס, לתוך שנתן וכיון מבישול. גרועה אינה
חשוב  זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול שאףֿעלֿפי פטור, - ידו לתוך ענבים סחט שאם להורות, נקבע",

הסמוכה]. בהלכה וראה הבא 163)כצירוף, שמשקה משקה, נעשה אינו תוכו, אל הענבים מן והנסחט אוכל, בו [שיש
(רדב"ז). בישול משום בו יש - חם הוא שאם אמורים, הדברים צונן ובאוכל שם]. בשבת כמפורש כאוכל, הוא הרי לאוכל

מאוכל].164) משקה של חדשה יצירה כאן ואין מאוכל, שנפרד אוכל כלומר, דאיפרת", "אוכלא אלא זה [שאין
א.165) משנה פ"ד (רדב"ז).166)מעשרות בשדה אפילו והיינו: שם. שבירושלמי במשנה הוא שמליחה 167)כן

ג. הלכה פ"ג למעלה ראה למעשר, כאן.168)קובעת רבינו כפלו למה וצ"ע יא. הלכה למעלה וראה ג. משנה שם
"פצע".169) מלשון והוא פותח, והיינו א. משנה שם).170)שם המשנה (פירוש לחלב הדומה [שכיון 171)הליחה

זה  אין - מאוכל משקה של יצירה כאן ואין פירות), מי ד"ה יט: בתרא בבא בתוספות (ראה משקה חשוב אינו זה ששרף
כבישול  זה הרי מאוכל, משקה ויצר שמן שסחט כיון כלומר, חייב". ידו, לתוך ונתן סחט "אם שם: ובמשנה כבישול. חשוב
שאףֿעלֿפי  שם), כפשוטה בתוספתא (וראה פטור" ידו בתוך ענבים "הסוחט שם: התוספתא מפני השמיטה ורבינו וקובע.
הכוס" לתוך אשכול "הסוחט הקודמת בהלכה כתב ולפיכך כצירוף. זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול
ואין  מלאכה, גמר לפני אפילו קובעים למעשר, הקובעים שכל שסובר למי היא בוודאי שם, המשנה כן, ואם שם). (עיין

ג]. הלכה פ"ג למעלה ראה כן, אליעזר.172)הלכה כר' ולא כת"ק ג, משנה עד 173)שם הזיתים שם שמקבצין מקום
שם). המשנה (פירוש שמנם להוציא ראויים ויהיו למעלה.174)שיתרככו כמבואר בשתים, אלא קובע המלח שאין

ד).175) הלכה שם (למעלה קובעת תרומה אין מלאכתן, נגמרה לא שאם מלאכתן, המחוייב 176)שנגמרה מן התורם כגון
הלכה  (שם ספק מחמת ולתרום לחזור שצריך זה [אבל יד). הלכה תרומות מהלכות (פ"ה התורה מן המחוייב על מדרבנן
לא  הרי תרם, לא ואם תרם. הרי תרם, אם עראי: אכילת לאכול לו מותר ממהֿנפשך שהרי זה, בכלל שאינו מסתבר - כב)

פ"ג 177)נקבע]. תרומות בתוספתא שאמרו מה לזה מסמיך והאורֿשמח מדבריהם. תרומה הראשונה שהתרומה כיון
ומעשרות", תרומות עליהן להוציא וצריך וכו' ויתרום ויחזור תרומה תרם, אם כו' הנכתשים זיתים על שמן תורמין "אין
ראשון. ד"ה סוף ג הלכה פ"ב מעשרות לירושלמי במראהֿהפנים וראה שם. עיין קבעה, הראשונה שהתרומה היינו

לה.).178) (ביצה קובעת השבת אין מלאכתן, נגמרה לא ג.179)שאם משנה פ"ח בתרומות יוםֿטוב' 'תוספות עיין
פ"ד 180) למעלה וראה (כסףֿמשנה). ב הלכה תחילת פ"ב מעשרות בירושלמי יוחנן וכר' לשבת. ייחדן לא והוא כלומר:

בכוונה. לתוכה הכניסו אם אלא קובעת אינה שחצר יג, (ישעיה 181)הלכה שנאמר משום קביעות, היא שבת שאכילת
וראה  קובע. יוםֿטוב שגם נד, והערה ט הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה לד:) (ביצה עונג" לשבת "וקראת יג) נח,

א]. הלכה פי"ב להלן עוד

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Î ּתאנים 182ּתינֹוקֹות וׁשכחּו184לׁשּבת 183ׁשּטמנּו ְְְְְִִֵֶַָָָ
ׁשּבת  למֹוצאי יאכלּו לא - ׁשּיעּׂשרּו185לעּׂשרן .186עד ְְְְְְֵֶַַַַָָָֹֹ

.·Î לֹו187ּתאנה מיחדת ּפרֹותיה 188ׁשהיתה לאכל ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻ
ּכלּכּלה 189ּבׁשּבת  מּמּנה ולּקט יאכל 190, לא עד 191- ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹ

ּופרֹות הֹואיל והּׁשּבת ׁשּיעּׂשר; לׁשּבת, מיחדין אּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
.192קֹובעת  ַַ

.‚Î לילי 195ּבאׁשּכֹול 194אֹוכל 193היה עליו וחׁשכה ְְְְֵֵֵֶָָָָָָ
ׁשּיעּׂשר 196ׁשּבת  עד ּבׁשּבת אכילתֹו יגמר לא ואם 197- . ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

גֹומרֹו זה הרי - ׁשּבת לאחר .198הּניחֹו ְְֲִִֵֶַַַָ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מּׁשּום ‡. ּבזה ואין טבל, ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמחליקין

ּכגֹון  ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָֹהפסד.
ּומן  הּטבל מן לאכלֹו אסּור ּכ - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגרעינין
ׁשּלא  והקּדׁש ׁשני ּומּמעּׂשר ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמעּׂשר
- אּלּו מּדברים ּבתרּומה לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹֻנפּדּו.
ׁשני  ּומעּׂשר ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ּובמעּׂשר ּבטבל מּתר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכ

נפּדּו. ׁשּלא ְְְִֵֶֶֹוהקּדׁש
.·צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל מדליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאין

ּתרּומה  מה ּתרּומתי; מׁשמרת את ׁשּנאמר: ּבׁשּבת. ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלֹומר
ּתרּומה  אף הרמתּה, מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין - ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה

אין - ואיל.טמאה הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ואפּלּו‚. הּטבל. את זֹורעין ואין ּבטבל, מחּפין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַאין

עד  מהן לזרע אסּור - מלאכּתן נגמרה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּפרֹות
וכּיֹוצא  וקטנּיֹות ּבתבּואה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיעּׂשר.
מּמקֹום  ּפרֹות ּבהן ׁשּיׁש ׁשתילים העֹוקר אבל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבהן;
טבל, ּכזֹורע ואינֹו מּתר, זה הרי - ּׂשדהּו ּבתֹו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻלמקֹום

ּוׁשתלם  ּוצנֹונֹות לפת העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהרי
ואם  מּתר. - ּבגּופן להֹוסיף נתּכּון אם אחר, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻּבמקֹום
ׁשהּוא  מּפני אסּור, - ׁשּלהן הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשתלן

טבל. ׁשל ּׂשעֹורים אֹו חּטים ְְִִִֵֶֶֶַּכזֹורע
היא „. והרי והׁשּביחּה ׁשּזרעּה טבּול מעּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָליטרא

מעּׂשר  ליטרא ואֹותּה ּבמעּׂשר, חּיבת - ליטרין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעּׂשר
ׁשּתּקנם  ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. לפי אחר מּמקֹום ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעליה
מעּׂשר  אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון לפי מעּׂשר אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּוזרעם

ּכּלֹו. ְִֻלפי
.‰ּכ ואחר ועּׂשרן ּומרחן ׁשליׁש ׁשהביאּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָזרעֹונים

חּיבין  אם ספק זה הרי - ּכלה זרעם ואין והֹוסיפּו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָזרען
ׁשהרי  חּיבין, אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבמעּׂשר
אּלּו ואין הּוא. מעּׂשר אבד ולא קּים הּוא ׁשעדין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּזרע

להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָדֹומים
.Â ׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע

ּומלּקטֹו; אֹותֹו קֹונסין - ללּקטֹו אפׁשר אם ּכלה: ְְְְְְְִִֶֶַַַָָזרעֹו
חּלין. והּגּדּולין לעקר. אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ְְְְֲִִִִִֵַַַַָֹֻואם
גּדּולין  גּדּולי אפּלּו - ּכלה זרע ֹו ׁשאין דבר היה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָואם
מה  ּומּפני מּתר. - והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֻאסּורין,
גדֹולה  ּותרּומה מעּׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהּגּדּולין

נּט ׁשּלא מעּׂשר ּבזֹורע הּדין וכן אין ׁשּבּה. ּתרּומתֹו. לה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
את  לׁשלח ואסּור ּולחבר. לצר אּלא הּטבל את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמֹוכרין
ויאכל  זה על זה יסמכּו ׁשּמא לחבר, חבר ואפּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּטבל

ֶֶַהּטבל.
.Ê אחריו ורץ טבל, ׁשהם ונזּכר לחברֹו ּפרֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמֹוכר

אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאין ידּוע אם מצאֹו: ולא ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹלתּקנֹו
ׁשהם  ספק ואם עליהם; לעּׂשר צרי אינֹו - נאכלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב.182) משנה פ"ד בחצר.183)מעשרות או בבית נקבעו שלא בגינה, או בשדה מלאכתם לאכילה.184)שנגמרה
הקודמת.185) בהלכה כמבואר קובעת, ייחד לא אם אף שייחד 186)שהרי גדול ואילו באכילה, מותרים שבת בערב אבל

(ירושלמי). כדלהלן שבת, בערב גם אסורה - לשבת ג).187)תאנה הלכה פ"ד (ירושלמי תאנה משנה 188)אילן שם
כב"ש. ולא כב"ה הטוב.189)ב, וטעמן יופיין ונקבע 190)מחמת מלאכה גמר זה הרי צרכו, כל שליקט שכיון סל.

י. הלכה פ"ג למעלה ראה עראי.191)למעשר, אכילת ואפילו השבת, קודם פירותיו 192)אפילו שאין באילן אבל
הקודמת. בהלכה כמבואר שבת, ליל עליהן משחשך אלא נקבעים אינם לשבת, ג.193)מיוחדין משנה פ"ח תרומות

עראי.194) ג.195)אכילת הלכה למעלה ראה מלאכתו, כנגמרה הוא הרי כ.196)ואשכול הלכה למעלה ראה
איש).197) (חזון לעשר אסור בשבת שהרי השבת, קודם עישר אם ולענין 198)כלומר, שלפנינו. וכנוסחא יהושע, כרבי

רבינו  כתב וכן יגמור). לא לחצר חוץ שאפילו יז, הלכה פ"ד למעלה רבינו פסק (וכן יגמור" "לא שם יהושע ר' אמר חצר,
כיון  - כ) הלכה (למעלה לה לייחד כיוונו לא אם אף קובעת שהשבת שאףֿעלֿפי לומר, [וצריך שם. המשנה בפירוש
לשבת  להניחו רוצה שאינו הפכית, כוונה כאן יש הרי שבת, בוא לפני לגמרו ורצה יום, מבעוד האשכול לאכול שהתחיל
מצוות  לענין כזו סברא לא, ד"ה שם ותוספות שמואל, ורבינו ד"ה יב, לדף א פרק לברכות יונה רבינו בתלמידי (ראה
מדוייק  שבספר הביא ובמלאכתֿשלמה שבת). למוצאי ולא לעצמה, אלא קובעת השבת אין זה ובאופן כוונה), צריכות
סעיף  על שלא, סימן יו"ד -יוסף הברכי הביא וכן יגמור", לא זה הרי שבת, לאחר הניחן "ואפילו כאן: רבינו בדברי הוגה

שם. במשנה אחרים ספרים וכנוסחת ליהנות 1)קיד. מותר אם ודין בטבל. אסור בתרומה לאוכלו לזרים שאסור שכל יבאר
ודין  הגוי. מן או מישראל שדה והמקבל מקומות. בשני טבל הלוקח ודין טבל. שהם וזכר לחבירו פירות והמוכר מהטבל.
שדה  קבלו אם או תלושין, פירות מכרו או שלקחו ולוי כהן ודין נשתתפו. או ירשו או באריסות, שדה שקבלו שנים
טבל  שירש ישראל שלו. שהמעשר מנת על לישראל שדה שמכר כהן או שמן. מהן להוציא זיתים המקבל ודין מישראל.

לגוי. בקבלה שדהו והנותן ממורח,
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מעּׂשרֹות  עליהן להֹוציא צרי - קּימין אין אֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָקּימין
אחרֹות. ֲִֵֵמּפרֹות

.Á ׁשהן מנת על אֹומר: מֹוכר לחברֹו, ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
אּלא  מּמ לקחּתי לא אֹומר: ולֹוקח מכרּתי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטבל
מּפני  לֹו הּוא קנס לתּקן. הּמֹוכר את ּכֹופין  - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻמעּׂשרין

טבל. ֶֶֶַָׁשּמכר
.Ë.ּכמֹוכרֹו ׁשהּוא מּפני הּטבל, מן חֹוב ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַאין
.È אם טבלים: והם ּפרֹותיו את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי

מעּׂשרֹות; עליהן להֹוציא צרי - להן חּיב ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחמת
עליהם. לעּׂשר צרי אינֹו - ּבאנס לקחּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹואם

.‡È.זה על מּזה מעּׂשר - מקֹומֹות מּׁשני טבל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּלֹוקח
לבעל  ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן אֹו מּיּׂשראל ּׂשדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהמקּבל
ּׂשדה  החֹוכר אבל נטל. ׁשּטבל ׁשּידע ּכדי ּבפניו, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשדה
ואחר  ּתֹורם - ּׂשדה אֹותּה מּזרע לֹו נתן אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּיּׂשראל:
מעּׂשר  הּׂשדה ּובעל לֹו, לּתן ׁשּקצץ מּזֹו לֹו נֹותן ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכ
- אחר מּמין אֹו אחרת ּׂשדה מּזרע לֹו נתן ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלעצמֹו;

לֹו. נֹותן ּכ ואחר הּמעּׂשר ְֲִֵֵַַַַָמֹוציא
.·Èּכ ואחר מעּׂשר - ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹוכר

העֹובד  מן יחּכר ׁשּלא ּכדי ּבזה, קנסּוהּו קנס לֹו. ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹנֹותן
ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה הּׂשדה ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכֹוכבים,
העֹובד  מן אבֹותיו ּׂשדה המקּבל וכן ליּׂשראל. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוימּכרּנה
לעֹובד  חלקֹו יּתן ּכ ואחר ׁשּיעּׂשר קנסּוהּו - ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכֹוכבים
מּפני  מּמּנּו ויקּבלּה יקּפץ ׁשּלא ּכדי מעּׂשר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻּכֹוכבים
ּכדי  ּבּורה, לפניו ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ּׂשדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיא

ליּׂשראל. ְְְְִִֵֶֶָָׁשּימּכרּנה
.‚È ׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? זהּו ואי חֹוכר זהּו ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאי

עּׂשתה  ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע, מן קצּוב ּבדבר ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - מקּבל מעט. עּׂשתה ּבין ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָהרּבה
ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ׁשּתעּׂשה, מּמה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַּבחלק

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר הּוא - ּׂשֹוכר ְְֵֵֵֵֶֶַַַָּביניהן.
.„Èנׁשּתּתפּו אֹו ירׁשּו אֹו ּבאריסּות ּׂשדה ׁשּקּבלּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָׁשנים

ׁשּבמקֹום  חּטים אּתה טל לחברֹו: לֹומר האחד יכֹול -ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּבמקֹום  יין אּתה ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים ואני ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָּפלֹוני
אּתה  טל יאמר: לא אבל ּפלֹוני; ׁשּבמקֹום יין ואני ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹֹּפלֹוני
ׁשּמֹוכרין  מּפני ׁשמן, ואני יין אּתה ּׂשעֹורים, ואני ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָחּטים

הּטבל. ֶֶֶַאת
.ÂË ׁשּנגמרה אחר מּיּׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו לוי אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

מידיהן  והּמעּׂשרֹות הּתרּומה את מֹוציאין - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמלאכּתן
להם, הּוא קנס אחרים. וללוּים לכהנים אֹותם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָֹונֹותנין
ּכדי  טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות יקּפצּו ׁשּלא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּכדי
ׁשּתּגמר  קדם קנּו ואם הּכהנים. אחיהם מּתנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהפקיע

מֹוצי  אין - מּידם.מלאכּתן אים ְְִִִֵַָָָ

.ÊË קדם ליּׂשראל ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן
- ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
ּגמר  אחר מכרּו ואם ׁשּלהם. הּמעּׂשר אֹו הּתרּומה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָהרי
ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעּׂשר הּתרּומה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָמלאכה

ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן לכל ְְְִִֵֵֵֶֶָֹונֹותן
.ÊÈ ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיּׂשראל ּׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּכהן

נֹוטל  והּיּׂשראל ּובּמעּׂשרֹות; ּבּתרּומה חֹולקין ּכ ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻּבחּלין,
ׁשּקּבל  יּׂשראל אבל ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן לכל ונֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹחלקֹו
לבעל  הּמעּׂשר אֹו הּתרּומה - מּלוי אֹו מּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּׂשדה

חֹולקין. - הּמּתנֹות ּוׁשאר ְְִֶַַַָָָהּׂשדה,
.ÁÈ מּכהן יּׂשראל ּבין ׁשמן, מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמקּבל

ּבחּלין, ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיּׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין לוי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹֻאֹו
חׁשּוב  ׁשהּׁשמן מּפני ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומה חֹולקין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכ

הּוא.
.ËÈ מנת על לֹו: ואמר ליּׂשראל ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן

ׁשאמר  ּכיון ׁשּלֹו. הן הרי - לעֹולם ׁשּלי ׁשּלּה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמעּׂשר
מת  ואם הּמעּׂשר. מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי נעּׂשה - מנת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
מנת  על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ּכׁשאר בנֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹהּכהן
מנת  על ּבנֹו. יּטלם - הּוא מת ולבני, לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשהּמעּׂשרֹות
לאחר, מכרּה ,לפני ׁשהיא זמן ּכל ׁשּלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמעּׂשרֹות
הּמעּׂשרֹות. אֹותם לּכהן אין - ּולקחּה ׁשחזר ּפי על ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹאף

.Î ּׂשדה ׁשּקּבל מנת יּׂשראל על לֹו: ואמר ולוי מּכהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מנת  על מּתר; - ׁשנים חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּמעּׂשרֹות
ּבן  וכן ּכהן. עֹוּׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם ׁשּלי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשהן
זה  יּׂשראל יהיה לא - ליּׂשראל חֹוב עליו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹלוי
ׁשאין  חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש מאחרים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָגֹובה
מעּׂשר  ׁשּיגּבה אחר ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל עֹוּׂשה זה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַלוי

ֲִֵֵמאחרים.
.‡Îואֹותֹו ּכהן, אּמֹו מאבי ממרח טבל ׁשּירׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹיּׂשראל

מפריׁש זה הרי - יּׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו אּמֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָאבי
- לּתרם הראּויֹות ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן מעּׂשרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּמּנּו

הּורמּו. ׁשּלא ּפי על אף הן, ׁשהּורמּו ְְְִֵֶֶַַֹּכמֹו
.·Îׁשאינֹו למי אֹו ּכֹוכבים לעֹובד ּבקּבלה ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּנֹותן

לעֹונת  ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על ְְֱִֶֶַַַַַַַָָֹנאמן
עד  הארץ: לעם נתנּה ידם. על לעּׂשר צרי - ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָמעּׂשרֹות
ידם; על לעּׂשר צרי אינֹו - הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
ּכיצד  ידם. על לעּׂשר צרי - הּמעּׂשרֹות לעֹונת ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּומּׁשּבאּו
למה  חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל, הּגרן על עֹומד עֹוּׂשה? ְְְֵֵֵֵֶֶַַַֹהּוא

להן. אחראין אנּו ׁשאין ְֲִֵֶֶֶַָָָָּׁשאכלּו,
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יח  ¤¤ּפרק
אֹו‡. הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּדבר ְְִִִִֵַַַָָָָהּמֹוציא

ׁשּיֹוציא  עד חּיב אינֹו - הּיחיד לרׁשּות הרּבים ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמרׁשּות
ּכלּום ׁשּמֹועיל ׁשעּור ׁשעּורי [משהו]מּמּנּו הן ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֶֶ

ּכגרֹוגרת - אדם אכלי הּמֹוציא יבשה]ההֹוצאה: ,[תאנה ְְִִֵֶֶַַָָָָָ
האכל  מן ּכגרֹוגרת ׁשּיהיה והּוא זה; עם זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָֹּומצטרפין

והעקצין והּגרעינין הּקלּפין מן חּוץ [מקום עצמֹו, ְְְְְֳִִִִִִַַַַָָ
לעץ] הפרי של הקמח]והּסּביןהחיבור והּמרסן [פסולת ְְְִַַָֻֻ

תבואה] של עבה .[קליפה
רביעית ·. רבע ּכדי חלב יין, ּכּזית. קרּוׁש, היה ואם ; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

ּגמיאה ּכדי טהֹורה, אחת]ּבהמה בבת וחלב [בליעה ; ְְְְֲִֵֵֵַָָָ
אחת עין לכחל ּכדי לרפואה]טמאה, עליה חלב [להניח . ְְְֲִִֵֵֵַַַָֹ

ּבמׁשיפה לּתן ּכדי ּביצה, ולבן לכאב אּׁשה [בתחבושת ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
קטּנה עיניים] אצּבע ׁשהּוא קטן, אבר לסּו ּכדי - ׁשמן .ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

לׁשּוף ּכדי טל, יֹומֹו. ּבן קטן רגל את [לשפשף]ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַָָָ
עיניים]תהּקילֹורי  לכאב לׁשּוף [משחה ּכדי וקילֹור, ; ְְִִִֵַָ

מדֹוכה ּפני לרחץ ּכדי ּומים, לכתישת ּבמים; [כלי ְְְְְִִִֵֵַַָֹ
הּכתיתאוכלין] ראׁש על לּתן ּכדי ּדבׁש, בגב . [מכה ְְִִֵֵַַַָֹ
ּכדי הבהמה] - הּׁשֹופכין וכל הּמׁשקין, ּכל ּוׁשאר ּדם, .ְְְְְִִֵַַַָָָָ

ְִִרביעית.
ּפי ‚. ּכמלא קטנּיֹות, ּתבן ּפרה. ּפי ּכמלא ּתבּואה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹּתבן

קטנּיֹות ּתבן הֹוציא ואם גמל]ּגמל. מאכל [שהוא ְְִִִִֶֶָָ
ידי  על ׁשהאכילה ּפרה; ּפי ּכמלא לפרה, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלהאכילֹו

עמיר אכילה. ׁשמּה טלה.[קש]הּדחק, ּפי ּכמלא , ְְְֲִִִִֶַָָָָָֹ
היּו אם - ּבצלים ועלי ׁשּום עלי ּגדי. ּפי ּכמלא ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹעׂשבים,
ּכמלא  ויבׁשים, אדם; אכלי ׁשהם מּפני ּכגרֹוגרת, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלחים,

מצטרפין ואין ּגדי. שונים]ּפי לחמּור [המינים זה עם זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָ
שבהם]ׁשּבהן הקטן ׁשּבהן.[לשיעור לּקל מצטרפין אבל , ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

ּבׁשניהן  יׁש אם - וקטנית ּתבּואה ּתבן הֹוציא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָּכיצד?
ּכל  וכן חּיב. ּגמל, ּפי ּכמלא ּפטּור; ּפרה, ּפי ְְְִִִִֵַָָָָָָֹֹֹּכמלא

הּׁשּבת. לענין ּבזה, ְְִֵֶַַַַָָּכּיֹוצא
מּביצת „. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי - עצים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַהּמֹוציא

טרּופההּתרנגֹולים  ּבאלּפס [מעורבת], ּונתּונה ּבׁשמן ְְְְְְְִִֶֶַַָָָ
קנה,[מחבת] הּמֹוציא .[- קלמֹוס [שיעורו לעׂשֹות ּכדי ְְֲִֵֶַַָֻ

מרּסס  אֹו עבה היה ואם אצּבעֹותיו; לראׁשי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמּגיע
ּכעצים.[שבור] ׁשעּורֹו ,ְִִֵ

ּתבלין,‰. -]הּמֹוציא ּביצה;[שיעורן לתּבל ּכדי ְְְִִֵֵֵַַָָ
ּפלּפלת זה. עם זה עטרן,[פלפל]ּומצטרפין ׁשהּוא. ּכל , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָ

מיני  ׁשהּוא. ּכל רע, ריח ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ריח ׁשהּוא. ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל

הּורד  ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ארּגמן ׁשהן. ּכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבׂשמים,
וסתומה] אדומה שושנה מּתכֹות [עלה מיני אחת. ,ִֵַַַָ

הּמזּבח, מעפר ׁשהן. ּכל ּוברזל, נחׁשת ּכגֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּקׁשים,
ּומּמקק הּמזּבח, ּומּמקק [רקבון]ּומאבני ספרים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

לגניזה. אֹותן ׁשּמצניעין מּפני ׁשהן, ּכל - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמטּפחֹותיהן
ּפטּור. ׁשלהבת, והּמֹוציא ׁשהּוא; ּכל ְְִֶֶֶֶֶַַַָָּגחלת,

.Â ׁשעּורן לאדם, נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּמֹוציא
הּדלּועין, ּומּזרע ׁשנים; קּׁשּואין, מּזרע מּכגרֹוגרת: ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָּפחֹות

ׁשנים  הּמצרי, ּפֹול מּזרע סּביןׁשנים; הּמֹוציא [פסולת . ְְְִִִִִִִֶַַַַַֻ
זהבקמח] צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי על לּתן ּכדי ההתכה], .[בעת ְְִִֵֵֵֶַָָ

מרסן תבואה]הּמֹוציא ׁשעּורֹו[קליפות לאכילה, אם - ְֲִִִִַַָָֻ
ּכדי  לצביעה, ּגדי; ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו לבהמה, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹּכגרֹוגרת;

לּולבי קטן. ּבגד רכים]לצּבע עצים זרדין[ענפים [של ְְְִִֵֶֶַָָָֹ
ּכגרֹוגרת;דקים] ימּתיקּו, ׁשּלא עד - ְְְִִִֶֶֶֶַַָֹוהחרּובין

והחרּדל  הּלּוף אבל ּגדי. ּפי ּכמלא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹּומּׁשּימּתיקּו,
ּבין  ׁשּימּתיקּו ּבין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוהּתּורמּוסין

ּכגרֹוגרת. ימּתיקּו, ְְִִֶֶֶַֹׁשּלא
.Ê,להּסקה ואם חמׁש; לאכילה, אם - ּגרעינין ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּמֹוציא

לחׁשּבֹון ואם ּכעצים; הן ואם [למנין]הרי ׁשּתים; , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַ
אזֹוב הּמֹוציא ׁשּתים. צמח]לזריעה, לאכילה,[מין ְְֲִִִִִֵַַַָָ

ּכׁשעּור  לעצים, ּגדי; ּפי ּכמלא לבהמה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָֹּכגרֹוגרת;
להּזיה מת]העצים; טמא הּזיה.[על ּכׁשעּור , ְְִִֵַַָָָָָ

.Á,איסטיס רּמֹונים, ּוקלּפי אגֹוזין, קלּפי ְְְֱִִִִִִִִֵֵַהּמֹוציא
לצבע]ּופּואה המשמשים צמחים מיני הּצֹובעין [- ּוׁשאר , ְְִַָָ

ּכסבכה קטן, ּבגד ּבהן לצּבע ּכדי ׁשּמּניחין [כיסוי]- ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ארּבעים  ּבן רגלים מי הּמֹוציא וכן ראׁשיהן. על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבנֹות

אלּכסנדרּיה נתר אֹו כתמים]יֹום, המסיר עפר אֹו[מין , ְְְֲִֶֶֶַָ
ואׁשלג קימֹוניא, ניקוי]ּברית, המנּקין [חומרי ּכל ּוׁשאר , ְְְְְִִִַַַָָָָֹ

סּמנין  הֹוציא ּכסבכה. קטן, ּבגד ּבהן לכּבס ּכדי -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
לאֹורג[צבעים] ּדגמא ּבהן לצּבע ּכדי [חתיכת ׁשרּויין, ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֻ

קטנה] .בד
.Ëמּמּנּו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו הּקלמֹוס, על ּדיֹו ְְְְִִִִֵֶַַַֹֻהּמֹוציא

אֹותֹות  עצמֹו,[אותיות]ׁשּתי ּבפני הּדיֹו הֹוציא אם אבל ; ְְְְֲִִִֵֵַַָ
ּבקסת הדיו]אֹו ּכדי [כלי זה, על יתר ּבֹו ׁשּיהיה צרי - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

היה  אֹותֹות. ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס על מּמּנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּיעלה
ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת אֹות ּכדי ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַֻּבּקסת
זה  הרי - אחת אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת אֹות ּכדי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַֻלבּדֹו

-]ספק ּכׁשהּוא [כשיעור ּוכתבן אֹותֹות ׁשּתי הֹוציא . ְְְִֵֵֶָָָ
אחת  אֹות הֹוציא הּנחתן. היא זֹו ּכתיבתן, חּיב; ,ְְִִִֵַַַַַָָָָָָמהּל
ׁשּכבר  ּפטּור; - ּוכתבּה ׁשנּיה אֹות והֹוציא וחזר ְְְְְְִִֶַָָָָָָָָּוכתבּה,

הראׁשֹונה. האֹות ֲִֵָָָָחסרה
.Èּכחל העין]הּמֹוציא ּבין [לצביעת לרפּואה ּבין ְִִֵֵַַָֹ

ּדרּכן  ׁשאין ּובמקֹום אחת; עין לכחל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹלתכׁשיט,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85



קנט xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מעּׂשרֹות  עליהן להֹוציא צרי - קּימין אין אֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָקּימין
אחרֹות. ֲִֵֵמּפרֹות

.Á ׁשהן מנת על אֹומר: מֹוכר לחברֹו, ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
אּלא  מּמ לקחּתי לא אֹומר: ולֹוקח מכרּתי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטבל
מּפני  לֹו הּוא קנס לתּקן. הּמֹוכר את ּכֹופין  - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻמעּׂשרין

טבל. ֶֶֶַָׁשּמכר
.Ë.ּכמֹוכרֹו ׁשהּוא מּפני הּטבל, מן חֹוב ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַאין
.È אם טבלים: והם ּפרֹותיו את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי

מעּׂשרֹות; עליהן להֹוציא צרי - להן חּיב ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחמת
עליהם. לעּׂשר צרי אינֹו - ּבאנס לקחּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹואם

.‡È.זה על מּזה מעּׂשר - מקֹומֹות מּׁשני טבל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּלֹוקח
לבעל  ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן אֹו מּיּׂשראל ּׂשדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהמקּבל
ּׂשדה  החֹוכר אבל נטל. ׁשּטבל ׁשּידע ּכדי ּבפניו, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשדה
ואחר  ּתֹורם - ּׂשדה אֹותּה מּזרע לֹו נתן אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּיּׂשראל:
מעּׂשר  הּׂשדה ּובעל לֹו, לּתן ׁשּקצץ מּזֹו לֹו נֹותן ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכ
- אחר מּמין אֹו אחרת ּׂשדה מּזרע לֹו נתן ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלעצמֹו;

לֹו. נֹותן ּכ ואחר הּמעּׂשר ְֲִֵֵַַַַָמֹוציא
.·Èּכ ואחר מעּׂשר - ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹוכר

העֹובד  מן יחּכר ׁשּלא ּכדי ּבזה, קנסּוהּו קנס לֹו. ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹנֹותן
ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה הּׂשדה ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכֹוכבים,
העֹובד  מן אבֹותיו ּׂשדה המקּבל וכן ליּׂשראל. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוימּכרּנה
לעֹובד  חלקֹו יּתן ּכ ואחר ׁשּיעּׂשר קנסּוהּו - ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכֹוכבים
מּפני  מּמּנּו ויקּבלּה יקּפץ ׁשּלא ּכדי מעּׂשר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻּכֹוכבים
ּכדי  ּבּורה, לפניו ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ּׂשדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיא

ליּׂשראל. ְְְְִִֵֶֶָָׁשּימּכרּנה
.‚È ׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? זהּו ואי חֹוכר זהּו ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאי

עּׂשתה  ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע, מן קצּוב ּבדבר ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - מקּבל מעט. עּׂשתה ּבין ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָהרּבה
ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ׁשּתעּׂשה, מּמה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַּבחלק

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר הּוא - ּׂשֹוכר ְְֵֵֵֵֶֶַַַָּביניהן.
.„Èנׁשּתּתפּו אֹו ירׁשּו אֹו ּבאריסּות ּׂשדה ׁשּקּבלּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָׁשנים

ׁשּבמקֹום  חּטים אּתה טל לחברֹו: לֹומר האחד יכֹול -ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּבמקֹום  יין אּתה ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים ואני ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָּפלֹוני
אּתה  טל יאמר: לא אבל ּפלֹוני; ׁשּבמקֹום יין ואני ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹֹּפלֹוני
ׁשּמֹוכרין  מּפני ׁשמן, ואני יין אּתה ּׂשעֹורים, ואני ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָחּטים

הּטבל. ֶֶֶַאת
.ÂË ׁשּנגמרה אחר מּיּׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו לוי אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

מידיהן  והּמעּׂשרֹות הּתרּומה את מֹוציאין - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמלאכּתן
להם, הּוא קנס אחרים. וללוּים לכהנים אֹותם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָֹונֹותנין
ּכדי  טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות יקּפצּו ׁשּלא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּכדי
ׁשּתּגמר  קדם קנּו ואם הּכהנים. אחיהם מּתנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהפקיע

מֹוצי  אין - מּידם.מלאכּתן אים ְְִִִֵַָָָ

.ÊË קדם ליּׂשראל ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן
- ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
ּגמר  אחר מכרּו ואם ׁשּלהם. הּמעּׂשר אֹו הּתרּומה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָהרי
ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעּׂשר הּתרּומה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָמלאכה

ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן לכל ְְְִִֵֵֵֶֶָֹונֹותן
.ÊÈ ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיּׂשראל ּׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּכהן

נֹוטל  והּיּׂשראל ּובּמעּׂשרֹות; ּבּתרּומה חֹולקין ּכ ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻּבחּלין,
ׁשּקּבל  יּׂשראל אבל ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן לכל ונֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹחלקֹו
לבעל  הּמעּׂשר אֹו הּתרּומה - מּלוי אֹו מּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּׂשדה

חֹולקין. - הּמּתנֹות ּוׁשאר ְְִֶַַַָָָהּׂשדה,
.ÁÈ מּכהן יּׂשראל ּבין ׁשמן, מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמקּבל

ּבחּלין, ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיּׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין לוי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹֻאֹו
חׁשּוב  ׁשהּׁשמן מּפני ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומה חֹולקין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכ

הּוא.
.ËÈ מנת על לֹו: ואמר ליּׂשראל ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן

ׁשאמר  ּכיון ׁשּלֹו. הן הרי - לעֹולם ׁשּלי ׁשּלּה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמעּׂשר
מת  ואם הּמעּׂשר. מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי נעּׂשה - מנת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
מנת  על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ּכׁשאר בנֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹהּכהן
מנת  על ּבנֹו. יּטלם - הּוא מת ולבני, לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשהּמעּׂשרֹות
לאחר, מכרּה ,לפני ׁשהיא זמן ּכל ׁשּלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמעּׂשרֹות
הּמעּׂשרֹות. אֹותם לּכהן אין - ּולקחּה ׁשחזר ּפי על ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹאף

.Î ּׂשדה ׁשּקּבל מנת יּׂשראל על לֹו: ואמר ולוי מּכהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מנת  על מּתר; - ׁשנים חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּמעּׂשרֹות
ּבן  וכן ּכהן. עֹוּׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם ׁשּלי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשהן
זה  יּׂשראל יהיה לא - ליּׂשראל חֹוב עליו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹלוי
ׁשאין  חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש מאחרים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָגֹובה
מעּׂשר  ׁשּיגּבה אחר ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל עֹוּׂשה זה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַלוי

ֲִֵֵמאחרים.
.‡Îואֹותֹו ּכהן, אּמֹו מאבי ממרח טבל ׁשּירׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹיּׂשראל

מפריׁש זה הרי - יּׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו אּמֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָאבי
- לּתרם הראּויֹות ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן מעּׂשרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּמּנּו

הּורמּו. ׁשּלא ּפי על אף הן, ׁשהּורמּו ְְְִֵֶֶַַֹּכמֹו
.·Îׁשאינֹו למי אֹו ּכֹוכבים לעֹובד ּבקּבלה ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּנֹותן

לעֹונת  ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על ְְֱִֶֶַַַַַַַָָֹנאמן
עד  הארץ: לעם נתנּה ידם. על לעּׂשר צרי - ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָמעּׂשרֹות
ידם; על לעּׂשר צרי אינֹו - הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
ּכיצד  ידם. על לעּׂשר צרי - הּמעּׂשרֹות לעֹונת ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּומּׁשּבאּו
למה  חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל, הּגרן על עֹומד עֹוּׂשה? ְְְֵֵֵֵֶֶַַַֹהּוא

להן. אחראין אנּו ׁשאין ְֲִֵֶֶֶַָָָָּׁשאכלּו,
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יח  ¤¤ּפרק
אֹו‡. הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּדבר ְְִִִִֵַַַָָָָהּמֹוציא

ׁשּיֹוציא  עד חּיב אינֹו - הּיחיד לרׁשּות הרּבים ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמרׁשּות
ּכלּום ׁשּמֹועיל ׁשעּור ׁשעּורי [משהו]מּמּנּו הן ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֶֶ

ּכגרֹוגרת - אדם אכלי הּמֹוציא יבשה]ההֹוצאה: ,[תאנה ְְִִֵֶֶַַָָָָָ
האכל  מן ּכגרֹוגרת ׁשּיהיה והּוא זה; עם זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָֹּומצטרפין

והעקצין והּגרעינין הּקלּפין מן חּוץ [מקום עצמֹו, ְְְְְֳִִִִִִַַַַָָ
לעץ] הפרי של הקמח]והּסּביןהחיבור והּמרסן [פסולת ְְְִַַָֻֻ

תבואה] של עבה .[קליפה
רביעית ·. רבע ּכדי חלב יין, ּכּזית. קרּוׁש, היה ואם ; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

ּגמיאה ּכדי טהֹורה, אחת]ּבהמה בבת וחלב [בליעה ; ְְְְֲִֵֵֵַָָָ
אחת עין לכחל ּכדי לרפואה]טמאה, עליה חלב [להניח . ְְְֲִִֵֵֵַַַָֹ

ּבמׁשיפה לּתן ּכדי ּביצה, ולבן לכאב אּׁשה [בתחבושת ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
קטּנה עיניים] אצּבע ׁשהּוא קטן, אבר לסּו ּכדי - ׁשמן .ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

לׁשּוף ּכדי טל, יֹומֹו. ּבן קטן רגל את [לשפשף]ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַָָָ
עיניים]תהּקילֹורי  לכאב לׁשּוף [משחה ּכדי וקילֹור, ; ְְִִִֵַָ

מדֹוכה ּפני לרחץ ּכדי ּומים, לכתישת ּבמים; [כלי ְְְְְִִִֵֵַַָֹ
הּכתיתאוכלין] ראׁש על לּתן ּכדי ּדבׁש, בגב . [מכה ְְִִֵֵַַַָֹ
ּכדי הבהמה] - הּׁשֹופכין וכל הּמׁשקין, ּכל ּוׁשאר ּדם, .ְְְְְִִֵַַַָָָָ

ְִִרביעית.
ּפי ‚. ּכמלא קטנּיֹות, ּתבן ּפרה. ּפי ּכמלא ּתבּואה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹּתבן

קטנּיֹות ּתבן הֹוציא ואם גמל]ּגמל. מאכל [שהוא ְְִִִִֶֶָָ
ידי  על ׁשהאכילה ּפרה; ּפי ּכמלא לפרה, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלהאכילֹו

עמיר אכילה. ׁשמּה טלה.[קש]הּדחק, ּפי ּכמלא , ְְְֲִִִִֶַָָָָָֹ
היּו אם - ּבצלים ועלי ׁשּום עלי ּגדי. ּפי ּכמלא ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹעׂשבים,
ּכמלא  ויבׁשים, אדם; אכלי ׁשהם מּפני ּכגרֹוגרת, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלחים,

מצטרפין ואין ּגדי. שונים]ּפי לחמּור [המינים זה עם זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָ
שבהם]ׁשּבהן הקטן ׁשּבהן.[לשיעור לּקל מצטרפין אבל , ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

ּבׁשניהן  יׁש אם - וקטנית ּתבּואה ּתבן הֹוציא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָּכיצד?
ּכל  וכן חּיב. ּגמל, ּפי ּכמלא ּפטּור; ּפרה, ּפי ְְְִִִִֵַָָָָָָֹֹֹּכמלא

הּׁשּבת. לענין ּבזה, ְְִֵֶַַַַָָּכּיֹוצא
מּביצת „. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי - עצים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַהּמֹוציא

טרּופההּתרנגֹולים  ּבאלּפס [מעורבת], ּונתּונה ּבׁשמן ְְְְְְְִִֶֶַַָָָ
קנה,[מחבת] הּמֹוציא .[- קלמֹוס [שיעורו לעׂשֹות ּכדי ְְֲִֵֶַַָֻ

מרּסס  אֹו עבה היה ואם אצּבעֹותיו; לראׁשי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמּגיע
ּכעצים.[שבור] ׁשעּורֹו ,ְִִֵ

ּתבלין,‰. -]הּמֹוציא ּביצה;[שיעורן לתּבל ּכדי ְְְִִֵֵֵַַָָ
ּפלּפלת זה. עם זה עטרן,[פלפל]ּומצטרפין ׁשהּוא. ּכל , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָ

מיני  ׁשהּוא. ּכל רע, ריח ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ריח ׁשהּוא. ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל

הּורד  ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ארּגמן ׁשהן. ּכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבׂשמים,
וסתומה] אדומה שושנה מּתכֹות [עלה מיני אחת. ,ִֵַַַָ

הּמזּבח, מעפר ׁשהן. ּכל ּוברזל, נחׁשת ּכגֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּקׁשים,
ּומּמקק הּמזּבח, ּומּמקק [רקבון]ּומאבני ספרים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

לגניזה. אֹותן ׁשּמצניעין מּפני ׁשהן, ּכל - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמטּפחֹותיהן
ּפטּור. ׁשלהבת, והּמֹוציא ׁשהּוא; ּכל ְְִֶֶֶֶֶַַַָָּגחלת,

.Â ׁשעּורן לאדם, נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּמֹוציא
הּדלּועין, ּומּזרע ׁשנים; קּׁשּואין, מּזרע מּכגרֹוגרת: ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָּפחֹות

ׁשנים  הּמצרי, ּפֹול מּזרע סּביןׁשנים; הּמֹוציא [פסולת . ְְְִִִִִִִֶַַַַַֻ
זהבקמח] צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי על לּתן ּכדי ההתכה], .[בעת ְְִִֵֵֵֶַָָ

מרסן תבואה]הּמֹוציא ׁשעּורֹו[קליפות לאכילה, אם - ְֲִִִִַַָָֻ
ּכדי  לצביעה, ּגדי; ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו לבהמה, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹּכגרֹוגרת;

לּולבי קטן. ּבגד רכים]לצּבע עצים זרדין[ענפים [של ְְְִִֵֶֶַָָָֹ
ּכגרֹוגרת;דקים] ימּתיקּו, ׁשּלא עד - ְְְִִִֶֶֶֶַַָֹוהחרּובין

והחרּדל  הּלּוף אבל ּגדי. ּפי ּכמלא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹּומּׁשּימּתיקּו,
ּבין  ׁשּימּתיקּו ּבין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוהּתּורמּוסין

ּכגרֹוגרת. ימּתיקּו, ְְִִֶֶֶַֹׁשּלא
.Ê,להּסקה ואם חמׁש; לאכילה, אם - ּגרעינין ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּמֹוציא

לחׁשּבֹון ואם ּכעצים; הן ואם [למנין]הרי ׁשּתים; , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַ
אזֹוב הּמֹוציא ׁשּתים. צמח]לזריעה, לאכילה,[מין ְְֲִִִִִֵַַַָָ

ּכׁשעּור  לעצים, ּגדי; ּפי ּכמלא לבהמה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָֹּכגרֹוגרת;
להּזיה מת]העצים; טמא הּזיה.[על ּכׁשעּור , ְְִִֵַַָָָָָ

.Á,איסטיס רּמֹונים, ּוקלּפי אגֹוזין, קלּפי ְְְֱִִִִִִִִֵֵַהּמֹוציא
לצבע]ּופּואה המשמשים צמחים מיני הּצֹובעין [- ּוׁשאר , ְְִַָָ

ּכסבכה קטן, ּבגד ּבהן לצּבע ּכדי ׁשּמּניחין [כיסוי]- ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ארּבעים  ּבן רגלים מי הּמֹוציא וכן ראׁשיהן. על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבנֹות

אלּכסנדרּיה נתר אֹו כתמים]יֹום, המסיר עפר אֹו[מין , ְְְֲִֶֶֶַָ
ואׁשלג קימֹוניא, ניקוי]ּברית, המנּקין [חומרי ּכל ּוׁשאר , ְְְְְִִִַַַָָָָֹ

סּמנין  הֹוציא ּכסבכה. קטן, ּבגד ּבהן לכּבס ּכדי -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
לאֹורג[צבעים] ּדגמא ּבהן לצּבע ּכדי [חתיכת ׁשרּויין, ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֻ

קטנה] .בד
.Ëמּמּנּו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו הּקלמֹוס, על ּדיֹו ְְְְִִִִֵֶַַַֹֻהּמֹוציא

אֹותֹות  עצמֹו,[אותיות]ׁשּתי ּבפני הּדיֹו הֹוציא אם אבל ; ְְְְֲִִִֵֵַַָ
ּבקסת הדיו]אֹו ּכדי [כלי זה, על יתר ּבֹו ׁשּיהיה צרי - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

היה  אֹותֹות. ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס על מּמּנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּיעלה
ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת אֹות ּכדי ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַֻּבּקסת
זה  הרי - אחת אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת אֹות ּכדי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַֻלבּדֹו

-]ספק ּכׁשהּוא [כשיעור ּוכתבן אֹותֹות ׁשּתי הֹוציא . ְְְִֵֵֶָָָ
אחת  אֹות הֹוציא הּנחתן. היא זֹו ּכתיבתן, חּיב; ,ְְִִִֵַַַַַָָָָָָמהּל
ׁשּכבר  ּפטּור; - ּוכתבּה ׁשנּיה אֹות והֹוציא וחזר ְְְְְְִִֶַָָָָָָָָּוכתבּה,

הראׁשֹונה. האֹות ֲִֵָָָָחסרה
.Èּכחל העין]הּמֹוציא ּבין [לצביעת לרפּואה ּבין ְִִֵֵַַָֹ

ּדרּכן  ׁשאין ּובמקֹום אחת; עין לכחל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹלתכׁשיט,
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להתקּׁשט  והֹוציאֹו עינים, ׁשּתי ּבכחילת אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָלהתקּׁשט
ּכדי  וגפרית, זפת עינים. ׁשּתי לכחל ּכדי ׁשּיֹוציא עד -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ובו] לחבית, מכסה נקב[ליצור חבית לעׂשֹות [במכסה ֲֶֶַ
ׁשעוה,השמן] קטן. נקב ּפי על לּתן [שבחבית ּכדי ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הּׁשבׁשבתלסותמו] ּבראׁש לּתן ּכדי ּדבק, שמורחין . [קנה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַֹ
בדבק] האפרוחים לתפוס בדבק רבבראשו ּכדי [שומן]. , ְְֵָ

רקיק ּתחת בשומן]למׁשח מטוגנת ּכסלע.[עוגה ְְִִֶַַַַָֹ
.‡È האּגרת חֹותם לעׂשֹות ּכדי אדמה, טיט,הּמֹוציא . ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּפי לעׂשֹות הצורפים]ּכּור[שפת]ּכדי חֹול [אש אֹו זבל . ְֲִֵֶֶַ
ּכרׁשה לזּבל ּכדי בסיד]ּדק, לערב [לערבב ּכדי ּגס, חֹול . ְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָ

חרׂשית סיד. סּידין ׁשל ּכף מלא כתוש]עם לבן ,[חרס ְְִִִִֶַַַָֹ
לגּבל  ּכדי ׂשער, זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכדי
לסּוד  ּכדי סיד, זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי לעׂשֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָטיט

ׁשּבּבנֹות קטּנה בסיד]אצּבע אותם סכין ואפר,[היו עפר . ְְֵֶֶֶַַַָָָָָ
לזרק  ּכדי אבן, צרֹור קטּנה. צּפֹור ּדם לכּסֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּכדי
חרׂש זּוזים. עׂשרה מׁשקל והּוא, - ותרּגיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּבבהמה

רביעית.[חרס] ּבֹו לקּבל ּכדי ,ְְְִִֵֵַ
.·Èאזן לעׂשֹות ּכדי חבל, יד]הּמֹוציא לקּפה [בית ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻ

ּתלּוי[תיבה] לעׂשֹות ּכדי ּגמי, ולכברה [לולאה]. לנפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
גדולה] הּוצין[נפה התמר]. אזן [עלי לעׂשֹות ּכדי , ְֲִֵֶַֹ

מצרית סיב[סל]לכפיפה התמר]. שבעץ לּתן [חוטים ּכדי , ְְְִִִִִִֵֵָ
מּוכין יין. ׁשל קטן מׁשּפ ּפי בדים]על ּכדי [אגודות , ְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּתרוד לעׂשֹות ּכדי עצם, ּכאגֹוז. ּכּדּור ּבֹו [כף לעׂשֹות ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָ
קטנה] הּכדּכד רופאים ראׁש ּבּה לגרד ּכדי - זכּוכית .ְְְְִִֵַַָֹֹֹ

השתי] חוטי בין המפרידה מחט ׁשּיפצע [ראש עד אֹו ,ְִֶַַ
מהערב] השתי ּכאחת.[יוריד נימין ְְִִֵַַׁשּתי

.‚È חּיב הּפרה, ּומּזנב הּסּוס מּזנב נימין ׁשּתי .הּמֹוציא ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ׁשּבחזיר הּקׁשה מן אחת שבשדרתו]הֹוציא קשים ,[חוטים ֲִִִֶֶַַַַָ

והן  ּדקל, חֹורי ׁשּתים; - העץ חּוטי והן דקל, נצרי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּיב.
החרּיֹות ּכל[ענפים]קלּפי ּומּצמר ּגפן, מּצמר אחת. - ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

עבה] ּוׁשאר [משי ׁשּבּים, וחּיה וארנבים ּגמּלים וצמר ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ
טפחים. ארּבעה אר חּוט לטוֹות ּכדי - הּנטוין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹּכל

הּבגד  מן ּכׁשעּורן הּמֹוציא - העֹור מן אֹו הּׂשק, מן אֹו , ְִִִִִֶֶַַַַָָ
טומאה]לטמאה הּבגד,[לקבלת להֹוצאה: ׁשעּורן ּכ , ְְְִֶֶַָָָָָֻ

העֹור, ארּבעה; על ארּבעה הּׂשק, ׁשלׁשה; על ְְְְַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
חמּׁשה. על ֲֲִִַָָחמּׁשה

.„Èר הּוא עדין אּלא ּכלל, נתעּבד ׁשּלא עֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוציא
לצר ּכדי ׁשעּורֹו, מאזניים]מׁשקלת[לעטוף]- קטּנה [של ְְְִִֵֶַָָֹֹ

היה ׁשקל. נעׂשה [העור]ׁשּמׁשקלּה לא ועדין מלּוח, ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבעפצא ולא עיבוד]ּבקמח לעׂשֹות [חומר ּכדי ׁשעּורֹו, - ְְְְְֲִֵֶַַַָֹ

לסגולה]קמיע הקודש שמות שבו קמיע היה [לעטוף . ֵַָָָ
ּכדי  ׁשעּורֹו, - ּבעפצא נתעּבד לא ועדין ּבקמח, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹעׂשּוי
על  חמּׁשה ׁשעּורֹו, - עּבּודֹו נגמר הּגט. את עליו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹלכּתב

ֲִָחמּׁשה.
.ÂË'ׁשמע' ּפרׁשת עליו לכּתב ּכדי מעּבד, קלף ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֻהּמֹוציא

'ּובׁשערי' ּדּוכסּוסטֹוסעד העור]. של החיצוני ,[חלקו ְְְִֶַָ

ׁשּתי  עליו לכּתב ּכדי - ניר מזּוזה. עליו לכּתב ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹֹּכדי
מֹוכסין קׁשר ׁשל המעשר אֹותֹות גזברי מסמנים בו [שטר ְִֶֶֶ

חובו] שילם ׁשּלנּו.שפלוני מאֹותֹות ּגדֹולֹות ׁשהן ,ְֵֵֶֶָ
קׁשר של]הּמֹוציא ׁשּכבר [סימן ּפי על אף חּיב, - מֹוכסין ְְִִִֶֶֶַַַַָָ

לעֹולם. הּוא ראיה ׁשהרי ּבֹו; ונפטר לּמֹוכס ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָהראהּו
ּוניר  ּפרּוע, ׁשטר ּפי הּמֹוציא על לכר ּכדי - מחּוק ְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

ּפליטֹון ׁשל קטּנה ּבּלבן [בושם]צלֹוחית יׁש ואם ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
מֹוכסין,[במחיקה] קׁשר ׁשל אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֹׁשּלֹו

ַָחּיב.
.ÊË,חּיים ׁשהן ּפי על אף - ועֹוף חּיה ּבהמה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוציא
אֹוחּיב  ּכפּות היה ואם מּׂשאֹוי; אינֹו חי, אדם אבל . ְֲִֵַַַָָָָָָָ

מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו הּמֹוציא את [מסייעת]חֹולה, ְְִִֶֶַַַָָָָ
ׁשּנֹוטל ּבזמן אחת.[רגל]ּבנּה ּומּניח אחת ְְִִֵֶַַַַַַַָ

.ÊÈ מּׁשּום חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס חי, ּתינֹוק ְְִִִִַַַַָָָהּמֹוציא
טפלה הּכיס ׁשאין אם [בטילה]הּכיס, אבל לּתינֹוק; ְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבכליו  מלּבׁש ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, את ְְִִֵֶֶַַַָָָֻהֹוציא
ּכליו  היּו לֹו. טפלה ׁשהּכל ּפטּור, - ּבידֹו ְְְְֵֵֶַַָָָָָָֹוטּבעֹותיו

חּיב.[בגדיו] אֹותֹו, הּנֹוׂשא - ּכתפֹו על ְְִֵֵַַַָָֻמקּפלין
.ÁÈ חי חגב צּפרת הּמֹוציא ּכגרֹוגרת. ּומת, ׁשהּוא; ּכל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ארבה]ּכרמים מּפני [מין ׁשהּוא, ּכל - מתה ּבין חּיה ּבין , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הּמת, ּבּה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרפּואה; אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּמצניעין
הֹוצאתֹו: ׁשעּור ּכ טמאתֹו, ּכׁשעּור - והּׁשרץ ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻוהּנבלה,

ּונב  ּבכעדׁשה.מת וׁשרץ, ּבכּזית; לה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
.ËÈׁשם המת]היה מצמצם[מבשר ,[בדיוק]ּכּזית ְְִַַָָָָֻ

ּבמעׂשיו, הֹועיל ׁשהרי חּיב, - זית ּכחצי מּמּנּו ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָוהֹוציא
זית  ּכחצי הֹוציא אם אבל מּלטּמא. הּׁשעּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשּנתמעט
ּבׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ּומחצה, ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּכּזית

ְַֻהּטמאֹות.
.Î הֹוצאת על אּלא חּיב ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

אֹו לזרע, הּמֹוציא אבל סתם; ּכׁשהֹוציא ְְְֲִִִֶֶַַַָָּכּׁשעּור?
- ּבזה ּכּיֹוצא ּולכל ּדגמא, מּמּנּו להראֹות אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻלרפּואה,

ׁשהּוא  ּבכל .חּיב ְֶַָָ
.‡Î,לדגמא אֹו לרפּואה, אֹו לזריעה, ּדבר ְְְְְִִִִַַַָָָָָֻהּמצניע

ּבכל  עליו חּיב - סתם והֹוציאֹו הצניעֹו, למה ְְְְְְִִִַַַָָָָָָוׁשכח
ּוׁשאר  הֹוציא; ראׁשֹונה מחׁשבה ּדעת ׁשעל ְֲִִֶֶַַַַָָָָׁשהּוא,

ּבׁשעּורֹו אּלא עליו חּיבין אין ׁשהֹוציא האדם, זה זרק . ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
האֹוצר לתֹו הראשונה]ּכבר ממחשבתו ונמלך -[מחסן, ְְָָָ

מחׁשבּתֹו ּבטלה ּכבר נּכר, ׁשּמקֹומֹו ּפי על ְְְְֲִִֶַַַַָָָָאף
עד  חּיב אינֹו - והכניסֹו חזר אם ,לפיכ ְְְִִִִִֵַַַָָָָָהראׁשֹונה;

ּכּׁשעּור. ְִִֶַַׁשּיכניס
.·Î ראּוי ואינֹו להצניעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבר

והֹוציאֹו,להצנ  אחד הצניעֹו אם - הּנּדה ּדם ּכגֹון יע, ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָ
על  אּלא חּיבין ׁשאין עליו, ּפטּורין האדם, ּוׁשאר ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחּיב;

הּכׁשר ּדבר ומועיל]הֹוצאת ּומצניעין [ראוי להצניע, ְְְִִִֵַַַַַָָָָ
ָּכמֹוהּו.

.‚Î ּפטּור ׁשעּור, חצי העֹוׂשה הּמֹוציא ּכל וכן ; ְֲִִִֵֶַָָָ
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חצי  הֹוציא ּפטּור. ׁשעּור, חצי הּמלאכֹות מן ְְֲֲִִִִִִַָָָָמּמלאכה
ואם  חּיב; - האחר החצי והֹוציא וחזר והּניחֹו, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָׁשעּור
- הּׁשני החצי הּנחת קדם הראׁשֹון, החצי והגּביּה ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹקדם
והּניחֹו, ׁשעּור חצי הֹוציא ּופטּור. ׁשּנׂשרף, ּכמי ְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָנעׂשה
ּבתֹו הראׁשֹון על והעבירֹו אחר חצי והֹוציא ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָוחזר
אבל  מּׁשהּו; ּגּבי על ׁשּנח ּכמי ׁשהּמעביר חּיב, - ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשלׁשה
מּׁשהּו. ּגּבי על ׁשם ׁשּינּוח עד חּיב, אינֹו - זרקֹו ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאם

.„Î ּבהעלם ׁשעּור חצי והֹוציא וחזר ׁשעּור, חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָהֹוציא
אם [בשגגה] רׁשּיֹות, לׁשּתי חּיב. אחת, לרׁשּות - ְְְִִִֵֶַַַָָֻאחד

ּביניהן  היתה ּפטּור; - עליה ׁשחּיבין רׁשּות ּביניהן ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיׁש
רה"ר]ּכרמלית ואינו רה"י שאינו ּכרׁשּות [מקום הן הרי - ְְְֲִִֵֵַ

חּטאת. וחּיב ְַַַַָָאחת,
.‰Î וחזר נתּפח ׁשּינּוח וקדם מּכּׁשעּור, ּפחֹות ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוציא

צמק [להיות] ׁשּינּוח וקדם ּכּׁשעּור, הּמֹוציא וכן ְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכּׁשעּור,
ּפטּור  - מּכּׁשעּור ּפחֹות .וחזר ְִִַַָָָ

.ÂÎ,הּנחה קדם וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמֹוציא
ׁשאינ  לרפּואה, אֹו לזריעה עליה -וחּׁשב ׁשעּור צרי ֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ

ּפחֹות  הֹוציא הּנחה. עת ׁשל ּכמחׁשבּתֹו חּיב, זה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
- לאכילה וחּׁשב חזר הּנחה וקדם לזריעה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּכגרֹוגרת
קדם  ּכגרֹוגרת ונעׂשת הּנחה קדם ּתפחה ואם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפטּור;
היה  חּׁשב, לא ׁשאפּלּו חּיב; לאכילה, עליה ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיּמל

ההֹוצאה  מחׁשבת על .מתחּיב ְֲִֵֶֶַַַַָָ
.ÊÎ ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָהֹוציא

ספק זה הרי - הּנחה נדחה[בגמרא]קדם ,[מהחיוב]אם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ
והׁשלים  טמא, לבית אכלין ּכּזית זרק נדחה. לא ְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָָָֹאם
הרי  - ּכביצה הּכל ונעׂשה ׁשם ׁשהיּו לאכלין זה ְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכּזית
הּׁשעּור  ׁשהׁשלים מּפני ּכּזית, על נתחּיב אם ספק ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָזה

טמאה טומאה]לענין מקבל כביצה אוכל לא [רק אֹו , ְְְִַָֹֻ
ְִֵַנתחּיב.

.ÁÎׁשהֹוציאֹו ּפי על אף - מּכּׁשעּור ּפחֹות ִִִִִֶַַַַָהּמֹוציא
טפלה ׁשהּכלי ּפטּור; ּכּונתֹו[בטילה]ּבכלי, ואין לֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבֹו אין והרי ּׁשּבתֹוכֹו, מה להֹוצאת אּלא הּכלי, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלהֹוצאת
ּבמּטה  ּכפּות ׁשאינֹו חי אדם הֹוציא אם ,לפיכ ְְִִִִִֵֶַַָָָָָּכּׁשעּור.
ּכל  וכן לֹו. טפלה ׁשהּמּטה הּמּטה, על אף ּפטּור -ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הרֹוכלים קּפת הּמֹוציא ּבזה. בשמים ּכּיֹוצא [מוכרי ְִִֵֶַַַָָֻ
ואפּלּולנשים] הרּבה, מינין ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
הֹוצאה הֹוציא  ׁשם אחת; אּלא חּיב אינֹו - ּכּפֹו ּבתֹו ן ְִֵֵֶַַַַָָָָָ

הּוא. ֶָאחד

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום

יט  ¤¤ּפרק
יצא ‡. ואם ּבׁשּבת. ּבהן יֹוצאין אין הּמלחמה, ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכל

ׁשריֹון ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשהן ּכלים היּו אם [מלבוש - ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
-[מברזל]ּומּגפים[מברזל]וכֹובעברזל] הרגלים ׁשעל ְְִִֶַַַַַַָָ

ּכגֹון  מלּבּוׁש, ּדר ׁשאינן ּבכלים יצא ואם ּפטּור; זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי

ואּלה וקׁשת וסיף עגול]רמח משולש]ּותריס[מגן [מגן ְְְְִִֶֶַַַָֹ
חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ

לחּזקֹו·. ׁשּסּמרֹו מסּמר ּבסנּדל יֹוצאין ּביֹום אין ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻ
עליו  ׁשּיׁש ּבאבנט לצאת ּומּתר ּבֹו. יצא ׁשּלא ּגזרּו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטֹוב
ׁשהּמלכים  ּכמֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל קבּועֹות ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָחתיכֹות
מּתר; ּתכׁשיט ׁשהּוא וכל ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻעֹוׂשין,

יהא ׁשּלא ּברׁשּות [האבנט]והּוא, יּפל ׁשּמא - רפּוי ְְְִִֵֶֶָָֹֹ
להביאֹו. ויבֹוא ְֲִִַַָָהרּבים,

היא,‚. האיׁש מּתכׁשיטי - חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָטּבעת
מּתכׁשיטי  - חֹותם עליה וׁשאין האּׁשה; מּתכׁשיטי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואינּה
ׁשּיצאת  אּׁשה ,לפיכ האיׁש. מּתכׁשיטי ואינּה ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָאּׁשה,
ׁשאין  ּבטּבעת ׁשּיצא ואיׁש חֹותם, עליה ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבטּבעת
הֹוציאּו והרי חּיבין, הם מה ּומּפני חּיבין. - חֹותם ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעליה

להֹוציא אֹותן  האיׁש ּדר ׁשאין הּמֹוציאין, ּכדר ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
ּדרּכּה אין האּׁשה וכן לֹו, הראּויה טּבעת אּלא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבאצּבעֹו
מּפני  לּה? הראּויה טּבעת אּלא ּבאצּבעּה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָלהֹוציא
ּבּבית, להצניעּה לאׁשּתֹו טּבעּתֹו האיׁש נֹותן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּפעמים
נֹותנת  האּׁשה וכן הֹולכה, ּבעת ּבאצּבעּה אֹותּה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּומּנחת
אֹותּה ּומּניח האּמן, אצל לתּקנּה לבעלּה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֻטּבעּתּה
ּכדר אֹותן ׁשהֹוציאּו ונמצאּו האּמן; חנּות עד ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻּבאצּבעֹו

חּיבין  ּולפיכ להֹוציאן, .ׁשּדרּכן ְְְִִִֶַַָָָָ
ּפי „. על אף חֹותם, עליה ׁשאין ּבטּבעת אּׁשה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

מּתכׁשיטיה  הרּבים ׁשהיא ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואם  ּתמיד; עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהראֹות
ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
להראֹות; ּדרּכֹו ואין ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני חֹותם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעליה

ּכלל. ּבטּבעת יצאּו ׁשּלא העם ּכל ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹונהגּו
ּפטּור.‰. והאיׁש, חּיבת; נקּובה, ּבמחט ׁשּיצאת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

והאּׁשה, חּיב; נקּובה, ׁשאינּה ּבמחט ׁשּיצא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָואיׁש
אּלא  אסּורה, ואינּה מּתכׁשיטיה, ׁשהיא מּפני - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּפטּורה

לחברֹותיה  ּתראה ׁשּמא הּיֹוצא ּגזרה ּכל הּכלל: זה . ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ואינֹו מּתכׁשיטיו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבדבר
ּבדבר  הּיֹוצא וכל חּיב; - ּדבר אֹותֹו ׁשּמֹוציאין ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכדר
ּבמהרה  ׁשּיּפל ואפׁשר רפּוי והיה מּתכׁשיטיו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
ׁשּיצאת  אּׁשה וכן הרּבים, ּברׁשּות להביאֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָויבֹוא

אֹותן  לׁשלף ׁשּדרּכּה אּלּוּבתכׁשיטין הרי - ּולהראֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּדרּכּה ואין נֹופל ואינֹו ּתכׁשיט, ׁשהּוא ּדבר וכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּפטּורין;

אצעדה להראֹותֹו ,לפיכ ּבֹו. לצאת מּתר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבׁשּבת;[צמיד] ּבּה יֹוצאין - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ְְְִִִֶַַַַַָָׁשּמּניחין

ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר, ּדבּוקה ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
ֶָּבזה.

.Âאֹו פׁשּתן, ּבחּוטי אֹו צמר, ּבחּוטי אּׁשה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא
אֹותם  ּתחלץ ׁשּמא - ראׁשּה על לּה הּקׁשּורֹות ְְְִֶַַַָָָָֹֹּברצּועֹות

הרּבים  ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ּבציץ ּבׁשעת ולא ; ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ
מן  ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא עיניה, ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
ולא  ּבזה; זה ּתפּורין ׁשאינן ּבזמן לחיּה, על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּציץ
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להתקּׁשט  והֹוציאֹו עינים, ׁשּתי ּבכחילת אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָלהתקּׁשט
ּכדי  וגפרית, זפת עינים. ׁשּתי לכחל ּכדי ׁשּיֹוציא עד -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ובו] לחבית, מכסה נקב[ליצור חבית לעׂשֹות [במכסה ֲֶֶַ
ׁשעוה,השמן] קטן. נקב ּפי על לּתן [שבחבית ּכדי ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הּׁשבׁשבתלסותמו] ּבראׁש לּתן ּכדי ּדבק, שמורחין . [קנה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַֹ
בדבק] האפרוחים לתפוס בדבק רבבראשו ּכדי [שומן]. , ְְֵָ

רקיק ּתחת בשומן]למׁשח מטוגנת ּכסלע.[עוגה ְְִִֶַַַַָֹ
.‡È האּגרת חֹותם לעׂשֹות ּכדי אדמה, טיט,הּמֹוציא . ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּפי לעׂשֹות הצורפים]ּכּור[שפת]ּכדי חֹול [אש אֹו זבל . ְֲִֵֶֶַ
ּכרׁשה לזּבל ּכדי בסיד]ּדק, לערב [לערבב ּכדי ּגס, חֹול . ְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָ

חרׂשית סיד. סּידין ׁשל ּכף מלא כתוש]עם לבן ,[חרס ְְִִִִֶַַַָֹ
לגּבל  ּכדי ׂשער, זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכדי
לסּוד  ּכדי סיד, זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי לעׂשֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָטיט

ׁשּבּבנֹות קטּנה בסיד]אצּבע אותם סכין ואפר,[היו עפר . ְְֵֶֶֶַַַָָָָָ
לזרק  ּכדי אבן, צרֹור קטּנה. צּפֹור ּדם לכּסֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּכדי
חרׂש זּוזים. עׂשרה מׁשקל והּוא, - ותרּגיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּבבהמה

רביעית.[חרס] ּבֹו לקּבל ּכדי ,ְְְִִֵֵַ
.·Èאזן לעׂשֹות ּכדי חבל, יד]הּמֹוציא לקּפה [בית ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻ

ּתלּוי[תיבה] לעׂשֹות ּכדי ּגמי, ולכברה [לולאה]. לנפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
גדולה] הּוצין[נפה התמר]. אזן [עלי לעׂשֹות ּכדי , ְֲִֵֶַֹ

מצרית סיב[סל]לכפיפה התמר]. שבעץ לּתן [חוטים ּכדי , ְְְִִִִִִֵֵָ
מּוכין יין. ׁשל קטן מׁשּפ ּפי בדים]על ּכדי [אגודות , ְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּתרוד לעׂשֹות ּכדי עצם, ּכאגֹוז. ּכּדּור ּבֹו [כף לעׂשֹות ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָ
קטנה] הּכדּכד רופאים ראׁש ּבּה לגרד ּכדי - זכּוכית .ְְְְִִֵַַָֹֹֹ

השתי] חוטי בין המפרידה מחט ׁשּיפצע [ראש עד אֹו ,ְִֶַַ
מהערב] השתי ּכאחת.[יוריד נימין ְְִִֵַַׁשּתי

.‚È חּיב הּפרה, ּומּזנב הּסּוס מּזנב נימין ׁשּתי .הּמֹוציא ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ׁשּבחזיר הּקׁשה מן אחת שבשדרתו]הֹוציא קשים ,[חוטים ֲִִִֶֶַַַַָ

והן  ּדקל, חֹורי ׁשּתים; - העץ חּוטי והן דקל, נצרי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּיב.
החרּיֹות ּכל[ענפים]קלּפי ּומּצמר ּגפן, מּצמר אחת. - ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

עבה] ּוׁשאר [משי ׁשּבּים, וחּיה וארנבים ּגמּלים וצמר ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ
טפחים. ארּבעה אר חּוט לטוֹות ּכדי - הּנטוין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹּכל

הּבגד  מן ּכׁשעּורן הּמֹוציא - העֹור מן אֹו הּׂשק, מן אֹו , ְִִִִִֶֶַַַַָָ
טומאה]לטמאה הּבגד,[לקבלת להֹוצאה: ׁשעּורן ּכ , ְְְִֶֶַָָָָָֻ

העֹור, ארּבעה; על ארּבעה הּׂשק, ׁשלׁשה; על ְְְְַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
חמּׁשה. על ֲֲִִַָָחמּׁשה

.„Èר הּוא עדין אּלא ּכלל, נתעּבד ׁשּלא עֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוציא
לצר ּכדי ׁשעּורֹו, מאזניים]מׁשקלת[לעטוף]- קטּנה [של ְְְִִֵֶַָָֹֹ

היה ׁשקל. נעׂשה [העור]ׁשּמׁשקלּה לא ועדין מלּוח, ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבעפצא ולא עיבוד]ּבקמח לעׂשֹות [חומר ּכדי ׁשעּורֹו, - ְְְְְֲִֵֶַַַָֹ

לסגולה]קמיע הקודש שמות שבו קמיע היה [לעטוף . ֵַָָָ
ּכדי  ׁשעּורֹו, - ּבעפצא נתעּבד לא ועדין ּבקמח, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹעׂשּוי
על  חמּׁשה ׁשעּורֹו, - עּבּודֹו נגמר הּגט. את עליו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹלכּתב

ֲִָחמּׁשה.
.ÂË'ׁשמע' ּפרׁשת עליו לכּתב ּכדי מעּבד, קלף ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֻהּמֹוציא

'ּובׁשערי' ּדּוכסּוסטֹוסעד העור]. של החיצוני ,[חלקו ְְְִֶַָ

ׁשּתי  עליו לכּתב ּכדי - ניר מזּוזה. עליו לכּתב ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹֹּכדי
מֹוכסין קׁשר ׁשל המעשר אֹותֹות גזברי מסמנים בו [שטר ְִֶֶֶ

חובו] שילם ׁשּלנּו.שפלוני מאֹותֹות ּגדֹולֹות ׁשהן ,ְֵֵֶֶָ
קׁשר של]הּמֹוציא ׁשּכבר [סימן ּפי על אף חּיב, - מֹוכסין ְְִִִֶֶֶַַַַָָ

לעֹולם. הּוא ראיה ׁשהרי ּבֹו; ונפטר לּמֹוכס ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָהראהּו
ּוניר  ּפרּוע, ׁשטר ּפי הּמֹוציא על לכר ּכדי - מחּוק ְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

ּפליטֹון ׁשל קטּנה ּבּלבן [בושם]צלֹוחית יׁש ואם ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
מֹוכסין,[במחיקה] קׁשר ׁשל אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֹׁשּלֹו

ַָחּיב.
.ÊË,חּיים ׁשהן ּפי על אף - ועֹוף חּיה ּבהמה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוציא
אֹוחּיב  ּכפּות היה ואם מּׂשאֹוי; אינֹו חי, אדם אבל . ְֲִֵַַַָָָָָָָ

מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו הּמֹוציא את [מסייעת]חֹולה, ְְִִֶֶַַַָָָָ
ׁשּנֹוטל ּבזמן אחת.[רגל]ּבנּה ּומּניח אחת ְְִִֵֶַַַַַַַָ

.ÊÈ מּׁשּום חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס חי, ּתינֹוק ְְִִִִַַַַָָָהּמֹוציא
טפלה הּכיס ׁשאין אם [בטילה]הּכיס, אבל לּתינֹוק; ְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבכליו  מלּבׁש ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, את ְְִִֵֶֶַַַָָָֻהֹוציא
ּכליו  היּו לֹו. טפלה ׁשהּכל ּפטּור, - ּבידֹו ְְְְֵֵֶַַָָָָָָֹוטּבעֹותיו

חּיב.[בגדיו] אֹותֹו, הּנֹוׂשא - ּכתפֹו על ְְִֵֵַַַָָֻמקּפלין
.ÁÈ חי חגב צּפרת הּמֹוציא ּכגרֹוגרת. ּומת, ׁשהּוא; ּכל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ארבה]ּכרמים מּפני [מין ׁשהּוא, ּכל - מתה ּבין חּיה ּבין , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הּמת, ּבּה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרפּואה; אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּמצניעין
הֹוצאתֹו: ׁשעּור ּכ טמאתֹו, ּכׁשעּור - והּׁשרץ ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻוהּנבלה,

ּונב  ּבכעדׁשה.מת וׁשרץ, ּבכּזית; לה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
.ËÈׁשם המת]היה מצמצם[מבשר ,[בדיוק]ּכּזית ְְִַַָָָָֻ

ּבמעׂשיו, הֹועיל ׁשהרי חּיב, - זית ּכחצי מּמּנּו ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָוהֹוציא
זית  ּכחצי הֹוציא אם אבל מּלטּמא. הּׁשעּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשּנתמעט
ּבׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ּומחצה, ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּכּזית

ְַֻהּטמאֹות.
.Î הֹוצאת על אּלא חּיב ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

אֹו לזרע, הּמֹוציא אבל סתם; ּכׁשהֹוציא ְְְֲִִִֶֶַַַָָּכּׁשעּור?
- ּבזה ּכּיֹוצא ּולכל ּדגמא, מּמּנּו להראֹות אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻלרפּואה,

ׁשהּוא  ּבכל .חּיב ְֶַָָ
.‡Î,לדגמא אֹו לרפּואה, אֹו לזריעה, ּדבר ְְְְְִִִִַַַָָָָָֻהּמצניע

ּבכל  עליו חּיב - סתם והֹוציאֹו הצניעֹו, למה ְְְְְְִִִַַַָָָָָָוׁשכח
ּוׁשאר  הֹוציא; ראׁשֹונה מחׁשבה ּדעת ׁשעל ְֲִִֶֶַַַַָָָָׁשהּוא,

ּבׁשעּורֹו אּלא עליו חּיבין אין ׁשהֹוציא האדם, זה זרק . ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
האֹוצר לתֹו הראשונה]ּכבר ממחשבתו ונמלך -[מחסן, ְְָָָ

מחׁשבּתֹו ּבטלה ּכבר נּכר, ׁשּמקֹומֹו ּפי על ְְְְֲִִֶַַַַָָָָאף
עד  חּיב אינֹו - והכניסֹו חזר אם ,לפיכ ְְְִִִִִֵַַַָָָָָהראׁשֹונה;

ּכּׁשעּור. ְִִֶַַׁשּיכניס
.·Î ראּוי ואינֹו להצניעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבר

והֹוציאֹו,להצנ  אחד הצניעֹו אם - הּנּדה ּדם ּכגֹון יע, ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָ
על  אּלא חּיבין ׁשאין עליו, ּפטּורין האדם, ּוׁשאר ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחּיב;

הּכׁשר ּדבר ומועיל]הֹוצאת ּומצניעין [ראוי להצניע, ְְְִִִֵַַַַַָָָָ
ָּכמֹוהּו.

.‚Î ּפטּור ׁשעּור, חצי העֹוׂשה הּמֹוציא ּכל וכן ; ְֲִִִֵֶַָָָ
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חצי  הֹוציא ּפטּור. ׁשעּור, חצי הּמלאכֹות מן ְְֲֲִִִִִִַָָָָמּמלאכה
ואם  חּיב; - האחר החצי והֹוציא וחזר והּניחֹו, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָׁשעּור
- הּׁשני החצי הּנחת קדם הראׁשֹון, החצי והגּביּה ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹקדם
והּניחֹו, ׁשעּור חצי הֹוציא ּופטּור. ׁשּנׂשרף, ּכמי ְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָנעׂשה
ּבתֹו הראׁשֹון על והעבירֹו אחר חצי והֹוציא ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָוחזר
אבל  מּׁשהּו; ּגּבי על ׁשּנח ּכמי ׁשהּמעביר חּיב, - ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשלׁשה
מּׁשהּו. ּגּבי על ׁשם ׁשּינּוח עד חּיב, אינֹו - זרקֹו ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאם

.„Î ּבהעלם ׁשעּור חצי והֹוציא וחזר ׁשעּור, חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָהֹוציא
אם [בשגגה] רׁשּיֹות, לׁשּתי חּיב. אחת, לרׁשּות - ְְְִִִֵֶַַַָָֻאחד

ּביניהן  היתה ּפטּור; - עליה ׁשחּיבין רׁשּות ּביניהן ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיׁש
רה"ר]ּכרמלית ואינו רה"י שאינו ּכרׁשּות [מקום הן הרי - ְְְֲִִֵֵַ

חּטאת. וחּיב ְַַַַָָאחת,
.‰Î וחזר נתּפח ׁשּינּוח וקדם מּכּׁשעּור, ּפחֹות ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוציא

צמק [להיות] ׁשּינּוח וקדם ּכּׁשעּור, הּמֹוציא וכן ְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכּׁשעּור,
ּפטּור  - מּכּׁשעּור ּפחֹות .וחזר ְִִַַָָָ

.ÂÎ,הּנחה קדם וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמֹוציא
ׁשאינ  לרפּואה, אֹו לזריעה עליה -וחּׁשב ׁשעּור צרי ֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ

ּפחֹות  הֹוציא הּנחה. עת ׁשל ּכמחׁשבּתֹו חּיב, זה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
- לאכילה וחּׁשב חזר הּנחה וקדם לזריעה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּכגרֹוגרת
קדם  ּכגרֹוגרת ונעׂשת הּנחה קדם ּתפחה ואם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפטּור;
היה  חּׁשב, לא ׁשאפּלּו חּיב; לאכילה, עליה ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיּמל

ההֹוצאה  מחׁשבת על .מתחּיב ְֲִֵֶֶַַַַָָ
.ÊÎ ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָהֹוציא

ספק זה הרי - הּנחה נדחה[בגמרא]קדם ,[מהחיוב]אם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ
והׁשלים  טמא, לבית אכלין ּכּזית זרק נדחה. לא ְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָָָֹאם
הרי  - ּכביצה הּכל ונעׂשה ׁשם ׁשהיּו לאכלין זה ְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכּזית
הּׁשעּור  ׁשהׁשלים מּפני ּכּזית, על נתחּיב אם ספק ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָזה

טמאה טומאה]לענין מקבל כביצה אוכל לא [רק אֹו , ְְְִַָֹֻ
ְִֵַנתחּיב.

.ÁÎׁשהֹוציאֹו ּפי על אף - מּכּׁשעּור ּפחֹות ִִִִִֶַַַַָהּמֹוציא
טפלה ׁשהּכלי ּפטּור; ּכּונתֹו[בטילה]ּבכלי, ואין לֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבֹו אין והרי ּׁשּבתֹוכֹו, מה להֹוצאת אּלא הּכלי, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלהֹוצאת
ּבמּטה  ּכפּות ׁשאינֹו חי אדם הֹוציא אם ,לפיכ ְְִִִִִֵֶַַָָָָָּכּׁשעּור.
ּכל  וכן לֹו. טפלה ׁשהּמּטה הּמּטה, על אף ּפטּור -ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הרֹוכלים קּפת הּמֹוציא ּבזה. בשמים ּכּיֹוצא [מוכרי ְִִֵֶַַַָָֻ
ואפּלּולנשים] הרּבה, מינין ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
הֹוצאה הֹוציא  ׁשם אחת; אּלא חּיב אינֹו - ּכּפֹו ּבתֹו ן ְִֵֵֶַַַַָָָָָ

הּוא. ֶָאחד

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום

יט  ¤¤ּפרק
יצא ‡. ואם ּבׁשּבת. ּבהן יֹוצאין אין הּמלחמה, ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכל

ׁשריֹון ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשהן ּכלים היּו אם [מלבוש - ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
-[מברזל]ּומּגפים[מברזל]וכֹובעברזל] הרגלים ׁשעל ְְִִֶַַַַַַָָ

ּכגֹון  מלּבּוׁש, ּדר ׁשאינן ּבכלים יצא ואם ּפטּור; זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי

ואּלה וקׁשת וסיף עגול]רמח משולש]ּותריס[מגן [מגן ְְְְִִֶֶַַַָֹ
חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ

לחּזקֹו·. ׁשּסּמרֹו מסּמר ּבסנּדל יֹוצאין ּביֹום אין ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻ
עליו  ׁשּיׁש ּבאבנט לצאת ּומּתר ּבֹו. יצא ׁשּלא ּגזרּו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטֹוב
ׁשהּמלכים  ּכמֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל קבּועֹות ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָחתיכֹות
מּתר; ּתכׁשיט ׁשהּוא וכל ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻעֹוׂשין,

יהא ׁשּלא ּברׁשּות [האבנט]והּוא, יּפל ׁשּמא - רפּוי ְְְִִֵֶֶָָֹֹ
להביאֹו. ויבֹוא ְֲִִַַָָהרּבים,

היא,‚. האיׁש מּתכׁשיטי - חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָטּבעת
מּתכׁשיטי  - חֹותם עליה וׁשאין האּׁשה; מּתכׁשיטי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואינּה
ׁשּיצאת  אּׁשה ,לפיכ האיׁש. מּתכׁשיטי ואינּה ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָאּׁשה,
ׁשאין  ּבטּבעת ׁשּיצא ואיׁש חֹותם, עליה ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבטּבעת
הֹוציאּו והרי חּיבין, הם מה ּומּפני חּיבין. - חֹותם ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעליה

להֹוציא אֹותן  האיׁש ּדר ׁשאין הּמֹוציאין, ּכדר ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
ּדרּכּה אין האּׁשה וכן לֹו, הראּויה טּבעת אּלא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבאצּבעֹו
מּפני  לּה? הראּויה טּבעת אּלא ּבאצּבעּה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָלהֹוציא
ּבּבית, להצניעּה לאׁשּתֹו טּבעּתֹו האיׁש נֹותן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּפעמים
נֹותנת  האּׁשה וכן הֹולכה, ּבעת ּבאצּבעּה אֹותּה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּומּנחת
אֹותּה ּומּניח האּמן, אצל לתּקנּה לבעלּה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֻטּבעּתּה
ּכדר אֹותן ׁשהֹוציאּו ונמצאּו האּמן; חנּות עד ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻּבאצּבעֹו

חּיבין  ּולפיכ להֹוציאן, .ׁשּדרּכן ְְְִִִֶַַָָָָ
ּפי „. על אף חֹותם, עליה ׁשאין ּבטּבעת אּׁשה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

מּתכׁשיטיה  הרּבים ׁשהיא ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואם  ּתמיד; עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהראֹות
ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
להראֹות; ּדרּכֹו ואין ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני חֹותם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעליה

ּכלל. ּבטּבעת יצאּו ׁשּלא העם ּכל ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹונהגּו
ּפטּור.‰. והאיׁש, חּיבת; נקּובה, ּבמחט ׁשּיצאת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

והאּׁשה, חּיב; נקּובה, ׁשאינּה ּבמחט ׁשּיצא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָואיׁש
אּלא  אסּורה, ואינּה מּתכׁשיטיה, ׁשהיא מּפני - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּפטּורה

לחברֹותיה  ּתראה ׁשּמא הּיֹוצא ּגזרה ּכל הּכלל: זה . ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ואינֹו מּתכׁשיטיו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבדבר
ּבדבר  הּיֹוצא וכל חּיב; - ּדבר אֹותֹו ׁשּמֹוציאין ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכדר
ּבמהרה  ׁשּיּפל ואפׁשר רפּוי והיה מּתכׁשיטיו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
ׁשּיצאת  אּׁשה וכן הרּבים, ּברׁשּות להביאֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָויבֹוא

אֹותן  לׁשלף ׁשּדרּכּה אּלּוּבתכׁשיטין הרי - ּולהראֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּדרּכּה ואין נֹופל ואינֹו ּתכׁשיט, ׁשהּוא ּדבר וכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּפטּורין;

אצעדה להראֹותֹו ,לפיכ ּבֹו. לצאת מּתר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבׁשּבת;[צמיד] ּבּה יֹוצאין - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ְְְִִִֶַַַַַָָׁשּמּניחין

ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר, ּדבּוקה ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
ֶָּבזה.

.Âאֹו פׁשּתן, ּבחּוטי אֹו צמר, ּבחּוטי אּׁשה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא
אֹותם  ּתחלץ ׁשּמא - ראׁשּה על לּה הּקׁשּורֹות ְְְִֶַַַָָָָֹֹּברצּועֹות

הרּבים  ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ּבציץ ּבׁשעת ולא ; ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ
מן  ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא עיניה, ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
ולא  ּבזה; זה ּתפּורין ׁשאינן ּבזמן לחיּה, על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּציץ
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ׁשּיֹוצאין  ּבכבלים ולא ּבראׁשּה, ׁשּמּנחת זהב ׁשל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻּבעטרת
ּכל  ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ׁשּלא ּכדי ּברגליהן, הּבנֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן

ּבידּה. ּותביאן יּפלּו ׁשּמא ּבהן, לצאת אסּורין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָאּלּו
.Êּבקטלה אּׁשה תצא זהב]לא ולא [שרשרת ׁשּבצּוארּה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית ולא האף, הּקבּועה [בושם]ּבנזמי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשמן  ּבֹו ׁשּמּניחין העגל הּקטן ּבּכיס ולא זרֹועּה, ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעל
ׂשער  ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', הּנקרא והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּטֹוב,
ולא  הרּבה, ׂשער ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ראׁשּה על ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹׁשּמּנחת

לפניה סביב אֹותֹו ׁשּמּקפת צמר ׁשל יהא ּבכבּול [שהציץ ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
עליה] ׁשּנפל,מונח ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ׁשּמּנחת ּבׁשן ולא ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן על ׁשּמּנחת זהב ׁשל ּבׁשן ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא
אּלּו ּכל נּכר. ׁשאינֹו מּתר, ּכסף ׁשל ׁשן אבל - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבׁשּניה

לחברֹותיה. ותראה ּתחלץ ׁשּמא ּבהם, לצאת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאסּורין
.Á אסּור הרּבים, לרׁשּות ּבֹו לצאת חכמים ׁשאסרּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָּכל

מּכבּול  חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו לצאת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹלֹו
ׁשּלא  ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר ׂשער, ׁשל ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻּופאה

ּבעלּה על ׁשאין ּתתּגּנה ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית והּיֹוצאת . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חּיבת. ּכלל, ּבׂשם ְֶֶֶַָָֹּבּה

.Ë;ראׁשּה על לּה הּקׁשּורין ׂשער ּבחּוטי אּׁשה ְְְִִֵֵַַָָָָָֹיֹוצאה
אם  חֹולצּתן אינּה חֹוצצין, ואינן ּבהן ּבאין ׁשהּמים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּפני
ּברׁשּות  ּתביאם ׁשּמא ׁשּנגזר עד טבילה, לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹארעה
ּבין  חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ׁשהיּו ּבין ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרּבים;

ּבהמה  לּה,ׁשל הם ׁשּׁשבח ילּדה, ּבׁשל הּזקנה ּתצא ולא . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
יֹוצאה  ילּדה, אבל לחברֹותיה; ותראם ּתחלץ ְְְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹוׁשּמא

ראׁשּה על ּבֹו יֹוצאה אריג, ׁשהּוא וכל זקנה. .ּבחּוטי ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹ
.È חֹונקת ׁשאינּה מּפני - ׁשּבצּוארּה ּבחּוטין אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה

ּבהן רפויים]עצמּה חֹוצצין[והם ואינן ואין , [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
שתסירם] ּתראה חשש ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָ

ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה לחברֹותיה. זהב [טס]אֹותם ׁשל ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָ
ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבראׁשּה,
ּבזמן  זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ּולהראֹות; ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹלחלץ

ּבּׂשבכה קׁשּורין ׁשּלא [כיסוי]ׁשהם ּכדי ראׁשּה, ׁשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבהם. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹֹיּפלּו.

.‡Èּבמֹו אּׁשה גפן]יֹוצאה והּוא,[צמר - ׁשּבאזנּה ְְְְְִֶָָָָ
ׁשּיהיה  והּוא, - ׁשּבסנּדלּה ּובמֹו ּבאזנּה; קׁשּור ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה

לנּדתּה ׁשהתקינה ּובמֹו ּבסנּדלּה; דם קׁשּור [לספוג ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
ּבית נידתה] לֹו עׂשתה ואפּלּו קׁשּור, ׁשאינֹו ּפי על ואף ,ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

מאיסּותֹו. מּפני אֹותֹו מביאה אינּה נפל, ׁשאם - ְְְִִִִֵֵֶַָָָָיד
.·È ׁשּתּתן ּדבר ּובכל מלח, ּובגרּגר ּבפלּפל, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹוצאה

ּבׁשּבת  לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני ּפיה לתֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּבאזניהן ּבקיסמין הּנׁשים למען ויֹוצאֹות האזנים [בחורי ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

הנקב] יסתם ּוברעלֹותלא הראש], אֹו[עטיפת ׁשּבצּוארן ְְִֶַָָָ
ּוברדיד הגוף]ׁשּבכסּותן, כל המכסה .[הכרוך]הּפרּוף[בד ְְִִִֶַָָ

הרדיד]ּופֹורפת שפת האבן [כורכת על ּבׁשּבת ּכּתחּלה ְְִֶֶֶֶַַַָָָ
ּכדי  האגֹוז על ותפרף תערים ולא ויֹוצאה; האגֹוז, ְְְְְְְֱֱֲִִֵַַַָָָֹֹועל

האגוז]להֹוציאֹו על [את תפרף לא וכן הּקטן. לבנּה ְְְְִִִֵַַָָָֹֹ

ּפרפה, ואם לטלטלֹו; ׁשאסּור מּפני לכּתחּלה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמטּבע
ּבֹו. ְָיֹוצאה

.‚È לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹוצא
ּגּבי  ׁשעל ּובספֹוג ּובמֹו יחזיר; לא נפל ואם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹהרּבים,
ׁשהרי  מׁשיחה, אֹו חּוט עליהן יכר ׁשּלא ּובלבד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּכה,
לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, חׁשּובין והּמׁשיחה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהחּוט
ּובאגד  הּמּכה, ׁשעל הּבצל ּובקלּפת הּׁשּום ּבקלּפת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָויֹוצא

כרוך] ּבׁשּבת;[בד ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו הּמּכה, ּגּבי ְְְִֵֶַַַַַַָָׁשעל
ּורטּיה ּומלגמה, תחבושות]ּובאסּפלֹונית, ּגּבי [מיני ׁשעל ְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ

ּובסלע הּצינית[מטבע]הּמּכה, ּגּבי בפרסת ׁשעל [מכה ְִִֵֶֶַַַַַַָ
החרּגֹולהרגל] ּובביצת ארבה], הּׁשּועל,[מין ּובׁשן , ְְְֵֵַַַַָ

הּצלּוב אדם]ּובמסמר עליו שתלו ּדבר [מעץ ּובכל , ְְְֵַַָָָָ
רפּואה  מּׁשּום אֹותֹו הרֹופאים ׁשּתֹולין ׁשּיאמרּו והּוא - ְְְְִִִֶֶָָֹ

מֹועיל. ִֶׁשהּוא
.„Èּתקּומה ּבאבן האּׁשה למעוברת]יֹוצאת סגולה ,[אבן ְְִֵֶֶָָָ

ל-]ּובמׁשקל במשקלו השווה ׁשּנתּכּון [תחליף ּתקּומה אבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
ׁשאר  אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה; ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֻּוׁשקלֹו

ּבקמיע ויֹוצאין ותּפיל. ּתתעּבר ׁשּמא - [של]הּנׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשרּפא [לסגולה]ממחה זה ממחה? קמיע הּוא זה ואי . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻ

ּבני  ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ׁשעׂשהּו אֹו אדם, ּבני ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
- ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע יצא ואם אחרים. ּבקמיעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻאדם
ּבּתפּלין, הּיֹוצא וכן מלּבּוׁש. ּדר ׁשהֹוציאֹו מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפטּור,

ָּפטּור.
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי

ּביחיד  יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם יצא הּבריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
ולא  ּגדֹול. ּבחלּוק הּוא יֹוצא אבל ּגדֹול, ּבמנעל ְְְְֲִֵָָָָָָָֹקטן
יצאה  ׁשּלא חדׁש ּבמנעל ולא רפּוי, ּבמנעל אּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָֹֹתצא

הּקּטע ואין יֹום. מּבעֹוד אחת ׁשעה רגל]ּבֹו יֹוצא [קטוע ְְִִֵֵֵַַַַָָ
תותבת]ּבּקב אנקטמין[רגל מיוחד]ׁשּלֹו. עץ [מנעל ׁשל ְְִֵֶֶַַַַ

לתותבת] מּפני [המשמשים ּבׁשּבת, ּבהן יֹוצאין אין -ְְְִִֵֵֶַָָ
ּפטּור  יצאּו, ואם הּמלּבּוׁש; ּדרכי מן ין.ׁשאינן ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

.ÊËּבפקרּיֹון נכרית]יֹוצאין [צמר]ּובצּפה[פאה ְְְְִִִָֻ
חטטין ּבעלי ׁשּצבען [שחין]ׁשּבראׁשי ּבזמן אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

אם  אבל יֹום; מּבעֹוד אחת ׁשעה ּבהן ׁשּיצא אֹו ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָּוכרכן,
אסּור  - הּׁשּבת קדם ּבהן יצא ולא מעׂשה, ּבהן עׂשה ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹלא

ּבהן. ֵֶָָלצאת
.ÊÈּובסגֹוס עבה, ּבׂשק שינה]יֹוצאין ּוביריעה [בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ

ּובחמילה[מעור] עב], לא [בגד אבל הּגׁשמים; מּפני - ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ
הּכר  הּגׁשמים. מּפני - ּבמחצלת ולא ּבקּפה, ולא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּבתבה,

ורקין רּכין היּו אם - מּתר [דקים]והּכסת - הּבגדים ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
היּו ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת, ראׁשֹו על מּנחין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻלהֹוציאם

ואסּורין. ּכמּׂשאֹוי, הם הרי - ְֲֲִִֵֵַַָקׁשין
.ÁÈּבּזּוגין קול]יֹוצאין משמיעים שאינם [פעמונים ְִִַ

טיט  ׁשל ּבחֹותם העבד ויֹוצא ּבּבגדים. ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהארּוגין
אדונו]ׁשּבצּוארֹו ושם שמו חקוק ׁשל [בו ּבחֹותם לא אבל , ְְֲֶֶַָָָֹ

וקּפלּה ּבטּליתֹו, הּמתעּטף ויביאּנּו. יּפל ׁשּמא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּתכת,
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אֹו ּבידֹו ּומּכאן ּכנפיו,מּכאן לקּבץ נתּכּון אם - ּכתפֹו על ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
קּבצן  ואם אסּור; - יתלכלכּו ׁשּלא אֹו יּקרעּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכדי
מּתר. - ּבמלּבּוׁשן הּמקֹום אנׁשי ּכמנהג ּבּה, ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻלהתנאֹות

.ËÈ חּיב ּכתפֹו, על ּומּנחת מקּפלת ּבטּלית אבל הּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ
ּבסּודר הּוא גדולה]יֹוצא ּפי [מטפחת על אף ּכתפֹו, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַָ

נימא ּבאצּבעֹו[חוט]ׁשאין לֹו יפול]קׁשּורה וכל [שלא ; ְְְְִֵֶֶָָָָ
היתה  ּבֹו. לצאת אסּור ורּבֹו, ראׁשֹו חֹופה ׁשאינֹו ְְֵֵֶֶָָָָָֹֻסּודר

ממרחץ]סבנית ביציאה והכתפיים הראש לעטיפה [בגד ְִַ
למּטה  ראׁשיה ׁשני קֹוׁשר - רחבה ׁשאינּה ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָקצרה

ּבּה. לצאת ּומּתר אבנט, ּכמֹו ונמצאת ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֻמּכתפים,
.Îמלל ּבׂשפתיה ׁשּיׁש ּבטּלית להתעּטף [חוטים מּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּפי בולטים] על ואף ארּכין, חּוטין ׁשהן ּפי על אף ,ְֲִִִִֵֶַַַַֻ
הּטּלית, לגּבי ּבטלין ׁשהן מּפני - לּטּלית נֹואי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשאינן
הּיֹוצא  ,לפיכ היּו. לא ּבין היּו ּבין עליהן מקּפיד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹואינֹו
ׁשאֹותן  מּפני חּיב, - ּכהלכתּה מצּיצת ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבטּלית
ׁשּיׁשלים  עד עליהן, ודעּתֹו אצלֹו, הן חׁשּובין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַהחּוטין
- ּכהלכתּה המצּיצת טּלית אבל ציצית. ויעׂשּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻחסרֹונן
הּציצית  ׁשאין ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּה, לצאת  ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמּתר

הר  אּלא מּׂשאֹוי, ּומּטכסיסיו הּגמּורה הּבגד מּנֹואי היא י ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
האמרה[שכלוליו] ּכמֹו הבגד], בשפת התפור וכּיֹוצא [בד ְְְִֵַָָ

ּכהלכתּה מצּיצת ׁשהיא הּציצית חּוטי היּו ואּלּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻּבּה.
ׁשאין  הּׁשּבת, ּביֹום אפּלּו ּבּה הּיֹוצא חּיב היה - ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמּׂשאֹוי

ׁשּבת. ּדֹוחה ּכרת ּבּה ׁשאין עׂשה ְֲִֵֵֵֶַַָָָָמצות
.‡Î,ּבבגּדֹו לֹו הּתחּובה ּבּמחט ּבׁשּבת החּיט יצא ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹלא

גרדי ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּקיסם נּגר ּבאירא [אורג]ולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
צמר] סֹורק[חתיכת ולא פשתן]ׁשּבאזנֹו, ּבּמׁשיחה [מסרק ְְְְִֵֶַָָֹ

דק] ׁשלחני[חבל ולא ׁשּבאזנֹו,[חלפן]ׁשּבצּוארֹו, ּבּדינר ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻ
ּפי  על אף ּפטּור, - יצא ואם ׁשּבאזנֹו; ּבּדגמא צּבע ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻולא
הּמֹוציאין. ּכדר הֹוציא ׁשּלא מּפני אּמנּותֹו; ּדר ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּיצא

.·Îׁשּלֹו ּבּכיס ׁשּיצא יתלכלך]הּזב מּפני [שלא חּיב, - ְִִֵֶֶַַַָָָָ
על  ואף הּזאת; ּכּדר אּלא להֹוציאֹו זה ּכיס ּדר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשאין
יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי אּלא ההֹוצאה, לגּוף צרי ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפי
עליה. חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשהּמלאכה - ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבגדיו

.‚Î הּוא ּכיצד הרּבים, ּברׁשּות ּבׁשּבת ּתפּלין ְְְִִִִֵֵַַַַָָהּמֹוצא
יד עֹוׂש וׁשל ּבראׁשֹו ראׁש ׁשל מניח ּכדרּכן, לֹובׁשן ה? ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשני  זּוג ולֹובׁש ויֹוצא וחֹוזר ּבּבית; וחֹולצן ונכנס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבידֹו,
נׁשאר  ולא הרּבה, היּו ואם ּכּלן. את ׁשּיכניס עד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻוחֹולצֹו,
מחׁשי זה הרי - מלּבּוׁש ּדר להכניסן ּכדי הּיֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמן
הּגזרה, ּבימי היה ואם ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומכניסן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעליהם,
מכּסן  - הּגֹוים מּפני הערב עד ּולׁשמרן ליׁשב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמתירא

והֹול ּומּניחן .ּבמקֹומן, ְְִִֵַָָ
.„Î נֹוטל - הּלסטים מּפני עליהן להחׁשי מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיה

אֹו אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּומֹוליכן ּכאחת, ּכּלן ְְִֵֶַַַַַָָָָֻאת
עד  לחברֹו, וחברֹו אּמֹות, ארּבע ּבתֹו לחברֹו ְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַַַָנֹותנן

החיצֹונה  לחצר ּבׁשהיּוׁשּמּגיע אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּוּדאי  - ּתפּלין קׁשר מקּׁשרין והיּו רצּועֹותיהן, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּבהן
אינֹו מקּׁשרֹות, רצּועֹותיהן היּו לא אם אבל הן; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹֻּתפּלין

להן. ְִֶָָנזקק
.‰Î;עליו ּומחׁשי ּומׁשּמרֹו, יֹוׁשב - ּתֹורה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא

יֹורדין, ּגׁשמים היּו אם לֹו. והֹול מּניחֹו ְְְִִִִֵַַַָָָָּובּסּכנה,
ּבעֹור בשעת מתעּטף ל'לבוש' הנחשב בספר, - [כלומר ְִֵַָ

אֹותֹוהדחק] ּומכּסה וחֹוזר בכיסוי , - הספר ואת עצמו [את ְְֵֶַ
ּבֹונוסף] ונכנס בו], לבוש כשהוא .[לביתו, ְְִָ

.ÂÎהּלבלר ולא ּבידֹו, ּבמחטֹו החּיט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ
יׁשּכח  ׁשּמא - לחׁשכה סמּו ׁשּבת ערב ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבקלמּוסֹו,
חׁשכה  עם ׁשּבת ערב ּבבגדֹו למׁשמׁש אדם וחּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָויֹוציא.
ּומּתר  ּבׁשּבת. ּבֹו ויצא ׁשכּוח, ּדבר ׁשם יהיה ׁשּמא -ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּב ערב ּבתפּלין אדם לצאת וחּיב הֹואיל חׁשכה; עם ת ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבהן  ויצא ׁשכח ׁשֹוכחן. אינֹו עת, ּבכל ּבתפּליו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלמׁשמׁש
מכּסה  - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש ונזּכר הרּבים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹלרׁשּות

הּמדרׁש. לבית אֹו לביתֹו ׁשּמּגיע עד ראׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹאת

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום

כ  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת ‡. הּבהמה על מּׂשא להֹוציא ׁשּנאמר:אסּור , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָ

חמֹור, ואחד ׁשֹור אחד - "וחמֹור ׁשֹור ינּוח ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָ"למען
- הּבהמה על הֹוציא ואם ועֹוף. וחּיה ּבהמה ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָואחד
לפי  לֹוקה, אינֹו - ׁשביתתּה על מצּוה ׁשהּוא ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאף

המחּמר ,לפיכ עׂשה; מּכלל ּבא אחר [מזרז]ׁשאּסּורֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּפטּור. - מּׂשא עליה והיה ּבׁשּבת, ְְְְֶֶַַָָָָָָָּבהמּתֹו

ּבּתֹורה ·. מפרׁש לאו כל והלא תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
- "ּובהמּת ואמת עבּד ,ּובּת ּובנ אּתה ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָמלאכה,

ּבּה יחרׁש עצמו]ׁשּלא ונמצא [הוא ּבחריׁשה; וכּיֹוצא , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּדין ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן על לאו החורש [להזהיר ְְִִִֵֶַַַַָָ

עליו.הענשתו] לֹוקין ואין ,ְִֵָָ
לגֹוי ‚. ּגּסה ּבהמה להׂשּכיר אֹו להׁשאיל ליׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאסּור

על  מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת; מלאכה ּבּה יעׂשה ׁשּלא -ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבהמּתֹו לגֹוי,ׁשביתת ּגּסה ּבהמה למּכר חכמים ואסרּו . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

אֹותֹו[גזירה] קֹונסין - מכר ואם יׂשּכיר. אֹו יׁשאיל ְְְְִִִִֶַַַָָׁשּמא
ׁשבּורה,[לפדותה] ואפּלּו ּומחזירּה; ּבדמיה, עׂשרה ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָעד

סרסּור ידי על למּכר לֹו ּומּתר מֹוכרין. ,[מתווך]אין ְְְְִִֵֵַַָֹֻ
מׁשאיל. ואינֹו מׂשּכיר אינֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַׁשהּסרסּור

לרכיבת „. אּלא הּסּוס ׁשאין - סּוס להם למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּומּתר
עצמֹו את נֹוׂשא והחי למּׂשאֹוי, לא ׁשאסרּואדם, ּוכדר . ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לגֹוי. למּכר החׁשּוד ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ לגֹוי, ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָֹֹֹלמּכר
ּבפניו; אֹותּה וׁשֹוחט לׁשחיטה, ּפרה להם למּכר ְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּומּתר

ּפטם ׁשל ׁשֹור אפּלּו סתם, ימּכר ראוי ולא שאינו [מפוטם ְְְְֲִִֶָָֹֹ
ּבֹו.למלאכה] ויעבד אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא -ְְֲֶֶַַָֹ

מֹוכר ‰. ּדּקה, ּבהמה להן למּכר ׁשּנהגּו מקֹום מקֹום ין; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ
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ׁשּיֹוצאין  ּבכבלים ולא ּבראׁשּה, ׁשּמּנחת זהב ׁשל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻּבעטרת
ּכל  ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ׁשּלא ּכדי ּברגליהן, הּבנֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן

ּבידּה. ּותביאן יּפלּו ׁשּמא ּבהן, לצאת אסּורין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָאּלּו
.Êּבקטלה אּׁשה תצא זהב]לא ולא [שרשרת ׁשּבצּוארּה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית ולא האף, הּקבּועה [בושם]ּבנזמי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשמן  ּבֹו ׁשּמּניחין העגל הּקטן ּבּכיס ולא זרֹועּה, ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעל
ׂשער  ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', הּנקרא והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּטֹוב,
ולא  הרּבה, ׂשער ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ראׁשּה על ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹׁשּמּנחת

לפניה סביב אֹותֹו ׁשּמּקפת צמר ׁשל יהא ּבכבּול [שהציץ ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
עליה] ׁשּנפל,מונח ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ׁשּמּנחת ּבׁשן ולא ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן על ׁשּמּנחת זהב ׁשל ּבׁשן ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא
אּלּו ּכל נּכר. ׁשאינֹו מּתר, ּכסף ׁשל ׁשן אבל - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבׁשּניה

לחברֹותיה. ותראה ּתחלץ ׁשּמא ּבהם, לצאת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאסּורין
.Á אסּור הרּבים, לרׁשּות ּבֹו לצאת חכמים ׁשאסרּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָּכל

מּכבּול  חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו לצאת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹלֹו
ׁשּלא  ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר ׂשער, ׁשל ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻּופאה

ּבעלּה על ׁשאין ּתתּגּנה ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית והּיֹוצאת . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חּיבת. ּכלל, ּבׂשם ְֶֶֶַָָֹּבּה

.Ë;ראׁשּה על לּה הּקׁשּורין ׂשער ּבחּוטי אּׁשה ְְְִִֵֵַַָָָָָֹיֹוצאה
אם  חֹולצּתן אינּה חֹוצצין, ואינן ּבהן ּבאין ׁשהּמים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּפני
ּברׁשּות  ּתביאם ׁשּמא ׁשּנגזר עד טבילה, לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹארעה
ּבין  חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ׁשהיּו ּבין ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרּבים;

ּבהמה  לּה,ׁשל הם ׁשּׁשבח ילּדה, ּבׁשל הּזקנה ּתצא ולא . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
יֹוצאה  ילּדה, אבל לחברֹותיה; ותראם ּתחלץ ְְְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹוׁשּמא

ראׁשּה על ּבֹו יֹוצאה אריג, ׁשהּוא וכל זקנה. .ּבחּוטי ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹ
.È חֹונקת ׁשאינּה מּפני - ׁשּבצּוארּה ּבחּוטין אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה

ּבהן רפויים]עצמּה חֹוצצין[והם ואינן ואין , [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
שתסירם] ּתראה חשש ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָ

ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה לחברֹותיה. זהב [טס]אֹותם ׁשל ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָ
ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבראׁשּה,
ּבזמן  זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ּולהראֹות; ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹלחלץ

ּבּׂשבכה קׁשּורין ׁשּלא [כיסוי]ׁשהם ּכדי ראׁשּה, ׁשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבהם. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹֹיּפלּו.

.‡Èּבמֹו אּׁשה גפן]יֹוצאה והּוא,[צמר - ׁשּבאזנּה ְְְְְִֶָָָָ
ׁשּיהיה  והּוא, - ׁשּבסנּדלּה ּובמֹו ּבאזנּה; קׁשּור ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה

לנּדתּה ׁשהתקינה ּובמֹו ּבסנּדלּה; דם קׁשּור [לספוג ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
ּבית נידתה] לֹו עׂשתה ואפּלּו קׁשּור, ׁשאינֹו ּפי על ואף ,ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

מאיסּותֹו. מּפני אֹותֹו מביאה אינּה נפל, ׁשאם - ְְְִִִִֵֵֶַָָָָיד
.·È ׁשּתּתן ּדבר ּובכל מלח, ּובגרּגר ּבפלּפל, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹוצאה

ּבׁשּבת  לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני ּפיה לתֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּבאזניהן ּבקיסמין הּנׁשים למען ויֹוצאֹות האזנים [בחורי ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

הנקב] יסתם ּוברעלֹותלא הראש], אֹו[עטיפת ׁשּבצּוארן ְְִֶַָָָ
ּוברדיד הגוף]ׁשּבכסּותן, כל המכסה .[הכרוך]הּפרּוף[בד ְְִִִֶַָָ

הרדיד]ּופֹורפת שפת האבן [כורכת על ּבׁשּבת ּכּתחּלה ְְִֶֶֶֶַַַָָָ
ּכדי  האגֹוז על ותפרף תערים ולא ויֹוצאה; האגֹוז, ְְְְְְְֱֱֲִִֵַַַָָָֹֹועל

האגוז]להֹוציאֹו על [את תפרף לא וכן הּקטן. לבנּה ְְְְִִִֵַַָָָֹֹ

ּפרפה, ואם לטלטלֹו; ׁשאסּור מּפני לכּתחּלה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמטּבע
ּבֹו. ְָיֹוצאה

.‚È לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹוצא
ּגּבי  ׁשעל ּובספֹוג ּובמֹו יחזיר; לא נפל ואם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹהרּבים,
ׁשהרי  מׁשיחה, אֹו חּוט עליהן יכר ׁשּלא ּובלבד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּכה,
לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, חׁשּובין והּמׁשיחה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהחּוט
ּובאגד  הּמּכה, ׁשעל הּבצל ּובקלּפת הּׁשּום ּבקלּפת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָויֹוצא

כרוך] ּבׁשּבת;[בד ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו הּמּכה, ּגּבי ְְְִֵֶַַַַַַָָׁשעל
ּורטּיה ּומלגמה, תחבושות]ּובאסּפלֹונית, ּגּבי [מיני ׁשעל ְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ

ּובסלע הּצינית[מטבע]הּמּכה, ּגּבי בפרסת ׁשעל [מכה ְִִֵֶֶַַַַַַָ
החרּגֹולהרגל] ּובביצת ארבה], הּׁשּועל,[מין ּובׁשן , ְְְֵֵַַַַָ

הּצלּוב אדם]ּובמסמר עליו שתלו ּדבר [מעץ ּובכל , ְְְֵַַָָָָ
רפּואה  מּׁשּום אֹותֹו הרֹופאים ׁשּתֹולין ׁשּיאמרּו והּוא - ְְְְִִִֶֶָָֹ

מֹועיל. ִֶׁשהּוא
.„Èּתקּומה ּבאבן האּׁשה למעוברת]יֹוצאת סגולה ,[אבן ְְִֵֶֶָָָ

ל-]ּובמׁשקל במשקלו השווה ׁשּנתּכּון [תחליף ּתקּומה אבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
ׁשאר  אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה; ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֻּוׁשקלֹו

ּבקמיע ויֹוצאין ותּפיל. ּתתעּבר ׁשּמא - [של]הּנׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשרּפא [לסגולה]ממחה זה ממחה? קמיע הּוא זה ואי . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻ

ּבני  ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ׁשעׂשהּו אֹו אדם, ּבני ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
- ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע יצא ואם אחרים. ּבקמיעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻאדם
ּבּתפּלין, הּיֹוצא וכן מלּבּוׁש. ּדר ׁשהֹוציאֹו מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפטּור,

ָּפטּור.
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי

ּביחיד  יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם יצא הּבריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
ולא  ּגדֹול. ּבחלּוק הּוא יֹוצא אבל ּגדֹול, ּבמנעל ְְְְֲִֵָָָָָָָֹקטן
יצאה  ׁשּלא חדׁש ּבמנעל ולא רפּוי, ּבמנעל אּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָֹֹתצא

הּקּטע ואין יֹום. מּבעֹוד אחת ׁשעה רגל]ּבֹו יֹוצא [קטוע ְְִִֵֵֵַַַַָָ
תותבת]ּבּקב אנקטמין[רגל מיוחד]ׁשּלֹו. עץ [מנעל ׁשל ְְִֵֶֶַַַַ

לתותבת] מּפני [המשמשים ּבׁשּבת, ּבהן יֹוצאין אין -ְְְִִֵֵֶַָָ
ּפטּור  יצאּו, ואם הּמלּבּוׁש; ּדרכי מן ין.ׁשאינן ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

.ÊËּבפקרּיֹון נכרית]יֹוצאין [צמר]ּובצּפה[פאה ְְְְִִִָֻ
חטטין ּבעלי ׁשּצבען [שחין]ׁשּבראׁשי ּבזמן אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

אם  אבל יֹום; מּבעֹוד אחת ׁשעה ּבהן ׁשּיצא אֹו ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָּוכרכן,
אסּור  - הּׁשּבת קדם ּבהן יצא ולא מעׂשה, ּבהן עׂשה ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹלא

ּבהן. ֵֶָָלצאת
.ÊÈּובסגֹוס עבה, ּבׂשק שינה]יֹוצאין ּוביריעה [בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ

ּובחמילה[מעור] עב], לא [בגד אבל הּגׁשמים; מּפני - ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ
הּכר  הּגׁשמים. מּפני - ּבמחצלת ולא ּבקּפה, ולא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּבתבה,

ורקין רּכין היּו אם - מּתר [דקים]והּכסת - הּבגדים ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
היּו ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת, ראׁשֹו על מּנחין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻלהֹוציאם

ואסּורין. ּכמּׂשאֹוי, הם הרי - ְֲֲִִֵֵַַָקׁשין
.ÁÈּבּזּוגין קול]יֹוצאין משמיעים שאינם [פעמונים ְִִַ

טיט  ׁשל ּבחֹותם העבד ויֹוצא ּבּבגדים. ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהארּוגין
אדונו]ׁשּבצּוארֹו ושם שמו חקוק ׁשל [בו ּבחֹותם לא אבל , ְְֲֶֶַָָָֹ

וקּפלּה ּבטּליתֹו, הּמתעּטף ויביאּנּו. יּפל ׁשּמא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּתכת,
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אֹו ּבידֹו ּומּכאן ּכנפיו,מּכאן לקּבץ נתּכּון אם - ּכתפֹו על ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
קּבצן  ואם אסּור; - יתלכלכּו ׁשּלא אֹו יּקרעּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכדי
מּתר. - ּבמלּבּוׁשן הּמקֹום אנׁשי ּכמנהג ּבּה, ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻלהתנאֹות

.ËÈ חּיב ּכתפֹו, על ּומּנחת מקּפלת ּבטּלית אבל הּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ
ּבסּודר הּוא גדולה]יֹוצא ּפי [מטפחת על אף ּכתפֹו, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַָ

נימא ּבאצּבעֹו[חוט]ׁשאין לֹו יפול]קׁשּורה וכל [שלא ; ְְְְִֵֶֶָָָָ
היתה  ּבֹו. לצאת אסּור ורּבֹו, ראׁשֹו חֹופה ׁשאינֹו ְְֵֵֶֶָָָָָֹֻסּודר

ממרחץ]סבנית ביציאה והכתפיים הראש לעטיפה [בגד ְִַ
למּטה  ראׁשיה ׁשני קֹוׁשר - רחבה ׁשאינּה ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָקצרה

ּבּה. לצאת ּומּתר אבנט, ּכמֹו ונמצאת ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֻמּכתפים,
.Îמלל ּבׂשפתיה ׁשּיׁש ּבטּלית להתעּטף [חוטים מּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּפי בולטים] על ואף ארּכין, חּוטין ׁשהן ּפי על אף ,ְֲִִִִֵֶַַַַֻ
הּטּלית, לגּבי ּבטלין ׁשהן מּפני - לּטּלית נֹואי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשאינן
הּיֹוצא  ,לפיכ היּו. לא ּבין היּו ּבין עליהן מקּפיד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹואינֹו
ׁשאֹותן  מּפני חּיב, - ּכהלכתּה מצּיצת ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבטּלית
ׁשּיׁשלים  עד עליהן, ודעּתֹו אצלֹו, הן חׁשּובין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַהחּוטין
- ּכהלכתּה המצּיצת טּלית אבל ציצית. ויעׂשּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻחסרֹונן
הּציצית  ׁשאין ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּה, לצאת  ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמּתר

הר  אּלא מּׂשאֹוי, ּומּטכסיסיו הּגמּורה הּבגד מּנֹואי היא י ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
האמרה[שכלוליו] ּכמֹו הבגד], בשפת התפור וכּיֹוצא [בד ְְְִֵַָָ

ּכהלכתּה מצּיצת ׁשהיא הּציצית חּוטי היּו ואּלּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻּבּה.
ׁשאין  הּׁשּבת, ּביֹום אפּלּו ּבּה הּיֹוצא חּיב היה - ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמּׂשאֹוי

ׁשּבת. ּדֹוחה ּכרת ּבּה ׁשאין עׂשה ְֲִֵֵֵֶַַָָָָמצות
.‡Î,ּבבגּדֹו לֹו הּתחּובה ּבּמחט ּבׁשּבת החּיט יצא ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹלא

גרדי ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּקיסם נּגר ּבאירא [אורג]ולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
צמר] סֹורק[חתיכת ולא פשתן]ׁשּבאזנֹו, ּבּמׁשיחה [מסרק ְְְְִֵֶַָָֹ

דק] ׁשלחני[חבל ולא ׁשּבאזנֹו,[חלפן]ׁשּבצּוארֹו, ּבּדינר ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻ
ּפי  על אף ּפטּור, - יצא ואם ׁשּבאזנֹו; ּבּדגמא צּבע ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻולא
הּמֹוציאין. ּכדר הֹוציא ׁשּלא מּפני אּמנּותֹו; ּדר ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּיצא

.·Îׁשּלֹו ּבּכיס ׁשּיצא יתלכלך]הּזב מּפני [שלא חּיב, - ְִִֵֶֶַַַָָָָ
על  ואף הּזאת; ּכּדר אּלא להֹוציאֹו זה ּכיס ּדר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשאין
יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי אּלא ההֹוצאה, לגּוף צרי ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפי
עליה. חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשהּמלאכה - ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבגדיו

.‚Î הּוא ּכיצד הרּבים, ּברׁשּות ּבׁשּבת ּתפּלין ְְְִִִִֵֵַַַַָָהּמֹוצא
יד עֹוׂש וׁשל ּבראׁשֹו ראׁש ׁשל מניח ּכדרּכן, לֹובׁשן ה? ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשני  זּוג ולֹובׁש ויֹוצא וחֹוזר ּבּבית; וחֹולצן ונכנס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבידֹו,
נׁשאר  ולא הרּבה, היּו ואם ּכּלן. את ׁשּיכניס עד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻוחֹולצֹו,
מחׁשי זה הרי - מלּבּוׁש ּדר להכניסן ּכדי הּיֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמן
הּגזרה, ּבימי היה ואם ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומכניסן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעליהם,
מכּסן  - הּגֹוים מּפני הערב עד ּולׁשמרן ליׁשב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמתירא

והֹול ּומּניחן .ּבמקֹומן, ְְִִֵַָָ
.„Î נֹוטל - הּלסטים מּפני עליהן להחׁשי מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיה

אֹו אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּומֹוליכן ּכאחת, ּכּלן ְְִֵֶַַַַַָָָָֻאת
עד  לחברֹו, וחברֹו אּמֹות, ארּבע ּבתֹו לחברֹו ְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַַַָנֹותנן

החיצֹונה  לחצר ּבׁשהיּוׁשּמּגיע אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּוּדאי  - ּתפּלין קׁשר מקּׁשרין והיּו רצּועֹותיהן, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּבהן
אינֹו מקּׁשרֹות, רצּועֹותיהן היּו לא אם אבל הן; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹֻּתפּלין

להן. ְִֶָָנזקק
.‰Î;עליו ּומחׁשי ּומׁשּמרֹו, יֹוׁשב - ּתֹורה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא

יֹורדין, ּגׁשמים היּו אם לֹו. והֹול מּניחֹו ְְְִִִִֵַַַָָָָּובּסּכנה,
ּבעֹור בשעת מתעּטף ל'לבוש' הנחשב בספר, - [כלומר ְִֵַָ

אֹותֹוהדחק] ּומכּסה וחֹוזר בכיסוי , - הספר ואת עצמו [את ְְֵֶַ
ּבֹונוסף] ונכנס בו], לבוש כשהוא .[לביתו, ְְִָ

.ÂÎהּלבלר ולא ּבידֹו, ּבמחטֹו החּיט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ
יׁשּכח  ׁשּמא - לחׁשכה סמּו ׁשּבת ערב ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבקלמּוסֹו,
חׁשכה  עם ׁשּבת ערב ּבבגדֹו למׁשמׁש אדם וחּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָויֹוציא.
ּומּתר  ּבׁשּבת. ּבֹו ויצא ׁשכּוח, ּדבר ׁשם יהיה ׁשּמא -ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּב ערב ּבתפּלין אדם לצאת וחּיב הֹואיל חׁשכה; עם ת ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבהן  ויצא ׁשכח ׁשֹוכחן. אינֹו עת, ּבכל ּבתפּליו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלמׁשמׁש
מכּסה  - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש ונזּכר הרּבים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹלרׁשּות

הּמדרׁש. לבית אֹו לביתֹו ׁשּמּגיע עד ראׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹאת

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום

כ  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת ‡. הּבהמה על מּׂשא להֹוציא ׁשּנאמר:אסּור , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָ

חמֹור, ואחד ׁשֹור אחד - "וחמֹור ׁשֹור ינּוח ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָ"למען
- הּבהמה על הֹוציא ואם ועֹוף. וחּיה ּבהמה ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָואחד
לפי  לֹוקה, אינֹו - ׁשביתתּה על מצּוה ׁשהּוא ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאף

המחּמר ,לפיכ עׂשה; מּכלל ּבא אחר [מזרז]ׁשאּסּורֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּפטּור. - מּׂשא עליה והיה ּבׁשּבת, ְְְְֶֶַַָָָָָָָּבהמּתֹו

ּבּתֹורה ·. מפרׁש לאו כל והלא תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
- "ּובהמּת ואמת עבּד ,ּובּת ּובנ אּתה ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָמלאכה,

ּבּה יחרׁש עצמו]ׁשּלא ונמצא [הוא ּבחריׁשה; וכּיֹוצא , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּדין ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן על לאו החורש [להזהיר ְְִִִֵֶַַַַָָ

עליו.הענשתו] לֹוקין ואין ,ְִֵָָ
לגֹוי ‚. ּגּסה ּבהמה להׂשּכיר אֹו להׁשאיל ליׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאסּור

על  מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת; מלאכה ּבּה יעׂשה ׁשּלא -ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבהמּתֹו לגֹוי,ׁשביתת ּגּסה ּבהמה למּכר חכמים ואסרּו . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

אֹותֹו[גזירה] קֹונסין - מכר ואם יׂשּכיר. אֹו יׁשאיל ְְְְִִִִֶַַַָָׁשּמא
ׁשבּורה,[לפדותה] ואפּלּו ּומחזירּה; ּבדמיה, עׂשרה ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָעד

סרסּור ידי על למּכר לֹו ּומּתר מֹוכרין. ,[מתווך]אין ְְְְִִֵֵַַָֹֻ
מׁשאיל. ואינֹו מׂשּכיר אינֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַׁשהּסרסּור

לרכיבת „. אּלא הּסּוס ׁשאין - סּוס להם למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּומּתר
עצמֹו את נֹוׂשא והחי למּׂשאֹוי, לא ׁשאסרּואדם, ּוכדר . ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לגֹוי. למּכר החׁשּוד ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ לגֹוי, ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָֹֹֹלמּכר
ּבפניו; אֹותּה וׁשֹוחט לׁשחיטה, ּפרה להם למּכר ְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּומּתר

ּפטם ׁשל ׁשֹור אפּלּו סתם, ימּכר ראוי ולא שאינו [מפוטם ְְְְֲִִֶָָֹֹ
ּבֹו.למלאכה] ויעבד אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא -ְְֲֶֶַַָֹ

מֹוכר ‰. ּדּקה, ּבהמה להן למּכר ׁשּנהגּו מקֹום מקֹום ין; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ
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מֹוכרין  אין למּכר, ׁשּלא מֹוכרין ׁשּנהגּו אין מקֹום ּובכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹ
- ּגּסה ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו ּגּסה, חּיה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלהן

סרסּור. ידי על ְְֵֶַַָאּלא
.Âלֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי

ּכׁשהיא  עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו והיתה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּכיסֹו,
ׁשּלא  ּכדי מעליה, נֹוטלֹו לעמד ּוכׁשּתרצה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמהּלכת,

והּוא ּתהיה[הכיס]ּתעמד ׁשּלא עד לא עליה, ׁשם ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ּכל  ּבקֹול, ואפּלּו להנהיגּה, לֹו ואסּור הּנחה. ולא ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָֹעקירה
ּוגזרת  ּבׁשּבת. מחּמר יהיה ׁשּלא ּכדי עליה, ׁשהּכיס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹזמן
אם  אּלא ּבהמה, ּגּבי על ּכיסֹו יּניח ׁשּלא היא, ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחכמים

נכרי. עּמֹו ְִִֵָאין
.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

היה  מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן, לאחד נֹותנֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָעּמֹו
- וקטן חרׁש לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - וקטן ׁשֹוטה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָלּׁשֹוטה;

ׁשּירצה  מהם זה לאי ולא נֹותנֹו ּבהמה, עּמֹו היתה לא . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ
ּפחֹות  ּפחֹות ּבֹו מהּל - אּלּו מּכל אחד ולא ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹנכרי,

אּמֹות אמות]מארּבע ד' סוף כל מציאה [עוצר ואפּלּו . ְְֲִִֵַַַַָ
מהּל לידֹו, אבל ׁשּבאה אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבּה ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָ

עליה להחׁשי יכֹול אם - לידֹו ׁשּתבֹוא [להמתין קדם ְְְִִֶֶֶַָָָָָֹ
מוצ"ש] עד ּפחֹות לידה מֹוליכּה לאו, ואם ;מחׁשי ,ְְִִִַָָָ

אּמֹות. מארּבע ְֵַַַָּפחֹות
.Á לרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר

הרסן  לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא - ׁשיר הרּבים ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ
אם  אבל לּכלב. וסּוגר לּנאקה וחטם לּגמל ואפסר ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָלּסּוס
ׁשּקׁשר  ּכגֹון ּבֹו, מׁשּתּמרת ׁשאין ּבמתג ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהֹוציא
אּלא  לֹו צריכה ׁשאינּה ּבמתג אֹו הּסּוס, ּבפי ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָחבל
ׁשל  ּבׁשיר חמֹור ׁשהֹוציא ּכגֹון מּמּנּו, ּבפחֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָמׁשּתּמרת
ׁשמירה  ׁשּכל מּׂשאֹוי; זה הרי - ּבסּוגר חתּול אֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָסּוס

לּה. הּוא מּׂשאֹוי - ּפחּותה ׁשמירה אֹו ְְְִַָָָָֻמעּלה
.Ë קׁשּורין היּו אפּלּו ;וימׁש ּבזה, זה ּגמּלים יקׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא

ּבׁשּבת  נמׁשכין אינן ׁשּבת, הּוא מערב מכניס אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ידֹו מּתֹו חבל יצא ׁשּלא והּוא, - ידֹו לתֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹחבלים
ּגבֹוּה ידֹו, עד הּבהמה ׁשּמּפי החבל ׁשּיהיה וצרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָטפח;
הּגמּלים  ימׁש לא מה ּומּפני יֹותר. אֹו טפח הארץ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמן
ׁשּמֹוליכן  ּכמי נראה ׁשהּוא מּפני ּבזה? זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָהּקׁשּורים
ׁשם; ּבהן ׁשּמׂשחקין אֹו ּבהמֹות ּבֹו ׁשּמֹוכרין ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלּׁשּוק

ּבזּוג ּבהמה תצא לא זה, ׁשּבצּוארּה,[פעמון]ּומּפני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
קֹול. לֹו ׁשאין ּפקּוק, היה ֲִֵֶַָָָואפּלּו

.È ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזּוג ּבהמה תצא ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹֹלא
לסימן]ׁשּבצּוארּה בה הקשורה ּבחֹותם [מטבע ולא , ְְְֶַָָָֹ

ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ּברצּועה ולא [מתקן ׁשּבכסּותּה, ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֹֹֻ
ראש] החזרת ּבמרּדעת מונע יֹוצא חמֹור ואין ְְְְֲֵֵֶַַַַָָׁשּבצּוארּה.

שעליו] מערב [כיסוי לֹו קׁשּורה היתה ּכן אם אּלא ,ְְִֵֵֶֶֶָָָָ
ּבמטלטלת ּגמל יצא ולא בד]ׁשּבת. לֹו[חתיכת הּתלּויה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

ּבזנבֹו קׁשּורה היתה ּכן אם אּלא ּבזנבֹו, אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבדּבׁשּתֹו

יד[גבנוניתו]וחֹוטרּתֹו עקּוד הּגמל יצא ולא קשורה ; -] ְְְֲֵֵַַָָָֹ
הּבהמה.ידו] ּכל ׁשאר וכן רגל. עקּוד ולא ,ְְְְֲֵֵֶֶַָָָֹ

.‡È ּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין
האליה  ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.

ינזקו] שלא ּבעצים [שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ
ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ּכדי  צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא העגל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואין
ּבׂשבכה  ּבהמה תצא ולא לחריׁשה. נֹוח ויהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּכנע

לא [מחסום] אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה ְְִִִִֵֶֶַָָֹֹֹׁשּמּניחין
הּקּפד ּבעֹור הּפרה תצא ולא ׁשּמּניחין [קיפוד]תאכל. ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻ

י  ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה יינק ׁשּלא ּכדי ּדּדיה על ׁשנה;לּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
לׁשּמר. ּבין לנֹואי ּבין קרניה, ׁשּבין ּברצּועה תצא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹולא

מיוחדת]עז לשמירה ּבקרניה[הזקוקה לּה [-עשה ׁשחקק ְְֵֶֶַַָָָ
האפסר] את בו להשחיל כדי הּקׁשּור חור ּבאפסר יֹוצאה ,ְְְַַָָָ

ּתנּתחּנּו ׁשּמא אסּור, - ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ּבׁשּבת; ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּבחקק
ּכּיֹוצא [תנתקנו] ּכל וכן הרּבים. ּברׁשּות ּבידֹו ויביאּנּו ,ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

ֶָּבזה.
.·È ּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּזכרים

לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על יעלּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן יּפלּו ׁשּלא [בדים]ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ

ואליה  יֹוצאֹות, והרחלים ּבהן. אֹותם ׁשּמיּפין ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻהמרּקמֹות
זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, על למעלה קׁשּורה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלהן
זכרים; עליהן יעלּו ׁשּלא ּכדי למּטה, קׁשּורה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹאֹו

מלּפפֹות ׁשּיהיה [כרוכות]ויֹוצאֹות ּכדי ּבמטלנּיֹות, ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֻ
ּכדי  קׁשּורֹות, ודּדיהן יֹוצאֹות העּזים נקי. ׁשּלהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּצמר
יצא  ׁשּלא ּכדי קׁשרן אם אבל החלב; מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּייבׁש

יצאּו. לא אּלּו הרי לערב, אֹותֹו ׁשּיחלב עד ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהחלב
.‚È מערב לֹו ׁשּקׁשּור ּפי על אף ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ׁשּועלׁשּבת  ּבזנב הּסּוס ולא הרע]; עין נגד לו ,[שתולים ְְִַַַָָֹ
ּבזהֹורית אדום]ולא עיניו[משי תצא [לנוי]ׁשּבין ולא . ְְְִִֵֵֵֵֶָֹֹ

ּבקלסטר ולא [סל]ּבהמה ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבאגד  היא יֹוצאה אבל לבהמה; ממחה ׁשאינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּבקמיע

ּובכבׁשיׁשין[תחבושת] הּמּכה, ּגּבי עץ]ׁשעל [לוחות ְְִִֵֶַַַַַָ
הּמדלּדלת ּובׁשלּיה הּׁשבר, ּגּבי ּבּה;[תלויה]ׁשעל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ונֹותן  ּבחצר. ּבֹו ּומטּילת ׁשּבצּוארּה, זּוג לּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּופֹוקק
אין  אבל ּבחצר; ּומטּיל ּבׁשּבת, החמֹור על ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָמרּדעת

ּבׁשּבת. ּבפיה קלסטר לּה ְְְְִִֵַַָָָּתֹולין
.„Èּכ ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשאדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשם

ואמתֹו עבּדֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשהן הּוא ּפי על ואף ; ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֻ
לׁשמרן  עליו מצוה - עֹוׂשין עצמן ּולדעת דעת, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָּבני
ינּוח  "למען ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, מלאכה מעׂשּית ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּולמנען

והּגר". אמת ּבן ויּנפׁש ,וחמר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹׁשֹור
.ÂË עבדים הם - ׁשביתתן על מצּוין ׁשאנּו ואמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻעבד

ׁשהעבדים ׁשּמלּו מצוֹות וקּבלּו עבדּות, לׁשם וטבלּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
ט  ולא מלּו ׁשּלא עבדים אבל ּבהן. אּלא חּיבין בלּו, ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ּכגר  הן הרי - ּבלבד נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹקּבלּו
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לעצמן  ּבׁשּבת מלאכה לעׂשֹות ּומּתרין ְְְְֲִַַַָָָָָָֻּתֹוׁשב;
אּלא  ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ּבחל. ּכיׂשראל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבפרהסיא,

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ְִֵֵֶַַּבזמן
.ÊË וגר ּבׁשּבת, לעצמֹו מלאכה עֹוׂשה ּתֹוׁשב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָהֹואיל

ּבן  "ויּנפׁש נאמר ּבמי ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל  ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת

ליׂשראל יׂשראל, מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּגר  זה היה ואפּלּו עֹוׂשה; לעצמֹו אבל ּבׁשּבת, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָרּבֹו

לעצמֹו. עֹוׂשה זה הרי ְְְֲֵֶֶַַעבּדֹו,

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום

כא  ¤¤ּפרק
"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה ׁשאינן נאמר מּדברים אפּלּו - ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאסרּו הן, הרּבה ּודברים מהן. לׁשּבת חּיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמלאכה,
ׁשבּות מּׁשּום השביתה]חכמים ּדברים,[להרבות מהן - ְְֲִִִֵֶָָ

ּדברים, ּומהן למלאכֹות, ּדֹומים ׁשהן מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָאסרּום
הן: ואּלּו סקילה; אּסּור מהן יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאסרּום

חֹורׁש·. מּׁשּום חּיב זה הרי ּגּמֹות, הּמׁשוה לפיכ,ּכל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות יׁשוה [חרושה]אסּור ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
האֹוצר את המפּנה תבואה]ּגּמֹות. מּפני [מחסן ּבׁשּבת, ְְְִֵֶֶַַַָָָֻ

אֹורחים, ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון מצוה, לדבר לֹו צרי ְְְְְִִִִִֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשּמא  האֹוצר, ּכל את יגמר לא - מדרׁש ּבֹו קֹובע ְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹאֹו
ּבכתל  מקּנחֹו רגלֹו, ּגּבי ׁשעל טיט הּגּמֹות. להׁשוֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹֻיבֹוא
להׁשוֹות  יבֹוא ׁשּמא ּבקרקע, לא אבל ּבקֹורה, ְְְְְֲֶַַַָָָָֹאֹו
יׁשוה  ׁשּמא ּברגלֹו, ויׁשּוף ּבּקרקע ירק לא ְְְְְֶֶַַַַַַָָָֹֹֻהּגּמֹות.
לפי  והֹול הּקרקע, ּגּבי ׁשעל הרק לדרס ּומּתר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֻֻּגּמֹות;

ֻּתּמֹו.
המׂשחקֹות‚. -נׁשים ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן לׂשחק ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֻאסּורֹות
לכּבד ּגּמֹות,[לנקות]ואסּור יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, את ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָֻ

לזּלף ּומּתר ּבאבנים. רצּוף היה ּכן אם מים [להזות]אּלא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ׁשהרי  ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו הּקרקע, ּגּבי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻעל

סכין אין .לכ מתּכּון מיפה]אינֹו חומר את [מריחת ְְִִֵֵֵֶַָָ
אֹותֹו נֹופחין ואין ּבאבנים; רצּוף היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָהּקרקע,

האבק] את להרחיק כדי אֹותֹו,[במפוח, מדיחין ואין ,ְְִִֵ
ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ּבׁשּבת וחמר קל טֹוב, ּביֹום ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאפּלּו
ׁשהּוא  ּבזמן הּגּמֹות להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ְְְְְִֶֶֶַַַָֹֻׁשהּוא

רצּוף. ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן ְֵֵֶֶָָעֹוׂשה
ּומרּדה „. ּתבן מביא גׁשמים, ּבימי ׁשּנתקלקלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחצר

ולא [שוטח] ּבסל, לא ירּדה לא מרּדה, ּוכׁשהּוא ְְְְְֶֶֶַַַָֹֹֹבּה;
הּקּפה ּבׁשּולי אּלא שנשברה]ּבקּפה, קופה -[תחתית ְְֵֶַָָָֻֻ

להׁשוֹות  ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ֻּגּמֹות.

זֹורע ‰. מּׁשּום חּיב הּזרעים, את אסּור הּמׁשקה לפיכ ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבגלּגל הּבֹור מן לגּנתֹו[אופן]לׁשאב ימּלא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבחצר, ּגלּגל ׁשל הּבֹור היה אם זה, ּומּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּולחרּבתֹו.
ּבגלּגל. מּמּנּו למּלאת ְְְִֶַַַָֹֻמּתר

.Â קֹוצר מּׁשּום  חּיב לרּדֹות הּתֹולׁש, אסּור ,לפיכ ; ְְִִִֵֵַַָָָ
אין [להוציא] ּכתֹולׁש. ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, מּכּורּתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּדבׁש

ואין  ּבאילן, נתלין ואין יבׁש; ּבין לח ּבין ּבאילן, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָעֹולין
ּכל  ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד יעלה ולא ּבאילן. ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹנסמכין

ּכלל  לּקרקע ּבמחּבר מׁשּתּמׁשין ואין ּכּלֹו. ּגזרה הּיֹום - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻֻ
יתלׁש. ְִֶָֹׁשּמא

.Ê ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלן אסּור ּבׁשּבת, ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּפרֹות
יתלׁש ׁשּמא ּגזרה ׁשאין - ּבֹו, להריח מּתר המחּבר, הדס . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ

מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא ללא הניתֹו קיים -] ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
אסּור תלישה] לאכילה, הראּוי וכל ותּפּוח אתרֹוג אבל ;ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָ

לאכלֹו. אֹותֹו יקץ ׁשּמא ּגזרה - ּבמחּבר ּבֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻלהריח
.Á,טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאילן

הן  הרי ׁשלׁשה, ּגבֹוהין אינן ואם עליהן; ליׁשב ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹאסּור
מּתר ּכארץ  ׁשלׁשה, לתֹו מּׁשלׁשה מּלמעלה ּבאין היּו . ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּצּדן  ּפי על אף ׁשלׁשה, ּגבֹוהין היּו ּבהן; ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהׁשּתּמׁש
אסּור  - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש אֹו לארץ, ׁשוה ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד

עליהם. ֲֵֵֵֶליׁשב
.Ëיחּת ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת בהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין

גפן]זמֹורה ולא [ענף ּבבהמה, נתלין ואין להנהיגּה. ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹ
לצּדי  נסמכין ואין ּבׁשּבת. עליה ליׁשב יֹום מּבעֹוד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיעלה
- ּבׁשּבת ּבאילן עלה מּתרין. - צדדין וצּדי ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֻבהמה;

ּובבהמה  לירד. אסּור ּבמזיד, לירד; מּתר אפּלּוּבׁשֹוגג, - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָֻ
ּפֹורקין  וכן חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ירד, - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַּבמזיד
חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ּבׁשּבת, הּבהמה מעל ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָָהּמּׂשאֹוי

.Èׁשליף טעּונה ּבהמּתֹו היתה משא]ּכיצד? ׁשל [- ְְְְִֵֶֶַָָָָ
והּוא  אחר, לצד ּומסּלקֹו ּתחּתיו, ראׁשֹו מכניס - ְְְְְְְִֵַַַַַָָֹּתבּואה
ּובהמּתֹו ׁשּבת, ּבלילי הּדר מן ּבא היה מאליו. ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָנֹופל
הּכלים  את נֹוטל החיצֹונה, לחצר ּכׁשּיּגיע - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָטעּונה
והּׂשּקין  החבלים מּתיר - נּטלין וׁשאינן ּבׁשּבת; ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּנּטלין
ׂשּקין  היּו אם - הּמׁשּתּברין ּדברים ּבּׂשּקין היּו ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָנֹופלין.
והּׂשּקין  ּתחּתיהן, ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָקטּנים,
ׁשֹולף, הּכר, לׁשלף ירצה אם ׁשהרי הּכרים; על ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹנֹופלין
ּכלי  ּבּטל ׁשּלא ונמצא וקּלים, קטּנים ׁשהּׂשּקים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹמּפני

מּתיר [מיעודו] - זכּוכית ׁשל עׁשתֹות טעּונה היתה .ְְְֲִִֶַָָָָ
ּבכ אין ׁשּיּׁשברּו, ּפי על ׁשאף נֹופלין; והן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּׂשּקים
מּועט  ּולהפסד עֹומד, להּתכה הּכל ׁשהרי ּגדֹול, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהפסד
זכּוכית  ּכלי ּומלאים ּגדֹולים הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹלא
ׁשם  יּניחם לא מקֹום, ּומּכל ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום - בהמה ּגּבי ְֲִִֵֵֵַַַַַַָעל
.‡È מּׁשּום חּיב אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמדּבק

מלּקט  - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָמעּמר.
יד על יד מעט]על לתֹו[מעט לא יּתן לא אבל ואֹוכל; ְְֲִֵֵַַָָָֹֹ

ׁשאם  ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ה ּקּפה, לתֹו ולא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻהּסל
ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹעׂשה
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מֹוכרין  אין למּכר, ׁשּלא מֹוכרין ׁשּנהגּו אין מקֹום ּובכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹ
- ּגּסה ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו ּגּסה, חּיה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלהן

סרסּור. ידי על ְְֵֶַַָאּלא
.Âלֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי

ּכׁשהיא  עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו והיתה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּכיסֹו,
ׁשּלא  ּכדי מעליה, נֹוטלֹו לעמד ּוכׁשּתרצה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמהּלכת,

והּוא ּתהיה[הכיס]ּתעמד ׁשּלא עד לא עליה, ׁשם ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ּכל  ּבקֹול, ואפּלּו להנהיגּה, לֹו ואסּור הּנחה. ולא ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָֹעקירה
ּוגזרת  ּבׁשּבת. מחּמר יהיה ׁשּלא ּכדי עליה, ׁשהּכיס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹזמן
אם  אּלא ּבהמה, ּגּבי על ּכיסֹו יּניח ׁשּלא היא, ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחכמים

נכרי. עּמֹו ְִִֵָאין
.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

היה  מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן, לאחד נֹותנֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָעּמֹו
- וקטן חרׁש לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - וקטן ׁשֹוטה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָלּׁשֹוטה;

ׁשּירצה  מהם זה לאי ולא נֹותנֹו ּבהמה, עּמֹו היתה לא . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ
ּפחֹות  ּפחֹות ּבֹו מהּל - אּלּו מּכל אחד ולא ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹנכרי,

אּמֹות אמות]מארּבע ד' סוף כל מציאה [עוצר ואפּלּו . ְְֲִִֵַַַַָ
מהּל לידֹו, אבל ׁשּבאה אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבּה ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָ

עליה להחׁשי יכֹול אם - לידֹו ׁשּתבֹוא [להמתין קדם ְְְִִֶֶֶַָָָָָֹ
מוצ"ש] עד ּפחֹות לידה מֹוליכּה לאו, ואם ;מחׁשי ,ְְִִִַָָָ

אּמֹות. מארּבע ְֵַַַָּפחֹות
.Á לרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר

הרסן  לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא - ׁשיר הרּבים ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ
אם  אבל לּכלב. וסּוגר לּנאקה וחטם לּגמל ואפסר ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָלּסּוס
ׁשּקׁשר  ּכגֹון ּבֹו, מׁשּתּמרת ׁשאין ּבמתג ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהֹוציא
אּלא  לֹו צריכה ׁשאינּה ּבמתג אֹו הּסּוס, ּבפי ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָחבל
ׁשל  ּבׁשיר חמֹור ׁשהֹוציא ּכגֹון מּמּנּו, ּבפחֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָמׁשּתּמרת
ׁשמירה  ׁשּכל מּׂשאֹוי; זה הרי - ּבסּוגר חתּול אֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָסּוס

לּה. הּוא מּׂשאֹוי - ּפחּותה ׁשמירה אֹו ְְְִַָָָָֻמעּלה
.Ë קׁשּורין היּו אפּלּו ;וימׁש ּבזה, זה ּגמּלים יקׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא

ּבׁשּבת  נמׁשכין אינן ׁשּבת, הּוא מערב מכניס אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ידֹו מּתֹו חבל יצא ׁשּלא והּוא, - ידֹו לתֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹחבלים
ּגבֹוּה ידֹו, עד הּבהמה ׁשּמּפי החבל ׁשּיהיה וצרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָטפח;
הּגמּלים  ימׁש לא מה ּומּפני יֹותר. אֹו טפח הארץ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמן
ׁשּמֹוליכן  ּכמי נראה ׁשהּוא מּפני ּבזה? זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָהּקׁשּורים
ׁשם; ּבהן ׁשּמׂשחקין אֹו ּבהמֹות ּבֹו ׁשּמֹוכרין ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלּׁשּוק

ּבזּוג ּבהמה תצא לא זה, ׁשּבצּוארּה,[פעמון]ּומּפני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
קֹול. לֹו ׁשאין ּפקּוק, היה ֲִֵֶַָָָואפּלּו

.È ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזּוג ּבהמה תצא ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹֹלא
לסימן]ׁשּבצּוארּה בה הקשורה ּבחֹותם [מטבע ולא , ְְְֶַָָָֹ

ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ּברצּועה ולא [מתקן ׁשּבכסּותּה, ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֹֹֻ
ראש] החזרת ּבמרּדעת מונע יֹוצא חמֹור ואין ְְְְֲֵֵֶַַַַָָׁשּבצּוארּה.

שעליו] מערב [כיסוי לֹו קׁשּורה היתה ּכן אם אּלא ,ְְִֵֵֶֶֶָָָָ
ּבמטלטלת ּגמל יצא ולא בד]ׁשּבת. לֹו[חתיכת הּתלּויה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

ּבזנבֹו קׁשּורה היתה ּכן אם אּלא ּבזנבֹו, אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבדּבׁשּתֹו

יד[גבנוניתו]וחֹוטרּתֹו עקּוד הּגמל יצא ולא קשורה ; -] ְְְֲֵֵַַָָָֹ
הּבהמה.ידו] ּכל ׁשאר וכן רגל. עקּוד ולא ,ְְְְֲֵֵֶֶַָָָֹ

.‡È ּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין
האליה  ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.

ינזקו] שלא ּבעצים [שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ
ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ּכדי  צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא העגל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואין
ּבׂשבכה  ּבהמה תצא ולא לחריׁשה. נֹוח ויהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּכנע

לא [מחסום] אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה ְְִִִִֵֶֶַָָֹֹֹׁשּמּניחין
הּקּפד ּבעֹור הּפרה תצא ולא ׁשּמּניחין [קיפוד]תאכל. ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻ

י  ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה יינק ׁשּלא ּכדי ּדּדיה על ׁשנה;לּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
לׁשּמר. ּבין לנֹואי ּבין קרניה, ׁשּבין ּברצּועה תצא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹולא

מיוחדת]עז לשמירה ּבקרניה[הזקוקה לּה [-עשה ׁשחקק ְְֵֶֶַַָָָ
האפסר] את בו להשחיל כדי הּקׁשּור חור ּבאפסר יֹוצאה ,ְְְַַָָָ

ּתנּתחּנּו ׁשּמא אסּור, - ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ּבׁשּבת; ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּבחקק
ּכּיֹוצא [תנתקנו] ּכל וכן הרּבים. ּברׁשּות ּבידֹו ויביאּנּו ,ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

ֶָּבזה.
.·È ּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּזכרים

לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על יעלּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן יּפלּו ׁשּלא [בדים]ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ

ואליה  יֹוצאֹות, והרחלים ּבהן. אֹותם ׁשּמיּפין ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻהמרּקמֹות
זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, על למעלה קׁשּורה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלהן
זכרים; עליהן יעלּו ׁשּלא ּכדי למּטה, קׁשּורה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹאֹו

מלּפפֹות ׁשּיהיה [כרוכות]ויֹוצאֹות ּכדי ּבמטלנּיֹות, ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֻ
ּכדי  קׁשּורֹות, ודּדיהן יֹוצאֹות העּזים נקי. ׁשּלהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּצמר
יצא  ׁשּלא ּכדי קׁשרן אם אבל החלב; מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּייבׁש

יצאּו. לא אּלּו הרי לערב, אֹותֹו ׁשּיחלב עד ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהחלב
.‚È מערב לֹו ׁשּקׁשּור ּפי על אף ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ׁשּועלׁשּבת  ּבזנב הּסּוס ולא הרע]; עין נגד לו ,[שתולים ְְִַַַָָֹ
ּבזהֹורית אדום]ולא עיניו[משי תצא [לנוי]ׁשּבין ולא . ְְְִִֵֵֵֵֶָֹֹ

ּבקלסטר ולא [סל]ּבהמה ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבאגד  היא יֹוצאה אבל לבהמה; ממחה ׁשאינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּבקמיע

ּובכבׁשיׁשין[תחבושת] הּמּכה, ּגּבי עץ]ׁשעל [לוחות ְְִִֵֶַַַַַָ
הּמדלּדלת ּובׁשלּיה הּׁשבר, ּגּבי ּבּה;[תלויה]ׁשעל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ונֹותן  ּבחצר. ּבֹו ּומטּילת ׁשּבצּוארּה, זּוג לּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּופֹוקק
אין  אבל ּבחצר; ּומטּיל ּבׁשּבת, החמֹור על ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָמרּדעת

ּבׁשּבת. ּבפיה קלסטר לּה ְְְְִִֵַַָָָּתֹולין
.„Èּכ ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשאדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשם

ואמתֹו עבּדֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשהן הּוא ּפי על ואף ; ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֻ
לׁשמרן  עליו מצוה - עֹוׂשין עצמן ּולדעת דעת, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָּבני
ינּוח  "למען ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, מלאכה מעׂשּית ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּולמנען

והּגר". אמת ּבן ויּנפׁש ,וחמר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹׁשֹור
.ÂË עבדים הם - ׁשביתתן על מצּוין ׁשאנּו ואמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻעבד

ׁשהעבדים ׁשּמלּו מצוֹות וקּבלּו עבדּות, לׁשם וטבלּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
ט  ולא מלּו ׁשּלא עבדים אבל ּבהן. אּלא חּיבין בלּו, ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ּכגר  הן הרי - ּבלבד נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹקּבלּו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

zay zekld - mipnf xtq - xii` 'b iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לעצמן  ּבׁשּבת מלאכה לעׂשֹות ּומּתרין ְְְְֲִַַַָָָָָָֻּתֹוׁשב;
אּלא  ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ּבחל. ּכיׂשראל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבפרהסיא,

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ְִֵֵֶַַּבזמן
.ÊË וגר ּבׁשּבת, לעצמֹו מלאכה עֹוׂשה ּתֹוׁשב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָהֹואיל

ּבן  "ויּנפׁש נאמר ּבמי ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל  ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת

ליׂשראל יׂשראל, מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּגר  זה היה ואפּלּו עֹוׂשה; לעצמֹו אבל ּבׁשּבת, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָרּבֹו

לעצמֹו. עֹוׂשה זה הרי ְְְֲֵֶֶַַעבּדֹו,

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום

כא  ¤¤ּפרק
"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה ׁשאינן נאמר מּדברים אפּלּו - ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאסרּו הן, הרּבה ּודברים מהן. לׁשּבת חּיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמלאכה,
ׁשבּות מּׁשּום השביתה]חכמים ּדברים,[להרבות מהן - ְְֲִִִֵֶָָ

ּדברים, ּומהן למלאכֹות, ּדֹומים ׁשהן מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָאסרּום
הן: ואּלּו סקילה; אּסּור מהן יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאסרּום

חֹורׁש·. מּׁשּום חּיב זה הרי ּגּמֹות, הּמׁשוה לפיכ,ּכל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות יׁשוה [חרושה]אסּור ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
האֹוצר את המפּנה תבואה]ּגּמֹות. מּפני [מחסן ּבׁשּבת, ְְְִֵֶֶַַַָָָֻ

אֹורחים, ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון מצוה, לדבר לֹו צרי ְְְְְִִִִִֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשּמא  האֹוצר, ּכל את יגמר לא - מדרׁש ּבֹו קֹובע ְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹאֹו
ּבכתל  מקּנחֹו רגלֹו, ּגּבי ׁשעל טיט הּגּמֹות. להׁשוֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹֻיבֹוא
להׁשוֹות  יבֹוא ׁשּמא ּבקרקע, לא אבל ּבקֹורה, ְְְְְֲֶַַַָָָָֹאֹו
יׁשוה  ׁשּמא ּברגלֹו, ויׁשּוף ּבּקרקע ירק לא ְְְְְֶֶַַַַַַָָָֹֹֻהּגּמֹות.
לפי  והֹול הּקרקע, ּגּבי ׁשעל הרק לדרס ּומּתר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֻֻּגּמֹות;

ֻּתּמֹו.
המׂשחקֹות‚. -נׁשים ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן לׂשחק ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֻאסּורֹות
לכּבד ּגּמֹות,[לנקות]ואסּור יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, את ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָֻ

לזּלף ּומּתר ּבאבנים. רצּוף היה ּכן אם מים [להזות]אּלא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ׁשהרי  ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו הּקרקע, ּגּבי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻעל

סכין אין .לכ מתּכּון מיפה]אינֹו חומר את [מריחת ְְִִֵֵֵֶַָָ
אֹותֹו נֹופחין ואין ּבאבנים; רצּוף היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָהּקרקע,

האבק] את להרחיק כדי אֹותֹו,[במפוח, מדיחין ואין ,ְְִִֵ
ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ּבׁשּבת וחמר קל טֹוב, ּביֹום ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאפּלּו
ׁשהּוא  ּבזמן הּגּמֹות להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ְְְְְִֶֶֶַַַָֹֻׁשהּוא

רצּוף. ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן ְֵֵֶֶָָעֹוׂשה
ּומרּדה „. ּתבן מביא גׁשמים, ּבימי ׁשּנתקלקלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחצר

ולא [שוטח] ּבסל, לא ירּדה לא מרּדה, ּוכׁשהּוא ְְְְְֶֶֶַַַָֹֹֹבּה;
הּקּפה ּבׁשּולי אּלא שנשברה]ּבקּפה, קופה -[תחתית ְְֵֶַָָָֻֻ

להׁשוֹות  ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ֻּגּמֹות.

זֹורע ‰. מּׁשּום חּיב הּזרעים, את אסּור הּמׁשקה לפיכ ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבגלּגל הּבֹור מן לגּנתֹו[אופן]לׁשאב ימּלא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבחצר, ּגלּגל ׁשל הּבֹור היה אם זה, ּומּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּולחרּבתֹו.
ּבגלּגל. מּמּנּו למּלאת ְְְִֶַַַָֹֻמּתר

.Â קֹוצר מּׁשּום  חּיב לרּדֹות הּתֹולׁש, אסּור ,לפיכ ; ְְִִִֵֵַַָָָ
אין [להוציא] ּכתֹולׁש. ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, מּכּורּתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּדבׁש

ואין  ּבאילן, נתלין ואין יבׁש; ּבין לח ּבין ּבאילן, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָעֹולין
ּכל  ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד יעלה ולא ּבאילן. ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹנסמכין

ּכלל  לּקרקע ּבמחּבר מׁשּתּמׁשין ואין ּכּלֹו. ּגזרה הּיֹום - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻֻ
יתלׁש. ְִֶָֹׁשּמא

.Ê ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלן אסּור ּבׁשּבת, ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּפרֹות
יתלׁש ׁשּמא ּגזרה ׁשאין - ּבֹו, להריח מּתר המחּבר, הדס . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ

מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא ללא הניתֹו קיים -] ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
אסּור תלישה] לאכילה, הראּוי וכל ותּפּוח אתרֹוג אבל ;ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָ

לאכלֹו. אֹותֹו יקץ ׁשּמא ּגזרה - ּבמחּבר ּבֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻלהריח
.Á,טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאילן

הן  הרי ׁשלׁשה, ּגבֹוהין אינן ואם עליהן; ליׁשב ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹאסּור
מּתר ּכארץ  ׁשלׁשה, לתֹו מּׁשלׁשה מּלמעלה ּבאין היּו . ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּצּדן  ּפי על אף ׁשלׁשה, ּגבֹוהין היּו ּבהן; ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהׁשּתּמׁש
אסּור  - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש אֹו לארץ, ׁשוה ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד

עליהם. ֲֵֵֵֶליׁשב
.Ëיחּת ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת בהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין

גפן]זמֹורה ולא [ענף ּבבהמה, נתלין ואין להנהיגּה. ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹ
לצּדי  נסמכין ואין ּבׁשּבת. עליה ליׁשב יֹום מּבעֹוד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיעלה
- ּבׁשּבת ּבאילן עלה מּתרין. - צדדין וצּדי ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֻבהמה;

ּובבהמה  לירד. אסּור ּבמזיד, לירד; מּתר אפּלּוּבׁשֹוגג, - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָֻ
ּפֹורקין  וכן חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ירד, - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַּבמזיד
חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ּבׁשּבת, הּבהמה מעל ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָָהּמּׂשאֹוי

.Èׁשליף טעּונה ּבהמּתֹו היתה משא]ּכיצד? ׁשל [- ְְְְִֵֶֶַָָָָ
והּוא  אחר, לצד ּומסּלקֹו ּתחּתיו, ראׁשֹו מכניס - ְְְְְְְִֵַַַַַָָֹּתבּואה
ּובהמּתֹו ׁשּבת, ּבלילי הּדר מן ּבא היה מאליו. ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָנֹופל
הּכלים  את נֹוטל החיצֹונה, לחצר ּכׁשּיּגיע - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָטעּונה
והּׂשּקין  החבלים מּתיר - נּטלין וׁשאינן ּבׁשּבת; ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּנּטלין
ׂשּקין  היּו אם - הּמׁשּתּברין ּדברים ּבּׂשּקין היּו ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָנֹופלין.
והּׂשּקין  ּתחּתיהן, ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָקטּנים,
ׁשֹולף, הּכר, לׁשלף ירצה אם ׁשהרי הּכרים; על ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹנֹופלין
ּכלי  ּבּטל ׁשּלא ונמצא וקּלים, קטּנים ׁשהּׂשּקים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹמּפני

מּתיר [מיעודו] - זכּוכית ׁשל עׁשתֹות טעּונה היתה .ְְְֲִִֶַָָָָ
ּבכ אין ׁשּיּׁשברּו, ּפי על ׁשאף נֹופלין; והן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּׂשּקים
מּועט  ּולהפסד עֹומד, להּתכה הּכל ׁשהרי ּגדֹול, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהפסד
זכּוכית  ּכלי ּומלאים ּגדֹולים הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹלא
ׁשם  יּניחם לא מקֹום, ּומּכל ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום - בהמה ּגּבי ְֲִִֵֵֵַַַַַַָעל
.‡È מּׁשּום חּיב אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמדּבק

מלּקט  - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָמעּמר.
יד על יד מעט]על לתֹו[מעט לא יּתן לא אבל ואֹוכל; ְְֲִֵֵַַָָָֹֹ

ׁשאם  ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ה ּקּפה, לתֹו ולא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻהּסל
ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹעׂשה
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עּמּור  לידי ויבֹוא הּקּפה, את ּבתֹו מקּבצין אין וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻ
ּכמעּמר. ׁשּנראה מּפני ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּמלח

.·È- וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָמפרק
מפרק  מּׁשּום ורּמֹונים,חּיב ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִֵַָָָָֹ

וענבים  ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ּומקצת ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָהֹואיל
ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים לסחט יבֹוא ׁשּמא -ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּפריׁשין ועזרּורים[חבושים]ּכגֹון הדומה ותּפּוחים [פרי ְְְְְִִִִַַ
סחיטה.לתפוח] ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, לסחטן מּתר -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ

.‚Èבחומץ]ּכבׁשין שנכבשו [פירות ּוׁשלקֹות[פירות ְְִָָ
להֹוציא שנתבשלו] ואם מּתר; ּגּופן, לרּכ אם - ְְְְִִִֵֶַָָָָֻׁשּסחטן

מימיו, ׁשּיזֹובּו הּׁשלג את מרּסקין ואין אסּור. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמימיהן,
הּׁשּום  הּקערה. לתֹו אֹו הּכֹוס לתֹו הּוא מרּסק ְְְְֲֵַַַַָָָאבל

בשלו]והּבסר שלא שלא והּמלילֹות[ענבים [שיבלים ְְְִֶַַֹ
ּדיכהבשלו] מחּסרין אם - יֹום מּבעֹוד ,[כתישה]ׁשרּסקן ְְְִִִִִֶָָָֻ

ּבּיד, ׁשחיקה מחּסרין ואם ּבׁשּבת; ּדיכתן לגמר לֹו ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֻאסּור
לגמר  לֹו מּתר ,לפיכ ּבׁשּבת. ׁשחיקתן לגמר לֹו ְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹֻֻמּתר

הריפֹות שעורים]ׁשחיקת הּפרּור [גרעיני גדולה]ּבעץ [כף ְְִִֵַַָָ
האׁש. מעל אֹותּה ׁשּמֹורידין אחר ּבׁשּבת, הּקדרה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבתֹו

.„Èמלילֹות מאכל]הּמֹולל דבר באצבעותיו -[מפורר ְִֵַ
ּפטּור; ּבפיו, הּיֹונק ּכדׁש. יראה ׁשּלא ּכדי ּבׁשּנּוי, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמֹולל

ּגֹונח היה גרון]ואם ּבפיו[מכאבי לינק לֹו מּתר [מדדי - ְְִִִֵַָָָֹֻ
צערֹוהבהמה] ּומּׁשּום יד, ּכלאחר מפרק ׁשהּוא מּפני ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּגזרּו, ְְִֵֶַַַָָָָֹלא
.ÂË וענבים זיתים אם - ּבׁשּבת מׁשקין מהן ׁשּזבּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפרֹות

ׁשּבת; מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור - ְְִִֵֵַַַַָָָָהם
ּתּותים  ואם ּבׁשּבת. אֹותן ויסחט יתּכּון ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּגזרה
מהן  ׁשּזבּו מׁשקין לאכילה, הכניסן אם - הן ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָורּמֹונים
אסּורין  מהן ׁשּזבּו מׁשקין לדרכן, הכניסן ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻמּתרין;

ׁשּבת  מֹוצאי .עד ֵַַָָ
.ÊË מהן ויצאּו ׁשּבת, מערב ׁשרּסקן וענבים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזיתים

מּתרין  - מעצמן מערב מׁשקין ׁשרּסקן ּדבׁש חּלֹות וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
ּכאן  ׁשאין מּתרין; ּבׁשּבת, מהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּבת

מּבערב. רּסקן ׁשּכבר לגזרה, ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָמקֹום
.ÊÈ ּפי על אף ,לפיכ הן. מלאכֹות מאבֹות ּובֹורר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָזֹורה

למל  ּכׁשהּוא ׁשּמּתר - אצּבעֹותיו, ּבראׁשי מלילֹות ל ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֻ
הקליפה]מנּפח להפריח מפיו אויר ּבידֹו[מוציא מנּפח , ְְְֵֵַַַַָ

ּבקנֹון לא אבל - ּכחֹו ּבכל נפה]אחת ּבתמחּוי [מין ולא ְְְְְֲַַַָָָֹֹֹ
גדולה] ׁשהּוא [קערה ּובכברה, ּבנפה ינּפה ׁשּמא ּגזרה ,ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ

והמׁשּמר מרּקד [מנפה]חּיב. אֹו ּבֹורר ּתֹולדת ׁשמרים, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
מים  אֹו צלּול יין לסּנן ׁשּמּתר ּפי על אף ,לפיכ ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּוא;

ּבקפיפה אֹו ּבסּודרין יעׂשה [סל]צלּולין לא - מצרית ְְְְֲִִִִִִֶַָָֹ
ּבּסּודר הכלי]ּגּמה לפי דחיסתו ּכדר[ע"י יעׂשה ׁשּלא ; ְֲֶֶֶֶַַָָֹֻ

אסּור  וכן ּבמׁשּמרת. לׁשּמר ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
ׁשּמא  - ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר המׁשּמרת את ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹלתלֹות

המחּבץ וכן לׁשּמר. חמאה]יבֹוא ּבֹורר [מייצר ּתֹולדת , ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָ

ואגֹוזים  ׁשמׁשמין ׁשּנֹותנין ּפי על אף ,לפיכ ְְְְֱִִִִִֶֶַַָֻהּוא;
יחּבץ לא הדבש]לדבׁש, מן ּבידֹו.[יפריד ְְְִֵַַָֹ

.ÁÈ זה הרי - לבּׁשלֹו ּכדי ּדק ּדק הּירק את ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָהמחּת
וחּיב  טֹוחן, הּׁשחת ּתֹולדת את לא מרּסקין אין ,לפיכ ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

בהמה] מאכל ּבין [תבואה ּבהמה, לפני החרּובין את ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹולא
ּכט  ׁשּנראה מּפני - ּגּסה ּבין את ּדּקה מחּתכין אבל ֹוחן. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשאין  - הּכלבים לפני הּנבלה ואת ּבהמה, לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּדלּועין
עמיר ׁשל אלּמֹות ּומּתירין ּבפרֹות. לפני [חציר]טחינה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻ

ּומפספס לא [מרסק]בהמה, אבל קטּנֹות; אלּמֹות ּבידֹו ְְְְְֲֲֵֵַַָָָֹֻ
ׁשּבהן. הּטרח מּפני ּגדֹולֹות, ְְֲִֵֶֶַַָֹֻאלּמֹות

.ËÈוקֹורנית ואזֹוב סיאה צמחים]חבילי וכּיֹוצא [מיני ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
וקֹוטם  מהן, מסּתּפק - ּבהמה למאכל ׁשהכניסן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבהן,
ׁשּלא  - הרּבה ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו; ּבראׁשי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹואֹוכל

לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר .[לכתוש]יעׂשה ְְְֲֶֶֶֶֶַָָֹֹ
.Î הּמאכל לתֹו לּתן ּבהן, וכּיֹוצא ּפלּפלים לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּצרי

ּבידּבׁשּבת  ּכֹותׁש זה הרי אבל [קת]- ּובקערה. הּסּכין, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
אסּור  ,לפיכ טֹוחן; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּבמכּתׁשת
סּמנין. יׁשחק ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת להתרּפאֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹלבריא

.‡Î ּבריאים מאכל ׁשאינן ּדברים יאכל לא ּכגֹון ּכיצד? , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּופיאה צמחים]אזֹובין המׁשלׁשלין,[מיני ּדברים ולא ; ְְְְְֲִִִִַַָָֹ

ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן ּבּה. וכּיֹוצא לענה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכגֹון
סּמנין ּבֹו ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון לׁשּתֹותן, [תרופה]הּבריאים ְְְְִִִִִִֶַַַָָ

ֲִַָועׂשבים.
.·Î לאכלן הּבריאים ׁשּדר ּומׁשקין אכלין אדם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכל

והאזֹובולׁשּתֹותן  והּכׁשּות הּכסּבר ּכגֹון צמחים], ;[מיני ְְְְְְְִֵַַָָָֻ
ּבהן  להתרּפאֹות ּכדי ואֹוכלן מרּפאין, ׁשהם ּפי על ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָאף

חלּתית ׁשתה ּבריאים. מאכל והן הֹואיל מּתר, [מין - ְְְֲִִִִִֵַַָָָֻ
מּתר צמח] - והֹול ׁשֹותה הּוא והרי הּׁשּבת, ְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻמּקדם

לׁשּתֹות  הּבריאים ׁשּנהגּו ּבמקֹומֹות ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָלׁשּתֹותֹו
הּמצרי זיתֹוס וׁשֹותין מיני החלּתית; כמה של [ערבוב ְְְִִִִִֵַַ

מקֹום.אוכלין] ְָָּבכל
.‚Îלסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוכן

וׁשאין  לרפּואה; ׁשּנתּכּון ּפי על ואף ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהן
החֹוׁשׁש אסּורין. ּבהן, סכין -[כואב]הּבריאים ּבמתניו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשמן  ולא הּׁשמן; את הּוא ס אבל וחמץ, יין יסּו ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
לסּו ּומּתר אֹותֹו. סכין ׁשהּבריאים ּבמקֹום אּלא ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻורד,

מקֹום  ּבכל ּומלח נּגפהׁשמן -[לקתה]. רגלֹו אֹו ידֹו ְְְִֶֶֶַַָָָָ
היה [מכווצה]צֹומתּה ואם ּבחמץ; צֹומתּה ואינֹו ּביין, ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹ

אסּור.[איסטניס]ענג ּביין אף , ְִַַָָֹ
.„Î;ויפלט החמץ, את ּבהן יגּמע לא - ּבׁשּניו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחֹוׁשׁש

ּובֹולע  הּוא, מגּמע יערערּנּואבל לא ּבגרֹונֹו, החֹוׁשׁש . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
ואם [יגרגרנו] - הרּבה ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָּבׁשמן;

הּמצטכי את לֹועסין אין נתרּפא. הנוטף נתרּפא, [שרף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַ
ּבזמן מעצים] ּבׁשּבת, ּבסם הּׁשּנים את ׁשפין ואין ,ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

מּתר. הּפה, לריח נתּכּון ואם לרפּואה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּמתּכּון
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.‰Î ּגב על הּוא נֹותן אבל העין, לתֹו יין נֹותנין ְְֲִִִֵֵַַַַָָאין
ּתפל ורק משהו]העין. שטעם לפני האדם על [רוק אפּלּו , ְֲִִֵַַָָֹ

קילֹור אסּור. העין לעין]ּגב מערב [משחה אֹותֹו ׁשּׁשרה ִִֵֶֶֶַַָָָָ
מי  חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבׁשּבת, עיניו ּגב על מעבירֹו - ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָׁשּבת
ולא  לרּפאתֹו; ּכדי ּגמי עליו יכר לא ּבאצּבעֹו, ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּלקה

ּדם. מּמּנּו להֹוציא ּכדי ּבידֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָידחקּנּו
.ÂÎ ּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאין
הּמּכה [בד]מֹו על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ְְִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשעל

לּמּכה  ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן אבל .ּבׁשּבת; ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָ
עּתיק היה ואם הּמּכה; ּגּבי על יבׁש מֹו [ישן]ונֹותנין ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּכרטּיה. ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְִִִֵֶָָ
.ÊÎּכלי,[נפלה]ׁשּפרׁשה[תחבושת]רטּיה ּגּבי על ְְְִִֵֶַַָָָ

אסּור  קרקע, ּגּבי על ּפרׁשה ואם אֹותּה; ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָמחזירין
לכּתחּלה  הּמּכה ּגּבי על רטּיה ּומּניחין ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָלהחזירּה.

ׁשבּות אּסּור ׁשאין להרבות ּבּמקּדׁש, דרבנן [איסור ְְִִֵֶַָ
[- הּמּכה;השביתה ּפי מקּנחין מקֹום, ּובכל ְְְְִִִַַַַָָָָּבּמקּדׁש.

ימרח. ׁשּמא הרטּיה, את מקּנחין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָואין
.ÁÎׁשּיסּו והּוא - ּבׁשּבת מעים ּבבני ּוממׁשמׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכין

עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכדי אחת, ּבבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימׁשמׁש
זה ּבחל  מתעּמל? הּוא זה אי ּבׁשּבת. מתעּמלין ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עד  ׁשּיהּל אֹו ויּזיע, ׁשּייגע עד ּבכח ּגּופֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשּדֹורסים
ּבׁשּבת, ׁשּיּזיע ּכדי עצמֹו את ליּגע ׁשאסּור - ויּזיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּייגע
ּדימֹוסֹות  ּבקרקע לעמד אסּור וכן רפּואה. ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמּפני

מלוחה] ׁשּמעּמלת [קרקע מּפני יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּבארץ
ְְַָּומרּפאה.

.ËÎּב ולא ׁשּמׁשלׁשלין, ּבמים רֹוחצין טיט אין ְְְְְְֲִִִִֵֶַַֹ
ּבֹו הּבאּוׁשיםׁשּטֹובעין מׁשרה ּבמי ולא ,[מלוכלכים], ְְְְְִִִֵֶַָֹ

סדֹום ּבים הּגדֹול [המלח]ולא ׁשּבּים הרעים ּבּמים ולא , ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹ
ענג"; לּׁשּבת "וקראת וכתּוב: הן, צער אּלּו ׁשּכל מּפני -ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
על  אף - מּיד עלה אּלא ּבהם, נׁשּתהה לא אם ,ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹלפיכ

חטטין לֹו ׁשּיׁש מּתר.[שחין]ּפי ּבראׁשֹו, ְֲִִֵֶָָֹֻ
.Ï מלכלכֹות ידיו היּו ואם ּבמגרדת; מתּגרדין ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻאין

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו ּגֹורד ּבטיט, אֹו סכין ּבצֹואה . ְְְְְִִֵֵֵַָָ
המכה]ּומפרכין גלדי לא [משפשפים אבל לעּנגֹו, לאדם ְְְְְֲִַָָָָֹ

ּבסיכה  צערּה להסיר מּתר צער, לּה היה ואם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֻלבהמה;
ּכרׁשינין ׁשאכלה ּבהמה .בהמה]ּופרּו הרּבה,[מאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

אחזּה ואם ׁשּתתרּפא; ּבׁשביל ּבחצר אֹותּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמריצין
ואין [שטף] ׁשּתצטּנן, ּבׁשביל ּבּמים אֹותּה מעמידין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּדם,

סּמנין. לּה יׁשחק ׁשּמא ְְִִִֶַָָָֹחֹוׁשׁשין
.‡Ï ּבׁשּבת האכל את מקיאין ּבּמה [להקלה]אין . ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּבסם אמּורים? בליעה]ּדברים חומר ׁשּמא [באמצעות - ְְֲִִֶַָָ
מּתר  ּולהקיא, ּפיו לתֹו ידֹו להכניס אבל סּמנין; .יׁשחק ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹֻ

הראי להֹוציא ּכדי ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו לדחק [צרכים]ואסּור ְְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ
ּומּתר  המׁשלׁשלין. סּמנין להׁשקֹותֹו יבֹוא ׁשּמא - ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּלֹו

ּבׁשּבת הּטּבּור על ּכֹוס רוח]לכּפֹות כוסות ּכדי [כעין ְְְִֵַַַַָ
לחּנק מּתר וכן מפרקתו]להעלֹותֹו. ּוללּפף [ליישר ְְְְֲֵֵֵַַַָֻ

אזנים[בבגדים] ּולהעלֹות הּקטן, לגידי את [רפואה ְְֲִֶַַַָָָ
אנקליהאוזניים] ּולהעלֹות ּבכלי, ּבין ּבּיד [תנוך ּבין ְְְְֲִִִֵֵַַַָ

הנשימה] להקלת הלב -שכנגד ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ;ְֵֵֶֶַָָ
לחש ּכדי  ּבסּמנין אֹותן עֹוׂשין לׁשחיקה,[לחשוש]אין ְְְִִִִֵֵַָָָָֹ

מהן. צער לֹו ְֵֵֶַַויׁש
.·Ï ּכֹוברין אין לפיכ מלאכֹות. מאבֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַָָהמרּקד,

ּבכברה[מנפים] הּתבן הּכברה [בנפה]את יּניח ולא ; ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּמֹוץ  ׁשּירד ּבׁשביל ּגבֹוּה ּבמקֹום ּתבן ּבּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

הּתבן [הקליפה] נֹוטל אבל ּכמרּקד. ׁשהּוא מּפני -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ
לאבּוס ּומֹולי לבהמה]ּבכברה האכלה ּפי [סל על אף , ְִִִֵַַָָָ

.לכ מתּכּון אינֹו ׁשהרי - הֹולכה ּבׁשעת הּמֹוץ ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּירד
.‚Ïוקמח]מגּבל מים לפיכ[מערבב לׁש; מּׁשּום חּיב , ְְִִֵַַָָָ

קלי קמח מגּבלין קלוייה]אין מחטה הרּבה,[שנעשה ְְְִִֵֵֶַַַָ
את  לגּבל ּומּתר קלי. ׁשאינֹו קמח ללּוׁש יבֹוא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמא
ׁשּקלּו ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ּתבּואה אבל מעט. מעט ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּקלי
היא  ׁשהרי ּגּסה, טחינה אֹותּה טחנּו ּכ ואחר ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָאֹותּה,
ּבחמץ  מּמּנה לגּבל מּתר - 'ׁשתית' הּנקראת והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻּכחל,
אבל  ;ר ׁשּיהיה והּוא, אחת; ּבבת הרּבה ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָוכּיֹוצא
ּכיצד? לׁשּנֹות; וצרי ּכלׁש. ׁשּנראה מּפני אסּור, - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקׁשה

החמץ. את נֹותן ּכ ואחר הּׁשתית, את ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנֹותן
.„Ïתבואה]הּמרסן של ראּוי [סובין ׁשאינֹו ּפי על אף - ְִֵֶַַַָָֻ

וכּיֹוצא  העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו; ּגֹובלין אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלגּבל,
הּתרוד ּבֹו ּומֹולי הּמרסן, ּגּבי על מים ונֹותנין [-ּבֹו. ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻ

ּכלׁש.כף] יראה ׁשּלא ּבידֹו, ממרס אינֹו אבל וערב; ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשתי
ונֹותן  ׁשּיתערב; עד לכלי מּכלי מנערֹו נתערב, לא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאם
הּמרסן  לערב ּומּתר הּׁשורים. לפני אֹו הּתרנגֹולין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻלפני
ונֹותן  הרּבה, ּבכלים אֹותֹו ּומחּלק אחד, ּבכלי זֹו ּדר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
ּכֹור, אפּלּו אחד ּבכלי ּומערב ּובהמה; ּבהמה ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָלפני

ּכֹורים. ֲִִַאפּלּו
.‰Ï ׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין

לידי  אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבחל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל
וכּיֹוצ  קמח ּבֹוליׁשת ּבׁשּבת א הּגמל יאכיל לא ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ירּביץ ולא ימים, ארּבעה אֹו ׁשלׁשה עגל [יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּבבת  ּומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן ּפיו ויפּתח ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַוכּיֹוצא
למקֹום  ותרנגֹולים, יֹונים ּפי לתֹו יּתן לא וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹאחת.

להחזיר[בגרון] יכֹולין מאכיל [להוציא]ׁשאינן אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָ
נֹותן  אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה מעּמד, הּבהמה את ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻֻהּוא
ּבמקֹום  עצמן, ּבפני וכרׁשינין עצמן ּבפני מים ּפיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָלתֹו
ׁשּיכֹול  ּבמקֹום ּבידֹו, לעֹוף מאכיל וכן להחזיר. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיכֹולה
אֹוכלין. והם לפניהן ׁשּיּתן לֹומר, צרי ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָלהחזיר.

.ÂÏ ּכגֹון עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבּמה
מי  אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
- ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, מזֹונֹותיו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָׁשאין

מים  לא מזֹון לא לפניהן יּתן להעמיד לא לאדם ּומּתר . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻ
יעמיד  לא אבל אֹוכלת, והיא עׂשבים ּגּבי על ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבהמּתֹו

ׁשהקצה דבר ּגּבי על ּכדי [מוקצה]אֹותּה ּבפניה ועֹומד . ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
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עּמּור  לידי ויבֹוא הּקּפה, את ּבתֹו מקּבצין אין וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻ
ּכמעּמר. ׁשּנראה מּפני ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּמלח

.·È- וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָמפרק
מפרק  מּׁשּום ורּמֹונים,חּיב ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִֵַָָָָֹ

וענבים  ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ּומקצת ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָהֹואיל
ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים לסחט יבֹוא ׁשּמא -ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּפריׁשין ועזרּורים[חבושים]ּכגֹון הדומה ותּפּוחים [פרי ְְְְְִִִִַַ
סחיטה.לתפוח] ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, לסחטן מּתר -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ

.‚Èבחומץ]ּכבׁשין שנכבשו [פירות ּוׁשלקֹות[פירות ְְִָָ
להֹוציא שנתבשלו] ואם מּתר; ּגּופן, לרּכ אם - ְְְְִִִֵֶַָָָָֻׁשּסחטן

מימיו, ׁשּיזֹובּו הּׁשלג את מרּסקין ואין אסּור. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמימיהן,
הּׁשּום  הּקערה. לתֹו אֹו הּכֹוס לתֹו הּוא מרּסק ְְְְֲֵַַַַָָָאבל

בשלו]והּבסר שלא שלא והּמלילֹות[ענבים [שיבלים ְְְִֶַַֹ
ּדיכהבשלו] מחּסרין אם - יֹום מּבעֹוד ,[כתישה]ׁשרּסקן ְְְִִִִִֶָָָֻ

ּבּיד, ׁשחיקה מחּסרין ואם ּבׁשּבת; ּדיכתן לגמר לֹו ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֻאסּור
לגמר  לֹו מּתר ,לפיכ ּבׁשּבת. ׁשחיקתן לגמר לֹו ְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹֻֻמּתר

הריפֹות שעורים]ׁשחיקת הּפרּור [גרעיני גדולה]ּבעץ [כף ְְִִֵַַָָ
האׁש. מעל אֹותּה ׁשּמֹורידין אחר ּבׁשּבת, הּקדרה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבתֹו

.„Èמלילֹות מאכל]הּמֹולל דבר באצבעותיו -[מפורר ְִֵַ
ּפטּור; ּבפיו, הּיֹונק ּכדׁש. יראה ׁשּלא ּכדי ּבׁשּנּוי, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמֹולל

ּגֹונח היה גרון]ואם ּבפיו[מכאבי לינק לֹו מּתר [מדדי - ְְִִִֵַָָָֹֻ
צערֹוהבהמה] ּומּׁשּום יד, ּכלאחר מפרק ׁשהּוא מּפני ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּגזרּו, ְְִֵֶַַַָָָָֹלא
.ÂË וענבים זיתים אם - ּבׁשּבת מׁשקין מהן ׁשּזבּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפרֹות

ׁשּבת; מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור - ְְִִֵֵַַַַָָָָהם
ּתּותים  ואם ּבׁשּבת. אֹותן ויסחט יתּכּון ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּגזרה
מהן  ׁשּזבּו מׁשקין לאכילה, הכניסן אם - הן ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָורּמֹונים
אסּורין  מהן ׁשּזבּו מׁשקין לדרכן, הכניסן ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻמּתרין;

ׁשּבת  מֹוצאי .עד ֵַַָָ
.ÊË מהן ויצאּו ׁשּבת, מערב ׁשרּסקן וענבים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזיתים

מּתרין  - מעצמן מערב מׁשקין ׁשרּסקן ּדבׁש חּלֹות וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
ּכאן  ׁשאין מּתרין; ּבׁשּבת, מהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּבת

מּבערב. רּסקן ׁשּכבר לגזרה, ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָמקֹום
.ÊÈ ּפי על אף ,לפיכ הן. מלאכֹות מאבֹות ּובֹורר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָזֹורה

למל  ּכׁשהּוא ׁשּמּתר - אצּבעֹותיו, ּבראׁשי מלילֹות ל ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֻ
הקליפה]מנּפח להפריח מפיו אויר ּבידֹו[מוציא מנּפח , ְְְֵֵַַַַָ

ּבקנֹון לא אבל - ּכחֹו ּבכל נפה]אחת ּבתמחּוי [מין ולא ְְְְְֲַַַָָָֹֹֹ
גדולה] ׁשהּוא [קערה ּובכברה, ּבנפה ינּפה ׁשּמא ּגזרה ,ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ

והמׁשּמר מרּקד [מנפה]חּיב. אֹו ּבֹורר ּתֹולדת ׁשמרים, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
מים  אֹו צלּול יין לסּנן ׁשּמּתר ּפי על אף ,לפיכ ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּוא;

ּבקפיפה אֹו ּבסּודרין יעׂשה [סל]צלּולין לא - מצרית ְְְְֲִִִִִִֶַָָֹ
ּבּסּודר הכלי]ּגּמה לפי דחיסתו ּכדר[ע"י יעׂשה ׁשּלא ; ְֲֶֶֶֶַַָָֹֻ

אסּור  וכן ּבמׁשּמרת. לׁשּמר ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
ׁשּמא  - ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר המׁשּמרת את ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹלתלֹות

המחּבץ וכן לׁשּמר. חמאה]יבֹוא ּבֹורר [מייצר ּתֹולדת , ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָ

ואגֹוזים  ׁשמׁשמין ׁשּנֹותנין ּפי על אף ,לפיכ ְְְְֱִִִִִֶֶַַָֻהּוא;
יחּבץ לא הדבש]לדבׁש, מן ּבידֹו.[יפריד ְְְִֵַַָֹ

.ÁÈ זה הרי - לבּׁשלֹו ּכדי ּדק ּדק הּירק את ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָהמחּת
וחּיב  טֹוחן, הּׁשחת ּתֹולדת את לא מרּסקין אין ,לפיכ ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

בהמה] מאכל ּבין [תבואה ּבהמה, לפני החרּובין את ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹולא
ּכט  ׁשּנראה מּפני - ּגּסה ּבין את ּדּקה מחּתכין אבל ֹוחן. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשאין  - הּכלבים לפני הּנבלה ואת ּבהמה, לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּדלּועין
עמיר ׁשל אלּמֹות ּומּתירין ּבפרֹות. לפני [חציר]טחינה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻ

ּומפספס לא [מרסק]בהמה, אבל קטּנֹות; אלּמֹות ּבידֹו ְְְְְֲֲֵֵַַָָָֹֻ
ׁשּבהן. הּטרח מּפני ּגדֹולֹות, ְְֲִֵֶֶַַָֹֻאלּמֹות

.ËÈוקֹורנית ואזֹוב סיאה צמחים]חבילי וכּיֹוצא [מיני ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
וקֹוטם  מהן, מסּתּפק - ּבהמה למאכל ׁשהכניסן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבהן,
ׁשּלא  - הרּבה ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו; ּבראׁשי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹואֹוכל

לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר .[לכתוש]יעׂשה ְְְֲֶֶֶֶֶַָָֹֹ
.Î הּמאכל לתֹו לּתן ּבהן, וכּיֹוצא ּפלּפלים לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּצרי

ּבידּבׁשּבת  ּכֹותׁש זה הרי אבל [קת]- ּובקערה. הּסּכין, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
אסּור  ,לפיכ טֹוחן; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּבמכּתׁשת
סּמנין. יׁשחק ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת להתרּפאֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹלבריא

.‡Î ּבריאים מאכל ׁשאינן ּדברים יאכל לא ּכגֹון ּכיצד? , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּופיאה צמחים]אזֹובין המׁשלׁשלין,[מיני ּדברים ולא ; ְְְְְֲִִִִַַָָֹ

ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן ּבּה. וכּיֹוצא לענה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכגֹון
סּמנין ּבֹו ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון לׁשּתֹותן, [תרופה]הּבריאים ְְְְִִִִִִֶַַַָָ

ֲִַָועׂשבים.
.·Î לאכלן הּבריאים ׁשּדר ּומׁשקין אכלין אדם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכל

והאזֹובולׁשּתֹותן  והּכׁשּות הּכסּבר ּכגֹון צמחים], ;[מיני ְְְְְְְִֵַַָָָֻ
ּבהן  להתרּפאֹות ּכדי ואֹוכלן מרּפאין, ׁשהם ּפי על ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָאף

חלּתית ׁשתה ּבריאים. מאכל והן הֹואיל מּתר, [מין - ְְְֲִִִִִֵַַָָָֻ
מּתר צמח] - והֹול ׁשֹותה הּוא והרי הּׁשּבת, ְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻמּקדם

לׁשּתֹות  הּבריאים ׁשּנהגּו ּבמקֹומֹות ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָלׁשּתֹותֹו
הּמצרי זיתֹוס וׁשֹותין מיני החלּתית; כמה של [ערבוב ְְְִִִִִֵַַ

מקֹום.אוכלין] ְָָּבכל
.‚Îלסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוכן

וׁשאין  לרפּואה; ׁשּנתּכּון ּפי על ואף ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהן
החֹוׁשׁש אסּורין. ּבהן, סכין -[כואב]הּבריאים ּבמתניו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשמן  ולא הּׁשמן; את הּוא ס אבל וחמץ, יין יסּו ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
לסּו ּומּתר אֹותֹו. סכין ׁשהּבריאים ּבמקֹום אּלא ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻורד,

מקֹום  ּבכל ּומלח נּגפהׁשמן -[לקתה]. רגלֹו אֹו ידֹו ְְְִֶֶֶַַָָָָ
היה [מכווצה]צֹומתּה ואם ּבחמץ; צֹומתּה ואינֹו ּביין, ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹ

אסּור.[איסטניס]ענג ּביין אף , ְִַַָָֹ
.„Î;ויפלט החמץ, את ּבהן יגּמע לא - ּבׁשּניו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחֹוׁשׁש

ּובֹולע  הּוא, מגּמע יערערּנּואבל לא ּבגרֹונֹו, החֹוׁשׁש . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
ואם [יגרגרנו] - הרּבה ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָּבׁשמן;

הּמצטכי את לֹועסין אין נתרּפא. הנוטף נתרּפא, [שרף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַ
ּבזמן מעצים] ּבׁשּבת, ּבסם הּׁשּנים את ׁשפין ואין ,ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

מּתר. הּפה, לריח נתּכּון ואם לרפּואה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּמתּכּון
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.‰Î ּגב על הּוא נֹותן אבל העין, לתֹו יין נֹותנין ְְֲִִִֵֵַַַַָָאין
ּתפל ורק משהו]העין. שטעם לפני האדם על [רוק אפּלּו , ְֲִִֵַַָָֹ

קילֹור אסּור. העין לעין]ּגב מערב [משחה אֹותֹו ׁשּׁשרה ִִֵֶֶֶַַָָָָ
מי  חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבׁשּבת, עיניו ּגב על מעבירֹו - ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָׁשּבת
ולא  לרּפאתֹו; ּכדי ּגמי עליו יכר לא ּבאצּבעֹו, ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּלקה

ּדם. מּמּנּו להֹוציא ּכדי ּבידֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָידחקּנּו
.ÂÎ ּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאין
הּמּכה [בד]מֹו על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ְְִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשעל

לּמּכה  ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן אבל .ּבׁשּבת; ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָ
עּתיק היה ואם הּמּכה; ּגּבי על יבׁש מֹו [ישן]ונֹותנין ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּכרטּיה. ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְִִִֵֶָָ
.ÊÎּכלי,[נפלה]ׁשּפרׁשה[תחבושת]רטּיה ּגּבי על ְְְִִֵֶַַָָָ

אסּור  קרקע, ּגּבי על ּפרׁשה ואם אֹותּה; ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָמחזירין
לכּתחּלה  הּמּכה ּגּבי על רטּיה ּומּניחין ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָלהחזירּה.

ׁשבּות אּסּור ׁשאין להרבות ּבּמקּדׁש, דרבנן [איסור ְְִִֵֶַָ
[- הּמּכה;השביתה ּפי מקּנחין מקֹום, ּובכל ְְְְִִִַַַַָָָָּבּמקּדׁש.

ימרח. ׁשּמא הרטּיה, את מקּנחין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָואין
.ÁÎׁשּיסּו והּוא - ּבׁשּבת מעים ּבבני ּוממׁשמׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכין

עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכדי אחת, ּבבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימׁשמׁש
זה ּבחל  מתעּמל? הּוא זה אי ּבׁשּבת. מתעּמלין ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עד  ׁשּיהּל אֹו ויּזיע, ׁשּייגע עד ּבכח ּגּופֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשּדֹורסים
ּבׁשּבת, ׁשּיּזיע ּכדי עצמֹו את ליּגע ׁשאסּור - ויּזיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּייגע
ּדימֹוסֹות  ּבקרקע לעמד אסּור וכן רפּואה. ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמּפני

מלוחה] ׁשּמעּמלת [קרקע מּפני יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּבארץ
ְְַָּומרּפאה.

.ËÎּב ולא ׁשּמׁשלׁשלין, ּבמים רֹוחצין טיט אין ְְְְְְֲִִִִֵֶַַֹ
ּבֹו הּבאּוׁשיםׁשּטֹובעין מׁשרה ּבמי ולא ,[מלוכלכים], ְְְְְִִִֵֶַָֹ

סדֹום ּבים הּגדֹול [המלח]ולא ׁשּבּים הרעים ּבּמים ולא , ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹ
ענג"; לּׁשּבת "וקראת וכתּוב: הן, צער אּלּו ׁשּכל מּפני -ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
על  אף - מּיד עלה אּלא ּבהם, נׁשּתהה לא אם ,ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹלפיכ

חטטין לֹו ׁשּיׁש מּתר.[שחין]ּפי ּבראׁשֹו, ְֲִִֵֶָָֹֻ
.Ï מלכלכֹות ידיו היּו ואם ּבמגרדת; מתּגרדין ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻאין

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו ּגֹורד ּבטיט, אֹו סכין ּבצֹואה . ְְְְְִִֵֵֵַָָ
המכה]ּומפרכין גלדי לא [משפשפים אבל לעּנגֹו, לאדם ְְְְְֲִַָָָָֹ

ּבסיכה  צערּה להסיר מּתר צער, לּה היה ואם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֻלבהמה;
ּכרׁשינין ׁשאכלה ּבהמה .בהמה]ּופרּו הרּבה,[מאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

אחזּה ואם ׁשּתתרּפא; ּבׁשביל ּבחצר אֹותּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמריצין
ואין [שטף] ׁשּתצטּנן, ּבׁשביל ּבּמים אֹותּה מעמידין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּדם,

סּמנין. לּה יׁשחק ׁשּמא ְְִִִֶַָָָֹחֹוׁשׁשין
.‡Ï ּבׁשּבת האכל את מקיאין ּבּמה [להקלה]אין . ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּבסם אמּורים? בליעה]ּדברים חומר ׁשּמא [באמצעות - ְְֲִִֶַָָ
מּתר  ּולהקיא, ּפיו לתֹו ידֹו להכניס אבל סּמנין; .יׁשחק ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹֻ

הראי להֹוציא ּכדי ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו לדחק [צרכים]ואסּור ְְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ
ּומּתר  המׁשלׁשלין. סּמנין להׁשקֹותֹו יבֹוא ׁשּמא - ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּלֹו

ּבׁשּבת הּטּבּור על ּכֹוס רוח]לכּפֹות כוסות ּכדי [כעין ְְְִֵַַַַָ
לחּנק מּתר וכן מפרקתו]להעלֹותֹו. ּוללּפף [ליישר ְְְְֲֵֵֵַַַָֻ

אזנים[בבגדים] ּולהעלֹות הּקטן, לגידי את [רפואה ְְֲִֶַַַָָָ
אנקליהאוזניים] ּולהעלֹות ּבכלי, ּבין ּבּיד [תנוך ּבין ְְְְֲִִִֵֵַַַָ

הנשימה] להקלת הלב -שכנגד ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ;ְֵֵֶֶַָָ
לחש ּכדי  ּבסּמנין אֹותן עֹוׂשין לׁשחיקה,[לחשוש]אין ְְְִִִִֵֵַָָָָֹ

מהן. צער לֹו ְֵֵֶַַויׁש
.·Ï ּכֹוברין אין לפיכ מלאכֹות. מאבֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַָָהמרּקד,

ּבכברה[מנפים] הּתבן הּכברה [בנפה]את יּניח ולא ; ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּמֹוץ  ׁשּירד ּבׁשביל ּגבֹוּה ּבמקֹום ּתבן ּבּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

הּתבן [הקליפה] נֹוטל אבל ּכמרּקד. ׁשהּוא מּפני -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ
לאבּוס ּומֹולי לבהמה]ּבכברה האכלה ּפי [סל על אף , ְִִִֵַַָָָ

.לכ מתּכּון אינֹו ׁשהרי - הֹולכה ּבׁשעת הּמֹוץ ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּירד
.‚Ïוקמח]מגּבל מים לפיכ[מערבב לׁש; מּׁשּום חּיב , ְְִִֵַַָָָ

קלי קמח מגּבלין קלוייה]אין מחטה הרּבה,[שנעשה ְְְִִֵֵֶַַַָ
את  לגּבל ּומּתר קלי. ׁשאינֹו קמח ללּוׁש יבֹוא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמא
ׁשּקלּו ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ּתבּואה אבל מעט. מעט ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּקלי
היא  ׁשהרי ּגּסה, טחינה אֹותּה טחנּו ּכ ואחר ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָאֹותּה,
ּבחמץ  מּמּנה לגּבל מּתר - 'ׁשתית' הּנקראת והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻּכחל,
אבל  ;ר ׁשּיהיה והּוא, אחת; ּבבת הרּבה ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָוכּיֹוצא
ּכיצד? לׁשּנֹות; וצרי ּכלׁש. ׁשּנראה מּפני אסּור, - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקׁשה

החמץ. את נֹותן ּכ ואחר הּׁשתית, את ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנֹותן
.„Ïתבואה]הּמרסן של ראּוי [סובין ׁשאינֹו ּפי על אף - ְִֵֶַַַָָֻ

וכּיֹוצא  העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו; ּגֹובלין אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלגּבל,
הּתרוד ּבֹו ּומֹולי הּמרסן, ּגּבי על מים ונֹותנין [-ּבֹו. ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻ

ּכלׁש.כף] יראה ׁשּלא ּבידֹו, ממרס אינֹו אבל וערב; ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשתי
ונֹותן  ׁשּיתערב; עד לכלי מּכלי מנערֹו נתערב, לא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאם
הּמרסן  לערב ּומּתר הּׁשורים. לפני אֹו הּתרנגֹולין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻלפני
ונֹותן  הרּבה, ּבכלים אֹותֹו ּומחּלק אחד, ּבכלי זֹו ּדר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
ּכֹור, אפּלּו אחד ּבכלי ּומערב ּובהמה; ּבהמה ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָלפני

ּכֹורים. ֲִִַאפּלּו
.‰Ï ׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין

לידי  אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבחל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל
וכּיֹוצ  קמח ּבֹוליׁשת ּבׁשּבת א הּגמל יאכיל לא ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ירּביץ ולא ימים, ארּבעה אֹו ׁשלׁשה עגל [יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּבבת  ּומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן ּפיו ויפּתח ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַוכּיֹוצא
למקֹום  ותרנגֹולים, יֹונים ּפי לתֹו יּתן לא וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹאחת.

להחזיר[בגרון] יכֹולין מאכיל [להוציא]ׁשאינן אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָ
נֹותן  אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה מעּמד, הּבהמה את ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻֻהּוא
ּבמקֹום  עצמן, ּבפני וכרׁשינין עצמן ּבפני מים ּפיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָלתֹו
ׁשּיכֹול  ּבמקֹום ּבידֹו, לעֹוף מאכיל וכן להחזיר. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיכֹולה
אֹוכלין. והם לפניהן ׁשּיּתן לֹומר, צרי ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָלהחזיר.

.ÂÏ ּכגֹון עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבּמה
מי  אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
- ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, מזֹונֹותיו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָׁשאין

מים  לא מזֹון לא לפניהן יּתן להעמיד לא לאדם ּומּתר . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻ
יעמיד  לא אבל אֹוכלת, והיא עׂשבים ּגּבי על ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבהמּתֹו

ׁשהקצה דבר ּגּבי על ּכדי [מוקצה]אֹותּה ּבפניה ועֹומד . ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
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ּביֹום  וכן מּמּנּו. ותאכל הּמקצה לּדבר ּפניה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתחזיר
טֹוב.

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום

כב  ¤¤ּפרק
הּפת‡. מהתנור]רדּית ׁשאינּה[הוצאתו ּפי על אף - ְִִֵֶַַַַַָ

לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו - ְְֱֲִֶֶָָָָָָָמלאכה
- הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ּבּתּנּור ּפת ְְְִִַַַַַַַָָָהּמדּביק
'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ׁשלׁש מזֹון מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹמּציל
מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי על ואף לכם'. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּצילּו

ּבמרּדה ירּדה לא מּציל, לכך]ּכׁשהּוא המיוחד אּלא [כלי ְְְְִִֶֶֶֶַַָֹ
לׁשּנֹות. ּכדי ְְְִֵַַּבסּכין,

מּפני ·. ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני
'מערב  ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּבּלנין
לּמרחץ  אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ הּוחּמּו'; ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבת

ּגּופֹוּבׁשּבת  ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו להּזיע. אפּלּו , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּפניו  אבל ׁשּבת; מערב ׁשהּוחּמּו ּבחּמין ואפּלּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבחּמין,
האּור  ּבחּמי אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. ורגליו, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻידיו

וכּיֹוצא [האש] טבריה ּבחּמי אבל מרחץ; מּׁשּום ּגזרה -ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבמים  לרחץ ואסּור ּגּופֹו. ּכל ּבהם להׁשּתּטף מּתר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבהן,
ויבֹוא  הבל, ּבּה יׁש ׁשהּמערה מּפני ׁשּבּמערֹות, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּמין

ּכמרחץ. ונמצאת זעה, ְְְְִִֵֵֵֶָָלידי
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּומתחּמם  ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ונמצא  ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

ּבחּמין  ּגּופֹו ּכל סילֹוןּכרֹוחץ הּמביא צֹונן [צינור]. ׁשל ְְִִִֵֵֵֶַַָ
חּמין מים שבצינור]ּבתֹו המים חּמי [לחמם ּבתֹו אפּלּו , ְְֲִִִֵַַַ

ואסּורין  ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָטבריה
ּובׁשתּיה. ְְִִִִָָּברחיצה

.„- הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמביא
מּניח  וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ּבׁשביל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
ׁשּיחם  לא ׁשּיפׁשר, ּכדי - הּמדּורה ּכנגד ׁשמן ׁשל ּפ. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

- הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ּבמים ידֹו אדם ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוס
ׁשל  ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל הּמים יחּמּו ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהּוא
מעיו  ּגּבי על ּומּניחֹו ּבגד, ּומחּמם ּבהם. נכוית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתינֹוק

ְַָּבׁשּבת.
אין ‰. - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

הרּבה  מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים לּה יּתן נֹותנין לא וכן ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
נֹותן  אבל ּכמבּׁשלֹו. ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ׁשל ּפ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָלתֹוכּה

צֹונן. ׁשל אמּבטי לתֹו חּמין מים ְְִִִֵֶַַַָהּוא
.Âמים [דוד]מחם לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

מים  לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר להפׁשירן; ּכדי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֻצֹונן,
ּבכלי  יהיּו ׁשּלא והּוא - החּמין לתֹו צֹונן אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַֹצֹונן,

-ראׁשֹון, רֹותחת קדרה וכן הרּבה. מחּממן ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ּתבלין; לתֹוכּה יּתן לא האׁש, מעל ׁשהֹורידּה ּפי על ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאף

על  אּלא מתּבּׁשל אינֹו ׁשהּמלח מלח, לתֹוכּה נֹותן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאבל
אף  - לקערה מּקדרה הּתבׁשיל צק ואם ּגדֹולה. אׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּגּבי
הּקערה  לתֹו לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, רֹותח ׁשהּוא ּפי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעל

מבּׁשל. אינֹו ׁשני ׁשּכלי ְְְִִִֵֵֵֶַַּתבלין;
.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין [צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ

יֹום  ׁשתה ואם החמץ. ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּבצֹונן;
וׁשּׁשי ּבצֹונן,[לרפואה]חמיׁשי ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָ

אם  יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, עד ּבחּמה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומּניחֹו
מּלׁשּתֹות. ְִִַָּפסק

.Á מּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר
לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָָֻהּׁשּבת
ּבחּמין  ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ּבׁשּבת. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבחּמין
היתה  לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו מדיחין - ְְְְִִִִֵַַָָָָֹמעֹולם

מלאכּתֹו ּגמר אֹותֹו[בישולו]הדחתֹו ׁשֹורין אין אבל ; ְְְֲֲִֵַַָָָ
ְִַּבחּמין.

.Ë להחם ׁשאסּור ּפי על אף ּבחּמה, להחם ְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר
לאׁש; מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו - חּמה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָּבתֹולדֹות
וכן  ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש צֹונן מים לּתן מּתר ,ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלפיכ

ׁשּיּצֹונ  ּבׁשביל רעים מים לתֹו יפים מים ּו.נֹותנין ְְְִִִִִִִִֶַַָָ
ׁשמּור  ׁשּיהא ּבׁשביל הּבֹור לתֹו ּתבׁשיל .ונֹותנין ְְְְְְִִִִֵֶַַָ

.Èאֹו ּפּתֹו, ּבהן וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
הרּבה  אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, - הּתבׁשיל לתֹו ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָנֹותנֹו
מּמלאכת  מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה מּפני אסּור, -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָ

עּזיןהּתבׁשיל  מלח מי יעׂשה לא וכן מאוד]. ,[מלוחים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ
ּכעֹוׂשה  ׁשּנראה מּפני מים, ּוׁשליׁש מלח ׁשליׁשי ׁשני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַוהם

במלח]מּוריס כבוש צנֹון [דג אבל ּביצה; למלח ּומּתר . ְְְֲִֵַָָָָֹֻ
ּבׁשּבת, ּכבׁשין ּככֹובׁש ׁשּנראה מּפני אסּור, - ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא
צנֹון  לטּבל ּומּתר ּכמבּׁשל. ׁשהּוא מּפני אסּור, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֻוהּכֹובׁש

ואֹוכל. ּבמלח, ּבֹו ְְְֵֵֶַַוכּיֹוצא
.‡È אבל לאכלן; ּבׁשּבת ּופלּפלין ּודבׁש יין לערב ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻמּתר

לאכילת  ראּוי זה ׁשאין אסּור, - אפרסמֹון וׁשמן ּומים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיין
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבריאים. ְְִִֵֵֶַָֹ

.·Èצמח]חרּדל למחר [גרעיני - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
יטרף  ולא ּדבׁש; לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֹממחֹו

בכח] ׁשחלים[יערבב מערב. אּלא ירק], ׁשּטרפן [מין ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
ולא  ותבלין; וחמץ ׁשמן לתֹוכן נֹותן למחר ׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמערב
למחר  ׁשּבת, מערב ׁשרּסקֹו ׁשּום מערב. אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיטרף,

מערב. אּלא יׁשחק, ולא הּגריסין; לתֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹנֹותנֹו
.‚È,לפיכ ּגֹוזז; מּׁשּום חּיב האדם, מּגּוף ׂשער ְִִִֵֵֵַַָָָָָָהּנֹוטל

וּדאי, הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר הּידים את לרחץ ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאסּור
אהלה צמח]ּכגֹון הּידים [מין את לחף ּומּתר ּבֹו. וכּיֹוצא ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ועפר לבֹונה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָּבעפר
אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער יּׁשיר ׁשּמא חֹוׁשׁש ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו
ּדבר  עם וּדאי הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּדבר ערב ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמתּכּון.
מּׁשיר, ׁשאינֹו מּדבר הרב היה אם - וּדאי מּׁשיר ִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאינֹו

אסּור. לאו, ואם ּבֹו; לחף ְִָָָָֹֻמּתר
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.„È ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָאסּור
ּבּה יּׁשיר שפתה]ׁשּמא המדלּדלין [באמצעות נימין ְְִִִִֶַַָָָֻ
בולטות] אבל [שערות ּבּכתל; קבּועה ואפ ּלּו הּׂשער, ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹמן

אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - מּתכת ׁשל ׁשאינּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמראה
ְָקבּועה.

.ÂË חּיב ּכסּות, והּסֹוחט מלּבן; מּׁשּום חּיב ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָהמכּבס,
מכּבס  ׁשהּוא מֹומּפני אֹו מטלית לדחק אסּור ,לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

האׁשיׁשה ּבפי ּבהן, ּכדי [פך]וכּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
סח  לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבספֹוג,לסתמּה מקּנחין ואין יטה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

מכּסין  ואין יסחט. ׁשּלא - אחיזה ּבית לֹו יׁש ּכן אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹאּלא
מּוכן ׁשאינֹו ּבבגד ּבּה, וכּיֹוצא מים ׁשל [מיועד]חבית ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

יסחט. ׁשּמא ּגזרה - ְְִֵֶָָָֹלּה
.ÊË ּׁשהּוא מה מּמּנה מּציל ּבׁשּבת, חבית לֹו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָנׁשּברה

ּביין יסּפג ׁשּלא ּובלבד ּולאֹורחיו, לֹו לׁשּבת ישרה צרי] ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ
לכלי] ויסחוט ביין ּבׁשמןהספוג יטּפח אֹו ידו , [יטבול ְְִֶֶַ

לכלי] ויקנח ּבחל,בשמן עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶַֹ
ּכלי  מביא מּמּנה? מּציל וכיצד סחיטה. לידי יבֹוא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמא

ויקלט אחר ּכלי יביא ולא ּתחּתיה; מהאויר]ּומּניח ,[היין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
ויצרף אחר הגג]ּכלי מן הנוזל ויקבל לגג ּגזרה [סמוך - ְְִִֵֵֵַָָ

- אֹורחים לֹו נזּדּמנּו הרּבים. רׁשּות ּדר ּכלי יביא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּמא
ּומצרפֹו אחר ּכלי וקֹולט, אחר ּכלי מּביתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָמביא
ואחר  יזמין אּלא יזמין, ּכ ואחר יקלט ולא ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹֹלראׁשֹון.

הערים ואם יקלט; מּתר.[התחכם]ּכ זה, ּבדבר ְְְֱִִִֶֶָָָָֹֻ
.ÊÈמכסּכסֹו ּבגדֹו, ׁשעל ואינֹו[משפשפו]טיט מּבפנים; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ

לגרדֹו ּומּתר יכּבס. ׁשּמא ּגזרה - מּבחּוץ ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻמכסּכסֹו
הּסּודר  את המכסּכס ילּבנֹו. ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבצּפרן,

הכביסה] אבל [לאחר מלּבנֹו; ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְְֲִֵֶַָָ
לרּככֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין מּפני מּתר, - ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהחלּוק

.ÁÈסנּדל אֹו ּובצֹואה,[מעור]מנעל ּבטיט ׁשּנתלכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
לׁשכׁשכֹו ואין [לנענעו]מּתר אסּור. לכּבסֹו, אבל ּבמים; ְְְְְְְֲִֵַַַָָָֻ

את  ּומקּנחין סכין אבל סנּדלים, ולא מנעלים לא ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹֹמגרדין
טּנּוף, אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ּכר ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָהיׁשנים.
עליה  נֹותנין עֹור, ׁשל על היתה ואם ּבסמרטּוט; ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמקּנחֹו

ׁשּתכלה. עד ְִִֶֶַַמים
.ËÈ,הּסּוס ּבזנב מקּנחּה - ּבטיט ידֹו ׁשּנתלכלכה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָמי

הּקֹוצין; ּבּה לאחז העׂשּויה הּקׁשה ּובּמּפה הּפרה, ְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹּובזנב
יעׂשה  ׁשּלא - הּידים את ּבּה ׁשּמקּנחין ּבמּפה לא ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאבל

הּמּפה  את לכּבס ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר. ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
.Îּבלּונטיתֹו מסּתּפג - ּבּמים ׁשרחץ במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּנׁשרּו מי וכן יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּומביאּה
ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין [נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואסּור  יסחט. ׁשּמא ּבתֹוחֹוׁשׁשין ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָֹ
ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ּגזרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו;
חכמים  ׁשאסרּו מקֹום וכל ליּבׁשּה'; ּוׁשטחּה ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,

אסּור. חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָמּפני
.‡Îאת [מקוואות]מטהרֹותׁשּתי נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְֲֵֵֵֶַַַ

מבד]הּפקק [מחבר ּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ְְִִִֵַַַָָ
ּבא המקוואות] ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ּומחזיר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּמים ׁשּיצאּו ּדעּתֹו ׁשהרי סחיטה, הפקק לידי יהיה [שלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּדבר מהודק] ּובכל ּבסּודרין הּביב את ּופֹוקקים .ְְְִִִֶַָָָָ

ועל  האכלים על הּמים יצּופּו ׁשּלא ּכדי ְְְֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמּטלטל,
הּמים  ׁשּירדּו ּכדי הּביב את ּפֹוקקין אין אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּכלים;
ׁשרּוי  הּפקק ׁשהרי ׁשּדֹוחק, ּבעת יסחט ׁשּמא - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלּבֹור

ִַַּבּמים.
.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם [שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ׁשּמתּקנין [לקמטם ּכדר , ְְְְְִִִֶֶֶַָָ
הּכלים  מקּפלין אין וכן אֹותן; ּכׁשּמכּבסין הּבגדים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבחל

ּכׁשּיכּבסּו[בגדים] ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשּבת
מּתר [לגהצם]אֹותן להחליפֹו, אחר ּכלי לֹו היה לא ואם . ְְְְִִִֵַַָָָָֹֻ

ּבׁשּבת  ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ּולהתּכּסֹות ּולפּׁשטֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָלקּפלֹו
מתמע הּוא ׁשהרי לבן, חדׁש ּבגד ׁשּיהיה והּוא -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
אחד; איׁש אּלא יקּפל לא ּוכׁשּיקּפל, מּיד. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּומתלכל

אסּור. ּבׁשנים, לקּפל ְְֲִִֵַַָָאבל
.‚Î מלאכֹות מאבֹות לאּׁשה הּצֹובע, אסּור ,לפיכ ; ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

סרק ּכצֹובעת.[אודם]להעביר ׁשהיא מּפני ּפניה, על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּכר  למּלאת אסּור ,לפיכ מלאכֹות; מאבֹות ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹוהּתֹופר,

ּבמֹוכין החדׁשים בדים]והּכסת ׁשּמא [אגודות ּגזרה - ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
מחזירין  הּכסת, מן אֹו הּכר מן ׁשּנׁשרּו מֹוכין אבל ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹיתּפר;

ּבׁשּבת. ְַָָאֹותם
.„Î מלאכֹות מאבֹות ׁשּנסּתּבכּוהּקֹורע, מי ,לפיכ ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּבצנעה מפריׁשם - ּבקֹוצים יראוהו]ּבגדיו ,[שלא ְְְְְִִִַָָָָ
חּיב  אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומתמהמּה
חדׁשים  ּכלים ללּבׁש ּומּתר נתּכּון. לא ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻּכלּום,

ּפֹוצעין[בגדים] נקרעּו. - נקרעּו ואם את [שוברים], ְְְְְִִִִֶָ
ּתּקרע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבמטלית, ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָהאגֹוז

.‰Î ּבֹונה מּׁשּום חּיב הּדלתֹות הּתֹוקע, ּכל ,לפיכ ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ
נֹוטל  לא לּקרקע, ּגזרה המחּברֹות - מחזירין ולא אֹותן ין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻ

ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל יתקע. ארונות]ׁשּמא ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
נׁשמט  ואם מחזירין. ולא נֹוטלין, - הּכלים ּדלתֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָֹּוׁשאר
ּובּמקּדׁש למקֹומֹו, אֹותֹו ּדֹוחקין - ׁשּלהן הּתחּתֹון ְְְֲִִִִֶֶַַַָָציר
להחזירֹו אסּור ׁשּנׁשמט, העליֹון ציר אבל אֹותֹו; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָמחזירין

יתקע. ׁשּמא ּגזרה - מקֹום ְְְִֵֶַָָָָּבכל
.ÂÎּגֹודלין ּפֹוקסין [קולעים]אין ואין הראׁש, ׂשער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ

לצדדים] ואין [מסרקים ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶאֹותֹו,
חליֹות ׁשל מנֹורה המפּצל [חלקים]מחזירין ּכּסא ולא , ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֻֻ

חלקים] מכמה ּבהן [מורכב וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְֵֶַַָָָֹֻֻ
ׁשאין ּפטּור, - החזיר ואם ּכבֹונה; ׁשּנראה מּפני [דין]- ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָ

מּתר  רפּוי, היה ואם ּבכלים; סתירה ואין ּבכלים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָֻּבנין
ׁשדרה ׁשל חליֹות מתּקנין ואין ׁשל [שבגבו]להחזירֹו. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָֻ

ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני זֹו, ּבצד זֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָקטן
.ÊÎ ּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל אין העֹוׂשה ,לפיכ . ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

לכּתחּלה  עראי אהל -עֹוׂשין עראי אהל סֹותרין ולא , ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹֹ
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ּביֹום  וכן מּמּנּו. ותאכל הּמקצה לּדבר ּפניה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתחזיר
טֹוב.

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום

כב  ¤¤ּפרק
הּפת‡. מהתנור]רדּית ׁשאינּה[הוצאתו ּפי על אף - ְִִֵֶַַַַַָ

לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו - ְְֱֲִֶֶָָָָָָָמלאכה
- הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ּבּתּנּור ּפת ְְְִִַַַַַַַָָָהּמדּביק
'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ׁשלׁש מזֹון מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹמּציל
מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי על ואף לכם'. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּצילּו

ּבמרּדה ירּדה לא מּציל, לכך]ּכׁשהּוא המיוחד אּלא [כלי ְְְְִִֶֶֶֶַַָֹ
לׁשּנֹות. ּכדי ְְְִֵַַּבסּכין,

מּפני ·. ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני
'מערב  ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּבּלנין
לּמרחץ  אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ הּוחּמּו'; ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבת

ּגּופֹוּבׁשּבת  ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו להּזיע. אפּלּו , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּפניו  אבל ׁשּבת; מערב ׁשהּוחּמּו ּבחּמין ואפּלּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבחּמין,
האּור  ּבחּמי אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. ורגליו, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻידיו

וכּיֹוצא [האש] טבריה ּבחּמי אבל מרחץ; מּׁשּום ּגזרה -ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבמים  לרחץ ואסּור ּגּופֹו. ּכל ּבהם להׁשּתּטף מּתר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבהן,
ויבֹוא  הבל, ּבּה יׁש ׁשהּמערה מּפני ׁשּבּמערֹות, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּמין

ּכמרחץ. ונמצאת זעה, ְְְְִִֵֵֵֶָָלידי
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּומתחּמם  ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ונמצא  ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

ּבחּמין  ּגּופֹו ּכל סילֹוןּכרֹוחץ הּמביא צֹונן [צינור]. ׁשל ְְִִִֵֵֵֶַַָ
חּמין מים שבצינור]ּבתֹו המים חּמי [לחמם ּבתֹו אפּלּו , ְְֲִִִֵַַַ

ואסּורין  ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָטבריה
ּובׁשתּיה. ְְִִִִָָּברחיצה

.„- הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמביא
מּניח  וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ּבׁשביל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
ׁשּיחם  לא ׁשּיפׁשר, ּכדי - הּמדּורה ּכנגד ׁשמן ׁשל ּפ. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

- הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ּבמים ידֹו אדם ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוס
ׁשל  ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל הּמים יחּמּו ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהּוא
מעיו  ּגּבי על ּומּניחֹו ּבגד, ּומחּמם ּבהם. נכוית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתינֹוק

ְַָּבׁשּבת.
אין ‰. - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

הרּבה  מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים לּה יּתן נֹותנין לא וכן ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
נֹותן  אבל ּכמבּׁשלֹו. ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ׁשל ּפ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָלתֹוכּה

צֹונן. ׁשל אמּבטי לתֹו חּמין מים ְְִִִֵֶַַַָהּוא
.Âמים [דוד]מחם לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

מים  לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר להפׁשירן; ּכדי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֻצֹונן,
ּבכלי  יהיּו ׁשּלא והּוא - החּמין לתֹו צֹונן אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַֹצֹונן,

-ראׁשֹון, רֹותחת קדרה וכן הרּבה. מחּממן ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ּתבלין; לתֹוכּה יּתן לא האׁש, מעל ׁשהֹורידּה ּפי על ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאף

על  אּלא מתּבּׁשל אינֹו ׁשהּמלח מלח, לתֹוכּה נֹותן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאבל
אף  - לקערה מּקדרה הּתבׁשיל צק ואם ּגדֹולה. אׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּגּבי
הּקערה  לתֹו לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, רֹותח ׁשהּוא ּפי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעל

מבּׁשל. אינֹו ׁשני ׁשּכלי ְְְִִִֵֵֵֶַַּתבלין;
.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין [צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ

יֹום  ׁשתה ואם החמץ. ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּבצֹונן;
וׁשּׁשי ּבצֹונן,[לרפואה]חמיׁשי ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָ

אם  יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, עד ּבחּמה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומּניחֹו
מּלׁשּתֹות. ְִִַָּפסק

.Á מּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר
לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָָֻהּׁשּבת
ּבחּמין  ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ּבׁשּבת. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבחּמין
היתה  לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו מדיחין - ְְְְִִִִֵַַָָָָֹמעֹולם

מלאכּתֹו ּגמר אֹותֹו[בישולו]הדחתֹו ׁשֹורין אין אבל ; ְְְֲֲִֵַַָָָ
ְִַּבחּמין.

.Ë להחם ׁשאסּור ּפי על אף ּבחּמה, להחם ְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר
לאׁש; מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו - חּמה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָּבתֹולדֹות
וכן  ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש צֹונן מים לּתן מּתר ,ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלפיכ

ׁשּיּצֹונ  ּבׁשביל רעים מים לתֹו יפים מים ּו.נֹותנין ְְְִִִִִִִִֶַַָָ
ׁשמּור  ׁשּיהא ּבׁשביל הּבֹור לתֹו ּתבׁשיל .ונֹותנין ְְְְְְִִִִֵֶַַָ

.Èאֹו ּפּתֹו, ּבהן וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
הרּבה  אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, - הּתבׁשיל לתֹו ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָנֹותנֹו
מּמלאכת  מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה מּפני אסּור, -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָ

עּזיןהּתבׁשיל  מלח מי יעׂשה לא וכן מאוד]. ,[מלוחים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ
ּכעֹוׂשה  ׁשּנראה מּפני מים, ּוׁשליׁש מלח ׁשליׁשי ׁשני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַוהם

במלח]מּוריס כבוש צנֹון [דג אבל ּביצה; למלח ּומּתר . ְְְֲִֵַָָָָֹֻ
ּבׁשּבת, ּכבׁשין ּככֹובׁש ׁשּנראה מּפני אסּור, - ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא
צנֹון  לטּבל ּומּתר ּכמבּׁשל. ׁשהּוא מּפני אסּור, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֻוהּכֹובׁש

ואֹוכל. ּבמלח, ּבֹו ְְְֵֵֶַַוכּיֹוצא
.‡È אבל לאכלן; ּבׁשּבת ּופלּפלין ּודבׁש יין לערב ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻמּתר

לאכילת  ראּוי זה ׁשאין אסּור, - אפרסמֹון וׁשמן ּומים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיין
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבריאים. ְְִִֵֵֶַָֹ

.·Èצמח]חרּדל למחר [גרעיני - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
יטרף  ולא ּדבׁש; לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֹממחֹו

בכח] ׁשחלים[יערבב מערב. אּלא ירק], ׁשּטרפן [מין ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
ולא  ותבלין; וחמץ ׁשמן לתֹוכן נֹותן למחר ׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמערב
למחר  ׁשּבת, מערב ׁשרּסקֹו ׁשּום מערב. אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיטרף,

מערב. אּלא יׁשחק, ולא הּגריסין; לתֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹנֹותנֹו
.‚È,לפיכ ּגֹוזז; מּׁשּום חּיב האדם, מּגּוף ׂשער ְִִִֵֵֵַַָָָָָָהּנֹוטל

וּדאי, הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר הּידים את לרחץ ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאסּור
אהלה צמח]ּכגֹון הּידים [מין את לחף ּומּתר ּבֹו. וכּיֹוצא ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ועפר לבֹונה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָּבעפר
אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער יּׁשיר ׁשּמא חֹוׁשׁש ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו
ּדבר  עם וּדאי הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּדבר ערב ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמתּכּון.
מּׁשיר, ׁשאינֹו מּדבר הרב היה אם - וּדאי מּׁשיר ִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאינֹו

אסּור. לאו, ואם ּבֹו; לחף ְִָָָָֹֻמּתר
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.„È ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָאסּור
ּבּה יּׁשיר שפתה]ׁשּמא המדלּדלין [באמצעות נימין ְְִִִִֶַַָָָֻ
בולטות] אבל [שערות ּבּכתל; קבּועה ואפ ּלּו הּׂשער, ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹמן

אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - מּתכת ׁשל ׁשאינּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמראה
ְָקבּועה.

.ÂË חּיב ּכסּות, והּסֹוחט מלּבן; מּׁשּום חּיב ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָהמכּבס,
מכּבס  ׁשהּוא מֹומּפני אֹו מטלית לדחק אסּור ,לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

האׁשיׁשה ּבפי ּבהן, ּכדי [פך]וכּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
סח  לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבספֹוג,לסתמּה מקּנחין ואין יטה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

מכּסין  ואין יסחט. ׁשּלא - אחיזה ּבית לֹו יׁש ּכן אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹאּלא
מּוכן ׁשאינֹו ּבבגד ּבּה, וכּיֹוצא מים ׁשל [מיועד]חבית ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

יסחט. ׁשּמא ּגזרה - ְְִֵֶָָָֹלּה
.ÊË ּׁשהּוא מה מּמּנה מּציל ּבׁשּבת, חבית לֹו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָנׁשּברה

ּביין יסּפג ׁשּלא ּובלבד ּולאֹורחיו, לֹו לׁשּבת ישרה צרי] ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ
לכלי] ויסחוט ביין ּבׁשמןהספוג יטּפח אֹו ידו , [יטבול ְְִֶֶַ

לכלי] ויקנח ּבחל,בשמן עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶַֹ
ּכלי  מביא מּמּנה? מּציל וכיצד סחיטה. לידי יבֹוא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמא

ויקלט אחר ּכלי יביא ולא ּתחּתיה; מהאויר]ּומּניח ,[היין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
ויצרף אחר הגג]ּכלי מן הנוזל ויקבל לגג ּגזרה [סמוך - ְְִִֵֵֵַָָ

- אֹורחים לֹו נזּדּמנּו הרּבים. רׁשּות ּדר ּכלי יביא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּמא
ּומצרפֹו אחר ּכלי וקֹולט, אחר ּכלי מּביתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָמביא
ואחר  יזמין אּלא יזמין, ּכ ואחר יקלט ולא ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹֹלראׁשֹון.

הערים ואם יקלט; מּתר.[התחכם]ּכ זה, ּבדבר ְְְֱִִִֶֶָָָָֹֻ
.ÊÈמכסּכסֹו ּבגדֹו, ׁשעל ואינֹו[משפשפו]טיט מּבפנים; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ

לגרדֹו ּומּתר יכּבס. ׁשּמא ּגזרה - מּבחּוץ ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻמכסּכסֹו
הּסּודר  את המכסּכס ילּבנֹו. ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבצּפרן,

הכביסה] אבל [לאחר מלּבנֹו; ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְְֲִֵֶַָָ
לרּככֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין מּפני מּתר, - ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהחלּוק

.ÁÈסנּדל אֹו ּובצֹואה,[מעור]מנעל ּבטיט ׁשּנתלכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
לׁשכׁשכֹו ואין [לנענעו]מּתר אסּור. לכּבסֹו, אבל ּבמים; ְְְְְְְֲִֵַַַָָָֻ

את  ּומקּנחין סכין אבל סנּדלים, ולא מנעלים לא ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹֹמגרדין
טּנּוף, אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ּכר ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָהיׁשנים.
עליה  נֹותנין עֹור, ׁשל על היתה ואם ּבסמרטּוט; ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמקּנחֹו

ׁשּתכלה. עד ְִִֶֶַַמים
.ËÈ,הּסּוס ּבזנב מקּנחּה - ּבטיט ידֹו ׁשּנתלכלכה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָמי

הּקֹוצין; ּבּה לאחז העׂשּויה הּקׁשה ּובּמּפה הּפרה, ְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹּובזנב
יעׂשה  ׁשּלא - הּידים את ּבּה ׁשּמקּנחין ּבמּפה לא ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאבל

הּמּפה  את לכּבס ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר. ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
.Îּבלּונטיתֹו מסּתּפג - ּבּמים ׁשרחץ במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּנׁשרּו מי וכן יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּומביאּה
ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין [נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואסּור  יסחט. ׁשּמא ּבתֹוחֹוׁשׁשין ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָֹ
ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ּגזרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו;
חכמים  ׁשאסרּו מקֹום וכל ליּבׁשּה'; ּוׁשטחּה ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,

אסּור. חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָמּפני
.‡Îאת [מקוואות]מטהרֹותׁשּתי נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְֲֵֵֵֶַַַ

מבד]הּפקק [מחבר ּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ְְִִִֵַַַָָ
ּבא המקוואות] ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ּומחזיר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּמים ׁשּיצאּו ּדעּתֹו ׁשהרי סחיטה, הפקק לידי יהיה [שלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּדבר מהודק] ּובכל ּבסּודרין הּביב את ּופֹוקקים .ְְְִִִֶַָָָָ

ועל  האכלים על הּמים יצּופּו ׁשּלא ּכדי ְְְֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמּטלטל,
הּמים  ׁשּירדּו ּכדי הּביב את ּפֹוקקין אין אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּכלים;
ׁשרּוי  הּפקק ׁשהרי ׁשּדֹוחק, ּבעת יסחט ׁשּמא - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלּבֹור

ִַַּבּמים.
.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם [שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ׁשּמתּקנין [לקמטם ּכדר , ְְְְְִִִֶֶֶַָָ
הּכלים  מקּפלין אין וכן אֹותן; ּכׁשּמכּבסין הּבגדים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבחל

ּכׁשּיכּבסּו[בגדים] ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשּבת
מּתר [לגהצם]אֹותן להחליפֹו, אחר ּכלי לֹו היה לא ואם . ְְְְִִִֵַַָָָָֹֻ

ּבׁשּבת  ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ּולהתּכּסֹות ּולפּׁשטֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָלקּפלֹו
מתמע הּוא ׁשהרי לבן, חדׁש ּבגד ׁשּיהיה והּוא -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
אחד; איׁש אּלא יקּפל לא ּוכׁשּיקּפל, מּיד. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּומתלכל

אסּור. ּבׁשנים, לקּפל ְְֲִִֵַַָָאבל
.‚Î מלאכֹות מאבֹות לאּׁשה הּצֹובע, אסּור ,לפיכ ; ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

סרק ּכצֹובעת.[אודם]להעביר ׁשהיא מּפני ּפניה, על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּכר  למּלאת אסּור ,לפיכ מלאכֹות; מאבֹות ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹוהּתֹופר,

ּבמֹוכין החדׁשים בדים]והּכסת ׁשּמא [אגודות ּגזרה - ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
מחזירין  הּכסת, מן אֹו הּכר מן ׁשּנׁשרּו מֹוכין אבל ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹיתּפר;

ּבׁשּבת. ְַָָאֹותם
.„Î מלאכֹות מאבֹות ׁשּנסּתּבכּוהּקֹורע, מי ,לפיכ ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּבצנעה מפריׁשם - ּבקֹוצים יראוהו]ּבגדיו ,[שלא ְְְְְִִִַָָָָ
חּיב  אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומתמהמּה
חדׁשים  ּכלים ללּבׁש ּומּתר נתּכּון. לא ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻּכלּום,

ּפֹוצעין[בגדים] נקרעּו. - נקרעּו ואם את [שוברים], ְְְְְִִִִֶָ
ּתּקרע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבמטלית, ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָהאגֹוז

.‰Î ּבֹונה מּׁשּום חּיב הּדלתֹות הּתֹוקע, ּכל ,לפיכ ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ
נֹוטל  לא לּקרקע, ּגזרה המחּברֹות - מחזירין ולא אֹותן ין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻ

ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל יתקע. ארונות]ׁשּמא ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
נׁשמט  ואם מחזירין. ולא נֹוטלין, - הּכלים ּדלתֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָֹּוׁשאר
ּובּמקּדׁש למקֹומֹו, אֹותֹו ּדֹוחקין - ׁשּלהן הּתחּתֹון ְְְֲִִִִֶֶַַַָָציר
להחזירֹו אסּור ׁשּנׁשמט, העליֹון ציר אבל אֹותֹו; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָמחזירין

יתקע. ׁשּמא ּגזרה - מקֹום ְְְִֵֶַָָָָּבכל
.ÂÎּגֹודלין ּפֹוקסין [קולעים]אין ואין הראׁש, ׂשער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ

לצדדים] ואין [מסרקים ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶאֹותֹו,
חליֹות ׁשל מנֹורה המפּצל [חלקים]מחזירין ּכּסא ולא , ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֻֻ

חלקים] מכמה ּבהן [מורכב וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְֵֶַַָָָֹֻֻ
ׁשאין ּפטּור, - החזיר ואם ּכבֹונה; ׁשּנראה מּפני [דין]- ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָ

מּתר  רפּוי, היה ואם ּבכלים; סתירה ואין ּבכלים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָֻּבנין
ׁשדרה ׁשל חליֹות מתּקנין ואין ׁשל [שבגבו]להחזירֹו. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָֻ

ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני זֹו, ּבצד זֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָקטן
.ÊÎ ּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל אין העֹוׂשה ,לפיכ . ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

לכּתחּלה  עראי אהל -עֹוׂשין עראי אהל סֹותרין ולא , ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹֹ
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zayקע zekld - mipnf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו יעׂשה ׁשּמא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּגזרה
ּבׁשּבת. עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ּפטּור. עראי, אהל ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹֹֻסתר
על  אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ׁשהיתה טּלית ְְִִֵֶַַַַַָָָָּכיצד?
מּמּנה  נׁשאר אם - הּׁשּבת קדם ּכרּוכה והיתה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּכתלים,
עד  ּבׁשּבת, ּכּלּה את מֹותח זה הרי - מתּוח טפח ְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּגג

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. אהל ְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיעׂשה
.ÁÎהּכּלה את ּתֹולין מיטה]אין המכסה ׁשהרי [וילון , ֲִִֵֵֶֶַָ

וכּסא  מּטה להּניח ּומּתר עראי; אהל ּתחּתיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנעׂשית
רגלים]ּוטריסקל שלש בעל ׁשּיעׂשה [כסא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶֶַַָָ

ולא  קבע לא אהל, עׂשּית ּדר זה ׁשאין - אהל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹּתחּתיהן
ֲַעראי.

.ËÎ ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּכל
עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו סמּו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּׁשלׁשה

ּפטּור  ּבׁשּבת, לכּתחּלה אֹותֹו ּכפּולה והעֹוׂשה טּלית . ְְְְְִִֶַַַָָָָָ
לשנים] ּבהן [מקופלת ּתלּויה ׁשהיא חּוטין עליה ְִִֶֶֶֶָָָָָׁשהיּו

ׁשּבת בהם]מערב למשכה מנת לנטֹותּה[על מּתר , ְִֵֶֶַָָָֻ
לפרקּה.[לפורסה] ּומּתר לנטֹותּה מּתר הּפרכת, וכן .ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל ּבגּגּה[אוהל ׁשאין ְֲִִֵֶַַָָ
- טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,

לכך  מתּקנת והיא לפריסה]הֹואיל שבת מערב ,[מוכנה ְְְְִִֶֶָֻ
ּתהיה  ׁשּלא והּוא, לפרקּה: ּומּתר לנטֹותּה ְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻמּתר

ּפקק[פרוסה]מׁשלׁשלת טפח. הּמּטה וילון]מעל [כעין ְְְִֵֶֶֶַַַַָֻ
ׁשאינֹו ּפי על אף - לכ מתּקן ׁשהּוא ּבזמן - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻהחּלֹון

ּתלּוי ואינֹו החּלֹון.[בחלון]קׁשּור ּבֹו לפקק מּתר , ְְִֵַַָָָֹֻ
.‡Ï מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע

ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל עֹוׂשה ְְְְִֵֶֶַָָָֹֻׁשהיא
אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים מן הֹוציא ּפניו [רק]ואם ּכנגד ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹ

הּׂשפה  והיתה הראׁש, על מהּדק והיה אהל, ְְְְְֶַַָָָָָָָָֹֹֻּכמֹו
ׁשהּוא  מּפני אסּור, - ּגג ּכמֹו ּביֹותר קׁשה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשהֹוציאּה

עראי. אהל ֲֶֶַֹעֹוׂשה
.·Ïּכדי [תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

היתה  אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
ואם  אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ּגדֹולה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹּפרכת
ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין ּגג, לּה ׁשּיׁש ּכּלה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהיתה
הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעׂשרה;

עראי. אהל ְֲֵֶֶַָֹותעׂשה
.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד

ּפיה  מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנן מּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מצרית מחורר][ס ּבכפיפה קרקעית ל יגּביּה לא - ְְְְִִִִִִַַַָָֹ

עראי. אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי מן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּכפיפה

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום

כג  ¤¤ּפרק
נקב ‡. ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה

האֹורה  להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, לּול ְְְְִִֶֶַַַָָָׁשל

ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי - ההבל [גמר ּולהֹוציא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
עׂשּוי מלאכה] היה אפּלּו נקב, ּכל על ּגזרּו ,לפיכ ;ְְֲִִֶֶַָָָָָָ

לעׂשֹות  יבֹוא ׁשּמא - ּבלבד להכניס אֹו ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָלהֹוציא
נקב  ּבחבית נֹוקבין אין זה ּומּפני עליו. ׁשחּיבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנקב

ּבֹו מֹוסיפין ואין נוסף]חדׁש, נקב [נקב ּפֹותחין אבל . ְְֲִִִֵֶֶָָָ
מן [שנסתם]יׁשן למּטה הּנקב יהיה ׁשּלא והּוא, - ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

הּׁשמרים מן למּטה היה ׁשאם [בתחתית הּׁשמרים; ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
לפתחֹו.החבית] ואסּור לחּזק, עׂשּוי זה הרי -ְְְְֲֵֵֶַָָָ

מגּופה·. הטיט]נֹוקבין להֹוציא [סתימת חבית ׁשל ְְְִִִֶָָ
אסּור, - מּצּדּה אבל למעלה; ׁשּיּקבּנה ּובלבד יין, ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמּמּנה
לאכל  החבית את אדם ׁשֹובר ּכלי. ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני

ּגרֹוגרֹות ּכלי;[תאנים]מּמּנה לעׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ
לפני  ּבסיף ראׁשּה את ּומּתיז יין, ׁשל חבית אדם ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומביא

ׁשאין  חֹוׁשׁש, ואינֹו להראֹות האֹורחין, אּלא ּכּונתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לּבֹו. ְִִנדיבּות

ּכל ‚. לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם
ּבדבר  ואפּלּו - החבית נקב לסּתם אסּור ,לפיכ ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹנקב;
ׁשּיסּתם  ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו מתמרח, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשאינֹו

ּבצרֹור אֹו אדמה]ּבקיסם ׁשם [רגב הּניח אם אבל קטן. ְְֲִִִִֵַָָָָָ
ּומּתר  מּתר; - נסּתם הּנקב ונמצא להצניעֹו, ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל

זה.[להתחכם]להערים ּבדבר ְְֲִֶַָָ
מּכה „. מּׁשּום עליו חּיב מלאכה, ּגמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ּכלי ּבפּטיׁש המתּקן אֹו ׁשהּוא, ּכל הּגֹורד זה, ּומּפני . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
קֹול  להׁשמיע אסּור ,לפיכ חּיב; - ׁשּיתּקן ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאיזה
ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ׁשיר, ּבכלי ּבין ּבׁשּבת, ׁשיר ְְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשל
אֹו הּקרקע, על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ּדברים. ּבׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבין
לקרקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת ּכנגד אחת הּלּוח, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַעל
ּכל  - ׁשּיׁשּתק ּכדי ּבזּוג ּבֹו לׂשחק אֹו לּתינֹוק, האגֹוז ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹאת

ׁשיר. ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה אסּור; ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָזה
מסּפקין‰. ירך]אין על מטּפחין [יד ולא מרּקדין, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ

כף]ּבׁשּבת אל ּולסּפק [כף ׁשיר; ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּמא  ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין מּתר. ידֹו, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלאחר
ּבּה, לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה ׁשּיטין. ׁשל חבית ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻיתּקן
ׁשּיהיה  והּוא ׁשּיטין; ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ּבא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
ׁשּיהיה  ּכדי הּמים, מּמּנה יעקר ׁשּלא מּקפת, ׂשפה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻלּה

הּים. ּובין ּבינּה והפרׁש ְְֵֵֵֵֶֶַָָהּכר
.Â ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין

מּתר  - מתּקנת ׁשאינּה ּפי על אף - חתּוכה היתה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכלי;
ואין  יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת החבית ּבנקב ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלהכניסּה

יתּקן  ׁשּמא וכּיֹוצא חֹוׁשׁשין הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
מּפני  הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית, ׁשל הּנקב ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבֹו
החרׂש, את ׁשֹוברין ואין ּבׁשּבת. מרזב ּכעֹוׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּוא

הּניר את קֹורעין צלייתו]ואין בעת הדג תחת ,[להניחם ְְְִֵֶַָ
ּכלי. ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶַמּפני

.Êגפן]זמֹורה ּבטפיח[ענף קׁשּורה קטן ׁשהיא [פך ְְְִִֶַָָָ
מים] קׁשּורה,לשאיבת אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְִִֵַַָָָָ
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יקטם ׁשּמא ּגזרה - ּבּה ממּלאין אֹותּה[יקצוץ]אין ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
לחף אסּור ּבגרתיקֹון[לשפשף]ויתּקנה. ּכסף [מין ּכלי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ונמצא טיט] עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ּכדר מלּבנן ׁשהּוא מּפני ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ
אֹותֹו חֹופפין אבל ּבׁשּבת; מלאכּתֹו וגֹומר ּכלי, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּכמתּקן

ּובנתר עפר]ּבחֹול אֹותם [מין חֹופפין הּכלים, ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
ואלּפסין קערֹות להדיח ואסּור ּדבר. [מחבתות ּבכל ְְְְְְִִִַָָָָָָָ

ּכן גדולות] אם אּלא ּכמתּקן, ׁשהּוא מּפני ּבהן, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
ּכלי  אבל ׁשּבת; ּבאֹותּה אחרת סעּודה ּבהן לאכל ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהדיחן

וקיתֹונֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון להדיחן [קנקנים]ׁשתּיה, מּתר - ְְְֲִִִַָָָֻ
הּמּטֹות  את מּציעין ואין לׁשתּיה. קבע ׁשאין עת, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבכל
מּציעין  אבל ׁשּבת; למֹוצאי עליהן ליׁשן ּכדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת,

לׁשּבת. ׁשּבת ְִֵֵַַָָמּלילי
.Á ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, טמאין ּכלים להטּביל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָאסּור

ׁשּנראה  מּפני לטּבל, מּתר - טמא אדם אבל ּכלי. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּכמתּקן
גופו]ּכמקר  לקרר ּבׁשּבת[טובל עליו מּזין ואין [הזאת ; ְְְִֵֵֵַַָָָ

מת] מטומאת לטהרו ושביעי ּכלים שלישי הּמטּביל .ְִִֵַַ
ּבהן  יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ּבהן; יׁשּתּמׁש ּבׁשֹוגג, - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת
הּטמאים  הּמים את להטּביל ּומּתר ׁשּבת. למֹוצאי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻעד
טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי נֹותנן יעׂשה? ּכיצד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבׁשּבת;

ּומט  אבנים, ּכלי מי ּכגֹון ׁשּיעלה עד ּבמקוה הּכלי ּביל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ויטהרּו. עליהן, ְְְֲֲִִֵֶַָהּמקוה

.Ëמגּביהין ּבׁשּבת,[מפרישים]ואין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵַַַַָ
מתּקן. היה ׁשּלא ּדבר ּכמתּקן ׁשּנראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּפני

.È הּוא מלאכֹות מאבֹות ּבׁשמן מעּבד, עֹור והמרּכ ; ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָ
,לפיכ וחּיב. מעּבד, זה הרי - עֹוׂשין ׁשהעּבדנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכדר
אֹו הּמנעל ּבתֹו והיא ּבׁשמן, רגלֹו את אדם יסּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹלא
ׁשמן, רגלֹו את הּוא ס אבל החדׁשים; הּסנּדל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו

חדׁשים.[אח"כ]ולֹובׁש ׁשהן ּפי על אף סנּדלֹו, אֹו מנעלֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּומתעּגל ׁשמן, ּגּופֹו ּכל קטבּוליא [מתגלגל]וס ּגּבי על ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

עור] אמּורים?[משטח ּדברים ּבּמה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְֲֲִִֵֵֶַָָָחדׁשה,
ׁשּיצחצח ּכדי מּועט, הּׁשמן העֹור [יבריק]ּבׁשהיה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּירּכ ּכדי הרּבה, ׁשמן ּבבׂשרֹו היה אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבלבד;
והּכל  ּכמעּבדֹו. ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹהעֹור

מּתר. ּביׁשנים, אבל ֲֲִִִַָָָָֻּבחדׁשים;
.‡Èרטּיה את [תחבושת]הממרח מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָ

ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,לפיכ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהעֹור;
ּגזרה  - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן ואפּלּו ימרח. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמא

ׁשעוה. ֲִַָמּׁשּום
.·È מלאכֹות מאבֹות ּבפּוּכֹותב, לכחל אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִִֵֵָָָֹ

העיניים] סביב אפר במין מּפני [לצבוע ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְִֵֵַַָוכּיֹוצא
ׁשּמא  ּגזרה - ּולהלוֹות ללוֹות ואסּור ּככֹותב. ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
ׁשּמא  ּגזרה - ּולהׂשּכיר ולמּכר לקנֹות אסּור וכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹיכּתב.
לחברֹו יאמר ולא ּבׁשּבת, ּפֹועלים אדם יׂשּכר לא ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹֹיכּתב.
ׁשֹואל  מּתר; ּולהׁשאיל, לׁשאל אבל ּפֹועלין. לֹו ְְְְֲֲִִִִֵַָָֹֹֻלׂשּכר
לֹו יאמר ׁשּלא ּובלבד ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי מחברֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאדם

ְִֵַ'הלוני'.

.‚Èּבּפה הּמֹוכר המכירה]אחד על החליטו אֹו[רק ֵֶֶַַָ
ּבמאזנים; ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, - ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹּבמסירה
ּבין  ולמּדד, למנֹות אסּור ּכ - לׁשקל ׁשאסּור ְְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּוכׁשם

ּבחבל. ּבין ּבּיד ּבין מּדה ְִִִֵֵֶֶַַָָּבכלי
.„È ולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹֹאין

מקּדיׁשין [אשה]מקּדׁשין ואין יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
לה'] מעריכין[קודש ולא עלי], פלוני מחרימין [ערך ולא , ְְְֲִִִִַַֹֹ

הבית] לבדק ואין [נכסיו ּוממּכר; ּכמ ּקח ׁשהּוא מּפני -ְְְְִִִֵֵֶָָ
אֹותן  למקּדיׁש ּדֹומה ׁשּזה ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָמגּביהין
ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ועֹוד, ׁשהפריׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּפרֹות

הּבהמה את מעּׂשרין בהמה]ואין ׁשּמא [מעשר ּגזרה - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבסקרה העשירי]ירׁשם בו שמסמנים אדום ּומקּדיׁש[צבע . ְְְְִִִַָֹ

מצות  ׁשּזֹו - טֹוב ּביֹום וחגיגתֹו ּבׁשּבת, ּפסחֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָאדם
מקּדׁשין אין ּכ מקּדיׁשין, ׁשאין ּוכׁשם מטילין הּיֹום. -] ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

ל-] הפרה חּטאת.אפר ֵַָמי
.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה

מֹוצאי  עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּבׁשֹוגג,
הּפרֹותׁשּבת  את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ ּובין [ומותרים . ִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבׁשּבת,באכילה] הּמחרים אֹו הּמערי אֹו הּמקּדיׁש וכן .ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָ
צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבין
קנה. ּבׁשּבת, לחברֹו הּמקנה וכן טֹוב. ּביֹום ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָלֹומר

הּדמאי את מופרשים מעּׂשרין שספק הארץ עם [פירות ְְְִֶַַַ
הּוּדאי.הם] את לא אבל הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַַַָָֹּבין

.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל [הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
ל  אֹו אף ּדמאי ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹ

ידּועין  הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ׁשּיחד ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹעל
למּודים  עני אֹו ּכהן היה ואם הּפרֹות. ּבצד ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֻּומּנחין

ׁשּיֹודיע [רגילים] ּובלבד ויאכלּו, יבֹואּו אצלֹו, ְְְְֱִִֶֶֶַַָֹֹלאכל
לעני  ויֹודיע מעׂשר', ּתרּומת מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּכהן

עני'. מעׂשר מאכיל ׁשאני ְֲֲֲִִִֶֶַַַָ'ׁשּזֹו
.ÊÈלהפיס מּפני [להגריל]אסּור ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ

ּבני  ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ּוממּכר; ּכמּקח ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
משחק]ביתֹו מּפני [דרך קטּנה , מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה על ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

מקּפידין. ְִִֵֶַׁשאין
.ÁÈ,ּבׁשּבת להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֶֶֶַַָָָָאסּור

יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ׁשעבר, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבין
ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין חׁשּבֹונֹות ,ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻלפיכ
הֹוציא  ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו היה סאין ְְְִִִִִַַָָָָָָָָ'ּכּמה
ּבטלה  ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּבנֹו', ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבחתנּות

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב - ּכלל צר ּבּה [מותר]ׁשאין ְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבחל. ְְִֵַֹּכמחּׁשב

.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור [חובות ְְְְִִֵֶָ
ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא - את ּבׁשּבת אדם מֹונה למחק. א ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ּפרּפרֹותיו ואת מעדנים]אֹורחיו מן [מיני לא אבל מּפיו, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי יקרא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּכתב,
מּתר  - הּכתל על אֹו הּטבלא על חקּוקין ְֲִֵֶַַַַַַָָֹֻהּׁשמֹות
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אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו יעׂשה ׁשּמא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּגזרה
ּבׁשּבת. עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ּפטּור. עראי, אהל ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹֹֻסתר
על  אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ׁשהיתה טּלית ְְִִֵֶַַַַַָָָָּכיצד?
מּמּנה  נׁשאר אם - הּׁשּבת קדם ּכרּוכה והיתה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּכתלים,
עד  ּבׁשּבת, ּכּלּה את מֹותח זה הרי - מתּוח טפח ְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּגג

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. אהל ְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיעׂשה
.ÁÎהּכּלה את ּתֹולין מיטה]אין המכסה ׁשהרי [וילון , ֲִִֵֵֶֶַָ

וכּסא  מּטה להּניח ּומּתר עראי; אהל ּתחּתיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנעׂשית
רגלים]ּוטריסקל שלש בעל ׁשּיעׂשה [כסא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶֶַַָָ

ולא  קבע לא אהל, עׂשּית ּדר זה ׁשאין - אהל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹּתחּתיהן
ֲַעראי.

.ËÎ ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּכל
עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו סמּו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּׁשלׁשה

ּפטּור  ּבׁשּבת, לכּתחּלה אֹותֹו ּכפּולה והעֹוׂשה טּלית . ְְְְְִִֶַַַָָָָָ
לשנים] ּבהן [מקופלת ּתלּויה ׁשהיא חּוטין עליה ְִִֶֶֶֶָָָָָׁשהיּו

ׁשּבת בהם]מערב למשכה מנת לנטֹותּה[על מּתר , ְִֵֶֶַָָָֻ
לפרקּה.[לפורסה] ּומּתר לנטֹותּה מּתר הּפרכת, וכן .ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל ּבגּגּה[אוהל ׁשאין ְֲִִֵֶַַָָ
- טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,

לכך  מתּקנת והיא לפריסה]הֹואיל שבת מערב ,[מוכנה ְְְְִִֶֶָֻ
ּתהיה  ׁשּלא והּוא, לפרקּה: ּומּתר לנטֹותּה ְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻמּתר

ּפקק[פרוסה]מׁשלׁשלת טפח. הּמּטה וילון]מעל [כעין ְְְִֵֶֶֶַַַַָֻ
ׁשאינֹו ּפי על אף - לכ מתּקן ׁשהּוא ּבזמן - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻהחּלֹון

ּתלּוי ואינֹו החּלֹון.[בחלון]קׁשּור ּבֹו לפקק מּתר , ְְִֵַַָָָֹֻ
.‡Ï מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע

ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל עֹוׂשה ְְְְִֵֶֶַָָָֹֻׁשהיא
אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים מן הֹוציא ּפניו [רק]ואם ּכנגד ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹ

הּׂשפה  והיתה הראׁש, על מהּדק והיה אהל, ְְְְְֶַַָָָָָָָָֹֹֻּכמֹו
ׁשהּוא  מּפני אסּור, - ּגג ּכמֹו ּביֹותר קׁשה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשהֹוציאּה

עראי. אהל ֲֶֶַֹעֹוׂשה
.·Ïּכדי [תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

היתה  אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
ואם  אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ּגדֹולה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹּפרכת
ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין ּגג, לּה ׁשּיׁש ּכּלה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהיתה
הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעׂשרה;

עראי. אהל ְֲֵֶֶַָֹותעׂשה
.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד

ּפיה  מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנן מּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מצרית מחורר][ס ּבכפיפה קרקעית ל יגּביּה לא - ְְְְִִִִִִַַַָָֹ

עראי. אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי מן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּכפיפה

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום

כג  ¤¤ּפרק
נקב ‡. ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה

האֹורה  להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, לּול ְְְְִִֶֶַַַָָָׁשל

ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי - ההבל [גמר ּולהֹוציא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
עׂשּוי מלאכה] היה אפּלּו נקב, ּכל על ּגזרּו ,לפיכ ;ְְֲִִֶֶַָָָָָָ

לעׂשֹות  יבֹוא ׁשּמא - ּבלבד להכניס אֹו ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָלהֹוציא
נקב  ּבחבית נֹוקבין אין זה ּומּפני עליו. ׁשחּיבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנקב

ּבֹו מֹוסיפין ואין נוסף]חדׁש, נקב [נקב ּפֹותחין אבל . ְְֲִִִֵֶֶָָָ
מן [שנסתם]יׁשן למּטה הּנקב יהיה ׁשּלא והּוא, - ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

הּׁשמרים מן למּטה היה ׁשאם [בתחתית הּׁשמרים; ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
לפתחֹו.החבית] ואסּור לחּזק, עׂשּוי זה הרי -ְְְְֲֵֵֶַָָָ

מגּופה·. הטיט]נֹוקבין להֹוציא [סתימת חבית ׁשל ְְְִִִֶָָ
אסּור, - מּצּדּה אבל למעלה; ׁשּיּקבּנה ּובלבד יין, ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמּמּנה
לאכל  החבית את אדם ׁשֹובר ּכלי. ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני

ּגרֹוגרֹות ּכלי;[תאנים]מּמּנה לעׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ
לפני  ּבסיף ראׁשּה את ּומּתיז יין, ׁשל חבית אדם ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומביא

ׁשאין  חֹוׁשׁש, ואינֹו להראֹות האֹורחין, אּלא ּכּונתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לּבֹו. ְִִנדיבּות

ּכל ‚. לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם
ּבדבר  ואפּלּו - החבית נקב לסּתם אסּור ,לפיכ ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹנקב;
ׁשּיסּתם  ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו מתמרח, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשאינֹו

ּבצרֹור אֹו אדמה]ּבקיסם ׁשם [רגב הּניח אם אבל קטן. ְְֲִִִִֵַָָָָָ
ּומּתר  מּתר; - נסּתם הּנקב ונמצא להצניעֹו, ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל

זה.[להתחכם]להערים ּבדבר ְְֲִֶַָָ
מּכה „. מּׁשּום עליו חּיב מלאכה, ּגמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ּכלי ּבפּטיׁש המתּקן אֹו ׁשהּוא, ּכל הּגֹורד זה, ּומּפני . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
קֹול  להׁשמיע אסּור ,לפיכ חּיב; - ׁשּיתּקן ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאיזה
ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ׁשיר, ּבכלי ּבין ּבׁשּבת, ׁשיר ְְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשל
אֹו הּקרקע, על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ּדברים. ּבׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבין
לקרקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת ּכנגד אחת הּלּוח, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַעל
ּכל  - ׁשּיׁשּתק ּכדי ּבזּוג ּבֹו לׂשחק אֹו לּתינֹוק, האגֹוז ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹאת

ׁשיר. ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה אסּור; ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָזה
מסּפקין‰. ירך]אין על מטּפחין [יד ולא מרּקדין, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ

כף]ּבׁשּבת אל ּולסּפק [כף ׁשיר; ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּמא  ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין מּתר. ידֹו, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלאחר
ּבּה, לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה ׁשּיטין. ׁשל חבית ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻיתּקן
ׁשּיהיה  והּוא ׁשּיטין; ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ּבא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
ׁשּיהיה  ּכדי הּמים, מּמּנה יעקר ׁשּלא מּקפת, ׂשפה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻלּה

הּים. ּובין ּבינּה והפרׁש ְְֵֵֵֵֶֶַָָהּכר
.Â ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין

מּתר  - מתּקנת ׁשאינּה ּפי על אף - חתּוכה היתה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכלי;
ואין  יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת החבית ּבנקב ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלהכניסּה

יתּקן  ׁשּמא וכּיֹוצא חֹוׁשׁשין הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
מּפני  הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית, ׁשל הּנקב ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבֹו
החרׂש, את ׁשֹוברין ואין ּבׁשּבת. מרזב ּכעֹוׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּוא

הּניר את קֹורעין צלייתו]ואין בעת הדג תחת ,[להניחם ְְְִֵֶַָ
ּכלי. ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶַמּפני

.Êגפן]זמֹורה ּבטפיח[ענף קׁשּורה קטן ׁשהיא [פך ְְְִִֶַָָָ
מים] קׁשּורה,לשאיבת אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְִִֵַַָָָָ
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יקטם ׁשּמא ּגזרה - ּבּה ממּלאין אֹותּה[יקצוץ]אין ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
לחף אסּור ּבגרתיקֹון[לשפשף]ויתּקנה. ּכסף [מין ּכלי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ונמצא טיט] עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ּכדר מלּבנן ׁשהּוא מּפני ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ
אֹותֹו חֹופפין אבל ּבׁשּבת; מלאכּתֹו וגֹומר ּכלי, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּכמתּקן

ּובנתר עפר]ּבחֹול אֹותם [מין חֹופפין הּכלים, ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
ואלּפסין קערֹות להדיח ואסּור ּדבר. [מחבתות ּבכל ְְְְְְִִִַָָָָָָָ

ּכן גדולות] אם אּלא ּכמתּקן, ׁשהּוא מּפני ּבהן, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
ּכלי  אבל ׁשּבת; ּבאֹותּה אחרת סעּודה ּבהן לאכל ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהדיחן

וקיתֹונֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון להדיחן [קנקנים]ׁשתּיה, מּתר - ְְְֲִִִַָָָֻ
הּמּטֹות  את מּציעין ואין לׁשתּיה. קבע ׁשאין עת, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבכל
מּציעין  אבל ׁשּבת; למֹוצאי עליהן ליׁשן ּכדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת,

לׁשּבת. ׁשּבת ְִֵֵַַָָמּלילי
.Á ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, טמאין ּכלים להטּביל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָאסּור

ׁשּנראה  מּפני לטּבל, מּתר - טמא אדם אבל ּכלי. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּכמתּקן
גופו]ּכמקר  לקרר ּבׁשּבת[טובל עליו מּזין ואין [הזאת ; ְְְִֵֵֵַַָָָ

מת] מטומאת לטהרו ושביעי ּכלים שלישי הּמטּביל .ְִִֵַַ
ּבהן  יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ּבהן; יׁשּתּמׁש ּבׁשֹוגג, - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת
הּטמאים  הּמים את להטּביל ּומּתר ׁשּבת. למֹוצאי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻעד
טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי נֹותנן יעׂשה? ּכיצד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבׁשּבת;

ּומט  אבנים, ּכלי מי ּכגֹון ׁשּיעלה עד ּבמקוה הּכלי ּביל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ויטהרּו. עליהן, ְְְֲֲִִֵֶַָהּמקוה

.Ëמגּביהין ּבׁשּבת,[מפרישים]ואין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵַַַַָ
מתּקן. היה ׁשּלא ּדבר ּכמתּקן ׁשּנראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּפני

.È הּוא מלאכֹות מאבֹות ּבׁשמן מעּבד, עֹור והמרּכ ; ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָ
,לפיכ וחּיב. מעּבד, זה הרי - עֹוׂשין ׁשהעּבדנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכדר
אֹו הּמנעל ּבתֹו והיא ּבׁשמן, רגלֹו את אדם יסּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹלא
ׁשמן, רגלֹו את הּוא ס אבל החדׁשים; הּסנּדל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו

חדׁשים.[אח"כ]ולֹובׁש ׁשהן ּפי על אף סנּדלֹו, אֹו מנעלֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּומתעּגל ׁשמן, ּגּופֹו ּכל קטבּוליא [מתגלגל]וס ּגּבי על ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

עור] אמּורים?[משטח ּדברים ּבּמה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְֲֲִִֵֵֶַָָָחדׁשה,
ׁשּיצחצח ּכדי מּועט, הּׁשמן העֹור [יבריק]ּבׁשהיה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּירּכ ּכדי הרּבה, ׁשמן ּבבׂשרֹו היה אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבלבד;
והּכל  ּכמעּבדֹו. ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹהעֹור

מּתר. ּביׁשנים, אבל ֲֲִִִַָָָָֻּבחדׁשים;
.‡Èרטּיה את [תחבושת]הממרח מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָ

ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,לפיכ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהעֹור;
ּגזרה  - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן ואפּלּו ימרח. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמא

ׁשעוה. ֲִַָמּׁשּום
.·È מלאכֹות מאבֹות ּבפּוּכֹותב, לכחל אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִִֵֵָָָֹ

העיניים] סביב אפר במין מּפני [לצבוע ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְִֵֵַַָוכּיֹוצא
ׁשּמא  ּגזרה - ּולהלוֹות ללוֹות ואסּור ּככֹותב. ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
ׁשּמא  ּגזרה - ּולהׂשּכיר ולמּכר לקנֹות אסּור וכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹיכּתב.
לחברֹו יאמר ולא ּבׁשּבת, ּפֹועלים אדם יׂשּכר לא ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹֹיכּתב.
ׁשֹואל  מּתר; ּולהׁשאיל, לׁשאל אבל ּפֹועלין. לֹו ְְְְֲֲִִִִֵַָָֹֹֻלׂשּכר
לֹו יאמר ׁשּלא ּובלבד ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי מחברֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאדם

ְִֵַ'הלוני'.

.‚Èּבּפה הּמֹוכר המכירה]אחד על החליטו אֹו[רק ֵֶֶַַָ
ּבמאזנים; ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, - ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹּבמסירה
ּבין  ולמּדד, למנֹות אסּור ּכ - לׁשקל ׁשאסּור ְְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּוכׁשם

ּבחבל. ּבין ּבּיד ּבין מּדה ְִִִֵֵֶֶַַָָּבכלי
.„È ולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹֹאין

מקּדיׁשין [אשה]מקּדׁשין ואין יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
לה'] מעריכין[קודש ולא עלי], פלוני מחרימין [ערך ולא , ְְְֲִִִִַַֹֹ

הבית] לבדק ואין [נכסיו ּוממּכר; ּכמ ּקח ׁשהּוא מּפני -ְְְְִִִֵֵֶָָ
אֹותן  למקּדיׁש ּדֹומה ׁשּזה ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָמגּביהין
ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ועֹוד, ׁשהפריׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּפרֹות

הּבהמה את מעּׂשרין בהמה]ואין ׁשּמא [מעשר ּגזרה - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבסקרה העשירי]ירׁשם בו שמסמנים אדום ּומקּדיׁש[צבע . ְְְְִִִַָֹ

מצות  ׁשּזֹו - טֹוב ּביֹום וחגיגתֹו ּבׁשּבת, ּפסחֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָאדם
מקּדׁשין אין ּכ מקּדיׁשין, ׁשאין ּוכׁשם מטילין הּיֹום. -] ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

ל-] הפרה חּטאת.אפר ֵַָמי
.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה

מֹוצאי  עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּבׁשֹוגג,
הּפרֹותׁשּבת  את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ ּובין [ומותרים . ִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבׁשּבת,באכילה] הּמחרים אֹו הּמערי אֹו הּמקּדיׁש וכן .ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָ
צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבין
קנה. ּבׁשּבת, לחברֹו הּמקנה וכן טֹוב. ּביֹום ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָלֹומר

הּדמאי את מופרשים מעּׂשרין שספק הארץ עם [פירות ְְְִֶַַַ
הּוּדאי.הם] את לא אבל הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַַַָָֹּבין

.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל [הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
ל  אֹו אף ּדמאי ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹ

ידּועין  הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ׁשּיחד ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹעל
למּודים  עני אֹו ּכהן היה ואם הּפרֹות. ּבצד ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֻּומּנחין

ׁשּיֹודיע [רגילים] ּובלבד ויאכלּו, יבֹואּו אצלֹו, ְְְְֱִִֶֶֶַַָֹֹלאכל
לעני  ויֹודיע מעׂשר', ּתרּומת מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּכהן

עני'. מעׂשר מאכיל ׁשאני ְֲֲֲִִִֶֶַַַָ'ׁשּזֹו
.ÊÈלהפיס מּפני [להגריל]אסּור ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ

ּבני  ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ּוממּכר; ּכמּקח ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
משחק]ביתֹו מּפני [דרך קטּנה , מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה על ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

מקּפידין. ְִִֵֶַׁשאין
.ÁÈ,ּבׁשּבת להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֶֶֶַַָָָָאסּור

יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ׁשעבר, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבין
ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין חׁשּבֹונֹות ,ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻלפיכ
הֹוציא  ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו היה סאין ְְְִִִִִַַָָָָָָָָ'ּכּמה
ּבטלה  ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּבנֹו', ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבחתנּות

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב - ּכלל צר ּבּה [מותר]ׁשאין ְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבחל. ְְִֵַֹּכמחּׁשב

.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור [חובות ְְְְִִֵֶָ
ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא - את ּבׁשּבת אדם מֹונה למחק. א ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ּפרּפרֹותיו ואת מעדנים]אֹורחיו מן [מיני לא אבל מּפיו, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי יקרא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּכתב,
מּתר  - הּכתל על אֹו הּטבלא על חקּוקין ְֲִֵֶַַַַַַָָֹֻהּׁשמֹות
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לקרֹות  ואסּור ּבׁשטר. מתחּלף ׁשאינֹו מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָלקרֹותן,
הּצּורה ּתחת המהּל הּדיֹוקני[ציור]ּבכתב [ציור ותחת ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָ

ּבּכתּוביםאדם] לקרֹות אף איוב ּבׁשּבת. משלי [תהלים ְְְִִַַַָ
מּׁשּום וכו'] ּגזרה - אסּור הּמדרׁש, ּבית ּבׁשעת ְְְְִִִֵֵַַַָָָָּבׁשּבת

ּבביתֹו יֹוׁשב אחד ּכל יהיה ׁשּלא הּמדרׁש; ּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבּטּול
הּמדרׁש. מּבית ויּמנע ְְְִִִֵֵַַָָוקֹורא,

.Îּׁשּיׁש מה ּכל מּציל אינֹו - ּבׁשּבת ּבחצר ּדלקה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנפלה
ׁשערבּו ּפי על אף הּמבֹוי, ׁשּבאֹותֹו אחרת לחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחצר

חצרות] ׁשּיּציל,[ערוב ּכדי הּדלקה יכּבה ׁשּמא ּגזרה ;ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
יּציל  ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ ממֹונֹו. על ּבהּול ׁשאדם ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו צרי ׁשהּוא מזֹון ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשּנמצא  ללּבׁש; ׁשּיכֹול ּובגדים ּבׁשּבת, ּבהן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהׁשּתּמׁש
ערבּו, לא ואם ּכּבּוי. לידי ּבא ואינֹו הּכל, מן ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹֹמתיאׁש

מּציל. אינֹו וכליו מזֹונֹו ְְִֵֵַַָאף
.‡Î ּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַָָָּומה

לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון מּצילין ְְְְִִַַָָָָָָָָֹׁשּבת,
מּמּנה  מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; לבהמה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוהראּוי

מּציל  ּבמנחה, סעּודֹות; ׁשּתי אחת מזֹון סעּודה מזֹון .ין ְְְְְְְִִִֵַַַָָ
.·Îאֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָּבּמה

אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה ּומֹוציאֹו ּכלי ממּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהיה
אבל  לֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ׁשאין הּוא - ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנּיה
ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - אחת הֹוצאה אחד ּכלי הֹוציא ְִִִִֵֶֶַַַַָָָאם

מּתר  סעּודֹות, .ּכּמה ְַָָֻ
.‚Îּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכיצד?

ּדבלה ׁשל ועּגּול סעּודֹות; יבישות]ּכּמה תאנים ,[גוש ְְְִֵֶַָָ
ׁשּיכֹול  ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן יין. ׁשל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוחבית

מּתר. - אחת ּבבת מלאה והֹוציאּה ְְְְִִֵַַַָָָֻלהֹוציא,
.„Î ואחד אחד ּכל - לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר

אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָמּציל
הּמּציל  רצה לא אם מּציל. ׁשל הּוא והרי ּגדֹול; ֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּדבר
הּׁשּבת  אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ּונתנֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻלקחּתֹו,
מלאכה  ׁשם אין ׁשהרי - ׁשּבת ׂשכר זה ואין עמלֹו; ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָׂשכר

מערב  ּבמקֹום אּלא הֹוציאֹו ׁשּלא אּסּור, .ולא ְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו נקּיה, ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה  ּפת ּומּציל חֹוזר נקּיה, ׁשאינּה ּפת הּציל אם .אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
היה  אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום  ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב הּכּפּורים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָיֹום
זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵַַַָָֹהּכּפּורים,
ׁשהּוא  ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה הּבאה. ְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשּבת
ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ללּבׁש, ְְֲִִֵֶַָָָֹֹיכֹול
ואחד  אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָואֹומר
ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ּומתעּטף ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָלֹובׁש

זֹוכין. ההפקר מן ׁשהרי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָהּמאכל,
.ÂÎ לחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר

הּמבֹוי  ׁשּבאֹותֹו ּובלבד אחרת - ערבּו ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש לּמבֹוי של ׁשּיהיה בפינה [קרש ְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

רביעית] ּובלׁשֹון רוח אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא ;ְְְְִִִִֶַ
אחר  ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ּכתּובין היּו אם אבל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהּקדׁש.
אסּור  ּובחל, ערּוב; ׁשם היה אפּלּו אֹותן, מּצילין אין -ְֲִִִֵֵַָָָָָֹ

הּתרף ּבמקֹום מּניחן אּלא ּבהן, והן [קילקול]לקרֹות , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מאליהן. ְְֲִִֵֵֶַמתאּבדין

.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין הפסולין היּו צבעים [מיני ְְְְִִַָָ
והם לס"ת] הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

אֹותן. מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון אּׁשּורי [שולי]ּכתּובין ְְִִִִִֶַַַָֹ
ּפרׁשה  וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ספרים ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּגּליֹון
וׁשּבסֹוף  הּספר, וׁשּבתחּלת לדף, ּדף וׁשּבין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלפרׁשה,
על  אף - והּקמיעין הּברכֹות אֹותן. מּצילין אין - ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּספר
ּתֹורה  ׁשל הרּבה ּומענינֹות ׁשם, ׁשל אֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּפי

הּדלקה. מּפני אֹותן מּצילין אין -ְְִִִֵֵֵַַָָ
.ÁÎ אֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר

ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, ּתבֹות וכן מּתֹו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ
אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ּבֹו היתה ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָאם
אֹותֹו מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון הזּכרֹות, ּבּה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹויׁש
ותיק  הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין הּדלקה. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמּפני

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - הּתפּלין עם ְְְִִִִִִֵֶַַַָָּתפּלין

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת יום

כד  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת,‡. אסּורין ׁשהם ּדברים ׁשאינן יׁש ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מלאכה  לידי מביאין ואינם למלאכה, מה ּדֹומין ּומּפני ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָ
עׂשֹות  ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: מּׁשּום ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָנאסרּו?
,ּדרכי מעׂשֹות "וכּבדּתֹו ונאמר: קדׁשי", ּביֹום ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָחפצ
להּל לאדם אסּור ,לפיכ ּדבר". ודּבר חפצ ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּמצא
עם  ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ואפּלּו ּבׁשּבת, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחפציו
ּבית  יבנה היא אֹו ּיקנה, מה אֹו למחר ּימּכר מה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּתפֹו
וכּיֹוצא  זה ּכל - ּפלֹוני למקֹום יל סחֹורה ּובאיזֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָזה,
והרהּור  אסּור; ּדּבּור ּדבר", "ודּבר ׁשּנאמר: אסּור, ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָּבֹו,

ָֻמּתר.
ּכדי ·. ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְִִֵַָָָָָָֹאסּור

זה  ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן מה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַלראֹות
חפצֹו לעׂשֹות עד מהּל ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן . ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּתחּום אמה]סֹוף ּכדי [אלפיים ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְֵֵֵֶֶַַַָ
נמצא  ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות קרֹוב ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

חפציו. לעׂשֹות ּבׁשּבת ְֲֲִַַָָָהּלּוכֹו
לעׂשֹות ‚. הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָּבּמה

לעׂשֹות  החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָּדבר
מּתר  זה הרי ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו ׁשּמּתר אין ּדבר ּכיצד? . ְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻ

לׂשּכר  אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא הּתחּום על ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֻמחׁשיכין
מּתר  ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא מחׁשי אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹֻּפֹועלין;
ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה להביא ּומחׁשי ּבׁשּבת. ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹלׁשמר
חּוץ  ׁשהיא ּפי על אף ּבאה, והיא לּה קֹורא - ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּבהמה
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היה  מחיצֹות, ׁשם היּו אּלּו - ּתלּוׁשין ּופרֹות ְְְִִִֵַָָָָלּתחּום;
לכר' לחברֹו: אדם אֹומר וכן ּבׁשּבת. להביאן ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֻמּתר

ּברּגנין ׁשם היּו ׁשאם למחר', הֹול אני [סוכות ּפלֹוני ְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻ
טפחים] וד' אמה מע' פחות של במרחק הֹולסוכות היה ,ֵָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשּבת. ְְְֵֵֶַַָָָֹלׁשם

עּמי „. ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֻמּתר
- לערב'! לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא אבל ֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלערב'?;

ּבׁשּבת  חפצֹו עֹוׂשה ּבׁשּבת,ׁשּנמצא ּולדּלג לרּוץ ואסּור . ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבׁשּבת  הּלּוכ יהא ׁשּלא - "ּדרכי "מעׂשֹות ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
הן  אפּלּו ּומערה, וׁשיח ּבֹור אדם ויֹורד ּבחל. ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹּכהּלּוכ
ואסּור  ועֹולה. ּומטּפס וׁשֹותה, ויֹורד ּומטּפס אּמה; ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָמאה
- ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּבטלה ּבׂשיחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהרּבֹות

חל. ׁשל ּכדּבּור ׁשּבת ׁשל ּדּבּור יהא ְְְְִִֵֶֶֶַָֹֹׁשּלא
לבית ‰. ׁשּירּוץ ּכגֹון - מצוה לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻמּתר

הּמדרׁש לבית אֹו ׁשל הּכנסת, חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין ; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ
אם  לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ּומֹודדין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָמצוה,
ּופֹוסקין  טמאה, מקּבל אם לידע ּבגד אֹו ּכּׁשעּור, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֻיׁש
מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין לענּיים. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָצדקה
עסקי  על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין לטרטּיאֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָואפּלּו

לארס הּתינקת על ּומׁשּדכין ּבׁשּבת. [מתחילים רּבים ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו אירוסין אודות דיבור ועל תהליך ,ְַ

כדי]הּתינֹוק המלמד עם סיכום בדיבורי ללּמדֹו[להתחיל ְְִַַ
אבלים; ּומנחמים חֹולים, ּומבּקרין אּמנּות. ּוללּמדֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֻספר
מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: החֹולה, את לבּקר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּנכנס
על  לפּקח הּתחּום על ּומחׁשיכין לבֹוא'. קרֹובה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָּורפּואה
ותכריכין. ארֹון לֹו להביא הּמת, עסקי ועל כּלה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָעסקי
הבא  - ׁשם מצאת לא ּפלֹוני, למקֹום ל' לֹו: ְְְִֵֵֵָָָָָָֹואֹומר
- ּבמאתים' הבא - ּבמנה מצאת לא ּפלֹוני, ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹמּמקֹום

מּקח סכּום לֹו יזּכר ׁשּלא יוסיף ּובלבד שלא מסויים [סכום ְְְִִִֶַָֹֹ
"עׂשֹות עליו] ונאמר: הן, מצוה - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל .ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּתרין. ׁשמים חפצי אסּורין, חפצי וכּו'; "ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻחפצי
.Â ּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין

הנכרי]עּמֹו ׁשֹובת[עם ואינֹו אין לׁשּבת, שובת אינו [אם ְְִִֵֵֹ
כלום] ּבין בכך ׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים ּומפירין .ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; לצר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
להּתירן  ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף ּומּתירין, ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּׁשּבת

הן. מצוה ּדברי אּלּו, ׁשּדברים הּׁשּבת: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקדם
.Ê,עׂשה מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין

מלקּות  ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? ׁשּבת. ּדֹוחה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאינּה
ּבׁשּבת, אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין מיתה, ְְְְִִִִֵֵַַָָאֹו
הּׁשּבת" ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו "לא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב  מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ּדין, לבית אזהרה זֹו -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ענׁשין. לׁשאר הּדין והּוא ְְְֳִִִֵַָָָׂשרפה;
.Á ּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר

לאכל מחּברין  וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
זה  ּדבר והלא ּומרחיק. ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמהן

אּלא  נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולּמה הּוא, ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמחפציו
להׂשּתּכר  אֹו מצּויין, עּתה ׁשאינן חפצים לעצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהקנֹות

ּולהּטּפל אבל [להתעסק]ּולהרויח לידֹו; ׁשּתבֹוא ּבהנאה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשהּוא  ּכמֹות ׁשּיעמד עד לידֹו, ּבא ׁשּכבר ממֹונֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹלׁשמר
הּגּנבים. מּפני ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הא מּתר; -ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

.Ë ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר
יסּפק לא - החּיה אף]מּפני אל ירּקד[כף [ברגליו]ולא ְְְְִֵֵֵַַַַָֹֹ

צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; ׁשעֹוׂשה אדמה]ּכדר [רגב ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְְִִִַַַַָֹויזרק

.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים של ּכל [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ
השביתה] להרבות ה חכמים ּבין עליהן ּגזרּו לא ּׁשמׁשֹות,, ְְֲֵֵֶַָָֹ

ּבין  אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ּבעצמֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָאּלא
אֹו מצוה ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, - מּתרין ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֻהּׁשמׁשֹות,
אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין לֹו מּתר ּכיצד? ְְֲִֵֵַַַַָָָֹֻּדחק.
מֹוריד  וכן ׁשֹופר; אֹו לּולב להביא הּמים, ּפני על ְְְִִִֵֵַַַָָָָלׁשּוט
וכן  ׁשעׂשה. ערּוב הּכרמלית, מן מֹוציא אֹו האילן ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמן
ׁשבּות  מּׁשּום ׁשהּוא לדבר ונצר ונחּפז, טרּוד היה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָאם
ׁשם  היה לא אם אבל מּתר. זה הרי - הּׁשמׁשֹות ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹֻּבין
את  מעּׂשרין אין ,לפיכ אסּור. - מצוה ּדבר ולא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹּדחק,
הפרׁשת  ׁשאּסּור ּפי על אף הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְִִֵֶַַַַַַַַָָהּוּדאי
הּדמאי  את מעּׂשרים אבל ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָהּמעׂשר

הופרשו] אם שספק הארץ עם .[פירות
.‡È ּכגֹון ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּבת ׁשעׂשה ְְְִֶֶַָָָָָָָקטן

אין  - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב, ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
אין  אביו, הּניחֹו אם וכן להפריׁשֹו. מצּוין ּדין ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָֻּבית

ּבידֹו .ממחין ְְִַָ
.·Èּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאסרּו

ּבחל  עֹוׂשה אמרּו:ׁשהּוא זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹ
ּבׁשּבת  הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים הזהירּו אם ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָֹּומה
ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ולא ּבחל, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹּכהּלּוכ
ּבׁשּבת  טלטּול יהיה ׁשּלא וחמר קל - ּדבר" ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ודּבר
ויבֹוא  ּבעיניו, חל ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּכדי ּבחל, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹֹּכטלטּול
אֹו לבית, מּבית אֹו לפּנה, מּפּנה ּכלים ּולתּקן ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָלהגּביּה
ויֹוׁשב  ּבטל הּוא ׁשהרי ּבהן; וכּיֹוצא אבנים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהצניע

ויבּקׁש ׁשּלא [יחפש]ּבביתֹו, ונמצא ּבֹו; ׁשּיתעּסק ּדבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ינּוח". "למען ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּטעם ּובטל ְֱֶֶַַַַַַַַַַָָָָׁשבת,

.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם [יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
אּלא  אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
ׁשּכל  קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבטלין
להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ׁשֹובתין הם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻימיהן
ׁשביתה  ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ּכׁשאר ּולטלטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּולדּבר
ׁשביתה  היא אּלּו, מּדברים ׁשביתה ,לפיכ ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָהּנּכרת;
ּבאּסּור  נגעּו אּלּו, דברים ּומּפני אדם. ּבכל ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָהּׁשוה
להן, הּצרי ּכלים אּלא יטלטל ׁשּלא ואסרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּטלטּול,

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
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לקרֹות  ואסּור ּבׁשטר. מתחּלף ׁשאינֹו מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָלקרֹותן,
הּצּורה ּתחת המהּל הּדיֹוקני[ציור]ּבכתב [ציור ותחת ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָ

ּבּכתּוביםאדם] לקרֹות אף איוב ּבׁשּבת. משלי [תהלים ְְְִִַַַָ
מּׁשּום וכו'] ּגזרה - אסּור הּמדרׁש, ּבית ּבׁשעת ְְְְִִִֵֵַַַָָָָּבׁשּבת

ּבביתֹו יֹוׁשב אחד ּכל יהיה ׁשּלא הּמדרׁש; ּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבּטּול
הּמדרׁש. מּבית ויּמנע ְְְִִִֵֵַַָָוקֹורא,

.Îּׁשּיׁש מה ּכל מּציל אינֹו - ּבׁשּבת ּבחצר ּדלקה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנפלה
ׁשערבּו ּפי על אף הּמבֹוי, ׁשּבאֹותֹו אחרת לחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחצר

חצרות] ׁשּיּציל,[ערוב ּכדי הּדלקה יכּבה ׁשּמא ּגזרה ;ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
יּציל  ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ ממֹונֹו. על ּבהּול ׁשאדם ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו צרי ׁשהּוא מזֹון ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשּנמצא  ללּבׁש; ׁשּיכֹול ּובגדים ּבׁשּבת, ּבהן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהׁשּתּמׁש
ערבּו, לא ואם ּכּבּוי. לידי ּבא ואינֹו הּכל, מן ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹֹמתיאׁש

מּציל. אינֹו וכליו מזֹונֹו ְְִֵֵַַָאף
.‡Î ּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַָָָּומה

לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון מּצילין ְְְְִִַַָָָָָָָָֹׁשּבת,
מּמּנה  מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; לבהמה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוהראּוי

מּציל  ּבמנחה, סעּודֹות; ׁשּתי אחת מזֹון סעּודה מזֹון .ין ְְְְְְְִִִֵַַַָָ
.·Îאֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָּבּמה

אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה ּומֹוציאֹו ּכלי ממּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהיה
אבל  לֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ׁשאין הּוא - ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנּיה
ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - אחת הֹוצאה אחד ּכלי הֹוציא ְִִִִֵֶֶַַַַָָָאם

מּתר  סעּודֹות, .ּכּמה ְַָָֻ
.‚Îּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכיצד?

ּדבלה ׁשל ועּגּול סעּודֹות; יבישות]ּכּמה תאנים ,[גוש ְְְִֵֶַָָ
ׁשּיכֹול  ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן יין. ׁשל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוחבית

מּתר. - אחת ּבבת מלאה והֹוציאּה ְְְְִִֵַַַָָָֻלהֹוציא,
.„Î ואחד אחד ּכל - לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר

אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָמּציל
הּמּציל  רצה לא אם מּציל. ׁשל הּוא והרי ּגדֹול; ֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּדבר
הּׁשּבת  אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ּונתנֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻלקחּתֹו,
מלאכה  ׁשם אין ׁשהרי - ׁשּבת ׂשכר זה ואין עמלֹו; ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָׂשכר

מערב  ּבמקֹום אּלא הֹוציאֹו ׁשּלא אּסּור, .ולא ְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו נקּיה, ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה  ּפת ּומּציל חֹוזר נקּיה, ׁשאינּה ּפת הּציל אם .אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
היה  אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום  ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב הּכּפּורים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָיֹום
זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵַַַָָֹהּכּפּורים,
ׁשהּוא  ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה הּבאה. ְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשּבת
ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ללּבׁש, ְְֲִִֵֶַָָָֹֹיכֹול
ואחד  אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָואֹומר
ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ּומתעּטף ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָלֹובׁש

זֹוכין. ההפקר מן ׁשהרי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָהּמאכל,
.ÂÎ לחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר

הּמבֹוי  ׁשּבאֹותֹו ּובלבד אחרת - ערבּו ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש לּמבֹוי של ׁשּיהיה בפינה [קרש ְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

רביעית] ּובלׁשֹון רוח אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא ;ְְְְִִִִֶַ
אחר  ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ּכתּובין היּו אם אבל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהּקדׁש.
אסּור  ּובחל, ערּוב; ׁשם היה אפּלּו אֹותן, מּצילין אין -ְֲִִִֵֵַָָָָָֹ

הּתרף ּבמקֹום מּניחן אּלא ּבהן, והן [קילקול]לקרֹות , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מאליהן. ְְֲִִֵֵֶַמתאּבדין

.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין הפסולין היּו צבעים [מיני ְְְְִִַָָ
והם לס"ת] הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

אֹותן. מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון אּׁשּורי [שולי]ּכתּובין ְְִִִִִֶַַַָֹ
ּפרׁשה  וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ספרים ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּגּליֹון
וׁשּבסֹוף  הּספר, וׁשּבתחּלת לדף, ּדף וׁשּבין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלפרׁשה,
על  אף - והּקמיעין הּברכֹות אֹותן. מּצילין אין - ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּספר
ּתֹורה  ׁשל הרּבה ּומענינֹות ׁשם, ׁשל אֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּפי

הּדלקה. מּפני אֹותן מּצילין אין -ְְִִִֵֵֵַַָָ
.ÁÎ אֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר

ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, ּתבֹות וכן מּתֹו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ
אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ּבֹו היתה ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָאם
אֹותֹו מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון הזּכרֹות, ּבּה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹויׁש
ותיק  הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין הּדלקה. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמּפני

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - הּתפּלין עם ְְְִִִִִִֵֶַַַָָּתפּלין

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת יום

כד  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת,‡. אסּורין ׁשהם ּדברים ׁשאינן יׁש ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מלאכה  לידי מביאין ואינם למלאכה, מה ּדֹומין ּומּפני ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָ
עׂשֹות  ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: מּׁשּום ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָנאסרּו?
,ּדרכי מעׂשֹות "וכּבדּתֹו ונאמר: קדׁשי", ּביֹום ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָחפצ
להּל לאדם אסּור ,לפיכ ּדבר". ודּבר חפצ ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּמצא
עם  ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ואפּלּו ּבׁשּבת, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחפציו
ּבית  יבנה היא אֹו ּיקנה, מה אֹו למחר ּימּכר מה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּתפֹו
וכּיֹוצא  זה ּכל - ּפלֹוני למקֹום יל סחֹורה ּובאיזֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָזה,
והרהּור  אסּור; ּדּבּור ּדבר", "ודּבר ׁשּנאמר: אסּור, ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָּבֹו,

ָֻמּתר.
ּכדי ·. ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְִִֵַָָָָָָֹאסּור

זה  ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן מה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַלראֹות
חפצֹו לעׂשֹות עד מהּל ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן . ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּתחּום אמה]סֹוף ּכדי [אלפיים ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְֵֵֵֶֶַַַָ
נמצא  ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות קרֹוב ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

חפציו. לעׂשֹות ּבׁשּבת ְֲֲִַַָָָהּלּוכֹו
לעׂשֹות ‚. הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָּבּמה

לעׂשֹות  החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָּדבר
מּתר  זה הרי ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו ׁשּמּתר אין ּדבר ּכיצד? . ְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻ

לׂשּכר  אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא הּתחּום על ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֻמחׁשיכין
מּתר  ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא מחׁשי אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹֻּפֹועלין;
ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה להביא ּומחׁשי ּבׁשּבת. ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹלׁשמר
חּוץ  ׁשהיא ּפי על אף ּבאה, והיא לּה קֹורא - ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּבהמה
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היה  מחיצֹות, ׁשם היּו אּלּו - ּתלּוׁשין ּופרֹות ְְְִִִֵַָָָָלּתחּום;
לכר' לחברֹו: אדם אֹומר וכן ּבׁשּבת. להביאן ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֻמּתר

ּברּגנין ׁשם היּו ׁשאם למחר', הֹול אני [סוכות ּפלֹוני ְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻ
טפחים] וד' אמה מע' פחות של במרחק הֹולסוכות היה ,ֵָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשּבת. ְְְֵֵֶַַָָָֹלׁשם

עּמי „. ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֻמּתר
- לערב'! לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא אבל ֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלערב'?;

ּבׁשּבת  חפצֹו עֹוׂשה ּבׁשּבת,ׁשּנמצא ּולדּלג לרּוץ ואסּור . ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבׁשּבת  הּלּוכ יהא ׁשּלא - "ּדרכי "מעׂשֹות ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
הן  אפּלּו ּומערה, וׁשיח ּבֹור אדם ויֹורד ּבחל. ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹּכהּלּוכ
ואסּור  ועֹולה. ּומטּפס וׁשֹותה, ויֹורד ּומטּפס אּמה; ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָמאה
- ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּבטלה ּבׂשיחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהרּבֹות

חל. ׁשל ּכדּבּור ׁשּבת ׁשל ּדּבּור יהא ְְְְִִֵֶֶֶַָֹֹׁשּלא
לבית ‰. ׁשּירּוץ ּכגֹון - מצוה לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻמּתר

הּמדרׁש לבית אֹו ׁשל הּכנסת, חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין ; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ
אם  לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ּומֹודדין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָמצוה,
ּופֹוסקין  טמאה, מקּבל אם לידע ּבגד אֹו ּכּׁשעּור, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֻיׁש
מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין לענּיים. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָצדקה
עסקי  על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין לטרטּיאֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָואפּלּו

לארס הּתינקת על ּומׁשּדכין ּבׁשּבת. [מתחילים רּבים ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו אירוסין אודות דיבור ועל תהליך ,ְַ

כדי]הּתינֹוק המלמד עם סיכום בדיבורי ללּמדֹו[להתחיל ְְִַַ
אבלים; ּומנחמים חֹולים, ּומבּקרין אּמנּות. ּוללּמדֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֻספר
מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: החֹולה, את לבּקר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּנכנס
על  לפּקח הּתחּום על ּומחׁשיכין לבֹוא'. קרֹובה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָּורפּואה
ותכריכין. ארֹון לֹו להביא הּמת, עסקי ועל כּלה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָעסקי
הבא  - ׁשם מצאת לא ּפלֹוני, למקֹום ל' לֹו: ְְְִֵֵֵָָָָָָֹואֹומר
- ּבמאתים' הבא - ּבמנה מצאת לא ּפלֹוני, ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹמּמקֹום

מּקח סכּום לֹו יזּכר ׁשּלא יוסיף ּובלבד שלא מסויים [סכום ְְְִִִֶַָֹֹ
"עׂשֹות עליו] ונאמר: הן, מצוה - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל .ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּתרין. ׁשמים חפצי אסּורין, חפצי וכּו'; "ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻחפצי
.Â ּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין

הנכרי]עּמֹו ׁשֹובת[עם ואינֹו אין לׁשּבת, שובת אינו [אם ְְִִֵֵֹ
כלום] ּבין בכך ׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים ּומפירין .ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; לצר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
להּתירן  ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף ּומּתירין, ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּׁשּבת

הן. מצוה ּדברי אּלּו, ׁשּדברים הּׁשּבת: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקדם
.Ê,עׂשה מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין

מלקּות  ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? ׁשּבת. ּדֹוחה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאינּה
ּבׁשּבת, אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין מיתה, ְְְְִִִִֵֵַַָָאֹו
הּׁשּבת" ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו "לא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב  מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ּדין, לבית אזהרה זֹו -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ענׁשין. לׁשאר הּדין והּוא ְְְֳִִִֵַָָָׂשרפה;
.Á ּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר

לאכל מחּברין  וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
זה  ּדבר והלא ּומרחיק. ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמהן

אּלא  נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולּמה הּוא, ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמחפציו
להׂשּתּכר  אֹו מצּויין, עּתה ׁשאינן חפצים לעצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהקנֹות

ּולהּטּפל אבל [להתעסק]ּולהרויח לידֹו; ׁשּתבֹוא ּבהנאה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשהּוא  ּכמֹות ׁשּיעמד עד לידֹו, ּבא ׁשּכבר ממֹונֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹלׁשמר
הּגּנבים. מּפני ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הא מּתר; -ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

.Ë ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר
יסּפק לא - החּיה אף]מּפני אל ירּקד[כף [ברגליו]ולא ְְְְִֵֵֵַַַַָֹֹ

צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; ׁשעֹוׂשה אדמה]ּכדר [רגב ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְְִִִַַַַָֹויזרק

.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים של ּכל [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ
השביתה] להרבות ה חכמים ּבין עליהן ּגזרּו לא ּׁשמׁשֹות,, ְְֲֵֵֶַָָֹ

ּבין  אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ּבעצמֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָאּלא
אֹו מצוה ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, - מּתרין ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֻהּׁשמׁשֹות,
אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין לֹו מּתר ּכיצד? ְְֲִֵֵַַַַָָָֹֻּדחק.
מֹוריד  וכן ׁשֹופר; אֹו לּולב להביא הּמים, ּפני על ְְְִִִֵֵַַַָָָָלׁשּוט
וכן  ׁשעׂשה. ערּוב הּכרמלית, מן מֹוציא אֹו האילן ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמן
ׁשבּות  מּׁשּום ׁשהּוא לדבר ונצר ונחּפז, טרּוד היה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָאם
ׁשם  היה לא אם אבל מּתר. זה הרי - הּׁשמׁשֹות ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹֻּבין
את  מעּׂשרין אין ,לפיכ אסּור. - מצוה ּדבר ולא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹּדחק,
הפרׁשת  ׁשאּסּור ּפי על אף הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְִִֵֶַַַַַַַַָָהּוּדאי
הּדמאי  את מעּׂשרים אבל ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָהּמעׂשר

הופרשו] אם שספק הארץ עם .[פירות
.‡È ּכגֹון ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּבת ׁשעׂשה ְְְִֶֶַָָָָָָָקטן

אין  - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב, ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
אין  אביו, הּניחֹו אם וכן להפריׁשֹו. מצּוין ּדין ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָֻּבית

ּבידֹו .ממחין ְְִַָ
.·Èּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאסרּו

ּבחל  עֹוׂשה אמרּו:ׁשהּוא זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹ
ּבׁשּבת  הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים הזהירּו אם ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָֹּומה
ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ולא ּבחל, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹּכהּלּוכ
ּבׁשּבת  טלטּול יהיה ׁשּלא וחמר קל - ּדבר" ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ודּבר
ויבֹוא  ּבעיניו, חל ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּכדי ּבחל, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹֹּכטלטּול
אֹו לבית, מּבית אֹו לפּנה, מּפּנה ּכלים ּולתּקן ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָלהגּביּה
ויֹוׁשב  ּבטל הּוא ׁשהרי ּבהן; וכּיֹוצא אבנים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהצניע

ויבּקׁש ׁשּלא [יחפש]ּבביתֹו, ונמצא ּבֹו; ׁשּיתעּסק ּדבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ינּוח". "למען ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּטעם ּובטל ְֱֶֶַַַַַַַַַַָָָָׁשבת,

.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם [יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
אּלא  אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
ׁשּכל  קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבטלין
להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ׁשֹובתין הם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻימיהן
ׁשביתה  ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ּכׁשאר ּולטלטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּולדּבר
ׁשביתה  היא אּלּו, מּדברים ׁשביתה ,לפיכ ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָהּנּכרת;
ּבאּסּור  נגעּו אּלּו, דברים ּומּפני אדם. ּבכל ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָהּׁשוה
להן, הּצרי ּכלים אּלא יטלטל ׁשּלא ואסרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּטלטּול,

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
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ה'תשע"ה  ניסן ל' ראשון יום

.ËÎ˜ .ÂÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ו ּתרּומההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ

lknּגדֹולה, zyxten `idy ,zenexzay daeygde dlecbd) ְָ
(zenkd"לֹו ֿ ּתּתן וגֹו' ּדגנ "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָוהּוא

(c ,gi mixac)אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה .ְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

ְּתרּומֹות.

― הקכ"ט להפריׁשהּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
לּכהנים, ּולתּתֹו מּיׂשראל ׁשמקּבלים ֿ הּמעׂשר מן ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמעׂשר
אלהם ואמרּת ּתדּבר ֿ הלוּים "ואל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
לכם נתּתי אׁשר ֿ הּמעׂשר את ֿ יׂשראל ּבני מאת ֿ תקחּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
מןֿ מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו והרמתם ּבנחלתכם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמאּתם

ek)הּמעׂשר" ,gi xacna)הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש . ֲֲֵֵֵֶֶַַַַָ
"ּונתּתם אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' ֿ ּתרּומת את gk)מּמּנּו ,my)ּפרׁש ּוכבר . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשּבֹו, והּיפה מןֿהּמבחר זה מעׂשר ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכתּוב,

מּמּנּו" ֿ מקּדׁשֹו את ֿ חלּבֹו "מּכל יתעּלה: אמרֹו (my,והּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
(gkיפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם העיר, ּכ ֿ ְְִִִִֵֵֶַַַָֹאחר

עליו ֿ תׂשאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, ֿ הּיפה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹמן
ֿ חלּבֹו את ּבהרימכם xgaend)חטא wlgd `ed "alg") ְְְֲִֵֶֶֶַ

al)מּמּנּו" ,my)לא אמר: ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָֹ
מׁשמע: ֿ הּיפה, מן אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיהיה
הּבא לאו ּכמֹו זה והרי יחטאּו. ֿ הרע מן יפריׁשּוהּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
מּכיון ּכלֹומר: הּלאוין, עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכלל
מןֿ להפריׁשֹו ׁשאין מׁשמע הּיפה, מן להפריׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצּוה

ספרי ּולׁשֹון gxw)הרע. zyxt seq),אֹומר אּתה "מּנין : ְְִִִֵֵַַַָָ
ּבנׂשיאת ׁשאּתם ֿ הּמבחר מן ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשאם
ּבהרימכם חטא עליו ֿ תׂשאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹעון?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ֿ חלּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאת
ּבדמאי. מקֹומֹות ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָּתרּומֹות

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שלישי ל 'ניסן ֿ ב 'אייר 

― הקנ"ד מּלהקּדיםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּובאּור סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו הּזרעים. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמּתנֹות
הן הרי ― ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ׁשהחּטים, זה: ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּדבר
אחד והּוא ּגדֹולה ּתרּומה ּתחּלה מהן מפריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָטבל;

zipepia)מחמּׁשים dcn)עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ואחר ְְֲֲִִִִִֵַַַָ
ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― הּנׁשאר עׂשירית ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמהּנׁשאר
מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָואחר
ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ּגדֹולה ּתרּומה נֹותן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹׁשני.

להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. לבעליו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיאכל
מה ּומּלאחר לאחרֹו ֿ ּׁשראּוי מה מּלהקּדים האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּובאה
ודמע מלאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשראּוי

תאחר" gk)לא ,ak zeny)תאחר לא יאמר: ּכאּלּו . ְְְִֵֵַַַֹֹֹ
ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. ּׁשראּוי מה ודמע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָמּמלאת

(e dpyn b wxt)ראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ
עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
― תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה, ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלא

ּובּמכלּתא עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה mihtyn)מה zyxt)"מלאת" : ְְְְִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ודמע" ֿ הּמלאי: מן הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ―ְְְֲִִִִִִֵַַַַָ
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ― תאחר" "לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּתרּומה;

(xyrn micwi `lye).לּבּכּורים ּתרּומה לּתרּומה, ְְִִִַַָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ֿ הּמקּדים ּכל אמרּו: מּכאן נאמר: ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָוׁשם
ֿ תעׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומעׂשר

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה מה ―(.c) ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶֶַַׁשהּמקּדים

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ג מּלאכֹולהּמצוה ּכלֿזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְְֶַָָָָֹֹֹׁשּום
(i ,ak `xwie)ּב"קד וכּונתֹו וכן, הּתרּומה. ― זה ׁש" ְְְְֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאבאר ּכמֹו ּתרּומה, נקראּו: הם ׁשּגם לפי (l`הּבּכּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
(gnw dyrzהּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ּכּונּתי ולזאת ,ְְְְְְִִִִַַָָָֹ
ֿ מֹועל dhext)לכל deya dpdp)אכל ואם ּבזדֹון. ּבּקדׁשים ְְְֳִִֵַַָָָָ

חּיב ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּתרּומה
מּמּסכת ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹּתֹוספת

מּסנהדרין ט' ּובפרק ּבידי(bt.)ּתרּומה. מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
לכ ראיה והביאּו ּתרּומה, ׁשאכל זר ּובכללם: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָׁשמים

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו h)מאמרֹו: ,my)זר ֿ "וכל ואחריו ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק קדׁש". ֿ יאכל ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹלא
לזרים; ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
ׁשאכל זר ואֹומר: האּלה ֿ הּמׁשניֹות ּכל על חֹולק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָורב

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― k)ּתרּומה egek)ּופליג הּוא ּתּנא ְְְִֶֶַַַָָָ
(mi`pz lr mb wleg)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ּבחּבּורנּו ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָּוכבר

(cere ,b dpyn b wxt dheq)מחּיבת ׁשאינּה ֿ מחלקת ׁשּכל ,ְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא למעׂשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמחלקת
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹֹֹֹהלכה,
לֹוקה, הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהלכה
― הּלאוין אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ֿ מחּיב ׁשּכל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻלפי
וכן זה. מאמר ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ ּכן, ּגם ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה
והּוא ספק, ּבלי לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ֿ מֹועל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָּכל

לאיׁש סמּו ּבמפלא liblאמרם dkenqd ezpya ohw) ְְְְִָָָָֻ
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xii` 'eÎ'b ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(devnÎxadאמרּו הקּדיׁש, en:)אם dcp)הּוא "הקּדיׁש : ְְְִִִִִָ
ּדאמרי ֿ לקיׁש ּבן ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואכלּו

לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypy ,l`xyi)ּוׂשכירֹו מּלאכֹול(dtewzl)ּכהן ְֱִִֵֶֹ

קדׁש" ֿ יאכל לא וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: (my,ּתרּומה, ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
(i.זרים ׁשאר ּכדין ּדינֹו אכל, ואם ,ְְְִִִִַָָָ

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום

.ÂÏ˜ .‰Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ה מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מזהר ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתרּומה.
ּבגזרה נלמד אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ולאו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמּלאכלם.
זה ׁשאּסּור הּׁשמּועה, מעּתיקי ּבארּו זה ועם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשוה,

יבמֹות ּולׁשֹון מּדרּבנן. לא לערל(r.)מּדאֹוריתא "מּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: ּבתרּומה? אֹוכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו

(.ak `xwie)ערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ― .ְְִֵֶַָָָָָָ
אסּור ערל ּבתרּומה האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, ְְִִֵַָָָָָָָָאסּור
ספרא לׁשֹון ּגם הּוא וכ קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִִַַָָָָָּבֹו";

(my xen` zyxt)איׁש אֹומר, עקיבא "רּבי אמרּו: וׁשם ,ְְֲִִִֵַָָָ
c)איׁש ,my),ּכן ּגם נתּבאר וׁשם הערל". את לרּבֹות ― ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יבמֹות ּבגמרא מׁשּו(ar.)ּכלֹומר: ּתֹורה: ׁשּדבר ,jyn) ְְְְִֶַַָָָָָ
(lxrk d`xpe exerעליו ּגזרּו ּומּדבריהם ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹוכל

ּבתרּומה אסּור ׁשהערל נתּבאר הּנה ּכערל ׁשּנראה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
וׁשם זה. והבן מּדרּבנן. ׁשאסּור הּוא ּומׁשּו ֿ הּתֹורה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָמן

מּדרּבנן. ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו ְְִִִֶַָָָָָאמרּו:

― הקל"ו טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אהרן מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָֹמּלאכֹול
יטהר" אׁשר עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב אֹו צרּוע ְְֲֳִִֶַַַַָָָָֹֹוהּוא

(my)מּכֹות ּובגמרא .(:ci)?מּנין לּתרּומה "אזהרה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָָ
ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ּדבר איזהּו וגֹו'. איׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָמאיׁש
"ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". זֹו ― אֹומר הוי ְְְֱֲֵֵֶַַַָָָָָָֹאהרן?
ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ― אהרן" ׁשל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּבזרעֹו

(dnexza `l` bdep xacd oi`e)הּלאו עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְִַַָָ
ֿ מׁשמרּתי" את "וׁשמרּו ּבאמרֹו: זה h)ּבענין ,my). ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָ

ט' ּובפרק ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהעֹובר
ּובכללם(bt.)מּסנהדרין ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

מּמה ראיתם והביאּו טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל טמא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכהן

חטא" עליו ֿ יׂשאּו ולא ֿ מׁשמרּתי את "וׁשמרּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
(my).

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה (`dyהאזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ

(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipyׁשהיתה קדׁש ְֱִֶֶֶָָֹמּלאכֹול
וׁשֹוק וחזה הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, oaxwרּׁשאית iwlg) ְְְְְִֶַַַָָָָָ

(odkl mikiiyy ,minlydתהיה ּכי ֿ ּכהן "ּובת אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֵֶַָֹ
תאכל" לא הּקדׁשים ּבתרּומת הוא זר ai)לאיׁש ,ak `xwie), ְְֳִִִִֵַַָָֹֹ

יבמֹות ּכיון(gq.)ּובגמרא זר, לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ
"ּבתרּומת ּׁשאמר: ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנבעלה

אמרּו gq:)הּקדׁשים" my)לא ֿ הּקדׁשים מן "ּבמּורם : ְְֳֳִִִַַָָָָֹ
היא קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם וׁשֹוק חזה ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹתאכל",
מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי תאכל, לא ְְְְֳֳִִִִֵַַַַַַָָֹֹּבּקדׁשים

mipic)ּתרּתי ipy o`kn cenll yi)נבעלה ׁשאם ּכלֹומר , ְְְֲִִֵֶַַָ
לזר נׂשּואה היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה ְְְְְְְְִִִֶָָָָָָָָלפסּול
ונמצא וׁשֹוק לחזה חֹוזרת ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומת
ּכֹולל תאכל", לא הּקדׁשים בתרּומת "הוא ׁשהּוא זה, ְֳִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלאו
והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה האחד ענינים: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני
ֿ ּפי ֿ על אף וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת לכהנת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזהרה
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
למדּוהּו: אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעֹודּה
קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל ֿ ּׁשּנאמר: מּמה הּפרּוׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמקּבלי

(i ,my)"ו"זר ּכזר היא הרי ― הּזר ּתחת ׁשהיא ֿ זמן וכל ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
הרי ― זה לאו על עברה אם היא וגם זה, ודע ּבּה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרינא

לֹוקה. ִָהיא

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ שבת קודש ג 'ֿ ו 'אייר 

― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח

l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ֿ יׂשראל ּבני ֿ מעׂשר את ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ

(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו

ֿ יׂשראל. ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה
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קעה xii` 'aÎoqip 'l iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd xii` 'eÎoqip 'l -

ה'תשע"ה  ניסן ל' ראשון יום

.ËÎ˜ .ÂÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ו ּתרּומההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ

lknּגדֹולה, zyxten `idy ,zenexzay daeygde dlecbd) ְָ
(zenkd"לֹו ֿ ּתּתן וגֹו' ּדגנ "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָוהּוא

(c ,gi mixac)אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה .ְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

ְּתרּומֹות.

― הקכ"ט להפריׁשהּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
לּכהנים, ּולתּתֹו מּיׂשראל ׁשמקּבלים ֿ הּמעׂשר מן ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמעׂשר
אלהם ואמרּת ּתדּבר ֿ הלוּים "ואל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
לכם נתּתי אׁשר ֿ הּמעׂשר את ֿ יׂשראל ּבני מאת ֿ תקחּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
מןֿ מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו והרמתם ּבנחלתכם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמאּתם

ek)הּמעׂשר" ,gi xacna)הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש . ֲֲֵֵֵֶֶַַַַָ
"ּונתּתם אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' ֿ ּתרּומת את gk)מּמּנּו ,my)ּפרׁש ּוכבר . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשּבֹו, והּיפה מןֿהּמבחר זה מעׂשר ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכתּוב,

מּמּנּו" ֿ מקּדׁשֹו את ֿ חלּבֹו "מּכל יתעּלה: אמרֹו (my,והּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
(gkיפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם העיר, ּכ ֿ ְְִִִִֵֵֶַַַָֹאחר

עליו ֿ תׂשאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, ֿ הּיפה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹמן
ֿ חלּבֹו את ּבהרימכם xgaend)חטא wlgd `ed "alg") ְְְֲִֵֶֶֶַ

al)מּמּנּו" ,my)לא אמר: ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָֹ
מׁשמע: ֿ הּיפה, מן אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיהיה
הּבא לאו ּכמֹו זה והרי יחטאּו. ֿ הרע מן יפריׁשּוהּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
מּכיון ּכלֹומר: הּלאוין, עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכלל
מןֿ להפריׁשֹו ׁשאין מׁשמע הּיפה, מן להפריׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצּוה

ספרי ּולׁשֹון gxw)הרע. zyxt seq),אֹומר אּתה "מּנין : ְְִִִֵֵַַַָָ
ּבנׂשיאת ׁשאּתם ֿ הּמבחר מן ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשאם
ּבהרימכם חטא עליו ֿ תׂשאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹעון?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ֿ חלּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאת
ּבדמאי. מקֹומֹות ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָּתרּומֹות

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שלישי ל 'ניסן ֿ ב 'אייר 

― הקנ"ד מּלהקּדיםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּובאּור סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו הּזרעים. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמּתנֹות
הן הרי ― ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ׁשהחּטים, זה: ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּדבר
אחד והּוא ּגדֹולה ּתרּומה ּתחּלה מהן מפריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָטבל;

zipepia)מחמּׁשים dcn)עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ואחר ְְֲֲִִִִִֵַַַָ
ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― הּנׁשאר עׂשירית ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמהּנׁשאר
מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָואחר
ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ּגדֹולה ּתרּומה נֹותן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹׁשני.

להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. לבעליו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיאכל
מה ּומּלאחר לאחרֹו ֿ ּׁשראּוי מה מּלהקּדים האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּובאה
ודמע מלאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשראּוי

תאחר" gk)לא ,ak zeny)תאחר לא יאמר: ּכאּלּו . ְְְִֵֵַַַֹֹֹ
ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. ּׁשראּוי מה ודמע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָמּמלאת

(e dpyn b wxt)ראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ
עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
― תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה, ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלא

ּובּמכלּתא עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה mihtyn)מה zyxt)"מלאת" : ְְְְִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ודמע" ֿ הּמלאי: מן הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ―ְְְֲִִִִִִֵַַַַָ
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ― תאחר" "לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּתרּומה;

(xyrn micwi `lye).לּבּכּורים ּתרּומה לּתרּומה, ְְִִִַַָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ֿ הּמקּדים ּכל אמרּו: מּכאן נאמר: ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָוׁשם
ֿ תעׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומעׂשר

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה מה ―(.c) ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶֶַַׁשהּמקּדים

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ג מּלאכֹולהּמצוה ּכלֿזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְְֶַָָָָֹֹֹׁשּום
(i ,ak `xwie)ּב"קד וכּונתֹו וכן, הּתרּומה. ― זה ׁש" ְְְְֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאבאר ּכמֹו ּתרּומה, נקראּו: הם ׁשּגם לפי (l`הּבּכּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
(gnw dyrzהּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ּכּונּתי ולזאת ,ְְְְְְִִִִַַָָָֹ
ֿ מֹועל dhext)לכל deya dpdp)אכל ואם ּבזדֹון. ּבּקדׁשים ְְְֳִִֵַַָָָָ

חּיב ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּתרּומה
מּמּסכת ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹּתֹוספת

מּסנהדרין ט' ּובפרק ּבידי(bt.)ּתרּומה. מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
לכ ראיה והביאּו ּתרּומה, ׁשאכל זר ּובכללם: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָׁשמים

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו h)מאמרֹו: ,my)זר ֿ "וכל ואחריו ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק קדׁש". ֿ יאכל ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹלא
לזרים; ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
ׁשאכל זר ואֹומר: האּלה ֿ הּמׁשניֹות ּכל על חֹולק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָורב

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― k)ּתרּומה egek)ּופליג הּוא ּתּנא ְְְִֶֶַַַָָָ
(mi`pz lr mb wleg)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ּבחּבּורנּו ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָּוכבר

(cere ,b dpyn b wxt dheq)מחּיבת ׁשאינּה ֿ מחלקת ׁשּכל ,ְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא למעׂשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמחלקת
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹֹֹֹהלכה,
לֹוקה, הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהלכה
― הּלאוין אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ֿ מחּיב ׁשּכל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻלפי
וכן זה. מאמר ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ ּכן, ּגם ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה
והּוא ספק, ּבלי לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ֿ מֹועל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָּכל

לאיׁש סמּו ּבמפלא liblאמרם dkenqd ezpya ohw) ְְְְִָָָָֻ
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xii` 'eÎ'b ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(devnÎxadאמרּו הקּדיׁש, en:)אם dcp)הּוא "הקּדיׁש : ְְְִִִִִָ
ּדאמרי ֿ לקיׁש ּבן ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואכלּו

לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypy ,l`xyi)ּוׂשכירֹו מּלאכֹול(dtewzl)ּכהן ְֱִִֵֶֹ

קדׁש" ֿ יאכל לא וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: (my,ּתרּומה, ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
(i.זרים ׁשאר ּכדין ּדינֹו אכל, ואם ,ְְְִִִִַָָָ

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום

.ÂÏ˜ .‰Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ה מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מזהר ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתרּומה.
ּבגזרה נלמד אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ולאו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמּלאכלם.
זה ׁשאּסּור הּׁשמּועה, מעּתיקי ּבארּו זה ועם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשוה,

יבמֹות ּולׁשֹון מּדרּבנן. לא לערל(r.)מּדאֹוריתא "מּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: ּבתרּומה? אֹוכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו

(.ak `xwie)ערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ― .ְְִֵֶַָָָָָָ
אסּור ערל ּבתרּומה האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, ְְִִֵַָָָָָָָָאסּור
ספרא לׁשֹון ּגם הּוא וכ קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִִַַָָָָָּבֹו";

(my xen` zyxt)איׁש אֹומר, עקיבא "רּבי אמרּו: וׁשם ,ְְֲִִִֵַָָָ
c)איׁש ,my),ּכן ּגם נתּבאר וׁשם הערל". את לרּבֹות ― ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יבמֹות ּבגמרא מׁשּו(ar.)ּכלֹומר: ּתֹורה: ׁשּדבר ,jyn) ְְְְִֶַַָָָָָ
(lxrk d`xpe exerעליו ּגזרּו ּומּדבריהם ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹוכל

ּבתרּומה אסּור ׁשהערל נתּבאר הּנה ּכערל ׁשּנראה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
וׁשם זה. והבן מּדרּבנן. ׁשאסּור הּוא ּומׁשּו ֿ הּתֹורה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָמן

מּדרּבנן. ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו ְְִִִֶַָָָָָאמרּו:

― הקל"ו טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אהרן מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָֹמּלאכֹול
יטהר" אׁשר עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב אֹו צרּוע ְְֲֳִִֶַַַַָָָָֹֹוהּוא

(my)מּכֹות ּובגמרא .(:ci)?מּנין לּתרּומה "אזהרה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָָ
ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ּדבר איזהּו וגֹו'. איׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָמאיׁש
"ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". זֹו ― אֹומר הוי ְְְֱֲֵֵֶַַַָָָָָָֹאהרן?
ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ― אהרן" ׁשל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּבזרעֹו

(dnexza `l` bdep xacd oi`e)הּלאו עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְִַַָָ
ֿ מׁשמרּתי" את "וׁשמרּו ּבאמרֹו: זה h)ּבענין ,my). ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָ

ט' ּובפרק ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהעֹובר
ּובכללם(bt.)מּסנהדרין ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

מּמה ראיתם והביאּו טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל טמא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכהן

חטא" עליו ֿ יׂשאּו ולא ֿ מׁשמרּתי את "וׁשמרּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
(my).

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה (`dyהאזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ

(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipyׁשהיתה קדׁש ְֱִֶֶֶָָֹמּלאכֹול
וׁשֹוק וחזה הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, oaxwרּׁשאית iwlg) ְְְְְִֶַַַָָָָָ

(odkl mikiiyy ,minlydתהיה ּכי ֿ ּכהן "ּובת אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֵֶַָֹ
תאכל" לא הּקדׁשים ּבתרּומת הוא זר ai)לאיׁש ,ak `xwie), ְְֳִִִִֵַַָָֹֹ

יבמֹות ּכיון(gq.)ּובגמרא זר, לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ
"ּבתרּומת ּׁשאמר: ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנבעלה

אמרּו gq:)הּקדׁשים" my)לא ֿ הּקדׁשים מן "ּבמּורם : ְְֳֳִִִַַָָָָֹ
היא קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם וׁשֹוק חזה ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹתאכל",
מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי תאכל, לא ְְְְֳֳִִִִֵַַַַַַָָֹֹּבּקדׁשים

mipic)ּתרּתי ipy o`kn cenll yi)נבעלה ׁשאם ּכלֹומר , ְְְֲִִֵֶַַָ
לזר נׂשּואה היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה ְְְְְְְְִִִֶָָָָָָָָלפסּול
ונמצא וׁשֹוק לחזה חֹוזרת ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומת
ּכֹולל תאכל", לא הּקדׁשים בתרּומת "הוא ׁשהּוא זה, ְֳִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלאו
והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה האחד ענינים: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני
ֿ ּפי ֿ על אף וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת לכהנת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזהרה
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
למדּוהּו: אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעֹודּה
קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל ֿ ּׁשּנאמר: מּמה הּפרּוׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמקּבלי

(i ,my)"ו"זר ּכזר היא הרי ― הּזר ּתחת ׁשהיא ֿ זמן וכל ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
הרי ― זה לאו על עברה אם היא וגם זה, ודע ּבּה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרינא

לֹוקה. ִָהיא

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ שבת קודש ג 'ֿ ו 'אייר 

― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח

l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ֿ יׂשראל ּבני ֿ מעׂשר את ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ

(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו

ֿ יׂשראל. ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה
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dlecb jxc `edy yace ony dgpnd ixiya zzl.
miixiyd iabl `ziixaa x`eany dnõnçlî àlà ïéøeñà ïéàå, §¥£¦¤¨¦§©¥

n cnlp df oicy `xnbd zx`an,"í÷ìç õîç äôàú àì" áéúëc¦§¦Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨
eLé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàlr s` 'mwlg' dlind z` miyxecy ¨©©¦¦§¤¨¦

y ,xnelk ,okl mcew xn`pdí÷ìç eléôàmdl ozipy mipdkd ly £¦¤§¨
dlik`lõîç äôàz àì. Ÿ¥¨¤¨¥

dpyna epipyúBçðnä ìkdpeale ony zeperh.'eëzl`ey ¨©§¨
`xnbd,ikeäðBáìe ïîL úBðeòè úBçðnä ìëådheq zgpnn ueg, §¨©§¨§¤¤§¨

àèBç úçðî àkéàäå,mi`hg lr `ad cxeie dler oaxw epiidc - §¨¦¨¦§©¥
zecrd zreaya `hg e` ,bbeya d`neha ycwnl qpkpy oebk

,dpeale ony dperh dpi` `id s`y ,iehia zreayeøîà àðîçøc§©§¨¨¨©
z`hgl zlq dt`d zxiyr `hg xy` epaxw z` `iade"íéNé àìŸ¨¦

"äðáì äéìò ïzé àìå ïîL äéìòly `pzd ,`xnbd zvxzn . ¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§Ÿ¨
dpn `l ,zegpn x`yl `heg zgpn oia miweligd dpnyk epizpyn
`l` ,dheq zgpna `le zegpnd lka bdepy envr ipta welig lk

¯ øîà÷ éëä- jk dpye ,cgi mipicd lk jxkúBçðnä ìkoda yi ¨¦¨¨©¨©§¨
y ,elld zelrndn zg` zegtlïî úBàáe ,äðBáìe ïîL úBðeòè§¤¤§¨¨¦

úìñ úBàáe ,ïéhéçäy ,`xnbd zhxtne .ét ìò óà ,àèBç úçðî ©¦¦¨Ÿ¤¦§©¥©©¦
,äðBáìe ïîL äðeòè dðéàLmewn lknäàáe ïéhçä ïî äàa ¤¥¨§¨¤¤§¨¨¨¦©¦¦¨¨

úìñe .zleqta axern didi `ly gnwd z` mitpny -úçðî Ÿ¤¦§©
,ïéøBòOä ïî äàa àéäL ét ìò óà ,øîBòäda yi mewn lkn ¨¤©©¦¤¦¨¨¦©§¦

y dlrnNøb äàáe ,äðBáìe ïîL äðeòè¯gnw z` ahid mitpny §¨¤¤§¨¨¨¤¤
la` .dxeryd ztilw ea axern didi lal mixerydBæåzgpn - §

oky ,zelrnd el`n dlrn s` da oi` ,dheqïîL àì äðeòè dðéà¥¨§¨Ÿ¤¤
çî÷ äàáe ,ïéøBòOä ïî äàáe ,äðBáì àìå.dtepn epi`y §Ÿ§¨¨¨¦©§¦¨¨¤©

`xnbd d`iane ,dpeale ony dperh dpi` `heg zgpny x`azd
.df oipra `ziixaàeä ïéãa ïBòîL éaø øîà ,àéðzie`x did - ©§¨¨©©¦¦§§¦

,äðBáìe ïîL äðeòè àèBç úçðî àäzLickàèBç àäé àlL ¤§¥¦§©¥§¨¤¤§¨¤Ÿ§¥¥
økNð.ezgpna eliwiyäðeòè dðéà äî éðtîedpeale ony,ick ¦§¨¦§¥¨¥¨§¨

øceäî Bðaø÷ àäé àlL.¯ áìç úàhç àäzL àeä ïéãáexnelk ¤Ÿ§¥¨§¨§¨§¦¤§¥©©¥¤
alg z`hg e`xwpy ,ze`hgd lkíéëñð äðeòèxcp zepaxwk §¨§¨¦

ick ,dacpeäî éðtîe .økNð àèBç àäé àlLdxezd dxn` ¤Ÿ§¥¥¦§¨¦§¥¨
`l` mikqp aeig oi`y epcnll ,'dacpa e` xcp `ltl' mikqp zyxta

z`hg j` ,dacpa e` xcpa `ad oaxwaäðeòè dðéàick ,mikqp ¥¨§¨
Bðaø÷ àäé àlL`hegd lyøceäîdkiynne .mikqpd ici lr ¤Ÿ§¥¨§¨§¨

epaxw didi `ly ick mikqp mda oi` ze`hgd lky s`y ,`ziixad
,xcedn `hegd lyïéðeòè BîLàå òøBöî ìL Búàhç ìáà`iadl £¨©¨¤§¨©£¨§¦

eizepaxw mr,íéëñðïéàL éôìel` zepaxwàèç ìò ïéàa`l` , §¨¦§¦¤¥¨¦©¥§
ike ,`xnbd dywn .mikqp mr mi`a md jkle ,xdhil exiykdl

,`hg lr mi`a mpi` rxevnd zepaxwéðéà,øa ìàeîL éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦§¥©
¯ íéøác äòáL ìò ,ïúðBé éaø øîà éðîçð,mi`hgïéàa íéòâð ©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¨§¨¦§¨¦¨¦

¯ 'eëåmi`a rxevn irbpy x`ean ixd ,rxevn zeidl mc`d lr §
exn` ji`e ,jk lr xtkl mi`a zepaxwd mb `linne ,`hgd zngn

,`xnbd zvxzn .`hgd lr mi`a mpi`yíúäoi` ,rxevna - ¨¨
el eidy dyeade mixeqiid ici lry oeik ,`hgd lr `a oaxwd

déì øtkéàc àeä ,déòâpîe .rbpd `a ezngny `hgdéúééî ék ¦§§¥§¦©©¥¦©§¦
¯ ïaø÷ick wx `ed `iany oaxwdà÷c àeä íéLã÷a ééeøzLàì ¨§¨§¦§§¥§¨¨¦§¨

éúééî,`xnbd zl`ey .oaxw `iaiy cr ez`nehn `vei epi`y - ©§¦
äzòî àlàrxevn z`hg lr mikqp oi`iany mrhdy ,jixacl ¤¨¥©¨

ok m` ,`hg lr d`a dpi`y meyn `edøéæð úàhçxifpd `iany - ©©¨¦
exfp ini z`lna z`hgíéëñð äðeòè àäz,oaxwd mréôì`ly §¥§¨§¨¦§¦

`vnpe ,ezexifpa xifpd `hgàèç ìò äàa dðéàL,`xnbd dper . ¤¥¨¨¨©¥§
dì øáñz`hga mikqp mi`ian oi`y mrhdy xn`y oerny iax ¨©¨

,xcedn `hegd ly epaxw didi `ly ick `ed,øtwä øæòìà éaøk§©¦¤§¨¨©©¨
øîàcyàeä àèBç énð øéæðoi`e ,oiid on envr z` xrivy oeik - §¨©¨¦©¦¥

yie ,dxezd eilr dzeiv `ly dnn eytp lr daeg siqedl mc`l
ez`hgy `vnpe ,xifpd ixeqi`a lykie ezexifp lr xeari `ny yyg

.`hg lr d`a
,dpyna epipyíLk øîBà ìàéìîb ïaøjk ,dnda dyrn diyrny ©¨©§¦¥¥§¥

dpaxw'eë,`xnbd d`ian ,àéðz,,íéîëçì ìàéìîb ïaø ïäì øîà ©§¨¨©¨¤©¨©§¦¥©£¨¦
dpLøãàå éì eçépä ,íéøôBñ`wec d`a dheqd zgpny mrhd mkl §¦©¦¦§¤§§¤¨

mixeryd on¯ øîBç ïéîkzeevw ipyl eze` mixagny hiykz enk §¦¤
.iepl welgd ix`ev

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

ביאורים למסכת סוטה דף טו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dheq(iyiy meil)

ìL dì äìBz úeëæ dì Lé íà ,àéðúc .ìàòîLééãk ,íéLãç äL ¦§¨¥§©§¨¦¥¨§¨¨§Ÿ¨¢¨¦§¥
,øaeòä úøkäzxaernd irna xkip xaerdy onf `edyéøác , ©¨©¨¨¦§¥

,øîBà íBøc øôk Léà ÷çöé ïa øæòéìà éaø .ïðç ïa éñBé àaà©¨¦¤¨¨©¦¡¦¤¤¤¦§¨¦§©¨¥
dl dlez zekf dl yi m`øîàpL ,íéLãç 'è,dheq iabläú÷ðå" ¢¨¦¤¤¡©§¦§¨

,"øtñé eðãáòé òøæ" øîBà àeä ïläìe "òøæ äòøæðåzekfdy o`kn §¦§§¨¨©§©¨¥¤©©©§¤§ª©
zciwt onf ick dl dlezøtñì éeàøä òøæzeigl ie`xd ,epiid - ¤©¨¨§©¥

.miyceg 'h `edy ,mewn ly egay xetiq icil `aleìàòîLé éaø©¦¦§¨¥
,øîBàdl dlez zekf dl yi m`ïéàL ét ìò óàå .Lãç øNò íéðL ¥§¥¨¨Ÿ¤§©©¦¤¥

øácì äéàø,yceg xyr mipy dl dlez zekfdyøácì øëæ,yi §¨¨©¨¨¥¤©¨¨
áéúëcipan cxhp `diy el xn`e melgd z` l`ipc xzty xg`l ¦§¦

,mipy ray dcyd zig mr elk`ne eayen `die mc`àkìî ïäì"- ¨¥©§¨
lkn ,dxifbd on qepn oi`y it lr s`y ,jl rc jlnd ipec` mpne`

mewnCìò øtLé ékìî,jpira izvr ahiz -éèçå)[Càèçå] (C ¦§¦¦§©£¨©£¨©£¨¨
÷øô ä÷ãöaici lr ynnzz `ly ick dilr xtke j`hg dcte - §¦§¨§ª
,dwcv ozizyïéðò ïçîa Cúéåòåpipga wext jizepere -.miipr z ©£¨¨¨§¦©£¨¦
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המשך ביאור למסכת סוצה ליום עשרים לעומר עמ' ב

oifge` mipy` cenr eh sc oey`x wxtdheq
.ã"ñ Bøéè÷îe â"äc"q Fxihwn ,Dil `iWw `w ikde ,Dil xhwn zxW ilkA Eh` qxB `le ©§¦§Ÿ¨©¨¦§¦¨¥©§©¥§¨¥¨©§¨¥©§¦

`Ed `YWd `nl` ,miX`d iAB lr FpzFpe FglFnE ipYw `tiqe Dgln `l oiicr ixde©£¥£©¦Ÿ§¨¨§¥¨¨¨¥§§§©©¥¨¦¦©§¨©§¨

:Dil xhwnC.úøL éìëa Bøéè÷äì eäìòî àîéà àlàFxihwdl zxW ilkA Edlrn xnFlM §©§©¥¤¨¥¨©£¥§©§¦¦§¦¨¥§©©£¥¦§¦¨¥§©§¦

:EPglnIW xg`l.'åëå déì úéàãk øîì õîwä áø÷mixiW xiYnC ipYwC unTd axw §©©¤¦§§¤¨©©Ÿ¤§©¦§¦¥§¨©©Ÿ¤§¨¨¥§©¦¦©¦

,mixiW xiYdl daixw aiWg zni`n dlik`A©£¦¨¥¥©£¦§¦¨§©¦¦©¦

,FAxA xE`d zSYXn Dil zi`cM opgFi iAxl§©¦¨¨¦§¦¥¦¤¦©¨§ª

:hrn ENt`e FA hFlWYXn `pipg iAxlE.äçLîì §©¦£¦¨¦¤¦§©£¦§©§¨§¨
aizM dPdM zFpYn iAB(gi xAcOA)miYzp Ll , ©¥©§§ª¨§¦©¦§¨§§©¦

:dgWnl.'Bâå í÷ìç õîç äôàú àìmwlg ENt` §¨§¨Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨§£¦¤§¨

mwlg i`d Dil opiWxcC ,ung dt`z `l mixiW¦©¦Ÿ¥¨¤¨¥§©§¦¨¥©¤§¨

:dt`z `N` eiptl iOp `xwC.àèBç úçðî`Ad ¦§¨©¥§¨¨©Ÿ¥¨¤¦§©¥©¨

zEcrd zrEaWE WCwn `OhnC `hg lr©¥§¦§©¥¦§¨§©¨¥

Fci biVY `l m`e mzd aizkC ,iEHA zrEaWE§©¦¦§¦¨¨§¦Ÿ©¦¨

'Fbe mixFz iYWl(d `xwIe):.'åëå ÷"ä`l xnFlM ¦§¥¦§©¦§¨©§§©Ÿ

DiWtp iRp`A `zNn ipYw,ikd ipze KExM `N` , ¨¨¥¦§¨§©§¥©§¥¤¨§§¨¥¨¥

,oiHg zF`aE dpFalE onW zFpErh zFgpOd lM̈©§¨§¤¤§¨¨¦¦

zF`aE oiHg zdin zF`A zFpErh mpi`We xnFlM§©§¤¥¨§¨¦©¦¦¨

,EdA zi` `zEilrn ipdn `cg xnFlM ,zlqŸ¤§©£¨¥¨¥©©§¨¦§

:'eke dpErh Dpi`W t"r` `hFg zgpn cviM¥©¦§©¥¤¥¨§¨§

.økNð àèBç àäé àlLxzFi FzgpnA lwdl ¤Ÿ§¥¥¦§¨§¨¥§¦§¨¥

:zFgpn x`Xn.áìç úàhçixw mzq z`Hg lM ¦§¨§¨©¨¥¤¨©¨§¨¨¥

mC lke alg lM aizM alg xzaC ,alg z`Hg©¨¥¤§¨©¥¤§¦¨¥¤§¨¨

Elk`z `l(b mW):z`Hg zWxR DixzA aizkE , ŸŸ¥¨§¦©§¥¨¨©©¨

.íéëñðonWe oii Wakl oFxVre dgpnl zlq §¨¦Ÿ¤§¦§¨§¦¨§¤¤©¦§¤¤

:minlWE dlFrl oiaixwOW FnM oidd ziriax§¦¦©¦§¤©§¦¦§¨§¨¦

.úBðeòè íðéà äî éðtîemikqp zWxtA aizkC ¦§¥¨¥¨§¦§¦§¨¨©§¨¦

(eh xAcOA)xcpA `Ad ,dacpA F` xcp `Ntl ©¦§¨§©¥¤¤¦§¨¨©¨§¤¤

mipErh mW`e z`Hg oi`e ,mikqp oErh dacpE§¨¨¨§¨¦§¥©¨§¨¨§¦

:mikqp.òøBöî ìL BîLàå BúàhçEAxzi` §¨¦©¨©£¨¤§¨¦§©

zFCn iYW wxtA zFgpn zkQnA mikqpl `icdA§¤§¨¦§¨¦§©¤¤§¨§¤¤§¥¦

(.`v sC):.ïéàa íéòâð íéøác äòáL ìòEdl WxtnE ©©¦§¨§¨¦§¨¦¨¦§¨¥§

oikxrA Wi wxtA oikxrA(.fh sC):øtkéà déòâpî ©£¨¦§¤¤¥©£¨¦©¦¦§¥¦©©
.déìFzF` lr Fl ExRM rbp lW zWaE mixEQi ¥¦¦Ÿ¤¤¤©¦§©

:`hgíéLã÷a ééeøzLéàì ïaø÷ éúééî à÷ éëå ¥§§¦¨©§¦¨§¨§¦§§¥§¨¨¦
.éúééîc àeäaEzMd okixvdW zF`nh WIW §©§¥¤¥ª§¤¦§¦¨©¨

xifpe rxFvnE zclFie dafe af ,ozxdhl dxRM©¨¨§¨¢¨¨¨§¨¨§¤¤§¨§¨¦

:`nhPW.øéæð úàhçFxfp ini z`lnA `iaOW ¤¦§¨©¨¨¦¤¥¦¦§Ÿ§¥¦§

:minlWE dlFre z`Hg.àeä àèBç øéæðxrSW ©¨§¨§¨¦¨¦¥¤¦¥

:oiId on Fnvr.øîBçlW `Ede ,f"rlA o"ehea ©§¦©©¦¤§§¤

:iFpl wElg ix`Ev ipW FA minzFge ,adf̈¨§§¦§¥©§¥¨§
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äðåòè`ed oica t"d l"ic dacpe xcpa dpi`c meyn mikqp dperh dpi`c l"` .mikqp

epi` xyrne xeka la` lecb oaxw `iadl eyperl jixv did `heg `edy xg`n

:oica

øáñedl `xiaq xtwd xfrl` iaxe oerny iaxc rnyn `kd .xtwd xfrl` iaxk dl

did `nh xifp `dc `ed `heg xedh xifp elit`c

mikqp miperh mpi` zetere serd z`hg `ian

zecn izy wxta `zi`ck(:v sc zegpn)`zi` ikde

mixcpc `nw wxta inp `icda(.i sc)'b wxtae

xifpc(.hi sc)aizk `nh xifpa `xwc ab lr s`c

xfrl` iax xaqwc opixn`w xedh xifp elit` op`

xifpa `xw azkc `nrh epiide `ed `heg xtwd

`zrnyn dywe `hga dpye li`ed `nh

xifpc `ziinw(:a sc)xifp df ixd d`p `d` opzc

l`eny xn` xn`w zevna eiptl d`pz` `nlce

`zlin ciar `xifp d`pz` xn`e exrya qetzy

xfrl` iax elit` oi` d`p dil opixn`e dxiarc

xifp iab ilin ipd `ed `heg xifp xn`c xtwd

xarinl iz` `nlic xzqin irac icii`c `nh

dia opixw `heg e`l xedh xifp la` dizexifp lr

iaxc `ail` mzd dil `xiaq l`eny xn`z m`e

`nzqe `heg e`l xedh xifpc xtwd xfrl`

xifpc b"tce `kdc `xnbc(.hi sc)l`enyk e`l

opaxc `ail` d`p dil ixwc oizipznc `nzqe

ok m` `xnbc `nzq metl `heg e`l ixn`c

`nw wxt xn`c l`enyc` l`enyc dywiz

ziprzc(.`i sc)`heg `xwp ziprza ayeid lk

xedh xifpk ziprze xtwd xfrl` iaxk dl xaq

mixcpc w"ta opixn`c `ed(.i sc)xfrl` iax

`xwp ziprza ayeiy o`kn 'eke xne` xtwd

incne ziyixtck xedh xifpa ixiin mzde `heg

`nzqc xninl ol zi` `zyde ziprza ayei dil

xifpl ziprza ayei incnc inp mixcpc 'nbc

`wec dil incn ded edi`c l`enyk `lc xedh

ixdy xac lkn envr z` xrvny itl `nh xifpl

hxgzny `nh xifpk hxgzne ziprza ayei

xedh xifp la` dizexifp xzqin irac xrv meyn

l`enyc` l`enyc dywiz edin xrv epi`

w"ta xn`c(.`i sc lirl)`xwp ziprza ayeic

laegd wxtae `heg(:`v sc w"a)mc` oi`e jixt

rxdl rayp leki `ipzde envra leagl i`yx

zeyx drxd s` zeyx dahd dn 'eke envrl

zeyx `edc ziprza ayeia l`eny dl iwene

zezixkc `xza wxtn `iyw cere(.ek sc)xn`c

mei mewnd `l` ea oixikn ep` oi`y [`hg]

eilr xary xifp wtq jixt `we xtkn mixetkd

mei dilr xtk `dc iziip `l mixetkd mei

mz`neh lkl `le mz`hg lkl ipyne mixetkd

ik xifp xninl `ki` i`n xtwd xfrl` iaxle

dperh dpi` `hg lr `ac meyn rnyn `kde iz` dxtkl e`l xtwd xfrl` 'xl xifp oaxwc `nl` oiia diytp ixyinl p"` dxdh zexifp dilr ileg`l `l` iziin dxtkl e`l oaxw iziin

xifpc b"ta inp xn` ikde mikqp(.hi sc)xifp wtqn l`rnyi 'xle `kdc oerny 'xl mzd jxtinl ivn ded izk`e iziin xwr xwrin lrac b"r`c `hg lr `a l`rnyi 'xl serd z`hgc

zereayc `nw wxtae xedh xifp wtqn 'it` oerny 'xl `nh xifp wtqn l`rnyi 'xl(.g sc):iz` dxtk meyn e`lc zezixka enk uxzn `l inpøáñxfrl` iaxk dlil dniz .xtwd

mixcpc w"ta inp xne` diteb edi` `de xtwd xfrl` 'xa dizlin ilz i`n`(.i sc)hwpc dithiy ab` l"ie `hg xy`n eilr xtke xn`py oi`heg e`xwi `ly eacpzd `l zexifpa la`

:`pyil i`d ik `kd inp hwp ikd `zkec lkaïéîëoelitc `zxneg enk myea xg` oipr zilbxn llid iax 'it .xneg(.aq sc zay)'it xg` oipr `litc dlela mebxz oiaxern minya

:jiyrn dn xnelk jxng dn exiagl mc` xne` zinx` oeylac dyrnd oink oe`b dicrq epiax
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àlà .déì øéè÷î úøL éìëa ,úøL éìëa Bøéè÷îe©§¦¦§¦¨¥¦§¦¨¥©§¦¥¤¨
ìò BðúBðå BçìBîe :Bøéè÷äì úøL éìëa eäìòî ,àîéà¥¨©£¥¦§¦¨¥§©§¦§§§©
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קעז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dheq(oey`x meil)

.úøL éìëa Bøéè÷îe`xnbd zl`ey,dzr xaky xn`p cvik ©§¦¦§¦¨¥
edlrdy xg`ldéì øéè÷î úøL éìëa,egln `l oiicr ixde , ¦§¦¨¥©§¦¥

rnyne ,'miyi`d iab lr epzepe eglen'y x`ean `ziixad jyndae
zpeek oi` ,`xnbd zvxzn .dgilnd xg`l `l` exihwn epi`y

,exihwn cine zxy ilka edlrny `ziixadàîéà àlàyeäìòî ¤¨¥¨©£¥
úøL éìëazpn lrBøéè÷äì.eglenyk okn xg`l ¦§¦¨¥§©§¦

dgpnd unew iabl `ziixaa x`eanéab ìò BðúBðå BçìBîe§§§©©¥
,íéMéàän cnlp df oicy `xnbd zxne`ïaø÷ ìëå" áéúëc ¨¦¦¦§¦§¨¨§©

."Bâå çìîz çìîa Eúçðî¦§¨§©¤©¦§¨§
y xg`ly `ziixaa x`ean cer.ïéìëàð äéøéL õîBwä áø÷̈©©¤§¨¤¨¤¡¨¦

`xnbd zl`eyïìðî ,miixiyd zlik` z` dxizn unewd zxhwdy §¨¨
,daiyne .mipdkl,"'Bâå dúøkæà úà ïäkä øéè÷äå" áéúëc¦§¦§¦§¦©Ÿ¥¤©§¨¨¨§

áéúëe,okn xg`l `ad weqtaïøäàì äçðîä ïî úøúBðäå" §¦§©¤¤¦©¦§¨§©£Ÿ
"åéðáìedgpnd on zxzepd dxzed unewd zxhwd xg`ly epiide - §¨¨

y aygp izni`n ,`xnbd zx`an .eipale oxd`lõîBwä áø÷̈©©¤
,dlik`a miixiyd mixzene¯ déì úéàãk øîìe déì úéàãk øîì§©¦§¦¥§©¦§¦¥

,ezhiyk `pz lkle mi`pzd dfa ewlgpøîzéàc`ziixaa,õîBwä , §¦§©©¤
éúîéàîdidiy oiprl axwedy aygpøézîd z`äìéëàa íééøéL, ¥¥¨©©¦¦©¦©£¦¨

øeàä Ba èBìLúMî ,øîà àðéðç éaøy`d ea dfg`y iznn - ©¦£¦¨¨©¦¤¦§¨
.dlik`a mixiyd exzed ,hrn elit`øîà ïðçBé éaømixiyd oi` ©¦¨¨¨©

`l` mixzenBaeøa øeàä úvézMî. ¦¤¦©¨§
,dgpnd ixiiy iabl x`ean `ziixad jyndaïzéì íéðäkä ïéàMøå§©¨¦©Ÿ£¦¦¥

.Láãe ïîLå ïéé BëBúì,`xnbd zl`eyàîòè éàîzzl xzedy §©¦§¤¤§©©©£¨
,daiyne .yace oii ekezlàø÷ øîàmizzp jl' dpedk zepzn iabl ¨©§¨

äçLîìepiid dgynle ,'mler wgl jipale,äleãâìelk`iy xnelk §¨§¨¦§¨
dlecb jxca mdizepzn z`ïéìëBà íéëìnäL Cøãkxzen okle - , §¤¤¤©§¨¦§¦

dlecb jxc `edy yace ony dgpnd ixiya zzl.
miixiyd iabl `ziixaa x`eany dnõnçlî àlà ïéøeñà ïéàå, §¥£¦¤¨¦§©¥

n cnlp df oicy `xnbd zx`an,"í÷ìç õîç äôàú àì" áéúëc¦§¦Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨
eLé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàlr s` 'mwlg' dlind z` miyxecy ¨©©¦¦§¤¨¦

y ,xnelk ,okl mcew xn`pdí÷ìç eléôàmdl ozipy mipdkd ly £¦¤§¨
dlik`lõîç äôàz àì. Ÿ¥¨¤¨¥

dpyna epipyúBçðnä ìkdpeale ony zeperh.'eëzl`ey ¨©§¨
`xnbd,ikeäðBáìe ïîL úBðeòè úBçðnä ìëådheq zgpnn ueg, §¨©§¨§¤¤§¨

àèBç úçðî àkéàäå,mi`hg lr `ad cxeie dler oaxw epiidc - §¨¦¨¦§©¥
zecrd zreaya `hg e` ,bbeya d`neha ycwnl qpkpy oebk

,dpeale ony dperh dpi` `id s`y ,iehia zreayeøîà àðîçøc§©§¨¨¨©
z`hgl zlq dt`d zxiyr `hg xy` epaxw z` `iade"íéNé àìŸ¨¦

"äðáì äéìò ïzé àìå ïîL äéìòly `pzd ,`xnbd zvxzn . ¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§Ÿ¨
dpn `l ,zegpn x`yl `heg zgpn oia miweligd dpnyk epizpyn
`l` ,dheq zgpna `le zegpnd lka bdepy envr ipta welig lk

¯ øîà÷ éëä- jk dpye ,cgi mipicd lk jxkúBçðnä ìkoda yi ¨¦¨¨©¨©§¨
y ,elld zelrndn zg` zegtlïî úBàáe ,äðBáìe ïîL úBðeòè§¤¤§¨¨¦

úìñ úBàáe ,ïéhéçäy ,`xnbd zhxtne .ét ìò óà ,àèBç úçðî ©¦¦¨Ÿ¤¦§©¥©©¦
,äðBáìe ïîL äðeòè dðéàLmewn lknäàáe ïéhçä ïî äàa ¤¥¨§¨¤¤§¨¨¨¦©¦¦¨¨

úìñe .zleqta axern didi `ly gnwd z` mitpny -úçðî Ÿ¤¦§©
,ïéøBòOä ïî äàa àéäL ét ìò óà ,øîBòäda yi mewn lkn ¨¤©©¦¤¦¨¨¦©§¦

y dlrnNøb äàáe ,äðBáìe ïîL äðeòè¯gnw z` ahid mitpny §¨¤¤§¨¨¨¤¤
la` .dxeryd ztilw ea axern didi lal mixerydBæåzgpn - §

oky ,zelrnd el`n dlrn s` da oi` ,dheqïîL àì äðeòè dðéà¥¨§¨Ÿ¤¤
çî÷ äàáe ,ïéøBòOä ïî äàáe ,äðBáì àìå.dtepn epi`y §Ÿ§¨¨¨¦©§¦¨¨¤©

`xnbd d`iane ,dpeale ony dperh dpi` `heg zgpny x`azd
.df oipra `ziixaàeä ïéãa ïBòîL éaø øîà ,àéðzie`x did - ©§¨¨©©¦¦§§¦

,äðBáìe ïîL äðeòè àèBç úçðî àäzLickàèBç àäé àlL ¤§¥¦§©¥§¨¤¤§¨¤Ÿ§¥¥
økNð.ezgpna eliwiyäðeòè dðéà äî éðtîedpeale ony,ick ¦§¨¦§¥¨¥¨§¨

øceäî Bðaø÷ àäé àlL.¯ áìç úàhç àäzL àeä ïéãáexnelk ¤Ÿ§¥¨§¨§¨§¦¤§¥©©¥¤
alg z`hg e`xwpy ,ze`hgd lkíéëñð äðeòèxcp zepaxwk §¨§¨¦

ick ,dacpeäî éðtîe .økNð àèBç àäé àlLdxezd dxn` ¤Ÿ§¥¥¦§¨¦§¥¨
`l` mikqp aeig oi`y epcnll ,'dacpa e` xcp `ltl' mikqp zyxta

z`hg j` ,dacpa e` xcpa `ad oaxwaäðeòè dðéàick ,mikqp ¥¨§¨
Bðaø÷ àäé àlL`hegd lyøceäîdkiynne .mikqpd ici lr ¤Ÿ§¥¨§¨§¨

epaxw didi `ly ick mikqp mda oi` ze`hgd lky s`y ,`ziixad
,xcedn `hegd lyïéðeòè BîLàå òøBöî ìL Búàhç ìáà`iadl £¨©¨¤§¨©£¨§¦

eizepaxw mr,íéëñðïéàL éôìel` zepaxwàèç ìò ïéàa`l` , §¨¦§¦¤¥¨¦©¥§
ike ,`xnbd dywn .mikqp mr mi`a md jkle ,xdhil exiykdl

,`hg lr mi`a mpi` rxevnd zepaxwéðéà,øa ìàeîL éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦§¥©
¯ íéøác äòáL ìò ,ïúðBé éaø øîà éðîçð,mi`hgïéàa íéòâð ©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¨§¨¦§¨¦¨¦

¯ 'eëåmi`a rxevn irbpy x`ean ixd ,rxevn zeidl mc`d lr §
exn` ji`e ,jk lr xtkl mi`a zepaxwd mb `linne ,`hgd zngn

,`xnbd zvxzn .`hgd lr mi`a mpi`yíúäoi` ,rxevna - ¨¨
el eidy dyeade mixeqiid ici lry oeik ,`hgd lr `a oaxwd

déì øtkéàc àeä ,déòâpîe .rbpd `a ezngny `hgdéúééî ék ¦§§¥§¦©©¥¦©§¦
¯ ïaø÷ick wx `ed `iany oaxwdà÷c àeä íéLã÷a ééeøzLàì ¨§¨§¦§§¥§¨¨¦§¨

éúééî,`xnbd zl`ey .oaxw `iaiy cr ez`nehn `vei epi`y - ©§¦
äzòî àlàrxevn z`hg lr mikqp oi`iany mrhdy ,jixacl ¤¨¥©¨

ok m` ,`hg lr d`a dpi`y meyn `edøéæð úàhçxifpd `iany - ©©¨¦
exfp ini z`lna z`hgíéëñð äðeòè àäz,oaxwd mréôì`ly §¥§¨§¨¦§¦

`vnpe ,ezexifpa xifpd `hgàèç ìò äàa dðéàL,`xnbd dper . ¤¥¨¨¨©¥§
dì øáñz`hga mikqp mi`ian oi`y mrhdy xn`y oerny iax ¨©¨

,xcedn `hegd ly epaxw didi `ly ick `ed,øtwä øæòìà éaøk§©¦¤§¨¨©©¨
øîàcyàeä àèBç énð øéæðoi`e ,oiid on envr z` xrivy oeik - §¨©¨¦©¦¥

yie ,dxezd eilr dzeiv `ly dnn eytp lr daeg siqedl mc`l
ez`hgy `vnpe ,xifpd ixeqi`a lykie ezexifp lr xeari `ny yyg

.`hg lr d`a
,dpyna epipyíLk øîBà ìàéìîb ïaøjk ,dnda dyrn diyrny ©¨©§¦¥¥§¥

dpaxw'eë,`xnbd d`ian ,àéðz,,íéîëçì ìàéìîb ïaø ïäì øîà ©§¨¨©¨¤©¨©§¦¥©£¨¦
dpLøãàå éì eçépä ,íéøôBñ`wec d`a dheqd zgpny mrhd mkl §¦©¦¦§¤§§¤¨

mixeryd on¯ øîBç ïéîkzeevw ipyl eze` mixagny hiykz enk §¦¤
.iepl welgd ix`ev
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dheq(iyiy meil)

ìL dì äìBz úeëæ dì Lé íà ,àéðúc .ìàòîLééãk ,íéLãç äL ¦§¨¥§©§¨¦¥¨§¨¨§Ÿ¨¢¨¦§¥
,øaeòä úøkäzxaernd irna xkip xaerdy onf `edyéøác , ©¨©¨¨¦§¥

,øîBà íBøc øôk Léà ÷çöé ïa øæòéìà éaø .ïðç ïa éñBé àaà©¨¦¤¨¨©¦¡¦¤¤¤¦§¨¦§©¨¥
dl dlez zekf dl yi m`øîàpL ,íéLãç 'è,dheq iabläú÷ðå" ¢¨¦¤¤¡©§¦§¨

,"øtñé eðãáòé òøæ" øîBà àeä ïläìe "òøæ äòøæðåzekfdy o`kn §¦§§¨¨©§©¨¥¤©©©§¤§ª©
zciwt onf ick dl dlezøtñì éeàøä òøæzeigl ie`xd ,epiid - ¤©¨¨§©¥

.miyceg 'h `edy ,mewn ly egay xetiq icil `aleìàòîLé éaø©¦¦§¨¥
,øîBàdl dlez zekf dl yi m`ïéàL ét ìò óàå .Lãç øNò íéðL ¥§¥¨¨Ÿ¤§©©¦¤¥

øácì äéàø,yceg xyr mipy dl dlez zekfdyøácì øëæ,yi §¨¨©¨¨¥¤©¨¨
áéúëcipan cxhp `diy el xn`e melgd z` l`ipc xzty xg`l ¦§¦

,mipy ray dcyd zig mr elk`ne eayen `die mc`àkìî ïäì"- ¨¥©§¨
lkn ,dxifbd on qepn oi`y it lr s`y ,jl rc jlnd ipec` mpne`

mewnCìò øtLé ékìî,jpira izvr ahiz -éèçå)[Càèçå] (C ¦§¦¦§©£¨©£¨©£¨¨
÷øô ä÷ãöaici lr ynnzz `ly ick dilr xtke j`hg dcte - §¦§¨§ª
,dwcv ozizyïéðò ïçîa Cúéåòåpipga wext jizepere -.miipr z ©£¨¨¨§¦©£¨¦
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oifge` mipy` cenr eh sc oey`x wxtdheq
.ã"ñ Bøéè÷îe â"äc"q Fxihwn ,Dil `iWw `w ikde ,Dil xhwn zxW ilkA Eh` qxB `le ©§¦§Ÿ¨©¨¦§¦¨¥©§©¥§¨¥¨©§¨¥©§¦

`Ed `YWd `nl` ,miX`d iAB lr FpzFpe FglFnE ipYw `tiqe Dgln `l oiicr ixde©£¥£©¦Ÿ§¨¨§¥¨¨¨¥§§§©©¥¨¦¦©§¨©§¨

:Dil xhwnC.úøL éìëa Bøéè÷äì eäìòî àîéà àlàFxihwdl zxW ilkA Edlrn xnFlM §©§©¥¤¨¥¨©£¥§©§¦¦§¦¨¥§©©£¥¦§¦¨¥§©§¦

:EPglnIW xg`l.'åëå déì úéàãk øîì õîwä áø÷mixiW xiYnC ipYwC unTd axw §©©¤¦§§¤¨©©Ÿ¤§©¦§¦¥§¨©©Ÿ¤§¨¨¥§©¦¦©¦

,mixiW xiYdl daixw aiWg zni`n dlik`A©£¦¨¥¥©£¦§¦¨§©¦¦©¦

,FAxA xE`d zSYXn Dil zi`cM opgFi iAxl§©¦¨¨¦§¦¥¦¤¦©¨§ª

:hrn ENt`e FA hFlWYXn `pipg iAxlE.äçLîì §©¦£¦¨¦¤¦§©£¦§©§¨§¨
aizM dPdM zFpYn iAB(gi xAcOA)miYzp Ll , ©¥©§§ª¨§¦©¦§¨§§©¦

:dgWnl.'Bâå í÷ìç õîç äôàú àìmwlg ENt` §¨§¨Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨§£¦¤§¨

mwlg i`d Dil opiWxcC ,ung dt`z `l mixiW¦©¦Ÿ¥¨¤¨¥§©§¦¨¥©¤§¨

:dt`z `N` eiptl iOp `xwC.àèBç úçðî`Ad ¦§¨©¥§¨¨©Ÿ¥¨¤¦§©¥©¨

zEcrd zrEaWE WCwn `OhnC `hg lr©¥§¦§©¥¦§¨§©¨¥

Fci biVY `l m`e mzd aizkC ,iEHA zrEaWE§©¦¦§¦¨¨§¦Ÿ©¦¨

'Fbe mixFz iYWl(d `xwIe):.'åëå ÷"ä`l xnFlM ¦§¥¦§©¦§¨©§§©Ÿ

DiWtp iRp`A `zNn ipYw,ikd ipze KExM `N` , ¨¨¥¦§¨§©§¥©§¥¤¨§§¨¥¨¥

,oiHg zF`aE dpFalE onW zFpErh zFgpOd lM̈©§¨§¤¤§¨¨¦¦

zF`aE oiHg zdin zF`A zFpErh mpi`We xnFlM§©§¤¥¨§¨¦©¦¦¨

,EdA zi` `zEilrn ipdn `cg xnFlM ,zlqŸ¤§©£¨¥¨¥©©§¨¦§

:'eke dpErh Dpi`W t"r` `hFg zgpn cviM¥©¦§©¥¤¥¨§¨§
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dheq(oey`x meil)

déòîLcl`ilnb oaxøîà÷c øéàî éaøìzgpny mrhdy lirl §©§¥§©¦¥¦§¨¨©
y itl ,dcin cbpk dcin meyn `ed ,oixeryd on d`a dheqàéä¦
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øîéîì àkéà éàî äiðòdxiyr dheqdy ote`a `nlya - £¦¨©¦¨§¥©

lik`de`idy ote`a j` ,df mrh okzi mler ipcrn lread z` d
.dnda lk`n d`ian recn ok dbdp `le dipràlàmrh `ed jk ¤¨

,xacdänäa ìëàî dðaø÷ Ck ,äîäa äNòî äéNònL íLk- §¥¤©£¤¨©£¥§¥¨¨¨§¨¨©£©§¥¨
yinyzl dnvr dxiwtny ,dnda dyrn `ed zepfl diyrny myk

.dnda lk`n dpaxw jkl ,dbef oa epi`y inl
.äðùî,dheqd zgpn z` e`iady xg`làéáî äéäodkdìL éìét ¨¨¥¦§¨¥¤
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,miweqt hrn `l`íéna èòîî Ckoi` hren azkdy oeiky - ¨§©¥©©¦
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elcebe ,lkiddäúéä úòaèå LéL ìL àìáèå ,änà ìò änà©¨©©¨§©§¨¤©¦§©©©¨§¨
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.mind lr d`xp didi `l` ,mind jeza rela didi `ly

àðz .àøîâ`ziixaa epipyñøç ìL éìét ,ly qekd didiy jixv ¨¨§¨¥¤¤¤
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micneleïläl äîilk didiy jixvñøç ïàk óà äLãç ñøç ©§©¨¤¤£¨¨©¨¤¤
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,äëàìî Ba äúNòðjixv dheq iabl s`y dey dxifba micnele ¤¤§¨§¨¨
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dey dxifba dheq oic cnly l`rnyi iax lr `xnbd dywn
ixde ,rxevnnCøôéîì àkéà,ef dey dxifbòøBöîl äîdxingdy ¦¨§¦§©©¦§¨
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dheqa ok oi`y dn ,miig mine ycg ilk ekixvdl dxezd dxingd
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miyecw min gwle' dheq iabl,'[Nøç] (ñøç) éìëaxn`p `le ¦§¦¤¤¨¤
ilk `ed o`k xn`py ilkdy rnyn ,min ea ozpe qxg ilk gwle

xnelk ,reciøák Cì ézøîàL éìkaezkd eilr xaic xaky - §¦¤¨©§¦¨§¨

.rxevna xn`py qxg ilkd `ede ,xg` mewna
,`xnbd zx`anàáø øîà`ly opax zrcl dpyna epipyy dn ¨©¨¨

ea dyrpy ilk lehil leki `l` ,ycg qxg ilk didiy ekixvd
,dk`lneðL àìdf xacàlàilkaåéðt eîkàúð àlL`l - Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦§©§¨¨
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ecnl `ly s`y ,daiyne .rxevnn dheq oic ecnl `l ixde ,minkg
zeidl jixv dheq in ly ilkdy mixaeq lkn ,rxevnnàéîec§¨

íéîcilka miycw min odkd gwle" weqta xn`p ixdy ,dheq ly §©¦
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zeidl jixväpzLð àlL.ezi`xn ¤Ÿ¦§©¨
,àáø éòadn ,ilkd ly ezi`xn dpzyi `ly jixvy x`eand itl ¨¥¨¨

milkd m` oicd didi¯ Làä ïLák CBúì ïøéæçäå ,eîkàúðxifgd ¦§©§§¤§¦¨§¦§©¨¥
milkd exfgy cr oyakl milkdeäî ,eðaìúðåxyk ilkd m`d , §¦§©§©

.`l e`eçcéàc ïåék ïðéøîà éîzg` mrt ilkd lqtpy - ¦¨§¦©¥¨§¦§
,dheqd z`wydl¯ eçcéàm` elit` exykdl aey xfeg epi` ¦§
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åéøBçàì Búte÷ ïäa ìéLôäL,enwrzde oda ynzydy -ïéìeñt ¤¦§¦¨¤¨©£¨§¦

rxevnd zxdhl.,`xnbd zwiicn¯ éèLôîe éøãä íúä àäåixd §¨¨¨©§¥¦§§¥
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,åéðt eîkàúð àlL àlà eðL àì ,àáø øîà .øák Cì̈§¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦§©§¨¨
,íéîc àéîec ,àîòè éàî .ïéìeñt åéðt eîkàúð ìáà£¨¦§©§¨¨§¦©©£¨§¨§©¦
,àáø éòa .äpzLð àlL éìk óà ,epzLð àlL íén äî©©¦¤Ÿ¦§©©§¦¤Ÿ¦§©¨¨¥¨¨
éî .eäî ,eðaìúðå Làä ïLák CBúì ïøéæçäå ,eîkàúð¦§©§§¤¡¦¨§¦§©¨¥§¦§©§©¦
øeãäc ïåék àîìéc Bà ,eçcéà eçcéàc ïåék ïðéøîà̈§¦©¥¨§¦§¦§¦§¨¥¨©£
éðLe áBæàå æøà õò ,øîBà øæòìà éaø ,òîL àz .øeãä£¨§©©¦¤§¨¨¥¥¤¤§¥§¦
óeìwéàc ,íúä .éèLôîe éøãä ,íúä àäå .ïéìeñt åéøBçàì Búte÷ ïäa ìéLôäL úòìBz©©¤¦§¦¨¤¨©£¨§¦§¨¨¨©§¥¦§§¥¨¨§¦§
eäé àì ,äðBt äzàL úBpét ìk ,øî øîàc ,àîòè éàî :'eëå Bðéîéì äðôe ìëéäì ñðëð :éôeìwéà¦§¥¦§©©¥¨¨¨¦¦§©©£¨§¨©©¨¦¤©¨¤Ÿ§
õeçaî ïwúé ìBëé 'äéäé øLà øôòä ïîe' ïðaø eðz :'eë änà íL äéä íB÷î :ïéîé Cøc àlà¤¨¤¤¨¦¨¨¨¨©¨¨©¨¨¦¤¨¨£¤¦§¤¨§©¥¦©
øîBì ãeîìz ,úBîBcø÷a øBtçé ìBëé ,ïkLnä ò÷ø÷a éà .'ïkLnä ò÷ø÷a' øîBì ãeîìz ,ñéðëéå§©§¦©§©§©§©©¦§¨¦§©§©©¦§¨¨©§§©§©§©
äéäé øLà øôòä ïîe' ,Cãéà àéðz .íL ïz ,íL ïéà .àáä ,íL Lé ,ãöék àä .'äéäé øLà'£¤¦§¤¨¥©¥¨¨¥¥¨¥¨©§¨¦¨¦¤¨¨£¤¦§¤
ò÷ø÷ àéáäì ,øîBà äãeäé ïa éñéà .ïkLnä ò÷ø÷a ñéðëîe õeçaî ïwúî äéäL ãnìî ,''Bâå§§©¥¤¨¨§©¥¦©©§¦§©§©©¦§¨¦¦¤§¨¥§¨¦©§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dheq(oey`x meil)

déòîLcl`ilnb oaxøîà÷c øéàî éaøìzgpny mrhdy lirl §©§¥§©¦¥¦§¨¨©
y itl ,dcin cbpk dcin meyn `ed ,oixeryd on d`a dheqàéä¦

Búìéëàälread z` -íìBò épãòîezeztl ickdðaø÷ Cëéôì , ¤¡¦¨©£©¥¨§¦¨¨§¨¨
`edy mixery gnwnäîäa ìëàî.déì øîàiaxl l`ilnb oax ©£©§¥¨¨©¥

y meyn ,xacd mrh edfy yxtl okzi `l xi`n,äøéLò çðézä̈¦©£¦¨
øîéîì àkéà éàî äiðòdxiyr dheqdy ote`a `nlya - £¦¨©¦¨§¥©

lik`de`idy ote`a j` ,df mrh okzi mler ipcrn lread z` d
.dnda lk`n d`ian recn ok dbdp `le dipràlàmrh `ed jk ¤¨

,xacdänäa ìëàî dðaø÷ Ck ,äîäa äNòî äéNònL íLk- §¥¤©£¤¨©£¥§¥¨¨¨§¨¨©£©§¥¨
yinyzl dnvr dxiwtny ,dnda dyrn `ed zepfl diyrny myk

.dnda lk`n dpaxw jkl ,dbef oa epi`y inl
.äðùî,dheqd zgpn z` e`iady xg`làéáî äéäodkdìL éìét ¨¨¥¦§¨¥¤

ñøç,qxgn qek -¯ øBikä ïî íéî âBì éöç dëBúì ïúBðåixdy ¤¤§¥§¨£¦©¦¦©¦
.ilka eycwzpy `l` miyecw oi`e ,'miyecw min' dxn` dxezd

øîBà äãeäé éaø`l` ilka ozep epi`úéòéáøy ,miníLk ©¦§¨¥§¦¦§¥
áúka èòînLdheq zlibna miazek oi`y dcedi iax xaeqy - ¤§©¥©§¨

,miweqt hrn `l`íéna èòîî Ckoi` hren azkdy oeiky - ¨§©¥©©¦
.jkl mihren mina ice ,ewgnl miaexn min jixvñðëðodkd ¦§©

Bðéîéì äðôe ìëéäì`l dpet mc`y zeipt lky l"fg eyxc itl - ©¥¨¨¨¦¦
,oini jxc `l` eidiíL äéä íB÷îeztvix x`y jezn hlae xkipy ¨¨¨¨

elcebe ,lkiddäúéä úòaèå LéL ìL àìáèå ,änà ìò änà©¨©©¨§©§¨¤©¦§©©©¨§¨
da äòeá÷ahd ici lrydnixdle dlaha feg`l leki zr §¨¨

.yiy ipa`a ztvexn dlek dzidy dxfrd zirwxwnàeäLk§¤
déaâîyiyd z`ïúBðå ,äézçzî øôò ìèBðåmind qeka xtrd ©§¦©§¥¨¨¦©§¤¨§¥

¯ íénä ìò äàøiL éãk,mina d`xpe xtrd xkip didiyøîàpL §¥¤¥¨¤©©©¦¤¤¡©
'íéîä ìà ïúðå ïäkä ç÷é ïkLîä ò÷ø÷a äéäé øLà øôòä ïîe'¦¤¨¨£¤¦§¤§©§©©¦§¨¦©©Ÿ¥§¨©¤©¨¦

¯rnyn ,'mina ozpe' xn`p `le ,'mind l`' xn`py dnn epiide
.mind lr d`xp didi `l` ,mind jeza rela didi `ly

àðz .àøîâ`ziixaa epipyñøç ìL éìét ,ly qekd didiy jixv ¨¨§¨¥¤¤¤
qxgäLãç,dk`ln lk ea dzyrp `ly -.ìàòîLé éaø éøác £¨¨¦§¥©¦¦§¨¥

,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàîzeidl ilkd jixvy ©©£¨§©¦¦§¨¥
,daiyne .ycgòøBönî éìk éìk øîbiabl xn`p ,dey dxifba ¨©§¦§¦¦§¨

,'miig min lr yxg ilk l`' xn`p rxevnae ,'yxg ilka' dheq
micneleïläl äîilk didiy jixvñøç ïàk óà äLãç ñøç ©§©¨¤¤£¨¨©¨¤¤

äLãç,`xnbd zl`ey .íúäårxevna -ïìðîqxg ilk jixvy £¨¨§¨¨§¨¨
,`xnbd dper .ycgéìk ìà úçàä øBtvä úà èçLå' áéúëc¦§¦§¨©¤©¦¨¤¨¤§¦

¯ 'íééç íéî ìò Nøç,minl ilkd ywedàlL íéiç íén äî ¤¤©©¦©¦©©¦©¦¤Ÿ
¯ äëàìî ïäa äúNòðdzyrp `ly oiirn in md 'miig min' ixdy ¤¤§¨¨¤§¨¨

dk`ln mdaóà ,déìkzeidl jixv ,rxevna xn`pyàlL ©§¦¤Ÿ
,äëàìî Ba äúNòðjixv dheq iabl s`y dey dxifba micnele ¤¤§¨§¨¨

,`xnbd zl`ey .ycg ilkd didiyéàoic l`rnyi iax cnly oeik ¦
,sqep oic cnlp ok m` ,ilkd iabl dey dxifba rxevn oicn dheq

ïläl äîeidiy jixv ,rxevna -íéiç íéî,ïàk óàjixv dheqa ©§©¨©¦©¦©¨
íéiç íéî,`xnbd dper .dk`ln mda dzyrp `ly -éaøì ©¦©¦§©¦

ìàòîLédey dxifba cnly meyn ,qxg ilk jixv dheqay xaeqd ¦§¨¥
,rxevnn¯ énð éëä`ly oiirn in md dheqd iny mb xaeq ¨¦©¦

enk .dk`ln mda dzyrp,ïðçBé éaø øîàcmd dnøBik éî §¨©©¦¨¨¥¦
dheq in mipikn mdnyïä ïééòî éî øîBà ìàòîLé éaø ,itk - ©¦¦§¨¥¥¥©§¨¥

rxevnn dey dxifba cnly x`azdyøàMî íéøîBà íéîëçå ,©£¨¦§¦¦§¨
¯ ïä úBîéî.dewn inn s` zgwl mileki ¥¥

dey dxifba dheq oic cnly l`rnyi iax lr `xnbd dywn
ixde ,rxevnnCøôéîì àkéà,ef dey dxifbòøBöîl äîdxingdy ¦¨§¦§©©¦§¨
epica dxezd¯ úòìBz éðLe áBæàå æøà õò ïeòè ïkLokle ¤¥¨¥¤¤§¥§¦©©

dheqa ok oi`y dn ,miig mine ycg ilk ekixvdl dxezd dxingd
,`xnbd zvxzn .el` mixac da oi`yäaø øîày jknàø÷ øîà ¨©©¨¨©§¨

miyecw min gwle' dheq iabl,'[Nøç] (ñøç) éìëaxn`p `le ¦§¦¤¤¨¤
ilk `ed o`k xn`py ilkdy rnyn ,min ea ozpe qxg ilk gwle

xnelk ,reciøák Cì ézøîàL éìkaezkd eilr xaic xaky - §¦¤¨©§¦¨§¨

.rxevna xn`py qxg ilkd `ede ,xg` mewna
,`xnbd zx`anàáø øîà`ly opax zrcl dpyna epipyy dn ¨©¨¨

ea dyrpy ilk lehil leki `l` ,ycg qxg ilk didiy ekixvd
,dk`lneðL àìdf xacàlàilkaåéðt eîkàúð àlL`l - Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦§©§¨¨

,y`a yeniya eipt exgyedåéðt eîkàúð ìáàyeniy zngn £¨¦§©§¨¨
,y`a.ïéìeñt,`xnbd zl`eyàîòè éàîzrcl ok oicdy §¦©©£¨

ecnl `ly s`y ,daiyne .rxevnn dheq oic ecnl `l ixde ,minkg
zeidl jixv dheq in ly ilkdy mixaeq lkn ,rxevnnàéîec§¨

íéîcilka miycw min odkd gwle" weqta xn`p ixdy ,dheq ly §©¦
,minl ilkd ywed ,"yxgepzLð àlL íén äî,mzi`xnéìk óà ©©¦¤Ÿ¦§©©§¦

zeidl jixväpzLð àlL.ezi`xn ¤Ÿ¦§©¨
,àáø éòadn ,ilkd ly ezi`xn dpzyi `ly jixvy x`eand itl ¨¥¨¨

milkd m` oicd didi¯ Làä ïLák CBúì ïøéæçäå ,eîkàúðxifgd ¦§©§§¤§¦¨§¦§©¨¥
milkd exfgy cr oyakl milkdeäî ,eðaìúðåxyk ilkd m`d , §¦§©§©

.`l e`eçcéàc ïåék ïðéøîà éîzg` mrt ilkd lqtpy - ¦¨§¦©¥¨§¦§
,dheqd z`wydl¯ eçcéàm` elit` exykdl aey xfeg epi` ¦§

,zipya epalzpøeãä øeãäc ïåék àîìéc Bàezi`xnl xfgy oeik - ¦§¨¥¨©££
iabl epivny dnn di`x `xnbd d`ian .dligzak xyk dpey`xd

,rxevnúòìBz éðLe áBæàå æøà õò øîBà øæòìà éaø ,òîL àz̈§©©¦¤§¨¨¥¥¤¤§¥§¦©©
åéøBçàì Búte÷ ïäa ìéLôäL,enwrzde oda ynzydy -ïéìeñt ¤¦§¦¨¤¨©£¨§¦

rxevnd zxdhl.,`xnbd zwiicn¯ éèLôîe éøãä íúä àäåixd §¨¨¨©§¥¦§§¥
mrt dgcpy oeiky gken `l` ,dligzak mxyiile xefgl xyt`
exgyedy milk mb `linne ,dligzak ezexykl xfed epi` zg`
gikedl oi` ,`xnbd dgec .epalzi m` s` mzexykl mixfeg mpi`

y meyn ,mynéôeìwéà óeìwéàc íúäote`a xaecn `ziixaa - ¨¨§¦§¦§¥
mxifgdl ozip `le aef`d oke eztilwn urd slwzd ieynd zngny
z` oall oebk mzencwl mxifgdl ozipy ote`a j` ,mzencwl

.dligzak xyk didi - milkd
did odkdy dpyna epipy.'eëå Bðéîéì äðôe ìëéäì ñðëðzl`ey ¦§©©¥¨¨¨¦¦§

,`xnbdàîòè éàîdper .`wec qpkpd ly epinia dlahd z` eyr ©©£¨
meyn ,`xnbdàlà eäé àì ,äðBt äzàL úBpét ìk øî øîàc§¨©©¨¦¤©¨¤Ÿ§¤¨

,ïéîé Cøcdidy dnly dyry mid iabl xn`py weqtdn ok ecnle ¤¤¨¦
ipy lr cnr" my aezkd xn`e ,zygpn zeieyr xwa a"i lr gpen
,dabp mipt dylye dni mipt dylye dpetv mipt dylye xwa xyr
xcq z` aezkd dpn ,"dlrnln mdilr mide dgxfn mipt dylye
jxc siwdl `ae dxfrl qpkpdy ,oini jxc dpetd xcqk mzcinr

.gxfnle mexcle axrnl jk xg`e oetvl dligz jled ,epini
,'eë änà íL äéä íB÷î.dizgzn xtr lhep ddiabn `edykeeðz ¨¨¨¨©¨¨

ïðaø,dheq zyxta weqtd z` `ziixad zyxecøLà øôòä ïîe' ©¨¨¦¤¨¨£¤
äéäéxn`p did `l eli` ,'mind l` ozpe odkd gwi okynd rwxwa ¦§¤

,'okyna didi xy`' `l` ,'okynd rwxwa didi xy`'ïwúé ìBëé̈§©¥
ñéðëéå õeçaîokynl uegn xtr lehil i`yxy mixeaq epiid - ¦©§©§¦

.okynl eqipkdleøîBì ãeîìzazkp jkl -,'ïkLnä ò÷ø÷a' ©§©§©§©©¦§¨
qpkpd xtra ic oi`e okynd zirwxwn xtr lehil jixvy cnll

,`ziixad dkiynn .okynlïkLnä ò÷ø÷a éàdid `l eli` - ¦§©§©©¦§¨
xy` xtrd one' `l` 'okynd rwxwa didi xy` xtrd one' xn`p

,'okynd rwxwaúBîBcø÷a øBtçé ìBëé`l m`y mixeaq epiid - ¨©§§©§
rwxwa xetgle mecxw `iadl jixv ,elhil gepy jx xtr my `vn

.xtrd dpnn lehil okynd'äéäé øLà' øîBì ãeîìzjixv epi`y ©§©£¤¦§¤
`l` ,rwxwa xetglãöék àäeyri,m`íL Léozipy jx xtr ¨¥©¥¨

,zelwa ezgwlàáäm`e ,eze`íL ïéà,gegiz xtríL ïzxtr ¨¥¥¨¥¨
.okynd rwxwdn gwly aygpe ,elhize¯ Cãéà àéðz`ziixaa ©§¨¦¨

xn`p .df oecipa mi`pz ewlgp dipyäéäé øLà øôòä ïîe' ÷åñôá¦¤¨¨£¤¦§¤
,''Bâå,okynd rwxwn xn`p `ly jknïwúî äéäL ãnìîz` §§©¥¤¨¨§©¥

xtrdñéðëîe õeçaîegipdl jixv oi`e ,mind l` ozepe lkidl ¦©©§¦
.lkidd rwxwaïkLnä ò÷ø÷arwxwa xn`p recn ef dhiyl - §©§©©¦§¨

,my gped `le okynl qpked m` s` xyk ixde ,okyndïa éñéà¦¦¤
øîBà äãeäé`a df `xwn¯ àéáäìzeaxlò÷ø÷ , §¨¥§¨¦©§©
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ביאורים למסכת סוטה דף טו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dheq(ipy meil)

íéîìBò úéáe ïBòáâå áBð äìéLmpi`y s`y ,ycwnd zia - ¦Ÿ§¦§¥¨¦
.dheq zyxt mda zbdep okyn mi`xwpBðéà ,øîBà íçðî ïa éñéà¦¦¤§©¥¥¥

éøöCozip ixdy ,dheq zyxt ea bdpzy ycwnd z` zeaxl weqt ¨¦
,xnege lwn z`f cenlläl÷ äàîeèa äîedqipk xeqi` - ©§§¨©¨

,zxka epicy d`neha ycwnláeúkä ÷ìç àìokynd oia Ÿ¨©©¨
.ycwnlLéà úLà úàîeèadz`nehy ,dlrapyäøeîçixdy §§©¥¤¦£¨

,wpga dzzinïkL ìk àìdwceal ycwne okynd eeyedy Ÿ¨¤¥
.mkezn dxraleïk íà,ycwn zeaxl jixv oi`yãeîìz äî ¦¥©©§

øîBìazkp jxev dfi`l -,'ïkLîä ò÷ø÷a',mgpn oa iqi` xne` ©§©§©©¦§¨
zeaxl `a df `xwny¯ Búte÷ CBzî àéáé àlLdfa ic `ly ¤Ÿ¨¦¦¨

rwxwa egipi uegdn e`ianyk `l` ,okynd jezl xtrd qipkny
d`iady zncewd `ziixaa `pzd zrck ,elhi myne okynd

.`xnbd
,`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàm`íL ïéàeizeaiaqae okyna - ¦©§¨§¥¨

øôò,dheqd ina zzl gegizøôà ïziL eäî,dpde .xtrd mewna ¨¨©¤¦¥¥¤
zia ewlgpe ,'xtra edqke' dxeza xn`p mcd ieqik zevn iabl
.e`l e` ieqikl xyke xtr iexw xt` mb m`d lld ziae i`ny

,`xnbd zxne`¯ Cì éòaéz àì éànL úéác àaélàoi` i`cey ©¦¨§¥©©Ÿ¦¨¥¨
oeik ,dheq inl xyk xt`døôò éeøwL øôà eðéöî àì éøîàc§¨§¦Ÿ¨¦¥¤¤¨¨¨

dheql xyk epi`y oicd `ed ,mcd ieqikl xyk epi`eéòaéz ék .¦¦¨¥
eðéöî éøîàc ìlä úéác àaélà Cì,dnec` dxt xt` iabløôà ¨©¦¨§¥¦¥§¨§¦¨¦¥¤

øôò éeøwL,mcd ieqikl xyk okleéàî.dheq in iabl oicd `di ¤¨¨¨©
m`døôò éøwéàc áb ìò óà,àëäy dheq iabl'ïkLnä ò÷ø÷a' ©©©§¦§¥¨¨¨¨§©§©©¦§¨

áéúk.xt` hrnl ,okynd rwxwl dnec didiy jixvy miyxec - §¦
àîìéc Bà,xtrk xyk xt` didi dheq iabl mb lld zia zrcly ¦§¨

e'ïkLnä ò÷ø÷a' éàäe` azkp¯ äãeäé ïa éñéàãëì`ay ©§©§©©¦§¨§¦§¦¦¤§¨
e` ,minler ziaa mb dheq oic zeaxlàeä íçðî ïa éñéàãëìe§¦§¦¦¤§©¥

éúàceqipkny dna ic `le ,rwxwa egipdl jixvy cnll - §¨¥
,wtqd heytl di`x `xnbd d`ian .okynlòîL àzepipy ¨§©

`ziixaaìLa ,ìàòîLé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc ,äL §¨©©¦¨¨¦©¦¦§¨¥¦§Ÿ¨
úBîB÷îd`aäëìäe ,ipiqn dynl¯ úá÷Bòxn`pd z` zxwer §£¨¨¤¤

a yexita.àø÷î,md el`eäøîà äøBzämcd ieqik zyxta ¦§¨©¨¨§¨
edqke enc z` jtye""øôòa,`wec xtra zeqkl jixvy -äëìäå ¤¨¨©£¨¨

zeqkl i`yxy dxn` ipiqn dynl.øác ìëaok enkäøBzä §¨¨¨©¨
äøîàp ini lk" ,ey`x zexry glbl xifpd xeqi` iablxrz exfp xc ¨§¨

glbl `ed xeqi`dy ,"ey`x lr xari `läëìäå ,øòzadynl ©©©©£¨¨
ey`x zexry z` xiardl xeq` xifpdy dxn` ipiqn.øác ìëa§¨¨¨

ok enkäøîà äøBzäozpe zzixk xtq dl azke" zezixk hb iabl ©¨¨§¨
e ,"ezian dglye dciaøôñ,`wec slw ernynäëìäådynl ¥¤©£¨¨
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cvik mirbp zkqnc c"i wxt yixa opzck bel ivg

qxg ly iliit `ian did rxevnd z` oixdhn

opzc `de miig min bel ivg dkezl ozepe dycg

zecn izy 'ta(.gt sc zegpn)dzid dn ziriax

:`id l`rnyi 'x rxevnl min ziriax zynyn

àéáîz"`e .ziriax dnke mda xkip mcy min

f"ta opz `de ziriaxn xzeia xkip epi` ike

ze`ewn zkqnc(d"n)dnka `xnba dl iziine

oileg zhigyc w"t idliya izkec(.ek sc)w"tae

zeknc(:b sc)oii aehxew okezl ltpy min oibel 'b

'ba xkip oii elit`c `nl` oii d`xnk odi`xne

xn`wc xkip l"i ith wneqc mc y"ke oibel

(x"n) `nlrc d`xn iepiya e`le mc ly ezeynn

`dn inp iax dinz didy dn dywiz `l `zyde

dax unewda opixn`wc(.ak sc zegpn)cib wxte

dypd(:gv sc oileg)epina oinl silic dcedi iaxl

mcne xtd mcn gwle aizkc i`nn lha epi`c

lyn daexn xt ly ency reci xacd xiryd

ixn` opaxe liha `l epina oinc `nl` xiry

oin dedc `kd `de df z` df oilhan oi` oiler

mcd lr oiaexn mindy reci xacde epina `ly

xkip ezeynnc oeik l"ie mca aizk ikd elit`e

:oira `ed ixdäðè÷.edn mind iptn zigcpe

iaxl i` dil `irain `w o`nc `ail` dniz

xetv mc `diy ira `dc leqtc `hiyt l`rnyi

d`xpe min xkid` ictw `l `d opaxl i` xkip

lr dinz didy `l` `witq oeyl `l `ira `dc

xetv mc mlerl ziriax xn`c l`rnyi 'x ixac

oigcn mindy xkip epi`y minrt `de oda xkip

oebk oixkip mind oi`y minrte dphw oebk eze`

`diy xetva dixeryl opaxl miw ikide dlecb

d"xc w"tc `inec ziriaxa mlerl xkip dncsc)

(.biedl miw in `xif iaxl dinxi iax dil xn`c

e`l dil xn` yilyn zegtl yily oia opaxl

:'eke `zkldn xal jytp witz `l jl `pin`

äðéùiepiy ike iaxl dniz .ernyna aezkd

aizkde xtr xt` `xwpy `ed(bk a mikln)sexyie

xtrl wc xy` cr ahid oegh eze` zek`e oke xtrl wcie oexcw lgpa dze`(h mixac)zevn xwir dxt la` xtr oi`xwp dyizk oikixv `l` dtixy i"r xt` ziyrp `ly oze` l"ie

xt`l dztixy zevn xwir edin xt` eyrp `ly oice` meyn zelwna dze` oihaeg dtxyp dxtc b"ta opzcke ixtqa `zi`ck mze` oiyzek eid oice` my eid m`y t"r` xt`l dztixy

:`edäðéùmcd ieqik wxta xn`de dpiy jk iptn ike dniz .ernyna aezkd(:gt sc oileg):dpin rny izxz l"ie xtr `xwp xt`y cnll d"ac `ail` dpiy jklc
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני א' אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dheq(ipy meil)

eteb lk z` glbny xaeqy mirbpa dpynd ly `pzdeúòìãks` ¦§©©
dkld meyn epi` ,dipy zglbza`l` ,ipiqn dynléaø épî©¦©¦

,àéä àáé÷ò,l`rnyi iaxk hxte llka dxezd z` yxec epi`y £¦¨¦
`l`éèeòéîe ééeaéø Léøãczeaxl `a oexg`d llkd eixacle - §¨¦¦¥¦¥

zenewn s` glbl jixvy xaeq okle ,hxtd oirk mpi`y mixac s`
.xry qepik zenewn mpi`e mi`xp mpi`y xnelk ,hxtd oirk mpi`y
lk glbl jixv ,herine ieaixa dxezd z` zyxecy drcly epivne

.etebàéðúcweqta xn`p ,`ziixaaúà çìâé éòéáLä íBéá äéäå' §©§¨§¨¨©©§¦¦§©©¤
äaéø 'BøòN ìkxn`p okn xg`le ,exry lk z` glbiy weqtd ¨§¨¦¨

èòéî ,'åéðéò úaâ úàå Bð÷æ úàå BLàø úà'jixv epi`y weqtd ¤Ÿ§¤§¨§¥©Ÿ¥¨¦¥
jynda xn`py dnae .el` oirk zenewn `l` glblìk úàå'§¤¨

øæç 'çìâé BøòNweqtdäaéøåzenewn x`y s` glbl jixvy, §¨§©¥©¨©§¦¨
weqtdy ote`ay `ed llkde,äaéøå èòéîe äaéøoexg`d ieaixd ¦¨¦¥§¦¨

e xfgäaéø éàî .ìkä äaéø,df ieaixadéôeb déleëc äaéø- ¦¨©Ÿ©¦¨¦¨§¥¥
glbl jixv xry qepik mewn mpi`e mi`xp mpi`y zenewn s`y.

¯ èòéî éàîe,hxtdn hrnzd mewn dfi`CBúaL øòéN èòéî ©¦¥¦¥¥¨¤§
¯ íèBçä,dipy zglbza glbl rxevnd jixv oi` df mewn z`y ©¤

.hxtl llk dnec epi`y oeik
,zl`eye dwtzqdy dnl `xnbd zxfegdìò éåä éàîxt` m`d - ©¨¥£¨

e`l e` xtrd mewna dheq inl xyk.,di`x `xnbd d`ianàz̈
,áø øîà éMà øa àðeä áø øîàc ,òîLm`¯ íL ïéàrwxwa §©§¨©©¨©©¦¨©©¥¨

okyndøôò,dheqd inl÷øé úéáea÷ø àéáîawxpy wxi ixexit - ¨¨¥¦©§¦¨¨
,xtr oirk dyrpe xxetzdeLc÷îeokynd rwxw lr ezgpda §©¥

xt`y oicd `ed ok m`e ,dheq ina epzep jk xg`e jka ycwzne
,`xnbd dgec .dheq inl xykàéä àìå`l` ,oekp ienicd oi` - §Ÿ¦

`wecøôò éàåäc àeä ÷øé úéáea÷øj` ,dheq inl ie`x okleøôà ©§¦¨¨©£©¨¨¥¤
øôò éàåä àì.dheq inl ie`x epi`e Ÿ£©¨¨

ìL ,ïðaø eðz .íénä ìò äàøiL éãkäLmda epipy mixac §¥¤¥¨¤©©©¦¨©¨¨§Ÿ¨
yeàøiL ïéëéøöiabl ok x`azp epzpyna ,oirl mixkipeøôò §¦¦¤¥¨£©

äèBñ.mind ipt lr d`xiy xeriyk zzl jixvy¯ äøt øôàå ¨§¥¤¨¨
xeriyk oziy jixv ,mina dxtd xt` z` gipne z`hg in dyeryk

.mind ipt lr xt`d d`xiy¯ äîáé ÷Bøåz` mail maid o`nnyk §§¨¨
dybpe" dxezd dxn` ,`ypil zxzen zeidl el zvlege eig` zy`

pwfd ipirl eil` eznai,"eipta dwxie elbx lrn elrp dvlge ,mi
.xkip wexdy rnyn 'mipwfd ipirl' azkpy dnneéaø íeMî¦©¦

øBtö íc óà ,eøîà ìàòîLéjixv ,rxevn zxdha dyrpd - ¦§¨¥¨§©©¦
,`xnbd zl`ey .mina xkip mcd didiy xeriyk epzilàîòè éàî©©£¨

ìàòîLé éaøc,zx`ane .ze`xdl jixv xetivd mcyáéúëciabl §©¦¦§¨¥¦§¦
z`e ux`d ur z`e dze` gwi digd xetvd z`" rxevnd zxdh

aef`d z`e zrlezd ipyàéðúå ,"'Bâå øtöä íãa íúBà ìáèå§¨©¨§©©¦Ÿ§§©§¨
' wx xn`p did m` ,`ziixaaìBëé ,'íãayxtl mileki epiid - §©¨

wx mlahiyøîBì ãeîìz ,íéna àìå íãamb xn`p jkl - §¨§Ÿ©©¦©§©
'íéna'e .éà' wx xn`p didìBëé ,'íéîyxtl mileki epiid - ©©¦¦©¦¨

wx mlahiyøîBì ãeîìz ,íca àìå íéna' mb xn`p jkl -,'íãa ©©¦§Ÿ©¨©§©§©
ãöék àämdipy miiwníéî àéáî ,jixve ,xetiv mc mda axrne ¨¥©¥¦©¦

xeriyk mind eidiyïäa økéð øBtéö ícLdliah dfa miiwne ¤©¦¦¨¨¤
.minae mcaänëåmda xkip xetivd mcy mind xeriy `ed¯ §©¨

.úéòéáø§¦¦
,`xnbd zx`anïðaøåmixacd llka xetivd mc z` epn `ly §©¨¨

weqtdn gikedl oi`y mixaeq ,e`xiy mikixvyzeidl mcd jixvy
`l` ,mina xkipàeääjxved weqtd -déôeâìoicd xwirl - ©§¥

minae mca liahdl jixvyàðîçø øîà÷ éëäc ,dxn`y dna §¨¦¨¨©©£¨¨
,'mind lr dhegyd xetvd mca digd xetvd z`e mze` lahe'

yíéîáe íãa ìéaèàzx`an .xkip didiy jixv oi` j` ,eicgi ©§¦§¨§©¦
`xnbd,ìàòîLé éaøåjxved ixd ,xkip didiy jixvy cnl oipn §©¦¦§¨¥

`xnbd zvxzn .oicd xwir z` epcnll weqtdïk íàzrck - ¦¥
oi`y s`e mine mca mlahiy eprinydl `l` aezkd `a `ly ,opax

,xkip mcdàðîçø áBzëìwx,'íäa ìáèå'xn`p xak ixdy ¦§©£¨¨§¨©¨¤
axern mcde miigd mind lr xetivd z` hgeyy mcewd weqta

,minaél änì 'íénáe íãa',ok dazke dxezd dxfg recn - §©©©¦¨¨¦
gxkda¯ økéðìzx`an .mina xkip mcd didiy jixvy eprinydl §¦¨
,`xnbdïðaøå,ok gikedl oi`y exaq l`rnyi iax lr ewlgpy §©¨¨
y meyn'íäa ìáèå' àðîçø áúk éà,'minae mca' azkp did `le ¦¨©©£¨¨§¨©¨¤

àðéîà äåädyri `l` ,mina mcd z` miaxrn oi`y¯ éàä £¨£¦¨©
zg` dliahdéãeçì,mca¯ éàäåztqep dliahdéãeçì,mina §¥§©§¥

okl'íénáe íãa' àðîçø áúky epcnllïáøòì êéøö.eicgi ¨©©£¨¨§©©©¦§¨§¨
,`xnbd zx`anìàòîLé éaøåy df oicy xaqïáøòì êéøö,cgi §©¦¦§¨¥§¨§¨

n cnlp,àðéøçà àø÷yúçàä øBtöä úà èçLå" áéúkilk l` §¨©£¦¨§¦§¨©¤©¦¨¤¨
"miig min lr yxg¯ 'Bâå,mind lr xetivd z` hgeyy oeike §

,`xnbd zx`an .miaxern mcde mind `linnïðaøåekxvedy §©¨¨
y exaq ,'minae mca'n df oic cenlléàcnlpàeääîweqtdn - ¦¥©

,miaxern mcde mindy mircei epiid `l ''ebe xetvd z` hgye'
`l`àðîì Ceîñ déèçLéì àðéîà äåäz` hegyl jixv - £¨£¦¨¦§£¥¨§¨¨

,mind mr ilkl jenq xetvdeäðéè÷ðéðåeicia fg`i -ïéãéøååìly §¦§§¦§¦§¦¦
`l` ,mind eay ilkl mcd `vii `ly ote`a dhegyd xetvd

àðéøçà àðîa íãì déìa÷ìeilka lawi micixeedn mcd z` - §©§¥§¨§¨¨©£¦¨
cxtpa ilk lka leahie ,xg`ïì òîLî à÷ ,lahe' xn`p jkl - ¨©§©¨

mdyk cgi mdipya leahl jixvy eprinydl ,'mcae mina
.miaxern

zxdh oic iabl `xnbd zwtzqn,rxevndäéîøé éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¦§§¨
,àøéæ éaøîxetiv rxevnd `iada oicd cvikäìBãbmc da yie ¥©¦¥¨§¨

min ziriaxd mr ilkl dnc jtypyke ,daexníénä úà úçcîe ,©¤¤¤©©¦
xetiv dzid m` e` .min da didy llk xkip `le mck lkd d`xp -

äpè÷,min ziriaxd mr ilkd l` dnc jtypyke ,hren dncy §©¨
íénä éðtî úéçãðå,mina mcd xkip `l -¯ eäîmixyk m`d §¦§¥¦§¥©©¦©

.rxevnd zxdhldéì øîà,`xif iax¯ Cì àðéîà åàì`l ike ¨©¥¨£¦¨¨
,xak jl izxn`àúëìéäî øáì CLôð ÷étz àìxdxdz l` - Ÿ©¦©§¨§©¥¦§§¨

minkg exn`y mixeriyd xg`.jiiy epi` ea zwtzqdy wtqde
exn`y ziriax xeriyy meyn ,ze`ivnaeøòéL øBøc øBtöa ,§¦§¦£

,ïðaøeCì ïéàxexc xetväìBãbick cr lk ax dncyúçcnL ©¨¨¥¨§¨¤©¤¤
íénä úàyiy xkip didi `l min ziriaxa eaxrz m`y - ¤©©¦

,min zaexrzaCì ïéàåxexc xetväpè÷,jk lk hren dncy §¥¨§©¨
ãpLíénä éðtî úéçxkip didi `l min ziriaxa eaxrz m`y - ¤¦§¥¦§¥©©¦

mina mcd.
ozep eilre ,dligza mind ozep ,`ed dheqa xtrde mind zpizp xcq
gwi ,okynd rwxwa didi xy` xtrd one" xn`p oky ,xtrd z`

,`ziixaa epy jk lre ."mind l` ozpe odkd,ïðaø eðzm`íéc÷ä ¨©¨¨¦§¦
d z` ozpeøôòozpy mcew ilkaìeñt ,íénì,dheqd z`wydl ¨¨©©¦¨

z` ozepy ixd ,"mind l` ozpe odkd gwi 'eke xtrd one" xn`py
xn`p dyxtd seqae ,xtrd lr mind z` `le mind l` xtrd
xcqk zeyrl jixvy cnll ,"z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre"

.dyxta xn`pyøéLëî ïBòîL éaøåz` ozp m` s` carica §©¦¦§©§¦
`xnbd zx`an .mind z` ozpy mcew xtrdéaøc àîòè éàî©©£¨§©¦

ïBòîL,aezkd xcqk dyr `l m` s` carica xiykdyáéúëc ¦§¦§¦
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,zl`eye dwtzqdy dnl `xnbd zxfegdìò éåä éàîxt` m`d - ©¨¥£¨

e`l e` xtrd mewna dheq inl xyk.,di`x `xnbd d`ianàz̈
,áø øîà éMà øa àðeä áø øîàc ,òîLm`¯ íL ïéàrwxwa §©§¨©©¨©©¦¨©©¥¨

okyndøôò,dheqd inl÷øé úéáea÷ø àéáîawxpy wxi ixexit - ¨¨¥¦©§¦¨¨
,xtr oirk dyrpe xxetzdeLc÷îeokynd rwxw lr ezgpda §©¥

xt`y oicd `ed ok m`e ,dheq ina epzep jk xg`e jka ycwzne
,`xnbd dgec .dheq inl xykàéä àìå`l` ,oekp ienicd oi` - §Ÿ¦

`wecøôò éàåäc àeä ÷øé úéáea÷øj` ,dheq inl ie`x okleøôà ©§¦¨¨©£©¨¨¥¤
øôò éàåä àì.dheq inl ie`x epi`e Ÿ£©¨¨

ìL ,ïðaø eðz .íénä ìò äàøiL éãkäLmda epipy mixac §¥¤¥¨¤©©©¦¨©¨¨§Ÿ¨
yeàøiL ïéëéøöiabl ok x`azp epzpyna ,oirl mixkipeøôò §¦¦¤¥¨£©

äèBñ.mind ipt lr d`xiy xeriyk zzl jixvy¯ äøt øôàå ¨§¥¤¨¨
xeriyk oziy jixv ,mina dxtd xt` z` gipne z`hg in dyeryk

.mind ipt lr xt`d d`xiy¯ äîáé ÷Bøåz` mail maid o`nnyk §§¨¨
dybpe" dxezd dxn` ,`ypil zxzen zeidl el zvlege eig` zy`

pwfd ipirl eil` eznai,"eipta dwxie elbx lrn elrp dvlge ,mi
.xkip wexdy rnyn 'mipwfd ipirl' azkpy dnneéaø íeMî¦©¦

øBtö íc óà ,eøîà ìàòîLéjixv ,rxevn zxdha dyrpd - ¦§¨¥¨§©©¦
,`xnbd zl`ey .mina xkip mcd didiy xeriyk epzilàîòè éàî©©£¨

ìàòîLé éaøc,zx`ane .ze`xdl jixv xetivd mcyáéúëciabl §©¦¦§¨¥¦§¦
z`e ux`d ur z`e dze` gwi digd xetvd z`" rxevnd zxdh

aef`d z`e zrlezd ipyàéðúå ,"'Bâå øtöä íãa íúBà ìáèå§¨©¨§©©¦Ÿ§§©§¨
' wx xn`p did m` ,`ziixaaìBëé ,'íãayxtl mileki epiid - §©¨

wx mlahiyøîBì ãeîìz ,íéna àìå íãamb xn`p jkl - §¨§Ÿ©©¦©§©
'íéna'e .éà' wx xn`p didìBëé ,'íéîyxtl mileki epiid - ©©¦¦©¦¨

wx mlahiyøîBì ãeîìz ,íca àìå íéna' mb xn`p jkl -,'íãa ©©¦§Ÿ©¨©§©§©
ãöék àämdipy miiwníéî àéáî ,jixve ,xetiv mc mda axrne ¨¥©¥¦©¦

xeriyk mind eidiyïäa økéð øBtéö ícLdliah dfa miiwne ¤©¦¦¨¨¤
.minae mcaänëåmda xkip xetivd mcy mind xeriy `ed¯ §©¨

.úéòéáø§¦¦
,`xnbd zx`anïðaøåmixacd llka xetivd mc z` epn `ly §©¨¨

weqtdn gikedl oi`y mixaeq ,e`xiy mikixvyzeidl mcd jixvy
`l` ,mina xkipàeääjxved weqtd -déôeâìoicd xwirl - ©§¥

minae mca liahdl jixvyàðîçø øîà÷ éëäc ,dxn`y dna §¨¦¨¨©©£¨¨
,'mind lr dhegyd xetvd mca digd xetvd z`e mze` lahe'

yíéîáe íãa ìéaèàzx`an .xkip didiy jixv oi` j` ,eicgi ©§¦§¨§©¦
`xnbd,ìàòîLé éaøåjxved ixd ,xkip didiy jixvy cnl oipn §©¦¦§¨¥

`xnbd zvxzn .oicd xwir z` epcnll weqtdïk íàzrck - ¦¥
oi`y s`e mine mca mlahiy eprinydl `l` aezkd `a `ly ,opax

,xkip mcdàðîçø áBzëìwx,'íäa ìáèå'xn`p xak ixdy ¦§©£¨¨§¨©¨¤
axern mcde miigd mind lr xetivd z` hgeyy mcewd weqta

,minaél änì 'íénáe íãa',ok dazke dxezd dxfg recn - §©©©¦¨¨¦
gxkda¯ økéðìzx`an .mina xkip mcd didiy jixvy eprinydl §¦¨
,`xnbdïðaøå,ok gikedl oi`y exaq l`rnyi iax lr ewlgpy §©¨¨
y meyn'íäa ìáèå' àðîçø áúk éà,'minae mca' azkp did `le ¦¨©©£¨¨§¨©¨¤

àðéîà äåädyri `l` ,mina mcd z` miaxrn oi`y¯ éàä £¨£¦¨©
zg` dliahdéãeçì,mca¯ éàäåztqep dliahdéãeçì,mina §¥§©§¥

okl'íénáe íãa' àðîçø áúky epcnllïáøòì êéøö.eicgi ¨©©£¨¨§©©©¦§¨§¨
,`xnbd zx`anìàòîLé éaøåy df oicy xaqïáøòì êéøö,cgi §©¦¦§¨¥§¨§¨

n cnlp,àðéøçà àø÷yúçàä øBtöä úà èçLå" áéúkilk l` §¨©£¦¨§¦§¨©¤©¦¨¤¨
"miig min lr yxg¯ 'Bâå,mind lr xetivd z` hgeyy oeike §

,`xnbd zx`an .miaxern mcde mind `linnïðaøåekxvedy §©¨¨
y exaq ,'minae mca'n df oic cenlléàcnlpàeääîweqtdn - ¦¥©

,miaxern mcde mindy mircei epiid `l ''ebe xetvd z` hgye'
`l`àðîì Ceîñ déèçLéì àðéîà äåäz` hegyl jixv - £¨£¦¨¦§£¥¨§¨¨

,mind mr ilkl jenq xetvdeäðéè÷ðéðåeicia fg`i -ïéãéøååìly §¦§§¦§¦§¦¦
`l` ,mind eay ilkl mcd `vii `ly ote`a dhegyd xetvd

àðéøçà àðîa íãì déìa÷ìeilka lawi micixeedn mcd z` - §©§¥§¨§¨¨©£¦¨
cxtpa ilk lka leahie ,xg`ïì òîLî à÷ ,lahe' xn`p jkl - ¨©§©¨

mdyk cgi mdipya leahl jixvy eprinydl ,'mcae mina
.miaxern

zxdh oic iabl `xnbd zwtzqn,rxevndäéîøé éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¦§§¨
,àøéæ éaøîxetiv rxevnd `iada oicd cvikäìBãbmc da yie ¥©¦¥¨§¨

min ziriaxd mr ilkl dnc jtypyke ,daexníénä úà úçcîe ,©¤¤¤©©¦
xetiv dzid m` e` .min da didy llk xkip `le mck lkd d`xp -

äpè÷,min ziriaxd mr ilkd l` dnc jtypyke ,hren dncy §©¨
íénä éðtî úéçãðå,mina mcd xkip `l -¯ eäîmixyk m`d §¦§¥¦§¥©©¦©

.rxevnd zxdhldéì øîà,`xif iax¯ Cì àðéîà åàì`l ike ¨©¥¨£¦¨¨
,xak jl izxn`àúëìéäî øáì CLôð ÷étz àìxdxdz l` - Ÿ©¦©§¨§©¥¦§§¨

minkg exn`y mixeriyd xg`.jiiy epi` ea zwtzqdy wtqde
exn`y ziriax xeriyy meyn ,ze`ivnaeøòéL øBøc øBtöa ,§¦§¦£

,ïðaøeCì ïéàxexc xetväìBãbick cr lk ax dncyúçcnL ©¨¨¥¨§¨¤©¤¤
íénä úàyiy xkip didi `l min ziriaxa eaxrz m`y - ¤©©¦

,min zaexrzaCì ïéàåxexc xetväpè÷,jk lk hren dncy §¥¨§©¨
ãpLíénä éðtî úéçxkip didi `l min ziriaxa eaxrz m`y - ¤¦§¥¦§¥©©¦

mina mcd.
ozep eilre ,dligza mind ozep ,`ed dheqa xtrde mind zpizp xcq
gwi ,okynd rwxwa didi xy` xtrd one" xn`p oky ,xtrd z`

,`ziixaa epy jk lre ."mind l` ozpe odkd,ïðaø eðzm`íéc÷ä ¨©¨¨¦§¦
d z` ozpeøôòozpy mcew ilkaìeñt ,íénì,dheqd z`wydl ¨¨©©¦¨

z` ozepy ixd ,"mind l` ozpe odkd gwi 'eke xtrd one" xn`py
xn`p dyxtd seqae ,xtrd lr mind z` `le mind l` xtrd
xcqk zeyrl jixvy cnll ,"z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre"

.dyxta xn`pyøéLëî ïBòîL éaøåz` ozp m` s` carica §©¦¦§©§¦
`xnbd zx`an .mind z` ozpy mcew xtrdéaøc àîòè éàî©©£¨§©¦

ïBòîL,aezkd xcqk dyr `l m` s` carica xiykdyáéúëc ¦§¦§¦
dnec` dxt xt` iablúàèçä úôøN øôòî àîèì eç÷ìå"ozpe §¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨

,"ilk l` miig min eilràéðúå,,ïBòîL éaø øîàxn`p dn iptn §©§¨¨©©¦¦§
'xtr'àeä øôò éëå,,àeä øôà àìäå`l`áeúkä äpéL §¦¨¨©£Ÿ¥¤¦¨©¨

BòîLîaxt` mewna xtr azkeepîéä ïeãì ,dxt cnlpy ick - §©§¨¨¥¤
a dheqn dnec`¯ ïàk øîàð ,äåL äøéæbdnec` dxt xt`a §¥¨¨¨¤¡©¨

'ïläì øîàðå ,'øôòdheq iabl -ïläl äî ,'øôò',dheq iabl - ¨¨§¤¡©§©¨¨¨©§©¨
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ביאורים למסכת סוטה דף טז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
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המשך בעמוד זפק



קפד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dheq(iyily meil)

miweqtd - 'miieeiv' ,cg`d .mipipr dylyl zwlgp dheq zyxt
zel` ,zereay' ,ipyd .dheq oipra zeyrl dn dxezd deevn mda
zellwde zel`d ,zereayd zex`ean mda miweqtd mdy ,'zellwe
mdy ,'zelaw' ,iyilyde .dzpif ok` m` dy`d lr elegiy
,zereayd z` dnvr lr dy`d zlawny azkp mda miweqtd
azek did dn mi`pzd ewlgpe .odkd dilr ligny zellwde zel`d

.mina wgnpe dheqd zlibna odkd
Bì àa .äðùîodkdäléânä úà áBzëì,dheqd lyäæéàî ¨¦§¤©§¦¨¥¥¤

íB÷îweqt -,áúBk àeäaezkl ligzn xi`n iax zrclíà(å)"î ¨¥¦§¦
Léà áëL àìjze`CLéà úçz úéèN ék zàå ,'Bâåinn iwpd Ÿ¨©¦§§©§¦¨¦©©¦¥

dl`d mixx`nd mixndáúBk Bðéàå ."xn`py weqtd zligz z` §¥¥
,okn xg`läMàä úà ïäkä òéaLäå'odkd xn`e dl`d zraya §¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨

dy`l'df wlg lr blcn `l` ,áúBëåweqtd jynd z`'ä ïzé" §¥¦¥
ìå äìàì CúBàäòáL,dav jpha z`e zltep jkxi z` 'd zza ¨§¨¨§¦§ª¨

éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáe,"Cøé ìtðìå ïèa úBaöì ,C ¨©©¦©§¨£¦¨¥¤§¥©¦©§¤¤§©§¦¨¥
,dheq zlibna odkd azek o`k cráúBk Bðéàåxn`py dn z` §¥¥

weqtd jyndaøîBà éñBé éaø ."ïîà ïîà äMàä äøîàå"§¨§¨¨¦¨¨¥¨¥©¦¦¥
e ,'ebe jze` yi` aky `l m`'n aezkl ligzn÷éñôî äéä àìŸ¨¨©§¦

weqtd zligz mb azek did `l` ,dxcqk dyxtd zaizka
mbe ,"dy`l odkd xn`e dl`d zraya dy`d z` odkd riayde"

."on` on` dy`d dxn`e" dnvr lr zlawny dlawd z`éaø©¦
áúBk Bðéà Bîöò ìk øîBà äãeäé`le ,envra odkd xdfi - §¨¥¨©§¥¥

aezkiàlà,miweqta zeyxetnd zel`d z`äìàì CúBà 'ä ïzé" ¤¨¦¥¨§¨¨
ìåéòîa älàä íéøøàîä íénä eàáe" ,"Bâå äòáL"Bâå C,Bðéàå §¦§ª¨§¨©©¦©§¨£¦¨¥¤§¥©¦§§¥

áúBkweqtd meiqa xn`py dnà ïîà äMàä äøîàå""ïî. ¥§¨§¨¨¦¨¨¥¨¥
.àøîâ,`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîami`pzd ly mnrh dn - §©¨¦§§¥

,daiyne .azek did okidn ewlgpy¯ éâìôéî÷ àø÷ éàäaewlgp §©§¨¨¦§§¥
`xwnd yexcl cvikéaø ,"øôña ïäkä äìàä úìàä úà áúëå"§¨©¤¨¨Ÿ¨¥¤©Ÿ¥©¥¤©¦

,øáñ øéàîz` azke' xn`p did m`,'úBìàepi`y mixeaq epiid ¥¦¨©¨
d z` `l` azekLnî úBìàxn`p jkl ,miweqta zeyxetnd - ¨©¨
úBaøì ,'úBìàä'd z` mb azeky -.úBëøa úîçî úBàaä úBìì÷ ¨¨§©§¨©¨¥£©§¨

xn`py dne'älà',zexg` `le el` zel` aezkiy ernyny ¥¤
éèeòîìd z` dheq zlibna azek epi`y -äøBz äðLîaL úBìì÷ §©¥§¨¤§¦§¥¨

`eaz ik zyxta exn`py zellw -.xn`py dne'älàä'xezia ¨¥¤
,`"'d¯ éèeòîìd z` azek epi`yúBàåeöodkl dxezd dzeivy §©¥©¨

,dy`d z` riaydlúBìa÷åzxne`y ,dy`déñBé éaøå .ïîà §©¨¨¥§©¦¦
y xaq ,wiqtn did `ly xaeqdeälekzeyxcp zeyxcd lk - §

¯ zøîà÷ãkxi`n iax yxcy dn caln ,xi`n iax yxcy itk ¦§¨¨§©§
iqei iax wlg df lr ,zelawe ze`ev hrnl `ay 'dl`d' ly `"ddn

azke' xn`py dnny xaqeúà`a 'z`' ly xezid ,'dl`d zel`d ¤
úBaøìmb azekyúBìa÷å úBàåeö,`xnbd zx`an .øéàî éaøå §©©¨§©¨§©¦¥¦

y meyn `ed ,ok yxc `lyLéøc àì íéúà.dxezd lkaéaøå ¤¦Ÿ¨¦§©¦
äãeäédlawd z` azek epi` oke ,'jze` 'd ozi'n wx azeky xaeqd §¨

y ,enrh ,dyxtd seqayeälekweqta exn`py `"ddéèeòéîa §§¦¥
¯ eäì Léøc,yxc jke ,hrnl mi`aLnî úBìà ,'úBìà'azeky - ¨¦§¨¨©¨

miweqta zeyxetnd zel`d z`,'úBìàä' ,`a `"ddéèeòîì ä ¨¨§©¥
azek epi`yúBëøa úîçî úBàaä úBìì÷aky `l m`' epiidc - §¨©¨¥£©§¨

,''ebe'älà'`aéèeòîìd z` azek epi`y,äøBz äðLîaL úBìì÷ ¥¤§©¥§¨¤§¦§¥¨
e'älàä'`a.úBìa÷å úBàåeö éèeòîì ¨¥¤§©¥©¨§©¨

,`xnbd zl`eyøéàî éaøåd`a 'zel`d' ly `"ddy xaeqd §©¦¥¦
'dl`d' ly `"dde ,zekxa zngn ze`ad zellw mb azeky zeaxl

,dxez dpynay zellw azek epi`y hrnl d`aé"ä éàä àðL éàî©§¨©¥
'zel`d' lydéa éaøîc,zeaxl d`ay yxecy -éàä àðL éàîe ¦§©¥¥©§¨©

é"ä'dl`d' lydéa èéòîcxaeq epi`e ,hrnl d`ay yxecy - ¥§¨¦¥
xi`n iax xaq ,`xnbd zx`an .hrnl e`a mdipyy dcedi iaxk

y¯ àéeaéøc déaâc é"ä`idy ,'zel`d' zligza dxn`py `"d ¥§©¥§¦¨
,zel`d z` azeky - zeaxl d`ay dlinàéä àéeaéød`a - ¦¨¦

eli`e ,zekxa zngn ze`ad zellw mb azeky zeaxldéaâc é"ä¥§©¥
àèeòéîcd`ay dlin `idy ,'dl`d' zligza dxn`py `"d - §¦¨

,dxez dpynay `le el` zel` azeky - hrnl¯ àèeòéîd`a ¦¨
.zelawe ze`eev azek epi`y hrnl

weqtd z` s` odkd azek xi`n iax zrcl recn ,`xnbd zl`ey
,'iwpd 'ebe jze` yi` aky `l m`'øéàî éaøì déì úéì àäå§¨¥¥§©¦¥¦

y rcpe ,e`l oeyla xnel icy ,`nlraììkîxn`yäzà åàì ¦§¨¨©¨
òîBL- jtidd z`ïä`l ,dkxa ernyny df weqtn `linne , ¥©¥

eze` miazek recn ok m`e ,dwpz `l dzhy m`y - dllw zrnyp
m` dl exn`py zellwd `l` da miazek oi`y ,dheq zlibna

,`xnbd zx`an .dzhyíeçðz éaø øîàzernyn df weqta yi ¨©©¦©§
y oeik ,dllwáéúk 'é÷pä'weqtd yxcpe ,iwpid `le xqg aizka ¦¨¦§¦

oeyln - iwpd ,jyi` zgz d`neh zihy `l m` ,mipte` ipya
.wpg oeyln - iwpg ,zihy m`e ,zeiwp

äMàå Léà ,àáé÷ò éaø Léøcy mi`eypeëæmdipy mikled - ¨¦©¦£¦¨¦§¦¨¨
,mit`ep mpi`e dxyi jxcaäðéëLdiexy,ïäéðéaly eny ixdy §¦¨¥¥¤

.dy`a `"de yi`a c"ei ,mda `vnp d"awdeëæ àìmikled mpi` - Ÿ¨
`"dde yi`dn c"eid ,mdipian eny wlqn d"awd ,dxyi jxca

y`de ,y`e y` mdy `vnpe ,dy`dnïzìëBà Là.,àáø øîà ¥§©¨¨©¨¨
,ekf `l m`äMàãedy`d ly y`d -àôéãò ,xzei dyw - §¦¨£¦¨

,lek`l zxdnneLéàcîyi`d lyn,(àîòè éàî) ,y meynéàä ¦§¦©©£¨©
dy`d ly y` -óøöîzeize`d eid `"dd dwlzqdy iptl mb - §¨©

xdn y`d zwlcp okle ,cgi y`¯ éàäå ,,yi`d ly y`óøöî àì §©Ÿ§¨©
.rvn`a dwiqtd dpikyd ly c"eid -

,äèBñì øôò àáä äøBz äøîà äî éðtî ,àáø øîàm`y xnel ¨©¨¨¦§¥¨¨§¨¨¨¥¨¨§¨
äúëæ,dzpif `ly dxedh d`vnpy -íäøáàk ïa äpnî àöBé ¨§¨¥¦¤¨¥§©§¨¨

déa áéúëc ,eðéáàikp`e","øôàå øôòm`e¯ äúëæ àì,dzpify ¨¦¦§¦¥¨¨§¥¤Ÿ¨§¨
e zenz.døôòì øBæçzceríäøáà øîàL øëNa ,àáø Léøc ©§©£¨¨¨¦¨¨¦§©¤¨©©§¨¨

,'øôàå øôò éëðàå' eðéáàezepzeepr zcin z` d`xdeåéða eëæ , ¨¦§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¨¨¨
úBöî 'áìzevnl ,xt`e xtrl zekiiydäøt øôà,dnec`øôòå §¦§¥¤¨¨©£©

äèBñ,xt`e xtra zekiiy zeevnd el` wx ike `xnbd zl`ey . ¨
énð àkéàäåzevn,ícä éeqék øôòdfl ekfy xn` `l recne §¨¦¨©¦£©¦©¨

,`xnbd zvxzn .'xt`e xtr ikp`e' mdxa` zxin` zekfaíúä̈¨
,mcd ieqik zevnaàkéà äåöî øLëädevn meiw dfa yi -,j` ¤§¥¦§¨¦¨

àkéì äàðäxtre dxt xt` la` ,ef devn meiw mvrn d`pd oi` - £¨¨¥¨
oke zn z`nehn mixdhpy ,dxt xt`a ,mneiwa d`pd yi ,dheq
.ezy`l yi` oia mely `iany ,dheq xtrae ,lbrd oeer lr xtkn
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,ãBákä àqëì äîBc ré÷øå ,ré÷øì äîBc íéå ,íiì äîBc úìëzäL éðtî ?ïéðBòáö éðéî ìkî¦¨¦¥¦§¦¦§¥¤©§¥¤¨©¨§¨¤¨¨¦©§¨¦©¤§¦¥©¨
"øäèì íéîMä íörëe øétqä úðáì äNrîk åéìâø úçúå ìàøNé éäìà úà eàøiå" :øîàpL¤¤¡©©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥§©©©§¨§©£¥¦§©©©¦§¤¤©¨©¦¨Ÿ©

:àqk úeîc øétñ ïáà äàøîk" :áéúëe'éðúîìr àìå ,øéépä ìr àìå çelä ìr àì áúBk Bðéà §¦§©§¥¤¤©¦§¦¥¥¥Ÿ©©©§Ÿ©©§¨§Ÿ©
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קפה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dheq(iyily meil)

miweqtd - 'miieeiv' ,cg`d .mipipr dylyl zwlgp dheq zyxt
zel` ,zereay' ,ipyd .dheq oipra zeyrl dn dxezd deevn mda
zellwde zel`d ,zereayd zex`ean mda miweqtd mdy ,'zellwe
mdy ,'zelaw' ,iyilyde .dzpif ok` m` dy`d lr elegiy
,zereayd z` dnvr lr dy`d zlawny azkp mda miweqtd
azek did dn mi`pzd ewlgpe .odkd dilr ligny zellwde zel`d

.mina wgnpe dheqd zlibna odkd
Bì àa .äðùîodkdäléânä úà áBzëì,dheqd lyäæéàî ¨¦§¤©§¦¨¥¥¤

íB÷îweqt -,áúBk àeäaezkl ligzn xi`n iax zrclíà(å)"î ¨¥¦§¦
Léà áëL àìjze`CLéà úçz úéèN ék zàå ,'Bâåinn iwpd Ÿ¨©¦§§©§¦¨¦©©¦¥

dl`d mixx`nd mixndáúBk Bðéàå ."xn`py weqtd zligz z` §¥¥
,okn xg`läMàä úà ïäkä òéaLäå'odkd xn`e dl`d zraya §¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨

dy`l'df wlg lr blcn `l` ,áúBëåweqtd jynd z`'ä ïzé" §¥¦¥
ìå äìàì CúBàäòáL,dav jpha z`e zltep jkxi z` 'd zza ¨§¨¨§¦§ª¨

éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáe,"Cøé ìtðìå ïèa úBaöì ,C ¨©©¦©§¨£¦¨¥¤§¥©¦©§¤¤§©§¦¨¥
,dheq zlibna odkd azek o`k cráúBk Bðéàåxn`py dn z` §¥¥

weqtd jyndaøîBà éñBé éaø ."ïîà ïîà äMàä äøîàå"§¨§¨¨¦¨¨¥¨¥©¦¦¥
e ,'ebe jze` yi` aky `l m`'n aezkl ligzn÷éñôî äéä àìŸ¨¨©§¦

weqtd zligz mb azek did `l` ,dxcqk dyxtd zaizka
mbe ,"dy`l odkd xn`e dl`d zraya dy`d z` odkd riayde"

."on` on` dy`d dxn`e" dnvr lr zlawny dlawd z`éaø©¦
áúBk Bðéà Bîöò ìk øîBà äãeäé`le ,envra odkd xdfi - §¨¥¨©§¥¥

aezkiàlà,miweqta zeyxetnd zel`d z`äìàì CúBà 'ä ïzé" ¤¨¦¥¨§¨¨
ìåéòîa älàä íéøøàîä íénä eàáe" ,"Bâå äòáL"Bâå C,Bðéàå §¦§ª¨§¨©©¦©§¨£¦¨¥¤§¥©¦§§¥

áúBkweqtd meiqa xn`py dnà ïîà äMàä äøîàå""ïî. ¥§¨§¨¨¦¨¨¥¨¥
.àøîâ,`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîami`pzd ly mnrh dn - §©¨¦§§¥

,daiyne .azek did okidn ewlgpy¯ éâìôéî÷ àø÷ éàäaewlgp §©§¨¨¦§§¥
`xwnd yexcl cvikéaø ,"øôña ïäkä äìàä úìàä úà áúëå"§¨©¤¨¨Ÿ¨¥¤©Ÿ¥©¥¤©¦

,øáñ øéàîz` azke' xn`p did m`,'úBìàepi`y mixeaq epiid ¥¦¨©¨
d z` `l` azekLnî úBìàxn`p jkl ,miweqta zeyxetnd - ¨©¨
úBaøì ,'úBìàä'd z` mb azeky -.úBëøa úîçî úBàaä úBìì÷ ¨¨§©§¨©¨¥£©§¨

xn`py dne'älà',zexg` `le el` zel` aezkiy ernyny ¥¤
éèeòîìd z` dheq zlibna azek epi`y -äøBz äðLîaL úBìì÷ §©¥§¨¤§¦§¥¨

`eaz ik zyxta exn`py zellw -.xn`py dne'älàä'xezia ¨¥¤
,`"'d¯ éèeòîìd z` azek epi`yúBàåeöodkl dxezd dzeivy §©¥©¨

,dy`d z` riaydlúBìa÷åzxne`y ,dy`déñBé éaøå .ïîà §©¨¨¥§©¦¦
y xaq ,wiqtn did `ly xaeqdeälekzeyxcp zeyxcd lk - §

¯ zøîà÷ãkxi`n iax yxcy dn caln ,xi`n iax yxcy itk ¦§¨¨§©§
iqei iax wlg df lr ,zelawe ze`ev hrnl `ay 'dl`d' ly `"ddn

azke' xn`py dnny xaqeúà`a 'z`' ly xezid ,'dl`d zel`d ¤
úBaøìmb azekyúBìa÷å úBàåeö,`xnbd zx`an .øéàî éaøå §©©¨§©¨§©¦¥¦

y meyn `ed ,ok yxc `lyLéøc àì íéúà.dxezd lkaéaøå ¤¦Ÿ¨¦§©¦
äãeäédlawd z` azek epi` oke ,'jze` 'd ozi'n wx azeky xaeqd §¨

y ,enrh ,dyxtd seqayeälekweqta exn`py `"ddéèeòéîa §§¦¥
¯ eäì Léøc,yxc jke ,hrnl mi`aLnî úBìà ,'úBìà'azeky - ¨¦§¨¨©¨

miweqta zeyxetnd zel`d z`,'úBìàä' ,`a `"ddéèeòîì ä ¨¨§©¥
azek epi`yúBëøa úîçî úBàaä úBìì÷aky `l m`' epiidc - §¨©¨¥£©§¨

,''ebe'älà'`aéèeòîìd z` azek epi`y,äøBz äðLîaL úBìì÷ ¥¤§©¥§¨¤§¦§¥¨
e'älàä'`a.úBìa÷å úBàåeö éèeòîì ¨¥¤§©¥©¨§©¨

,`xnbd zl`eyøéàî éaøåd`a 'zel`d' ly `"ddy xaeqd §©¦¥¦
'dl`d' ly `"dde ,zekxa zngn ze`ad zellw mb azeky zeaxl

,dxez dpynay zellw azek epi`y hrnl d`aé"ä éàä àðL éàî©§¨©¥
'zel`d' lydéa éaøîc,zeaxl d`ay yxecy -éàä àðL éàîe ¦§©¥¥©§¨©

é"ä'dl`d' lydéa èéòîcxaeq epi`e ,hrnl d`ay yxecy - ¥§¨¦¥
xi`n iax xaq ,`xnbd zx`an .hrnl e`a mdipyy dcedi iaxk

y¯ àéeaéøc déaâc é"ä`idy ,'zel`d' zligza dxn`py `"d ¥§©¥§¦¨
,zel`d z` azeky - zeaxl d`ay dlinàéä àéeaéød`a - ¦¨¦

eli`e ,zekxa zngn ze`ad zellw mb azeky zeaxldéaâc é"ä¥§©¥
àèeòéîcd`ay dlin `idy ,'dl`d' zligza dxn`py `"d - §¦¨

,dxez dpynay `le el` zel` azeky - hrnl¯ àèeòéîd`a ¦¨
.zelawe ze`eev azek epi`y hrnl

weqtd z` s` odkd azek xi`n iax zrcl recn ,`xnbd zl`ey
,'iwpd 'ebe jze` yi` aky `l m`'øéàî éaøì déì úéì àäå§¨¥¥§©¦¥¦

y rcpe ,e`l oeyla xnel icy ,`nlraììkîxn`yäzà åàì ¦§¨¨©¨
òîBL- jtidd z`ïä`l ,dkxa ernyny df weqtn `linne , ¥©¥

eze` miazek recn ok m`e ,dwpz `l dzhy m`y - dllw zrnyp
m` dl exn`py zellwd `l` da miazek oi`y ,dheq zlibna

,`xnbd zx`an .dzhyíeçðz éaø øîàzernyn df weqta yi ¨©©¦©§
y oeik ,dllwáéúk 'é÷pä'weqtd yxcpe ,iwpid `le xqg aizka ¦¨¦§¦

oeyln - iwpd ,jyi` zgz d`neh zihy `l m` ,mipte` ipya
.wpg oeyln - iwpg ,zihy m`e ,zeiwp

äMàå Léà ,àáé÷ò éaø Léøcy mi`eypeëæmdipy mikled - ¨¦©¦£¦¨¦§¦¨¨
,mit`ep mpi`e dxyi jxcaäðéëLdiexy,ïäéðéaly eny ixdy §¦¨¥¥¤

.dy`a `"de yi`a c"ei ,mda `vnp d"awdeëæ àìmikled mpi` - Ÿ¨
`"dde yi`dn c"eid ,mdipian eny wlqn d"awd ,dxyi jxca

y`de ,y`e y` mdy `vnpe ,dy`dnïzìëBà Là.,àáø øîà ¥§©¨¨©¨¨
,ekf `l m`äMàãedy`d ly y`d -àôéãò ,xzei dyw - §¦¨£¦¨

,lek`l zxdnneLéàcîyi`d lyn,(àîòè éàî) ,y meynéàä ¦§¦©©£¨©
dy`d ly y` -óøöîzeize`d eid `"dd dwlzqdy iptl mb - §¨©

xdn y`d zwlcp okle ,cgi y`¯ éàäå ,,yi`d ly y`óøöî àì §©Ÿ§¨©
.rvn`a dwiqtd dpikyd ly c"eid -

,äèBñì øôò àáä äøBz äøîà äî éðtî ,àáø øîàm`y xnel ¨©¨¨¦§¥¨¨§¨¨¨¥¨¨§¨
äúëæ,dzpif `ly dxedh d`vnpy -íäøáàk ïa äpnî àöBé ¨§¨¥¦¤¨¥§©§¨¨

déa áéúëc ,eðéáàikp`e","øôàå øôòm`e¯ äúëæ àì,dzpify ¨¦¦§¦¥¨¨§¥¤Ÿ¨§¨
e zenz.døôòì øBæçzceríäøáà øîàL øëNa ,àáø Léøc ©§©£¨¨¨¦¨¨¦§©¤¨©©§¨¨

,'øôàå øôò éëðàå' eðéáàezepzeepr zcin z` d`xdeåéða eëæ , ¨¦§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¨¨¨
úBöî 'áìzevnl ,xt`e xtrl zekiiydäøt øôà,dnec`øôòå §¦§¥¤¨¨©£©

äèBñ,xt`e xtra zekiiy zeevnd el` wx ike `xnbd zl`ey . ¨
énð àkéàäåzevn,ícä éeqék øôòdfl ekfy xn` `l recne §¨¦¨©¦£©¦©¨

,`xnbd zvxzn .'xt`e xtr ikp`e' mdxa` zxin` zekfaíúä̈¨
,mcd ieqik zevnaàkéà äåöî øLëädevn meiw dfa yi -,j` ¤§¥¦§¨¦¨

àkéì äàðäxtre dxt xt` la` ,ef devn meiw mvrn d`pd oi` - £¨¨¥¨
oke zn z`nehn mixdhpy ,dxt xt`a ,mneiwa d`pd yi ,dheq
.ezy`l yi` oia mely `iany ,dheq xtrae ,lbrd oeer lr xtkn
mixfnn eaxi `ly lirei dzpify xxazi m`e ,dzpif m` xxany oke
lrn frld zlhan oke rxfa zcwtpy lirei dzpif `l m`e ,l`xyia

.dipa
cerãòå èeçî íà" ,eðéáà íäøáà øîàL øëNa ,àáø Løc̈©¨¨¦§©¤¨©©§¨¨¨¦¦¦§©

ìòð CBøN,lfbd on wgxzpy - "jl xy` lkn gw` m`eåéða eëæ §©©¨¨¨
df cbpk,úBöî 'áìl ekf 'hegn' xn`y dn cbpk,úìëz ìL èeç §¦§¤§¥¤

l ekf 'lrp jexy' xn`y dn cbpke.ïélôz ìL äòeöøezl`ey §¨¤§¦¦
,`xnbdïélôz ìL äòeöø àîìLa,devnd meiw mvrn d`pd yi ¦§¨¨§¨¤§¦¦

éìò àø÷ð 'ä íL ék õøàä éîò ìk eàøå" áéúëcE"jnn e`xie, ¦§¦§¨¨©¥¨¨¤¦¥¦§¨¨¤
àéðúå,`ziixaaøîBà ìBãbä øæòéìà éaø'd myy mi`ex cvik §©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥

,l`xyi lr `xwpLàøaL ïélôz elàly myd aex mda yiy - ¥§¦¦¤¨Ÿ
,zerevxa z"lcde ,mizaay xerd hnwa daezk o"iydy ,d"awd
zevnn d`pdd `id efe l`xyin mi`xi ux`d inr df ici lre

.oilitzàéä éàî úìëz ìL èeç àlàl`xyil yiy d`pdd ¤¨¤§¥¤©¦
devn lr `l` 'eke xkya' mixne` `ly x`azd ixde ,ef devnn

`xnbd zvxzn .dneiwa d`pd yiy,,ef devn meiwa d`pd yi
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המשך בעמוד יב

oifge` mipy` cenr fi sc oey`x wxtdheq
.CúBà Léà áëL àì íàeî .'éðúîzngn zF`Ad zFllw odW ,'Fbe d`nh zihU `l m`e ©§¦¦§¦Ÿ¨©¦¨§¦Ÿ¨¦ª§¨§¤¥§¨©¨¥£©

z`nhp ike KWi` zgY d`nh zihU iM Y`e ,iwPd `l zihU m` `d rnWnC ,zFkxA§¨§©§©¨¦¨¦Ÿ¦¨¦§©§¦¨¦ª§¨©©¦¥§¦¦§¥

oixEcq od Kke ,'Fbe mixx`nd miOd E`aE 'Fbe KOr KFzA drEaWle dl`l KzF` 'd oYi 'Fbe§¦¥¨§¨¨§¦§¨§©¥§¨©©¦©§¨£¦§§¨¥§¦

wiqtn dX`l odMd xn`e dl`d zrEaWA dX`d z` odMd riAWdEW `N` ,dWxRA©¨¨¨¤¨¤§¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨¦§©¨¨¨§¨©©Ÿ¥¨¦¨©§¦

`N` Fpi`C FazFM Fpi`e ,KzF` 'd oYi W`xA§Ÿ¦¥¨§¥§§¥¤¨

E`aE sFqA mbe ,DriAWdl odMd dEvOW d`eEv©¨¨¤§©¤©Ÿ¥§©§¦¨§©§¨

Kxi liRple ohA zFAvl KirnA mixx`nd miOd©©¦©§¨£¦§¥©¦©§¤¤§©§¦¨¥

EpiidC ,dX`d dxn`e `xwOd sFq azFM Fpi ¥̀¥©¦§¨§¨§¨¨¦¨§©§

on Ff oi`e ,drEaW dilr lAwY dX`dW dlAw©¨¨¤¨¦¨§©¥¨¤¨§¨§¥¦

:zFl`d.÷éñôî äéä àìakW `l m` ligzdXn ¨¨Ÿ¨¨©§¦¦¤¦§¦¦Ÿ¨©

d`eEv azFM didW ,on` on` cr KzF` Wi ¦̀¨©¨¥¨¥¤¨¨¥©¨¨

dxn`eC dlAwe dX`d z` odMd riAWdeC¦§¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨§©¨¨¦§¨§¨

:on` on` dX`d.Bîöò ìk,`Ed `nlrA `pWl ¨¦¨¨¥¨¥¨©§¦§¨§¨§¨

l zFl` `N` azFM `di `NW FnvrA xdGi,FCa ¦¨¥§©§¤Ÿ§¥¥¤¨¨§©

did `l iwPde KzF` Wi` akW `l m` ENt`e©£¦¦Ÿ¨©¦¨§¦¨¦Ÿ¨¨

dxn`e azFM Fpi`e ,odMd riAWde y"ke ,azFM¥§§¦§¦©©Ÿ¥§¥¥§¨§¨

:dGd `xwOd sFq `EdW on` on` dX`d'îâ ¨¦¨¨¥¨¥¤©¦§¨©¤

.Lnî úBìàmixx`nd miOd E`aE ,KzF` 'd oYi ¨©¨¦¥¨¨©©¦©§¨£¦

:'Fbe KirnA dN`d.'åëå úBàaä úBìì÷iOn iwPd ¨¥¤§¥©¦§§¨©¨§¦¨¦¦¥

:mixOd.älà:`Ed `hErin.äøBú äðLîaLi`C ©¨¦¥¤¦¨¤§¦§¥¨§¦

rnWn ded xtqA zFl`d z` azke `xw azM̈©§¨§¨©¤¨¨§¥¤£¨©§©

dl`C ,ztgXA 'd dkMi ,dxFz dpWnAW zFl`̈¤§¦§¥¨©§¨©©¤¤§¨¨

dl`d ixaC z` FrnWA dide aizkC Exwi ¦̀§¦§¦§¨¨§¨§¤¦§¥¨¨¨

'Fbe z`Gd(hk mixaC):.úBàåeöz` odMd riAWde ©Ÿ§§¨¦©¨§¦§¦©©Ÿ¥¤

Kixhvi` KMld ,bNci `l `niY `lC ,dX`d̈¦¨§Ÿ¥¨Ÿ§©¥¦§¨¦§§¦

:Edpihrnl.ïîà úìa÷åi`d y"n KixR DiOwlE §©£¦§§©¨©¨¥§©¥¨¦©

:DiA hrnnC i"d i`d y"nE DiA dAxnC i"d¥¦§©¤¥©¥¦§©¥¥

.eälk,WOn zFl` zFl` ,Yxn`wcM `iEAx ª§¦¨¦§¨¨§©§¨¨©¨

dN` ,zFkxA zngn zF`Ad zFllTd zFl`d̈¨©§¨©¨¥£©§¨¥¤

la` ,mipdM zxFzAWe dxFz dpWnAW ihErnl§©¥¤§¦§¥¨§¤§©Ÿ£¦£¨

zF`eEv ihErnl WFxcY `l dN`dC i"d¥§¨¥¤Ÿ¦§§©¥©¨

dl`dC i"de ,EdpiAxe z` `z`C ,zFlAwe§©¨§¨¨¤§©¦§§¥§¨¨¨

:`Ed DigxF`.eälk é"øåihErn `xwC o"idd §¥§ª§¥¦¦§¨¦¥

:Edl WixC.éeaø éaâìc:azkE` i`wC zFl`dC ¨¦§¦§©¥¦§¨¨§¨¥©§¨©

.èeòéî éaâìc`le dN` ,`Ed `hErinC dN` ¦§©¥¦¥¤§¦¨¥¤§Ÿ

:zFxg`äzà åàì ììkî î"øì déì úéì àäå £¥§¨¥¥§¦§©¨©¨
.ïä òîBLopzC ,lEtM i`pY iraC Dil opirnWC ¥©¥§©§¦¨¥§¨¥§©¨¦§©

ipaE cb ipA i`pzM Fpi`W i`pY lM xnF` n"x¥¨§©¤¥¦§©§¥¨§¥

`l m`e Exari m` DiA aizkC ,i`pY Fpi` oaE`x§¥¥§©¦§¦¥¦©©§§¦Ÿ

:od rnWY `l e`l llMn DiltM `l `d ,Exari©©§¨Ÿ©§¥¦§©¨Ÿ¦§©¥

.áéúk é÷pä íeçðz ø"àrnYWnC ,c"Ei `lA ©§¦¨¦§¦§Ÿ§¦§§©

zgY d`nh ikd WFxcze ,akW `l m` iwPd¦¨¦¦Ÿ¨©§¦§¨¥ª§¨©©

:iwpg KWi`.eëæ`di `NW dxWi KxcA zkll ¦¥¦§¦¨¨¤¤§¤¤§¨¨¤Ÿ§¥

:zt`Fp `id `le s`Fp `Ed.íäéðéa äðéëLixdW ¥§Ÿ¦¤¤§¦¨¥¥¤¤£¥

i"de Wi`A c"Ei ,odipiA FpMWe FnW z` wlg̈©¤§§¦§¥¥¤¨¦§¥

:dX`A.ïzìëBà Là eëæ àìwNqn d"ATdW ¨¦¨Ÿ¨¥©§¨¤©¨¨§©¥

:W`e W` E`vnpe odipiAn FnWàôéãò äMàãe §¦¥¥¤§¦§§¥§¥§¦¨£¦¨
.LéàcîlFk`l zxdnnE dWw dX` lW W` ¦§¦¥¤¦¨¨¨§©¤¤¤¡

:Wi` lXn rxRle.óøvéî éàä àîòè éàîW` §¦¨©¦¤¦©©§¨©¦§©¥

mW lW zF` oi`W ,xdn wilcdl dgFp dX` lW¤¦¨¨§©§¦©¥¤¥¤¥

lW la` ,W` `xwpe `Ed xAgn `N` wiqtn©§¦¤¨§ª¨§¦§¨¥£¨¤

c"EIdW ,cgi zFtxhvn W` lW zFIzF` oi` Wi ¦̀¥¦¤¥¦§¨§©©¤©

:zwqtn dpikW lW.àkéì äàðälrn frl zlHanE ,rxf drxfpe dzTp m`e ,`id dpFf m` l`xUiA mixfnn dAxi `NWe mFlW zzl dhFqA ,d`pd Wi o`M la` ,xkU lEAw df oi`e ¤§¦¨©§¤¤£¨¨¥¨§¥¤¦¨¨£¨¨¥£¨¨§¨¨¥¨§¤Ÿ©§¤©§¥¦§¦§¨¥¦¨¦§¦¦§¨§¦§§¨¤©§©¤¤©©¥©

:lbrd dUrOn l`xUi z` zFMflE oxdhl dxR xt`e ,dipA.ìòð CBøN ãòå èeçî íà øëNa:lfBd on Fnvr gixadW.úìëz ìL èeçEpiidC ,KFxU cbpM oiNtY lW drEvxE ,hEgn cbpM ¨¤¨§¥¤¨¨§©£¨§©¤¦§¨¥¦©£¥¨¥¤¦§©¦¦§©§©©¤¦§¦©©§¦©¨¥¤§¥¤§¤¤¦§¨¤§¦¦§¤¤§§©§
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`kde xtq aizk `kd inp dil dywn inlyexiae zezixk xtq dl azke ipnif ixz aizkc meyn yixc `wc `ed `xizi `xw mzd p"` hxtay dn `l` llka oi`e `ed hxte llk `kd

opiaxn iedc zxn` `wck xtqa aizk i` xn`c ikd mzd xn` `l ocic `xnba la` xtqa aizkc `kd `id `iipy oikd xne` z` `kde yelza `edy xac lk xne` z` `kd xtq aizk
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edep`e il` df meyn `l` z"q oiprl 'it` hehxiy(eh zeny)dlibnc w"ta giken oke dhiye dhiy lk oia hhxyl jixv(:fh sc)dxez ly dzin`k hehxy dkixvy cnln zn`e mely ixac

`d k"` zn`ec `xw `edd irzyn ynn z"q i`c xwir oke miny zekln ler da yic dfefn epiidc dxez ly dcigik rnyn dzin`c `pyile dfefn `l` z"q epiid e`lc g"x yxite

dlibnc a"ta opiqxbc(.hi sc)dzin`k dxitze hehxy dkixv `nipe zn`e meyn dil wetiz xtq meyn `ixi` i`n dleqt ozyta dxtz m`y xtq z`xwp zxb` z`xwpe xtq z`xwp dlibn

dax unewda opiwqtc `d iywz `l `zyde xtq z`xwp dxitz oiprle `kil dxitz mzdc jixhvi` dfefnc hehxyl n"y `l` dxez ly(:al sc zegpn)dlibnae(:gi sc)dfefn `zklid

'it`c n"y oihhxeyna ipyn `lcn `id i`pz ipyne `l hehxy meyn `d oicixen oi`y itl dfefn odn oiyer oi` elay oilitzc `dn dywne hehxy oikixv oi` oilitz hehxy dkixv

oihiyd oia epiid hehxy oikixv oi`c `d l"i `zyd heicd `xwp edyere xaca xehtd lk [zayd ze`ivi] oiwilcn dna wxta inlyexia opiqxbc ohhxyl jixv oi` oke li`ed `kil bdpn

hehxya dil ibq `ed z"q elit`c oeik hehxy `la dleqtc dheq zlibn iab xninl jixhvi` i`n uxiz `l eyexitl `din oiazek oi` ylyn irixb `lc hehxy oikixv ze`it 'ca la`

`l` weqt meyl opiazk `lc yginl `kil hehxy `la miazka miazek ep`y dn xne` didy iztxvd edil` 'xn izrny oihib zkqna `"ai epiax zetqeza iz`vn ze`it rax`l

miyexita aezkl olpn `prci `le hehxy `la azknl xeq` `peeb i`d ik weqt meyl eze` `iany azekyk la` gv oeyla ea xacl e` ixar oeyla melya qextl `nlra dxin`l

:weqt meyl `ianyk hehxy `a miweqt
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Bðéàå ."øôqa" :øîàpL äléâîä ìr àlà ,àøzôécä©¦§§¨¤¨©©§¦¨¤¤¡©©¥¤§¥
á ãåîò æé óã

øác ìëa àìå íBzð÷ð÷a àìå ñeîB÷a àì áúBk¥Ÿ§§Ÿ§©§©§§Ÿ§¨¨¨
ìBëiL áúk ,"äçîe" :øîàpL Béãa àlà íLBøL¤¥¤¨¦§¤¤¡©¨¨§¨¤¨

:úBçnì'îâdáúkL äèBñ úléâî :àáø øîà ¦¨¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨
;"äøBz" "äøBz" àéúà àîrè éàî .äìeñt äìéla©©§¨§¨©©£¨¨§¨¨¨
äøBzä ìk úà ïäkä dì äNrå" :àëä áéúk§¦¨¨§¨¨¨©Ÿ¥¥¨©¨
EeøBé øLà äøBzä ét ìr" :íúä áéúëe "úàfä©Ÿ§¦¨¨©¦©¨£¤
äèBñ úléâî óà ,íBia ètLn äî "ètLnä ìrå§©©¦§¨©¦§¨©©§¦©¨
úà áúëå" :áéúëc ,äìeñt røôîì dáúk .íBia©§¨¨§©§¥©§¨¦§¦§¨©¤
ìa÷zL íãB÷ dáúk .àáéúëc ék "älàä úìàä̈¨Ÿ¨¥¤¦¦§¦¨§¨¨¤¤§©¥
Ck øçàå "réaLäå" :øîàpL äìeñt äreáL äéìr̈¤¨§¨§¨¤¤¡©§¦§¦©§©©¨
,àðîçø øîà "øôqa" ,äìeñt úøbéà dáúk ."áúëå"§¨©§¨¨¦¤¤§¨©¥¤¨©©£¨¨
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dheq(iyily meil)

àøzôécä.slw epi` oiicre ekxv lk edecar `ly xer -àlà ©¦§§¨¤¨
azekmiäléânä ìò.ekxv lk caEry slw -øîàpLz` azke" ©©§¦¨¤¤¡©

odkd dl`d zl`d,"øôqadpynd .ie`xk caern slw `ed xtqe ©¥¤
,dlibnd aezkl yi eic dfi`a x`al d`añeîB÷a àì áúBk Bðéàå§¥¥Ÿ§

,mina ekizny oli` sxy -íBzð÷ð÷a àìåxtrdn oin `edy - §Ÿ§©§©§
.xigyndíLBøL øác ìëa àìåepi`e slwd jeza rlapy - §Ÿ§¨¨¨¤¥

,wgnpBéãa àlà.mina dgnp eneyixy sxy lyøîàpLazke" ¤¨¦§¤¤¡©
odkd dl`d zl`d z`äçîelr azeky rnyny ,"mixnd in l` ¨¨

a xtqdúBçnì ìBëiL áúkqenewa miazek oi` okle ,mina §¨¤¨¦¨
.mignp mpi`y meyn mezpwpwae

,äìéla dáúkL äèBñ úléâî ,àáø øîà .àøîâ`id ixd.äìeñt ¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨©©§¨§¨
àéúà àîòè éàîdey dxifbaäøBz,dheq zlibna dxen`d ©©£¨¨§¨¨

näøBz,htyna dxen`dàëä áéúkdheq zlibn iabl -äNòå" , ¨§¦¨¨§¨¨
íúä áéúëe ,"úàæä äøBzä ìk úà ïäkä dì,`xnn owf iabl - ¨©Ÿ¥¥¨©¨©Ÿ§¦¨¨

ètLn äî ,"ètLîä ìòå EeøBé øLà äøBzä ét ìò"mipc oi` ©¦©¨£¤§©©¦§¨©¦§¨

`l`äèBñ úléâî óà ,íBia`wec zeyridl dpic.íBia ©©§¦©¨©
m` ,`ax xn` cere¯ dáúkdheq zlibnd z`¯ òøôîìdteqn §¨¨§©§¥©
`id ixd ,dzligzl,"äìàä úìàä úà áúëå" áéúëc ,äìeñt§¨¦§¦§¨©¤¨¨Ÿ¨¥¤

dlibnd z` aezkl yiy rnyn 'dl`d' zlinne¯ àáéúëc ék¦¦§¦¨
.`xwna dyxtd dazkpy xcqk

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkdíãB÷ §¨¨¤
äéìò ìa÷zLd z` dheqdäòeáL`id ixd ,odkd driayny ¤§©¥¨¤¨§¨

dlibn[øîàpL] ,äìeñtdligzòéaLäå''ebe dy`d z` odkd', §¨¤¤¡©§¦§¦©
,'on` on` dy`d dxn`e'Ck øçàåxn`páúëå'dl`d zl`d z` §©©¨§¨©

'ebe xtqa odkd,'z` dilr dlaiwy xg`l wx xtqd z` azeky ixd
.dreayd

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkd¯ úøbéà`ll §¨¨¦¤¤
dlibn `id ixd ,dligz slwd z` hhxyiy,äìeñtixdy'øôqa' §¨©¥¤

,àðîçø øîà.hehxy mikixv mixtqdy ipiqn dynl dklde ¨©©£¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dheq(ipy meil)

oziy jixvíéî éab ìò øôòxtrd lr min `le -ïàk óà ,- ¨¨©©¥©¦©¨
d oziy jixv dnec` dxt xt`a.íéî éab ìò øôòdxfb dze`ne ¨¨©©¥©¦

,dnec` dxt xt` oicn dheq oic mb cnlp dey¯ ïàk äîext`a ©¨
m` `l` ,`aekirl df oic oi` ,dnec` dxtíéc÷äd z`íénì øôò ¦§¦¨¨©©¦

ïläì óà ,øLkm` ,dheq iabl -íéc÷äd z`,íénì øôòcarica ¨¥©§©¨¦§¦¨¨©©¦
.øLk,`xnbd zl`ey¯ íúäådxt xt`aïìðî ,z` micwd m`y ¨¥§¨¨§¨¨

,zayine .xyk carica minl xt`déáéúk éàø÷ éøzdnec` dxta §¥§¨¥§¦¥
df z` df mixzeq dxe`klyáéúk ,ozpe"åéìò,"miig minàîìà §¦¨¨©§¨

d z` ozepy rnyn -àLéøa øôàmind z` ozep eilreéúëe ,á ¥¤§¥¨§¦
àîìà ,'éìk ìà íééç íéî'd z` ozepy rnyn -àLéøa íéîl` ©¦©¦¤¤¦©§¨©¦§¥¨

.mzpizp zrya ilkl mind oia uvegd ilka xac oi`e ,ilkdàä̈
ãöékm` ,elld zeiernynd izy z` miniiwnäöødligz ozil ¥©¨¨

äæmind -,ïúBðm`eäöødligz oziläæ,xt`d -ïúBð.xyke ¤¥¨¨¤¥
eilre mind z` ozi dligzkly dheqn dey dxifba micnely `l`

.xt`d z` ozi,`xnbd zx`anïðaøås`y dheq in iabl mixaeqd §©¨¨
xt` iabl mby mixaeq ,leqt minl xtr ozil micwd m` carica
dny ,df ote`a miweqtd zxizq z` miayiine .ok oicd dnec` dxt

miig min ozpe" xn`py"éìk ìàa `ed¯ à÷åczeyrl jixvy ¤¤¦©§¨
leqt xt`d z` mcew ozp m`e `wec df xcqk.xn`py dne,'åéìò'¨¨

jixv `l` ,dlrnln mind lr xt`d zpizpa ic oi`y cnll `a
ïáøòì,opax lr `xnbd zl`ey .mind jeza xt`d z` axrl - §¨§¨

df xcqk `wec dyriy epcnll `a 'ilk l`' xn`pdy eyxc recn
,cgi maxriy xnel `a 'eilr'eàîéàåxn`py dny ,jtidl'åéìò' §¥¨¨¨

à÷åcnll -ozi eilre wix ilkl xt`d z` dligz zzl jixvy epc ©§¨
xn`py dne ,mind z`'éìk ìà'epcnlléìka ïúeiç àäzL- ¤¤¦¤§¥¦¨©§¦

eay ilkl epxiarie cg` ilka oiirndn mind lehi `ly epcnll
ilk eze`a oiirnd on mind lehil jixv `l` ,z`hg ind z` dyer
yiy opax mixaeq ,`xnbd zvxzn .z`hg ind z` ea dyery

oky ,xtrd z` mdilre mind z` dligz mipzepy yexcläî©
íB÷î ìëa eðéöndheq in iabl -,z`e ,mind z` ozep dligzy ¨¦§¨¨

døéLëîozep xtrd z` -.äìòîìy cenll xazqn okleïàk óà ©§¦§©§¨©¨
y ok epic ,dxt iabl -äìòîì øéLëîdligz mind z` ozepy - ©§¦§©§¨

,dpizpd xcqa akrl 'ilk l`'n eyxc jkle ,xt`d z` mdilre
.eicgi xt`de mind axrl jixvy 'eilr'ne
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קפז

oifge` mipya cenr fi sc oey`x wxtdheq

.àøzôécgilnC ,DMxv lM cArn Dpi`W xFr ¦§§¨¤¥¨§ª¨¨¨§¨§¨¦©

mitlTd oicArn EidW ,uitr `le ginwe§¨¦©§Ÿ¨¦¤¨§©§¦©§¨¦

:y"ilb oixFTW mivtrA.øôña:slw.ñBîB÷ ©£¨¦¤¦§¥¤§¨

:EPnid azFke minA FkiYnE ,oli`d sxÜ¨¨¦¨©¦§©¦§¥¥¤

.íBzð÷ð÷oixFw h"pnicxe` F` e"le`ixhiee ©§©§¦

:FzF`.íLBø àeäL øác ìëa àìårlape §Ÿ§¨¨¨¤¥§¦§©

mFYpwpwe qFnFwe ,wFgnl lFki Fpi`e slTA©§¨§¥¨¦§§§©§©§

:mWx icar.Béãa àlà:sxU lW EpNW ¨§¥Ÿ¤¤¨¦§¤¨¤¨¨

.íBia ètLî 'îâoixcdpqA(:cl sC)`wtp ¦§¨©§©§¤§¦©©§¨

:Fligpd mFiA didEn ol.òøôîìliRple Kxi ¨¦§¨¨§©§¦§©§¥©¨¥§©§¦

,dGd xcQM [DNM] 'eke KirnA zFAvl ohA¤¤©§§¥©¦§ª¨©¥¤©¤

:ozkldM azM x`Xde Ktd odn cg` F`¤¨¥¤¨©§©§¨¨©§¦§¨¨

.älàä:dWxRA oixEcq odW FnM rnWn ¨¥¤©§©§¤¥§¦©¨¨¨

.úøbà:hEhxU `lA.àðîçø øîà øôqa ¦¤¤§Ÿ¦§©¥¤¨©©§¨¨
:hEhxU oikixv mixtQdW ipiQn dWnl dklde©£¨¨§Ÿ¤¦¦©¤©§¨¦§¦¦¦§
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la` (zezixk xtq) dl ozpe azke xfgc dil opiyxc llke hxte llka mzd 'itc icin `iyw `l z"x 'itl edin miig gex ea yiy xacn xa ilin lk opiaxnc ecen r"k xtqa aizkc `kid

`kde xtq aizk `kd inp dil dywn inlyexiae zezixk xtq dl azke ipnif ixz aizkc meyn yixc `wc `ed `xizi `xw mzd p"` hxtay dn `l` llka oi`e `ed hxte llk `kd

opiaxn iedc zxn` `wck xtqa aizk i` xn`c ikd mzd xn` `l ocic `xnba la` xtqa aizkc `kd `id `iipy oikd xne` z` `kde yelza `edy xac lk xne` z` `kd xtq aizk

xa] `"x ipz azek epi` dnl dpzip dwignl xnzi`c oeikn y"x xn` d`nh dnda zexer lr oiazek oi` xne` reny oa `"x `ipz inlyexi miig gex ea yiy xacn xa yelzc ilin lk

reny oa `"x ixac z` ip` d`ex xne` [oerny

myd `vnpe dzey ipi` xn`z `ny `a` ixacn

iqiq xa iel 'x mzd eze d`nh dnda xer lr fepb

z` `nhzy edn dheq zlibn iax dinw ira

dl`y dpi` iqei x"` dl`y ef ixd l"` micid

`l micid z` e`nhiy mixtqd lr exfb melk

[`lc] `kixv `l dpzp dwignl efe ozyecw iptn

:dwignl dpzpe li`ed

øîàðùinlyexia .wegnl lekiy azk dgne

zexit ina e` dwyna leki dgn i`

eic ef efi`e wgnil lekiy azk cvik `d azke l"z

xtqd jezn wgn m` ipz `de mezpwpw ea oi`y

ini lk n"x xn` `pzc `ipz oicdk xztiz xyk

oipzep epiid [`l] l`rnyi 'x lv` oicnl epiidy

:eicd jezl mezpwpw

äîlk .meia dheq zlibn s` meia htyn

dlibnc a"ta `kdn opitli dheq dyrn

(:k sc)meia htyn dn 'it i"yx meia d`wydc

rweden `l` zepenn ipica irzyn eligpd meiac `xw i`de zeytp ipica irzync `xnn owf iab aizk dxezd t"r `dc `xazqn `le eipa z` eligpd meia diden ol `wtp oixcdpqa

cbp 'dl mze`:dlila elit` oic xnb la` meia oic zligzc zepenn ipick `le zeytp ipicc `inec dlila leqt dligz oia xnb oia dheq oic lkc il d`xpe meiac mzd ol `wtp ynyd

áéúëãoixn`p el`e wxta onwl i"xl dniz .`aizkck dl`d zel`d z` azke(:al sc)zekxa zkqnc a"t yixa inp `zi`e(.bi sc)dlibn zkqnae(:fi sc)rxtnl dp`xwi `l y"wc

oeik l"ie `aizkck dl`d mixacd `kd ik dl`dn edl `wtp `l i`n`e rxtnl dp`xwi `ly eide jixhvi` jklid edl rnyn `l mixacd opaxe mixacd mixacn iaxle eiden opaxl

:izixg` `yxcl edl iyxc dl`de rxtnl dp`xwi `ly eide jl xzii` rney dz`y oeyl lka yxcnl ol zi` rnyc epizeaxn ixinbe elaiwcíãå÷.dleqt dreay dilr lawzy

c"n ibilt ikdac rnyn mzde d`wydl dreay jenql ick `nrh yxtne riayn k"g`e azek xn` cge azek k"g`e riayn xn` cg l"xe opgei 'x oebltzi` xn` `tqexw 'x inlyexi

'ta dingp 'xk `le i"xk `l l"q o`nk k"` dnize xcqd lr epi` akrnc b"r` dil zi` riayn k"g`e azek xn`c o`ne xcqd lr akrn dxeze dweg dil zi` azek k"g`e riayn

el e`ived(.q sc `nei)zezin 'c wxtac iax dnze xcqd lr inp akrn dweg aizkc `kid edl `xiaq r"kc rnync(:hn sc oixcdpq)epyy mewn lk `ped ax xn` dxegq ax xn` `ax xn`

`xnegl `edd jci`e `nei xcq s` xne` `tt ax ixiin `w `l `zbelta jci`e zezin 'c s` xn` axc dinyn `aq `tt ax oipnnq drayn ueg xge`ne mcwen oi` oipn jxc minkg

xcqd lr dyxtd lk irac inlyexia rnyne dleqt dreay dilr lawzy mcew dazk `kd xn` edi` `dc dheq xcq aiyg `l i`n`e dil aiyg ded ikd e`l `d rnync `nlra

la` xwir dyxtd xcqe wxtd y`xa epyxity enk oipeekn dyxtd xcqe dpynd xcq oi` ixdy xcqd lr zipyp dpi` dheq xcq la` xcqd lr oiepyc `kid `l` aiyg `lc d`xpe

:`l inp carica elit`c xninl `kil dheq xcqn iwet`l la` dvilg zevnn iwet`l cinz xcq edf xn`c mzd inp xn` `l ikdle `l `nlra devnl elit` dpynd xcq

äáúëikd e`lac il wetiz xtq z`xwpc meyn `ixi` i`n `iyw i`e hehxy oikixv mixtqdy ipiqn dynl dklde `pngx xn` xtqa hehxy `la zxb` yxit i"yx .dleqt zxbi`

oihibc w"ta 'ixn`c hehxy `la weqt mey aezkl xeq`(:e sc)milerd mc` ipa dcedi axl dil glyc edi` `d cere `ed `knq xa xzia` 'xc ol `nil o`n sqei ax xn`

dvilg zevn wxt seqa opixn`e oiazek oi` yly oiazek mizy wgvi x"`e hehxy `la dil azke ezyie oiia exkn dclide dpefa clid epzie mnvra eniiw od o`kl myn(:ew sc zenai)xn`

dlekl dil azke hhxiy `xhef xn wiqnck hehxy `la oitevx zeaiz yly azknl ivn `lc yexite inai cr inai o`nn dcicl depixw` ikd aezkl `zvilgc `hib azkc o`n i`d iia`

dlibnd hehxiy `la aezkl xeq`c b"r` `"d xtq z`xwpc meyn e`l i` uixz azkil ozip `lc b"r` `xhef xnk `zklide azkil ozip `l `de ici` ax xa xn dl siwzn `zyxt

dlibnd i` `xeqi`a azk daizk zryac b"r` daizk xg`l dhiyl dhiy oia dze` hhxy m` `prci `l edin dci lr oiwcea mind eid `ly d`xpe dleqtc l"nw dleqt dpi` dnvr

dax unewda 'ixn`c `de `le e` ikda dxiyk(:al sc zegpn)dlibnae(:gi sc)`l i`c oilitz hhxyl el oi`c dl ixinb `zklid ikdc d`xp oilitz `l la` hehxiy dkixv dfefn `zkld

oiyer oi` elay oilitzc `dn mzd dywnc `d k"` hehxy `la aezkl xeq`c meyn hhxyl jixv edin hehxy `la oazk i` ilqtin `lc oilitz `l la` wiqtc `d `l` ikd `niz

n"y `l` oihhxeyna xninl ivn ded edl hhxyl ivn ded i` `id i`pz ipyne `l hehxy meyn la` oicixen oi`c `nrh dlw dyecwl dxeng dyecwn eze` oicixen oi`y dfefn odn

y `l m` epiid oiazek oi` yly 'ixn`c `d yxit z"x la` edl hhxyl ivn `lc dl ixinb ikdcaeyg dhiyl dhiy oia hhxy `lc t"r` mipeilbd ze`it 'ca hhxy m` la` llk hhx

edep`e il` df meyn `l` z"q oiprl 'it` hehxiy(eh zeny)dlibnc w"ta giken oke dhiye dhiy lk oia hhxyl jixv(:fh sc)dxez ly dzin`k hehxy dkixvy cnln zn`e mely ixac

`d k"` zn`ec `xw `edd irzyn ynn z"q i`c xwir oke miny zekln ler da yic dfefn epiidc dxez ly dcigik rnyn dzin`c `pyile dfefn `l` z"q epiid e`lc g"x yxite

dlibnc a"ta opiqxbc(.hi sc)dzin`k dxitze hehxy dkixv `nipe zn`e meyn dil wetiz xtq meyn `ixi` i`n dleqt ozyta dxtz m`y xtq z`xwp zxb` z`xwpe xtq z`xwp dlibn

dax unewda opiwqtc `d iywz `l `zyde xtq z`xwp dxitz oiprle `kil dxitz mzdc jixhvi` dfefnc hehxyl n"y `l` dxez ly(:al sc zegpn)dlibnae(:gi sc)dfefn `zklid

'it`c n"y oihhxeyna ipyn `lcn `id i`pz ipyne `l hehxy meyn `d oicixen oi`y itl dfefn odn oiyer oi` elay oilitzc `dn dywne hehxy oikixv oi` oilitz hehxy dkixv

oihiyd oia epiid hehxy oikixv oi`c `d l"i `zyd heicd `xwp edyere xaca xehtd lk [zayd ze`ivi] oiwilcn dna wxta inlyexia opiqxbc ohhxyl jixv oi` oke li`ed `kil bdpn

hehxya dil ibq `ed z"q elit`c oeik hehxy `la dleqtc dheq zlibn iab xninl jixhvi` i`n uxiz `l eyexitl `din oiazek oi` ylyn irixb `lc hehxy oikixv ze`it 'ca la`

`l` weqt meyl opiazk `lc yginl `kil hehxy `la miazka miazek ep`y dn xne` didy iztxvd edil` 'xn izrny oihib zkqna `"ai epiax zetqeza iz`vn ze`it rax`l

miyexita aezkl olpn `prci `le hehxy `la azknl xeq` `peeb i`d ik weqt meyl eze` `iany azekyk la` gv oeyla ea xacl e` ixar oeyla melya qextl `nlra dxin`l

:weqt meyl `ianyk hehxy `a miweqt
dazk
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Bðéàå ."øôqa" :øîàpL äléâîä ìr àlà ,àøzôécä©¦§§¨¤¨©©§¦¨¤¤¡©©¥¤§¥
á ãåîò æé óã

øác ìëa àìå íBzð÷ð÷a àìå ñeîB÷a àì áúBk¥Ÿ§§Ÿ§©§©§§Ÿ§¨¨¨
ìBëiL áúk ,"äçîe" :øîàpL Béãa àlà íLBøL¤¥¤¨¦§¤¤¡©¨¨§¨¤¨

:úBçnì'îâdáúkL äèBñ úléâî :àáø øîà ¦¨¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨
;"äøBz" "äøBz" àéúà àîrè éàî .äìeñt äìéla©©§¨§¨©©£¨¨§¨¨¨
äøBzä ìk úà ïäkä dì äNrå" :àëä áéúk§¦¨¨§¨¨¨©Ÿ¥¥¨©¨
EeøBé øLà äøBzä ét ìr" :íúä áéúëe "úàfä©Ÿ§¦¨¨©¦©¨£¤
äèBñ úléâî óà ,íBia ètLn äî "ètLnä ìrå§©©¦§¨©¦§¨©©§¦©¨
úà áúëå" :áéúëc ,äìeñt røôîì dáúk .íBia©§¨¨§©§¥©§¨¦§¦§¨©¤
ìa÷zL íãB÷ dáúk .àáéúëc ék "älàä úìàä̈¨Ÿ¨¥¤¦¦§¦¨§¨¨¤¤§©¥
Ck øçàå "réaLäå" :øîàpL äìeñt äreáL äéìr̈¤¨§¨§¨¤¤¡©§¦§¦©§©©¨
,àðîçø øîà "øôqa" ,äìeñt úøbéà dáúk ."áúëå"§¨©§¨¨¦¤¤§¨©¥¤¨©©£¨¨

äáúë
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dheq(iyily meil)

àøzôécä.slw epi` oiicre ekxv lk edecar `ly xer -àlà ©¦§§¨¤¨
azekmiäléânä ìò.ekxv lk caEry slw -øîàpLz` azke" ©©§¦¨¤¤¡©

odkd dl`d zl`d,"øôqadpynd .ie`xk caern slw `ed xtqe ©¥¤
,dlibnd aezkl yi eic dfi`a x`al d`añeîB÷a àì áúBk Bðéàå§¥¥Ÿ§

,mina ekizny oli` sxy -íBzð÷ð÷a àìåxtrdn oin `edy - §Ÿ§©§©§
.xigyndíLBøL øác ìëa àìåepi`e slwd jeza rlapy - §Ÿ§¨¨¨¤¥

,wgnpBéãa àlà.mina dgnp eneyixy sxy lyøîàpLazke" ¤¨¦§¤¤¡©
odkd dl`d zl`d z`äçîelr azeky rnyny ,"mixnd in l` ¨¨

a xtqdúBçnì ìBëiL áúkqenewa miazek oi` okle ,mina §¨¤¨¦¨
.mignp mpi`y meyn mezpwpwae

,äìéla dáúkL äèBñ úléâî ,àáø øîà .àøîâ`id ixd.äìeñt ¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨©©§¨§¨
àéúà àîòè éàîdey dxifbaäøBz,dheq zlibna dxen`d ©©£¨¨§¨¨

näøBz,htyna dxen`dàëä áéúkdheq zlibn iabl -äNòå" , ¨§¦¨¨§¨¨
íúä áéúëe ,"úàæä äøBzä ìk úà ïäkä dì,`xnn owf iabl - ¨©Ÿ¥¥¨©¨©Ÿ§¦¨¨

ètLn äî ,"ètLîä ìòå EeøBé øLà äøBzä ét ìò"mipc oi` ©¦©¨£¤§©©¦§¨©¦§¨

`l`äèBñ úléâî óà ,íBia`wec zeyridl dpic.íBia ©©§¦©¨©
m` ,`ax xn` cere¯ dáúkdheq zlibnd z`¯ òøôîìdteqn §¨¨§©§¥©
`id ixd ,dzligzl,"äìàä úìàä úà áúëå" áéúëc ,äìeñt§¨¦§¦§¨©¤¨¨Ÿ¨¥¤

dlibnd z` aezkl yiy rnyn 'dl`d' zlinne¯ àáéúëc ék¦¦§¦¨
.`xwna dyxtd dazkpy xcqk

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkdíãB÷ §¨¨¤
äéìò ìa÷zLd z` dheqdäòeáL`id ixd ,odkd driayny ¤§©¥¨¤¨§¨

dlibn[øîàpL] ,äìeñtdligzòéaLäå''ebe dy`d z` odkd', §¨¤¤¡©§¦§¦©
,'on` on` dy`d dxn`e'Ck øçàåxn`páúëå'dl`d zl`d z` §©©¨§¨©

'ebe xtqa odkd,'z` dilr dlaiwy xg`l wx xtqd z` azeky ixd
.dreayd

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkd¯ úøbéà`ll §¨¨¦¤¤
dlibn `id ixd ,dligz slwd z` hhxyiy,äìeñtixdy'øôqa' §¨©¥¤

,àðîçø øîà.hehxy mikixv mixtqdy ipiqn dynl dklde ¨©©£¨¨
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ביאורים למסכת סוטה דף יז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dheq(ipy meil)

oziy jixvíéî éab ìò øôòxtrd lr min `le -ïàk óà ,- ¨¨©©¥©¦©¨
d oziy jixv dnec` dxt xt`a.íéî éab ìò øôòdxfb dze`ne ¨¨©©¥©¦

,dnec` dxt xt` oicn dheq oic mb cnlp dey¯ ïàk äîext`a ©¨
m` `l` ,`aekirl df oic oi` ,dnec` dxtíéc÷äd z`íénì øôò ¦§¦¨¨©©¦

ïläì óà ,øLkm` ,dheq iabl -íéc÷äd z`,íénì øôòcarica ¨¥©§©¨¦§¦¨¨©©¦
.øLk,`xnbd zl`ey¯ íúäådxt xt`aïìðî ,z` micwd m`y ¨¥§¨¨§¨¨

,zayine .xyk carica minl xt`déáéúk éàø÷ éøzdnec` dxta §¥§¨¥§¦¥
df z` df mixzeq dxe`klyáéúk ,ozpe"åéìò,"miig minàîìà §¦¨¨©§¨

d z` ozepy rnyn -àLéøa øôàmind z` ozep eilreéúëe ,á ¥¤§¥¨§¦
àîìà ,'éìk ìà íééç íéî'd z` ozepy rnyn -àLéøa íéîl` ©¦©¦¤¤¦©§¨©¦§¥¨

.mzpizp zrya ilkl mind oia uvegd ilka xac oi`e ,ilkdàä̈
ãöékm` ,elld zeiernynd izy z` miniiwnäöødligz ozil ¥©¨¨

äæmind -,ïúBðm`eäöødligz oziläæ,xt`d -ïúBð.xyke ¤¥¨¨¤¥
eilre mind z` ozi dligzkly dheqn dey dxifba micnely `l`

.xt`d z` ozi,`xnbd zx`anïðaøås`y dheq in iabl mixaeqd §©¨¨
xt` iabl mby mixaeq ,leqt minl xtr ozil micwd m` carica
dny ,df ote`a miweqtd zxizq z` miayiine .ok oicd dnec` dxt

miig min ozpe" xn`py"éìk ìàa `ed¯ à÷åczeyrl jixvy ¤¤¦©§¨
leqt xt`d z` mcew ozp m`e `wec df xcqk.xn`py dne,'åéìò'¨¨

jixv `l` ,dlrnln mind lr xt`d zpizpa ic oi`y cnll `a
ïáøòì,opax lr `xnbd zl`ey .mind jeza xt`d z` axrl - §¨§¨

df xcqk `wec dyriy epcnll `a 'ilk l`' xn`pdy eyxc recn
,cgi maxriy xnel `a 'eilr'eàîéàåxn`py dny ,jtidl'åéìò' §¥¨¨¨

à÷åcnll -ozi eilre wix ilkl xt`d z` dligz zzl jixvy epc ©§¨
xn`py dne ,mind z`'éìk ìà'epcnlléìka ïúeiç àäzL- ¤¤¦¤§¥¦¨©§¦

eay ilkl epxiarie cg` ilka oiirndn mind lehi `ly epcnll
ilk eze`a oiirnd on mind lehil jixv `l` ,z`hg ind z` dyer
yiy opax mixaeq ,`xnbd zvxzn .z`hg ind z` ea dyery

oky ,xtrd z` mdilre mind z` dligz mipzepy yexcläî©
íB÷î ìëa eðéöndheq in iabl -,z`e ,mind z` ozep dligzy ¨¦§¨¨

døéLëîozep xtrd z` -.äìòîìy cenll xazqn okleïàk óà ©§¦§©§¨©¨
y ok epic ,dxt iabl -äìòîì øéLëîdligz mind z` ozepy - ©§¦§©§¨

,dpizpd xcqa akrl 'ilk l`'n eyxc jkle ,xt`d z` mdilre
.eicgi xt`de mind axrl jixvy 'eilr'ne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

המשך ביאור למסכת סוצה ליום ששה עשר לעומר עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אייר, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מששי באייר.

לפלא מה שכופלת בקשתה בכל פעם ופעם, בה בשעה שכתבתי לה מאז, שנכון יהי' לבה בטוח 

בהרופא כל בשר ומפליא לעשות, אשר, כלשון הכתוב, את הכל עשה יפה בעתו, שמדויק בזה - שני 

הענינים, בעתו דוקא, ואשר יהי' יפה.

ויהי רצון שיהי' הטפול הרפואי בעתו ובהצלחה כנ"ל, ותבשר טוב מתוך מצב רוח טוב בענינים 

הפרטים והכללים גם יחד.

בברכה,

מ. שניאורסאהן



קפח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dheq(iriax meil)

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkdïétc éðL ìò §¨¨©§¥©¦
dlibnd ixd ,micenr micenr azkpd dxez xtqk ,micenr -

,äìeñty meynàðîçø øîà ãçà 'øôñ'oeyla 'xtq' azkp - §¨¥¤¤¨¨©©£¨¨
,cg` cenra dazekl jixvy rnyne ,cigiàìådpazkiíéðL §Ÿ§©¦

ìLe.íéøôñ äL §Ÿ¨§¨¦
m` ,`ax xn` cereáúkodkdúçà úBàdheq zyxtn cala, ¨©©©

÷çîed z`úçà úBàjiynde ,minaúçà úBà áúëådixg`ly ¨©©©§¨©©©
,dyxta÷çîed z`úçà úBà,dyxtd seq cr dyr oke ,dipyd ¨©©©
,äìeñtcnlpe ,dyxtd lk z` wgne azky seqal `vnpy s` §¨

náéúëc'd iptl dy`d z` cinrde"ìk úà ïäkä dì äNòå ¦§¦§¨¨¨©Ÿ¥¥¨
,"úàæä äøBzä.cgi daezk dlek didzy jixvy ©¨©Ÿ

éòawtzqd -,àáøm`áúkodkdì úBléâî 'áúBèBñ ézL- ¨¥¨¨¨©§¦¦§¥
dlibn azk zg` lkldxear zcgeinï÷çîe ,zelibnd izy z` - §¨¨

¯ eäî ,ãçà ñBk CBúìlkl mipzepe ,dwical mind mixyk m`d §¤¨©
,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .e`l e` qekdn zezyl mdn zd`
micnele ,'z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre' dyxta xn`py
yie ,zwcapy dheqd myl zeyridl jixv dheqd zwica xcqy

m`d wtzqdlì äáéúk¯ ïðéòa dîLdkixv dlibnd zaizk wxy §¦¨¦§¨§¦¨
`linne ,dnyl zeidlàkéàäåmixyk mind eidi df ote`a - §¨¦¨

.oick onyl eazkp zelibndy oeik ,dwicalàîìéc Bàic `l ¦§¨
`l` ,dheq dze` ly dnyl didz dlibnd zaizkyénð ïðéòa§¦¨©¦

dyä÷éçîdyriz mind jezlì,dîLxacd xkip didiy jixve §¦¨¦§¨
qekl zelibnd ipy ewgnpy df ote`ae ,dnyl dwignd dzyrpy

.mileqt mind eidie - onyl dwignd dzyrpy xkip `l ,zg`
,wtzqdl `ax siqenøîBì àöîz íàå,ipyd cvdk heytl - §¦¦§¨©

ok`yénð ïðéòad dyrzyì ä÷éçîdîLote`ae ,dheq dze` ly §¦¨©¦§¦¨¦§¨
m` oicd didi dn .mileqt mind eidi mcewd¯ ï÷çîizy z` §¨¨

zelibndúBñBk 'áadheq myl zcxtp qek jezl wgn dlibn lk - §
,zg`øæçåin xg`lok¯ ïáøéòå,cgi zeqekd ipy ly mind z`eäî §¨©§¥§¨©

¯,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .e`l e` mixyk el` min m`d
m`dì ä÷éçîïðéòa dîLzeyridl dkixv dnvr dwignd - §¦¨¦§¨§¦¨

ef dheq myl dzyrpy xkipy ote`a,`linneàkéàäådf ote`a - §¨¦¨
ezyie ,mpick zewignd z` dyry oeik ,dwical mixyk mind eidi

.eaxrzdy mindn odizyàîìéc Bàdwignde daizkdy ic `l ¦§¨
mind z` zezyl zg` lk dkixv `l` ,dheq dze` myl eyri¥

,df ote`ae ,dnyl eyrpyàéúL à÷ dãéc åàì àäefd dheqd - ¨¨¦¨¨©§¨
mindn mda axern ixdy ,dxear epkedy mind z` dzey dpi`

,dipyl eyrpy¯ àäådipyd mbàéúL à÷ dãéc åàìdzey ixdy §¨¨¦¨¨©§¨
.mileqt mind eidie - mda miaxernd dzxag inin s`

,wtzqdl `ax siqenøîBì àöîz íàå,ipyd cvdk heytl - §¦¦§¨©
ote`a okle ,dnyl eyrpy mind z` `wec zezyl dheqd dkixvy

y oeik mileqt mind eidi mcewdåàì àäå ,àéúL à÷ dãéc åàì àä̈¨¦¨¨©§¨§¨¨
,àéúL à÷ dãéc.miaxernd dzxag in z` s` dzey zg` lk `l` ¦¨¨©§¨

,zeqekd ipyay mind z` eaxiry xg`l m` oicd didi dnøæç̈©
odkd¯ ï÷lçåzezyl mdn zg` lkl ozepe ,zeqek izyl mind z` §¦§¨

zg` qekn¯ eäî ,`xnbd zx`ane .e`l e` mixyk el` min m`d ©
m`d ,wtqd iccv z`¯ äøéøa Léeli`k xacd aygp ,mwlgnyky ¥§¥¨

,dxear eyrpy mind md zg`d ly qeka epzipy mindy xxazd
mind eidie ,dxear eyrpy mind md dipyd ly qeka epzipy minde

.dwical mixyk¯ äøéøa ïéà Bàzg` lky xxazdy aygp df oi` ¥§¥¨
dwiqn .mileqt mind eidie - dxear eyrpy mind z` dlaiw odn

,`xnbde÷éz.wtqa xacd x`yp - ¥
,àáø éòa,ilk jezn mind z` dheqd z` dwyd `l odkd m` ¨¥¨¨

`l`d÷Lädze`áéña,lelg aiq jezn -eäîdizy m`d - ¦§¨§¦©
.e`l e` dwceal dliren df ote`adwydy ote`a wtzqd oke

dze`úøôBôLa,xepiv jezn -eäîdf ote`a dizy m`d - ¦§¤¤©
e`l e` dwceal dliren.m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane

Cëa äiúL Cøc,dwceal dlireneCëa äiúL Cøc ïéà Bà`le ¤¤§¦¨§¨¥¤¤§¦¨§¨
,`xnbd dwiqn .dwceal dliren.e÷éz¥

,éMà áø éòam`eëtLðzvwnïäîwgny xg`l ,mixnd inn - ¨¥©©¦¦§§¥¤
,dlibnd z` okezlïäî eøéizLðå,mindn zvwn¯ eäîdleki m`d §¦§©§¥¤©

`xnbd dwiqn .e`l e` mixzepd mina wcaidl.e÷éz¥
änì ,äèBña úBøeîàä úBòeáL 'á áø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©§¨£§¨¨¨

,x`ane .zg` dreaya ic `le ,ekxvedúçàdreayd z` - ©©
odkd riayn ,dpey`xdä÷çîpL íãB÷dúçàå ,äléâîz` - ¤¤¦§£¨§¦¨§©©

odkd riayn dipyd dreayd.ä÷çîpL øçàì,`xnbd dywn §©©¤¦§£¨
é÷úî,àáø dì óixdeeäééåøzzereayd ipy -ä÷çîpL íãB÷ ©§¦¨¨¨©§©§¤¤¦§£¨

ïáéúk äléâîiptl riayn zereayd izy z`y rnyne ,dxeza §¦¨§¦¨
.dwigndàáø øîà àlà,xg` ote`a x`ane `xif iax lr wleg - ¤¨¨©¨¨

y `l` ,dwignd iptl od zereayd izy mlerlúçàdreayd - ©©
`id dipyd¯ äìà dnò LiL äòeáLz` dreaya odkd xikfn §¨¤¥¦¨¨¨

,dzpify `vni m` dilr legzy dllwd¯ úçàådreayd §©©
`id dpey`xd,äìà dnò ïéàL äòeáL`nlra dreay `l` §¨¤¥¦¨¨¨

.dzpif `ly
,`xnbd zl`eyäìà dnò LiL äòeáL éîc éëéäriayn cvik - ¥¦¨¦§¨¤¥¦¨¨¨

,zx`ane .dl`d mr dreayd z` odkd dze`íøîò áø øîà̈©©©§¨
,áø øîàdl xne`yéìò épòéaLîCd"awd ly enyaàlL ¨©©©§¦©¦¨©¦¤Ÿ

,úàîèðdl xnel siqeneíàLok`éa eàBáé ,úàîèðCmind ¦§¥¤¦¦§¥¨¦
dreayl dnikqne ,on` on` zxne` dy`de ,jxi ltple oha zeavl

,`xnbd dgec .dilr dl`d z` zlawne ef,àáø øîàepi` df ¨©¨¨
ixdy ,'dl`d zreay' aygpàîéé÷ dãeçì äìàxne`y dl`d - ¨¨§¨©§¨

,dreaydn wlg dpi`e dnvr ipta zcner dldãeçì äòeáLe§¨§¨
àîéé÷da xikfn oi`e dnvr ipta zcner z`nhp `ly dreayd - ©§¨

lr s` dze` riayny rnyn ,'dl`d zreay' oeyldne ,dl`d z`
.dl`dàáø øîà àlà,ef oeyla zxn`p 'dl`d zreay'épòéaLî ¤¨¨©¨¨©§¦©¦

éìòéa eàBáé úàîèð íàL ,CCdl`d z` dnvr lr zlawne , ¨©¦¤¦¦§¥¨¦
,`xnbd dgec .dreaya,éMà áø øîàxe`iad epi` df mb ¨©©©¦

y `vnp df ote`ay oeik ,'dl`d zreay'aàkéà äìàdllwd lr - ¨¨¦¨
eli`e ,dze` riayn `edàkéì äòeáLm` envr dyrnd lr - §¨¥¨

.dze` riayn epi` ,e`l e` d`nhp,éMà áø øîà àlàzreay' ¤¨¨©©©¦
,ef oeyla zxn`p 'dl`déìò épòéaLîCmd mipekpymixacd ©§¦©¦¨©¦

xn`y,úàîèð àlL ú,dy`d z` riayne siqeneúàîèð íàå ¤Ÿ¦§¥§¦¦§¥
éa eàBáéC.dl`d ¨¦

dheqd dkixvy ,'on` on` dy`d dxn`e' xn`p dheqd zreaya
dpynd zyxtn ,dilr zecedle dreayd z` dnvr lr lawl

.dixaca on`d dy`d zlteky mrhd
.äðùî,dpynd zl`eyúøîBà àéä äî ìòdzreaya dheqd ©¨¦¤¤

¯ ïîà ïîàdpery ,zx`ane .minrt ipyäìàä ìò ïîàzlawn - ¨¥¨¥¨¥©¨¨¨
oke ,dzpif m` dilr legzy odkd dl xn`y dllwd z` dnvr lr

äòeáMä ìò ïîàdriayny dreayd z` dnvr lr zlawn - ¨¥©©§¨
,oke .dnvra zraypy ink df ixde ,odkdäæ Léàî ïîàzrayp - ¨¥¥¦¤

e ,enr dxzqpe dlra dl `piwy ipelt eze` mr dzpif `lyLéàî¥¦
øçàzxne` oke .xg` mc` mr dzpif `ly mb zrayp -àlL ïîà ©¥¨¥¤Ÿ

¯ éúéèNdzeida s` dzpif `ly zrayp,äàeNðe äñeøào`kne ¨¦¦£¨§¨
dzidyk iepiw dilr did `ly s`y ,dreay leblb oic ecnl

.df onf lr mb dreay dilr milblbn ,dqex`
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ביאורים למסכת סוטה דף יח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

oifge` mipy` cenr gi sc oey`x wxtdheq
.ïétc éðL ìò:micEOr oiiEUrd dxFY xtq lW oiRcM.d÷çîe úçà úBà áúk,miOd lr ©§¥©¦§©¦¤¥¤¨¨£¦©¦¨©©©§¨¨©©©¦

dxFYd lM z` aizkC ,lEqR DNM z` milWdW cr DwgnE dixg`NW zF` azke xfge§¨©§¨©¤§©£¤¨§¨¨©¤¦§¦¤ª¨¨¦§¦¤¨©¨

:cg`M DNM `dYW crì.dîL:DnWl Dl dUre aizkC ,Fnvrl xtqA.énð ä÷éçîqFkA ©¤§¥ª¨§¤¨¦§¨§¥¤§©§¦§¦§¨¨¨¦§¨§¦¨©¥§

:DnWl `idW dwigOd xMp `dIW ,Dnvrl DnWl.áéña ä÷LäKxcM lElg `EdW ¦§¨§©§¨¤§¥¦¨©§¦¨¤¦¦§¨¦§¨§¦¤¨§¤¤

:oizFW zFwFpiYdW.äìà dnò LiLaizkC ¤©¦¦¤¥¦¨¨¨¦§¦

Wxtn DiOwlE ,dl`d zrEaWA EdiiPn `cgA©£¨¦©§¦§©¨¨¨§©¥§¨¥

:inC ikidéìò éðòéaLî.C:mW xiMfnE ,mXAàlL ¥¦¨¥©§¦©¦¨©¦©¥©§¦¥¤Ÿ
.úàîèðEpiid ,z`nhp `NW zn` xnF` Y`W ¦§¥¤©§¥¡¤¤Ÿ¦§¥©§

:dl` DOr oi`W drEaWeàBáé úàîèð íàL §¨¤¥¦¨¨¨¤¦¦§¥¨
éa.C:dl` Epiide ,'eM ohA zFAvl miOdøîà ¦©©¦©§¤¤§©§¨¨¨©

.'åk àîéé÷ déãeçì äìà àáøWi dl`e drEaW ¨¨¨¨§¥©§¨§¨§¨¨¥

zrEaWA aizM `xwE ,dX`d lr odipWE o`M̈§¥¤©¨¦¨§¨§¦¦§©

:dl` lW drEaXdW dl`déðòéaLîéìòíàL C ¨¨¨¤©§¨¤¨¨©§¦©¦¨©¦¤¦
éa eàBáé úàîèð.CzrEaW `YWd `Mi`C ¦§¥¨¦§¦¨©§¨§©

:lEgYW dl`d z` riAWOW ,dl`däòeáL ¨¨¨¤©§¦©¤¨¨¨¤¨§¨
.àkéìz` riAWde aizM `xwE ,dX`d lr ¥¨©¨¦¨§¨§¦§¦§¦©¤

:dX`déìò éðòéaLîíàå úàîèð àlL C ¨¦¨©§¦©¦¨©¦¤Ÿ¦§¥§¦
éa eàBáé úàîèð.Czn` `dIW Kilr ipriAWn ¦§¥¨¦©§¦©¦¨©¦¤§¥¡¤

z`nhp m`e ,z`nhp `NW EpiptA Yxn`X dn©¤¨©§§§¨¥¤Ÿ¦§¥§¦¦§¥

`NW dX`` drEaW `niiwC ,miOd KiA E`Faï¦©©¦§©§¨§¨©¦¨¤Ÿ

'ipzn :lEgYW dl``e z`nhpäìàä ìò ïîà ¦§¥§©¨¨¤¨©§¦¨¥©¨¨¨
.'eëå:lFRkl dkxvd Kkl.äàeNðe äñeøàici lr §§¨ª§§¨¦§£¨§¨©§¥

lW zEpf dilr lBlbn `Ed drEaW lEBlB¦§§¨§©§¥¨¤¨§¤

lEBlbl o`MnE ,iEPw FA did `NW t"r` oiqExi ¥̀¦¤Ÿ¨¨¦¦¨§¦§

:dxFYd on drEaW§¨¦©¨
úøîåù
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äáúë`xza wxtn z"q ly oitca ['ity] i"yx yexitl miywn .dleqt oitc ipy lr

oihibc(:ft sc)xyk dhnln micrde ipyd sca eazke hbd zvwn xiiy opzc

oihibc ipy wxta 'ixn`ck dxernc oeik mixtq ipy dil aiyg `le(:k sc)df ixd `d`

edn daizl daiz oia dhiyl dhiy oia `tt ax ira 'eke zyxebn dpi` ily xiipde jhib

xn` cg` xtqc meyn dil wetize jixtwe

unewdae dxernc `kixv `l mipy `le `pngx

dax(.bl sc zegpn)ax xn` inp xn` dfefn iab

dleqt oitc ipy lr dazk l`eny xn` dcedi

oitiq ipya gipde oitc ipy lr dazk iaizin

oitiq ipyl die`x dxiyk cg` sqa `d dleqt

l`eny xn`wc oitc ipyc `nl` xn` `w

ikdl oixern oi`y xn`w dfn df oikzgpa

yxite oixern opi`y oitc ipy `kd inp yxtn

c"a ede`x 'ta inp xn`c `d i"x(.ek sc d"x)

da zi`c oeik leqt dxt oxw ixn`c opaxl 'it`

ixagnc b"r`e inc zextey ylye mipyk iclib

ixde cg` clb dpy lka siqedl ekxc inp mzd

opzck dfl ewacne xg` xteyn e`iank `ed

`l ezligzny iptn leqt zextey ixay waic

`le ztqezd xkipe zg` zaa oziixa dzid

oitc 'a lr eazky hb eli`k dnece exeaig ipdn

ivg azkyk `wec `d`c leqtc cgi oxtze

xg` sc lr divge df sc lr dheq zlibn

dl azk m` d"de mixtq ipy aiygc opixn`

hb iab oke cg` qek jezl owgne zelibn izy

mly cge cg lkc b"r` oihib ipy dl ozp m`

`yxbin `le oileqt envr ipta cg` xtqe `ed

mixtq dyly e` mipy meyn ediiexza

gbpy xey 'ta opixn`ck(.n sc w"a)cg` xtek

wxtae oixtek dyly e` mipy `le `pngx xn`

lefbd alel(.dl sc dkeq)ixt zlz izxz hewpil

zexit dyly e` mipy `le `pngx xn` cg`

jeza xtey ozpyn `py i`n zeywdl oi`e

dil aiyg `le `vi rny inipt lew m` xtey

`zlin `ilz drinya mzdc zextey ipyk

:iniptd lew `l` rny `l `ede

øæçi`d .dxixa oi` e` dxixa yi edn owlge

t xead on dlcnc dxixal inc `lgbpy xeya opaxe i"a xfril` 'xc `zbel(:`p sc w"a)oibel ipyn dxixa oke axrzpe azkd xked `kd la` mlerl odn cg` ly ewlg xked `l mzdc

daexn 'ta iziinc yixtdl cizr ip`y(:hq sc my)hbd lk 'ta iziinc zexixa edlekl oke mlern xyrnd xked `l inp(.dk sc oihib)oiaxrn lkaa iziinc dxixal inc la`(.fl sc oiaexir)

gwpy dna zxtkzn ef 'ixn` `l zg` lk inc dligzn exkedc b"r` dler aixwi dvxiy df i`e z`hg aixwi dvxiy dfi` odkl odipiw inc epzpy e` aexira odipiw egwly miyp izy

`nl` zexixa x`y` dl iziin `wc opifg edin epzdyk mzd dil igcc b"r`e dxixa 'ixn`c `kti` p"` z`hgl dzxiag lye dlerl olek aixwi zg` ly oipiw izy e` dzxiag incn

el e`ived 'ta oke zexixa x`yl dligzn dxkedy dxixa oia ibelti`l `kilc(.dp sc `nei)meyn wiqne zeaexrzd iptn daeg ipiwl zextey oi`ian eid `l xne` dcedi 'x 'ipzn iziinc

incnc `nl` ei` ipzcn wiqne mizekd oian oii gweldc `idd iziine olpn dxixa dil zil dcedi 'x exzyil jpde `ina icype ifef 'c xexape jixt `we dilra ezny z`hg inc zeaexrz

dlirn 'qnc `xza 'ta opzc inp `dne ipdn hiyt `lc dil `iran `w i`n `ax k"` `xwirn xkedc ifef drax`c dxixal `xwirn `xkid `kilc b"r` gxfnl mkg `a m`c dxixasc)

(:`ki`d ik dxixa dil zi` r"xl `nl` qikd lk z` `iveiy cr `"kge r"x ixac lrn dpey`xd `ivedy oeik ycwd df qika dhext xn`y e` qikd jezl dltpy ycwd ly dhext

zexekaa iziinc hytnl `kil inp `dne ibilt i`na mzd ol xixazi` `l `din dltpy ycwd ly dzid `id ecia dzlry dpey`x dhexty xacd xxaed dpey`x dhexta xn`c `peeb

dnda gweld wxt(:ak sc)mzdc d`ll ribi d`l ly wgndy `nip p"d dltpy d`q `id dzlry d`q `id xne` ip`y awxize mexiz xne` `"x oileg 'wl dltpy d`nh dnexz d`q

el e`ived 'ta dywd `"aixe lha ixza cg `ziixe`cnc opaxca opiliwn(:dp sc `nei)dlirnc `ztqeza `ipzc ifef 'c xexape `d`(`"t)el`e iz`hgl el` xn`e zern yixtdy xifp

dnda oda gwile zernd yily gwil la` ixy `peeb i`d ika `wece 'eke z`hg inc llgn zenewn dylyn oia cg` mewnn oia zenda 'b oda gwel ixd eaxrzpe inlyl el`e izlerl

xefgi mleray zeaexrzd lk ok m` `peeb i`d ik dxixa xninl ol zi` i` dniz cere hytinl `ax ivn ded ipd lkn edin 'ixn` `l z`hg inc eed el`c xacd xxaed `nipe z`hgl

dpyd y`xc `nw wxtn dil hiyt `l i`n` cere dxixa meyn wlgie(:bi sc)zeaexrzd wxtae gl xaca dxixa oi`c `vnp oiie onyl dlia yic ol `niiwc(.t sc migaf)`zbelt dil iziin

la` dly mind jezl zxkp `dzy dlibnd on dwign` `l` `xw citw `l opixn` in dil `iran `w `kdc d`xpe 'eke min [dkezl] jezl ltpy z`hg ly zigelv opaxe xfril` iaxc

dxixa oi` `nlic i` dinin exxaed ixd 'eke dxixa opixn` in oixkip zg` lk ly min ixd owlge xfg `id zxkp dwign e`l dcic e`lc min `iizy `cg lk xninl `ki` cg` qek jezl

`we dkxvl oixxeand min jezl dwigna `l` `zlin ilz `le azkd lha dwign zrya ixdy opictw `l dlibnd azk ly eic zaexrz lr la` opira dwign zrya min zxixa xnelk

:`id dxedhc meyn i` dzkldk dwgnp `lc meyn dl iwca `l `in i` dil `iranéòámigqt iaxr wxta `ax xn`c `dn hytinl `kil .edn aiqa dwyd `ax(:ehw sc migqt)okxk

:dil `irain `w wiqtn `lc `kd la` drilad zia oiae dvnd oia aiqd wiqtn mzdc jka dlik` jxc oi` `nl` `vi `l dvn ici s` aiqaìòiyily wxta .on` on` zxne` `id dn

zereay zkqnc(:hk sc)en eli`k on` dperd lkzecrd zreay wxtae eitn dreay `iv(.el sc my):mixac zpn`d ea yie dreay ea yi dlaw ea yi on`
on`
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àðîçø øîà ãçà "øôñ" .äìeñt ïétã éðL ìr dáúk§¨¨©§¥©¦§¨¥¤¤¨¨©©£¨¨
ìLe íéðL àìåúBà ÷çîe úçà úBà áúk .íéøôñ äL §Ÿ§©¦§Ÿ¨§¨¦¨©©©¨©

:áéúëc ,äìeñt úçà úBà ÷çîe úçà úBà áúëå úçà©©§¨©©©¨©©©§¨¦§¦
:àáø éra ."úàfä äøBzä ìk úà ïäkä dì äNrå"§¨¨¨©¥¥¨©¨©Ÿ¨¥¨¨

ì úBléâî ézL áúkãçà ñBk CBúì ï÷çîe ,úBèBñ ézL ¨©§¥§¦¦§¥§¨¨§¤¨
ì äáéúk ?eäîïðéra àîìéc Bà ,àkéàäå ïðéra dîL ©§¦¨¦§¨¨¥©§¨¦¨¦§¨¨¥©

ì ä÷éçî éîðä÷éçî éîð ïðéra øîBì àöîz íàå ?dîL ©¦§¦¨¦§¨§¦¦§¨©¨¥©©¦§¦¨
ìä÷éçî ?eäî ïáøérå øæçå ,úBñBë ézLa ï÷çî ,dîL ¦§¨§¨¨¦§¥§¨©§¥§¨©§¦¨
ìà÷ dãéc åàì àä àîìéc Bà ,àkéàäå ,ïðéra dîL ¦§¨¨¥©§¨¦¨¦§¨¨¨¦¨¨

øîBì àöîz íàå àéúL à÷ dãéc åàì àäå ?àéúL̈§¨§¨¨¦¨¨¨§¨§¦¦§¨©
,àéúL à÷ dãéc åàì àäå àéúL à÷ dãéc åàì àä̈¨¦¨¨¨§¨§¨¨¦¨¨¨§¨
.e÷éz ?äøéøa ïéà Bà ,äøéøa Lé ?eäî ï÷lçå øæç íà¦¨©§¦§¨©¥§¥¨¥§¥¨¥
Cøc ?eäî úøôBôLa ?eäî ,áéña ä÷Lä :àáø érä¥¨¨¦§¨§¦©¦§¤¤©¤¤
áø éra .e÷éz ?Cëa äiúL Cøc ïéà Bà ,Cëa äiúL§¦¨§¨¥¤¤§¦¨§¨¥¨¥©
'ø øîà .e÷éz ?eäî ïäî eøéizLðå ,ïäî eëtLð :éLà©¦¦§§¥¤§¦§©§¥¤©¥¨©
?änì äèBña úBøeîàä úBòeáL ézL :áø øîà àøéæ¥¨¨©©§¥§¨£§¨¨¨
.ä÷çîpL øçàì úçàå ,äléâî ä÷çîpL íãB÷ úçà©©¤¤¦§£¨§¦¨§©©§©©¤¦§£¨

é÷úîäreáL úçà :àáø øîà àlà !?ïáéúk äléâî ä÷çîpL íãB÷ eäééåøz :àáø dì ó ©§¦¨¨¨©§©§¤¤¦§£¨§¦¨§¦¨¤¨¨©¨¨©©§¨
øîà ?äìà dnr LiL äreáL éîc éëéä .äìà dnr ïéàL äreáL úçàå äìà dnr LiL¤¥¦¨¨¨§©©§¨¤¥¦¨¨¨¥¦¨¥§¨¤¥¦¨¨¨¨©

éìr éðréaLî" :áø øîà íøîr áøéa eàBáé úàîèð íàL ,úàîèð àlL C:àáø øîà ."C ©©§¨¨©©©§¦£¦¨©¦¤¦§¥¤¦¦§¥¨¥¨©¨¨
éìr éðréaLî" ,àáø øîà àlà ?àîéé÷ àãeçì äreáLe àîéé÷ äãeçì äìàúàîèð íàL C ¨¨§¨©§¨§¨§¨©§¨¤¨¨©¨¨©§¦£¦¨©¦¤¦¦§¥

éa eàBáééìr éðréaLî ,éLà áø øîà àlà !?àkéì äreáL àkéà äìà :éLà áø øîà ."CC ¨¥¨©©©¦¨¨¦¨§¨¥¨¤¨¨©©©¦©§¦£¦¨©¦
éa eàBáé úàîèð íàå ,úàîèð àlL:C'éðúîìr ïîà ,"ïîà ïîà" úøîBà àéä äî ìr ¤¦§¥§¦¦§¥¨¥©¨¦¤¤¨¥¨¥¨¥©

äàeNðe äñeøà éúéèN àlL ïîà .øçà Léàî ïîà äæ Léàî ïîà ,äreáMä ìr ïîà äìàä̈¨¨¨¥©©§¨¨¥¥¦¤¨¥¥¦©¥¨¥¤¨¦¦£¨§¨
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קפט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dheq(iriax meil)

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkdïétc éðL ìò §¨¨©§¥©¦
dlibnd ixd ,micenr micenr azkpd dxez xtqk ,micenr -

,äìeñty meynàðîçø øîà ãçà 'øôñ'oeyla 'xtq' azkp - §¨¥¤¤¨¨©©£¨¨
,cg` cenra dazekl jixvy rnyne ,cigiàìådpazkiíéðL §Ÿ§©¦

ìLe.íéøôñ äL §Ÿ¨§¨¦
m` ,`ax xn` cereáúkodkdúçà úBàdheq zyxtn cala, ¨©©©

÷çîed z`úçà úBàjiynde ,minaúçà úBà áúëådixg`ly ¨©©©§¨©©©
,dyxta÷çîed z`úçà úBà,dyxtd seq cr dyr oke ,dipyd ¨©©©
,äìeñtcnlpe ,dyxtd lk z` wgne azky seqal `vnpy s` §¨

náéúëc'd iptl dy`d z` cinrde"ìk úà ïäkä dì äNòå ¦§¦§¨¨¨©Ÿ¥¥¨
,"úàæä äøBzä.cgi daezk dlek didzy jixvy ©¨©Ÿ

éòawtzqd -,àáøm`áúkodkdì úBléâî 'áúBèBñ ézL- ¨¥¨¨¨©§¦¦§¥
dlibn azk zg` lkldxear zcgeinï÷çîe ,zelibnd izy z` - §¨¨

¯ eäî ,ãçà ñBk CBúìlkl mipzepe ,dwical mind mixyk m`d §¤¨©
,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .e`l e` qekdn zezyl mdn zd`
micnele ,'z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre' dyxta xn`py
yie ,zwcapy dheqd myl zeyridl jixv dheqd zwica xcqy

m`d wtzqdlì äáéúk¯ ïðéòa dîLdkixv dlibnd zaizk wxy §¦¨¦§¨§¦¨
`linne ,dnyl zeidlàkéàäåmixyk mind eidi df ote`a - §¨¦¨

.oick onyl eazkp zelibndy oeik ,dwicalàîìéc Bàic `l ¦§¨
`l` ,dheq dze` ly dnyl didz dlibnd zaizkyénð ïðéòa§¦¨©¦

dyä÷éçîdyriz mind jezlì,dîLxacd xkip didiy jixve §¦¨¦§¨
qekl zelibnd ipy ewgnpy df ote`ae ,dnyl dwignd dzyrpy

.mileqt mind eidie - onyl dwignd dzyrpy xkip `l ,zg`
,wtzqdl `ax siqenøîBì àöîz íàå,ipyd cvdk heytl - §¦¦§¨©

ok`yénð ïðéòad dyrzyì ä÷éçîdîLote`ae ,dheq dze` ly §¦¨©¦§¦¨¦§¨
m` oicd didi dn .mileqt mind eidi mcewd¯ ï÷çîizy z` §¨¨

zelibndúBñBk 'áadheq myl zcxtp qek jezl wgn dlibn lk - §
,zg`øæçåin xg`lok¯ ïáøéòå,cgi zeqekd ipy ly mind z`eäî §¨©§¥§¨©

¯,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .e`l e` mixyk el` min m`d
m`dì ä÷éçîïðéòa dîLzeyridl dkixv dnvr dwignd - §¦¨¦§¨§¦¨

ef dheq myl dzyrpy xkipy ote`a,`linneàkéàäådf ote`a - §¨¦¨
ezyie ,mpick zewignd z` dyry oeik ,dwical mixyk mind eidi

.eaxrzdy mindn odizyàîìéc Bàdwignde daizkdy ic `l ¦§¨
mind z` zezyl zg` lk dkixv `l` ,dheq dze` myl eyri¥

,df ote`ae ,dnyl eyrpyàéúL à÷ dãéc åàì àäefd dheqd - ¨¨¦¨¨©§¨
mindn mda axern ixdy ,dxear epkedy mind z` dzey dpi`

,dipyl eyrpy¯ àäådipyd mbàéúL à÷ dãéc åàìdzey ixdy §¨¨¦¨¨©§¨
.mileqt mind eidie - mda miaxernd dzxag inin s`

,wtzqdl `ax siqenøîBì àöîz íàå,ipyd cvdk heytl - §¦¦§¨©
ote`a okle ,dnyl eyrpy mind z` `wec zezyl dheqd dkixvy

y oeik mileqt mind eidi mcewdåàì àäå ,àéúL à÷ dãéc åàì àä̈¨¦¨¨©§¨§¨¨
,àéúL à÷ dãéc.miaxernd dzxag in z` s` dzey zg` lk `l` ¦¨¨©§¨

,zeqekd ipyay mind z` eaxiry xg`l m` oicd didi dnøæç̈©
odkd¯ ï÷lçåzezyl mdn zg` lkl ozepe ,zeqek izyl mind z` §¦§¨

zg` qekn¯ eäî ,`xnbd zx`ane .e`l e` mixyk el` min m`d ©
m`d ,wtqd iccv z`¯ äøéøa Léeli`k xacd aygp ,mwlgnyky ¥§¥¨

,dxear eyrpy mind md zg`d ly qeka epzipy mindy xxazd
mind eidie ,dxear eyrpy mind md dipyd ly qeka epzipy minde

.dwical mixyk¯ äøéøa ïéà Bàzg` lky xxazdy aygp df oi` ¥§¥¨
dwiqn .mileqt mind eidie - dxear eyrpy mind z` dlaiw odn

,`xnbde÷éz.wtqa xacd x`yp - ¥
,àáø éòa,ilk jezn mind z` dheqd z` dwyd `l odkd m` ¨¥¨¨

`l`d÷Lädze`áéña,lelg aiq jezn -eäîdizy m`d - ¦§¨§¦©
.e`l e` dwceal dliren df ote`adwydy ote`a wtzqd oke

dze`úøôBôLa,xepiv jezn -eäîdf ote`a dizy m`d - ¦§¤¤©
e`l e` dwceal dliren.m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane

Cëa äiúL Cøc,dwceal dlireneCëa äiúL Cøc ïéà Bà`le ¤¤§¦¨§¨¥¤¤§¦¨§¨
,`xnbd dwiqn .dwceal dliren.e÷éz¥

,éMà áø éòam`eëtLðzvwnïäîwgny xg`l ,mixnd inn - ¨¥©©¦¦§§¥¤
,dlibnd z` okezlïäî eøéizLðå,mindn zvwn¯ eäîdleki m`d §¦§©§¥¤©

`xnbd dwiqn .e`l e` mixzepd mina wcaidl.e÷éz¥
änì ,äèBña úBøeîàä úBòeáL 'á áø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©§¨£§¨¨¨

,x`ane .zg` dreaya ic `le ,ekxvedúçàdreayd z` - ©©
odkd riayn ,dpey`xdä÷çîpL íãB÷dúçàå ,äléâîz` - ¤¤¦§£¨§¦¨§©©

odkd riayn dipyd dreayd.ä÷çîpL øçàì,`xnbd dywn §©©¤¦§£¨
é÷úî,àáø dì óixdeeäééåøzzereayd ipy -ä÷çîpL íãB÷ ©§¦¨¨¨©§©§¤¤¦§£¨

ïáéúk äléâîiptl riayn zereayd izy z`y rnyne ,dxeza §¦¨§¦¨
.dwigndàáø øîà àlà,xg` ote`a x`ane `xif iax lr wleg - ¤¨¨©¨¨

y `l` ,dwignd iptl od zereayd izy mlerlúçàdreayd - ©©
`id dipyd¯ äìà dnò LiL äòeáLz` dreaya odkd xikfn §¨¤¥¦¨¨¨

,dzpify `vni m` dilr legzy dllwd¯ úçàådreayd §©©
`id dpey`xd,äìà dnò ïéàL äòeáL`nlra dreay `l` §¨¤¥¦¨¨¨

.dzpif `ly
,`xnbd zl`eyäìà dnò LiL äòeáL éîc éëéäriayn cvik - ¥¦¨¦§¨¤¥¦¨¨¨

,zx`ane .dl`d mr dreayd z` odkd dze`íøîò áø øîà̈©©©§¨
,áø øîàdl xne`yéìò épòéaLîCd"awd ly enyaàlL ¨©©©§¦©¦¨©¦¤Ÿ

,úàîèðdl xnel siqeneíàLok`éa eàBáé ,úàîèðCmind ¦§¥¤¦¦§¥¨¦
dreayl dnikqne ,on` on` zxne` dy`de ,jxi ltple oha zeavl

,`xnbd dgec .dilr dl`d z` zlawne ef,àáø øîàepi` df ¨©¨¨
ixdy ,'dl`d zreay' aygpàîéé÷ dãeçì äìàxne`y dl`d - ¨¨§¨©§¨

,dreaydn wlg dpi`e dnvr ipta zcner dldãeçì äòeáLe§¨§¨
àîéé÷da xikfn oi`e dnvr ipta zcner z`nhp `ly dreayd - ©§¨

lr s` dze` riayny rnyn ,'dl`d zreay' oeyldne ,dl`d z`
.dl`dàáø øîà àlà,ef oeyla zxn`p 'dl`d zreay'épòéaLî ¤¨¨©¨¨©§¦©¦

éìòéa eàBáé úàîèð íàL ,CCdl`d z` dnvr lr zlawne , ¨©¦¤¦¦§¥¨¦
,`xnbd dgec .dreaya,éMà áø øîàxe`iad epi` df mb ¨©©©¦

y `vnp df ote`ay oeik ,'dl`d zreay'aàkéà äìàdllwd lr - ¨¨¦¨
eli`e ,dze` riayn `edàkéì äòeáLm` envr dyrnd lr - §¨¥¨

.dze` riayn epi` ,e`l e` d`nhp,éMà áø øîà àlàzreay' ¤¨¨©©©¦
,ef oeyla zxn`p 'dl`déìò épòéaLîCmd mipekpymixacd ©§¦©¦¨©¦

xn`y,úàîèð àlL ú,dy`d z` riayne siqeneúàîèð íàå ¤Ÿ¦§¥§¦¦§¥
éa eàBáéC.dl`d ¨¦

dheqd dkixvy ,'on` on` dy`d dxn`e' xn`p dheqd zreaya
dpynd zyxtn ,dilr zecedle dreayd z` dnvr lr lawl

.dixaca on`d dy`d zlteky mrhd
.äðùî,dpynd zl`eyúøîBà àéä äî ìòdzreaya dheqd ©¨¦¤¤

¯ ïîà ïîàdpery ,zx`ane .minrt ipyäìàä ìò ïîàzlawn - ¨¥¨¥¨¥©¨¨¨
oke ,dzpif m` dilr legzy odkd dl xn`y dllwd z` dnvr lr

äòeáMä ìò ïîàdriayny dreayd z` dnvr lr zlawn - ¨¥©©§¨
,oke .dnvra zraypy ink df ixde ,odkdäæ Léàî ïîàzrayp - ¨¥¥¦¤

e ,enr dxzqpe dlra dl `piwy ipelt eze` mr dzpif `lyLéàî¥¦
øçàzxne` oke .xg` mc` mr dzpif `ly mb zrayp -àlL ïîà ©¥¨¥¤Ÿ

¯ éúéèNdzeida s` dzpif `ly zrayp,äàeNðe äñeøào`kne ¨¦¦£¨§¨
dzidyk iepiw dilr did `ly s`y ,dreay leblb oic ecnl

.df onf lr mb dreay dilr milblbn ,dqex`
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oifge` mipy` cenr gi sc oey`x wxtdheq
.ïétc éðL ìò:micEOr oiiEUrd dxFY xtq lW oiRcM.d÷çîe úçà úBà áúk,miOd lr ©§¥©¦§©¦¤¥¤¨¨£¦©¦¨©©©§¨¨©©©¦

dxFYd lM z` aizkC ,lEqR DNM z` milWdW cr DwgnE dixg`NW zF` azke xfge§¨©§¨©¤§©£¤¨§¨¨©¤¦§¦¤ª¨¨¦§¦¤¨©¨

:cg`M DNM `dYW crì.dîL:DnWl Dl dUre aizkC ,Fnvrl xtqA.énð ä÷éçîqFkA ©¤§¥ª¨§¤¨¦§¨§¥¤§©§¦§¦§¨¨¨¦§¨§¦¨©¥§

:DnWl `idW dwigOd xMp `dIW ,Dnvrl DnWl.áéña ä÷LäKxcM lElg `EdW ¦§¨§©§¨¤§¥¦¨©§¦¨¤¦¦§¨¦§¨§¦¤¨§¤¤

:oizFW zFwFpiYdW.äìà dnò LiLaizkC ¤©¦¦¤¥¦¨¨¨¦§¦

Wxtn DiOwlE ,dl`d zrEaWA EdiiPn `cgA©£¨¦©§¦§©¨¨¨§©¥§¨¥

:inC ikidéìò éðòéaLî.C:mW xiMfnE ,mXAàlL ¥¦¨¥©§¦©¦¨©¦©¥©§¦¥¤Ÿ
.úàîèðEpiid ,z`nhp `NW zn` xnF` Y`W ¦§¥¤©§¥¡¤¤Ÿ¦§¥©§

:dl` DOr oi`W drEaWeàBáé úàîèð íàL §¨¤¥¦¨¨¨¤¦¦§¥¨
éa.C:dl` Epiide ,'eM ohA zFAvl miOdøîà ¦©©¦©§¤¤§©§¨¨¨©

.'åk àîéé÷ déãeçì äìà àáøWi dl`e drEaW ¨¨¨¨§¥©§¨§¨§¨¨¥

zrEaWA aizM `xwE ,dX`d lr odipWE o`M̈§¥¤©¨¦¨§¨§¦¦§©

:dl` lW drEaXdW dl`déðòéaLîéìòíàL C ¨¨¨¤©§¨¤¨¨©§¦©¦¨©¦¤¦
éa eàBáé úàîèð.CzrEaW `YWd `Mi`C ¦§¥¨¦§¦¨©§¨§©

:lEgYW dl`d z` riAWOW ,dl`däòeáL ¨¨¨¤©§¦©¤¨¨¨¤¨§¨
.àkéìz` riAWde aizM `xwE ,dX`d lr ¥¨©¨¦¨§¨§¦§¦§¦©¤

:dX`déìò éðòéaLîíàå úàîèð àlL C ¨¦¨©§¦©¦¨©¦¤Ÿ¦§¥§¦
éa eàBáé úàîèð.Czn` `dIW Kilr ipriAWn ¦§¥¨¦©§¦©¦¨©¦¤§¥¡¤

z`nhp m`e ,z`nhp `NW EpiptA Yxn`X dn©¤¨©§§§¨¥¤Ÿ¦§¥§¦¦§¥

`NW dX`` drEaW `niiwC ,miOd KiA E`Faï¦©©¦§©§¨§¨©¦¨¤Ÿ

'ipzn :lEgYW dl``e z`nhpäìàä ìò ïîà ¦§¥§©¨¨¤¨©§¦¨¥©¨¨¨
.'eëå:lFRkl dkxvd Kkl.äàeNðe äñeøàici lr §§¨ª§§¨¦§£¨§¨©§¥

lW zEpf dilr lBlbn `Ed drEaW lEBlB¦§§¨§©§¥¨¤¨§¤

lEBlbl o`MnE ,iEPw FA did `NW t"r` oiqExi ¥̀¦¤Ÿ¨¨¦¦¨§¦§

:dxFYd on drEaW§¨¦©¨
úøîåù
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äáúë`xza wxtn z"q ly oitca ['ity] i"yx yexitl miywn .dleqt oitc ipy lr

oihibc(:ft sc)xyk dhnln micrde ipyd sca eazke hbd zvwn xiiy opzc

oihibc ipy wxta 'ixn`ck dxernc oeik mixtq ipy dil aiyg `le(:k sc)df ixd `d`

edn daizl daiz oia dhiyl dhiy oia `tt ax ira 'eke zyxebn dpi` ily xiipde jhib

xn` cg` xtqc meyn dil wetize jixtwe

unewdae dxernc `kixv `l mipy `le `pngx

dax(.bl sc zegpn)ax xn` inp xn` dfefn iab

dleqt oitc ipy lr dazk l`eny xn` dcedi

oitiq ipya gipde oitc ipy lr dazk iaizin

oitiq ipyl die`x dxiyk cg` sqa `d dleqt

l`eny xn`wc oitc ipyc `nl` xn` `w

ikdl oixern oi`y xn`w dfn df oikzgpa

yxite oixern opi`y oitc ipy `kd inp yxtn

c"a ede`x 'ta inp xn`c `d i"x(.ek sc d"x)

da zi`c oeik leqt dxt oxw ixn`c opaxl 'it`

ixagnc b"r`e inc zextey ylye mipyk iclib

ixde cg` clb dpy lka siqedl ekxc inp mzd

opzck dfl ewacne xg` xteyn e`iank `ed

`l ezligzny iptn leqt zextey ixay waic

`le ztqezd xkipe zg` zaa oziixa dzid

oitc 'a lr eazky hb eli`k dnece exeaig ipdn

ivg azkyk `wec `d`c leqtc cgi oxtze

xg` sc lr divge df sc lr dheq zlibn

dl azk m` d"de mixtq ipy aiygc opixn`

hb iab oke cg` qek jezl owgne zelibn izy

mly cge cg lkc b"r` oihib ipy dl ozp m`

`yxbin `le oileqt envr ipta cg` xtqe `ed

mixtq dyly e` mipy meyn ediiexza

gbpy xey 'ta opixn`ck(.n sc w"a)cg` xtek

wxtae oixtek dyly e` mipy `le `pngx xn`

lefbd alel(.dl sc dkeq)ixt zlz izxz hewpil

zexit dyly e` mipy `le `pngx xn` cg`

jeza xtey ozpyn `py i`n zeywdl oi`e

dil aiyg `le `vi rny inipt lew m` xtey

`zlin `ilz drinya mzdc zextey ipyk

:iniptd lew `l` rny `l `ede

øæçi`d .dxixa oi` e` dxixa yi edn owlge

t xead on dlcnc dxixal inc `lgbpy xeya opaxe i"a xfril` 'xc `zbel(:`p sc w"a)oibel ipyn dxixa oke axrzpe azkd xked `kd la` mlerl odn cg` ly ewlg xked `l mzdc

daexn 'ta iziinc yixtdl cizr ip`y(:hq sc my)hbd lk 'ta iziinc zexixa edlekl oke mlern xyrnd xked `l inp(.dk sc oihib)oiaxrn lkaa iziinc dxixal inc la`(.fl sc oiaexir)

gwpy dna zxtkzn ef 'ixn` `l zg` lk inc dligzn exkedc b"r` dler aixwi dvxiy df i`e z`hg aixwi dvxiy dfi` odkl odipiw inc epzpy e` aexira odipiw egwly miyp izy

`nl` zexixa x`y` dl iziin `wc opifg edin epzdyk mzd dil igcc b"r`e dxixa 'ixn`c `kti` p"` z`hgl dzxiag lye dlerl olek aixwi zg` ly oipiw izy e` dzxiag incn

el e`ived 'ta oke zexixa x`yl dligzn dxkedy dxixa oia ibelti`l `kilc(.dp sc `nei)meyn wiqne zeaexrzd iptn daeg ipiwl zextey oi`ian eid `l xne` dcedi 'x 'ipzn iziinc

incnc `nl` ei` ipzcn wiqne mizekd oian oii gweldc `idd iziine olpn dxixa dil zil dcedi 'x exzyil jpde `ina icype ifef 'c xexape jixt `we dilra ezny z`hg inc zeaexrz

dlirn 'qnc `xza 'ta opzc inp `dne ipdn hiyt `lc dil `iran `w i`n `ax k"` `xwirn xkedc ifef drax`c dxixal `xwirn `xkid `kilc b"r` gxfnl mkg `a m`c dxixasc)

(:`ki`d ik dxixa dil zi` r"xl `nl` qikd lk z` `iveiy cr `"kge r"x ixac lrn dpey`xd `ivedy oeik ycwd df qika dhext xn`y e` qikd jezl dltpy ycwd ly dhext

zexekaa iziinc hytnl `kil inp `dne ibilt i`na mzd ol xixazi` `l `din dltpy ycwd ly dzid `id ecia dzlry dpey`x dhexty xacd xxaed dpey`x dhexta xn`c `peeb

dnda gweld wxt(:ak sc)mzdc d`ll ribi d`l ly wgndy `nip p"d dltpy d`q `id dzlry d`q `id xne` ip`y awxize mexiz xne` `"x oileg 'wl dltpy d`nh dnexz d`q

el e`ived 'ta dywd `"aixe lha ixza cg `ziixe`cnc opaxca opiliwn(:dp sc `nei)dlirnc `ztqeza `ipzc ifef 'c xexape `d`(`"t)el`e iz`hgl el` xn`e zern yixtdy xifp

dnda oda gwile zernd yily gwil la` ixy `peeb i`d ika `wece 'eke z`hg inc llgn zenewn dylyn oia cg` mewnn oia zenda 'b oda gwel ixd eaxrzpe inlyl el`e izlerl

xefgi mleray zeaexrzd lk ok m` `peeb i`d ik dxixa xninl ol zi` i` dniz cere hytinl `ax ivn ded ipd lkn edin 'ixn` `l z`hg inc eed el`c xacd xxaed `nipe z`hgl

dpyd y`xc `nw wxtn dil hiyt `l i`n` cere dxixa meyn wlgie(:bi sc)zeaexrzd wxtae gl xaca dxixa oi`c `vnp oiie onyl dlia yic ol `niiwc(.t sc migaf)`zbelt dil iziin

la` dly mind jezl zxkp `dzy dlibnd on dwign` `l` `xw citw `l opixn` in dil `iran `w `kdc d`xpe 'eke min [dkezl] jezl ltpy z`hg ly zigelv opaxe xfril` iaxc

dxixa oi` `nlic i` dinin exxaed ixd 'eke dxixa opixn` in oixkip zg` lk ly min ixd owlge xfg `id zxkp dwign e`l dcic e`lc min `iizy `cg lk xninl `ki` cg` qek jezl

`we dkxvl oixxeand min jezl dwigna `l` `zlin ilz `le azkd lha dwign zrya ixdy opictw `l dlibnd azk ly eic zaexrz lr la` opira dwign zrya min zxixa xnelk

:`id dxedhc meyn i` dzkldk dwgnp `lc meyn dl iwca `l `in i` dil `iranéòámigqt iaxr wxta `ax xn`c `dn hytinl `kil .edn aiqa dwyd `ax(:ehw sc migqt)okxk

:dil `irain `w wiqtn `lc `kd la` drilad zia oiae dvnd oia aiqd wiqtn mzdc jka dlik` jxc oi` `nl` `vi `l dvn ici s` aiqaìòiyily wxta .on` on` zxne` `id dn

zereay zkqnc(:hk sc)en eli`k on` dperd lkzecrd zreay wxtae eitn dreay `iv(.el sc my):mixac zpn`d ea yie dreay ea yi dlaw ea yi on`
on`
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àðîçø øîà ãçà "øôñ" .äìeñt ïétã éðL ìr dáúk§¨¨©§¥©¦§¨¥¤¤¨¨©©£¨¨
ìLe íéðL àìåúBà ÷çîe úçà úBà áúk .íéøôñ äL §Ÿ§©¦§Ÿ¨§¨¦¨©©©¨©

:áéúëc ,äìeñt úçà úBà ÷çîe úçà úBà áúëå úçà©©§¨©©©¨©©©§¨¦§¦
:àáø éra ."úàfä äøBzä ìk úà ïäkä dì äNrå"§¨¨¨©¥¥¨©¨©Ÿ¨¥¨¨

ì úBléâî ézL áúkãçà ñBk CBúì ï÷çîe ,úBèBñ ézL ¨©§¥§¦¦§¥§¨¨§¤¨
ì äáéúk ?eäîïðéra àîìéc Bà ,àkéàäå ïðéra dîL ©§¦¨¦§¨¨¥©§¨¦¨¦§¨¨¥©

ì ä÷éçî éîðä÷éçî éîð ïðéra øîBì àöîz íàå ?dîL ©¦§¦¨¦§¨§¦¦§¨©¨¥©©¦§¦¨
ìä÷éçî ?eäî ïáøérå øæçå ,úBñBë ézLa ï÷çî ,dîL ¦§¨§¨¨¦§¥§¨©§¥§¨©§¦¨
ìà÷ dãéc åàì àä àîìéc Bà ,àkéàäå ,ïðéra dîL ¦§¨¨¥©§¨¦¨¦§¨¨¨¦¨¨

øîBì àöîz íàå àéúL à÷ dãéc åàì àäå ?àéúL̈§¨§¨¨¦¨¨¨§¨§¦¦§¨©
,àéúL à÷ dãéc åàì àäå àéúL à÷ dãéc åàì àä̈¨¦¨¨¨§¨§¨¨¦¨¨¨§¨
.e÷éz ?äøéøa ïéà Bà ,äøéøa Lé ?eäî ï÷lçå øæç íà¦¨©§¦§¨©¥§¥¨¥§¥¨¥
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,xfnn clEdW zEzixM iaiIgM mdixEQ` oiprl§¦§©¦¥¤§©¨¥§¦¤©¨¨©§¥

lr `AdC ikid iM iOp DlrA lr xFq`l iAblE§©¥¤¡©©£¨©¥¦¥¦§©¨©

`Ad oM DlrA lr dxEq` zxkA `idW Wi` zW ¥̀¤¦¤¦§¨¥£¨©©£¨¥©¨

zW` didz `lA eilr `idW iOp mai zxnFW lr©¤¤¨¨©¥¤¦¨¨§Ÿ¦§¤¥¤

xf Wi`l dvEgd zOd(dk mixaC):Dnai lr DxqF` ©¥©¨§¦¨§¨¦§¨©§¨¨

.dì éeLîe:oie`l iaiIgl.äåøò ék:zxkCïéàeOð §©¥¨§©¨¥¨¦¦¤§¨§¨¥¦¦
.íéðBLàøä:dxYqpe Dl `Pwe Dxifgde DWxB oFbM ¨¦¦§¥§¨§¤¡¦¨§¦¥¨§¦§§¨

.eäî [åéçà éàeOð ìò],eig` zgYW zEpf lBlbl ©¦¥¨¦©§©§¥§¤©©¨¦

mai zxnFW d`EUpE dqEx` 'ipznA opzC `dC§¨¦§©§©§¦£¨§¨¤¤¨¨

mai dPwWIW i`w `zY` `cgA e`l dqEpkE§¨¨©£¨¦§¨¨¥¤©§¤¨¨¨

`N` ,eig` lW oi`EVpe oiqExi`d lr dPriAWie§©§¦¤¨©¨¥¦§¦¦¤¨¦¤¨

lr DOr dpzn dwWn lrAd m` ,ipYw iNn iNn¦¥¦¥¨¨¥¦©©©©§¤©§¤¦¨©

dpzn dwWn DqpMW maId m`e ,d`EUpE dqEx £̀¨§¨§¦©¨¨¤§¨¨©§¤©§¤

:dqEpkE mai zxnFW DOrénð éëä äøéñà àä ¦¨¤¤¨¨§¨¨£¦¨¨¥©¥
.äðúîcmipFW`xd oi`EVp zEpfA eilr zxq`p Ffe §©§¤§¤¡¤¤¨¨¦§¦¦¨¦¦

w"tA xn`cM ,eig` i`EVp zEpfA oke mlFrllirl) §¨§¥¦§¦¥¨¦¦§¨©§§¥

(.a sC:znAiizn `le zvlFg zn m`eøîàLk àì ©§¦¥¤¤§Ÿ¦§©¤¤Ÿ§¤¨©
.àîhà àlL ïîà î"øwcaYW FYrC lr dzlr ¨¥¤Ÿ¤¨©¨§¨©©§¤¦§Ÿ

:cizrd lr eiWkr.dúBà ïéøòøòîDl oixfFg ©§¨©¤¨¦§©§§¦¨§¦¨

d`xp dwWn i"r wpgPd mc`M DpFxB KFzl§§¨§¨¨©¤¡¨©§¤¦§¤

ExrFri xaW zwrf oFWl `Ede ,xrxr dWFrM§¤©§¨§§©£©¤¤§¥

(eh EdirWi):.íéðBøçà ïéàeOð ìòdpzn xn`C n"xl §©§¨©¦¦©£¦§§¨©©§¤

drEaW lEBlbA DOr dpzIW Edn cizrd lr©¤¨¦©¤©§¤¦¨§¦§§¨

:`OHze dPxifgie dPWxbi m` `OHY `NWøçàå ¤Ÿ¦©¨¦§¨§¤¨§©£¦¤¨§¦©¨§©©
.äpøéæçé Ck`lC diWExB iniA `OHzC `nrh ¨©£¦¤¨©§¨§¦©¨¦¥¥¤¨§Ÿ

iOp ikd dxfg xg`l `OHY `d ,dilr `xQYin¦©§¨¨¤¨¨¦©¨§©©£¨¨¨¥©¥

:eiWkr ipznC.úBàðwä úøBzlkl zg` dxFY §©§¥©§¨©©§¨¨©©§¨

:z`Gd dxFYM Dl dUri oNkAW ,zF`pTdéaø ©§¨¤§ª¨©£¤¨©¨©Ÿ©¦
.úàæ øîBà äãeäé:zxg` `le z`f ,`Ed `hErin §¨¥Ÿ¦¨Ÿ§Ÿ©¤¤

.ïéçéL øôBç:mikxCaE zFcVA milbx ilFrl min qipkdl.íéLðà éðLadf DlrA zn m` ¥¦¦§©§¦©¦§¥§¨¦©¨©§¨¦¦§¥£¨¦¦¥©£¨¤

,ipXd dPwWIW `ipEgp lW FzEcr EplAwe ,dxYqp `ide Dl `Pwe xg`l z`Vpe dwWdW¤¦§¨§¦¥§©¥§¦¥¨§¦¦§§¨§¦©§¥¤§§¨¤©§¤¨©¥¦
éáøã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

ïîàmind `l` eiykrn dze` oiwcea mind xne` n"x didy `l inlyexi .`nh` `ly

:rxtnl dze` oiwcea mind `nhzykl da micewtúøîåùdxeq` dzpify mai

ecen `kd r"xc` ibilte oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw ixn`c opaxl 'it` 'it .dnail

dax dy`da xn`ck(:av sc zenai)`dz `l xf yi`l dvegd znd zy` didz `l da aizkc

`lc dexrk dl ieyn `xwc `nl` xfl died da

`iede dia `cib`c meyn oiyeciw da iqtz

:dzpify ezqex`k

éøîà.`pepnd axk `zklid zil `axrna

oixcdpqc w"t seqa(:fi sc)yxtn

b"r` d`xpe dinxi iax epiid `axrna ixn`c

`zklid `pepnd axk `zklid zilc wiqtc

dax dy`da xn`c dizeek(:av sc zenai)axc

l`enye dnaia oiqtez oiyeciw oi`c dil `xiaq

wiqte hb dkixv epizeipra xn`e dil `wtqn

sqei xa `iig ax xn` lcib axe l`enyk xnin`

'x oke `pepnd axck zepfa da yi oi`eyip ax xn`

oiyeciw oi`c mzd edl `xiaq i`pi 'xe opgei

xg`lc 'ipznn opgei 'x dl hiyte dnaia oiqtez

i`lcc e`l i` i`pi iax l"`e jinai jil uelgiy

l"x l"`e dizez `zipbxn zgkyn in `tqg jl

r"x 'ipzn `"d dax `xab jqlwc e`l i` i"xl

iwen `dc opgei 'xc` bilt `l l"x edine `id

wxtd eze`a mzd(.dv sc)mewna dne ipzwc `d

mai zxneya xqe`d xq`p lw xeqi`d lr `ay

idliyae `xnb `idd seqae `pepnd axcke

ulegd(:hn sc my)i` dil `wtqn iia` inp opixn`

oihiba wxefd 'tae l`enyk i` axk(:t sc)ibilt

`pepnd axl `zaeiz ded 'ipzn i` `xnbc ipyil

ik dizriiq igcinl ivn mzde dizriiq ded i`

dl igcc `l` r"xk oizipzn dinwe`l `kd

j`id yxtn inlyexia diteb 'ipznc `pyiln

adf milfd eilr `xwy opgei iaxl i`pi iax qliw

oz ial gnye ipa mkg jipirn efili l` ipa qikn

l"x l"` gwl sqeie mkg rnyi cer mkgie mkgl

dil xzt `ed leki diqeliw iweqt el` lk xza

el ztki` dn dipaizie mzd dil igc eze r"xk

ezy` z` `pwe dxn` dxezd iepiw iab xfnn

rnyn mzdc `pwqn metle ezy` zvwn elit`

mzd qxb ikde `pepnd axk `zklid zilc

'x dzial zxzen xne` `"x dzpify mai zxney

i`pi x"` dzial dxeq` xne` iel oa ryedi

ok ipze dzial zxzen dzpify mai zxney

oa awri iax dnai ipirn `le dyi` ipirn dnlrpe

dzid zpdke did dyrn eda` 'x mya icaf

oi` zekn `l s` oea xa iqei x"` dzial dxzede

iax` i`pi iax biltc rnyn inlyexid itl da

dxeaga i`pi x"` dax dy`da xn`c `d i`pi

ikd 'iqxb dnaia oiqtez oiyeciw oi` exnbe epnp

epnp i`pi x"` ok `l l`eny x"` inlyexia

:'eke oiqtez oiyecw oi`y oipn mipwf dnke miyly

åäî.mipexg`d oi`eyip lr mc` dpziy

lgen mc`y `hiyt i`pi x"` inlyexi

dl `piw `ciar jid lgny ink yxib iepiw lr

`niz i` dipy mrt dl ze`pwl jixv lgny ink yxib `niz i` dxzqpe dxifgd dyxibe

da rcie dxzqpe dl `piw m` la` dipy mrt dl ze`pwl jixv oi` lgn `ly ink yxib

mind oi`y xg`n e` `id dxedh mind dze` ewca `le dzzy dxzqpe dxifgde dyxibe

:dzial dxeq`e `id d`nh dy`d z` oiwceaïéà:oeilha`e dirny iptl dyliye dzpiye dzzyy gikez zinkxek inlyexi .dpeye dzey dy`dåðìá÷r"v .miyp` ipya ezecr

oiyeciwc w"ta(.gi sc)oeik xity `gip mzd i"yx yexitle] dpype xknp cg` mc`a la` mc` ipa ipya exkenl i`yx dz` i` aey zg` mrt xknpy oeik ezaipba ipzwc `d mzd opinwenc

:iax ztqezn ['eke zg` mrt xknpyïðáøåzezixkc a"ta dil opiyxc `d z"`e .zxez aizkd i`xza(:h sc)l"ie daxd miyp` ici lr ezy`l `piw m` elit` cg` oaxw `ian mc`y

opiyxc `kd la` ze`pwn ol `wtpe olek lr zg` dgpn `iane olek lr zg` mrta dwyn daxd minrt oke dxzqpe ipeltn dl `piwe dxzqpe ipeltn dl `piw dzzyy mcew ixiin mzdc

:zipy dzeye zxfegy dxzqpe dizy xg`l dl `piwe xfgy dpeye dzeyl zxezàéáî äéä êìò ïøãä
did

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

íàå ,éúàîèð àlL ïîà .äñeðëe íáé úøîBLå§¤¤¨¨§¨¨¥¤¦§¥¦§¦
á ãåîò çé óã

éúàîèð àlL ïîà :øîBà øéàî 'ø .éa eàBáé éúàîèð¦§¥¦¨¦¥¦¥¨¥¤¦§¥¦
àì dnr äðúî ïéàL ïéåL ìkä .àîhà àlL ïîà̈¥¤¤¨¥©Ÿ¨¦¤¥©§¤¦¨Ÿ
äøzñð .LøbúzL øçà ìr àìå ñøàúzL íãB÷ ìr©¤¤¦§¨¥§Ÿ©©©¤¦§¨¥¦§§¨
äðúî äéä àì ,døéæçä Ck øçàå ,úàîèðå ãçàì§¤¨§¦§¥§©©¨¤¡¦¨Ÿ¨¨©§¤
Bì äøeñà äúéä àìå ìrazL ìk :ììkä äæ .dnr¦¨¤©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ¨§¨£¨

:dnr äðúî äéä àì'îâúøîBL :àðeðîä áø øîà Ÿ¨¨©§¤¦¨¨©©©§¨¤¤
úøîBL" éðú÷cî ?éànî .dîáéì äøeñà äúpéfL íáé̈¨¤¦§¨£¨¦¨¨¦©¦§¨¨¥¤¤
éëä íeMî ,äøéñà àîìLa zøîà éà ."äñeðëe íáé̈¨§¨¦¨§©§¦§¨¨£¦¨¦¨¦
äðúî éëéä ,äøéñà àì úøîà éà àlà ,dãäa äðúî©§¤©£¨¤¨¦¨§©¨£¦¨¥¦©§¤
àäz àìå ìraéz eléàL ìk :ììkä äæ ,ïðúäå ?dãäa©£¨§¨§©¤©§¨¨¤¦¦¨¥§Ÿ§¥
úéì :àáørîa éøîà !dnr äðúî äéä àì Bì äøeñà£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨¨§¦§©©§¨¥
íáé úøîBL" éðú÷c àä àlà .àðeðîä áøk àúëìéä¦§§¨§©©§¨¤¨¨§¨¨¥¤¤¨¨
ïéLec÷ ïéà :øîàã ,àéä àáé÷r 'ø épî àä "äñeðëe§¨¨©¦£¦¨¦§¨©¥¦¦
:äéîøé 'ø éra .äåør ék dì éeLîe ,ïéåàì éáéiça ïéñôBz§¦§©¨¥¨¦§©¥¨¦¤§¨¨¥¦§§¨
éàeOéð ìr ?íéðBLàøä ïéàeOéð ìr íãà äðúiL eäî©¤©§¤¨¨©¦¦¨¦¦©¦¥
àìå ìraézL ìk ,ììkä äæ òîL àz ?eäî åéçà̈¦©¨§©¤©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ
éëä äøéñà àä .dnr äðúî äéä àì Bì äøeñà àäz§¥£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨¨£¦¨¨¦
àlL ïîà :øîBà øéàî 'ø dpéî òîL ,äðúîã éîð©¦§©§¤§©¦¨¥¦¥¨¥¤
àlL ïîà øéàî 'ø øîàLk àì àéðz :'eëå éúàîèð¦§¥¦§©§¨Ÿ§¤¨©¥¦¨¥¤
àlà ,åéLërî dúBà ïé÷ãBa íéî àîhz íàL ,àîhà¤¨¥¤¦¦¨¥©¦§¦¨¥©§¨¤¨
éra .dúBà ïé÷ãBáe dúBà ïéørørî íéî àîhzLëì¦§¤¦¨¥©¦§©§§¦¨§¦¨¨¥
?íéðBøçàä ïéàeOéð ìr íãà äðúiL eäî :éLà áø©©¦©¤©§¤¨¨©¦¦¨©£¦
Løâîc ïéðîéæ àîìéc Bà ,déì äøéñà àì àäéî àzLä̈§¨¦¨¨£¦¨¥¦§¨¦§¦¦§¨¥
äéä àlL ïéåL ìkä òîL àz ?dì øãäî øãäå dì̈©£©©£©¨¨§©©Ÿ¨¦¤Ÿ¨¨
øçà ìr àìå ,ñøàúzL íãB÷ ìr àì dnr äðúî©§¤¦¨Ÿ©¤¤¦§¨¥§Ÿ©©©
àì äpøéæçé Ck øçàå úàîèðå ãçàì äøzñð .LøbúzL¤¦§¨¥¦§§¨§¤¨§¦§¥§©©¨©£¦¤¨Ÿ
òîL ,éðúîc éîð éëä àîhéúå äpøéæçé àä ,äðúî äéä̈¨©§¤¨©£¦¤¨§¦¨¥¨¦©¦§©§¥§©
äMàäL ãnìî "úàðwä úøBz úàæ" :ïðaø eðz .dpéî¦¨¨©¨¨Ÿ©©§¨Ÿ§©¥¤¨¦¨

æ" øîBà äãeäé 'ø ,äðBLå äúBLäúBL äMàä ïéàL "úà ¨§¨§¨¥Ÿ¤¥¨¦¨¨
àéðeçð eðéðôì ãéräå äNrî :äãeäé 'ø øîà .äðBLå§¨¨©§¨©£¤§¥¦§¨¥§§¨
Búeãr eðìaé÷å ,äðBLå äúBL äMàäL ïéçéL øôBç¥¦¦¤¨¦¨¨§¨§¦©§¥
:íéøîBà íéîëçå .ãçà Léàa àì ìáà ,íéLðà éðLa¦§¥£¨¦£¨Ÿ§¦¤¨©£¨¦§¦
éðLa ïéa ãçà Léàa ïéa ,äðBLå äúBL äMàä ïéà¥¨¦¨¨§¨¥§¦¤¨¥¦§¥
éàøúa ïðaøå ?"úàæ" áéúëä éîð àn÷ àpzå .íéLðà£¨¦§©¨©¨©¦¨§¦Ÿ§©¨¨©§¨¥
ìrBáe ãçà Léàa :àáø øîà ?"úøBz" áéúk àä éîð©¦¨§¦©¨©¨¨§¦¤¨¥
,äðBLå äúBL äMàä ïéàã éâéìt àì àîìr éleëc ãçà¤¨§¥¨§¨¨§¦¦§¥¨¦¨¨§¨
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dheq(iriax meil)

äñeðëe íáé úøîBLå,md meaii zxeza ef dy` ly di`eyip m` - §¤¤¨¨§¨
lblbn ,eizgz dxzqpe dl `piwe ,df dnaiie mipa `ll eig` zny
onfa xnelk ,mai zxney dzidyk dzpif `ly dreay mb dilr
zxne`y ,dligza dxn`y dnl dpynd zxfeg .meail dpizndy
lr on`y ,zyxtne ,dreayd lr on` dl`d lr on` dheqd

zxne`y eyexit dreaydéúàîèð àlL ïîàz` dilr zlawn - ¨¥¤Ÿ¦§¥¦
dzpif `ly dreayd,,epiid dl`d lr on`eeàBáé éúàîèð íàå§¦¦§¥¦¨

éazexen`d zellwd dilr e`eai dzpif m`y dnvr lr zlawn - ¦
.`xwnaøéàî éaøe wlegøîBàzxne`y calny ,àlL ïîà ©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ
éúàîèðxara eizgz dzpif `ly zraypy -,mb zxne`ïîà ¦§¥¦¨¥

ànhà àlL,`adl mb eizgz dpfz `ly dreay dilr milblbn - ¤Ÿ¤©¨
.dpfzy xg`l da erbti eiykr dzeyy mind ,`adl dpfz m`e

y ,dpynd zx`ane¯ ïéåL ìkäm`d ewlgpy minkge xi`n iax ©Ÿ¨¦
micen ,`adl dpfz `ly dreay dilr milblbndnò äðúî ïéàL¤¥©§¤¦¨

,rayzy dilr milblbn oi` -ìò àìdzpif `ly jkíãB÷ Ÿ©¤
ñøàúzLelìò àìå .l dpfz `ly jkLøbúzL øçà.epnn ¤¦§¨¥§Ÿ©©©¤¦§¨¥

dyxbzdy xg`l m`y jk lry ,xnelkúàîèðå ãçàì äøzñð- ¦§§¨§¤¨§¦§¥
xg` mr dzpifdøéæçä Ck øçàå ,,oey`xd dlraäðúî äéä àì §©©¨¤§¦¨Ÿ¨¨©§¤

¯ dnòdpi` ,dyexb dcera dpfz m` s`y meyn ,dze` riayd `l ¦¨
ane .eil` xefgl zxq`p,el` mipnf lr zrayp dpi`y dpynd zx`

y meynììkä äæzepf dzpif `ly jk lr `l` dze` miriayn oi` , ¤©§¨
j` ,dlra lr da dxq`py¯ Bì äøeñà äúéä àìå ìòazL ìk̈¤¦¨¥§Ÿ¨§¨£¨

ìòmcew dzpif m` oebk ,dlra lr da zxq`p `ly zepf
,el dqx`zdydnò äðúî äéä àì.dzreay dilr lblbne Ÿ¨¨©§¤¦¨

äúpéfL íáé úøîBL ,àðeðîä áø øîà .àøîâ,mai zxney dcera ¨©©©§¨¤¤¨¨¤¦§¨
dîáéì äøeñàzl`ey .dl uelgi `l` ,mail maizdl zxq`p - £¨¦¨¨

`xnbdéànîok gikedl yi ,daiyne .eilr zxq`py ecnl ¦©
,epzpynnéðz÷cîäñeðëe íáé úøîBLeig` zy` z` mai m`y - ¦§¨¨¥¤¤¨¨§¨

dzpif `ly dreay dilr lblbn ,meaiid xg`l dxzqpe dl `piwe
mai zxney dceraàîìLa zøîà éà ,dzpif m`y xn`p m` - ¦¨§©§¦§¨¨
,mai zxney dcera¯ äøéñà,`pepnd axk ,mail maizdl zxq`p £¦¨

dãäa äðúî éëä íeMîef dreay dilr lblbny xacd oaen -. ¦¨¦©§¤©£¨
zøîà éà àlà,mai zxney dcera dzpif m` s`y¯ äøéñà àì ¤¨¦¨§©§Ÿ£¦¨

,maid lr jka zxq`p dpi`dãäa äðúî éëéädilr lblbn j`id - ¥¦©§¤©£¨
,df onfa dzpif `ly dreayïðúäå,epzpyna -ììkä äæ,ìk §¨§©¤©§¨¨

¯ Bì äøeñà àäz àìå ìòaéz eléàLdze` zxqe` `ly zepf lr ¤¦¦¨¥§Ÿ§¥£¨
,dlra lrdnò äðúî äéä àìgken `l` .driayn did `l - Ÿ¨¨©§¤¦¨

.maid lr zxq`p dzpify mai zxneyy ,`pepnd axk dpyndn

,`xnbd d`ianàáøòîa éøîà,l`xyi ux`a exn` -úéì ¨§¦§©£¨¨¥
àðeðîä áøk àúëìéä.maizdl zxzen dzpify mai zxney `l` , ¦§§¨§©©§¨

e ,`xnbd zl`eyéðz÷c àä àlàepzpynaäñeðëe íáé úøîBL , ¤¨¨§¨¨¥¤¤¨¨§¨
¯dzpif `ly dilr lblbl leki okle maid lr zxq`py gkene

,`xnbd dper .mai zxney dceraépî àädpynd ly `pzd -éaø ¨©¦©¦
ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLecé÷ ïéà øîàc ,àéä àáé÷òmc` - £¦¨¦§¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦

oke ,milg oiyeciwd oi` ,e`l xeqi`a eilr dxeq`y dy` yciwy
xfnn cled el clz m`.xnelkdì éeLîe ,aiygn `aiwr iaxy - §©¥¨

,e`l xeqi`a dxeq`y dy`¯ äåøò ékxeqi`a dxeq`y dy`k ¦¤§¨
m` ,e`l xeqi`a weyl dxeq` mai zxneyy oeik ,ezhiyle .zxk
dlra zgz dzpify yi` zy`k `id ixd ,dzpife e`ld lr dxar
`pzd xaq okle ,maid lr zxq`p `id ok enke ,dlra lr zxq`py
wqtp `l dkldl j` .df onfa dzpif `ly dreay dilr lblbny
meyn oie`l iaiiga milg oiyeciwy `ed oicd `l` ,`aiwr iaxk
dpi` dzpify mai zxney okle ,zezixk iaiigk miaygp mpi`y

.maid lr zxq`p
éòawtzqd -ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäî ,äéîøé éaø ¨¥©¦¦§§¨©¤©§¤¨¨©¦¦

¯ íéðBLàøädl `piwe ,dxifgd jk xg`e ezy` z` yxiby mc` ¨¦¦
dzpif `ly dreay dilr lblbl leki m`d ,miipy oi`eyipa dxzqpe
z` maiiy mai iabl ,wtzqd oke .mipey`xd oi`eyipa eizgz

,dxzqpe dl `piwe dnaid¯ eäî åéçà éàeOéð ìòlblbl leki m`d ©¦¥¨¦©
d`ian .zny eig`l d`eyp dzidyk dzpif `ly dreay dilr

,zewtqd heytl di`x `xnbd,òîL àz,epzpyna epipyäæ ¨§©¤
dnò äðúî äéä àì Bì äøeñà àäz àìå ìòaézL ìk ,ììkä©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ§¥£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨
lblbl leki epi` ,lrad lr dzngn zxq`p dpi`y zepf lr -
epi` dzngn zxq`p dpi`y zepf lr wxy ,wiicl yie ,driaydle

,driaynäøéñà àä,lrad lr dzngn zxq`py zepf lr j` - ¨£¦¨
äðúîc énð éëä.ok dilr lblbnedpéî òîLheytl yi ok m`e - ¨¦©¦§©§¤§©¦¨

zxq`p mipey`xd oi`eyipa eizgz dzpif m` ixdy ,el` zewtq
zxq`p eig`l d`eyp dzidyk dzpif m` oke ,mlerl df zngn eilr
,el` zelira lr dreay lblbl leki jkitl ,df zngn el maizdl

zexqe`y zelira ody.
,dpyna epipyàéðz .'eëå éúàîèð àlL ïîà øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦§©§¨

,xi`n iax zpeek `ziixad zx`anøéàî éaø øîàLk àìdn - Ÿ§¤¨©©¦¥¦
mb zxne`y xi`n iax xn`yànhà àlL ïîà`ly zraypy - ¨¥¤Ÿ¤©¨

dpfzcizra,xnel ezrc lr dlr `líàLcizra,ànhzdíéî ¤¦¦©¨©¦
àlà ,åéLëòî dúBà ïé÷ãBa,ezpeek `id jkànhzLëìm` - §¦¨¥©§¨¤¨¦§¤¦©¨

d ,dpfze dzreay lr xearz cizraíéîlr de`iadyk dzzyy ©¦
dxzqpy dn¯ dúBà ïéøòøòî,dpexb jezl dl exfgiïé÷ãBáe §©§£¦¨§¦

dúBà.dzpify exxaie - ¨
éòawtzqd -,éMà áø`ly mb zraypy xaeqd xi`n iax zrcl ¨¥©©¦

,cizra dpfzíéðBøçàä ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäîleki m`d - ©¤©§¤¨¨©¦¦¨©£¦
onfa eizgz dpfz `ly ,dp`yie xefgie dpyxbi m`y mb driaydl
driayn m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .miipyd oi`eyipd
dxeq`y `vnp dpfz m`y oeik ,el` oi`eyipa eizgz dpfz `ly wx

y oeik ,df ote`a j` ,oi`eyipd ick jez eilr¯ àzLäonfa ©§¨
,mipey`xd oi`eyipddéì äøéñà àì àäéîonfa dpfz m` s` - ¦¨Ÿ£¦¨¥

epi` ,mipey`xd oi`eyipd onfl eilr dxq`p `l ,miipyd oi`eyipd
.ef dreay dilr lblbl zrk leki,àîìéc Bày oeikLøâîc ïéðîéæ ¦§¨¦§¦¦§¨¥

dì øcäî øãäå dìiz `ly s` -seqy oeik j` ,el` oi`eyipa xq` ¨©£©©§©¨
d`ian .jk lr dreay dilr lblbl leki ,ef zepfa eilr xq`iz seq

,wtqd heytl di`x `xnbdòîL àz,epzpyna epipyïéåL ìkä ¨§©©Ÿ¨¦
ìò àì dnò äðúî äéä àlLdzidy zepfàìå ,ñøàúzL íãB÷ ¤Ÿ¨¨©§¤¦¨Ÿ©¤¤¦§¨¥§Ÿ

ìòl didzy zepfLøbúzL øçàepnn,dzidy onfa m` s` okle ©©©¤¦§¨¥
dyexbúàîèðå ãçàì äøzñðxg` mr dzpif -Ck øçàå , ¦§§¨§¤¨§¦§¥§©©¨

døéæçäy oeik ,dreayd lr dxary aygp epi` ,oey`xd dlraàì ¤§¦¨Ÿ
dnò äðúî äéäwxy ,wiicl yie .df onf lr dze` riayd `l - ¨¨©§¤¦¨

,driayn epi` dyexb oiicr `idy onfa zepf lräpøéæçé àä̈©§¦¤¨
ànhéúå,aey dxifgiy xg`l dpfz m` j` -éðúîc énð éëä- §¦©¨¨¦©¦§©§¥

,jk lr dreay dilr lblbl lekidpéî òîLipyd cvdk gken - §©¦¨
.ef dreay mb dilr lblbn xi`n iax zrcly ,wtqd ly

miwcea dxzqpe ezy`l lrad `piw m` minrt dnk dpc `ziixad
.mixx`nd mina dze`,ïðaø eðzdheq zyxta `xwna xn`púàæ" ¨©¨¨Ÿ

,"úàð÷ä úøBz`pwiy ze`pwd lkay ernyne ,`ed ieaix 'zxez'e ©©§¨Ÿ
df ieaix ,z`fd dxezk dl dyri ezy`läúBL äMàäL ,ãnìî§©¥¤¨¦¨¨

äðBLå.dxzqp `ide dlra dl `piwy mrt lk lräãeäé éaøwleg §¨©¦§¨
e,øîBàdlindn,'úàæ'micnele ,mihrnnäúBL äMàä ïéàL ¥Ÿ¤¥¨¦¨¨

äðBLå`piw aey m` s`e ,zg` mrt `l` dheq dy` miwyn oi`y - §¨
.dze` miwyn oi` - dxzqpe dlra dläNòî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤

ïéçéL øôBç àéðeçð eðéðôì ãéòäå,äðBLå äúBL äMàäLmrt §¥¦§¨¥§§¨¥¦¦¤¨¦¨¨§¨
,dipyBúeãò eðìaé÷å,ok bedpl¯ íéLðà éðLamrt dzzy m`y §¦©§¥¦§¥£¨¦

miwyn ,dxzqpe dl `piw ipyd mbe ,xg`l z`ype dlra zne ,zg`
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קצי

oifge` mipya cenr gi sc oey`x wxtdheq
.äñeðëe íáé úøîBL`NW drEaW dilr lBlbn ,dxYqpe Dl `Pwe DqpkE FYnai dzid m`e ¤¤¨¨§¨§¦¨§¨§¦§§¨¨§¦¥¨§¦§¨¨§©§¥¨¤¨§¨¤Ÿ

xnW eia`e FnM ,dPnAiIW mail zpYnnE dRvn mai zxnFW .mai zxnFW `idWM z`nhp¦§¥§¤¦¤¤¨¨¤¤¨¨§©¨©§¤¤§¨¨¤§©§¤¨§§¨¦¨©

xaCd z`(fl ziW`xA)iz`Hg lr xFnWY `l ,(ci aFI`):.éúàîèð àlL ïîà,drEaW zlAw Epiid ¤©¨¨§¥¦Ÿ¦§©©¨¦¦¨¥¤Ÿ¦§¥¦©§©¨©§¨

ipriAWn `xnBA lirl xn`cM ,DriAWdW KxcM dl` zlAw Epiid iA E`ai iz`nhp m`e§¦¦§¥¦¨Ÿ¦©§©¨©¨¨§¤¤¤¦§¦¨¦§¨©§¥©§¨¨©§¦©¦

Epiide ,KiA E`ai z`nhp m`e z`nhp `NW Kilr̈©¦¤Ÿ¦§¥§¦¦§¥¨Ÿ¦§©§

`ipzC dl`d lr on` drEaXd lr on`C FWExiR¥§¨¥©©§¨¨¥©¨¨¨§©§¨

:`WixA.àîhà àlL ïîàonf xg`l `nHY m`W §¥¨¨¥¤Ÿ¤¨¥¤¦¦¨©§©©§©

n min`ipzcM ,`nHYW xg`l DzF` oixrxr ©¦§©§§¦¨§©©¤¦¨©¦§©§¨

:`xnBA `ziixaA.'åk LøbúzL øçà ìò àìå §¨©§¨©§¨¨§Ÿ©©©¤¦§¨¥§
:cizrd lr dpzn xn`C n"xl ENt`e.úàîèðå ©£¦§§¨©©§¤©¤¨¦§¦§¥

`N` Fl xFfgl eilr zxq`p Dpi`C ,diWExibA§¥¤¨§¥¨¤¡¤¤¨¨©£¤¨

aizM ikC ,oiWECw ici lr z`Vp k"`(ck mixaC)`l ¦¥©§¥¦¦§¦§¦§¨¦Ÿ

DYgwl aEWl DgNW xW` oFW`xd DlrA lkEi©©£¨¨¦£¤¦§¨¨§©§¨

Wi`l dzide aizkcM ,aizM oi`EVpe oiWECw xg ©̀©¦¦§¦¦§¦§¦§¦§¨§¨§¦

:oFxg`d Wi`d D`pUE xg`.äúpfL 'îâ`idWM ©¥§¥¨¨¦¨©£¤¦§¨§¤¦

:mai zxnFW.dîáéì äøeñàzgY dzPGW dX`M ¤¤¨¨£¨¦¨¨§¦¨¤¦§¨©©

:Dlral dxEq`W DlrA.íáé úøîBL éðz÷cî ©£¨¤£¨§©£¨¦§¨¨¥¤¤¨¨
:mai zxnFW `idWM dzPGW zEpf lr DriAWOW¤©§¦¨©§¤¦§¨§¤¦¤¤¨¨

.àîìLa zøîà éàikd mEXn ,eilr zxq`p dzPf ¦¨§©§¦§¨¨¦§¨¤¡¤¤¨¨¦¨¥

i` `N` ,zEpf FzF` lr s` lEBlB i"r dpzn©§¤¦§©©§¤¨¦

:'eM Yxn`.ïéñôBz ïéLec÷ ïéàdxEq`d dX`l ¨§©§¥¦¦§¦§¦¨¨£¨

,ixn`e Dilr ibilR opAxe .e`lA DWCwnd lr©©§©§¨§¨§©¨¨§¦¥£¥§¨§¥

oie`l iaiIgA la` iqtY `lC `Ed zEzixM iaiIgA§©¨¥§¦§Ÿ¨§¥£¨§©¨¥¨¦

zFxEng oie`l iaiIg iEWn r"xl `nl` ,iqtŸ§¥©§¨§§©¦©¨¥¨¦£

,xfnn clEdW zEzixM iaiIgM mdixEQ` oiprl§¦§©¦¥¤§©¨¥§¦¤©¨¨©§¥

lr `AdC ikid iM iOp DlrA lr xFq`l iAblE§©¥¤¡©©£¨©¥¦¥¦§©¨©

`Ad oM DlrA lr dxEq` zxkA `idW Wi` zW ¥̀¤¦¤¦§¨¥£¨©©£¨¥©¨

zW` didz `lA eilr `idW iOp mai zxnFW lr©¤¤¨¨©¥¤¦¨¨§Ÿ¦§¤¥¤

xf Wi`l dvEgd zOd(dk mixaC):Dnai lr DxqF` ©¥©¨§¦¨§¨¦§¨©§¨¨

.dì éeLîe:oie`l iaiIgl.äåøò ék:zxkCïéàeOð §©¥¨§©¨¥¨¦¦¤§¨§¨¥¦¦
.íéðBLàøä:dxYqpe Dl `Pwe Dxifgde DWxB oFbM ¨¦¦§¥§¨§¤¡¦¨§¦¥¨§¦§§¨

.eäî [åéçà éàeOð ìò],eig` zgYW zEpf lBlbl ©¦¥¨¦©§©§¥§¤©©¨¦

mai zxnFW d`EUpE dqEx` 'ipznA opzC `dC§¨¦§©§©§¦£¨§¨¤¤¨¨

mai dPwWIW i`w `zY` `cgA e`l dqEpkE§¨¨©£¨¦§¨¨¥¤©§¤¨¨¨

`N` ,eig` lW oi`EVpe oiqExi`d lr dPriAWie§©§¦¤¨©¨¥¦§¦¦¤¨¦¤¨

lr DOr dpzn dwWn lrAd m` ,ipYw iNn iNn¦¥¦¥¨¨¥¦©©©©§¤©§¤¦¨©

dpzn dwWn DqpMW maId m`e ,d`EUpE dqEx £̀¨§¨§¦©¨¨¤§¨¨©§¤©§¤

:dqEpkE mai zxnFW DOrénð éëä äøéñà àä ¦¨¤¤¨¨§¨¨£¦¨¨¥©¥
.äðúîcmipFW`xd oi`EVp zEpfA eilr zxq`p Ffe §©§¤§¤¡¤¤¨¨¦§¦¦¨¦¦

w"tA xn`cM ,eig` i`EVp zEpfA oke mlFrllirl) §¨§¥¦§¦¥¨¦¦§¨©§§¥

(.a sC:znAiizn `le zvlFg zn m`eøîàLk àì ©§¦¥¤¤§Ÿ¦§©¤¤Ÿ§¤¨©
.àîhà àlL ïîà î"øwcaYW FYrC lr dzlr ¨¥¤Ÿ¤¨©¨§¨©©§¤¦§Ÿ

:cizrd lr eiWkr.dúBà ïéøòøòîDl oixfFg ©§¨©¤¨¦§©§§¦¨§¦¨

d`xp dwWn i"r wpgPd mc`M DpFxB KFzl§§¨§¨¨©¤¡¨©§¤¦§¤

ExrFri xaW zwrf oFWl `Ede ,xrxr dWFrM§¤©§¨§§©£©¤¤§¥

(eh EdirWi):.íéðBøçà ïéàeOð ìòdpzn xn`C n"xl §©§¨©¦¦©£¦§§¨©©§¤

drEaW lEBlbA DOr dpzIW Edn cizrd lr©¤¨¦©¤©§¤¦¨§¦§§¨

:`OHze dPxifgie dPWxbi m` `OHY `NWøçàå ¤Ÿ¦©¨¦§¨§¤¨§©£¦¤¨§¦©¨§©©
.äpøéæçé Ck`lC diWExB iniA `OHzC `nrh ¨©£¦¤¨©§¨§¦©¨¦¥¥¤¨§Ÿ

iOp ikd dxfg xg`l `OHY `d ,dilr `xQYin¦©§¨¨¤¨¨¦©¨§©©£¨¨¨¥©¥

:eiWkr ipznC.úBàðwä úøBzlkl zg` dxFY §©§¥©§¨©©§¨¨©©§¨

:z`Gd dxFYM Dl dUri oNkAW ,zF`pTdéaø ©§¨¤§ª¨©£¤¨©¨©Ÿ©¦
.úàæ øîBà äãeäé:zxg` `le z`f ,`Ed `hErin §¨¥Ÿ¦¨Ÿ§Ÿ©¤¤
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ïîàmind `l` eiykrn dze` oiwcea mind xne` n"x didy `l inlyexi .`nh` `ly

:rxtnl dze` oiwcea mind `nhzykl da micewtúøîåùdxeq` dzpify mai

ecen `kd r"xc` ibilte oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw ixn`c opaxl 'it` 'it .dnail

dax dy`da xn`ck(:av sc zenai)`dz `l xf yi`l dvegd znd zy` didz `l da aizkc

`lc dexrk dl ieyn `xwc `nl` xfl died da

`iede dia `cib`c meyn oiyeciw da iqtz

:dzpify ezqex`k

éøîà.`pepnd axk `zklid zil `axrna

oixcdpqc w"t seqa(:fi sc)yxtn

b"r` d`xpe dinxi iax epiid `axrna ixn`c

`zklid `pepnd axk `zklid zilc wiqtc

dax dy`da xn`c dizeek(:av sc zenai)axc

l`enye dnaia oiqtez oiyeciw oi`c dil `xiaq

wiqte hb dkixv epizeipra xn`e dil `wtqn

sqei xa `iig ax xn` lcib axe l`enyk xnin`

'x oke `pepnd axck zepfa da yi oi`eyip ax xn`

oiyeciw oi`c mzd edl `xiaq i`pi 'xe opgei

xg`lc 'ipznn opgei 'x dl hiyte dnaia oiqtez

i`lcc e`l i` i`pi iax l"`e jinai jil uelgiy

l"x l"`e dizez `zipbxn zgkyn in `tqg jl

r"x 'ipzn `"d dax `xab jqlwc e`l i` i"xl

iwen `dc opgei 'xc` bilt `l l"x edine `id

wxtd eze`a mzd(.dv sc)mewna dne ipzwc `d

mai zxneya xqe`d xq`p lw xeqi`d lr `ay

idliyae `xnb `idd seqae `pepnd axcke

ulegd(:hn sc my)i` dil `wtqn iia` inp opixn`

oihiba wxefd 'tae l`enyk i` axk(:t sc)ibilt

`pepnd axl `zaeiz ded 'ipzn i` `xnbc ipyil

ik dizriiq igcinl ivn mzde dizriiq ded i`

dl igcc `l` r"xk oizipzn dinwe`l `kd

j`id yxtn inlyexia diteb 'ipznc `pyiln

adf milfd eilr `xwy opgei iaxl i`pi iax qliw

oz ial gnye ipa mkg jipirn efili l` ipa qikn

l"x l"` gwl sqeie mkg rnyi cer mkgie mkgl

dil xzt `ed leki diqeliw iweqt el` lk xza

el ztki` dn dipaizie mzd dil igc eze r"xk

ezy` z` `pwe dxn` dxezd iepiw iab xfnn

rnyn mzdc `pwqn metle ezy` zvwn elit`

mzd qxb ikde `pepnd axk `zklid zilc

'x dzial zxzen xne` `"x dzpify mai zxney

i`pi x"` dzial dxeq` xne` iel oa ryedi

ok ipze dzial zxzen dzpify mai zxney

oa awri iax dnai ipirn `le dyi` ipirn dnlrpe

dzid zpdke did dyrn eda` 'x mya icaf

oi` zekn `l s` oea xa iqei x"` dzial dxzede

iax` i`pi iax biltc rnyn inlyexid itl da

dxeaga i`pi x"` dax dy`da xn`c `d i`pi

ikd 'iqxb dnaia oiqtez oiyeciw oi` exnbe epnp

epnp i`pi x"` ok `l l`eny x"` inlyexia

:'eke oiqtez oiyecw oi`y oipn mipwf dnke miyly

åäî.mipexg`d oi`eyip lr mc` dpziy

lgen mc`y `hiyt i`pi x"` inlyexi

dl `piw `ciar jid lgny ink yxib iepiw lr

`niz i` dipy mrt dl ze`pwl jixv lgny ink yxib `niz i` dxzqpe dxifgd dyxibe

da rcie dxzqpe dl `piw m` la` dipy mrt dl ze`pwl jixv oi` lgn `ly ink yxib

mind oi`y xg`n e` `id dxedh mind dze` ewca `le dzzy dxzqpe dxifgde dyxibe

:dzial dxeq`e `id d`nh dy`d z` oiwceaïéà:oeilha`e dirny iptl dyliye dzpiye dzzyy gikez zinkxek inlyexi .dpeye dzey dy`dåðìá÷r"v .miyp` ipya ezecr

oiyeciwc w"ta(.gi sc)oeik xity `gip mzd i"yx yexitle] dpype xknp cg` mc`a la` mc` ipa ipya exkenl i`yx dz` i` aey zg` mrt xknpy oeik ezaipba ipzwc `d mzd opinwenc

:iax ztqezn ['eke zg` mrt xknpyïðáøåzezixkc a"ta dil opiyxc `d z"`e .zxez aizkd i`xza(:h sc)l"ie daxd miyp` ici lr ezy`l `piw m` elit` cg` oaxw `ian mc`y

opiyxc `kd la` ze`pwn ol `wtpe olek lr zg` dgpn `iane olek lr zg` mrta dwyn daxd minrt oke dxzqpe ipeltn dl `piwe dxzqpe ipeltn dl `piw dzzyy mcew ixiin mzdc

:zipy dzeye zxfegy dxzqpe dizy xg`l dl `piwe xfgy dpeye dzeyl zxezàéáî äéä êìò ïøãä
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íàå ,éúàîèð àlL ïîà .äñeðëe íáé úøîBLå§¤¤¨¨§¨¨¥¤¦§¥¦§¦
á ãåîò çé óã

éúàîèð àlL ïîà :øîBà øéàî 'ø .éa eàBáé éúàîèð¦§¥¦¨¦¥¦¥¨¥¤¦§¥¦
àì dnr äðúî ïéàL ïéåL ìkä .àîhà àlL ïîà̈¥¤¤¨¥©Ÿ¨¦¤¥©§¤¦¨Ÿ
äøzñð .LøbúzL øçà ìr àìå ñøàúzL íãB÷ ìr©¤¤¦§¨¥§Ÿ©©©¤¦§¨¥¦§§¨
äðúî äéä àì ,døéæçä Ck øçàå ,úàîèðå ãçàì§¤¨§¦§¥§©©¨¤¡¦¨Ÿ¨¨©§¤
Bì äøeñà äúéä àìå ìrazL ìk :ììkä äæ .dnr¦¨¤©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ¨§¨£¨

:dnr äðúî äéä àì'îâúøîBL :àðeðîä áø øîà Ÿ¨¨©§¤¦¨¨©©©§¨¤¤
úøîBL" éðú÷cî ?éànî .dîáéì äøeñà äúpéfL íáé̈¨¤¦§¨£¨¦¨¨¦©¦§¨¨¥¤¤
éëä íeMî ,äøéñà àîìLa zøîà éà ."äñeðëe íáé̈¨§¨¦¨§©§¦§¨¨£¦¨¦¨¦
äðúî éëéä ,äøéñà àì úøîà éà àlà ,dãäa äðúî©§¤©£¨¤¨¦¨§©¨£¦¨¥¦©§¤
àäz àìå ìraéz eléàL ìk :ììkä äæ ,ïðúäå ?dãäa©£¨§¨§©¤©§¨¨¤¦¦¨¥§Ÿ§¥
úéì :àáørîa éøîà !dnr äðúî äéä àì Bì äøeñà£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨¨§¦§©©§¨¥
íáé úøîBL" éðú÷c àä àlà .àðeðîä áøk àúëìéä¦§§¨§©©§¨¤¨¨§¨¨¥¤¤¨¨
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éàeOéð ìr ?íéðBLàøä ïéàeOéð ìr íãà äðúiL eäî©¤©§¤¨¨©¦¦¨¦¦©¦¥
àìå ìraézL ìk ,ììkä äæ òîL àz ?eäî åéçà̈¦©¨§©¤©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ
éëä äøéñà àä .dnr äðúî äéä àì Bì äøeñà àäz§¥£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨¨£¦¨¨¦
àlL ïîà :øîBà øéàî 'ø dpéî òîL ,äðúîã éîð©¦§©§¤§©¦¨¥¦¥¨¥¤
àlL ïîà øéàî 'ø øîàLk àì àéðz :'eëå éúàîèð¦§¥¦§©§¨Ÿ§¤¨©¥¦¨¥¤
àlà ,åéLërî dúBà ïé÷ãBa íéî àîhz íàL ,àîhà¤¨¥¤¦¦¨¥©¦§¦¨¥©§¨¤¨
éra .dúBà ïé÷ãBáe dúBà ïéørørî íéî àîhzLëì¦§¤¦¨¥©¦§©§§¦¨§¦¨¨¥
?íéðBøçàä ïéàeOéð ìr íãà äðúiL eäî :éLà áø©©¦©¤©§¤¨¨©¦¦¨©£¦
Løâîc ïéðîéæ àîìéc Bà ,déì äøéñà àì àäéî àzLä̈§¨¦¨¨£¦¨¥¦§¨¦§¦¦§¨¥
äéä àlL ïéåL ìkä òîL àz ?dì øãäî øãäå dì̈©£©©£©¨¨§©©Ÿ¨¦¤Ÿ¨¨
øçà ìr àìå ,ñøàúzL íãB÷ ìr àì dnr äðúî©§¤¦¨Ÿ©¤¤¦§¨¥§Ÿ©©©
àì äpøéæçé Ck øçàå úàîèðå ãçàì äøzñð .LøbúzL¤¦§¨¥¦§§¨§¤¨§¦§¥§©©¨©£¦¤¨Ÿ
òîL ,éðúîc éîð éëä àîhéúå äpøéæçé àä ,äðúî äéä̈¨©§¤¨©£¦¤¨§¦¨¥¨¦©¦§©§¥§©
äMàäL ãnìî "úàðwä úøBz úàæ" :ïðaø eðz .dpéî¦¨¨©¨¨Ÿ©©§¨Ÿ§©¥¤¨¦¨

æ" øîBà äãeäé 'ø ,äðBLå äúBLäúBL äMàä ïéàL "úà ¨§¨§¨¥Ÿ¤¥¨¦¨¨
àéðeçð eðéðôì ãéräå äNrî :äãeäé 'ø øîà .äðBLå§¨¨©§¨©£¤§¥¦§¨¥§§¨
Búeãr eðìaé÷å ,äðBLå äúBL äMàäL ïéçéL øôBç¥¦¦¤¨¦¨¨§¨§¦©§¥
:íéøîBà íéîëçå .ãçà Léàa àì ìáà ,íéLðà éðLa¦§¥£¨¦£¨Ÿ§¦¤¨©£¨¦§¦
éðLa ïéa ãçà Léàa ïéa ,äðBLå äúBL äMàä ïéà¥¨¦¨¨§¨¥§¦¤¨¥¦§¥
éàøúa ïðaøå ?"úàæ" áéúëä éîð àn÷ àpzå .íéLðà£¨¦§©¨©¨©¦¨§¦Ÿ§©¨¨©§¨¥
ìrBáe ãçà Léàa :àáø øîà ?"úøBz" áéúk àä éîð©¦¨§¦©¨©¨¨§¦¤¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dheq(iriax meil)

äñeðëe íáé úøîBLå,md meaii zxeza ef dy` ly di`eyip m` - §¤¤¨¨§¨
lblbn ,eizgz dxzqpe dl `piwe ,df dnaiie mipa `ll eig` zny
onfa xnelk ,mai zxney dzidyk dzpif `ly dreay mb dilr
zxne`y ,dligza dxn`y dnl dpynd zxfeg .meail dpizndy
lr on`y ,zyxtne ,dreayd lr on` dl`d lr on` dheqd

zxne`y eyexit dreaydéúàîèð àlL ïîàz` dilr zlawn - ¨¥¤Ÿ¦§¥¦
dzpif `ly dreayd,,epiid dl`d lr on`eeàBáé éúàîèð íàå§¦¦§¥¦¨

éazexen`d zellwd dilr e`eai dzpif m`y dnvr lr zlawn - ¦
.`xwnaøéàî éaøe wlegøîBàzxne`y calny ,àlL ïîà ©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ
éúàîèðxara eizgz dzpif `ly zraypy -,mb zxne`ïîà ¦§¥¦¨¥

ànhà àlL,`adl mb eizgz dpfz `ly dreay dilr milblbn - ¤Ÿ¤©¨
.dpfzy xg`l da erbti eiykr dzeyy mind ,`adl dpfz m`e

y ,dpynd zx`ane¯ ïéåL ìkäm`d ewlgpy minkge xi`n iax ©Ÿ¨¦
micen ,`adl dpfz `ly dreay dilr milblbndnò äðúî ïéàL¤¥©§¤¦¨

,rayzy dilr milblbn oi` -ìò àìdzpif `ly jkíãB÷ Ÿ©¤
ñøàúzLelìò àìå .l dpfz `ly jkLøbúzL øçà.epnn ¤¦§¨¥§Ÿ©©©¤¦§¨¥

dyxbzdy xg`l m`y jk lry ,xnelkúàîèðå ãçàì äøzñð- ¦§§¨§¤¨§¦§¥
xg` mr dzpifdøéæçä Ck øçàå ,,oey`xd dlraäðúî äéä àì §©©¨¤§¦¨Ÿ¨¨©§¤

¯ dnòdpi` ,dyexb dcera dpfz m` s`y meyn ,dze` riayd `l ¦¨
ane .eil` xefgl zxq`p,el` mipnf lr zrayp dpi`y dpynd zx`

y meynììkä äæzepf dzpif `ly jk lr `l` dze` miriayn oi` , ¤©§¨
j` ,dlra lr da dxq`py¯ Bì äøeñà äúéä àìå ìòazL ìk̈¤¦¨¥§Ÿ¨§¨£¨

ìòmcew dzpif m` oebk ,dlra lr da zxq`p `ly zepf
,el dqx`zdydnò äðúî äéä àì.dzreay dilr lblbne Ÿ¨¨©§¤¦¨

äúpéfL íáé úøîBL ,àðeðîä áø øîà .àøîâ,mai zxney dcera ¨©©©§¨¤¤¨¨¤¦§¨
dîáéì äøeñàzl`ey .dl uelgi `l` ,mail maizdl zxq`p - £¨¦¨¨

`xnbdéànîok gikedl yi ,daiyne .eilr zxq`py ecnl ¦©
,epzpynnéðz÷cîäñeðëe íáé úøîBLeig` zy` z` mai m`y - ¦§¨¨¥¤¤¨¨§¨

dzpif `ly dreay dilr lblbn ,meaiid xg`l dxzqpe dl `piwe
mai zxney dceraàîìLa zøîà éà ,dzpif m`y xn`p m` - ¦¨§©§¦§¨¨
,mai zxney dcera¯ äøéñà,`pepnd axk ,mail maizdl zxq`p £¦¨

dãäa äðúî éëä íeMîef dreay dilr lblbny xacd oaen -. ¦¨¦©§¤©£¨
zøîà éà àlà,mai zxney dcera dzpif m` s`y¯ äøéñà àì ¤¨¦¨§©§Ÿ£¦¨

,maid lr jka zxq`p dpi`dãäa äðúî éëéädilr lblbn j`id - ¥¦©§¤©£¨
,df onfa dzpif `ly dreayïðúäå,epzpyna -ììkä äæ,ìk §¨§©¤©§¨¨

¯ Bì äøeñà àäz àìå ìòaéz eléàLdze` zxqe` `ly zepf lr ¤¦¦¨¥§Ÿ§¥£¨
,dlra lrdnò äðúî äéä àìgken `l` .driayn did `l - Ÿ¨¨©§¤¦¨

.maid lr zxq`p dzpify mai zxneyy ,`pepnd axk dpyndn

,`xnbd d`ianàáøòîa éøîà,l`xyi ux`a exn` -úéì ¨§¦§©£¨¨¥
àðeðîä áøk àúëìéä.maizdl zxzen dzpify mai zxney `l` , ¦§§¨§©©§¨

e ,`xnbd zl`eyéðz÷c àä àlàepzpynaäñeðëe íáé úøîBL , ¤¨¨§¨¨¥¤¤¨¨§¨
¯dzpif `ly dilr lblbl leki okle maid lr zxq`py gkene

,`xnbd dper .mai zxney dceraépî àädpynd ly `pzd -éaø ¨©¦©¦
ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLecé÷ ïéà øîàc ,àéä àáé÷òmc` - £¦¨¦§¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦

oke ,milg oiyeciwd oi` ,e`l xeqi`a eilr dxeq`y dy` yciwy
xfnn cled el clz m`.xnelkdì éeLîe ,aiygn `aiwr iaxy - §©¥¨

,e`l xeqi`a dxeq`y dy`¯ äåøò ékxeqi`a dxeq`y dy`k ¦¤§¨
m` ,e`l xeqi`a weyl dxeq` mai zxneyy oeik ,ezhiyle .zxk
dlra zgz dzpify yi` zy`k `id ixd ,dzpife e`ld lr dxar
`pzd xaq okle ,maid lr zxq`p `id ok enke ,dlra lr zxq`py
wqtp `l dkldl j` .df onfa dzpif `ly dreay dilr lblbny
meyn oie`l iaiiga milg oiyeciwy `ed oicd `l` ,`aiwr iaxk
dpi` dzpify mai zxney okle ,zezixk iaiigk miaygp mpi`y

.maid lr zxq`p
éòawtzqd -ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäî ,äéîøé éaø ¨¥©¦¦§§¨©¤©§¤¨¨©¦¦

¯ íéðBLàøädl `piwe ,dxifgd jk xg`e ezy` z` yxiby mc` ¨¦¦
dzpif `ly dreay dilr lblbl leki m`d ,miipy oi`eyipa dxzqpe
z` maiiy mai iabl ,wtzqd oke .mipey`xd oi`eyipa eizgz

,dxzqpe dl `piwe dnaid¯ eäî åéçà éàeOéð ìòlblbl leki m`d ©¦¥¨¦©
d`ian .zny eig`l d`eyp dzidyk dzpif `ly dreay dilr

,zewtqd heytl di`x `xnbd,òîL àz,epzpyna epipyäæ ¨§©¤
dnò äðúî äéä àì Bì äøeñà àäz àìå ìòaézL ìk ,ììkä©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ§¥£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨
lblbl leki epi` ,lrad lr dzngn zxq`p dpi`y zepf lr -
epi` dzngn zxq`p dpi`y zepf lr wxy ,wiicl yie ,driaydle

,driaynäøéñà àä,lrad lr dzngn zxq`py zepf lr j` - ¨£¦¨
äðúîc énð éëä.ok dilr lblbnedpéî òîLheytl yi ok m`e - ¨¦©¦§©§¤§©¦¨

zxq`p mipey`xd oi`eyipa eizgz dzpif m` ixdy ,el` zewtq
zxq`p eig`l d`eyp dzidyk dzpif m` oke ,mlerl df zngn eilr
,el` zelira lr dreay lblbl leki jkitl ,df zngn el maizdl

zexqe`y zelira ody.
,dpyna epipyàéðz .'eëå éúàîèð àlL ïîà øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦§©§¨

,xi`n iax zpeek `ziixad zx`anøéàî éaø øîàLk àìdn - Ÿ§¤¨©©¦¥¦
mb zxne`y xi`n iax xn`yànhà àlL ïîà`ly zraypy - ¨¥¤Ÿ¤©¨

dpfzcizra,xnel ezrc lr dlr `líàLcizra,ànhzdíéî ¤¦¦©¨©¦
àlà ,åéLëòî dúBà ïé÷ãBa,ezpeek `id jkànhzLëìm` - §¦¨¥©§¨¤¨¦§¤¦©¨

d ,dpfze dzreay lr xearz cizraíéîlr de`iadyk dzzyy ©¦
dxzqpy dn¯ dúBà ïéøòøòî,dpexb jezl dl exfgiïé÷ãBáe §©§£¦¨§¦

dúBà.dzpify exxaie - ¨
éòawtzqd -,éMà áø`ly mb zraypy xaeqd xi`n iax zrcl ¨¥©©¦

,cizra dpfzíéðBøçàä ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäîleki m`d - ©¤©§¤¨¨©¦¦¨©£¦
onfa eizgz dpfz `ly ,dp`yie xefgie dpyxbi m`y mb driaydl
driayn m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .miipyd oi`eyipd
dxeq`y `vnp dpfz m`y oeik ,el` oi`eyipa eizgz dpfz `ly wx

y oeik ,df ote`a j` ,oi`eyipd ick jez eilr¯ àzLäonfa ©§¨
,mipey`xd oi`eyipddéì äøéñà àì àäéîonfa dpfz m` s` - ¦¨Ÿ£¦¨¥

epi` ,mipey`xd oi`eyipd onfl eilr dxq`p `l ,miipyd oi`eyipd
.ef dreay dilr lblbl zrk leki,àîìéc Bày oeikLøâîc ïéðîéæ ¦§¨¦§¦¦§¨¥

dì øcäî øãäå dìiz `ly s` -seqy oeik j` ,el` oi`eyipa xq` ¨©£©©§©¨
d`ian .jk lr dreay dilr lblbl leki ,ef zepfa eilr xq`iz seq

,wtqd heytl di`x `xnbdòîL àz,epzpyna epipyïéåL ìkä ¨§©©Ÿ¨¦
ìò àì dnò äðúî äéä àlLdzidy zepfàìå ,ñøàúzL íãB÷ ¤Ÿ¨¨©§¤¦¨Ÿ©¤¤¦§¨¥§Ÿ

ìòl didzy zepfLøbúzL øçàepnn,dzidy onfa m` s` okle ©©©¤¦§¨¥
dyexbúàîèðå ãçàì äøzñðxg` mr dzpif -Ck øçàå , ¦§§¨§¤¨§¦§¥§©©¨

døéæçäy oeik ,dreayd lr dxary aygp epi` ,oey`xd dlraàì ¤§¦¨Ÿ
dnò äðúî äéäwxy ,wiicl yie .df onf lr dze` riayd `l - ¨¨©§¤¦¨

,driayn epi` dyexb oiicr `idy onfa zepf lräpøéæçé àä̈©§¦¤¨
ànhéúå,aey dxifgiy xg`l dpfz m` j` -éðúîc énð éëä- §¦©¨¨¦©¦§©§¥

,jk lr dreay dilr lblbl lekidpéî òîLipyd cvdk gken - §©¦¨
.ef dreay mb dilr lblbn xi`n iax zrcly ,wtqd ly

miwcea dxzqpe ezy`l lrad `piw m` minrt dnk dpc `ziixad
.mixx`nd mina dze`,ïðaø eðzdheq zyxta `xwna xn`púàæ" ¨©¨¨Ÿ

,"úàð÷ä úøBz`pwiy ze`pwd lkay ernyne ,`ed ieaix 'zxez'e ©©§¨Ÿ
df ieaix ,z`fd dxezk dl dyri ezy`läúBL äMàäL ,ãnìî§©¥¤¨¦¨¨

äðBLå.dxzqp `ide dlra dl `piwy mrt lk lräãeäé éaøwleg §¨©¦§¨
e,øîBàdlindn,'úàæ'micnele ,mihrnnäúBL äMàä ïéàL ¥Ÿ¤¥¨¦¨¨

äðBLå`piw aey m` s`e ,zg` mrt `l` dheq dy` miwyn oi`y - §¨
.dze` miwyn oi` - dxzqpe dlra dläNòî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤

ïéçéL øôBç àéðeçð eðéðôì ãéòäå,äðBLå äúBL äMàäLmrt §¥¦§¨¥§§¨¥¦¦¤¨¦¨¨§¨
,dipyBúeãò eðìaé÷å,ok bedpl¯ íéLðà éðLamrt dzzy m`y §¦©§¥¦§¥£¨¦

miwyn ,dxzqpe dl `piw ipyd mbe ,xg`l z`ype dlra zne ,zg`
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המשך בעמוד פג



קצב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dheq(iying meil)

n ok ecnle'úàæ' áéúëcok enk .ïéìòBa éðLe íéLðà éðLady` - ¦§¦Ÿ¦§¥£¨¦§¥£¦
xg`l d`yip jk xg`e ,zne dze` ewyde dxzqpe dlra dl `piwy

,xg` mc` mr xzqiz `ly dl `piw `ede,éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¥
micene¯ äðBLå äúBL äMàäcztqep mrt dze` miwyny,cnlpe §¨¦¨¨§¨

n,'úøBz' áéúëc.minrt dnk dzey zg` dy`y minrty miaxne ¦§¦©
¯ éâéìt ék,oey`xd ,mipte` ipya ewlgp elld mi`pzdãçà Léàa ¦§¦¥§¦¤¨

ïéìòBa éðLeminrt ipy dl `piwe ,cg`l d`eyp dzidy -,lka §¥£¦
,ipyde .xg` mc` mr xzqiz `ly mrtãçà ìòBáe íéLðà éðLa¦§¥£¨¦¥¤¨

d`yip jk xg`e ,zne dze` ewyde dxzqpe dlra dl `piwy -
y .mc` eze` mr xzqiz `ly dl `piw `ed mbe xg`làn÷ àpz©¨©¨

øáñ'úøBz' ,`a¯ éälek ééeaøìoiwyn elld mipte`d ipya s`y ¨©©§©¥§¦
e ,dipy mrt dze`'úàæ'`aéèeòîìwx ,minrt ipy miwyn oi`y Ÿ§©¥

ly ote`aãçà ìòBáe ãçà Léà.,éøáñ éàøúa ïðaøåy'úàæ'`a ¦¤¨¥¤¨§©¨¨©§¨¥¨§¥Ÿ
éälek éèeòîìmrt dze` oiwyn oi` elld mipte`d ipya s`y - §©¥§¦

e ,dipy'úøBz'`aééeaøìly ote`a wx ,dipy mrt oiwynyéðL ©§©¥§¥
äãeäé éaøå .ïéìòBa éðLe íéLðày ,xaq'úàæ'`aézøz éèeòîì £¨¦§¥£¦§©¦§¨Ÿ§©¥©§¥

e ,mipte`'úøBz'`aézøz úBaøì,`xnbd zx`ane .mipte` ©§©©§¥
y'úàæ'`aézøz éèeòîì,oey`xd ,elld mipte`dãçà Léà Ÿ§©¥©§¥¦¤¨

,ãçà ìòBáe,ipydeïéìòBa éðLe ãçà Léàel` mipte` ipyay - ¥¤¨¦¤¨§¥£¦
e .dipy mrt dze` oiwyn oi`'úøBz'`aézøz ééeaøìmipte` ©§©¥©§¥

,oey`xd ,elld,ãçà ìòBáe íéLðà éðL,ipydeéðLe íéLðà éðL §¥£¨¦¥¤¨§¥£¨¦§¥
ïéìòBa.dipy mrt dze` oiwyn el` mipte` ipyay - £¦

àéáî äéä êìò ïøãä

éùéìù ÷øô ¯ ìèåð äéä
ea ex`azie ,dxfra dheqd zebdpd ixcqa weqrl jiynn ,df wxt
mind ziizyl mixeywd mipey mipiipr cere ,dpaxw z`ad ipiipr

.mixnd
.äðùî,dheqd zrayd xg`äéälradCBzî dúçðî úà ìèBð ¨¨¥¤¦§¨¨¦

¯ úéøöî äôéôkdheq zgpn ea z`aen dziidy lqddðúBðå , §¦¨¦§¦§§¨
¯ úøL éìk CBúì,dycwl ick¯ dãé ìò dðúBðåick dheqd ly §§¦¨¥§§¨©¨¨

,sipdläézçzî Bãé çépî ïäëådy`d ici zgz -dôéðîejilen - §Ÿ¥©¦©¨¦©§¤¨§¦¨
.dy`d ici zgz eciyk ,gxfna cixene dlrn `ianeéðäLébäå ó ¥¦§¦¦

,gafnd ly zinexc ziaxrn oxwløéè÷äå õî÷lr unewd z` ¨©§¦§¦
,gafnd.íéðäkì ìëàð øàMäådligzy ,did mixacd xcqaäéä §©§¨¤¡¨©Ÿ£¦¨¨

¯ d÷Lî,mixnd mindn dy`d z`.dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå ©§¨§©©¨©§¦¤¦§¨¨
ïBòîL éaøe wleg,øîBàdligzy ,`ed mixacd xcq dligzkly ©¦¦§¥

d÷Lî äéä Ck øçàå ,dúçðî úà áéø÷î,mindn dy`d z` - ©§¦¤¦§¨¨§©©¨¨¨©§¨

øîàpLdgafnd xihwde dzxkf` z` dgpnd on odkd unwe"øçàå ¤¤¡©§©©
."íéîä úà äLàä úà ä÷Léy ,oerny iax dcen mewn lkneíà ©§¤¤¨¦¨¤©¨¦¦

.äøLk ,dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
øæòìà éaø déì øîà .àøîâzct oa¯ déøãc äiLàé éaøìdidy ¨©¥©¦¤§¨¨§©¦Ÿ¦¨§¨¥

exec oaCòøkà áúéz àì ,jilbx lr cenrz `l` ayz l` -ãò Ÿ¥©©©§¨©
àúléî àäì dì zLøôîc.df xac il yxtzy crúçðîì ïépî ¦§¨§©§¨§¨¦§¨¦©¦§¦§©

.äôeðz äðeòhL äèBñzl`y dn ,diy`i ax eilr dnz,ïì àðî ¨¤§¨§¨§¨¨
`ldéðäå'da áéúk 'ódheq zgpn iabl dxezd dazk yexita - §¥¦§¦¨

xfrl` iax el xn` .'sipde'ïìðî íéìòáaoipn ,`id izl`y - ¦§¨¦§¨¨
,diy`i ax el dpr .odkd mr dtipn dy`d `dzy jixvyàéúà- ¨§¨

' deey dxifba cnlp dheq zgpn ztepz oic¯ íéîìMî 'ãé' 'ãé̈¨¦§¨¦
.minly ly mixeni`e weye dfg ztepznàëä áéúkztepz iabl - §¦¨¨

,dheq zgpnäLàä ãéî ïäkä ç÷ìå"sipde ze`pwd zgpn z` §¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨
"'ebeíúä áéúëe ,ztepz iabl -,minlyäðéàéáz åéãé"iyi` z` §¦¨¨¨¨§¦¤¨

,ipydn cg` micnlpe ."'d iptl dtepz eze` sipdl 'ebe 'dïàk äî©¨
ici lr dtepzd ziyrp ,dheqa -¯ ïläì óà ,ïäkminlya,ziyrp Ÿ¥©§©¨

ici lr mb dtepzdïläl äîe .ïäkmb dtepzd ziyrp ,minlya - Ÿ¥©§©¨
d ici lrïàk óà íéìòaici lr mb dtepzd ziyrp ,dheqa - §¨¦©¨

dãöék àä .íéìòa,cgi mb odke milra ici lr dtepzd miiwzz - §¨¦¨¥©
odkdy ici lr ,`xnbd zx`anéðîe íéìòaä éãé úçz Bãé çépîó ©¦©¨©©§¥©§¨¦¥¦

.enir cgi
,dpyna epipyéðäáéø÷î Ck øçàå d÷Lî äéä 'eëå õî÷ Lébäå ó ¥¦§¦¦¨©§¨¨©§¨§©©¨©§¦
.dúçðî úàmind ziizyy xn`y `nw `pz lr `xnbd zl`ey ¤¦§¨¨

,dgpnd zaxwdl mincewdáø÷à àäz` dpy okl mcewn ixd - ¨©§§¨
mixacd z` dpey `pzdy dxe`kl rnyne ,dgpnd zaxwd xcq
zgpnd zaxwdy ,dler eixac zernynn ,ok m`e ,oziiyr xcqk

,`xnbd zvxzn .diizyl zncewøîà÷ éëä`yixa `pzdøãñ , ¨¦¨¨©¥¤
öék úBçðîéðä ,ã.íéðäkì ìëàð øàMäå øéè÷äå õî÷ Lébäå ó §¨¥©¥¦§¦¦¨©§¦§¦§©§¨¤¡¨©Ÿ£¦

,lreta oziiyr xcqk mixacd z` xcql citwd `l `pzd ,xnelk
xnel `a `l ,d`wydd mcew dpnd zaxwd xcq z` dpyy jkae
zaxwd xcq z` azk dligza `l` .d`wydl zncew daxwddy
dtitk jezn dlhep did daixwdl `ayky xn`e ,dheq zgpn
dybde dtepz ,zelertd xcq z` azk okn xg`le ,'eke zixvn
,mixacd xcq z` x`al `pzd `a okn xg`l wxe .dxhwde dvinw

,xne`e¯ éâéìt äôeb äà÷Läáee` zncew d`wyd m` ,df oica §©§¨¨¨§¦¥
ewlgp ,zncew dgpnd zaxwdy,éøáñ ïðaøc ,ïðaøå ïBòîL éaø©¦¦§§©¨¨§©¨¨¨§¥

áéø÷î ,øáñ ïBòîL éaøå ,dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå d÷Lî©§¨§©©¨©§¦¤¦§¨¨§©¦¦§¨©©§¦
.'ä÷Lé øçàå' øîàpL d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà¤¦§¨¨§©©¨©§¨¤¤¡©§©©©§¤

,dpyna epipy.äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä íàå§¦¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dheq(iyiy meil)

jezl mezpwpw zlhd lr xac xi`n iaxl xn` `l `aiwr iaxy
x`ean dipyd `ziixaae ,el xirdy `ed l`rnyi iax wxe eicd

,dpey`xd `iyewd lr `xnbd dper .jtidlàîìLaepiywdy dn ¦§¨¨
LenMà LenLlv` mcew cnly x`ean dpey`xd `ziixaay - ¦©¦

l`rnyi iax lv` mcew cnly x`ean dipyae `aiwr iaxàìŸ
.àéL÷y ,xnel yiy¯ àøwéòîdligzàáé÷ò éaøc dén÷ì àúà ©§¨¥¦¨¨¨¨§©¥§©¦£¦¨

e ,eitn dxez cenll -déaélà í÷ éöî àìc ïåékgilvd `l - ¥¨§Ÿ¨¥¨©¦¥
,xn`y mipicd ixwir lr cenrløîâå ìàòîLé éaøc dén÷ì àúà̈¨§©¥§©¦¦§¨¥§¨©

àøîb.axl axn exqnpy itk ozxevk zeipynd z` eitn cnle - §¨¨

,drenyd zxevae mipica iwa didy xg`leéaøc dén÷ì àúà øãä£©¨¨§©¥§©¦
àøáñ øáñ ,àáé÷òdf dn iptn ,mipicd zexaq z` eitn cnle - £¦¨¨©§¨¨

.cere mipicd zexewn ,xzen dfe xeq` df ,`nh dfe xedhàlà¤¨
døñàà døñàl`rnyi iaxy x`ean zg` `ziixaay jk lr - £¨¨©£¨¨

,`aiwr iax lr ok xn`p zxg`d `ziixaae mezpwpw lihdl xq`
oiicr.àéL÷,`xnbd dwiqn.àéL÷ ©§¨©§¨

ìkì ,øéàî éaø äéä øîBà ,øîBà äãeäé éaø ,àéðziazk lk - ©§¨©¦§¨¥¥¨¨©¦¥¦©Ÿ
ycwdBécä CBúì íBzð÷ð÷ ïéìéèî§¦¦©§©§§©§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

המשך ביאור למסכת סוצה ליום עשרים לעומר עמ' א

oifge` mipy` cenr hi sc oey`x wxtdheq
,Dl `Pwe xfg m` '` lrA ici lr dpFWe dzFW Dpi`W ihErnl z`f WixC dcEdi iAxC§©¦§¨¨¦Ÿ§©¥¤¥¨¨§¨©§¥©©¦¨©§¦¥¨

lrA i"rC dcEdi 'x xn`wCnE ,ipW lrA ici lr dIpW mrR dzFXW zFAxl zxFY Wixce§¨¦©§©¤¨©©§¦¨©§¥©©¥¦¦§¨¨©§¨§©©

opikxtC Epiide ,minrR ipW dwWn '` lrA ENt` `Ow `PzlC llMn ,dzFWe zxfFg ipW¥¦¤¤§¨¦§¨¦§©¨©¨£¦©©©§¤§¥§¨¦§©§§©§¦¨

:DiPn hrnn `w i`nE z`f aizM `d `Ow `Pze.úàæ áéúëczdin `dC `xAYqnE §©¨©¨¨§¦Ÿ©¨§©¥¦¥¦§¦Ÿ¦§©§¨§¨¦©

:zxg` mrR df lrA Dl `Pwi `NW hrnnwéðL ¨§©¥¤Ÿ§©¥¨©©¤©©©¤¤§¥
.íéìòBa éðLe íéLðàzn df dwWdW xg`l £¨¦§¥£¦§©©¤¦§¨¤¥

:xg` lrFAn Dl `Pwe xg`l z`Vpeáéúëc §¦¥§©¥§¦¥¨¦¥©¥¦§¦
.úøBz:iiEAxl `z` zdin `de.äãeäé 'øå ©§¨¦©¨¨§¦¥§§¨

hrinE aEzMd dAxW xg`C 'eke Dil `xiaq§¦¨¥§§©©¤¦¨©¨¦¥

`l KgxM lr ,hriO dnE dAx dn WxR `le§Ÿ¥¥¨¦¨©¦¥©¨§¨Ÿ

itl Ll Wxtl minkgl `N` aEzMd oxqn§¨¨©¨¤¨©£¨¦§¨¥§§¦

`iEAxC `xAYqnE ,hriO dnE dAx dn mznkg̈§¨¨¨¦¨©¦¥¦§©§¨§¦¨

ipX` `le cg` lrFaA ENt`e i`w miWp` ipX ©̀§¥£¨¦¨¥©£¦§¥¤¨§Ÿ©§¥

z`vnpe xaM Dl `PwC oeiM ,cg` lraE milrFA£¦©©¤¨¥¨§¦¥¨§¨§¦§¥

oEMznE `Ed oxhpw mc`W xaCd d`xp dIwp§¦¨¦§¤©¨¨¤¨¨©§§¨¦§©¥

`le oFW`x cWgn `pW `l KMld ,Dhipwdl§©§¦¨¦§¨Ÿ§¨¥£¨¦§Ÿ

:xg`n `pW§¨¥©¥

àéáî äéä Cìò ïøãä©§¨£¨¨¨¥¦

äéä.dúçðî úà ìèBðopixn` `dC ,lrAd ¨¨¥¤¦§¨¨©©©§¨©§¦¨

`N` zFgpnA dPdM zevn oi`C§¥¦§©§ª¨¦§¨¤¨

`id dvinw zNgY iOp dWBde ,Kli`e dvinTn¦§¦¨¨¥¨§©¨¨©¥§¦©§¦¨¦

dwivie ilM WECw la` ,gAfOl axw xf oi`W¤¥¨¨¥©¦§¥©£¨¦§¦¦¦¨

:xfA xWM onW zFpErHW dlilaE.dãé ìò dðúBðå §¦¨¤§¤¤¨¥§¨§§¨©¨¨
:sipdl.äézçzî Bãé çépî ïäëåsili `xnBaE §¨¦§Ÿ¥©¦©¨¦©§¤¨©§¨¨¨¦

milraE ,odM cie milrA ci ikixv dtEpzC¦§¨§¦¥©§¨¦§©Ÿ¥§¨¦

:dX`d `id dhFq zgpnC.Lébäåziaxrn oxwl §¦§©¨¦¨¦¨§¦¦§¤¤©£¨¦

zFgpn xcqA 'b wxtA (`)ipzcM zinFxC(:hi sC), §¦¦§©§¨§¤¤§¥¤§¨©

daxwde dtEpY ,dhFq zgpnA iaizM Kpd EdNke§ª§¨©§¦¥§¦§©¨§¨§©§¨¨

:dxhwde dvinw.ìëàð øàMäåzFvnwPd lMW §¦¨§©§¨¨§©§¨¤¡¨¤¨©¦§¨

dgpn mzqA zxFY aizkC oilk`p odixiW`xwIe) §¨¥¤¤¡¨¦¦§¦©¦§¨¦§¨©¦§¨

(edPOn zxzFPde cr 'eM dgpOd zxFY z`fe ,§Ÿ©©¦§¨©§©¤¤¦¤¨

:'Fbe.áéø÷î ë"çàåDil `pY `d KixR `xnBA §§©§¦©§¨¨¨¦¨¨¨¥

`YbElR :dxhwd xg`l cFr aixwI dnE xihwde§¦§¦©©§¦§©©©§¨¨§§¨

:i`xTn Dl opitli `xnBA oFrnW 'xE opAxC'îâ §©¨¨¦§©§¨¨©§¦¨¨¦§¨¥

.déøãc äiLàé 'øì`"x lW FxFcaE `Ed `xFn` §Ÿ¦¨§¨¥¨¨§¤

`PY didW dIW`i 'x did cFre ,[ded] zcR oA¤§¨£¨§¨¨Ÿ¦¨¤¨¨©¨

Epiide ,`xnB DiNkA ozpFi 'xC `YbElR xA©§§¨§¨¨§ª¥§¨¨§©§

iAxl `niY `lC DixcC dIW`i 'xl xn`wC§¨¨©§Ÿ¦¨§¨¥§Ÿ¥¨§©¦

Dil `xninl `rx` gxF` e`lC ,owGd dIW`iŸ¦¨©¨¥§¨©©§¨§¥§¨¥

:did EPOn owfe lFcBW ,ikd.ïì àðî íéìòáa ¨¥¤¨§¨¥¦¤¨¨¦§¨¦§¨¨
odkA `xw `dC ,odMd mr dtipn dX`d `dYW¤§¥¨¦¨§¦¨¦©Ÿ¥§¨§¨§Ÿ¥

:'Fbe dX`d cIn odMd gwle aizM DicEgl§¥§¦§¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨§

.íéîìMî:minlWC oixEni`e wFWe dfg ztEpYn ¦§¨¦¦§©¨¤§§¥¦¦§¨¦

.äpàéáz åéãé:aizM dtEpY iAbe ,aizM milrAA ¨¨§¦¤¨©§¨¦§¦§©¥§¨§¦

.ïäk ïàk äî:Dzgpn ztEpzA odM aizM dhFqA ©¨Ÿ¥§¨§¦Ÿ¥¦§©¦§¨¨

.dáø÷à àäxihwde unw ipYwC ,d`wWd mcw ¨©§§¨Ÿ¤©§¨¨§¨¨¥¨©§¦§¦

ipY xcde:dwWn did `.'åk øîà÷ éëä`d ©£©©§¨¨¨©§¤¨¥¨¨©¨

d`wWdA ixii` `le hwp d`wWd mcw `weC e`l xihwde unw WiBde sipd `Wix `pzC§¨¨¥¨¥¦§¦¦¨©§¦§¦¨©§¨Ÿ¤©§¨¨¨©§Ÿ©§¥§©§¨¨

,dxhwde dvinw dWBde dtEpY `Ed oMW dhFq zgpn zaxwd xcqA ixii` `N` ,llM§¨¤¨©§¥§¥¤©§¨©¦§©¨¤¥§¨§©¨¨§¦¨§©§¨¨

:opAxe oFrnW iAx DA ibiltE ,d`wWdl oincFw dN` lM m` F` dN` lM mcw d`wWd F` mcFw in ixii` xcde ,'eM dtitM KFYn DlhFp did Daixwdl `AWM xn`w ikde§¨¥¨¨©§¤¨§©§¦¨¨¨§¨¦§¦¨©£©©§¥¦¥©§¨¨Ÿ¤¨¥¤¦¨¥¤§¦§©§¨¨§¦¥¨©¦¦§§©¨¨
â"ä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

.ìèåð äéä`ed eci lr ike ze`pwd zgpn z` dy`d cin odkd gwle aizk inlyexia

dpzepe leg ilk jezn dlhep `edy o`kn `l` sipn `ed dci lr `le sipn

yeciwc xninl epivne lhep did lrac yxitc i"yx yexitk `lc rnyn epiid zxy ilka

did dlhep didy xg`ne dcin dgpnd lehil odka devn edin [xfa] oda dxiyk dgpnd

:zxy ilk jezl ok enk dpzep

ïäëåez jixhvi`c i`d .dizgz eci z` gipn

`le dizgz eci z` gipn odke ipzinl

dtepzc opireny`l eci z` qipkne mzqa ipzw

oi`e dizgz eci z` gipn odke inlyexi odka

owf odk `ian uveg epi`e dtn gipn xerik xacd

dievn rxd xvi oi`y cli odk `niz elit`e

oitipn mipdk ipy zncib dheq `iig 'x ipz dryl

wxt seqa opixn` ocic `xnba la` dici lr

dqex`(.fk sc onwl)l"ie dzey dzid `l zncibc

:aizkck `xw opira i` ibiltc

éðäówxta xn`c `d sili inlyexia .yibde

zegpnd lk(:q sc)zgpn zeaxl z`ade

dheq zgpn zeaxl daixwde dybdl xnerd

dtepz `ed okide mixde dixza aizke dybdl

oilk`p dixiyc inp sili mzdne dncw xak

:'ebe oxd`l dgpnd on zxzepde dixza aizkc

øçàåyexit .xkip eneyixyl dil iran dwyi

oicd `ede xak dzgpn aixwdy t"r`e

dlibnl ewgn `lc mipdk cear oick `ly i`

ikd xza dl wgenc daxwd xg`l cr llk

e`lc d`xpexkip eneyixl iz` `xwc hwp `wec

eneyix i` opirny `linn dgne aizkc oeikc

oi`c mzd edpihrnn `dc `ed iegn e`lc xkip

xkip eneyixc meyn eicd jezl mezpwpw oilihn

`xw xwir `l` wegnl leki epi`y azk iede

dxiyk dwyd jk xg`e dzgpn aixwd m`l

opixn` ikde `nw dwyde oerny iax yixcck

dwyd k"g`e dzgpn aixwd opaxlc inlyexia

dwyi xg`e opaxc ediiail` yixc mzde dxiyk

`ly dgxk lr dwyi xg`e mzd b"de oixrxrnl

xg`e dwyd m`y minkgl y"x dcen dzaeha

minkg micene dxiyk `idy dzgpn aixwd jk

dwyd k"g`e dzgpn z` aixwd m`y oerny 'xl

zgpn ixn` opax devn oedipia dn dxiyk `idy

od mind xne` y"xe dzwcea `idy `id ze`pw

oexkf zgpn opaxc `nrh i`n dze` oiwcea

opax da e`ae oerny iaxc `nrh i`n oer zxkfn

xne` y"x aixwne dwyne wgene azek ixn`

ecen `nlr ilek dwyne wgene aixwne azek

daxw mzd opiqxb eze d`wydl jenq dwigny

dze` oixrxrn dzey ipi` dxn`e dzgpn

opaxk mxa oerny iaxk dgxk lra dze` dwyne

ab lr s` `xninl jl zi` `zyd zzy xak

ixaq `w qpe`l `xza dwyde opiyxc opaxlc

:qpe`l iyxc `w `xizi `xwe `zlin `ilz dlibn zwigna qpe`c
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éleëc ïéìrBá éðLe íéLðà éðLa ."úàæ" :áéúëcàîìr ¦§¦Ÿ¦§¥£¨¦§¥£¦§¥¨§¨
àãåîòèéóãéòéáø

ék ."úøBz" :áéúëc ,äðBLå äúBL äMàäã éâéìt àì̈§¦¦§¨¦¨¨§¨¦§¦©¦
;ãçà ìrBáe íéLðà éðLa ,ïéìrBá éðLe ãçà Léàa éâéìt§¦¦§¦¤¨§¥£¦¦§¥£¨¦¥¤¨
éèeòîì "úàæ" ,éälek ééeaøì "úøBz" :øáñ àn÷ àpz©¨©¨¨©©§©¥§¦Ÿ§©¥
"úàæ" :éøáñ éàøúa ïðaøå .ãçà ìrBáe ãçà Léà¦¤¨¥¤¨§©¨¨©§¨¥¨§¦Ÿ
.ïéìrBá éðLe íéLðà éðL ééeaøì "úøBz" ,éälek éèeòîì§©¥§¦©§©¥§¥£¨¦§¥£¦
.ézøz úBaøì "úøBz" ,ézøz éèeòîì "úàæ" äãeäé 'øå§§¨Ÿ§©¥©§¥©§©©§¥
ãçà Léà ,ãçà ìrBáe ãçà Léà ,ézøz éèeòîì "úàæ"Ÿ§©¥©§¥¦¤¨¥¤¨¦¤¨
ìrBáe íéLðà éðL ,ézøz ééeaøì "úøBz" ;ïéìrBá éðLe§¥£¦©§©¥©§¥§¥£¨¦¥

.ïéìrBá éðLe íéLðà éðL ,ãçà¤¨§¥£¨¦§¥£¦

àéáî äéä Cìò ïøãä£§¨£¨¨¨¥¦
äéädðúBðå úéøöî äôéôk CBzî dúçðî úà ìèBð ¨¨¥¤¦§¨¨¦§¦¨¦§¦§§¨

çépî ïäëå ,dãé ìr dðúBðå ,úøL éìk CBúì§§¦¨¥§§¨©¨¨§Ÿ¥©¦©
éðä .dôéðîe äézçzî Bãéøéè÷äå õî÷ Lébäå ó ¨¦©§¤¨§¦¨¥¦§¦¦¨©§¦§¦

áéø÷î Ck øçàå d÷Lî äéä .íéðäkì ìëàð øàMäå§©§¨¤¡¨©£¦¨¨©§¨§©©¨©§¦
dúçðî úà áéø÷î :øîBà ïBòîL 'ø .dúçðî úà¤¦§¨¨¦§¥©§¦¤¦§¨¨
úà ä÷Lé øçàå :øîàpL ,d÷Lî äéä Ck øçàå§©©¨¨¨©§¨¤¤¡©§©©©§¤¤
úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä íà ."íénä úà äMàä̈¦¨¤©¨¦¦¦§¨§©©¨¦§¦¤

:äøLk dúçðî'îâäiLàé 'øì øærìà 'ø déì øîà ¦§¨¨§¥¨¨©¥¤§¨¨§¦¨
àäì dì zLøôîc ãr Crøkà áúéz àì ,déøãc§¨¥Ÿ¥©©©§¨©¦§¨©§§¨§¨
àðî ?äôeðz äðeòhL äèBñ úçðîì ïépî ,àúléî¦§¨¦©¦§¦§©¨¤§¨§¨§¨

éðäå !?ïì"ãé" àéúà ?ïìðî ,íéìráa !da áéúk ó ¨§¥¦§¦¨¦§¨¦§¨©¨§¨¨
àëä áéúk ;íéîìLî "ãé""äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå" ¨¦§¨¦§¦¨¨§¨©©¥¦©¨¦¨

ïläì óà ïäk ïàk äî "äðéàéáz åéãé" íúä áéúëe§¦¨¨¨¨§¦¤¨©¨Ÿ¥©§©¨
çépî ãöék àä .íéìra ïàk óà íéìra ïläl äîe ,ïäkŸ¥©§©¨§¨¦©¨§¨¦¨¥©©¦©

éðîe íéìraä éãé úçz Bãééðä :ó'eëå õî÷ Lébäå ó ¨©©§¥©§¨¦¥¦¥¦§¦¦¨©§
àä :dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå d÷Lî äéä̈¨©§¨§©©¨©§¦¤¦§¨¨¨

éðä ?ãöék úBçðî øãñ :øîà÷ éëä ?dáø÷à,Lébäå ó ©§¨¨¨¦¨¨©¥¤§¨¥©¥¦§¦¦
dôeb äà÷Läae .íéðäkì ìëàð øàMäå ,øéè÷äå õî÷̈©§¦§¦§©§¨¤¡¨©Ÿ£¦§©§¨¨¨
Ck øçàå d÷Lî :éøáñ ïðaøc ;ïðaøå ïBòîL 'ø éâéìt§¦¦¦§§©¨¨§©¨¨¨§¦©§¨§©©¨
úà áéø÷î :øáñ ïBòîL 'øå ,dúçðî úà áéø÷î©§¦¤¦§¨¨§¦§¨©©§¦¤
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:äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
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קצג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dheq(iying meil)

n ok ecnle'úàæ' áéúëcok enk .ïéìòBa éðLe íéLðà éðLady` - ¦§¦Ÿ¦§¥£¨¦§¥£¦
xg`l d`yip jk xg`e ,zne dze` ewyde dxzqpe dlra dl `piwy

,xg` mc` mr xzqiz `ly dl `piw `ede,éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¥
micene¯ äðBLå äúBL äMàäcztqep mrt dze` miwyny,cnlpe §¨¦¨¨§¨

n,'úøBz' áéúëc.minrt dnk dzey zg` dy`y minrty miaxne ¦§¦©
¯ éâéìt ék,oey`xd ,mipte` ipya ewlgp elld mi`pzdãçà Léàa ¦§¦¥§¦¤¨

ïéìòBa éðLeminrt ipy dl `piwe ,cg`l d`eyp dzidy -,lka §¥£¦
,ipyde .xg` mc` mr xzqiz `ly mrtãçà ìòBáe íéLðà éðLa¦§¥£¨¦¥¤¨

d`yip jk xg`e ,zne dze` ewyde dxzqpe dlra dl `piwy -
y .mc` eze` mr xzqiz `ly dl `piw `ed mbe xg`làn÷ àpz©¨©¨

øáñ'úøBz' ,`a¯ éälek ééeaøìoiwyn elld mipte`d ipya s`y ¨©©§©¥§¦
e ,dipy mrt dze`'úàæ'`aéèeòîìwx ,minrt ipy miwyn oi`y Ÿ§©¥

ly ote`aãçà ìòBáe ãçà Léà.,éøáñ éàøúa ïðaøåy'úàæ'`a ¦¤¨¥¤¨§©¨¨©§¨¥¨§¥Ÿ
éälek éèeòîìmrt dze` oiwyn oi` elld mipte`d ipya s`y - §©¥§¦

e ,dipy'úøBz'`aééeaøìly ote`a wx ,dipy mrt oiwynyéðL ©§©¥§¥
äãeäé éaøå .ïéìòBa éðLe íéLðày ,xaq'úàæ'`aézøz éèeòîì £¨¦§¥£¦§©¦§¨Ÿ§©¥©§¥

e ,mipte`'úøBz'`aézøz úBaøì,`xnbd zx`ane .mipte` ©§©©§¥
y'úàæ'`aézøz éèeòîì,oey`xd ,elld mipte`dãçà Léà Ÿ§©¥©§¥¦¤¨

,ãçà ìòBáe,ipydeïéìòBa éðLe ãçà Léàel` mipte` ipyay - ¥¤¨¦¤¨§¥£¦
e .dipy mrt dze` oiwyn oi`'úøBz'`aézøz ééeaøìmipte` ©§©¥©§¥

,oey`xd ,elld,ãçà ìòBáe íéLðà éðL,ipydeéðLe íéLðà éðL §¥£¨¦¥¤¨§¥£¨¦§¥
ïéìòBa.dipy mrt dze` oiwyn el` mipte` ipyay - £¦

àéáî äéä êìò ïøãä

éùéìù ÷øô ¯ ìèåð äéä
ea ex`azie ,dxfra dheqd zebdpd ixcqa weqrl jiynn ,df wxt
mind ziizyl mixeywd mipey mipiipr cere ,dpaxw z`ad ipiipr

.mixnd
.äðùî,dheqd zrayd xg`äéälradCBzî dúçðî úà ìèBð ¨¨¥¤¦§¨¨¦

¯ úéøöî äôéôkdheq zgpn ea z`aen dziidy lqddðúBðå , §¦¨¦§¦§§¨
¯ úøL éìk CBúì,dycwl ick¯ dãé ìò dðúBðåick dheqd ly §§¦¨¥§§¨©¨¨

,sipdläézçzî Bãé çépî ïäëådy`d ici zgz -dôéðîejilen - §Ÿ¥©¦©¨¦©§¤¨§¦¨
.dy`d ici zgz eciyk ,gxfna cixene dlrn `ianeéðäLébäå ó ¥¦§¦¦

,gafnd ly zinexc ziaxrn oxwløéè÷äå õî÷lr unewd z` ¨©§¦§¦
,gafnd.íéðäkì ìëàð øàMäådligzy ,did mixacd xcqaäéä §©§¨¤¡¨©Ÿ£¦¨¨

¯ d÷Lî,mixnd mindn dy`d z`.dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå ©§¨§©©¨©§¦¤¦§¨¨
ïBòîL éaøe wleg,øîBàdligzy ,`ed mixacd xcq dligzkly ©¦¦§¥

d÷Lî äéä Ck øçàå ,dúçðî úà áéø÷î,mindn dy`d z` - ©§¦¤¦§¨¨§©©¨¨¨©§¨

øîàpLdgafnd xihwde dzxkf` z` dgpnd on odkd unwe"øçàå ¤¤¡©§©©
."íéîä úà äLàä úà ä÷Léy ,oerny iax dcen mewn lkneíà ©§¤¤¨¦¨¤©¨¦¦

.äøLk ,dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
øæòìà éaø déì øîà .àøîâzct oa¯ déøãc äiLàé éaøìdidy ¨©¥©¦¤§¨¨§©¦Ÿ¦¨§¨¥

exec oaCòøkà áúéz àì ,jilbx lr cenrz `l` ayz l` -ãò Ÿ¥©©©§¨©
àúléî àäì dì zLøôîc.df xac il yxtzy crúçðîì ïépî ¦§¨§©§¨§¨¦§¨¦©¦§¦§©

.äôeðz äðeòhL äèBñzl`y dn ,diy`i ax eilr dnz,ïì àðî ¨¤§¨§¨§¨¨
`ldéðäå'da áéúk 'ódheq zgpn iabl dxezd dazk yexita - §¥¦§¦¨

xfrl` iax el xn` .'sipde'ïìðî íéìòáaoipn ,`id izl`y - ¦§¨¦§¨¨
,diy`i ax el dpr .odkd mr dtipn dy`d `dzy jixvyàéúà- ¨§¨

' deey dxifba cnlp dheq zgpn ztepz oic¯ íéîìMî 'ãé' 'ãé̈¨¦§¨¦
.minly ly mixeni`e weye dfg ztepznàëä áéúkztepz iabl - §¦¨¨

,dheq zgpnäLàä ãéî ïäkä ç÷ìå"sipde ze`pwd zgpn z` §¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨
"'ebeíúä áéúëe ,ztepz iabl -,minlyäðéàéáz åéãé"iyi` z` §¦¨¨¨¨§¦¤¨

,ipydn cg` micnlpe ."'d iptl dtepz eze` sipdl 'ebe 'dïàk äî©¨
ici lr dtepzd ziyrp ,dheqa -¯ ïläì óà ,ïäkminlya,ziyrp Ÿ¥©§©¨

ici lr mb dtepzdïläl äîe .ïäkmb dtepzd ziyrp ,minlya - Ÿ¥©§©¨
d ici lrïàk óà íéìòaici lr mb dtepzd ziyrp ,dheqa - §¨¦©¨

dãöék àä .íéìòa,cgi mb odke milra ici lr dtepzd miiwzz - §¨¦¨¥©
odkdy ici lr ,`xnbd zx`anéðîe íéìòaä éãé úçz Bãé çépîó ©¦©¨©©§¥©§¨¦¥¦

.enir cgi
,dpyna epipyéðäáéø÷î Ck øçàå d÷Lî äéä 'eëå õî÷ Lébäå ó ¥¦§¦¦¨©§¨¨©§¨§©©¨©§¦
.dúçðî úàmind ziizyy xn`y `nw `pz lr `xnbd zl`ey ¤¦§¨¨

,dgpnd zaxwdl mincewdáø÷à àäz` dpy okl mcewn ixd - ¨©§§¨
mixacd z` dpey `pzdy dxe`kl rnyne ,dgpnd zaxwd xcq
zgpnd zaxwdy ,dler eixac zernynn ,ok m`e ,oziiyr xcqk

,`xnbd zvxzn .diizyl zncewøîà÷ éëä`yixa `pzdøãñ , ¨¦¨¨©¥¤
öék úBçðîéðä ,ã.íéðäkì ìëàð øàMäå øéè÷äå õî÷ Lébäå ó §¨¥©¥¦§¦¦¨©§¦§¦§©§¨¤¡¨©Ÿ£¦

,lreta oziiyr xcqk mixacd z` xcql citwd `l `pzd ,xnelk
xnel `a `l ,d`wydd mcew dpnd zaxwd xcq z` dpyy jkae
zaxwd xcq z` azk dligza `l` .d`wydl zncew daxwddy
dtitk jezn dlhep did daixwdl `ayky xn`e ,dheq zgpn
dybde dtepz ,zelertd xcq z` azk okn xg`le ,'eke zixvn
,mixacd xcq z` x`al `pzd `a okn xg`l wxe .dxhwde dvinw

,xne`e¯ éâéìt äôeb äà÷Läáee` zncew d`wyd m` ,df oica §©§¨¨¨§¦¥
ewlgp ,zncew dgpnd zaxwdy,éøáñ ïðaøc ,ïðaøå ïBòîL éaø©¦¦§§©¨¨§©¨¨¨§¥

áéø÷î ,øáñ ïBòîL éaøå ,dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå d÷Lî©§¨§©©¨©§¦¤¦§¨¨§©¦¦§¨©©§¦
.'ä÷Lé øçàå' øîàpL d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà¤¦§¨¨§©©¨©§¨¤¤¡©§©©©§¤

,dpyna epipy.äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä íàå§¦¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dheq(iyiy meil)

jezl mezpwpw zlhd lr xac xi`n iaxl xn` `l `aiwr iaxy
x`ean dipyd `ziixaae ,el xirdy `ed l`rnyi iax wxe eicd

,dpey`xd `iyewd lr `xnbd dper .jtidlàîìLaepiywdy dn ¦§¨¨
LenMà LenLlv` mcew cnly x`ean dpey`xd `ziixaay - ¦©¦

l`rnyi iax lv` mcew cnly x`ean dipyae `aiwr iaxàìŸ
.àéL÷y ,xnel yiy¯ àøwéòîdligzàáé÷ò éaøc dén÷ì àúà ©§¨¥¦¨¨¨¨§©¥§©¦£¦¨

e ,eitn dxez cenll -déaélà í÷ éöî àìc ïåékgilvd `l - ¥¨§Ÿ¨¥¨©¦¥
,xn`y mipicd ixwir lr cenrløîâå ìàòîLé éaøc dén÷ì àúà̈¨§©¥§©¦¦§¨¥§¨©
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:dwWn KM xg`e Dzgpn aixwnøák àìäå ©§¦¦§¨¨§©©¨©§¤©£Ÿ§¨
.øîàðxg`l miOd z` DwWde iWilW wEqR ¤¡©¨§¦¦§¦§¨¤©©¦§©©

:dwWi xg`e l"z dn ,dxhwdíéNònä ìk øçà ©§¨¨©§©©©§¤©©¨©©£¦
.äìòîì íéøeîàä ïlk,dlrnl xEn` dnE ª¨¨£¦§©§¨©¨§©§¨

[dvinwE] dwignE daizkE dlAwe drAWd©§¨¨§©¨¨§¦¨§¦¨§¦¨

:dgpOd zxhwdeìML ãébî.íéøác äLElNd §©§¨©©¦§¨©¦¤§Ÿ¨§¨¦©¨

DiOwlE .dwignE drAWde dxhwdd ,oiaMrn§©§¦©©§¨¨§©§¨¨§¦¨§©¥

:dYWY dn dwigOd mcw `hiWR KixR̈¦§¦¨Ÿ¤©§¦¨©¦§¤

ì.økð BîeMøLKixv xMp FnEXx did m`W §¤¦¦¨¤¦¨¨¦¦¨¨¦

:xMp FnEXx `di `NW cr wFgnle xFfglàä ©£§¦§©¤Ÿ§¥¦¦¨¨
.dì éáúk ázëéîzlAw mcw dNbnl odM ¦§©¨§¥¨Ÿ¥¦§¦¨Ÿ¤©¨©

:dinzA drEaW.íeìk äNò àìazke aizM ikC §¨¦§¦¨Ÿ¨¨§§¦§¦§¨©

:aizM drEaW zlAw xg` ,zFl`d z`éãk ¤¨¨©©©¨©§¨§¦§¦
.dáñð:opiazM `l aYkn ENt` `dC ,Kxvl `NW ¨§¨¤Ÿ§Ÿ¤§¨£¦¦§©Ÿ©§¦¨

.éâìôéî÷ éàîahwp `ziixaE ,i`w 'ipzO` §©¨¦§§¥©©§¦¨¥¨©§¨¨©

,Dinrh y"x sili `kidn opirEnW`l `WixA§¥¨§©§¦¨¥¥¨¨¦©£¥

y"xe i`xwl Edl iWxC ikid `YWd opAx irAwe§¨¨¥©¨¨©§¨¥¦¨§¥§¦§¨¥§

:EdNkl Edl WixC ikid.àn÷ ä÷Läå éøáñ ïðaø ¥¦¨¦§§ª§©¨¨¨§¥§¦§¨©¨
xg`e aizkC b"r`e ,`Ed `weC dxhwd mcwC§Ÿ¤©§¨¨©§¨§¦§¦§©©

xEn`d `xwn KgxM lr ,`weC rnWnC dwWi©§¤§©§©©§¨©¨§¨¦§¨¨¨

dxhwd xg` aYkPW t"r` dwWi xg`e k"re ,Dzgpn z` aixwn k"g`e dwWOW xnFl `weC `Ow KMld ,WFxcl EpYp eixg` mixEn`d zFxzi zF`xwnE FtEbl `N` Wxcp Fpi` oFW`x¦¥¦§¨¤¨§¦§¨§¥¨£¦©£¨¦§¦§¦§¨©¨©§¨©¤©§¤§©§¦¤¦§¨¨§§©©©§¤¤¦§©©©©§¨¨

:k"r `z` dWxcle i`w dxhwd mcT` iOp `xzA DwWde ,dPwWi `l dti dwgnp `l m`C opAx ixn`we ,dlrnl daEzMd i`w dwigO` xn`wC xg`e ,i`w dxhwd mcT`øáñ ù"øå ©Ÿ¤©§¨¨¨¥§©©§¨¨©©§¦¨¨¥©§¨§©§¨§¨¨§¥©¨¨§¦Ÿ¦§£¨¨¤Ÿ©§¤¨§¦§¨©§¨©¥©Ÿ¤©§¨¨¨¥§¦§¨¨¨¨§¨©
.ä÷Lé øçàåi`C ixEWk`l `Ow dwWde ,d`wWdl oincFwC iwtp `kdn EdNke ,xMPd mWxe dgpOd zxhwd DA oiaMrn oNMW xnFl ,dxhwd xg`l daizM `wece ,`Ed `wecC rnWn §©©©§¤©§©§©§¨§©§¨§¦¨§©©©§¨¨©¤ª¨§©§¦¨©§¨©©¦§¨§Ÿ¤©¦¨§ª§¥¨¨¨§¥§§¦©©§¨¨§¦§¨©¨§©§¥§¦

:`kRi` ciar.älâî ä÷çîð íàL àøúa d÷Läåaixwd k"g`e dwWd m` Dil zil r"xC ,y"xl r"x oiA `Mi`C Epiide ,DgxM lrA DzF` oiwWn wigni` oicaC dxhwd xg` `wece ¨¦¦§¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨§¦¨§©§¨©©©§¨¨¦§¦¦§¦©§¦¨§©¨§¨§©§§¦¨¥§§¥¥¦¦§¨§¦§¦

:dwWn k"g`e Dzgpn aixwOW xnFl DitEbl `xzA DwWde ,xMp FnEXxl dwWi xg`e .dxhwd mcw wigni` oicM `NWC b"r`e ,DgxM lral WixC `Ow dwWde KMld ,dxWM Dzgpn¦§¨¨§¥¨¦§¨§¦§¨©¨¨¦¦§©¨§¨§§¤Ÿ§¦¦§¦Ÿ¤©§¨¨§©©©§¤§¦¦¨§¦§¨©§¨§¥©¤©§¦¦§¨¨§©§¤

.àø÷ çút àì ãáòéãa:WFxcl zF`xwn dAxn sFQalE ,eixaC hRWn xCq dNgYA `N` ,ozevn KxcM `NW eixaC zNgzA xnFl aEzMd KxC oi`.ñeaìkKFzl ozFpe ,Fl Wi miPW ipW §¦£©Ÿ¨©§¨¥¤¤©¨©¦§¦©§¨¨¤Ÿ§¤¤¦§¨¨¤¨©§¦¨¦¥¦§©§¨¨§©§©¤¦§¨¦§©§§¥¦©¦¥§¥§

:sEwf diR.d÷ãáì àlà:d`nh m` dxFdh m`.úãîBòå ä÷eãa àìäå:d`nh `idW dcFn dzFW ipi` dxn`C oeikC.da øBæçì äìBëéledcFn `dC DzF` oiqpF` oi`e ,dzFW ipi` xnF ¦¨¨¤¨§¨§¨¦§¨¦§¥¨©£Ÿ§¨§¤¤§¥¨§¨§¨¥¦¨¨¤¦§¥¨§¨©£¨§©¥¦¨§¥§¦¨§¨¨

:`id d`nhC.'åëå õîwä áøwMî:`id zcnFre dwEcA `lde xFfgl dlFki Dpi` i`O` `iWw `tEB `id KixR DiOwlE.àúeiøa úîçî àøãä à÷c`xcd `wC zcnFre dwEcA ipYwC `d ¦§¥¨¦¦¤¨©©Ÿ¤§§©¥¨¦¦¨©§¨©©¥¨§¨©£©£Ÿ§¨§¤¤¦§¨¨§¨¥£©§¦¨¨§¨¨¥§¨§¤¤§¨¨§¨

`pW `le unw axw `pW `le ,`pizW `l iYWnl `pihn iM dxn`e `xTrn `knqC zzzFx Dpi` KklE `id d`nh i`Ce ,dzFW ipi` dxn`we zzzFx Dpi`W ,`Ed `zEIxA zngn DÄ¥£©§¦¨¤¥¨¤¤§¨¨§¨¥¦¨©©§¥¨¦§¨¥¨¤¤§©§¨¥¦¨¨§¨§¨¦¨¦¨§¦§¥Ÿ¨¦¨§Ÿ§¨¨©Ÿ¤§Ÿ§¨

,zzzFx DzF` oi`Fx Ep`W ,`zizx zngn DA `xcd `wC ,axw `ll axw oiA biltnC `de .unTd axw 'it`e `izW `l llM llM `zEIxA zngn lM lif`e WxtncM `izW `l axw `lŸ¨©Ÿ©§¨§¦§¨¥§¨¦¨¥£©§¦¨§¨§¨Ÿ©§¨©£¦¨©©Ÿ¤§¨§©§¦¥¨©§Ÿ¨©§¨¨§¨¨¥£©§¦¨¤¨¦¨¤¤

axw `NW cr KMld ,DA zxfFg zFYWl zrBOWkE zzzFx `id KkitlE ,zFYWle Dzxdh lr KFnql dzid dvFxe ,dxFdh `id ENt`e miOd dEwCai `NW zpn`n Dpi`C xninl `Mi`C§¦¨§¥©§¥¨©£¤¤¤Ÿ¦§§¨©©¦©£¦¦§¨§¨¨§¨¦§©¨¢¨¨§¦§§¦¨¦¤¤§¤©©©¦§¤¤¨¦§¨©¤Ÿ¨©

:xn`w `zEzix zngnA DzF` oixrxrn ipYwC lirlC `ziiOw `ziixaE ,'eM¨©§¨©©§¨¦§¥§¨¨¥§©§§¦¨§¥£©¦¨¨¨©
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éáøåzezin 'c wxta .dit jezl dl oilihn lfxa ly qealk xne` dcedi(.ap sc oixcdpq)

ex`ev lr jxeke dkxd jezl dyw xceq oipzep opzc oitxypd zevna opaxe i"x ibilt

m` xne` i"x eit jezl dliztd z` wxefe eit z` gzety cr jli` jyen dfe jli` jyen df

`py i`n i"xl dnize 'eke zava eit gzet `l` dtixy zevn ea oiniiwn eid `l mcia zn

i"x 'ite zava mzde qealka dcedi iaxlc `kd

xg`l `l` zava dit oigzet eid inp `kdc

qealk dkezl oilihn eid zava dit oigzety

inp ecen opaxe dit uetwle xefgl lkez `ly

mrh mzdc oixceq ici lr dit oigzet oi`c [`kd]

oiaxwn eide wpgn dxeng dtixyc meyn opaxc

meyn dtixya ezzin xnbe wpg i"r ezzin

:dzzin axwl oi` `kd la` jenk jrxl zad`e

ç"ø 'éôá`ed yxit oke mixtqd 'ib itl 'it

dwyde oixrxrn `xza dwydey

zipyp `ziixaay `l l"z dn etebl `ziinw

`ed `xnbd lra ly yexit `l` `nwe `xza

dwyde oixrxrny cnll `a `xza dwyedy

dwyny opaxk dil xaq `aiwr iaxe ditebl `nw

iax xn` ikid dywne dzgpn aixwn k"g`e

dil `xiaq zcnere dweca `de oixrxrn `aiwr

dilr biltc oizipzn `da `aiwr 'x dywn eze

dil `xiaq `nl` `akrn dwign ipz oerny iax

opaxk dgpnd zaxwd mcew d`wyde dwigny

`kde `xcd ivn dlibnd dwgnp `ly onf lke

`nl`c dakrn unew ipz dcedi iaxc icda biltc

i`pz ixz opipye oerny 'xk d`wyd mcew daxwd

iaxl dil zile inlyexi `aiwr iaxc `ail`e

zezyl dligzdya dil zi` oixrxrn `aiwr

axwy mcew dlibn dwgnp m`c yxtl jixve

dligzdy oeik mipdk cear oick `lyc unewd

:dze` oixrxrn zezyl
dzlibn
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øák àìäå ?øîBì ãeîìz äî ,"d÷Läå" ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦§¨©©§©©£Ÿ§¨
éðéà" úøîBàå äléâî ä÷çîð íàL !"ä÷Läå" øîàð¤¡©§¦§¨¤¦¦§£¨§¦¨§¤¤¥¦
,dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe ,dúBà ïéørørî "äúBL¨§©§§¦¨©§¦¨§©¨§¨

îBà ïBòîL 'ø .àáé÷r 'ø éøácäî "ä÷Lé øçàå" :ø ¦§¥£¦¨¦§¥§©©©§¤©
øçà àlà !"ä÷Läå" øîàð øák àìäå ?øîBì ãeîìz©§©©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨¤¨©©

ìL ãébî ,äìrîì ïéøeîàä ïlek íéNrî ìkíéøáã äL ¨©£¦¨¨£¦§©§¨©¦§Ÿ¨§¨¦
ä÷çîð àlL ãrå õîBwä áø÷ àlL ãr da ïéákrî§©§¦¨©¤¨¥©¤§©¤¦§£¨
áø÷ àlL ãr .äreáL äéìr ìa÷z àlL ãrå äléâî§¦¨§©¤§©¥¨¤¨§¨©¤¨¥
dúçðî úà áéø÷î :øîàã ,déîrèì ïBòîL 'ø ,õîBwä©¤¦§§©£¥§¨©©§¦¤¦§¨¨
éàî àlà ,äléâî ä÷çîð àlL ãr .d÷Lî Ck øçàå§©©¨©§¨©¤¦§£¨§¦¨¤¨©

ì äëøöð àì :éLà áø øîà ?dì ä÷LîBîeMéøL ©§¤¨¨©©©¦Ÿ¦§§¨§¤¦
àeä àzLéî ,äreáL äéìr ìa÷z àlL ãr .økéð¦¨©¤§©¥¨¤¨§¨¦§¨
:àáø øîàäå ?dì éáúk ázëéî àä àéúL àìã§¨¨§¨¨¦§©¨§¥¨§¨¨©¨¨
àì äreáL äéìr ìa÷zL íãB÷ dáúkL äèBñ úléâî§¦©¨¤§¨¨¤¤§©¥¨¤¨§¨Ÿ
àúìz ?éâìtéî÷ éàîa .dañð éãk !íeìë àìå äNr̈¨§Ÿ§§¦©§¨§©¨¦©§¦§¨¨
"d÷Läå" ,"ä÷Lé øçàå" ,àn÷ "ä÷Läå" :éáéúk éàø÷§¨¥§¦¦§¦§¨©¨§©©©§¤§¦§¨
d÷LnL ,Bôeâì àn÷ "ä÷Läå" :éøáñ ïðaø ,àøúa©§¨©¨¨¨§¦§¦§¨©¨§¤©§¨
éraéî "ä÷Lé øçàå" ,dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå§©©¨©§¦¤¦§¨¨§©©©§¤¦¨¥

ì déìä÷çîð íàL àøúa "d÷Läå" ,økéð BîeMéøL ¥§¤¦¦¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨
d÷Lîe dúBà ïéørørî "äúBL éðéà" úøîBàå äléâî§¦¨§¤¤¥¦¨§©§§¦¨©§¨
"ä÷Lé øçàå" :øáñ ïBòîL 'øå .dçøk ìra dúBà¨§©¨§¨§¦§¨©§©©©§¤
"ä÷Läå" ,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷nL Bôeâì§¤©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨§¦§¨
ä÷çîð íàL àøúa "d÷Läå" ,äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå ä÷Lä íàL àn÷©¨¤¦¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨
ãáréãa ,ïðaøå .dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéørørî "äúBL éðéà" äøîàå äléâî§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§§¦¨©§¦¨§©¨§¨§©¨¨§¦£©
:øîBà äãeäé 'ø ,àéðúäå ?dçøk ìra dúBà ïé÷Lî àáé÷r 'ø øáñå .àø÷ çút àìŸ¨©§¨§¨©£¦¨©§¦¨§©¨§¨§¨©§¨§¨¥
ïéørørî "äúBL éðéà" äøîàå äléâî ä÷çîð íàL ,äét CBúì ïéìéhî ìæøa ìL ñeaìk§©¤©§¤©¦¦§¦¨¤¦¦§£¨§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§§¦
àìäå d÷ãBáì àlà ïéëéøö eðà íeìk :àáé÷r 'ø øîà .dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe dúBà¨©§¦¨§©¨§¨¨©£¦¨§¨§¦¦¤¨§§¨©£Ÿ
äìBëé dðéà õîBwä áøwMî ,da øBæçì äìBëé õîBwä áø÷ àlL ãr àlà ,úãîBòå ä÷eãa§¨§¤¤¤¨©¤¨¥©¤§¨©£¨¦¤¨¥©¤¥¨§¨

éîrèéìå .da øBæçìàìäå ?da øBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî ,dôeb àéä Cì éL÷éz C ©£¨§¦©£¦¦§¥¨¦¨¦¤¨¥©¤¥¨§¨©£¨©£Ÿ
úîçî da àøãä÷c àäå ,àúéúø úîçî da àøãä÷c àä ,àéL÷ àì ,úãîBòå ä÷eãa§¨§¤¤¨©§¨¨§¨¨§¨¨¥£©§¦¨§¨§¨¨§¨¨¥£©
àlL ãr ;àúéúø úîçî .àéúL àì ììk ììk ,àúeiøa úîçî ìk :øîà÷ éëäå ,àúeiøa§¦¨§¨¦¨¨©¨¥£©§¦¨§¨§¨Ÿ¨§¨¥£©§¦¨©¤Ÿ
íéðäk ãéár ïéck àlLã ,äléâî ÷eçîà éîð éà ,äléâî ÷eçîà àì ézkàc ,õîBwä áø÷̈¥©¤§©©¦Ÿ¦§§¦¨¦©¦¦§§¦¨§¤Ÿ©¦£¦Ÿ£¦
,da àøãä éöî àì ,é÷çîc íéðäk ãéár ïéãa ,õîBwä áøwMî .da àøãä éöî ,é÷çîc§¨§¥¨¥¨§¨¨¦¤¨¥©¤§¦£¦Ÿ£¦§¨§¥Ÿ¨¥¨§¨¨
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף יט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום חמישי ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dheq(iying meil)

z`wydy oerny iax cnl okidn x`al `ziixa d`ian `xnbd
d`wydd zxkfen minrt 'b .dgpnd zaxwd xg`l ziyrp dheqd
,mina dheqd zlibn iegin xg`l .` .oldlc xcqa dheq zyxta
.mixnd in l` dgne xtqa odkd dl`d zel`d lk z` azke"
on odkd unwe" ,dgpnd zaxwd xg`l .a ."dyi`d z` dwyde
z` dy`d z` dwyi xg`e dgafnd xihwde dzxkf` z` dgpnd
."'ebe mind z` dwyde" ,aey xn`p eixg`y weqta .b ."mind

.miweqtd zyxca mi`pz zwelgn `iaz epiptly `ziixadeðz̈
'd÷Läå' ,ïðaø,dgpnd zxhwd iptl dyxta xkfend oey`xdäî ©¨¨§¦§¨©

øîBl ãeîìz,epcnll `a dn -øîàð øák àìäåzxhwd xg`l ©§©©£Ÿ§¨¤¡©
dgpndd÷Läå','dwyi xg`e' aezkd xn`y jkne ,'mind z` §¦§¨

'dwyde' ok m`e ,daxwdd xg`l ziyrp mind ziizyy rnyn
epcnll `a ,azkp dn myl dwignd xg`l xen`dä÷çîð íàL¤¦¦§£¨

äúBL éðéà úøîBàå äléâîdlibnd zwign mcewy s` ,xnelk - §¦¨§¤¤¥¦¨
oi` ,dzey ipi` dxn`e dwgnp xak m` ,dzey ipi` xnel dleki

`l` ,dl oirneydúBà ïéøòøòîdzaeha `ly dit z` oigzet - §©§£¦¨
dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîe.,øîBà ïBòîL éaø .àáé÷ò éaø éøác ©§¦¨§©¨§¨¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¥

'ä÷Lé øçàå'dxhwd xg`l dyxta zxkfend dipy d`wyd -äî §©©©§¤©
øîBì ãeîìzz`wydy cnll d`ay xnel oi` ,cnll d`a dn - ©§©

,dxhwdd xg`l ziyrp mindøîàð øák àìäåxn`p xak ixdy - ©£Ÿ§¨¤¡©
iyily weqta'd÷Läå'epcnl xak epnne ,dxhwdd xg`l §¦§¨

.dxhwd xg`l ziyrp d`wyddyàlàdze` miwyn oi`y cnll ¤¨
`l`äìòîì ïéøeîàä ïlek íéNòî ìk øçàìokl mcew - §©©¨©£¦¨©£¦§©§¨

,dyxta¯ ãébîy ,jka cnll dxezd d`ae,da ïéákòî íéøác 'â ©¦§¨¦§©§¦¨
,mixnd mindn dze` oiwyn oi`y ,xnelk,õîBwä áø÷ àlL ãò©¤Ÿ¨©©¤

.äòeáL äéìò ìa÷z àlL ãòå ,äléâî ä÷çîð àlL ãòå§©¤Ÿ¦§£¨§¦¨§©¤Ÿ§©¥¨¤¨§¨
xn`y dn ,myxtl `ziixaa oerny iax ixac lr zxfeg `xnbd

n oi`ydze` miwy,õîBwä áø÷ àlL ãòdfa jledïBòîL éaø ©¤Ÿ¨©©¤©¦¦§
øîàc ,déîòèìpzpyna,åmcewyCk øçàå dúçðî úà áéø÷î §©£¥§¨©©§¦¤¦§¨¨§©©¨

.d÷Lîdze` miwyn oi`y xn`y dn lr j`ä÷çîð àlL ãò ©§¨©¤Ÿ¦§£¨
,äléâîdwgnp `l m` ixd ,z`f xnel jxved dn ,le`yl yi §¦¨

dlibnddì d÷Lî éàî àlàmin md ,miwcead mind `ld - ¤¨©©§¨¨
.dheq in mpi` egny iptle ,okezl dheq zlibn egnyéMà áø øîà̈©©©¦

iptl dze` oiwyn oi`y xnel jxved `l ok` ,eixac z` ayiil
,mind jezl dlibnd z` egny¯ äëøöð àìxnel jxvedy `l`, Ÿ¦§§¨

ìøkéð BîeMéøLmyex xzep oiicr m` ,okezl egn xaky s`y - §¤¦¦¨
eneyix `di `ly ote`a wegniy cr mdn dze` oiwyn oi` ,dlibna

zezyl leki dpi`y ,oerny iax xn`y dn lr oke .xkipàlL ãò©¤Ÿ
äòeáL äéìò ìa÷zwiecn eixacny ,le`yl yiàìc àeä àzLéî §©¥¨¤¨§¨¦§¨§Ÿ

àéúL,diizyd z` zakrn dreayd zlawy -äéáúk ázëéî à ©§¨¨¦§©¨§¥
dìdywe .dreayd zlaw mcew mb ozip dlibnd z` aezkl la` - ¨

äòeáL äéìò ìa÷zL íãB÷ dáúkL äèBñ úléâî ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨¤¤§©¥¨¤¨§¨
,íeìk àìå äNò àìdxeza xn`p dheq zlibn zaizk xcqy itl Ÿ¨¨§Ÿ§

zlaw xg`l wx zazkp dlibndy rnyne ,dreayd zlaw xg`l
lawzy cr dlibnd z` miazek oi` ok` ,`xnbd zvxzn .dreayd
zlaw xg`l cr zezyl dleki dpi`y xn`y dne ,dreay dilr

,dreaydáñð éãkmb ixdy ,exn` jxevl `lye ab` jxca - §¥©§¨
.dreayd zlaw iptl ziyrp dpi` dlibnd zaizk

,dheqd zwicaa mixacd xcq edn oerny iaxe opax ewlgp epzpyna
iax zrcle ,dzgpn z` oiaixwn jk xg`e dze` oiwyn opax zrcl
,`xnbd zl`ey .dze` oiwyn jk xg`e dzgpn z` oiaixwn oerny

¯ éâìôéî÷ éàîa,daiyne .mdipa zwelgnd ceqi dnéàø÷ àúìz §©¨¦§§¥§¨¨§¨¥
éáéúk,dyxta d`wydd zxkfen minrt 'b -àn÷ 'd÷Läå'- §¦¥§¦§¨©¨

dxhwd mcewe dwignd xg`l azkp ,oey`x,aezk dipyd mrta
dxhwdd xg`l,'ä÷Lé øçàå'aezk eixg`leàøúa 'd÷Läå'- §©©©§¤§¦§¨©§¨

oexg`d.ewlgp dfae,yàn÷ 'd÷Läå' ,éøáñ ïðaøiptl aezkd ©¨¨¨§¥§¦§¨©¨
,dxhwddBôeâìcnll ,`a dnvr d`wydd oiprl -øçàå d÷LnL §¤©§¨§©©

dúçðî úà áéø÷î Ckz` dxezd dazky jkn ,xnelk - ¨©§¦¤¦§¨¨
.mixacd ziiyr xcq `ed jky cenll yi ,dxhwdd iptl d`wydd

weqtdeì déì éòaéî ,'ä÷Lé øçàå'økéð BîeMéøLoi`y cnll - §©©©§¤¦¨¥¥§¤¦¦¨
oiwynda xzeei `ly ,ixnbl dlibnd zwign xg`l cr dze`

ne .'dwyi dwignd xg`e' xn`p eli`k df ixde ,myex'd÷Läå'§¦§¨
àøúa,micnelä÷çîð íàLd xakúøîBàå äléâîdheqdéðéà ©§¨¤¦¦§£¨§¦¨§¤¤¥¦

dúBà ïéøòøòî ,äúBLdzaeha `ly dit z` gzet -ä÷Lîe ¨§©§£¦¨©§¤
.dçøk ìòa dúBà¨§©¨§¨

¯ øáñ ïBòîL éaøå- ipyd weqtd ,jk miweqtd z` yxcøçàå' §©¦¦§¨©§©©
Bôeâì ,'ä÷Lécnll ,`a dnvr dheqd z`wyd oiprl -áéø÷nL ©§¤§¤©§¦

¯ d÷Lî Ck øçàå dúçðî úàxg`l ziyrp d`wyddy ,xnelk ¤¦§¨¨§©©¨©§¨
zwigne dxhwd ,dlibnd zaizk ,dyxta mixen`d mixacd lk

.myex x`yi `ly ote`a mind jezl dlibnd¯ àn÷ 'd÷Läå'§¦§¨©¨
cnll `a ,dxhwdd iptl dyxta aezkd oey`xøçàå d÷Lä íàL¤¦¦§¨§©©

¯ äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ckziyrp dligzkly s` ,xnelk ¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
,dxhwdd mcew odkd dze` dwyd m` ,dxhwdd xg`l d`wydd

.xykàøúa 'd÷Läå',epiidc ,zelertd lk xg`l xen`d oexg`d - §¦§¨©§¨
cnll `a ,dxhwdde dlibnd zwignäléâî ä÷çîð íàLxg`l ¤¦¦§£¨§¦¨

el` lkìòa dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéøòøòî ,äúBL éðéà äøîàå ,§¨§¨¥¦¨§©§£¦¨©§¦¨§©
.dçøk,`xnbd zl`eyïðaøåmiweqtd z` miyxec mpi` recn ¨§¨§©¨¨

axkxg`l ziyrp d`wyddy 'dwyi xg`e'n cenll ,oerny i
,`xnbd daiyn .enrh xazqn ixd ,dxhwdàø÷ çút àì ãáòéãa§¦£©Ÿ¨©§¨

z` okn xg`le dyxcd z` dligza xnel aezkd jxcn df oi` -
devnd ziiyr ote` z` aezkd xcqn dligza `l` ,mixacd xcq
'dwyd'y xnel xazqn ,jkitle .yexcl ze`xwn siqen okn xg`le
'dwyd'e ,'dwyi xg`e'e ,`weca xn`p dxhwd mcew azkpy oey`xd

.dyxcl eazkp oexg`d
iax ixaca dxizq dywne ,lirl d`iady `ziixal zxfeg `xnbd

,`aiwrøáñåxaq ike -àáé÷ò éaødzey ipi` dxn`y dheqy §¨©©¦£¦¨
dlibnd dwgnpy xg`léaø ,àéðúäå ,dçøk ìòa dúBà ïé÷Lî©§¦¨§©¨§¨§¨©§¨©¦

ñeaìk øîBà äãeäémiipiy -äét CBúì ïéìéèî ìæøa ìL- §¨¥§©¤©§¤§¦¦§¦¨
`ly mitewf odyk dtd jezl mze` mipzepe geka dit z` migzet

ick ,exbeql lkez,äúBL éðéà äøîàå äléâî ä÷çîð íàL¤¦¦§£¨§¦¨§¨§¨¥¦¨
,àáé÷ò éaø øîà .dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéøòøòî§©§£¦¨©§¦¨§©¨§¨¨©©¦£¦¨

ïéëéøö eðà íeìkmind ziizy z`d÷ãBáì àlà`id dxedh m` §¨§¦¦¤¨§§¨
,`l e`àìäå,dzey ipi` zxne`y oeikúãîBòå ä÷eãaixdy ,`id ©£Ÿ§¨§¤¤

.`id d`nhy dcen jkaøBæçì äìBëé õîBwä áø÷ àlL ãò àlà¤¨©¤Ÿ¨©©¤§¨©£
dadf ixdy ,dgxek lra dze` oiwyn oi`e ,dzey ipi` xnele ¨

j` ,`id d`nhy dzced eli`køBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî¦¤¨©©¤¥¨§¨©£
.da`l` dgxek lra dze` oiwyn oi` `aiwr iax zrcly ixd ¨

,dpey`xd `ziixaa xn`y dnl xzeq dfe ,dgpnd zaxwd xg`l
.dgxek lra dze` oiwyn dlibnd dwgnpy xg`ly

`xnbd zl`eydywnd lréîòèéìå ,Cziywdy jnrhl - §¦©§¥
d`aedy `ziixal dpnn dxizq yiy wx ziywd recn ,ef `ziixan

,lirldôeb àéä Cì éL÷ézdnvr ipta `ziixad lr dywz -, ¦§¥¨¦¨
recn ,dzpify dceny aygp zezyl zaxqne da zxfeg m`y xg`n

,da øBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî,zezyl dze` miaiigne ¦¤¨©©¤¥¨§¨©£¨
àìäå`id ixd dzey ipi` dxn`y oeikúãîBòå ä÷eãaixdy - ©£Ÿ§¨§¤¤

,`xnbd zvxzn .zezyl daiigp recne ,dzcedy aygpàéL÷ àìŸ©§¨
dyw epi` df -àä ,unewd axw xak m`y `aiwr iax xn`y dn - ¨

zaygp dpi` mind ziizyn dzxfge ,zezyl dze` miaiign
ote`a xaecn ,d`neha d`cedkàúéúø úîçî da àøãä÷c- §¨©§¨¨¥£©§¦¨

.zzex `edy dteb z` epi`xy ,cgt zngn da dxfgyàäådne - §¨
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קצה

oifge` mipya cenr hi sc oey`x wxtdheq
b"d'åk ä÷çîð íàL d÷Läå øîàð øák àìäå ì"ú äî ä÷Läå ø"ú`xzA opiqxB `le . §¦§¨©©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨¤¦¦§£¨§Ÿ©§¦¨©§¨

,xn`p xaM `ldeA drhe ,`Ed WAWn 'itE [`ziixA oFWl df oi`W] `tiqA `Owe `WixA§¥¨§©¨§¥¨¤¥¤§¨©§¨§ª¨§¨¨§©£Ÿ§¨¤¡©

dwWde dgnE azke ,`Ed KM zF`xwOd xcq ,WExiR ikde ,dNgYn xn`p dGW rnWnC§©§©¤¤¤¡©¦§¦¨§¨¥¥¥¤©¦§¨¨§¨©¨¨§¦§¨

z` dX`d z` dwWi xg`e xihwde unwe ,dWBd EpiidC ,aixwde dgpOd [z`] sipde§¥¦¤©¦§¨§¦§¦§©§©¨¨§¨©§¦§¦§©©©§¤¤¨¦¨¤

DwWde ,ziWilW d`wWd aizM EY xcde ,miOd©©¦©£©§¦©§¨¨§¦¦§¦§¨

`aiwr x"`we ,'Fbe d`nhp m` dzide miOd z ¤̀©©¦§¨§¨¦¦§§¨§£¦¨

dgpOd zxhwd mcw aizkC dX`d z` dwWde§¦§¨¤¨¦¨¦§¦Ÿ¤©§¨©©¦§¨

dgpOd zxhwd xg` xn`p xaM `lde ,l"z dn©©£Ÿ§¨¤¡©©©©§¨©©¦§¨

oi`e `Ed `weC `Edde ,miOd z` DwWde§¦§¨¤©©¦§©©§¨§¥

z` dwWi xg`e aizkCnC ,`weC oFW`xd̈¦©§¨§¦¦§¦§©©©§¤¤

dnE ,`id dxhwd xg` d`wWd n"y dX`d̈¦¨©§¨¨©©©§¨¨¦©

LcOll ,dwigOd xg` dX`d z` dwWde l"z§¦§¨¤¨¦¨©©©§¦¨§©¤§

`le dzFW ipi` dxn`e dNbOd dwgnp m`W¤¦¦§£¨©§¦¨§¨§¨¥¦¨§Ÿ

xnFlM ,DzF` oixrxrn ip` d`nh xnFl zicFd¥©§¥¨£¦§©§§¦¨§©

miOd z` oiktFWe DzaFhA `NW diR oigzFR§¦¦¨¤Ÿ§¨¨§§¦¤©©¦

,dxhwd mcw dNbn dwgnp 'it`e .DpFxB KFzl§§¨©£¦¦§£¨§¦¨Ÿ¤©§¨¨

dzFW Dpi`C oeikC ,mipdMd EUr oiCM `NWC§¤Ÿ©¦¨©Ÿ£¦§¥¨§¥¨¨

lkC ,wFgnl mdl did `l dxhwd xg`l cr©§©©©§¨¨Ÿ¨¨¨¤¦§§¨

oixg`n dwigOd z` xg`l zEdW WIX dn©¤¥§§©¥¤©§¦¨§©£¦

ENt`e dwgnpe li`Fd ikd ENt` ,dcFY `OW¤¨¤£¦¨¥¦§¦§£¨©£¦

dzFW ipi` xn`l Dl oirnFW oi` oiCM `NW¤Ÿ©¦¥§¦¨¥Ÿ¥¦¨

` dYWY F` `N`dwWde xn`p KklE ,dcFY F ¤¨¦§¤¤§¨¤¡©§¦§¨

xg`l cr cIn dYWY `le ,dwigOd xg ©̀©©§¦¨§Ÿ¦§¤¦¨©§©©

znxFB dwigOdW ol rnWnw `d `N` ,dxhwd©§¨¨¤¨¨¨©§¨¨¤©§¦¨¤¤

:zFYWl Dlì"ú äî ä÷Lé øçàå øîBà ù"ø ¨¦§¥§©©©§¤©
.d÷Läå øîàð øák àìäåiAxC` bilR `l ©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨Ÿ¨¦©§©¦

i`d WixC xnE `xw i`d WixC xn `N` ,`aiwr£¦¨¤¨©¨¦©§¨©¨¦©

l"q EdiiexzC oiYrnWA oOwl xn` ikde ,`xw§¨§¨¥¨©§©¨¦§©§¦§©§©§

:dwWn KM xg`e Dzgpn aixwnøák àìäå ©§¦¦§¨¨§©©¨©§¤©£Ÿ§¨
.øîàðxg`l miOd z` DwWde iWilW wEqR ¤¡©¨§¦¦§¦§¨¤©©¦§©©

:dwWi xg`e l"z dn ,dxhwdíéNònä ìk øçà ©§¨¨©§©©©§¤©©¨©©£¦
.äìòîì íéøeîàä ïlk,dlrnl xEn` dnE ª¨¨£¦§©§¨©¨§©§¨

[dvinwE] dwignE daizkE dlAwe drAWd©§¨¨§©¨¨§¦¨§¦¨§¦¨

:dgpOd zxhwdeìML ãébî.íéøác äLElNd §©§¨©©¦§¨©¦¤§Ÿ¨§¨¦©¨

DiOwlE .dwignE drAWde dxhwdd ,oiaMrn§©§¦©©§¨¨§©§¨¨§¦¨§©¥

:dYWY dn dwigOd mcw `hiWR KixR̈¦§¦¨Ÿ¤©§¦¨©¦§¤

ì.økð BîeMøLKixv xMp FnEXx did m`W §¤¦¦¨¤¦¨¨¦¦¨¨¦

:xMp FnEXx `di `NW cr wFgnle xFfglàä ©£§¦§©¤Ÿ§¥¦¦¨¨
.dì éáúk ázëéîzlAw mcw dNbnl odM ¦§©¨§¥¨Ÿ¥¦§¦¨Ÿ¤©¨©

:dinzA drEaW.íeìk äNò àìazke aizM ikC §¨¦§¦¨Ÿ¨¨§§¦§¦§¨©

:aizM drEaW zlAw xg` ,zFl`d z`éãk ¤¨¨©©©¨©§¨§¦§¦
.dáñð:opiazM `l aYkn ENt` `dC ,Kxvl `NW ¨§¨¤Ÿ§Ÿ¤§¨£¦¦§©Ÿ©§¦¨

.éâìôéî÷ éàîahwp `ziixaE ,i`w 'ipzO` §©¨¦§§¥©©§¦¨¥¨©§¨¨©

,Dinrh y"x sili `kidn opirEnW`l `WixA§¥¨§©§¦¨¥¥¨¨¦©£¥

y"xe i`xwl Edl iWxC ikid `YWd opAx irAwe§¨¨¥©¨¨©§¨¥¦¨§¥§¦§¨¥§

:EdNkl Edl WixC ikid.àn÷ ä÷Läå éøáñ ïðaø ¥¦¨¦§§ª§©¨¨¨§¥§¦§¨©¨
xg`e aizkC b"r`e ,`Ed `weC dxhwd mcwC§Ÿ¤©§¨¨©§¨§¦§¦§©©

xEn`d `xwn KgxM lr ,`weC rnWnC dwWi©§¤§©§©©§¨©¨§¨¦§¨¨¨

dxhwd xg` aYkPW t"r` dwWi xg`e k"re ,Dzgpn z` aixwn k"g`e dwWOW xnFl `weC `Ow KMld ,WFxcl EpYp eixg` mixEn`d zFxzi zF`xwnE FtEbl `N` Wxcp Fpi` oFW`x¦¥¦§¨¤¨§¦§¨§¥¨£¦©£¨¦§¦§¦§¨©¨©§¨©¤©§¤§©§¦¤¦§¨¨§§©©©§¤¤¦§©©©©§¨¨

:k"r `z` dWxcle i`w dxhwd mcT` iOp `xzA DwWde ,dPwWi `l dti dwgnp `l m`C opAx ixn`we ,dlrnl daEzMd i`w dwigO` xn`wC xg`e ,i`w dxhwd mcT`øáñ ù"øå ©Ÿ¤©§¨¨¨¥§©©§¨¨©©§¦¨¨¥©§¨§©§¨§¨¨§¥©¨¨§¦Ÿ¦§£¨¨¤Ÿ©§¤¨§¦§¨©§¨©¥©Ÿ¤©§¨¨¨¥§¦§¨¨¨¨§¨©
.ä÷Lé øçàåi`C ixEWk`l `Ow dwWde ,d`wWdl oincFwC iwtp `kdn EdNke ,xMPd mWxe dgpOd zxhwd DA oiaMrn oNMW xnFl ,dxhwd xg`l daizM `wece ,`Ed `wecC rnWn §©©©§¤©§©§©§¨§©§¨§¦¨§©©©§¨¨©¤ª¨§©§¦¨©§¨©©¦§¨§Ÿ¤©¦¨§ª§¥¨¨¨§¥§§¦©©§¨¨§¦§¨©¨§©§¥§¦

:`kRi` ciar.älâî ä÷çîð íàL àøúa d÷Läåaixwd k"g`e dwWd m` Dil zil r"xC ,y"xl r"x oiA `Mi`C Epiide ,DgxM lrA DzF` oiwWn wigni` oicaC dxhwd xg` `wece ¨¦¦§¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨§¦¨§©§¨©©©§¨¨¦§¦¦§¦©§¦¨§©¨§¨§©§§¦¨¥§§¥¥¦¦§¨§¦§¦

:dwWn k"g`e Dzgpn aixwOW xnFl DitEbl `xzA DwWde ,xMp FnEXxl dwWi xg`e .dxhwd mcw wigni` oicM `NWC b"r`e ,DgxM lral WixC `Ow dwWde KMld ,dxWM Dzgpn¦§¨¨§¥¨¦§¨§¦§¨©¨¨¦¦§©¨§¨§§¤Ÿ§¦¦§¦Ÿ¤©§¨¨§©©©§¤§¦¦¨§¦§¨©§¨§¥©¤©§¦¦§¨¨§©§¤

.àø÷ çút àì ãáòéãa:WFxcl zF`xwn dAxn sFQalE ,eixaC hRWn xCq dNgYA `N` ,ozevn KxcM `NW eixaC zNgzA xnFl aEzMd KxC oi`.ñeaìkKFzl ozFpe ,Fl Wi miPW ipW §¦£©Ÿ¨©§¨¥¤¤©¨©¦§¦©§¨¨¤Ÿ§¤¤¦§¨¨¤¨©§¦¨¦¥¦§©§¨¨§©§©¤¦§¨¦§©§§¥¦©¦¥§¥§

:sEwf diR.d÷ãáì àlà:d`nh m` dxFdh m`.úãîBòå ä÷eãa àìäå:d`nh `idW dcFn dzFW ipi` dxn`C oeikC.da øBæçì äìBëéledcFn `dC DzF` oiqpF` oi`e ,dzFW ipi` xnF ¦¨¨¤¨§¨§¨¦§¨¦§¥¨©£Ÿ§¨§¤¤§¥¨§¨§¨¥¦¨¨¤¦§¥¨§¨©£¨§©¥¦¨§¥§¦¨§¨¨

:`id d`nhC.'åëå õîwä áøwMî:`id zcnFre dwEcA `lde xFfgl dlFki Dpi` i`O` `iWw `tEB `id KixR DiOwlE.àúeiøa úîçî àøãä à÷c`xcd `wC zcnFre dwEcA ipYwC `d ¦§¥¨¦¦¤¨©©Ÿ¤§§©¥¨¦¦¨©§¨©©¥¨§¨©£©£Ÿ§¨§¤¤¦§¨¨§¨¥£©§¦¨¨§¨¨¥§¨§¤¤§¨¨§¨

`pW `le unw axw `pW `le ,`pizW `l iYWnl `pihn iM dxn`e `xTrn `knqC zzzFx Dpi` KklE `id d`nh i`Ce ,dzFW ipi` dxn`we zzzFx Dpi`W ,`Ed `zEIxA zngn DÄ¥£©§¦¨¤¥¨¤¤§¨¨§¨¥¦¨©©§¥¨¦§¨¥¨¤¤§©§¨¥¦¨¨§¨§¨¦¨¦¨§¦§¥Ÿ¨¦¨§Ÿ§¨¨©Ÿ¤§Ÿ§¨

,zzzFx DzF` oi`Fx Ep`W ,`zizx zngn DA `xcd `wC ,axw `ll axw oiA biltnC `de .unTd axw 'it`e `izW `l llM llM `zEIxA zngn lM lif`e WxtncM `izW `l axw `lŸ¨©Ÿ©§¨§¦§¨¥§¨¦¨¥£©§¦¨§¨§¨Ÿ©§¨©£¦¨©©Ÿ¤§¨§©§¦¥¨©§Ÿ¨©§¨¨§¨¨¥£©§¦¨¤¨¦¨¤¤

axw `NW cr KMld ,DA zxfFg zFYWl zrBOWkE zzzFx `id KkitlE ,zFYWle Dzxdh lr KFnql dzid dvFxe ,dxFdh `id ENt`e miOd dEwCai `NW zpn`n Dpi`C xninl `Mi`C§¦¨§¥©§¥¨©£¤¤¤Ÿ¦§§¨©©¦©£¦¦§¨§¨¨§¨¦§©¨¢¨¨§¦§§¦¨¦¤¤§¤©©©¦§¤¤¨¦§¨©¤Ÿ¨©

:xn`w `zEzix zngnA DzF` oixrxrn ipYwC lirlC `ziiOw `ziixaE ,'eM¨©§¨©©§¨¦§¥§¨¨¥§©§§¦¨§¥£©¦¨¨¨©
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éáøåzezin 'c wxta .dit jezl dl oilihn lfxa ly qealk xne` dcedi(.ap sc oixcdpq)

ex`ev lr jxeke dkxd jezl dyw xceq oipzep opzc oitxypd zevna opaxe i"x ibilt

m` xne` i"x eit jezl dliztd z` wxefe eit z` gzety cr jli` jyen dfe jli` jyen df

`py i`n i"xl dnize 'eke zava eit gzet `l` dtixy zevn ea oiniiwn eid `l mcia zn

i"x 'ite zava mzde qealka dcedi iaxlc `kd

xg`l `l` zava dit oigzet eid inp `kdc

qealk dkezl oilihn eid zava dit oigzety

inp ecen opaxe dit uetwle xefgl lkez `ly

mrh mzdc oixceq ici lr dit oigzet oi`c [`kd]

oiaxwn eide wpgn dxeng dtixyc meyn opaxc

meyn dtixya ezzin xnbe wpg i"r ezzin

:dzzin axwl oi` `kd la` jenk jrxl zad`e

ç"ø 'éôá`ed yxit oke mixtqd 'ib itl 'it

dwyde oixrxrn `xza dwydey

zipyp `ziixaay `l l"z dn etebl `ziinw

`ed `xnbd lra ly yexit `l` `nwe `xza

dwyde oixrxrny cnll `a `xza dwyedy

dwyny opaxk dil xaq `aiwr iaxe ditebl `nw

iax xn` ikid dywne dzgpn aixwn k"g`e

dil `xiaq zcnere dweca `de oixrxrn `aiwr

dilr biltc oizipzn `da `aiwr 'x dywn eze

dil `xiaq `nl` `akrn dwign ipz oerny iax

opaxk dgpnd zaxwd mcew d`wyde dwigny

`kde `xcd ivn dlibnd dwgnp `ly onf lke

`nl`c dakrn unew ipz dcedi iaxc icda biltc

i`pz ixz opipye oerny 'xk d`wyd mcew daxwd

iaxl dil zile inlyexi `aiwr iaxc `ail`e

zezyl dligzdya dil zi` oixrxrn `aiwr

axwy mcew dlibn dwgnp m`c yxtl jixve

dligzdy oeik mipdk cear oick `lyc unewd

:dze` oixrxrn zezyl
dzlibn
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øák àìäå ?øîBì ãeîìz äî ,"d÷Läå" ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦§¨©©§©©£Ÿ§¨
éðéà" úøîBàå äléâî ä÷çîð íàL !"ä÷Läå" øîàð¤¡©§¦§¨¤¦¦§£¨§¦¨§¤¤¥¦
,dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe ,dúBà ïéørørî "äúBL¨§©§§¦¨©§¦¨§©¨§¨

îBà ïBòîL 'ø .àáé÷r 'ø éøácäî "ä÷Lé øçàå" :ø ¦§¥£¦¨¦§¥§©©©§¤©
øçà àlà !"ä÷Läå" øîàð øák àìäå ?øîBì ãeîìz©§©©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨¤¨©©

ìL ãébî ,äìrîì ïéøeîàä ïlek íéNrî ìkíéøáã äL ¨©£¦¨¨£¦§©§¨©¦§Ÿ¨§¨¦
ä÷çîð àlL ãrå õîBwä áø÷ àlL ãr da ïéákrî§©§¦¨©¤¨¥©¤§©¤¦§£¨
áø÷ àlL ãr .äreáL äéìr ìa÷z àlL ãrå äléâî§¦¨§©¤§©¥¨¤¨§¨©¤¨¥
dúçðî úà áéø÷î :øîàã ,déîrèì ïBòîL 'ø ,õîBwä©¤¦§§©£¥§¨©©§¦¤¦§¨¨
éàî àlà ,äléâî ä÷çîð àlL ãr .d÷Lî Ck øçàå§©©¨©§¨©¤¦§£¨§¦¨¤¨©

ì äëøöð àì :éLà áø øîà ?dì ä÷LîBîeMéøL ©§¤¨¨©©©¦Ÿ¦§§¨§¤¦
àeä àzLéî ,äreáL äéìr ìa÷z àlL ãr .økéð¦¨©¤§©¥¨¤¨§¨¦§¨
:àáø øîàäå ?dì éáúk ázëéî àä àéúL àìã§¨¨§¨¨¦§©¨§¥¨§¨¨©¨¨
àì äreáL äéìr ìa÷zL íãB÷ dáúkL äèBñ úléâî§¦©¨¤§¨¨¤¤§©¥¨¤¨§¨Ÿ
àúìz ?éâìtéî÷ éàîa .dañð éãk !íeìë àìå äNr̈¨§Ÿ§§¦©§¨§©¨¦©§¦§¨¨
"d÷Läå" ,"ä÷Lé øçàå" ,àn÷ "ä÷Läå" :éáéúk éàø÷§¨¥§¦¦§¦§¨©¨§©©©§¤§¦§¨
d÷LnL ,Bôeâì àn÷ "ä÷Läå" :éøáñ ïðaø ,àøúa©§¨©¨¨¨§¦§¦§¨©¨§¤©§¨
éraéî "ä÷Lé øçàå" ,dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå§©©¨©§¦¤¦§¨¨§©©©§¤¦¨¥

ì déìä÷çîð íàL àøúa "d÷Läå" ,økéð BîeMéøL ¥§¤¦¦¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨
d÷Lîe dúBà ïéørørî "äúBL éðéà" úøîBàå äléâî§¦¨§¤¤¥¦¨§©§§¦¨©§¨
"ä÷Lé øçàå" :øáñ ïBòîL 'øå .dçøk ìra dúBà¨§©¨§¨§¦§¨©§©©©§¤
"ä÷Läå" ,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷nL Bôeâì§¤©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨§¦§¨
ä÷çîð íàL àøúa "d÷Läå" ,äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå ä÷Lä íàL àn÷©¨¤¦¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨
ãáréãa ,ïðaøå .dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéørørî "äúBL éðéà" äøîàå äléâî§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§§¦¨©§¦¨§©¨§¨§©¨¨§¦£©
:øîBà äãeäé 'ø ,àéðúäå ?dçøk ìra dúBà ïé÷Lî àáé÷r 'ø øáñå .àø÷ çút àìŸ¨©§¨§¨©£¦¨©§¦¨§©¨§¨§¨©§¨§¨¥
ïéørørî "äúBL éðéà" äøîàå äléâî ä÷çîð íàL ,äét CBúì ïéìéhî ìæøa ìL ñeaìk§©¤©§¤©¦¦§¦¨¤¦¦§£¨§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§§¦
àìäå d÷ãBáì àlà ïéëéøö eðà íeìk :àáé÷r 'ø øîà .dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe dúBà¨©§¦¨§©¨§¨¨©£¦¨§¨§¦¦¤¨§§¨©£Ÿ
äìBëé dðéà õîBwä áøwMî ,da øBæçì äìBëé õîBwä áø÷ àlL ãr àlà ,úãîBòå ä÷eãa§¨§¤¤¤¨©¤¨¥©¤§¨©£¨¦¤¨¥©¤¥¨§¨

éîrèéìå .da øBæçìàìäå ?da øBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî ,dôeb àéä Cì éL÷éz C ©£¨§¦©£¦¦§¥¨¦¨¦¤¨¥©¤¥¨§¨©£¨©£Ÿ
úîçî da àøãä÷c àäå ,àúéúø úîçî da àøãä÷c àä ,àéL÷ àì ,úãîBòå ä÷eãa§¨§¤¤¨©§¨¨§¨¨§¨¨¥£©§¦¨§¨§¨¨§¨¨¥£©
àlL ãr ;àúéúø úîçî .àéúL àì ììk ììk ,àúeiøa úîçî ìk :øîà÷ éëäå ,àúeiøa§¦¨§¨¦¨¨©¨¥£©§¦¨§¨§¨Ÿ¨§¨¥£©§¦¨©¤Ÿ
íéðäk ãéár ïéck àlLã ,äléâî ÷eçîà éîð éà ,äléâî ÷eçîà àì ézkàc ,õîBwä áø÷̈¥©¤§©©¦Ÿ¦§§¦¨¦©¦¦§§¦¨§¤Ÿ©¦£¦Ÿ£¦
,da àøãä éöî àì ,é÷çîc íéðäk ãéár ïéãa ,õîBwä áøwMî .da àøãä éöî ,é÷çîc§¨§¥¨¥¨§¨¨¦¤¨¥©¤§¦£¦Ÿ£¦§¨§¥Ÿ¨¥¨§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dheq(iying meil)

z`wydy oerny iax cnl okidn x`al `ziixa d`ian `xnbd
d`wydd zxkfen minrt 'b .dgpnd zaxwd xg`l ziyrp dheqd
,mina dheqd zlibn iegin xg`l .` .oldlc xcqa dheq zyxta
.mixnd in l` dgne xtqa odkd dl`d zel`d lk z` azke"
on odkd unwe" ,dgpnd zaxwd xg`l .a ."dyi`d z` dwyde
z` dy`d z` dwyi xg`e dgafnd xihwde dzxkf` z` dgpnd
."'ebe mind z` dwyde" ,aey xn`p eixg`y weqta .b ."mind

.miweqtd zyxca mi`pz zwelgn `iaz epiptly `ziixadeðz̈
'd÷Läå' ,ïðaø,dgpnd zxhwd iptl dyxta xkfend oey`xdäî ©¨¨§¦§¨©

øîBl ãeîìz,epcnll `a dn -øîàð øák àìäåzxhwd xg`l ©§©©£Ÿ§¨¤¡©
dgpndd÷Läå','dwyi xg`e' aezkd xn`y jkne ,'mind z` §¦§¨

'dwyde' ok m`e ,daxwdd xg`l ziyrp mind ziizyy rnyn
epcnll `a ,azkp dn myl dwignd xg`l xen`dä÷çîð íàL¤¦¦§£¨

äúBL éðéà úøîBàå äléâîdlibnd zwign mcewy s` ,xnelk - §¦¨§¤¤¥¦¨
oi` ,dzey ipi` dxn`e dwgnp xak m` ,dzey ipi` xnel dleki

`l` ,dl oirneydúBà ïéøòøòîdzaeha `ly dit z` oigzet - §©§£¦¨
dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîe.,øîBà ïBòîL éaø .àáé÷ò éaø éøác ©§¦¨§©¨§¨¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¥

'ä÷Lé øçàå'dxhwd xg`l dyxta zxkfend dipy d`wyd -äî §©©©§¤©
øîBì ãeîìzz`wydy cnll d`ay xnel oi` ,cnll d`a dn - ©§©

,dxhwdd xg`l ziyrp mindøîàð øák àìäåxn`p xak ixdy - ©£Ÿ§¨¤¡©
iyily weqta'd÷Läå'epcnl xak epnne ,dxhwdd xg`l §¦§¨

.dxhwd xg`l ziyrp d`wyddyàlàdze` miwyn oi`y cnll ¤¨
`l`äìòîì ïéøeîàä ïlek íéNòî ìk øçàìokl mcew - §©©¨©£¦¨©£¦§©§¨

,dyxta¯ ãébîy ,jka cnll dxezd d`ae,da ïéákòî íéøác 'â ©¦§¨¦§©§¦¨
,mixnd mindn dze` oiwyn oi`y ,xnelk,õîBwä áø÷ àlL ãò©¤Ÿ¨©©¤

.äòeáL äéìò ìa÷z àlL ãòå ,äléâî ä÷çîð àlL ãòå§©¤Ÿ¦§£¨§¦¨§©¤Ÿ§©¥¨¤¨§¨
xn`y dn ,myxtl `ziixaa oerny iax ixac lr zxfeg `xnbd

n oi`ydze` miwy,õîBwä áø÷ àlL ãòdfa jledïBòîL éaø ©¤Ÿ¨©©¤©¦¦§
øîàc ,déîòèìpzpyna,åmcewyCk øçàå dúçðî úà áéø÷î §©£¥§¨©©§¦¤¦§¨¨§©©¨

.d÷Lîdze` miwyn oi`y xn`y dn lr j`ä÷çîð àlL ãò ©§¨©¤Ÿ¦§£¨
,äléâîdwgnp `l m` ixd ,z`f xnel jxved dn ,le`yl yi §¦¨

dlibnddì d÷Lî éàî àlàmin md ,miwcead mind `ld - ¤¨©©§¨¨
.dheq in mpi` egny iptle ,okezl dheq zlibn egnyéMà áø øîà̈©©©¦

iptl dze` oiwyn oi`y xnel jxved `l ok` ,eixac z` ayiil
,mind jezl dlibnd z` egny¯ äëøöð àìxnel jxvedy `l`, Ÿ¦§§¨

ìøkéð BîeMéøLmyex xzep oiicr m` ,okezl egn xaky s`y - §¤¦¦¨
eneyix `di `ly ote`a wegniy cr mdn dze` oiwyn oi` ,dlibna

zezyl leki dpi`y ,oerny iax xn`y dn lr oke .xkipàlL ãò©¤Ÿ
äòeáL äéìò ìa÷zwiecn eixacny ,le`yl yiàìc àeä àzLéî §©¥¨¤¨§¨¦§¨§Ÿ

àéúL,diizyd z` zakrn dreayd zlawy -äéáúk ázëéî à ©§¨¨¦§©¨§¥
dìdywe .dreayd zlaw mcew mb ozip dlibnd z` aezkl la` - ¨

äòeáL äéìò ìa÷zL íãB÷ dáúkL äèBñ úléâî ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨¤¤§©¥¨¤¨§¨
,íeìk àìå äNò àìdxeza xn`p dheq zlibn zaizk xcqy itl Ÿ¨¨§Ÿ§

zlaw xg`l wx zazkp dlibndy rnyne ,dreayd zlaw xg`l
lawzy cr dlibnd z` miazek oi` ok` ,`xnbd zvxzn .dreayd
zlaw xg`l cr zezyl dleki dpi`y xn`y dne ,dreay dilr

,dreaydáñð éãkmb ixdy ,exn` jxevl `lye ab` jxca - §¥©§¨
.dreayd zlaw iptl ziyrp dpi` dlibnd zaizk

,dheqd zwicaa mixacd xcq edn oerny iaxe opax ewlgp epzpyna
iax zrcle ,dzgpn z` oiaixwn jk xg`e dze` oiwyn opax zrcl
,`xnbd zl`ey .dze` oiwyn jk xg`e dzgpn z` oiaixwn oerny

¯ éâìôéî÷ éàîa,daiyne .mdipa zwelgnd ceqi dnéàø÷ àúìz §©¨¦§§¥§¨¨§¨¥
éáéúk,dyxta d`wydd zxkfen minrt 'b -àn÷ 'd÷Läå'- §¦¥§¦§¨©¨

dxhwd mcewe dwignd xg`l azkp ,oey`x,aezk dipyd mrta
dxhwdd xg`l,'ä÷Lé øçàå'aezk eixg`leàøúa 'd÷Läå'- §©©©§¤§¦§¨©§¨

oexg`d.ewlgp dfae,yàn÷ 'd÷Läå' ,éøáñ ïðaøiptl aezkd ©¨¨¨§¥§¦§¨©¨
,dxhwddBôeâìcnll ,`a dnvr d`wydd oiprl -øçàå d÷LnL §¤©§¨§©©

dúçðî úà áéø÷î Ckz` dxezd dazky jkn ,xnelk - ¨©§¦¤¦§¨¨
.mixacd ziiyr xcq `ed jky cenll yi ,dxhwdd iptl d`wydd

weqtdeì déì éòaéî ,'ä÷Lé øçàå'økéð BîeMéøLoi`y cnll - §©©©§¤¦¨¥¥§¤¦¦¨
oiwynda xzeei `ly ,ixnbl dlibnd zwign xg`l cr dze`

ne .'dwyi dwignd xg`e' xn`p eli`k df ixde ,myex'd÷Läå'§¦§¨
àøúa,micnelä÷çîð íàLd xakúøîBàå äléâîdheqdéðéà ©§¨¤¦¦§£¨§¦¨§¤¤¥¦

dúBà ïéøòøòî ,äúBLdzaeha `ly dit z` gzet -ä÷Lîe ¨§©§£¦¨©§¤
.dçøk ìòa dúBà¨§©¨§¨

¯ øáñ ïBòîL éaøå- ipyd weqtd ,jk miweqtd z` yxcøçàå' §©¦¦§¨©§©©
Bôeâì ,'ä÷Lécnll ,`a dnvr dheqd z`wyd oiprl -áéø÷nL ©§¤§¤©§¦

¯ d÷Lî Ck øçàå dúçðî úàxg`l ziyrp d`wyddy ,xnelk ¤¦§¨¨§©©¨©§¨
zwigne dxhwd ,dlibnd zaizk ,dyxta mixen`d mixacd lk

.myex x`yi `ly ote`a mind jezl dlibnd¯ àn÷ 'd÷Läå'§¦§¨©¨
cnll `a ,dxhwdd iptl dyxta aezkd oey`xøçàå d÷Lä íàL¤¦¦§¨§©©

¯ äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ckziyrp dligzkly s` ,xnelk ¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
,dxhwdd mcew odkd dze` dwyd m` ,dxhwdd xg`l d`wydd

.xykàøúa 'd÷Läå',epiidc ,zelertd lk xg`l xen`d oexg`d - §¦§¨©§¨
cnll `a ,dxhwdde dlibnd zwignäléâî ä÷çîð íàLxg`l ¤¦¦§£¨§¦¨

el` lkìòa dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéøòøòî ,äúBL éðéà äøîàå ,§¨§¨¥¦¨§©§£¦¨©§¦¨§©
.dçøk,`xnbd zl`eyïðaøåmiweqtd z` miyxec mpi` recn ¨§¨§©¨¨

axkxg`l ziyrp d`wyddy 'dwyi xg`e'n cenll ,oerny i
,`xnbd daiyn .enrh xazqn ixd ,dxhwdàø÷ çút àì ãáòéãa§¦£©Ÿ¨©§¨

z` okn xg`le dyxcd z` dligza xnel aezkd jxcn df oi` -
devnd ziiyr ote` z` aezkd xcqn dligza `l` ,mixacd xcq
'dwyd'y xnel xazqn ,jkitle .yexcl ze`xwn siqen okn xg`le
'dwyd'e ,'dwyi xg`e'e ,`weca xn`p dxhwd mcew azkpy oey`xd

.dyxcl eazkp oexg`d
iax ixaca dxizq dywne ,lirl d`iady `ziixal zxfeg `xnbd

,`aiwrøáñåxaq ike -àáé÷ò éaødzey ipi` dxn`y dheqy §¨©©¦£¦¨
dlibnd dwgnpy xg`léaø ,àéðúäå ,dçøk ìòa dúBà ïé÷Lî©§¦¨§©¨§¨§¨©§¨©¦

ñeaìk øîBà äãeäémiipiy -äét CBúì ïéìéèî ìæøa ìL- §¨¥§©¤©§¤§¦¦§¦¨
`ly mitewf odyk dtd jezl mze` mipzepe geka dit z` migzet

ick ,exbeql lkez,äúBL éðéà äøîàå äléâî ä÷çîð íàL¤¦¦§£¨§¦¨§¨§¨¥¦¨
,àáé÷ò éaø øîà .dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéøòøòî§©§£¦¨©§¦¨§©¨§¨¨©©¦£¦¨

ïéëéøö eðà íeìkmind ziizy z`d÷ãBáì àlà`id dxedh m` §¨§¦¦¤¨§§¨
,`l e`àìäå,dzey ipi` zxne`y oeikúãîBòå ä÷eãaixdy ,`id ©£Ÿ§¨§¤¤

.`id d`nhy dcen jkaøBæçì äìBëé õîBwä áø÷ àlL ãò àlà¤¨©¤Ÿ¨©©¤§¨©£
dadf ixdy ,dgxek lra dze` oiwyn oi`e ,dzey ipi` xnele ¨

j` ,`id d`nhy dzced eli`køBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî¦¤¨©©¤¥¨§¨©£
.da`l` dgxek lra dze` oiwyn oi` `aiwr iax zrcly ixd ¨

,dpey`xd `ziixaa xn`y dnl xzeq dfe ,dgpnd zaxwd xg`l
.dgxek lra dze` oiwyn dlibnd dwgnpy xg`ly

`xnbd zl`eydywnd lréîòèéìå ,Cziywdy jnrhl - §¦©§¥
d`aedy `ziixal dpnn dxizq yiy wx ziywd recn ,ef `ziixan

,lirldôeb àéä Cì éL÷ézdnvr ipta `ziixad lr dywz -, ¦§¥¨¦¨
recn ,dzpify dceny aygp zezyl zaxqne da zxfeg m`y xg`n

,da øBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî,zezyl dze` miaiigne ¦¤¨©©¤¥¨§¨©£¨
àìäå`id ixd dzey ipi` dxn`y oeikúãîBòå ä÷eãaixdy - ©£Ÿ§¨§¤¤

,`xnbd zvxzn .zezyl daiigp recne ,dzcedy aygpàéL÷ àìŸ©§¨
dyw epi` df -àä ,unewd axw xak m`y `aiwr iax xn`y dn - ¨

zaygp dpi` mind ziizyn dzxfge ,zezyl dze` miaiign
ote`a xaecn ,d`neha d`cedkàúéúø úîçî da àøãä÷c- §¨©§¨¨¥£©§¦¨

.zzex `edy dteb z` epi`xy ,cgt zngn da dxfgyàäådne - §¨
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יום חמישי ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף יט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

המשך בעמוד רג



קצו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dheq(iyiy meil)

unewd zaxwd xg`l wxy ,`aiwr iax zrca epipy ,seq seq j`
oiicr ok m`e ,zezyl dilr oitekéaøcà àáé÷ò éaøc àéL÷©§¨§©¦£¦¨©§©¦

,àáé÷òixdy¯ íúämcewd cenrd zligza z`aend `ziixaa, £¦¨¨¨
øîàyàákòî ä÷éçîdleki dpi` aey dlibnd dwgnp m`y - ¨©§¦¨§©§¨

dgxek lra dze` oiwyn `l` ,dzey ipi` xnelàëäå ,`ziixaa - §¨¨
dipydákòî õîB÷ ,øîàdleki dpi` unewd axwy xg`l wxy - ¨©¤§©¥

,`xnbd zvxzn .axql dleki okl mcew la` ,axqléàpz éøz§¥©¨¥
å¯ àáé÷ò éaøc àaélàmi`pz ipy ici lr epyp elld zeziixad §©¦¨§©¦£¦¨

.`aiwr iax ly ezrca ewlgpy ,mipey
,`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàdyi`y xaeqd `aiwr iax zrcl ¦©§¨§

aygp daexiq ,cgt jezn `le dze`ixa jezn dzey ipi` dxn`y
m` oicd dn ,d`neha d`cedk,àúeiøa úîçî äúBL éðéà äøîà̈§¨¥¦¨¥£©§¦¨

äøæçå,okin xg`l da¯ eäî ,éðà äúBL äøîàåmiwyn m`d §¨§¨§¨§¨¨£¦©
m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .e`l e` dze`äøîàc ïåék¥¨§¨§¨

dligza,äúBL éðéày ink ynn df ixdäøîà÷ éðà äàîè,ïåéëå ¥¦¨§¥¨£¦¨¨§¨§¥¨
äàîeèa dLôð ÷éæçàcdzpify epipira dnvr dwifgdy oeik -, §©§¦©§¨§§¨

da äøãä àéöî àì.zezyl dvexy xnele da xefgl dleki dpi` - Ÿ¨§¨©§¨¨
mpi`y miypl `l` ozip `l mixnd in ziizy ici lr xexiady

.d`neh zwfgaäøîàc ïåék ,àîìéc Bàdxn`e dxfgy oeik - ¦§¨¥¨§¨§¨
äøîàc àeä àúeúòéa úîçîc dzòc àéìb ,éðà äúBL`id - ¨£¦©§¨©§¨§¥£©¦£¨§¨§¨

ipi`' dligza dxn`yky ,dzrc z` dfa dlbndf did `l ,'dzey
ixdy ,mindn dcgty zngn ok dxn` `l` ,dzpify dceny meyn
.dvex dziid `l i`ce d`nh dzid m`e ,zezyl dvex `id eiykr
,cgt zngn `l` diizyl oey`xd daexiq did `ly xxazpy oeike

,`xnbd dwiqn .dze` oiwyne - da xefgl dleki.e÷éz¥
éøö ,ìàeîLc äeáà øîàïziL Cxac odkdíénä CBúì øî ¨©£¨¦§¥¨¦¤¦¥©§©©¦
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.efazi `ly mifpbp mda zexwl mileki oi`y ycewd iazk lky
dúçðîe`l` daxw dpi`úøftúîztxyp -ïLcä ìòmewn - ¦§¨¨¦§©¤¤©©¤¤

.miycw iycw ileqt ea mitxey eidy dxfradúléâî ïéàåef ly §¥§¦¨¨
,úøçà äèBñ da úB÷Läì äøLkazkidl dkixv dlibndy itl §¥¨§©§¨¨©¤¤

.dci lr wcaidl d`ay dheqd myl
xak m` j`íénä ,éðà äàîè äøîàå äléânä ä÷çîðmixnd ¦§£¨©§¦¨§¨§¨§¥¨£¦©©¦

,ïéëtLðmewna xxal `l` epzip `l minde `l` epzip `l mindy ¦§¨¦
dweca `id ixd ,ip` d`nh dxn`y efe ,dzpif m` wtq yiy

.zcnere.ïLcä úéa ìò úøftúî dúçðîe¦§¨¨¦§©¤¤©¥©¤¤
m`eäléânä ä÷çîðda dxfgy `l` dzpify dced `leäøîàå ¦§£¨©§¦¨§¨§¨

dúBà ïéøòøòî ,äúBL éðéàdzaeha `ly dit z` migzet - ¥¦¨§©§£¦¨
.dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîezngny `l` ,`id dxedhy okziy ©§¦¨§©¨§¨

znkqn dpi` ,dzxdh zexnl mdn wfpizy zyyegy ,mindn cgtd
.zezyl

,dxedh dpi` zn`a m` ,mind on dzeyd dheqú÷tñî dðéà¥¨©§¤¤
ìúBzLmind z` xenbl -,úBèìBa äéðéòå úB÷éøBî äéðtL ãò , ¦§©¤¨¤¨¦§¥¤¨§

ïéãéb úàlîúî àéäåd`iln zi`xpe migtpzn diiglay micibd - §¦¦§©¥¦¦
.zeiegitp ly zexey zexey `lnp dxyae ,micibíäåmipdkd - §¥

äeàéöBä ,íéøîBàda zcnery miyp zxfrnickànèz àlL §¦¦¨¤Ÿ§©¥
.äøæòä̈£¨¨

,`id d`nhy it lr s` ,mind on dzzyy dheqúeëæ dì Lé íà¦¥¨§
ääúézekfddì äìBz,xacd welge .cin mind da erbti `lyLé ¨§¨¨¨¥

úeëæy¯ äìBza dyper z` zakrnyäìBz úeëæ Lé ,úçà äðL §¨¨¨©©¥§¨
íãà áéiç ,éàfò ïa øîBà ïàkî .íéðL 'â äìBz úeëæ Lé ,íéðL 'á¨¦¥§¨¨¦¦¨¥¤©©©¨¨¨

äøBz Bza úà ãnììdl yi m`ye ,dheq zyxt z` rczy ick §©¥¤¦¨
ick ,cin da mirbet mpi` mind zekfäzLz íàLavnl ribz - ¤¦¦§¤

dheq in zezyl dkixv `idydì äìBz úeëfäL òãz ,ozipy - ¥©¤©§¨¨
lczyz jke zeiekf ieaix ici lr ,mind ici lr d`ad dzinn lvpidl

.zeiekf zeaxdløæòéìà éaøe wlegäøBz Bza ãnìnä ìk ,øîBà ©¦¡¦¤¤¥¨©§©¥¦¨
úeìôz dãîBì (eléàk).i`ad ixac -äöBø øîBà òLBäé éaø §¦§¨¦§©¦§ª©¥¨

úeLéøôe ïéa÷ 'èî úeìôúå á÷a äMàzepefn dticrn dyi`d - ¦¨§©§¦§¦©¦§¦
`die miaexn zepefn dl eidiyn ,dnir ievn dlra `diye mihren

.dpnid yxet dlraäèBL ãéñç ,øîBà äéä àeäcqgznd mc` - ¨¨¥¨¦¤
.xg`l e` envrl drx ezeciqga mxeby ,icn xzeiíeøò òLøå- §¨¨¨

dnxra zeryx dyrn dyeryäLeøt äMàå ,zlrety dtykn - §¦¨§¨
lr eli`k ze`xdl dyext dnvr dyere ,minieqn mixac dityka

diyrn miyrp dzeciqge dzlitz iciïéLeøt úBkîe .mc` - ©§¦
envr z` dkny ,oebk ,oir zi`xnl ezeyixt zngn envr dkny

,repve eipr `edy ze`xdl lzekaíìBò éláî elà éøämizigyn - £¥¥§©¥¨
mc`d ly ezcearl dxizqa micner elld mixacdy ,mlerd z`

.mlera
íeMî ìàeîL øîà äãeäé éaø øîà .àøîâly enya -éaø ¨©©¦§¨¨©§¥¦©¦

ìéèî éúééä ,àáé÷ò éaø ìöà äøBz ãîì éúééäLk ,øéàî¥¦§¤¨¦¦¨¥¨¥¤©¦£¦¨¨¦¦¥¦
íBzð÷ð÷wgnp epi` ely myexdy mq -Bécä CBúìiziid eay ©§©§§©§

,ycwd iazk z` azekéaø ìöà éúàaLk .øác éì øîà àìå§Ÿ¨©¦¨¨§¤¨¦¥¤©¦
øìáì Bì ézøîà ,Ezëàìn äî éða déì øîà ,ìàòîLéxteq - ¦§¨¥¨©¥§¦©§©§§¨©§¦©§¨

,àéä íéîL úëàìî EzëàìnL ,øéäæ éåä ,éða ,éì øîà .éðà£¦¨©¦§¦¡¥¨¦¤§©§§§¤¤¨©¦¦
úçà úBà øéñçz ànLdlindn '` ze`d z` xiqgzy ,oebk - ¤¨©§¦©©

,'zn` miwl` 'd' weqtay 'zn`'úçà úBà øézz Bà,oebk - ©¦©©
,'miwl` `xa ziy`xa' weqtay '`xa' daizd seqa 'e siqezy

eBì ézøîà .Blk íìBòä ìk úà áéøçî äzà úàöîðiaxl ¦§¥©¨©§¦¤¨¨¨ª¨©§¦
,l`rnyiíBzð÷ð÷å Bécä CBúì ìéèî éðàL ,éì Lé ãçà øác̈¨¤¨¥¦¤£¦¥¦§©§§©§©§

,Bécä CBúì íBzð÷ð÷ ïéìéèî éëå ,éì øîà .BîLixdäøBzä §¨©¦§¦§¦¦©§©§§©§©¨
äøîà,dheq dlibn iabläçîe""mixnd in l`,`diy jixvy ixd ¨§¨¨¨

dáúkazk ,dxezay dheq zyxt zazkp eayúBçnì ìëeiL- §¨¤©¦¨
zyxtn lehil lkei odkd iptl dheq `eaz m`y .ewgenl ozipy
jezl lihn dz` m`e ,mind jezl dwgenle dxez xtqay dheq

.mind jezl dzegnl ozip `l ,mezpwpw eicd

,`xnbd zl`eydéì øîà÷ éàîl`rnyi iax xn` dn -éàîe , ©¨¨©¥©
¯ déì øcäî à÷yi daeyz dn ,xnelk .xi`n iax el aiyd dne ¨©§©¥

l`rnyi iax ixdy .l`rnyi iax ly eixac lr xi`n iax ixaca
zexqga xdfidl `ed jixv jkle ,miny zk`ln ezk`lny el xn`
mezpwpw lihn `edy el xnel xi`n iax d`x dn ok m`e ,zexzie

,`xnbd daiyn .zexizie zexiqgn lvip dfa ike ,eicd jezléëä̈¦
déì øîà÷,l`rnyi iaxl xi`n iaxúBøéúéå úBøéñça àéòaî àì ¨¨©¥Ÿ¦©§¨©£¥¦¥
àðà é÷ác,mdn ip` xdfpe -àîìéãc áeáæì Lçéîì eléôà àlà §¨¦£¨¤¨£¦§¥©¦§§¦§¨

déâzà áéúéå éúàipnid bbd lr ayie aeaf `eai `ny -ú"éìãc ¨¥§¨¦©¨¥§¨¥
,eicd yai `l oiicrykL"éø déì éeLîe déì ÷éçîezngne - ¨¦¥§©¥¥¥

icke ,ip` yyeg df xacl mb .y"ix enk z"ilcd d`xi dwignd
dfn lvpidléì Lé ãçà øác ,,llk wgnp epi`yCBúì ìéèî éðàL ¨¨¤¨¥¦¤£¦¥¦§

.BîL íBzð÷ð÷å ,Bécä©§§©§©§§
,`xnbd dywnéðéà,dyrnd did jk ikeéaø øîà ,àéðz àäå ¥¦§¨©§¨¨©©¦

ìéèî éúééä ,ìàòîLé éaø ìöà äøBz ãîì éúééäLk ,øéàî¥¦§¤¨¦¦¨¥¨¥¤©¦¦§¨¥¨¦¦¥¦
éaø ìöà éúàaLk .øác éì øîà àìå Bécä CBúì íBzð÷ð÷©§©§§©§§Ÿ¨©¦¨¨§¤¨¦¥¤©¦

éìò døñà ,àáé÷òazk jixvy meyn eicd jezl mezpwpw lihdl - £¦¨£¨¨¨©
zegnidl lkeiyLenMà LenL àéL÷ ,zncewd `ziixaay - ©§¨¦©¦

okn xg`le `aiwr iax lv` dxez xi`n iax cnl mcewy x`ean
x`ean dipyd `ziixaa eli`e ,l`rnyi iax lv` cenll jld

oke ,jtidldøñàà døñà àéL÷,x`ean zncewd `ziixaay - ©§¨£¨¨©£¨¨
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המשך בעמוד זטב

oifge` mipy` cenr k sc oey`x wxtdheq
.àákòî ä÷éçî øîà÷ íúä ò"øãà ò"øc àéL÷m` dwgnp `NW onf lkC ,qp`d z` ©§¨§©¨¨¨¨©§¦¨§©§¨¤¨Ÿ¤§¨§©¤Ÿ¦§£¨¦

dNbOd dwgnp m` la` ,DzFwWdl Dl opiqp` `le DA xFfgl dlFki dzFW ipi` dxn`̈§¨¥¦¨§¨©£¨§Ÿ©§¦¨¨§©§¨£¨¦¦§£¨©§¦¨

ikdl dxhwd mcwC `Ow dwWde `dC ,unTd axw `l 'it`e DgxM lr DzF` oixrxrn§©§§¦¨©¨§¨©£¦Ÿ¨©©Ÿ¤§¨§¦§¨©¨§Ÿ¤©§¨¨§¨¥

dzFW ipi` dxn` i` unw axw `lC dOM lkC qp`d z` aMrn unw xn`w `kde ,opiWxC©§¦¨§¨¨¨¨©Ÿ¤§©¥¤¨Ÿ¤§¨©¨§Ÿ¨©Ÿ¤¦¨§¨¥¦¨

:DzFwWdl Dl opiqp` `läúBL äøîàå äøæçå Ÿ©§¦¨¨§©§¨§¨§¨§¨§¨¨
.éðà:DpFvxn DzFwWdl Edn r"xl.øî ïziL £¦§©§©§¨¥§¨¤¦¥©

:xn xaC.øák íéønL`nl` ,dwign mcw ¨¨©¤¨¦§¨Ÿ¤§¦¨©§¨

mW lr dxixn oi`e mixn md xg` xaC zngn¥£©¨¨©¥¥¨¦§¥§¦¨©¥

e`l dwign iOTn `dC ,`xwp mzwicA zllw¦§©§¦¨¨¦§¨§¨¦©¥§¦¨¨

:Edpip wCain ipA.úæðâð dúlâî 'éðúîiCvA §¥¦§©¦§©§¦§¦¨¨¦§¤¤§¦¥

zFxwl oiiE`x opi`W WcTd iazM lkC ,lkidd©¥¨§¨¦§¥©Ÿ¤¤¥¨§¦¦§

:EGAzi `NW oifpbp odA.ïLcä úéa ìò`idW ¨¤¦§¨¦¤Ÿ¦§©©¥©¤¤¤¦

ilEqtE miWcw iWcw ilEqR mW oitxFVW dxfrÄ£¨¨¤§¦¨§¥¨§¥¨¨¦§¥

,mirlTd on miptl ozvigOW mixEni ¥̀¦¤§¦¨¨¦§¦¦©§¨¦

miWcw zhigWA opixn`cM(:cw sC)ziA dWlW ¦§©§¦¨¦§¦©¨¨¦©§Ÿ¨¥

,dxfrA ztxUp ilkA dWcwe li`FdC ,md oWCd©¤¤¥§¦§¨§¨¦§¦¦§¤¤¨£¨¨

oOTl xn`cM ztxUp Epiid zxGRzn i`de(.bk 'c) §©¦§©¤¤©§¦§¤¤¦§¨©©©¨

`dl aiWg `we zFtxUp mdizFgpOW EN`e§¥¤¦§¥¤¦§¨§¨¨¦§¨

:dzFW ipi` zxnF`däøLk dúlâî ïéàå ¨¤¤¥¦¨§¥§¦¨¨§¥¨
.úøçà äèBñ da úB÷LäìDnWl daizM opiraC §©§¨¨©¤¤§¨¦¨§¦¨¦§¨

:DnWl Dl odMd Dl dUre aizkCíénä ¦§¦§¨¨¨©Ÿ¥¨¦§¨©©¦
.ïéëtLðzcnFre dwEcA ip` d`nh dxn`C oeiM ¦§¨¦¥¨§¨§¨§¥¨£¦§¨§¤¤

:wtQd z` xxal `N` EpYp `l mixOd minE `id¦©¦©¨¦Ÿ¦§¤¨§¨¥¤©¨¥

.dúBà ïéøòøòîzngnE `id dxFdh `nlcC §©§§¦¨§¦§¨§¨¦¥£©

:dxn`w dzEzizx.ïéãéb úàlîúîoiciBd §¦¨¨¨§¨¦§©¥¦¦©¦¦

mbe ,oiciB d`lnM zF`xpe oigtFp diiglAW¤¦§¨¤¨§¦§¦§¦§¥¨¦¦§©

ikde ,dgitp lW dhiW dhiW ziUrp DxUA§¨¨©£¥¦¨¦¨¤§¦¨§¨¥

:DA oiwxFfn oihiaxW oinM ixtqA `ipYàlL ©§¨§¦§¥§¦©§¦¦§¨¦¨¤Ÿ
.äøæòä ànèzmiWp zxfr F` xFpTp ixrW §©¥¨£¨¨©£¥¦¨¤§©¨¦

opixn` `de KixR DiOwlE ,mW KxC `vYW¤¥¥¤¤¨§©¥¨¦§¨©§¦¨

zxfr W"ke EWCwzp `l xFpTp ixrWC `nlrA§¨§¨§©£¥¦¨Ÿ¦§©§§¤§©

:dIel dpgnl qpMl xYn znE miWpfL òãzúeë ¨¦¥ª¨¦¨¥§©£¥§¦¨¥©¤§
.dì äìBzzEkGdW dhFq zWxtA cnlze d`xY ¨¨¦§¤§¦§©§¨¨©¨¤©§

i"r dzTpe ,rxf drxfpe dzTpEn opitliC ,dlFY¨§©§¦¨¦§¦§¨§¦§§¨¨©§¦§¨

xzFi `"ie ,miWcg 'h rxf zrixf icM zFIkf§ª§¥§¦©¤©¢¨¦§¥

:'nba WxtncM.úeìôz dãnìî:'nba Wxtnéaø §¦§¨¥§©§¨¦§§¨¥©¦
.úeìôúå á÷a äMà äöBø øîBà òLBäé.opiqxB §ª©¥¨¦¨§©§¦§©§¦¨

:xn`w i`n Wxtn `xnBaE.ïéLeøét úBkî ©§¨¨§¨¥©¨¨©©¥¦
zF`xdl milzkA Fnvr z` dMOW 'nba Wxtn§¨¥¤©¤¤©§¦§¨¦§©§

'nb :rEpve eipr `EdW.øìáì:xtFqøqçz íà ¤¨¨§¨©©§¨¥¦§©¥
.úçà úBàzn` midl` 'de '` oFbM(i Edinxi)F` ©©§§¡Ÿ¦¡¤¦§§¨

:midl` E`xA ziW`xA oFbM zg` zF` xYiY§©¥©©§§¥¦¨§¡Ÿ¦

.éì Lé ãçà øác`id daEWY i`n Wxtn oOwl ¨¨¤¨¥¦§©¨§¨¥©§¨¦

:Ff.úBçnì ìëeiL áúkxaq l`rnWi iAxe §¨¤©¦¨§©¦¦§¨¥¨©

,DnWl daizM irA `le dxFYd on Dl oiwgFn£¦¨¦©¨§Ÿ¨¥§¦¨¦§¨

:citw `w DcEgl dhFq zWxR`edéì øîà÷ éàî §©¨¨©¨§¨¨¨¦©¨¨©¥
.déì øcäî éàîel`rnWi 'x Dil xn`w i`n ©©§©¥©¨¨©¥¦§¨¥

dUFrW il Wi cg` xaC n"x Dil xCdn `wC§¨©§©¥¨¨¤¨¥¦¤¤

xEQg lv` mFYpwpw oipr dn ,wgnp Fpi`e mWxŸ¤§¥¦§©©¦§©©§©§¥¤¦

:xEYie.L"éø déì éeLîe:cg`C z"ilC oFbMøác §¦§©¥¥¥§¨¥§¤¨¨¨
.'åk Lé ãçà:ixnbl wgnp Fpi`eLenL àéL÷ ¤¨¥§¥¦§©§©§¥©§¨¦

.LenMàxn`e ,mcFw r"xC WEOW lirl xn`wC ©¦§¨¨©§¥¦§¥§¨©

:mcFw i"xC `kd.déalà í÷éîì éöî àìlr ¨¨§¥Ÿ¨¥§¥©©¦¥©

dinrh ixTrxFdh `nh lr xnF` didW , ¦§¥§¨¤¨¤¨¨¥©¨¥¨

:mipR Fl d`xnE `nh xFdh lre ,mipR Fl d`xnE©§¤¨¦§©¨¨¥©§¤¨¦

.àøîb øîâå é"øc dén÷ì àúàzFnEzq zFipWOd ¨¨§©¥§§¨©§¨¨©¦§¨§

:FAxn FAxe FAxn Edl xinbcM ,odW FnMøãäå §¤¥¦§¨¦§¥©§©¥©©£©
.àøáñ øañéîì ò"øc dén÷ì àúàlr cFnrl ¨¨§©¥§§¦§©§¨¨©£©

Wcg xaC didWM xaC KFYn xaC oiadlE ,mi`PYd iniA didW cEnlY dfe ,`xwn dfi` lre Knqp xaC lM dn lre ,xYn dfe xEq` df ,xFdh dfe `nh df dn ipRn ,dpWOd inrh xTr¦©©§¥©¦§¨¦§¥¨¤¨¥§¤¨¤¨§¤ª¨§©¨¨¨¨¦§¨§©¥¤¦§¨§¤©§¤¨¨¦¥©©¨¦§¨¦¨¨¦¨¨§¤¨¨¨¨¨¨
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äúìéâîohw lel dwgyl liaya dnl lkid ly exiv zgz zfpbp ipz inlyexi .zfpbp

z` oda labl edn dyecw meyn oda oi` ipz miktyp mind mye my did

dzey ipi` dxn`e dlibnd dwgnp :dyecw meyn mda yi ipz miktyp mind jka dn hihd

`"dae zg` mixne` y"a oipg iax ipz wgni dnk wgniy myl dnxby dnl dze` oixrxrn

:d"i aezkl ick d"ac `nrh i`rli` x"` mizy

(a"rl jiiy)øîàz"dn dl wegnl dinxi 'x

ewqtp n"x inia `de iaxl dniz .ediipia `ki`

`xza 'ta 'ixn`ck mixnd mind xak(.fn sc onwl)

`ax xn`d cere owiqtd i`kf oa opgei 'xc'c lirl)

(:fidilr lawzy mcew dazky dheq zlibn

c"nc h"n k"` melk `le dyr `l dreay

oiwgen c"n xninl `kile dxezd on dl oiwgen

xn` i`n` k"` `axc dil zil dxezd on dl

lirl y"xl(:hi 'c)`axc dil zil `nil daqp ick

`ki`e ecen r"k `axc `dac rnyn ikd `l`

dazkp m` oebk z"dn dl oiwgen c"n xninl

dreay dilr dlawy xg`l dxeza dyxt dze`

myl `l` dheq myl oiekzp `l xteqdy t"r`

eicd jezl mezpwpw oilihn oi`y dne z"q

da aizkc meyn dfd onfa 'it` dheq zyxtl

l"qc oeike zegnl lekiy azk opirac dgne

dze``c xaqwc n"y dxezd on dl oiwgen

opirac `xw citw dxeza daezk elit` dyxt

:wegnl lekiy

ìáà.opiwgnc inp ikd aizk `nzqc dxez

zil ike jxtinl n"d iegic i`d metl

myl `ly azkpy hb lk opzc `d w"zl dil

lew rnye weya xaer did cvik leqt dy`

o`k cr `nlic ivexzl n"de 'eke oixwn mixteq

e`l dy`c meyn leqt `nzqc hb iab xn` `l

dl `piwy xg` dheq la` zcner oiyexibl

yixa opixn`ck zcner zewydl `nzq dxzqpe

migaf zkqn(:a sc)iab opilqt `l o`k cr p"`

'eke `pngx xn` dl azke mzdc meyn `l` hb

`xcd `l lgx myl wizpi`c `kid edin

`wzpnxa ig` iaxle d`l myl dwign i"r

edin `id dwign dcic diiyrc b"r` inp diy`i

azk `le dl dyre `nzqa azkc zvw ipdn

opirac daizk` inp dil opiyxc dl dgne

i`d inp ipd` edin mlera zel` myl aezklc
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àeä àúeúréa úîçîã dzrc àéìb "éðà äúBL"¨£¦¨§¨©§¨§¥£©¦£¨
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קצז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dheq(iyiy meil)

unewd zaxwd xg`l wxy ,`aiwr iax zrca epipy ,seq seq j`
oiicr ok m`e ,zezyl dilr oitekéaøcà àáé÷ò éaøc àéL÷©§¨§©¦£¦¨©§©¦

,àáé÷òixdy¯ íúämcewd cenrd zligza z`aend `ziixaa, £¦¨¨¨
øîàyàákòî ä÷éçîdleki dpi` aey dlibnd dwgnp m`y - ¨©§¦¨§©§¨

dgxek lra dze` oiwyn `l` ,dzey ipi` xnelàëäå ,`ziixaa - §¨¨
dipydákòî õîB÷ ,øîàdleki dpi` unewd axwy xg`l wxy - ¨©¤§©¥

,`xnbd zvxzn .axql dleki okl mcew la` ,axqléàpz éøz§¥©¨¥
å¯ àáé÷ò éaøc àaélàmi`pz ipy ici lr epyp elld zeziixad §©¦¨§©¦£¦¨

.`aiwr iax ly ezrca ewlgpy ,mipey
,`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàdyi`y xaeqd `aiwr iax zrcl ¦©§¨§

aygp daexiq ,cgt jezn `le dze`ixa jezn dzey ipi` dxn`y
m` oicd dn ,d`neha d`cedk,àúeiøa úîçî äúBL éðéà äøîà̈§¨¥¦¨¥£©§¦¨

äøæçå,okin xg`l da¯ eäî ,éðà äúBL äøîàåmiwyn m`d §¨§¨§¨§¨¨£¦©
m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .e`l e` dze`äøîàc ïåék¥¨§¨§¨

dligza,äúBL éðéày ink ynn df ixdäøîà÷ éðà äàîè,ïåéëå ¥¦¨§¥¨£¦¨¨§¨§¥¨
äàîeèa dLôð ÷éæçàcdzpify epipira dnvr dwifgdy oeik -, §©§¦©§¨§§¨

da äøãä àéöî àì.zezyl dvexy xnele da xefgl dleki dpi` - Ÿ¨§¨©§¨¨
mpi`y miypl `l` ozip `l mixnd in ziizy ici lr xexiady

.d`neh zwfgaäøîàc ïåék ,àîìéc Bàdxn`e dxfgy oeik - ¦§¨¥¨§¨§¨
äøîàc àeä àúeúòéa úîçîc dzòc àéìb ,éðà äúBL`id - ¨£¦©§¨©§¨§¥£©¦£¨§¨§¨

ipi`' dligza dxn`yky ,dzrc z` dfa dlbndf did `l ,'dzey
ixdy ,mindn dcgty zngn ok dxn` `l` ,dzpify dceny meyn
.dvex dziid `l i`ce d`nh dzid m`e ,zezyl dvex `id eiykr
,cgt zngn `l` diizyl oey`xd daexiq did `ly xxazpy oeike

,`xnbd dwiqn .dze` oiwyne - da xefgl dleki.e÷éz¥
éøö ,ìàeîLc äeáà øîàïziL Cxac odkdíénä CBúì øî ¨©£¨¦§¥¨¦¤¦¥©§©©¦
,`xnbd zx`an .mixx`ndàø÷ øîàc ,àîòè éàîz` azke" ©©£¨§¨©§¨

l` dgne xtqa odkd dl`d zel`d,"íéønä éîdgeny rnyn ¥©¨¦
minl dlibnd z`øák íéønL.mkezl dwignd iptl ¤¨¦§¨

.äðùîm`,äléânä ä÷çîð àlL ãòe dxfg,äúBL éðéà äøîà ©¤Ÿ¦§£¨©§¦¨¨§¨¥¦¨
`l` zezyl dze` miaiign oi`úæðâð dúléâî,ycwnd zia iciva §¦¨¨¦§¤¤

.efazi `ly mifpbp mda zexwl mileki oi`y ycewd iazk lky
dúçðîe`l` daxw dpi`úøftúîztxyp -ïLcä ìòmewn - ¦§¨¨¦§©¤¤©©¤¤

.miycw iycw ileqt ea mitxey eidy dxfradúléâî ïéàåef ly §¥§¦¨¨
,úøçà äèBñ da úB÷Läì äøLkazkidl dkixv dlibndy itl §¥¨§©§¨¨©¤¤

.dci lr wcaidl d`ay dheqd myl
xak m` j`íénä ,éðà äàîè äøîàå äléânä ä÷çîðmixnd ¦§£¨©§¦¨§¨§¨§¥¨£¦©©¦

,ïéëtLðmewna xxal `l` epzip `l minde `l` epzip `l mindy ¦§¨¦
dweca `id ixd ,ip` d`nh dxn`y efe ,dzpif m` wtq yiy

.zcnere.ïLcä úéa ìò úøftúî dúçðîe¦§¨¨¦§©¤¤©¥©¤¤
m`eäléânä ä÷çîðda dxfgy `l` dzpify dced `leäøîàå ¦§£¨©§¦¨§¨§¨

dúBà ïéøòøòî ,äúBL éðéàdzaeha `ly dit z` migzet - ¥¦¨§©§£¦¨
.dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîezngny `l` ,`id dxedhy okziy ©§¦¨§©¨§¨

znkqn dpi` ,dzxdh zexnl mdn wfpizy zyyegy ,mindn cgtd
.zezyl

,dxedh dpi` zn`a m` ,mind on dzeyd dheqú÷tñî dðéà¥¨©§¤¤
ìúBzLmind z` xenbl -,úBèìBa äéðéòå úB÷éøBî äéðtL ãò , ¦§©¤¨¤¨¦§¥¤¨§

ïéãéb úàlîúî àéäåd`iln zi`xpe migtpzn diiglay micibd - §¦¦§©¥¦¦
.zeiegitp ly zexey zexey `lnp dxyae ,micibíäåmipdkd - §¥

äeàéöBä ,íéøîBàda zcnery miyp zxfrnickànèz àlL §¦¦¨¤Ÿ§©¥
.äøæòä̈£¨¨

,`id d`nhy it lr s` ,mind on dzzyy dheqúeëæ dì Lé íà¦¥¨§
ääúézekfddì äìBz,xacd welge .cin mind da erbti `lyLé ¨§¨¨¨¥

úeëæy¯ äìBza dyper z` zakrnyäìBz úeëæ Lé ,úçà äðL §¨¨¨©©¥§¨
íãà áéiç ,éàfò ïa øîBà ïàkî .íéðL 'â äìBz úeëæ Lé ,íéðL 'á¨¦¥§¨¨¦¦¨¥¤©©©¨¨¨

äøBz Bza úà ãnììdl yi m`ye ,dheq zyxt z` rczy ick §©¥¤¦¨
ick ,cin da mirbet mpi` mind zekfäzLz íàLavnl ribz - ¤¦¦§¤

dheq in zezyl dkixv `idydì äìBz úeëfäL òãz ,ozipy - ¥©¤©§¨¨
lczyz jke zeiekf ieaix ici lr ,mind ici lr d`ad dzinn lvpidl

.zeiekf zeaxdløæòéìà éaøe wlegäøBz Bza ãnìnä ìk ,øîBà ©¦¡¦¤¤¥¨©§©¥¦¨
úeìôz dãîBì (eléàk).i`ad ixac -äöBø øîBà òLBäé éaø §¦§¨¦§©¦§ª©¥¨

úeLéøôe ïéa÷ 'èî úeìôúå á÷a äMàzepefn dticrn dyi`d - ¦¨§©§¦§¦©¦§¦
`die miaexn zepefn dl eidiyn ,dnir ievn dlra `diye mihren

.dpnid yxet dlraäèBL ãéñç ,øîBà äéä àeäcqgznd mc` - ¨¨¥¨¦¤
.xg`l e` envrl drx ezeciqga mxeby ,icn xzeiíeøò òLøå- §¨¨¨

dnxra zeryx dyrn dyeryäLeøt äMàå ,zlrety dtykn - §¦¨§¨
lr eli`k ze`xdl dyext dnvr dyere ,minieqn mixac dityka

diyrn miyrp dzeciqge dzlitz iciïéLeøt úBkîe .mc` - ©§¦
envr z` dkny ,oebk ,oir zi`xnl ezeyixt zngn envr dkny

,repve eipr `edy ze`xdl lzekaíìBò éláî elà éøämizigyn - £¥¥§©¥¨
mc`d ly ezcearl dxizqa micner elld mixacdy ,mlerd z`

.mlera
íeMî ìàeîL øîà äãeäé éaø øîà .àøîâly enya -éaø ¨©©¦§¨¨©§¥¦©¦

ìéèî éúééä ,àáé÷ò éaø ìöà äøBz ãîì éúééäLk ,øéàî¥¦§¤¨¦¦¨¥¨¥¤©¦£¦¨¨¦¦¥¦
íBzð÷ð÷wgnp epi` ely myexdy mq -Bécä CBúìiziid eay ©§©§§©§

,ycwd iazk z` azekéaø ìöà éúàaLk .øác éì øîà àìå§Ÿ¨©¦¨¨§¤¨¦¥¤©¦
øìáì Bì ézøîà ,Ezëàìn äî éða déì øîà ,ìàòîLéxteq - ¦§¨¥¨©¥§¦©§©§§¨©§¦©§¨

,àéä íéîL úëàìî EzëàìnL ,øéäæ éåä ,éða ,éì øîà .éðà£¦¨©¦§¦¡¥¨¦¤§©§§§¤¤¨©¦¦
úçà úBà øéñçz ànLdlindn '` ze`d z` xiqgzy ,oebk - ¤¨©§¦©©

,'zn` miwl` 'd' weqtay 'zn`'úçà úBà øézz Bà,oebk - ©¦©©
,'miwl` `xa ziy`xa' weqtay '`xa' daizd seqa 'e siqezy

eBì ézøîà .Blk íìBòä ìk úà áéøçî äzà úàöîðiaxl ¦§¥©¨©§¦¤¨¨¨ª¨©§¦
,l`rnyiíBzð÷ð÷å Bécä CBúì ìéèî éðàL ,éì Lé ãçà øác̈¨¤¨¥¦¤£¦¥¦§©§§©§©§

,Bécä CBúì íBzð÷ð÷ ïéìéèî éëå ,éì øîà .BîLixdäøBzä §¨©¦§¦§¦¦©§©§§©§©¨
äøîà,dheq dlibn iabläçîe""mixnd in l`,`diy jixvy ixd ¨§¨¨¨

dáúkazk ,dxezay dheq zyxt zazkp eayúBçnì ìëeiL- §¨¤©¦¨
zyxtn lehil lkei odkd iptl dheq `eaz m`y .ewgenl ozipy
jezl lihn dz` m`e ,mind jezl dwgenle dxez xtqay dheq

.mind jezl dzegnl ozip `l ,mezpwpw eicd

,`xnbd zl`eydéì øîà÷ éàîl`rnyi iax xn` dn -éàîe , ©¨¨©¥©
¯ déì øcäî à÷yi daeyz dn ,xnelk .xi`n iax el aiyd dne ¨©§©¥

l`rnyi iax ixdy .l`rnyi iax ly eixac lr xi`n iax ixaca
zexqga xdfidl `ed jixv jkle ,miny zk`ln ezk`lny el xn`
mezpwpw lihn `edy el xnel xi`n iax d`x dn ok m`e ,zexzie
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ixtqa ikd ogky`c i"x yxit .opaxk dl
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zepexkf lk xne` oetxh 'x ipz inlyexia qxbc

ly `idy efn ueg daehl dxeza exn`py

oer zxkfn xn`p eli` r"x el xn` zeprxet
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dil wetiz qipknd `nhp m`c dliap `le uxy

`kde ycwna uxy `nh qpkp didy eteb meyn

on yxity xg`l exn` cala zn `nh `le t"d

d`neh `iedc envr zn 'it` `l` d`nehd

`ly d`nehn ith ixingc eqipkna oixeaiga

f"r zkqnc ipy 'ta `zi`ck oixeaiga(:fl sc):

àúåúòéáwxta `de i"xl dniz .`itxn

dcpc `xza(.`r sc)y"a `xnba

ab` y"ac h"n zecp zezn miypd lk mixne`

ibilt d"ae `ifg `zenc [`k`lnc] `zezria

y"a `ipzc `d `l` mzd dywn `we dilr

`le exyan o`k ixw oiaf mizn miypd lk mixne`

`lc `nl` 'eke y"ac `nrh `l` eqpe` zngn

`l j`lnc `zezria l"ie `itxn `zezria 'ixn`

:ytpd z`ved zrya `l` ifg `lc `itxn

ùézekf yi inlyexi .zg` dpy dlez zekf

oigxi zvwl xvpckeapn zg` dpy dlez

idie oepn`n mipy izy dlez zekf yi xyr oixz

mini mizpyl(bi a l`eny)yly dlez zekf yi

dngln oi` mipy yly eayie a`g`n mipy

(ak ` mikln)did mipy yly oze` lk iqei 'x xn`

wqer did mipy izy oze` lke zevna weqr

dnecnk hxt oer zxkfn llk oexkf zgpn :dxeza

slinl `kil oexkf zgpnnc `ni` yexit ikd

dnk zg` lr daexn daehd zcin zxkfn ixd dhern zeprxetd zcn m` dn zgtewn oicd zcn z`vnp `l ok dz` xne` m` hxtay dn `l` llka oi`e oer oexkf `l` zekf oexkf

:zekf dl oi` oer zxkfn zekf dl yi oexkf zgpn `l` dnke
devn
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BîMî øîBà á÷ré 'ø .ãáìa äèBñ úLøtî õeç¦¨¨©¨¦§©©£Ÿ¥¦§
õeç'ø øîà ?eäééðéa éàî .Lc÷î ìL äèBñ úLøtî¦¨¨©¨¤¦§¨©¥©§¨©

éàpz éðäå ,eäééðéa àkéà äøBzä ïî dì ÷Bçîì äéîøé¦§§¨¦§¨¦©¨¦¨¥©§§¨¥©¨¥
úB÷Läì äøéLk dúléâî ïéà àéðúc ,éàpz éðä ék¦¨¥©¨¥§©§¨¥§¦¨¨§¥¨§©§
dúléâî :øîBà äiLàé øa éçà 'ø .úøçà äèBñ dä¨©¤¤©©©¦¨¥§¦¨¨
:àtt áø øîà .úøçà äèBñ da úB÷Läì äøéLk§¥¨§©§¨¨©¤¤¨©©©¨
íúä àn÷ àpz øîà÷ àì ïàk ãr ,àéä àì àîìéc¦§¨¨¦©¨Ÿ¨¨©©¨©¨¨¨

ì ÷ézðéàc ïåék àlàà÷zðéî àøãä àì ,ìçø íeL ¤¨¥¨§¦§¦§¨¥¨¨§¨¦§§¨
ìéîð éëä ,äáéúk àîúñc ,äøBz ìáà ,äàì íeL §¥¨£¨¨¦§¨¨§¦¨¨¦©¦

,àéä àì àîìéc :÷çöé øa ïîçð áø øîà .ïðé÷çîc§¨£¦©¨©©©§¨©¦§¨¦§¨¨¦
àlà íúä äiLàé øa éçà 'ø øîà÷ àì ïàk ãr©¨Ÿ¨¨©©©©¦¨¨¨¤¨

ì áezëéàc ,äléâîa,äøBz ìáà íìBòa úBìà íeL ¦§¦¨§¦§§¨¨¨£¨¨
øa éçà 'øå .ïðé÷çî àìc éîð éëä ,äáéúk ,ãnìúäì§¦§©¥§¦¨¨¦©¦§¨¨£¦©§©©©
Bàöî Cìîðå BzLà úà Løâì áúk déì úéì äiLàé¦¨¥¥¨©§¨¥¤¦§§¦§¨§¨
íLk ézLà íLå ,EîLk éîL :Bì øîàå Bøér ïa¤¦§¨©§¦§¦§§¥¦§¦§¥
"dì áúëå" íúä ,éøîà ?Ba Løâì ìeñt ,EzLà¦§§¨§¨¥¨§¦¨¨§¨©¨

a ,àðîçø øîàì äáéúk ïðéräNrå" éîð àëä .dîL ¨©©£¨¨¨¥©§¦¨¦§¨¨¨©¦§¨¨
ì ú÷tñî dðéà :ä÷éçî ?"äéiNr" éàî ,"dìúBzL ¨©£¦¨§¦¨¥¨©§¤¤¦§

úà áéø÷î :øîàã ,àéä ïBòîL 'ø épî :'eë äéðtL ãr©¤¨¤¨©¦¦§¦§¨©©§¦¤
dúçðî äáø÷ àìã änkã .d÷Lî Ck øçàå dúçðî¦§¨¨§©©¨©§¨§©¨§Ÿ¨§¨¦§¨¨
,"ïBr úøkæî ïBøkæ úçðî" :áéúëc ,àiî dì é÷ãa àì̈¨§¦¨©¨¦§¦¦§©¦¨©§¤¤¨
ïàúà ,dì äìBz äúéä úeëæ dì Lé ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¥¨§¨§¨¨¨£¨
íéna äìBz úeëæ ïéà øîàä ,ïBòîL 'ø éàc ,ïðaøì§©¨¨§¦¦§¨¨©¥§¨©©¦
,àéä àáé÷r 'ø épî àä :àcñç áø øîà !íéønä©¨¦¨©©¦§¨¨©¦£¦¨¦
úeëæáe ,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷î :øîàã§¨©©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨¦§
éàî :'eëå äeàéöBä íéøîBà ,íäå :ïðaøk dì øáñ̈©¨§©¨¨§¥§¦¦¨§©
äðçîa øeñà úîã àøîéîì ,äúî àîìéãc ?àîrè©£¨§¦§¨¥¨§¥§¨§¥¨§©£¥
àìå .äiåì äðçîì ñðkéì øzeî úî àîè àéðúäå ?äiåì§¦¨§¨©§¨§¥¥¨¦¨¥§©£¥§¦¨§Ÿ
:øîàpL ,Bîör úî eléôà àlà eøîà ãáìa úî àîè§¥¥¦§©¨§¤¨£¦¥©§¤¤¡©
.Búöéçîa Bnr "Bnr óñBé úBîör úà äLî çwiå"©¦©¤¤©§¥¦¦¦§¦¨
àúeúérác àøîéîì .äcð ñBøôz ànL :ééaà øîà̈©©©¥¤¨¦§¦¨§¥§¨¦§¦¨
øîàå "ãàî äkìnä ìçìçúzå" :áéúëc ,ïéà ?àétøî§©§¨¦¦§¦©¦§©§©©©§¨§§¨©
?íéîc ú÷lñî äãøç ïðz ïðà àäå .äcð äñøétL :áø©¤¥§¨¦¨§¨£©§©£¨¨§©¤¤¨¦
äúéä úeëæ dì Lé :àétøî àúeúréa ,úéîö àãçt©£¨¨¥¦£¨§©§¨¥¨§¨§¨
'ø àìå ,ïðç ïa éñBé àaà àì ?ïéúéðúî épî :'eëå§©¦©§¦¦Ÿ©¨¥¤¨¨§Ÿ
.ìàrîLé 'ø àìå ,íBøc øôk Léà ÷çöé ïa øærìà¤§¨¨¤¦§¨¦§©¨§Ÿ¦§¨¥

ìL dì äìBz úeëæ dì Lé íà àéðúcéãk ,íéLãç äL §©§¨¦¥¨§¨¨§Ÿ¨¢¨¦§¥
ïa øærìà 'ø .ïðç ïa éñBé àaà éøác ,øaeòä úøkä©¨©¨¨¦§¥©¨¥¤¨¨¤§¨¨¤
:øîàpL íéLãç ärLz :øîBà íBøc øôk Léà ÷çöé¦§¨¦§©¨¥¦§¨¢¨¦¤¤¡©
epãáré òøæ" øîBà àeä ïläìe "òøæ ärøæðå äúwðå"§¦§¨§¦§§¨¨©§©¨¥¤©©©§¤

,øácì äéàø ïéàL ét ìr óàå Lãç øNr íéðL :øîBà ìàrîLé 'ø .øtñì éeàøä òøæ "øtñé§ª©¤©¨¨§©¥¦§¨¥¥§¥¨¨Ÿ¤§©©¦¤¥§¨¨©¨¨
éìr øtLé ékìî àkìî ïäì" áéúëc øácì øëæéèçå Cïéðr ïçîa Cúéårå ÷øô ä÷ãöa C ¥¤©¨¨¦§¦¨¥©§¨¦§¦¦§©¨¨©£¨¨§¦§¨§ª©£¨¨¨§¦©£¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dheq(iyiy meil)

ãáìa äèBñ úLøtî õeçdxez xtqay dheq zyxt elit`e -, ¦¨¨©¨¦§¨
xizn mezpwpwe ,wgnidl die`x dheq zyxt `dzy jixvy oeik

.ezwign xg`l myexBîMî øîBà á÷òé éaøxi`n iax ly -õeç , ©¦©£Ÿ¥¦§
Lc÷î ìL äèBñ úLøtîlk myl ycwnd ziaa odkd azeky - ¦¨¨©¨¤¦§¨

.dheqe dheq
,`xnbd zxxaneäééðéa éàîceqi dn ,xnelk ,ewlgp dna - ©¥©§

.mdipa zwelgndàkéà äøBzä ïî dì ÷Bçîì ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¦§¨¦©¨¦¨
eäééðéa`pzl ,dxez xtqay dheq zyxtn wegnl ozip m` ewlgp - ¥©§

daezkd dheq zyxtn mb dheqd zwical ynzydl ozip `nw
zazkp day eicd jezl mezpwpw zlhd xq` okle ,dxez xtqa
dyxta `l` dze` miwcea oi`y ,xaeq awri iaxe ,ef dyxt
jixvd `l okle ,dxez xtqay dheq zyxtn `le ,dnyl zazkpd

.wgnidl zpzip ,dxez xtqay ef dyxt `dzyéðä ék éàpz éðäå§¨¥©¨¥¦¨¥
éàpzozip m` ,oldlc mi`pzd zwelgna ewlgp elld mi`pzde - ©¨¥

dheq myl dazkpy dheq zlibna ef dheq zwical ynzydl
.zxg`dúléâî ïéà ,àéðúcef dheq myl dazkpy dheq zlibn - §©§¨¥§¦¨¨

dpi`äiLàé øa éçà éaø .úøçà äèBñ da úB÷Läì äøéLk§¥¨§©§¨¨©¤¤©¦©©©Ÿ¦¨
dúléâî ,øîBàef dheq myl dazkpy dlibn -úB÷Läì äøéLk ¥§¦¨¨§¥¨§©§

úøçà äèBñ da.dnyl daizk jixv oi`y -`ziixaay `nw `pz ¨¨©¤¤
lirlc,dxez xtqay dheq zyxta ynzydl ozipy xn`y

ig` iaxk xaeq ,dnyl daizk jixv `ly epiidc ,dheq z`wydl
dheq myl ef dheql dazkpy dlibna ynzydl ozipy diy`i xa
xtqay dheq zyxtn miwgen oi`y xaeqe wlegy awri iaxe ,zxg`
`a ig` ax ly `nw `pzk xaeq ,dnyl daizk jixvy ,dxez
zwical ef dheq myl dazkpy dlibna miynzyn oi`y ,diy`i

.zxg` dheq
àtt áø øîà,zegclàéä àì àîìécxyt`e ,ok xnel gxkd oi` - ¨©©¨¨¦§¨Ÿ¦

xnelíúä àn÷ àpz øîà÷ àì ïàk ãòynzydl ozip `ly ©¨Ÿ¨¨©©¨©¨¨¨
,zxg` dheql ef dheq myl dazkpy dlibna÷éúpéàc ïåék àlà¤¨¥¨§¦§¦

ììçø íeLmleray miyp lkn dwzepe ef myl dlibnd dazkpy - §¨¥
lgx mylà÷úpéî àøãä àìmiyp lkn wzpidl aey xefgz `l - Ÿ©§¨¦©§¨

zcgein zeidl mlerayìäàì íeL.lgx myl xak dcgiizd oky §¥¨
äøBz ìáà,dxezay dheq zyxt -äáéúk àîúñczazkpy £¨¨¦§¨¨§¦¨

ef myl mleray miyp lkn dwzep `le mzqaïðé÷çîc énð éëä̈¦©¦§¨§¦©
.dnyl dazkp `ly s` ef myl dpnn wegnl ozip

÷çöé øa ïîçð áø øîà,xg` ote`a zegclàéä àì àîìécoi` - ¨©©©§¨©¦§¨¦§¨Ÿ¦
,xnel xyt`e dfa df mi`pzd zwelgn z` zelzl gxkdïàk ãò©¨

íúä äiLàé øa éçà éaø øîà÷ àìzlibna ynzydl ozipy - Ÿ¨¨©©¦©©©Ÿ¦¨¨¨
zxg` dheql ef myl dazkpy dheq,äléâîa àlàitláeúkéàc ¤¨¦§¦¨§¦§

ìíìBòa úBìà íeL,dllw myl dazkp seq seqyäøBz ìáà §¨¨¨£¨¨
äáéúk ãnìúäìcdllw myl `le cenll ick dazkpy -énð éëä ¦§¦§©¥§¦¨¨¦©¦

.ïðé÷çî àìc§Ÿ¨§¦©
,`xnbd dywnäiLàé øa éçà éaøåynzydl ozipy xn`y §©¦©©©Ÿ¦¨

,zxg` dheql ef dyi` myl dazkpy dheq zlibnadéì úéì- ¥¥
y mc` ,oihiba dpynd z` xaeq epi` m`dáúkzpn lr hbLøâì ¨©§¨¥

eaCìîðå BzLà úàm` .oiyexibdn ea xfgøîàå ,Bøéò ïa Bàöî ¤¦§§¦§©§¨¤¦§¨©
EzLà íLk ézLà íLå EîLk éîL Bìily xird my ixd - §¦§¦§§¥¦§¦§¥¦§§

mb mi`zn df hb ok m` ,mieey jzy` lye ily zenyd oke ,jlye
,jzy` lye jly oiyexibd xear zazky hbd z` il oz ,ixear

.izy` z` ip` ea yxb`e.Ba Løâì ìeñtzaizk `dzy jixvy ¨§¨¥
,xn`p hb zaizk iaby itl .ea yxbzdl zcnerd dyi`d myl hbd
,ok m` ,'dnyl' ,'dl' miyxece ,"dcia ozpe zezixk xtq dl azke"
'dl' yexcp "z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre" xn`py o`k mb

.'dnyl',`xnbd zvxzníúä ,éøîàhb iab -øîà 'dì áúëå' ¨§¦¨¨§¨©¨¨©
,àðîçødaizk dxezd dxikfdy oeikì äáéúk ïðéòa.dîL ©£¨¨§¦¨§¦¨¦§¨

,`xnbd zl`eyénð àëäaezk'dì äNòå'yexcp `l recne ¨¨©¦§¨¨¨

,`xnbd zvxzn .dnyl diiyr jixvy'äéiNò' éàîdiiyrd idn - ©£¦¨
dxezd dxn`yä÷éçîdnyl dlibnd z` wegnl odkd jixvy - §¦¨

.dnyl zeyridl dkixv dlibnd zaizky `le dheqd ly
,dpyna epipyì ú÷tñî dðéà.['eëå] äéðtL ãò úBzL ¥¨©§¤¤¦§©¤¨¤¨§

,`xnbd dywnépîepizpyn ly `pzd xaeq `pz dfi` enk - ©¦
ciny ,mixnd mind ziizy xg`l cin zwcap dheqdy ,xn`y

,zewixen dipt oziizy xg`lúà áéø÷î øîàc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§¨©©§¦¤
dúçðî äáø÷ àìc änëc ,d÷Lî Ck øçàå dúçðîonf lky - ¦§¨¨§©©¨©§¨§©¨§Ÿ¨§¨¦§¨¨

dgpnd daxw `lyàiî dì é÷ãa àì,dze` miwcea mind oi` - Ÿ¨§¥¨©¨
"ïBò úøkæî ïBøkæ úçðî" áéúëcdgpnd zaxwd xg`l wxy ,ixd ¦§¦¦§©¦¨©§¤¤¨

okn xg`l wxe mind z` dzey mcew m`e ,mixkfpe dizepeer miwcap
dipt diizyd xg`l ciny xne` `pzd did `l ,dgpnd z` aixwn

.zewixenïðaøì ïàúà ,dì äìBz äúéä úeëæ dì Lé ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¥¨§¨§¨¨¨£¨§©¨¨
ep`ay ixd,minkg zhiyläìBz úeëæ ïéà øîàä ,ïBòîL éaø éàc§¦©¦¦§¨¨©¥§¨

.íéønä íéna,`xnbd zvxzn .dpynd ly `pzd `ed in dywe ©©¦©¨¦
àä ,àcñç áø øîàepizpyn -,øîàc ,àéä àáé÷ò éaø ,épî ¨©©¦§¨¨©¦©¦£¦¨¦§¨©

,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷îziizyy `pzd xne` okle ©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨
,cin dzwcea mindúeëæáe,dl dlez m` -ïðaøk dì øáñ- ¦§¨©¨§©¨¨

.dl dlez zekfdy mixne`y
,dpyna epipy'eëå äeàéöBä íéøîBà íäådheqd dzeyy xg`l - §¥§¦¦¨§

oicib z`lnzn `ide zewixen dipt cin ,`id d`nh m` ,mind on
.dxfrd `nhz `ly de`ived mixne` my micnerde

,`xnbd zl`eyàîòè éàî,dxfrdn dze` `ivedl miywan ©©£¨
,`id daiqd dxe`kläðçîa øeñà úîc àøîéîì ,äúî àîìéãc§¦§¨¥¨§¥§¨§¥¨§©£¥

äiåìmiyp zxfr oia didy) xepwp xry e` miyp zxfr ,epiid - §¦¨
ycwnd zyecwa eycwzp `ly ,dheqd z` mi`ian myy ,(dxfrl

,diel dpgnk epicy ziad xd x`yk mdeøzeî úî àîè ,àéðúäå§¨©§¨§¥¥¨
úî eléôà àlà ,eøîà ãáìa úî àîè àìå ,äiåì äðçîì ñðkéì¦¨¥§©£¥§¦¨§Ÿ§¥¥¦§¨¨§¤¨£¦¥

,"Bîò óñBé úBîöò úà äLî ç÷éå" ,øîàpL ,Bîöò'e'Bnò ©§¤¤¡©©¦©Ÿ¤¤©§¥¦¦
,rnyn.Búöéçîadid ,mirlwd on miptl ,zepgn 'b eid xacnae ¦§¦¨

dpgn miield aiaqe ,miield epg dpiky dpgn aiaq ,dpiky dpgn
zenvr z` ezvignl enir lhp ,iel didy dyny jkne .l`xyi

cn ,dyw ok m` .diel dpgna xzen zndy cenll yi ,sqeire
.da xzen zn ixd ,miypd zxfrn dheqd z` `ivedl ekxved

,`xnbd zvxzn,éiaà øîà,d`ivedl ekxved dzin yygn `l ¨©©©¥
`l`äcð ñBøôz ànLziizy mr dze` swezd cgtd zngn ¤¨¦§¦¨

dxeq` dcipe ,dteba mzlert z` yibxdl dligzn `idy ,mind
.diel dpgna

,`xnbd zl`eyàétøî àúeúéòác àøîéîìz` dtxn cgtdy - §¥§¨¦§¦¨©§§¨
,`xnbd zxne` .mc zi`xl mxebe dinc xewnáéúëc ,ïéà¦¦§¦

áø øîàå ,'ãàî äkìîä ìçìçúzå','lglgzze' oeyl edn ©¦§©§©©©§¨§Ÿ§¨©©
äcð äñøétL.dcip dqxite ,dteb llg qnqnzpy ,epiid - ¤¥§¨¦¨

,`xnbd dywníéîc ú÷lñî äãøç ,ïðz ïðà àäådpezpd dyi` - §¨£¨§©£¨¨§©¤¤¨¦
,`xnbd zvxzn .mc d`ex dpi` ,cgtaúéîö àãçtdb`c - ©§¨¨¦

iptn zb`ecy dyi` oebk ,drztda dyi`l d`a `ly zcnzn
,mc `ivedln xewnd z` znev ok` ,dbxedl e`eai `ly miaie`
,drztda cgtd dilr d`a `ly dxwna xaecn ef dpynae

àétøî àúeúòéa`ly cry ,ef oebk ,drztda `ad cgt la` - ¦£¨©§§¨
,mind dl ewifi `ly dgehae dkenq dziid mind on dzzy
mind millegn mdy dn yibxdl dligzn mziizy mr ,me`zte
.mc zii`xle xewnd ziitxdl mxeb ,cin dze` swezd cgtd ,dteba

,dpyna epipy'eëå äúéä úeëæ dì Lémpi` mindy minrt - ¥¨§¨§¨§
yi ,dpy dlez zekf yi .zekf dl yi m` ,oebk ,cin dze` miwcea

.mipy 'b dlezd zekf yie ,miizpy dlez zekf
ïéúéðúî épî,mipy 'b dlezd zekf yiy zxne`y -éñBé àaà àì ©¦©§¦¦Ÿ©¨¦

éaø àìå ,íBøc øôk Léà ÷çöé ïa øæòéìà éaø àìå ,ïðç ïa¤¨¨§Ÿ©¦¡¦¤¤¤¦§¨¦§©¨§Ÿ©¦
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àéä äNBòå äåeöî dðéàoeike ,dxez cenll deevn dpi` ixd - ¥¨§ª¤§¨¦
cenrz ef zekfy xnel xazqn `le ,lecb dxky oi` deevn dpi`y

.dewifi `l mindy dlàlàl ,`id dpeekdy xn`päåöîc úeëæ ¤¨§§¦§¨
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lk mixeqid on zepibn mpi` zeevndy `ziixaa x`ean mewn lkn
dl zcner `idy `pzd xn` zekf efi` lr ,dyw ok m`e ,jk
deevn dpi` ixd ,dxez zekf m` ,mixnd mind zribtn lvpidl
mxky oi` ixd ,deevn zekf m`e ,lecb epi` dxkye dxezd cenila

,`xnbd zvxzn .mixeqid on livdl jk lk daexn,óñBé éaø øîà̈©©¦¥
e ,dheqd lr dpibn devn zekf mlerlda ÷éñòc àðcéòa äåöî- ¦§¨§¦§¨§¨¦¨

,da wqery dryaàðâîmixeqid on eilr dpibn -àìvîe- ©§¨©§¨
,`hg icil `ai `ly eze` dlivneda ÷éñò àìc àðcéòa- §¦§¨§Ÿ¨¦¨

,cer da wqer epi`e devnd dxnbpynàðâî éðebàmixeqid on - ©¥©§¨
àìvî àì éìevàdevnd mlerl ,xnelk .`hgd on dlivn dpi`e - ©¥Ÿ©§¨

dheql zcner devn zekf ,jkitle ,dfd mlera mixeqid on dpibn
dpibn dpi` devndy `ziixaa `pzd xn`y dne .mind dewifi `ly
la` ,da wqery drya `l` dpibn dpi`y ezpeek ,dryl `l`

da ÷éñòc àðcéòa ïéa äøBzda wqery drya oia -àðcéòa ïéáe ¨¥§¦§¨§¨¦¨¥§¦§¨
da ÷éñò àìcda wqer epi`y drya oiae -àìvîe àðâî- §Ÿ¨¦¨©§¨©§¨

.`hgd on dlivne mixeqid on dpibn
,`xnbd dywnúîé÷¯ äzòî àlà ,äaø dì ódxez zekf m` ©§¦¨©¨¤¨¥©¨

,`hg icil `ai `ly da wqer epi`y drya mb mc`l zcnerâàBc¥
ìôBúéçàå,miryx eyrpy,äøBza é÷ñò àì éîok m`àì éànà ©£¦¤¦Ÿ¨§¥©¨©©Ÿ

eäééìò äpéâämiryx m`yre m`ihgdy ,rxd xvin dxezd ¥¦¨£©§
.mixenbàáø øîà àlà,xg` weligda ÷éñòc àðcéòa äøBz- ¤¨¨©¨¨¨§¦§¨§¨¦¨

da wqery dryaàìvîe àðâîdlivne mixeqin eilr dpibn - ©§¨©§¨
,`hg icil `ai `ly rxd xvin eze`da ÷éñò àìc àðcéòa- §¦§¨§Ÿ¨¦¨

,da wqer epi`y drya mle`eàìvî àì éìevà àðâî éðebà- ©¥©§¨©¥Ÿ©§¨
oi`y dn .`hgd on ezlivn dpi` j` mixeqid on eilr `id dpibn

okéðebà ,da ÷éñò àìc àðcéòa da ÷éñòc àðcéòa ïéa ,äåöî¦§¨¥§¦§¨§¨¦¨§¦§¨§Ÿ¨¦¨©¥
àðâîdpibn devn zekf okle ,zeprxetde mixeqid on eze` dlivn ©§¨

j` ,dheqd lràìvî àì éìevàdfae .`hgd on ezlivn dpi` - ©¥Ÿ©§¨
.miryx mzeyrl ltezig`e b`ec lr rxd xvi hly recn oaen

øîà àðéáøxg` ote`a ayiin -íìBòì ,dheql zcnerd zekfd ¨¦¨¨©§¨
`id¯ zøîà÷ãe .äøBz úeëæ`id ixdy ziywdy dnedðéà §¨§¨¨§©§¥¨

äNBòå äåeöî.÷tî àì éãewôc éäðàcdpi` dnvr `id mpn` - §ª¤§¨§¦§©¥Ÿ¦©§¨
j` ,dxez cenll deevneäééða ïééðúîe ïéø÷îc àøâàaxkya - §©§¨§©§§¨©§§¨§©§

,dpyn zepyle `xwn `xwl xtqd zial odipa z` `iadl zegxehy
¯ eäééøáâì eäì ïøèðåzxg` xirl mi`veiy odilral zepiznne §©§¨§§©§©§
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Epiid dwEa` `dC ,mikxC zWxtl riBdl dOcn§©¤§¦¦©§¨¨©§¨¦§¨£¨©§

zWxR `N` ,dxFY Epiid xgXd cEOr ,devn¦§¨©©©©©§¨¤¨¨¨©

:`id i`n mikxC.äúénä íBéåmkg cinlY `Ede §¨¦©¦§©¦¨§©§¦¨¨

:dxFY lr eilrn wFxtl WxiR `NW rcie ,FzFn mFiA.àèç úàøéå,WFxtl Kixv `EdW dOnE xEQ` ixace devn ixaC FYcOln dxFYdW ,oNMn lSp dxFzl dkGW xg` `hg z`xil dkf §§¨©¤Ÿ¥¥¦§¥¨¨Ÿ¨§¦§©¥§¨¨§¦§©¥§©©¤¨¨§¨¦©¦ª¨¤©¨§©§©¦§¥¦§¨§¦§¥¦¦©¤¨¦¦§
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:eizFIkf dzAM dxardW ,EPlivIW zEkf Fl oi` ,liSn oi` iM EdEqtze Etcx ,eilr oiWprp Ep` oi`e Wi` zW` lr `AW ,Fafr midl` ,eilr.Ea äàøé àì:Lixg`n aWe d`xi m`e ,dxar ¨¨¡Ÿ¦£¨¤¨©¥¤¦§¥¨¤¡¨¦¨¨¦§§¦§¦¥©¦¥§¤©¦¤¤¨£¥¨¦§¨§ª¨Ÿ¦§¤§£¥¨§¦¦§¤§¨¥©£¤

ïBòîL.äéøæò éçàoke ,eig` dixfr mW lr `xwp `Ed Kkl ,oFrnW lW FcEOl zEkfA wFlgIW icM `ihnwxtA wqFr didW eig` ici lr dxFY cnle ,migafC `ziiOw dpWnA `Ed `PY ¦§£¦£©§¨©¨§¦§¨©©§¨¦§¨¦§¨©¨©§¥¨¦¤¨¨¥¦§©§©§¨§¥¤©£¦§¦¤¦§§¨¦§¨©¥£©§¨¨¦§¥

:Fqpxtn didW `iUPd i"r cnl opgFi 'x.äøBúa ÷ñò ìlä`nFi 'qnA WxtncM ax ipr KFYn(:dl sC): ¨¨¨©©¨¦¤¨¨§©§§¦¥¨©§¨¦Ÿ¦©§¦§¨¥§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dheq(ycew zay meil)

ì äëøà [äåäz] (éåäz) ïä"CúåìLjxe` `di ,dwcvd ici lre - ¥¤¡¥¤¡¥©§¨¦§¥§¨
.drxd jze` cewtl xdnz `ly ,jnelyl onfàèî àìk" ,áéúëe§¦Ÿ¨§¨

"àkìî øöðãëeáð ìò,xvpkeap lr zeieprxetd lk eribd seqal ©§©§¤©©§¨
"øNò éøz ïéçøé úö÷ì" áéúëeixd .yceg xyr mipy xg`l - §¦¦§¨©§¦§¥£©

epzpyn ly `pzd edin ,ok m` .yceg xyr mipy dlez zekfdy
,`xnbd daiyn .mipy 'b dlez zekfdy xaeqyíìBòìly `pzd §¨

zhiyk xaeq epzpynìàòîLé éaø,mipy 'b dlez zekfdy xn`y ©¦¦§¨¥
àø÷ çkLàåaezk `xwn `vne -éðúå øîàcjix`n d"awdy - §©§©§¨§¨©§¨¥

,minrt 'b cr et`ìL ìò 'ä øîà äk" áéúëc"íBãà éòLt äL- ¦§¦Ÿ¨©©§Ÿ¨¦§¦¡
zeprxet mdilr `iad `le d"awd mdl oiznd miryt 'b cry ixd

.mipy 'b onfd z` jix`d epiidc ,minrt 'b xg`l cr
,`xnbd zl`eyéàîe,l`rnyi iax xn`y edn -ïéàL ét ìò óà ©©©¦¤¥

øácì øëæ øácì äéàø,zayine .dxenb di`x ef oi` recn ,àîìc §¨¨©¨¨¥¤©¨¨¦§¨
íéáëBk éãáBò éðàLmec`e xvpckeap oebkàðéc ãé÷tî àìc ©¦§¥¨¦§Ÿ¦§¦¦¨

åäééìò,dfd mlera zeprxet mdilr `iadl xdnn d"awd oi`y -
mdn rextl xdnne dfd mlera d"awd wcwcn l`xyi mr la`

.dfd mlera
,dpyna epipy.'eë íéðL 'â äìBz úeëæ Léå§¥§¨¨¦

,`xnbd zl`eyéàîc úeëæmpi` mindy dilr dpibn zekf efi` - §§©
.dl miwifnäøBúc úeëæ àîéìéà.dxeza zwqer dzidy -àä ¦¥¨§§¨¨

àéä äNBòå äåeöî dðéàoeike ,dxez cenll deevn dpi` ixd - ¥¨§ª¤§¨¦
cenrz ef zekfy xnel xazqn `le ,lecb dxky oi` deevn dpi`y

.dewifi `l mindy dlàlàl ,`id dpeekdy xn`päåöîc úeëæ ¤¨§§¦§¨
dzyry,ike ,dyw jk lr mbéàä élek àðâî éî äåöîc úeëæ§§¦§¨¦©§¨¥©

zeprxetd on jk lk oibdl dgeka yi m`d -Løc Bæ úà ,àéðúäå§¨©§¨¤¨©
,éñBé øa íçðî éaøxn`p¯ äìz ,"øBà äøBúå äåöî øð ék" ©¦§©¥©¦¦¥¦§¨§¨¨¨

liyndøBàa äøBzä úàå ,øða äåönä úà áeúkä,äåönä úà ©¨¤©¦§¨§¥§¤©¨§¤©¦§¨
liyndäòL éôì àlà äpéâî dðéà øp äî Cì øîBì ,øða- §¥©¨©¥¥¨§¦¨¤¨§¦¨¨

lyki `ly eiptl zcnerd jxcd z` el xi`dldðéà äåöî óà ,©¦§¨¥¨
¯ äòL éôì àlà äpéâîzeiprxet zvwnnäøBzä úàå ,liynd §¦¨¤¨§¦¨¨§¤©¨

øBàa-øBà äî Cì øîBìmeidíìBòì ïéâîmirbtd lkn - §©¨¨¥¥§¨
,mlera el mi`ad¯ íìBòì äpéâî äøBz óàon eze` dlivny ©¨§¦¨§¨

.mlerd dfa el mi`ad mixeqid one `hgdøîBàåeixg`y weqtd - §¥
,dxezd ly dizelrn oipra xacndCúà äçðz Eëìäúäa"§¦§©¤§©§¤Ÿ¨

jgiyz `id zeviwde jilr xenyz jakyae."'Bâåyxtzn jke §
,aezkd'Cúà äçðz Eëìäúäa'-äfä íìBòä äædxezdy - §¦§©¤§©§¤Ÿ¨¤¨¨©¤

.zexv lkn dfd mlera jilr obze dgpzéìò øîLz EaëLa'Bæ 'E §¨§§¦§Ÿ¨¤
äúéîdzind ixeqin dxezd dpibn dzind zrya -úBöé÷äå' , ¦¨©£¦¨

àáì ãéúòì 'EçéNú àéäjcra dxezd uilz dzind xg`l - ¦§¦¤¤¨¦¨Ÿ
.mpdibd ixeqii iptn obdläìéì ïBLéàa Cläî äéäL ,íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨¨§©¥§¦©§¨

àøééúîe äìéôàå.` ,mixac 'bníéúçtä ïîe íéöBwä ïî- ©£¥¨¦§¨¥¦©¦¦©§¨¦
zenebíéð÷øaä ïîe.a ,lrye crv lka el miaxe`d mirbt mdy ¦©©§¨¦

íéèñéìä ïîe äòø äiçîeoeyi`a el zepncfnd zepkq mdy - ¥©¨¨¨¦©¦§¦
.b ,dlilCläî Cøc äæéàa òãBé Bðéàåwitqn iwa epi`y zngn - §¥¥©§¥¤¤¤§©¥

.mikxcd iliaya,øeà ìL ä÷eáà Bì äðncæðel dxi`ny oeik ¦§©§¨£¨¤
,eiptl zcnerd jxcd z`ïîe íéúçtä ïîe íéöBwä ïî ìvéð¦¨¦©¦¦©§¨¦¦

íéð÷øaäin ,jk ,d`ex epi`y zngn zeaxe`d zepkqd mdy ©©§¨¦
mle` .zeiprxet zvwnn lvip zeevn miiwnyàøééúî ïééãòå©£©¦¦§¨¥

íéèñéìä ïîe äòø äiçîea erbti ot dlila zkll okxcy,cere ¥©¨¨¨¦©¦§¦
ìvéð ,øçMä ãenò äìòL ïåék .Cläî Cøc äæéàa òãBé Bðéàå§¥¥©§¥¤¤¤§©¥¥¨¤¨¨©©©©¦¨

íéèñéìä ïîe äòø äiçîon lvip dxez cenll dkfy in jk - ¥©¨¨¨¦
mixeqid one `hgd.,xgyd cenr dlry xg`l mb mle`ïééãòå©£©¦

,Cläî Cøc äæéàa òãBé Bðéày críéëøc úLøôì òébämye ¥¥©§¥¤¤¤§©¥¦¦©§¨¨©§¨¦
f`e ,dpekpd jxca `edy gkepe ekxc z` xikd.ílekî ìvéðenke ¦©¦¨

epi` oiicr zeevn miiwne dxez cnelyk mb ,dfd mlera mc`d ok
rxd xvid eptki `ny e` ,eini seq cr ef jxca jli m` rcei

on yxit `le dzind meil ribny cr ,dpekpd jxcdn eaiydl
.dfd mlerd iywen lkn lvip f`e ,df meil cr dxezdøçà øác̈¨©¥

,xe`l dxezd z`e xpl devnd z` aezkd liynd recn ztqep jxc
äåöî äaëî äøéáò`ly devnd xky z` dakn dxiar dyrn - £¥¨§©¨¦§¨

.xi`i `ly xpd xe` z` zeakl ozipy itk ,zeprxetd on eilr oibz
äøBz äaëî äøéáò ïéàå,eilr obz `ly dxeza wqry in xky - §¥£¥¨§©¨¨

,meid xe` z` zeakl ozip `ly itkì íéaø íéî" øîàpLeìëeé à ¤¤¡©©¦©¦Ÿ§
"äáäàä úà úBaëìef dad`de ,zexiarl lyn md 'miax min' - §©¤¨©£¨

.dxezd xky z` zeakn mpi` zexiardy ,weqta x`eane ,dxezd
lk mixeqid on zepibn mpi` zeevndy `ziixaa x`ean mewn lkn
dl zcner `idy `pzd xn` zekf efi` lr ,dyw ok m`e ,jk
deevn dpi` ixd ,dxez zekf m` ,mixnd mind zribtn lvpidl
mxky oi` ixd ,deevn zekf m`e ,lecb epi` dxkye dxezd cenila

,`xnbd zvxzn .mixeqid on livdl jk lk daexn,óñBé éaø øîà̈©©¦¥
e ,dheqd lr dpibn devn zekf mlerlda ÷éñòc àðcéòa äåöî- ¦§¨§¦§¨§¨¦¨

,da wqery dryaàðâîmixeqid on eilr dpibn -àìvîe- ©§¨©§¨
,`hg icil `ai `ly eze` dlivneda ÷éñò àìc àðcéòa- §¦§¨§Ÿ¨¦¨
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,dxez¯ éàäweqtddéì éãáò éàî 'äîëç éðà'miyxec dn - ©£¦¨§¨©¨§¥¥

,`xnbd daiyn .epnnøîàc .àðéðç éaøa éñBé éaøãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©¦¦§©¦£¦¨§¨©
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ïäéìò íeøò Bîöò ãéîònLjxc ler envr lrn hyety ,epiid - ¤©£¦©§¨£¥¤
,dxez cenll liaya lk xqge ipr dyrpe miwqrd lkn yxete ux`

."äîøò ézðëL äîëç éðà" øîàpL¤¤¡©£¦¨§¨¨©§¦¨§¨
Bîöò íéNnL éîa àlà ïéîéi÷úî äøBz éøác ïéà ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¥¦§¥¨¦§©§¦¤¨§¦¤¥¦©§

BðéàL éîkdxeaba ode xyera od ,dnkga od ,eipiipr lka eipr - §¦¤¥
"àöîz ïéàî äîëçäå" øîàpLmiyny inz `vnz dnkgd - ¤¤¡©§©¨§¨¥©¦¦¨¥

.melk - 'oi`'k envr
,dpyna epipyøîBà òLBäé éaøäMà äöBødryzn zeltize awa ©¦§ª©¥¨¦¨
zeyixte oiaw.'eëå,`xnbd zl`eyøîà÷ éàîeixac yexit dn - §©¨¨©

.ryedi iax ly,`xnbd daiyná÷a äMà äöBø ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¨¦¨§©
Bnò úeìôéúådidiye (aw) mihren zepefna oefil dy` dticrn - §¦§¦

,dl ievn dlraúeLéøôe ïéa÷ úòLzîmiaexn zepefna oefiln - ¦¦§©©¦§¦
daile dipiipr xwiry oeike .dl ievn dlra `di `le ,inyb rtyae

.dxez cnlzy aeh `l ,elld mixaca dyi`d ly
äèBL ãéñç øîBà äéä àeämexr ryxe'eë,`xnbd zl`eyéëéä ¨¨¥¨¦¤¥¦

.äèBL ãéñç éîc,`xnbd daiynàúzéà äòáè à÷c ïBâk ¨¦¨¦¤§§¨¨§¨¦§¨
àøäða,xdpa dyi` zraehy d`exyàòøà çøBà åàì øîàå §©£¨§¨©¨©©§¨

dìevàå da éìekzñéàìlivdle dyi`a hiadl ie`xd on df oi` - §¦§©¥¨§©¨
.dze`

,`xnbd zl`ey.íeøò òLø éîc éëéä,`xnbd daiynéaø øîà ¥¦¨¦¨¨¨¨©©¦
ïéicì åéøác íéòènä äæ ,ïðçBézeaiqd z` oiicl rinyn -yiy ¨¨¤©©§¦§¨¨©©¨

ezekfl ccvl,Bøáç ïéc ìòa àáiL íãB÷iccv z` rawy oeike ¤¤¨Ÿ©©¦£¥

zrcd lewiy z` oiicl oi`e ,owlql dyw ,oiicd ly eaila eizeiekf
`l' lr xaery ,ryx `xwp okle .exey`l dxwnd z` oegal ievxd
`edy rcei `l oiicdy dnxra z`f dyery ,mexr ,'`ey rny `yz

.ezi` oecl `a
æeæ íéúàî Bì íéìLäì éðòì øðéc ïúBpä äæ ,øîBà eäaà éaø- ©¦©¨¥¤©¥¦¨¤¨¦§©§¦¨©¦

.miipr zepzn lehil lkei `ly ickaæeæ íéúàî Bì LiL éî ,ïðúc¦§©¦¤¥¨©¦
,ok lre ,iprk xcben epi`.éðò øNòîe äàôe äçëL è÷ì ìBhé àìŸ¦¤¤¦§¨¥¨©£¥¨¦

,øðéc øñç íéúàî Bì äéä,ipr `ed zrky oeikïéðúBð óìà eléôà ¨¨¨©¦¨¥¦¨£¦¤¤§¦
,úçàk Bì,el mivegp mlek m`ìBhé äæ éøämexr ryx `ed ixde , §©©£¥¤¦

,daeh epnn rpen `ed jk ici lr zn`ae ,dwcv zzl dvexy d`xpy
.jka yibxn `l iprdy dnxra dfe

øîà éqà éaømya,ïðçBé éaømexr ryxøBkîì äöò àéOnä äæ ©¦©¦¨©©¦¨¨¤©©¦¥¨¦§
ïéèòeî íéñëðamipady `ed oicd ,zepae mipa gipde zny mc` - ¦§¨¦¨¦

cr e` exbaziy cr mdizeig` z` oipf mde miqkpd z` miyxei
mdn epefiy xyt`y miqkp gipdya mixen` mixac dna .eqx`ziy
miqkp oi`xwpd od el`e ,zepad exbaziy cr cg`k zepade mipad
zepad ,cala zepad oefn ick `l` miqkpa oi` m` la` .oiaexn
lr el`yi mipade ,eqx`ziy cr e` exbaziy cr odn zepefip
eyxiy mipal dvr `iynd mc` .mihren miqkp od el`e ,migztd
zepefna miqkpd eciqti `ly icka mze` xeknl ,mihren miqkp
dxikdny oipne .minkg zrc lr xiarn `edy ,ryx `xwp ,zepad

,dlireneøëîe eîãwL íéîBúé ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨§¦¤¨§¨§
ïéèòeî íéñëða,oic zial zepad e`ay mcew -miqkpd ecinrde ¦§¨¦¨¦
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éøçàå¯ .éðBìôì Em` ,ipeltl exari miqkpd zenzy ixg`eãøé §©£¤¦§¦¨©

øëîe ïBLàøäxg`l miqkpd z`éðMä,ipyd lawnd -àéöBîz` ¨¦¨©©¥¦¦
miqkpdúBçB÷lä ãiîoey`xd zeniy xg`lïaø .éaø éøác ¦©©¨¦§¥©¦©¨
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`ivedl leki epi`e ,miqkpa melk ipyl oi` ,xg`l miqkpd xkny
,miqkpd laiwy oey`xd dfl dvr `iynd mc`e .zegewldn
qkpd xeari `le qkpd zern ecia exzeeiy icka xg`l mxkenl
.ozepd zrc lr dfa xaery oeik ryx `xwp ,'jixg`'l ezen xg`l

øîà àîç øa óñBé áømya,úLL áø,mexr ryxòéøënä äæ ©¥©¨¨¨©©¥¤¤©©§¦©
åéúBçøBàa íéøçàmdl rivne mixg`l miaehd eiyrn dlbn - £¥¦§§¨

ipira ciqgk envr ze`xdl `l` oeekzn epi`y .eizegxe`a zkll
lr zetgl icka zeixad.eizearez
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.llk dzeymby gipdl yi ,cgt jezn `ly dzey ipi` zxne`dy

`l` ,zn`a zezyl dpeekzd `l ,dzyzy dxn`yk dligzn
,zaxqnyk jkitl ,axqz dzewydl e`eaiyky jk lr dknq

zezyl zaxqnd la` .d`neha dcenk zaygpàúéúø úîçî- ¥£©§¦¨

dligzn ik `ed ze` ,zzzexe zcgtp `idy dze` mi`ex ep`y
zcgtp `id zrky `l` ,dzxdh lr dknqe zezyl dpeekzd
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El`Wi mipAde EpFGi zFpAd oihrEn miqkp ,EpFGi¦§¨¦¨¦©¨¦§©¨¦¦§£
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:zFpA zwfgA miqkPl c"a mEcinrde c"al§§¤¡¦©§¨¦§¤§©¨
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ïáyixcc dixfr oa `"xk `lc i`fr oac inlyexi .'eke mc` aiig xne` i`fr(.b sc dbibg)

'itc d`xpe renyl miyp cenll e`a miyp` shde miypde miyp`d mrd z` ldwd

dpexhn :dlez zekfy erciy meyn `le devn miiwl erciy ick miypd renyl devnc

oi` dl xn` zezin 'b da oizn ode lbrd dyrna zg` `hg dn iptn xfrl` 'x z` dl`y

epa qepwxed il xn` jlta `l` dnkg dy`

zca` dxezd on cg` xac daiydl `ly liaya

etxyi l"` dpy lka xyrn xek ze`n 'b ipnn

:miypl dxez ixac exqni `le z"c

äöåødy` dvex g"xt .zeltize awa dy`

dlv` ievn `die xng dlra `diy

aw `l` dl `iai `le dzper dl zzl zay lka

dwegx jxca jledy lnb `di `le cala mihg

mei miylyl zg` `l` dper dl ozep epi`e

dilr daiag oiaw 'h exkyl dl `iany t"r`e

'l zeyixte oiaw 'hn cg` awe zay lka dperd

i"r ezy` dxynd i`d ax mya yxit iaxe mei

zay on oihig miiawn dl zegti `l yily

t"r` wxta `xnba gkenck zayl(:cq sc zeaezk)

ezy` lr cxend eli`e dl ievn dzpere(.bq my)

ipepia xrye zaya mixpic 'b dzaezk lr oitiqen

d`q z`vnp mixpic 'c rlqe rlqa oi`q 'c `ed

ixd oiaw g"i ody mixpic 'ba oi`q 'be xpica

dvex `idy dzrc seq lr ecnr minkgy

miiaw ipy enre zeltizayextiy miiaw g"in

:oiaw g"ia 'hn cg` miiawc dpnn

éëéäwepiz d`x inlyexi .dhey ciqg inc

oilitz uelg`ykl xn` xdpa raran

z` df `ived oilitz uleg `edyk cr epliv`

:eytpäæmiz`n el milydl iprl xpic ozepd

zepefn gixane opgei iaxc `de eda` iaxc `d .fef

qxb eze miyext zekn inlyexi ixw dpnl`d on

xqg fef miz`n el eed oea 'xcn cinlz cg mzd

mipy zlzl cg dinr ikfnl sili iax dede xpic

oir eicinlz dia oicar onf cg ipkqn xyrn

dedc jid dinr ikfn ira `z` dil oeelne `yia

zkn df xn` `xeriy il zi` iax l"` sili

dipelr`e eicinlzl fnx dia erbp miyext

dedc jid dinr dkfe hxw cg dipexqge oilitwl

d`t zkqnc `xza wxta epipy sili(h"n):oicar `lc oz`n on oiah oicarc oiyng xn` `cd [inlyexi] `xnbae lehi `l f"d oda ozepe `yep `ede fef miyng el yiy iníéîåúé
xeknl oileki mpi`y mzwfga miqkpd eiiga zepefnl lra dl careync oeik dy`d oefn oiprl la` exkn exkny dn opixn` zepad oefn oiprl `wec d`xpe .oihren miqkpa exkne encwy

`yepd 'ta 'ixn`ck(.bw zeaezk)inp i` miign dl icarzyn `l mzd 'eke mihren miqkpa exkne encwy minezi opgei x"` iq` 'xcn y"ne melk `le eyr `l dpnl` xecn exkny minezi

zepefnl icarzyn `l ilhlhnc exkn exkny dn oiaexn miqkpa exkn m` oicd `ede xecnl dy` zepefn enc `le zepefnl dkixv mei lka zepefn la` lrad iiga ea dxc envr df zia

dy`d z`ivn 'ta 'ixn`e(.hq my)miqkp `ki`c `kid zepefn cqtd meyn miqkp ypi` oiafn `lc hwp `zlinc `gxe` oihren miqkp hwpc i`de zepefnl oi`iven oi` epkyn oia exkn oia

zexifb ipiic 'a wxta opiwqnc `idd` bilt opgei 'xc eizetqeza 'it iax miaexn(.hw sc my)dkld oenc` ixac z` ip` d`ex b"x xn`y mewn lk diwfgc dinyn i`rli` oa wgvi iax xn`

mzd `pipz oihren miqkp iabe ezenk(:gw sc)zny in wxtae(:hlw a"a)jk yxtl diwgec i`n `prci `l oenc` ixac z` ip` d`ex b"x xn`e izcqtd xkf ip`y liaya ike oenc` xn`

:opaxc `ail`n ith oenc`c `ail`ééáàoilgep yia 'it m"ayx .b"ayxk miqkpa xeknl dvr `iynd df xn`(.flw sc a"a)ixde eiyrn epd`c mexre ozepd ixac lr xearl mxbc meyn

`iywe epevxk zeyrl zexite seba ozepd ehilyd ixdy dixeqi` xing `lc jk zeyrl xeq` dligzklc ab lr s`e ryx ixwin `l oey`x epiidc envr xkend edine el `le `heg `ed

ieyp didy in wxt seqa eyexitl(:dv sc zeaezk)ryx edfi` iia` xn`de ikd iia` xn` ine melk lra mewna jixg`l oi`e ied gwel lra zqipe dcnre ipeltl jixg`e jl iqkp iia` xn`c

ryx `xwp `lc b"r` dligzkl zeyrl xeq` xkenlc llkn ryx `xwp `iync oeik yxtl yi edine `iynl envr xken incnc `nl` xn`w zqip `ypiz xn`w in 'ek `iynd df mexr

ieyp didy in wxta `icda inp iia` xn` ikde b"ayxk l"q iia`c llkn b"ayxk 'eke dvr `iynd df iia` xn`wcn `iyw i`e cala zexit zlik` `l` oey`xl el oi` mzd ipzwck

(my y"b)oilgep yiae melk gwel mewna jixg`l oi`e ied gwel lra(.flw sc a"a)gleyd wxt seqae inc sebd oipwk zexit oipw xaqwc meyn `nrh yxtn(:gn sc oihib)lra opihwp iia` xn`

e`l xn`c l"x 'it`c inc sebd oipwkc iia`l l"q jixg` iab `wec uxzl yi inc sebd oipwk e`lc l"qc rnync d`yxd jixv sebd ied dicic zexitc b"r` d`yxd jixv ezy` iqkpa

e`lc ol `xiaq `nlra l"fe b"ayxk my wqt `ed s`e ipelt yxi jixg` 'it `icda `dc oey`xl ozp zexite seb rnyn jixg`c m"ayx 'ite ip`y jixg` diail` opivxzn inc sebd oipwk

oipwkulegd wxta 'iwqtck inc sebd(:el sc zenai)`zkld 'iwqtc b"ayxk ol `niiw jixg`c `dae ulegd wxt l"xk opiwqtc `zkld` `zkld iywz `lc xwir oke ip`y jixg` `kd

ohw epal diipw` edi` lf` 'ek iaia axc `rx`a `lwic dl dedc `zz` `idd inp onwle 'eke ryx edfi` iia` xn`ck ol `niiw ikdc rnynl `ki` inp iia`cne l"x bilt `le dinwl

`zkld dywz `le ip`y jixg`c `nrh epiid `kde inc sebd oipwk e`lc l"xk l"q b"ayxc iyextl opira jkld b"ayxk dkldc opirny mzdn xn`w `l b"ayx elit` cr b"ayxk

oitxypd od el`c `idd inp aiyg `w `l i`n` 'xl dniz `zkld`(:er sc oixcdpq)`w `l ryxe iprc xnel yie zxbea eza ddynd df mexr ryxe ipr efi` r"x meyn `pdk ax xn`
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éñBé éaøãëì déì éraéî ?déì éãár éàî "äîëç̈§¨©¨§¥¥¦¨¥¥¦§§©¦¥
éøác ïéà :àðéðç 'øa éñBé 'ø øîàã ,àðéðç 'øa§£¦¨§¨©¥§£¦¨¥¦§¥
,ïäéìr íeør Bîör ãéîrnL éîa àlà ïéîéi÷úî äøBú¨¦§©§¦¤¨§¦¤©£¦©§¨£¥¤
:ïðçBé 'ø øîà ."äîør ézðëL äîëç éðà" :øîàpL¤¤¡©£¦¨§¨¨©§¦¨§¨¨©¨¨
éîk Bîör íéNnL éîa àlà ïéîéi÷úî äøBú éøác ïéà¥¦§¥¨¦§©§¦¤¨§¦¤¥¦©§§¦
rLBäé 'ø :"àönz ïéàî äîëçäå" :øîàpL ,BðéàL¤¥¤¤¡©§©¨§¨¥©¦¦¨¥§ª©
äöBø :øîà÷ éëä ?øîà÷ éàî :'eëå äMà äöBø :øîBà¥¨¦¨§©¨¨©¨¦¨¨©¨
àeä :úeLéøôe ïéa÷ úrLzî ,Bnr úeìôéúå á÷a äMà¦¨§©§¦§¦¦¦§©©¦§¦

àøäða àúzéà äráè à÷c ïBâk ?äèBL ãéñç éîc éëéä :'eë äèBL ãéñç :øîBà äéä̈¨¥¨¦¤¥¦¨¥¨¦¤§§¨¨§¨¦§¨§©£¨
:ïðçBé 'ø øîà ?íeør òLø éîc éëéä .dìeöàå da éìekzñéàì àrøà çøBà åàì :øîàå§¨©¨©©§¨§¦§©¥¨©£¨¥¦¨¥¨¨¨¨©¨¨
øðéc ïúBpä äæ :øîBà eäaà 'ø ,Bøáç ïéc ìra àáiL íãB÷ ïéicì åéøác íérènä äæ¤©©§¦§¨¨©©¨¤¤¨Ÿ©©¦£¥©¨¥¤©¥¦¨
äàôe äçëL è÷ì ìBhé àì æeæ íéúàî Bì LiL éî ïðúc ,æeæ íéúàî Bì íéìLäì éðrì§¨¦§©§¦¨©¦¦§©¦¤¥¨©¦Ÿ¦¤¤¦§¨¥¨
'ø .ìBhé äæ éøä úçàk Bì ïéðúBð óìà eléôà ,øðéc øñç íéúàî Bì äéä .éðr øNrîe©§©¨¦¨¨¨©¦¨¥¦¨£¦¤¤§¦§©©£¥¤¦
:ïðçBé 'ø øîà éñà 'ø øîà .ïéèreî íéñëða øBkîì äör àéOnä äæ :ïðçBé 'ø øîà éñà©¦¨©¨¨¤©©¦¥¨¦§¦§¨¦¨¦¨©©¦¨©¨¨
äör àéOnä äæ :øîà ééaà .eøëî ,eøënM äî ïéèreî íéñëða eøëîe eîãwL íéîBúé§¦¤¨§¨§¦§¨¦¨¦©¤¨§¨§©©¥¨©¤©©¦¥¨

éøçàå ,Eì éñëð" àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk íéñëða øBkîìïBLàøä ãøéå ,"éðBìôì ,E ¦§¦§¨¦§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨§¨©§§©£¤¦§¦§¨©¨¦
ïéà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác ,úBçB÷lä ãiî àéöBî éðMä ,ìëàå øëîe¨©§¨©©¥¦¦¦©©¨¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¥
íéøçà réøënä äæ :úLL áø øîà àîç øa óñBé áø .ïBLàø øéiMM äî àlà éðMì©¥¦¤¨©¤¦¥¦©¥©¨¨¨©©¥¤¤©©§¦©£¥¦
äæ :øîà àleò .íéøçàì øéîçîe Bîörì ì÷énä äæ :àðeä áø øîà à÷éøæ 'ø .åéúBçøBàa§§¨§¦¨¨©©¨¤©¥¥§©§©£¦©£¥¦¨¨©¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dheq(ycew zay meil)

,dpyna epipyéaø 'eëå úà ãnìì íãà áéiç éàfò ïa øîBà¥¤©©©¨¨¨§©¥¤§©¦
.úeìôéz dãnìî äøBz Bza úà ãnìnä ìk øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥¨©§©¥¤¦¨§©§¨¦§

,`xnbd zl`eyCzòc à÷ìñ úeìôézjzrc lr dlri ike - ¦§¨§¨©§¨
zeltiz z`xwp dxezdy(i`ad ixac).dpyz l` ,`xnbd zvxzn

,zeltiz dcnln dxez ezia z` cnlnd xfril` iax ixacaàlà¤¨
úeìôéz äãnì eléàk ,àîéàink dyi`l dxez cnlndy ,epiid - ¥¨§¦¦§¨¦§

zeidl zcnel `id dxezd cenil ici lry ,zeltiz dcnlny
.rpvda dixac zeyrle zinenxr

øæòéìà éaøc àîòè éàî eäaà éaø øîàdxez cnlndy - ¨©©¦©¨©©£¨§©¦¡¦¤¤
.zeltiz dcnln eli`k dyi`lézðëL äîëç éðà" áéúëc¦§¦£¦¨§¨¨©§¦

,"äîøò- 'dnkg ip`' ,weqta x`eane ,dxezd `id dnkgïåék ¨§¨¥¨
,íãàa äîëç äñðëpL'dnxr izpky'.úéîeîøò Bnò äñðëð ¯ ¤¦§§¨¨§¨§¨¨¦§§¨¦©§¦

ixac zeyrl zcnel ,zegwit da zqpkp dxezd cenil jezne li`ede
rpvda zepf

,`xnbd zl`eyïðaøåezia z` cnll mc`d lry xaeqy i`fr oa - §©¨¨
,dxez¯ éàäweqtddéì éãáò éàî 'äîëç éðà'miyxec dn - ©£¦¨§¨©¨§¥¥

,`xnbd daiyn .epnnøîàc .àðéðç éaøa éñBé éaøãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©¦¦§©¦£¦¨§¨©
éîa àlà ïéîéi÷úî äøBz éøác ïéà ,àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¦§©¦£¦¨¥¦§¥¨¦§©§¦¤¨§¦

ïäéìò íeøò Bîöò ãéîònLjxc ler envr lrn hyety ,epiid - ¤©£¦©§¨£¥¤
,dxez cenll liaya lk xqge ipr dyrpe miwqrd lkn yxete ux`

."äîøò ézðëL äîëç éðà" øîàpL¤¤¡©£¦¨§¨¨©§¦¨§¨
Bîöò íéNnL éîa àlà ïéîéi÷úî äøBz éøác ïéà ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¥¦§¥¨¦§©§¦¤¨§¦¤¥¦©§

BðéàL éîkdxeaba ode xyera od ,dnkga od ,eipiipr lka eipr - §¦¤¥
"àöîz ïéàî äîëçäå" øîàpLmiyny inz `vnz dnkgd - ¤¤¡©§©¨§¨¥©¦¦¨¥

.melk - 'oi`'k envr
,dpyna epipyøîBà òLBäé éaøäMà äöBødryzn zeltize awa ©¦§ª©¥¨¦¨
zeyixte oiaw.'eëå,`xnbd zl`eyøîà÷ éàîeixac yexit dn - §©¨¨©

.ryedi iax ly,`xnbd daiyná÷a äMà äöBø ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¨¦¨§©
Bnò úeìôéúådidiye (aw) mihren zepefna oefil dy` dticrn - §¦§¦

,dl ievn dlraúeLéøôe ïéa÷ úòLzîmiaexn zepefna oefiln - ¦¦§©©¦§¦
daile dipiipr xwiry oeike .dl ievn dlra `di `le ,inyb rtyae

.dxez cnlzy aeh `l ,elld mixaca dyi`d ly
äèBL ãéñç øîBà äéä àeämexr ryxe'eë,`xnbd zl`eyéëéä ¨¨¥¨¦¤¥¦

.äèBL ãéñç éîc,`xnbd daiynàúzéà äòáè à÷c ïBâk ¨¦¨¦¤§§¨¨§¨¦§¨
àøäða,xdpa dyi` zraehy d`exyàòøà çøBà åàì øîàå §©£¨§¨©¨©©§¨

dìevàå da éìekzñéàìlivdle dyi`a hiadl ie`xd on df oi` - §¦§©¥¨§©¨
.dze`

,`xnbd zl`ey.íeøò òLø éîc éëéä,`xnbd daiynéaø øîà ¥¦¨¦¨¨¨¨©©¦
ïéicì åéøác íéòènä äæ ,ïðçBézeaiqd z` oiicl rinyn -yiy ¨¨¤©©§¦§¨¨©©¨

ezekfl ccvl,Bøáç ïéc ìòa àáiL íãB÷iccv z` rawy oeike ¤¤¨Ÿ©©¦£¥

zrcd lewiy z` oiicl oi`e ,owlql dyw ,oiicd ly eaila eizeiekf
`l' lr xaery ,ryx `xwp okle .exey`l dxwnd z` oegal ievxd
`edy rcei `l oiicdy dnxra z`f dyery ,mexr ,'`ey rny `yz

.ezi` oecl `a
æeæ íéúàî Bì íéìLäì éðòì øðéc ïúBpä äæ ,øîBà eäaà éaø- ©¦©¨¥¤©¥¦¨¤¨¦§©§¦¨©¦

.miipr zepzn lehil lkei `ly ickaæeæ íéúàî Bì LiL éî ,ïðúc¦§©¦¤¥¨©¦
,ok lre ,iprk xcben epi`.éðò øNòîe äàôe äçëL è÷ì ìBhé àìŸ¦¤¤¦§¨¥¨©£¥¨¦

,øðéc øñç íéúàî Bì äéä,ipr `ed zrky oeikïéðúBð óìà eléôà ¨¨¨©¦¨¥¦¨£¦¤¤§¦
,úçàk Bì,el mivegp mlek m`ìBhé äæ éøämexr ryx `ed ixde , §©©£¥¤¦

,daeh epnn rpen `ed jk ici lr zn`ae ,dwcv zzl dvexy d`xpy
.jka yibxn `l iprdy dnxra dfe

øîà éqà éaømya,ïðçBé éaømexr ryxøBkîì äöò àéOnä äæ ©¦©¦¨©©¦¨¨¤©©¦¥¨¦§
ïéèòeî íéñëðamipady `ed oicd ,zepae mipa gipde zny mc` - ¦§¨¦¨¦

cr e` exbaziy cr mdizeig` z` oipf mde miqkpd z` miyxei
mdn epefiy xyt`y miqkp gipdya mixen` mixac dna .eqx`ziy
miqkp oi`xwpd od el`e ,zepad exbaziy cr cg`k zepade mipad
zepad ,cala zepad oefn ick `l` miqkpa oi` m` la` .oiaexn
lr el`yi mipade ,eqx`ziy cr e` exbaziy cr odn zepefip
eyxiy mipal dvr `iynd mc` .mihren miqkp od el`e ,migztd
zepefna miqkpd eciqti `ly icka mze` xeknl ,mihren miqkp
dxikdny oipne .minkg zrc lr xiarn `edy ,ryx `xwp ,zepad

,dlireneøëîe eîãwL íéîBúé ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨§¦¤¨§¨§
ïéèòeî íéñëða,oic zial zepad e`ay mcew -miqkpd ecinrde ¦§¨¦¨¦

,ozwfga.eøëî eøënM äî©¤¨§¨§
,øîà éiaà,mexr ryxïaøk íéñëða øBkîì äöò àéOnä äæ ©©¥¨©¤©©¦¥¨¦§¦§¨¦§©¨

,àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîLexagl xn`y mc`éñëðmiiepwCì ¦§¤©§¦¥§©§¨§¨©¦
éøçàå¯ .éðBìôì Em` ,ipeltl exari miqkpd zenzy ixg`eãøé §©£¤¦§¦¨©

øëîe ïBLàøäxg`l miqkpd z`éðMä,ipyd lawnd -àéöBîz` ¨¦¨©©¥¦¦
miqkpdúBçB÷lä ãiîoey`xd zeniy xg`lïaø .éaø éøác ¦©©¨¦§¥©¦©¨

.ïBLàø øéiMM äî àlà éðMì ïéà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLoeike ¦§¤©§¦¥¥¥©¥¦¤¨©¤¦¥¦
`ivedl leki epi`e ,miqkpa melk ipyl oi` ,xg`l miqkpd xkny
,miqkpd laiwy oey`xd dfl dvr `iynd mc`e .zegewldn
qkpd xeari `le qkpd zern ecia exzeeiy icka xg`l mxkenl
.ozepd zrc lr dfa xaery oeik ryx `xwp ,'jixg`'l ezen xg`l

øîà àîç øa óñBé áømya,úLL áø,mexr ryxòéøënä äæ ©¥©¨¨¨©©¥¤¤©©§¦©
åéúBçøBàa íéøçàmdl rivne mixg`l miaehd eiyrn dlbn - £¥¦§§¨

ipira ciqgk envr ze`xdl `l` oeekzn epi`y .eizegxe`a zkll
lr zetgl icka zeixad.eizearez

øîà à÷éøæ éaømyaøéîçîe Bîöòì ì÷énä äæ ,àðeä áø ©¦§¦¨¨©©¨¤©¥¥§©§©§¦
äæ ,øîà àìeò .íéøçàì©£¥¦¨¨©¤
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שבת קודש ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dheq(iying meil)

`id ixd dwignd xg`l zezyl daxiq m`y `aiwr iax xn`y
ote`a xaecn ,zcnere dwecaàúeiøa úîçî da àøãä÷cjezn - §¨©§¨¨¥£©§¦¨

.dzey ipi` dxn`e zzzex dpi`y ,dze`ixaøîà÷ éëäåiax §¨¦¨¨©
`aiwràúeiøa úîçî ìk ,xa jezn zezyl daxiq m` -,dze`i ¨¥£©§¦¨

dcrxe cgt ipniq llk dzlib `lyàéúL àì ììk ììk ,dpi` - §¨§¨Ÿ©§¨
.llk dzeymby gipdl yi ,cgt jezn `ly dzey ipi` zxne`dy

`l` ,zn`a zezyl dpeekzd `l ,dzyzy dxn`yk dligzn
,zaxqnyk jkitl ,axqz dzewydl e`eaiyky jk lr dknq

zezyl zaxqnd la` .d`neha dcenk zaygpàúéúø úîçî- ¥£©§¦¨

dligzn ik `ed ze` ,zzzexe zcgtp `idy dze` mi`ex ep`y
zcgtp `id zrky `l` ,dzxdh lr dknqe zezyl dpeekzd
yi df ote`ae ,dxedh `idy zexnl mind dze` ewcai `ly zyyege

da dxfg m` ,welig÷eçnà àì ézkàc ,õîBwä áø÷ àlL ãò©¤Ÿ¨©©¤§©©¦Ÿ¦§
énð éà ,äléâîm`äléâî ÷eçnà,unewd axwy iptlïéãk àlLc §¦¨¦©¦¦§§¦¨§¤Ÿ§¦

é÷çîc íéðäk ãéáò,da àøãä éöî,dgxek lra dze` oiwyn oi`e ¨¦Ÿ£¦§¨£¥¨¥©§¨¨
j`àøãä éöî àì ,é÷çîc íéðäk ãéáò ïéãác ,õîBwä áøwMî¦¤¨©©¤¦§¦¨¦Ÿ£¦§¨£¥Ÿ¨¥©§¨
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המשך ביאור למסכת סוצה ליום תשעה עשר לעומר עמ' ב



רד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc zeaezk(oey`x meil)

dndade.äôéøèoi` xarl xarn otecd awip m` s` mpn` §¥¨
m` ,okle ,diiga xacd rxi` ok m` `l` dtixh dndadàöîð¦§¨

äéìòhgnd lr -èøB÷hrn -òeãéa ,íconiq df ixd -àeäL- ¨¤¨¤¨§¨©¤
rxi` df xacy,äèéçL éðôì`vi dteba hgnd dagzpyk okle ¦§¥§¦¨

m` j` .mc hrn dpnnàeäL òeãéa ,íc èøB÷ äéìò àöîð àìŸ¦§¨¨¤¨¤¨§¨©¤
,äèéçL øçàì.hgnd zaigz mewnn `vei mc oi` dzen ixg`y §©©§¦¨

oniq `ziixad zpzep ,dtixh dndade mc hxew `vnpy ote`ae
,dndad zhigy iptl onf dnk ,hgnd zaigz drxi` izn zrcl

icl dpin `wtp jkn yiem` .zepenn ipäknä ét ãìâeäclb dlr - §©¦©©¨
,hgnd zaigz mewn lrL òeãéazegtl hgnd dagzpìMäL §¨©¤§¨

íãB÷ íéîéd,äèéçLdziig m` wx dcilbn dndad zkny oeik ¨¦¤§¦¨
dyly jeza ef dnda dpw m` ,okle ,dknd xg`l mini dyly
,dinc z` el xifgiy xkendn reazl `ed leki ,dzhigyl mini
dzid xak d`pwyky gken zclben dknd d`vnpy jkn ixdy
cilbdl witqn dknd it did `l ,ezeyxa dtxhp eli`y] dtixh

m` j` .[mini dylyn zegta,äknä ét ãìâeä àìizn zrcl oi` Ÿ§©¦©©¨
e ,gweld zeyxa e` xkend zeyxa m`d ,xacd rxi`àéöBnä©¦

.äéàøä åéìò Bøéáçîoeyln rnyn :dziiyew z` `xnbd zniiqn ¥£¥¨¨¨§¨¨
gweld oia ,di`xd eilr eizern z` `ivedl `ad lky `ziixad

,xkend oiaeéîc çaè áéäé éàådndad z` dpwy gahd m`e - §¦¨¦©¨¨¥
xkendn mze` raez dzre ,dndad xear xkenl zern ozp xak

,zerh gwn egwn didy dprha÷étîe ,äéàø ééeúéàì éòalhen - ¨¥§©§¥§¨¨©¦
,eizern z` xkend on `ivedl lkei jk wxe ,di`x `iadl eilr

e,dyw l`eny zrcléànàixde ,di`x `iadl gweld lr recn - ©©
oennd sebay wtq lka,wfgenl dliren zernd zwfgd oi`

milrad xg` mikled `l` ,ezeyxa wtqd clep `lyk elit`e
ok m`e ,mipey`xdìòadíé÷Bðå ,äéàø éúééì äîäa,xkend - ©©§¥¨©§¥§¨¨§¦

`ly di`x `iadl jxhvi ,miwteqnd gweld zerna wifgn `edy
`iai `l m`e ,zerna wifgdl lkeiy ick dtixh dndad dzid
l`eny xn`y enke .zerna wifgdl lkei `l ,eixacl di`x
di`x `ian epi`y onf lk dxta wifgdl leki epi` xengd lray
clep `l wtqdy s`e ,oitilgd onfa miiw exeng did ok`y

.ezeyxa
xn`p `ziixad oic :`xnbd zvxznéîc àçaè áéäé àìãa- ¦§Ÿ¨¦©¨¨¨¥

`ed xkende ,dndad zxenz mliy `l oiicr gweldy ote`a
`ziixad dxn` df lre ,dndad inc z` el mlyiy epnn raezy
zern `ivedl leki xkend oi`e ,di`xd eilr exiagn `ivendy
mdilra zwfga zernd z` cinrdl yiy oeik ,wtqn gweld on
mliy xak m` s` zn`a la` .gweld zwfga mde mi`ceed
epi`y onf lk zerna wifgdl leki xkend oi` ,xkenl gweld

.gweld zeyxa dndad dtxhedy giken
:`xnbd ddnzà÷ñt éàîxn`y ,eixac z` `pzd mzq cvik - ©©§¨

xkendy ote`l wx dzid ezpeeke ,'di`xd eilr exiagn `ivend'
lhep xkend oi` mlerly aevw xac `pzd wqt ike ,`ivend `ed
aygp `ed cinz ok zngne ,dzhigy iptl dndad inc z`
xkend laiw xak m`y `vnp `xnbd uexiz itl ixdy] '`iven'k
lr `l` ,di`xd eilr exiagn `ivend mixne` oi` ,mincd z`

.[zerna wifgdl ick di`x `iadl xkend
oica l`eny mya dcedi ax ixac lr wlegy in d`ian `xnbd

:xenga dxt silgnàúà ék ,àlà`ayk -øîà ,ìà÷æçé øa éîø ¤¨¦¨¨¨¦©§¤§¥¨©
,daiyid ipalìééëc éììk éðäì eäðéúééöz àìz` elawz l` - Ÿ§©§¦§§¨¥§¨¥§¨¥

llke xn`y elld millkd,ìàeîLc déîMî éçà äãeäémlerly §¨¨¦¦§¥¦§¥
,oitilgd zra miiw exeng didy di`x `iadl xengd lra lr

`l` ,ok l`eny xn` `ly ,dxta wifgdl lkeiy ickéëäjk - ¨¦

BúeLøa ÷ôñ ãìBpL ìk ,ìàeîL øîà,ezelraa -,äéàøä åéìò ¨©§¥¨¤©¨¥¦§¨¨¨§¨¨
jixv epi` ,ezeyxl dxtd z` xengd lra jyny ixg`y `vnpe
,ezeyxay dxta wfgen `edy oeik ,xengd zn izn di`x `iadl
ick oitilgd mcew xengd zny di`x `iadl dxtd lra lr `l`

l`eny xn` df lre .xengd lra cin dxtd z` `ivedlàðúå§¨¨
àðezoic `pzd dpyy epizpynn jkl di`x `iadl yie -,älk ¨©¨

`ax ly exe`iak xaeq l`enye(:dr lirl)dleky ,epizpyna
ixack gken dpynay mipicd ipyne ,l`ilnb oax zrcl dxn`p
a`d lr ,ezeyxae a`d ziaa oinend e`vnpy `yixay ,l`eny
eli`e ,'eid o`ke e`vnp o`k' mixne`y oeik ,di`xd `iadl
`iadl lrad lr ,ezeyxae lrad ziaa oinend e`vnpy ,`tiqa

.ezeyxa clep wtqdy meyn ,di`x
xa inx ixac lr lirl d`aedy `ziixadn dywn `xnbd

:l`eny mya l`wfgi,éáéúéî,`ziixaa epipyúàöîpL èçî ¥¦¥©©¤¦§¥
,'eë úBñBkä úéa éáBòaef `ziixaa x`ean lirl `aedy itke §¦¥©

,di`xd eilr exiagn `ivend ,hgnd dagzp izn reci oi` m`y
,oenn `ivedl `ad mdn cg` lky `ziixad znizqn rnyne

,di`x `iadl eilre,df itléîc çaè áéäé àìc éàgweld m` - ¦§Ÿ¨¦©¨¨¥
lrae ,dzxenz z` mliy `l oiicr dhigyl dndad z` dpwy

,eizern z` epnn `ivedl `a dndadìòadééeúéàì éòa äîäa ©©§¥¨¨¥§©§¥
÷étîe äéàøxg`l hgnd dagzpy di`x `iadl xkend lr - §¨¨©¦

,eizern z` gweldn `ivedl leki `ed df ici lre ,dxiknd
e,dyw l`eny mya l`wfgi xa inx ixacléànàepi` recn - ©©

zern z` `ivedl lekiixd ,di`x `la eià÷éôñizni` wtqd - §¥¨
,hgnd dagzpãéìééúéà çaè úeLøagweld zeyxa clep - ¦§©¨¦§§¦

l`eny zrcl ok m`e ,hgnd z` `vn dhgyy xg`ly ,dhgyy
gweld jxhvi ,di`x `iadl eilr ezeyxa wtqd clepy in lky
`ziixadn eli`e ,xkenl mlyln xhtdl ick di`x `iadl

.di`xd eilr exiagn `ivend cinzy rnyn
ote`a zwqer `ziixad :`xnbd zvxznéîc çaè áéäéc- §¨¦©¨¨¥

`ed dzre ,xkenl dilr mliy xak dndad z` dpwy hgeydy
dxn` df lre ,gwnd inc z` el xifgiy xkend z` raez
clep wtqdy meyn ,di`xd eilr exiagn `ivendy `ziixad
xkende ,zernd z` oiicr ozp `l m` s` zn`a mpn` .ezeyxa
dndad dzidy di`x `iadl eilr ,dndad inc z` epnn raez
oeik ,xkenl mlyl aiigzi z`f ilele ,dxiknd zra dtixh

.l`eny mya l`wfgi xa inx ixacke ,ezeyxa clep wtqdy
:`xnbd ddnzà÷ñt éàîexn`e eixac z` `pzd mzq cvik - ©©§¨

`ed in welig oi`y rnyny ,'di`xd eilr exiagn `ivend'
xn`p `ivend `ed gweldyk wxy `vnp jixacl eli`e ,`ivend
wqt eli`k df ixd '`iven'k gweld z` `pzd dpiky jkae ,df oic
zernd z` `ivedl `a gwelde ,xkend cia dndad inc mlerly

.gwell ezpeeky yxtl jxved `l okle ,ecin
,ok` :`xnbd zvxznàúléîc àîúñlkc ,jk `id mlerd jxc - §¨¨§¦§¨

éæeæ Léðéà áéäé àìc änkz` xkenl ozep gweld oi`y onf lk - ©¨§Ÿ¨¦¦¦¥
,gwnd incàúåéç Léðéà áéäé àìz` el ozep xkend oi` - Ÿ¨¦¦¦¥¨¨

eilr exiagn `ivend' oeyl `ziixad dhwp jkle ,dndad
z` xkendn `ivedl `ad `ed gweld llk jxcay oeik ,'di`xd

.dtixh dndad d`vnpy xg`l ,el mliyy zernd

* * *
:dpyna epipyïéîeîa ,íéøeîà íéøác äna ,íéøîBà íéîëçå'©£¨¦§¦©¤§¨¦£¦§¦

,øúqaLena la`.'oerhl leki epi` ielbay oin,ïîçð áø øîà ¤©¥¤¨©©©§¨
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום ראשון עמ' ב

d wxt diryi - mi`iap

äéòùéäckÎfi

æé:eìëàé íéøb íéçî úBáøçå íøáãk íéNáë eòøåçé (ñ)úBáòëå àåMä éìáça ïBòä éëLî éBä §¨¬§¨¦−§¨§¨®§¨§¬¥¦−¨¦¬Ÿ¥«²Ÿ§¥¬¤«¨−§©§¥´©¨®§§©£¬
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i"yx
.Ì¯·„Î ÌÈ˘·Î ÂÚ¯Â (ÊÈ) כעדר הנמשלים צדיקים

מכלכלים Ì¯·„Î.הרחלים: ובמדה ביושר כמנהגם
כדברם  דרשו ורבותינו הללו, ככבשים במשפט דבריהם

להם: הנדברות נחמות בם ÌÈÁÓ.כמדובר ˙Â·¯ÁÂ בתי
שמנים: שהם ÂÏÎ‡È.הרשעים ÌÈ¯‚ שהם הצדיקים

אעלה  מחים עולות כמו שמנים מחים. יאכלום. כגרים
ס''ו) ‰ÔÂÚ.:(תהלים ÈÎ˘ÂÓ ÈÂ‰ (ÁÈ) הרע יצר גוררים

קורי  של כחוט השוא בחבלי בתחיל' מעט מעט עליהם
שנעשה  עד והולך מתגבר בהם ומשנתגרה עכביש

למשוך: הקרון את בו שקושרין העגלה ‰˘Â‡.כעבות
ממש: בו שאין ÈÁÈ˘‰חטא:ËÁ‡‰.דבר (ËÈ)

.Â‰˘ÚÓ:להביא אומר שהוא ¯‡‰.הפורענות ÔÚÓÏ
יקום: מי ÂË·.דבר Ú¯Ï ÌÈ¯ÓÂ‡‰ (Î) מקלסין

טוב: שהוא הקב''ה לעבוד בעיניהם ורע ˘ÌÈÓלעכו''ם
.¯Â‡Ï Í˘Á חשך עליהם להביא עתיד שהוא דבר

להם: שיאיר Â˙ÓÏ˜.אומרים ¯Ó ÌÈÓ˘ שהוא עון
להם: שימתיק אומרים מר פורענות עליהם להביא עתיד

.¯ÓÏ ˜Â˙ÓÂ מרה אומרים המתוקה הקב''ה עבודת
˘Î¯.היא: ÍÂÒÓÏ (·Î) המשקה תיקון שכר למזוג

מסך: ˆ„ÌÈ˜È.קרוי ˙˜„ˆÂ (‚Î) לזכות ראויין שהן
ממונו: וגוזלין בדין אותו ומחייבין ממנו יסירו דין בבית

.ÔÎÏ („Î):'וגו לכם הזה הדבר ÔÂ˘Ïוהיה ˘˜ ÏÂÎ‡Î
יונתן ‡˘. תירגם וחשש. אש. לשון הקש את כאכול

תרפנו  הלהבה אשר וכחשש שבולין של קשין עמירא
הנימוק: כדבר כמק. אפר. גדולתם ÌÁ¯ÙÂ.ותעשנו

תסתלק: כך ומסתלקת רוח לפני העולה כאבק

cec zcevn
(ÊÈ).ÌÈ˘·Îירעו המה הרחלים  לעדר הנמשלים  הצדיקים

הרשעים: עם  נכללים  יהיו  ולא מאז כמנהגם  והשקט בנחת
.ÌÈÁÓ ˙Â·¯ÁÂיאכלו המוח  בעלי הרשעים של החרבות בתי

רשעי': מול כגרים  עתה שהמה ‰ÔÂÚ.(ÁÈ)הצדיקים ÈÎ˘ÂÓ
העון: על  המסית הרע היצר את עצמן על ·ÈÏ·Áממשיכים

.‡Â˘‰:ממש בהם  שאין  וכמעט  דקין Â·ÚÎÂ˙.בחבלים
שמושכים עבות בחבלים המחטיא היצה''ר  ממשיכים  לבסוף 
ולבסוף אחריו  נמשכים מעט  בתחלה ר ''ל  העגלה  את  בהם

הרבה: ÂÎÂ'.(ËÈ)נמשכים ÌÈ¯ÓÂ‡‰ימהר בלעג אומרים
יוכל  אם  נראה למען  שאומר  הפורעניות  מעשה להביא 

Â·˙Â‡‰.עשוהו: ·¯˜˙Â: במ ''ש הדבד  בידוÚ„Â‰.כפל  שיש
שהואÚ¯Ï.(Î)הכח : אומרים היו כנענים  אלילי עבודת  על 
המקום :ÂËÏÂ·.טוב: עבודת  ÂÎÂ'.הוא  Í˘ÂÁ ÌÈÓ˘:הדבר ולהתמדת המליצה כדרך  ושלש פעמים הדבר ·Ì‰ÈÈÚ.(Î‡)כפל 

לחכמים: א''ע  Ì‰ÈÙ.מחזיקים „‚Â:במ ''ש הדבר וכפל פניהם הסתכלות ÔÈÈ.(Î·)לפי  ˙Â˙˘Ïיין לשתות  גבורות  מראים 
ÂÎÂ'.הרבה : È˘‡Â: במ''ש הדבר שוחד:È˜È„ˆÓ.(Î‚)כפל  בשכר הרשע את בדין ÂÓÓ.מצדיקים  Â¯ÈÒÈהצדיקים מן  מכ ''א

בדינו: צדיק שאינו עליו לומר  צדקתו המשפט:ÔÎÏ.(Î„)מסירים הטיית ‡˘.בעבור ÔÂ˘Ï ˘˜ ÏÂÎ‡Îשורף אש  לשון כמו 
הנימק : כדבר להיות שרשה יחלש כן לאפר  ישוב  כי עד ומחלישו החשש את מרפה  להבה  וכמו  הקש  גדולתםÌÁ¯ÙÂ.את

קמעא: ברוח המסתלק דק כאבק יסתלק 

oeiv zcevn
(ÊÈ).Ì¯·„Îאשימם אני וכן ודבר תרגומו וינהג  כי כמנהגם

הנהגה: ענין שהוא ה) (מ''א  בים רשעיםÌÈÁÓ.דוברות 
המוח : בעלי  עבות:Â·ÚÎÂ˙.(ÁÈ)השמנים (ËÈ)חבלים 

.‰˘ÈÁÈ(נה (תהלים לי מפלט  אחישה וכן  ימהר כמו הוא 
יב): (דניאל  עפר אדמת  וכך נרדפים  בשמות הדבר וכפל 

(·Î).ÍÂÒÓÏ: מסך קרוי היין כמוÚ˜·.(Î‚)מזיגת  בשכר
ז): (דברים תשמעון  עקב  ‡˘.תבן:˜˘.(Î„)והיה  ÔÂ˘Ï
כלשון: שנמשך  ע ''ש אש  תהרוÁ˘˘.להב וכן הדק תבן היא

לג): (לקמן רפיון :Ù¯È‰.חשש  והמסה:ÓÎ˜.מל ' המקה  מל '
.ÌÁ¯ÙÂ: האילן לפרחי הגדולה כמוÏÚÈ‰.המשיל  יסתלק

ה): (איוב  גדיש בזיון:Âˆ‡.כעלות  ענין
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc zeaezk(oey`x meil)

dndade.äôéøèoi` xarl xarn otecd awip m` s` mpn` §¥¨
m` ,okle ,diiga xacd rxi` ok m` `l` dtixh dndadàöîð¦§¨

äéìòhgnd lr -èøB÷hrn -òeãéa ,íconiq df ixd -àeäL- ¨¤¨¤¨§¨©¤
rxi` df xacy,äèéçL éðôì`vi dteba hgnd dagzpyk okle ¦§¥§¦¨

m` j` .mc hrn dpnnàeäL òeãéa ,íc èøB÷ äéìò àöîð àìŸ¦§¨¨¤¨¤¨§¨©¤
,äèéçL øçàì.hgnd zaigz mewnn `vei mc oi` dzen ixg`y §©©§¦¨

oniq `ziixad zpzep ,dtixh dndade mc hxew `vnpy ote`ae
,dndad zhigy iptl onf dnk ,hgnd zaigz drxi` izn zrcl

icl dpin `wtp jkn yiem` .zepenn ipäknä ét ãìâeäclb dlr - §©¦©©¨
,hgnd zaigz mewn lrL òeãéazegtl hgnd dagzpìMäL §¨©¤§¨

íãB÷ íéîéd,äèéçLdziig m` wx dcilbn dndad zkny oeik ¨¦¤§¦¨
dyly jeza ef dnda dpw m` ,okle ,dknd xg`l mini dyly
,dinc z` el xifgiy xkendn reazl `ed leki ,dzhigyl mini
dzid xak d`pwyky gken zclben dknd d`vnpy jkn ixdy
cilbdl witqn dknd it did `l ,ezeyxa dtxhp eli`y] dtixh

m` j` .[mini dylyn zegta,äknä ét ãìâeä àìizn zrcl oi` Ÿ§©¦©©¨
e ,gweld zeyxa e` xkend zeyxa m`d ,xacd rxi`àéöBnä©¦

.äéàøä åéìò Bøéáçîoeyln rnyn :dziiyew z` `xnbd zniiqn ¥£¥¨¨¨§¨¨
gweld oia ,di`xd eilr eizern z` `ivedl `ad lky `ziixad

,xkend oiaeéîc çaè áéäé éàådndad z` dpwy gahd m`e - §¦¨¦©¨¨¥
xkendn mze` raez dzre ,dndad xear xkenl zern ozp xak

,zerh gwn egwn didy dprha÷étîe ,äéàø ééeúéàì éòalhen - ¨¥§©§¥§¨¨©¦
,eizern z` xkend on `ivedl lkei jk wxe ,di`x `iadl eilr

e,dyw l`eny zrcléànàixde ,di`x `iadl gweld lr recn - ©©
oennd sebay wtq lka,wfgenl dliren zernd zwfgd oi`

milrad xg` mikled `l` ,ezeyxa wtqd clep `lyk elit`e
ok m`e ,mipey`xdìòadíé÷Bðå ,äéàø éúééì äîäa,xkend - ©©§¥¨©§¥§¨¨§¦

`ly di`x `iadl jxhvi ,miwteqnd gweld zerna wifgn `edy
`iai `l m`e ,zerna wifgdl lkeiy ick dtixh dndad dzid
l`eny xn`y enke .zerna wifgdl lkei `l ,eixacl di`x
di`x `ian epi`y onf lk dxta wifgdl leki epi` xengd lray
clep `l wtqdy s`e ,oitilgd onfa miiw exeng did ok`y

.ezeyxa
xn`p `ziixad oic :`xnbd zvxznéîc àçaè áéäé àìãa- ¦§Ÿ¨¦©¨¨¨¥

`ed xkende ,dndad zxenz mliy `l oiicr gweldy ote`a
`ziixad dxn` df lre ,dndad inc z` el mlyiy epnn raezy
zern `ivedl leki xkend oi`e ,di`xd eilr exiagn `ivendy
mdilra zwfga zernd z` cinrdl yiy oeik ,wtqn gweld on
mliy xak m` s` zn`a la` .gweld zwfga mde mi`ceed
epi`y onf lk zerna wifgdl leki xkend oi` ,xkenl gweld

.gweld zeyxa dndad dtxhedy giken
:`xnbd ddnzà÷ñt éàîxn`y ,eixac z` `pzd mzq cvik - ©©§¨

xkendy ote`l wx dzid ezpeeke ,'di`xd eilr exiagn `ivend'
lhep xkend oi` mlerly aevw xac `pzd wqt ike ,`ivend `ed
aygp `ed cinz ok zngne ,dzhigy iptl dndad inc z`
xkend laiw xak m`y `vnp `xnbd uexiz itl ixdy] '`iven'k
lr `l` ,di`xd eilr exiagn `ivend mixne` oi` ,mincd z`

.[zerna wifgdl ick di`x `iadl xkend
oica l`eny mya dcedi ax ixac lr wlegy in d`ian `xnbd

:xenga dxt silgnàúà ék ,àlà`ayk -øîà ,ìà÷æçé øa éîø ¤¨¦¨¨¨¦©§¤§¥¨©
,daiyid ipalìééëc éììk éðäì eäðéúééöz àìz` elawz l` - Ÿ§©§¦§§¨¥§¨¥§¨¥

llke xn`y elld millkd,ìàeîLc déîMî éçà äãeäémlerly §¨¨¦¦§¥¦§¥
,oitilgd zra miiw exeng didy di`x `iadl xengd lra lr

`l` ,ok l`eny xn` `ly ,dxta wifgdl lkeiy ickéëäjk - ¨¦

BúeLøa ÷ôñ ãìBpL ìk ,ìàeîL øîà,ezelraa -,äéàøä åéìò ¨©§¥¨¤©¨¥¦§¨¨¨§¨¨
jixv epi` ,ezeyxl dxtd z` xengd lra jyny ixg`y `vnpe
,ezeyxay dxta wfgen `edy oeik ,xengd zn izn di`x `iadl
ick oitilgd mcew xengd zny di`x `iadl dxtd lra lr `l`

l`eny xn` df lre .xengd lra cin dxtd z` `ivedlàðúå§¨¨
àðezoic `pzd dpyy epizpynn jkl di`x `iadl yie -,älk ¨©¨

`ax ly exe`iak xaeq l`enye(:dr lirl)dleky ,epizpyna
ixack gken dpynay mipicd ipyne ,l`ilnb oax zrcl dxn`p
a`d lr ,ezeyxae a`d ziaa oinend e`vnpy `yixay ,l`eny
eli`e ,'eid o`ke e`vnp o`k' mixne`y oeik ,di`xd `iadl
`iadl lrad lr ,ezeyxae lrad ziaa oinend e`vnpy ,`tiqa

.ezeyxa clep wtqdy meyn ,di`x
xa inx ixac lr lirl d`aedy `ziixadn dywn `xnbd

:l`eny mya l`wfgi,éáéúéî,`ziixaa epipyúàöîpL èçî ¥¦¥©©¤¦§¥
,'eë úBñBkä úéa éáBòaef `ziixaa x`ean lirl `aedy itke §¦¥©

,di`xd eilr exiagn `ivend ,hgnd dagzp izn reci oi` m`y
,oenn `ivedl `ad mdn cg` lky `ziixad znizqn rnyne

,di`x `iadl eilre,df itléîc çaè áéäé àìc éàgweld m` - ¦§Ÿ¨¦©¨¨¥
lrae ,dzxenz z` mliy `l oiicr dhigyl dndad z` dpwy

,eizern z` epnn `ivedl `a dndadìòadééeúéàì éòa äîäa ©©§¥¨¨¥§©§¥
÷étîe äéàøxg`l hgnd dagzpy di`x `iadl xkend lr - §¨¨©¦

,eizern z` gweldn `ivedl leki `ed df ici lre ,dxiknd
e,dyw l`eny mya l`wfgi xa inx ixacléànàepi` recn - ©©

zern z` `ivedl lekiixd ,di`x `la eià÷éôñizni` wtqd - §¥¨
,hgnd dagzpãéìééúéà çaè úeLøagweld zeyxa clep - ¦§©¨¦§§¦

l`eny zrcl ok m`e ,hgnd z` `vn dhgyy xg`ly ,dhgyy
gweld jxhvi ,di`x `iadl eilr ezeyxa wtqd clepy in lky
`ziixadn eli`e ,xkenl mlyln xhtdl ick di`x `iadl

.di`xd eilr exiagn `ivend cinzy rnyn
ote`a zwqer `ziixad :`xnbd zvxznéîc çaè áéäéc- §¨¦©¨¨¥

`ed dzre ,xkenl dilr mliy xak dndad z` dpwy hgeydy
dxn` df lre ,gwnd inc z` el xifgiy xkend z` raez
clep wtqdy meyn ,di`xd eilr exiagn `ivendy `ziixad
xkende ,zernd z` oiicr ozp `l m` s` zn`a mpn` .ezeyxa
dndad dzidy di`x `iadl eilr ,dndad inc z` epnn raez
oeik ,xkenl mlyl aiigzi z`f ilele ,dxiknd zra dtixh

.l`eny mya l`wfgi xa inx ixacke ,ezeyxa clep wtqdy
:`xnbd ddnzà÷ñt éàîexn`e eixac z` `pzd mzq cvik - ©©§¨

`ed in welig oi`y rnyny ,'di`xd eilr exiagn `ivend'
xn`p `ivend `ed gweldyk wxy `vnp jixacl eli`e ,`ivend
wqt eli`k df ixd '`iven'k gweld z` `pzd dpiky jkae ,df oic
zernd z` `ivedl `a gwelde ,xkend cia dndad inc mlerly

.gwell ezpeeky yxtl jxved `l okle ,ecin
,ok` :`xnbd zvxznàúléîc àîúñlkc ,jk `id mlerd jxc - §¨¨§¦§¨

éæeæ Léðéà áéäé àìc änkz` xkenl ozep gweld oi`y onf lk - ©¨§Ÿ¨¦¦¦¥
,gwnd incàúåéç Léðéà áéäé àìz` el ozep xkend oi` - Ÿ¨¦¦¦¥¨¨

eilr exiagn `ivend' oeyl `ziixad dhwp jkle ,dndad
z` xkendn `ivedl `ad `ed gweld llk jxcay oeik ,'di`xd

.dtixh dndad d`vnpy xg`l ,el mliyy zernd

* * *
:dpyna epipyïéîeîa ,íéøeîà íéøác äna ,íéøîBà íéîëçå'©£¨¦§¦©¤§¨¦£¦§¦

,øúqaLena la`.'oerhl leki epi` ielbay oin,ïîçð áø øîà ¤©¥¤¨©©©§¨
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æé:eìëàé íéøb íéçî úBáøçå íøáãk íéNáë eòøåçé (ñ)úBáòëå àåMä éìáça ïBòä éëLî éBä §¨¬§¨¦−§¨§¨®§¨§¬¥¦−¨¦¬Ÿ¥«²Ÿ§¥¬¤«¨−§©§¥´©¨®§§©£¬
:äàhç äìâòäèéìàøNé LBã÷ úöò äàBáúå áø÷úå äàøð ïòîì eäNòî äLéçé | øäîé íéøîàä ¨£¨−̈©¨¨«¨Ÿ§¦À§©¥¯¨¦²¨©£¥−§©´©¦§¤®§¦§©´§¨À¨£©²§¬¦§¨¥−

:äòãðåë (ô)÷Búîì øî íéîN CLçì øBàå øBàì CLç íéîN òø áBhìå áBè òøì íéøîàä éBä §¥¨«¨´¨Ÿ§¦¬¨©²−§©´¨®¨¦̧³Ÿ¤§Æ§´§½Ÿ¤¨¦¬©²§¨−
àë (ñ) :øîì ÷Búîe:íéðáð íäéðt ãâðå íäéðéòa íéîëç éBäáë (ñ)ì íéøBab éBäìéç-éLðàå ïéé úBzL ¨¬§¨«−£¨¦´§¥«¥¤®§¤¬¤§¥¤−§Ÿ¦«¾¦¦−¦§´¨®¦§©§¥©−¦

:øëL Cñîìâë(ô) :epnî eøéñé íé÷écö ú÷ãöå ãçL á÷ò òLø é÷écöîãëì L÷ ìëàk ïëìïBL ¦§¬Ÿ¥¨«©§¦¥¬¨−̈¥´¤®Ÿ©§¦§©¬©¦¦−¨¦¬¦¤«¨¥Á¤¡¸Ÿ©¹§´
úàå úBàáö äåäé úøBz úà eñàî ék äìòé ÷áàk íçøôe äéäé ÷nk íLøL ätøé äáäì LLçå Là¥À©£©³¤«¨¨Æ¦§¤½¨§¨Æ©¨´¦«§¤½¦§−̈¨¨¨´©£¤®¦´¨£À¥µ©Æ§¨´§¨½§¥²

:eöàð ìàøNé-LBã÷ úøîà¦§©¬§«¦§¨¥−¦¥«

i"yx
.Ì¯·„Î ÌÈ˘·Î ÂÚ¯Â (ÊÈ) כעדר הנמשלים צדיקים

מכלכלים Ì¯·„Î.הרחלים: ובמדה ביושר כמנהגם
כדברם  דרשו ורבותינו הללו, ככבשים במשפט דבריהם

להם: הנדברות נחמות בם ÌÈÁÓ.כמדובר ˙Â·¯ÁÂ בתי
שמנים: שהם ÂÏÎ‡È.הרשעים ÌÈ¯‚ שהם הצדיקים

אעלה  מחים עולות כמו שמנים מחים. יאכלום. כגרים
ס''ו) ‰ÔÂÚ.:(תהלים ÈÎ˘ÂÓ ÈÂ‰ (ÁÈ) הרע יצר גוררים

קורי  של כחוט השוא בחבלי בתחיל' מעט מעט עליהם
שנעשה  עד והולך מתגבר בהם ומשנתגרה עכביש

למשוך: הקרון את בו שקושרין העגלה ‰˘Â‡.כעבות
ממש: בו שאין ÈÁÈ˘‰חטא:ËÁ‡‰.דבר (ËÈ)

.Â‰˘ÚÓ:להביא אומר שהוא ¯‡‰.הפורענות ÔÚÓÏ
יקום: מי ÂË·.דבר Ú¯Ï ÌÈ¯ÓÂ‡‰ (Î) מקלסין

טוב: שהוא הקב''ה לעבוד בעיניהם ורע ˘ÌÈÓלעכו''ם
.¯Â‡Ï Í˘Á חשך עליהם להביא עתיד שהוא דבר

להם: שיאיר Â˙ÓÏ˜.אומרים ¯Ó ÌÈÓ˘ שהוא עון
להם: שימתיק אומרים מר פורענות עליהם להביא עתיד

.¯ÓÏ ˜Â˙ÓÂ מרה אומרים המתוקה הקב''ה עבודת
˘Î¯.היא: ÍÂÒÓÏ (·Î) המשקה תיקון שכר למזוג

מסך: ˆ„ÌÈ˜È.קרוי ˙˜„ˆÂ (‚Î) לזכות ראויין שהן
ממונו: וגוזלין בדין אותו ומחייבין ממנו יסירו דין בבית

.ÔÎÏ („Î):'וגו לכם הזה הדבר ÔÂ˘Ïוהיה ˘˜ ÏÂÎ‡Î
יונתן ‡˘. תירגם וחשש. אש. לשון הקש את כאכול

תרפנו  הלהבה אשר וכחשש שבולין של קשין עמירא
הנימוק: כדבר כמק. אפר. גדולתם ÌÁ¯ÙÂ.ותעשנו

תסתלק: כך ומסתלקת רוח לפני העולה כאבק

cec zcevn
(ÊÈ).ÌÈ˘·Îירעו המה הרחלים  לעדר הנמשלים  הצדיקים

הרשעים: עם  נכללים  יהיו  ולא מאז כמנהגם  והשקט בנחת
.ÌÈÁÓ ˙Â·¯ÁÂיאכלו המוח  בעלי הרשעים של החרבות בתי

רשעי': מול כגרים  עתה שהמה ‰ÔÂÚ.(ÁÈ)הצדיקים ÈÎ˘ÂÓ
העון: על  המסית הרע היצר את עצמן על ·ÈÏ·Áממשיכים

.‡Â˘‰:ממש בהם  שאין  וכמעט  דקין Â·ÚÎÂ˙.בחבלים
שמושכים עבות בחבלים המחטיא היצה''ר  ממשיכים  לבסוף 
ולבסוף אחריו  נמשכים מעט  בתחלה ר ''ל  העגלה  את  בהם

הרבה: ÂÎÂ'.(ËÈ)נמשכים ÌÈ¯ÓÂ‡‰ימהר בלעג אומרים
יוכל  אם  נראה למען  שאומר  הפורעניות  מעשה להביא 

Â·˙Â‡‰.עשוהו: ·¯˜˙Â: במ ''ש הדבד  בידוÚ„Â‰.כפל  שיש
שהואÚ¯Ï.(Î)הכח : אומרים היו כנענים  אלילי עבודת  על 
המקום :ÂËÏÂ·.טוב: עבודת  ÂÎÂ'.הוא  Í˘ÂÁ ÌÈÓ˘:הדבר ולהתמדת המליצה כדרך  ושלש פעמים הדבר ·Ì‰ÈÈÚ.(Î‡)כפל 

לחכמים: א''ע  Ì‰ÈÙ.מחזיקים „‚Â:במ ''ש הדבר וכפל פניהם הסתכלות ÔÈÈ.(Î·)לפי  ˙Â˙˘Ïיין לשתות  גבורות  מראים 
ÂÎÂ'.הרבה : È˘‡Â: במ''ש הדבר שוחד:È˜È„ˆÓ.(Î‚)כפל  בשכר הרשע את בדין ÂÓÓ.מצדיקים  Â¯ÈÒÈהצדיקים מן  מכ ''א

בדינו: צדיק שאינו עליו לומר  צדקתו המשפט:ÔÎÏ.(Î„)מסירים הטיית ‡˘.בעבור ÔÂ˘Ï ˘˜ ÏÂÎ‡Îשורף אש  לשון כמו 
הנימק : כדבר להיות שרשה יחלש כן לאפר  ישוב  כי עד ומחלישו החשש את מרפה  להבה  וכמו  הקש  גדולתםÌÁ¯ÙÂ.את

קמעא: ברוח המסתלק דק כאבק יסתלק 

oeiv zcevn
(ÊÈ).Ì¯·„Îאשימם אני וכן ודבר תרגומו וינהג  כי כמנהגם

הנהגה: ענין שהוא ה) (מ''א  בים רשעיםÌÈÁÓ.דוברות 
המוח : בעלי  עבות:Â·ÚÎÂ˙.(ÁÈ)השמנים (ËÈ)חבלים 

.‰˘ÈÁÈ(נה (תהלים לי מפלט  אחישה וכן  ימהר כמו הוא 
יב): (דניאל  עפר אדמת  וכך נרדפים  בשמות הדבר וכפל 

(·Î).ÍÂÒÓÏ: מסך קרוי היין כמוÚ˜·.(Î‚)מזיגת  בשכר
ז): (דברים תשמעון  עקב  ‡˘.תבן:˜˘.(Î„)והיה  ÔÂ˘Ï
כלשון: שנמשך  ע ''ש אש  תהרוÁ˘˘.להב וכן הדק תבן היא

לג): (לקמן רפיון :Ù¯È‰.חשש  והמסה:ÓÎ˜.מל ' המקה  מל '
.ÌÁ¯ÙÂ: האילן לפרחי הגדולה כמוÏÚÈ‰.המשיל  יסתלק

ה): (איוב  גדיש בזיון:Âˆ‡.כעלות  ענין
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i"yx
(‡È).'Â‚Â ÌÈÚ˘¯ ÈÙÂ ˜È„ˆ ÈÙ ÌÈÈÁ ¯Â˜Ó פיהם

ושנאה  שפתיהם את שמחליקין שבלבם חמס יכסה
לפתרון  דומה זה מקרא פתרון ואין בלבם טמונה

עליהם: יורה והענין ˙ÂÚ¯¯(È·)העליון ‰‡˘
.ÌÈ„Ó ע''י נזכרת לשכחה שנתנה עבירה אפילו

שכן  ומעוררתן אחרונה שנאה באה עוונות מרבית
ואומר  מצרים עבירות על ישראל את הוכיח יחזקאל

וגו' השליכו עיניו שקוצי את איש כ)להם כמה (יחזקאל
הקב''ה  להם הזכיר' ולא כבושה זו שנאה היתה) (שנים

פשעיהם: על עבירות שהרבו עכשיו ÏÎעד ÏÚÂ
.‰·‰‡ ‰ÒÎ˙ ÌÈÚ˘Ù מעשיהם מטיבים כשישראל

פשעיהם: על מכסה ˙Óˆ‡(È‚)הקב''ה ÔÂ· È˙Ù˘·
.‰ÓÎÁ כגון חטאתי לו משיב לנבון מוכיח כשאדם

חטאתי לנתן שאמר יב)דוד Ï·.:(ש''ב ¯ÒÁ Â‚Ï Ë·˘Â
פרעה: כמו שילקה עד שומע אינו לב חסר אבל

(„È).˙Ú„ ÂÙˆÈ ÌÈÓÎÁ שלא בלבם ישמרוהו
È˘Ú¯.(ÂË)ישכחוהו: ÔÂ‰:בתורה.ÂÊÂÚ ˙È¯˜ היא

¯Ì˘È.לו: ÌÈÏ„ ˙˙ÁÓ בתורה עסקו שלא עניותם

מחיתתם: ÌÈÈÁÏ.(ÊË)היא ˜È„ˆ ˙ÏÂÚÙ,כמשמעו
של  לחייהם המקדש פעולת עשה שלמה אגדה ומדרש

לכפרתן: ¯˘Ú.ישראל ˙‡Â·˙Â(הבאתו (ס''א תבואתו
לחטאת: היתה היא הסמל בו שהכניס מנשה של

(ÊÈ).ÌÈÈÁÏ Á¯Â‡:לחיים הדרך היא מוסר השומר
.‰Ú˙Ó ˙ÁÎÂ˙ ·ÊÂÚÂ:אחרים ואת עצמו את

(ÁÈ).¯˜˘ È˙Ù˘ ‰‡˘ ‰ÒÎÓ שקר שפתיו החונף
בלבו: שנאה ÏÈÒÎ.ומכסה ‡Â‰ ‰·„ ‡ÈˆÂÓÂ לעז

חבירו: על בו דובבין אנשים „·¯ÌÈ(ËÈ)שיהו ·Â¯·
.Ú˘Ù Ï„ÁÈ ‡Ï:חטא מביא דברים Í˘ÂÁÂהמרבה

.ÂÈ˙Ù˘:המשכיל ˆ„È˜.(Î)הוא ÔÂ˘Ï ¯Á· ÛÒÎ
להוכיח: ËÚÓÎ.שיודע ÌÈÚ˘¯ ·Ï שומע שאיני

עדו  על אומר תנחומא רבי ומדרש צדיק לתוכחת
אע''פ  וירבעם אל בבית המזבח על שקרא נאמר הנביא
ה' פני את נא חל שנאמר תוכחה קבל לא ידו שיבשה

וגו' יג)אלהיך ידו (מ''א ותשב ואומר אלהי ולא
ואף (שם)כבראשונה גלולים לעבודת ומקטיר עומד

כן: בסוף

cec zcevn
(‡È).ÌÈÈÁ ¯Â˜Óכי בעולם חיים הנובע מקור  הוא צדיק  פי

ידבר רשעים  פי אבל  בעולם חיים  מביא פיו אמרי בצדק 
שבלבבו: החמס מחשבת  על  לכסות ˘‡‰.(È·)מרמה

מריבה לעשות  מדנים מעוררת  היא מי על  לאדם שיש השנאה
כל  על  תכסה לחבירו אדם  אהבת אבל  קל  דבר על ולהקפיד 

קשה : דבר על אף  יקפיד  אבל  פשע ÔÂ·.(È‚)דבר È˙Ù˘·
גם שפתיו  אמרי  בתשובת תמצא  מהנבון  מה  ישאלו  כאשר 
יגנה בדבריו כי לב חסר  לגו מוסר שבט גם השכל  חכמת 

המייסר : לשבט  לו ותחשב לב חסר „Ú˙.(È„)מעשה ÂÙˆÈ
תגיד  כסיל  פי אבל  האמת  על יבינם שלא  למי למוקש  יהיה פן  בחושבם  לה להראוים  כ ''א הגלות  לבל  מסתירים הדעת אף

חושש: ואינו בעבורה לבא ומעותד קרובה המחתה אשר  È˘Ú¯.(ÂË)דבר ÔÂ‰ ועל מבצר כעיר  למחסה  לו היא  העשיר ממון 
מהר: ישברו התורה חסרון בעבור כי  עניותם היא בתורה הדלים  שברון מחתת. ידבר. בתורה מעשה.ÏÂÚÙ˙(ÊË)העשיר

חייו: ימי להחסיר סיבה  היא הרשע מעשה פרי אבל  לחיים סיבה הוא ÒÂÓ¯.(ÊÈ)הצדיק  ¯ÓÂ˘ אורח הוא המוסר  שמירת ר''ל 
חיים:Ú˙Ó‰.לחיים: מאורח  תועה ˘‡‰.(ÁÈ)הוא ‰ÒÎÓשפתי לדבר עבירה  עוד  גורם עוזבה ואינה  בלב השנאה המכסה

כאוהב: עצמו להראות  „È·‰.שקר ‡ÈˆÂÓÂדובבים אנשים שיהיו  חבירו על  לעז להוציא כעסו ומראה  השנאה מכסה שאינו מי 
פוסל : במומו הפוסל  כל יאמרו הכל כי  יחשב לכסיל הלא א ''א·¯·.(ËÈ)בו כי פשע דבר  מהם  יחדל לא הדברים  במרבית 

המה: מרובים כי על בכולם משכיל :Í˘ÂÁÂ.להזהר הוא וכל  מכל שפתיו אמרי ˆ„È˜.(Î)המונע ÔÂ˘Ïאדם לבני המוכיח 
מזעיר: מעט כ''א להבין לב  להם אין ר''ל  מעט  היותר  כשיעור קטנה היא  הרשעים  לב  אבל  נבחר  ככסף הוא

oeiv zcevn
(·È).ÌÈ„Ó:ומריבה מדון נתתיÂ‚Ï.(È‚)מל ' גוי כמו  לגוף 

נ):למכים מבצריוÁÓ˙‰.(È„)(ישעיה שמת כמו  שבירה ענין
פד):מחתה ועיר :˜¯È˙.(ÂË)(תהלים קריה ענין¯Ì˘È.מל '
ופירות :˙·Â‡˙.(ÊË)עוני : תבואה חסרוןËÁÏ‡˙.מל' ענין

יחטיא  ולא וכו' קולע  כ):כמו  תועהÚ˙Ó‰.(ÊÈ)(שופטים כמו
נפשו : מתעה  שרבים„·‰.(ÁÈ)או  רע שם  והוצאת לעז ענין

רעה  דבתם כמו בו ומספרים לז):דובבים Í˘ÂÁÂ.(ËÈ)(בראשית
חשכת ולא  כמו מניעה  כב):ענין (שם
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é éìùîkÎ`i

àé:ñîç äqëé íéòLø éôe ÷écö ét íéiç øB÷îáéäqëz íéòLt-ìk ìòå íéðãî øøBòz äàðN §´© −¦¦´©¦®¦¬§¹¨¦À§©¤¬¨¨«¦ −§¨§¥´§¨¦®§©¬¨§¹¨¦À§©¤¬
:äáäàâé:áì-øñç åâì èáLå äîëç àönz ïBáð éúôNaãéäzçî ìéåà-éôe úòã-eðtöé íéîëç ©£¨«§¦§¥´¨−¦¨¥´¨§¨®§¹¥À¤§¥´£©¥«£¨¦¬¦§§¨®©¦«¡¹¦§¦¨¬
:äáø÷åè:íLéø íélc úzçî Bfò úéø÷ øéLò ïBäæè:úàhçì òLø úàeáz íéiçì ÷écö úlòt §Ÿ¨«´¨−¦¦§©´ª®§¦©−©¦´¥¨«§ª©´©¦´§©¦®§©−¨¨´§©¨«

æé:äòúî úçëBz áæBòå øñeî øîBL íéiçì çøàçéàeä äaã àöBîe ø÷L-éúôN äàðN äqëî ´Ÿ©§ −©¦¥´¨®§¥−©´©©§¤«§©¤´¦ −§¨¦§¥¨®¤¦¬¦¹À̈´
:ìéñëèé:ìékNî åéúôN CNçå òLt-ìcçé àì íéøác áøaëì øçáð óñkíéòLø áì ÷écö ïBL §¦«§´Ÿ§−¨¦´Ÿ¤§©¨®©§Ÿ¥−§¨¨´©§¦«¤´¤¦−§¨§´©¦®¥−§¨¦´

:èòîk¦§¨«

i"yx
(‡È).'Â‚Â ÌÈÚ˘¯ ÈÙÂ ˜È„ˆ ÈÙ ÌÈÈÁ ¯Â˜Ó פיהם

ושנאה  שפתיהם את שמחליקין שבלבם חמס יכסה
לפתרון  דומה זה מקרא פתרון ואין בלבם טמונה

עליהם: יורה והענין ˙ÂÚ¯¯(È·)העליון ‰‡˘
.ÌÈ„Ó ע''י נזכרת לשכחה שנתנה עבירה אפילו

שכן  ומעוררתן אחרונה שנאה באה עוונות מרבית
ואומר  מצרים עבירות על ישראל את הוכיח יחזקאל

וגו' השליכו עיניו שקוצי את איש כ)להם כמה (יחזקאל
הקב''ה  להם הזכיר' ולא כבושה זו שנאה היתה) (שנים

פשעיהם: על עבירות שהרבו עכשיו ÏÎעד ÏÚÂ
.‰·‰‡ ‰ÒÎ˙ ÌÈÚ˘Ù מעשיהם מטיבים כשישראל

פשעיהם: על מכסה ˙Óˆ‡(È‚)הקב''ה ÔÂ· È˙Ù˘·
.‰ÓÎÁ כגון חטאתי לו משיב לנבון מוכיח כשאדם

חטאתי לנתן שאמר יב)דוד Ï·.:(ש''ב ¯ÒÁ Â‚Ï Ë·˘Â
פרעה: כמו שילקה עד שומע אינו לב חסר אבל

(„È).˙Ú„ ÂÙˆÈ ÌÈÓÎÁ שלא בלבם ישמרוהו
È˘Ú¯.(ÂË)ישכחוהו: ÔÂ‰:בתורה.ÂÊÂÚ ˙È¯˜ היא

¯Ì˘È.לו: ÌÈÏ„ ˙˙ÁÓ בתורה עסקו שלא עניותם

מחיתתם: ÌÈÈÁÏ.(ÊË)היא ˜È„ˆ ˙ÏÂÚÙ,כמשמעו
של  לחייהם המקדש פעולת עשה שלמה אגדה ומדרש

לכפרתן: ¯˘Ú.ישראל ˙‡Â·˙Â(הבאתו (ס''א תבואתו
לחטאת: היתה היא הסמל בו שהכניס מנשה של

(ÊÈ).ÌÈÈÁÏ Á¯Â‡:לחיים הדרך היא מוסר השומר
.‰Ú˙Ó ˙ÁÎÂ˙ ·ÊÂÚÂ:אחרים ואת עצמו את

(ÁÈ).¯˜˘ È˙Ù˘ ‰‡˘ ‰ÒÎÓ שקר שפתיו החונף
בלבו: שנאה ÏÈÒÎ.ומכסה ‡Â‰ ‰·„ ‡ÈˆÂÓÂ לעז

חבירו: על בו דובבין אנשים „·¯ÌÈ(ËÈ)שיהו ·Â¯·
.Ú˘Ù Ï„ÁÈ ‡Ï:חטא מביא דברים Í˘ÂÁÂהמרבה

.ÂÈ˙Ù˘:המשכיל ˆ„È˜.(Î)הוא ÔÂ˘Ï ¯Á· ÛÒÎ
להוכיח: ËÚÓÎ.שיודע ÌÈÚ˘¯ ·Ï שומע שאיני

עדו  על אומר תנחומא רבי ומדרש צדיק לתוכחת
אע''פ  וירבעם אל בבית המזבח על שקרא נאמר הנביא
ה' פני את נא חל שנאמר תוכחה קבל לא ידו שיבשה

וגו' יג)אלהיך ידו (מ''א ותשב ואומר אלהי ולא
ואף (שם)כבראשונה גלולים לעבודת ומקטיר עומד

כן: בסוף

cec zcevn
(‡È).ÌÈÈÁ ¯Â˜Óכי בעולם חיים הנובע מקור  הוא צדיק  פי

ידבר רשעים  פי אבל  בעולם חיים  מביא פיו אמרי בצדק 
שבלבבו: החמס מחשבת  על  לכסות ˘‡‰.(È·)מרמה

מריבה לעשות  מדנים מעוררת  היא מי על  לאדם שיש השנאה
כל  על  תכסה לחבירו אדם  אהבת אבל  קל  דבר על ולהקפיד 

קשה : דבר על אף  יקפיד  אבל  פשע ÔÂ·.(È‚)דבר È˙Ù˘·
גם שפתיו  אמרי  בתשובת תמצא  מהנבון  מה  ישאלו  כאשר 
יגנה בדבריו כי לב חסר  לגו מוסר שבט גם השכל  חכמת 

המייסר : לשבט  לו ותחשב לב חסר „Ú˙.(È„)מעשה ÂÙˆÈ
תגיד  כסיל  פי אבל  האמת  על יבינם שלא  למי למוקש  יהיה פן  בחושבם  לה להראוים  כ ''א הגלות  לבל  מסתירים הדעת אף

חושש: ואינו בעבורה לבא ומעותד קרובה המחתה אשר  È˘Ú¯.(ÂË)דבר ÔÂ‰ ועל מבצר כעיר  למחסה  לו היא  העשיר ממון 
מהר: ישברו התורה חסרון בעבור כי  עניותם היא בתורה הדלים  שברון מחתת. ידבר. בתורה מעשה.ÏÂÚÙ˙(ÊË)העשיר

חייו: ימי להחסיר סיבה  היא הרשע מעשה פרי אבל  לחיים סיבה הוא ÒÂÓ¯.(ÊÈ)הצדיק  ¯ÓÂ˘ אורח הוא המוסר  שמירת ר''ל 
חיים:Ú˙Ó‰.לחיים: מאורח  תועה ˘‡‰.(ÁÈ)הוא ‰ÒÎÓשפתי לדבר עבירה  עוד  גורם עוזבה ואינה  בלב השנאה המכסה

כאוהב: עצמו להראות  „È·‰.שקר ‡ÈˆÂÓÂדובבים אנשים שיהיו  חבירו על  לעז להוציא כעסו ומראה  השנאה מכסה שאינו מי 
פוסל : במומו הפוסל  כל יאמרו הכל כי  יחשב לכסיל הלא א ''א·¯·.(ËÈ)בו כי פשע דבר  מהם  יחדל לא הדברים  במרבית 

המה: מרובים כי על בכולם משכיל :Í˘ÂÁÂ.להזהר הוא וכל  מכל שפתיו אמרי ˆ„È˜.(Î)המונע ÔÂ˘Ïאדם לבני המוכיח 
מזעיר: מעט כ''א להבין לב  להם אין ר''ל  מעט  היותר  כשיעור קטנה היא  הרשעים  לב  אבל  נבחר  ככסף הוא

oeiv zcevn
(·È).ÌÈ„Ó:ומריבה מדון נתתיÂ‚Ï.(È‚)מל ' גוי כמו  לגוף 

נ):למכים מבצריוÁÓ˙‰.(È„)(ישעיה שמת כמו  שבירה ענין
פד):מחתה ועיר :˜¯È˙.(ÂË)(תהלים קריה ענין¯Ì˘È.מל '
ופירות :˙·Â‡˙.(ÊË)עוני : תבואה חסרוןËÁÏ‡˙.מל' ענין

יחטיא  ולא וכו' קולע  כ):כמו  תועהÚ˙Ó‰.(ÊÈ)(שופטים כמו
נפשו : מתעה  שרבים„·‰.(ÁÈ)או  רע שם  והוצאת לעז ענין

רעה  דבתם כמו בו ומספרים לז):דובבים Í˘ÂÁÂ.(ËÈ)(בראשית
חשכת ולא  כמו מניעה  כב):ענין (שם
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dheq(ycew zay meil)

àúëìäcweqtl rceie xac jezn xac oiany .d`xedl ribdy - §¦§§¨
.dyrnl dkld zerenyd jezn

py,`ziixaa epiøçà øácxp oia oeincd z` x`al zxg` jxc ¨¨©¥
,dxezl xe` oiae devnl¯ äåöî äaëî äøéáòdak devnd xe`y £¥¨§©¨¦§¨

,dak xpd xe`y myk ,dxiar ici lräøBz äaëî äøéáò ïéàå- §¥£¥¨§©¨¨
.dak epi` meid xe`y myk dxiar ici lr xak epi` dxezd xe`e

àø÷ éàäì éñBé øa íçðî éaø déLøc ,óñBé éaø øîàik' weqtl ¨©©¦¥©§¥©¦§©¥©¦§©§¨
ly zecgeind dizelrn z` epnn cenll ,'xe` dxeze devn xp

dxezdéðéñ ékzelrn lr l`xyi mr ipta dyn yxcy itk - ¦¦©
.ipiqa dxezdéëä ìôBúéçàå âàBc deLøc [éìîìéàå] (àìîìéàå)§¦§¨¥§¦§¨¥©§©¥©£¦¤¨¦

ltezig`e b`ec mb ok miyxec eid m`e -ãåc øúa eôãø àìxg` - Ÿ¨§¨©¨¦
ebxedl cecBáæò íéäìà øîàì" áéúëclivn oi` ik edeqtze etcx ¦§¦¥Ÿ¡Ÿ¦£¨

"Bâåzy` xeqi` lr xary itl cec z` afr 'dy ,mixne` eidy - §
ozip okle eizeiekf dzak dxiardy ,eplivzy zekf el oi`e ,yi`
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המשך ביאור למסכת סוצה ליום אחד ועשרים לעומר עמ' א

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
השליו: בענין לעסוק חוזרת הגמרא א. עמוד עה 'åéìN'דף áéúk לקראו ואפשר בשי"ן, §¦§¨

שלוה, 'åéìñ'מלשון  ïðéø÷å,כסמ"ך שנקראת  שמאלית àðéðç,בשי"ן éaø øîà §¨¦©§¨¨©©¦£¦¨
äåìLa BúBà ïéìëBà íé÷écöïéåìéñk ïäì äîBãå BúBà ïéìëBà íéòLø ,- ©¦¦§¦§©§¨§¨¦§¦§¤¨¤§¦§¦

קוצים.

éìáé÷å éìëéN ,ïä elàå .ïä åéìñ éðéî äòaøà ,àáø øa ïðç áø øîà̈©©¨¨©¨¨©§¨¨¦¥§¨¥§¥¥¦§¦§¦§¦
eäleëc àélòî .åéìNe éðBéñôeשבכולם הטוב -eäleëc àòéøb ,éìëéN הגרוע - ¨§¦§¨§©§¨§§¦§¦§¦¨§§

åéìNàzøBtéökשבכולם éåäå כציפור,, השליו של גודלו -àøepúa dì ïðéáúBîe §¨§¨¥§¦§¨§¦©¨§©¨
לצלותו, בתנור להניחו מנהגם והיה -àøepz éìî äåäå çôúå היה שומנו ומרוב - §¨©©£¨¨¥©¨

התנור, חלל את וממלא ïðé÷ñîeéôéøתופח øñéìzà déì על אותו ומניחים - ©§¦©¥©§¥©¦¥
לאכלו. ראוי שיהא כדי שומנו את לספוג זו] גבי על [זו ככרות עשר ¨£©§äðBøçàåשלשה

בה  הספוג השומן מרוב מכולן, מעט שספגה התחתונה, הפת ואפילו -úìëàð dðéà¥¨¤¡¤¤
.úáBøòz éãé ìò àlà¤¨©§¥©£¤

,äãeäé áøזכותו éðcלגודל éa déì çkzLî שליו השמים מן לו ממציאים היו - ©§¨¦§©©¥¥¨¥
חביותיו. éáéöבין éa déì çkzLî ,àcñç áø.שלו העצים באוצר מוצאו היה - ©¦§¨¦§©©¥¥¦¥

àîBé ìk déñéøà déì éúééî ,àáø ומביא בשדה שליו מוצא היה שלו האריס - ¨¨©§¥¥£¦¥¨¨
יום, מידי éúééàלו àì ãç àîBé,האריס הביא לא הימים באחד -øîàרבאéàî ¨©Ÿ©§¥¨©©

éàä,השמים מן לי המציאו לא היום מדוע -àøbéàì ÷éìñ,לגג עלה -déòîL ©¨¦§¦§¨©§¥
øîà÷c à÷epéìהפסוק את שונה התינוק את ושמע טז)- ג 'ézòîL(חבקוק §©¨§¨¨©¨©§¦

øîà ,'éðèa æbøzå,רבאdépî òîL ש מכך להבין לי יש -àcñç áøc déLôð çð ©¦§©¦§¦¨©§©¦¥¨©§¥§©¦§¨
רבא], של וחמיו רבו äaø[שהיה ìéãáeהרב של ובזכותו -àãéîìz ìéëà,עתה עד §¦©¨¨¦©§¦¨

שו  הרב שמת זוכה.ומכיון התלמיד אין ב

במן: האמורים הפסוקים את לבאר חוזרת יד)áéúkהגמרא טז úáëL(שמות ìòzå' §¦©©©¦§©
ìhä לקראת הארץ מן כדרכו עולה הטל כשהיה - וגו' מחסּפס' ּדק הּמדּבר ּפני על והּנה ©¨ְְְְְִִֵֵַַַָָֻ

הטל  כיסה החמה זריחת שעד ולמדנו מחוספס, דק המדבר פני על נראה היה החמה,

מלמעלה. המן ט)áéúëeאת יא ìhä(במדבר úãøáe' הּמן ירד לילה הּמחנה על §¦§¤¤©©ְֲֵֵֶַַַַָָָ

מלמטה. היה שהטל משמע ähîlîעליו', ìèå äìòîlî ìè ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà,המן Bîkובאמצע äîBãå ָָ¨©©¦¥§©¦£¦¨©¦§©§¨§©¦§©¨§¤§
.àñôe÷a çpenL¤¨§§¨

המן נתכנה הכתוב ñtñçî',בהמשך ÷c',Lé÷ì Léø øîà היה שהמן לומר ופס, מח מילים, משתי מורכבת 'מחוספס' תיבת ©§ª§¨¨©¥¨¦
øácרךãiä úqét ìò çBnépL,øîà ïðçBé éaø היה. שהמן íéøáà,לומר äðBîLe íéòaøàå íéúàîa òìápL øác ¨¨¤¦©©¦©©¨©¦¨¨¨©¨¨¤¦§¨§¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦

הגמרא: מקשה מהגוף. יצא לא כלומר 'מחוספס', של éåäגימטריא àáeè 'ñtñeçî':הגמרא מתרצת מכך. יותר שלו הגימטריא - §§¨¨¨¥
,áéúk 'ñtñçî' ,÷çöé øa ïîçð áø øîà.רמ"ח היא הגימטריא לפיכך וא"ו, ללא ¨©©©§¨©¦§¨§ª§¨§¦

,ïðaø eðzנאמר המן כה)על עח Léà',(תהלים ìëà íéøéaà íçì'דהיינוúøMä éëàìnL íçì וחז אבירים קים שהם ¨©¨¨¤¤©¦¦¨©¦¤¤¤©§£¥©¨¥
eøîàpLëe .àáé÷ò éaø éøác ,BúBà ïéìëBà ה,àáé÷òì Bì eøîàå eàö íäì øîà ,ìàòîLé éaø éðôì íéøác §¦¦§¥©¦£¦¨§¤¤¤§§¨¦¦§¥©¦¦§¨¥¨©¨¤§§¦§©£¦¨

øîàð øák àìäå ,íçì ïéìëBà úøMä éëàìî éëå ,úéòè àáé÷òלמרום כשעלה רבינו ט)במשה ט àì(דברים íçì' £¦¨¨¦¨§¦©§£¥©¨¥§¦¤¤©£Ÿ§¨¤¡©¤¤Ÿ
'éúéúL àì íéîe ézìëà.במרום המלאכים מנהג שכך íéúàîaלפי òìápL íçì ,'íéøéaà' íéi÷î éðà äî àlà ¨©§¦©¦Ÿ¨¦¦¤¨¨£¦§©¥©¦¦¤¤¤¦§¨§¨©¦

'íéøáà' äðBîLe íéòaøàå.באיברים נבלע שהיה המן והיינו §©§¨¦§¨¥¨¦
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שו  הרב שמת זוכה.ומכיון התלמיד אין ב

במן: האמורים הפסוקים את לבאר חוזרת יד)áéúkהגמרא טז úáëL(שמות ìòzå' §¦©©©¦§©
ìhä לקראת הארץ מן כדרכו עולה הטל כשהיה - וגו' מחסּפס' ּדק הּמדּבר ּפני על והּנה ©¨ְְְְְִִֵֵַַַָָֻ

הטל  כיסה החמה זריחת שעד ולמדנו מחוספס, דק המדבר פני על נראה היה החמה,

מלמעלה. המן ט)áéúëeאת יא ìhä(במדבר úãøáe' הּמן ירד לילה הּמחנה על §¦§¤¤©©ְֲֵֵֶַַַַָָָ

מלמטה. היה שהטל משמע ähîlîעליו', ìèå äìòîlî ìè ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà,המן Bîkובאמצע äîBãå ָָ¨©©¦¥§©¦£¦¨©¦§©§¨§©¦§©¨§¤§
.àñôe÷a çpenL¤¨§§¨

המן נתכנה הכתוב ñtñçî',בהמשך ÷c',Lé÷ì Léø øîà היה שהמן לומר ופס, מח מילים, משתי מורכבת 'מחוספס' תיבת ©§ª§¨¨©¥¨¦
øácרךãiä úqét ìò çBnépL,øîà ïðçBé éaø היה. שהמן íéøáà,לומר äðBîLe íéòaøàå íéúàîa òìápL øác ¨¨¤¦©©¦©©¨©¦¨¨¨©¨¨¤¦§¨§¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦

הגמרא: מקשה מהגוף. יצא לא כלומר 'מחוספס', של éåäגימטריא àáeè 'ñtñeçî':הגמרא מתרצת מכך. יותר שלו הגימטריא - §§¨¨¨¥
,áéúk 'ñtñçî' ,÷çöé øa ïîçð áø øîà.רמ"ח היא הגימטריא לפיכך וא"ו, ללא ¨©©©§¨©¦§¨§ª§¨§¦

,ïðaø eðzנאמר המן כה)על עח Léà',(תהלים ìëà íéøéaà íçì'דהיינוúøMä éëàìnL íçì וחז אבירים קים שהם ¨©¨¨¤¤©¦¦¨©¦¤¤¤©§£¥©¨¥
eøîàpLëe .àáé÷ò éaø éøác ,BúBà ïéìëBà ה,àáé÷òì Bì eøîàå eàö íäì øîà ,ìàòîLé éaø éðôì íéøác §¦¦§¥©¦£¦¨§¤¤¤§§¨¦¦§¥©¦¦§¨¥¨©¨¤§§¦§©£¦¨

øîàð øák àìäå ,íçì ïéìëBà úøMä éëàìî éëå ,úéòè àáé÷òלמרום כשעלה רבינו ט)במשה ט àì(דברים íçì' £¦¨¨¦¨§¦©§£¥©¨¥§¦¤¤©£Ÿ§¨¤¡©¤¤Ÿ
'éúéúL àì íéîe ézìëà.במרום המלאכים מנהג שכך íéúàîaלפי òìápL íçì ,'íéøéaà' íéi÷î éðà äî àlà ¨©§¦©¦Ÿ¨¦¦¤¨¨£¦§©¥©¦¦¤¤¤¦§¨§¨©¦

'íéøáà' äðBîLe íéòaøàå.באיברים נבלע שהיה המן והיינו §©§¨¦§¨¥¨¦
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:miirnd
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ézøz íB÷îa àãçzewfg izy cbpk lral zriiqnd zg` dwfg - £¨¦§©§¥
`l` qeka dzey mc` oi`y dwfge ,sebd zwfg ,dy`l zeriiqnd

,ewcea ok m`ïðéøîà àì ézøz íB÷îa àãçåit lr mirixkn oi` - §£¨¦§©§¥Ÿ©§¦¨
da eidy micrd ecird m` mpn` .zewfg izy cbpk zg` dwfg

oinen,ñøàúz àlL ãò,daezkdn xeht lrady dpyna x`ean ©¤Ÿ¦§¨¥
y oeik epiide'Bú÷æç ìò óebä ãîòä'iptl oinen da eid `ly ©£¥©©¤§¨

,sebd zwfg epiide ,oiqexi`døîéîì àkéà àì,xnel xyt` i` - Ÿ¦¨§¥©
,oiqexi`d mcew oinen da eidy ecird micrd ixdyàkéà éàî- ©¦¨

,daezkd z` zraezd dy`l riiql ick xnel yi dwfg efi`ä÷æç£¨¨
,àeä ñéitéðå äàø éàäå ,B÷ãBa ïk íà àlà ñBëa äúBL íãà ïéàc§¥¨¨¤§¤¨¦¥§§©¨¨§¦©¥

c xnele ,ef dwfg zegcl yi j`ä÷æç ,äaøcàyñéitéî íãà ïéà ©§©¨£¨¨¥¨¨¦©¥
å ,ïéîeîayiy oeik'qeka dzey mc` oi`' ,zexzeq zewfg izy o`k §¦§

mixne` ep` ,'oinena qiitzn mc` oi`' cbpkìò ïBîî ãîòä©£¥¨©
,Bú÷æç.dzaezkn xeht lrade ¤§¨

`ly dpynd ipic ipy z` ayiil sqep uexiz d`ian `xnbd
:df z` df exzqi,øîà éMà áøoax zrck diepy dlek dpynd ©©¦¨©

in `ed weligde ,oenn zwfg lr dticr sebd zwfgy l`ilnb
a ,daezkd sqka dkefd,àLéøziaa dcera oinend e`vnpy ¥¨

`id zad zriazy `vnp ,a`l zkiiy zad zaezke ,dia`
zxne`k,'Eãéa àaàì äðî'riiql dleki dly sebd zwfg oi`e ¨¤§©¨§¨§

da eclepy di`x `iadl a`d lr okle ,dia` ly oenn zriazl
.oiqexi`d xg` oinendåa eli`,àôéñlrad zeyxl dqpkp xaky §¥¨

dlran zraezk `id ixd ,dl jiiy dzaezk sqke,'Eãéa éì äðî'¨¤¦§¨§
xg` oinend da eclepy xnel dl zriiqn dly sebd zwfge
mcew oinend da eidy di`x `iadl lrad lr okle ,oiqexi`d

.dzaezka aiig ,di`x `iai `l m`e ,oiqexi`d
:iy` ax ly ewelig lr `xnbd dywnáøc déøa àçà áø déáéúéà¥¦¥©©¨§¥§©

,éMà áøì àéåàepizpyna xi`n iax xn`y s` ,`ziixaa epipy ©§¨§©©¦
`iadl lrad lr ,oinen da e`vnpe lrad zeyxl dqpkp m`y

mewn lkn ,dzaezkn xhtdl ick di`xïéîeîa øéàî éaø äãBî¤©¦¥¦§¦
L ,äéáà úéaî dnò àáì ïééeàøäeid xak `ny oreh lrad m` ¨§¦¨Ÿ¦¨¦¥¨¦¨¤

,oiqexi`d iptl oinendäéàø àéáäì áàä ìòxg`l eclepy ©¨¨§¨¦§¨¨
`xnbd dxaqe .lradn dzaezk z` zeabl ick ,oiqexi`d
milelr md jkle ,dwicaa elit` mi`xp mpi`y oinenl dpeekdy
dze` wcae citwdyk elit` lrad zial a`d zian dnr `al

,oinennådzaezk z` zraez zad m`y jixacl ,dyw ok m` §
,dly sebd zwfg dl zriiqn dnvrléànàoinena recn - ©©

ixd ,di`x `iadl dilry xi`n iax xn` dnr `al oiieyrd
zprh,àeä 'Eãéa éì äðî',dnvrl dzaezk d`yip xaky oeiky ¨¤¦§¨§

xg`l oinend da eclepy dzprhl zriiqn dly sebd zwfge
.oiqexi`d

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäzwqer minen dfi`a - ¨¨§©©§¦¨
`al oiie`xd oinena xi`n iax dceny dxn` dfay ,`ziixad

,dia` zian dnrúøéúéas`y dlbxa dxizi rav` da `vnpy - ¦¤¤
on`p lrad okle ,dclepyn da did i`ce df mene ,`ed men df
.di`x a`d `iaiy cr dzaezkn xehte ,`ed zerh gwny oerhl

:`xnbd ddnzúøéúé,dxizi rav` dl dzidy xaecn m` -éàî §¤¤©
éúééî äéàølrad z` aiigl ick `iadl a`d leki di`x efi` - §¨¨©§¥

clepy micr eciriy okzi `le ,jk dclepy i`ce ixde ,daezka
.oiqexi`d xg`l df men

`iadl a`d leki :`xnbd zvxznäàøc ,äéàømicrd eciriy - §¨¨§¨¨
qexi`d iptl d`x lrady,dxizi rav` dl yiy oiàeä ñéitéðå§¦©¥

.dzaezka aiigzpe ,dnen mr dqpekl

* * *
zeyx oia `vnpd wtqa exn`py l`eny ixac z` d`ian `xnbd
,epizpynay wtql dnec df wtqy ,gweld zeyxl xkend

:eixack dpnn giked s` l`enye,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
éìçnääøt óelyøBîça,exiag lyäøtä úà øBîçä ìòa CLîe ©©£¦¨¨©£¨©©©©£¤©¨¨

dxenzk dxtd lral zepwidl xengd jixve ,dkiyna d`pwe
,oipw ea dyrp `ly s` ,xengd lral dzpwpy ezxtl÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

CBLîì äøtä ìòazgwleøBîçä úà,ezeyxl,øBîçä únL ãò ©©©¨¨¦§¤©£©¤¥©£
,dxtd zkiyn mcew zn m`d ,xengd zn izn wtzqdl yi dzre
miiwl leki did `l dxtd z` xengd lra jyny dryay `vnpe
dkf `l `linne ,exeng z` dxtd lral cinrdle gwnd z`
lge miiw xengd did dxtd zkiyn onfay e` ,dxta envra
,e`pwy dxtd lra zeyxa `edyk ,xengd zn jk xg`e ,gwnd

y `ed oicd ,xengd zn izn mircei mpi` mdipyeøBîçä ìòa ìò©©©©£
,äøt úëéLî úòLa íéi÷ BøBîç äéäL äéàø àéáäìeniiwzpe §¨¦§¨¨¤¨¨£©¨¦§©§¦©¨¨

di`x `ian epi` m` j` ,ezeyxa dxtd x`yiz f`e ,oick oitilgd
z` xifgdl eilr ,ig xeng exiagl cinrde gwna ewlg z` miiwy
zaygp dxta ezwfgd oi`y mrhde .mipey`xd dilral dxtd
`ivende '`iven'k aygp exiagy dzngn xn`py ,'oenn zwfg'k
z` dpw m` wteqn envr xengd lray oeik ,di`xd eilr exiagn
dilra zwfga dxtd z` cinrdl yi dfk ote`ae ,dxtd

:xn`e l`eny miiq .mipey`xdàðez àðzå`pzd dpy oke - §¨¨¨
,ixacl riiqnd ,dfl dnec oic dpyna'älk'xen`d oicd - ©¨

l`eny yxit `l mpn` .oinen da e`vnpy dlk ly ,epizpyna
.eixacl riiqn `edy ,oiekzd dpynd ipicn dfi`l

:`xnbd zxxanälk éäoinen da e`vnpy dlk ly ote` dfi`l - ¥©¨
.eixacl riiqn `edy l`eny oiekzdàîéìéàezpeeky xn`p m` - ¦¥¨
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:`xnbd zvxznøîzéà éà ,àlàziaa ef `xnin dxn`p m` - ¤¨¦¦§©
,yxcndøîzéà éëä,dxn`p `id jk -,áø øîà àðäk áø øîà ¨¦¦§©¨©©©£¨¨©©
ú÷Bìçîdl eltpy zepli` iabl `id dcedi iaxe `nw `pzäãNa ©£¤§¨¤

,dlL dðéàLdcizr oxwdy oeik dia` zia gay oi` `nw `pzly ¤¥¨¤¨
dfa yi dcedi iaxle ,zepli`d eyaii xy`k ,ixnbl zelkzdl

.miniiw mivrdy onf lk ,dia` zia gayìáàeltpy zepli` £¨
øBkîz àì ìkä éøác ,dlL äãNa,dxiknd z` akrl `id dleki - §¨¤¤¨¦§¥©ŸŸ¦§

éðtîmeyn dfa yie ,dl zkiiy dnvr rwxwdy.äéáà úéa çáL ¦§¥¤©¥¨¦¨

äðùî
,dyxibe ,ezy` iqkp lr ze`ved `ivedy lraa dpc epizpyn

:eize`ved lr melyz dpnn reazl leki `ed m`dàéöBnä©¦
,BzLà éñëð ìò úBàöBäm` oia ,dyxibeäaøä àéöBäoennìëàå ¨©¦§¥¦§¦©§¥§¨©

wx dcyd zexitnàòîé÷rn -`ived m` oiae ,hìëàå àòîé÷ ¦§¨¦§¨§¨©
,ìëà ìëàM äîe ,àéöBä àéöBäM äî ,äaøäreazl leki epi`e ©§¥©¤¦¦©¤¨©¨©

m` la` .zeaexnd eize`ved z` dpnnàéöBäze`vedìëà àìå ¦§Ÿ¨©
,melk dcyd zexitnìBhéå ,àéöBä änk òáMéi`ceay ,eize`ved ¦¨©©¨¦§¦

.llk mdizexit lk`i `ly zrc lr ze`ved `ived `l

* * *

àøîâ
`ived `ivedy dn 'eke `rniw lk`e daxd `ived' :dpyna epipy

:`xnbd zxxan .'lk` lk`y dneänëåxeriy `ed,àòîé÷m`y §©¨¦§¨
:`xnbd zx`an .eize`ved z` lawn epi` df xeriy lk`øîà̈©

eléôà ,éqà éaølk` m`úøâBøbzyaein dp`z -,úçàlawn epi` ©¦©¦£¦§¤¤©©
:i`pz `xnbd dtiqen .eize`ved z`àeäåcalae -dìëàLlrad §¤£¨¨

zxbexb dze`l,ãBák Cøc,epgley lr dcerq zeriaw jxc epiidc ¤¤¨
:`xnbd dtiqen .lfb jxc e` miaxd zeyxa `leøîà̈©
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום רביעי עמ' ב

miwxt dyelya` cenr er sc ± iriax wxtzeaezk
éúøú íå÷îá àãçizxz `kd inp eedipc ,opixn` `l ezwfg lr oenn cnrdc ÐÐ

.`id melk e`l `pennc dwfg `tebc dwfg mewnacñøàúú àìù ãò`kid la` Ð

.qx`zz `ly cr da e`xy micr `iadyøîéîì àëéì åú÷æç ìò óåâä ãîòäricedl Ð

oiyecw zrya da eid `lyÐ.micr iniiw `dcåú÷æç ìò ïåîî ãîòäådwfg `kil ik Ð

.`tebc'åë øîà éùà áødnwe`l inp xcdn Ð

l`ilnb oaxk dlekÐ.`ticr `tebc dwfgc

`tebc dwfg `ipdn `l ikdl ,`yixeÐitl

zaezky ,dia` ly `l` dly dprhd oi`y

iabe ."jcia `a`l dpn" dil dede ,a`l oiqexi`

dcen .dzwfg ipdizc dly seba opixn` `l a`

:xn`c ab lr s` .`ztqeza opiqxb xi`n iax

lrad zeyxl dqpkpÐ,di`x `iadl lrad lr

`we .'ek dnr `al oiie`xd oinena `ed dcen

xnele wtql yiy oinen lka jzrc `wlq

.e`a dia` zianyäéàø àéáäì áàä ìòùÐ

.lrad zeyxl dqpkpy it lr s`eêãéá éì äðî
àåä.ezwfg lr sebd cnrd :`nipe Ðúøéúéá

oiqexi` xg`l xninl `kilc ,dxizi rav` Ð

.clepäøôä úà øåîçä ìòá êùîåxengde Ð

lk :(`,gk) oiyecwa opze .eilra ziaa did

cg` jyny ,df dkfy oeik ,xg`a minc dyrpd

mdnÐmewn lka ,oitilg iqpe`a exag aiigzp

.odyøåîçä úîù ãò`ly cr :xne` df Ð

,jxeng zn izxt z` zkyn:xne` dfe .zn jle

.jl `ed iepw xake ,zn izkynynàðåú àðúå
äìëdlk inena ixii`c oizipznc `pz Ð

.dil riiqnäìë éäoizipznc `zlin id Ð

`zriiqn?äéáà úéáá äìë àîéìéà,dqex` dcera oicl e`ay ,oizipznc `yix Ð

,i`pz ixza dl iwenc xfrl` iaxk l`enyl dil `xiaqe .di`x `iadl jixv a`d :ipzwc

`ly it lr s`e ,di`x `iadl jixv a`dy `yixc `pzl dil zi` dtegl dqpkp elit`e

inp i`de .wtqn oenn daeb epi` :`nl` .ezeyxa wtq clepÐexiag zxta wifgi `l

.dkiyn ziyrp xak ixdy ,clep exiag zeyxa wtqdy ab lr s`e ,wtqn
éî
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àãçåÐ `cg :izxz inp `ki` lra iab `de :xn`z m`e Ð `ed melk e`l izxz mewna

ixz ipde .eid o`k e`vnp o`k xninl ol zi`c Ð `cge ,oinena qiitzn mc` oi`c

,sebd zwfgn sicr Ð eid o`k e`vnp o`kc .dy`c iwfg ixz ipdn ith iticr lrac iwfg

wtq clepc meynÐ sebd zwfg dil ipdn `le ,di`x `iadl a`d lr dia` ziaa dcer `dc

dqpkpyke .eid o`k e`vnp o`k opixn`e ,ezeyxa

`ly cry di`x lrad `iade lrad zeyxl

,dzaezkn xeht Ð el` oinen da eid dqx`zp

`iddn oinena qiitzn mc` oi`c `nrh sicrc

m` .ewcea ok m` `l` qeka dzey mc` oi`c

eid dqx`zpync di`x iziinc ,inp `zyd ok

?inrh ixz ipdn xhtin `l i`n` Ð oinend da

`ticr `cixb eid o`k e`vnp o`kc `py i`ne

oinena qiitzn mc` oi`c dwfge ,sebd zwfgn

eed ike ,'ek qeka dzey mc` oi`c dwfgn sicr

!ediipn dy`d inrh iticr Ð iccd icda ediiexz

e`vnp o`ke .iticr dy`d inrh i`cec :xnel yie

epiid Ð sebd zwfgn `ticrc Ð `cixb eid o`k

oi`c dwfg oke .oenn zwfg dil riiqnc meyn

cgle .oenn zwfg dil riiqn oinena qiitzn mc`

ediiexzl la` ,riiql oenn zwfgl gk yi ediipin

meync :yxtl yi cere .riiqn `l Ð iccd icda

inrh iticr Ð iccd icda ediiexz eed ik ,ikd

odn cg` `l` didi `l elit`c meyn ,dy`d

qeka dzey mc` oi` e` sebd zwfg e` ,zn`

cr `l` xhtin `l lra la` .daezk dl yi Ð

mdn cg` m`y ,zn` ely minrhd lk ediy

lrad inrh irixb jklid ,lrad ciqtn Ð xwy

.dy`d inrhnàùéøyxtl wgvi epiaxl d`xp did dxe`kl Ð jcia `a`l dpn

c meyn `nrhc"oilgep yi"a opixn`c ,jcia xg`l dpnk iedc ,a`l ipdn `l dly ixa

ixac mzdn igeke`l irac ,on`p epi` ig` df xne`d iab .on`p epi`c (a,dlw `xza `aa)

`ki` `kdc ab lr s`e .ied jcia xg`l dpnkc mzd ip`y :ipyne .sicr ixa e`l `nye

ixaa `l` Ð zpn`pc l`ilnb oax xn` `lc .dil ipdn `l mewn lkn Ð sebd zwfg inp

ixiine .ziyixtck ,dil ipdn `l dly ixae .(`,fh) ipy wxt yixa lirl opixn`ck ,`nye

,jcia il dpn Ð `tiq .di`x `iadl jixv ded `l Ð ixa oreh i`c .`ny oreh a`dy oebk

lhep epi`y Ð di`x `iadl a`d lr xn`wcn rnyn `dc ,wgvi epiax ea xfge .dwfge ixa `ki` `kd Ð sicr ixa e`l `nye ixac ol `niiwc ab lr s`e .dcic ixa ipdn dcic iable

epi`e .`ny zade a`d oreh elit` Ð di`x `iadl lrad lrc lrad zeyxl dqpkpc jenqa l`enyc `iddn rnync :cere .il ixa xn`iy e` :xn`w `lcn ,ixa oreh elit` ,di`x `la

`nzqnc ,icin jixt ded `l Ð `ed `nye ixa meyn i`e .`ed `nye `ny `iddc Ð 'ek z`vnpy hgnc `iddn dlr jixte iziincn ,ezeyxa wtqd clepc meyn `l` ,`nye ixa mrhn

.a`d iabl dy`d zwfg `ipdn `le ,jcia `a`l dpn `yixc ,xwir qxhpewd yexit el d`xpe .dizeek ol `niiwc l`enyc` bilt `l iy` ax

äãåîålrad gk dti `kdc minkgl xi`n iax dcen :xn`wcn ,xi`n iaxn ith lrad gk oitiin minkgc rnyn `zydc :dyw `qxib i`dl Ð 'ek oi`ad oinena minkgl xi`n iax

miwcapd oinen elit`c ,minkgn ith lrad gk dtiin xi`n iax `l` ,ikd rnyn `l oizipznae .minkg enk lrad gk xi`n iax dtiin `l `nlrac ab lr s` ,a`d gkn

!`peeb i`dka ibilt `le li`ed Ð dcen jiiy `lc ,ayein epi` df mb ,edine .xi`n iaxl minkg micene :qixbc ,l`ppg epiax yexitk d`xp ok lr !dilr ibilt minkge ,oerhl leki

?o`nl dcen :dywe .`l eze ,xi`n iax dcene :qixb qxhpewaeéàîàåded Ð `xaz xn`c o`nlc ?lirlc i`xen` ipd lkln ith iy` axl iyw` i`n` :dniz Ð `ed jcia il dpn

lr i`n` Ð eid o`k e`vnp o`k inp xn`c o`nle ?dlra zia oiale dia` zia oia yi welig dn :iieyw`l ivn`wlqc xninl ivn `le !izxz mewna `cg ied `d ?di`x `iadl a`d

jixt i`n Ð ok m`c .di`x `iadl a`d lr jkitl ,sebd zwfg rxzi`e ,oiqexi` mcewn ,jex` onfn e`a el` oineny xkipe ,mipyi mdy rnyn Ð dnr `al oie`xc oywnc dizrc

lr elit` mze` rcil leki lrad oi`y oinen oze`a ixiine ,eid o`k e`vnp o`k dil `xiaq mlerlc :xnel yi ,edine !dwfg meyn `l` on`p `diy xn` `l iy` ax `d ?iy` axl

`cg ied `l `zydc .di`x `iadl a`d lr Ð lrad zeyxl dqpkpy it lr s`y .mc` ipa da exiki `ly dnvr xenyl dlekiy ,dtd gixe ,onf el reawd dtkp oebk ,dwica ici

opiqxbc i`nl ok yxtl okzi `l ,edine .eizeaexw zwica ici lr el` oinen rcil leki oi`c oeik ,xninl `kil qiitzpe d`xe ewcea ok m` `l` qeka dzey oi`y dwfgc Ð izxz mewna

.dia` ziaa dnr cleedl oiie`xd oinena :`ztqezaìò.miiw didy zwfga xengd inwe`l ol dede ,dil riiqn inp sebd zwfge ,wfgen `edy it lr s` Ð di`x `iadl xengd lra

iedile ,`niiw o`nc `zeyxa ifgile :ewelgic dclie xenga dxt silgnd iab (`,w `rivn `aa) "l`eyd"a cenlzd jixtc `de .`nw dxn zwfga dxtl opinwenc l`enyc `nrh `l`

,`zyd oizrc `wlqc i`nl :dniz ,edine .ikd i`w `lc ,`kdc `pwqnd itl jixt mzd !jci` qitzc `kid `nw dxn zwfg` opinwen `l ,`nl` !di`xd eilr exiagn `ivend jci`

xey xkend :(`,av `xza `aa) "zexit xkend" yixa dil zi` diteb l`eny `de ?miiw didy zwfga xengd inwe`l `ki` mbe ,wfgen `edy oeik di`x `iadl xengd lra lr i`n`

zi`c ,`kd oky lk .`nw dxnl riiqn `icixl ipafn `aexc ab lr s` ,`zydc dwfg xza opilf` `l` ,`nw dxn zwfga edl opinwen `le ,oixfeg zernd oi`c ogbp `vnpe exiagl

mzd xninl jixv dn ok m`c ,dipaf dhigylc xninl ol zi` Ð ogbp `ed m` wc `lcnc :`nrh epiid mzdc xninl `kile !sebd zwfg dil riiqnc ,`zydc dwfg xza lfinl ol

,miylya xek :l`eny xn` (`,dw my) "xek zia" wxta :cere !wc `lc meyn `l` ,`ed `aex meyn `l `nrh `de .opilf` `l `penna ,`xeqi`a Ð `aex xza opilf` ik :l`enyl

dxn zwfg meyn e`l l`enyc `nrhc d`xp ok lr !`nw dxn zwfga `nwele .oexg` oeyl e` oey`x oeyl qitz i` dil `wtqnc meyn .dpw oey`x oey`x Ð jl xken ip` rlqa d`q

w mb zn didy ewifgdl epl yi ok Ð zn `ed eiykrc ikid ik ,znc xengd gkzy`c oeik xninl ol zi` `l` ,`nw.oz`ivn zryk ze`nehd lkc (`,c) dcpa xn`c `dl `ince .mce

oi`ven ep`y enk :inp opixn` ikc meyn Ð di`x `iadl lrad lr ding ziaa dlkc `de .ikd xninl ol zi` zeqekd zia iaera z`vnpy ,hgn iabe men iabe ,xeng zzin iab `wece
men
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc zeaezk(oey`x meil)

ézøz íB÷îa àãçzewfg izy cbpk lral zriiqnd zg` dwfg - £¨¦§©§¥
`l` qeka dzey mc` oi`y dwfge ,sebd zwfg ,dy`l zeriiqnd

,ewcea ok m`ïðéøîà àì ézøz íB÷îa àãçåit lr mirixkn oi` - §£¨¦§©§¥Ÿ©§¦¨
da eidy micrd ecird m` mpn` .zewfg izy cbpk zg` dwfg

oinen,ñøàúz àlL ãò,daezkdn xeht lrady dpyna x`ean ©¤Ÿ¦§¨¥
y oeik epiide'Bú÷æç ìò óebä ãîòä'iptl oinen da eid `ly ©£¥©©¤§¨

,sebd zwfg epiide ,oiqexi`døîéîì àkéà àì,xnel xyt` i` - Ÿ¦¨§¥©
,oiqexi`d mcew oinen da eidy ecird micrd ixdyàkéà éàî- ©¦¨

,daezkd z` zraezd dy`l riiql ick xnel yi dwfg efi`ä÷æç£¨¨
,àeä ñéitéðå äàø éàäå ,B÷ãBa ïk íà àlà ñBëa äúBL íãà ïéàc§¥¨¨¤§¤¨¦¥§§©¨¨§¦©¥

c xnele ,ef dwfg zegcl yi j`ä÷æç ,äaøcàyñéitéî íãà ïéà ©§©¨£¨¨¥¨¨¦©¥
å ,ïéîeîayiy oeik'qeka dzey mc` oi`' ,zexzeq zewfg izy o`k §¦§

mixne` ep` ,'oinena qiitzn mc` oi`' cbpkìò ïBîî ãîòä©£¥¨©
,Bú÷æç.dzaezkn xeht lrade ¤§¨

`ly dpynd ipic ipy z` ayiil sqep uexiz d`ian `xnbd
:df z` df exzqi,øîà éMà áøoax zrck diepy dlek dpynd ©©¦¨©

in `ed weligde ,oenn zwfg lr dticr sebd zwfgy l`ilnb
a ,daezkd sqka dkefd,àLéøziaa dcera oinend e`vnpy ¥¨

`id zad zriazy `vnp ,a`l zkiiy zad zaezke ,dia`
zxne`k,'Eãéa àaàì äðî'riiql dleki dly sebd zwfg oi`e ¨¤§©¨§¨§

da eclepy di`x `iadl a`d lr okle ,dia` ly oenn zriazl
.oiqexi`d xg` oinendåa eli`,àôéñlrad zeyxl dqpkp xaky §¥¨

dlran zraezk `id ixd ,dl jiiy dzaezk sqke,'Eãéa éì äðî'¨¤¦§¨§
xg` oinend da eclepy xnel dl zriiqn dly sebd zwfge
mcew oinend da eidy di`x `iadl lrad lr okle ,oiqexi`d

.dzaezka aiig ,di`x `iai `l m`e ,oiqexi`d
:iy` ax ly ewelig lr `xnbd dywnáøc déøa àçà áø déáéúéà¥¦¥©©¨§¥§©

,éMà áøì àéåàepizpyna xi`n iax xn`y s` ,`ziixaa epipy ©§¨§©©¦
`iadl lrad lr ,oinen da e`vnpe lrad zeyxl dqpkp m`y

mewn lkn ,dzaezkn xhtdl ick di`xïéîeîa øéàî éaø äãBî¤©¦¥¦§¦
L ,äéáà úéaî dnò àáì ïééeàøäeid xak `ny oreh lrad m` ¨§¦¨Ÿ¦¨¦¥¨¦¨¤

,oiqexi`d iptl oinendäéàø àéáäì áàä ìòxg`l eclepy ©¨¨§¨¦§¨¨
`xnbd dxaqe .lradn dzaezk z` zeabl ick ,oiqexi`d
milelr md jkle ,dwicaa elit` mi`xp mpi`y oinenl dpeekdy
dze` wcae citwdyk elit` lrad zial a`d zian dnr `al

,oinennådzaezk z` zraez zad m`y jixacl ,dyw ok m` §
,dly sebd zwfg dl zriiqn dnvrléànàoinena recn - ©©

ixd ,di`x `iadl dilry xi`n iax xn` dnr `al oiieyrd
zprh,àeä 'Eãéa éì äðî',dnvrl dzaezk d`yip xaky oeiky ¨¤¦§¨§

xg`l oinend da eclepy dzprhl zriiqn dly sebd zwfge
.oiqexi`d

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäzwqer minen dfi`a - ¨¨§©©§¦¨
`al oiie`xd oinena xi`n iax dceny dxn` dfay ,`ziixad

,dia` zian dnrúøéúéas`y dlbxa dxizi rav` da `vnpy - ¦¤¤
on`p lrad okle ,dclepyn da did i`ce df mene ,`ed men df
.di`x a`d `iaiy cr dzaezkn xehte ,`ed zerh gwny oerhl

:`xnbd ddnzúøéúé,dxizi rav` dl dzidy xaecn m` -éàî §¤¤©
éúééî äéàølrad z` aiigl ick `iadl a`d leki di`x efi` - §¨¨©§¥

clepy micr eciriy okzi `le ,jk dclepy i`ce ixde ,daezka
.oiqexi`d xg`l df men

`iadl a`d leki :`xnbd zvxznäàøc ,äéàømicrd eciriy - §¨¨§¨¨
qexi`d iptl d`x lrady,dxizi rav` dl yiy oiàeä ñéitéðå§¦©¥

.dzaezka aiigzpe ,dnen mr dqpekl

* * *
zeyx oia `vnpd wtqa exn`py l`eny ixac z` d`ian `xnbd
,epizpynay wtql dnec df wtqy ,gweld zeyxl xkend

:eixack dpnn giked s` l`enye,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
éìçnääøt óelyøBîça,exiag lyäøtä úà øBîçä ìòa CLîe ©©£¦¨¨©£¨©©©©£¤©¨¨

dxenzk dxtd lral zepwidl xengd jixve ,dkiyna d`pwe
,oipw ea dyrp `ly s` ,xengd lral dzpwpy ezxtl÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

CBLîì äøtä ìòazgwleøBîçä úà,ezeyxl,øBîçä únL ãò ©©©¨¨¦§¤©£©¤¥©£
,dxtd zkiyn mcew zn m`d ,xengd zn izn wtzqdl yi dzre
miiwl leki did `l dxtd z` xengd lra jyny dryay `vnpe
dkf `l `linne ,exeng z` dxtd lral cinrdle gwnd z`
lge miiw xengd did dxtd zkiyn onfay e` ,dxta envra
,e`pwy dxtd lra zeyxa `edyk ,xengd zn jk xg`e ,gwnd

y `ed oicd ,xengd zn izn mircei mpi` mdipyeøBîçä ìòa ìò©©©©£
,äøt úëéLî úòLa íéi÷ BøBîç äéäL äéàø àéáäìeniiwzpe §¨¦§¨¨¤¨¨£©¨¦§©§¦©¨¨

di`x `ian epi` m` j` ,ezeyxa dxtd x`yiz f`e ,oick oitilgd
z` xifgdl eilr ,ig xeng exiagl cinrde gwna ewlg z` miiwy
zaygp dxta ezwfgd oi`y mrhde .mipey`xd dilral dxtd
`ivende '`iven'k aygp exiagy dzngn xn`py ,'oenn zwfg'k
z` dpw m` wteqn envr xengd lray oeik ,di`xd eilr exiagn
dilra zwfga dxtd z` cinrdl yi dfk ote`ae ,dxtd

:xn`e l`eny miiq .mipey`xdàðez àðzå`pzd dpy oke - §¨¨¨
,ixacl riiqnd ,dfl dnec oic dpyna'älk'xen`d oicd - ©¨

l`eny yxit `l mpn` .oinen da e`vnpy dlk ly ,epizpyna
.eixacl riiqn `edy ,oiekzd dpynd ipicn dfi`l

:`xnbd zxxanälk éäoinen da e`vnpy dlk ly ote` dfi`l - ¥©¨
.eixacl riiqn `edy l`eny oiekzdàîéìéàezpeeky xn`p m` - ¦¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc zeaezk(iriax meil)

:`xnbd zvxznøîzéà éà ,àlàziaa ef `xnin dxn`p m` - ¤¨¦¦§©
,yxcndøîzéà éëä,dxn`p `id jk -,áø øîà àðäk áø øîà ¨¦¦§©¨©©©£¨¨©©
ú÷Bìçîdl eltpy zepli` iabl `id dcedi iaxe `nw `pzäãNa ©£¤§¨¤

,dlL dðéàLdcizr oxwdy oeik dia` zia gay oi` `nw `pzly ¤¥¨¤¨
dfa yi dcedi iaxle ,zepli`d eyaii xy`k ,ixnbl zelkzdl

.miniiw mivrdy onf lk ,dia` zia gayìáàeltpy zepli` £¨
øBkîz àì ìkä éøác ,dlL äãNa,dxiknd z` akrl `id dleki - §¨¤¤¨¦§¥©ŸŸ¦§

éðtîmeyn dfa yie ,dl zkiiy dnvr rwxwdy.äéáà úéa çáL ¦§¥¤©¥¨¦¨

äðùî
,dyxibe ,ezy` iqkp lr ze`ved `ivedy lraa dpc epizpyn

:eize`ved lr melyz dpnn reazl leki `ed m`dàéöBnä©¦
,BzLà éñëð ìò úBàöBäm` oia ,dyxibeäaøä àéöBäoennìëàå ¨©¦§¥¦§¦©§¥§¨©

wx dcyd zexitnàòîé÷rn -`ived m` oiae ,hìëàå àòîé÷ ¦§¨¦§¨§¨©
,ìëà ìëàM äîe ,àéöBä àéöBäM äî ,äaøäreazl leki epi`e ©§¥©¤¦¦©¤¨©¨©

m` la` .zeaexnd eize`ved z` dpnnàéöBäze`vedìëà àìå ¦§Ÿ¨©
,melk dcyd zexitnìBhéå ,àéöBä änk òáMéi`ceay ,eize`ved ¦¨©©¨¦§¦

.llk mdizexit lk`i `ly zrc lr ze`ved `ived `l

* * *

àøîâ
`ived `ivedy dn 'eke `rniw lk`e daxd `ived' :dpyna epipy

:`xnbd zxxan .'lk` lk`y dneänëåxeriy `ed,àòîé÷m`y §©¨¦§¨
:`xnbd zx`an .eize`ved z` lawn epi` df xeriy lk`øîà̈©

eléôà ,éqà éaølk` m`úøâBøbzyaein dp`z -,úçàlawn epi` ©¦©¦£¦§¤¤©©
:i`pz `xnbd dtiqen .eize`ved z`àeäåcalae -dìëàLlrad §¤£¨¨

zxbexb dze`l,ãBák Cøc,epgley lr dcerq zeriaw jxc epiidc ¤¤¨
:`xnbd dtiqen .lfb jxc e` miaxd zeyxa `leøîà̈©
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miwxt dyelya` cenr er sc ± iriax wxtzeaezk
éúøú íå÷îá àãçizxz `kd inp eedipc ,opixn` `l ezwfg lr oenn cnrdc ÐÐ

.`id melk e`l `pennc dwfg `tebc dwfg mewnacñøàúú àìù ãò`kid la` Ð

.qx`zz `ly cr da e`xy micr `iadyøîéîì àëéì åú÷æç ìò óåâä ãîòäricedl Ð

oiyecw zrya da eid `lyÐ.micr iniiw `dcåú÷æç ìò ïåîî ãîòäådwfg `kil ik Ð

.`tebc'åë øîà éùà áødnwe`l inp xcdn Ð

l`ilnb oaxk dlekÐ.`ticr `tebc dwfgc

`tebc dwfg `ipdn `l ikdl ,`yixeÐitl

zaezky ,dia` ly `l` dly dprhd oi`y

iabe ."jcia `a`l dpn" dil dede ,a`l oiqexi`

dcen .dzwfg ipdizc dly seba opixn` `l a`

:xn`c ab lr s` .`ztqeza opiqxb xi`n iax

lrad zeyxl dqpkpÐ,di`x `iadl lrad lr

`we .'ek dnr `al oiie`xd oinena `ed dcen

xnele wtql yiy oinen lka jzrc `wlq

.e`a dia` zianyäéàø àéáäì áàä ìòùÐ

.lrad zeyxl dqpkpy it lr s`eêãéá éì äðî
àåä.ezwfg lr sebd cnrd :`nipe Ðúøéúéá

oiqexi` xg`l xninl `kilc ,dxizi rav` Ð

.clepäøôä úà øåîçä ìòá êùîåxengde Ð

lk :(`,gk) oiyecwa opze .eilra ziaa did

cg` jyny ,df dkfy oeik ,xg`a minc dyrpd

mdnÐmewn lka ,oitilg iqpe`a exag aiigzp

.odyøåîçä úîù ãò`ly cr :xne` df Ð

,jxeng zn izxt z` zkyn:xne` dfe .zn jle

.jl `ed iepw xake ,zn izkynynàðåú àðúå
äìëdlk inena ixii`c oizipznc `pz Ð

.dil riiqnäìë éäoizipznc `zlin id Ð

`zriiqn?äéáà úéáá äìë àîéìéà,dqex` dcera oicl e`ay ,oizipznc `yix Ð

,i`pz ixza dl iwenc xfrl` iaxk l`enyl dil `xiaqe .di`x `iadl jixv a`d :ipzwc

`ly it lr s`e ,di`x `iadl jixv a`dy `yixc `pzl dil zi` dtegl dqpkp elit`e

inp i`de .wtqn oenn daeb epi` :`nl` .ezeyxa wtq clepÐexiag zxta wifgi `l

.dkiyn ziyrp xak ixdy ,clep exiag zeyxa wtqdy ab lr s`e ,wtqn
éî
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àãçåÐ `cg :izxz inp `ki` lra iab `de :xn`z m`e Ð `ed melk e`l izxz mewna

ixz ipde .eid o`k e`vnp o`k xninl ol zi`c Ð `cge ,oinena qiitzn mc` oi`c

,sebd zwfgn sicr Ð eid o`k e`vnp o`kc .dy`c iwfg ixz ipdn ith iticr lrac iwfg

wtq clepc meynÐ sebd zwfg dil ipdn `le ,di`x `iadl a`d lr dia` ziaa dcer `dc

dqpkpyke .eid o`k e`vnp o`k opixn`e ,ezeyxa

`ly cry di`x lrad `iade lrad zeyxl

,dzaezkn xeht Ð el` oinen da eid dqx`zp

`iddn oinena qiitzn mc` oi`c `nrh sicrc

m` .ewcea ok m` `l` qeka dzey mc` oi`c

eid dqx`zpync di`x iziinc ,inp `zyd ok

?inrh ixz ipdn xhtin `l i`n` Ð oinend da

`ticr `cixb eid o`k e`vnp o`kc `py i`ne

oinena qiitzn mc` oi`c dwfge ,sebd zwfgn

eed ike ,'ek qeka dzey mc` oi`c dwfgn sicr

!ediipn dy`d inrh iticr Ð iccd icda ediiexz

e`vnp o`ke .iticr dy`d inrh i`cec :xnel yie

epiid Ð sebd zwfgn `ticrc Ð `cixb eid o`k

oi`c dwfg oke .oenn zwfg dil riiqnc meyn

cgle .oenn zwfg dil riiqn oinena qiitzn mc`

ediiexzl la` ,riiql oenn zwfgl gk yi ediipin

meync :yxtl yi cere .riiqn `l Ð iccd icda

inrh iticr Ð iccd icda ediiexz eed ik ,ikd

odn cg` `l` didi `l elit`c meyn ,dy`d

qeka dzey mc` oi` e` sebd zwfg e` ,zn`

cr `l` xhtin `l lra la` .daezk dl yi Ð

mdn cg` m`y ,zn` ely minrhd lk ediy

lrad inrh irixb jklid ,lrad ciqtn Ð xwy

.dy`d inrhnàùéøyxtl wgvi epiaxl d`xp did dxe`kl Ð jcia `a`l dpn

c meyn `nrhc"oilgep yi"a opixn`c ,jcia xg`l dpnk iedc ,a`l ipdn `l dly ixa

ixac mzdn igeke`l irac ,on`p epi` ig` df xne`d iab .on`p epi`c (a,dlw `xza `aa)

`ki` `kdc ab lr s`e .ied jcia xg`l dpnkc mzd ip`y :ipyne .sicr ixa e`l `nye

ixaa `l` Ð zpn`pc l`ilnb oax xn` `lc .dil ipdn `l mewn lkn Ð sebd zwfg inp

ixiine .ziyixtck ,dil ipdn `l dly ixae .(`,fh) ipy wxt yixa lirl opixn`ck ,`nye

,jcia il dpn Ð `tiq .di`x `iadl jixv ded `l Ð ixa oreh i`c .`ny oreh a`dy oebk

lhep epi`y Ð di`x `iadl a`d lr xn`wcn rnyn `dc ,wgvi epiax ea xfge .dwfge ixa `ki` `kd Ð sicr ixa e`l `nye ixac ol `niiwc ab lr s`e .dcic ixa ipdn dcic iable

epi`e .`ny zade a`d oreh elit` Ð di`x `iadl lrad lrc lrad zeyxl dqpkpc jenqa l`enyc `iddn rnync :cere .il ixa xn`iy e` :xn`w `lcn ,ixa oreh elit` ,di`x `la

`nzqnc ,icin jixt ded `l Ð `ed `nye ixa meyn i`e .`ed `nye `ny `iddc Ð 'ek z`vnpy hgnc `iddn dlr jixte iziincn ,ezeyxa wtqd clepc meyn `l` ,`nye ixa mrhn

.a`d iabl dy`d zwfg `ipdn `le ,jcia `a`l dpn `yixc ,xwir qxhpewd yexit el d`xpe .dizeek ol `niiwc l`enyc` bilt `l iy` ax

äãåîålrad gk dti `kdc minkgl xi`n iax dcen :xn`wcn ,xi`n iaxn ith lrad gk oitiin minkgc rnyn `zydc :dyw `qxib i`dl Ð 'ek oi`ad oinena minkgl xi`n iax

miwcapd oinen elit`c ,minkgn ith lrad gk dtiin xi`n iax `l` ,ikd rnyn `l oizipznae .minkg enk lrad gk xi`n iax dtiin `l `nlrac ab lr s` ,a`d gkn

!`peeb i`dka ibilt `le li`ed Ð dcen jiiy `lc ,ayein epi` df mb ,edine .xi`n iaxl minkg micene :qixbc ,l`ppg epiax yexitk d`xp ok lr !dilr ibilt minkge ,oerhl leki

?o`nl dcen :dywe .`l eze ,xi`n iax dcene :qixb qxhpewaeéàîàåded Ð `xaz xn`c o`nlc ?lirlc i`xen` ipd lkln ith iy` axl iyw` i`n` :dniz Ð `ed jcia il dpn

lr i`n` Ð eid o`k e`vnp o`k inp xn`c o`nle ?dlra zia oiale dia` zia oia yi welig dn :iieyw`l ivn`wlqc xninl ivn `le !izxz mewna `cg ied `d ?di`x `iadl a`d

jixt i`n Ð ok m`c .di`x `iadl a`d lr jkitl ,sebd zwfg rxzi`e ,oiqexi` mcewn ,jex` onfn e`a el` oineny xkipe ,mipyi mdy rnyn Ð dnr `al oie`xc oywnc dizrc

lr elit` mze` rcil leki lrad oi`y oinen oze`a ixiine ,eid o`k e`vnp o`k dil `xiaq mlerlc :xnel yi ,edine !dwfg meyn `l` on`p `diy xn` `l iy` ax `d ?iy` axl

`cg ied `l `zydc .di`x `iadl a`d lr Ð lrad zeyxl dqpkpy it lr s`y .mc` ipa da exiki `ly dnvr xenyl dlekiy ,dtd gixe ,onf el reawd dtkp oebk ,dwica ici

opiqxbc i`nl ok yxtl okzi `l ,edine .eizeaexw zwica ici lr el` oinen rcil leki oi`c oeik ,xninl `kil qiitzpe d`xe ewcea ok m` `l` qeka dzey oi`y dwfgc Ð izxz mewna

.dia` ziaa dnr cleedl oiie`xd oinena :`ztqezaìò.miiw didy zwfga xengd inwe`l ol dede ,dil riiqn inp sebd zwfge ,wfgen `edy it lr s` Ð di`x `iadl xengd lra

iedile ,`niiw o`nc `zeyxa ifgile :ewelgic dclie xenga dxt silgnd iab (`,w `rivn `aa) "l`eyd"a cenlzd jixtc `de .`nw dxn zwfga dxtl opinwenc l`enyc `nrh `l`

,`zyd oizrc `wlqc i`nl :dniz ,edine .ikd i`w `lc ,`kdc `pwqnd itl jixt mzd !jci` qitzc `kid `nw dxn zwfg` opinwen `l ,`nl` !di`xd eilr exiagn `ivend jci`

xey xkend :(`,av `xza `aa) "zexit xkend" yixa dil zi` diteb l`eny `de ?miiw didy zwfga xengd inwe`l `ki` mbe ,wfgen `edy oeik di`x `iadl xengd lra lr i`n`

zi`c ,`kd oky lk .`nw dxnl riiqn `icixl ipafn `aexc ab lr s` ,`zydc dwfg xza opilf` `l` ,`nw dxn zwfga edl opinwen `le ,oixfeg zernd oi`c ogbp `vnpe exiagl

mzd xninl jixv dn ok m`c ,dipaf dhigylc xninl ol zi` Ð ogbp `ed m` wc `lcnc :`nrh epiid mzdc xninl `kile !sebd zwfg dil riiqnc ,`zydc dwfg xza lfinl ol

,miylya xek :l`eny xn` (`,dw my) "xek zia" wxta :cere !wc `lc meyn `l` ,`ed `aex meyn `l `nrh `de .opilf` `l `penna ,`xeqi`a Ð `aex xza opilf` ik :l`enyl

dxn zwfg meyn e`l l`enyc `nrhc d`xp ok lr !`nw dxn zwfga `nwele .oexg` oeyl e` oey`x oeyl qitz i` dil `wtqnc meyn .dpw oey`x oey`x Ð jl xken ip` rlqa d`q

w mb zn didy ewifgdl epl yi ok Ð zn `ed eiykrc ikid ik ,znc xengd gkzy`c oeik xninl ol zi` `l` ,`nw.oz`ivn zryk ze`nehd lkc (`,c) dcpa xn`c `dl `ince .mce

oi`ven ep`y enk :inp opixn` ikc meyn Ð di`x `iadl lrad lr ding ziaa dlkc `de .ikd xninl ol zi` zeqekd zia iaera z`vnpy ,hgn iabe men iabe ,xeng zzin iab `wece
men
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miwxtריח dyelyaa cenr er sc ± iriax wxtzeaezk
íúä éîã éîiziin jkld ,exagn `ivend `ed ixdy ,di`x `iadl jixvy `ed oic Ð

:xne` z`e ,cnere ef dxta wfgeny df z` cenll `a dz` myne .`penn witne di`x

eciay oenn miwepe di`x iziip?äéîç úéáá äìëlrad lr ipzwc ,oizipznc `tiq Ð

`lc ,dia` ziaa e`vnp elit` ,`yixa inp bilte .dxn` l`ilnb oaxc ,di`x `iadl

ezeyxa wtq clepÐ`iadl lrad lr inp

`l ef di`xe .dzaezk gk riwtdl di`x

s`e .d`iadl jixve ,wifgdl `l` `id `ivedl

dfÐlya ixdy ,wifgdl di`x `iaiy oky lk

.wifgdl `a mixg`íúä éîã àì éúëàåoic Ð

dtiin sebd zwfgc meyn ,di`xl jxhviy `ed

,jkld .ezwfg lr epcinrd :xnel yie ,a`d gk

,da eid qx`zz `ly cry di`x iziin lra

:opiqxb ikd .dwfg `iddl dl rxneìòá àëä
äéãéá ä÷æç é÷åàå äéàø éúééî øåîçäs` Ð

cnrd xn`zyky ,egk z` dtiin sebd zwfg

zncewd ezwfg lr dkiyn zrya xengd z`

Ð.zn dxtd lra zeyxae ,epcinrz ig zwfga

di`x ekixvn dz` dnle?øá ïîçð áø øîà
ïéùåã÷ìå äéáà úéáá äìë ÷çöé`yix Ð

lr di`x z`ad lihnc ,dizriiq oizipznc

xfrl` iaxke .elv` seb zwfgy it lr s` a`d

bilt inp `tiqae ,`id ryedi iax :xn`c

clep `ly it lr s`e ,[a` lr di`x lihdl]

`ivedl di`x `idd :jl `iywce .ezeyxa wtq

`idÐoiyecwd el akrl s` el dkixv di`xd

di`x `iai `l m`y ,eciayÐefe ,mxifgiÐ

ecia `id wifgdl.àîéú àìå`pin`c `d Ð

.eciay oiyecwd el akrl s` dkixv di`xdy

åðúéð ïéòåáéèì åàì ïéùåã÷ øîàã ïàîã àáéìà
zn m`y ,epzip oireaihl e`l oiyecw mzq Ð

ozgdÐeed ik ,`kd jkld .oixfeg oiyecwd

wtq oiyecwÐdkixve ,oda dti dgk oi`

i`e .`xza `aaa `zbelt jde .di`x `iadl

l`enyc `zrnyc `ibeq opinwen ikid :`iyw

`zriiq iziin ryedi iaxcne ,xfrl` iaxk?`d

`nw wxta xn` l`ilnb oaxk dkld l`eny

!(a,ai zeaezk)Ðopinwen `pwqne ,inp ikd oi`

ipwiwfn in :xn`z m`e .ikd l`eny xn` `lc

df oeyla ef `ibeq cinrdl?axe `axk dnwep

iy` axe `axl `iywc ,xnel xyt` i` !iy`

lr `tiqe ,a`d lr `yix ;ipzw `weec oizipzn

l`eny eli`e .ozeyxa clep wtqdy lradÐ

.di`x ywal jixvd ezeyxa wtqd clep `ly in lrúåñåëä úéá éáåòáyi mewn Ð

iaer ezty aiaq ea yie ,qek oirk `edy ,zeqekd zia iexw ,qqndl jenq qxkd y`xa

jezne ,iaer eze`a daegz hgn `vnpe .o"ileaecx f"rlae ,miweace miletk miltk ipy

.elek dzawp `ly dl xyt` eiaerãçà ãöî.miptan `l` d`xp hgnd oi` Ðäøùë
.awp df oi`y Ðäèéçù éðôì àåäù.dtixhe Ðäèéçù øçàì àåäù.dxiyke Ðäùìù

äèéçù íãå÷ íéîémini dyly jeza df gah dgwl m`e ÐÐxifgie ,`ed zerh gwn

mincd dilra elÐ.dtixh el xknyäëîä éô ãìâåä àìizgwl `ly cr :xne` df Ð

.izxknyn :xne` dfe ,awip'åë åøéáçî àéöåîäinc gahd aidi i`e ÐÐ`ed `vnp

di`x gky` `l i`e .di`xd eilre ,`ivendÐezndaa ixde ,wtqn eizerna df wifgi

.l`enyc xengc `inec ,`zerix `vnpéàîàål`enyk i` ÐÐdi`x dnda lra iziil

,ecia zernd cinrdl.xengd lrac `inecéîã çáè áéäé àìã`ivend ipzwc `d Ð

exiagnÐ.raz `w edi`c oebke ,xn`w dnda lraaà÷ñô éàîzxn`w i`n :dinza Ð?

`id dnda lra lr di`x mlerlc `pzl dil `xiaq i`Ð`ed oiae `ivend `ed oia

cinrndÐmlerl dnda lral edxewe ,dnda lraa "exiagn `ivend" dpey `ed j`id

"exiagn `ivend"?`ede ,dpn`a zenda mixken mlerly aevw xac `pzd wqt ike

`ivend?!éçà äãåäé.eed l`wfgi (ax) ipa mdipy inxe dcedi ax Ð÷ôñ ãìåðù ìë
åúåùøáclep ezeyxa wtqe li`ed ,dkiyn mcew xengd zny di`x `iadl dxtd lra lr ÐÐ.dxt zkiyn xg`l cr zn xengd `vnp `lyäìë àðåú àðúådil `xiaqe Ð

dvxzcke ,`ed `pz cg oizipzn dlekc l`enyl`vnpy iny ,`zriiq `tiqe `yixe .lirl `axoetniqdezeyxaÐdia` ziaa dcer :di`x `iadl eilrÐ;di`x `iadl a`d lr

lrad zeyxa `idy ,dtegl dqpkpÐeing ziaa xc `ed elit`e .di`x `iadl lrad lrÐ.`id ezeyxaçáè úåùøá à÷éôñãéìééúà`vnp `ly Ðzetxhd.ecil z`ay cr

éîã çáè áéäéãaidi `l elit`e ÐÐ,`pz ,`nzqn `l` .`id eilr di`xd inpgahlÐ.dil ixw "exiagn `ivend"
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jklide ,men da clep dqx`zpync xninl `ki` izk` ,dqipk mcew did ok Ð dzr men

da did zeieyx izy mcew epiidc ,oiqexi` mcewc opixn` `l i`d ilekc ,daezk dl zi`

did df zeyx zqipkl mcew xni` Ð dia` ziaa la` ,dzr oi`ven ep`y dn ici lr ,men

zryk ze`nehd lk xn`c `ed miycwc `xneg meyn `wecc ,d`xp oi`e .dzr `edy enk

`xza wxta l`eny xn`c :dyw cere .oz`ivn

dycwe ,jxca dia` dycw :(`,hr) oiyecwc

oiyyeg Ð epiptl zxbea `id ixde ,xira dnvr

zxbea `idy enk opixn` `le .odipy iyecwl

mzdc xninl `kile !oiyecw mcew dzid ok dzr

dlr iziin `dc Ð yi` zy`c `xneg meyn

d`xpe !oenn iabc ozp iaxe awri iaxc `zbelt

wifgny ,`kd `wecc :xy` xa wgvi epiaxl

,dxexa dprh mey el oi`e ,dxta wteqn envr

xza opilf`c `ed Ð `zilc o`nk ezwfg `iede

`rivn `aa) odk etwzl ince ,`nw dxnc dwfg

`vnpe exagl xey xkna la` .ecin oi`ivenc (a,e

oerhl el yi ,ikdle ikdl oiaf `xabc oeik ,ogbp

`zi` m`e ,jl eizxkn dhigyl :wifgnl

oeike ,iyextl jl ded Ð dil ziraw `icixlc

oke .ezwfg dil ipd` Ð zi`ce dprh el yic

,jl xken ip` rlqa d`q ,miylya xekc `idda

efi`ay ,zepeyld izy zxn` jkl :oerhl el yi

oi` Ð wfgen `edy oeike .qetz` dvx`y

df itle .dprh el yiy oeik ,ezwfgn oenn `ivedl

enk ,jenqac qxhpewd yexit xity iz` `l

.yxt`yäìëdn Ð oiyecwle dia` ziaa

xn`c o`nk dil `xiaqc qxhpewd yxity

.`xidp `l Ð ef dpy `l ef dpyy in ,`xaz

epiidc oiyecwle dia` ziaa dlk dl iwen ikidc

`ipdn `l ryedi iax xn`c xeni` ?ryedi iaxk

inwe`l ,`penn iwet`l ilin ipd sebd zwfg

lirlc :mz epiax dywn cere ?xn` in `penn

`kid `teb zwfg xza ryedi iax lif`c opigken

`penn zwfgc `kd oky lke ,`penn zwfg `kilc

:cere !dxza ryedi iax lif`c sebd zwfgl riiqn

(a,ai) `nw wxta wiqt diteb l`eny `dcdkld

hgnc `iddn jixt i`n :cere !l`ilnb oaxk

oaxk `iddc `nil ?zeqekd zia iaera z`vnpy

:yxtl d`xpe !ryedi iaxk edi`e l`ilnb

ziaa dlkn `zyd silie ,iy` axk l`enyc

a`c ab lr s` ,mzdc ikid ikc .oiyecwle dia`

`l dcic sebd zwfgc ,di`x `iadl jixv wfgen

`iadl xengd lra lr `kd inp ikd Ð a`l ipdn

icin biltn `l `zyde .dicic iabl ipdn `l xengd zwfgc ,wfgen `edy it lr s` di`x

`kil Ð eid o`k e`vnp o`k xn`c `axk la` .ezeyxa clep `ll ezeyxa wtq clepy oia

lra zeyx zwfg rxzi` `l Ð `kd la` ,a`d zeyx zwfg rxzi`c mzd ip`yc ,`nwe`l

.dxtd lra zeyx rxzi` ,daxc` `l` ,xengdìëdi`x `iadl eilr ezeyxa wtq clepy

`iadl eilr Ð ezeyxa clepy eze` wfgen `ed elit`e .`axk oizipznc dlkl iwe`e Ð

m`e .wfgen `ede inc aidi `lc ab lr s` ,di`x gah iziilc hgnc `iddn jixtck ,di`x

ifgipe :dclie xenga dxt silgn iab (`,w `rivn `aa) "l`eyd"a jixtc `dn :xn`z

zeyxa ied i`c rnyn Ð di`xd eilr exiagn `ivend jci` iedipe ,`niiw o`nc `zeyxa

jyny xg`e ,ezeyxa ,wtq clep `lde ?i`n`e ,di`x `iadl dxtd lra lr Ð xengd lra

,mzd ik `zeaihl clepy wtq oia wlgl jixve !dxtd dcliy rcep xengd z` dxtd lra

.`kd ik `zerixbl clepy wtqlàðúåikid ikc .ding ziaa dlk epiid Ð dlk `pez

iwe` inp `kd Ð wfgeny it lr s` ,men `z`c `ed `zyde ,dnily zwfga dl opinwenc

.dzn `id `zyde ,zniiw `idy zwfga xengd
la`
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כתובות. המדיר - פרק שביעי דף עו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc zeaezk(oey`x meil)

,äéáà úéáa älkziaa dcere oinen da e`vnpy ote`d epiide ©¨§¥¨¦¨
itke ,di`x `iadl a`d lry dpynd zligza xn`py ,dia`

lirl xfrl` iax z`f x`iay(:dr)iax zrck xn`p df oicy ,
,dy`d ly sebd zwfgn dticr lrad ly oennd zwfgy ,ryedi
,ok oicd didi ezeyxa wtqd clepe lrad zeyxa `id m` elit`e
efe ,di`x `ll lradn dzaezk oenn z` `ivedl dleki dpi`y
didy di`x `iadl xengd lra lry ,l`eny ly epicl di`x
ixg` wtqd clepy s`e ,dxtd z` jyny drya miiw exeng
,dxtd lra zeyxa cnerk aygp xengd didyk ,dxtd zkiyn
oennd xwira wtq yiyke ,oenn zwfg xg` mikled mewn lkn
.mdly i`ce oennd didy mipey`xd milrad zwfg xg` mikled

:`xnbd dgecéîc éî,dfl df mipecipd z` zencl xyt` ike - ¦¨¥
ixde,íúä,epizpynaéúééîd `ian -äéàø áàoinend eclepy ¨¨©§¥¨§¨¨

,oiqexi`d xg`l÷étîe,eza zaezk inc z` lradn `ivene - ©¦
la` .di`x dpynd dkixvd oenn `ivedl icke,àëäly oecipa ¨¨

,xenga dxt silgn iabl l`enyéúééî`ian -äéàø øBîçä ìòa ©§¥©©©£§¨¨
,dkiynd xg`l xengd znyíé÷Bîez` xizen `ed jkae - ¦

yi df ote`a s`y dpyndn gikedl ozip cvike ,ezeyxa dxtd
,di`xa jxev yi oenn `ivedl ick wxy okzi ixde ,di`xa jxev
jxev oi` eciay oenna wfgen x`ydl mc`d `ay ote`a eli`e

.di`xa
:xg` ote`a l`eny zi`x z` `xnbd zx`an,àaà éaø øîà̈©©¦©¨

oicn `id l`eny zgked `l`,äéîç úéáa älkdpyna epipyy ©¨§¥¨¦¨
itle ,oiqexi`d mcew oinend da eidy di`x `iadl lrad lry
zwfgy l`ilnb oax zrcl xn`p df oic xfrl` iax ly exe`ia
lrad lr dia` ziaa dcera s`e ,oenn zwfg lr dticr sebd
`vnpe ,daezka aiigzi `ly epenna wifgdl ick di`x `iadl
wifgdl di`x `iadl lrad lr ,a`d ziaa clep wtqdy s`y
,i`cea eaiign dy`d cia `vnpd daezkd xhyy oeik ,epenna
oicl o`kn cenll yie ,wtq zprh `id minen da e`vnpy ezprhe
wtqdy s` di`x `iadl xengd lra lry ,xenga dxt silgnd

s`e ,ezeyxa clep `lixdy ,wifgdl `l` `ivedl `a epi`y
oky lke ,di`x `iadl jixv envr oenna wifgnd lrad elit`
epi`y onf lky ,exiag ly dxta wifgdl dvex xengd lray o`k

.mipey`xd milrad zwfga dze` micinrn ,di`x `ian
:ef di`x s` `xnbd dgecéîc àì ézkàåmipecipd oi` oiicre - §©©¦Ÿ¨¥

ixdy ,miey,íúäd ,epizpynadé÷æçì déì òøîe äéàø éúééî ìòa ¨¨©©©§¥§¨¨¥©¥§¤§¥
,áàcoeik `ed di`x `iadl jixv lrady mrhd ,xnelk §¨

minend eclepy zxne`d ,zad ly 'sebd zwfg' a`l zriiqny
s` ,eixacl di`x `iadl lrad lr lhen okle ,oiqexi`d xg`l

la` .oenna wfgen `edy,àëäsebd zwfg oi` ,l`eny ly oecipa ¨¨
`l` ,dkiynd mcew xengd zny xnel ,dxtd lral zriiqn
xnel ,xengd lral zriiqn xengd ly sebd zwfg ,jtidl
`vnpe ,oipwd xg`l wx zne ,dxtd zkiyn zra ig did xengdy

l`eny ixaclye ,äéàø éúééî øBîçä ìòa`ed jkadé÷æç íé÷Bî ©©©£©§¥§¨¨¦¤§¥
déãéasebd zwfg zngn ecia zwfgend dxtd z` ecia cinrn - ¦¥

gken `l df xace ,oipwd zra ig didy zxne`d ,xengd ly
`iadl eilr wfgenl zriiqn sebd zwfgy mewnay ,epizpynn

.eixacl di`x
`l` :xg` ote`a l`eny ly ezi`x z` `xnbd zx`anáø øîà̈©©

,÷çöé øa ïîçðoicn `id l`eny ly ezi`xäéáà úéáa älk ©§¨©¦§¨©¨§¥¨¦¨
ixa xen`d,ryedi iaxk `yixd zxaeq xfrl` iax zrcly ,`y

,di`x `iadl a`d lr ding ziaa dlka s`y,ïéLec÷ìe,xnelk §¦¦
efy ,daezk zeabl ick di`x `iadl jixv a`dy jkn di`xd oi`
znizqn rnyny jkn `id di`xd `l` ,oenn `ivedl di`x
a`d jixv ecia oiyecwd sqk z` wifgdl ick s`y dpynd
oiqexi`d xg`l oinend eclepy giken epi` m`e ,di`x `iadl
orehd lral exifgdl eilr `l` oiyecwd sqka wifgdl leki epi`
mixne` ep` oenn zwfgd oiprl s`y gkene ,zerh gwn df didy

ok m` `l` ,mipey`xd milrad zwfga oennd z` micinrny
lray ,xenga dxt silgn oiprl oicd `ede ,di`x wfgend `iai
di`x `iadl jixv ecia exiag zxt z` wifgdl dvexd xengd

.eixacl
:epizpynn l`eny ly ezi`x z` x`ane siqen wgvi xa ongp ax

àîéz àìå`iadl a`d lry mixne` ep`y dny xn`z l`e - §Ÿ¥¨
wx epiid ,oiyecwd sqk z` wifgdl ick di`xøîàc ïàîc àaélà©¦¨§©§¨©

'eðzéð ïéòeaéèì åàì ïéLec÷',dy`l mipzipd oiyecw zern mzq - ¦¦¨§¦¦¦§
m` wx `l` ,ote` lka dcia ex`yiy zpn lr dl epzip `l
mcew zeni m` j` ,mda wifgdl dy`d lkez seqal dp`yi
miaygp mpi` jky oeike ,eiyxeil el` zern exfgi oi`eypd
okle ,eza z` `yiy cr ecia oecwtk `l` a`d cia 'miwfgen'k
sqka wifgdl ick eixacl di`x `iadl a`d lry dpynd dxn`
dxt silgnay oeik ,l`eny ixacl di`x ef oi` `linne ,oiyecwd
dfay okzie ,milra zxeza dxta wifgn xengd lra ixd xenga
wifgdle jiyndl ick di`x `iadl jixv epi`y epizpyn xeaqz
sqke 'epzip oireaihl oiyecw'y xn`c o`nl eli`e .dxta
`l seqa m` s` dcia x`yiy ok zrc lr dy`l ozip oiyecwd
ozip oiyecwd sqk ixdy ,llk di`x `iadl jixv a`d oi` ,`ypz
.di`x `iadl a`d lry dpynd dxn` df lr `le ,i`pz `ll el
epizpynn giked `ed cvik ,l`eny lr ddinzd xefgz ok m`e

.epic z`àlàick di`x `iadl a`d lry epizpyna x`eand ¤¨
epiid oiyecwd sqka wifgdlïéòeaéèì ïéLec÷' øîàc ïàîì eléôà£¦§©§¨©¦¦§¦¦

,'eðzéðlr s`e ,`ypz `l seqa m` s` a`l jiiy oiyecwd sqke ¦§
k`y di`x `iadl a`d z` dpynd dkixvn ok itoiyecwd elg o

s`y ,l`eny ixacl di`x ef ixde] dry dze`a oinen da eid `le
ig exeng didy di`x `iadl jixv dxta wifgnd xengd lra
s`y mrhde ,[dxta wifgdle jiyndl lkeiy ick ,dry dze`a
di`x `iadl a`d jixv 'epzip oireaihl oiyecw' xn`c o`nl

c oeik ,eixacléléî éðäz` ozep lrady mixne` ep`y ,df xac - ¨¥¦¥
m` elit` dia` e` dy`d cia x`yiy ok zrc lr oiyecwd sqk

a epiid ,dp`yi `léàcå éLecé÷zngn wxy ,mixenb oiyecw - ¦¥©©
,lrad d`yp `l okn xg`l rxi`y qpe`ìáàa,úeòè éLecé÷ £¨¦¥¨

zrya xak eidy okzie ,oinen da yiy xxazdy o`k oebk
okle ,mcia oiyecwd sqk x`yiy lrad zpeek dzid `l ,oiyecwd
mcew el` oinen da eidy oreh lrady epizpyn ly oecipa

,oiqexi`déúééî éàa`d `iad m` -äéàøda eclepy eixacl ¦©§¥§¨¨
,oiqexi`d xg`l oinendïéàzerna wifgdl leki `ed ok` - ¦

la` ,oiyecwdàì éàyegl yie ,eixacl di`x `iad `l m` - ¦Ÿ
,zerh iyecw oiyecwd eidyàìzerna wifgdl leki a`d oi` - Ÿ

milra zwfg xg` zkll yie ely md m` wtqy oeik ,el`
a`d lry `yixa epizpyn dxn` df lry oeike .mipey`xd
`idyk s`e ,eciay oiyecwd sqk z` wifgdl ick di`x `iadl
di`x `iadl jixv oenna wfgend s`y gken ,ding ziaa xak
z` mixifgn di`x `ian epi` m`e ,ecia oennd z` xi`ydl ick
dxt silgn iabl oicd `ede ,mipey`xd milrad icil xacd
dvex m`e ,mipey`xd dilra zwfga dxtd z` miwifgny ,xenga
xengd did ok`y di`x `iadl eilr ,da wifgdl xengd lra

.dxtd zkiyn zra miiw
zwqerd `ziixan l`eny ixac lr zeywdl dkiynn `xnbd

oilega dpyna epnpy zetixhd on zg` .zetixh ipipra(.an)`id
xai` `ede ,'zeqekd zia'a yletn awp dndad iiga dyrp m`
miza ieyr ekeze ,leaiw ziae llg el yiy qxkd y`xa `vnpd
dywn .letk iaer yi ezty aiaqe ,zeqek enk mi`xpd miza

:`xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyúàöîpL èçîdndad seba ¥¦¥©©¤¦§¥
daegzeéáBòaly dletkd dtya -,úBñBkä úéahgnd m` §¦¥©

wx daegzãçà ãvîwx dawipe zeqekd zia ly iniptd ecivn - ¦©¤¨
dndad ,ipevigd cvd cr `vi `le ziniptd eptec,äøLkmle` §¥¨

otecd awip m`,ïéããö éðMî,xarl xarn otecd awipy ixd ¦§¥§¨¦
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ריט miwxt dyelyaa cenr er sc ± iriax wxtzeaezk
íúä éîã éîiziin jkld ,exagn `ivend `ed ixdy ,di`x `iadl jixvy `ed oic Ð

:xne` z`e ,cnere ef dxta wfgeny df z` cenll `a dz` myne .`penn witne di`x

eciay oenn miwepe di`x iziip?äéîç úéáá äìëlrad lr ipzwc ,oizipznc `tiq Ð

`lc ,dia` ziaa e`vnp elit` ,`yixa inp bilte .dxn` l`ilnb oaxc ,di`x `iadl

ezeyxa wtq clepÐ`iadl lrad lr inp

`l ef di`xe .dzaezk gk riwtdl di`x

s`e .d`iadl jixve ,wifgdl `l` `id `ivedl

dfÐlya ixdy ,wifgdl di`x `iaiy oky lk

.wifgdl `a mixg`íúä éîã àì éúëàåoic Ð

dtiin sebd zwfgc meyn ,di`xl jxhviy `ed

,jkld .ezwfg lr epcinrd :xnel yie ,a`d gk

,da eid qx`zz `ly cry di`x iziin lra

:opiqxb ikd .dwfg `iddl dl rxneìòá àëä
äéãéá ä÷æç é÷åàå äéàø éúééî øåîçäs` Ð

cnrd xn`zyky ,egk z` dtiin sebd zwfg

zncewd ezwfg lr dkiyn zrya xengd z`

Ð.zn dxtd lra zeyxae ,epcinrz ig zwfga

di`x ekixvn dz` dnle?øá ïîçð áø øîà
ïéùåã÷ìå äéáà úéáá äìë ÷çöé`yix Ð

lr di`x z`ad lihnc ,dizriiq oizipznc

xfrl` iaxke .elv` seb zwfgy it lr s` a`d

bilt inp `tiqae ,`id ryedi iax :xn`c

clep `ly it lr s`e ,[a` lr di`x lihdl]

`ivedl di`x `idd :jl `iywce .ezeyxa wtq

`idÐoiyecwd el akrl s` el dkixv di`xd

di`x `iai `l m`y ,eciayÐefe ,mxifgiÐ

ecia `id wifgdl.àîéú àìå`pin`c `d Ð

.eciay oiyecwd el akrl s` dkixv di`xdy

åðúéð ïéòåáéèì åàì ïéùåã÷ øîàã ïàîã àáéìà
zn m`y ,epzip oireaihl e`l oiyecw mzq Ð

ozgdÐeed ik ,`kd jkld .oixfeg oiyecwd

wtq oiyecwÐdkixve ,oda dti dgk oi`

i`e .`xza `aaa `zbelt jde .di`x `iadl

l`enyc `zrnyc `ibeq opinwen ikid :`iyw

`zriiq iziin ryedi iaxcne ,xfrl` iaxk?`d

`nw wxta xn` l`ilnb oaxk dkld l`eny

!(a,ai zeaezk)Ðopinwen `pwqne ,inp ikd oi`

ipwiwfn in :xn`z m`e .ikd l`eny xn` `lc

df oeyla ef `ibeq cinrdl?axe `axk dnwep

iy` axe `axl `iywc ,xnel xyt` i` !iy`

lr `tiqe ,a`d lr `yix ;ipzw `weec oizipzn

l`eny eli`e .ozeyxa clep wtqdy lradÐ

.di`x ywal jixvd ezeyxa wtqd clep `ly in lrúåñåëä úéá éáåòáyi mewn Ð

iaer ezty aiaq ea yie ,qek oirk `edy ,zeqekd zia iexw ,qqndl jenq qxkd y`xa

jezne ,iaer eze`a daegz hgn `vnpe .o"ileaecx f"rlae ,miweace miletk miltk ipy

.elek dzawp `ly dl xyt` eiaerãçà ãöî.miptan `l` d`xp hgnd oi` Ðäøùë
.awp df oi`y Ðäèéçù éðôì àåäù.dtixhe Ðäèéçù øçàì àåäù.dxiyke Ðäùìù

äèéçù íãå÷ íéîémini dyly jeza df gah dgwl m`e ÐÐxifgie ,`ed zerh gwn

mincd dilra elÐ.dtixh el xknyäëîä éô ãìâåä àìizgwl `ly cr :xne` df Ð

.izxknyn :xne` dfe ,awip'åë åøéáçî àéöåîäinc gahd aidi i`e ÐÐ`ed `vnp

di`x gky` `l i`e .di`xd eilre ,`ivendÐezndaa ixde ,wtqn eizerna df wifgi

.l`enyc xengc `inec ,`zerix `vnpéàîàål`enyk i` ÐÐdi`x dnda lra iziil

,ecia zernd cinrdl.xengd lrac `inecéîã çáè áéäé àìã`ivend ipzwc `d Ð

exiagnÐ.raz `w edi`c oebke ,xn`w dnda lraaà÷ñô éàîzxn`w i`n :dinza Ð?

`id dnda lra lr di`x mlerlc `pzl dil `xiaq i`Ð`ed oiae `ivend `ed oia

cinrndÐmlerl dnda lral edxewe ,dnda lraa "exiagn `ivend" dpey `ed j`id

"exiagn `ivend"?`ede ,dpn`a zenda mixken mlerly aevw xac `pzd wqt ike

`ivend?!éçà äãåäé.eed l`wfgi (ax) ipa mdipy inxe dcedi ax Ð÷ôñ ãìåðù ìë
åúåùøáclep ezeyxa wtqe li`ed ,dkiyn mcew xengd zny di`x `iadl dxtd lra lr ÐÐ.dxt zkiyn xg`l cr zn xengd `vnp `lyäìë àðåú àðúådil `xiaqe Ð

dvxzcke ,`ed `pz cg oizipzn dlekc l`enyl`vnpy iny ,`zriiq `tiqe `yixe .lirl `axoetniqdezeyxaÐdia` ziaa dcer :di`x `iadl eilrÐ;di`x `iadl a`d lr

lrad zeyxa `idy ,dtegl dqpkpÐeing ziaa xc `ed elit`e .di`x `iadl lrad lrÐ.`id ezeyxaçáè úåùøá à÷éôñãéìééúà`vnp `ly Ðzetxhd.ecil z`ay cr

éîã çáè áéäéãaidi `l elit`e ÐÐ,`pz ,`nzqn `l` .`id eilr di`xd inpgahlÐ.dil ixw "exiagn `ivend"
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jklide ,men da clep dqx`zpync xninl `ki` izk` ,dqipk mcew did ok Ð dzr men

da did zeieyx izy mcew epiidc ,oiqexi` mcewc opixn` `l i`d ilekc ,daezk dl zi`

did df zeyx zqipkl mcew xni` Ð dia` ziaa la` ,dzr oi`ven ep`y dn ici lr ,men

zryk ze`nehd lk xn`c `ed miycwc `xneg meyn `wecc ,d`xp oi`e .dzr `edy enk

`xza wxta l`eny xn`c :dyw cere .oz`ivn

dycwe ,jxca dia` dycw :(`,hr) oiyecwc

oiyyeg Ð epiptl zxbea `id ixde ,xira dnvr

zxbea `idy enk opixn` `le .odipy iyecwl

mzdc xninl `kile !oiyecw mcew dzid ok dzr

dlr iziin `dc Ð yi` zy`c `xneg meyn

d`xpe !oenn iabc ozp iaxe awri iaxc `zbelt

wifgny ,`kd `wecc :xy` xa wgvi epiaxl

,dxexa dprh mey el oi`e ,dxta wteqn envr

xza opilf`c `ed Ð `zilc o`nk ezwfg `iede

`rivn `aa) odk etwzl ince ,`nw dxnc dwfg

`vnpe exagl xey xkna la` .ecin oi`ivenc (a,e

oerhl el yi ,ikdle ikdl oiaf `xabc oeik ,ogbp

`zi` m`e ,jl eizxkn dhigyl :wifgnl

oeike ,iyextl jl ded Ð dil ziraw `icixlc

oke .ezwfg dil ipd` Ð zi`ce dprh el yic

,jl xken ip` rlqa d`q ,miylya xekc `idda

efi`ay ,zepeyld izy zxn` jkl :oerhl el yi

oi` Ð wfgen `edy oeike .qetz` dvx`y

df itle .dprh el yiy oeik ,ezwfgn oenn `ivedl

enk ,jenqac qxhpewd yexit xity iz` `l

.yxt`yäìëdn Ð oiyecwle dia` ziaa

xn`c o`nk dil `xiaqc qxhpewd yxity

.`xidp `l Ð ef dpy `l ef dpyy in ,`xaz

epiidc oiyecwle dia` ziaa dlk dl iwen ikidc

`ipdn `l ryedi iax xn`c xeni` ?ryedi iaxk

inwe`l ,`penn iwet`l ilin ipd sebd zwfg

lirlc :mz epiax dywn cere ?xn` in `penn

`kid `teb zwfg xza ryedi iax lif`c opigken

`penn zwfgc `kd oky lke ,`penn zwfg `kilc

:cere !dxza ryedi iax lif`c sebd zwfgl riiqn

(a,ai) `nw wxta wiqt diteb l`eny `dcdkld

hgnc `iddn jixt i`n :cere !l`ilnb oaxk

oaxk `iddc `nil ?zeqekd zia iaera z`vnpy

:yxtl d`xpe !ryedi iaxk edi`e l`ilnb

ziaa dlkn `zyd silie ,iy` axk l`enyc

a`c ab lr s` ,mzdc ikid ikc .oiyecwle dia`

`l dcic sebd zwfgc ,di`x `iadl jixv wfgen

`iadl xengd lra lr `kd inp ikd Ð a`l ipdn

icin biltn `l `zyde .dicic iabl ipdn `l xengd zwfgc ,wfgen `edy it lr s` di`x

`kil Ð eid o`k e`vnp o`k xn`c `axk la` .ezeyxa clep `ll ezeyxa wtq clepy oia

lra zeyx zwfg rxzi` `l Ð `kd la` ,a`d zeyx zwfg rxzi`c mzd ip`yc ,`nwe`l

.dxtd lra zeyx rxzi` ,daxc` `l` ,xengdìëdi`x `iadl eilr ezeyxa wtq clepy

`iadl eilr Ð ezeyxa clepy eze` wfgen `ed elit`e .`axk oizipznc dlkl iwe`e Ð

m`e .wfgen `ede inc aidi `lc ab lr s` ,di`x gah iziilc hgnc `iddn jixtck ,di`x

ifgipe :dclie xenga dxt silgn iab (`,w `rivn `aa) "l`eyd"a jixtc `dn :xn`z

zeyxa ied i`c rnyn Ð di`xd eilr exiagn `ivend jci` iedipe ,`niiw o`nc `zeyxa

jyny xg`e ,ezeyxa ,wtq clep `lde ?i`n`e ,di`x `iadl dxtd lra lr Ð xengd lra

,mzd ik `zeaihl clepy wtq oia wlgl jixve !dxtd dcliy rcep xengd z` dxtd lra

.`kd ik `zerixbl clepy wtqlàðúåikid ikc .ding ziaa dlk epiid Ð dlk `pez

iwe` inp `kd Ð wfgeny it lr s` ,men `z`c `ed `zyde ,dnily zwfga dl opinwenc

.dzn `id `zyde ,zniiw `idy zwfga xengd
la`
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,äéáà úéáa älkziaa dcere oinen da e`vnpy ote`d epiide ©¨§¥¨¦¨
itke ,di`x `iadl a`d lry dpynd zligza xn`py ,dia`

lirl xfrl` iax z`f x`iay(:dr)iax zrck xn`p df oicy ,
,dy`d ly sebd zwfgn dticr lrad ly oennd zwfgy ,ryedi
,ok oicd didi ezeyxa wtqd clepe lrad zeyxa `id m` elit`e
efe ,di`x `ll lradn dzaezk oenn z` `ivedl dleki dpi`y
didy di`x `iadl xengd lra lry ,l`eny ly epicl di`x
ixg` wtqd clepy s`e ,dxtd z` jyny drya miiw exeng
,dxtd lra zeyxa cnerk aygp xengd didyk ,dxtd zkiyn
oennd xwira wtq yiyke ,oenn zwfg xg` mikled mewn lkn
.mdly i`ce oennd didy mipey`xd milrad zwfg xg` mikled

:`xnbd dgecéîc éî,dfl df mipecipd z` zencl xyt` ike - ¦¨¥
ixde,íúä,epizpynaéúééîd `ian -äéàø áàoinend eclepy ¨¨©§¥¨§¨¨

,oiqexi`d xg`l÷étîe,eza zaezk inc z` lradn `ivene - ©¦
la` .di`x dpynd dkixvd oenn `ivedl icke,àëäly oecipa ¨¨

,xenga dxt silgn iabl l`enyéúééî`ian -äéàø øBîçä ìòa ©§¥©©©£§¨¨
,dkiynd xg`l xengd znyíé÷Bîez` xizen `ed jkae - ¦

yi df ote`a s`y dpyndn gikedl ozip cvike ,ezeyxa dxtd
,di`xa jxev yi oenn `ivedl ick wxy okzi ixde ,di`xa jxev
jxev oi` eciay oenna wfgen x`ydl mc`d `ay ote`a eli`e

.di`xa
:xg` ote`a l`eny zi`x z` `xnbd zx`an,àaà éaø øîà̈©©¦©¨

oicn `id l`eny zgked `l`,äéîç úéáa älkdpyna epipyy ©¨§¥¨¦¨
itle ,oiqexi`d mcew oinend da eidy di`x `iadl lrad lry
zwfgy l`ilnb oax zrcl xn`p df oic xfrl` iax ly exe`ia
lrad lr dia` ziaa dcera s`e ,oenn zwfg lr dticr sebd
`vnpe ,daezka aiigzi `ly epenna wifgdl ick di`x `iadl
wifgdl di`x `iadl lrad lr ,a`d ziaa clep wtqdy s`y
,i`cea eaiign dy`d cia `vnpd daezkd xhyy oeik ,epenna
oicl o`kn cenll yie ,wtq zprh `id minen da e`vnpy ezprhe
wtqdy s` di`x `iadl xengd lra lry ,xenga dxt silgnd

s`e ,ezeyxa clep `lixdy ,wifgdl `l` `ivedl `a epi`y
oky lke ,di`x `iadl jixv envr oenna wifgnd lrad elit`
epi`y onf lky ,exiag ly dxta wifgdl dvex xengd lray o`k

.mipey`xd milrad zwfga dze` micinrn ,di`x `ian
:ef di`x s` `xnbd dgecéîc àì ézkàåmipecipd oi` oiicre - §©©¦Ÿ¨¥

ixdy ,miey,íúäd ,epizpynadé÷æçì déì òøîe äéàø éúééî ìòa ¨¨©©©§¥§¨¨¥©¥§¤§¥
,áàcoeik `ed di`x `iadl jixv lrady mrhd ,xnelk §¨

minend eclepy zxne`d ,zad ly 'sebd zwfg' a`l zriiqny
s` ,eixacl di`x `iadl lrad lr lhen okle ,oiqexi`d xg`l

la` .oenna wfgen `edy,àëäsebd zwfg oi` ,l`eny ly oecipa ¨¨
`l` ,dkiynd mcew xengd zny xnel ,dxtd lral zriiqn
xnel ,xengd lral zriiqn xengd ly sebd zwfg ,jtidl
`vnpe ,oipwd xg`l wx zne ,dxtd zkiyn zra ig did xengdy

l`eny ixaclye ,äéàø éúééî øBîçä ìòa`ed jkadé÷æç íé÷Bî ©©©£©§¥§¨¨¦¤§¥
déãéasebd zwfg zngn ecia zwfgend dxtd z` ecia cinrn - ¦¥

gken `l df xace ,oipwd zra ig didy zxne`d ,xengd ly
`iadl eilr wfgenl zriiqn sebd zwfgy mewnay ,epizpynn

.eixacl di`x
`l` :xg` ote`a l`eny ly ezi`x z` `xnbd zx`anáø øîà̈©©

,÷çöé øa ïîçðoicn `id l`eny ly ezi`xäéáà úéáa älk ©§¨©¦§¨©¨§¥¨¦¨
ixa xen`d,ryedi iaxk `yixd zxaeq xfrl` iax zrcly ,`y

,di`x `iadl a`d lr ding ziaa dlka s`y,ïéLec÷ìe,xnelk §¦¦
efy ,daezk zeabl ick di`x `iadl jixv a`dy jkn di`xd oi`
znizqn rnyny jkn `id di`xd `l` ,oenn `ivedl di`x
a`d jixv ecia oiyecwd sqk z` wifgdl ick s`y dpynd
oiqexi`d xg`l oinend eclepy giken epi` m`e ,di`x `iadl
orehd lral exifgdl eilr `l` oiyecwd sqka wifgdl leki epi`
mixne` ep` oenn zwfgd oiprl s`y gkene ,zerh gwn df didy

ok m` `l` ,mipey`xd milrad zwfga oennd z` micinrny
lray ,xenga dxt silgn oiprl oicd `ede ,di`x wfgend `iai
di`x `iadl jixv ecia exiag zxt z` wifgdl dvexd xengd

.eixacl
:epizpynn l`eny ly ezi`x z` x`ane siqen wgvi xa ongp ax

àîéz àìå`iadl a`d lry mixne` ep`y dny xn`z l`e - §Ÿ¥¨
wx epiid ,oiyecwd sqk z` wifgdl ick di`xøîàc ïàîc àaélà©¦¨§©§¨©

'eðzéð ïéòeaéèì åàì ïéLec÷',dy`l mipzipd oiyecw zern mzq - ¦¦¨§¦¦¦§
m` wx `l` ,ote` lka dcia ex`yiy zpn lr dl epzip `l
mcew zeni m` j` ,mda wifgdl dy`d lkez seqal dp`yi
miaygp mpi` jky oeike ,eiyxeil el` zern exfgi oi`eypd
okle ,eza z` `yiy cr ecia oecwtk `l` a`d cia 'miwfgen'k
sqka wifgdl ick eixacl di`x `iadl a`d lry dpynd dxn`
dxt silgnay oeik ,l`eny ixacl di`x ef oi` `linne ,oiyecwd
dfay okzie ,milra zxeza dxta wifgn xengd lra ixd xenga
wifgdle jiyndl ick di`x `iadl jixv epi`y epizpyn xeaqz
sqke 'epzip oireaihl oiyecw'y xn`c o`nl eli`e .dxta
`l seqa m` s` dcia x`yiy ok zrc lr dy`l ozip oiyecwd
ozip oiyecwd sqk ixdy ,llk di`x `iadl jixv a`d oi` ,`ypz
.di`x `iadl a`d lry dpynd dxn` df lr `le ,i`pz `ll el
epizpynn giked `ed cvik ,l`eny lr ddinzd xefgz ok m`e

.epic z`àlàick di`x `iadl a`d lry epizpyna x`eand ¤¨
epiid oiyecwd sqka wifgdlïéòeaéèì ïéLec÷' øîàc ïàîì eléôà£¦§©§¨©¦¦§¦¦

,'eðzéðlr s`e ,`ypz `l seqa m` s` a`l jiiy oiyecwd sqke ¦§
k`y di`x `iadl a`d z` dpynd dkixvn ok itoiyecwd elg o

s`y ,l`eny ixacl di`x ef ixde] dry dze`a oinen da eid `le
ig exeng didy di`x `iadl jixv dxta wifgnd xengd lra
s`y mrhde ,[dxta wifgdle jiyndl lkeiy ick ,dry dze`a
di`x `iadl a`d jixv 'epzip oireaihl oiyecw' xn`c o`nl

c oeik ,eixacléléî éðäz` ozep lrady mixne` ep`y ,df xac - ¨¥¦¥
m` elit` dia` e` dy`d cia x`yiy ok zrc lr oiyecwd sqk

a epiid ,dp`yi `léàcå éLecé÷zngn wxy ,mixenb oiyecw - ¦¥©©
,lrad d`yp `l okn xg`l rxi`y qpe`ìáàa,úeòè éLecé÷ £¨¦¥¨

zrya xak eidy okzie ,oinen da yiy xxazdy o`k oebk
okle ,mcia oiyecwd sqk x`yiy lrad zpeek dzid `l ,oiyecwd
mcew el` oinen da eidy oreh lrady epizpyn ly oecipa

,oiqexi`déúééî éàa`d `iad m` -äéàøda eclepy eixacl ¦©§¥§¨¨
,oiqexi`d xg`l oinendïéàzerna wifgdl leki `ed ok` - ¦

la` ,oiyecwdàì éàyegl yie ,eixacl di`x `iad `l m` - ¦Ÿ
,zerh iyecw oiyecwd eidyàìzerna wifgdl leki a`d oi` - Ÿ

milra zwfg xg` zkll yie ely md m` wtqy oeik ,el`
a`d lry `yixa epizpyn dxn` df lry oeike .mipey`xd
`idyk s`e ,eciay oiyecwd sqk z` wifgdl ick di`x `iadl
di`x `iadl jixv oenna wfgend s`y gken ,ding ziaa xak
z` mixifgn di`x `ian epi` m`e ,ecia oennd z` xi`ydl ick
dxt silgn iabl oicd `ede ,mipey`xd milrad icil xacd
dvex m`e ,mipey`xd dilra zwfga dxtd z` miwifgny ,xenga
xengd did ok`y di`x `iadl eilr ,da wifgdl xengd lra

.dxtd zkiyn zra miiw
zwqerd `ziixan l`eny ixac lr zeywdl dkiynn `xnbd

oilega dpyna epnpy zetixhd on zg` .zetixh ipipra(.an)`id
xai` `ede ,'zeqekd zia'a yletn awp dndad iiga dyrp m`
miza ieyr ekeze ,leaiw ziae llg el yiy qxkd y`xa `vnpd
dywn .letk iaer yi ezty aiaqe ,zeqek enk mi`xpd miza

:`xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyúàöîpL èçîdndad seba ¥¦¥©©¤¦§¥
daegzeéáBòaly dletkd dtya -,úBñBkä úéahgnd m` §¦¥©

wx daegzãçà ãvîwx dawipe zeqekd zia ly iniptd ecivn - ¦©¤¨
dndad ,ipevigd cvd cr `vi `le ziniptd eptec,äøLkmle` §¥¨

otecd awip m`,ïéããö éðMî,xarl xarn otecd awipy ixd ¦§¥§¨¦
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ätëðå,minieqn mipnfa ux`l dy`d zltep ezngny ileg - §¦§¤
,oiyecwd z` lhal ie`xd men `edyéîc øúqaL ïéîeîkaygp - §¦¤©¥¤¨¥

ixd mewn lkn ,ielb `ed ilegd `ay dryay s`e ,xzqay menk
mcew ea xikd `ly xnel lrad lekie ,dry lka da `vnp epi`
df ixde ,ea xikdl xyt` i` dwica ici lr s`y oeik ,oiqexi`d

.zerh gwnå,mpn`éléî éðämenk aygp 'dtkp'y ,df xac - §¨¥¦¥
ote`a wx `ed ,xzqayïîæ déì òéá÷creaw onf dl yiy - ¦§¦©¥§©

ze`xidl `le dia` ziaa xzzqdl dxdfpy okziy ,dzlitpl
lrad did `le df dnena rceiy in oi`e ,df meia mc` ipa ipta
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc zeaezk(ipy meil)

ätëðå,minieqn mipnfa ux`l dy`d zltep ezngny ileg - §¦§¤
,oiyecwd z` lhal ie`xd men `edyéîc øúqaL ïéîeîkaygp - §¦¤©¥¤¨¥

ixd mewn lkn ,ielb `ed ilegd `ay dryay s`e ,xzqay menk
mcew ea xikd `ly xnel lrad lekie ,dry lka da `vnp epi`
df ixde ,ea xikdl xyt` i` dwica ici lr s`y oeik ,oiqexi`d

.zerh gwnå,mpn`éléî éðämenk aygp 'dtkp'y ,df xac - §¨¥¦¥
ote`a wx `ed ,xzqayïîæ déì òéá÷creaw onf dl yiy - ¦§¦©¥§©

ze`xidl `le dia` ziaa xzzqdl dxdfpy okziy ,dzlitpl
lrad did `le df dnena rceiy in oi`e ,df meia mc` ipa ipta

,dixg` xxaie wecai m` elit` jka rceeidl lekiìáàm`àì £¨Ÿ
déì òéá÷df ileg ixd ,mieqn onfa dreaw dzlitp oi` -ïéîeîk §¦©¥§¦

,éîc éeìbaLde`x i`ceeae ,dini lk xzzqdl dleki dpi`y meyn ¤©¨¨¥
.dycwl dvxzde ,df men da yiy lrad rcie jka mc` ipa

äðùî
,oinen da e`vnpy dy`a oicd x`azd zencewd zeipyna

:oinen ea yiy lrad oic z` zx`an epizpynBa eãìBpL Léàä- ¨¦¤§
etebaïéîeî,oi`eyipd xg`làéöBäì BúBà ïéôBk ïéàezy` z` ¦¥¦§¦
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íépèwä,odilr dcitwn dy`d oi`yíéìBãbä ïéîeîa ìáà ©§©¦£¨§¦©§¦
,odilr dcitwn dy`dyàéöBäì BúBà ïéôBk.hba dze` ¦§¦
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:df oecipl epizpynn di`x d`ian `xnbdïðz,epizpynaøîà §©¨©
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.`ivedl eze` mitek oi`
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x`yay jkn rnyne ,l`ilnb oa oerny oaxk epizpyna dkldy
oaxk dkld oi` ,yexita ezenk dkld dwqtp `ly zenewn

,l`ilnb oa oernyå,dywéaø øîà ,äðç øa øa äaø øîà àä §¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦
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.äðBøçà©£¨
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xn` `l ,awri xa `a` iax zrcl ,opgei iax zrca `id mi`xen`
did okle ,mewn lka l`ilnb oa oerny oaxk dkldy opgei iax
xn` ,dpg xa xa dax zrcl eli`e ,epizpyna ezenk weqtl jixv
epizpyne ,mewn lka l`ilnb oa oerny oaxk dkldy opgei iax

.llka

äðùî
yxbl lrad z` oitek mzngny zeaiqa oecl dkiynn dpynd

:ezy` z`àéöBäì BúBà ïéôBkL elàå,hba ezy` z`,ïéçL äkeî §¥¤¦§¦¥§¦
éñøeaäå ,úLBçð óøönäå ,õn÷îäå ,ñBtéìBt ìòáe,zexer carn - ©©¦§©§©¥§©§¨¥§¤§©§¦

.rx mgixy zeiepne` ilra mdyeéäL ïéadidy e` oinen mze` ea ¥¤¨
el` zeiepne`a ewqrïéáe ,eàOéð àlL ãòm`eãìBð eàOpMîea ©¤Ÿ¦§¥¦¤¦§§

.oinend mze`
:sqep oic dpynd zxne`ïlek ìòåoinend ibeq lk lr -éaø øîà §©¨¨©©¦

dnò äðúäL ét ìò óà ,øéàîelit` el `ypizy ,oi`eypd mcew ¥¦©©¦¤¦§¨¦¨
,el` oinen ea yiyøîàzL àéä äìBëé,oi`eypd xg`läøeáñ §¨¦¤Ÿ©§¨

ìa÷ì äìBëé éðàL éúééä,eay oinend s` lr eze` leaql -åéLëòå ¨¦¦¤£¦§¨§©¥§©§¨
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.el` oinen ea yiy,íéøîBà íéîëçådpzdy oinend ibeq lka ©£¨¦§¦
,oi`eypd mcew mdilr dnräkenî õeç ,dçøk ìò àéä úìa÷î§©¤¤¦©¨§¨¦¥

ïéçL`l` ,dze` migipn oi` enr x`ydl dvex `id m` s`y §¦
,d`ivedl eze` oitekBúwînL éðtî,exya z` dlkn - ¦§¥¤§©§

.el `id dpkqe letil exyal mxebe ,ezlgnl dyw yinyzdy
:df oipra dyrn dpynd d`ianãçà éñøeáa ,ïBãéöa äNòî©£¤§¦§§¦¤¨

[zexer carnd-]únLe` meai zaiig ezpnl` dzide ,mipa `ll ¤¥
,dvilgçà Bì äéäådid `ed s`y,éñøeaeäìBëé ,íéîëç eøîà §¨¨¨§¦¨§£¨¦§¨

àéäznd zy` -øîàzL,dnaiil dvexd igd g`léçàìéúééä E ¦¤Ÿ©§¨¦¨¦¦
ìa÷ì äìBëé,iqxea didy s` lr el `ypdleìa÷ì äìBëé éðéà Eìe §¨§©¥§¥¦§¨§©¥

eze` miteke ,ef dk`lna wqer dz`y meyn ,jl maiizdle
.dl uelgl

* * *

àøîâ
t lrae 'eke `ivedl mze` oiteky el`e' :dpyna epipy.'qetile
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`ziixaae ,dtd gix `ed qetilety xn` l`enyy ,jetd ote`a
.mhegd gix aezkàðnéñ da çpîe`ede ,eixacl oniq gipde - ©©¨¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc zeaezk(ipy meil)

y ,`ed mdipia weligd `l`,íúäzaehl `id ditkd ,epizpyna ¨¨
okle ,dy`dék[m`-]äøîàe einen z` ip` zlawn dy`dàðéåä ¦¨§¨¨¥¨

déãäa,enr x`ydl ip` dnikqn -dì ïðé÷áLigipn -dze` m ©£¥©§¦©¨
la` .eizgz x`ydl,àëä,mipy xyr dcli `ly dy` oicaóà ¨¨©

äøîàc áb ìòdy`ddéãäa àðéåäs` enr x`ydl ip` dnikqn - ©©§¨§¨¨¥¨©£¥
,mipa epl oi`ydì ïðé÷áL àì,enr x`ydl dze` migipn oi` - Ÿ©§¦©¨

.diaxe dixt zevn miiwln epnn zrpen `idy oeik
mze` epizpyn dzpn `ly xnel ozip cvik :`xnbd dywn

,dy`d oevx cbp s` `ivedl mze` mitekyéøäåz` dpyna epipy ©£¥
d,ïéçL äkeî,`ivedl eze` oitekyc áb ìò óàcm`äøîàdy`d ¥§¦§©©©§¨§¨

déãäa àðéåämewn lkn ,enr x`yidl ip` dnikqn -ïðé÷áL àì ¨¥¨©£¥Ÿ©§¦©
dì,ok zeyrl dl migipn oi` -ïðúczrcl s`y ,epizpyna ¨¦§©

oi` ,el d`ypy mcew el` minena dy`d dxikd m`y minkg
epiid ,`ivedl eze` oitek,ïéçL äkenî õeçeze` oiteky ¦¥§¦

,d`ivedlL éðtîdlgndBúwîn.letil exyal znxeb -ålr s` ¦§¥¤§©§§
ok itéðz÷.df oic dpyna ¨¨¥

:`xnbd zvxzn,íúä,oigy dkenadéãäa àðøééc äøîà ék ¨¨¦¨§¨¨¥§¨©£¥
éãäña,micr ici lr ezi` xecl dpevxy zxne` dy`d m` - §©£¥

,dl wwfp epi`y e`xiydì ïðé÷áLoeik ,enr xecl dze` migipn - ©§¦©¨
la` ,dpynd z`f dzpy okle ,ezlgnl wifn yinyzd wxy,àëä̈¨

,dcli `ly dy`aàì ,éãäña déãäa àðøééc äøîàc áb ìò óà©©©§¨§¨¨¥§¨©£¥§©£¥Ÿ
dì ïðé÷áLoi` -`edy onf lky meyn ,ok zeyrl dze` migipn ©§¦©¨

zeevn miiwln eze` zrpen `id ixde ,zxg` `yi `l el ieyp
dy`d dlekiy mze` z` wx dpen epizpyn eli`e .diaxe dixt

.`edy ote` dfi`a enr xecle x`ydl

* * *
:ef dlgn oipra `xnbd dtiqen ,oigy ikena oecipd ab`àéðz©§¨

,`ziixaaíéøNò ,íéìLeøé éLðàî ãçà ï÷æ éì çN ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥¨¦¨¥¤¨¥©§¥§¨©¦¤§¦
äòaøàåipinå ,ïä ïéçL ékeîlríéîëç eøîà ïlekdyäL÷ LéîLz §©§¨¨¥§¦¥§¨¨§£¨¦©§¦¨¤
[wifn-]ïäì,mxya litdlemipeknd mze`l,'ïúàø éìòa'`edy ¨¤©£¥¨¨

,mc`d gna `vnpd uxy ici lr mxbpe ,oigyd ipinn cg`äL÷̈¤
xzei yinyzdïlekî. ¦¨

:`xnbd zl`eyéåä éànî:`xnbd daiyn .ef dlgnl mxeb dn - ¦©¨¥
àéðúcy in ,`ziixaaå íc æéwäokn xg`lLnéLdxarzpe ,ezhn §©§¨¦¦¨§¦¥

,df yinyzn dy`dïééåä[eidi-]ïé÷éúéå íéða Bìm`e .miylg - ©§¨¨¦¦¨§¦
íäéðL eæéwämc dy`de yi`d -eokn xg`leLnéL,ozhn ¦¦§¥¤¦§

,dy`d dxarzpe,ïúàø éìòa íéða Bì ïééåä.xzeia miylg mdy ©§¨¨¦©£¥¨¨
ïøîà àì ,àtt áø øîà,wifn mc zfwd xg`ly yinyzyàlà ¨©©¨¨Ÿ£¨¨¤¨

ote`aéãéî íéòè àìc,yinyzl mcd zfwd oia melk mrh `ly - §Ÿ¨¦¦¦
éãéî íéòè ìáà,edyn mrh m` -da ïì úéìerpenl epl oi` - £¨¨¦¦¦¥¨¨

.eipal dyleg rx`i `le ,jkn
:`xnbd zxxandéðîéñ éàîzx`an .oz`xd zlgn ipniq mdn - ©¦¨¥

:`xnbddéðéò ïôìc,zernc zeblef eipir -déøéçð éáééãåeixigp - ©§¨¥¥§¨§¥§¦¥
,dgil miafdénetî àøéø déì éúéàå,xix `vei eitn -éáãéc eîøå §©§¥¥¦¨¦¥§¨¦§¥

déåléò.eilr miler miaeaf - ¦¨¥
:`xnbd zl`eydéúeñà éàîezlgna dlegd ly ez`etx idn - ©£¥

:`xnbd daiyn .oz`xd,éiaà øîàayr ,mi`ad mixacd z` gwi ¨©©©¥
`xwpdàìét,rprp -å`xwpd ayràðãBìe ,dprl -àæBâàc àãøéb ¦¨§¨¨¦§¨¤¡¨

,feb`d ur ztilw -àtLàc àãøéâådndad xern mixxeby dn - §¦§¨§©§¨
,eze` oicarnykàkìî ìéìëe,zlvagd gnv -àì÷éãc àìçúîe §¦©§¨©§©¨§¦§¨

à÷neñ,mzephwa mixnzl yiy dtilw -éããä éãäa eäì ÷éìLå- §¨§¨¦§©£¥£¨¥
.cgi el`d mixacd lk z` lyaiàLéLc àúéáì déì ìéiòîe- §©¥¥§¥¨§¥¨

,my zayep gexd oi`y ,yiy ly zial dlegd z` qipkiàì éàå§¦Ÿ
àLéLc àúéa àkéà,yiyn ieyrd zia `ven epi` m` -déì ìéiòî ¦¨¥¨§¥¨§©¥¥

àçéøàå éðáì áLc àúéáìray `ed eizexiw iaery zial epqipki - §¥¨§©¦§¥§¨¦¨
,zayep gexd oi` ea mby ,gix`e mipaléñk äàî úìz déì ìéèðå ¥§¨¦¥§¨§¨¨¥

déLéø ìòy`x lr ef zaexrz inn zeqek ze`n yly jetyie - ©¥¥
,dlegddéçBîc àúéòøà àéôøc ãòdidze ,ezlbleb jkxzzy - ©§©§¨©§¦¨§¥

,oikqa jzgidl dgepdéçBîì òø÷åcr zleblebd z` jezgi - §¨©§¥
,gend z` d`xiyàñàc éôøè òaøà éúééîeilr drax` `iaie - ©§¦©§©©§¥§¨¨

,qcdàòøk ãç ìk éìãîe`vnpy uxyd ilbxn zg` lk mixi - ©§¥¨©©§¨
,egenaãç áéúBîe,dizgz cg` dlr gipi -àúáöa ìé÷Lålehi - ¦©§¨¦¦§¨¨

,zava uxyd z`déì éì÷å,eptxyie -àì éàc,eptxyidéåléò øãä §¨¥¥§¦Ÿ¨©¦¨¥
.dlegd ly egenl uxyd xefgi -

:oz`xd zlgn ilran zexidf ipiipr d`ian `xnbdéaø æéøëî©§¦©¦
,ïúàø éìòa ìL éáeáfî eøäfä ,ïðçBémipkeyd miaeafn ,xnelk ¨¨¦¨£¦§¥¤©£¥¨¨

.xg` yi` lr dlgnd z` xiardl milelr mdy meyn ,mdilr
:ef dlgnn mi`xen`d ly mzexidf lr `xnbd zxtqn,àøéæ éaø©¦¥¨

dé÷éæa áéúé äåä àìilra lr gex zaypny mewna ayei did `l - Ÿ£¨¨¦§¦¥
.dlgnd z` eil` xiarz gexdy yygn ,eil` dribne oz`xéaø©¦

déìäàa ìééò àì ,øæòìà.dlegd ly eld`l qpkp did `l -éaø ¤§¨¨Ÿ¨¥§¨¢¥©¦
äàBáî àéääc éòéaî éìëà eåä àì ,éqà éaøå énàmilke` eid `l - ©¦§©¦©¦Ÿ£¨§¥¦¥¥§©¦§¨
.dlegd ea xby iean eze`n e`ay miviad z`

mpn`Cøkéî ,éåì ïa òLBäé éaø[wacp-]eäadidy ,oz`x ilraa - ©¦§ª©¤¥¦¦§©§
,elv` maiyenäøBza ÷éñòådidy ,dxeza wqer didy drya - §¨¦©¨

e .mdn wfei `ly eilr obz dxezd zekfy gehaøîàoa ryedi iax ¨©
dxezd lr weqta aezky ,eiyrn z` x`al ielíéáäà úìià'©¤¤£¨¦

'ïç úìòéå(hi d ilyn)e ,àðâî àì éðebà ,äéãîBì ìò äìòî ïç íà- §©£©¥¦¥©£¨©§¤¨©¥Ÿ©§¨
.dzinn mdilr obz `l ike

zrya el driiq iel oa ryedi iax ly ef dbdpdy d`ian `xnbd
:ezewlzqdáéëL äåä ékiel oa ryedi iax ly epnf ribdyk - ¦£¨¨¦

,mlerd on xhtidldéì eøîàdlrn ly oic ziaìéæ ,úånä Càìîì ¨§¥§©§©©¨¤¦
déúeòø déì ãéáò.iel oa ryedi iax ly epevx z` `lne jl -ìæà ¨¦¥§¥¨©

déì éæçúéà.eil` d`xzde zend j`ln jlddéì øîàryedi iax ¦§£¦¥¨©¥
,iel oaéàzëec éì éåçà.ocr oba inewn z` il d`xd -déì øîà ©§¥¦§©¨©¥

,zend j`lnéiçìocr obl ekldy mcew .jkl ip` mikqn -øîà §©¥¨©
déì,iel oa ryedi iaxðékñ éì áäCeci lry oikqd z` il oz - ¥©¦©¦¨

yyeg ip` ik ,zeixad ly mdizenyp z` lhep dz`àîìc¦§¨
àçøBàa éì úúòáîmikqd .ocr obl jxca ea ipcigtz `ny - §©£©¦§§¨

e zend j`lndéìäéð dáäé.iel oa ryedi iaxl epikq z` ozp -ék ¨£¨¦£¥¦
íúäì àèî,ocr obl ,myl iel oa ryedi iax ribdyk -dééìc- ¨¨§¨¨©§¥

e zend j`ln enixddéì éåçî à÷dyryke .enewn z` el d`xd - ¨©§¥¥
,okøååLe iel oa ryedi iax utw -àñéb àeääì ìôð,ipyd cvl - §©¨©§©¦¨

.ocr ob jezl xnelkdéè÷ðzend j`ln efg` -déîéìâc àðø÷a- ©§¥§©§¨¦§¦¥
,myn e`ivedl zpn lr iel oa ryedi iax ly ecba zpitadéì øîà̈©¥

,iel oa ryedi iaxàðéúà àìc àúòeáLa`v` `ly rayp ip` - ¦§£¨§Ÿ¨¦¨
.o`knéøa àLãe÷ øîààúòeáLà ìéLúéà éà ,àeä Crayp m` - ¨©§¨§¦¦¦§¦©§£¨

,dxizdl dilr l`ype ,mlern idylk dreay iel oa ryedi iax
øãäéðz` el xizi `ed jexa yecwdy ,ezreayn ea xefgi - ¦£©

e ,ocr obn `vie ,ezreayàì éà,mlern dxizdl dreay lr l`yp ¥¦Ÿ
øãäéð àìoeike .ocr oba x`yi `l` ,ef dreayn mb ea xefgi `l - Ÿ¦£©

.ocr oba x`yp ,mlern dreay lr l`yp `l iel oa ryedi iaxy
okn xg`ldéì øîà,iel oa ryedi iaxl zend j`lnéàðékñ éì áä ¨©¥©¦©¦¨

.ipikq z` il ayd -déì áéäé à÷ äåä àìryedi iax dvx `l - Ÿ£¨¨¨¦¥
.el dxifgdl iel oaàì÷ úa à÷ôðlew za d`vi -déì äøîàå ©§¨©¨¨§¨§¨¥
,iel oa ryedi iaxldéìäéð áä,oikqd z` el ayd -àòaúéîc ©¦£¥§¦§§¨

àúééøáìx`y ly mdizenyp zlihpl el zkxvp `idy oeik - §¦§¨¨
.zeixad

oba x`yp iel oa ryedi iaxy xg`l didy dn lr zxtqn `xnbd
:ocreäiìà æéøëî`iapddén÷xg`l ,iel oa ryedi iax iptl - ©§¦¥¦¨©¥

,ocr obl qpkpyéàåéì øáì íB÷î ept,[iel oal-]øáì íB÷î ept ©¨§©¥©©¨§©
ìæà .éàåéìe iel oa ryedi iax jld -déçkLà[e`vn-]ïBòîL éaøì ¥©¨©©§§¥§©¦¦§

àfét é÷èëz øNò úìz ìò áéúé äåäc ,éàçBé ïalr ayei didy - ¤©©£¨¨¦©§¨¨¨©§§¥¦¨
.xedh adf ly ze`qk xyr dylydéì øîài`gei oa oerny iax ¨©¥

,iel oa ryedi iaxléàåéì øa àeä zà.iel oa `ed dz` m`d - ©§©¥©
déì øîàiel oa ryedi iaxïä,i`gei oa oerny iax el`y .[ok-] ¨©¥¥

m`däúàøðdéîéa úL÷E.ig ziidykdéì øîà,iel oa ryedi iax ¦§£¨¤¤§¨¤¨©¥
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רכג miwxt dyelyaa cenr fr sc ± iriax wxtzeaezk
íúä.oizipzn iab Ðäøîà éë`plawn Ðdil`piededicdaÐ.dl opiwayïúàø éìòá

.egena el yi uxy Ðïé÷éúéå.miylg Ðäéìò éáãéã åîøåoiaeaf Ð.eixg` oikexkàìéô
oixewy ayr Ð1.o"eiletàðãåìåÐ2.`"piyiil`àæåâàã àãøéâ.feb`d ur itilw Ð

àôùàã àãøéâoixxeby dn Ð.xerd onàëìî ìéìë.zlvag Ðà÷îåñ àì÷éãã àìçúî
yiy oirk ,ozephwa mixnzl mdl yiy xney Ð

.miphw mifeb`làùéùã àúéáì.yiy ly Ð

.my hley gex oi`y mewn ,xnelkéðáì áù
àçéøàåolzeky Ðdf lv` df mipal dray ar

,gix`e.dpial ivg `edydyly dpialde

.migthäéì ìéèðåjteye Ð.min oze`n elãò
äéçåîã àúéòøà àéôøãezlbleb Ð,zkkxzn

.oikqa rxwil dgepeéôøè.oilr Ðãç ìë éìãîå
àòøëdlrd aiyene ,uxy ly elbx diabn Ð

eteba wifgiykl ,ok dyri `l m`y .elbx zgz

elhilÐz` aewie ,egena eipxtv uerpi.mexwd

àúáöáÐ3.y"iilphàì éàãeptxyi `l m` Ð

.eilr xefgiïúàø éìòá éáåáæî åøäæämiaeaf Ð

mipkeydyi` lr ileg eze` `iadl zeyw ,eilr

.xg`äé÷éæáaypzy mewna Ðlr zg` gex

.mdipyåäá êøëéîdrya mlv` wacp Ð

oaiyene ,dxeza wqeryghaene ,elv``ed

`le eilr dxezd oibzy.wfeiáéëù äåä éëÐ

.xhtil epnf ribdykéàúëåã éì éåçàipkiled Ðobl,ocrip`xde.inewnøååù.utw Ð

àúòåáùà ìéùúéà.dxizdl dilr l`ype ,mlern dreaya rayp m` Ðé÷èëúÐ

4.l"ihyiltéàåéì øá úà úéì ïë íàzywdy .rney ip`y df fexkl ie`x dz` oi` Ð

xeca xenb wicv yi m`e ,mlerd axgi `ly zixa ze` `l` epi`Ð.ze` jixv oi`àì
éãéî éàåä.einia zywd d`xp `l Ðäéðéáùåù

.zend j`ln elv` libxe ,eade` Ðúëøëéà éî
oz`x ilraa Ðciar dedck .dxeza zwqre

.dxezd z` cakl eytpa okqn didy ,edi`

êîöò ãåáë ìéáùá,jil` eaxwiy Ð,jectqie

ewqrzie.jaíéé÷ àìã ïàîî é÷åôàì ééáà øîà
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc zeaezk(ipy meil)

y ,`ed mdipia weligd `l`,íúäzaehl `id ditkd ,epizpyna ¨¨
okle ,dy`dék[m`-]äøîàe einen z` ip` zlawn dy`dàðéåä ¦¨§¨¨¥¨

déãäa,enr x`ydl ip` dnikqn -dì ïðé÷áLigipn -dze` m ©£¥©§¦©¨
la` .eizgz x`ydl,àëä,mipy xyr dcli `ly dy` oicaóà ¨¨©

äøîàc áb ìòdy`ddéãäa àðéåäs` enr x`ydl ip` dnikqn - ©©§¨§¨¨¥¨©£¥
,mipa epl oi`ydì ïðé÷áL àì,enr x`ydl dze` migipn oi` - Ÿ©§¦©¨

.diaxe dixt zevn miiwln epnn zrpen `idy oeik
mze` epizpyn dzpn `ly xnel ozip cvik :`xnbd dywn

,dy`d oevx cbp s` `ivedl mze` mitekyéøäåz` dpyna epipy ©£¥
d,ïéçL äkeî,`ivedl eze` oitekyc áb ìò óàcm`äøîàdy`d ¥§¦§©©©§¨§¨

déãäa àðéåämewn lkn ,enr x`yidl ip` dnikqn -ïðé÷áL àì ¨¥¨©£¥Ÿ©§¦©
dì,ok zeyrl dl migipn oi` -ïðúczrcl s`y ,epizpyna ¨¦§©

oi` ,el d`ypy mcew el` minena dy`d dxikd m`y minkg
epiid ,`ivedl eze` oitek,ïéçL äkenî õeçeze` oiteky ¦¥§¦

,d`ivedlL éðtîdlgndBúwîn.letil exyal znxeb -ålr s` ¦§¥¤§©§§
ok itéðz÷.df oic dpyna ¨¨¥

:`xnbd zvxzn,íúä,oigy dkenadéãäa àðøééc äøîà ék ¨¨¦¨§¨¨¥§¨©£¥
éãäña,micr ici lr ezi` xecl dpevxy zxne` dy`d m` - §©£¥

,dl wwfp epi`y e`xiydì ïðé÷áLoeik ,enr xecl dze` migipn - ©§¦©¨
la` ,dpynd z`f dzpy okle ,ezlgnl wifn yinyzd wxy,àëä̈¨

,dcli `ly dy`aàì ,éãäña déãäa àðøééc äøîàc áb ìò óà©©©§¨§¨¨¥§¨©£¥§©£¥Ÿ
dì ïðé÷áLoi` -`edy onf lky meyn ,ok zeyrl dze` migipn ©§¦©¨

zeevn miiwln eze` zrpen `id ixde ,zxg` `yi `l el ieyp
dy`d dlekiy mze` z` wx dpen epizpyn eli`e .diaxe dixt

.`edy ote` dfi`a enr xecle x`ydl

* * *
:ef dlgn oipra `xnbd dtiqen ,oigy ikena oecipd ab`àéðz©§¨

,`ziixaaíéøNò ,íéìLeøé éLðàî ãçà ï÷æ éì çN ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥¨¦¨¥¤¨¥©§¥§¨©¦¤§¦
äòaøàåipinå ,ïä ïéçL ékeîlríéîëç eøîà ïlekdyäL÷ LéîLz §©§¨¨¥§¦¥§¨¨§£¨¦©§¦¨¤
[wifn-]ïäì,mxya litdlemipeknd mze`l,'ïúàø éìòa'`edy ¨¤©£¥¨¨

,mc`d gna `vnpd uxy ici lr mxbpe ,oigyd ipinn cg`äL÷̈¤
xzei yinyzdïlekî. ¦¨

:`xnbd zl`eyéåä éànî:`xnbd daiyn .ef dlgnl mxeb dn - ¦©¨¥
àéðúcy in ,`ziixaaå íc æéwäokn xg`lLnéLdxarzpe ,ezhn §©§¨¦¦¨§¦¥

,df yinyzn dy`dïééåä[eidi-]ïé÷éúéå íéða Bìm`e .miylg - ©§¨¨¦¦¨§¦
íäéðL eæéwämc dy`de yi`d -eokn xg`leLnéL,ozhn ¦¦§¥¤¦§

,dy`d dxarzpe,ïúàø éìòa íéða Bì ïééåä.xzeia miylg mdy ©§¨¨¦©£¥¨¨
ïøîà àì ,àtt áø øîà,wifn mc zfwd xg`ly yinyzyàlà ¨©©¨¨Ÿ£¨¨¤¨

ote`aéãéî íéòè àìc,yinyzl mcd zfwd oia melk mrh `ly - §Ÿ¨¦¦¦
éãéî íéòè ìáà,edyn mrh m` -da ïì úéìerpenl epl oi` - £¨¨¦¦¦¥¨¨

.eipal dyleg rx`i `le ,jkn
:`xnbd zxxandéðîéñ éàîzx`an .oz`xd zlgn ipniq mdn - ©¦¨¥

:`xnbddéðéò ïôìc,zernc zeblef eipir -déøéçð éáééãåeixigp - ©§¨¥¥§¨§¥§¦¥
,dgil miafdénetî àøéø déì éúéàå,xix `vei eitn -éáãéc eîøå §©§¥¥¦¨¦¥§¨¦§¥

déåléò.eilr miler miaeaf - ¦¨¥
:`xnbd zl`eydéúeñà éàîezlgna dlegd ly ez`etx idn - ©£¥

:`xnbd daiyn .oz`xd,éiaà øîàayr ,mi`ad mixacd z` gwi ¨©©©¥
`xwpdàìét,rprp -å`xwpd ayràðãBìe ,dprl -àæBâàc àãøéb ¦¨§¨¨¦§¨¤¡¨

,feb`d ur ztilw -àtLàc àãøéâådndad xern mixxeby dn - §¦§¨§©§¨
,eze` oicarnykàkìî ìéìëe,zlvagd gnv -àì÷éãc àìçúîe §¦©§¨©§©¨§¦§¨

à÷neñ,mzephwa mixnzl yiy dtilw -éããä éãäa eäì ÷éìLå- §¨§¨¦§©£¥£¨¥
.cgi el`d mixacd lk z` lyaiàLéLc àúéáì déì ìéiòîe- §©¥¥§¥¨§¥¨

,my zayep gexd oi`y ,yiy ly zial dlegd z` qipkiàì éàå§¦Ÿ
àLéLc àúéa àkéà,yiyn ieyrd zia `ven epi` m` -déì ìéiòî ¦¨¥¨§¥¨§©¥¥

àçéøàå éðáì áLc àúéáìray `ed eizexiw iaery zial epqipki - §¥¨§©¦§¥§¨¦¨
,zayep gexd oi` ea mby ,gix`e mipaléñk äàî úìz déì ìéèðå ¥§¨¦¥§¨§¨¨¥

déLéø ìòy`x lr ef zaexrz inn zeqek ze`n yly jetyie - ©¥¥
,dlegddéçBîc àúéòøà àéôøc ãòdidze ,ezlbleb jkxzzy - ©§©§¨©§¦¨§¥

,oikqa jzgidl dgepdéçBîì òø÷åcr zleblebd z` jezgi - §¨©§¥
,gend z` d`xiyàñàc éôøè òaøà éúééîeilr drax` `iaie - ©§¦©§©©§¥§¨¨

,qcdàòøk ãç ìk éìãîe`vnpy uxyd ilbxn zg` lk mixi - ©§¥¨©©§¨
,egenaãç áéúBîe,dizgz cg` dlr gipi -àúáöa ìé÷Lålehi - ¦©§¨¦¦§¨¨

,zava uxyd z`déì éì÷å,eptxyie -àì éàc,eptxyidéåléò øãä §¨¥¥§¦Ÿ¨©¦¨¥
.dlegd ly egenl uxyd xefgi -

:oz`xd zlgn ilran zexidf ipiipr d`ian `xnbdéaø æéøëî©§¦©¦
,ïúàø éìòa ìL éáeáfî eøäfä ,ïðçBémipkeyd miaeafn ,xnelk ¨¨¦¨£¦§¥¤©£¥¨¨

.xg` yi` lr dlgnd z` xiardl milelr mdy meyn ,mdilr
:ef dlgnn mi`xen`d ly mzexidf lr `xnbd zxtqn,àøéæ éaø©¦¥¨

dé÷éæa áéúé äåä àìilra lr gex zaypny mewna ayei did `l - Ÿ£¨¨¦§¦¥
.dlgnd z` eil` xiarz gexdy yygn ,eil` dribne oz`xéaø©¦

déìäàa ìééò àì ,øæòìà.dlegd ly eld`l qpkp did `l -éaø ¤§¨¨Ÿ¨¥§¨¢¥©¦
äàBáî àéääc éòéaî éìëà eåä àì ,éqà éaøå énàmilke` eid `l - ©¦§©¦©¦Ÿ£¨§¥¦¥¥§©¦§¨
.dlegd ea xby iean eze`n e`ay miviad z`

mpn`Cøkéî ,éåì ïa òLBäé éaø[wacp-]eäadidy ,oz`x ilraa - ©¦§ª©¤¥¦¦§©§
,elv` maiyenäøBza ÷éñòådidy ,dxeza wqer didy drya - §¨¦©¨

e .mdn wfei `ly eilr obz dxezd zekfy gehaøîàoa ryedi iax ¨©
dxezd lr weqta aezky ,eiyrn z` x`al ielíéáäà úìià'©¤¤£¨¦

'ïç úìòéå(hi d ilyn)e ,àðâî àì éðebà ,äéãîBì ìò äìòî ïç íà- §©£©¥¦¥©£¨©§¤¨©¥Ÿ©§¨
.dzinn mdilr obz `l ike

zrya el driiq iel oa ryedi iax ly ef dbdpdy d`ian `xnbd
:ezewlzqdáéëL äåä ékiel oa ryedi iax ly epnf ribdyk - ¦£¨¨¦

,mlerd on xhtidldéì eøîàdlrn ly oic ziaìéæ ,úånä Càìîì ¨§¥§©§©©¨¤¦
déúeòø déì ãéáò.iel oa ryedi iax ly epevx z` `lne jl -ìæà ¨¦¥§¥¨©

déì éæçúéà.eil` d`xzde zend j`ln jlddéì øîàryedi iax ¦§£¦¥¨©¥
,iel oaéàzëec éì éåçà.ocr oba inewn z` il d`xd -déì øîà ©§¥¦§©¨©¥

,zend j`lnéiçìocr obl ekldy mcew .jkl ip` mikqn -øîà §©¥¨©
déì,iel oa ryedi iaxðékñ éì áäCeci lry oikqd z` il oz - ¥©¦©¦¨

yyeg ip` ik ,zeixad ly mdizenyp z` lhep dz`àîìc¦§¨
àçøBàa éì úúòáîmikqd .ocr obl jxca ea ipcigtz `ny - §©£©¦§§¨

e zend j`lndéìäéð dáäé.iel oa ryedi iaxl epikq z` ozp -ék ¨£¨¦£¥¦
íúäì àèî,ocr obl ,myl iel oa ryedi iax ribdyk -dééìc- ¨¨§¨¨©§¥

e zend j`ln enixddéì éåçî à÷dyryke .enewn z` el d`xd - ¨©§¥¥
,okøååLe iel oa ryedi iax utw -àñéb àeääì ìôð,ipyd cvl - §©¨©§©¦¨

.ocr ob jezl xnelkdéè÷ðzend j`ln efg` -déîéìâc àðø÷a- ©§¥§©§¨¦§¦¥
,myn e`ivedl zpn lr iel oa ryedi iax ly ecba zpitadéì øîà̈©¥

,iel oa ryedi iaxàðéúà àìc àúòeáLa`v` `ly rayp ip` - ¦§£¨§Ÿ¨¦¨
.o`knéøa àLãe÷ øîààúòeáLà ìéLúéà éà ,àeä Crayp m` - ¨©§¨§¦¦¦§¦©§£¨

,dxizdl dilr l`ype ,mlern idylk dreay iel oa ryedi iax
øãäéðz` el xizi `ed jexa yecwdy ,ezreayn ea xefgi - ¦£©

e ,ocr obn `vie ,ezreayàì éà,mlern dxizdl dreay lr l`yp ¥¦Ÿ
øãäéð àìoeike .ocr oba x`yi `l` ,ef dreayn mb ea xefgi `l - Ÿ¦£©

.ocr oba x`yp ,mlern dreay lr l`yp `l iel oa ryedi iaxy
okn xg`ldéì øîà,iel oa ryedi iaxl zend j`lnéàðékñ éì áä ¨©¥©¦©¦¨

.ipikq z` il ayd -déì áéäé à÷ äåä àìryedi iax dvx `l - Ÿ£¨¨¨¦¥
.el dxifgdl iel oaàì÷ úa à÷ôðlew za d`vi -déì äøîàå ©§¨©¨¨§¨§¨¥
,iel oa ryedi iaxldéìäéð áä,oikqd z` el ayd -àòaúéîc ©¦£¥§¦§§¨

àúééøáìx`y ly mdizenyp zlihpl el zkxvp `idy oeik - §¦§¨¨
.zeixad

oba x`yp iel oa ryedi iaxy xg`l didy dn lr zxtqn `xnbd
:ocreäiìà æéøëî`iapddén÷xg`l ,iel oa ryedi iax iptl - ©§¦¥¦¨©¥

,ocr obl qpkpyéàåéì øáì íB÷î ept,[iel oal-]øáì íB÷î ept ©¨§©¥©©¨§©
ìæà .éàåéìe iel oa ryedi iax jld -déçkLà[e`vn-]ïBòîL éaøì ¥©¨©©§§¥§©¦¦§

àfét é÷èëz øNò úìz ìò áéúé äåäc ,éàçBé ïalr ayei didy - ¤©©£¨¨¦©§¨¨¨©§§¥¦¨
.xedh adf ly ze`qk xyr dylydéì øîài`gei oa oerny iax ¨©¥

,iel oa ryedi iaxléàåéì øa àeä zà.iel oa `ed dz` m`d - ©§©¥©
déì øîàiel oa ryedi iaxïä,i`gei oa oerny iax el`y .[ok-] ¨©¥¥

m`däúàøðdéîéa úL÷E.ig ziidykdéì øîà,iel oa ryedi iax ¦§£¨¤¤§¨¤¨©¥
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc zeaezk(iyily meil)

åìôðù äùàä ¯ éðéîù ÷øô

miqkp epiide ,'beln iqkp' ipica eaexa wqer epiptly wxtd
miqkp e` ,daezka eazkp `le oi`eypd zrya dy`l mikiiyd

minkg epwze ,d`eyp `idy onfa dy`d dyxiy(:fn lirl)lrady
zectl aiig `ed z`f zxenze ,el` miqkp ly zexitd z` lke`
.` :miixwir mi`yep dylya wqer wxtd .ziayp m` ,ezy` z`
oiqexi`d oia ,dqx`zdy iptl ,dyexia dy`l eltpy miqkp ipic
iqkp jxevl ze`ved `ivedy lra .a .oi`eypd xg`l e` ,oi`eypl
raez ,miqkpd seb z` dlhp `ide ezy` z` yxiby xg`le ,beln
,meail dwewfd dpnl` .b .eize`ved z` el mlyzy lrad dpnn
m` oke ,dnaiiy mcew diqkpa maid zekf idn ,miqkp dyxiy

.df oipra mipey mipice ,diqkp z` yxei in ,dzn

äðùî
lrade dy`l zkiiy oxwdy ,beln iqkp oic z` zxxan epizpyn
:mipte` eli`ae ,mxkenl dy`l xzen m`d ,zexitd z` lke`

íéñëð dì eìôpL äMàädyexiañøàúz àlL ãòiptl - ¨¦¨¤¨§¨§¨¦©¤Ÿ¦§¨¥
,mxkenl dvex `id dqx`zdy ixg`e ,dqx`zdyúéa íéãBî¦¥

L ìlä úéáe éànL`idúðúBðå úøëBn,dligzkl s` miqkpd z` ©©¥¦¥¤¤¤§¤¤
åxknd.íéi÷m` mpn`dì eìôðmiqkp,äñøàúpMîmxknl dvexe §©¨¨§¨¦¤¦§¨§¨

,dqex` dceraøBkîz ,íéøîBà éànL úéa,dligzklìlä úéáe ¥©©§¦¦§¥¦¥
,íéøîBàdligzkl,øBkîz àìmixen ep` le`yl gweld `a m`e §¦Ÿ¦§

j` ,dpwi `ly elelàå äøëî íàL ,íéãBî elàåm` okäðúð ¥¨¥¦¤¦¨§¨§¨§¨
dyrnd ,dpzna.íéi÷©¨

e ìéàBä ,ìàéìîb ïaø éðôì íéîëç eøîà ,äãeäé éaø øîàdqxi`yk ¨©©¦§¨¨§£¨¦¦§¥©¨©§¦¥¦
äëælrad,äMàaikeäkæé àìmb,íéñëpayi lraly myk ixde ¨¨¨¦¨Ÿ¦§¤©§¨¦

jynda x`aziy itk] d`eypd ezy` iqkp zxikn z` akrl zekf
ixdy ,dqex`d ezy` zxikn z` akrl lkeiy ie`x jk ,[dpynd

.`id ezy`íäì øîàdi`x `iadl mkl oi` ,l`ilnb oax ¨©¨¤
elit` ixdy ,d`eypníéLãçä ìòixg` dl eltpy miqkpd lr - ©©£¨¦

,z`ypyíéLBa eðà,xnelk ,mzxikn z` akrl leki lrady jka ¨¦
,df xac minkg epwz recn rcei ipi`eðéìò ïéìbìâî ízàL àlà¤¨¤©¤§©§§¦¨¥

,íéðLiä úà,sqep oic cenll mivex mz` df denz oic zngny cr ¤©§¨¦
xyt` i` i`ce ,dqex`d ezy` iqkp zxikn z` s` akrl lkeiy

.diqkp z` xeknl dqex`d zi`yx jkle ,ok xnel
:sqep oicdì eìôðmiqkpúàOpMî,d`yipy xg`l -elàå elà- ¨§¨¦¤¦¥¥¨¥

lld ziae i`ny ziaå äøëî íàL íéãBîm` okìòaäL ,äðúð ¦¤¦¨§¨§¨§¨¤©©©
úBçB÷lä ãiî àéöBîmiqkpde lha xkndy oeik ,dpznd ilawn e` ¦¦©©¨

.lrad zeyxa mix`yp
miqkpd dl eltp,úàOð àlL ãò,dqex` dcera dl eltp m` oia ©¤Ÿ¦¥

,dqx`zpy mcew oiaeåjk xg`,øîBà ìàéìîb ïaø ,úàOð §¦¥©¨©§¦¥¥
,carica la` ,xeknz `l dligzkl.íéi÷ ,äðúðå äøëî íà¦¨§¨§¨§¨©¨

äëæå ìéàBä ,ìàéìîb ïaø éðôì eøîà ,àéá÷ò ïa àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¤£©§¨¨§¦§¥©¨©§¦¥¦§¨¨
äMàaike ,d`ypykäkæé àìmbíéñëpamcew dl eltpy ,elld ¨¦¨Ÿ¦§¤©§¨¦

lrad oi`e ,dy`d ici lr miqkpd zxikn dlg recne ,oi`eypd
.akrl lekiíäì øîà,l`ilnb oaxìòmiqkpdíéLãçäeltpy - ¨©¨¤©©£¨¦

,z`ypy xg`l dlíéLBa eðà,dpwzd mrh dn mircei eppi`e ¨¦
eðéìò ïéìbìâî ízàL àlàz` s`,íéðLiädy`d mda dzkfy ¤¨¤©¤§©§§¦¨¥©§¨¦

.oi`eypd mcew
:el` mipecipa oerny iax zrc z` dpynd d`ianïBòîL éaø©¦¦§

÷ìBçeixaca wlgn -,íéñëðì íéñëð ïéayìòaì ïéòeãiä íéñëð- ¥¥§¨¦¦§¨¦§¨¦©§¦©©©

,dy`l letil micizr mdy oi`eypd mcew lrad rciyàìŸ
å ,øBkîz,carica elit`,äðúðå äøëî íàxknd,ìèad`yp oky ¦§©¦¨§¨§¨§¨¨¥

dzeyxa el` miqkpy zrc lrmiqkp j` .àì ,ìòaì ïéòeãé ïðéàL¤¥¨§¦©©©Ÿ
øBkîz,dligzklåcarica mpn`äðúðå äøëî íà,.íéi÷ ¦§§¦¨§¨§¨§¨©¨

* * *

àøîâ
micen ,qx`zz `ly cr miqkp dl eltpy dy`d' :dpyna epipy
,dqx`zpyn dl eltp .miiwe zpzepe zxkeny lld ziae i`ny zia
zxxan .'xeknz `l mixne` lld ziae ,xeknz mixne` i`ny zia

:`xnbdéâéìt àìc ,àLéø àðL éàîiabl ,`yixd dpey dna - ©§¨¥¨§Ÿ§¦¥
ziae i`ny zia ewlgp `ly ,dqx`zpy iptl dl eltpy miqkp

,mxkenl zi`yx lkd ixacl `l` ,lld,àôéñ àðL éàîeiabl ©§¨¥¨
,dqx`zpy xg`l dl eltpy miqkpéâéìôcm`d ewlgpy - ¦§¦¥

.xeknl zi`yx
:`xnbd daiynéàpé éaø éác éøîàeyxcn ziaa minkgd exn` - ¨§¥§¥©¦©©

a ,i`pi iax ly,àLéø,oiqexi`d iptl dl eltpy miqkp iabl ¥¨
eìôð dúeëæa`le ,cal dzeyxa eidy onfa miqkpd dcil e`a - ¦§¨¨§

xeq`l leki epi` lkd ixacl okle ,mda zekf lk lral dzid
la` ,dligzkl elit` mxkenl zi`yxe ,mzxikn z` dilr,àôéñ¥¨

,oiqexi`d xg`l miqkpd dl eltpyeìôð Búeëæadcil e`a - ¦§¨§
iy lld zia mixaeq okle ,diqkpae dy`a dkfy xg`lzekf el y

.dligzkl mzxikn z` xeq`l miqkpa
:`xnbd zl`eyíàmiaygp oiqexi`d xg`l eltpy el` miqkp ¦

y inkäðúðå äøëî ék ,eìôð Búeëæadxkn xaky ,carica s` - ¦§¨§¦¨§¨§¨§¨
,dpzp e`íéi÷ éànà,miniiw diyrny lld zia mixaeq recn - ©©©¨

.carica elit` mlhal ie`x did ixde
:`xnbd daiyn,àlàa ,weligd `ed jk,àLéøeltpy miqkp iabl ¤¨¥¨
,oiqexi`d iptl,eìôð dúeëæa éàcåz` akrl zekf lral oi`e ©©¦§¨¨§

a la` ,dligzkl elit` mzxikn,àôéñ,xaca wtq yiøîéà- ¥¨¥©
y xnel xyt`dúeëæae ,eltpøîéày xnel xyt`e -Búeëæa,eltp ¦§¨¥©¦§

lkae ,`eal micizrd oi`eypd gkn `id miqkpa lrad zekf oky
e` diqkpa dkfie dlra dp`yi ok` m`d wtq yi zqxe`n dy`

y ,lld zia exn` okle ,`løBkîz àì älçzëìla` ,wtqníà §©§¦¨Ÿ¦§¦
,äðúðå äøëîxknd,íéi÷.wtqn eze` milhan oi`e ¨§¨§¨§¨©¨

* * *
:dpyna epipyeøîà ,äãeäé éaø øîà'minkg,ìàéìîb ïaø éðôì ¨©©¦§¨¨§¦§¥©¨©§¦¥

eltpy ote`ay epiide ,'miqkpa dkfi `l dy`a dkfe li`ed
,dy`d iqkpa zekf lral `dz oiqexi`d xg`l dy`l miqkpd
.minkg ewlgp ote` dfi` lr dcedi iax ixaca x`azd `l j`

:`xnbd zwtzqneäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -,äãeäé éaø ¦©§¨§©¦§¨
dfi` lr ,ezy` iqkpa dlecb lrad zekfy minkg mya xn`y

m`d ,ok xn` oicälçzëlàdl xzen dligzkly oicd lr - ©§©§¦¨
xeknl dl mixiznd i`ny zia lr dzid minkg zl`ye ,xeknl
lrad dkfy oeik ,ok xnel xazqn `ly minkg exn`e ,dligzkl
,dzxikn dliren caricay md micen j` ,diqkpa mb dkf dy`a

.lld zia zhiykeBàmd minkgd mya dcedi iax ixacy
,ãáòécà,miiw xknd lkd ixacl caricay dpyna x`azdy ©¦£©

.carica elit`e ,ixnbl lha xkndy xnel ie`xy minkg exn`e
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miwxt dyelya` cenr gr sc ± iriax wxtzeaezk
äðùîñøàúú àìù ãò .äùàä.dqx`zpe Ðøåëîú íéøîåà éàîù úéádcera Ð

la` .dqex``ypzynÐ.'eke zqipe zqip `ly cr :onwl ipzck ,`läùàá äëæå ìéàåä
.ezqex` `idy Ðíéñëðá äëæé àìyxtn `xnba Ðid`iniiw ediipinÐdlgzkl`

.lld ziac caric` e` ,i`ny ziacíéùãçä ìò.z`ypyn dl eltpy Ðíéùåá åðàÐ

lrad dpzpe dxkn m` :xnel minkg e`x dn

.oizipzna onwl opzck ,zegewld cin `ivenãò
úàùð àìù,jkl mcew e` ,dqx`zpyn oebk Ð

,xne` l`ilnb oax :opiqxb ikd .z`yp jk xg`e

.miiw dpzpe dxkn m`äùàá äëæå ìéàåäÐ

.d`ypyíéùãçä ìò.zqipyn dl eltpy Ð

ìòáì íéòåãéä.yxtn `xnba Ðàøîâéàî
éâéìô àìã àùéø àðùmeyne ,dqx`zp ixd Ð

egek rxed okl mcew dl eltpc?!åìôð äúåëæá
`id `l` ,da `le ,dlya i`kf did `l oiicr Ð

.dnvråúåëæádiqkpae da dkf xak Ð.øîéà
'åë åúåëæáoi`eyip wtq dyer oiqexi`c ÐÐ

.`az `l `ny oi`eyip icil `az `nyàéòáéà
åäì.el exn`c opax jpd Ðäìçúëìà,ibilt Ð

,i`ny zial dlgzkl zxken i`n` :ixn`e

dqxi`y dy`a dkfe li`edÐdkfi `l

diqkpa?caric` la` !Ð.lld ziak ecenåà
äøëî :øîéîì éòáå ,éâéìô éîð ãáòéãà àîìã

.ìèá
àú
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äùàä`iade .`l Ð z`yip la` .dqx`zpe :qxhpewa yxit Ð qx`zz `ly cr eltpy

Ð dpzpe dxkn m` :xne` l`ilnb oax ,z`yipe z`yip `ly cr :opzcn di`x

rnyn "z`yip `ly cr"c i"yxl rnyne .xeknz `lc rnyn Ð dligzkl la` ,miiw

dl eltp oia :ediiexz ixn`c l`enye ax ,`xnba opixn`c :i"xl dywe .oiqexi` mcew elit`

z`yipe qx`zzyn oia ,qx`zz `ly cr miqkp

`lc ?o`nk :jixte .zegewld cin `iven lradÐ

?i`n`e .dcedi iaxk `le `iawr oa `pipg iaxk

xninl irac `iawr oa `pipg iaxk ied `de

cr dl eltpa elit` zgewld cin `iven lradc

`ly cr"` Ð `dc ,z`yipe dqx`zp `ly

dil rnyn i`ce `l` !iniiw "z`yipe z`yip

eltpa ixiin `l Ð "z`yip `ly cr"c cenlzdl

`ly cr"c :`nrh epiide .oiqexi` mcew dl

oi`c Ð oi`eyip iptl eltpy rnyn Ð "z`yip

it lr s`e .oi`eyipl miqkp zlitp oia wiqtn xac

zydclkn Ð qxhpewd yexitl myn di`x oi` `

oi`e .di`x `la ok yxtl i"yx leki mewn

`ly cr `wec :wcwcl ,myn eyexitl zeywdl

eltp `d ,yxitck dqx`pzyn epiidc ,z`yip

`ki`c !dligzkl zxken Ð zqipe oiqexi` mcew

oiqexi` mcew dl eltp elit` oicd `edc :xninl

,"zqip `ly cr" hwpc `d `l` .xeknz `lc

ikd elit`c opireny`l Ð dqx`zpyn rnync

.mdxa` oa oeyny epiax .miiw dpzpe dxkn m` Ð

åìôðmixne` i`ny zia dqx`zpyn dl

wxta inlyexic d`t zkqna Ð xeknz

i`n` :sqei iax inw megpz iax ira "i`ny zia"

i`ny zia ilewn mdy mixac iab dl ipz `l

xac `l` ipz `l :dil xn` !lld zia ixnegne

`kde .oiccv ipyne lwe oiccv ipyn xneg `edy

i`ny zia :`ipzde .lral xnege dy`l lw Ð

miiprl lw ixde .xwtd miiprl xwtd :mixne`

lral xneg epi` :dil xn` !ziad lral xnege

!lld ziak zg` zay zxcda dzaezk zlhep dpi`y Ð dy`l xnege yi`l lw iedc ,zezay izy mixne` i`ny zia :mzd ipzw `de :wgvi epiaxl dywe .xiwtn `ed ezrcny Ð ziad

.da xefgz `ny Ð okin xg`l jka dpevxy it lr s` ,zg` zay zxcda dyxbl xdfeny ,`xneg `l` `lew df oi`y :xnel yieàôéñlld zial ok m` :dniz Ð 'ek eltp ezekfa xni`

zxkeny lld ziae i`ny zia micen :mzd opzc ,miqkp dl eltpy mai zxney iab ogky`ck ,i`ce icin `iven wtq oi`e ,i`ce dly wtq ied Ð zwfgen `idy oeikc ,dligzkl xeknz inp

`kdc :xnel yie !i`ce icin `iven wtq oi`e ,wtq maie ,i`ce idi` `ied Ð zwfgen `ide li`ede dqex` wtq dyer dqex` zwife ,dqex` `idyk dl eltpc `xnba yxtne .miiwe zpzepe

minkg exn` Ð i`ce `ide li`ede .meaiil enk dvilgl zcner jk Ð mzd la` .i`ce `idy it lr s` xeknz `l dligzkl ,jklid .`yil ezrc qx`nd lkc Ð `niiw `ypil i`cea

.dligzkl xeknzc

àéòáéàlld ziae i`ny zia micen qx`zz `ly cr :ipzwc ,`yix` i`wc :yxit cg` oeyla .zepeyl ipy azk eci zaizkn i"yx yexita .caric e` xn`w dligzkl dcedi iax edl

xninl era carica elit`c Ð caric e` .miiw dxknc ecen carica la` ,xeknz `l dligzklc xninl era i` ,el exn` jpd :`zyd dil `iran `we .miiwe zpzepe zxkeny

dxkn ef s` lha dxkn ef dn :iziinc `ziixa `idda qixbc ,enr oicd df itle .lha dxknc,lha dxkn ef s` xza `tiqa aezky dn qixb `le .'ek miyea ep` miycgd lr :mdl xn` ,lha

opz `de ?xeknz `l ef s` xn`w ikidc ;dil opiqxb `l i`cec .'ek miycgd lr :mdl xn` .miqkpa dkfi `l dy`a dkfe li`ed :el exn` .miiw dpzpe dxkn m`e ,xeknz `l ef s` :odl xn`

`l` ,i"yx ewgn mpga df itle .lld zia` caric e` ,i`ny zia` Ð dligzkl :yxit xg` oeyle .dil opiqxb `l inp `ztqezae .dligzkl zxkeny lld ziae i`ny zia micenc `icda

i`ny ziac `nrh eh` :cenlzd ileka jixt `de ?i`ny ziac `ail` exhe elwy l`ilnb oaxc eiptl exn` i` ira ikid `dc ;df yexit mz epiaxl d`xp oi`e .`ztqeza aezk epi`y itl

`le !?miqkpa dkfi `l dy`a dkfe li`ed :edpi` ixn`we .dligzkl zxkenc ,qx`zz `ly cr dl eltpc ,`yix` i`we Ð dligzkl :eyexit ikdc mz epiaxl d`xpe ?opireny`l `z`

elit` xeknz `l dnl miyea ep` ,cin dl eltpy Ð miycg mdy ,qx`zzyn dl eltp Ð xnelk ,miyea ep` miycgd lr :edl xcdn `we .qx`zzyn dl eltpa enk ,dligzkl xeknz

ixn`we .miiw dxkn :lld zia ixn`c ,i`w oiqexi`a dl eltpc ,`tiq` Ð caric `nlc e` !?dligzkl xeknz `ly ,oiqexi` mcew dl eltpy mipyid z` epilr oilblbn mz`e ,dligzkl

ody `l :yexit ,mipyid z` oilblbn mz`e ,lha dxkn dnl Ð miycg mdy z`ypyn eltpy mze` lr Ð miyea ep` miycgd lr :mdl aiyde .zqipyn dl eltp enk ,lha dxkn :edpi`

dligzkl" `l` ,"`tiq` e` i`w `yix`" `irad hwp `lc `de .zqipyk mipyi mdy Ð xnelk `l` .md miycgc ,ixii` oiqexi`a dxkne dqx`zpyn dl eltpa `dc ,dxikn zrya mipyi

.`tiq `le `yix `l `ziixaa xkfp oi`y ,"`tiq` dpin rny" xninl jiiy ded `le ."caric dpin rny" :hiytc .seqal hyety oeyla irac ,cenlzd jxc oky :mz epiax xne` "caric e`

`tiq`c dpin rny Ð lha dxkn ef s` :xn`wcnc .xity hiyt `zyde .dligzkl xeknz `ly oiprl ezy`k `idy dcen ip` dfa ,xnelk .xeknz `l ef s` :mdl xn` 'ek `ipzc rny `z

mdl xn` :xity opiqxb `nw qxhpewd yexitl s` :ayiil yi cere .i`w `tiq`c dpin rny Ð dligzkl xeknz `l ef s` :mdl xcdnwcn :cere .lha dxkn :ixn` eed `l `yix`c .i`w

hwpcnc Ð lha dxkn ef dn ,dqx`zpe dqx`zp `ly cr dl eltp Ð ezy` efe ,z`yipe dqx`zpyn dl eltp :yexit Ð ezy` efe li`ed :xn`w ikdc .mixtqa aezky enk ,xeknz `l ef s`

kn ef s` .dqx`zpyn dl eltpy it lr s` ,lha dxknc Ð z`ypyn dxkn m`y micenc rnyn ,oiqexi`a dxkna Ð miiw dpzpe dxkn m`y micen el`e el`qx`zz `ly cr Ð lha dx

:mdxa` oa oeyny epiaxl zvw dyw la` .miiw dxkn Ð carica la` ,xeknz `l dligzkl `wec Ð z`ype dqx`zpyn dl eltpy ef s` :yexit .xeknz `l ef s` :mdl xn` .dqx`zpe

.dligzkl zxken qx`zz `ly cr i`n` ,edl ixecdl l`ilnb oaxl inp dil dedc
`l
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc zeaezk(iyily meil)

åìôðù äùàä ¯ éðéîù ÷øô

miqkp epiide ,'beln iqkp' ipica eaexa wqer epiptly wxtd
miqkp e` ,daezka eazkp `le oi`eypd zrya dy`l mikiiyd

minkg epwze ,d`eyp `idy onfa dy`d dyxiy(:fn lirl)lrady
zectl aiig `ed z`f zxenze ,el` miqkp ly zexitd z` lke`
.` :miixwir mi`yep dylya wqer wxtd .ziayp m` ,ezy` z`
oiqexi`d oia ,dqx`zdy iptl ,dyexia dy`l eltpy miqkp ipic
iqkp jxevl ze`ved `ivedy lra .a .oi`eypd xg`l e` ,oi`eypl
raez ,miqkpd seb z` dlhp `ide ezy` z` yxiby xg`le ,beln
,meail dwewfd dpnl` .b .eize`ved z` el mlyzy lrad dpnn
m` oke ,dnaiiy mcew diqkpa maid zekf idn ,miqkp dyxiy

.df oipra mipey mipice ,diqkp z` yxei in ,dzn

äðùî
lrade dy`l zkiiy oxwdy ,beln iqkp oic z` zxxan epizpyn
:mipte` eli`ae ,mxkenl dy`l xzen m`d ,zexitd z` lke`

íéñëð dì eìôpL äMàädyexiañøàúz àlL ãòiptl - ¨¦¨¤¨§¨§¨¦©¤Ÿ¦§¨¥
,mxkenl dvex `id dqx`zdy ixg`e ,dqx`zdyúéa íéãBî¦¥

L ìlä úéáe éànL`idúðúBðå úøëBn,dligzkl s` miqkpd z` ©©¥¦¥¤¤¤§¤¤
åxknd.íéi÷m` mpn`dì eìôðmiqkp,äñøàúpMîmxknl dvexe §©¨¨§¨¦¤¦§¨§¨

,dqex` dceraøBkîz ,íéøîBà éànL úéa,dligzklìlä úéáe ¥©©§¦¦§¥¦¥
,íéøîBàdligzkl,øBkîz àìmixen ep` le`yl gweld `a m`e §¦Ÿ¦§

j` ,dpwi `ly elelàå äøëî íàL ,íéãBî elàåm` okäðúð ¥¨¥¦¤¦¨§¨§¨§¨
dyrnd ,dpzna.íéi÷©¨

e ìéàBä ,ìàéìîb ïaø éðôì íéîëç eøîà ,äãeäé éaø øîàdqxi`yk ¨©©¦§¨¨§£¨¦¦§¥©¨©§¦¥¦
äëælrad,äMàaikeäkæé àìmb,íéñëpayi lraly myk ixde ¨¨¨¦¨Ÿ¦§¤©§¨¦

jynda x`aziy itk] d`eypd ezy` iqkp zxikn z` akrl zekf
ixdy ,dqex`d ezy` zxikn z` akrl lkeiy ie`x jk ,[dpynd

.`id ezy`íäì øîàdi`x `iadl mkl oi` ,l`ilnb oax ¨©¨¤
elit` ixdy ,d`eypníéLãçä ìòixg` dl eltpy miqkpd lr - ©©£¨¦

,z`ypyíéLBa eðà,xnelk ,mzxikn z` akrl leki lrady jka ¨¦
,df xac minkg epwz recn rcei ipi`eðéìò ïéìbìâî ízàL àlà¤¨¤©¤§©§§¦¨¥

,íéðLiä úà,sqep oic cenll mivex mz` df denz oic zngny cr ¤©§¨¦
xyt` i` i`ce ,dqex`d ezy` iqkp zxikn z` s` akrl lkeiy

.diqkp z` xeknl dqex`d zi`yx jkle ,ok xnel
:sqep oicdì eìôðmiqkpúàOpMî,d`yipy xg`l -elàå elà- ¨§¨¦¤¦¥¥¨¥

lld ziae i`ny ziaå äøëî íàL íéãBîm` okìòaäL ,äðúð ¦¤¦¨§¨§¨§¨¤©©©
úBçB÷lä ãiî àéöBîmiqkpde lha xkndy oeik ,dpznd ilawn e` ¦¦©©¨

.lrad zeyxa mix`yp
miqkpd dl eltp,úàOð àlL ãò,dqex` dcera dl eltp m` oia ©¤Ÿ¦¥

,dqx`zpy mcew oiaeåjk xg`,øîBà ìàéìîb ïaø ,úàOð §¦¥©¨©§¦¥¥
,carica la` ,xeknz `l dligzkl.íéi÷ ,äðúðå äøëî íà¦¨§¨§¨§¨©¨

äëæå ìéàBä ,ìàéìîb ïaø éðôì eøîà ,àéá÷ò ïa àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¤£©§¨¨§¦§¥©¨©§¦¥¦§¨¨
äMàaike ,d`ypykäkæé àìmbíéñëpamcew dl eltpy ,elld ¨¦¨Ÿ¦§¤©§¨¦

lrad oi`e ,dy`d ici lr miqkpd zxikn dlg recne ,oi`eypd
.akrl lekiíäì øîà,l`ilnb oaxìòmiqkpdíéLãçäeltpy - ¨©¨¤©©£¨¦

,z`ypy xg`l dlíéLBa eðà,dpwzd mrh dn mircei eppi`e ¨¦
eðéìò ïéìbìâî ízàL àlàz` s`,íéðLiädy`d mda dzkfy ¤¨¤©¤§©§§¦¨¥©§¨¦

.oi`eypd mcew
:el` mipecipa oerny iax zrc z` dpynd d`ianïBòîL éaø©¦¦§

÷ìBçeixaca wlgn -,íéñëðì íéñëð ïéayìòaì ïéòeãiä íéñëð- ¥¥§¨¦¦§¨¦§¨¦©§¦©©©

,dy`l letil micizr mdy oi`eypd mcew lrad rciyàìŸ
å ,øBkîz,carica elit`,äðúðå äøëî íàxknd,ìèad`yp oky ¦§©¦¨§¨§¨§¨¨¥

dzeyxa el` miqkpy zrc lrmiqkp j` .àì ,ìòaì ïéòeãé ïðéàL¤¥¨§¦©©©Ÿ
øBkîz,dligzklåcarica mpn`äðúðå äøëî íà,.íéi÷ ¦§§¦¨§¨§¨§¨©¨

* * *

àøîâ
micen ,qx`zz `ly cr miqkp dl eltpy dy`d' :dpyna epipy
,dqx`zpyn dl eltp .miiwe zpzepe zxkeny lld ziae i`ny zia
zxxan .'xeknz `l mixne` lld ziae ,xeknz mixne` i`ny zia

:`xnbdéâéìt àìc ,àLéø àðL éàîiabl ,`yixd dpey dna - ©§¨¥¨§Ÿ§¦¥
ziae i`ny zia ewlgp `ly ,dqx`zpy iptl dl eltpy miqkp

,mxkenl zi`yx lkd ixacl `l` ,lld,àôéñ àðL éàîeiabl ©§¨¥¨
,dqx`zpy xg`l dl eltpy miqkpéâéìôcm`d ewlgpy - ¦§¦¥

.xeknl zi`yx
:`xnbd daiynéàpé éaø éác éøîàeyxcn ziaa minkgd exn` - ¨§¥§¥©¦©©

a ,i`pi iax ly,àLéø,oiqexi`d iptl dl eltpy miqkp iabl ¥¨
eìôð dúeëæa`le ,cal dzeyxa eidy onfa miqkpd dcil e`a - ¦§¨¨§

xeq`l leki epi` lkd ixacl okle ,mda zekf lk lral dzid
la` ,dligzkl elit` mxkenl zi`yxe ,mzxikn z` dilr,àôéñ¥¨

,oiqexi`d xg`l miqkpd dl eltpyeìôð Búeëæadcil e`a - ¦§¨§
iy lld zia mixaeq okle ,diqkpae dy`a dkfy xg`lzekf el y

.dligzkl mzxikn z` xeq`l miqkpa
:`xnbd zl`eyíàmiaygp oiqexi`d xg`l eltpy el` miqkp ¦

y inkäðúðå äøëî ék ,eìôð Búeëæadxkn xaky ,carica s` - ¦§¨§¦¨§¨§¨§¨
,dpzp e`íéi÷ éànà,miniiw diyrny lld zia mixaeq recn - ©©©¨

.carica elit` mlhal ie`x did ixde
:`xnbd daiyn,àlàa ,weligd `ed jk,àLéøeltpy miqkp iabl ¤¨¥¨
,oiqexi`d iptl,eìôð dúeëæa éàcåz` akrl zekf lral oi`e ©©¦§¨¨§

a la` ,dligzkl elit` mzxikn,àôéñ,xaca wtq yiøîéà- ¥¨¥©
y xnel xyt`dúeëæae ,eltpøîéày xnel xyt`e -Búeëæa,eltp ¦§¨¥©¦§

lkae ,`eal micizrd oi`eypd gkn `id miqkpa lrad zekf oky
e` diqkpa dkfie dlra dp`yi ok` m`d wtq yi zqxe`n dy`

y ,lld zia exn` okle ,`løBkîz àì älçzëìla` ,wtqníà §©§¦¨Ÿ¦§¦
,äðúðå äøëîxknd,íéi÷.wtqn eze` milhan oi`e ¨§¨§¨§¨©¨

* * *
:dpyna epipyeøîà ,äãeäé éaø øîà'minkg,ìàéìîb ïaø éðôì ¨©©¦§¨¨§¦§¥©¨©§¦¥

eltpy ote`ay epiide ,'miqkpa dkfi `l dy`a dkfe li`ed
,dy`d iqkpa zekf lral `dz oiqexi`d xg`l dy`l miqkpd
.minkg ewlgp ote` dfi` lr dcedi iax ixaca x`azd `l j`

:`xnbd zwtzqneäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -,äãeäé éaø ¦©§¨§©¦§¨
dfi` lr ,ezy` iqkpa dlecb lrad zekfy minkg mya xn`y

m`d ,ok xn` oicälçzëlàdl xzen dligzkly oicd lr - ©§©§¦¨
xeknl dl mixiznd i`ny zia lr dzid minkg zl`ye ,xeknl
lrad dkfy oeik ,ok xnel xazqn `ly minkg exn`e ,dligzkl
,dzxikn dliren caricay md micen j` ,diqkpa mb dkf dy`a

.lld zia zhiykeBàmd minkgd mya dcedi iax ixacy
,ãáòécà,miiw xknd lkd ixacl caricay dpyna x`azdy ©¦£©

.carica elit`e ,ixnbl lha xkndy xnel ie`xy minkg exn`e
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miwxt dyelya` cenr gr sc ± iriax wxtzeaezk
äðùîñøàúú àìù ãò .äùàä.dqx`zpe Ðøåëîú íéøîåà éàîù úéádcera Ð

la` .dqex``ypzynÐ.'eke zqipe zqip `ly cr :onwl ipzck ,`läùàá äëæå ìéàåä
.ezqex` `idy Ðíéñëðá äëæé àìyxtn `xnba Ðid`iniiw ediipinÐdlgzkl`

.lld ziac caric` e` ,i`ny ziacíéùãçä ìò.z`ypyn dl eltpy Ðíéùåá åðàÐ

lrad dpzpe dxkn m` :xnel minkg e`x dn

.oizipzna onwl opzck ,zegewld cin `ivenãò
úàùð àìù,jkl mcew e` ,dqx`zpyn oebk Ð

,xne` l`ilnb oax :opiqxb ikd .z`yp jk xg`e

.miiw dpzpe dxkn m`äùàá äëæå ìéàåäÐ

.d`ypyíéùãçä ìò.zqipyn dl eltpy Ð

ìòáì íéòåãéä.yxtn `xnba Ðàøîâéàî
éâéìô àìã àùéø àðùmeyne ,dqx`zp ixd Ð

egek rxed okl mcew dl eltpc?!åìôð äúåëæá
`id `l` ,da `le ,dlya i`kf did `l oiicr Ð

.dnvråúåëæádiqkpae da dkf xak Ð.øîéà
'åë åúåëæáoi`eyip wtq dyer oiqexi`c ÐÐ

.`az `l `ny oi`eyip icil `az `nyàéòáéà
åäì.el exn`c opax jpd Ðäìçúëìà,ibilt Ð

,i`ny zial dlgzkl zxken i`n` :ixn`e

dqxi`y dy`a dkfe li`edÐdkfi `l

diqkpa?caric` la` !Ð.lld ziak ecenåà
äøëî :øîéîì éòáå ,éâéìô éîð ãáòéãà àîìã
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äùàä`iade .`l Ð z`yip la` .dqx`zpe :qxhpewa yxit Ð qx`zz `ly cr eltpy

Ð dpzpe dxkn m` :xne` l`ilnb oax ,z`yipe z`yip `ly cr :opzcn di`x

rnyn "z`yip `ly cr"c i"yxl rnyne .xeknz `lc rnyn Ð dligzkl la` ,miiw

dl eltp oia :ediiexz ixn`c l`enye ax ,`xnba opixn`c :i"xl dywe .oiqexi` mcew elit`

z`yipe qx`zzyn oia ,qx`zz `ly cr miqkp

`lc ?o`nk :jixte .zegewld cin `iven lradÐ

?i`n`e .dcedi iaxk `le `iawr oa `pipg iaxk

xninl irac `iawr oa `pipg iaxk ied `de

cr dl eltpa elit` zgewld cin `iven lradc

`ly cr"` Ð `dc ,z`yipe dqx`zp `ly

dil rnyn i`ce `l` !iniiw "z`yipe z`yip

eltpa ixiin `l Ð "z`yip `ly cr"c cenlzdl

`ly cr"c :`nrh epiide .oiqexi` mcew dl

oi`c Ð oi`eyip iptl eltpy rnyn Ð "z`yip

it lr s`e .oi`eyipl miqkp zlitp oia wiqtn xac

zydclkn Ð qxhpewd yexitl myn di`x oi` `

oi`e .di`x `la ok yxtl i"yx leki mewn

`ly cr `wec :wcwcl ,myn eyexitl zeywdl

eltp `d ,yxitck dqx`pzyn epiidc ,z`yip

`ki`c !dligzkl zxken Ð zqipe oiqexi` mcew

oiqexi` mcew dl eltp elit` oicd `edc :xninl

,"zqip `ly cr" hwpc `d `l` .xeknz `lc

ikd elit`c opireny`l Ð dqx`zpyn rnync

.mdxa` oa oeyny epiax .miiw dpzpe dxkn m` Ð

åìôðmixne` i`ny zia dqx`zpyn dl

wxta inlyexic d`t zkqna Ð xeknz

i`n` :sqei iax inw megpz iax ira "i`ny zia"

i`ny zia ilewn mdy mixac iab dl ipz `l

xac `l` ipz `l :dil xn` !lld zia ixnegne

`kde .oiccv ipyne lwe oiccv ipyn xneg `edy

i`ny zia :`ipzde .lral xnege dy`l lw Ð

miiprl lw ixde .xwtd miiprl xwtd :mixne`

lral xneg epi` :dil xn` !ziad lral xnege

!lld ziak zg` zay zxcda dzaezk zlhep dpi`y Ð dy`l xnege yi`l lw iedc ,zezay izy mixne` i`ny zia :mzd ipzw `de :wgvi epiaxl dywe .xiwtn `ed ezrcny Ð ziad

.da xefgz `ny Ð okin xg`l jka dpevxy it lr s` ,zg` zay zxcda dyxbl xdfeny ,`xneg `l` `lew df oi`y :xnel yieàôéñlld zial ok m` :dniz Ð 'ek eltp ezekfa xni`

zxkeny lld ziae i`ny zia micen :mzd opzc ,miqkp dl eltpy mai zxney iab ogky`ck ,i`ce icin `iven wtq oi`e ,i`ce dly wtq ied Ð zwfgen `idy oeikc ,dligzkl xeknz inp

`kdc :xnel yie !i`ce icin `iven wtq oi`e ,wtq maie ,i`ce idi` `ied Ð zwfgen `ide li`ede dqex` wtq dyer dqex` zwife ,dqex` `idyk dl eltpc `xnba yxtne .miiwe zpzepe

minkg exn` Ð i`ce `ide li`ede .meaiil enk dvilgl zcner jk Ð mzd la` .i`ce `idy it lr s` xeknz `l dligzkl ,jklid .`yil ezrc qx`nd lkc Ð `niiw `ypil i`cea

.dligzkl xeknzc

àéòáéàlld ziae i`ny zia micen qx`zz `ly cr :ipzwc ,`yix` i`wc :yxit cg` oeyla .zepeyl ipy azk eci zaizkn i"yx yexita .caric e` xn`w dligzkl dcedi iax edl

xninl era carica elit`c Ð caric e` .miiw dxknc ecen carica la` ,xeknz `l dligzklc xninl era i` ,el exn` jpd :`zyd dil `iran `we .miiwe zpzepe zxkeny

dxkn ef s` lha dxkn ef dn :iziinc `ziixa `idda qixbc ,enr oicd df itle .lha dxknc,lha dxkn ef s` xza `tiqa aezky dn qixb `le .'ek miyea ep` miycgd lr :mdl xn` ,lha

opz `de ?xeknz `l ef s` xn`w ikidc ;dil opiqxb `l i`cec .'ek miycgd lr :mdl xn` .miqkpa dkfi `l dy`a dkfe li`ed :el exn` .miiw dpzpe dxkn m`e ,xeknz `l ef s` :odl xn`

`l` ,i"yx ewgn mpga df itle .lld zia` caric e` ,i`ny zia` Ð dligzkl :yxit xg` oeyle .dil opiqxb `l inp `ztqezae .dligzkl zxkeny lld ziae i`ny zia micenc `icda

i`ny ziac `nrh eh` :cenlzd ileka jixt `de ?i`ny ziac `ail` exhe elwy l`ilnb oaxc eiptl exn` i` ira ikid `dc ;df yexit mz epiaxl d`xp oi`e .`ztqeza aezk epi`y itl

`le !?miqkpa dkfi `l dy`a dkfe li`ed :edpi` ixn`we .dligzkl zxkenc ,qx`zz `ly cr dl eltpc ,`yix` i`we Ð dligzkl :eyexit ikdc mz epiaxl d`xpe ?opireny`l `z`

elit` xeknz `l dnl miyea ep` ,cin dl eltpy Ð miycg mdy ,qx`zzyn dl eltp Ð xnelk ,miyea ep` miycgd lr :edl xcdn `we .qx`zzyn dl eltpa enk ,dligzkl xeknz

ixn`we .miiw dxkn :lld zia ixn`c ,i`w oiqexi`a dl eltpc ,`tiq` Ð caric `nlc e` !?dligzkl xeknz `ly ,oiqexi` mcew dl eltpy mipyid z` epilr oilblbn mz`e ,dligzkl

ody `l :yexit ,mipyid z` oilblbn mz`e ,lha dxkn dnl Ð miycg mdy z`ypyn eltpy mze` lr Ð miyea ep` miycgd lr :mdl aiyde .zqipyn dl eltp enk ,lha dxkn :edpi`

dligzkl" `l` ,"`tiq` e` i`w `yix`" `irad hwp `lc `de .zqipyk mipyi mdy Ð xnelk `l` .md miycgc ,ixii` oiqexi`a dxkne dqx`zpyn dl eltpa `dc ,dxikn zrya mipyi

.`tiq `le `yix `l `ziixaa xkfp oi`y ,"`tiq` dpin rny" xninl jiiy ded `le ."caric dpin rny" :hiytc .seqal hyety oeyla irac ,cenlzd jxc oky :mz epiax xne` "caric e`

`tiq`c dpin rny Ð lha dxkn ef s` :xn`wcnc .xity hiyt `zyde .dligzkl xeknz `ly oiprl ezy`k `idy dcen ip` dfa ,xnelk .xeknz `l ef s` :mdl xn` 'ek `ipzc rny `z

mdl xn` :xity opiqxb `nw qxhpewd yexitl s` :ayiil yi cere .i`w `tiq`c dpin rny Ð dligzkl xeknz `l ef s` :mdl xcdnwcn :cere .lha dxkn :ixn` eed `l `yix`c .i`w

hwpcnc Ð lha dxkn ef dn ,dqx`zpe dqx`zp `ly cr dl eltp Ð ezy` efe ,z`yipe dqx`zpyn dl eltp :yexit Ð ezy` efe li`ed :xn`w ikdc .mixtqa aezky enk ,xeknz `l ef s`

kn ef s` .dqx`zpyn dl eltpy it lr s` ,lha dxknc Ð z`ypyn dxkn m`y micenc rnyn ,oiqexi`a dxkna Ð miiw dpzpe dxkn m`y micen el`e el`qx`zz `ly cr Ð lha dx

:mdxa` oa oeyny epiaxl zvw dyw la` .miiw dxkn Ð carica la` ,xeknz `l dligzkl `wec Ð z`ype dqx`zpyn dl eltpy ef s` :yexit .xeknz `l ef s` :mdl xn` .dqx`zpe

.dligzkl zxken qx`zz `ly cr i`n` ,edl ixecdl l`ilnb oaxl inp dil dedc
`l
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miwxtרכו dyelyaa cenr gr sc ± iriax wxtzeaezk
åúùà åæå ìéàåä 'åë äãåäé éáø øîà òîù àú.d`eyp Ðåúùà åæåd`eyp dn .dqex` Ð

z`ypyn dl eltpÐ.'ek `iven lrad :oizipzna ipzwck ,lha dxknåæ óàeltpy Ð

dqex` `idyk dlÐ.dqex` dcer `idyk elit`e ,lha dxkn `diìò íäì øîà
íéùãçälha dxkn ef dn :mdilr mixne` mz`y ÐÐ,lha epxn`y dn lr miyea ep`

dxkn ef dn mdilr il mixne` mz`y `l`

.xeknz `l ef s` mdl xn` opiqxb `le .'ek lha

.`ztqeza iz`vn okeäðéî òîùixn`wcn Ð

inp caric dpin rny ,lha dxkn ef s` :dil

.edl `iywïáéùä êë àìeiptl epcy cera Ð

:maiydl jxved jk `l .dqex` dcera zxkena

miyea ep` miycgd lrÐzgvp daeyz ixdy

,d`eypl dqex` oia yixtdl yiy ,o`k yioke

.'ek mzxn` m` `l :dilr oaiydúøôäá àìå
äéøãð:opzc .enr dia` ok m` `l` ,ecal Ð

.dixcp oixitn dlrae dia`äøëî éáø åì åøîà
úñéð àìù ãòzxkena jixac oi`xp Ðdcera

.dqex`äøëî êë øçàå úñéðeltpy miqkp Ð

edn oi`eyip mcew dl?úøëåî åæ óà ïäì øîà
äùàá äëæå ìéàåä åì åøîà íéé÷ådz`ivnl Ð

zxtde dici dyrnlemiqkpa dkfi `l ,dixcp

diiga odizexit lek`l epwizy?dxkn j`ide !

miiw?:opiqxb ikdúàùð àìù ãò ,ïðú ïðà àäå
úàùðåÐdpzpe dxkn m` xne` l`ilnb oax

.miiwe zpzepe zxken ipz :ciaf ax xn` !miiw

'åë àéù÷ àì øîà àôô áøå:ipzwc] oizipzn Ð

[dxkn m`Ðwiqn edi`c ,`id dcedi iax

l`ilnb oaxc `ail` dil `xiaqc] ,dl xn`e

lke ,dligzkl xeknz `l dqex` dcera elit`

ixii`c ab lr s`e .[dxikn mcew z`ypa oky

`tiqa `pipg iaxÐdcedi iaxl dcenc e`l

zxken `l` ,dil zi` dxkn m` l`ilnb oaxc

oizipzna `pipg iax yixt `lc i`ne .dligzkl

oa `pipg iaxe :opiqxb ikd .`ziixaa yixt

`dc ,dinza ?i`ny ziak ,o`nk xn`c `iawr

ixn` oiqexi`a zxkena elit` lld zia

jlnil oic zial gwel `a m`e .`l dligzklÐ

,oeafiz `l :dil opixn`z`yipyn oky lk.àì
å÷ìçð.xeknz dligzkl `l` ÐúñéðåÐ

.dxkn jk xg`eäééçá ïéúéðúî,xn`w Ð

xg`le ,diiga zexit lek`l ick `iven lrad

,eiiga dzn elit`e .gwell rwxwd xifgi dzen

`ye`a ez`e .lrad dpyxi `lelit`c ,oewze

.lrad yxei rwxw ly dteb÷ìåç ïåòîù éáø
'åëmiqkp yie ,miiw dxkny miqkp yi Ð

.lha dxknyéò÷ø÷î ïéòåãéoze` zpn lre Ð

dtvn didy ,lha dxkn jkitl ,d`yp miqkp

.dyexi dze` dl letzyåäðéçøáúã àéòáã
äñëðìdzide ,`ypdl z`ae ,dzid dpnl` Ð

zncwnozpzepedzaldlra zekf gixadl ick

oi`y micrl dricede .mda dkfi `ly ,mdn

dkfzy `le ,gixadl `l` dpzn ef dpznmda

onl`zz m` zad.yxbzz e` `id
éàúà
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àìmaiydl jxved `l el`yy dqex`d lr :yexit Ð minkgl l`ilnb oax aiyd jk

.dqex`d lr maiyd zgvpe dlern daeyzc ,opixn`ck

éðúepiaxl dywe .oizipzna ipz :yxite Ð qxhpewd zqxib `id ef .miiwe zpzepe zxken

did m`c :cere !oizipzn inwn `ziixad dibdl el did daxc`c :xi`n epiax oa wgvi

ziak xity l`ilnb oax ied Ð `ziixad dibn

l`ilnb oax ied oizipzn dibnc `zyde .lld

`l oiqexi`a elit` lld zialc :i`yny ziak

jenqa jixtc ikid ik :cere !dligzkl xeknz

Ð i`ny ziak `iawr oa `pipg iaxe `tt axl

`kil diciclc ,ciaf axl jxtinl dil ded ith

.df xaca lld ziae i`ny zia ewlgp `l iiepyl

`l mdipy dcedi iaxe `iawr oa `pipg iax m`c

in ok m` Ð lld ziae i`ny ziac `zbelt epy

,miiw dpzpe dxkn m` ipz :opiqxbc d`xpe ?D`pW§¨¨

:oizipzna qixb l`ppg epiaxe .`ziixad dibne

.dpzpe dxkn m` :`ziixaae .zpzepe zxken

oizipzn dibne ,'ek dxkn m` ipz :ciaf ax ipyne

l`ilnb oax cinrdl `ly ick `ziixa inwn

dibn `lc `tt axl jixt ikd xzae .i`ny ziak

iax :opiqxb `le ?i`n yziak dcedi iaxe :oizipzn

`l ef `qxible .i`ny ziak `iawr oa `pipg

`dc ,xeknz `l ef s` :lirlc `ziixaa opiqxb

`lc `tt axle .dligzkl zxken :ipzw oizipzn

ikidc :zvw dyw ,edine .iywiz oizipzn dibn

xaca lld ziae i`ny ziaewlgp `l i"xlc ipyn

`zbelt dpy dcedi iaxc oizipzn rnyn `d ?df

.i`w ediilrc Ð lld ziae i`ny ziac

àìÐ `iawr oa `pipg iaxk `le dcedi iaxk

exn`k `le dcedi iaxc eiptl exn`k `l :yexit

`ly cra ecen ediiexzc .`pipg iaxc eiptl

`l` ibilt `le ,miiw dxknc Ð zqipe dqx`zp

"azekd"a onwl rnync `de .zqipe dqx`zpyk

:opzc ,lha dxkn zqipe zqip `ly crc (`,bt)

dxkn m`y Ð mixace oic dl azk dnl ok m`

dcere dl azeka Ð `xnba dl iwene .miiw dpzpe

ltp miqkp mze` ok m` ,dqex``ly cr dl e

dl azk `l m`c rnyn `dc ,ixii` zqipae ,zqip

iptl exn`k epiid Ð lha dxknÐ 'ek mixace oic

oi`e .miiw dxkn l`ilnb oaxlc ,l`ilnb oax

.epnpe exfgc epizeaxk `iz`c xnel `xaq

àîéìepiaxl dniz Ð `ye` zpwzl `pipz

elit` i`ed `ye` zpwz `de :wgvi

rnynck ,mcew e` oiqexi`d on dl eltpa

ipz :mzd xn`wc (a,ht `nw `aa) "laegd"a

`l la` dy`l oire oya mi`vei beln icar `cg

i`n .dy`l `le yi`l `l :jci` `ipze ,yi`l

zil Ð xne .`ye` zpwz dil zi` Ð xn ,e`l

o`k .`ye` zpwz edl zi` `nlr ilekc ,`l ?dil

eltpy Ð o`k :xn` `l i`n`e .'ek dpwz mcew

?oi`eyip xg` dl eltpy Ð o`k oiqexi`a dl

`zi` oiqexi`a dl eltp elit`c dpin rny `l`

dl ipyn ikd e`lac :xnel yie !`ye` zpwzl

.xity

åäðéúáúë:qxhpewa yxit Ð dzxal

gixadly micrl dricede

Ð ok m`c ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .zpeekzn

`hiyt ?ongp axc` `axe opr ax ibilt i`n`

dytpc Ð gixadl `l` dpeekzp `ly xkip xacd i`ce `kdc ,mixac mpi`y alay mixac ied `le .`ki` `nlra `zlin ielib `l` ,icin dxn` `lc wgvi epiaxl d`xpe !dzpw `lc

.jenqa opixn`ck ,dl `ticr
me`yr
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àä ,ìàéìîb¯àðéðç éaøïaøc àaélà àéá÷ò ïa ©§¦¥¨©¦£¦¨¤£©§¨©¦¨§©¨
éëä ?éànL úéák àéá÷ò ïa àðéðç éaøå .ìàéìîb©§¦¥§©¦£¦¨¤£©§¨§¥©©¨¦
.äæ øác ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì :øîà÷̈¨©Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¨¨¤
íéñëð dì eìôpL ïéa :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¦©§©§¥¤¨§¨§¨¦
äñøàúpMî íéñëð dì eìôpL ïéa ,äñøàúð àlL ãò©¤Ÿ¦§¨§¨¥¤¨§¨§¨¦¦¤¦§¨§¨

úqéðå¯àìc ?ïàîk .úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä §¦¥©©©¦¦©©¨§©§¨
éøîàc eäðéà !àéá÷ò ïa àðéðç éaøk àìå äãeäé éaøk§©¦§¨§¨§©¦£¦¨¤£©§¨¦§§¨§¦

:àéðúc .eðéúBaøkeìôpL ïéa :eðîðå eøæç eðéúBaø §©¥§©§¨©¥¨§§¦§¥¤¨§
äñøàúpMî dì eìôpL ïéáe ,ñøàúz àlL ãò dì̈©¤Ÿ¦§¨¥¥¤¨§¨¦¤¦§¨§¨

úqéðå¯elà úqépMî" .úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä §¦¥©©©¦¦©©¨¦¤¦¥¥
éaø øîàc ?àLeà úðwúì àðéðz àîéì ."íéãBî elàå§¥¦¥¨¨¥¨§©¨©¨§¨©©¦
äøënL äMàä :eðé÷úä àLeàa ,àðéðç éaøa éñBé¥§©¦£¦¨§¨¦§¦¨¦¨¤¨§¨

äúîå ,dìòá éiça âBìî éñëða¯ãiî àéöBî ìòaä §¦§¥§§©¥©§¨¨¥¨©©©¦¦©
ïéúéðúî !úBçB÷lä¯àLeà úðwz ,úBøéôìe äéiça¯ ©¨©§¦¦§©¤¨§¥©¨©¨

÷ìBç ïBòîL éaø" .äúéî øçàìe ,ò÷ø÷ ìL dôeâa§¨¤©§©§©©¦¨©¦¦§¥
?ïéòeãé ïðéàL ïä elàå ïéòeãé ïä elà ."íéñëð ïéa¥§¨¦¥¥§¦§¥¥¤¥¨§¦

ïéòeãé :àðéðç éaøa éñBé éaø øîà¯ïðéàL ,éò÷ø÷î ¨©©¦¥§©¦£¦¨§¦§©§§¥¤¥¨
ïéòeãé¯ïéòeãé elàå elà :øîà ïðçBé éaøå .ïéìèìhî §¦¦©§§¦§©¦¨¨¨©¥§¥§¦

ïéòeãé ïðéàL ïä elàå .ïä¯eìôðå ,ïàk úáLBiL ìk ¥§¥¥¤¥¨§¦¨¤¤¤¨§¨§
ïðéàL ïä elà :éëä éîð àéðz .íiä úðéãîa íéñëð dì̈§¨¦¦§¦©©¨©§¨©¦¨¦¥¥¤¥¨

ïéòeãé¯úðéãîa íéñëð dì eìôðå ïàk úáLBiL ìk §¦¨¤¤¤¨§¨§¨§¨¦¦§¦©
.äLøbéàå äáéñðéà ,dzøáì eäðézáúk ,døábî dñëðì eäðéçøáúc àéòác àúzéà àéää .íiä©¨©¦¦§¨§¨£¨§©§§¦§§¦§¨¦©§¨§©§¦§¦§©¨¦§¦¨§¦©§¨
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תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc zeaezk(iyily meil)

:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdàéðúc ,òîL àz`ztqeza ¨§©§©§¨
(`"d g"t),,äãeäé éaø øîàjkeøîàminkgìéàBä ,ìàéìîb ïaø éðôì ¨©©¦§¨¨§¦§¥©¨©§¦¥¦

Bæå`id ,d`eyp dy` -Bæå ,BzLà`id mb ,dqex` dy` -,BzLà §¦§§¦§
y enke ,dey zeidl opic jixvBæbeln iqkpn dxkn m` ,d`eypd -

,d`eyp `idyk dl eltpy,ìèa døëî,dpyna epipyy enkBæ óà ¦§¨¨¥©
`diy ie`x ,dqex` `idyk dl eltpy miqkp dxkny dqex` -

y ,ok dpicïäì øîà .ìèa døëî,l`ilnb oaxeðà íéLãçä ìò ¦§¨¨¥¨©¨¤©©£¨¦¨
íéLBa`idyk dl eltpy miqkpd iably jka mrh rcei ipi` - ¦

,lha dxkn ,d`eyp,íéðLéä úà eðéìò íéìbìâî ízàL àlà¤¨¤©¤§©§§¦¨¥¤©§¨¦
z` `xnbd zniiqn .dqex`l mb oicd `edy jkn cenll mivexe

,lha xknd `diy xnel evx minkgy jkn :dzi`xdpéî òîL- §©¦¨
l`ilnb oaxe minkgy cenll yiøîà÷ ãáòécixac iabl epc - ¦£©¨¨©

mde ,miiw dqex`d ly dxkn caricay mixne`d ,lld zia
:`xnbd zniiqn .d`eypd ly dxknk ,lha dxkn `diy el`y

dpéî òîL.ef `ziixa it lr wtqd hytp ok` - §©¦¨
oica zxg` drc z`aen da ,`ziixad jynd z` `xnbd d`ian

:l`ilnb oaxl minkg oiay mixaceïa àðéðç éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦£¦¨¤
ïáéLä Ck àlà ,íéîëçì ìàéìîb ïaø ïáéLä Ck àì ,àéá÷òoax £©§¨Ÿ¨¡¦¨©¨©§¦¥©£¨¦¤¨¨¡¦¨

,l`ilnbàì,efn ef ocnell oi`e ,d`eypl dnec dqex` oi` - Ÿ
,weligd mrheäàeNða ízøîà íàzngn df ixd ,lha dxkny ¦£©§¤¦§¨

mitqep mixac iabl lrad zeyxa `idyéàkæ dìòa ïkL¤¥©§¨©©
äéøãð úøôäáe äéãé äNòîáe dúàéöîa(:en lirl)egeka mb okle , ¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨

ok enk ike ,dci lr zerwxwd zxikn z` lhal,äñeøàa eøîàzŸ§©£¨
da dlra ly eizeiekfy ,dzxikn z` lhal lrad lkeiy

,zezegtLokàìå äéãé äNòîa àìå dúàéöîa àì éàkæ dìòa ïéà ¤¥©§¨©©Ÿ¦§¦¨¨§Ÿ§©£¥¨¤¨§Ÿ
,éaø ,Bì eøîà .äéøãð úøôäaeplaiwy dqex`a jixac z`äøëî ©£¨©§¨¤¨¨§©¦¨§¨

,úàOð àlL ãò (dì)epi` ,da dxenb zekf dlral oi`y oeiky ¨©¤Ÿ¦¥
m` la` .dzxikn z` lhanäøëî Ck øçàå úàOðeltpy miqkp ¦¥§©©¨¨§¨

,oi`eyipd iptl dleäî.oicd dn -eäì øîà,l`ilnb oaxBæ óà ©¨©§©
úðúBðå úøëBîdligzkl,íéi÷å.d`eyp xak `idy s`eBì eøîà ¤¤§¤¤§©¨¨§

,ddinza minkge ìéàBäd`ypykäMàa äëæ,dz`ivn oiprl ¦¨¨¨¦¨
recn ,dixcp zxtde dici dyrn,íéñëpa äkæé àìel epwz ixde Ÿ¦§¤©§¨¦

z` lhal lkei `l recne ,el` miqkpn zexit zlik` zekf minkg
.dzxikníäì øîà,l`ilnb oaxïéLBa eðà íéLãçä ìòipi` - ¨©¨¤©©£¨¦¨¦

miqkpd zxikn z` lhal lrad lekiy jkl mrhd edn rcei
,oi`eypd xg`l dl eltpy,íéðLéä úà eðéìò ïéìbìâî ízàL àlà¤¨¤©¤§©§§¦¨¥¤©§¨¦

miqkpd zxikn z` s` lrad lhal lkeiy siqedl mkpevxe
.oi`eyipd iptl dl eltpy

epipy .epizpyn oial ,ef `ziixa oia dxizq dywn `xnbd
zxken ef s` ,edl xn` ,edn dxkn jk xg`e z`yp' :`ziixaa

.dligzkl s` xeknl zi`yxy rnyne ,'miiwe zpzepeå,dyw §
ïðz ïðàädy`l eltpy el` miqkp iabl epizpyna epipy ep` ixd - ¨£©§©

å ,úàOð àlL ãò'jk xg`äøëî íà ,øîBà ìàéìîb ïaø ,úàOð ©¤Ÿ¦¥§¦¥©¨©§¦¥¥¦¨§¨
,'íéi÷ ,äðúðådligzkl j` ,miiw xknd carica wxy rnyne §¨§¨©¨

.xeknl dl xeq`
:`xnbd zvxzn,ãéáæ áø øîàe ,zyaeyn dpynd zqxibéðzyi - ¨©©§¦¨¥

dpyna qexbl,'íéi÷å úðúBðå úøëBî'ok zeyrl zi`yxy epiide ¤¤§¤¤§©¨
.`ztqezd zqxibk ,dligzkl s`

:sqep uexizàéL÷ àì ,øîà àtt áøoeik ,dyw ef dxizq oi` - ©¨¨¨©Ÿ©§¨
e ,l`ilnb oax zrca mi`pz ewlgpyàäzrck `id ,epizpyn - ¨

,ìàéìîb ïaøc àaélà äãeäé éaø.carica wx dliren dzxikny ©¦§¨©¦¨§©¨©§¦¥
eàäzrc `id `ztqezd -ïaøc àaélà àéá÷ò ïa àðéðç éaø ¨©¦£¦¨¤£©§¨©¦¨§©¨

,ìàéìîb.dligzkl zpzepe zxkeny ©§¦¥
:df uexiz lr `xnbd dywnåikàéá÷ò ïa àðéðç éaøxaeqúéák §©¦£¦¨¤£©§¨§¥

,éànLdligzkl xeq` dqex`l elit` lld zia zrcl ixdy ©©
lwe ,dpyna epipyy enk ,oiqexi`d onfa dl eltpy miqkp xeknl
d`eypl elit` xizn `pipg iax m`e ,xeq` d`eyply xnege
zvxzn .i`ny ziak xaeq `edy gxkda ,dligzkl xeknl

:`xnbdøîà÷ éëä,`iawr oa `pipg iaxúéáe éànL úéa e÷ìçð àì ¨¦¨¨©Ÿ¤§§¥©©¥
ìlällk,äæ øác ìòelit` zxken dqex`y micen mdipy `l` ¦¥©¨¨¤

dcedi iax zrca diepyd epizpyn ixack `lye ,dligzkl
.dligzkl xeknz `l dqex` s` lld zia zrcly

:el` mipecipa mi`xen`d zrc z` `xnbd d`ianìàeîLe áø©§¥
eäééåøz éøîàc,[mdipy exn`-]àlL ãò íéñëð dì eìôpL ïéa §¨§¥©§©§¥¤¨§¨§¨¦©¤Ÿ

,äñøàúðe,úqéðå ,äñøàúpMî íéñëð dì eìôpL ïéadleki dpi` ¦§¨§¨¥¤¨§¨§¨¦¦¤¦§¨§¨§¦¥
`l` ,xeknl.úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä©©©¦¦©©¨

:`xnbd dywnïàîkmzrc ixde ,l`enye ax mixaeq in zrck - §©
`idäãeäé éaøk àìccaricay ,l`ilnb oax zrca epizpyna §Ÿ§©¦§¨

.miiw xknd,àéá÷ò ïa àðéðç éaøk àìåoax zrca `ziixaa xn`y §Ÿ§©¦£¦¨¤£©§¨
.xeknl dl xzen dligzkl elit`y l`ilnb

:`xnbd zvxzneäðéà,l`enye ax ,md -k éøîàczrc'eðéúBaø' ¦§§¨§¥§©¥
`ziixad jynday(a"d my `ztqez),eðîðå eøæç eðéúBaø ,àéðúc§©§¨©¥¨§§¦§

,dkld erawedì eìôpL ïéamiqkpdeìôpL ïéáe ,ñøàúz àlL ãò ¥¤¨§¨©¤Ÿ¦§¨¥¥¤¨§
dìmiqkpd,úqéðå ,äñøàúpMî,oi`eyipd xg`l dxkn m`ìòaä ¨¦¤¦§¨§¨§¦¥©©©

,úBçB÷lä ãiî àéöBî.carica elit` lha xkndy ¦¦©©¨

* * *
:dpyna epipyelàå elà ,úqépMî'[lld ziae i`ny zia-]íéãBî ¦¤¦¥¥¨¥¦

:`xnbd dywn .'zegewld cin `iven lrady dpzpe dxkn m`y
àLeà úðwúì àðéðz àîéìoicd z` epizpyna epipy m`d - ¥¨¨¦¨§©¨©¨

,`ye`l elbyk oixcdpqd epwizy,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc§¨©©¦¥§©¦£¦¨
eðé÷úä àLeàayå ,dìòa éiça âBìî éñëða äøënL äMàäjk xg` §¨¦§¦¨¦¨¤¨§¨§¦§¥§§©¥©§¨§

,úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä ,äúîiepyd oicd edf dxe`kle ¥¨©©©¦¦©©¨
,zegewld cin `iven lrad z`ypyn dxkny miqkpy ,dpyna

.`ye`a onf xg`l ok owzle xefgl ekxved dn myl ok m`e
oky ,zepwzd oia welig yi :`xnbd zvxznïéúéðúî,epizpyn - ©§¦¦

zwqeräéiça,dy`d ly,úBøéôìez` lhan lrady ,xnelk §©¤¨§¥
cr zexit el yiy df oiprl wx `ed lehiade ,dy`d iiga xknd
dizexit mr rwxwd zxfeg dy`d zzin xg`l la` ,dzen
zexit zlik` ezy` iqkpa lrad ly ezekf lk efy oeik ,gwell

eli`e .diigaàLeà úðwzzwqer,äúéî øçàìe ,ò÷ø÷ ìL dôeâa ©¨©¨§¨¤©§©§©©¦¨
zzin xg`l mby exn`e ,dxizi zekf lral etiqedy ,xnelk
seby oeik ,zegewldn miqkpd z` `ivedl leki lrad dy`d

.ezy`n dyxei `ede ,ely rwxwd

* * *
:dpyna epipyíéñëð ïéa ÷ìBç ïBòîL ïaø'mirecid miqkp ,miqkpl ©¨¦§¥¥§¨¦

al`l lral mireci opi`y ,lha dpzpe dxkn m`e xeknz `l lr
:`xnbd zxxan .'miiw dpzpe dxkn m`e ,xeknzïä elàmiqkp' ¥¥

,'ïéòeãé,dlha mzxiknyïä elàåmiqkp','ïéòeãé ïðéàLmpn`y §¦§¥¥¤¥¨§¦
.miiw ,dxkn m` j` ,dy`d mxknz `l dligzkl

:dfa zwelgn `xnbd d`ian,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàmiqkp ¨©©¦¥§©¦£¦¨
ïéòeãéepiid,éò÷ø÷îyxizy ok zrc lr lrad d`yp dligzny §¦§©§§¥

miqkpe ,mdizexita dkfie ,el` miqkp,ïéòeãé ïðéàLepiid.ïéìèìhî ¤¥¨§¦¦©§§¦
elàå elà ,øîà ïðçBé éaøåmiqkp ,oilhlhn mbe zerwxw mb -ïéòeãé §©¦¨¨¨©¥¨¥§¦

ïä elàå ,ïämiqkpíéñëð dì eìôðå ,ïàk úáLBiL ìk ,ïéòeãé ïðéàL ¥§¥¥¤¥¨§¦¨¤¤¤¨§¨§¨§¨¦
,íiä úðéãîa.el` miqkp dl letil micizry lrad rci `le ¦§¦©©¨

:`ziixan opgei iaxl `xnbd zriiqnïä elà ,éëä énð àéðzmiqkp ©§¨©¦¨¦¥¥
.íiä úðéãîa íéñëð dì eìôðå ïàk úáLBiL ìk ,ïéòeãé ïðéàL¤¥¨§¦¨¤¤¤¨§¨§¨§¨¦¦§¦©©¨

* * *
zxxan ,oi`eypd xg`l ezy` iqkpa dkef lrady epcnly xg`l
zxtqn .el` zeiekf epnn repnl dy`d dleki cvik `xnbd

:`xnbddøábî dñëðì eäðéçøáúc àéòác àúzéà àéäädyrn - ©¦¦§¨§¨£¨§©§§¦§§¦§¨¦©§¨
,diqkp z` dlran gixadl dzvxe ,`ypdl dcnry zg` dy`a

okle ,mda dkfi `lydzøáì eäðézáúkxhya mze` dazk - §©§¦§¦§©¨
xhyd icrl dxn`e ,mcewd dlran dl dzidy dzal dpzn
m`y dzpeek `l` ,dzal zn`a mzepwdl zpeekzn dpi`y
dpi`e ,miqkpd z` dzan lehz df lran yxbzz e` onl`zz

.dlran mgixadl ick `l` mze` zazekäLøbéàå äáéñpéà- ¦§¦¨§¦¨§¨
dzan `ivedl dzvxe ,dyxbzd onf xg`le ,dy` dze` d`yip

.dl dazky miqkpd z`
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רכז miwxt dyelyaa cenr gr sc ± iriax wxtzeaezk
åúùà åæå ìéàåä 'åë äãåäé éáø øîà òîù àú.d`eyp Ðåúùà åæåd`eyp dn .dqex` Ð

z`ypyn dl eltpÐ.'ek `iven lrad :oizipzna ipzwck ,lha dxknåæ óàeltpy Ð

dqex` `idyk dlÐ.dqex` dcer `idyk elit`e ,lha dxkn `diìò íäì øîà
íéùãçälha dxkn ef dn :mdilr mixne` mz`y ÐÐ,lha epxn`y dn lr miyea ep`

dxkn ef dn mdilr il mixne` mz`y `l`

.xeknz `l ef s` mdl xn` opiqxb `le .'ek lha

.`ztqeza iz`vn okeäðéî òîùixn`wcn Ð

inp caric dpin rny ,lha dxkn ef s` :dil

.edl `iywïáéùä êë àìeiptl epcy cera Ð

:maiydl jxved jk `l .dqex` dcera zxkena

miyea ep` miycgd lrÐzgvp daeyz ixdy

,d`eypl dqex` oia yixtdl yiy ,o`k yioke

.'ek mzxn` m` `l :dilr oaiydúøôäá àìå
äéøãð:opzc .enr dia` ok m` `l` ,ecal Ð

.dixcp oixitn dlrae dia`äøëî éáø åì åøîà
úñéð àìù ãòzxkena jixac oi`xp Ðdcera

.dqex`äøëî êë øçàå úñéðeltpy miqkp Ð

edn oi`eyip mcew dl?úøëåî åæ óà ïäì øîà
äùàá äëæå ìéàåä åì åøîà íéé÷ådz`ivnl Ð

zxtde dici dyrnlemiqkpa dkfi `l ,dixcp

diiga odizexit lek`l epwizy?dxkn j`ide !

miiw?:opiqxb ikdúàùð àìù ãò ,ïðú ïðà àäå
úàùðåÐdpzpe dxkn m` xne` l`ilnb oax

.miiwe zpzepe zxken ipz :ciaf ax xn` !miiw

'åë àéù÷ àì øîà àôô áøå:ipzwc] oizipzn Ð

[dxkn m`Ðwiqn edi`c ,`id dcedi iax

l`ilnb oaxc `ail` dil `xiaqc] ,dl xn`e

lke ,dligzkl xeknz `l dqex` dcera elit`

ixii`c ab lr s`e .[dxikn mcew z`ypa oky

`tiqa `pipg iaxÐdcedi iaxl dcenc e`l

zxken `l` ,dil zi` dxkn m` l`ilnb oaxc

oizipzna `pipg iax yixt `lc i`ne .dligzkl

oa `pipg iaxe :opiqxb ikd .`ziixaa yixt

`dc ,dinza ?i`ny ziak ,o`nk xn`c `iawr

ixn` oiqexi`a zxkena elit` lld zia

jlnil oic zial gwel `a m`e .`l dligzklÐ

,oeafiz `l :dil opixn`z`yipyn oky lk.àì
å÷ìçð.xeknz dligzkl `l` ÐúñéðåÐ

.dxkn jk xg`eäééçá ïéúéðúî,xn`w Ð

xg`le ,diiga zexit lek`l ick `iven lrad

,eiiga dzn elit`e .gwell rwxwd xifgi dzen

`ye`a ez`e .lrad dpyxi `lelit`c ,oewze

.lrad yxei rwxw ly dteb÷ìåç ïåòîù éáø
'åëmiqkp yie ,miiw dxkny miqkp yi Ð

.lha dxknyéò÷ø÷î ïéòåãéoze` zpn lre Ð

dtvn didy ,lha dxkn jkitl ,d`yp miqkp

.dyexi dze` dl letzyåäðéçøáúã àéòáã
äñëðìdzide ,`ypdl z`ae ,dzid dpnl` Ð

zncwnozpzepedzaldlra zekf gixadl ick

oi`y micrl dricede .mda dkfi `ly ,mdn

dkfzy `le ,gixadl `l` dpzn ef dpznmda

onl`zz m` zad.yxbzz e` `id
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àìmaiydl jxved `l el`yy dqex`d lr :yexit Ð minkgl l`ilnb oax aiyd jk

.dqex`d lr maiyd zgvpe dlern daeyzc ,opixn`ck

éðúepiaxl dywe .oizipzna ipz :yxite Ð qxhpewd zqxib `id ef .miiwe zpzepe zxken

did m`c :cere !oizipzn inwn `ziixad dibdl el did daxc`c :xi`n epiax oa wgvi

ziak xity l`ilnb oax ied Ð `ziixad dibn

l`ilnb oax ied oizipzn dibnc `zyde .lld

`l oiqexi`a elit` lld zialc :i`yny ziak

jenqa jixtc ikid ik :cere !dligzkl xeknz

Ð i`ny ziak `iawr oa `pipg iaxe `tt axl

`kil diciclc ,ciaf axl jxtinl dil ded ith

.df xaca lld ziae i`ny zia ewlgp `l iiepyl

`l mdipy dcedi iaxe `iawr oa `pipg iax m`c

in ok m` Ð lld ziae i`ny ziac `zbelt epy

,miiw dpzpe dxkn m` ipz :opiqxbc d`xpe ?D`pW§¨¨

:oizipzna qixb l`ppg epiaxe .`ziixad dibne

.dpzpe dxkn m` :`ziixaae .zpzepe zxken

oizipzn dibne ,'ek dxkn m` ipz :ciaf ax ipyne

l`ilnb oax cinrdl `ly ick `ziixa inwn

dibn `lc `tt axl jixt ikd xzae .i`ny ziak

iax :opiqxb `le ?i`n yziak dcedi iaxe :oizipzn

`l ef `qxible .i`ny ziak `iawr oa `pipg

`dc ,xeknz `l ef s` :lirlc `ziixaa opiqxb

`lc `tt axle .dligzkl zxken :ipzw oizipzn

ikidc :zvw dyw ,edine .iywiz oizipzn dibn

xaca lld ziae i`ny ziaewlgp `l i"xlc ipyn

`zbelt dpy dcedi iaxc oizipzn rnyn `d ?df

.i`w ediilrc Ð lld ziae i`ny ziac

àìÐ `iawr oa `pipg iaxk `le dcedi iaxk

exn`k `le dcedi iaxc eiptl exn`k `l :yexit

`ly cra ecen ediiexzc .`pipg iaxc eiptl

`l` ibilt `le ,miiw dxknc Ð zqipe dqx`zp

"azekd"a onwl rnync `de .zqipe dqx`zpyk

:opzc ,lha dxkn zqipe zqip `ly crc (`,bt)

dxkn m`y Ð mixace oic dl azk dnl ok m`

dcere dl azeka Ð `xnba dl iwene .miiw dpzpe

ltp miqkp mze` ok m` ,dqex``ly cr dl e

dl azk `l m`c rnyn `dc ,ixii` zqipae ,zqip

iptl exn`k epiid Ð lha dxknÐ 'ek mixace oic

oi`e .miiw dxkn l`ilnb oaxlc ,l`ilnb oax

.epnpe exfgc epizeaxk `iz`c xnel `xaq

àîéìepiaxl dniz Ð `ye` zpwzl `pipz

elit` i`ed `ye` zpwz `de :wgvi

rnynck ,mcew e` oiqexi`d on dl eltpa

ipz :mzd xn`wc (a,ht `nw `aa) "laegd"a

`l la` dy`l oire oya mi`vei beln icar `cg

i`n .dy`l `le yi`l `l :jci` `ipze ,yi`l

zil Ð xne .`ye` zpwz dil zi` Ð xn ,e`l

o`k .`ye` zpwz edl zi` `nlr ilekc ,`l ?dil

eltpy Ð o`k :xn` `l i`n`e .'ek dpwz mcew

?oi`eyip xg` dl eltpy Ð o`k oiqexi`a dl

`zi` oiqexi`a dl eltp elit`c dpin rny `l`

dl ipyn ikd e`lac :xnel yie !`ye` zpwzl

.xity

åäðéúáúë:qxhpewa yxit Ð dzxal

gixadly micrl dricede

Ð ok m`c ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .zpeekzn

`hiyt ?ongp axc` `axe opr ax ibilt i`n`

dytpc Ð gixadl `l` dpeekzp `ly xkip xacd i`ce `kdc ,mixac mpi`y alay mixac ied `le .`ki` `nlra `zlin ielib `l` ,icin dxn` `lc wgvi epiaxl d`xpe !dzpw `lc

.jenqa opixn`ck ,dl `ticr
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¯eðà íéLãçä ìò :ïäì øîà !ìèa døëî Bæ óà©¦§¨¨¥¨©¨¤©©£¨¦¨
!?íéðLiä úà eðéìò íéìbìâî ízàL àlà ,íéLBa¦¤¨¤©¤§©§§¦¨¥¤©§¨¦
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äøëî Ck øçàå úàOð ,úàOð àlL ãò dì äøëî̈§¨¨©¤Ÿ¦¥¦¥§©©¨¨§¨

¯.íéi÷å úðúBðå úøëBî Bæ óà :eäì øîà ?eäî©¨©§©¤¤§¤¤§©¨
!?íéñëpa äkæé àì äMàa äëæå ìéàBä :Bì eøîà̈§¦§¨¨¨¦¨Ÿ¦§¤©§¨¦
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äðúðå äøëî íà :øîBà ìàéìîb ïaø ,úàOðå úàOð¦¥§¦¥©¨©§¦¥¥¦¨§¨§¨§¨
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ïéòeãé :àðéðç éaøa éñBé éaø øîà¯ïðéàL ,éò÷ø÷î ¨©©¦¥§©¦£¦¨§¦§©§§¥¤¥¨
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ïéòeãé¯úðéãîa íéñëð dì eìôðå ïàk úáLBiL ìk §¦¨¤¤¤¨§¨§¨§¨¦¦§¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc zeaezk(iyily meil)

:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdàéðúc ,òîL àz`ztqeza ¨§©§©§¨
(`"d g"t),,äãeäé éaø øîàjkeøîàminkgìéàBä ,ìàéìîb ïaø éðôì ¨©©¦§¨¨§¦§¥©¨©§¦¥¦

Bæå`id ,d`eyp dy` -Bæå ,BzLà`id mb ,dqex` dy` -,BzLà §¦§§¦§
y enke ,dey zeidl opic jixvBæbeln iqkpn dxkn m` ,d`eypd -

,d`eyp `idyk dl eltpy,ìèa døëî,dpyna epipyy enkBæ óà ¦§¨¨¥©
`diy ie`x ,dqex` `idyk dl eltpy miqkp dxkny dqex` -

y ,ok dpicïäì øîà .ìèa døëî,l`ilnb oaxeðà íéLãçä ìò ¦§¨¨¥¨©¨¤©©£¨¦¨
íéLBa`idyk dl eltpy miqkpd iably jka mrh rcei ipi` - ¦

,lha dxkn ,d`eyp,íéðLéä úà eðéìò íéìbìâî ízàL àlà¤¨¤©¤§©§§¦¨¥¤©§¨¦
z` `xnbd zniiqn .dqex`l mb oicd `edy jkn cenll mivexe

,lha xknd `diy xnel evx minkgy jkn :dzi`xdpéî òîL- §©¦¨
l`ilnb oaxe minkgy cenll yiøîà÷ ãáòécixac iabl epc - ¦£©¨¨©

mde ,miiw dqex`d ly dxkn caricay mixne`d ,lld zia
:`xnbd zniiqn .d`eypd ly dxknk ,lha dxkn `diy el`y

dpéî òîL.ef `ziixa it lr wtqd hytp ok` - §©¦¨
oica zxg` drc z`aen da ,`ziixad jynd z` `xnbd d`ian

:l`ilnb oaxl minkg oiay mixaceïa àðéðç éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦£¦¨¤
ïáéLä Ck àlà ,íéîëçì ìàéìîb ïaø ïáéLä Ck àì ,àéá÷òoax £©§¨Ÿ¨¡¦¨©¨©§¦¥©£¨¦¤¨¨¡¦¨

,l`ilnbàì,efn ef ocnell oi`e ,d`eypl dnec dqex` oi` - Ÿ
,weligd mrheäàeNða ízøîà íàzngn df ixd ,lha dxkny ¦£©§¤¦§¨

mitqep mixac iabl lrad zeyxa `idyéàkæ dìòa ïkL¤¥©§¨©©
äéøãð úøôäáe äéãé äNòîáe dúàéöîa(:en lirl)egeka mb okle , ¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨

ok enk ike ,dci lr zerwxwd zxikn z` lhal,äñeøàa eøîàzŸ§©£¨
da dlra ly eizeiekfy ,dzxikn z` lhal lrad lkeiy

,zezegtLokàìå äéãé äNòîa àìå dúàéöîa àì éàkæ dìòa ïéà ¤¥©§¨©©Ÿ¦§¦¨¨§Ÿ§©£¥¨¤¨§Ÿ
,éaø ,Bì eøîà .äéøãð úøôäaeplaiwy dqex`a jixac z`äøëî ©£¨©§¨¤¨¨§©¦¨§¨

,úàOð àlL ãò (dì)epi` ,da dxenb zekf dlral oi`y oeiky ¨©¤Ÿ¦¥
m` la` .dzxikn z` lhanäøëî Ck øçàå úàOðeltpy miqkp ¦¥§©©¨¨§¨

,oi`eyipd iptl dleäî.oicd dn -eäì øîà,l`ilnb oaxBæ óà ©¨©§©
úðúBðå úøëBîdligzkl,íéi÷å.d`eyp xak `idy s`eBì eøîà ¤¤§¤¤§©¨¨§

,ddinza minkge ìéàBäd`ypykäMàa äëæ,dz`ivn oiprl ¦¨¨¨¦¨
recn ,dixcp zxtde dici dyrn,íéñëpa äkæé àìel epwz ixde Ÿ¦§¤©§¨¦

z` lhal lkei `l recne ,el` miqkpn zexit zlik` zekf minkg
.dzxikníäì øîà,l`ilnb oaxïéLBa eðà íéLãçä ìòipi` - ¨©¨¤©©£¨¦¨¦

miqkpd zxikn z` lhal lrad lekiy jkl mrhd edn rcei
,oi`eypd xg`l dl eltpy,íéðLéä úà eðéìò ïéìbìâî ízàL àlà¤¨¤©¤§©§§¦¨¥¤©§¨¦

miqkpd zxikn z` s` lrad lhal lkeiy siqedl mkpevxe
.oi`eyipd iptl dl eltpy

epipy .epizpyn oial ,ef `ziixa oia dxizq dywn `xnbd
zxken ef s` ,edl xn` ,edn dxkn jk xg`e z`yp' :`ziixaa

.dligzkl s` xeknl zi`yxy rnyne ,'miiwe zpzepeå,dyw §
ïðz ïðàädy`l eltpy el` miqkp iabl epizpyna epipy ep` ixd - ¨£©§©

å ,úàOð àlL ãò'jk xg`äøëî íà ,øîBà ìàéìîb ïaø ,úàOð ©¤Ÿ¦¥§¦¥©¨©§¦¥¥¦¨§¨
,'íéi÷ ,äðúðådligzkl j` ,miiw xknd carica wxy rnyne §¨§¨©¨

.xeknl dl xeq`
:`xnbd zvxzn,ãéáæ áø øîàe ,zyaeyn dpynd zqxibéðzyi - ¨©©§¦¨¥

dpyna qexbl,'íéi÷å úðúBðå úøëBî'ok zeyrl zi`yxy epiide ¤¤§¤¤§©¨
.`ztqezd zqxibk ,dligzkl s`

:sqep uexizàéL÷ àì ,øîà àtt áøoeik ,dyw ef dxizq oi` - ©¨¨¨©Ÿ©§¨
e ,l`ilnb oax zrca mi`pz ewlgpyàäzrck `id ,epizpyn - ¨

,ìàéìîb ïaøc àaélà äãeäé éaø.carica wx dliren dzxikny ©¦§¨©¦¨§©¨©§¦¥
eàäzrc `id `ztqezd -ïaøc àaélà àéá÷ò ïa àðéðç éaø ¨©¦£¦¨¤£©§¨©¦¨§©¨

,ìàéìîb.dligzkl zpzepe zxkeny ©§¦¥
:df uexiz lr `xnbd dywnåikàéá÷ò ïa àðéðç éaøxaeqúéák §©¦£¦¨¤£©§¨§¥

,éànLdligzkl xeq` dqex`l elit` lld zia zrcl ixdy ©©
lwe ,dpyna epipyy enk ,oiqexi`d onfa dl eltpy miqkp xeknl
d`eypl elit` xizn `pipg iax m`e ,xeq` d`eyply xnege
zvxzn .i`ny ziak xaeq `edy gxkda ,dligzkl xeknl

:`xnbdøîà÷ éëä,`iawr oa `pipg iaxúéáe éànL úéa e÷ìçð àì ¨¦¨¨©Ÿ¤§§¥©©¥
ìlällk,äæ øác ìòelit` zxken dqex`y micen mdipy `l` ¦¥©¨¨¤

dcedi iax zrca diepyd epizpyn ixack `lye ,dligzkl
.dligzkl xeknz `l dqex` s` lld zia zrcly

:el` mipecipa mi`xen`d zrc z` `xnbd d`ianìàeîLe áø©§¥
eäééåøz éøîàc,[mdipy exn`-]àlL ãò íéñëð dì eìôpL ïéa §¨§¥©§©§¥¤¨§¨§¨¦©¤Ÿ

,äñøàúðe,úqéðå ,äñøàúpMî íéñëð dì eìôpL ïéadleki dpi` ¦§¨§¨¥¤¨§¨§¨¦¦¤¦§¨§¨§¦¥
`l` ,xeknl.úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä©©©¦¦©©¨

:`xnbd dywnïàîkmzrc ixde ,l`enye ax mixaeq in zrck - §©
`idäãeäé éaøk àìccaricay ,l`ilnb oax zrca epizpyna §Ÿ§©¦§¨

.miiw xknd,àéá÷ò ïa àðéðç éaøk àìåoax zrca `ziixaa xn`y §Ÿ§©¦£¦¨¤£©§¨
.xeknl dl xzen dligzkl elit`y l`ilnb

:`xnbd zvxzneäðéà,l`enye ax ,md -k éøîàczrc'eðéúBaø' ¦§§¨§¥§©¥
`ziixad jynday(a"d my `ztqez),eðîðå eøæç eðéúBaø ,àéðúc§©§¨©¥¨§§¦§

,dkld erawedì eìôpL ïéamiqkpdeìôpL ïéáe ,ñøàúz àlL ãò ¥¤¨§¨©¤Ÿ¦§¨¥¥¤¨§
dìmiqkpd,úqéðå ,äñøàúpMî,oi`eyipd xg`l dxkn m`ìòaä ¨¦¤¦§¨§¨§¦¥©©©

,úBçB÷lä ãiî àéöBî.carica elit` lha xkndy ¦¦©©¨

* * *
:dpyna epipyelàå elà ,úqépMî'[lld ziae i`ny zia-]íéãBî ¦¤¦¥¥¨¥¦

:`xnbd dywn .'zegewld cin `iven lrady dpzpe dxkn m`y
àLeà úðwúì àðéðz àîéìoicd z` epizpyna epipy m`d - ¥¨¨¦¨§©¨©¨

,`ye`l elbyk oixcdpqd epwizy,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc§¨©©¦¥§©¦£¦¨
eðé÷úä àLeàayå ,dìòa éiça âBìî éñëða äøënL äMàäjk xg` §¨¦§¦¨¦¨¤¨§¨§¦§¥§§©¥©§¨§

,úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä ,äúîiepyd oicd edf dxe`kle ¥¨©©©¦¦©©¨
,zegewld cin `iven lrad z`ypyn dxkny miqkpy ,dpyna

.`ye`a onf xg`l ok owzle xefgl ekxved dn myl ok m`e
oky ,zepwzd oia welig yi :`xnbd zvxznïéúéðúî,epizpyn - ©§¦¦

zwqeräéiça,dy`d ly,úBøéôìez` lhan lrady ,xnelk §©¤¨§¥
cr zexit el yiy df oiprl wx `ed lehiade ,dy`d iiga xknd
dizexit mr rwxwd zxfeg dy`d zzin xg`l la` ,dzen
zexit zlik` ezy` iqkpa lrad ly ezekf lk efy oeik ,gwell

eli`e .diigaàLeà úðwzzwqer,äúéî øçàìe ,ò÷ø÷ ìL dôeâa ©¨©¨§¨¤©§©§©©¦¨
zzin xg`l mby exn`e ,dxizi zekf lral etiqedy ,xnelk
seby oeik ,zegewldn miqkpd z` `ivedl leki lrad dy`d

.ezy`n dyxei `ede ,ely rwxwd

* * *
:dpyna epipyíéñëð ïéa ÷ìBç ïBòîL ïaø'mirecid miqkp ,miqkpl ©¨¦§¥¥§¨¦

al`l lral mireci opi`y ,lha dpzpe dxkn m`e xeknz `l lr
:`xnbd zxxan .'miiw dpzpe dxkn m`e ,xeknzïä elàmiqkp' ¥¥

,'ïéòeãé,dlha mzxiknyïä elàåmiqkp','ïéòeãé ïðéàLmpn`y §¦§¥¥¤¥¨§¦
.miiw ,dxkn m` j` ,dy`d mxknz `l dligzkl

:dfa zwelgn `xnbd d`ian,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàmiqkp ¨©©¦¥§©¦£¦¨
ïéòeãéepiid,éò÷ø÷îyxizy ok zrc lr lrad d`yp dligzny §¦§©§§¥

miqkpe ,mdizexita dkfie ,el` miqkp,ïéòeãé ïðéàLepiid.ïéìèìhî ¤¥¨§¦¦©§§¦
elàå elà ,øîà ïðçBé éaøåmiqkp ,oilhlhn mbe zerwxw mb -ïéòeãé §©¦¨¨¨©¥¨¥§¦

ïä elàå ,ïämiqkpíéñëð dì eìôðå ,ïàk úáLBiL ìk ,ïéòeãé ïðéàL ¥§¥¥¤¥¨§¦¨¤¤¤¨§¨§¨§¨¦
,íiä úðéãîa.el` miqkp dl letil micizry lrad rci `le ¦§¦©©¨

:`ziixan opgei iaxl `xnbd zriiqnïä elà ,éëä énð àéðzmiqkp ©§¨©¦¨¦¥¥
.íiä úðéãîa íéñëð dì eìôðå ïàk úáLBiL ìk ,ïéòeãé ïðéàL¤¥¨§¦¨¤¤¤¨§¨§¨§¨¦¦§¦©©¨

* * *
zxxan ,oi`eypd xg`l ezy` iqkpa dkef lrady epcnly xg`l
zxtqn .el` zeiekf epnn repnl dy`d dleki cvik `xnbd

:`xnbddøábî dñëðì eäðéçøáúc àéòác àúzéà àéäädyrn - ©¦¦§¨§¨£¨§©§§¦§§¦§¨¦©§¨
,diqkp z` dlran gixadl dzvxe ,`ypdl dcnry zg` dy`a

okle ,mda dkfi `lydzøáì eäðézáúkxhya mze` dazk - §©§¦§¦§©¨
xhyd icrl dxn`e ,mcewd dlran dl dzidy dzal dpzn
m`y dzpeek `l` ,dzal zn`a mzepwdl zpeekzn dpi`y
dpi`e ,miqkpd z` dzan lehz df lran yxbzz e` onl`zz

.dlran mgixadl ick `l` mze` zazekäLøbéàå äáéñpéà- ¦§¦¨§¦¨§¨
dzan `ivedl dzvxe ,dyxbzd onf xg`le ,dy` dze` d`yip

.dl dazky miqkpd z`
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc zeaezk(iriax meil)

ïîçð áøc dén÷ì éàúàreazl ,ongp ax iptl oicl dy`d d`a - £©§©¥§©©§¨
e ,dzprh z` ongp ax laiw .miqkpd z` dzanïîçð áø déòø÷©§¥©©§¨

ìàøèL`l` ,izin` xhy df oi`y oeik ,dpznd xhy z` rxwe - ¦§¨¨
.dlran diqkp z` gixadl wx crepøîc dén÷ì ïðò áø ìæà̈©©¨¨§©¥§©

àá÷eòe ,oic zia a` didy `awer xn iptl opr ax jld -,déì øîà §¨¨©¥
äàì÷ç ïîçð øî éæçyi` ,'i`lwg'k `edy ,ongp z` ipec` d`xi - £¦©©§¨©§¨¨

,mipica iwa epi`y ,dcyéLðéàc éøèL òø÷î éëéä`ed cvik - ¥¦§¨©§¨¥§¦§¥
.miyp` ly zexhy rxew

déì øîà,opr axl `awer xnäåä éëéä àãáeòc àôeb ,éæéà éì àîéà ¨©¥¥¨¦¦¦¨§§¨¥¦£¨
.ongp ax erxwy xhya dyrnd seb did cvik ,`eti` il xen` -

déì øîà,opr axäåä éëäå éëälk z` el xtiqe ,did jke jk - ¨©¥¨¦§¨¦£¨
.dyrnddéì øîàa m` ,`awer xnzøîà à÷ úçøáî øèLdz` - ¨©¥§©©§©©¨¨§©§

,zn`a diqkp z` dzal zzl dpeekzp `ly ,dyrnd didy xne`
oky ,ongp ax dyr dti ,dlran mgixadl `l`éaø øîà éëä̈¦¨©©¦

éðà äàøBä äøBî ,ìàeîL øîà ,éãéà øa éàìéðçzeyx izlaiw - £¦©©¦¦¨©§¥¤¨¨£¦
e ,mipica iwa ip`y di`x ef ixde ,oecl dlebd y`xnøèL àáé íà¦¨Ÿ§©

,epòø÷à ,éãéì úçøáîxhyd `l` ,zizin` dpzn ef oi`y oeik ©§©©§¨¦¤§¨¤
.miqkpd z` gixadl ick wx azkp

:ongp ax ly edyrn lr zeywdl dkiynn `xnbdàáø déì øîà̈©¥¨¨
,ïîçð áøìixd ,dpznd xhy z` zrxw cvikéàî àîòèedn - §©©§¨©§¨©

`id `xaqy meyn ,lha zgxan xhyy mrhdLéðéà ÷éáL àìc§Ÿ¨¦¦¦
éðéøçàì áéäéå déLôðozepe ,eiqkpn envr z` gipn mc` oi`y - ©§¥§¨¦§©£¦¥

j` ,mgixadl ick wx df xhy azk i`ceae ,mixg`l mze`éðä̈¥
éðéøçàì éléî,xf mc`l mazkyk wx zkiiy ef `xaq -ìáà,o`k ¦¥§©£¦¥£¨
àáéäé dzøáìdpeekzdy okzie ,dzal diqkp z` dy`d dazk - ¦§©¨¨¦¨

.dxenb dpzna miqkpd z` dl zzl:ongp ax el aiyd,éëä eléôà£¦¨¦
dì àôéãò dLôð dzøa íB÷îa`ly xazqn ok it lr s` - ¦§§©¨©§¨£¦¨¨

dnvr z` dticrn dy`dy oeik ,dxenb dpznl dy`d dpeekzd
`l` ,miqkpd z` dl zepwdl dpeekzd `l i`ceae ,dza ipt lr

.mgixadl wx
:lha zgxan xhyy ,l`eny ixac lr `ziixan dywn `xnbd

,éáéúéîdy` ,`ziixaa epipyäe ,`ypdl zcnerçéøázL äöBø ¥¦¥¨¨¤©§¦©
dìòaî äéñëðdvex dpi` mb j` ,oi`eypd xg`l mda dkfi `ly §¨¤¨¦©§¨

,mixg`l mzizlíéøçàì íéqt øèL úáúBk ,äNBò àéä ãöék- ¥©¦¨¤¤§©©¦©£¥¦
zpn lr df xhy lawi `ly lawnd z` zqiitny ,miqeit xhy

,mdn dlra zekf z` riwtdl ick wx `l` ,miqkpa zekfléøác¦§¥
,íéøîBà íéîëçå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøxhy dy`d aezkz m` ©¨¦§¤©§¦¥©£¨¦§¦

m` ,miqtäöø,miqkpa zekfl lawndda ÷çöîoky ,mda dkefe ¨¨§©¥¨
dpwz dl oi`e .xenb xhy edfBì áBzëzL ãò,i`pz lr xhy ©¤¦§

miqkpa dkfiyäöøàLëìå íBiäîdkfiy dy`d dvxz m`y - ¥©§¦§¤¤§¤
oi` jkae ,meidn miqkpa dkef `ed ixd ,el dazky miqkpa
`idy dy`d dxn` `ly onf lk miqkpa zekfl leki lawnd
dvxi m` oky ,mda zekfl leki epi` dlra mb jci`ne ,jka dvex
dkfie ,miqkpa lawnd dkfiy dvex `idy xn`z mda zekfl

:minkg zrcn dziiyew z` `xnbd zniiqn .mdaàîòèmrhd - ©§¨
meyn `ed ,miqkpa lawnd dkf `le zgxan xhy ok` edfy

éëä déì äáúëc,i`pza dpzn ,jk el dazky -àäm` la` -àì §¨§¨¥¨¦¨Ÿ
,éëä déì äáúkdpzn xhy el dazk `l`,xenbéäðð÷dpw-] ¨§¨¥¨¦¨©§¦

d [mze`,ç÷Bìwx dpeekzdy dzrc ocne` xg` mikled oi`e ¥©
ixack `ly edfe ,miiw xhyd `l` ,dlran miqkpd z` gixadl

.envrn lha zgxan xhyy ,l`eny
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àøéæ éaø øîà,l`eny ixac - ¨©©¦¥¨Ÿ©§¨¨

epiid ,lha zgxan xhyydleëa,diqkp lk z` dpzp xy`k - §¨
,melk `ll x`ype mixg`l eiqkp lk z` ozep mc` oi` i`ceae

eàäxhyd i`pz dzyr `l m`y dpnn rnyny ,`ziixad - ¨
epiid ,miiwdúö÷îadi`x oi` okle ,diqkp zvwn wx dpzpyk - §¦§¨¨

dpeekzdy okzi `l` ,miqkpd z` gixadl wx dpeekzdy
.lawnd mda dkfi zn`ay

miqkpd z` gixadl dfk xhy liren cvik zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .lradnéàålka zgxan xhyy ,l`eny ixack §¦
e lha miqkpdéäðð÷ àìd [m`pw-],ç÷Bìzwfga miqkpd ok m` Ÿ¨©§¦¥©

e ,dy`dìòa eäðéð÷éð,beln iqkp x`yk ,lrad mze` dpwi - ¦§¦§©©
.lradn mgixadl df xhy liren recne

:`xnbd zvxzníeàNò ,éiaà øîàminkg,migxaend miqkpl ¨©©©¥£¨
mpic `diy,ïBòîL éaøc àaélàå ,ìòaì ïéòeãé ïéàL íéñëðkxaeqy ¦§¨¦¤¥§¦©©©§©¦¨§©¦¦§

xknd ,xg`l mze` dxknyk caricae ,mda dkef epi` lrady
xeaq did lrady oeik ,el` miqkp s`e .epizpyna x`eank ,miiw
.mda dkef epi`e ,el mireci oi`y miqkpk md ixd ,dzpzn dlgy

äðùî
lrade dy`l zkiiy rwxwdy `ed oicd beln iqkp ly zerwxwa
oebk ,mixg` miqkpa mibdep cvik zx`an epizpyne ,zexit lke`

:zexite mitqkdì eìôðdyexia dy`l,íéôñkiqkpk mpic ixd ¨§¨§¨¦
okle ,mdizexit z` lke` lrade dy`l zkiiy oxwdy ,beln

ïäa ç÷lé[mitqka-]àeäå ,ò÷ø÷[lrad-]ìëBàz`úBøét ¦¨©¨¤©§©§¥¥
dyexia dl eltp m` oke .rwxwd,ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøétixd ¥©§¦¦©©§©

zexitn zepdil lrad lkeiy icke ,dy`l jiiy zexitd seb
,zexitdïäa ç÷lézexita -úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷,rwxwdn ¦¨©¨¤©§©§¥¥

.beln iqkp x`yk
rwxwd mr cgi dl eltp :sqep oic,ò÷øwa íéøaeçîä [úBøét]oebk ¥©§¨¦©©§©

,zexit mr zepli` e` drexf dcy dyxiy,øéàî éaø øîàoi` ¨©©¦¥¦
el` zexity oeik ,elld zexitd ly odizexita `l` zekf lral
zeyxa miqkpd eidyk elcb `ly oeik ,'zexit'k `le 'oxw'k mpic
wlgk md ixde ,mdy zenk dzeyxl eribd `l` ,dy`d
zkiiy oxwdy ,beln iqkp oic mnvr mdl yiy `vnp ,rwxwdn
mekq `ed dn zrcl icke ,zexitd z` wx lk`i lrade dy`l
jxr dler dnka xxal yi ,zexit mze` gkn dy`l yiy oxwd

okle ,dilry zexitd zngn rwxwddúBà ïéîL[rwxwd z`-] ¨¦¨
úBøéôa äôé àéä änk,dilr yiy zexitd mr dieey `ed dnk - ©¨¦¨¨§¥

nëåàìa äôé àéä ädúBøét,dilryøúBîezeney oia yxtdde - §©¨¦¨¨§Ÿ¥¨
df ieey incae ,beln iqkpk epice ,zexitd ieey `ed el`ïäa ç÷lé¦¨©¨¤

,ò÷ø÷,beln iqkp `idyìëBà àeäåd z`úBøét.ef rwxw ly ©§©§¥¥
,íéøîBà íéîëçåzexitò÷øwì íéøaeçîä,dy`l dyexia eltpy ©£¨¦§¦©§¨¦©©§©

,beln iqkp ly zexitk miaygp md `l` ,beln iqkpk mpic oi`
,miqkpd ly oxwk zaygp `ide ,dy`d ly zx`yp rwxwdy oeik

zexitd eli`eBlL.lrad ly ±åzexit wxò÷øwä ïî ïéLeìzä ¤§©§¦¦©©§©
md ixd ,rwxwl cer mikiiy mpi`y ,dy`l eltpy,dlLmpice ¤¨

,beln iqkpkåokl.úBøét ìëBà àeäå ò÷ø÷ ïäa ç÷lé §¦¨©¨¤©§©§¥¥
Bçk äôiL íB÷î ,øîBà ïBòîL éaølrad lydúñéðëadrya - ©¦¦§¥¨¤¨¤Ÿ¦§¦¨¨

,diqkp z` laiwe ezy` z` `ypydúàéöéa Bçk òøeäzrya - ©Ÿ¦¦¨¨
e ,diyexib.dúàéöéa Bçk äôé ,dúñéðëa Bçk òøeäL íB÷îyxtn ¨¤©Ÿ¦§¦¨¨¨¤Ÿ¦¦¨¨

,eixac z` oerny iaxdúñéðëa ,ò÷øwì íéøaeçîä úBøét ,ãöék¥©¥©§¨¦©©§©¦§¦¨¨
md ixdy mda egk dtiizd,BlL,beln iqkp zexit mdyåeli` ¤§

dúàéöéamixaegn zexit ex`yp dyxibyk m`y ,mda egk rxed ¦¦¨¨
md ixd ,beln iqkp ly rwxwldlL.mda zekf el oi`e ,ixnbl ¤¨

åzexit eli`dúñéðëa ,ò÷øwä ïî ïéLeìzäseby mda egk rxed §©§¦¦©©§©¦§¦¨¨
zexitd,dlL.mdizexit z` wx lke` lradedúàéöéaeegk dti ¤¨¦¦¨¨

md ixd ,miyelz zexit eid dyxibyk m`y ,mdaBlLoeik ,ixnbl ¤
.ezy` dzidyk mda dkf xaky

* * *

àøîâ
lrade ,rwxw mipew beln iqkp ly oenn lkay dpyna x`azd
oennn zepwl yi rwxw efi` `xnbd zxxan .dizexit z` lke`

:df,àèéLtly oenna zepwl dn dy`l lrad oia gekie yi m`y §¦¨
zepwl dvex mdn cg` ,beln iqkpàòøà,drixfl rwxw -åxg`d ©§¨§
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המשך בעמוד טג

miwxt dyelya` cenr hr sc ± iriax wxtzeaezk
ïîçð áøã äéî÷ì éàúà,miqkpd dl xifgdl dza z` reazl Ðxhy d`ived zade

,dzpzn.ongp ax dirxweäàì÷ç.oipica iwa epi` Ðded oic zia a` `awer xne.äøåî
éðà äàøåäipdnc (`,d) oixcdpqc `nw wxta 'ixn`ck ,`zelb yixn zeyx izlhp Ð

iwal `l` `zeyx iadi `le .`zeyx.xacaéãéì úçøáî øèù àáé íàlawnd dvxiy Ð

mxifgdl `ly ,eit lr miqkpa wifgdl dpzn

ozeplÐe`le li`ed :jixt dinwle .eprxw`

gixadl lired j`id ,`ed `xhy?äéì øîàÐ

rxwyk ,ongp axl `axzknq ikid :xhy eze`

l`enyc` `dadil zrxwe?éàî àîòèÐ

.eprxw` l`eny xn`äéùôð ùéðéà ÷éáù àìã
'åëb`ec `edy cera `l` ezepwdl xnb `le Ð

.mda ewifgi `ly mixg`néìéî éðäozpzepa Ð

dxnb `lc xninl `ki` ,ixkp yi`l.`ipw`e

äì äáäé äúøáì ìáàdpzn Ð.dhelgøèù
íéñô.miqeit xhy Ðezqiitnyef dpzn lawl

dkfiy `le ,oi`eyip mcew dlra zekf riwtdl

.mda df lawnäöø íà.dfd lawnd Ð÷çöî
äáwifgne Ð.zinler odaáåúëúù ãòÐ

o`k yi .dvx`ykle jl mipezp meidn :df xhya

dgxadzekfl `a m`y ,dlranÐip` :xn`z

df m`e .rxtnl zniiw `vnpe ,dpzna] dvex

wifgdl `eai xhy azkpyÐipi` :xn`z

.[dvexç÷åì éäðð÷.l`enyc `zaeiz Ðàä
äìåëáipw `l :l`eny xn` ik ÐÐzazeka

m` dytpl icin dxiiy `lc oeikc .diqkp lk el

yxbzzÐ`de .`ipwne dxnb `lc icdq op`

da wgvn dvx :ipzwcÐ.ozvwn zazekaéàå
ç÷åì éäðð÷ àìåäðéð÷ììòá,l`enyl Ð

ipw `lc oeik .ipw `l :xn`c ,olek zazekaÐ

i`ndgxad`ki`?edpipwil,zexit lk`ie lra

dpyxie.eizgz zenz m`ïéòåãé ïðéàù íéñëðë
xeaqc ,d`yp dly opi`y zpn lr ixdy Ð

.dxenb dpzndyäðùîúåøéô ìëåà àåäåÐ

zgz minkg el epwiz `ly .dl zniiw oxwde

.zexit `l` dpewxit'åë äúåà ïéîù:xaqwc Ð

ezeyxa lcby dnÐlcb `ly dne ,zexit eed

ezeyxaÐrwxwd incy dn ,jkitl .oxw ied

ef d`eaz liaya eiykr mixwiÐdl ozil jixv

,minc.dizexit `ed lk`ie ,rwxw odn epwie

íéøîåà íéîëçåezeyxa elcb `ly el` s` Ð

li`ed ,oda epzp zexit zxezzniiw rwxwde

.dläúàéöéá.dyxbl `a m` Ðúåøéô
åìù äúñéðëá ò÷ø÷ì ïéøáåçîä:xnelk Ð

epiid :jixt `xnbae .opaxk ,ely ozlitp zrya

] .`nw `pzäìù äúàéöéáezy` z` yxbnd Ð

oixaegn zexit miqkpa eideÐzlhep

.oday zexit mr dizerwxwäìù äúñéðëáÐ

.[zexit lke` `ede ,rwxw oda gwlieäúàéöéáå
åìùeizgz dcera ylze mcwy dnc ÐÐdkf

.beln iqkp zexit oicn odaàøîâéì àèéùô
àòøà éúáå àòøàe`ae ,mitqk dl eltp Ð

ip` drixf za rwxw :xne` df .rwxw dl gwil

e` ,gwil dvex ip` miza :zxne` z`fe ,dvex

.jeti`àòøàdxkyy .ediipin opipaf Ð,daexn

oke .utg ip` miaexn eizexity xac :xnel leki lrad ;miakrn mdipye .zawxn dpi`e

zia gwil `ed `a m`Ðoxwde jlede dlk `edy xaca dvex ipi` :xnel `id dleki

.hrnznéúádaexn oxky Ð,ilwicn.yail oiieyr odyéì÷éã.mixnz Ðéðìéàx`y Ð

.zepli`àáàmivr jezgl ,xri Ð.àúãøæoiixt eid `le .oicxfer ly zepli` Ðaeyg

,odloivvewe.mivrl oze`éøååëã àøéôå.x"iieie oixewy ,mibc ly dxitg Ðäì éøîà
àøéôdxitgay mibce mivrd zvivw ,dyexia dl eltp m` ÐÐ,oiixt `edrwxwde

.oxw `edäì éøîàåli`ed ,`pxw eed edlek Ðmivrdemibcde,cin xkni lkde .milk

.silgn erfb oi` ,oli` :zexit lke` `ede ,rwxw oda gwlie
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íåàùòoerny iaxk l`ppg epiax wqt Ð oerny iaxc `ail`e mireci mpi`y miqkpk

lkc rnyn ,oerny iaxc `ail`e :xn`wcn ,d`xp oke .oireci mpi`y miqkpa

epiwzc xninl ira i`c .oerny iaxk edl `xiaq Ð dpw `l zgxan xhy edl `xiaqc ipd

iaxc opax elit`e ,oireci opi`y miqkpa oerny iax xne`y enk ,zgxan zpwz meyn opax

Ð dizeek `zklid zil mlerle ,da ecen oerny

oi`y miqkpk me`yr" xninl dil ded ,ok m`

,e"ie `la ,"oerny iaxc `ail` lral mireci

mireci mpi`y miqkpc ikid ikc Ð rnyn dedc

ikd Ð oerny iaxc `ail` lral icarzyn `l

`ail`e" xn`wcne .`nlr ilekl zgxan inp

meyn ,oerny iaxl `wec rnyn Ð "oerny iaxc

xake .mireci mpi`y miqkp eed dgxad ici lrc

dyrn `a,mz epiax iptl eiqkp gixan xhy

lral eiqkp ecarzyi `ly dvxe ,zeell dvxy

eiqkp ecarzyi `ly eiqkp gixan xhy mbe .aeg

,miiw xhydy mz epiax xn`e ,ezy` zaezkl

ipw `lc ,zgxan iedc `kd `wecc .dia opiabne

opixn` Ð mireci oi`y miqkp eedc lra edl

i`c ,el` miyrna la` .oeekzp gixadl i`cec

aeg lra edl ipw `ied Ð gwel ipw ied `l

ol zi` Ð gxaen ied `l ikdac oeike ,dy`de

.oieki` dxenb dpznlc xninl

éì÷ãmz epiax yexitk epiid Ð ilwc ipli`e

(`,at `xza `aa) "dpitqd z` xkend"a

oa l`eny epiaxk `le .daxd oiniiwzn milwcc

rax`n xzei oiniiwzn oi`c mzd yxitc ,xi`n

oi` lwc :ciaf ax xn`c `d iab ,mipy ynge

.rfb eléðìéàiptebc rnyn Ð ipli` iptebe

.ipli`n iticrc ,ilwcn oky lke ,ipli`n irixb

:(`,av `nw `aa) "laegd"a opixn`c :dywe

edpinrh ,ixnz dil izii` l`enyc diqix`

ilek `pteba iygkn `w :xn` ,`xngc `nrh

rnyn .ediixewn il izii` xgnl :dil xn` ?i`d

dfa iticr ilwcc :xnel yie !ilwcn iticr iptebc

la` ,opwzl ick melk mdilr `ivedl jixv oi`y

,mxkd owzle xnfl daexn d`ivi oikixv miptb

mcaerl gexhl lekiy ine .lwlwzn ok `l m`c

.lecb geix oda yi Ð ie`xk mxneyle

àììëerfb qixb l`ppg epiax Ð `zlnc

Ð silgn erfb oi` .`pxw Ð silgn

miiwzn oxwde zexitd lke`y xac :yexit .`xit

epnn gwil eze` oixken oi`e ,`pxw edf Ð

Ð silgn erfb oi`y ,dlk `edy xace .rwxw

.rwxw oda gwlie ,zexit dl eltp eli`k ied

i`dl ixn`wc `ed "`xit dl ixn`" ,df itle

orfb oi` ixeekc `xite `zcxf `a` `dc .`llk

oeyny epiaxl dywe .qxhpewa yxitck ,silgn

ixn`w "`pxw dl ixn`"c rnync :mdxa` oa

.seqal "`xit dl ixn`" :hwp `lcn ,`llk i`dl

`nilb dil `liir :onwl ongp ax xn`c :cere

:xninl dil ded .'ek dia iqkin ,ied `xit Ð

zixtb xit (ipzwc `d ,ok m`c :cere !ied `pxw

ied Ð oxw :xne` xi`n iax ,sixv ly zxetgne

lke` lrade ,miiwznd oxwk aiygc ,zexit inp

zexit xi`n iaxlc oizipzna ipzw `dc ;xi`n iaxc` xi`n iaxc `iyw ,ok m`e .zexit

i od dnk mze` oiny oixaegn`l sixve zixtbe .zexit lke` `ede rwxw oda gwlie oit

.qxhpewd yexitk d`xpe !xi`n iaxk ongp ax ied `zydc :cere !oixaegn zexitn irixb

`dc ,e`l m` mxkni m` ibilt dl eltpa e`lc :yxtne ,l`ppg epiaxk qxb mz epiaxe

i`w `d`e ,mitqk dl eltpa ixii`c Ð `rx` izae `rx` `hiyt :xn`wc `d` i`w

`xite `zcxf `a` mda zepwl lrad dvexe mitqk dl eltp m`c :yxtne .ediizbelt

`kid ,jkld .'ek `pxw silgn erfb yxtnc ,l`ppg epiax yexit jezn rnyn oke ,ixeekc
ipzwc
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc zeaezk(iriax meil)

ïîçð áøc dén÷ì éàúàreazl ,ongp ax iptl oicl dy`d d`a - £©§©¥§©©§¨
e ,dzprh z` ongp ax laiw .miqkpd z` dzanïîçð áø déòø÷©§¥©©§¨

ìàøèL`l` ,izin` xhy df oi`y oeik ,dpznd xhy z` rxwe - ¦§¨¨
.dlran diqkp z` gixadl wx crepøîc dén÷ì ïðò áø ìæà̈©©¨¨§©¥§©

àá÷eòe ,oic zia a` didy `awer xn iptl opr ax jld -,déì øîà §¨¨©¥
äàì÷ç ïîçð øî éæçyi` ,'i`lwg'k `edy ,ongp z` ipec` d`xi - £¦©©§¨©§¨¨

,mipica iwa epi`y ,dcyéLðéàc éøèL òø÷î éëéä`ed cvik - ¥¦§¨©§¨¥§¦§¥
.miyp` ly zexhy rxew

déì øîà,opr axl `awer xnäåä éëéä àãáeòc àôeb ,éæéà éì àîéà ¨©¥¥¨¦¦¦¨§§¨¥¦£¨
.ongp ax erxwy xhya dyrnd seb did cvik ,`eti` il xen` -

déì øîà,opr axäåä éëäå éëälk z` el xtiqe ,did jke jk - ¨©¥¨¦§¨¦£¨
.dyrnddéì øîàa m` ,`awer xnzøîà à÷ úçøáî øèLdz` - ¨©¥§©©§©©¨¨§©§

,zn`a diqkp z` dzal zzl dpeekzp `ly ,dyrnd didy xne`
oky ,ongp ax dyr dti ,dlran mgixadl `l`éaø øîà éëä̈¦¨©©¦

éðà äàøBä äøBî ,ìàeîL øîà ,éãéà øa éàìéðçzeyx izlaiw - £¦©©¦¦¨©§¥¤¨¨£¦
e ,mipica iwa ip`y di`x ef ixde ,oecl dlebd y`xnøèL àáé íà¦¨Ÿ§©

,epòø÷à ,éãéì úçøáîxhyd `l` ,zizin` dpzn ef oi`y oeik ©§©©§¨¦¤§¨¤
.miqkpd z` gixadl ick wx azkp

:ongp ax ly edyrn lr zeywdl dkiynn `xnbdàáø déì øîà̈©¥¨¨
,ïîçð áøìixd ,dpznd xhy z` zrxw cvikéàî àîòèedn - §©©§¨©§¨©

`id `xaqy meyn ,lha zgxan xhyy mrhdLéðéà ÷éáL àìc§Ÿ¨¦¦¦
éðéøçàì áéäéå déLôðozepe ,eiqkpn envr z` gipn mc` oi`y - ©§¥§¨¦§©£¦¥

j` ,mgixadl ick wx df xhy azk i`ceae ,mixg`l mze`éðä̈¥
éðéøçàì éléî,xf mc`l mazkyk wx zkiiy ef `xaq -ìáà,o`k ¦¥§©£¦¥£¨
àáéäé dzøáìdpeekzdy okzie ,dzal diqkp z` dy`d dazk - ¦§©¨¨¦¨

.dxenb dpzna miqkpd z` dl zzl:ongp ax el aiyd,éëä eléôà£¦¨¦
dì àôéãò dLôð dzøa íB÷îa`ly xazqn ok it lr s` - ¦§§©¨©§¨£¦¨¨

dnvr z` dticrn dy`dy oeik ,dxenb dpznl dy`d dpeekzd
`l` ,miqkpd z` dl zepwdl dpeekzd `l i`ceae ,dza ipt lr

.mgixadl wx
:lha zgxan xhyy ,l`eny ixac lr `ziixan dywn `xnbd

,éáéúéîdy` ,`ziixaa epipyäe ,`ypdl zcnerçéøázL äöBø ¥¦¥¨¨¤©§¦©
dìòaî äéñëðdvex dpi` mb j` ,oi`eypd xg`l mda dkfi `ly §¨¤¨¦©§¨

,mixg`l mzizlíéøçàì íéqt øèL úáúBk ,äNBò àéä ãöék- ¥©¦¨¤¤§©©¦©£¥¦
zpn lr df xhy lawi `ly lawnd z` zqiitny ,miqeit xhy

,mdn dlra zekf z` riwtdl ick wx `l` ,miqkpa zekfléøác¦§¥
,íéøîBà íéîëçå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøxhy dy`d aezkz m` ©¨¦§¤©§¦¥©£¨¦§¦

m` ,miqtäöø,miqkpa zekfl lawndda ÷çöîoky ,mda dkefe ¨¨§©¥¨
dpwz dl oi`e .xenb xhy edfBì áBzëzL ãò,i`pz lr xhy ©¤¦§

miqkpa dkfiyäöøàLëìå íBiäîdkfiy dy`d dvxz m`y - ¥©§¦§¤¤§¤
oi` jkae ,meidn miqkpa dkef `ed ixd ,el dazky miqkpa
`idy dy`d dxn` `ly onf lk miqkpa zekfl leki lawnd
dvxi m` oky ,mda zekfl leki epi` dlra mb jci`ne ,jka dvex
dkfie ,miqkpa lawnd dkfiy dvex `idy xn`z mda zekfl

:minkg zrcn dziiyew z` `xnbd zniiqn .mdaàîòèmrhd - ©§¨
meyn `ed ,miqkpa lawnd dkf `le zgxan xhy ok` edfy

éëä déì äáúëc,i`pza dpzn ,jk el dazky -àäm` la` -àì §¨§¨¥¨¦¨Ÿ
,éëä déì äáúkdpzn xhy el dazk `l`,xenbéäðð÷dpw-] ¨§¨¥¨¦¨©§¦

d [mze`,ç÷Bìwx dpeekzdy dzrc ocne` xg` mikled oi`e ¥©
ixack `ly edfe ,miiw xhyd `l` ,dlran miqkpd z` gixadl

.envrn lha zgxan xhyy ,l`eny
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àøéæ éaø øîà,l`eny ixac - ¨©©¦¥¨Ÿ©§¨¨

epiid ,lha zgxan xhyydleëa,diqkp lk z` dpzp xy`k - §¨
,melk `ll x`ype mixg`l eiqkp lk z` ozep mc` oi` i`ceae

eàäxhyd i`pz dzyr `l m`y dpnn rnyny ,`ziixad - ¨
epiid ,miiwdúö÷îadi`x oi` okle ,diqkp zvwn wx dpzpyk - §¦§¨¨

dpeekzdy okzi `l` ,miqkpd z` gixadl wx dpeekzdy
.lawnd mda dkfi zn`ay

miqkpd z` gixadl dfk xhy liren cvik zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .lradnéàålka zgxan xhyy ,l`eny ixack §¦
e lha miqkpdéäðð÷ àìd [m`pw-],ç÷Bìzwfga miqkpd ok m` Ÿ¨©§¦¥©

e ,dy`dìòa eäðéð÷éð,beln iqkp x`yk ,lrad mze` dpwi - ¦§¦§©©
.lradn mgixadl df xhy liren recne

:`xnbd zvxzníeàNò ,éiaà øîàminkg,migxaend miqkpl ¨©©©¥£¨
mpic `diy,ïBòîL éaøc àaélàå ,ìòaì ïéòeãé ïéàL íéñëðkxaeqy ¦§¨¦¤¥§¦©©©§©¦¨§©¦¦§

xknd ,xg`l mze` dxknyk caricae ,mda dkef epi` lrady
xeaq did lrady oeik ,el` miqkp s`e .epizpyna x`eank ,miiw
.mda dkef epi`e ,el mireci oi`y miqkpk md ixd ,dzpzn dlgy

äðùî
lrade dy`l zkiiy rwxwdy `ed oicd beln iqkp ly zerwxwa
oebk ,mixg` miqkpa mibdep cvik zx`an epizpyne ,zexit lke`

:zexite mitqkdì eìôðdyexia dy`l,íéôñkiqkpk mpic ixd ¨§¨§¨¦
okle ,mdizexit z` lke` lrade dy`l zkiiy oxwdy ,beln

ïäa ç÷lé[mitqka-]àeäå ,ò÷ø÷[lrad-]ìëBàz`úBøét ¦¨©¨¤©§©§¥¥
dyexia dl eltp m` oke .rwxwd,ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøétixd ¥©§¦¦©©§©

zexitn zepdil lrad lkeiy icke ,dy`l jiiy zexitd seb
,zexitdïäa ç÷lézexita -úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷,rwxwdn ¦¨©¨¤©§©§¥¥

.beln iqkp x`yk
rwxwd mr cgi dl eltp :sqep oic,ò÷øwa íéøaeçîä [úBøét]oebk ¥©§¨¦©©§©

,zexit mr zepli` e` drexf dcy dyxiy,øéàî éaø øîàoi` ¨©©¦¥¦
el` zexity oeik ,elld zexitd ly odizexita `l` zekf lral
zeyxa miqkpd eidyk elcb `ly oeik ,'zexit'k `le 'oxw'k mpic
wlgk md ixde ,mdy zenk dzeyxl eribd `l` ,dy`d
zkiiy oxwdy ,beln iqkp oic mnvr mdl yiy `vnp ,rwxwdn
mekq `ed dn zrcl icke ,zexitd z` wx lk`i lrade dy`l
jxr dler dnka xxal yi ,zexit mze` gkn dy`l yiy oxwd

okle ,dilry zexitd zngn rwxwddúBà ïéîL[rwxwd z`-] ¨¦¨
úBøéôa äôé àéä änk,dilr yiy zexitd mr dieey `ed dnk - ©¨¦¨¨§¥

nëåàìa äôé àéä ädúBøét,dilryøúBîezeney oia yxtdde - §©¨¦¨¨§Ÿ¥¨
df ieey incae ,beln iqkpk epice ,zexitd ieey `ed el`ïäa ç÷lé¦¨©¨¤

,ò÷ø÷,beln iqkp `idyìëBà àeäåd z`úBøét.ef rwxw ly ©§©§¥¥
,íéøîBà íéîëçåzexitò÷øwì íéøaeçîä,dy`l dyexia eltpy ©£¨¦§¦©§¨¦©©§©

,beln iqkp ly zexitk miaygp md `l` ,beln iqkpk mpic oi`
,miqkpd ly oxwk zaygp `ide ,dy`d ly zx`yp rwxwdy oeik

zexitd eli`eBlL.lrad ly ±åzexit wxò÷øwä ïî ïéLeìzä ¤§©§¦¦©©§©
md ixd ,rwxwl cer mikiiy mpi`y ,dy`l eltpy,dlLmpice ¤¨

,beln iqkpkåokl.úBøét ìëBà àeäå ò÷ø÷ ïäa ç÷lé §¦¨©¨¤©§©§¥¥
Bçk äôiL íB÷î ,øîBà ïBòîL éaølrad lydúñéðëadrya - ©¦¦§¥¨¤¨¤Ÿ¦§¦¨¨

,diqkp z` laiwe ezy` z` `ypydúàéöéa Bçk òøeäzrya - ©Ÿ¦¦¨¨
e ,diyexib.dúàéöéa Bçk äôé ,dúñéðëa Bçk òøeäL íB÷îyxtn ¨¤©Ÿ¦§¦¨¨¨¤Ÿ¦¦¨¨

,eixac z` oerny iaxdúñéðëa ,ò÷øwì íéøaeçîä úBøét ,ãöék¥©¥©§¨¦©©§©¦§¦¨¨
md ixdy mda egk dtiizd,BlL,beln iqkp zexit mdyåeli` ¤§

dúàéöéamixaegn zexit ex`yp dyxibyk m`y ,mda egk rxed ¦¦¨¨
md ixd ,beln iqkp ly rwxwldlL.mda zekf el oi`e ,ixnbl ¤¨

åzexit eli`dúñéðëa ,ò÷øwä ïî ïéLeìzäseby mda egk rxed §©§¦¦©©§©¦§¦¨¨
zexitd,dlL.mdizexit z` wx lke` lradedúàéöéaeegk dti ¤¨¦¦¨¨

md ixd ,miyelz zexit eid dyxibyk m`y ,mdaBlLoeik ,ixnbl ¤
.ezy` dzidyk mda dkf xaky

* * *

àøîâ
lrade ,rwxw mipew beln iqkp ly oenn lkay dpyna x`azd
oennn zepwl yi rwxw efi` `xnbd zxxan .dizexit z` lke`

:df,àèéLtly oenna zepwl dn dy`l lrad oia gekie yi m`y §¦¨
zepwl dvex mdn cg` ,beln iqkpàòøà,drixfl rwxw -åxg`d ©§¨§
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המשך בעמוד טג

miwxt dyelya` cenr hr sc ± iriax wxtzeaezk
ïîçð áøã äéî÷ì éàúà,miqkpd dl xifgdl dza z` reazl Ðxhy d`ived zade

,dzpzn.ongp ax dirxweäàì÷ç.oipica iwa epi` Ðded oic zia a` `awer xne.äøåî
éðà äàøåäipdnc (`,d) oixcdpqc `nw wxta 'ixn`ck ,`zelb yixn zeyx izlhp Ð

iwal `l` `zeyx iadi `le .`zeyx.xacaéãéì úçøáî øèù àáé íàlawnd dvxiy Ð

mxifgdl `ly ,eit lr miqkpa wifgdl dpzn

ozeplÐe`le li`ed :jixt dinwle .eprxw`

gixadl lired j`id ,`ed `xhy?äéì øîàÐ

rxwyk ,ongp axl `axzknq ikid :xhy eze`

l`enyc` `dadil zrxwe?éàî àîòèÐ

.eprxw` l`eny xn`äéùôð ùéðéà ÷éáù àìã
'åëb`ec `edy cera `l` ezepwdl xnb `le Ð

.mda ewifgi `ly mixg`néìéî éðäozpzepa Ð

dxnb `lc xninl `ki` ,ixkp yi`l.`ipw`e

äì äáäé äúøáì ìáàdpzn Ð.dhelgøèù
íéñô.miqeit xhy Ðezqiitnyef dpzn lawl

dkfiy `le ,oi`eyip mcew dlra zekf riwtdl

.mda df lawnäöø íà.dfd lawnd Ð÷çöî
äáwifgne Ð.zinler odaáåúëúù ãòÐ

o`k yi .dvx`ykle jl mipezp meidn :df xhya

dgxadzekfl `a m`y ,dlranÐip` :xn`z

df m`e .rxtnl zniiw `vnpe ,dpzna] dvex

wifgdl `eai xhy azkpyÐipi` :xn`z

.[dvexç÷åì éäðð÷.l`enyc `zaeiz Ðàä
äìåëáipw `l :l`eny xn` ik ÐÐzazeka

m` dytpl icin dxiiy `lc oeikc .diqkp lk el

yxbzzÐ`de .`ipwne dxnb `lc icdq op`

da wgvn dvx :ipzwcÐ.ozvwn zazekaéàå
ç÷åì éäðð÷ àìåäðéð÷ììòá,l`enyl Ð

ipw `lc oeik .ipw `l :xn`c ,olek zazekaÐ

i`ndgxad`ki`?edpipwil,zexit lk`ie lra

dpyxie.eizgz zenz m`ïéòåãé ïðéàù íéñëðë
xeaqc ,d`yp dly opi`y zpn lr ixdy Ð

.dxenb dpzndyäðùîúåøéô ìëåà àåäåÐ

zgz minkg el epwiz `ly .dl zniiw oxwde

.zexit `l` dpewxit'åë äúåà ïéîù:xaqwc Ð

ezeyxa lcby dnÐlcb `ly dne ,zexit eed

ezeyxaÐrwxwd incy dn ,jkitl .oxw ied

ef d`eaz liaya eiykr mixwiÐdl ozil jixv

,minc.dizexit `ed lk`ie ,rwxw odn epwie

íéøîåà íéîëçåezeyxa elcb `ly el` s` Ð

li`ed ,oda epzp zexit zxezzniiw rwxwde

.dläúàéöéá.dyxbl `a m` Ðúåøéô
åìù äúñéðëá ò÷ø÷ì ïéøáåçîä:xnelk Ð

epiid :jixt `xnbae .opaxk ,ely ozlitp zrya

] .`nw `pzäìù äúàéöéáezy` z` yxbnd Ð

oixaegn zexit miqkpa eideÐzlhep

.oday zexit mr dizerwxwäìù äúñéðëáÐ

.[zexit lke` `ede ,rwxw oda gwlieäúàéöéáå
åìùeizgz dcera ylze mcwy dnc ÐÐdkf

.beln iqkp zexit oicn odaàøîâéì àèéùô
àòøà éúáå àòøàe`ae ,mitqk dl eltp Ð

ip` drixf za rwxw :xne` df .rwxw dl gwil

e` ,gwil dvex ip` miza :zxne` z`fe ,dvex

.jeti`àòøàdxkyy .ediipin opipaf Ð,daexn

oke .utg ip` miaexn eizexity xac :xnel leki lrad ;miakrn mdipye .zawxn dpi`e

zia gwil `ed `a m`Ðoxwde jlede dlk `edy xaca dvex ipi` :xnel `id dleki

.hrnznéúádaexn oxky Ð,ilwicn.yail oiieyr odyéì÷éã.mixnz Ðéðìéàx`y Ð

.zepli`àáàmivr jezgl ,xri Ð.àúãøæoiixt eid `le .oicxfer ly zepli` Ðaeyg

,odloivvewe.mivrl oze`éøååëã àøéôå.x"iieie oixewy ,mibc ly dxitg Ðäì éøîà
àøéôdxitgay mibce mivrd zvivw ,dyexia dl eltp m` ÐÐ,oiixt `edrwxwde

.oxw `edäì éøîàåli`ed ,`pxw eed edlek Ðmivrdemibcde,cin xkni lkde .milk

.silgn erfb oi` ,oli` :zexit lke` `ede ,rwxw oda gwlie
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íåàùòoerny iaxk l`ppg epiax wqt Ð oerny iaxc `ail`e mireci mpi`y miqkpk

lkc rnyn ,oerny iaxc `ail`e :xn`wcn ,d`xp oke .oireci mpi`y miqkpa

epiwzc xninl ira i`c .oerny iaxk edl `xiaq Ð dpw `l zgxan xhy edl `xiaqc ipd

iaxc opax elit`e ,oireci opi`y miqkpa oerny iax xne`y enk ,zgxan zpwz meyn opax

Ð dizeek `zklid zil mlerle ,da ecen oerny

oi`y miqkpk me`yr" xninl dil ded ,ok m`

,e"ie `la ,"oerny iaxc `ail` lral mireci

mireci mpi`y miqkpc ikid ikc Ð rnyn dedc

ikd Ð oerny iaxc `ail` lral icarzyn `l

`ail`e" xn`wcne .`nlr ilekl zgxan inp

meyn ,oerny iaxl `wec rnyn Ð "oerny iaxc

xake .mireci mpi`y miqkp eed dgxad ici lrc

dyrn `a,mz epiax iptl eiqkp gixan xhy

lral eiqkp ecarzyi `ly dvxe ,zeell dvxy

eiqkp ecarzyi `ly eiqkp gixan xhy mbe .aeg

,miiw xhydy mz epiax xn`e ,ezy` zaezkl

ipw `lc ,zgxan iedc `kd `wecc .dia opiabne

opixn` Ð mireci oi`y miqkp eedc lra edl

i`c ,el` miyrna la` .oeekzp gixadl i`cec

aeg lra edl ipw `ied Ð gwel ipw ied `l

ol zi` Ð gxaen ied `l ikdac oeike ,dy`de

.oieki` dxenb dpznlc xninl

éì÷ãmz epiax yexitk epiid Ð ilwc ipli`e

(`,at `xza `aa) "dpitqd z` xkend"a

oa l`eny epiaxk `le .daxd oiniiwzn milwcc

rax`n xzei oiniiwzn oi`c mzd yxitc ,xi`n

oi` lwc :ciaf ax xn`c `d iab ,mipy ynge

.rfb eléðìéàiptebc rnyn Ð ipli` iptebe

.ipli`n iticrc ,ilwcn oky lke ,ipli`n irixb

:(`,av `nw `aa) "laegd"a opixn`c :dywe

edpinrh ,ixnz dil izii` l`enyc diqix`

ilek `pteba iygkn `w :xn` ,`xngc `nrh

rnyn .ediixewn il izii` xgnl :dil xn` ?i`d

dfa iticr ilwcc :xnel yie !ilwcn iticr iptebc

la` ,opwzl ick melk mdilr `ivedl jixv oi`y

,mxkd owzle xnfl daexn d`ivi oikixv miptb

mcaerl gexhl lekiy ine .lwlwzn ok `l m`c

.lecb geix oda yi Ð ie`xk mxneyle

àììëerfb qixb l`ppg epiax Ð `zlnc

Ð silgn erfb oi` .`pxw Ð silgn

miiwzn oxwde zexitd lke`y xac :yexit .`xit

epnn gwil eze` oixken oi`e ,`pxw edf Ð

Ð silgn erfb oi`y ,dlk `edy xace .rwxw

.rwxw oda gwlie ,zexit dl eltp eli`k ied

i`dl ixn`wc `ed "`xit dl ixn`" ,df itle

orfb oi` ixeekc `xite `zcxf `a` `dc .`llk

oeyny epiaxl dywe .qxhpewa yxitck ,silgn

ixn`w "`pxw dl ixn`"c rnync :mdxa` oa

.seqal "`xit dl ixn`" :hwp `lcn ,`llk i`dl

`nilb dil `liir :onwl ongp ax xn`c :cere

:xninl dil ded .'ek dia iqkin ,ied `xit Ð

zixtb xit (ipzwc `d ,ok m`c :cere !ied `pxw

ied Ð oxw :xne` xi`n iax ,sixv ly zxetgne

lke` lrade ,miiwznd oxwk aiygc ,zexit inp

zexit xi`n iaxlc oizipzna ipzw `dc ;xi`n iaxc` xi`n iaxc `iyw ,ok m`e .zexit

i od dnk mze` oiny oixaegn`l sixve zixtbe .zexit lke` `ede rwxw oda gwlie oit

.qxhpewd yexitk d`xpe !xi`n iaxk ongp ax ied `zydc :cere !oixaegn zexitn irixb

`dc ,e`l m` mxkni m` ibilt dl eltpa e`lc :yxtne ,l`ppg epiaxk qxb mz epiaxe

i`w `d`e ,mitqk dl eltpa ixii`c Ð `rx` izae `rx` `hiyt :xn`wc `d` i`w

`xite `zcxf `a` mda zepwl lrad dvexe mitqk dl eltp m`c :yxtne .ediizbelt

`kid ,jkld .'ek `pxw silgn erfb yxtnc ,l`ppg epiax yexit jezn rnyn oke ,ixeekc
ipzwc
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miwxtרל dyelyaa cenr hr sc ± iriax wxtzeaezk
âåìî úîäá ãìå.dclie ,dyexia dnda dl dltpy Ðäùàì ìôë éîåìùú.lral `le Ð

`ny opiyiigc ,rwxw oda gwlie ,oxw `l` ixit zecleed oi` xaqwc jzrc `wlq `w

m`d zenzdlkie.oxwdäùàì âåìî úçôù ãìåå.`nrh yxtn onwl Ðàøéôseb Ð

.cleedàøéôã àøéô.eilr `ad ltk Ðäøåò àëéàã.elek dlk oxwd oi`e Ðíàù
äùøâúðzexitk ody ,zeclea dkf lrade Ð

.oiyelzúðúåðipa zlhepe ,minc dy`d el Ð

.dzgtyäáìçì æò.dalg lek`l Ðäéúåæéâì
oicd `ede .edl hwp ikdl ,dly xwir od Ð

.zeclee alg liwycêìåäå ìëåàdnda iabc Ð

lwc iabe ,dvep `ki` zlebpxz iabe ,dxer `ki`

yaiiykÐedlek ipd la` .eivr `ki`Ðzexit

oiycgzny ,edpipjxce ,cinzmz`pd.`id

àîéìâ äéì àìééòlr s` ,beln iqkpa zilh Ð

,lfxa o`v iqkpa [daezka] ez`ny `ly it

.dl xeny oxw zeidl jixveéåä àøéôeieqk Ð

epnid dqknyÐ.eizexit odäéá ìéæàå éñëéî
éìëã ãòoiwgyde Ð.oxwl dl eidiïàîëÐ

dil ied `zxet `xeiyc `dl ongp ax dxn`

.`pxwàðú éàä éëibiltc opax Ð.xi`n iaxc`

ìåçäå çìîämid zty lr dyexi dl dltp Ð

iny ,oiieyr oivixgdngde oda miqpkp mid

ozyaiin"min zetxyn" ode ,gln oiyere

" opinbxzne ,(`i ryedi) `xwna oixen`divixg

."`niìåçäå.oipal leg oilhepy mewn Ðäæ éøä
úåøéôgwlie ,mewn eze` xkni :opixn` `le Ð

drixf xa rwxw odaÐdlk eixt oi`y itl

.xi`n iax dcen `dae ,mlerlúéøôâ øéôÐ

oixtegy `nebly zxetgn oke .zixtb dpnid

micba oda oiraevy ,f"rla m"el` = sixv

eze` mixtege ,iynezelkl eteqe ,rwxwa

.`nlra rwxw ceqil ribdleøîåà øéàî éáø
ïø÷eixty itl ,rwxw einca gwlie xknie Ð

.dlkúåøéô íéøîåà íéîëçå`nebd mewne Ð

dlkiy cr lrad lk`i dfne ,oxwl dl didiÐ

oicd `ede .ez`pd jxce eixt dfy.`nilbl`le

encmitqkloilk`py oiyelzd zexiteilan

miyer opi`e li`ed dhexte dhext lke ,xeiy

ixtÐ.dnvrl oxw `iedàî÷ àðú åðééäÐ

.minkgäàéöé úòùá íéøáåçî`lc Ðexii`

:oerny iax xn`c `d edl zil opax ,eda

ezeyxa lcby dn :ixaqwc .dly dz`iviaÐ

.elyyelzed`ivi zryaÐxninl `kil

oylzc oeikc .dly :exnipe dilr ibiltcÐlkd

.oda dkfy micenäðùîøåëîú àìdleki Ð

.akrl `idàøîâú÷åìçîmizifc Ðmiptbe

Ðzepli`d mr rwxwd dl ltpy .dly dcya

Ðrwxw dl ied mizif iyai ikc.oxwlìáà
äìù äðéàù äãùámizif dia`l eidy oebk Ð

rwxwa eidiy zpn lr ,rwxw `la dpwy

.eyaiy cr zexit lk`i gwelde ,xkendéøáã
øåëîú ìëäodn cg` oi`e ,rwxw oda gwlie Ð

,ozxikna akrl lekia` zia gay o`k oi`y

.`pxw `ilkc `kid'åë úåçôùå íéãáò àäåÐ

iziin ikcÐonf lkc .ibilte ,ixnbl `pxw `ilk

myl dia` ziale dl `ied oiniiw odc

.zx`tzleäðùîàéöåä àéöåäù äîm` Ð

.dyxib
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df itle ,ixii` zepwlac `nl` .silgn erfby xac `l` oipew oi` Ð rwxw mda gwli ipzwc

iaxc` xi`n iaxc `le ,ied `xit ongp ax xn`c `d l`ppg epiax yexitl icin dyw `l

lra lik`c i`nl `xit ixwe ,sixve zixtb xite `nilb el zqpkny ixiin mzdc .xi`n

ixw Ð oipew oi`y dne ,`pxw ixw Ð eltpy mitqka oipewy dn ,`kd la` .beln iqkp zexit

exkni zexitdy enk ,eilr zexit oicc .`xit

:dyw qxhpewd yexitle .rwxw oda gwlie

`nilb `dc ,oixken Ð silgn erfb oi`c yxtnc

dia iqknc ,silgn erfb oi`c ab lr s` onwl xn`

ixn` sixv ly zxetgne ,zixtb xit oke .lif`e

!silgn erfb oi`c ab lr s` ,lrac iedc opax

dligzkl oipew oi`c ab lr s`c :`gip mz epiaxle

dl ltepyk ,silgn erfby xac `l` mitqkn

lke` `l` ,xeknl eze` oiwiwfn oi` Ð dyexia

xeiy yiy oeik ,oxwd dlkiy cr `edy enk zexit

.dil incc lke `nilba enk ,zvw

ïàîëxaqc rnyn `zyd Ð 'ek opaxk `l

m`e .dy`l beln znda cleec i`pi iax

yie !dy`l beln znda cle `nil ok m` :xn`z

.dy`c `ied `litk elit`c ,hwp `zeaxl :xnel

àøéô`wec Ð opax dil epiwz `l `xitc

,beln znda cle ltk oebk ,`nlrn iz`c icina

,opax dil epiwz inp `xitc ixitc `hiyt la`

`ed mlerl :(`,bt zeaezk) "azekd"a opzck

xn`wc `de .'ek aezkiy cr zexit ixit lke`

,dicegl ltk epiid Ð dy`l ltk inelyz mlyn

beln znda apebc :dniz .lral Ð oxw la`

`dc .lral ltkd ied Ð dy` ly `idy ,dnvr

,beln znda cle apebe .`xitc `xit ied `l

dcedi epiaxe !?dy`l ltkd ied Ð lrac `iedc

dnvr beln znda oky lkc :yxit ozp oaiedc

ied `lc oeik ,`xit :eyexit ikde ,dy`l ltkd

`xit oicd `ede ,opax dil epiwz Ð `nlrn

`l Ð `nlrn iz`c `xitc `xit `d .`xitc

.`nlrn iz`c `xit oky lke ,dil epiwz

éðàùepiaxl dniz zvw Ð dxer `ki`c mzd

:xeiy dxer aiygc mdxa` oa oeyny

!leki epi` Ð dhgeyl dvex did m` `d

éøäåmizifc rnyn Ð 'ek zegtye micar

dlr jixtcn ,zexit zvw miyer mipwf miptbe

ixiin zegtye micarae .zegtye micarn

Ð melk mileki mpi` m`c ,dk`ln zvw miyery

eltpc ibiltc wiqnc :cere ?mda jiiy dxikn dn

miptbe mizifa ixiin i`e ,dly dpi`y dcya dl

`l xn`c o`nc `nrh i`n Ð ixnbl eyaiizpy

oeikc ,dia` zia gay `kil `de ?xeknz

dcyd lra gipi `l Ð ixnbl eyaiizpc

.zexit zvw oiyeryk ixiin i`ce `l` !mzedydl

"lawnd" wxta xn`c `dn wgvi epiaxl dywe

`qcxt okync `xab `eddc (a,hw `rivn `aa)

jixtc ,mipy yngl ywe mipy xyrl dixagl

eltp :`kd opzc `dn ied `xit mzd xn`c o`nl

rwxw oda gwlie exkni Ð mipwf miptbe mizif dl

lk`i Ð ied `xit i`c ,ied `pxw `nl` ,'ek

,zexit oiyery ixiin `d ?jixt i`ne .mivr lrad

`ede .`xit `le `pxw oli`d seb aiyg ikdle

yw `lc `kidc ,`qcxt okync `edda oicd

,mivr aeg lra gwi `ly Ð zexit oiyere

yie !ipixg` zexit oiyery onf lk `pxw iaiygc

oda gwli opax ixn`c oeik :jixt ikdc xnel

opax ixn` i`n` Ð ied `xit i`c .rwxw oda gwlie ,ied `pxw inp Ð ixnbl eyai ik ,ok m` ,dia` zia gay meyn xeknl dkixv dpi`y xn`e dcedi iax biltcn ;lrad zaehl rwxw

.ied `pxw i`ce `l` !ely lkd eidie ,ixnbl eyaiiziy cr hrn oiznie ,`edy dn zexit lk`iy lral el aeh ,daxc` ?exkni
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âBìî úîäa ãìå¯.äMàì ìôë éîeìLz ílLî §©¤¡©§§©¥©§¥¥¤¨¦¨
úîäa ãìå :àéðúc !äéððçk àìå ïðaøk àì ?ïàîk§©¨§©¨©§¨©£©§¨§©§¨§©¤¡©

âBìî¯âBìî úçôL ãìå ,ìòaì¯ïa äéððçå .äMàì §©©©§©¦§©§¨¦¨©£©§¨¤
úîäa ãìåk âBìî úçôL ãìå eNò :øîà äiLàé éçà£¦Ÿ¦¨¨©¨§©¦§©§¦§©¤¡©

àøét ;ìkä éøác àîéz eléôà !âBìî¯déì eðéwz §£¦¥¨¦§¥©Ÿ¥¨©¦¥
àøéôc àøét ,ïðaø¯àîìLa .ïðaø déì eðéwz àì ©¨©¥¨§¥¨¨©¦¥©¨©¦§¨¨

éà ,ïðaø àlà .äúéîì ïðéLééç àìc eðééä äéððçì©£©§¨©§§¨¨§¦©§¦¨¤¨©¨©¦
äúéîì éLééç¯éàå ,àì éîð âBìî úîäa ãìå eléôà ¨§¥§¦¨£¦§©¤¡©§©¦¨§¦

äúéîì éLééç àì¯!éîð âBìî úçôL ãìå eléôà ¨¨§¥§¦¨£¦§©¦§©§©¦
äîäa éðàLå ,äúéîì éLééç íìBòì¯.døBò àkéàc §¨¨§¥§¦¨§¨¥§¥¨§¦¨¨

.äéððçk äëìä :ìàeîL øîà àéiç øa àðeä áø øîà̈©©¨©¦¨¨©§¥£¨¨©£©§¨
ìàeîL øîàc áb ìò óà :ïîçð áø øîà àáø øîà̈©¨¨¨©©©§¨©©©§¨©§¥
úðúBð äLøbúð íàL äéððç äãBî ,äéððçk äëìä£¨¨©£©§¨¤£©§¨¤¦¦§¨§¨¤¤

å íéîcàáø øîà .äéáà úéa çáL éðtî ,ïzìèBð ¨¦§©§¨¦§¥¤©¥¨¦¨¨©¨¨
,dúféâì ìçøå ,dáìçì æò Bì äñéðëä :ïîçð áø øîà̈©©©§¨¦§¦¨¥©£¨¨§¨¥§¦¨¨
ãò CìBäå ìëBà ,åéúBøéôì ì÷ãå ,dúöéáì úìBâðøúå§©§§¤§¥¨¨§¤¤§¥¨¥§¥©

àîéìb déì àìééò :ïîçð áø øîà .ïøwä äìëzL¯ ¤¦§¤©¤¤¨©©©§¨¨§¨¥§¦¨
ïàîk .àéìëc ãò ìéæàå déa éqëî ,éåä àøét¯ék ¥¨¨¥§©¥¥§¨¥©§©§¨§©¦

ìBçäå çìnä :àéðúc .àpz éàä¯.úBøét äæ éøä ©©¨§©§¨©¤©§©£¥¤¥
éøö ìL úøBtçî ,úéøôb ìL øét:øîBà øéàî éaø ,ó ¦¤¨§¦©§¤¤¨¦©¦¥¦¥

:øîBà ïBòîL éaø" .úBøét :íéøîBà íéîëçå ,ïø÷¤¤©£¨¦§¦¥©¦¦§¥
!àn÷ àpz eðééä ïBòîL éaø ."Bçk ätiL íB÷î̈¤¦¨Ÿ©¦¦§©§©¨©¨
.eäééðéa àkéà .äàéöé úòLa ïéøaeçî :àáø øîà̈©¨¨§¨¦¦§©§¦¨¦¨¥©§

äðùîíéð÷æ úBçôLe íéãáò dì eìôð¯,eøëné ¨§¨£¨¦§¨§¥¦¦¨§
ïBòîL ïaø .úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäî ç÷léå§¦¨©¥¤©§©§¥¥©¨¦§
úéa çáL ïäL éðtî ,øBkîz àì :øîBà ìàéìîb ïa¤©§¦¥¥Ÿ¦§¦§¥¤¥¤©¥

íéð÷æ íéðôâe íéúéæ dì eìôð .äéáà¯ç÷léå ,eøëné ¨¦¨¨§¨¥¦§¨¦§¥¦¦¨§§¦¨©
àì :øîBà äãeäé éaø .úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïää¤©§©§¥¥©¦§¨¥Ÿ
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כתובות. האשה שנפלו - פרק שמיני דף עט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc zeaezk(iriax meil)

ãìåly,âBìî úîäady`l dnvr dndad dltpy ,xnelk §©¤¡©§
apbd ,cle eze` apbpe ,cle dclie ,dyexiaìôë éîeìLz ílLî§©¥©§¥¥¤

,äMàìmeyn `ed i`pi iax ly enrhy `xnbd dxaqe .lral `le ¨¦¨
`ny miyyeg ep`y oeik ,'zexit'k `le 'oxw'k aygp df cley
cled oic ,jkitle ,dy`l oxw x`yi `le dnvr dndad zenz
,zexit lke` lrade rwxw einca mipewe ,eze` mixkene ,'oxw'k
.ltkd z` zlawn `id okle ,dy`l apbp ,cled apbpyk `linne

:`ziixan i`pi iax lr dywn `xnbdïàîkxaeq dhiy efi`k - §©
`id ezrc ixd ,i`pi iaxàéðúc ,äéððçk àìå ïðaøk àì,`ziixaa Ÿ§©¨¨§Ÿ©£©§¨§©§¨

âBìî úîäa ãìåjiiy `ede zexitk epic,ìòaìj`âBìî úçôL ãìå §©¤¡©§©©©§©¦§©§
jiiy `ede 'oxw'k epicãìå eNò ,øîà äiLàé éçà ïa äéððçå .äMàì̈¦¨©£©§¨¤£¦Ÿ¦¨¨©¨§©

,âBìî úîäa ãìåk âBìî úçôLzexit oick ,lral mikiiy mdipyy ¦§©§¦§©¤¡©§
m`e ,lral jiiy beln znda cle lkd ixacly `vnp .beln iqkp

.mi`pzd zhiyk `ly `id dy`l cledy i`pi iax zhiy ok
:`xnbd zvxznàîéz eléôài`pi iaxy xnel elit` xyt` - £¦¥¨

k xaeq,ìkä éøácmewn lkne ,lral jiiy beln znda cley ¦§¥©Ÿ
`wec oky ,dy`l mikiiy cled zaipb lr ltkd inelyzàøét¥¨

ïðaø déì eðéwzminkg epwz zexit ly cg` oin ,xnelk ,lral ©¦¥©¨¨
la` ,beln znda sebn clepd cle oebke ,lralàøéôc àøétipy - ¥¨§¥¨

oebk ,dndad sebn mi`a mpi`y zexit mb epiide ,zexit ipin
,beln iqkp lr ltk inelyzïðaø déì eðéwz àì.lral Ÿ©¦¥©¨¨

zl`ey .`ziixaay dippge minkg ly mnrh z` zxxan `xnbd
:`xnbdeðééä ,äéððçì àîìLaoeik ,enrh edf -ïðéLééç àìc ¦§¨¨©£©§¨©§§Ÿ©§¦¨
,äúéîìodizeclee ,'oxw'k zeaygp dgtyd e` dndad okle §¦¨

.lral mikiiye ,'zexit'k zeaygpàlàl,ïðaøcle oia miwlgnd ¤¨©¨¨
,dyw ,dnda clel dgtyâBìî úîäa ãìå eléôà ,äúéîì éLééç éà¦¨§¥§¦¨£¦§©¤¡©§

àì énðyeygl yi oky ,dy`l `l` ,lral jiiy epi` ok mb - ©¦Ÿ
.oxwd dlkze en` zenzy,äúéîì éLééç àì éàåok m`ãìå eléôà §¦Ÿ¨§¥§¦¨£¦§©

énð âBìî úçôL.beln iqkp zexit oick ,lral didi ¦§©§©¦
:`xnbd daiyníìBòìopax,äúéîì éLééçbeln zgty cle okle §¨¨§¥§¦¨

,oxwd dlkze dgtyd zenzy yygn ,dy`l jiiyåmle`éðàL §©¦
d ly dpic `ed dpey -c ,äîäadnvr dndad zenz m` elit` §¥¨§

oky ,oxwd dlkz `ldøBò àkéà,dndad ly xerd z` yi - ¦¨¨
oxwd oi`y oeike ,dndad zzin xg` s` dy`l oxwk x`ypy

.lral jiiye ,zexitk dndad cle aygp ,ixnbl dlkzn
:`ziixaay minkge dippg zwelgna dkld zwqet `xnbdøîà̈©

äéððçk äëìä ,ìàeîL øîà ,àéiç øa àðeä áøoi` beln iqkpay ©¨©¦¨¨©§¥£¨¨©£©§¨
.lral mikiiy dnda clee dgty cle okle ,dzinl miyyeg

äéððçk äëìä ìàeîL øîàc áb ìò óà ,ïîçð áø øîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©©©§¨©©©§¨©§¥£¨¨©£©§¨
,lral mikiiy zecledyäéððç äãBîbeln iqkp zgty iabl ¤£©§¨

,dcliyúðúBð ,äLøbúð íàLdlralíéîc,ozxenz,ïzìèBðåoi`e ¤¦¦§¨§¨¤¤¨¦§©§¨
,dl oxkenln rpndl leki dlra,äéáà úéa çáL éðtîceaky ¦§¥¤©¥¨¦¨

.mzeyxa dgtyd ly zecled ex`yiy dia` ziale dy`l `ed
beln iqkpay 'oxw'd xeriy `ed dn xxal dkiynn `xnbd

:'zexit'k miyeniyd x`y z` aiygnd,ïîçð áø øîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©©©§¨
m`Bì äñéðëädy`d,dáìçì æò,frd ly zexitd `ed algdy ¦§¦¨¥§£¨¨

åel dqipkd m` okå ,dúféâì ìçøokå ,dúöéáì úìBâðøzokì÷ã §¨¥§¦¨¨§©§§¤§¥¨¨§¤¤
,åéúBøéôìlrady `ed oicd el` lkaäìëzL ãò CìBäå ìëBà §¥¨¥§¥©¤¦§¤

ïøwäxnelk ,'oxw'k dzr miaygpd mixac mze` elkiy cr - ©¤¤
xg`l s` el` mixacay oeik ,urd yaiie miig ilrad ezeniy
dl x`yp lgxe fra ,znieqn 'oxw' dy`l x`yp zexitd ielik
okle ,envr urd x`yp lwcae ,dvepd zx`yp zlebpxza ,zexerd

.lral mikiiye zexitk miaygp mixnzde dviad ,dfibd ,algd
:sqep oic,ïîçð áø øîàm`àîéìb déì àìééòdy`d el dqipkd - ¨©©©§¨¨§¨¥§¦¨

k ezyialy ixd ,cbaéåä àøéte ,zexitk zaygp -ìéæàå déa éñkî ¥¨¨¥¦©¥¥§¨¦
àéìëc ãòmiwgyde ,dlaziy cr cbad z` lrad yael - ©§©§¨

.dy`d zeyxa mix`ype 'oxw'k miaygp
:`xnbd zx`anïàîkelit`y ,df oic ongp ax xn` in zrck - §©

.'zexit'k x`yd z` aiygn jk lk ohw xeiyàpz éàä ék`pzk - ¦©©¨

,ef `ziixaayçìnä ,àéðúcmiqpkpy ,mid zty lr mivixg - §©§¨©¤©
,gln mda x`ype ,miyaiizne mind mylìBçäåmilhepy mewn - §©

ly yeniydy `ed oicd ,dyexia dy`l eltpy ,oipal leg myn
legde glnd zlihp,'úBøét' äæ éøäglnd oky ,lral jiiye £¥¤¥

la` .dlk `l oxwde ,mlerl miniiw legdeúéøôb ìL øétxea - ¦¤¨§¦
e` ,zixtb epnn mixekyéøö ìL úøBtçîóepnn mixeky mewn - ©§¤¤¨¦

,dcal rwxwd x`yze zelkzdl sixvde zixtbd seqy ,rav oin
,øîBà øéàî éaøk aygp df xac,ïø÷mipewe ,eze` mixken okle ©¦¥¦¥¤¤

.zexit lke` lrade rwxw einca,íéøîBà íéîëçåzixtbd ©£¨¦§¦
k miaygp sixvde,úBøét,oxwk zaygp seqal zx`ypd rwxwde ¥

ax xn` minkg zrck ,ok m`e .c`n hren xeiy edfy it lr s`
cbad i`lae ,zexitk zaygp cbad zyialy ,epic z` ongp

.oxwk miaygp

* * *
:dpyna epipyBçk äôiL íB÷î ,øîBà ïBòîL éaø'rxed ,dzqipka ©¦¦§¥¨¤¨¤Ÿ

.dz`ivia egk dti ,dzqipka egk rxedy mewn .dz`ivia egk

.dly dz`iviae ely dzqipka ,rwxwl mixaegnd zexit ,cvik
iae dly dzqipka ,rwxwd on oiyelzdedywn .'ely dz`iv

:`xnbdàn÷ àpz eðééä ïBòîL éaøzhiyk md oerny iax ixac - ©¦¦§©§©¨©¨
ely rwxwl mixaegnd zexity mixne`d ,epizpyna minkg

:`xnbd zvxzn .ewlgp dna ,ok m`e ,dly oiyelzd zexiteøîà̈©
eäééðéa àkéà äàéöé úòLa ïéøaeçî ,àáøoerny iaxe minkg - ¨¨§¨¦¦§©§¦¨¦¨¥©§

minkgy ,dyxbzdy drya rwxwl mixaegnd zexit oica ewlgp
ly el` zexity mixaeq md j` ,epizpyna df oic exikfd `l
lr wleg oerny iaxe ,zexita i`kf didy onfa elcby oeik ,lrad

.'dly ,dz`ivia' mixaegn zexity xn`e mzrc

äðùî
daxd miyer mpi`y beln iqkp ly mpic z` zxxan epizpyn
miyerd miqkp mdinca zepwle mxkenl lrad dvexe ,zexit

:zexit xzeidì eìôðdyexia dy`l,íéð÷æ úBçôLe íéãáòmpi`y ¨§¨£¨¦§¨§¥¦
,mxkenl lrad dvexe ,daxd micaer,ò÷ø÷ ïäî ç÷léå ,eøëné¦¨§§¦¨©¥¤©§©

àeäå[lrad-]øBkîz àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úBøét ìëBà §¥¥©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¦§
,dxiknd z` akrl dy`d dleki -äéáà úéa çáL ïäL éðtî- ¦§¥¤¥¤©¥¨¦¨

.dzeyxa miwfgen el` micary ,dzgtynl ceak jka yiyeìôð̈§
dìdyexia dy`l,íéð÷æ íéðôâe íéúéædaxd miyer mpi`y ¨¥¦§¨¦§¥¦

,mxkenl lrad dvexe ,zexitìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷léå ,eøëné¦¨§§¦¨©¨¤©§©§¥
øBkîz àì ,øîBà äãeäé éaø .úBøétz` akrl dy`d dleki - ¥©¦§¨¥Ÿ¦§

,ozxikn.äéáà úéa çáL ïäL éðtî¦§¥¤¥¤©¥¨¦¨

* * *

àøîâ
:epizpyn ly `tiqd z` zx`an `xnbd,áø øîà àðäk áø øîà̈©©©£¨¨©©

ú÷Bìçîmizif zxikn iabl dcedi iaxe `nw `pz ewlgpy dn - ©£¤
ote`a `id ,mipwf miptbe,dlL äãNa eìôpLmr cgiy xnelk ¤¨§§¨¤¤¨

,dilr mdy rwxwd z` mb dy`d dyxi mivrdìáàdl eltp m` £¨
,dlL dðéàL äãNazpn lr ,rwxw `ll zepli` dia` dpwy oebk §¨¤¤¥¨¤¨

,dl yixed mze`e ,eyaiiy cr xkend rwxwa eidiyìkä éøác¦§¥©Ÿ
øBkîz,akrl dleki dy`d oi`e ,mxkenl lrad i`yx -íeMî ¦§¦

àðø÷ àéìk à÷c,zepli`d eyaiiyk zelkzdl dcizr oxwd - §¨©§¨©§¨
.dia` zia gay o`k oi`e ,rwxw dl x`yz `l ixdy

:`xnbd dywné÷úîéøä ,óñBé áø dì óoicúBçôLe íéãáòepipyy ©§¦¨©¥£¥£¨¦§¨
,`yixaéîc dlL dðéàL äãN éëcdcy ly dxwnl dnec - §¦¨¤¤¥¨¤¨¨¥

,llk oxw dy`l x`yz `l ezeniyk ixdy ,dly dpi`yelka
z`féâéìti`yx m`d l`ilnb oa oerny oaxe `nw `pz ewlgp - §¦¥

.mxkenl lrad
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רלי miwxt dyelyaa cenr hr sc ± iriax wxtzeaezk
âåìî úîäá ãìå.dclie ,dyexia dnda dl dltpy Ðäùàì ìôë éîåìùú.lral `le Ð

`ny opiyiigc ,rwxw oda gwlie ,oxw `l` ixit zecleed oi` xaqwc jzrc `wlq `w

m`d zenzdlkie.oxwdäùàì âåìî úçôù ãìåå.`nrh yxtn onwl Ðàøéôseb Ð

.cleedàøéôã àøéô.eilr `ad ltk Ðäøåò àëéàã.elek dlk oxwd oi`e Ðíàù
äùøâúðzexitk ody ,zeclea dkf lrade Ð

.oiyelzúðúåðipa zlhepe ,minc dy`d el Ð

.dzgtyäáìçì æò.dalg lek`l Ðäéúåæéâì
oicd `ede .edl hwp ikdl ,dly xwir od Ð

.zeclee alg liwycêìåäå ìëåàdnda iabc Ð

lwc iabe ,dvep `ki` zlebpxz iabe ,dxer `ki`

yaiiykÐedlek ipd la` .eivr `ki`Ðzexit

oiycgzny ,edpipjxce ,cinzmz`pd.`id

àîéìâ äéì àìééòlr s` ,beln iqkpa zilh Ð

,lfxa o`v iqkpa [daezka] ez`ny `ly it

.dl xeny oxw zeidl jixveéåä àøéôeieqk Ð

epnid dqknyÐ.eizexit odäéá ìéæàå éñëéî
éìëã ãòoiwgyde Ð.oxwl dl eidiïàîëÐ

dil ied `zxet `xeiyc `dl ongp ax dxn`

.`pxwàðú éàä éëibiltc opax Ð.xi`n iaxc`

ìåçäå çìîämid zty lr dyexi dl dltp Ð

iny ,oiieyr oivixgdngde oda miqpkp mid

ozyaiin"min zetxyn" ode ,gln oiyere

" opinbxzne ,(`i ryedi) `xwna oixen`divixg

."`niìåçäå.oipal leg oilhepy mewn Ðäæ éøä
úåøéôgwlie ,mewn eze` xkni :opixn` `le Ð

drixf xa rwxw odaÐdlk eixt oi`y itl

.xi`n iax dcen `dae ,mlerlúéøôâ øéôÐ

oixtegy `nebly zxetgn oke .zixtb dpnid

micba oda oiraevy ,f"rla m"el` = sixv

eze` mixtege ,iynezelkl eteqe ,rwxwa

.`nlra rwxw ceqil ribdleøîåà øéàî éáø
ïø÷eixty itl ,rwxw einca gwlie xknie Ð

.dlkúåøéô íéøîåà íéîëçå`nebd mewne Ð

dlkiy cr lrad lk`i dfne ,oxwl dl didiÐ

oicd `ede .ez`pd jxce eixt dfy.`nilbl`le

encmitqkloilk`py oiyelzd zexiteilan

miyer opi`e li`ed dhexte dhext lke ,xeiy

ixtÐ.dnvrl oxw `iedàî÷ àðú åðééäÐ

.minkgäàéöé úòùá íéøáåçî`lc Ðexii`

:oerny iax xn`c `d edl zil opax ,eda

ezeyxa lcby dn :ixaqwc .dly dz`iviaÐ

.elyyelzed`ivi zryaÐxninl `kil

oylzc oeikc .dly :exnipe dilr ibiltcÐlkd

.oda dkfy micenäðùîøåëîú àìdleki Ð

.akrl `idàøîâú÷åìçîmizifc Ðmiptbe

Ðzepli`d mr rwxwd dl ltpy .dly dcya

Ðrwxw dl ied mizif iyai ikc.oxwlìáà
äìù äðéàù äãùámizif dia`l eidy oebk Ð

rwxwa eidiy zpn lr ,rwxw `la dpwy

.eyaiy cr zexit lk`i gwelde ,xkendéøáã
øåëîú ìëäodn cg` oi`e ,rwxw oda gwlie Ð

,ozxikna akrl lekia` zia gay o`k oi`y

.`pxw `ilkc `kid'åë úåçôùå íéãáò àäåÐ

iziin ikcÐonf lkc .ibilte ,ixnbl `pxw `ilk

myl dia` ziale dl `ied oiniiw odc

.zx`tzleäðùîàéöåä àéöåäù äîm` Ð

.dyxib
àøîâ
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df itle ,ixii` zepwlac `nl` .silgn erfby xac `l` oipew oi` Ð rwxw mda gwli ipzwc

iaxc` xi`n iaxc `le ,ied `xit ongp ax xn`c `d l`ppg epiax yexitl icin dyw `l

lra lik`c i`nl `xit ixwe ,sixve zixtb xite `nilb el zqpkny ixiin mzdc .xi`n

ixw Ð oipew oi`y dne ,`pxw ixw Ð eltpy mitqka oipewy dn ,`kd la` .beln iqkp zexit

exkni zexitdy enk ,eilr zexit oicc .`xit

:dyw qxhpewd yexitle .rwxw oda gwlie

`nilb `dc ,oixken Ð silgn erfb oi`c yxtnc

dia iqknc ,silgn erfb oi`c ab lr s` onwl xn`

ixn` sixv ly zxetgne ,zixtb xit oke .lif`e

!silgn erfb oi`c ab lr s` ,lrac iedc opax

dligzkl oipew oi`c ab lr s`c :`gip mz epiaxle

dl ltepyk ,silgn erfby xac `l` mitqkn

lke` `l` ,xeknl eze` oiwiwfn oi` Ð dyexia

xeiy yiy oeik ,oxwd dlkiy cr `edy enk zexit

.dil incc lke `nilba enk ,zvw

ïàîëxaqc rnyn `zyd Ð 'ek opaxk `l

m`e .dy`l beln znda cleec i`pi iax

yie !dy`l beln znda cle `nil ok m` :xn`z

.dy`c `ied `litk elit`c ,hwp `zeaxl :xnel

àøéô`wec Ð opax dil epiwz `l `xitc

,beln znda cle ltk oebk ,`nlrn iz`c icina

,opax dil epiwz inp `xitc ixitc `hiyt la`

`ed mlerl :(`,bt zeaezk) "azekd"a opzck

xn`wc `de .'ek aezkiy cr zexit ixit lke`

,dicegl ltk epiid Ð dy`l ltk inelyz mlyn

beln znda apebc :dniz .lral Ð oxw la`

`dc .lral ltkd ied Ð dy` ly `idy ,dnvr

,beln znda cle apebe .`xitc `xit ied `l

dcedi epiaxe !?dy`l ltkd ied Ð lrac `iedc

dnvr beln znda oky lkc :yxit ozp oaiedc

ied `lc oeik ,`xit :eyexit ikde ,dy`l ltkd

`xit oicd `ede ,opax dil epiwz Ð `nlrn

`l Ð `nlrn iz`c `xitc `xit `d .`xitc

.`nlrn iz`c `xit oky lke ,dil epiwz

éðàùepiaxl dniz zvw Ð dxer `ki`c mzd

:xeiy dxer aiygc mdxa` oa oeyny

!leki epi` Ð dhgeyl dvex did m` `d

éøäåmizifc rnyn Ð 'ek zegtye micar

dlr jixtcn ,zexit zvw miyer mipwf miptbe

ixiin zegtye micarae .zegtye micarn

Ð melk mileki mpi` m`c ,dk`ln zvw miyery

eltpc ibiltc wiqnc :cere ?mda jiiy dxikn dn

miptbe mizifa ixiin i`e ,dly dpi`y dcya dl

`l xn`c o`nc `nrh i`n Ð ixnbl eyaiizpy

oeikc ,dia` zia gay `kil `de ?xeknz

dcyd lra gipi `l Ð ixnbl eyaiizpc

.zexit zvw oiyeryk ixiin i`ce `l` !mzedydl

"lawnd" wxta xn`c `dn wgvi epiaxl dywe

`qcxt okync `xab `eddc (a,hw `rivn `aa)

jixtc ,mipy yngl ywe mipy xyrl dixagl

eltp :`kd opzc `dn ied `xit mzd xn`c o`nl

rwxw oda gwlie exkni Ð mipwf miptbe mizif dl

lk`i Ð ied `xit i`c ,ied `pxw `nl` ,'ek

,zexit oiyery ixiin `d ?jixt i`ne .mivr lrad

`ede .`xit `le `pxw oli`d seb aiyg ikdle

yw `lc `kidc ,`qcxt okync `edda oicd

,mivr aeg lra gwi `ly Ð zexit oiyere

yie !ipixg` zexit oiyery onf lk `pxw iaiygc

oda gwli opax ixn`c oeik :jixt ikdc xnel

opax ixn` i`n` Ð ied `xit i`c .rwxw oda gwlie ,ied `pxw inp Ð ixnbl eyai ik ,ok m` ,dia` zia gay meyn xeknl dkixv dpi`y xn`e dcedi iax biltcn ;lrad zaehl rwxw

.ied `pxw i`ce `l` !ely lkd eidie ,ixnbl eyaiiziy cr hrn oiznie ,`edy dn zexit lk`iy lral el aeh ,daxc` ?exkni
`xbiy
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âBìî úîäa ãìå¯.äMàì ìôë éîeìLz ílLî §©¤¡©§§©¥©§¥¥¤¨¦¨
úîäa ãìå :àéðúc !äéððçk àìå ïðaøk àì ?ïàîk§©¨§©¨©§¨©£©§¨§©§¨§©¤¡©

âBìî¯âBìî úçôL ãìå ,ìòaì¯ïa äéððçå .äMàì §©©©§©¦§©§¨¦¨©£©§¨¤
úîäa ãìåk âBìî úçôL ãìå eNò :øîà äiLàé éçà£¦Ÿ¦¨¨©¨§©¦§©§¦§©¤¡©

àøét ;ìkä éøác àîéz eléôà !âBìî¯déì eðéwz §£¦¥¨¦§¥©Ÿ¥¨©¦¥
àøéôc àøét ,ïðaø¯àîìLa .ïðaø déì eðéwz àì ©¨©¥¨§¥¨¨©¦¥©¨©¦§¨¨

éà ,ïðaø àlà .äúéîì ïðéLééç àìc eðééä äéððçì©£©§¨©§§¨¨§¦©§¦¨¤¨©¨©¦
äúéîì éLééç¯éàå ,àì éîð âBìî úîäa ãìå eléôà ¨§¥§¦¨£¦§©¤¡©§©¦¨§¦

äúéîì éLééç àì¯!éîð âBìî úçôL ãìå eléôà ¨¨§¥§¦¨£¦§©¦§©§©¦
äîäa éðàLå ,äúéîì éLééç íìBòì¯.døBò àkéàc §¨¨§¥§¦¨§¨¥§¥¨§¦¨¨

.äéððçk äëìä :ìàeîL øîà àéiç øa àðeä áø øîà̈©©¨©¦¨¨©§¥£¨¨©£©§¨
ìàeîL øîàc áb ìò óà :ïîçð áø øîà àáø øîà̈©¨¨¨©©©§¨©©©§¨©§¥
úðúBð äLøbúð íàL äéððç äãBî ,äéððçk äëìä£¨¨©£©§¨¤£©§¨¤¦¦§¨§¨¤¤

å íéîcàáø øîà .äéáà úéa çáL éðtî ,ïzìèBð ¨¦§©§¨¦§¥¤©¥¨¦¨¨©¨¨
,dúféâì ìçøå ,dáìçì æò Bì äñéðëä :ïîçð áø øîà̈©©©§¨¦§¦¨¥©£¨¨§¨¥§¦¨¨
ãò CìBäå ìëBà ,åéúBøéôì ì÷ãå ,dúöéáì úìBâðøúå§©§§¤§¥¨¨§¤¤§¥¨¥§¥©

àîéìb déì àìééò :ïîçð áø øîà .ïøwä äìëzL¯ ¤¦§¤©¤¤¨©©©§¨¨§¨¥§¦¨
ïàîk .àéìëc ãò ìéæàå déa éqëî ,éåä àøét¯ék ¥¨¨¥§©¥¥§¨¥©§©§¨§©¦

ìBçäå çìnä :àéðúc .àpz éàä¯.úBøét äæ éøä ©©¨§©§¨©¤©§©£¥¤¥
éøö ìL úøBtçî ,úéøôb ìL øét:øîBà øéàî éaø ,ó ¦¤¨§¦©§¤¤¨¦©¦¥¦¥

:øîBà ïBòîL éaø" .úBøét :íéøîBà íéîëçå ,ïø÷¤¤©£¨¦§¦¥©¦¦§¥
!àn÷ àpz eðééä ïBòîL éaø ."Bçk ätiL íB÷î̈¤¦¨Ÿ©¦¦§©§©¨©¨
.eäééðéa àkéà .äàéöé úòLa ïéøaeçî :àáø øîà̈©¨¨§¨¦¦§©§¦¨¦¨¥©§

äðùîíéð÷æ úBçôLe íéãáò dì eìôð¯,eøëné ¨§¨£¨¦§¨§¥¦¦¨§
ïBòîL ïaø .úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäî ç÷léå§¦¨©¥¤©§©§¥¥©¨¦§
úéa çáL ïäL éðtî ,øBkîz àì :øîBà ìàéìîb ïa¤©§¦¥¥Ÿ¦§¦§¥¤¥¤©¥

íéð÷æ íéðôâe íéúéæ dì eìôð .äéáà¯ç÷léå ,eøëné ¨¦¨¨§¨¥¦§¨¦§¥¦¦¨§§¦¨©
àì :øîBà äãeäé éaø .úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïää¤©§©§¥¥©¦§¨¥Ÿ

.äéáà úéa çáL ïäL éðtî ,øBkîzàøîâøîà ¦§¦§¥¤¥¤©¥¨¦¨¨©
,dlL äãNa eìôpL ú÷Bìçî :áø øîà àðäk áø©¨£¨¨©©©£¤¤¨§§¨¤¤¨
íeMî ,øBkîz ìkä éøác dlL dðéàL äãNa ìáà£¨§¨¤¤¥¨¤¨¦§¥©Ÿ¦§¦

é÷úî .àðø÷ àéìk à÷cíéãáò éøä :óñBé áø dì ó §¨©§¨©§¨©§¦¨©¥£¥£¨¦
,àlà !éâéìôe ,éîc dlL dðéàL äãN éëc ,úBçôLe§¨§¦¨¤¤¥¨¤¨¨¥§¦¦¤¨
:áø øîà àðäk áø øîà :øîzéà éëä øîzéà éà¦¦§©¨¦¦§©¨©©¨£¨¨©©
éøác dlL äãNa ìáà ,dlL dðéàL äãNa ú÷Bìçî©£¤§¨¤¤¥¨¤¨£¨§¨¤¤¨¦§¥

L éðtî ,øBkîz àì ìkä.äéáà úéa çáäðùî ©ŸŸ¦§¦§¥¤©¥¨¦¨
ìëàå äaøä àéöBä ,BzLà éñëð ìò úBàöBä àéöBnä©¦¨©¦§¥¦§¦©§¥§¨©

äaøä ìëàå àòîé÷ ,àòîé÷¯,àéöBä àéöBäM äî ¦§¨¦§¨§¨©©§¥©¤¦¦
ìëà àìå àéöBä .ìëà ìëàM äîe¯änk òáMé ©¤¨©¨©¦§Ÿ¨©¦¨©©¨

.ìBhéå ,àéöBäàøîâ:éñà éaø øîà ?àòîé÷ änëå ¦§¦§©¨¦§¨¨©©¦©¦
øîà .ãBák Cøc dìëàL àeäå .úçà úøâBøb eléôà£¦§¤¤©©§¤£¨¨¤¤¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc zeaezk(iriax meil)

ãìåly,âBìî úîäady`l dnvr dndad dltpy ,xnelk §©¤¡©§
apbd ,cle eze` apbpe ,cle dclie ,dyexiaìôë éîeìLz ílLî§©¥©§¥¥¤

,äMàìmeyn `ed i`pi iax ly enrhy `xnbd dxaqe .lral `le ¨¦¨
`ny miyyeg ep`y oeik ,'zexit'k `le 'oxw'k aygp df cley
cled oic ,jkitle ,dy`l oxw x`yi `le dnvr dndad zenz
,zexit lke` lrade rwxw einca mipewe ,eze` mixkene ,'oxw'k
.ltkd z` zlawn `id okle ,dy`l apbp ,cled apbpyk `linne

:`ziixan i`pi iax lr dywn `xnbdïàîkxaeq dhiy efi`k - §©
`id ezrc ixd ,i`pi iaxàéðúc ,äéððçk àìå ïðaøk àì,`ziixaa Ÿ§©¨¨§Ÿ©£©§¨§©§¨

âBìî úîäa ãìåjiiy `ede zexitk epic,ìòaìj`âBìî úçôL ãìå §©¤¡©§©©©§©¦§©§
jiiy `ede 'oxw'k epicãìå eNò ,øîà äiLàé éçà ïa äéððçå .äMàì̈¦¨©£©§¨¤£¦Ÿ¦¨¨©¨§©

,âBìî úîäa ãìåk âBìî úçôLzexit oick ,lral mikiiy mdipyy ¦§©§¦§©¤¡©§
m`e ,lral jiiy beln znda cle lkd ixacly `vnp .beln iqkp

.mi`pzd zhiyk `ly `id dy`l cledy i`pi iax zhiy ok
:`xnbd zvxznàîéz eléôài`pi iaxy xnel elit` xyt` - £¦¥¨

k xaeq,ìkä éøácmewn lkne ,lral jiiy beln znda cley ¦§¥©Ÿ
`wec oky ,dy`l mikiiy cled zaipb lr ltkd inelyzàøét¥¨

ïðaø déì eðéwzminkg epwz zexit ly cg` oin ,xnelk ,lral ©¦¥©¨¨
la` ,beln znda sebn clepd cle oebke ,lralàøéôc àøétipy - ¥¨§¥¨

oebk ,dndad sebn mi`a mpi`y zexit mb epiide ,zexit ipin
,beln iqkp lr ltk inelyzïðaø déì eðéwz àì.lral Ÿ©¦¥©¨¨

zl`ey .`ziixaay dippge minkg ly mnrh z` zxxan `xnbd
:`xnbdeðééä ,äéððçì àîìLaoeik ,enrh edf -ïðéLééç àìc ¦§¨¨©£©§¨©§§Ÿ©§¦¨
,äúéîìodizeclee ,'oxw'k zeaygp dgtyd e` dndad okle §¦¨

.lral mikiiye ,'zexit'k zeaygpàlàl,ïðaøcle oia miwlgnd ¤¨©¨¨
,dyw ,dnda clel dgtyâBìî úîäa ãìå eléôà ,äúéîì éLééç éà¦¨§¥§¦¨£¦§©¤¡©§

àì énðyeygl yi oky ,dy`l `l` ,lral jiiy epi` ok mb - ©¦Ÿ
.oxwd dlkze en` zenzy,äúéîì éLééç àì éàåok m`ãìå eléôà §¦Ÿ¨§¥§¦¨£¦§©

énð âBìî úçôL.beln iqkp zexit oick ,lral didi ¦§©§©¦
:`xnbd daiyníìBòìopax,äúéîì éLééçbeln zgty cle okle §¨¨§¥§¦¨

,oxwd dlkze dgtyd zenzy yygn ,dy`l jiiyåmle`éðàL §©¦
d ly dpic `ed dpey -c ,äîäadnvr dndad zenz m` elit` §¥¨§

oky ,oxwd dlkz `ldøBò àkéà,dndad ly xerd z` yi - ¦¨¨
oxwd oi`y oeike ,dndad zzin xg` s` dy`l oxwk x`ypy

.lral jiiye ,zexitk dndad cle aygp ,ixnbl dlkzn
:`ziixaay minkge dippg zwelgna dkld zwqet `xnbdøîà̈©

äéððçk äëìä ,ìàeîL øîà ,àéiç øa àðeä áøoi` beln iqkpay ©¨©¦¨¨©§¥£¨¨©£©§¨
.lral mikiiy dnda clee dgty cle okle ,dzinl miyyeg

äéððçk äëìä ìàeîL øîàc áb ìò óà ,ïîçð áø øîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©©©§¨©©©§¨©§¥£¨¨©£©§¨
,lral mikiiy zecledyäéððç äãBîbeln iqkp zgty iabl ¤£©§¨

,dcliyúðúBð ,äLøbúð íàLdlralíéîc,ozxenz,ïzìèBðåoi`e ¤¦¦§¨§¨¤¤¨¦§©§¨
,dl oxkenln rpndl leki dlra,äéáà úéa çáL éðtîceaky ¦§¥¤©¥¨¦¨

.mzeyxa dgtyd ly zecled ex`yiy dia` ziale dy`l `ed
beln iqkpay 'oxw'd xeriy `ed dn xxal dkiynn `xnbd

:'zexit'k miyeniyd x`y z` aiygnd,ïîçð áø øîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©©©§¨
m`Bì äñéðëädy`d,dáìçì æò,frd ly zexitd `ed algdy ¦§¦¨¥§£¨¨

åel dqipkd m` okå ,dúféâì ìçøokå ,dúöéáì úìBâðøzokì÷ã §¨¥§¦¨¨§©§§¤§¥¨¨§¤¤
,åéúBøéôìlrady `ed oicd el` lkaäìëzL ãò CìBäå ìëBà §¥¨¥§¥©¤¦§¤

ïøwäxnelk ,'oxw'k dzr miaygpd mixac mze` elkiy cr - ©¤¤
xg`l s` el` mixacay oeik ,urd yaiie miig ilrad ezeniy
dl x`yp lgxe fra ,znieqn 'oxw' dy`l x`yp zexitd ielik
okle ,envr urd x`yp lwcae ,dvepd zx`yp zlebpxza ,zexerd

.lral mikiiye zexitk miaygp mixnzde dviad ,dfibd ,algd
:sqep oic,ïîçð áø øîàm`àîéìb déì àìééòdy`d el dqipkd - ¨©©©§¨¨§¨¥§¦¨

k ezyialy ixd ,cbaéåä àøéte ,zexitk zaygp -ìéæàå déa éñkî ¥¨¨¥¦©¥¥§¨¦
àéìëc ãòmiwgyde ,dlaziy cr cbad z` lrad yael - ©§©§¨

.dy`d zeyxa mix`ype 'oxw'k miaygp
:`xnbd zx`anïàîkelit`y ,df oic ongp ax xn` in zrck - §©

.'zexit'k x`yd z` aiygn jk lk ohw xeiyàpz éàä ék`pzk - ¦©©¨

,ef `ziixaayçìnä ,àéðúcmiqpkpy ,mid zty lr mivixg - §©§¨©¤©
,gln mda x`ype ,miyaiizne mind mylìBçäåmilhepy mewn - §©

ly yeniydy `ed oicd ,dyexia dy`l eltpy ,oipal leg myn
legde glnd zlihp,'úBøét' äæ éøäglnd oky ,lral jiiye £¥¤¥

la` .dlk `l oxwde ,mlerl miniiw legdeúéøôb ìL øétxea - ¦¤¨§¦
e` ,zixtb epnn mixekyéøö ìL úøBtçîóepnn mixeky mewn - ©§¤¤¨¦

,dcal rwxwd x`yze zelkzdl sixvde zixtbd seqy ,rav oin
,øîBà øéàî éaøk aygp df xac,ïø÷mipewe ,eze` mixken okle ©¦¥¦¥¤¤

.zexit lke` lrade rwxw einca,íéøîBà íéîëçåzixtbd ©£¨¦§¦
k miaygp sixvde,úBøét,oxwk zaygp seqal zx`ypd rwxwde ¥

ax xn` minkg zrck ,ok m`e .c`n hren xeiy edfy it lr s`
cbad i`lae ,zexitk zaygp cbad zyialy ,epic z` ongp

.oxwk miaygp

* * *
:dpyna epipyBçk äôiL íB÷î ,øîBà ïBòîL éaø'rxed ,dzqipka ©¦¦§¥¨¤¨¤Ÿ

.dz`ivia egk dti ,dzqipka egk rxedy mewn .dz`ivia egk

.dly dz`iviae ely dzqipka ,rwxwl mixaegnd zexit ,cvik
iae dly dzqipka ,rwxwd on oiyelzdedywn .'ely dz`iv

:`xnbdàn÷ àpz eðééä ïBòîL éaøzhiyk md oerny iax ixac - ©¦¦§©§©¨©¨
ely rwxwl mixaegnd zexity mixne`d ,epizpyna minkg

:`xnbd zvxzn .ewlgp dna ,ok m`e ,dly oiyelzd zexiteøîà̈©
eäééðéa àkéà äàéöé úòLa ïéøaeçî ,àáøoerny iaxe minkg - ¨¨§¨¦¦§©§¦¨¦¨¥©§

minkgy ,dyxbzdy drya rwxwl mixaegnd zexit oica ewlgp
ly el` zexity mixaeq md j` ,epizpyna df oic exikfd `l
lr wleg oerny iaxe ,zexita i`kf didy onfa elcby oeik ,lrad

.'dly ,dz`ivia' mixaegn zexity xn`e mzrc

äðùî
daxd miyer mpi`y beln iqkp ly mpic z` zxxan epizpyn
miyerd miqkp mdinca zepwle mxkenl lrad dvexe ,zexit

:zexit xzeidì eìôðdyexia dy`l,íéð÷æ úBçôLe íéãáòmpi`y ¨§¨£¨¦§¨§¥¦
,mxkenl lrad dvexe ,daxd micaer,ò÷ø÷ ïäî ç÷léå ,eøëné¦¨§§¦¨©¥¤©§©

àeäå[lrad-]øBkîz àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úBøét ìëBà §¥¥©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¦§
,dxiknd z` akrl dy`d dleki -äéáà úéa çáL ïäL éðtî- ¦§¥¤¥¤©¥¨¦¨

.dzeyxa miwfgen el` micary ,dzgtynl ceak jka yiyeìôð̈§
dìdyexia dy`l,íéð÷æ íéðôâe íéúéædaxd miyer mpi`y ¨¥¦§¨¦§¥¦

,mxkenl lrad dvexe ,zexitìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷léå ,eøëné¦¨§§¦¨©¨¤©§©§¥
øBkîz àì ,øîBà äãeäé éaø .úBøétz` akrl dy`d dleki - ¥©¦§¨¥Ÿ¦§

,ozxikn.äéáà úéa çáL ïäL éðtî¦§¥¤¥¤©¥¨¦¨

* * *

àøîâ
:epizpyn ly `tiqd z` zx`an `xnbd,áø øîà àðäk áø øîà̈©©©£¨¨©©

ú÷Bìçîmizif zxikn iabl dcedi iaxe `nw `pz ewlgpy dn - ©£¤
ote`a `id ,mipwf miptbe,dlL äãNa eìôpLmr cgiy xnelk ¤¨§§¨¤¤¨

,dilr mdy rwxwd z` mb dy`d dyxi mivrdìáàdl eltp m` £¨
,dlL dðéàL äãNazpn lr ,rwxw `ll zepli` dia` dpwy oebk §¨¤¤¥¨¤¨

,dl yixed mze`e ,eyaiiy cr xkend rwxwa eidiyìkä éøác¦§¥©Ÿ
øBkîz,akrl dleki dy`d oi`e ,mxkenl lrad i`yx -íeMî ¦§¦

àðø÷ àéìk à÷c,zepli`d eyaiiyk zelkzdl dcizr oxwd - §¨©§¨©§¨
.dia` zia gay o`k oi`e ,rwxw dl x`yz `l ixdy

:`xnbd dywné÷úîéøä ,óñBé áø dì óoicúBçôLe íéãáòepipyy ©§¦¨©¥£¥£¨¦§¨
,`yixaéîc dlL dðéàL äãN éëcdcy ly dxwnl dnec - §¦¨¤¤¥¨¤¨¨¥

,llk oxw dy`l x`yz `l ezeniyk ixdy ,dly dpi`yelka
z`féâéìti`yx m`d l`ilnb oa oerny oaxe `nw `pz ewlgp - §¦¥

.mxkenl lrad
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc zeaezk(iying meil)

áø éa éøîà ,àaà éaø,ax ly eyxcn ziaa exn` -eléôàlk` ©¦©¨¨§¥¥©£¦
wx lradéøîúc àøâéLz` lawn epi` ,cgi ekecipy mixnz - ¦§¨§©§¥

.eize`ved
:`xnbd zwtzqn,éáéa áø éòawx ceak jxca lrad lk` m` ¨¥©¥©

éøîúc àöáeçzleqt -,mixnzdn xky eyry xg`l dx`ypy §¨§©§¥
éàîxeriy df oi`y e` ,eize`ved z` ciqtd m`d ,oicd dn - ©

:`xnbd zxne` .dlik` ly aeyge÷éz,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly

mxebd ,ceak jxca dlik`d xeriy `ed dn x`azdy xg`l
xeriy `ed dn `xnbd zxxan ,eize`ved z` ciqtdl lral

:`xnbd zxxan .ceak jxca `ly dlik`d,ãBák Cøc dìëà àìŸ£¨¨¤¤¨
éàî.eize`ved ciqtdl el mxebd dlik`d xeriy `ed dn - ©

:`xnbd zx`anàáøòîa éàøBîà éøz da éâéìt ,àìeò øîà- ¨©¨§¦¥¨§¥¨¨¥§©£¨¨
.l`xyi ux`a mi`xen` ipy df oica ewlgpãçmdn,øîàm` ©¨©

lk`aly ieey,øîà ãçå .øqéàklk` m`aly ieey.øðéãk §§¦¨§©¨©§§¦¨
:df oipra sqep oic d`ian `xnbdáø ãáò ,àúéãaîeôc éðéic éøîà̈§¥©¨¥§§§¦¨¨©©

úBøBîæ éìéáça àãáeò äãeäélraa ,dyrn dcedi ax dyr - §¨§¨©£¦¥§
dcedi ax wqte ,ezy` iqkpn mivre mitpr ezndal lik`dy
zlk`d oky ,eize`ved z` lrad ciqtd ef dlik` zngny

aygp eznda.df oiprl ezlik`k z
jld ef dkldae :dcedi ax ly enrh z` `xnbd zx`anäãeäé áø©§¨

déîòèì,xg` oipra ezhiyl -,äãeäé áø øîàcwifgnd mc` iabl §©§¥§¨©©§¨
dpyna x`eany ,exiag ly rwxwa(.hk a"a)yly da wifgd m`y

siqede ,xkn xhy ecia oi`y s`e ,d`pwy eixacl di`x ef mipy
e exag dcya wifgd mc` m`y dcedi axdìëàz` lk` - £¨¨

d zepy zyly jeza dilecibäìøòmipyd zg`y e` ,mivrd ly ¨§¨
zpy dzidå ,úéòéáLdrehp dzid dcyd m` ok,íéàìk §¦¦§¦§©¦

,mnvr zexitd z` lek`l leki wifgnd did `l el` mipte`ay
jka wx dzid dcya ezwfgde ,mixwten e` mixeq` md oky

,zexenfa eznda z` lik`dy,ä÷æç Bæ éøädndal dlk`dy oeik £¥£¨¨
beln iqkp zexit zlk`dy ,o`k oicd `ede ,dlik`k zaygp

.eize`ved lk z` ciqtde ,lrad zlik`k miaygp ezndal

* * *
mpn` ,dxezd on ycwzdl dleki dpi` dia`n dnezi dphw

oeik j` .dycwl mileki dig` e` dn`y dl epwz minkg
ea zp`nn `id m` okl ,minkg zpwzn `l` mpi` el` oiyecwy
.oiyecwd z` lhan dpe`in `l` hb epnn dkixv dpi` dzephwa

:diqkp lr ze`ved `ivedy ef dphw ly dlraa dpc `xnbdøîà̈©
BzLà éñëð ìò úBàöBä àéöBnä ,àcñç áø øîà ,á÷òé éaød,äpè÷ ©¦©£Ÿ¨©©¦§¨©¦¨©¦§¥¦§§©¨

,diqkp lr ze`ved `ivede ,diyecw z` elaw dig` e` dn`y
,ezy` iqkp lr ze`ved `ivend lra lkk epic oi` ,ea dp`ine

`ived `ivedy dne lk` lk`y dny(:hr lirl)`l` ,àéöBîk§¦
ze`vedéñëð ìòmc`,éîc øçàdcya zerihp exear rhp m`y ©¦§¥©¥¨¥

bedpd itk miqkpd egiaydy gaya wlg lhep ,rhil dieyrd
.mivr mirhepd milzyl mewn eze`a mlyl

:`xnbd zxxanàîòè éàîdy` mzq oia minkg ewlig recn - ©©§¨
:`xnbd zx`an .opaxc diyecwy dphw oialïðaø da eãáò̈§¨©¨¨

eäðéãñôéð àìc éëéä ék ,àzðwz,dy`d zaehl minkg ok epwz - ©©§¨¦¥¦§Ÿ¦§§¦§
z` ciqtie ea o`nz ezy`y yyeg lrad did ef dpwz ilely
mby exn` okle ,diqkp lr ze`ved `iven did `le ,eize`ved
ilzy bdpnk gaya ewlg z` lawi `l` ,ciqti `l ea o`nz m`

.xird

* * *
,mdn lk`e ezy` iqkp lr ze`ved `ivend lray dpyna epipy
`xnbd d`ian .eize`ved z` lawn epi` ,dyxib okn xg`le

:df oipra dyrnéàæBç éa éæeæ äàî òaøà dì eìôðc ,àúzéà àéää©¦¦§¨§¨§¨©§©¥¨¥¥©

enyy mewna fef ze`n rax` dl eyixedy ,zg` dy`a dyrn -
,i`feg iaàøáb ìéæà,dlra jld -äàî úéL ÷étàyy `ived - ¨¦©§¨©¥¦¥¨

e ,jxcd ze`veda elyn fef ze`néúééàmze` z` `iade -òaøà ©§¥©§©
äàî.dyxiy feféúà÷c éãäa,ribdy onfa -éøèöéàãç déì C ¥¨©£¥§¨¨¥¦§§¦¥©

eäéépî ì÷Lå ,àæeæze`vedl cg` fef cer `ivedl jixv did - ¨§¨©¦©§
z` lrad yxib jk xg` .ze`n rax` mze`n elhpe ,jxcd

.eize`ved z` dpnn raze ,dy`dénà éaøc dén÷ì àúà`a - ¨¨§©¥§©¦©¦
,in` iax iptl oicldéì øîày `ed oicd ,in` iaxàéöBäM äî ¨©¥©¤¦

,ìëà ìëàM äîe ,àéöBä,el` zernn cg` fefa ynzydy oeike ¦©¤¨©¨©
.eize`ved z` lawn epi`,énà éaøì ïðaø déì eøîàixdéléî éðä ¨§¥©¨¨§©¦©¦¨¥¦¥

wx xn`p df oic -àøét ìéëà÷c àëéäzexit z` lk`y dxwna - ¥¨§¨¨¦¥¨
la` ,eize`ved z` lawn epi` f`e ,miqkpdàä,df dxwna - ¨

ìéëà÷ àðø÷.dy`d iqkp ly oxwd on lrad lhp df fef -å,cer ©§¨¨¨¦§
`l` ,ekxvl df fef lk` `lyàéä äàöBäze`ved jxevl elhp - ¨¨¦

,opaxl in` iax mdl xn` .dy`d itqk z`adl jxcd,ïk íà¦¥
ixd ,mnvr miqkpd jxevle ,oxwd on `ivedydéì äåä`ed epic - £¨¥

y ink,ìëà àìå àéöBäy ,dpyna x`ean epicy,àéöBä änk òáMé ¦§Ÿ¨©¦¨©©¨¦
.ìBhéå§¦

* * *
,lk` `le `ived' :dpyna epipy.'ìBhéå ,àéöBä änk òáMézx`an ¦¨©©¨¦§¦

:df oic xn`p dxwn dfi`a `xnbdàeäå ,éqà áø øîàdf oic - ¨©©©¦§
ote`a wx xn`pöBä ãâðk çáL LiL,äàdeey d`veddy xnelk ¤¥¤©§¤¤¨¨

mdy ,eize`ved inc z` lhepe lrad rayp f`e ,gayl weica
.elek gayd

:eixac xe`iaa `xnbd zwtzqnàúëìä éàîìyi dkld efi` - §©¦§§¨
xnele lrad lr lwdl ezpeek m`d ,iq` ax ixac jezn cenll
`ll d`vedd z` lrad lhep d`vedd lr xzi gayd m`y
,d`veddn zegt gayd m`y ,eilr xingdl ezpeeky e` ,dreay

.xzei `le gayd ieey z` wx lhep
:iq` ax ixac z` x`an iia`,éiaà øîàlr lwdl iq` ax zpeek ¨©©©¥

,lradìèBð ,äàöBä ìò øúé çáL äéä íàLlradäàöBää úà ¤¦¨¨¤©¨¥©¨¨¥¤©¨¨
,äòeáL àìa.raydl lrad jixv d`vedd cbpk gaydyk wxe §Ÿ§¨

:`xnbd dywnàáø déì øîà,iia`l,ïk íàgaydy ote` lkay ¨©¥¨¨¦¥
,dreay `ll lrad on`p d`veddn lecbéîeøòéàì éúà`eai - ¨¥§¦£¥

geexd did m`y ,oick `ly oenn dy`dn `ivedl mixrdl lrad
mze` lehie ,miryz `ivedy xn`i ,miyly `ived lrade d`n
el oi` zn`d itle ,gayd incn mizegt mdy oeik ,dreay `ll

.miyly `l`
:xg` ote`a iq` ax ixac z` x`an `ax,àáø øîà àlàzpeek ¤¨¨©¨¨

,lrad lr xingdl `id iq` axäúéä íàLdìò äøéúé äàöBä ¤¦¨§¨¨¨§¥¨©
çáL øeòéL äàöBä àlà Bì ïéà ,çáMäjezn eize`ved inc - ©¤©¥¤¨¨¨¦¤©

,ciqtn x`yd z`e ,xzei ohw `edy ,gayd xeriyådf xeriy s` §
wx lhep `ed,äòeáLaeize`ved eidy xnel mixri `ly ick ¦§¨

xzei e` d`vedl deey gayd did m` la` ,zn`dn zelecb
eciy `vnpe ,dreayae ,d`vedd lk z` lrad lawn d`veddn
dpi`y exag dcyl zeyxa `ly cxeid mc`k ,dpezgzd lr

.rhil dieyr

* * *
epi` ,ezy` ly beln iqkpn zexit lk`y lray dpyna x`ean
miqix` xky lrady dxwna dpc `xnbd .eize`ved z` lawn
mdizeiekf md dn ,ezy` z` yxibe ,beln iqkp ly rwxwa cearl

:`xnbd zwtzqn .miqix`d lyïéñéøà ãéøBäL ìòa ,eäì àéòaéà¦©§¨§©©¤¦£¦¦
åézçze` ivg elawiy ok zrc lr ,ezy` ly rwxwa cearl ©§¨

ze`ved lral oi` dzre ,dyxibe ,miqix`d jxck ,gaydn yily
,gay `leeäîwlgd z` lawl zekf miqix`l yi m`d - ©

iccv z` `xnbd zx`an .dcyd giayzy dnn mdl ghaedy
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המשך בעמוד יב

miwxt dyelya` cenr t sc ± iriax wxtzeaezk
àøîâéøîúã àøâéù åìéôà øîà àáà éáøoiqxecy jxck ,cgi oikecip mixnz Ð

`xbiy :izrny ip`e ."`xbiy" ixwine ,ok el` s` ,ze`xhil ze`xhil ,cgi mip`zÐ

`a` iaxc elit` i`n :il `iywe ,mixnz leky` oink zeiexh?irixb zexbexb `d

mliye zexbexb lk` :opzck ,mixnznmixnzÐ`dl opiqxb ded i`e .dkxa eilr `az

iq` iaxc inwn ,`yixa `a` iaxcÐded `l

:oda aezke miyaeyn mixtq yi .icin il `iyw

daxd dnkeÐ.'ek `a` iax xn`zqxibe

`zkld i`nl daxd dnk ;ef `id mihey

dpin ol `wtp i`ne ,edl `irai`?iedc dnk lk

zg` zxbexb lr xzeiÐ.mlerl cr ,daxd ied

éøîúã àöáåç,xky oda eyry xg`l Ðx`ype

odn zeyrl ick daxd oikecip ,inp i` .zleqtd

.xkyéàî ãåáë êøã äìëà àì`ied dnka Ð

.dlik`øñéàëá.xqi` dey Ðéðééã
àúéãáîåôã`nw wxta ,l`eny xa `tt ax Ð

.(a,fi) oixcdpqcàãáåò äãåäé áø ãáòÐ

lk`n ody ,zexenf iliaga dlik` daygc

,oilitllik`dez` yxibe ,ezndal lrad odn

.lk` lk`y dn :dcedi ax xn`e ,ezy`äìëà
,zexenfa `l` oz`pd oi`y ,dlxr ipy gwel Ð

.xwtd `edy ,ziriay e` .d`pda xeq` ixtdy

.exq`p `l zexenfde ,mi`lk drxfy e`åæ éøä
ä÷æçzg` i` ,mipy yly oipnl el oiler Ð

opiqxb dwfg ef ixd :el`n zg` mipy ylydn

.`xza `aaae `kdäðè÷ åúùàdnezi Ð

.o`nl dleki dig`e dn` dz`iydyàéöåîù
øçà éñëð ìòea dp`in m`e ÐÐgay el oiny

.dpicnd iqix` htynk lhepe ,giaydyåãáò
àúð÷ú êä ïðáø äéìoinyc Ð.qix`k eléë

àìã éëéäåäðéãñôéì`ly Ðsiqkilwlwie

`le lk`ie ,zerwxwd,giayi`ny b`ecy

opiniiyc oeike .o`nzqix`k dilÐ`l ez

:xn` xnin .edl ciqtnm`e ,o`nz `l `ny

o`nzÐ.ilnr itl igay leh` ixdéàæåçÐ

dilr witn dide ,dpnid wegx dide ,mewn my

.elyn jxcd zkleda d`n ziyçáù äéäù
äàéöé ãâðë.lehie rayi :opixn`c `ed Ðéàîì

àúëìäd`ivi cbpk gay didy `ede xn`w Ð

Ðira `l ith gay `ki` i`c ,dilr ilew`l

e` ,dreayixeng`ld`ivi i`c xninle ,dilr

elit`e ,gay xeriyk `l` liwy `l dxizi

.lehie `ived dnk rayi opixn` `l ,dreaya

éúàéîåøòéàìxiva :xn`e Ð`gayn`zxet

Ðwit` `lc ab lr s`e ,dreay `la lewyilc

.i`d ilekàáø øîà àìàiqei iaxc `d Ð

dxizi d`ivi m`y xnele `z` dilr ixeng`l

dgiaydy gay lrÐdn lk lehi opixn` `l

xeriy el exifgi d`ivid on `l` ,`ivedy

.gaydäòåáùáåederiayiy Ð.`ived jky

ïéñéøà ãéøåäùdvgn lehil ,ezy` iqkpa Ð

dyxbe cnre ,yily e`.`rniw lk`ynåäîÐ

.mgay itk oiqix`d elhiyúéçð ìòáã àúòãà
`ed Ð,mqipkdlra dil wlzqi` ike .`id `leÐewlzqi`ik ;icin ilwy `le ,edpi`

`ivedy dnc ,dipicÐlk`y dne ,`ivedÐ.lk`àîéé÷ éñéøàì`l m` Ðmcixed

lradÐ`id dzid.oiqix` dkezl dcixenäðåúçúä ìò åãéå åì ïéîùd`ivid lehil Ð

,"l`eyd"a `rivn `aaa xn`ck ,gay xeriyk.melk `la iwelql ira :xn` `kde

çøèã ïàîì àëéìyi` did `ly df d`x Ð,ogiayndne ,odl cxieociqtd?jkld

.dil aidi zdin gay xeriy d`iviìòá àëéà àëä`l i` :edl dxn`e .oda gixhiy Ð

ezizgpoez`Ð.icin `zyd liwy ded `le ,ciar edi`àåä ñéøà äæ ìòá éàrceie Ð

.dcaer envr `ed did ,el` ecxi `l m`y ;zeqix` aihaåäì å÷ìúñà`l i`c ,il ezciqtn `w :edl dxn`c ÐezizgpÐ.icin `zyd liwy ded `le ,ciare zigp edi` dedøëîù
úåøéôì ò÷ø÷.zexit lk`ie gweld dyriy ,beln rwxw mixg`l xkn Ð
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àøâéù:opixn`ck ,zexbxebn iticr mixnz `de ?elit` i`n :qxhpewa dywd Ð ixnzc

xn`w `l `dc :mz epiax uxize !dkxa eilr `az Ð mixnz mliye zexbexb lk`

.jk lk zeaeh opi`c ,cgi daxd miveaw Ð `xbiy `l` ,ixnz elit`äìëàÐ dlxr

dlk` :(`,el `xza `aa) "mizad zwfg"a dcedi ax xn`c `dedpi` Ð mi`lke ziriay

oebk :mdxa` oa oeyny epiax my yxit .dwfg

Ð dwfg ied `l jkle .`xeqi`c zexit lk`y

dywn `lcn ,edine .milke`d jxck lk` `ly

ef ixd" opiqxb inp mzdc d`xp Ð iccd` edl

ly xtqa `vnp oke ,l`ppg epiax qixb oke ."dwfg

ivrc rnyn `kdc :xn`z m`e .meyxb epiax

mxkd i`lk ly oiywn `py i`ne ,mixzen mi`lk

xepz :(a,ek migqt) "dry lk" wxta xn`c

,mxkd i`lk ly oiywa e` ,dlxr itilwa ewiqdy

yie !oixeq` `nl` .ovei Ð oyi ,uzei Ð ycg

.xq`p lkd Ð f`c ,`xwirn rexfa mzdc :xnel

zexitd etiqede ,`ae rexfa ixii` `kd la`

"dry lk" wxta opixn`c .mivra `le ,miz`n

rexf :(`,fhw oileg) "xyad lk" wxtae (`,dk my)

Ð miz`n siqed `l ,oi` Ð miz`n siqed ,`ae

`le miz`n etiqed zexitdy wgec df oi`e .`l

xak zexenfc ,ikd ied `zlinc `gxe`c ,mivrd

.mi`lk zrixf iptl zelecb ied

[a,hr dpyna lirl jiiy]òáùé`ived dnk

`l i`n` :oiywn l`ppg epiax yexita Ð lehie

milhepe mirayp icda lhepe rayp i`d `pz

icin `l` aiyg `lc :ipyne :(a,cn) zereayc

ipeepge .ceyge xiky oebk ,raypd z` oiyigkny

Ð eyigkn ziad lrad oi`c ab lr s` ,eqwpt lr

.df z` df oiyigkn milrete ipeepg mewn lkn

inp `nrh i`dne .dygkd mey `kil `kd la`

`edd ,edine .minezi iqkpn rxtil `ad aiyg `l

d`xpe .dreaya lhep miyigkn minezia elit`

eprinydl jixvy mze` `l` aiyg `l mzdc

`pin` ded Ð opirny`c e`l i`c ,oilhepc

,xikyc it lr s`e .oilhep oi` dreaya elit`c

el did oicd on ,eilreta cexh dil aiygc i`nl

ipzield xne`k dil iedc ,dreay `la lehil

rayp epi`e ,aiigc ,jl izxfgd m` rcei ipi`e

i` ,mewn lkn .ziad lra ly ezrc qitdl `l`

ipi`k aiygc opirci ded `l opireny`c e`l

edpd la` .lhep did `l dreaya elit`e ,rcei

e`l i` ,minezi iqkpn rxtil `ad icda aiygc

dreay `la oilhepc `pin` ded opireny`c

oeylde .mzd edl aiyg `l Ð xhyd zngn

rnyn ,"oilhepe oirayp" ipzw mzdc ,ok giken

`l" ipzw `kde .oilhepc opireny`l `z`c

rxtie`l i`c rnyn ,"dreaya `l` e

.dreay `la oilhepc `pin` ded Ð opireny`c

zeaezk) "azekd"a `ziixac `pzc ab lr s`e

oiraypc edpd icda exhy mbet aiyg (a,ft

`ki` :inp i` .wlgn `l `pz `edd Ð oilhepe

.myd zxfra onwl yxt`y enk ,`nrh xninl

÷ìúñéàz` xkeyd (`,er `rivn `aa) opixn`c ab lr s` Ð edl ewlzq` lra dil

xnel yi !mlyn exky el ozep Ð exiag lya ed`xde elya zeyrl lretd

ciqtie yxbzz m`y ,eqpkp ok zpn lre ,`id dy` ly rwxwdy oircei oiqix`d `kdc

,mliaya ezy` yxbln gipi `l lrady mircei md dfc .melk eilr mdl oi` Ð lkd lrad

.epzd `ly oeik ,enr ciqtdl mzrce
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àãáeò äãeäé áø ãáò :àúéãaîeôc éðéic éøîà̈§¦©¨¥§§§¦¨£©©§¨§¨
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íéàìëå úéòéáL ,äìøò dìëà¯øîà .ä÷æç Bæ éøä £¨¨¨§¨§¦¦§¦§©¦£¥£¨¨£©
ëð ìò úBàöBä àéöBnä :àcñç áø øîà á÷òé áøéñ ©©£Ÿ¨©©¦§¨©¦¨©¦§¥

äpè÷ BzLà¯éàî .éîc øçà éñëð ìò àéöBîk ¦§§©¨§¦©¦§¥©¥¨¥©
àîòè¯àìc éëéä ék ,àzðwz ïðaø da eãáò ©£¨¨§¨©¨©©©§¨¦¥¦§¨
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éúà÷c éãäa .äàî òaøà¯éøèöéààæeæ ãç déì C ©§©¥¨©£¥§¨¨¥¦§§¦¥©¨
.éîà éaøc dén÷ì àúà .eäéépî ì÷Lådéì øîàäî : §¨©¦©§£¨§©¥§©¦©¦£©¥©

àéöBäM¯ìëàM äîe ,àéöBä¯ïðaø déì eøîà .ìëà ¤¦¦©¤¨©¨©¨§¥©¨©
éìéî éðä :éîà éaøì¯àä ,àøét ìéëà÷c àëéä¯ §©¦©¦¨¥¦¥¥¨§¨¨¥¥¨¨

àéöBä déì äåä ïk íà !àéä äàöBäå ,ìéëà÷ àðø÷©§¨¨¨¥§¨¨¦¦¥£¨¥¦
àéöBä änk òáMé ,ìëà àìå¯änk òáMé" .ìBhéå §Ÿ¨©¦¨©©¨¦§¦¦¨©©¨

ãâðk çáL LiL àeäå :éñà éaø øîà ."ìBhéå àéöBä¦§¦¨©©¦©¦§¤¥¤©§¤¤
äàöBä¯çáL äéä íàL :ééaà øîà ?àúëìä éàîì ¨¨§©¦§§¨¨©©©¥¤¦¨¨¤©

äàöBä ìò øúé¯.äòeáL àìa äàöBää úà ìèBð ¨¥©¨¨¥¤©¨¨§Ÿ§¨
déì øîàøîà àlà !éîeøòéàì éúà ïk íà :àáø £©¥¨¨¦¥¨¥§¦£¥¤¨¨©

çáMä ìò äøéúé äàöBä äúéä íàL :àáø¯Bì ïéà ¨¨¤¦¨§¨¨¨§¥¨©©¤©¥
:eäì àéòaéà .äòeáLáe ,çáL øeòéL äàöBä àlà¤¨¨¨¦¤©¦§¨¦©£¨§
ìòác àzòcà ?eäî ,åézçz ïéñéøà ãéøBäL ìòa©©¤¦£¦¦©§¨©©©§¨§©©

ìòa déì ÷élzñéà ,úéçð¯àîìc Bà ,eäì e÷élzñéà §¥¦§©¥¥©©¦§©¥§¦§¨
¯àîéé÷ ék àòøàå ,úéçð àòøàc àzòcà¯éñéøàì ©©§¨§©§¨§¥§©§¨¦©§¨©£¦¥

é÷úî ?àîéé÷àðL éàî :ïðç áø øa àáø dì ó ©§¨©§¦¨¨¨©©¨¨©§¨
ïéîL ,úeLøa àlL dòèðe Bøéáç äãN CBúì ãøBiäî¥©¥§§¥£¥§¨¨¤Ÿ¦§¨¦

íúä ?äðBzçzä ìò Bãéå Bì¯,çøèc Léðéà àkéì §¨©©©§¨¨¨¥¨¦¦§¨©
àëä¯áø øîà ?dìò éåä éàî .çøèc ìòa àkéà ¨¨¦¨©©§¨©©¨¥£¨¨©©

àeä ñéøà ìòa éà ,ïðéæç :òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©¨¥©¦©©¨¦
¯åàì ìòa éà .eäì e÷lzñà ìòa déì ÷lzñéà¦§©©¥©©¦§©§§¦©©¨

àeä ñéøà¯ìòa :eäì àéòaéà .àîéé÷ éñéøàì àòøà ¨¦©§¨©£¦¥©§¨¦©£¨§©©
éð÷c éàî :ïðéøîà éî ?eäî úBøéôì ò÷ø÷ øënLdì ¤¨©©§©§¥©¦¨§¦©©§¨¥¨
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc zeaezk(iying meil)

áø éa éøîà ,àaà éaø,ax ly eyxcn ziaa exn` -eléôàlk` ©¦©¨¨§¥¥©£¦
wx lradéøîúc àøâéLz` lawn epi` ,cgi ekecipy mixnz - ¦§¨§©§¥

.eize`ved
:`xnbd zwtzqn,éáéa áø éòawx ceak jxca lrad lk` m` ¨¥©¥©

éøîúc àöáeçzleqt -,mixnzdn xky eyry xg`l dx`ypy §¨§©§¥
éàîxeriy df oi`y e` ,eize`ved z` ciqtd m`d ,oicd dn - ©

:`xnbd zxne` .dlik` ly aeyge÷éz,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly

mxebd ,ceak jxca dlik`d xeriy `ed dn x`azdy xg`l
xeriy `ed dn `xnbd zxxan ,eize`ved z` ciqtdl lral

:`xnbd zxxan .ceak jxca `ly dlik`d,ãBák Cøc dìëà àìŸ£¨¨¤¤¨
éàî.eize`ved ciqtdl el mxebd dlik`d xeriy `ed dn - ©

:`xnbd zx`anàáøòîa éàøBîà éøz da éâéìt ,àìeò øîà- ¨©¨§¦¥¨§¥¨¨¥§©£¨¨
.l`xyi ux`a mi`xen` ipy df oica ewlgpãçmdn,øîàm` ©¨©

lk`aly ieey,øîà ãçå .øqéàklk` m`aly ieey.øðéãk §§¦¨§©¨©§§¦¨
:df oipra sqep oic d`ian `xnbdáø ãáò ,àúéãaîeôc éðéic éøîà̈§¥©¨¥§§§¦¨¨©©

úBøBîæ éìéáça àãáeò äãeäélraa ,dyrn dcedi ax dyr - §¨§¨©£¦¥§
dcedi ax wqte ,ezy` iqkpn mivre mitpr ezndal lik`dy
zlk`d oky ,eize`ved z` lrad ciqtd ef dlik` zngny

aygp eznda.df oiprl ezlik`k z
jld ef dkldae :dcedi ax ly enrh z` `xnbd zx`anäãeäé áø©§¨

déîòèì,xg` oipra ezhiyl -,äãeäé áø øîàcwifgnd mc` iabl §©§¥§¨©©§¨
dpyna x`eany ,exiag ly rwxwa(.hk a"a)yly da wifgd m`y

siqede ,xkn xhy ecia oi`y s`e ,d`pwy eixacl di`x ef mipy
e exag dcya wifgd mc` m`y dcedi axdìëàz` lk` - £¨¨

d zepy zyly jeza dilecibäìøòmipyd zg`y e` ,mivrd ly ¨§¨
zpy dzidå ,úéòéáLdrehp dzid dcyd m` ok,íéàìk §¦¦§¦§©¦

,mnvr zexitd z` lek`l leki wifgnd did `l el` mipte`ay
jka wx dzid dcya ezwfgde ,mixwten e` mixeq` md oky

,zexenfa eznda z` lik`dy,ä÷æç Bæ éøädndal dlk`dy oeik £¥£¨¨
beln iqkp zexit zlk`dy ,o`k oicd `ede ,dlik`k zaygp

.eize`ved lk z` ciqtde ,lrad zlik`k miaygp ezndal

* * *
mpn` ,dxezd on ycwzdl dleki dpi` dia`n dnezi dphw

oeik j` .dycwl mileki dig` e` dn`y dl epwz minkg
ea zp`nn `id m` okl ,minkg zpwzn `l` mpi` el` oiyecwy
.oiyecwd z` lhan dpe`in `l` hb epnn dkixv dpi` dzephwa

:diqkp lr ze`ved `ivedy ef dphw ly dlraa dpc `xnbdøîà̈©
BzLà éñëð ìò úBàöBä àéöBnä ,àcñç áø øîà ,á÷òé éaød,äpè÷ ©¦©£Ÿ¨©©¦§¨©¦¨©¦§¥¦§§©¨

,diqkp lr ze`ved `ivede ,diyecw z` elaw dig` e` dn`y
,ezy` iqkp lr ze`ved `ivend lra lkk epic oi` ,ea dp`ine

`ived `ivedy dne lk` lk`y dny(:hr lirl)`l` ,àéöBîk§¦
ze`vedéñëð ìòmc`,éîc øçàdcya zerihp exear rhp m`y ©¦§¥©¥¨¥

bedpd itk miqkpd egiaydy gaya wlg lhep ,rhil dieyrd
.mivr mirhepd milzyl mewn eze`a mlyl

:`xnbd zxxanàîòè éàîdy` mzq oia minkg ewlig recn - ©©§¨
:`xnbd zx`an .opaxc diyecwy dphw oialïðaø da eãáò̈§¨©¨¨

eäðéãñôéð àìc éëéä ék ,àzðwz,dy`d zaehl minkg ok epwz - ©©§¨¦¥¦§Ÿ¦§§¦§
z` ciqtie ea o`nz ezy`y yyeg lrad did ef dpwz ilely
mby exn` okle ,diqkp lr ze`ved `iven did `le ,eize`ved
ilzy bdpnk gaya ewlg z` lawi `l` ,ciqti `l ea o`nz m`

.xird

* * *
,mdn lk`e ezy` iqkp lr ze`ved `ivend lray dpyna epipy
`xnbd d`ian .eize`ved z` lawn epi` ,dyxib okn xg`le

:df oipra dyrnéàæBç éa éæeæ äàî òaøà dì eìôðc ,àúzéà àéää©¦¦§¨§¨§¨©§©¥¨¥¥©

enyy mewna fef ze`n rax` dl eyixedy ,zg` dy`a dyrn -
,i`feg iaàøáb ìéæà,dlra jld -äàî úéL ÷étàyy `ived - ¨¦©§¨©¥¦¥¨

e ,jxcd ze`veda elyn fef ze`néúééàmze` z` `iade -òaøà ©§¥©§©
äàî.dyxiy feféúà÷c éãäa,ribdy onfa -éøèöéàãç déì C ¥¨©£¥§¨¨¥¦§§¦¥©

eäéépî ì÷Lå ,àæeæze`vedl cg` fef cer `ivedl jixv did - ¨§¨©¦©§
z` lrad yxib jk xg` .ze`n rax` mze`n elhpe ,jxcd

.eize`ved z` dpnn raze ,dy`dénà éaøc dén÷ì àúà`a - ¨¨§©¥§©¦©¦
,in` iax iptl oicldéì øîày `ed oicd ,in` iaxàéöBäM äî ¨©¥©¤¦

,ìëà ìëàM äîe ,àéöBä,el` zernn cg` fefa ynzydy oeike ¦©¤¨©¨©
.eize`ved z` lawn epi`,énà éaøì ïðaø déì eøîàixdéléî éðä ¨§¥©¨¨§©¦©¦¨¥¦¥

wx xn`p df oic -àøét ìéëà÷c àëéäzexit z` lk`y dxwna - ¥¨§¨¨¦¥¨
la` ,eize`ved z` lawn epi` f`e ,miqkpdàä,df dxwna - ¨

ìéëà÷ àðø÷.dy`d iqkp ly oxwd on lrad lhp df fef -å,cer ©§¨¨¨¦§
`l` ,ekxvl df fef lk` `lyàéä äàöBäze`ved jxevl elhp - ¨¨¦

,opaxl in` iax mdl xn` .dy`d itqk z`adl jxcd,ïk íà¦¥
ixd ,mnvr miqkpd jxevle ,oxwd on `ivedydéì äåä`ed epic - £¨¥

y ink,ìëà àìå àéöBäy ,dpyna x`ean epicy,àéöBä änk òáMé ¦§Ÿ¨©¦¨©©¨¦
.ìBhéå§¦

* * *
,lk` `le `ived' :dpyna epipy.'ìBhéå ,àéöBä änk òáMézx`an ¦¨©©¨¦§¦

:df oic xn`p dxwn dfi`a `xnbdàeäå ,éqà áø øîàdf oic - ¨©©©¦§
ote`a wx xn`pöBä ãâðk çáL LiL,äàdeey d`veddy xnelk ¤¥¤©§¤¤¨¨

mdy ,eize`ved inc z` lhepe lrad rayp f`e ,gayl weica
.elek gayd

:eixac xe`iaa `xnbd zwtzqnàúëìä éàîìyi dkld efi` - §©¦§§¨
xnele lrad lr lwdl ezpeek m`d ,iq` ax ixac jezn cenll
`ll d`vedd z` lrad lhep d`vedd lr xzi gayd m`y
,d`veddn zegt gayd m`y ,eilr xingdl ezpeeky e` ,dreay

.xzei `le gayd ieey z` wx lhep
:iq` ax ixac z` x`an iia`,éiaà øîàlr lwdl iq` ax zpeek ¨©©©¥

,lradìèBð ,äàöBä ìò øúé çáL äéä íàLlradäàöBää úà ¤¦¨¨¤©¨¥©¨¨¥¤©¨¨
,äòeáL àìa.raydl lrad jixv d`vedd cbpk gaydyk wxe §Ÿ§¨

:`xnbd dywnàáø déì øîà,iia`l,ïk íàgaydy ote` lkay ¨©¥¨¨¦¥
,dreay `ll lrad on`p d`veddn lecbéîeøòéàì éúà`eai - ¨¥§¦£¥

geexd did m`y ,oick `ly oenn dy`dn `ivedl mixrdl lrad
mze` lehie ,miryz `ivedy xn`i ,miyly `ived lrade d`n
el oi` zn`d itle ,gayd incn mizegt mdy oeik ,dreay `ll

.miyly `l`
:xg` ote`a iq` ax ixac z` x`an `ax,àáø øîà àlàzpeek ¤¨¨©¨¨

,lrad lr xingdl `id iq` axäúéä íàLdìò äøéúé äàöBä ¤¦¨§¨¨¨§¥¨©
çáL øeòéL äàöBä àlà Bì ïéà ,çáMäjezn eize`ved inc - ©¤©¥¤¨¨¨¦¤©

,ciqtn x`yd z`e ,xzei ohw `edy ,gayd xeriyådf xeriy s` §
wx lhep `ed,äòeáLaeize`ved eidy xnel mixri `ly ick ¦§¨

xzei e` d`vedl deey gayd did m` la` ,zn`dn zelecb
eciy `vnpe ,dreayae ,d`vedd lk z` lrad lawn d`veddn
dpi`y exag dcyl zeyxa `ly cxeid mc`k ,dpezgzd lr

.rhil dieyr

* * *
epi` ,ezy` ly beln iqkpn zexit lk`y lray dpyna x`ean
miqix` xky lrady dxwna dpc `xnbd .eize`ved z` lawn
mdizeiekf md dn ,ezy` z` yxibe ,beln iqkp ly rwxwa cearl

:`xnbd zwtzqn .miqix`d lyïéñéøà ãéøBäL ìòa ,eäì àéòaéà¦©§¨§©©¤¦£¦¦
åézçze` ivg elawiy ok zrc lr ,ezy` ly rwxwa cearl ©§¨

ze`ved lral oi` dzre ,dyxibe ,miqix`d jxck ,gaydn yily
,gay `leeäîwlgd z` lawl zekf miqix`l yi m`d - ©

iccv z` `xnbd zx`an .dcyd giayzy dnn mdl ghaedy
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המשך בעמוד יב

miwxt dyelya` cenr t sc ± iriax wxtzeaezk
àøîâéøîúã àøâéù åìéôà øîà àáà éáøoiqxecy jxck ,cgi oikecip mixnz Ð

`xbiy :izrny ip`e ."`xbiy" ixwine ,ok el` s` ,ze`xhil ze`xhil ,cgi mip`zÐ

`a` iaxc elit` i`n :il `iywe ,mixnz leky` oink zeiexh?irixb zexbexb `d

mliye zexbexb lk` :opzck ,mixnznmixnzÐ`dl opiqxb ded i`e .dkxa eilr `az

iq` iaxc inwn ,`yixa `a` iaxcÐded `l

:oda aezke miyaeyn mixtq yi .icin il `iyw

daxd dnkeÐ.'ek `a` iax xn`zqxibe

`zkld i`nl daxd dnk ;ef `id mihey

dpin ol `wtp i`ne ,edl `irai`?iedc dnk lk

zg` zxbexb lr xzeiÐ.mlerl cr ,daxd ied

éøîúã àöáåç,xky oda eyry xg`l Ðx`ype

odn zeyrl ick daxd oikecip ,inp i` .zleqtd

.xkyéàî ãåáë êøã äìëà àì`ied dnka Ð

.dlik`øñéàëá.xqi` dey Ðéðééã
àúéãáîåôã`nw wxta ,l`eny xa `tt ax Ð

.(a,fi) oixcdpqcàãáåò äãåäé áø ãáòÐ

lk`n ody ,zexenf iliaga dlik` daygc

,oilitllik`dez` yxibe ,ezndal lrad odn

.lk` lk`y dn :dcedi ax xn`e ,ezy`äìëà
,zexenfa `l` oz`pd oi`y ,dlxr ipy gwel Ð

.xwtd `edy ,ziriay e` .d`pda xeq` ixtdy

.exq`p `l zexenfde ,mi`lk drxfy e`åæ éøä
ä÷æçzg` i` ,mipy yly oipnl el oiler Ð

opiqxb dwfg ef ixd :el`n zg` mipy ylydn

.`xza `aaae `kdäðè÷ åúùàdnezi Ð

.o`nl dleki dig`e dn` dz`iydyàéöåîù
øçà éñëð ìòea dp`in m`e ÐÐgay el oiny

.dpicnd iqix` htynk lhepe ,giaydyåãáò
àúð÷ú êä ïðáø äéìoinyc Ð.qix`k eléë

àìã éëéäåäðéãñôéì`ly Ðsiqkilwlwie

`le lk`ie ,zerwxwd,giayi`ny b`ecy

opiniiyc oeike .o`nzqix`k dilÐ`l ez

:xn` xnin .edl ciqtnm`e ,o`nz `l `ny

o`nzÐ.ilnr itl igay leh` ixdéàæåçÐ

dilr witn dide ,dpnid wegx dide ,mewn my

.elyn jxcd zkleda d`n ziyçáù äéäù
äàéöé ãâðë.lehie rayi :opixn`c `ed Ðéàîì

àúëìäd`ivi cbpk gay didy `ede xn`w Ð

Ðira `l ith gay `ki` i`c ,dilr ilew`l

e` ,dreayixeng`ld`ivi i`c xninle ,dilr

elit`e ,gay xeriyk `l` liwy `l dxizi

.lehie `ived dnk rayi opixn` `l ,dreaya

éúàéîåøòéàìxiva :xn`e Ð`gayn`zxet

Ðwit` `lc ab lr s`e ,dreay `la lewyilc

.i`d ilekàáø øîà àìàiqei iaxc `d Ð

dxizi d`ivi m`y xnele `z` dilr ixeng`l

dgiaydy gay lrÐdn lk lehi opixn` `l

xeriy el exifgi d`ivid on `l` ,`ivedy

.gaydäòåáùáåederiayiy Ð.`ived jky

ïéñéøà ãéøåäùdvgn lehil ,ezy` iqkpa Ð

dyxbe cnre ,yily e`.`rniw lk`ynåäîÐ

.mgay itk oiqix`d elhiyúéçð ìòáã àúòãà
`ed Ð,mqipkdlra dil wlzqi` ike .`id `leÐewlzqi`ik ;icin ilwy `le ,edpi`

`ivedy dnc ,dipicÐlk`y dne ,`ivedÐ.lk`àîéé÷ éñéøàì`l m` Ðmcixed

lradÐ`id dzid.oiqix` dkezl dcixenäðåúçúä ìò åãéå åì ïéîùd`ivid lehil Ð

,"l`eyd"a `rivn `aaa xn`ck ,gay xeriyk.melk `la iwelql ira :xn` `kde

çøèã ïàîì àëéìyi` did `ly df d`x Ð,ogiayndne ,odl cxieociqtd?jkld

.dil aidi zdin gay xeriy d`iviìòá àëéà àëä`l i` :edl dxn`e .oda gixhiy Ð

ezizgpoez`Ð.icin `zyd liwy ded `le ,ciar edi`àåä ñéøà äæ ìòá éàrceie Ð

.dcaer envr `ed did ,el` ecxi `l m`y ;zeqix` aihaåäì å÷ìúñà`l i`c ,il ezciqtn `w :edl dxn`c ÐezizgpÐ.icin `zyd liwy ded `le ,ciare zigp edi` dedøëîù
úåøéôì ò÷ø÷.zexit lk`ie gweld dyriy ,beln rwxw mixg`l xkn Ð

íåùî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

àøâéù:opixn`ck ,zexbxebn iticr mixnz `de ?elit` i`n :qxhpewa dywd Ð ixnzc

xn`w `l `dc :mz epiax uxize !dkxa eilr `az Ð mixnz mliye zexbexb lk`

.jk lk zeaeh opi`c ,cgi daxd miveaw Ð `xbiy `l` ,ixnz elit`äìëàÐ dlxr

dlk` :(`,el `xza `aa) "mizad zwfg"a dcedi ax xn`c `dedpi` Ð mi`lke ziriay

oebk :mdxa` oa oeyny epiax my yxit .dwfg

Ð dwfg ied `l jkle .`xeqi`c zexit lk`y

dywn `lcn ,edine .milke`d jxck lk` `ly

ef ixd" opiqxb inp mzdc d`xp Ð iccd` edl

ly xtqa `vnp oke ,l`ppg epiax qixb oke ."dwfg

ivrc rnyn `kdc :xn`z m`e .meyxb epiax

mxkd i`lk ly oiywn `py i`ne ,mixzen mi`lk

xepz :(a,ek migqt) "dry lk" wxta xn`c

,mxkd i`lk ly oiywa e` ,dlxr itilwa ewiqdy

yie !oixeq` `nl` .ovei Ð oyi ,uzei Ð ycg

.xq`p lkd Ð f`c ,`xwirn rexfa mzdc :xnel

zexitd etiqede ,`ae rexfa ixii` `kd la`

"dry lk" wxta opixn`c .mivra `le ,miz`n

rexf :(`,fhw oileg) "xyad lk" wxtae (`,dk my)

Ð miz`n siqed `l ,oi` Ð miz`n siqed ,`ae

`le miz`n etiqed zexitdy wgec df oi`e .`l

xak zexenfc ,ikd ied `zlinc `gxe`c ,mivrd

.mi`lk zrixf iptl zelecb ied

[a,hr dpyna lirl jiiy]òáùé`ived dnk

`l i`n` :oiywn l`ppg epiax yexita Ð lehie

milhepe mirayp icda lhepe rayp i`d `pz

icin `l` aiyg `lc :ipyne :(a,cn) zereayc

ipeepge .ceyge xiky oebk ,raypd z` oiyigkny

Ð eyigkn ziad lrad oi`c ab lr s` ,eqwpt lr

.df z` df oiyigkn milrete ipeepg mewn lkn

inp `nrh i`dne .dygkd mey `kil `kd la`

`edd ,edine .minezi iqkpn rxtil `ad aiyg `l

d`xpe .dreaya lhep miyigkn minezia elit`

eprinydl jixvy mze` `l` aiyg `l mzdc

`pin` ded Ð opirny`c e`l i`c ,oilhepc

,xikyc it lr s`e .oilhep oi` dreaya elit`c

el did oicd on ,eilreta cexh dil aiygc i`nl

ipzield xne`k dil iedc ,dreay `la lehil

rayp epi`e ,aiigc ,jl izxfgd m` rcei ipi`e

i` ,mewn lkn .ziad lra ly ezrc qitdl `l`

ipi`k aiygc opirci ded `l opireny`c e`l

edpd la` .lhep did `l dreaya elit`e ,rcei

e`l i` ,minezi iqkpn rxtil `ad icda aiygc

dreay `la oilhepc `pin` ded opireny`c

oeylde .mzd edl aiyg `l Ð xhyd zngn

rnyn ,"oilhepe oirayp" ipzw mzdc ,ok giken

`l" ipzw `kde .oilhepc opireny`l `z`c

rxtie`l i`c rnyn ,"dreaya `l` e

.dreay `la oilhepc `pin` ded Ð opireny`c

zeaezk) "azekd"a `ziixac `pzc ab lr s`e

oiraypc edpd icda exhy mbet aiyg (a,ft

`ki` :inp i` .wlgn `l `pz `edd Ð oilhepe

.myd zxfra onwl yxt`y enk ,`nrh xninl

÷ìúñéàz` xkeyd (`,er `rivn `aa) opixn`c ab lr s` Ð edl ewlzq` lra dil

xnel yi !mlyn exky el ozep Ð exiag lya ed`xde elya zeyrl lretd

ciqtie yxbzz m`y ,eqpkp ok zpn lre ,`id dy` ly rwxwdy oircei oiqix`d `kdc

,mliaya ezy` yxbln gipi `l lrady mircei md dfc .melk eilr mdl oi` Ð lkd lrad

.epzd `ly oeik ,enr ciqtdl mzrce
miqkp
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éòa .éøîúc àøâéL eléôà :áø éa éøîà àaà éaø©¦©¨¨§¦¥©£¦¦§¨§©§¥¨¥
Cøc dìëà àì .e÷éz ?éàî éøîúc àöáeç :éáéa áø©¥¨§¨§©§¥©¥Ÿ£¨¨¤¤
éàøBîà éøz da éâéìt :àleò øîà ?éàî ,ãBák̈©¨©¨§¦¦¨§¥£¨¥
.øðéãëa :øîà ãçå ,øqéàëa :øîà ãç ;àáøòîa§©©§¨©¨©¦§¦¨§©¨©¦§¦¨
àãáeò äãeäé áø ãáò :àúéãaîeôc éðéic éøîà̈§¦©¨¥§§§¦¨£©©§¨§¨
:äãeäé áø øîàc ,déîòèì äãeäé áø .úBøBîæ éìéáça©£¦¥§©§¨§©£¥§¨©©§¨

íéàìëå úéòéáL ,äìøò dìëà¯øîà .ä÷æç Bæ éøä £¨¨¨§¨§¦¦§¦§©¦£¥£¨¨£©
ëð ìò úBàöBä àéöBnä :àcñç áø øîà á÷òé áøéñ ©©£Ÿ¨©©¦§¨©¦¨©¦§¥

äpè÷ BzLà¯éàî .éîc øçà éñëð ìò àéöBîk ¦§§©¨§¦©¦§¥©¥¨¥©
àîòè¯àìc éëéä ék ,àzðwz ïðaø da eãáò ©£¨¨§¨©¨©©©§¨¦¥¦§¨

äàî òaøà dì eìôðc àúzéà àéää .eäðéãñôéð¦§§¦§©¦¦§¨§¨§¨©§©¥¨
éúééà ,äàî úéL ÷étà àøáb ìéæà ,éàæBç éa éæeæ¥¥©¨¥©§¨©¥¦¥¨©§¥

éúà÷c éãäa .äàî òaøà¯éøèöéààæeæ ãç déì C ©§©¥¨©£¥§¨¨¥¦§§¦¥©¨
.éîà éaøc dén÷ì àúà .eäéépî ì÷Lådéì øîàäî : §¨©¦©§£¨§©¥§©¦©¦£©¥©

àéöBäM¯ìëàM äîe ,àéöBä¯ïðaø déì eøîà .ìëà ¤¦¦©¤¨©¨©¨§¥©¨©
éìéî éðä :éîà éaøì¯àä ,àøét ìéëà÷c àëéä¯ §©¦©¦¨¥¦¥¥¨§¨¨¥¥¨¨

àéöBä déì äåä ïk íà !àéä äàöBäå ,ìéëà÷ àðø÷©§¨¨¨¥§¨¨¦¦¥£¨¥¦
àéöBä änk òáMé ,ìëà àìå¯änk òáMé" .ìBhéå §Ÿ¨©¦¨©©¨¦§¦¦¨©©¨

ãâðk çáL LiL àeäå :éñà éaø øîà ."ìBhéå àéöBä¦§¦¨©©¦©¦§¤¥¤©§¤¤
äàöBä¯çáL äéä íàL :ééaà øîà ?àúëìä éàîì ¨¨§©¦§§¨¨©©©¥¤¦¨¨¤©

äàöBä ìò øúé¯.äòeáL àìa äàöBää úà ìèBð ¨¥©¨¨¥¤©¨¨§Ÿ§¨
déì øîàøîà àlà !éîeøòéàì éúà ïk íà :àáø £©¥¨¨¦¥¨¥§¦£¥¤¨¨©

çáMä ìò äøéúé äàöBä äúéä íàL :àáø¯Bì ïéà ¨¨¤¦¨§¨¨¨§¥¨©©¤©¥
:eäì àéòaéà .äòeáLáe ,çáL øeòéL äàöBä àlà¤¨¨¨¦¤©¦§¨¦©£¨§
ìòác àzòcà ?eäî ,åézçz ïéñéøà ãéøBäL ìòa©©¤¦£¦¦©§¨©©©§¨§©©

ìòa déì ÷élzñéà ,úéçð¯àîìc Bà ,eäì e÷élzñéà §¥¦§©¥¥©©¦§©¥§¦§¨
¯àîéé÷ ék àòøàå ,úéçð àòøàc àzòcà¯éñéøàì ©©§¨§©§¨§¥§©§¨¦©§¨©£¦¥

é÷úî ?àîéé÷àðL éàî :ïðç áø øa àáø dì ó ©§¨©§¦¨¨¨©©¨¨©§¨
ïéîL ,úeLøa àlL dòèðe Bøéáç äãN CBúì ãøBiäî¥©¥§§¥£¥§¨¨¤Ÿ¦§¨¦

íúä ?äðBzçzä ìò Bãéå Bì¯,çøèc Léðéà àkéì §¨©©©§¨¨¨¥¨¦¦§¨©
àëä¯áø øîà ?dìò éåä éàî .çøèc ìòa àkéà ¨¨¦¨©©§¨©©¨¥£¨¨©©

àeä ñéøà ìòa éà ,ïðéæç :òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©¨¥©¦©©¨¦
¯åàì ìòa éà .eäì e÷lzñà ìòa déì ÷lzñéà¦§©©¥©©¦§©§§¦©©¨

àeä ñéøà¯ìòa :eäì àéòaéà .àîéé÷ éñéøàì àòøà ¨¦©§¨©£¦¥©§¨¦©£¨§©©
éð÷c éàî :ïðéøîà éî ?eäî úBøéôì ò÷ø÷ øënLdì ¤¨©©§©§¥©¦¨§¦©©§¨¥¨

ìòaì úBøét ïðaø déì eðéwz ék :àîìc Bà ,éð÷à©§¥¦§¨¦©¦¥©¨©¥©©©
íåùî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

כתובות. האשה שנפלו - פרק שמיני דף פ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



miwxtרלד dyelyaa cenr t sc ± iriax wxtzeaezk
àúéá çååø íåùî,ievn ziad oefn `die ezial zexitd qipkiy Ð.dl aihiieùåøéôá åàì

øîúéà.`icda `axn drny `l Ðàúäîà éúøúmz`ny `le ,eid beln zegty Ð

.dzaezka elåäééðî àãç äì ìééò.dipyl zxyl Ðéàúà.`axc dinwl `ziinw Ðäî
éåùò äùòùzxg`l dpzp elit`e Ð.dyeniylàéä àìå`zia geex meyn mlerl Ð

.zexit zpwz `axl dil zi`çååø à÷ àäåÐ

.ziad ikxv dyer `id dzr s`y ,`ziaàîù
éñëúó`ly ,dcyd Ðyegigwelddlafl

oi`y ,i`pn zwtp xgnl :xaq `wc ,daiihle

`id zenz `ny dtvn lra la` .ily sebd

.dl gayne rwxwd seb z` yxiie ,eiigaáø÷îã
àúîì.dl siqkn i` `zry lk dil `ifgc Ð

àåä ñéøà ìòá éîð éàgwell ozepy ,xnelk Ð

.mipnefn zexitåäá ãéáò à÷å éæåæ éîð éà
à÷ñéòlaiwy zerna dxegq dyer lrady Ð

.`zia geex `ki`e ,oda xkzyne ,gweld on

äðùîíéñëð äì åìôðùzxney `idyk Ð

.maiäúáåúëá,el dqipkdy `ipecpa Ð

oz`nyeeilr laiwe ,dzaezka elozeixg`

.m`ivedl i`yxeíéàöåéäå íéñðëðä íéñëðáå
äîò,eilr mze` oiny oi`y ,beln iqkp od Ð

ezeyxl dqpkpyn `l` .o`ivedl i`yx epi`e

Ðd`vei `idyke ,dnr oiqpkpÐ.dnr oi`vei

'åë íéøîåà éàîù úéá"ulegd" wxt zenaia Ð

`yix `py i`n ,yxtn `wÐzniiw `idykÐ

`tiq `py i`ne ,mda gk el oi`y ibilt `lcÐ

dznykÐexn`iyxei ewelgi i`ny zia

ewelgi hwp `wecc ,inp yxtne .mda lrad

la` ,beln iqkpa a`d iyxei mr lrad iyxei

lr s`e .lrad zaezka ewelgi `l a`d iyxei

dzaezka eyri dn `yix hwpc abÐ`ipz

.dwayeíéñëð íéøîåà ììä úéáålfxa o`vc Ð

(a,gpw) "zny in" wxta `xza `aaae .ozwfga

iyxei zwfga i` ;oiwfgen md in zwfga yxtn

li`ed ,lradozeixg`eiyxei zwfga e` ,eilr

:opiqxb ikd .dly eidy dy`dú÷æçá äúáåúë
ìòáä éùøåéztqeze ,miz`n dpn Ðoiie`xy

lra lyn dl `alÐ.lrad iyxei zwfgaç÷ìé
ò÷ø÷ ïäádlra iqkp lr dzaezky itl Ð

znd iqkp jkitl .onwl ipzwck ,oey`xd

maidy `l` ,dzaezkl oi`xg`,zexit lke`

icarzyn ilhlhn :xaqwe .dze` maiin m`

.daezklíúåà ïéîùlcby dn lk xaqwc Ð

.daezkl oi`xg` znd zeyxaíéøîåà íéîëçå
åìù ò÷ø÷ì ïéøáåçîä úåøéôjixt `xnba Ð

.dlräëæ ïäá íãå÷ä ìëilhlhn :xaqw Ð

.dqtz ok m` `l` ,icarzyn `l daezkl

"azekd"a onwlck ,dqitz opira lrac miigne

,mitqk` ibiltc inp oicd `ede .(a,ct)i`nc

miyelz zexitn mitqk `py?åúùàë àéä éøä
.`xnba yxtn Ðåéñëð ìë.eig`n yxiiy Ð

äùøâ.dqpky xg`l eznail Ðàìà äì ïéà
äáåúëlk eid ,dyxb `ly onf lk la` Ð

.xeknl i`yx epi`e ,dl micareyn miqkpdéøä
íéùðä ìëë àéä:onwlc oiwxita opzc Ð

dxifgde ezy` z` yxbndÐdaezk zpn lr

il dnl :jixt `xnbae .dxifgd dpey`xd

dnaia opireny`l?àøîâäøáå÷ éîÐ

.ol `iranw oiyxei ipy dl yic meynäúáåúë éúøé à÷ã äì éøá÷ ìòáä éùøåé`ipze Ð

.dzaezk zgz dzxeaw :(a,fn zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxta
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íéñëð`xza `aa) "zny in" wxta i`xen` ibiltc ikid ikc :qxhpewd yxit Ð ozwfga

o`nl `ki`e ,"ozwfga miqkp" mzd inp ipzwc ,ezy` lre eilr ziad ltpa (a,gpw

itl ,a`d iyxei zwfga xn`c o`nl `ki`e .ezeixg`a eidy itl ,lrad iyxei zwfga xn`c

oi`e .`kd ibilt inp ikd Ð ewelgie mdipy zwfga eidy xn`c o`nl `ki`e .eid dlyy

`nlr ilek ecen `kd `l` ,mz epiaxl d`xp

wfgen did xak maidc .lrad iyxei zwfga mdy

Ð eig` zzin zryn ,dzzin mcew miqkpa

cr llk daezk gwil dl oi`c ,yxei `edy

,`da lld zial ecen inp i`ny ziae .uelgzy

ziad ltpa la` .(`,gl zenai) "ulegd"a xn`ck

enk miqkpa a` iyxei oiwfgen Ð ezy` lre eilr

oi`a ellde yxil oi`A elldc ,lrad iyxei¨¦

,df `le df `l miqkpa wfged `l oiicry ,yxil

ewelgi i`ny ziale ,in zwfga mzd ibilt ikdle

ipzw mzdc .lfxa o`v iqkpa s` ,miqkpd lka

iyxei mr lrad iyxei" ipzw `le ,`nzq "ewelgi"

beln iqkpa `weec :rnync ,`kd ipzwck "a`d

."ulegd"a wcwcny enk ,xwir a`d iyxei oday

xn`c o`nl ok m` Ð `kd inp ibilt i`c :cere

i`ny zia ok m`c :iywiz dy`d iyxei zwfga

ith dy`d iyxei zwfga lfxa o`v iqkp inwen

,ewelgic ixn`w beln iqkpac ;beln iqkpn

zwfga eedc lld zial ecen lfxa o`v iqkpae

wxtac ;epi` dfe .xn`c o`nl ,dy`d iyxei

o`v iqkpc rnyn (`,eq) zenaia "dpnl`"lfxa

icarc Ð mzd ipzwck ,ith iniiw lrad zwfga

oke ,beln icar `le dnexza elk`i lfxa o`v

zwfga inp mzd xn`c o`nl :cere .izkec dnka

Ð beln iqkpn lrad zwfga ith ied ,lrad iyxei

`de .a`d iyxei zwfga eedc ixn`w beln iqkpac

ozil ick Ð daezkd mr miqkp ipze aixr `lc

,dzr cr eidy in zwfga Ð xnelk ,xacl mrh

jxved `l Ð daezkd lr la` .lrad epiidc

ith lrad zwfga iedc `ed heyt xacy ,mrh

ok enk oikixv ep` df mrhe .lfxa o`v iqkpn

lrad iyxei zwfga xn`c o`nl mzd xnel

.izkx`d "ulegd"aeéùøåédl ixaw lrad

yexitl :xn`z m`e Ð dzaezk izxi `wc

miz`ne dpn `l` lrad iyxeil oi`c qxhpewd

zeaezk) "dxrp" wxta opixn` `de ,`ipecp `le

aiig epi`cn ,dziipecp zgz dzxeawc (a,fn

dzid mai zxneyc :xnel yie !ezqex` xeawl

Ð opiwqnck ,miz`ne dpn zvw lehil die`x

;`ipecp el dqipkd eli`k iede ,inc xg`k maic

cearyd eze`e ,dlra iqkp lr dzaezk dzidy

dxifgde dlhp eli`k `id ixde ,el zqpkn `id

dil dqpkn `lc dqex` x`yl `inc `le .el

oiqexi`d on dnaia elit` Ð df itle ,icin

.dil `irainåàdl ixaw a`d iyxei `nlc

Ð dnr oi`veide miqpkpd miqkp izxi `wc

iyxei zwfga xn`c o`nl ;qxhpewd yexitl

,dziipecp inp izxi `wc xninl dil ded dy`d

zwfga xn`c o`nl elit` iweq`l dil `gip `l`

?dil `iran `w i`n :xn`z m`e .lrad iyxei

epiidc ,dzaezk zgz dzxeaw :lirl `ipzde

`wec e`lc :xnel yie !beln iqkp `le ,`ziipecp

`l` ,beln iqkp oicd `edc ,dzaezk mzd hwp

qxhpewd yexitle .beln iqkpn lfxa o`v iqkp dlral dy`d zqpkny ith `ed zelibxc

.epyxitck ,inc `ipecpk Ð `kdc miz`ne dpn inp
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תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc zeaezk(iying meil)

epiidø íeMîàúéa çååeidiy ici lry ,ziaa geex didiy ick - ¦§©¥¨
,dy`d zaehl ievn oefn didi ziaa zexitdéðeaæì ìáàxeknl - £¨§©¥

,zexitl rwxwd z`àìz` dlkiy yeygl yiy oeik ,leki epi` - Ÿ
.dpy lka ziad zgeexdl mda ynzyi `le ,xvw onfa zernd

:xaca mi`xen` zwelgn `xnbd d`ianøîéøî øa øî äãeäé§¨©©§¥©
déîMî[enyn-],éeNò äNòM äî ,øîà àáøc.miiw xkndeáø ¦§¥§¨¨¨©©¤¨¨¨©

,íeìk àìå äNò àì ,àáøc déîMî øîà àtt.lha xknd `l` ¨¨¨©¦§¥§¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§
ixac eli`e ,miizin`d md `ax mya eixacy ,x`an `tt ax

:zerh zngn exn`p xnixn xa xn dcediàä ,àtt áø øîàoic - ¨©©¨¨¨
dføîéøî øa øî äãeäéc,ieyr dyry dny ,`ax myaåàì ¦¨©©§¥©¨

øîzà Leøéôa,yexita `ax ok xn` `l -øîzà àììkî àlà- §¥¦§©¤¨¦§¨¨¦§©
,`ax zrc `id jky oiadl ozip did mieqn dyrn jeznàéääc§©¦

àúäîà ézøz àøáâì déì äìéiòc àúzéàdy`a dyrn didy - ¦§¨§©§¨¥§©§¨©§¥©§¨¨
e ,beln iqkpk zegty izy dlral dqipkdyáéñð àøáb ìæà̈©©§¨¨¦

éúéøçà àúzéàe ,ztqep dy` `ype dlra jld -àãç dì ìéiò ¦§¨©£¦¦©¥¨£¨
eäéépî.dipyd ezy` z` zxyl zegtydn zg` qipkde -éàúà ¦©§£©

àáøc dén÷ìizyy draze ,`ax iptl dpey`xd dy`d d`a - §©¥§¨¨
.dze` wx eynyi zegtydäçååöe ,`ax iptl dy`dda çbLà àì ©§¨Ÿ©§©¨

.dzprh z` laiw `ly oeik ,`axàæçc ïàîxa xn dcedi - ©©£¨
,df dyrn d`xy xnixnøáñedfyøáñc íeMîlray ,`ax ¨©¦§¨©

,eizexitl belnd qkp z` xkny,éeNò äNòM äîozil s` lekie ©¤¨¨¨
lrad did okle ,zexitd oiprl belnd rwxwa ezekf z` dpzna
`tt ax miiqn .dipyd ezy`l dgtyd ici iyrn z` zzl i`yx

:xne`eàéä àìåmrhdy oeik `l` ,`ax ly enrh df oi` zn`a - §Ÿ¦
`ed lral beln iqkp zexit z` minkg epwizy,àúéa çååø íeMî¦§©¥¨

lrad oi` llk jxca okle ,dy`d zaehl miievn zexit eidiy
,dizexitl rwxwd z` xeknl i`yxàäå,df dyrna la` -à÷ §¨¨

çååødyer dzr s`y oeik ,ef dgty ici lr dziaa geex did - ¨©
.`ax da gibyd `l okle ,ziad ikxv z` dgtyd

xeknl leki lrad m`d ,df wtqa dkldd z` zwqet `xnbd
:zexitd oiprl beln rwxwò÷ø÷ øënL ìòa ,àúëìäåbeln §¦§§¨©©¤¨©©§©

.íeìk àìå äNò àì ,úBøéôì:`xnbd zxxanàîòè éàîdn - §¥Ÿ¨¨§Ÿ§©©§¨
:zwelgn `xnbd d`iane .ef dklda mrhd,øîà éiaà`ed mrhd ©©¥¨©

c oeikéñëz ànL ïðéLééçó,lwlwzz rwxwd `ny miyyeg ep` - ©§¦¨¤¨©§¦
cr] aevw onfl wx ecia z`vnp rwxwdy rcei gweldy zngn
dpcari `l ,el iepw dteb oi`y oeike ,[dpyxbi e` ,lrad zeniy

ie`xke .,øîà àáøzexit z` lral epwiz `ly itl `ed mrhd ¨¨¨©
`l` belnd iqkp,àúéa çååø íeMîgeix didi `l mxkniy xg`le ¦§©¥¨

.ziaa ievn zexitd
:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.minrhd oia oicd oiprl weligd dn - ©¥©§

:`xnbd zx`anàúîì áøwîc àòøà ,eäééðéa àkéàdcy - ¦¨¥©§©§¨§¦¨©§¨¨
oeik ,zexitl dxkenl lrad i`yx iia` zrcly ,xirl daexwd
j` .gweld dplwlwi `ly ,dcyd lr gibydl leki lrady

.`zia geex oi` dfa mby oeik ,dxkenl i`yx epi` `ax zrcléà¦
,énðd m`ìòaenvràeä ñéøàgwell dxkny ixg` mbe ,ef dcya ©¦©©¨¦

iia` zrcly ,zexitdn wlg zxenz dcya envra caer `ed
ixdy] dcyd z` lwlwi `l i`ce lrady oeik ,ok zeyrl i`yx
zrcl j` .[dcyd seba dkfi eiiga ezy` zenz m`y rcei `ed
,`zia geex oi` dfk ote`a s`y oeik ,dxkenl i`yx epi` `ax

.dy`d zial mi`a zexitd lk oi` ixdyãéáò à÷å ,éæeæ ,énð éà¦©¦¥§¨¨¦
à÷ñéò eäagweldn lawiy oennd z` lehi lrady ote`a - §¦§¨

,dxkenl i`yx epi` iia`l ,dxegq mda dyrie ,rwxwd zxenz
oeik ,dxkenl i`yx `axle ,gweld cia lwlwzzy yygn

.`zia geex didi dxegqd ly migeexdny

äðùî
,d`eyp e` dqex` ly beln iqkp ipic ex`azd zencewd zeipyna

zny dy` epiide ,mai zxney ly beln iqkpa zwqer epizpyne
uelgiy e` ,dlra ig`l maiizdl dkixvy ,micli `ll dlra
dpyna lld ziae i`ny zia ewlgpy s` :dpynd zxne` .dl

lirl(.gr)dpi`y e` ,dl eltpy miqkp xeknl dleki dqex` m`d
a ,zi`yxíáé úøîBL,meail dpiznnd dy` -íéñëð dì eìôpL ¤¤¨¨¤¨§¨§¨¦

,mai zxney dcera dia` zian dyexiaúéáe éànL úéa íéãBî¦¥©©¥
úðúBðå úøëBnL ,ìlä,dligzkl miqkpd z`íéi÷åe` xknd ¦¥¤¤¤§¤¤§©¨

.dpznd
m` :sqep oicäúî,mai zxney dceradúaeúëa eNòi äî- ¥¨©©£¦§¨¨

ztqezae ,minkg dl epwizy miz`n e` dpn ly daezk xwira
dlral dy`d dqipkdy 'lfxa o`v' iqkpae ,dlra dl azky

,daezka mze` EnWednò ïéàöBiäå ïéñðëpä íéñëðáe,beln iqkp - §¨¦§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨
lrad oi`e ,zyxbznyk dnr mi`veie z`ypyk dnr miqpkpy

.elld miqkpd lk z` yxei in ,xnelk .mxkenl i`yxéànL úéa¥©©
,íéøîBà,beln iqkpaáàä éLøBé íò ,ìòaä éLøBé e÷ìçéia`-] §¦©§§§¥©©©¦§¥¨¨

miqkpa zeey dnaide maid zeiekfy oeik ,[dyxei `edy ,dy`d
.miwleg ,exiagn xzei wfgen miyxeidn cg` oi`e xg`ne ,el`

,íéøîBà ìlä úéáe,okle ,ea wfgen didy in cia x`yp qkp lk ¥¦¥§¦
íéñëðmix`yp ,dzaezka enyy lfxa o`v iqkp -.ïú÷æça §¨¦§¤§¨¨

äaeúëezraezy oenn edfy ,daezkd ztqeze daezk xwir - §¨
,dzwfga epi`e lradn dy`d,ìòaä éLøBé ú÷æçaly oenndy §¤§©§¥©©©

e .e`ivedl miaiig mpi`e ,mcia wfgen lradíéñðëpä íéñëð§¨¦©¦§¨¦
dnò íéàöBiäå,beln iqkp -,áàä éLøBé ú÷æçazgtyny itl §©§¦¦¨§¤§©§¥¨¨

.mda zwfgen dy`d
:dnaid zaezkl micarzyn miqkp dfi` zx`an dpyndçépä¦¦©

åéçà,zny oey`xd lrad epiide ,maid ly,úBòîoze` yxie ¨¦¨
dnaiizpy xg`l s`e ,dnaid zaezkl oicareyn od ixd ,maid
micareyn znd iqkp lk oky ,o`ivedl zeyx mail oi`

okle ,oilhlhn elit`e ,dzaezklàeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé[maid-] ¦¨©¨¤©§©§
.úBøét ìëBàznd gipd m` oke,ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøétmpic ¥¥¥©§¦¦©©§©

y ,zernk.úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lézexit znd gipd ¦¨©¨¤©§©§¥¥
îä,øéàî éaø øîà ,ò÷øwa ïéøaeçzeyxa lcby dn lky oeik ©§¨¦©©§©¨©©¦¥¦

jkl ,dzaezkl careyn zndïúBà ïéîL,miqkpd z` -ïä änk ¨¦¨©¨¥
úBøéôa ïéôé,zexitd mr -àìa ïéôé ïä änëådøúBnäå ,úBøét- ¨¦§¥§©¨¥¨¦§Ÿ¥§©¨

okle ,dzaezkl careyn ,zexitd ieey `edy ,yxtddïäa ç÷lé¦¨©¨¤
.úBøét ìëBà àeäå ò÷ø÷©§©§¥¥

.BlL ,ò÷øwa ïéøaeçîä úBøét ,íéøîBà íéîëçåzexit la` ©£¨¦§¦¥©§¨¦©©§©¤
,ò÷øwä ïî ïéLeìzämpi` oilhlhn mdy oeik ,zern oke ©§¦¦©©§©

e ,dzaezkl micarzyn,ïäa äëæ íãBwä ìkm`àeä íã÷,mqtze ¨©¥¨¨¨¤¨©
,äëæm`e .ixnbl ely mdeàéä äîã÷dlra iiga mze` dqtze ¨¨¨§¨¦

,dzaezkl micarzyn oilhlhn s` dfk ote`ay ,oey`xdç÷lé¦¨©
.úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïää¤©§©§¥¥

:dnaid zaezk oic z` dpynd zx`andñðk,maidàéä éøä §¨¨£¥¦
ãáìa ,øác ìëì BzLàkmzqn dpey `id eay ,df xacn ueg - §¦§§¨¨¨¦§¨

,dy`dúaeúk àäzLzlhen,ïBLàøä dìòa éñëð ìòmd wxy ¤§¥§¨¨©¦§¥©§¨¨¦
e .ipyd dlra iqkp `le ,dl micareyndì øîàé àìmaid oi` - ŸŸ©¨

dnail xn`iy ici lr ,cearyd on miqkpd z` xehtl lekiéøä£¥
éúaeúkúçðeî C,ïçìMä ìòmiqkp cgiil leki epi` ,xnelk §¨¥©©©©ª§¨

,miqkpd x`yn cearyd z` riwtdle ,daezkl minieqnìk àlà¤¨¨
åéñëðoey`xdn yxiy.dúaeúëì ïéàøçà:dpynd dtiqenàì ïëå §¨¨©£¨¦¦§¨¨§¥Ÿ

íãà øîàé,mai epi`y ,mzq lra -éúaeúk éøä ,BzLàìúçpeî C Ÿ©¨¨§¦§£¥§¨¥©©
.dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà ,ïçìMä ìò©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨

:dnaid ipic z` x`al dpynd dkiynndLøébz` maid yxib - ¥§¨
,eznaidøéæçä .äaeúk àlà dì ïéà,dyxiby xg`l aeyàéä éøä ¥¨¤¨§¨¤¡¦¨£¥¦

íéLpä ìëkzrc lr exfgedy `ed oicdy ,exfgede eyxeby §¨©¨¦
,dpey`xd ozaezkåef dnai s`äaeúk àlà dì ïéàdpey`x §¥¨¤¨§¨

,ãáìa.dycg daezk dl aezkl jixv epi`e ¦§¨
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רלה miwxt dyelyaa cenr t sc ± iriax wxtzeaezk
àúéá çååø íåùî,ievn ziad oefn `die ezial zexitd qipkiy Ð.dl aihiieùåøéôá åàì

øîúéà.`icda `axn drny `l Ðàúäîà éúøúmz`ny `le ,eid beln zegty Ð

.dzaezka elåäééðî àãç äì ìééò.dipyl zxyl Ðéàúà.`axc dinwl `ziinw Ðäî
éåùò äùòùzxg`l dpzp elit`e Ð.dyeniylàéä àìå`zia geex meyn mlerl Ð

.zexit zpwz `axl dil zi`çååø à÷ àäåÐ

.ziad ikxv dyer `id dzr s`y ,`ziaàîù
éñëúó`ly ,dcyd Ðyegigwelddlafl

oi`y ,i`pn zwtp xgnl :xaq `wc ,daiihle

`id zenz `ny dtvn lra la` .ily sebd

.dl gayne rwxwd seb z` yxiie ,eiigaáø÷îã
àúîì.dl siqkn i` `zry lk dil `ifgc Ð

àåä ñéøà ìòá éîð éàgwell ozepy ,xnelk Ð

.mipnefn zexitåäá ãéáò à÷å éæåæ éîð éà
à÷ñéòlaiwy zerna dxegq dyer lrady Ð

.`zia geex `ki`e ,oda xkzyne ,gweld on

äðùîíéñëð äì åìôðùzxney `idyk Ð

.maiäúáåúëá,el dqipkdy `ipecpa Ð

oz`nyeeilr laiwe ,dzaezka elozeixg`

.m`ivedl i`yxeíéàöåéäå íéñðëðä íéñëðáå
äîò,eilr mze` oiny oi`y ,beln iqkp od Ð

ezeyxl dqpkpyn `l` .o`ivedl i`yx epi`e

Ðd`vei `idyke ,dnr oiqpkpÐ.dnr oi`vei

'åë íéøîåà éàîù úéá"ulegd" wxt zenaia Ð

`yix `py i`n ,yxtn `wÐzniiw `idykÐ

`tiq `py i`ne ,mda gk el oi`y ibilt `lcÐ

dznykÐexn`iyxei ewelgi i`ny zia

ewelgi hwp `wecc ,inp yxtne .mda lrad

la` ,beln iqkpa a`d iyxei mr lrad iyxei

lr s`e .lrad zaezka ewelgi `l a`d iyxei

dzaezka eyri dn `yix hwpc abÐ`ipz

.dwayeíéñëð íéøîåà ììä úéáålfxa o`vc Ð

(a,gpw) "zny in" wxta `xza `aaae .ozwfga

iyxei zwfga i` ;oiwfgen md in zwfga yxtn

li`ed ,lradozeixg`eiyxei zwfga e` ,eilr

:opiqxb ikd .dly eidy dy`dú÷æçá äúáåúë
ìòáä éùøåéztqeze ,miz`n dpn Ðoiie`xy

lra lyn dl `alÐ.lrad iyxei zwfgaç÷ìé
ò÷ø÷ ïäádlra iqkp lr dzaezky itl Ð

znd iqkp jkitl .onwl ipzwck ,oey`xd

maidy `l` ,dzaezkl oi`xg`,zexit lke`

icarzyn ilhlhn :xaqwe .dze` maiin m`

.daezklíúåà ïéîùlcby dn lk xaqwc Ð

.daezkl oi`xg` znd zeyxaíéøîåà íéîëçå
åìù ò÷ø÷ì ïéøáåçîä úåøéôjixt `xnba Ð

.dlräëæ ïäá íãå÷ä ìëilhlhn :xaqw Ð

.dqtz ok m` `l` ,icarzyn `l daezkl

"azekd"a onwlck ,dqitz opira lrac miigne

,mitqk` ibiltc inp oicd `ede .(a,ct)i`nc

miyelz zexitn mitqk `py?åúùàë àéä éøä
.`xnba yxtn Ðåéñëð ìë.eig`n yxiiy Ð

äùøâ.dqpky xg`l eznail Ðàìà äì ïéà
äáåúëlk eid ,dyxb `ly onf lk la` Ð

.xeknl i`yx epi`e ,dl micareyn miqkpdéøä
íéùðä ìëë àéä:onwlc oiwxita opzc Ð

dxifgde ezy` z` yxbndÐdaezk zpn lr

il dnl :jixt `xnbae .dxifgd dpey`xd

dnaia opireny`l?àøîâäøáå÷ éîÐ

.ol `iranw oiyxei ipy dl yic meynäúáåúë éúøé à÷ã äì éøá÷ ìòáä éùøåé`ipze Ð

.dzaezk zgz dzxeaw :(a,fn zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxta
äéùøåé
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íéñëð`xza `aa) "zny in" wxta i`xen` ibiltc ikid ikc :qxhpewd yxit Ð ozwfga

o`nl `ki`e ,"ozwfga miqkp" mzd inp ipzwc ,ezy` lre eilr ziad ltpa (a,gpw

itl ,a`d iyxei zwfga xn`c o`nl `ki`e .ezeixg`a eidy itl ,lrad iyxei zwfga xn`c

oi`e .`kd ibilt inp ikd Ð ewelgie mdipy zwfga eidy xn`c o`nl `ki`e .eid dlyy

`nlr ilek ecen `kd `l` ,mz epiaxl d`xp

wfgen did xak maidc .lrad iyxei zwfga mdy

Ð eig` zzin zryn ,dzzin mcew miqkpa

cr llk daezk gwil dl oi`c ,yxei `edy

,`da lld zial ecen inp i`ny ziae .uelgzy

ziad ltpa la` .(`,gl zenai) "ulegd"a xn`ck

enk miqkpa a` iyxei oiwfgen Ð ezy` lre eilr

oi`a ellde yxil oi`A elldc ,lrad iyxei¨¦

,df `le df `l miqkpa wfged `l oiicry ,yxil

ewelgi i`ny ziale ,in zwfga mzd ibilt ikdle

ipzw mzdc .lfxa o`v iqkpa s` ,miqkpd lka

iyxei mr lrad iyxei" ipzw `le ,`nzq "ewelgi"

beln iqkpa `weec :rnync ,`kd ipzwck "a`d

."ulegd"a wcwcny enk ,xwir a`d iyxei oday

xn`c o`nl ok m` Ð `kd inp ibilt i`c :cere

i`ny zia ok m`c :iywiz dy`d iyxei zwfga

ith dy`d iyxei zwfga lfxa o`v iqkp inwen

,ewelgic ixn`w beln iqkpac ;beln iqkpn

zwfga eedc lld zial ecen lfxa o`v iqkpae

wxtac ;epi` dfe .xn`c o`nl ,dy`d iyxei

o`v iqkpc rnyn (`,eq) zenaia "dpnl`"lfxa

icarc Ð mzd ipzwck ,ith iniiw lrad zwfga

oke ,beln icar `le dnexza elk`i lfxa o`v

zwfga inp mzd xn`c o`nl :cere .izkec dnka

Ð beln iqkpn lrad zwfga ith ied ,lrad iyxei

`de .a`d iyxei zwfga eedc ixn`w beln iqkpac

ozil ick Ð daezkd mr miqkp ipze aixr `lc

,dzr cr eidy in zwfga Ð xnelk ,xacl mrh

jxved `l Ð daezkd lr la` .lrad epiidc

ith lrad zwfga iedc `ed heyt xacy ,mrh

ok enk oikixv ep` df mrhe .lfxa o`v iqkpn

lrad iyxei zwfga xn`c o`nl mzd xnel

.izkx`d "ulegd"aeéùøåédl ixaw lrad

yexitl :xn`z m`e Ð dzaezk izxi `wc

miz`ne dpn `l` lrad iyxeil oi`c qxhpewd

zeaezk) "dxrp" wxta opixn` `de ,`ipecp `le

aiig epi`cn ,dziipecp zgz dzxeawc (a,fn

dzid mai zxneyc :xnel yie !ezqex` xeawl

Ð opiwqnck ,miz`ne dpn zvw lehil die`x

;`ipecp el dqipkd eli`k iede ,inc xg`k maic

cearyd eze`e ,dlra iqkp lr dzaezk dzidy

dxifgde dlhp eli`k `id ixde ,el zqpkn `id

dil dqpkn `lc dqex` x`yl `inc `le .el

oiqexi`d on dnaia elit` Ð df itle ,icin

.dil `irainåàdl ixaw a`d iyxei `nlc

Ð dnr oi`veide miqpkpd miqkp izxi `wc

iyxei zwfga xn`c o`nl ;qxhpewd yexitl

,dziipecp inp izxi `wc xninl dil ded dy`d

zwfga xn`c o`nl elit` iweq`l dil `gip `l`

?dil `iran `w i`n :xn`z m`e .lrad iyxei

epiidc ,dzaezk zgz dzxeaw :lirl `ipzde

`wec e`lc :xnel yie !beln iqkp `le ,`ziipecp

`l` ,beln iqkp oicd `edc ,dzaezk mzd hwp

qxhpewd yexitle .beln iqkpn lfxa o`v iqkp dlral dy`d zqpkny ith `ed zelibxc

.epyxitck ,inc `ipecpk Ð `kdc miz`ne dpn inp
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éðeaæì ìáà ,àúéa çååø íeMî¯øa øî äãeäé !àì ¦¤©¥¨£¨§©¥¨§¨¨©
äNòM äî :øîà àáøc déîMî øîéøî¯áø .éeNò ¨¥¨¦§¥§¨¨¨©©¤¨¨¨©

øîà .íeìë àìå äNò àì :àáøc déîMî øîà àtt©¨¨©¦§¥§¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§¨©
øîéøî øa øî äãeäéc àä :àtt áø¯Leøéôa åàì ©©¨¨¦¨¨©¨¥¨¨§¥

dìéiòc àúzéà àéääc ;øîzà àììkî àlà ,øîzà¦§©¤¨¦§¨¨¦§©§©¦¦§¨§©§¨
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dñðk .úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa¯àéä éøä ¨¤©§©§¥¥§¨¨£¥¦
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ïëå .dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà "ïçìMä ìò©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨§¥

éúaeúk éøä" BzLàì íãà øîàé àììò úçpeî C ŸŸ©¨¨§¦§£¥§¨¥©©©
dLøéb .dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà "ïçìMä¯ ©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨¥§¨

døéæçä ,äaeúk àlà dì ïéà¯,íéLpä ìëk àéä éøä ¥¨¤¨§¨¤¡¦¨£¥¦§¨©¨¦
.ãáìa äaeúk àlà dì ïéàåàøîâ:eäì àéòaéà §¥¨¤¨§¨¦§©¦©£¨§

éøá÷ ìòaä éLøBé ?døáB÷ éî ,äúnL íáé úøîBL¤¤¨¨¤¥¨¦§¨§¥©©©¨§¥
dì¯éøá÷ áàä éLøBé àîìc Bà ,äaeúk éúøé à÷c ¨§¨¨§¥§¨¦§¨§¥¨¨¨§¥
dì¯øîà ?änò ïéàöBiäå ïéñðëpä íéñëð éúøé à÷c ¨§¨¨§¥§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨¨©

,äúnL íáé úøîBL ,àéðúc :òîL àz ;íøîò áø©©§¨¨§©§©§¨¤¤¨¨¤¥¨
äéùøåé
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epiidø íeMîàúéa çååeidiy ici lry ,ziaa geex didiy ick - ¦§©¥¨
,dy`d zaehl ievn oefn didi ziaa zexitdéðeaæì ìáàxeknl - £¨§©¥

,zexitl rwxwd z`àìz` dlkiy yeygl yiy oeik ,leki epi` - Ÿ
.dpy lka ziad zgeexdl mda ynzyi `le ,xvw onfa zernd

:xaca mi`xen` zwelgn `xnbd d`ianøîéøî øa øî äãeäé§¨©©§¥©
déîMî[enyn-],éeNò äNòM äî ,øîà àáøc.miiw xkndeáø ¦§¥§¨¨¨©©¤¨¨¨©

,íeìk àìå äNò àì ,àáøc déîMî øîà àtt.lha xknd `l` ¨¨¨©¦§¥§¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§
ixac eli`e ,miizin`d md `ax mya eixacy ,x`an `tt ax

:zerh zngn exn`p xnixn xa xn dcediàä ,àtt áø øîàoic - ¨©©¨¨¨
dføîéøî øa øî äãeäéc,ieyr dyry dny ,`ax myaåàì ¦¨©©§¥©¨

øîzà Leøéôa,yexita `ax ok xn` `l -øîzà àììkî àlà- §¥¦§©¤¨¦§¨¨¦§©
,`ax zrc `id jky oiadl ozip did mieqn dyrn jeznàéääc§©¦

àúäîà ézøz àøáâì déì äìéiòc àúzéàdy`a dyrn didy - ¦§¨§©§¨¥§©§¨©§¥©§¨¨
e ,beln iqkpk zegty izy dlral dqipkdyáéñð àøáb ìæà̈©©§¨¨¦

éúéøçà àúzéàe ,ztqep dy` `ype dlra jld -àãç dì ìéiò ¦§¨©£¦¦©¥¨£¨
eäéépî.dipyd ezy` z` zxyl zegtydn zg` qipkde -éàúà ¦©§£©

àáøc dén÷ìizyy draze ,`ax iptl dpey`xd dy`d d`a - §©¥§¨¨
.dze` wx eynyi zegtydäçååöe ,`ax iptl dy`dda çbLà àì ©§¨Ÿ©§©¨

.dzprh z` laiw `ly oeik ,`axàæçc ïàîxa xn dcedi - ©©£¨
,df dyrn d`xy xnixnøáñedfyøáñc íeMîlray ,`ax ¨©¦§¨©

,eizexitl belnd qkp z` xkny,éeNò äNòM äîozil s` lekie ©¤¨¨¨
lrad did okle ,zexitd oiprl belnd rwxwa ezekf z` dpzna
`tt ax miiqn .dipyd ezy`l dgtyd ici iyrn z` zzl i`yx

:xne`eàéä àìåmrhdy oeik `l` ,`ax ly enrh df oi` zn`a - §Ÿ¦
`ed lral beln iqkp zexit z` minkg epwizy,àúéa çååø íeMî¦§©¥¨

lrad oi` llk jxca okle ,dy`d zaehl miievn zexit eidiy
,dizexitl rwxwd z` xeknl i`yxàäå,df dyrna la` -à÷ §¨¨

çååødyer dzr s`y oeik ,ef dgty ici lr dziaa geex did - ¨©
.`ax da gibyd `l okle ,ziad ikxv z` dgtyd

xeknl leki lrad m`d ,df wtqa dkldd z` zwqet `xnbd
:zexitd oiprl beln rwxwò÷ø÷ øënL ìòa ,àúëìäåbeln §¦§§¨©©¤¨©©§©

.íeìk àìå äNò àì ,úBøéôì:`xnbd zxxanàîòè éàîdn - §¥Ÿ¨¨§Ÿ§©©§¨
:zwelgn `xnbd d`iane .ef dklda mrhd,øîà éiaà`ed mrhd ©©¥¨©

c oeikéñëz ànL ïðéLééçó,lwlwzz rwxwd `ny miyyeg ep` - ©§¦¨¤¨©§¦
cr] aevw onfl wx ecia z`vnp rwxwdy rcei gweldy zngn
dpcari `l ,el iepw dteb oi`y oeike ,[dpyxbi e` ,lrad zeniy

ie`xke .,øîà àáøzexit z` lral epwiz `ly itl `ed mrhd ¨¨¨©
`l` belnd iqkp,àúéa çååø íeMîgeix didi `l mxkniy xg`le ¦§©¥¨

.ziaa ievn zexitd
:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.minrhd oia oicd oiprl weligd dn - ©¥©§

:`xnbd zx`anàúîì áøwîc àòøà ,eäééðéa àkéàdcy - ¦¨¥©§©§¨§¦¨©§¨¨
oeik ,zexitl dxkenl lrad i`yx iia` zrcly ,xirl daexwd
j` .gweld dplwlwi `ly ,dcyd lr gibydl leki lrady

.`zia geex oi` dfa mby oeik ,dxkenl i`yx epi` `ax zrcléà¦
,énðd m`ìòaenvràeä ñéøàgwell dxkny ixg` mbe ,ef dcya ©¦©©¨¦

iia` zrcly ,zexitdn wlg zxenz dcya envra caer `ed
ixdy] dcyd z` lwlwi `l i`ce lrady oeik ,ok zeyrl i`yx
zrcl j` .[dcyd seba dkfi eiiga ezy` zenz m`y rcei `ed
,`zia geex oi` dfk ote`a s`y oeik ,dxkenl i`yx epi` `ax

.dy`d zial mi`a zexitd lk oi` ixdyãéáò à÷å ,éæeæ ,énð éà¦©¦¥§¨¨¦
à÷ñéò eäagweldn lawiy oennd z` lehi lrady ote`a - §¦§¨

,dxkenl i`yx epi` iia`l ,dxegq mda dyrie ,rwxwd zxenz
oeik ,dxkenl i`yx `axle ,gweld cia lwlwzzy yygn

.`zia geex didi dxegqd ly migeexdny

äðùî
,d`eyp e` dqex` ly beln iqkp ipic ex`azd zencewd zeipyna

zny dy` epiide ,mai zxney ly beln iqkpa zwqer epizpyne
uelgiy e` ,dlra ig`l maiizdl dkixvy ,micli `ll dlra
dpyna lld ziae i`ny zia ewlgpy s` :dpynd zxne` .dl

lirl(.gr)dpi`y e` ,dl eltpy miqkp xeknl dleki dqex` m`d
a ,zi`yxíáé úøîBL,meail dpiznnd dy` -íéñëð dì eìôpL ¤¤¨¨¤¨§¨§¨¦

,mai zxney dcera dia` zian dyexiaúéáe éànL úéa íéãBî¦¥©©¥
úðúBðå úøëBnL ,ìlä,dligzkl miqkpd z`íéi÷åe` xknd ¦¥¤¤¤§¤¤§©¨

.dpznd
m` :sqep oicäúî,mai zxney dceradúaeúëa eNòi äî- ¥¨©©£¦§¨¨

ztqezae ,minkg dl epwizy miz`n e` dpn ly daezk xwira
dlral dy`d dqipkdy 'lfxa o`v' iqkpae ,dlra dl azky

,daezka mze` EnWednò ïéàöBiäå ïéñðëpä íéñëðáe,beln iqkp - §¨¦§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨
lrad oi`e ,zyxbznyk dnr mi`veie z`ypyk dnr miqpkpy

.elld miqkpd lk z` yxei in ,xnelk .mxkenl i`yxéànL úéa¥©©
,íéøîBà,beln iqkpaáàä éLøBé íò ,ìòaä éLøBé e÷ìçéia`-] §¦©§§§¥©©©¦§¥¨¨

miqkpa zeey dnaide maid zeiekfy oeik ,[dyxei `edy ,dy`d
.miwleg ,exiagn xzei wfgen miyxeidn cg` oi`e xg`ne ,el`

,íéøîBà ìlä úéáe,okle ,ea wfgen didy in cia x`yp qkp lk ¥¦¥§¦
íéñëðmix`yp ,dzaezka enyy lfxa o`v iqkp -.ïú÷æça §¨¦§¤§¨¨

äaeúëezraezy oenn edfy ,daezkd ztqeze daezk xwir - §¨
,dzwfga epi`e lradn dy`d,ìòaä éLøBé ú÷æçaly oenndy §¤§©§¥©©©

e .e`ivedl miaiig mpi`e ,mcia wfgen lradíéñðëpä íéñëð§¨¦©¦§¨¦
dnò íéàöBiäå,beln iqkp -,áàä éLøBé ú÷æçazgtyny itl §©§¦¦¨§¤§©§¥¨¨

.mda zwfgen dy`d
:dnaid zaezkl micarzyn miqkp dfi` zx`an dpyndçépä¦¦©

åéçà,zny oey`xd lrad epiide ,maid ly,úBòîoze` yxie ¨¦¨
dnaiizpy xg`l s`e ,dnaid zaezkl oicareyn od ixd ,maid
micareyn znd iqkp lk oky ,o`ivedl zeyx mail oi`

okle ,oilhlhn elit`e ,dzaezklàeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé[maid-] ¦¨©¨¤©§©§
.úBøét ìëBàznd gipd m` oke,ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøétmpic ¥¥¥©§¦¦©©§©

y ,zernk.úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lézexit znd gipd ¦¨©¨¤©§©§¥¥
îä,øéàî éaø øîà ,ò÷øwa ïéøaeçzeyxa lcby dn lky oeik ©§¨¦©©§©¨©©¦¥¦

jkl ,dzaezkl careyn zndïúBà ïéîL,miqkpd z` -ïä änk ¨¦¨©¨¥
úBøéôa ïéôé,zexitd mr -àìa ïéôé ïä änëådøúBnäå ,úBøét- ¨¦§¥§©¨¥¨¦§Ÿ¥§©¨

okle ,dzaezkl careyn ,zexitd ieey `edy ,yxtddïäa ç÷lé¦¨©¨¤
.úBøét ìëBà àeäå ò÷ø÷©§©§¥¥

.BlL ,ò÷øwa ïéøaeçîä úBøét ,íéøîBà íéîëçåzexit la` ©£¨¦§¦¥©§¨¦©©§©¤
,ò÷øwä ïî ïéLeìzämpi` oilhlhn mdy oeik ,zern oke ©§¦¦©©§©

e ,dzaezkl micarzyn,ïäa äëæ íãBwä ìkm`àeä íã÷,mqtze ¨©¥¨¨¨¤¨©
,äëæm`e .ixnbl ely mdeàéä äîã÷dlra iiga mze` dqtze ¨¨¨§¨¦

,dzaezkl micarzyn oilhlhn s` dfk ote`ay ,oey`xdç÷lé¦¨©
.úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïää¤©§©§¥¥

:dnaid zaezk oic z` dpynd zx`andñðk,maidàéä éøä §¨¨£¥¦
ãáìa ,øác ìëì BzLàkmzqn dpey `id eay ,df xacn ueg - §¦§§¨¨¨¦§¨

,dy`dúaeúk àäzLzlhen,ïBLàøä dìòa éñëð ìòmd wxy ¤§¥§¨¨©¦§¥©§¨¨¦
e .ipyd dlra iqkp `le ,dl micareyndì øîàé àìmaid oi` - ŸŸ©¨

dnail xn`iy ici lr ,cearyd on miqkpd z` xehtl lekiéøä£¥
éúaeúkúçðeî C,ïçìMä ìòmiqkp cgiil leki epi` ,xnelk §¨¥©©©©ª§¨

,miqkpd x`yn cearyd z` riwtdle ,daezkl minieqnìk àlà¤¨¨
åéñëðoey`xdn yxiy.dúaeúëì ïéàøçà:dpynd dtiqenàì ïëå §¨¨©£¨¦¦§¨¨§¥Ÿ

íãà øîàé,mai epi`y ,mzq lra -éúaeúk éøä ,BzLàìúçpeî C Ÿ©¨¨§¦§£¥§¨¥©©
.dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà ,ïçìMä ìò©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨

:dnaid ipic z` x`al dpynd dkiynndLøébz` maid yxib - ¥§¨
,eznaidøéæçä .äaeúk àlà dì ïéà,dyxiby xg`l aeyàéä éøä ¥¨¤¨§¨¤¡¦¨£¥¦

íéLpä ìëkzrc lr exfgedy `ed oicdy ,exfgede eyxeby §¨©¨¦
,dpey`xd ozaezkåef dnai s`äaeúk àlà dì ïéàdpey`x §¥¨¤¨§¨

,ãáìa.dycg daezk dl aezkl jixv epi`e ¦§¨
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,äéLøBémdy,dúaeúk éLøBéy el` md ,lrad iyxei epiideïéáéiç §¤¨§¥§¨¨©¨¦
,dúøeá÷aeyxi `l j` dly belnd iqkp z` eyxiy diyxei `le ¦§¨¨

.a`d iyxei xnelk ,dzaezk z`
àðéðz énð ïðà óà ,éiaà øîàdpyna epipy ep` s` -(:dv oldl)oic ¨©©©¥©£©©¦¨¦¨

,da epipy jke ,`ziixaa xen`d dfïéîBúé éñëpî úðBféð äðîìà©§¨¨¦¤¦¦§¥§¦
ïéàå ,ïälL äéãé äNòîeminezid,dúøeá÷a ïéáéiç`l`äéLøBé ©£¥¨¤¨¤¨¤§¥©¨¦¦§¨¨§¤¨

mdy,dúøeá÷a ïéáéiç dúaeúk éLøBéiyxei ,diyxei' oeyldne §¥§¨¨©¨¦¦§¨¨
,miyxei ipin ipy dl yiy rnyn ,'dzaezkLiL äðîìà éäBæéàå§¥¦©§¨¨¤¥
íáé úøîBL Bæ ,øîBà éåä ,ïéLøBé éðL dì,epizpyna diepyd ¨§¥§¦¡¥¥¤¤¨¨

dxn` df lre ,dzyexia miwleg a`d iyxeie lrad iyxeiy
iyxei epiide ,dzxeawa miaiigd md daezkd iyxeiy dpynd

.lrad
zxneyd zxeawa miaiig lrad iyxeiy oicd lr `xnbd dywn

:maiàîéìå ,àáø øîà,lrad yxei `edy ,maid xn`i -éðà çà ¨©¨¨§¥¨¨£¦
LøBé,dnaid on yxei ipi` ,ztqezde daezkd xwir z` xnelk - ¥

`ly oeike ,znd ig`n `l` ,dze` dzab `l oiicr `id oky
z` ,dy`dn melk izyxi.øáB÷ éðà ïéà BzLà¦§¥£¦¥

:`xnbd zvxznéiaà déì øîà,dnaid zxeawa aiig maid ,`axl ¨©¥©©¥
ïéããö éðMî åéìò ïéàác íeMî,'jytp dn' zprh ecbp mipreh - ¦§¨¦¨¨¦§¥§¨¦

e ,dzaezk zgz `ed ezy` z` xeawl lrad aeig ixdyíàz` ¦
åéçà`ed,LøBéok m`e ,eizgz cner `edy `vnpúà øBa÷é ¨¦¥¦§¤

,BzLàdzid `l m` s` ezy` zxeawa aiig eig` didy myk ¦§
jixv epi`e eiiga dzny zngn wx `l` ,llk miqkp el dqipkn

e ,dzaezk dl rextlBzLà úà øáB÷ Bðéà íà`l if` ,eig` ly ¦¥¥¤¦§
`l` ,eig`n daezkd z` yxiiïzéz` maiddúaeúk,diyxeil ¦¥§¨¨

.dxaewl `ly mbe dzaezkn xhtidl mb leki epi` j`
:eziiyew z` cinrne xfeg `axdéì øîà,iia`l `axà÷ éëä ¨©¥¨¦¨

àðéîà,dxeawn xhtidl maid lekiy ,le`yl izpeek dzid jk - £¦¨
d gkn daezkd z`y orhiy ici lr,LøBé éðà çàgkn `le ¨£¦¥

okle ,dnaid,äaeúk íeMî éàå ,øáB÷ éðà ïéà BzLà úàorhy ¤¦§¥£¦¥§¦¦§¨
ixd ,daezk mlyl jxhvi df dxwnay iia`äaeúk äðzéð àìŸ¦§¨§¨

,íéiçî úBábìoerxt onf ribd `l oiicr lrad iiga xnelk ¦¨¥©¦
ilhz ,xg`l i`ypz m`y' aezk daezkd gqepa oky ,daezkd
,xg`l `ypdl dleki dy`d oi` lrad iigae ,'ikil aezky dn
zeabidl daezk dpzip `ly ,df oiprl lrad mewna cner maide

.dqpky mcew dzne ,dnaid z` qepkl dtvn did oky ,eiiga
yexcl yiy ,xne` dz`y ef `xaq ixd :`axl iia` el xn`
dy`d dlekiyk wx `l`] miign lg daeig oi`y daezkd oeyln

e ,lkd ixacl znkqen dpi` ,[xg`l `ypdlúéàc déì zòîL ïàî©¨§©§¥§¦
äaeúk Løãî déìoeyl z` miyxecy xaeq `edy zrny in - ¥¦§©§¨
el` ixd ,daezkd,éànL úéa,mzhiyl wx `id jziiyew ok m`e ¥©©

åixdy ,`iyew o`k oi` mdixacl s`éànL úéáì eäì ïðéòîL §©§¦¨§§¥©©
éøîàcy mixaeq mnvr i`ny ziay eprny -,úBábì ãîBòä øèL §¨§¥§¨¨¥¦¨

,éîc éeáâkiiga daezk xhya zwfgen dzid ef dnai ok m`e §¨¨¥
eli`k df ixd ,ieabk aygp zeabdl cnerd df xhyy oeike ,dlra
`ayk `linne ,envr lradn xzei ,dlra iqkpa zwfgen `id
,dnaid zwfgn mze` yxei `ed eig` iqkp z` zyxl maid

.dzxeawa maid aiig okle ,eig`n xzei mda zwfgen dzidy
aygp zeabdl cnerd xhy i`ny zia zrcly `xnbd dgiken

:ieabkïðúcdpyna(.ck dheq)`ly da dxzd dlray dy` iabl , ¦§©
zezyl `ed dpicy ,enr dxzqpe dxare ,mieqn mc` mr xzzqz
dxeq` `id dry dze` cre ,ycwnd ziaa mixx`nd mind z`
dciqtn mc` eze` mr dzpif ok`y xxazi m`e ,dlra lr

zaezkm` ,dïäéìòa eúî[zeheqd miypd ly-]eúL àlL ãòz` ¥©§¥¤©¤Ÿ¨
,`l e` ozaezk z` eca`e epif m`d ,wtq df ixde ,mindéànL úéa¥©©

å äaeúk úBìèBð ,íéøîBàody it lr s`úBúBL àìx`eaiy enk] §¦§§¨§Ÿ
.[wtqn ozaezk zeciqtn opi`y oldlBà ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

.äaeúk úBìèBð àì Bà ,úBúBLŸ§§¨
zxxan ,i`ny zia ixacn di`xd z` `xnbd miiqzy iptl
lld zia exn` cvik :`xnbd ddnz .lld zia ixac z` `xnbd

,'úBúBL Bà'ixde ,zezyl zexyt` odl yiy rnynyàéáäå'§¥¦
'ïäkä ìà BzLà úà Léàä(eh d xacna)àðîçø øîàyecwd xn` - ¨¦¤¦§¤©Ÿ¥¨©©£¨¨

,dxeza `ed jexaàkéìåmiiwl zexyt` oi` lrad zny ote`ae - §¥¨
zia s` ok` :`xnbd zvxzn .odkd l` d`ian epi` ixdy ,df oic

,zezyl dleki dpi`y micen lldàlày ,`id mzpeekàlL CBzî ¤¨¦¤Ÿ
,äaeúk úBìèBð àì ,úBúBLzlhen daezk zeabl ozekf oky Ÿ§§¨

.wtqn zeaeb opi`e ,wtqa
:i`ny zia ixacn dzii`x z` `xnbd zniiqnéànL úéa'¥©©

å ,'úBúBL àìå äaeúk úBìèBð ,íéøîBà,zeywdl yiéànàodl yi §¦§§¨§Ÿ§©©
ixde ,daezkéàðæ àì ÷ôñ éàðæ ÷ôñ ,àeä à÷éôñ,wtq o`k yi - §¥¨¨¥§©¨¥Ÿ§©

aezk dciqtde dy`d dzpif `ny`le dzpif `l `nye ,dz
,dciqtdåji`éàcå éãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷zekf wtq `a ji` - §¨¨¥¨¥¦¦¥©©

oenna miwifgnd lrad iyxei cin dzaezk z` `ivene ,dl yiy
c o`kn gken `l` .i`ce zxezaéøáñ÷[mixaeqy-],éànL úéa ¨¨§¥¥©©

y,éîc éeáâk úBábì ãîBòä øèLmiqkpa zwfgen dy`dy `vnpe §¨¨¥¦¨§¨¨¥
,mda miwfgen lrad iyxeiy dnn xzei dzaezkl micareynd
zxeawa aiig maidy mrhd ok mb edfe .wtqn daeb `id okle
`idy oeikc ,'daezk yxcn' mixaeqd i`ny zial s` eznai
yxi maid eli`k df ixd ,dzaezkl micareynd miqkpa zwfgen

.dzxeawa mzxenz aiigzn `ed `linne ,dpnn mze`
aiig maidy mrhd lld zia ixacly lirl iia` ixaca x`azd
z` yxei `ed m`y ,'jytp dn' zprh gkn `ed eznai zxeawa
cvik :`xnbd dywn .dzxeawa aiig `ed ixd eig`n daezkd
z` yxeid `linne ,dzaezka zekf dnail yiy xnel ozip

,dzxeawa aiig dzaezkäî éìhz ,øçàì éàNpzLk' ïðéòa àäå§¨§¦¨§¤¦¨§¦§©¥¦§¦©
'éëéì áeúkMi`pzd miiwziy jxev yi daezk aiigl ick ixd - ¤¨¦¦

,dzaezk z` lehz xg`l `ypzyky ,yexita da aezkdàkéìå§¥¨
`l dlra zny xg`l s` ixdy ,mlern miiwzd `l df i`pze -
`ly oeike ,maiizdl daiigzd `l` ,dvxzy inl `ypdl dxzed

.dzxeawa maid z` aiigl oi` ,dzaezka mlern dzkf
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà,df i`pz meiw iabløçàk énð íáé ¨©©©¦¨¨©¦§©¥

éîc,el `ypdl zi`yx dzidy oeike ,'xg`'k aygp maid s` - ¨¥
lehz xg`l `ypzyky daezkd i`pz miiwzdy xacd aygp

dzxeawa maid aiigzn `linne ,dzaezk.
dpzip lld zia zrcly lirl xn`y ,iia` lr dywn `ax

:maid iiga zeabidl daezkdéiaàì àáø déì çìLef dl`yãéa ¨©¥¨¨§©©¥§©
éîe ,àøéæ øa äéòîL áø[ike-]íéiçî úBábì äaeúk äðzð,maid ly ©§©§¨©¥¨¦¦§¨§¨¦¨¥©¦

àéðúäå,jk `l `ziixaa,ñeëîeñ úà ézìàL ,øîBà àaà éaømai §¨©§¨©¦©¨¥¨©§¦¤§
åéçà éñëða øBkîiL äöBøä,dnaid z` maiy xg`l yxiy ,znd ¨¤¤¦§§¦§¥¨¦

dzaezkl micareyn znd iqkp lky zngn ok zeyrl leki epi`e
lirl dpyna epipyy enk] mxkenl i`yx epi`e(:t),[àeä ãöék¥©

,àeä ïäk íà ,äNBò,dxifgdle dyxbl leki epi`yäNòédl ¤¦Ÿ¥©£¤
ñéiôéå äãeòñz` xeknl zeyx el ozzy oiid dzyna dze` §¨¦©¥

e .dzaezk ieey lr mitcerd miqkpdLøâî ,àeä ìàøNé íàdze` ¦¦§¨¥§¨¥
,èâa,scerd z` xkene ,dzaezk z` mlyneåjk xg`øéæçé §¥§©£¦
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miwxt dyelya` cenr `t sc ± iriax wxtzeaezk
äúáåúë éùøåé äéùøåéoiyxeiy miyxei oze` Ð.dzxeawa oiaiig ,dzaezkïéáééç ïéàå

äúøåá÷á.diyxeil dzaezk azinl ira `dc Ðíéùøåé éðù äì ùéùjixhvi`c Ð

dpin rny ,dzaezk oiyxeiy oiyxei oze` ipzinl `pzlÐipixg` miyxei `ki`

.dzaezk izxi `lc ,ediicdaùøåé éðà çàyxei ip`y ef daezk ÐÐziipecpn o`k oi`

dl azky ztqeze miz`n `l` ,melk dia`

.ig` `l` dze` yxei ip` oi`e .ig`úà øåá÷é
åúùà,eiiga dzn m` dxaew `ed didy enk Ð

.melk el dqipkd `l elit`eäúáåúë ïúéÐ

dxeawdy.dizgz d`aíééçî úåáâìonf lk Ð

iziidy ,cner lra mewna ip`e .ig lrady

.dqpekl dtvnäéì úéàã äéì úòîù ïàî
äáåúë ùøãîaezky ,daezkd oeyl yxecy Ð

,"ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl" :da

,miign zeabl daezk dpzip `l :zwiic dpinc

.xg`l `ypil dleki dpi` `dcàéä éàîù úéá
ixn`wc ,"dkldy dy`d" wxta zenaia Ð

`lde :i`ny ziaxtqn,cnlp daezk

,"ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl"

z`yip `ide li`eded`ay ,dnvr it lr

ilra zn dxn`eÐit lr daeb dzaezk s`

.dnvréàîù úéáì åäì ïðéòîùåyiy iny Ð

deld iqkpa wfgen `ed ,exiag lr aeg xhy el

.epnn xzeiéîã éåáâë,dzwfga miqkpde Ð

jkldÐ.zixi `w dpinïäéìòá åúîlk` Ð

e`piwy .i`w mleray miypdodilra odl

,exzqpe.zny cr dzewydl witqd `leàìå
úåúåù."ezy` z` yi`d `iade" opirac Ð

éàðæ ÷ôñdciqtde Ð.daezkéàãå éãéîÐ

.dyexia oi`ce ody ,lrad iyxei icinéåáâë
éîãoi`e ,odn xzei miqkpa zwfgen `ide Ð

.i`ce icin `iven o`k'åë éàùðúùëì ïðéòá àäå
daezk j`id ,seq seq :jixt lirl` Ðzabip

lkepy ,miignmiccv ipyn eilr `al?`de

.'ek opiraéîã øçàë éîð íáédzxizdy oeike Ð

mail `ypil lrad zzinÐdzkf dry dze`n

.miqkpaééáàì àáø äéì çìùeaiydy xg`l Ð

zeabl dnai zaezk dpzip :xn`e ,ezl`y lr

.mai ly miignäéòîù áø ãéádid `ed Ð

.ef daeyza gilyäðúð éîådnai zaezk Ð

.maic miign zeablåéçà éñëðá øåëîéùÐ

,eznai z` qpky xg`leiqkp lk :lirl oxn`e

.dzaezkl oi`xg`àåä ïäë íàm`y Ð

.dxifgdl lkei `l dpyxbiäãåòñ äì äùòé.oiid dzyna dzeztl ,dti ÐñééôéåÐ

.dzaezk ick lr scerd z` xeknl zeyx el ozzy ,dpnidàåä ìàøùé íàåxzeny Ð

.ezyexb xifgdlèâá äùøâîdabne Ðdxifgne ,dvxiy dn xkene ,dzaezk z`lr

cin dxifgdl dvx elit` e` .dpey`xd dzaezk zpnÐoi`y .dvxiy onf lk xken

zakrnxeknlni`pwc" dl azk `le ,daezk dl azek maid oi`y itl ,dnai `l`

`nlc ,edleka `akrn ikd meyne .oey`xd lr `l` dzaezk oi`e ,"`pipwceitczyn

cgiinc ipd`txh ixg ipa seczyi` (a,dv zeaezk) onwl xn`c ab lr s`e .dl

icarynnÐdaezk dl azk la` .oic zial gexhl dvex ipi` :dxn` mewn lkn

"`pipwce i`pwc" dl azke ,dxifgnykÐgwl :(a,dp oihib) opzc `de .`akrn `ivn `l

dy`d on gwle xfge yi`d onÐazky zg` :zecy yly oze`a opinwe` ,lha egwn

cgiiy zg`e ,dzaezka dl.dlyn mey el dqipkdy zg`e ,dzaezka dl
êéîòèìå
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éäåæéàoizipzn xwir la` ,wiic oizipznc `xezin Ð 'ek oiyxei ipy dl yiy dpnl`

zxneye ,"oinezi iqkpn" ipzw `dc .dpnl` mzqa `l` ,mai zxneya ixiin `l

oinezi dl zil mai.àîéìåip` g` :xity jixt qxhpewd yexitl Ð 'ek yxei ip` g`

.xaew ip` oi` ezy` jkld ,ig` ly miz`ne dpn `l` melk diqkpn yxei ipi`c Ð yxei

`nlr ilekl `ipecpc mz epiax yexitl la`

ly miqkpd ixdy ,jk lk ayein epi` Ð ezwfga

xn`c o`nl ,qxhpewd yexitl mb oke .eid dy`

yxtl jixve .ayiil jixv Ð lrad iyxei zwfga

ezekf :xnelk ,yxei ip` g` `nile :jixt ikdc

m` `ed dyer didy enk ,yxei ip` ig` ly

el`"a xn`ck ,yxi` `l ezaeg la` .miiw did

dxt odia` odl gipd :(a,cl zeaezk) "zexrp

Ð dzn ,dzli`y ini lk da miynzyn dle`y

.diqpe`a miaiig oi`íåùîipyn eilr oi`ac

xnelk .ezy` z` xeawi yxei eig` m` :oiccv

`l` ,dpnn melk yxei epi`y xnel z`a m`

eli`k `ed ixdc xninl ira ok m` Ð eig`n

xeawi Ð ieaib icil dz`a `l ikdle ,miiw eig`

,ig `ed eli`k ixnbl aeygi ,xnelk .ezy` z`

Ð df itle ,dxaew `ed didy enk ezy` xeawie

`lc ,xaew epi` m`e .oi`eypd on dltpa `weec

,ieaib icil dz`a ok m` ,ig lrad eli`k aiyg

.dzaezk dl ozieïàîdil zi`c dil zrny

edl zilc lld ziale Ð i`ny zia daezk yxcn

lr s` .miign zeabl daezk dpzip daezk yxcn

df oiprl Ð dvilg mcew dzaezk daeb dpi`c ab

m`e .daezk zgz dxeaw dl didiy ,zeabl dpzip

,daezk yxcn edl zi` inp lld zia `de :xn`z

dy`d" wxta xn`ck ,i`ny ziak zexedl exfgc

"dxrp" wxt seq lirle !(`,fiw zenai) "mely

iyxc ivn oizrnyc `pwqn itle .izyxit (`,bp)

.daezk yxcn lld ziaïðéòîùåzial edl

Ð inc ieabk zeabl cnerd xhy ixn`c i`ny

rnynck ,inc ieabkc dil zil iia`lc ab lr s`

`iddn `axl jixtc ,(a,gl zenai) "ulegd"a

dcen daezka Ð eia` lre eilr ziad ltpc

inp i` .mzd xn`ck ,`pig meyn ,inc ieabkc

.dxaq Ð `axn drnyc xzaúåúåù`iade

e`" opiqxb dpynd xcqac rnyn Ð 'ek yi`d

`l" mixtqa my aezk didy enk `le ,"zezey

jixt `le ,dizlin xwir mzdc :dnize ."zezey

.llk dl

àäåedl zi`c idpc :i`ny zial jixtc xninl epivn Ð 'ek xg`l i`ypzykl opira

Ð daezk yxcn ipdn df oiprl edin ,inc ieabk zeabl cnerd xhy i`ny zial

Ð inc ieabkc ab lr s`c ;dqex` iedc icin ,dxeaw dl aidi `lc "xg`l i`ypzykl"

xcdc ,xity iz` ded "`l`" opiqxb ded i`e .inc xg`k inp mai :ipyne .daezk dl oi`

,daezk yxcn xity iyxc evne ,lld zial inp `nrh i`d iz`e ,lirlc `iepiyn dia

:inp i` .diiab za zvw `ide li`ed ,el dxifgde dzab eli`k aiyg Ð inc xg`kc oeikc

edl zilc jzrc `wlqc ab lr s` .inc ieabk edl zilc ,jixt lld zialc xninl ivn

lld zia era `l zenaia mzd dne ,`zydc .xity jixt mewn lkn Ð daezk yxcn

ciqtdl dl yiy `kd oky lk Ð daezk dl icqtn `l` ,zeabl ick daezk yxcnl

.ciqtzy lld zia exn`iy Ð yxcn ici lr daezkíáéab lr s`e Ð inc xg`k inp

ipd Ð "xg`" ixwn `l maic "dpgwi xg` yi`e" iab xn` (a,bi) oiyecwc `nw wxtac

."xg`" ixwi` minkg oeyla la` ,dxez oeyla ilinäöåøäitl Ð eig` iqkpa xekniy

minkg exingdc .diiab icil `azy mcew elit` ,xzl`l lha exkne ,xeknl leki epi`y

dzaezk cbpk dl xi`yi elit`e .zegewld on sexhle gexhle xefgl jxhvz `ly Ð llk xeknl leki epi`y epwiz jkle ."jizaezkl oi`xg` iqkp lk" dl azk `ly itl ,dnaia

:xnel yie !ipyn dl epiwz oey`xn dl zil i`c onwl xn` `de ?zcqtn dn mewn lkn :xn`z m`e .xi`yiy zecyd etczyi e` eca`i `ny opiyiigc ,x`yd xeknl i`yx epi`

dlra iqkp lr dzaezky dn dil ipd` i`n Ð ikd e`l i`c .ipyn opax dl epiwz `l Ð icaryn `l` oey`xd iqkpn dl zil i` elit`c ,zegewld sexhle xefgl dkixvy ,zcqtnc

.oey`xdäùøâîdlra iqkp lr ediy dl `gipc ,dvitg dy`d oi`y :xnel yie !dyxbl jxhvi `le dl aezki ,"i`pwc" dl azk `lc meyn `nrhe li`ede :xn`z m`e Ð hba

i`e ,mxkenl i`yx oi`y Ð oira dry lk mde li`ed ,oey`xdegwn dy`d on gwle xfge yi`d on gwl (a,dp oihib) "oiwfipd"a opzc `de :qxhpewa yxite .dpic legnl dtekl epl o

Ð miqkp x`y ihernl `nili` i`n ihernl :(`,p `xza `aa) "mizad zwfg"a opixn`ck ,miqkp x`ya oky lkc :l`eny epiax axd dywde .zecy yly oze`a `pniwe` `d Ð lha
lk
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ë éLøBé äéLøBé:ééaà øîà ,dúøeá÷a ïéáéiç dúaeú §¤¨§¥§¨¨©¨¦¦§¨¨¨©©©¥
,ïéîBúé éñëpî úðBféð äðîìà :àðéðz éîð ïðà óà©£©©¦¨¥¨©§¨¨¦¤¦¦§¥§¦
äéLøBé .dúøeá÷a ïéáéiç ïéàå ,ïälL äéãé äNòîe©£¥¨¤¨¤¨¤§¥©¨¦¦§¨¨§¤¨
LiL äðîìà éäBæéàå .dúøeá÷a ïéáéiç dúaeúë éLøBé§¥§¨¨©¨¦¦§¨¨§¥¦©§¨¨¤¥

ïéLøBé éðL dì¯:àáø øîà .íáé úøîBL Bæ :øîBà éåä ¨§¥§¦¡¥¥¤¤¨¨£©¨¨
déì øîà !øáB÷ éðà ïéà BzLà ,LøBé éðà çà :àîéìå§¥¨¨£¦¥¦§¥£¦¥£©¥
LøBé åéçà íà :ïéããö éðMî åéìò ïéàác íeMî :ééaà©©¥¦§¨¦¨¨¦§¥§¨¦¦¨¦¥

¯BzLà úà øáB÷ Bðéà íà ,BzLà úà øBa÷é¯ïzé ¦§¤¦§¦¥¥¤¦§¦¥
,LøBé éðà çà :àðéîà à÷ éëä :déì øîà .dúaeúk§¨¨£©¥¨¦¨¨¦¨¨£¦¥

äaeúk íeMî éàå .øáB÷ éðà ïéà BzLà úà¯àì ¤¦§¥£¦¥§¦¦§¨Ÿ
úéàc déì zòîL ïàî .íéiçî úBábì äaeúk äðzéð¦§¨§¨¦¨¥©¦©¨§©§¥§¦

äaeúk Løãî déì¯úéáì eäì ïðéòîLå ,éànL úéa ¥¦§©§¨¥©©§¨§¦©§§¥
úBábì ãîBòä øèL :éøîàc éànL¯:ïðúc .éîc éeáâk ©©§¨§¦§¨¨¥¦¨§¨¨¥¦§©

:íéøîBà éànL úéa ,eúL àlL ãò ïäéìòa eúî¥©£¥¤©¤Ÿ¨¥©©§¦
Bà :íéøîBà éànL úéáe ,úBúBL àìå äaeúk úBìèBð§§¨§Ÿ¥©©§¦
àéáäå" !?úBúBL Bà .äaeúk úBìèBð àì Bà úBúBLŸ§§¨§¥¦
!àkéìå ,àðîçø øîà "ïäkä ìà BzLà úà Léàä̈¦¤¦§¤©Ÿ¥¨©©£¨¨§¥¨

úBúBL àlL CBzî :àlà¯úéa ,äaeúk úBìèBð àì ¤¨¦¤ŸŸ§§¨¥
?éànàå .úBúBL àìå äaeúk úBìèBð :íéøîBà éànL©©§¦§§¨§Ÿ§©©
÷ôñ éúà÷å ,éàðæ àì ÷ôñ éàðæ ÷ôñ ,àeä à÷éôñ§¥¨¨¥§©¨¥¨§©§¨¨¥¨¥
ãîBòä øèL :éànL úéa éøáñ÷ !éàcå éãéî àéöBîe¦¦¥©©¨¨§¦¥©©§¨¨¥
éìhz øçàì éàNpzLk" ïðéòa àäå .éîc éeáâk úBábì¦¨§¨¨¥§¨¨¥©§¤¦¨§¦§©¥¦§¦

!àkéìå ,"éëéì áeúkM äîéîð íáé :éLà áø øîà ©¤¨¥¦§¥¨¨©©©¦¨¨©¦
øa äéòîL áø ãéa ééaàì àáø déì çìL .éîc øçàk§¥©¨¥¨©¥¨¨§©©¥§©©§©§¨©
éaø :àéðúäå ?íéiçî úBábì äaeúk äðzð éîe :àøéæ¥¨¦¦§¨§¨¦¨¥©¦§¨©§¨©¦
øBkîiL äöBøä :ñBëîeñ úà ézìàL :øîBà àaà©¨¥¨©§¦¤¨¨¤¤¦§

àeä ïäk íà ?äNBò àeä ãöék åéçà éñëða¯äNòé §¦§¥¨¦¥©¤¦Ÿ¥©£¤
àeä ìàøNé íà ,ñéiôéå äceòñ¯.øéæçéå èâa Løâî §¨¦©¥¦¦§¨¥§¨¥§¥§©£¦
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc zeaezk(iyiy meil)

,äéLøBémdy,dúaeúk éLøBéy el` md ,lrad iyxei epiideïéáéiç §¤¨§¥§¨¨©¨¦
,dúøeá÷aeyxi `l j` dly belnd iqkp z` eyxiy diyxei `le ¦§¨¨

.a`d iyxei xnelk ,dzaezk z`
àðéðz énð ïðà óà ,éiaà øîàdpyna epipy ep` s` -(:dv oldl)oic ¨©©©¥©£©©¦¨¦¨

,da epipy jke ,`ziixaa xen`d dfïéîBúé éñëpî úðBféð äðîìà©§¨¨¦¤¦¦§¥§¦
ïéàå ,ïälL äéãé äNòîeminezid,dúøeá÷a ïéáéiç`l`äéLøBé ©£¥¨¤¨¤¨¤§¥©¨¦¦§¨¨§¤¨

mdy,dúøeá÷a ïéáéiç dúaeúk éLøBéiyxei ,diyxei' oeyldne §¥§¨¨©¨¦¦§¨¨
,miyxei ipin ipy dl yiy rnyn ,'dzaezkLiL äðîìà éäBæéàå§¥¦©§¨¨¤¥
íáé úøîBL Bæ ,øîBà éåä ,ïéLøBé éðL dì,epizpyna diepyd ¨§¥§¦¡¥¥¤¤¨¨

dxn` df lre ,dzyexia miwleg a`d iyxeie lrad iyxeiy
iyxei epiide ,dzxeawa miaiigd md daezkd iyxeiy dpynd

.lrad
zxneyd zxeawa miaiig lrad iyxeiy oicd lr `xnbd dywn

:maiàîéìå ,àáø øîà,lrad yxei `edy ,maid xn`i -éðà çà ¨©¨¨§¥¨¨£¦
LøBé,dnaid on yxei ipi` ,ztqezde daezkd xwir z` xnelk - ¥

`ly oeike ,znd ig`n `l` ,dze` dzab `l oiicr `id oky
z` ,dy`dn melk izyxi.øáB÷ éðà ïéà BzLà¦§¥£¦¥

:`xnbd zvxznéiaà déì øîà,dnaid zxeawa aiig maid ,`axl ¨©¥©©¥
ïéããö éðMî åéìò ïéàác íeMî,'jytp dn' zprh ecbp mipreh - ¦§¨¦¨¨¦§¥§¨¦

e ,dzaezk zgz `ed ezy` z` xeawl lrad aeig ixdyíàz` ¦
åéçà`ed,LøBéok m`e ,eizgz cner `edy `vnpúà øBa÷é ¨¦¥¦§¤

,BzLàdzid `l m` s` ezy` zxeawa aiig eig` didy myk ¦§
jixv epi`e eiiga dzny zngn wx `l` ,llk miqkp el dqipkn

e ,dzaezk dl rextlBzLà úà øáB÷ Bðéà íà`l if` ,eig` ly ¦¥¥¤¦§
`l` ,eig`n daezkd z` yxiiïzéz` maiddúaeúk,diyxeil ¦¥§¨¨

.dxaewl `ly mbe dzaezkn xhtidl mb leki epi` j`
:eziiyew z` cinrne xfeg `axdéì øîà,iia`l `axà÷ éëä ¨©¥¨¦¨

àðéîà,dxeawn xhtidl maid lekiy ,le`yl izpeek dzid jk - £¦¨
d gkn daezkd z`y orhiy ici lr,LøBé éðà çàgkn `le ¨£¦¥

okle ,dnaid,äaeúk íeMî éàå ,øáB÷ éðà ïéà BzLà úàorhy ¤¦§¥£¦¥§¦¦§¨
ixd ,daezk mlyl jxhvi df dxwnay iia`äaeúk äðzéð àìŸ¦§¨§¨

,íéiçî úBábìoerxt onf ribd `l oiicr lrad iiga xnelk ¦¨¥©¦
ilhz ,xg`l i`ypz m`y' aezk daezkd gqepa oky ,daezkd
,xg`l `ypdl dleki dy`d oi` lrad iigae ,'ikil aezky dn
zeabidl daezk dpzip `ly ,df oiprl lrad mewna cner maide

.dqpky mcew dzne ,dnaid z` qepkl dtvn did oky ,eiiga
yexcl yiy ,xne` dz`y ef `xaq ixd :`axl iia` el xn`
dy`d dlekiyk wx `l`] miign lg daeig oi`y daezkd oeyln

e ,lkd ixacl znkqen dpi` ,[xg`l `ypdlúéàc déì zòîL ïàî©¨§©§¥§¦
äaeúk Løãî déìoeyl z` miyxecy xaeq `edy zrny in - ¥¦§©§¨
el` ixd ,daezkd,éànL úéa,mzhiyl wx `id jziiyew ok m`e ¥©©

åixdy ,`iyew o`k oi` mdixacl s`éànL úéáì eäì ïðéòîL §©§¦¨§§¥©©
éøîàcy mixaeq mnvr i`ny ziay eprny -,úBábì ãîBòä øèL §¨§¥§¨¨¥¦¨

,éîc éeáâkiiga daezk xhya zwfgen dzid ef dnai ok m`e §¨¨¥
eli`k df ixd ,ieabk aygp zeabdl cnerd df xhyy oeike ,dlra
`ayk `linne ,envr lradn xzei ,dlra iqkpa zwfgen `id
,dnaid zwfgn mze` yxei `ed eig` iqkp z` zyxl maid

.dzxeawa maid aiig okle ,eig`n xzei mda zwfgen dzidy
aygp zeabdl cnerd xhy i`ny zia zrcly `xnbd dgiken

:ieabkïðúcdpyna(.ck dheq)`ly da dxzd dlray dy` iabl , ¦§©
zezyl `ed dpicy ,enr dxzqpe dxare ,mieqn mc` mr xzzqz
dxeq` `id dry dze` cre ,ycwnd ziaa mixx`nd mind z`
dciqtn mc` eze` mr dzpif ok`y xxazi m`e ,dlra lr

zaezkm` ,dïäéìòa eúî[zeheqd miypd ly-]eúL àlL ãòz` ¥©§¥¤©¤Ÿ¨
,`l e` ozaezk z` eca`e epif m`d ,wtq df ixde ,mindéànL úéa¥©©

å äaeúk úBìèBð ,íéøîBàody it lr s`úBúBL àìx`eaiy enk] §¦§§¨§Ÿ
.[wtqn ozaezk zeciqtn opi`y oldlBà ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

.äaeúk úBìèBð àì Bà ,úBúBLŸ§§¨
zxxan ,i`ny zia ixacn di`xd z` `xnbd miiqzy iptl
lld zia exn` cvik :`xnbd ddnz .lld zia ixac z` `xnbd

,'úBúBL Bà'ixde ,zezyl zexyt` odl yiy rnynyàéáäå'§¥¦
'ïäkä ìà BzLà úà Léàä(eh d xacna)àðîçø øîàyecwd xn` - ¨¦¤¦§¤©Ÿ¥¨©©£¨¨

,dxeza `ed jexaàkéìåmiiwl zexyt` oi` lrad zny ote`ae - §¥¨
zia s` ok` :`xnbd zvxzn .odkd l` d`ian epi` ixdy ,df oic

,zezyl dleki dpi`y micen lldàlày ,`id mzpeekàlL CBzî ¤¨¦¤Ÿ
,äaeúk úBìèBð àì ,úBúBLzlhen daezk zeabl ozekf oky Ÿ§§¨

.wtqn zeaeb opi`e ,wtqa
:i`ny zia ixacn dzii`x z` `xnbd zniiqnéànL úéa'¥©©

å ,'úBúBL àìå äaeúk úBìèBð ,íéøîBà,zeywdl yiéànàodl yi §¦§§¨§Ÿ§©©
ixde ,daezkéàðæ àì ÷ôñ éàðæ ÷ôñ ,àeä à÷éôñ,wtq o`k yi - §¥¨¨¥§©¨¥Ÿ§©

aezk dciqtde dy`d dzpif `ny`le dzpif `l `nye ,dz
,dciqtdåji`éàcå éãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷zekf wtq `a ji` - §¨¨¥¨¥¦¦¥©©

oenna miwifgnd lrad iyxei cin dzaezk z` `ivene ,dl yiy
c o`kn gken `l` .i`ce zxezaéøáñ÷[mixaeqy-],éànL úéa ¨¨§¥¥©©

y,éîc éeáâk úBábì ãîBòä øèLmiqkpa zwfgen dy`dy `vnpe §¨¨¥¦¨§¨¨¥
,mda miwfgen lrad iyxeiy dnn xzei dzaezkl micareynd
zxeawa aiig maidy mrhd ok mb edfe .wtqn daeb `id okle
`idy oeikc ,'daezk yxcn' mixaeqd i`ny zial s` eznai
yxi maid eli`k df ixd ,dzaezkl micareynd miqkpa zwfgen

.dzxeawa mzxenz aiigzn `ed `linne ,dpnn mze`
aiig maidy mrhd lld zia ixacly lirl iia` ixaca x`azd
z` yxei `ed m`y ,'jytp dn' zprh gkn `ed eznai zxeawa
cvik :`xnbd dywn .dzxeawa aiig `ed ixd eig`n daezkd
z` yxeid `linne ,dzaezka zekf dnail yiy xnel ozip

,dzxeawa aiig dzaezkäî éìhz ,øçàì éàNpzLk' ïðéòa àäå§¨§¦¨§¤¦¨§¦§©¥¦§¦©
'éëéì áeúkMi`pzd miiwziy jxev yi daezk aiigl ick ixd - ¤¨¦¦

,dzaezk z` lehz xg`l `ypzyky ,yexita da aezkdàkéìå§¥¨
`l dlra zny xg`l s` ixdy ,mlern miiwzd `l df i`pze -
`ly oeike ,maiizdl daiigzd `l` ,dvxzy inl `ypdl dxzed

.dzxeawa maid z` aiigl oi` ,dzaezka mlern dzkf
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà,df i`pz meiw iabløçàk énð íáé ¨©©©¦¨¨©¦§©¥

éîc,el `ypdl zi`yx dzidy oeike ,'xg`'k aygp maid s` - ¨¥
lehz xg`l `ypzyky daezkd i`pz miiwzdy xacd aygp

dzxeawa maid aiigzn `linne ,dzaezk.
dpzip lld zia zrcly lirl xn`y ,iia` lr dywn `ax

:maid iiga zeabidl daezkdéiaàì àáø déì çìLef dl`yãéa ¨©¥¨¨§©©¥§©
éîe ,àøéæ øa äéòîL áø[ike-]íéiçî úBábì äaeúk äðzð,maid ly ©§©§¨©¥¨¦¦§¨§¨¦¨¥©¦

àéðúäå,jk `l `ziixaa,ñeëîeñ úà ézìàL ,øîBà àaà éaømai §¨©§¨©¦©¨¥¨©§¦¤§
åéçà éñëða øBkîiL äöBøä,dnaid z` maiy xg`l yxiy ,znd ¨¤¤¦§§¦§¥¨¦

dzaezkl micareyn znd iqkp lky zngn ok zeyrl leki epi`e
lirl dpyna epipyy enk] mxkenl i`yx epi`e(:t),[àeä ãöék¥©

,àeä ïäk íà ,äNBò,dxifgdle dyxbl leki epi`yäNòédl ¤¦Ÿ¥©£¤
ñéiôéå äãeòñz` xeknl zeyx el ozzy oiid dzyna dze` §¨¦©¥

e .dzaezk ieey lr mitcerd miqkpdLøâî ,àeä ìàøNé íàdze` ¦¦§¨¥§¨¥
,èâa,scerd z` xkene ,dzaezk z` mlyneåjk xg`øéæçé §¥§©£¦
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miwxt dyelya` cenr `t sc ± iriax wxtzeaezk
äúáåúë éùøåé äéùøåéoiyxeiy miyxei oze` Ð.dzxeawa oiaiig ,dzaezkïéáééç ïéàå

äúøåá÷á.diyxeil dzaezk azinl ira `dc Ðíéùøåé éðù äì ùéùjixhvi`c Ð

dpin rny ,dzaezk oiyxeiy oiyxei oze` ipzinl `pzlÐipixg` miyxei `ki`

.dzaezk izxi `lc ,ediicdaùøåé éðà çàyxei ip`y ef daezk ÐÐziipecpn o`k oi`

dl azky ztqeze miz`n `l` ,melk dia`

.ig` `l` dze` yxei ip` oi`e .ig`úà øåá÷é
åúùà,eiiga dzn m` dxaew `ed didy enk Ð

.melk el dqipkd `l elit`eäúáåúë ïúéÐ

dxeawdy.dizgz d`aíééçî úåáâìonf lk Ð

iziidy ,cner lra mewna ip`e .ig lrady

.dqpekl dtvnäéì úéàã äéì úòîù ïàî
äáåúë ùøãîaezky ,daezkd oeyl yxecy Ð

,"ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl" :da

,miign zeabl daezk dpzip `l :zwiic dpinc

.xg`l `ypil dleki dpi` `dcàéä éàîù úéá
ixn`wc ,"dkldy dy`d" wxta zenaia Ð

`lde :i`ny ziaxtqn,cnlp daezk

,"ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl"

z`yip `ide li`eded`ay ,dnvr it lr

ilra zn dxn`eÐit lr daeb dzaezk s`

.dnvréàîù úéáì åäì ïðéòîùåyiy iny Ð

deld iqkpa wfgen `ed ,exiag lr aeg xhy el

.epnn xzeiéîã éåáâë,dzwfga miqkpde Ð

jkldÐ.zixi `w dpinïäéìòá åúîlk` Ð

e`piwy .i`w mleray miypdodilra odl

,exzqpe.zny cr dzewydl witqd `leàìå
úåúåù."ezy` z` yi`d `iade" opirac Ð

éàðæ ÷ôñdciqtde Ð.daezkéàãå éãéîÐ

.dyexia oi`ce ody ,lrad iyxei icinéåáâë
éîãoi`e ,odn xzei miqkpa zwfgen `ide Ð

.i`ce icin `iven o`k'åë éàùðúùëì ïðéòá àäå
daezk j`id ,seq seq :jixt lirl` Ðzabip

lkepy ,miignmiccv ipyn eilr `al?`de

.'ek opiraéîã øçàë éîð íáédzxizdy oeike Ð

mail `ypil lrad zzinÐdzkf dry dze`n

.miqkpaééáàì àáø äéì çìùeaiydy xg`l Ð

zeabl dnai zaezk dpzip :xn`e ,ezl`y lr

.mai ly miignäéòîù áø ãéádid `ed Ð

.ef daeyza gilyäðúð éîådnai zaezk Ð

.maic miign zeablåéçà éñëðá øåëîéùÐ

,eznai z` qpky xg`leiqkp lk :lirl oxn`e

.dzaezkl oi`xg`àåä ïäë íàm`y Ð

.dxifgdl lkei `l dpyxbiäãåòñ äì äùòé.oiid dzyna dzeztl ,dti ÐñééôéåÐ

.dzaezk ick lr scerd z` xeknl zeyx el ozzy ,dpnidàåä ìàøùé íàåxzeny Ð

.ezyexb xifgdlèâá äùøâîdabne Ðdxifgne ,dvxiy dn xkene ,dzaezk z`lr

cin dxifgdl dvx elit` e` .dpey`xd dzaezk zpnÐoi`y .dvxiy onf lk xken

zakrnxeknlni`pwc" dl azk `le ,daezk dl azek maid oi`y itl ,dnai `l`

`nlc ,edleka `akrn ikd meyne .oey`xd lr `l` dzaezk oi`e ,"`pipwceitczyn

cgiinc ipd`txh ixg ipa seczyi` (a,dv zeaezk) onwl xn`c ab lr s`e .dl

icarynnÐdaezk dl azk la` .oic zial gexhl dvex ipi` :dxn` mewn lkn

"`pipwce i`pwc" dl azke ,dxifgnykÐgwl :(a,dp oihib) opzc `de .`akrn `ivn `l

dy`d on gwle xfge yi`d onÐazky zg` :zecy yly oze`a opinwe` ,lha egwn

cgiiy zg`e ,dzaezka dl.dlyn mey el dqipkdy zg`e ,dzaezka dl
êéîòèìå
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éäåæéàoizipzn xwir la` ,wiic oizipznc `xezin Ð 'ek oiyxei ipy dl yiy dpnl`

zxneye ,"oinezi iqkpn" ipzw `dc .dpnl` mzqa `l` ,mai zxneya ixiin `l

oinezi dl zil mai.àîéìåip` g` :xity jixt qxhpewd yexitl Ð 'ek yxei ip` g`

.xaew ip` oi` ezy` jkld ,ig` ly miz`ne dpn `l` melk diqkpn yxei ipi`c Ð yxei

`nlr ilekl `ipecpc mz epiax yexitl la`

ly miqkpd ixdy ,jk lk ayein epi` Ð ezwfga

xn`c o`nl ,qxhpewd yexitl mb oke .eid dy`

yxtl jixve .ayiil jixv Ð lrad iyxei zwfga

ezekf :xnelk ,yxei ip` g` `nile :jixt ikdc

m` `ed dyer didy enk ,yxei ip` ig` ly

el`"a xn`ck ,yxi` `l ezaeg la` .miiw did

dxt odia` odl gipd :(a,cl zeaezk) "zexrp

Ð dzn ,dzli`y ini lk da miynzyn dle`y

.diqpe`a miaiig oi`íåùîipyn eilr oi`ac

xnelk .ezy` z` xeawi yxei eig` m` :oiccv

`l` ,dpnn melk yxei epi`y xnel z`a m`

eli`k `ed ixdc xninl ira ok m` Ð eig`n

xeawi Ð ieaib icil dz`a `l ikdle ,miiw eig`

,ig `ed eli`k ixnbl aeygi ,xnelk .ezy` z`

Ð df itle ,dxaew `ed didy enk ezy` xeawie

`lc ,xaew epi` m`e .oi`eypd on dltpa `weec

,ieaib icil dz`a ok m` ,ig lrad eli`k aiyg

.dzaezk dl ozieïàîdil zi`c dil zrny

edl zilc lld ziale Ð i`ny zia daezk yxcn

lr s` .miign zeabl daezk dpzip daezk yxcn

df oiprl Ð dvilg mcew dzaezk daeb dpi`c ab

m`e .daezk zgz dxeaw dl didiy ,zeabl dpzip

,daezk yxcn edl zi` inp lld zia `de :xn`z

dy`d" wxta xn`ck ,i`ny ziak zexedl exfgc

"dxrp" wxt seq lirle !(`,fiw zenai) "mely

iyxc ivn oizrnyc `pwqn itle .izyxit (`,bp)

.daezk yxcn lld ziaïðéòîùåzial edl

Ð inc ieabk zeabl cnerd xhy ixn`c i`ny

rnynck ,inc ieabkc dil zil iia`lc ab lr s`

`iddn `axl jixtc ,(a,gl zenai) "ulegd"a

dcen daezka Ð eia` lre eilr ziad ltpc

inp i` .mzd xn`ck ,`pig meyn ,inc ieabkc

.dxaq Ð `axn drnyc xzaúåúåù`iade

e`" opiqxb dpynd xcqac rnyn Ð 'ek yi`d

`l" mixtqa my aezk didy enk `le ,"zezey

jixt `le ,dizlin xwir mzdc :dnize ."zezey

.llk dl

àäåedl zi`c idpc :i`ny zial jixtc xninl epivn Ð 'ek xg`l i`ypzykl opira

Ð daezk yxcn ipdn df oiprl edin ,inc ieabk zeabl cnerd xhy i`ny zial

Ð inc ieabkc ab lr s`c ;dqex` iedc icin ,dxeaw dl aidi `lc "xg`l i`ypzykl"

xcdc ,xity iz` ded "`l`" opiqxb ded i`e .inc xg`k inp mai :ipyne .daezk dl oi`

,daezk yxcn xity iyxc evne ,lld zial inp `nrh i`d iz`e ,lirlc `iepiyn dia

:inp i` .diiab za zvw `ide li`ed ,el dxifgde dzab eli`k aiyg Ð inc xg`kc oeikc

edl zilc jzrc `wlqc ab lr s` .inc ieabk edl zilc ,jixt lld zialc xninl ivn

lld zia era `l zenaia mzd dne ,`zydc .xity jixt mewn lkn Ð daezk yxcn

ciqtdl dl yiy `kd oky lk Ð daezk dl icqtn `l` ,zeabl ick daezk yxcnl

.ciqtzy lld zia exn`iy Ð yxcn ici lr daezkíáéab lr s`e Ð inc xg`k inp

ipd Ð "xg`" ixwn `l maic "dpgwi xg` yi`e" iab xn` (a,bi) oiyecwc `nw wxtac

."xg`" ixwi` minkg oeyla la` ,dxez oeyla ilinäöåøäitl Ð eig` iqkpa xekniy

minkg exingdc .diiab icil `azy mcew elit` ,xzl`l lha exkne ,xeknl leki epi`y

dzaezk cbpk dl xi`yi elit`e .zegewld on sexhle gexhle xefgl jxhvz `ly Ð llk xeknl leki epi`y epwiz jkle ."jizaezkl oi`xg` iqkp lk" dl azk `ly itl ,dnaia

:xnel yie !ipyn dl epiwz oey`xn dl zil i`c onwl xn` `de ?zcqtn dn mewn lkn :xn`z m`e .xi`yiy zecyd etczyi e` eca`i `ny opiyiigc ,x`yd xeknl i`yx epi`

dlra iqkp lr dzaezky dn dil ipd` i`n Ð ikd e`l i`c .ipyn opax dl epiwz `l Ð icaryn `l` oey`xd iqkpn dl zil i` elit`c ,zegewld sexhle xefgl dkixvy ,zcqtnc

.oey`xdäùøâîdlra iqkp lr ediy dl `gipc ,dvitg dy`d oi`y :xnel yie !dyxbl jxhvi `le dl aezki ,"i`pwc" dl azk `lc meyn `nrhe li`ede :xn`z m`e Ð hba

i`e ,mxkenl i`yx oi`y Ð oira dry lk mde li`ed ,oey`xdegwn dy`d on gwle xfge yi`d on gwl (a,dp oihib) "oiwfipd"a opzc `de :qxhpewa yxite .dpic legnl dtekl epl o

Ð miqkp x`y ihernl `nili` i`n ihernl :(`,p `xza `aa) "mizad zwfg"a opixn`ck ,miqkp x`ya oky lkc :l`eny epiax axd dywde .zecy yly oze`a `pniwe` `d Ð lha
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ë éLøBé äéLøBé:ééaà øîà ,dúøeá÷a ïéáéiç dúaeú §¤¨§¥§¨¨©¨¦¦§¨¨¨©©©¥
,ïéîBúé éñëpî úðBféð äðîìà :àðéðz éîð ïðà óà©£©©¦¨¥¨©§¨¨¦¤¦¦§¥§¦
äéLøBé .dúøeá÷a ïéáéiç ïéàå ,ïälL äéãé äNòîe©£¥¨¤¨¤¨¤§¥©¨¦¦§¨¨§¤¨
LiL äðîìà éäBæéàå .dúøeá÷a ïéáéiç dúaeúë éLøBé§¥§¨¨©¨¦¦§¨¨§¥¦©§¨¨¤¥

ïéLøBé éðL dì¯:àáø øîà .íáé úøîBL Bæ :øîBà éåä ¨§¥§¦¡¥¥¤¤¨¨£©¨¨
déì øîà !øáB÷ éðà ïéà BzLà ,LøBé éðà çà :àîéìå§¥¨¨£¦¥¦§¥£¦¥£©¥
LøBé åéçà íà :ïéããö éðMî åéìò ïéàác íeMî :ééaà©©¥¦§¨¦¨¨¦§¥§¨¦¦¨¦¥

¯BzLà úà øáB÷ Bðéà íà ,BzLà úà øBa÷é¯ïzé ¦§¤¦§¦¥¥¤¦§¦¥
,LøBé éðà çà :àðéîà à÷ éëä :déì øîà .dúaeúk§¨¨£©¥¨¦¨¨¦¨¨£¦¥

äaeúk íeMî éàå .øáB÷ éðà ïéà BzLà úà¯àì ¤¦§¥£¦¥§¦¦§¨Ÿ
úéàc déì zòîL ïàî .íéiçî úBábì äaeúk äðzéð¦§¨§¨¦¨¥©¦©¨§©§¥§¦

äaeúk Løãî déì¯úéáì eäì ïðéòîLå ,éànL úéa ¥¦§©§¨¥©©§¨§¦©§§¥
úBábì ãîBòä øèL :éøîàc éànL¯:ïðúc .éîc éeáâk ©©§¨§¦§¨¨¥¦¨§¨¨¥¦§©

:íéøîBà éànL úéa ,eúL àlL ãò ïäéìòa eúî¥©£¥¤©¤Ÿ¨¥©©§¦
Bà :íéøîBà éànL úéáe ,úBúBL àìå äaeúk úBìèBð§§¨§Ÿ¥©©§¦
àéáäå" !?úBúBL Bà .äaeúk úBìèBð àì Bà úBúBLŸ§§¨§¥¦
!àkéìå ,àðîçø øîà "ïäkä ìà BzLà úà Léàä̈¦¤¦§¤©Ÿ¥¨©©£¨¨§¥¨

úBúBL àlL CBzî :àlà¯úéa ,äaeúk úBìèBð àì ¤¨¦¤ŸŸ§§¨¥
?éànàå .úBúBL àìå äaeúk úBìèBð :íéøîBà éànL©©§¦§§¨§Ÿ§©©
÷ôñ éúà÷å ,éàðæ àì ÷ôñ éàðæ ÷ôñ ,àeä à÷éôñ§¥¨¨¥§©¨¥¨§©§¨¨¥¨¥
ãîBòä øèL :éànL úéa éøáñ÷ !éàcå éãéî àéöBîe¦¦¥©©¨¨§¦¥©©§¨¨¥
éìhz øçàì éàNpzLk" ïðéòa àäå .éîc éeáâk úBábì¦¨§¨¨¥§¨¨¥©§¤¦¨§¦§©¥¦§¦

!àkéìå ,"éëéì áeúkM äîéîð íáé :éLà áø øîà ©¤¨¥¦§¥¨¨©©©¦¨¨©¦
øa äéòîL áø ãéa ééaàì àáø déì çìL .éîc øçàk§¥©¨¥¨©¥¨¨§©©¥§©©§©§¨©
éaø :àéðúäå ?íéiçî úBábì äaeúk äðzð éîe :àøéæ¥¨¦¦§¨§¨¦¨¥©¦§¨©§¨©¦
øBkîiL äöBøä :ñBëîeñ úà ézìàL :øîBà àaà©¨¥¨©§¦¤¨¨¤¤¦§

àeä ïäk íà ?äNBò àeä ãöék åéçà éñëða¯äNòé §¦§¥¨¦¥©¤¦Ÿ¥©£¤
àeä ìàøNé íà ,ñéiôéå äceòñ¯.øéæçéå èâa Løâî §¨¦©¥¦¦§¨¥§¨¥§¥§©£¦
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רלח
miwxt dyelyaa cenr `t sc ± iriax wxtzeaezk

êéîòèìå'xc` zxcdn i`n` ,miign zeabil daezk dpzip `lc meyn `nrh zxn`c Ð

iaeze`l `a`,`ziixanoizipznn :ipyne !oizipznn aize``l,`paizen`ki` 'ipznc

.dzaezk ca`z `ly ,daeh dvr `l` ipzw `pic e`lc :iiepylïçìùä ìòzern od Ð

.ipgley `ed m` ,oda ynzyn `edyïéáæî éöî àìã éîð éëä`pniwe` `d ;dinza Ð

azk `ly in la` .zecy yly oze`a `iddl

cgii `leÐakrl dleki dpi`e ,lkd xken

."`pipwce i`pwc" dl azkc meyn ,`nrhe .eilr

dpyxbi e` zeniyk ,edineÐ.zegewl dtxh

äáåè äöòz`vnpe ,oilhlhnd eca`i `ny Ð

.zxg` daezk aezkl jixve ,daezk `laàìà
àéù÷ àáà éáøãdl yxbnc` ÐÐ,dl cgiip

i`ce `l` .mdipyl od i`pb oiyexib ixdy

`nrhÐ.miign dzeabdl daezk dpzip `lc

äáéà íåùîe` rwxw e` ezy`l cgiind Ð

oilhlhnÐzai` ozep:dxaqc ,mdipia mler

zpn lr yxbny df la` .oiyexiba ozep eipir

xifgiyÐwte ,xeknl `l` dyr `lc drcidr

.dai` dläîáé äéì äìôðãlecba devnc Ð

.maiiläåçà àòá.epnn ohwd Ðäìñôéîì
àèéâádxq`le ,hb dl wexfl Ð,oig`d lk lr

.zenaic `nw wxta opixn`ckéñëð íåùîÐ

,dpqipk`y jipira dyw,ig` iqkpa dkf` `ly

eznai z` qpekd :(`,n zenai) opzckÐdkf

.eig` iqkpaêì àðâéìô,dl uleg ip` eli`k Ð

.jenk `l` leh` `leïðáø øåîàã ïåéëÐ

mai zxneyÐ,xeknl i`yx maid oi`

gipde zny in :oizrnya onwl opixn`ck

.'ek mai zxney'åë ïéáæã áâ ìò óàdne Ð

el welgl enr dpzdy df dyryepweecinÐ

.xkenk `ed ixdéôéëdna :xnelk .minfp Ð

dtiida ozp mrh dne ,eixac z` d`pde

dglyyk?ééáàãë äçìùoiafc `kidc ÐÐ

dipiaf.ipiafúîådyepd Ð.delndøîàé àì
.zernd aiegnd maid Ðùøåé éðàå ìéàåäÐ

qipk`yezy` z`.miqkpa dkf`eéú÷æçäÐ

`le ,df aega.cer epnly`åãáò äéì àáèãÐ

`le ,zinler el miiw rwxwd didiy :daeh dvr

.d`veda zernd `iveiïéàéöåî éðú àðúÐ

.egxk lr :rnyncäðùî äðéàzipyip `l Ð

opiknq `le ,minkg ly yxcnd ziaa ef dpyn

.icina dlràéä øéàî éáø àîìã,oizipzna Ð

oda gwli :oiyelz zexite mitqk iab ipzwc

`nl` .dqtz `l elit`e ,rwxwÐicaryn

xi`n iaxk ol `niiw `l elit`e .dzaezkl

oi`iven iab edin ,`daÐi` biltc o`n `kil

.`id dpyn mlerle ,edpip irwxwnàìàÐ

.d`pyy in did zerhe ,dpyn dpi` ikdl

icic mixac zlra e`l :dl xn` ivnc meyn

.ig`n `l` iziel `l jnn ,z`
àîìã
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wgvi epiaxl d`xp jkl !dzinae oiyexiba zzp jipir :dl xn`c ,dai` dil dedc oky lk

elit` Ð `l` ,miqkp x`y ihernl e`lÐ zecy ylye .dtixh zrynÐ lha egwn :yxtl

rnyn lha egwnc :qxhpewd yexit ayiil yie .dtixh zry cr miiw egwn ,zecy yly

dxn` ivn `lc ,i`n ihernl :eyexit ikd (`,p `xza `aa) "mizad zwfg"ae .xzl`l lhac

x`y ihernl `nili` ,ilral iziyr gex zgp

dl `iedc oky lk Ð ixnbl sexhz `lc miqkp

oi`c miqkp x`y ihernl :xn`w `lc `de !dai`

oi`c `id `hiytc `zlinc ,xzl`l lha egwn

mc` lk `dc ,zecy yly oze`a `l` lha egwn

`prci `linne ,zecareynd zerwxw xken

.lha egwnc ipzw zecy yly oze`a `wecc

`l lha egwn oi`c miqkp x`y ihernl meyne

la` .zecy yly oze`a `nwe`l dil jixhv`

xninl ivn ikidc :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw

`d ?lha egwn oi` miqkp x`yac dil `hiytc

ded zecy yly oze`a mzd dl opinwenc inwn

ab lr s` ,miqkp x`ya ixiinc jzrc `wlq

!lha egwn ipzwcíàåxeriy dl cgiip `zi`

dzab eli`k dl zayge li`ed Ð 'ek daezk

.el dxifgde

êéîòèìåjzrc` zwq` `lc :yexit Ð

,oizipznn dazel ,dai`c `nrh

zgpen jizaezk ixd dl xn`i `l :ikd rnync

eiqkp lk `l` Ð x`yd xeknl ick ,oglyd lr

:xac mey xeknl leki epi`e ,dzaezkl oi`xg`

àìà:qxhpewa yxit Ð ol rnynw daeh dvr

`ly z`vnpe ,oilhlhnd eca`i `ny

epi` dfe .zxg` daezk aezkl jixve ,daezka

zedydl mc`l xeq` :xn`c ,xi`n iaxl `l`

epiaxl d`xpe .daezk `la zg` dry ezy` z`

eipira dlw `dz `ly Ð daeh dvr :wgvi

iabc :d`xp mdxa` oa oeyny epiaxle .d`ivedl

Ð oilhlhn dl cgii m`y daeh dvr `ied ezy`

eiqkp lk eidiy el aeh jkl ,d`ivedl lkei `l

wiqnc Ð seqale .lkd `iveie daezkl oi`xg`

`nrh `ied Ð dai` meyn `a` iaxc `nrh

p oizipzncoia eznaia oia ,dai` meyn in

.ezy`aàìÐ izwfgd yxei ip`e li`ed xn`i

:opixn` `dc ,diytpl legnle :xn`z m`e

,legn Ð elgne xfge exagl aeg xhy xkend

Ð `kd ip`yc :xnel yie !lgen yxei elit`e

oi`cc xi`n iaxk ,inp i` .dgkn `l` yxei epi`c

,`ilrn `xhy inc dia iabne ,inxbc `pic

.(`,et) onwl opixn`ck

àîìãåyxit Ð dil ecar dil `ahc

lk`ie ,zniiw oxwd `dzy :qxhpewa

`l` opireny` `lc ibq `lc :dywe .zexit

Ð dil ecar dil `ahc :d`xpe ?eig` iqkpa

,xzei [dgeha `dzy] ,ith zia mely iedc ,epiidc

Ð inp i` ."`pipwce i`pwc" dl azk `ly itl

iqkpn daxd dl yiyk ,jk lk iqkp ilif `lc

eidi `le ,odn dzaezk lehzy oey`xd dlra

`nipe :xn`z m`e .mdn sexhzy zegewld oi`xi

.zegewll ciqtp `l ezaeh meync :xnel yie ?dil ecar dil `ahc meyn ,`nrh i`dn xkn didi `ly inpéáø`lc :mz epiax xne` Ð daezkl icarzyn ilhlhn xn`c `id xi`n

icarzyn inp inzic [ilhlhn] xi`n iaxlc xninl `kile .ibilt dipinac oizkec dna rnyn oke .dipin enk iede ,i`w eig` mewna maie .dipin `wec `l` ,inzin zeabl xi`n iax xn`

Ð ditzk lrc `nilbn elit` dipin iabc opax ecenc ,`ticrc deln `zydc cere .irwxwn eed eli`k epnn dabzy `ed oic ozp iaxc ol zil elit` ok m`c Ð inc irwxwnke ,daezkl

:xn`z m`e .inzic ilhlhn dl icarzyn `l xi`n iaxlc oky lk Ð icarzyn `l dicic ilhlhn elit` opaxlc ,`rixbc daezk .dil icarzyn `l inzic ilhlhnc xi`n iax dcen

elit` `d `zyde .daezkl icarzyn ilhlhn xn`c ,`id xi`n iax Ð ipn `d :xn`we ,'ek cvik ,daezk en`l zeabdl eia` z` xken yi :`ipz (`,hv zenai) "dqep`d lr oi`yep" wxtac

zpzn ,zpefip ezpnl` `ziixe`c dyexia `zyd :wiicc ,(`,blw `xza `aa) "oilgep yi"a rnynck ,ith mil`c dpzn lawnc ilhlhnn oky lk ,ziyixtck ,`iab `l inzic ilhlhnn

ky`rixbc ,rxn aiky zpzna ixii` zenaic `iddc :xnel yie !`ixa zpznn dyexi `rixb ,`nl` .zpefip dpi` ,`ziixe`c `iddc ,`ixa zpzn la` :rnyn ?oky lk `l Ð opaxc rxn ai
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íéiçî úBábì äaeúk äðzð ïézòc à÷ìñ éàå¯ãçééð §¦¨§¨©§¦¦§¨§¨¦¨¥©¦§©¥
éîòèìe !ïéaæéì øàMäå ,äaeúk øeòéL dìC¯dáúBìå ¨¦§¨§©§¨¦§¦§©£¦§§¨

éúaeúk éøä dì øîàé àì :ïéúéðúnîéì úçpeî CC ¦©§¦¦ŸŸ©¨£¥§¨¥©©¥
íúä !dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà ,ïçìMä ìò©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨¨¨

éëä àîéz àì éàc .ïì òîLî à÷ äáBè äöò¯àôéñ ¥¨¨¨©§©¨§¦¨¥¨¨¦¥¨
éúaeúk éøä" BzLàì íãà øîàé àì ïëå :éðú÷cC §¨¨¥§¥ŸŸ©¨¨§¦§£¥§¨¥

úçpeîéìïéàøçà åéñëð ìk àlà "ïçìMä ìò C ©©¦©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦
BzLà úaeúëì¯àìc éîð àëä éðeaæì déì éòa éà ¦§©¦§¦¨¥¥§©¥¨¨©¦§¨

éîð àëä .ïì òîLî÷ äáBè äöò ,àlà !?ïéaæî éöî̈¥§©¥¤¨¥¨¨¨©§©¨¨¨©¦
¯!àéL÷ àaà éaøc àlà .ïì òîLî÷ äáBè äöò¥¨¨¨©§©¨¤¨§©¦©¨©§¨

àøáb àeää .äáéà íeMî :àéL÷ àì éîð àaà éaøc§©¦©¨©¦¨©§¨¦¥¨©©§¨
dìñôîì deçà éòa ,àúéãaîeôa äîáé déì äìôðc§¨§¨¥§¨¨§§§¦¨¨¥£§¦§§¨

,dépéî àhéâa dìdéì øîàézòc éàî :C¯íeMî ¨§¦¨¦¥£©¥©©§¥¦
ïåék :óñBé áø øîà .Cì àðâéìt éñëða àðà ,éñëð¦§¥£¨§¦§¥¨¥§¨¨£©©¥¥¨

ïéaæc áb ìò óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàc¯äåä àì ©£©¨©¨¦§¥©©©§©¥¨£¨
,íáé úøîBL çépäå únL éî :àéðúc .éðéáæ déðéáæ§¦¥§¦¥§©§¨¦¤¥§¦¦©¤¤¨¨
dðéà dúaeúkL ét ìò óà ,äðî äàîa íéñëð çépäå§¦¦©§¨¦§¥¨¨¤©©¦¤§¨¨¥¨

äðî àlà¯.dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìkL ,øBkîé àì ¤¨¨¤Ÿ¦§¤¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨
óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàc àëéä ìëå :ééaà déì øîà£©¥©©¥§¨¥¨§¨©¨©¨¦§¥©
éànL úéa ,ïðúäå ?éðéáæ déðéáæ äåä àì ïéaæc áb ìò©©§©¥¨£¨§¦¥§¦¥§¨§©¥©©
.øBkîz àì :íéøîBà ìlä úéáe ,øBkîz :íéøîBà§¦¦§¥¦¥§¦Ÿ¦§

äðúðå äøëî íàL íéãBî elàå elà¯äeçìL !íéi÷ ¥§¥¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨§¨¨
øîà .óñBé áøãk :dçìL .étt øa àðéðç éaøc dén÷ì§©¥§©¦£¦¨©©¦§¨¨¦§©¥£©

éaø ehà :ééaàäeçìL ?dì äìz éôék étt øa àðéðç ©©¥©©¦£¦¨©©¦¥¥¨¨¨§¨¨
,ééaàãk :dçìL ,éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc dén÷ì§©¥§©©§¥§¥§©©¦§¨¨¦§©©¥

àðéøçà àîòè óñBé áø da øîà éàå¯÷ôð .éì eçìL §¦¨©¨©¥©£¨©£¦¨¦§¦¨©
åéçàa äLBð äéäL éøä :àéðúc ,çkLàå ÷c óñBé áø©¥©§©§©§©§¨£¥¤¨¨¤§¨¦
éðàLå ìéàBä" øîàé àì :íáé úøîBL çépäå ,úîe¥§¦¦©¤¤¨¨ŸŸ©¦§¤£¦

LøBé¯ò÷ø÷ ïäa çwéå ,íáiî ïéàéöBî àlà "éz÷æçä ¥¤§©§¦¤¨¦¦¦¨¨§¦©¨¤©§©
.úBøét ìëBà àeäådéì øîààáèc àîìc :ééaà §¥¥£©¥©©¥¦§¨§¨¨

?déì eãáò déìdéì øîàzàå ,"ïéàéöBî" éðz àpz : ¥¨§¥£©¥©¨¨¥¦¦§©§
dén÷ äeçìL øeãä ?déì eãáò déì àáèc zøîà̈§©§§¨¨¥¨§¥£§¨¨©¥
áø øîà éëä :eäì øîà .éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc§©©§¥§¥§©©¥£©§¨¦£©©
éàî .äðLî dðéà Bæ :ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé¥©©§¥£©©©§¨¥¨¦§¨©
éìèìhîe ,éìèìhî eäì eåäc íeMî àîéìéà ?àîòè©£¨¦¥¨¦§¨§¦©§§¥¦©§§¥

éãaòMî àì äaeúëì¯:øîàc ,àéä øéàî éaø àîìc ¦§¨¨¦©§§¦¦§¨©¦¥¦¦§¨©
,zà éãéc íéøác úìòa åàì zà :dì øîàc íeMî àlàå .äaeúëì éãaòMî éìèìhî¦©§§¥¦©§§¦¦§¨§¤¨¦§¨©¨©§¨©£©§¨¦¦¦©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zeaezk(iyiy meil)

ïézòc à÷ìñ éàåy xnel epzrc lr dlri m`e -äaeúk äðzð §¦©§¨©§¦¦§¨§¨
íéiçî úBábìdnaid z` miaiygn ep`y `vnp ,[maid iiga-] ¦¨¥©¦

z` lhpyk mail dze` dxifgde dzaezk z` dzab xak eli`k
recn ok m`e ,dzxeawa aiigzn `edy iia` xaeq okle ,miqkpd
,mdipyl i`pb xac `edy ,dxifgdle dyxbl qekneq ekixvd

dì ãçééða miqkp maid,äaeúk øeòéLex`yi el` miqkp wxe §©¥¨¦§¨
,daezkl micareynïéaæéì øàMäåx`y z` xeknl lkeie - §©§¨¦©¥

ok xn` `ly dnne .ceariyd mdn wlzqde xg`n ,miqkpd
zngne ,maid iiga zeabidl daezkd dpzip `ly gken ,qekneq

.dzaezkl znieqn rwxw dl cgiil leki epi` ok
:`xnbd ddnzéîòèìeCdywn dz`y cr ,`ax jixacl - §©§¥

,`ziixadnïéúéðúnî dáúBìåef `xaq lr zeywdl jl yi - §§¨¦©§¦¦
dpyndn(:t lirl),da epipy jky ,dì øîàé àì',eznail maid - ŸŸ©¨

éúaeúk éøäéì úçpeî CïçìMä ìò Cmiqkp dl cgiil leki epi` - £¥§¨¥©©¦©©ª§¨
,dzaezk lehz mdn `weecy minieqnåéñëð ìk àlàyxiy ¤¨¨§¨¨

eig`n.'dúaeúëì ïéàøçàdpzip `ly dxe`kl gken o`kn s`e ©£¨¦¦§¨¨
mieqn xac dl cgiil leki epi` okle ,miign zeabidl daezk

.`ax ok dywd `l recne ,dzaezkl
:`xnbd zvxzn,íúäokziy oeik ,dxenb di`x ef oi` ,dpyna ¨¨

wxe ,oilhlhn dl cgiil maid leki oicd cvnyà÷ äáBè äöò¥¨¨¨
ïì òîLîoeik ,ok dyri `ly mail daeh dvr dpynd dpzp - ©§©¨

daezk dl aezkl jxhvi dl cgiiy oilhlhnd eca`i m`y
zxg`:daeh dvr el zzl d`a epizpyny `xnbd dgikene .éàc§¦

éëä àîéz àìa ok m` ,jk xn`z `l m`y -àôéñ,dpynd ly Ÿ¥¨¨¦¥¨
éðz÷c,dy` mzq iabléúaeúk éøä ,BzLàì íãà øîàé àì ïëå'C §¨¨¥§¥ŸŸ©¨¨§¦§£¥§¨¥

éì úçpeî,'BzLà úaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà ,ïçìMä ìò Cike ©©¦©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§©¦§
c xn`z df oica mbïéaæî éöî àìc énð éëä ,éðeaæì déì éòa éà- ¦¨¥¥§©¥¨¦©¦§Ÿ¨¥§©¥

zngn ,z`f zeyrl leki epi` ,eiqkp z` xeknl lrad dvex m`y
lrad i`yx ixdy ,ok oicd oi` i`ceae ,dzaezkl eceariy

.eiqkp lk z` xeknlàlàwx,ïì òîLî÷ äáBè äöòok m`eàëä ¤¨¥¨¨¨©§©¨¨¨
énðwx ,dnai iabl ,`yixa ,o`k mb -.ïì òîLî à÷ äáBè äöò ©¦¥¨¨¨©§©¨

,dpyndn `ax dywd `l ok zngneàlà`ziixad,àaà éaøc ¤¨§©¦©¨
,àéL÷rnyn dxifgdle dyxbl qekneq ekixvdy jkn ixdy ©§¨

daezk dpzip `ly gkene ,dzaezkl miqkp dl cgiil leki epi`y
.maid iiga zeabil

z` dx`iay jxc dze`a `ax ziiyew z` zvxzn `xnbd
`ziixad :`xnbd zvxzn .dpynd,àéL÷ àì énð àaà éaøc§©¦©¨©¦Ÿ©§¨

mail `id daeh dvr `l` ,daezk dl cgiil maid leki zn`ae
,ok dyri `ly,äáéà íeMî`edy dy`d xeaqz z`f dyri m`y ¦¥¨

wx epevxy zrcei `id dxifgne dyxbnyk eli`e ,dyxbl dvex
iiga zeabil daezk dpzip zn`d itl mpn` .miqkpd z` xeknl

.iia` ixacke ,maid

* * *
ici lr znd iqkp zxikn ly df oipra dyrn d`ian `xnbd

:maidàúéãaîeta äîáé déì äìôðc ,àøáb àeäämc`a dyrn - ©©§¨§¨§¨¥§¨¨§§§¦¨
mig`ay lecbd did `edy oeike ,`zicaneta rxf `ll eig` zny

meai zevn eilr zlhen dzid(.ck zenai),dì dìñôîì äeçà éòä¥£¨§¦§§¨¨
dépéî àhéâaeig` lr dnaid z` leqtl xirvd eig` dvx - §¦¨¦¥

`ed oicdy ,epnn hb dl jilyiy ici lr ,dnail cnry lecbd
mixingn ,dnail hb ozep maiil miie`xd mig`d cg` m`y

.znaiizn dpi`e zvlege ,mig`d lk lr dxqe`ldéì øîàg`d ¨©¥
,xirvd g`l ,maiil dvxy lecbdézòc éàîCjpevx recn - ©©§¥

df ixd ,ok zeyrl,éñëð íeMîz` cgi epipy yxipy jpevxy ¦¦§¥
miqkpd lka ical dkf` dze` maii` m` eli`e ,miqkpd(.n my),

jk m`Cì àðâéìt éñëða ,àðà,miqkpa jzi` welgl aiigzn ip` - £¨§¦§¥¨¦§¨¨
.maii`y jkn ciqtz `le

óñBé áø øîà,df dyrn lrïðaø øeîàc ïåékdltpy mc` iabl ¨©©¥¥¨§¨©¨¨

,dnaii `l oiicre ,dnai eiptlïéaæéì àìz` xeknl mail oi`y - Ÿ¦©¥
,diqkpc áb ìò óàe xaréðéáæ déðéáæ äåä àì ,ïéaæezxikn oi` - ©©©§©¦Ÿ£¨§¦¥§¦¥

dlg:xekni `ly minkg exn` okid sqei ax x`ane .àéðúc§©§¨
,`ziixaaçépäå ,íáé úøîBL çépäå únL éîznda íéñëðly ieey ¦¤¥§¦¦©¤¤¨¨§¦¦©§¨¦§

dúaeúkL ét ìò óà ,äðî äàîzny dlranàì ,äðî àlà dðéà ¥¨¨¤©©¦¤§¨¨¥¨¤¨¨¤Ÿ
øBkîéoeik ,llk el` miqkpn maidåéñëð ìkLznd lyïéàøçà ¦§¤¨§¨¨©£¨¦

.dúaeúëìoipwa xirvd eig`l aiigzdy mai eze` s` `linne ¦§¨¨
epi`y oeike ,el mxkn eli`k df ixd ,znd iqkpn zivgn el oziy

.melk eig`l ozep epi` ,mxkenl i`yx
:sqei ax lr `xnbd dywnéiaà déì øîà,sqei axlåikàëéä ìk ¨©¥©©¥§¨¥¨

éðéáæ déðéáæ äåä àì ,ïéaæc áb ìò óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàcike - §¨©¨¨Ÿ¦©¥©©©§©¦Ÿ£¨§¦¥§¦¥
ezxikn oi` xkne xar m` ,xekni `ly minkg exn`y mewn lka

,dlgïðúäådpyna(.gr lirl)ixg` miqkp dl eltpy dy` , §¨§©
,dqx`zdyøBkîz ,íéøîBà éànL úéaz` xeknl zi`yx - ¥©©§¦¦§

.diqkp,øBkîz àì ,íéøîBà ìlä úéáe`id ef dxiknay oeik ¥¦¥§¦Ÿ¦§
.beln iqkpk el zeidl miie`x eidy miqkpd z` qex`l dciqtn

mpn`íàL ,íéãBî elàå elàe dxar,äðúðå äøëîoipwd.íéi÷m`e ¥¨¥¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨
iqkpa xekni `ly minkg exn`y s`y xnel ozip mai iabl s` ok

.ezxikn dlg ,xkn m` mewn lkn ,dnaid
:df oecipa mitqep mi`xen` ly zerc d`ian `xnbdäeçìL- ©§¨

,iia`l sqei ax oiay df mixace oic eglydén÷ì[eiptl-]éaøc §©¥§©¦
,étt øa àðéðç.ezrc z` xn`iyóñBé áøãk dçìLz` gly - £¦¨©©¦©§¨¦§©¥

.dlg zeaiigzdd oi`y ,sqei ax ixack ezaeyzeèà ,éiaà øîà̈©©©¥¨
[m`d-]dì äìz éték ,étt øa àðéðç éaøezaeyza dlz minfp - ©¦£¦¨©©¦¦¥¨¨¨

dn ,xnelk ,eixac z` lawp ok zngny ,dze`pl ,sqei ax ly
,dpyndn `iyewd z` ayiil ick sqei ax ixac lr eixaca siqed

.dxiknd dlg ,xeknl minkg exq`y mewna s`y gkenyäeçìL©§¨
,éiaàãk dçìL ,éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc dén÷ìdlg dxikndy §©¥§©©§¦§¥§©©¦©§¨¦§©©¥

glye ineipn ax siqed j` .el` miqkpa xeknl el xeq` didy s`
,mdløîà éàåxn`i m`e -àðéøçà àîòè óñBé áø damrh - §¦¨©¨©¥©£¨©£¦¨

,dlg dxiknd oi`y xeaq `ed ezngny ,xg`éì eçìL.enrh z` ¦§¦
:eixacl di`x `ian sqei ax÷ôð[`vi-]óñBé áødi`x ytgl ¨©©¥

,eixaclçkLàå ÷c,el zriiqnd `ziixa `vne zeziixaa wiic - ¨§©§©
äéäL éøä ,àéðúcmc`äLBðzernúîe ,åéçàamcew delnd g`d §©§¨£¥¤¨¨¤§¨¦¥

,eaeg z` eig` el rxtyçépäåezy` z` zny delndúøîBL §¦¦©¤¤
,íáé,eixg` rxf gipd `lyøîàé àì,dnaiil cizrd deld g`d ¨¨ŸŸ©

LøBé éðàLå ìéàBäz` maii`yk ig` oenn z` yxil cizr - ¦§¤£¦¥
,ezy`éz÷æçäjixv ipi`e ,el aiig iziidy df aega izikf - ¤¡©§¦

,erxetlàlàeiqkp lky ,znd zwfgl eaeg z` mlyl eilr ¤¨
okle ,ezy` zaezkl micareynïéàéöBîaegd zern z`îd o,íái ¦¦¦¨¨

,ò÷ø÷ ïäa çwéå,dnail zcareyn didzyàeäåmaid -ìëBàz` §¦©¨¤©§©§¥
dúBøét,znd eig`n yxiy miqkp x`yk ,rwxwd ly ¥

oeike .mdizexit z` lke` maide ,dnaid zaezkl micareyny
,eaeg z` znd zwfgl xifgdl maid jixvy ef `ziixan gkeny
leki epi`y oky lk ,znd zeyxa oiicr did `l df oenny s`

.znd zeyxn miqkpe zerwxw `ivedle xeknl
:sqei ax ly ezii`x z` dgec iia`àîìc ,éiaà déì øîà`ny - ¨©¥©©¥¦§¨

rwxw aegd inca zepwl maid aiigy ,`ziixad zpeek ef oi`
`ziixad zpeek `l` ,dnail zcareyn didzyeãáò déì àáèc§¨¨¥¨§

déìzernd efafazi `ly ick ,envr xear aeh xac dyriy - ¥
rwxwd oi` zn`ae ,dizexit z` lk`ie rwxw dpwi ,eize`veda
zny eig`l eaeg z` rextl jixv epi`y oeik ,dnail zcareyn.

:ezii`x z` cinrne xfeg sqei axdéì øîà,iia`l sqei axàpz ¨©¥©¨
'ïéàéöBî' éðzrnyne ,'oi`iven' oeyl dpy `ziixaa `pzd - ¨¥¦¦

,egxk lra ok miyeryzøîà zàå`id `ziixad zpeekyàáèc §©§¨§©§§¨¨
.déì eãáò déì¥¨§¥

øeãäe exfg -äeçìLef `ziixan sqei ax ly ezii`xláøc dén÷ ¨©§¨©¥§©
,éîeçð áøc déøa éîeéðîxn` j` ,iia` ixacl dligzn mikqdy ©§¦§¥§©©¦
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רלט miwxt dyelyaa cenr `t sc ± iriax wxtzeaezk
êéîòèìå'xc` zxcdn i`n` ,miign zeabil daezk dpzip `lc meyn `nrh zxn`c Ð

iaeze`l `a`,`ziixanoizipznn :ipyne !oizipznn aize``l,`paizen`ki` 'ipznc

.dzaezk ca`z `ly ,daeh dvr `l` ipzw `pic e`lc :iiepylïçìùä ìòzern od Ð

.ipgley `ed m` ,oda ynzyn `edyïéáæî éöî àìã éîð éëä`pniwe` `d ;dinza Ð

azk `ly in la` .zecy yly oze`a `iddl

cgii `leÐakrl dleki dpi`e ,lkd xken

."`pipwce i`pwc" dl azkc meyn ,`nrhe .eilr

dpyxbi e` zeniyk ,edineÐ.zegewl dtxh

äáåè äöòz`vnpe ,oilhlhnd eca`i `ny Ð

.zxg` daezk aezkl jixve ,daezk `laàìà
àéù÷ àáà éáøãdl yxbnc` ÐÐ,dl cgiip

i`ce `l` .mdipyl od i`pb oiyexib ixdy

`nrhÐ.miign dzeabdl daezk dpzip `lc

äáéà íåùîe` rwxw e` ezy`l cgiind Ð

oilhlhnÐzai` ozep:dxaqc ,mdipia mler

zpn lr yxbny df la` .oiyexiba ozep eipir

xifgiyÐwte ,xeknl `l` dyr `lc drcidr

.dai` dläîáé äéì äìôðãlecba devnc Ð

.maiiläåçà àòá.epnn ohwd Ðäìñôéîì
àèéâádxq`le ,hb dl wexfl Ð,oig`d lk lr

.zenaic `nw wxta opixn`ckéñëð íåùîÐ

,dpqipk`y jipira dyw,ig` iqkpa dkf` `ly

eznai z` qpekd :(`,n zenai) opzckÐdkf

.eig` iqkpaêì àðâéìô,dl uleg ip` eli`k Ð

.jenk `l` leh` `leïðáø øåîàã ïåéëÐ

mai zxneyÐ,xeknl i`yx maid oi`

gipde zny in :oizrnya onwl opixn`ck

.'ek mai zxney'åë ïéáæã áâ ìò óàdne Ð

el welgl enr dpzdy df dyryepweecinÐ

.xkenk `ed ixdéôéëdna :xnelk .minfp Ð

dtiida ozp mrh dne ,eixac z` d`pde

dglyyk?ééáàãë äçìùoiafc `kidc ÐÐ

dipiaf.ipiafúîådyepd Ð.delndøîàé àì
.zernd aiegnd maid Ðùøåé éðàå ìéàåäÐ

qipk`yezy` z`.miqkpa dkf`eéú÷æçäÐ

`le ,df aega.cer epnly`åãáò äéì àáèãÐ

`le ,zinler el miiw rwxwd didiy :daeh dvr

.d`veda zernd `iveiïéàéöåî éðú àðúÐ

.egxk lr :rnyncäðùî äðéàzipyip `l Ð

opiknq `le ,minkg ly yxcnd ziaa ef dpyn

.icina dlràéä øéàî éáø àîìã,oizipzna Ð

oda gwli :oiyelz zexite mitqk iab ipzwc

`nl` .dqtz `l elit`e ,rwxwÐicaryn

xi`n iaxk ol `niiw `l elit`e .dzaezkl

oi`iven iab edin ,`daÐi` biltc o`n `kil

.`id dpyn mlerle ,edpip irwxwnàìàÐ

.d`pyy in did zerhe ,dpyn dpi` ikdl

icic mixac zlra e`l :dl xn` ivnc meyn

.ig`n `l` iziel `l jnn ,z`
àîìã
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wgvi epiaxl d`xp jkl !dzinae oiyexiba zzp jipir :dl xn`c ,dai` dil dedc oky lk

elit` Ð `l` ,miqkp x`y ihernl e`lÐ zecy ylye .dtixh zrynÐ lha egwn :yxtl

rnyn lha egwnc :qxhpewd yexit ayiil yie .dtixh zry cr miiw egwn ,zecy yly

dxn` ivn `lc ,i`n ihernl :eyexit ikd (`,p `xza `aa) "mizad zwfg"ae .xzl`l lhac

x`y ihernl `nili` ,ilral iziyr gex zgp

dl `iedc oky lk Ð ixnbl sexhz `lc miqkp

oi`c miqkp x`y ihernl :xn`w `lc `de !dai`

oi`c `id `hiytc `zlinc ,xzl`l lha egwn

mc` lk `dc ,zecy yly oze`a `l` lha egwn

`prci `linne ,zecareynd zerwxw xken

.lha egwnc ipzw zecy yly oze`a `wecc

`l lha egwn oi`c miqkp x`y ihernl meyne

la` .zecy yly oze`a `nwe`l dil jixhv`

xninl ivn ikidc :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw

`d ?lha egwn oi` miqkp x`yac dil `hiytc

ded zecy yly oze`a mzd dl opinwenc inwn

ab lr s` ,miqkp x`ya ixiinc jzrc `wlq

!lha egwn ipzwcíàåxeriy dl cgiip `zi`

dzab eli`k dl zayge li`ed Ð 'ek daezk

.el dxifgde

êéîòèìåjzrc` zwq` `lc :yexit Ð

,oizipznn dazel ,dai`c `nrh

zgpen jizaezk ixd dl xn`i `l :ikd rnync

eiqkp lk `l` Ð x`yd xeknl ick ,oglyd lr

:xac mey xeknl leki epi`e ,dzaezkl oi`xg`

àìà:qxhpewa yxit Ð ol rnynw daeh dvr

`ly z`vnpe ,oilhlhnd eca`i `ny

epi` dfe .zxg` daezk aezkl jixve ,daezka

zedydl mc`l xeq` :xn`c ,xi`n iaxl `l`

epiaxl d`xpe .daezk `la zg` dry ezy` z`

eipira dlw `dz `ly Ð daeh dvr :wgvi

iabc :d`xp mdxa` oa oeyny epiaxle .d`ivedl

Ð oilhlhn dl cgii m`y daeh dvr `ied ezy`

eiqkp lk eidiy el aeh jkl ,d`ivedl lkei `l

wiqnc Ð seqale .lkd `iveie daezkl oi`xg`

`nrh `ied Ð dai` meyn `a` iaxc `nrh

p oizipzncoia eznaia oia ,dai` meyn in

.ezy`aàìÐ izwfgd yxei ip`e li`ed xn`i

:opixn` `dc ,diytpl legnle :xn`z m`e

,legn Ð elgne xfge exagl aeg xhy xkend

Ð `kd ip`yc :xnel yie !lgen yxei elit`e

oi`cc xi`n iaxk ,inp i` .dgkn `l` yxei epi`c

,`ilrn `xhy inc dia iabne ,inxbc `pic

.(`,et) onwl opixn`ck

àîìãåyxit Ð dil ecar dil `ahc

lk`ie ,zniiw oxwd `dzy :qxhpewa

`l` opireny` `lc ibq `lc :dywe .zexit

Ð dil ecar dil `ahc :d`xpe ?eig` iqkpa

,xzei [dgeha `dzy] ,ith zia mely iedc ,epiidc

Ð inp i` ."`pipwce i`pwc" dl azk `ly itl

iqkpn daxd dl yiyk ,jk lk iqkp ilif `lc

eidi `le ,odn dzaezk lehzy oey`xd dlra

`nipe :xn`z m`e .mdn sexhzy zegewld oi`xi

.zegewll ciqtp `l ezaeh meync :xnel yie ?dil ecar dil `ahc meyn ,`nrh i`dn xkn didi `ly inpéáø`lc :mz epiax xne` Ð daezkl icarzyn ilhlhn xn`c `id xi`n

icarzyn inp inzic [ilhlhn] xi`n iaxlc xninl `kile .ibilt dipinac oizkec dna rnyn oke .dipin enk iede ,i`w eig` mewna maie .dipin `wec `l` ,inzin zeabl xi`n iax xn`

Ð ditzk lrc `nilbn elit` dipin iabc opax ecenc ,`ticrc deln `zydc cere .irwxwn eed eli`k epnn dabzy `ed oic ozp iaxc ol zil elit` ok m`c Ð inc irwxwnke ,daezkl

:xn`z m`e .inzic ilhlhn dl icarzyn `l xi`n iaxlc oky lk Ð icarzyn `l dicic ilhlhn elit` opaxlc ,`rixbc daezk .dil icarzyn `l inzic ilhlhnc xi`n iax dcen

elit` `d `zyde .daezkl icarzyn ilhlhn xn`c ,`id xi`n iax Ð ipn `d :xn`we ,'ek cvik ,daezk en`l zeabdl eia` z` xken yi :`ipz (`,hv zenai) "dqep`d lr oi`yep" wxtac

zpzn ,zpefip ezpnl` `ziixe`c dyexia `zyd :wiicc ,(`,blw `xza `aa) "oilgep yi"a rnynck ,ith mil`c dpzn lawnc ilhlhnn oky lk ,ziyixtck ,`iab `l inzic ilhlhnn

ky`rixbc ,rxn aiky zpzna ixii` zenaic `iddc :xnel yie !`ixa zpznn dyexi `rixb ,`nl` .zpefip dpi` ,`ziixe`c `iddc ,`ixa zpzn la` :rnyn ?oky lk `l Ð opaxc rxn ai
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íéiçî úBábì äaeúk äðzð ïézòc à÷ìñ éàå¯ãçééð §¦¨§¨©§¦¦§¨§¨¦¨¥©¦§©¥
éîòèìe !ïéaæéì øàMäå ,äaeúk øeòéL dìC¯dáúBìå ¨¦§¨§©§¨¦§¦§©£¦§§¨

éúaeúk éøä dì øîàé àì :ïéúéðúnîéì úçpeî CC ¦©§¦¦ŸŸ©¨£¥§¨¥©©¥
íúä !dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà ,ïçìMä ìò©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨¨¨

éëä àîéz àì éàc .ïì òîLî à÷ äáBè äöò¯àôéñ ¥¨¨¨©§©¨§¦¨¥¨¨¦¥¨
éúaeúk éøä" BzLàì íãà øîàé àì ïëå :éðú÷cC §¨¨¥§¥ŸŸ©¨¨§¦§£¥§¨¥

úçpeîéìïéàøçà åéñëð ìk àlà "ïçìMä ìò C ©©¦©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦
BzLà úaeúëì¯àìc éîð àëä éðeaæì déì éòa éà ¦§©¦§¦¨¥¥§©¥¨¨©¦§¨

éîð àëä .ïì òîLî÷ äáBè äöò ,àlà !?ïéaæî éöî̈¥§©¥¤¨¥¨¨¨©§©¨¨¨©¦
¯!àéL÷ àaà éaøc àlà .ïì òîLî÷ äáBè äöò¥¨¨¨©§©¨¤¨§©¦©¨©§¨

àøáb àeää .äáéà íeMî :àéL÷ àì éîð àaà éaøc§©¦©¨©¦¨©§¨¦¥¨©©§¨
dìñôîì deçà éòa ,àúéãaîeôa äîáé déì äìôðc§¨§¨¥§¨¨§§§¦¨¨¥£§¦§§¨

,dépéî àhéâa dìdéì øîàézòc éàî :C¯íeMî ¨§¦¨¦¥£©¥©©§¥¦
ïåék :óñBé áø øîà .Cì àðâéìt éñëða àðà ,éñëð¦§¥£¨§¦§¥¨¥§¨¨£©©¥¥¨

ïéaæc áb ìò óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàc¯äåä àì ©£©¨©¨¦§¥©©©§©¥¨£¨
,íáé úøîBL çépäå únL éî :àéðúc .éðéáæ déðéáæ§¦¥§¦¥§©§¨¦¤¥§¦¦©¤¤¨¨
dðéà dúaeúkL ét ìò óà ,äðî äàîa íéñëð çépäå§¦¦©§¨¦§¥¨¨¤©©¦¤§¨¨¥¨

äðî àlà¯.dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìkL ,øBkîé àì ¤¨¨¤Ÿ¦§¤¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨
óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàc àëéä ìëå :ééaà déì øîà£©¥©©¥§¨¥¨§¨©¨©¨¦§¥©
éànL úéa ,ïðúäå ?éðéáæ déðéáæ äåä àì ïéaæc áb ìò©©§©¥¨£¨§¦¥§¦¥§¨§©¥©©
.øBkîz àì :íéøîBà ìlä úéáe ,øBkîz :íéøîBà§¦¦§¥¦¥§¦Ÿ¦§

äðúðå äøëî íàL íéãBî elàå elà¯äeçìL !íéi÷ ¥§¥¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨§¨¨
øîà .óñBé áøãk :dçìL .étt øa àðéðç éaøc dén÷ì§©¥§©¦£¦¨©©¦§¨¨¦§©¥£©

éaø ehà :ééaàäeçìL ?dì äìz éôék étt øa àðéðç ©©¥©©¦£¦¨©©¦¥¥¨¨¨§¨¨
,ééaàãk :dçìL ,éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc dén÷ì§©¥§©©§¥§¥§©©¦§¨¨¦§©©¥

àðéøçà àîòè óñBé áø da øîà éàå¯÷ôð .éì eçìL §¦¨©¨©¥©£¨©£¦¨¦§¦¨©
åéçàa äLBð äéäL éøä :àéðúc ,çkLàå ÷c óñBé áø©¥©§©§©§©§¨£¥¤¨¨¤§¨¦
éðàLå ìéàBä" øîàé àì :íáé úøîBL çépäå ,úîe¥§¦¦©¤¤¨¨ŸŸ©¦§¤£¦

LøBé¯ò÷ø÷ ïäa çwéå ,íáiî ïéàéöBî àlà "éz÷æçä ¥¤§©§¦¤¨¦¦¦¨¨§¦©¨¤©§©
.úBøét ìëBà àeäådéì øîààáèc àîìc :ééaà §¥¥£©¥©©¥¦§¨§¨¨

?déì eãáò déìdéì øîàzàå ,"ïéàéöBî" éðz àpz : ¥¨§¥£©¥©¨¨¥¦¦§©§
dén÷ äeçìL øeãä ?déì eãáò déì àáèc zøîà̈§©§§¨¨¥¨§¥£§¨¨©¥
áø øîà éëä :eäì øîà .éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc§©©§¥§¥§©©¥£©§¨¦£©©
éàî .äðLî dðéà Bæ :ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé¥©©§¥£©©©§¨¥¨¦§¨©
éìèìhîe ,éìèìhî eäì eåäc íeMî àîéìéà ?àîòè©£¨¦¥¨¦§¨§¦©§§¥¦©§§¥

éãaòMî àì äaeúëì¯:øîàc ,àéä øéàî éaø àîìc ¦§¨¨¦©§§¦¦§¨©¦¥¦¦§¨©
,zà éãéc íéøác úìòa åàì zà :dì øîàc íeMî àlàå .äaeúëì éãaòMî éìèìhî¦©§§¥¦©§§¦¦§¨§¤¨¦§¨©¨©§¨©£©§¨¦¦¦©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zeaezk(iyiy meil)

ïézòc à÷ìñ éàåy xnel epzrc lr dlri m`e -äaeúk äðzð §¦©§¨©§¦¦§¨§¨
íéiçî úBábìdnaid z` miaiygn ep`y `vnp ,[maid iiga-] ¦¨¥©¦

z` lhpyk mail dze` dxifgde dzaezk z` dzab xak eli`k
recn ok m`e ,dzxeawa aiigzn `edy iia` xaeq okle ,miqkpd
,mdipyl i`pb xac `edy ,dxifgdle dyxbl qekneq ekixvd

dì ãçééða miqkp maid,äaeúk øeòéLex`yi el` miqkp wxe §©¥¨¦§¨
,daezkl micareynïéaæéì øàMäåx`y z` xeknl lkeie - §©§¨¦©¥

ok xn` `ly dnne .ceariyd mdn wlzqde xg`n ,miqkpd
zngne ,maid iiga zeabidl daezkd dpzip `ly gken ,qekneq

.dzaezkl znieqn rwxw dl cgiil leki epi` ok
:`xnbd ddnzéîòèìeCdywn dz`y cr ,`ax jixacl - §©§¥

,`ziixadnïéúéðúnî dáúBìåef `xaq lr zeywdl jl yi - §§¨¦©§¦¦
dpyndn(:t lirl),da epipy jky ,dì øîàé àì',eznail maid - ŸŸ©¨

éúaeúk éøäéì úçpeî CïçìMä ìò Cmiqkp dl cgiil leki epi` - £¥§¨¥©©¦©©ª§¨
,dzaezk lehz mdn `weecy minieqnåéñëð ìk àlàyxiy ¤¨¨§¨¨

eig`n.'dúaeúëì ïéàøçàdpzip `ly dxe`kl gken o`kn s`e ©£¨¦¦§¨¨
mieqn xac dl cgiil leki epi` okle ,miign zeabidl daezk

.`ax ok dywd `l recne ,dzaezkl
:`xnbd zvxzn,íúäokziy oeik ,dxenb di`x ef oi` ,dpyna ¨¨

wxe ,oilhlhn dl cgiil maid leki oicd cvnyà÷ äáBè äöò¥¨¨¨
ïì òîLîoeik ,ok dyri `ly mail daeh dvr dpynd dpzp - ©§©¨

daezk dl aezkl jxhvi dl cgiiy oilhlhnd eca`i m`y
zxg`:daeh dvr el zzl d`a epizpyny `xnbd dgikene .éàc§¦

éëä àîéz àìa ok m` ,jk xn`z `l m`y -àôéñ,dpynd ly Ÿ¥¨¨¦¥¨
éðz÷c,dy` mzq iabléúaeúk éøä ,BzLàì íãà øîàé àì ïëå'C §¨¨¥§¥ŸŸ©¨¨§¦§£¥§¨¥

éì úçpeî,'BzLà úaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà ,ïçìMä ìò Cike ©©¦©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§©¦§
c xn`z df oica mbïéaæî éöî àìc énð éëä ,éðeaæì déì éòa éà- ¦¨¥¥§©¥¨¦©¦§Ÿ¨¥§©¥

zngn ,z`f zeyrl leki epi` ,eiqkp z` xeknl lrad dvex m`y
lrad i`yx ixdy ,ok oicd oi` i`ceae ,dzaezkl eceariy

.eiqkp lk z` xeknlàlàwx,ïì òîLî÷ äáBè äöòok m`eàëä ¤¨¥¨¨¨©§©¨¨¨
énðwx ,dnai iabl ,`yixa ,o`k mb -.ïì òîLî à÷ äáBè äöò ©¦¥¨¨¨©§©¨

,dpyndn `ax dywd `l ok zngneàlà`ziixad,àaà éaøc ¤¨§©¦©¨
,àéL÷rnyn dxifgdle dyxbl qekneq ekixvdy jkn ixdy ©§¨

daezk dpzip `ly gkene ,dzaezkl miqkp dl cgiil leki epi`y
.maid iiga zeabil

z` dx`iay jxc dze`a `ax ziiyew z` zvxzn `xnbd
`ziixad :`xnbd zvxzn .dpynd,àéL÷ àì énð àaà éaøc§©¦©¨©¦Ÿ©§¨

mail `id daeh dvr `l` ,daezk dl cgiil maid leki zn`ae
,ok dyri `ly,äáéà íeMî`edy dy`d xeaqz z`f dyri m`y ¦¥¨

wx epevxy zrcei `id dxifgne dyxbnyk eli`e ,dyxbl dvex
iiga zeabil daezk dpzip zn`d itl mpn` .miqkpd z` xeknl

.iia` ixacke ,maid

* * *
ici lr znd iqkp zxikn ly df oipra dyrn d`ian `xnbd

:maidàúéãaîeta äîáé déì äìôðc ,àøáb àeäämc`a dyrn - ©©§¨§¨§¨¥§¨¨§§§¦¨
mig`ay lecbd did `edy oeike ,`zicaneta rxf `ll eig` zny

meai zevn eilr zlhen dzid(.ck zenai),dì dìñôîì äeçà éòä¥£¨§¦§§¨¨
dépéî àhéâaeig` lr dnaid z` leqtl xirvd eig` dvx - §¦¨¦¥

`ed oicdy ,epnn hb dl jilyiy ici lr ,dnail cnry lecbd
mixingn ,dnail hb ozep maiil miie`xd mig`d cg` m`y

.znaiizn dpi`e zvlege ,mig`d lk lr dxqe`ldéì øîàg`d ¨©¥
,xirvd g`l ,maiil dvxy lecbdézòc éàîCjpevx recn - ©©§¥

df ixd ,ok zeyrl,éñëð íeMîz` cgi epipy yxipy jpevxy ¦¦§¥
miqkpd lka ical dkf` dze` maii` m` eli`e ,miqkpd(.n my),

jk m`Cì àðâéìt éñëða ,àðà,miqkpa jzi` welgl aiigzn ip` - £¨§¦§¥¨¦§¨¨
.maii`y jkn ciqtz `le

óñBé áø øîà,df dyrn lrïðaø øeîàc ïåékdltpy mc` iabl ¨©©¥¥¨§¨©¨¨

,dnaii `l oiicre ,dnai eiptlïéaæéì àìz` xeknl mail oi`y - Ÿ¦©¥
,diqkpc áb ìò óàe xaréðéáæ déðéáæ äåä àì ,ïéaæezxikn oi` - ©©©§©¦Ÿ£¨§¦¥§¦¥

dlg:xekni `ly minkg exn` okid sqei ax x`ane .àéðúc§©§¨
,`ziixaaçépäå ,íáé úøîBL çépäå únL éîznda íéñëðly ieey ¦¤¥§¦¦©¤¤¨¨§¦¦©§¨¦§

dúaeúkL ét ìò óà ,äðî äàîzny dlranàì ,äðî àlà dðéà ¥¨¨¤©©¦¤§¨¨¥¨¤¨¨¤Ÿ
øBkîéoeik ,llk el` miqkpn maidåéñëð ìkLznd lyïéàøçà ¦§¤¨§¨¨©£¨¦

.dúaeúëìoipwa xirvd eig`l aiigzdy mai eze` s` `linne ¦§¨¨
epi`y oeike ,el mxkn eli`k df ixd ,znd iqkpn zivgn el oziy

.melk eig`l ozep epi` ,mxkenl i`yx
:sqei ax lr `xnbd dywnéiaà déì øîà,sqei axlåikàëéä ìk ¨©¥©©¥§¨¥¨

éðéáæ déðéáæ äåä àì ,ïéaæc áb ìò óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàcike - §¨©¨¨Ÿ¦©¥©©©§©¦Ÿ£¨§¦¥§¦¥
ezxikn oi` xkne xar m` ,xekni `ly minkg exn`y mewn lka

,dlgïðúäådpyna(.gr lirl)ixg` miqkp dl eltpy dy` , §¨§©
,dqx`zdyøBkîz ,íéøîBà éànL úéaz` xeknl zi`yx - ¥©©§¦¦§

.diqkp,øBkîz àì ,íéøîBà ìlä úéáe`id ef dxiknay oeik ¥¦¥§¦Ÿ¦§
.beln iqkpk el zeidl miie`x eidy miqkpd z` qex`l dciqtn

mpn`íàL ,íéãBî elàå elàe dxar,äðúðå äøëîoipwd.íéi÷m`e ¥¨¥¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨
iqkpa xekni `ly minkg exn`y s`y xnel ozip mai iabl s` ok

.ezxikn dlg ,xkn m` mewn lkn ,dnaid
:df oecipa mitqep mi`xen` ly zerc d`ian `xnbdäeçìL- ©§¨

,iia`l sqei ax oiay df mixace oic eglydén÷ì[eiptl-]éaøc §©¥§©¦
,étt øa àðéðç.ezrc z` xn`iyóñBé áøãk dçìLz` gly - £¦¨©©¦©§¨¦§©¥

.dlg zeaiigzdd oi`y ,sqei ax ixack ezaeyzeèà ,éiaà øîà̈©©©¥¨
[m`d-]dì äìz éték ,étt øa àðéðç éaøezaeyza dlz minfp - ©¦£¦¨©©¦¦¥¨¨¨

dn ,xnelk ,eixac z` lawp ok zngny ,dze`pl ,sqei ax ly
,dpyndn `iyewd z` ayiil ick sqei ax ixac lr eixaca siqed

.dxiknd dlg ,xeknl minkg exq`y mewna s`y gkenyäeçìL©§¨
,éiaàãk dçìL ,éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc dén÷ìdlg dxikndy §©¥§©©§¦§¥§©©¦©§¨¦§©©¥

glye ineipn ax siqed j` .el` miqkpa xeknl el xeq` didy s`
,mdløîà éàåxn`i m`e -àðéøçà àîòè óñBé áø damrh - §¦¨©¨©¥©£¨©£¦¨

,dlg dxiknd oi`y xeaq `ed ezngny ,xg`éì eçìL.enrh z` ¦§¦
:eixacl di`x `ian sqei ax÷ôð[`vi-]óñBé áødi`x ytgl ¨©©¥

,eixaclçkLàå ÷c,el zriiqnd `ziixa `vne zeziixaa wiic - ¨§©§©
äéäL éøä ,àéðúcmc`äLBðzernúîe ,åéçàamcew delnd g`d §©§¨£¥¤¨¨¤§¨¦¥

,eaeg z` eig` el rxtyçépäåezy` z` zny delndúøîBL §¦¦©¤¤
,íáé,eixg` rxf gipd `lyøîàé àì,dnaiil cizrd deld g`d ¨¨ŸŸ©

LøBé éðàLå ìéàBäz` maii`yk ig` oenn z` yxil cizr - ¦§¤£¦¥
,ezy`éz÷æçäjixv ipi`e ,el aiig iziidy df aega izikf - ¤¡©§¦

,erxetlàlàeiqkp lky ,znd zwfgl eaeg z` mlyl eilr ¤¨
okle ,ezy` zaezkl micareynïéàéöBîaegd zern z`îd o,íái ¦¦¦¨¨

,ò÷ø÷ ïäa çwéå,dnail zcareyn didzyàeäåmaid -ìëBàz` §¦©¨¤©§©§¥
dúBøét,znd eig`n yxiy miqkp x`yk ,rwxwd ly ¥

oeike .mdizexit z` lke` maide ,dnaid zaezkl micareyny
,eaeg z` znd zwfgl xifgdl maid jixvy ef `ziixan gkeny
leki epi`y oky lk ,znd zeyxa oiicr did `l df oenny s`

.znd zeyxn miqkpe zerwxw `ivedle xeknl
:sqei ax ly ezii`x z` dgec iia`àîìc ,éiaà déì øîà`ny - ¨©¥©©¥¦§¨

rwxw aegd inca zepwl maid aiigy ,`ziixad zpeek ef oi`
`ziixad zpeek `l` ,dnail zcareyn didzyeãáò déì àáèc§¨¨¥¨§

déìzernd efafazi `ly ick ,envr xear aeh xac dyriy - ¥
rwxwd oi` zn`ae ,dizexit z` lk`ie rwxw dpwi ,eize`veda
zny eig`l eaeg z` rextl jixv epi`y oeik ,dnail zcareyn.

:ezii`x z` cinrne xfeg sqei axdéì øîà,iia`l sqei axàpz ¨©¥©¨
'ïéàéöBî' éðzrnyne ,'oi`iven' oeyl dpy `ziixaa `pzd - ¨¥¦¦

,egxk lra ok miyeryzøîà zàå`id `ziixad zpeekyàáèc §©§¨§©§§¨¨
.déì eãáò déì¥¨§¥

øeãäe exfg -äeçìLef `ziixan sqei ax ly ezii`xláøc dén÷ ¨©§¨©¥§©
,éîeçð áøc déøa éîeéðîxn` j` ,iia` ixacl dligzn mikqdy ©§¦§¥§©©¦
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xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc zeaezk(ycew zay meil)

:ef `xaq s` `xnbd dgecàîìck ef `ziixa,àéðúc ,àéä ïúð éaø ¦§¨©¦¨¨¦§©§¨
ì ïépî ,øîBà ïúð éaød oae`xBøéáça äLBðly mekq oerny,äðî ©¦¨¨¥¦©¦§¤©£¥¨¤

Bøéáçådpn dyep ,oerny -Bøéáça,ielïéàéöBnL ïépîaegd z` ©£¥©£¥¦©¦¤¦¦
äfî,[iel-] oexg`d deldn -äæì ïéðúBðåoey`xd delnl - ¦¤§§¦¨¤

oernye ,oernyl eaeg z` mlyi iely mixne` oi`e ,[oae`x-]
,oae`xl mlyiøîBì ãeîìz(f d xacna)eaeg-] FnW` z` aiWde' ©§©§¥¦¤£¨

'ebe FW`xA [oenna,'Bì íLà øLàì ïúðåoenn aiigdy epiide §Ÿ§¨©©£¤¨©
exiag m`e ,ezeyxa zeidl cizr oennd xwiry inl epzep exiagl
oi`y oeik ,ea dyepy inl `le ,xg` eze`l epzep ,xg`l oenn aiig
`l` ,oae`xl oernyne oernyl ieln zernd z` xiardl `xaq

oae`xl iel mlyioeike ,ozp iaxk zxaeq `ziixady okzi ok m`e .
zaezkl micareyn znd iqkpe ,znl oenn aiig maid didy
careyn didiy ,znd zwfgl aegd z` xifgdl maid aiig ,ezy`

.dnaid zaezkl
:ef `ziixa ongp ax dgc recn zx`an `xnbdàlàax ly enrh ¤¨

y meyn `ed ongpäaeúëa éøîeç éøz øéîçîc àpz ïçkLà àì- Ÿ©§§¨©¨§©£¦§¥§¥¦§¨
oeik ,daezka zexneg izy xingdl ozipy xaeqd `pz ep`vn `l
,zexneg izy yi ef `ziixaa eli`e ,mixteq ixacn `id dziiaby
dipyde ,daezkl micarzyn milhlhny ,xi`n iaxk zg`d

.eiyep iyepl aeg xifgdl deld aiigy ,ozp iaxkàlàep`vn `l ¤¨
,zg` `xneg `l` daezka mixingnk éàzxnegéà ,øéàî éaø ¦§©¦¥¦¦

kzxneg,ïúð éaøizy da dpye ef `ziixa xciqy in eli`e §©¦¨¨
oi`e ,ok xn` envrn `l` ,eaxn ok laiw `l i`cea zexneg

.eixac lr mikneq
:`xnbd zniiqnéiaàì déì àðòîLc eðééä ,ïk íà ,àáø øîàedf - ¨©¨¨¦¥©§§¨©§¨¥§©©¥

iia`n rney iziidy mrhdøîàc`ziixad lr,'äðLî dðéà Bæ' §¨©¥¨¦§¨
àéä éàî àðòãé àìå`ziixa dgec `edy enrh dn izrci `le - §Ÿ¨©§¨©¦

`pz ep`vn `ly zngn `ed enrhy oian ip` dzre ,dklddn ef
.daezka zexneg izy xingnd

* * *
:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdäîáé déì äìôðc ,àøáb àeää©©§¨§¨§¨¥§¨¨

axir,àéñçî àúîzlhen meaid zevny lecbd g`d did `ede ¨¨¨§©§¨
,eilrdépéî àhéâa dìñôéîì äeçà àòaepnn xirvd eig` dvx - §¨£¨§¦§§¨§¦¨¦¥

.meaia dze` xeq`ie ,hb dl oziy ici lr dnaid z` eilr leqtl
déì øîà,lecbd g`dézòc éàîC,ilr dlqetl jpevx recn -éà ¨©¥©©§¥¦

éñëð íeMî,znd iqkp z` inr yxil jpevxy zngn edf m` - ¦¦§¥
,àðà,yxeid ip` oicd cvne dpnaii`y s`Cì àðâéìt éñëða- £¨§¦§¥¨¦§¨¨

.eiqkpa jnr welg`déì øîà,ohwd g`déì zãáòc àðéôzñî ¨©¥¦§§¥¨§¨§©§¦
äànø äàúéãaîet ãéáòãkbdpy itk inr bdpzy yyeg ip` - ¦§¨¦§§¦¨¨©¨¨

gihady ,[lirl eay dyrnd `aedy] `zicanetn i`nx eze`
lk z` lhpe ea xfg maiiy ixg`e ,miqkpd zivgn z` eig`l

.envrl dyexiddéì øîà,lecbd g`dúéòa éà,jpevx m` -âBìt ¨©¥¦¨¥§
àzLäî Cì,meaid mcew ,dzr oipw ea dyre jwlga wfgd - ¨¥©§¨

wlgd z` dz` lehiz ,miqkpd lka dkf`e dze` maii`yke
.oipw ea ziyry

éMà áø øa øî øîà,df dyrn lràúà éëc áb ìò óà[`ayk-] ¨©©©©©¦©©©§¦¨¨
éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmyaBøéáçì øîBàä ,ïðçBé éaø ©¦¦¨©©¦¨¨¨¥©£¥

Bæ äøt CBLîe Cì,il zkiiydøçàì àlà Eì äéeð÷ äéäz àìå ¥§¨¨§Ÿ¦§¤§¨§¤¨§©©
exariyìL,íBé íéLe ,ezkiyn dliredìL øçàìäð÷ íBé íéLz` §¦§©©§¦¨¨

,dxtdeléôàådxtd dcnr `l mei miyly xg`ly onf eze`a m` ©£¦
dzid `l` ,dpewd zeyxa,íâàa úãîBòm`e .xwtd mewn `edy ¤¤©£©

zepwdl maiind g`d lekiy xnel mewn did o`k s` dxe`kl ok
ok xacd oi` ,envra mda dkfiy mcew miqkpd z` ohwd eig`l

c ,mixacd oia wlgl yi `l`,íúädzepwl dxt zkiyn iabl ¨¨
,mei miyly xg`lBãéa`id ixdy ,cin dzepwdl dpwnd ly §¨

la` .mei miyly xg`l mb dzepwdl leki okle ,ely,àëäeze`a ¨¨
,meaid mcew miqkpd z` eig`l dpwdyBãéa åàìleki epi` - ¨§¨

,mda dkf `l oiicr envr `ed ixdy ,dzr miqkpd z` el zepwdl
,yxiiy xg`le 'eiykrn' miqkpa dkfiy el xne` did m` elit`e
z` zepwl zexyt` oi`y ,sqei axk `id dklddy oeik ,dpwi `l

.dyexid

xn` cvik :`xnbd dywn .opgei iax ixaca dxizq dywn `xnbd
ezepwle eiykr utg jeynl ozipy opgei iax mya iy` ax xa xn

,mei miyly xg`l wxøîà ïéáø àúà ék àäåmya,ïðçBé éaø §¨¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨
mei miyly xg`l ezepwl ick utg jyendy.éð÷ àìzvxzn Ÿ¨¥

:`xnbdàä ,àéL÷ àìepiid ,oipwd lireny opgei iax xn`y dn - Ÿ©§¨¨
ote`adéì øîàcdpewl'åéLëòî éð÷'miyly exariy xg`l - §¨©¥§¥¥©§¨

oipwd ligziy ezpeeke ,eiykrn jl diepw dndad didz ,mei
e ,mei miyly xg`l miizqie eiykràäopgei iax xn`y dn - ¨

ote`a epiid ,epiipw lired `ly,åéLëòî éð÷ déì øîà àìc`l` §Ÿ¨©¥§¥¥©§¨
,oipw lk dyr `l onf eze`ay oeike ,mei miyly xg`l wx dpwiy

.dpw `l
.znd zyexia eig` mr welgl dvexd maia oecl dkiynn `xnbd

:`xnbd zxtqnàìeòî dépéî eòa,`ler z` daiyid ipa el`y - ¨¦¥¥¨
y g`,íaé,znd iqkpa dkfe÷léç Ck øçàå,eig`l eiqkp z`eäî ¦¥§©©¨¦¥©

:`ler mdl aiyd .eiyrn elg m`d -,íeìk àìå äNò àìixacke Ÿ¨¨§Ÿ§
mleky itl ,znd iqkp z` xeknl leki g`d oi`y sqei ax

:micinlzd el`ye etiqed .dnaid zaezkl micareyn÷léçz` ¦¥
miqkpd.eäî ,íaé Ck øçàå:`ler mdl aiyd.íeìk àìå äNò àì §©©¨¦¥©Ÿ¨¨§Ÿ§

:df ozne `yn lr `xnbd ddnzé÷úîàzLä ,úLL áø dì ó- ©§¦¨©¥¤©§¨
m`y ,dpey`xd mzl`ya micinlzl `ler wqty dzrn,íaé¦¥

,miqkpa dkf xakeøçàå ÷léç ,íeìk àìå äNò àì ,÷léç Ck øçàå§©©¨¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§¦¥§©©
àéòaî íaé Ckmiqkpd z` wlig m`y rinydl jxev yi ike - ¨¦¥¦©§¨

ixde ,dliren ezwelg oi`y ,mda dkf `l oiicry ,maiiy mcew
ly zel`y el` eid `l :`xnbd zvxzn .melk dyr `ly heyt
,dyrnl el`ypy zel`y `l` ,`ler ly ecenil jxca micinlz

eeåä íéNòî éðL`le ,mipey mixwn ipya el`yp zel`yd izy - §¥©£¦£
.oey`xd l`eyl `ler aiydy daeyzd z` oexg`d rny

:df oecipa yiwl yix ly ewqt z` `xnbd d`ian,ïéáø àúà ék¦¨¨¨¦
øîàmyaCk øçàå ÷léç ïéa ,÷léç Ck øçàå íaé ïéa ,Lé÷ì Léø ¨©¥¨¦¥¦¥§©©¨¦¥¥¦¥§©©¨

.íeìk àìå äNò àì ,íaé:dkldd z` `xnbd zwqetàì ,àúëìäå ¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§§¦§§¨Ÿ
.íeìk àìå äNò̈¨§Ÿ§

* * *
oiny xi`n iax xn` ,rwxwa oixaegnd [zexit] :dpyna epipy
gwli xzende ,zexit `la oiti od dnke zexita oiti od dnk oze`

,zexit lke` `ede rwxw odaíéøaeçnä úBøét ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥©§¨¦
.BlL ,ò÷øwì:`xnbd dywnéànàoi` minkg zrcl recn - ©©§©¤©©

,mail `l` ,dnail mikiiy zexitdåéñëð ìk àäåznd ly §¨¨§¨¨
dúaeúëì ïéàáøòå ïéàøçàzaezk melyzl miaxre mi`xg` - ©£¨¦§©§¨¦¦§¨¨

:`xnbd zvxzn .rwxwk mpic rwxwl mixaegnd zexite ,znd
,Lé÷ì Léø øîàe ,dpynd zqxib z` zepyl yiéðzzepyl yie - ¨©¥¨¦§¥

md rwxwl mixaegnd zexity ,da,'dlL'`le ,xi`n iax zrcke ¤¨
mpi` minkg ixacly ,miyelz zexita `l` xi`n iax lr ewlgp

daezkl micarzyn.

* * *
:dpyna epipydñðk,eznail maid.BzLàk àéä éøäzxxan §¨¨£¥¦§¦§

:`xnbdàúëìä éàîì.ezy`k dnaid oic dkld efi` iabl - §©¦§§¨
:`xnbd zx`anøîBì ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàxn`p ef dklda - ¨©©¦¥§©¦£¦¨©

,yecig,èâa dLøânL.dvilg dkixv dpi`edøéæçîem`e - ¤§¨§¨§¥©£¦¨
.'g` zy`' xeqi`a eilr dxeq` dpi`e ,dxifgdl i`yx dyxib

y jka yecigd dn :`xnbd ddnz,àèéLt ,èâa dLøâî`id ixdy §¨§¨§¥§¦¨
:`xnbd zvxzn .hba z`veid dy` lkkàîéúc eäîxeaq ziid - ©§¥¨

dX`l Fl DgwlE dilr `ai Dnai'y ,xnel'dîaéå(d dk mixac)øîà §¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨§¦§¨¨©
å ,àðîçødqpky ixg` s`äéìò íéðBLàøä ïéîeaé ïééãò`id - ©£¨¨§£©¦¦¦¨¦¦¨¤¨

e ,dnail oiicr zaygpébñéz àìic `l -èâa dìdxizdl ick Ÿ¦§¥¨§¥
,xg`l `ypidlàlàs` d`ivedl jxhviïì òîLî à÷ ,äöéìça ¤¨©£¦¨¨©§©¨

dy` lkk ,cal hba z`veiy ,`pzd.
:zeywdl `xnbd dkiynnàèéLt ,'døéæçî'lekiy ,df oic - ©£¦¨§¦¨

dy` lkk `id ixdy ,`ed heyt ,dyxiby xg`l dxifgdl maid
,dyxbzdy
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miwxt dyelya` cenr at sc ± iriax wxtzeaezk
àîìã.dfl oipzepe dfn oi`ivenc ,`id ozp iaxc ,drh `l inp `da Ðåì íùà øùàì

.ea dyep xy`l aizk `le ,ely oxwd xy`l Ðàìà`pzd drhe ,dpyn dpi` ikdl Ð

,mixteq ixacn `id ixdy ,daezka ixneg ixz dil zi`c `pz ogky` `lc ;d`pyy

`cgÐ`cge ,dl icarzyn ilhlhncÐ`l` .ozp iaxcn zn ly eaeg lran `iabc

iaxk i` ,da ipzinl dil ded ixneg jpdn `cg

ediiexz `pzc oeike .ozp iaxk i` xi`nÐ`l

eil`ne ,ok eaxn dlawxciqy in d`py

.icina dlr opiknq `le ,`ziixadàðòãé àìå
àéä éàîi`n` ,xaca mrh rcei iziid `l Ð

.dpyn dpi`äàîø äàúéãáîåôok ixg`y Ð

`zicanet .ea xfgÐopixn`ck ,d`nx edl ixw

oileg) `nlrad`yxp :(`,fkwjiwypÐipn

d`zicanet ,jikkjiielÐipyjifitye`

`z :ok enk (`,en `xza `aa) "mizad zwfg"ae]

ieg`e.[`zicanetc i`nx jlàúùäî âåìôÐ

jwlga wfgdeiykr dpi`y it lr s`e ,eiykrn

qepk`y cr jl diepw.welg`y e`qepk`ykl

oleka dkf`eÐit lr jwlga dz` dkf

jizwfgdy.eiykrníéùìù øçàì äð÷Ð

.ef dkiynaíâàá úãîåò åìéôàådpi`y Ð

.gweld zeyxaíúäxg`l dpewc `ed Ð

did eciac meyn ,miylydzepwdlzryn el

dkiyn `ipdn jkld .dkiynmiiwziykl

e`lniy ,i`pzdl.mei 'åãéá åàì àëäÐ

zepwdle eiykrn el mwlgl.dvxi m` el

eiykrn dkf qepk`ykl :inp dil xn` ik ,jkld

Ð,sqei axk ol `niiwc ,`ed icin e`l

opirawck.oizrnya onwl dizeek `zkld

dyry dn wlig jk xg`e mai :ol zi` elit`e

ieyrÐ.ecia e`l zdin `zydàúà éë àäå
'åëopgei iaxc jixte ,i`w dxt zkiyn iab Ð

.opgei iaxc`åéùëòî éð÷,miyly xg`l Ð

eribiykÐ.eiykrn jl diepw `dzíéùòî éðù
ååärny `le ,ef l`y `l ef l`yy ine Ð

ziaa cgi el`yp `ly .dpey`xd z` oexg`d

miyrn it lr `l` ,`nlra `qxibl yxcnd

.el`yp erxi`yúî ìù åéñëð ìë éðú÷ àäå
äúáåúëì ïéàøçà.rwxwk rwxwl xaegnde Ð

`xit mzdc ,beln iqkpc oixaegnl enc `le

inp ipde .miiw oxw `ki`c `kid opax dil epiwz

`kd la` .dizeyxa ixnbc ,edpip ixitÐ`pxw

dl zi`c `ed `ceariye ,`ed dicic `xite

lrac miign dl carzyi`c i`ne .ediilrÐ

.`ceariy irewt`l `ed `xit opixn` `léðú
äìùoiyelz` `l` dilr opax ibilt `le Ð

ilhlhn icaryn `lc xninle ,mitqk`e

.dzaezkläùøâîùäøéæçîå èâáilin ixz Ð

,dvilg dkixv dpi`e hba dyxbn :opirny`

dxifgdl dvx m`y opirny`eÐdxifgn

.dy` x`ykäéìò íéðåùàøä ïéîåáé ïééãò...dgwle" aizk ikdc ,dgwly it lr s` Ð

."dnaieïì òîùî à÷"dnaie" i`de .onwl dil opiyxc "dy`l"ne .ezy`k ziyrpc Ð

lral opiyxc.(a,g) zenaia ,dgxk
úéùòð
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àìzeaezk) "azekd"a opzc `de :xn`z m`e Ð daezka ixneg ixz xingnc `pz ogky`

iax ;mixg` cia deln e` oecwt el dide ,oiyxeie aeg lrae dy` gipde zny in :(`,ct

xn`c o`nle ,`pig meyn ,dy` zaezkl :`xnba yxtne .mday lyekl epzpi :xne` oetxh

aeg lra did `l m` e` ,dcen did Ð lyek dy` zaezk dzid m` ,di`xay lyekl inp

mzdc opiyxtn ded i`e .dy`l oipzep eidÐ llk

Ð mday lyekl ozil devn `l` ,oicd on `l Ð

ip`yc xnel yi Ð ikd `pic i` elit`e .`gip ded

,delnde oecwtd on oiwfgen oiyxeid oi`c ,mzd

iaiyg `lc ,rcz .ozp iaxcl jixv oi` jkl

eed `l Ð oiwfgen iaiyg eed i` `dc ,oiwfgen

.aeg lral e` daezkl icarzyn edcic ilhlhn

,deln dze`n wfgen maid ixd Ð `kd la`

Ð oiaiig mixg` eid elit`e ,aiigd `ed ixdy

jkl .i`w eig` mewnac Ð wfgen mai aiyg ded

.ozp iaxc jixv

äàúéãáîåôdne :xn`z m`e Ð d`nx

ax xn` `d ?dyr ze`nx

jka owiz dnc :cere !`piaf dipiaf ied `l :sqei

:wgvi epiax xne`e ?`zydn belti` xn`c

xg` ozil dvx `le ,d`zicanetd ea xfg lirlc

meyn `l Ð 'ek sqei ax :xn`wc `de .maiy

eilr jiiyy itl `l` ,dyrn eze`l jixv didy

.oicd eze`íúäyxit .ecia e`l `kd ecia

dkf qepk`ykl" inp dil xn` ik ,jkld :qxhpewa

sqei axk ol `niiwc ,`ed icin e`l Ð "eiykrn

mai ol zi` elit`e .dizeek `zkld onwl opiwqtc

`din `zyd Ð ieyr dyry dn ,wlig jk xg`e

:mdxa` oa oeyny epiaxl dywe .`ed ecia e`l

`rivn `aac `nw wxta ax xn`cn `py i`nc

jl diepw jnn dpgw`ykl ef dcy" :(a,fh)

:xnel yie !ecia e`lc ab lr s` ,dpw Ð "eiykrn

`le .mlerl `a `ly xac dpwn mc` xaq axc

zeaezk) "it lr s`" wxta opiwqtc ,ikd ol `niiw

.xlcpqd opgei iaxk (`,hp

àäÐ eiykrn xn` `lc `de eiykrn xn`c

il zycewn z` ixd" dy`l xne`l inc `l

jeza dyciwe xg` `a `le "miyly xg`l

elk`zpy it lr s` zycewnc Ð mei miyly

,"eiykrn" xn` `ly it lr s` ,zernd

.(`,hp) oiyeciwa "xne`d" wxta opixn`ck

`l m`y ,"eiykrn" opira `l i`ce sqkac

sqkd eli`k iede ,mlyl zaiig Ð el ycwzz

m` ,dkiyn iab `kd la` .miyly xg`l oira

,mei miyly xg`l dpw `l Ð "eiykrn" xn` `l

inp axe .dkiynd dwqt xak diipw zryac

ef dcy" :(a,fh) `rivn `aac `nw wxta xn`c

epiid Ð dpw "eiykrn jl diepw jnn dpgw`ykl

,xhya `ied dcy ziipw mzqc meyn (eiykrn)

e` xhyd ca`i `ny Ð "eiykrn" jixv jkle

xg`le eiykrn" xne`a dil `wtqn axc ab lr s`e .diipw zrya mlera didi `le ,rxwi

xn`wc `dc ,dpw Ð "dpgw`ykl eiykrn"a Ð ied dxfg i` ,ied d`pz i` "miyly

:cere .dpgwiykl `l` dzepwdl leki epi`e ,dzr ely dpi`c meyn epiid Ð "dpgw`ykl"

Ð "eiykrn" xn`wc oeiki`n `kdc opgei iaxe :xn`z m`e .icina iwetql `kil seqal

dpw mb`a zcnera `wxcc (a,et zeaezk) "azekd"a rnyn ikdc ?mb`a zcner `dzy opira i`n` Ð ied d`pz i`e .eiykrn lha `d Ð ea xfgc oeikc ?dpw i`n` Ð ied dxfg i` ?xaqw

ligzn eiykrn ,`l` ,ied dxfg `le ied d`pz Ð dil zilc ,dinrhl opgei iaxc l"ie !miyly xg`l cr ea xfg `le ,ied d`pzc oeik eiykrn dpw `dc ,inp dpwn zeyxa zcner elit`c Ð

.izkx`d (`,bv zenai) "dax dy`d"ae .dkiynl ie`xd mewn `edy ,mb`a miyly seqa `dzy jixv ikdle .(`,q) oiyeciwa "xne`d"a dil zi` oke .miyly xg`l cr xnbp epi`e oipwd

ïéùåìúäåxn`c `aiwr iaxl dzkf i`n` Ð idi` dncw `l` .qxhpewa yxitck ,daezkl icarzyn `l oilhlhnc xaqwc Ð dkf `ed mcw `nlya :xn`z m`e Ð dkf mcewd lk

,`kd la` .dzkf `l ,idi` dncw elit` Ð zeablc mzdc :xnel yie !`xnba mzd gkenck ,dzkf `l Ð `id dncw elit`c dil zi`e ,oiyxeil epzpi `l` oica oingxn oi`c (`,ct) onwl

.izkx`d onwle .eyg `l Ð `nlra ceariy `l` dl oi`yäîáéåp ikd `ni`e xninl `kile Ð `pngx xn`.mixac dnkl "dnaie" jixhvi`c ,in
edn
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ïépî :øîBà ïúð éaø ,àéðúc .àéä ïúð éaø àîìc¦§¨©¦¨¨¦§©§¨©¦¨¨¥¦©¦
ïéàéöBnL ïépî ,Bøéáça Bøéáçå ,äðî Bøéáça äLBðì§¤©£¥¨¤©£¥©£¥¦©¦¤¦¦

äæì ïéðúBðå äfî¯øLàì ïúðå" :øîBì ãeîìz ¦¤§§¦§¤©§©§¨©©£¤
éøz øéîçîc àpz ïçkLà àì ,àlà ."Bì íLà̈©¤¨¨©§©©©¨§©§¦§¥

àlà ,äaeúëa éøîeç¯éaøk éà ,øéàî éaøk éà §¥¦§¨¤¨¦§©¦¥¦¦§©¦
ééaàì déì àðòîLc eðééä ïk íà :àáø øîà .ïúð̈¨£©¨¨¦¥©§§¨©§¨¥§©©¥

î dðéà Bæ" øîàcàeää .àéä éàî àðòãé àìå ,"äðL ©£©¥¨¦§¨§¨¨©§¨©¦©
deçà àòa ,àéñçî àúîa äîáé déì äìôðc àøáb©§¨§¨§¨¥§¨¨§¨¨§©§¨§¨£

ézòc éàî :déì øîà .dépéî àhéâa dìñôéîìéà ?C §¦§§¨§¦¨¦¥£©¥©©§¥¦
éñëð íeMî¯:déì øîà .Cì àðâéìt éñëða àðà ¦¦§¥£¨§¦§¥¨¥§¨¨£©¥

.äànø äàúéãaîet ãéáòãk éì zãáòc àðéôzñî¦§©¥¨§¨§©§¦¦§¨¥§§¦¨¨©¨¨
úéòa éà :déì øîà¯øîà .àzLäî Cì âeìt £©¥¦¨¥§¨¥¨§¨£©

éîéc áø àúà éëc áb ìò óà :éLà áø øa øî̈©©©¦©©©§¦£¨©¦¦
äøt CBLîe Cì" Bøéáçì øîBàä :ïðçBé éaø øîà£©©¦¨¨¨¥©£¥¥§¨¨

ìL øçàì àlà Eì äéeð÷ äéäz àìå BæíBé íéL" §Ÿ¦§¤§¨§¤¨§©©§¦
¯ìL øçàì.íâàa úãîBò eléôàå ,äð÷ íBé íéL §©©§¦¨¨©£¦¤¤©£©

íúä¯àëä ,Bãéa¯ïéáø àúà ék àäå .Bãéa åàì ¨¨§¨¨¨¨§¨§¨¦£¨¨¦
déì øîàc àä ;àéL÷ àì !éð÷ àì :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¨¥¨©§¨¨©£©¥
."åéLëòî éð÷" déì øîà àìc àä "åéLëòî éð÷"§¥¥©§¨¨§Ÿ¨©¥§¥¥©§¨
àì ?eäî ÷léç Ck øçàå íaé :àleòî dépéî eòä¦¥¥¨¦¥§©©¨¦¥©Ÿ
àì ?eäî íaé Ck øçàå ÷léç .íeìë àìå äNò̈¨§Ÿ§¦¥§©©¨¦¥©Ÿ

é÷úî .íeìë àìå äNòíaé àzLä :úLL áø dì ó ¨¨§Ÿ§©§¦¨©¥¤¨§¨¦¥
÷léç Ck øçàå¯øçàå ÷léç ,íeìë àìå äNò àì §©©¨¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§¦¥§©©

ïéáø àúà ék .eåä íéNòî éðL !?àéòaî íaé Ck̈¦¥¦¨£¨§¥©£¦¨¦£¨¨¦
÷léç ïéa ,÷léç Ck øçàå íaé ïéa :Lé÷ì Léø øîà£©¥¨¦¥¦¥§©©¨¦¥¥¦¥

íaé Ck øçàå¯àì :àúëìäå .íeìë àìå äNò àì §©©¨¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§§¦§§¨Ÿ
íéøaeçîä úBøét íéøîBà íéîëçå" .íeìë àìå äNò̈¨§Ÿ§©£¨¦§¦¥©§¨¦
ïéàáøòå ïéàøçà åéñëð ìk àäå ?éànà ."BlL ò÷øwì©©§©¤©©§¨¨§¨¨©£¨¦§©§¨¦

?dúaeúëìdñðk" .dlL :éðz ,Lé÷ì Léø øîà ¦§¨¨¨©¥¨¦§¥¤¨§¨¨
éñBé éaø øîà ?àúëìä éàîì ."BzLàk àéä éøä£¥¦§¦§§©¦§§¨¨©©¦¥
dLøâî" .døéæçîe èâa dLøânL øîBì :àðéðç éaøa§©¦£¦¨©¤§¨§¨§¥©£¦¨§¨§¨

èâa"¯,àðîçø øîà "dîaéå" :àîéúc eäî !àèéLt §¥§¦¨©§¥¨§¦§¨¨©©£¨¨
aé ïééãòåäéìò íéðBLàøä ïéîe¯,èâa dì éâñéz àì ©£©¦¦¦¨¦¦¨¤¨¨¦§¥¨§¥

døéæçî" .ïì òîLî à÷ ,äöéìça àlà"¯!àèéLt ¤¨©£¦¨¨©§©¨©£¦¨§¦¨
åäî
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc zeaezk(ycew zay meil)

:ef `xaq s` `xnbd dgecàîìck ef `ziixa,àéðúc ,àéä ïúð éaø ¦§¨©¦¨¨¦§©§¨
ì ïépî ,øîBà ïúð éaød oae`xBøéáça äLBðly mekq oerny,äðî ©¦¨¨¥¦©¦§¤©£¥¨¤

Bøéáçådpn dyep ,oerny -Bøéáça,ielïéàéöBnL ïépîaegd z` ©£¥©£¥¦©¦¤¦¦
äfî,[iel-] oexg`d deldn -äæì ïéðúBðåoey`xd delnl - ¦¤§§¦¨¤

oernye ,oernyl eaeg z` mlyi iely mixne` oi`e ,[oae`x-]
,oae`xl mlyiøîBì ãeîìz(f d xacna)eaeg-] FnW` z` aiWde' ©§©§¥¦¤£¨

'ebe FW`xA [oenna,'Bì íLà øLàì ïúðåoenn aiigdy epiide §Ÿ§¨©©£¤¨©
exiag m`e ,ezeyxa zeidl cizr oennd xwiry inl epzep exiagl
oi`y oeik ,ea dyepy inl `le ,xg` eze`l epzep ,xg`l oenn aiig
`l` ,oae`xl oernyne oernyl ieln zernd z` xiardl `xaq

oae`xl iel mlyioeike ,ozp iaxk zxaeq `ziixady okzi ok m`e .
zaezkl micareyn znd iqkpe ,znl oenn aiig maid didy
careyn didiy ,znd zwfgl aegd z` xifgdl maid aiig ,ezy`

.dnaid zaezkl
:ef `ziixa ongp ax dgc recn zx`an `xnbdàlàax ly enrh ¤¨

y meyn `ed ongpäaeúëa éøîeç éøz øéîçîc àpz ïçkLà àì- Ÿ©§§¨©¨§©£¦§¥§¥¦§¨
oeik ,daezka zexneg izy xingdl ozipy xaeqd `pz ep`vn `l
,zexneg izy yi ef `ziixaa eli`e ,mixteq ixacn `id dziiaby
dipyde ,daezkl micarzyn milhlhny ,xi`n iaxk zg`d

.eiyep iyepl aeg xifgdl deld aiigy ,ozp iaxkàlàep`vn `l ¤¨
,zg` `xneg `l` daezka mixingnk éàzxnegéà ,øéàî éaø ¦§©¦¥¦¦

kzxneg,ïúð éaøizy da dpye ef `ziixa xciqy in eli`e §©¦¨¨
oi`e ,ok xn` envrn `l` ,eaxn ok laiw `l i`cea zexneg

.eixac lr mikneq
:`xnbd zniiqnéiaàì déì àðòîLc eðééä ,ïk íà ,àáø øîàedf - ¨©¨¨¦¥©§§¨©§¨¥§©©¥

iia`n rney iziidy mrhdøîàc`ziixad lr,'äðLî dðéà Bæ' §¨©¥¨¦§¨
àéä éàî àðòãé àìå`ziixa dgec `edy enrh dn izrci `le - §Ÿ¨©§¨©¦

`pz ep`vn `ly zngn `ed enrhy oian ip` dzre ,dklddn ef
.daezka zexneg izy xingnd

* * *
:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdäîáé déì äìôðc ,àøáb àeää©©§¨§¨§¨¥§¨¨

axir,àéñçî àúîzlhen meaid zevny lecbd g`d did `ede ¨¨¨§©§¨
,eilrdépéî àhéâa dìñôéîì äeçà àòaepnn xirvd eig` dvx - §¨£¨§¦§§¨§¦¨¦¥

.meaia dze` xeq`ie ,hb dl oziy ici lr dnaid z` eilr leqtl
déì øîà,lecbd g`dézòc éàîC,ilr dlqetl jpevx recn -éà ¨©¥©©§¥¦

éñëð íeMî,znd iqkp z` inr yxil jpevxy zngn edf m` - ¦¦§¥
,àðà,yxeid ip` oicd cvne dpnaii`y s`Cì àðâéìt éñëða- £¨§¦§¥¨¦§¨¨

.eiqkpa jnr welg`déì øîà,ohwd g`déì zãáòc àðéôzñî ¨©¥¦§§¥¨§¨§©§¦
äànø äàúéãaîet ãéáòãkbdpy itk inr bdpzy yyeg ip` - ¦§¨¦§§¦¨¨©¨¨

gihady ,[lirl eay dyrnd `aedy] `zicanetn i`nx eze`
lk z` lhpe ea xfg maiiy ixg`e ,miqkpd zivgn z` eig`l

.envrl dyexiddéì øîà,lecbd g`dúéòa éà,jpevx m` -âBìt ¨©¥¦¨¥§
àzLäî Cì,meaid mcew ,dzr oipw ea dyre jwlga wfgd - ¨¥©§¨

wlgd z` dz` lehiz ,miqkpd lka dkf`e dze` maii`yke
.oipw ea ziyry

éMà áø øa øî øîà,df dyrn lràúà éëc áb ìò óà[`ayk-] ¨©©©©©¦©©©§¦¨¨
éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmyaBøéáçì øîBàä ,ïðçBé éaø ©¦¦¨©©¦¨¨¨¥©£¥

Bæ äøt CBLîe Cì,il zkiiydøçàì àlà Eì äéeð÷ äéäz àìå ¥§¨¨§Ÿ¦§¤§¨§¤¨§©©
exariyìL,íBé íéLe ,ezkiyn dliredìL øçàìäð÷ íBé íéLz` §¦§©©§¦¨¨

,dxtdeléôàådxtd dcnr `l mei miyly xg`ly onf eze`a m` ©£¦
dzid `l` ,dpewd zeyxa,íâàa úãîBòm`e .xwtd mewn `edy ¤¤©£©

zepwdl maiind g`d lekiy xnel mewn did o`k s` dxe`kl ok
ok xacd oi` ,envra mda dkfiy mcew miqkpd z` ohwd eig`l

c ,mixacd oia wlgl yi `l`,íúädzepwl dxt zkiyn iabl ¨¨
,mei miyly xg`lBãéa`id ixdy ,cin dzepwdl dpwnd ly §¨

la` .mei miyly xg`l mb dzepwdl leki okle ,ely,àëäeze`a ¨¨
,meaid mcew miqkpd z` eig`l dpwdyBãéa åàìleki epi` - ¨§¨

,mda dkf `l oiicr envr `ed ixdy ,dzr miqkpd z` el zepwdl
,yxiiy xg`le 'eiykrn' miqkpa dkfiy el xne` did m` elit`e
z` zepwl zexyt` oi`y ,sqei axk `id dklddy oeik ,dpwi `l

.dyexid

xn` cvik :`xnbd dywn .opgei iax ixaca dxizq dywn `xnbd
ezepwle eiykr utg jeynl ozipy opgei iax mya iy` ax xa xn

,mei miyly xg`l wxøîà ïéáø àúà ék àäåmya,ïðçBé éaø §¨¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨
mei miyly xg`l ezepwl ick utg jyendy.éð÷ àìzvxzn Ÿ¨¥

:`xnbdàä ,àéL÷ àìepiid ,oipwd lireny opgei iax xn`y dn - Ÿ©§¨¨
ote`adéì øîàcdpewl'åéLëòî éð÷'miyly exariy xg`l - §¨©¥§¥¥©§¨

oipwd ligziy ezpeeke ,eiykrn jl diepw dndad didz ,mei
e ,mei miyly xg`l miizqie eiykràäopgei iax xn`y dn - ¨

ote`a epiid ,epiipw lired `ly,åéLëòî éð÷ déì øîà àìc`l` §Ÿ¨©¥§¥¥©§¨
,oipw lk dyr `l onf eze`ay oeike ,mei miyly xg`l wx dpwiy

.dpw `l
.znd zyexia eig` mr welgl dvexd maia oecl dkiynn `xnbd

:`xnbd zxtqnàìeòî dépéî eòa,`ler z` daiyid ipa el`y - ¨¦¥¥¨
y g`,íaé,znd iqkpa dkfe÷léç Ck øçàå,eig`l eiqkp z`eäî ¦¥§©©¨¦¥©

:`ler mdl aiyd .eiyrn elg m`d -,íeìk àìå äNò àìixacke Ÿ¨¨§Ÿ§
mleky itl ,znd iqkp z` xeknl leki g`d oi`y sqei ax

:micinlzd el`ye etiqed .dnaid zaezkl micareyn÷léçz` ¦¥
miqkpd.eäî ,íaé Ck øçàå:`ler mdl aiyd.íeìk àìå äNò àì §©©¨¦¥©Ÿ¨¨§Ÿ§

:df ozne `yn lr `xnbd ddnzé÷úîàzLä ,úLL áø dì ó- ©§¦¨©¥¤©§¨
m`y ,dpey`xd mzl`ya micinlzl `ler wqty dzrn,íaé¦¥

,miqkpa dkf xakeøçàå ÷léç ,íeìk àìå äNò àì ,÷léç Ck øçàå§©©¨¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§¦¥§©©
àéòaî íaé Ckmiqkpd z` wlig m`y rinydl jxev yi ike - ¨¦¥¦©§¨

ixde ,dliren ezwelg oi`y ,mda dkf `l oiicry ,maiiy mcew
ly zel`y el` eid `l :`xnbd zvxzn .melk dyr `ly heyt
,dyrnl el`ypy zel`y `l` ,`ler ly ecenil jxca micinlz

eeåä íéNòî éðL`le ,mipey mixwn ipya el`yp zel`yd izy - §¥©£¦£
.oey`xd l`eyl `ler aiydy daeyzd z` oexg`d rny

:df oecipa yiwl yix ly ewqt z` `xnbd d`ian,ïéáø àúà ék¦¨¨¨¦
øîàmyaCk øçàå ÷léç ïéa ,÷léç Ck øçàå íaé ïéa ,Lé÷ì Léø ¨©¥¨¦¥¦¥§©©¨¦¥¥¦¥§©©¨

.íeìk àìå äNò àì ,íaé:dkldd z` `xnbd zwqetàì ,àúëìäå ¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§§¦§§¨Ÿ
.íeìk àìå äNò̈¨§Ÿ§

* * *
oiny xi`n iax xn` ,rwxwa oixaegnd [zexit] :dpyna epipy
gwli xzende ,zexit `la oiti od dnke zexita oiti od dnk oze`

,zexit lke` `ede rwxw odaíéøaeçnä úBøét ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥©§¨¦
.BlL ,ò÷øwì:`xnbd dywnéànàoi` minkg zrcl recn - ©©§©¤©©

,mail `l` ,dnail mikiiy zexitdåéñëð ìk àäåznd ly §¨¨§¨¨
dúaeúëì ïéàáøòå ïéàøçàzaezk melyzl miaxre mi`xg` - ©£¨¦§©§¨¦¦§¨¨

:`xnbd zvxzn .rwxwk mpic rwxwl mixaegnd zexite ,znd
,Lé÷ì Léø øîàe ,dpynd zqxib z` zepyl yiéðzzepyl yie - ¨©¥¨¦§¥

md rwxwl mixaegnd zexity ,da,'dlL'`le ,xi`n iax zrcke ¤¨
mpi` minkg ixacly ,miyelz zexita `l` xi`n iax lr ewlgp

daezkl micarzyn.

* * *
:dpyna epipydñðk,eznail maid.BzLàk àéä éøäzxxan §¨¨£¥¦§¦§

:`xnbdàúëìä éàîì.ezy`k dnaid oic dkld efi` iabl - §©¦§§¨
:`xnbd zx`anøîBì ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàxn`p ef dklda - ¨©©¦¥§©¦£¦¨©

,yecig,èâa dLøânL.dvilg dkixv dpi`edøéæçîem`e - ¤§¨§¨§¥©£¦¨
.'g` zy`' xeqi`a eilr dxeq` dpi`e ,dxifgdl i`yx dyxib

y jka yecigd dn :`xnbd ddnz,àèéLt ,èâa dLøâî`id ixdy §¨§¨§¥§¦¨
:`xnbd zvxzn .hba z`veid dy` lkkàîéúc eäîxeaq ziid - ©§¥¨

dX`l Fl DgwlE dilr `ai Dnai'y ,xnel'dîaéå(d dk mixac)øîà §¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨§¦§¨¨©
å ,àðîçødqpky ixg` s`äéìò íéðBLàøä ïéîeaé ïééãò`id - ©£¨¨§£©¦¦¦¨¦¦¨¤¨

e ,dnail oiicr zaygpébñéz àìic `l -èâa dìdxizdl ick Ÿ¦§¥¨§¥
,xg`l `ypidlàlàs` d`ivedl jxhviïì òîLî à÷ ,äöéìça ¤¨©£¦¨¨©§©¨

dy` lkk ,cal hba z`veiy ,`pzd.
:zeywdl `xnbd dkiynnàèéLt ,'døéæçî'lekiy ,df oic - ©£¦¨§¦¨

dy` lkk `id ixdy ,`ed heyt ,dyxiby xg`l dxifgdl maid
,dyxbzdy
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miwxt dyelya` cenr at sc ± iriax wxtzeaezk
àîìã.dfl oipzepe dfn oi`ivenc ,`id ozp iaxc ,drh `l inp `da Ðåì íùà øùàì

.ea dyep xy`l aizk `le ,ely oxwd xy`l Ðàìà`pzd drhe ,dpyn dpi` ikdl Ð

,mixteq ixacn `id ixdy ,daezka ixneg ixz dil zi`c `pz ogky` `lc ;d`pyy

`cgÐ`cge ,dl icarzyn ilhlhncÐ`l` .ozp iaxcn zn ly eaeg lran `iabc

iaxk i` ,da ipzinl dil ded ixneg jpdn `cg

ediiexz `pzc oeike .ozp iaxk i` xi`nÐ`l

eil`ne ,ok eaxn dlawxciqy in d`py

.icina dlr opiknq `le ,`ziixadàðòãé àìå
àéä éàîi`n` ,xaca mrh rcei iziid `l Ð

.dpyn dpi`äàîø äàúéãáîåôok ixg`y Ð

`zicanet .ea xfgÐopixn`ck ,d`nx edl ixw

oileg) `nlrad`yxp :(`,fkwjiwypÐipn

d`zicanet ,jikkjiielÐipyjifitye`

`z :ok enk (`,en `xza `aa) "mizad zwfg"ae]

ieg`e.[`zicanetc i`nx jlàúùäî âåìôÐ

jwlga wfgdeiykr dpi`y it lr s`e ,eiykrn

qepk`y cr jl diepw.welg`y e`qepk`ykl

oleka dkf`eÐit lr jwlga dz` dkf

jizwfgdy.eiykrníéùìù øçàì äð÷Ð

.ef dkiynaíâàá úãîåò åìéôàådpi`y Ð

.gweld zeyxaíúäxg`l dpewc `ed Ð

did eciac meyn ,miylydzepwdlzryn el

dkiyn `ipdn jkld .dkiynmiiwziykl

e`lniy ,i`pzdl.mei 'åãéá åàì àëäÐ

zepwdle eiykrn el mwlgl.dvxi m` el

eiykrn dkf qepk`ykl :inp dil xn` ik ,jkld

Ð,sqei axk ol `niiwc ,`ed icin e`l

opirawck.oizrnya onwl dizeek `zkld

dyry dn wlig jk xg`e mai :ol zi` elit`e

ieyrÐ.ecia e`l zdin `zydàúà éë àäå
'åëopgei iaxc jixte ,i`w dxt zkiyn iab Ð

.opgei iaxc`åéùëòî éð÷,miyly xg`l Ð

eribiykÐ.eiykrn jl diepw `dzíéùòî éðù
ååärny `le ,ef l`y `l ef l`yy ine Ð

ziaa cgi el`yp `ly .dpey`xd z` oexg`d

miyrn it lr `l` ,`nlra `qxibl yxcnd

.el`yp erxi`yúî ìù åéñëð ìë éðú÷ àäå
äúáåúëì ïéàøçà.rwxwk rwxwl xaegnde Ð

`xit mzdc ,beln iqkpc oixaegnl enc `le

inp ipde .miiw oxw `ki`c `kid opax dil epiwz

`kd la` .dizeyxa ixnbc ,edpip ixitÐ`pxw

dl zi`c `ed `ceariye ,`ed dicic `xite

lrac miign dl carzyi`c i`ne .ediilrÐ

.`ceariy irewt`l `ed `xit opixn` `léðú
äìùoiyelz` `l` dilr opax ibilt `le Ð

ilhlhn icaryn `lc xninle ,mitqk`e

.dzaezkläùøâîùäøéæçîå èâáilin ixz Ð

,dvilg dkixv dpi`e hba dyxbn :opirny`

dxifgdl dvx m`y opirny`eÐdxifgn

.dy` x`ykäéìò íéðåùàøä ïéîåáé ïééãò...dgwle" aizk ikdc ,dgwly it lr s` Ð

."dnaieïì òîùî à÷"dnaie" i`de .onwl dil opiyxc "dy`l"ne .ezy`k ziyrpc Ð

lral opiyxc.(a,g) zenaia ,dgxk
úéùòð
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àìzeaezk) "azekd"a opzc `de :xn`z m`e Ð daezka ixneg ixz xingnc `pz ogky`

iax ;mixg` cia deln e` oecwt el dide ,oiyxeie aeg lrae dy` gipde zny in :(`,ct

xn`c o`nle ,`pig meyn ,dy` zaezkl :`xnba yxtne .mday lyekl epzpi :xne` oetxh

aeg lra did `l m` e` ,dcen did Ð lyek dy` zaezk dzid m` ,di`xay lyekl inp

mzdc opiyxtn ded i`e .dy`l oipzep eidÐ llk

Ð mday lyekl ozil devn `l` ,oicd on `l Ð

ip`yc xnel yi Ð ikd `pic i` elit`e .`gip ded

,delnde oecwtd on oiwfgen oiyxeid oi`c ,mzd

iaiyg `lc ,rcz .ozp iaxcl jixv oi` jkl

eed `l Ð oiwfgen iaiyg eed i` `dc ,oiwfgen

.aeg lral e` daezkl icarzyn edcic ilhlhn

,deln dze`n wfgen maid ixd Ð `kd la`

Ð oiaiig mixg` eid elit`e ,aiigd `ed ixdy

jkl .i`w eig` mewnac Ð wfgen mai aiyg ded

.ozp iaxc jixv

äàúéãáîåôdne :xn`z m`e Ð d`nx

ax xn` `d ?dyr ze`nx

jka owiz dnc :cere !`piaf dipiaf ied `l :sqei

:wgvi epiax xne`e ?`zydn belti` xn`c

xg` ozil dvx `le ,d`zicanetd ea xfg lirlc

meyn `l Ð 'ek sqei ax :xn`wc `de .maiy

eilr jiiyy itl `l` ,dyrn eze`l jixv didy

.oicd eze`íúäyxit .ecia e`l `kd ecia

dkf qepk`ykl" inp dil xn` ik ,jkld :qxhpewa

sqei axk ol `niiwc ,`ed icin e`l Ð "eiykrn

mai ol zi` elit`e .dizeek `zkld onwl opiwqtc

`din `zyd Ð ieyr dyry dn ,wlig jk xg`e

:mdxa` oa oeyny epiaxl dywe .`ed ecia e`l

`rivn `aac `nw wxta ax xn`cn `py i`nc

jl diepw jnn dpgw`ykl ef dcy" :(a,fh)

:xnel yie !ecia e`lc ab lr s` ,dpw Ð "eiykrn

`le .mlerl `a `ly xac dpwn mc` xaq axc

zeaezk) "it lr s`" wxta opiwqtc ,ikd ol `niiw

.xlcpqd opgei iaxk (`,hp

àäÐ eiykrn xn` `lc `de eiykrn xn`c

il zycewn z` ixd" dy`l xne`l inc `l

jeza dyciwe xg` `a `le "miyly xg`l

elk`zpy it lr s` zycewnc Ð mei miyly

,"eiykrn" xn` `ly it lr s` ,zernd

.(`,hp) oiyeciwa "xne`d" wxta opixn`ck

`l m`y ,"eiykrn" opira `l i`ce sqkac

sqkd eli`k iede ,mlyl zaiig Ð el ycwzz

m` ,dkiyn iab `kd la` .miyly xg`l oira

,mei miyly xg`l dpw `l Ð "eiykrn" xn` `l

inp axe .dkiynd dwqt xak diipw zryac

ef dcy" :(a,fh) `rivn `aac `nw wxta xn`c

epiid Ð dpw "eiykrn jl diepw jnn dpgw`ykl

,xhya `ied dcy ziipw mzqc meyn (eiykrn)

e` xhyd ca`i `ny Ð "eiykrn" jixv jkle

xg`le eiykrn" xne`a dil `wtqn axc ab lr s`e .diipw zrya mlera didi `le ,rxwi

xn`wc `dc ,dpw Ð "dpgw`ykl eiykrn"a Ð ied dxfg i` ,ied d`pz i` "miyly

:cere .dpgwiykl `l` dzepwdl leki epi`e ,dzr ely dpi`c meyn epiid Ð "dpgw`ykl"

Ð "eiykrn" xn`wc oeiki`n `kdc opgei iaxe :xn`z m`e .icina iwetql `kil seqal

dpw mb`a zcnera `wxcc (a,et zeaezk) "azekd"a rnyn ikdc ?mb`a zcner `dzy opira i`n` Ð ied d`pz i`e .eiykrn lha `d Ð ea xfgc oeikc ?dpw i`n` Ð ied dxfg i` ?xaqw

ligzn eiykrn ,`l` ,ied dxfg `le ied d`pz Ð dil zilc ,dinrhl opgei iaxc l"ie !miyly xg`l cr ea xfg `le ,ied d`pzc oeik eiykrn dpw `dc ,inp dpwn zeyxa zcner elit`c Ð

.izkx`d (`,bv zenai) "dax dy`d"ae .dkiynl ie`xd mewn `edy ,mb`a miyly seqa `dzy jixv ikdle .(`,q) oiyeciwa "xne`d"a dil zi` oke .miyly xg`l cr xnbp epi`e oipwd

ïéùåìúäåxn`c `aiwr iaxl dzkf i`n` Ð idi` dncw `l` .qxhpewa yxitck ,daezkl icarzyn `l oilhlhnc xaqwc Ð dkf `ed mcw `nlya :xn`z m`e Ð dkf mcewd lk

,`kd la` .dzkf `l ,idi` dncw elit` Ð zeablc mzdc :xnel yie !`xnba mzd gkenck ,dzkf `l Ð `id dncw elit`c dil zi`e ,oiyxeil epzpi `l` oica oingxn oi`c (`,ct) onwl

.izkx`d onwle .eyg `l Ð `nlra ceariy `l` dl oi`yäîáéåp ikd `ni`e xninl `kile Ð `pngx xn`.mixac dnkl "dnaie" jixhvi`c ,in
edn
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ïépî :øîBà ïúð éaø ,àéðúc .àéä ïúð éaø àîìc¦§¨©¦¨¨¦§©§¨©¦¨¨¥¦©¦
ïéàéöBnL ïépî ,Bøéáça Bøéáçå ,äðî Bøéáça äLBðì§¤©£¥¨¤©£¥©£¥¦©¦¤¦¦

äæì ïéðúBðå äfî¯øLàì ïúðå" :øîBì ãeîìz ¦¤§§¦§¤©§©§¨©©£¤
éøz øéîçîc àpz ïçkLà àì ,àlà ."Bì íLà̈©¤¨¨©§©©©¨§©§¦§¥

àlà ,äaeúëa éøîeç¯éaøk éà ,øéàî éaøk éà §¥¦§¨¤¨¦§©¦¥¦¦§©¦
ééaàì déì àðòîLc eðééä ïk íà :àáø øîà .ïúð̈¨£©¨¨¦¥©§§¨©§¨¥§©©¥

î dðéà Bæ" øîàcàeää .àéä éàî àðòãé àìå ,"äðL ©£©¥¨¦§¨§¨¨©§¨©¦©
deçà àòa ,àéñçî àúîa äîáé déì äìôðc àøáb©§¨§¨§¨¥§¨¨§¨¨§©§¨§¨£

ézòc éàî :déì øîà .dépéî àhéâa dìñôéîìéà ?C §¦§§¨§¦¨¦¥£©¥©©§¥¦
éñëð íeMî¯:déì øîà .Cì àðâéìt éñëða àðà ¦¦§¥£¨§¦§¥¨¥§¨¨£©¥

.äànø äàúéãaîet ãéáòãk éì zãáòc àðéôzñî¦§©¥¨§¨§©§¦¦§¨¥§§¦¨¨©¨¨
úéòa éà :déì øîà¯øîà .àzLäî Cì âeìt £©¥¦¨¥§¨¥¨§¨£©

éîéc áø àúà éëc áb ìò óà :éLà áø øa øî̈©©©¦©©©§¦£¨©¦¦
äøt CBLîe Cì" Bøéáçì øîBàä :ïðçBé éaø øîà£©©¦¨¨¨¥©£¥¥§¨¨

ìL øçàì àlà Eì äéeð÷ äéäz àìå BæíBé íéL" §Ÿ¦§¤§¨§¤¨§©©§¦
¯ìL øçàì.íâàa úãîBò eléôàå ,äð÷ íBé íéL §©©§¦¨¨©£¦¤¤©£©

íúä¯àëä ,Bãéa¯ïéáø àúà ék àäå .Bãéa åàì ¨¨§¨¨¨¨§¨§¨¦£¨¨¦
déì øîàc àä ;àéL÷ àì !éð÷ àì :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¨¥¨©§¨¨©£©¥
."åéLëòî éð÷" déì øîà àìc àä "åéLëòî éð÷"§¥¥©§¨¨§Ÿ¨©¥§¥¥©§¨
àì ?eäî ÷léç Ck øçàå íaé :àleòî dépéî eòä¦¥¥¨¦¥§©©¨¦¥©Ÿ
àì ?eäî íaé Ck øçàå ÷léç .íeìë àìå äNò̈¨§Ÿ§¦¥§©©¨¦¥©Ÿ

é÷úî .íeìë àìå äNòíaé àzLä :úLL áø dì ó ¨¨§Ÿ§©§¦¨©¥¤¨§¨¦¥
÷léç Ck øçàå¯øçàå ÷léç ,íeìë àìå äNò àì §©©¨¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§¦¥§©©

ïéáø àúà ék .eåä íéNòî éðL !?àéòaî íaé Ck̈¦¥¦¨£¨§¥©£¦¨¦£¨¨¦
÷léç ïéa ,÷léç Ck øçàå íaé ïéa :Lé÷ì Léø øîà£©¥¨¦¥¦¥§©©¨¦¥¥¦¥

íaé Ck øçàå¯àì :àúëìäå .íeìë àìå äNò àì §©©¨¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§§¦§§¨Ÿ
íéøaeçîä úBøét íéøîBà íéîëçå" .íeìë àìå äNò̈¨§Ÿ§©£¨¦§¦¥©§¨¦
ïéàáøòå ïéàøçà åéñëð ìk àäå ?éànà ."BlL ò÷øwì©©§©¤©©§¨¨§¨¨©£¨¦§©§¨¦

?dúaeúëìdñðk" .dlL :éðz ,Lé÷ì Léø øîà ¦§¨¨¨©¥¨¦§¥¤¨§¨¨
éñBé éaø øîà ?àúëìä éàîì ."BzLàk àéä éøä£¥¦§¦§§©¦§§¨¨©©¦¥
dLøâî" .døéæçîe èâa dLøânL øîBì :àðéðç éaøa§©¦£¦¨©¤§¨§¨§¥©£¦¨§¨§¨

èâa"¯,àðîçø øîà "dîaéå" :àîéúc eäî !àèéLt §¥§¦¨©§¥¨§¦§¨¨©©£¨¨
aé ïééãòåäéìò íéðBLàøä ïéîe¯,èâa dì éâñéz àì ©£©¦¦¦¨¦¦¨¤¨¨¦§¥¨§¥

døéæçî" .ïì òîLî à÷ ,äöéìça àlà"¯!àèéLt ¤¨©£¦¨¨©§©¨©£¦¨§¦¨
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miwxtרמב dyelyaa cenr at sc ± iriax wxtzeaezk
åúùàë úéùòð.`xizi `xw ,"dy`l" aizkc Ðåì åð÷ä äùà,minyd on df mail Ð

.oi`eyip xhy dl aezkl eilr oi`øîàé àì ïëå éàîezy` drixb in ,`hiyt Ð

eznain?!àåä íúä.epgley iptl zern dl cgii `ly opixn`w eznai iab Ðáúë àìã
äì.miqkp da aezkilc ,mai i`d daezk Ðéàð÷ã.xak Ðàðéð÷ãå.zepwl cizr ip`y Ð

dai` `ki` jkldÐ`ly dzrc dknq `lc

.zernd eca`iïéà äùøéâoi` :opixn`c `ed Ð

x`yd on xeknl `a m`e ,daezk `l` dlÐ

.xekniäùøéâ àì.melk xekni `l Ðòîùî à÷
àáà éáøãë ïì`ed l`xyi m` ;lirlc ÐÐ

`yixn :xn`z m`e .dxifgne hba dyxbn

mzd !oi`xg` eiqkp lk :ipzwc ,dl opirny

.ikd opz inp ezy` iab `dc ,`ed daeh dvr

.dyxib `weec :opirny `xizi dpyn jdn la`

`l i`cÐdl ipzw i`nl?dteb `id meyn i`

Ði`ce `l` .dzaezk `l` dl oi`c `hiyt

`weicl,diipz dilicdyxib `l `d :wcinlÐ

.`lïì òîùî à÷ éàî.dnaia Ðàðéðúdl Ð

,eznaic dinle` i`ne ,ezy`ajixhvi`c

diipzinl?úéìãäéðéî äáåúë äìlr `l` Ð

.oey`xd dlra iqkp'åë ïéáúåë åéäeid `le Ð

micaryn.daezkd zeixg`l odiqkpåéä àìå
íéùð ïéàùåðeid `ly Ðzevex,mdl `ypil

:exn`yxbi e` zeniyklÐzeabl `vnp `l

.dyexi ly zern eripvi oiyxeidy ,melkúéáá
äéîç.dlra ziaa Ðúåøéùòozaezky Ð

.daexnúåúì÷,dy`x lr zgpny lq oink Ð

`lnzpy xg`l ,diklt da zpzepe.ieeh jltd

èéáòininl Ð.milbxéàöå êéúáåúë éìèÐ

.jkl zcgein dzidy itlïéàøçà éñëð ìëÐ

.oilhlhna daezk dl cgii `le
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åäîdilr `al xzen dnaiykc `hiyt `dÐ 'ek dcar dilr `pngx `nxc devn `nizc

d`iaa dcar dilr `pngx `nxc devn :xninl ol zile .dvxiy enk daxd ze`ia

i`eyipa la` ,xzl`l dyxbl ick "dnaie" `pngx xn` `lc Ð `ed `xaqc .dpey`x

.g` zy` xeqi`a mewiz `ni` Ð ipixg`

íúäjezn Ð 'ek i`pwc dl azk `lc `ed

oeik Ð ezy`ac rnyn qxhpewd yexit

`pin` dede ,mlyl aiig ,eca`i m` Ð dl azky

leki epi` ikd elit`c ol rnyn `w ,cgiil lekic

dknq `l Ð dl zilc dxeaqc oeikc .cgiil

ezelira `ied Ð dl zi`c ab lr s` ,dzrc

.(a,ep zeaezk) "it lr s`"a gkenck ,zepf zlira

yixa rnync :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe

dl cgiinyk ,ezy`ac ,(`,dp my) "it lr s`"

ab lr s` ,eilr ozeixg` oi` Ð `nzq oilhlhn

dy` zaezk oiyer oi` iab ."i`pwc" dl azkc

:dywd cere .zeixg` eilr laiw `lya oilhlhn

ikid ikc ?dl cgiinyk eznai zcqtn dnc

aiig Ð eca`pe mzq dl cgiiyk xn`w ezy`ac

Ð eca`pe mzq dl cgiiyk ,inp eznai ,mlyl

dzaezk zeixg`c ,oey`xd dlra iqkp lr zxfeg

azk `lc `ed mzd :yxit wgvi epiaxe !mdilr

`pin` ded Ð `yix `l` `pz `l i` :xnelk ,dl

dl cgii `lc ,onwl xninl opirack `nrhc

leki epi`c ,miqkp x`y xeknl ick dnail

la` ."i`pwc" dl azk `lc oeik Ð mxknl

i`dn xeknl lkei `ly xnel jiiy `l ezy`a

."i`pwc" dl azk `dc ,`nrh

à÷xeknl leki epi`y Ð `a` iaxk ol rnyn

`yixn `de :xn`z m`e .llk eig` iqkpa

oda gwli zern eig` gipd :opzc ,dl opirny

xyt` i` ok m` Ð zepwl jixvc oeike .'ek rwxw

`pin` ded Ð `yixn i`c :xnel yie !xeknl el

`w ,`l Ð miqkpd lk la` ,dzaezk cbpk `wec

.`xizi dpynn ol rnyn

ìáà:dniz Ð 'ek dl azk edi` `lc eznai

`idd ipzil `le ,`kdc `idd ipzile

!eznaic xnege lwn opirny ezy`c Ð onwlc

.`kti` `xaq `pin` ded `nyc :xnel yie

äìçúák miz`n dlezal oiazek eidÐ 'e

`le ,daezk dl micgin eid :yexit

eca`i m` miqkpd lk lr daezkd zeixg` did

,miyp oi`yep eid `le oipiwfn eide .zernd el`

`ny ze`xi eidy Ð `ypil zevex eid `ly

,dzaezkl dl ecgiy zern mze` oiyxeid eripvi

oi`c meyn epiid Ð zezlw odn oiyer eidyk jenqa epwizy enk ,zern oze` dcil ozil dlgzn epwiz `ly dne .oripvdl oileki oiyxeid oi`y Ð dia` ziaa dze` oigipn ediy epiwzd

,dlv` dry lk mde divtg mda zpzepy zezlwd enk dzeyxa zernd jk lk oi` ,edine .zern ozep did ynn `l ,inp i` .xenyl `id dlibx Ð milk la` ,xenyl zern dl ozil jxc

.dl mipzep eidy :l`ppg epiax yxit oke .dly `edy lkl xkip Ð oze` oi`exykc ,oi`yx opi` Ð zernd enk oripvdl oileki eid elit`e .zernd enk mripvdl oileki oiyxeid eid `le

,dzeyxa mpi` Ð eiykr la` .dl mlyn `ede el delne dqiitn did zernl wegc didyk minrty ,dl xne` did `l dligzay Ð "jizaezk lv` ikl" dl xne` dilr qrek didyk oiicre©§©

,hren geix `l` did `ly oeik ,oiicre .mpkynl el zl`yn dzid Ð xzeia zernl wegc didyke ,zezlw odn dyer dzide ,ding ziaa mze` oigipn ediy epiwzd .llk mdn dpdp did `le

`ivedl eilr dyw did dzry Ð miqkp lk lr zkneqe ,melk dl cgiin did `le ,oi`xg` eiqkp lk eidiy owize ghy oa oerny `ay cr .i`ve jizaezk ilh :dl xne` daxd qrekyk

.dl ozile zernèéáò.mz epiaxl d`xp ok .miapr ly hiard lre :(a,ar `rivn `aa) "jyp edfi`" wxta eznbece .`zxvrnl okilene miapr ea oipzepy Ð opiqxb zyegp ly
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déìò àðîçø àîøc äåöî :àîéúc eäî¯,dãáò ©§¥¨¦§¨¦§¨©£¨¨£¥£©¨
òîLî à÷ ,çà úLà øeqéàa déìò íe÷éz àzLäå§¨§¨¥£¥§¦¥¤¨¨©§©
,"äMàì Bì dç÷ìe" :àø÷ øîà ?éîð éëä àîéàå .ïì̈§¥¨¨¦©¦¨©§¨§¨¨§¦¨

dç÷lL ïåék¯àäzL ãáìa" .BzLàk úéNòð ¥¨¤§¨¨©£¥§¦§¦§©¤§¥
äMà ?àîòè éàî ."ïBLàøä dìòá éñëð ìò dúaeúk§¨¨©¦§¥©§¨¨¦©©£¨¦¨

ïBLàøî dì úéì éàå .íéîMä ïî Bì eð÷ä¯dì úéà ¦§¦©¨©¦§¦¥¨¥¦¦¨
àì" .dàéöBäì åéðéòa äl÷ àäz àlL éãk ,éðMî¦¥¦§¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨§¦¨Ÿ

éúaeúk éøä dì øîàé:àîéúc eäî ?"ïëå" éàî ."C Ÿ©¨£¥§¨¥©§¥©§¥¨
àëä ìáà "àðéð÷ãe éàð÷c" dì áúk àìc ,àeä íúä̈¨§Ÿ¨©¨¦§©§¨¥¨£¨¨¨
à÷ ,dzòc äëîñ àîéà "àðéð÷ãe éàð÷c" dì áúëc§¨©¨¦§©§¨¥¨¥¨¨§¨©§¨¨

dLøb" .ïì òîLî¯dLøb ."dúaeúk àlà dì ïéà¯ ©§©¨¥§¨¥¨¤¨§¨¨¥§¨
dLøb àì ,ïéà¯.àaà éaøãk ïì òîLî à÷ .àì ¦Ÿ¥§¨¨¨©§©¨¦§©¦©¨

"døéæçä¯àlà dì ïéàå íéLpä ìëk àéä éøä ¤¡¦¨£¥¦§¨©¨¦§¥¨¤¨
:àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî "døéæçä" ."dúaeúk§¨¨¤¡¦¨©¨©§©¨¨¥¨

døéæçîe äMàä úà Løâîä¯äaeúk úðî ìò ©§¨¥¤¨¦¨©£¦¨©§¨§¨
eäéàc ,àeä BzLà :àîéúc eäî !døéæçî äðBLàø¦¨©£¦¨©§¥¨¦§§¦
áúk eäéà àìc ,Bzîáé ìáà ,dépéî äaeúk dì áúk̈©¨§¨¦¥£¨§¦§§¨¦¨©

dì¯dépéî dúaeúk àîéà ,døãäàå dLøâc àëéä¯ ¨¥¨§¥§¨©£©§¨¥¨§¨¨¦¥
ïéáúBk eéä äðBLàøa :äãeäé áø øîà .ïì òîLî à÷̈©§©¨¨©©§¨¨¦¨¨§¦
eéä àìå ïéðé÷æî eéäå .äðî äðîìàìe íéúàî äìeúáì¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤§¨©§¦¦§Ÿ¨
ìk :ïwéúå çèL ïa ïBòîL àaL ãò .íéLð ïéàNBð§¦¨¦©¤¨¦§¤¨©§¦¥¨
äðBLàøa :éëä éîð àéðz .dúaeúëì ïéàøçà åéñëð§¨¨©£¨¦¦§¨¨©§¨©¦¨¦¨¦¨
eéäå ,äðî äðîìàìe íéúàî äìeúáì ïéáúBk eéä̈§¦¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤§¨

ñòBk àeäLk ,ïééãòå .äéáà úéáa dúBà ïéçépî eéäiL eðé÷úä .íéLð ïéàNBð eéä àìå ïéðé÷æî©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦¦§¦¤¦§©¦¦¨§¥¨¦¨©£©¦§¤¥
éúaeúk ìöà éëì :dì øîBà äéìòúBNBò úBøéLò .äéîç úéáa dúBà ïéçépî eéäiL eðé÷úä ,C ¨¤¨¥¨§¦¥¤§¨¥¦§¦¤¦§©¦¦¨§¥¨¦¨£¦

,ïééãòå .íéìâø éîéî ìL èéáò dúBà úBNBò eéä úBiðò ,áäæ ìLå óñk ìL úBúì÷ dúBà¨§¨¤¤¤§¤¨¨£¦¨¨¨¦¤¥¥©§©¦©£©¦
éúaeúk éìè :dì øîBà äéìò ñòBkLkáúBk àäiL ïwéúå çèL ïa ïBòîL àaL ãò ,éàöe C §¤¥¨¤¨¥¨§¦§¨¥§¦©¤¨¦§¤¨©§¦¥¤§¥¥

."dúaeúëì ïéàøçà éñëð ìk" dì̈¨§¨©©£¨¦¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc zeaezk(ycew zay meil)

:`xnbd zvxznàîéúc eäî,xnel mixeaq epiid -àîøc äåöî ©§¥¨¦§¨§¨¨
déìò àðîçøzy` z` maiil ,eilr dxezd dlihdy devnd z` - ©£¨¨£¥

,eig`dãáò,dnaiiyk d`yr -,àzLäå,dyxibe dqpky xg` ¨§¨§©§¨
çà úLà øeqéàa déìò íe÷éz,g` zy` ly xeqi`a eilr cenrz - ¥£¥§¦¥¤¨

'zxk'a dxeq`y devn mewna `ly g` zy` lkk(fh gi mixac),à÷̈
ïì òîLî,df xeqi` ixnbl rwt dqpky xg`ly ,dpyna `pzd ©§©¨

.devn jka oi`y mbd ,dyxiby xg`l s` dxifgdl i`yxe
:`xnbd dywn .el` mipic epizpyn dcnl oipn zxxan `xnbd

énð éëä àîéàåcal hba z`vei dpi`y ,jk ok`y xn`p `ny - §¥¨¨¦©¦
`id ixd dyxibe d`ypy xg`ly oke ,dvilg mb dkixv `l`

:`xnbd zvxzn .g` zy` xeqi`a eilr dxeq` zeidl zxfegøîà̈©
,àø÷(d dk my)dilr `ai Dnai','äMàì Bì dç÷ìe'dX`l' zaize §¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨§¦¨

y cnll d`ae ,zxzeinBzLàk úéNòð ,dç÷lL ïåékoi`e ,xac lkl ¥¨¤§¨¨©£¥§¦§
.dyxiby xg`l dxifgdl lekie ,dvilg dkixv

* * *
e ,xac lkl ezy`k `id ixd ,dqpk :dpyna epipyàäzL ãáìa¦§©¤§¥

.ïBLàøä dìòa éñëð ìò dúaeúk:`xnbd zxxanàîòè éàî- §¨¨©¦§¥©§¨¨¦©©£¨
lr x`yp ceariyd `l` ,micarzyn envr maid iqkp oi` recn
jxevl miqkp ceariy :`xnbd zx`an .oey`xd dlra iqkp

,df mai eli`e ,epevxn dy` `yepd lr lhen daezkdeð÷ä äMà¦¨¦§
,íéîMä ïî Bìcaryn epi`e ,dnaiil dxezd eze` daiigy jka ¦©¨©¦

.dzaezkl envr
.eznai zaezkl micarzyn maid iqkp eay ote` d`ian `xnbd

:`xnbd zxne`ïBLàøî dì úéì éàålrad xi`yd `l m` - §¦¥¨¥¦
micareynd miqkp ezy`l oi` `linne ,llk miqkp oey`xd

c minkg epwiz ,dzaezkléðMî dì úéàiqkpn daezk dl yiy - ¦¨¦¥¦
`ed dpwzd mrhe .ipydàäz àlL éãkdy`dåéðéòa äl÷ly §¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨

ipyd,dàéöBäì`l ,dzaezkl micareyn eiqkp eidi `l m`y §¦¨
.dyxbl yeygi

* * *
:dpyna epipydì øîàé àì[maid]éúaeúk éøäClr zgpen ŸŸ©¨£¥§¨¥

mc` xn`i `l oke .dzaezkl oi`xg` eiqkp lk `l` ,ogleyd
oi`xg` eiqkp lk `l` ,ogleyd lr zgpen jizaezk ixd ezy`l

.dzaezkl:`xnbd zxxan'ïëå' éàîdpynd dkxved recn - ©§¥
oia miwlgn epiid mrh dfi`ne ,ok oicd dy` mzqa s`y ycgl

:`xnbd zx`an .dy` mzq oial dnaiàîéúc eäîmileki epiid - ©§¥¨
`weecy ,xnel,íúä,dnai iablàeämeyn ,df oic xn`pyàìc ¨¨§Ÿ

dì áúkmiqkp dl cariy `l `linne ,daezk maidéàð÷c' ¨©¨¦§©
'àðéð÷ãedai` didzy okzie ,zepwl cizr ip`ye izipw xaky - §¨¦¨

ca`ze dl cgiiy miqkpd eca`iy dy`d yeygzy ,mdipia
,dzaezk,àëä ìáà,dlibx dy`adì áúëc,daezk dlra £¨¨¨§¨©¨

miqkp dl cariyedzòc äëîñ àîéà ,àðéð÷ãe éàð÷c`ny - ¦§©§¨¦¨¥¨©§¨©§¨
xg` s` ixdy ,el yiy miqkpd lk lr dzrc zkneqy xn`p
zeabl lkez miqkp mze` eca`i m` ,minieqn miqkp dl cgiiy

,miqkp x`yn dzaezkïì òîLî à÷oeik ,ok zeyrl leki epi`y ¨©§©¨
oi` mewn lkn ,miqkp x`yn zeabl lkez zn`d itly s`y

.jk lr zkneq dzrc

* * *
:dpyna epipydLøb,[maid],dúaeúk àlà dì ïéàmaid lekie ¥§¨¥¨¤¨§¨¨

m` :`xnbd zwiicn .znd eig`n yxiy miqkpd x`y z` xeknl
ïéà ,dLøbm` j` ,miqkpd z` xeknl maid leki ,ok -,dLøb àì ¥§¨¦Ÿ¥§¨

àìe .mxkenl leki epi` -ïì òîLî à÷`pzdàaà éaøãklirl Ÿ¨©§©¨¦§©¦©¨
(.`t),maid iqkp z` xeknl leki epi` el d`eyp dnaidy ceray ,

.dp`yie xefgie dpyxbi mxkenl epevx m`e

* * *
:dpyna epipyàlà dì ïéàå ,íéLpä ìëk àéä éøä ,døéæçä¤¡¦¨£¥¦§¨©¨¦§¥¨¤¨

,dúaeúkjixv epi`e ,dpey`xd dzaezk zrc lr dqpeky xnelk §¨¨
:`xnbd dywn .dycg daezk dl aiigzdl'døéæçä',df oica - ¤¡¦¨

,dzaezk `l` dl oi` dxifgd m`yïì òîLî à÷ éàîycig dn - ©¨©§©¨
xak ixde ,dnai iabl df oic azkyk `pzd eplàðéðzoic epipy - ¨¦¨

oldl dpyna df(:ht),dy` mzq iabl,døéæçîe ,äMàä úà Løânä©§¨¥¤¨¦¨©£¦¨
äðBLàø äaeúk úðî ìò`ed,døéæçîdl aezkl jixv epi`e ©§¨§¨¦¨©£¦¨

.dycg daezk
:`xnbd zvxzn,àîéúc eäîa `weecàeä BzLàdl azek epi`c ©§¥¨¦§

,ztqep daezkdépéî äaeúk dì áúk eäéàcazky df `edy oeik - §¦¨©¨§¨¦¥
f ezeaiigzdy minkg exn`e ,dpey`xd mrta daezkd z` dle

,miipyd oi`eyipl mb dlirenìáàadì áúk eäéà àìc ,Bzîáé- £¨§¦§§Ÿ¦¨©¨
azky dn it lr dzaezk dzid dpey`xd mrta dqpkyky

ok m` ,zny ,oey`xd dlra aiigzdedøcäàå dLøâc àëéä- ¥¨§¥§¨§©©§¨
,dxifgde dyxib ipydy ote`adépéî dúaeúk àîéàxn`p `ny - ¥¨§¨¨¦¥

,eiqkp z` dl caryle dycg daezk dl aezkl eilr lhenyà÷̈
ïì òîLîdl oi`e ,dycg daezk dl aezkl aiig epi`y ,`pzd ©§©¨

dceariye ,oey`xd dlra dl azky dpey`xd daezkd z` `l`
.oey`xd iqkp lr

* * *
micareyn lrad iqkp lky minkg epwiz recn zx`an `xnbd

:ezy` zaezkläðBLàøa ,äãeäé áø øîà,minecwd mipnfa -eéä ¨©©§¨¨¦¨¨
milradäìeúáì ïéáúBkdzaezkaíéúàî,fef,äðî äðîìàìe`le §¦¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤

oilhlhnd wxy oeike ,daezkd ziiabl mdiqkp z` micaryn eid
lrad zeniyky zyyeg dy`d dzid ,daezkl micareyn eid

,dzaezk dabz `le oilhlhnd z` miyxeid epinhieéäåmiyp`d §¨
,íéLð ïéàNBð eéä àìå ,ïéðé÷æî,`ypidl miypd evx `ly iptn ©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦

z` miyxeid e` lrad eripvi ,eyxbzi e` epnl`ziyky yygn
.ozaezk z` zeabl elkei `le ,zernd,çèL ïa ïBòîL àaL ãò©¤¨¦§¤¨©

ïwéúåyåéñëð ìkmpid ,yi`d ly [eizerwxw-]ïéàøçà §¦¥¨§¨¨©£¨¦
[micareyn-]ìmelyz.dúaeúk §§¨¨

:`xnbd dtiqenzäìeúáì ïéáúBk eéä äðBLàøa ,éëä énð àéð ©§¨©¦¨¦¨¦¨¨§¦¦§¨
,äðî äðîìàìe ,íéúàîziiabl mdiqkp z` micaryn eid `le ¨©¦§©§¨¨¨¤

,daezkdeéäåmiyp`d,íéLð ïéàNBð eéä àìå ïéðé÷æîevx `ly itl §¨©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦
z` zeabl okidn mdl didi `ly yygn ,`ypidl miypd

jkitl .ozaezkeðé÷úäminkgdúBà ïéçéðî eéäiLoennd z` - ¦§¦¤¦§§¦¦¨
dzaezkl creind,äéáà úéáaoennn dabzy jk lr zkneq `ide §¥¨¦¨

.df oenn ripvdl eiyxei e` lrad elkei `le ,dfïééãòådzid ©£©¦
y ,jka zxg` dlwzàeäLkdid [lrad-],äéìò ñòBkdid `l §¤¥¨¤¨

e dyxbn did `l` ,dzaezk zngn dyxbl eipira dywdì øîBà¥¨
éúaeúk ìöà éëì,Cjkitl .df oenna ynzyn epi` jk oia ixdy §¦¥¤§¨¥

eðé÷úä,minkg,äéîç úéáa dúBà ïéçéðî eéäiLziaa xnelk ¦§¦¤¦§§¦¦¨§¥¨¦¨
d miypd ,ok epwizy onfae .dlra,úBøéLòeid ,daexn ozaezky £¦

dúBà úBNBòdaezkd oennn zeyer -úBúì÷[milq-]óñk ìL ¨§¨¤¤¤
,áäæ ìLåddedúBà úBNBò eéä úBiðòlíéìâø éîéî ìL èéáòilkl - §¤¨¨£¦¨¨¨¦¤¥¥©§©¦

.dlra ziaa cner didy ,milbx in ea milihnyïééãòådzid ©£©¦
y ,jka dlwzéúaeúk éìè dì øîBà ,äéìò ñòBkLk,éàöe C`ly §¤¥¨¤¨¥¨§¦§¨¥§¦

.oennd cqtd el xkip didàäiL ïwéúå çèL ïa ïBòîL àaL ãò©¤¨¦§¤¨©§¦¥¤§¥
lrad,dúaeúëì ïéàøçà éñëð ìk dì áúBkz` dl cgii `le ¥¨¨§¨©©£¨¦¦§¨¨

.llk oilhlhna daezkd ziiab
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רמג miwxt dyelyaa cenr at sc ± iriax wxtzeaezk
åúùàë úéùòð.`xizi `xw ,"dy`l" aizkc Ðåì åð÷ä äùà,minyd on df mail Ð

.oi`eyip xhy dl aezkl eilr oi`øîàé àì ïëå éàîezy` drixb in ,`hiyt Ð

eznain?!àåä íúä.epgley iptl zern dl cgii `ly opixn`w eznai iab Ðáúë àìã
äì.miqkp da aezkilc ,mai i`d daezk Ðéàð÷ã.xak Ðàðéð÷ãå.zepwl cizr ip`y Ð

dai` `ki` jkldÐ`ly dzrc dknq `lc

.zernd eca`iïéà äùøéâoi` :opixn`c `ed Ð

x`yd on xeknl `a m`e ,daezk `l` dlÐ

.xekniäùøéâ àì.melk xekni `l Ðòîùî à÷
àáà éáøãë ïì`ed l`xyi m` ;lirlc ÐÐ

`yixn :xn`z m`e .dxifgne hba dyxbn

mzd !oi`xg` eiqkp lk :ipzwc ,dl opirny

.ikd opz inp ezy` iab `dc ,`ed daeh dvr

.dyxib `weec :opirny `xizi dpyn jdn la`

`l i`cÐdl ipzw i`nl?dteb `id meyn i`

Ði`ce `l` .dzaezk `l` dl oi`c `hiyt

`weicl,diipz dilicdyxib `l `d :wcinlÐ

.`lïì òîùî à÷ éàî.dnaia Ðàðéðúdl Ð

,eznaic dinle` i`ne ,ezy`ajixhvi`c

diipzinl?úéìãäéðéî äáåúë äìlr `l` Ð

.oey`xd dlra iqkp'åë ïéáúåë åéäeid `le Ð

micaryn.daezkd zeixg`l odiqkpåéä àìå
íéùð ïéàùåðeid `ly Ðzevex,mdl `ypil

:exn`yxbi e` zeniyklÐzeabl `vnp `l

.dyexi ly zern eripvi oiyxeidy ,melkúéáá
äéîç.dlra ziaa Ðúåøéùòozaezky Ð

.daexnúåúì÷,dy`x lr zgpny lq oink Ð

`lnzpy xg`l ,diklt da zpzepe.ieeh jltd

èéáòininl Ð.milbxéàöå êéúáåúë éìèÐ

.jkl zcgein dzidy itlïéàøçà éñëð ìëÐ

.oilhlhna daezk dl cgii `le
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åäîdilr `al xzen dnaiykc `hiyt `dÐ 'ek dcar dilr `pngx `nxc devn `nizc

d`iaa dcar dilr `pngx `nxc devn :xninl ol zile .dvxiy enk daxd ze`ia

i`eyipa la` ,xzl`l dyxbl ick "dnaie" `pngx xn` `lc Ð `ed `xaqc .dpey`x

.g` zy` xeqi`a mewiz `ni` Ð ipixg`

íúäjezn Ð 'ek i`pwc dl azk `lc `ed

oeik Ð ezy`ac rnyn qxhpewd yexit

`pin` dede ,mlyl aiig ,eca`i m` Ð dl azky

leki epi` ikd elit`c ol rnyn `w ,cgiil lekic

dknq `l Ð dl zilc dxeaqc oeikc .cgiil

ezelira `ied Ð dl zi`c ab lr s` ,dzrc

.(a,ep zeaezk) "it lr s`"a gkenck ,zepf zlira

yixa rnync :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe

dl cgiinyk ,ezy`ac ,(`,dp my) "it lr s`"

ab lr s` ,eilr ozeixg` oi` Ð `nzq oilhlhn

dy` zaezk oiyer oi` iab ."i`pwc" dl azkc

:dywd cere .zeixg` eilr laiw `lya oilhlhn

ikid ikc ?dl cgiinyk eznai zcqtn dnc

aiig Ð eca`pe mzq dl cgiiyk xn`w ezy`ac

Ð eca`pe mzq dl cgiiyk ,inp eznai ,mlyl

dzaezk zeixg`c ,oey`xd dlra iqkp lr zxfeg

azk `lc `ed mzd :yxit wgvi epiaxe !mdilr

`pin` ded Ð `yix `l` `pz `l i` :xnelk ,dl

dl cgii `lc ,onwl xninl opirack `nrhc

leki epi`c ,miqkp x`y xeknl ick dnail

la` ."i`pwc" dl azk `lc oeik Ð mxknl

i`dn xeknl lkei `ly xnel jiiy `l ezy`a

."i`pwc" dl azk `dc ,`nrh

à÷xeknl leki epi`y Ð `a` iaxk ol rnyn

`yixn `de :xn`z m`e .llk eig` iqkpa

oda gwli zern eig` gipd :opzc ,dl opirny

xyt` i` ok m` Ð zepwl jixvc oeike .'ek rwxw

`pin` ded Ð `yixn i`c :xnel yie !xeknl el

`w ,`l Ð miqkpd lk la` ,dzaezk cbpk `wec

.`xizi dpynn ol rnyn

ìáà:dniz Ð 'ek dl azk edi` `lc eznai

`idd ipzil `le ,`kdc `idd ipzile

!eznaic xnege lwn opirny ezy`c Ð onwlc

.`kti` `xaq `pin` ded `nyc :xnel yie

äìçúák miz`n dlezal oiazek eidÐ 'e

`le ,daezk dl micgin eid :yexit

eca`i m` miqkpd lk lr daezkd zeixg` did

,miyp oi`yep eid `le oipiwfn eide .zernd el`

`ny ze`xi eidy Ð `ypil zevex eid `ly

,dzaezkl dl ecgiy zern mze` oiyxeid eripvi

oi`c meyn epiid Ð zezlw odn oiyer eidyk jenqa epwizy enk ,zern oze` dcil ozil dlgzn epwiz `ly dne .oripvdl oileki oiyxeid oi`y Ð dia` ziaa dze` oigipn ediy epiwzd

,dlv` dry lk mde divtg mda zpzepy zezlwd enk dzeyxa zernd jk lk oi` ,edine .zern ozep did ynn `l ,inp i` .xenyl `id dlibx Ð milk la` ,xenyl zern dl ozil jxc

.dl mipzep eidy :l`ppg epiax yxit oke .dly `edy lkl xkip Ð oze` oi`exykc ,oi`yx opi` Ð zernd enk oripvdl oileki eid elit`e .zernd enk mripvdl oileki oiyxeid eid `le

,dzeyxa mpi` Ð eiykr la` .dl mlyn `ede el delne dqiitn did zernl wegc didyk minrty ,dl xne` did `l dligzay Ð "jizaezk lv` ikl" dl xne` dilr qrek didyk oiicre©§©

,hren geix `l` did `ly oeik ,oiicre .mpkynl el zl`yn dzid Ð xzeia zernl wegc didyke ,zezlw odn dyer dzide ,ding ziaa mze` oigipn ediy epiwzd .llk mdn dpdp did `le

`ivedl eilr dyw did dzry Ð miqkp lk lr zkneqe ,melk dl cgiin did `le ,oi`xg` eiqkp lk eidiy owize ghy oa oerny `ay cr .i`ve jizaezk ilh :dl xne` daxd qrekyk

.dl ozile zernèéáò.mz epiaxl d`xp ok .miapr ly hiard lre :(a,ar `rivn `aa) "jyp edfi`" wxta eznbece .`zxvrnl okilene miapr ea oipzepy Ð opiqxb zyegp ly
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déìò àðîçø àîøc äåöî :àîéúc eäî¯,dãáò ©§¥¨¦§¨¦§¨©£¨¨£¥£©¨
òîLî à÷ ,çà úLà øeqéàa déìò íe÷éz àzLäå§¨§¨¥£¥§¦¥¤¨¨©§©
,"äMàì Bì dç÷ìe" :àø÷ øîà ?éîð éëä àîéàå .ïì̈§¥¨¨¦©¦¨©§¨§¨¨§¦¨

dç÷lL ïåék¯àäzL ãáìa" .BzLàk úéNòð ¥¨¤§¨¨©£¥§¦§¦§©¤§¥
äMà ?àîòè éàî ."ïBLàøä dìòá éñëð ìò dúaeúk§¨¨©¦§¥©§¨¨¦©©£¨¦¨

ïBLàøî dì úéì éàå .íéîMä ïî Bì eð÷ä¯dì úéà ¦§¦©¨©¦§¦¥¨¥¦¦¨
àì" .dàéöBäì åéðéòa äl÷ àäz àlL éãk ,éðMî¦¥¦§¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨§¦¨Ÿ

éúaeúk éøä dì øîàé:àîéúc eäî ?"ïëå" éàî ."C Ÿ©¨£¥§¨¥©§¥©§¥¨
àëä ìáà "àðéð÷ãe éàð÷c" dì áúk àìc ,àeä íúä̈¨§Ÿ¨©¨¦§©§¨¥¨£¨¨¨
à÷ ,dzòc äëîñ àîéà "àðéð÷ãe éàð÷c" dì áúëc§¨©¨¦§©§¨¥¨¥¨¨§¨©§¨¨

dLøb" .ïì òîLî¯dLøb ."dúaeúk àlà dì ïéà¯ ©§©¨¥§¨¥¨¤¨§¨¨¥§¨
dLøb àì ,ïéà¯.àaà éaøãk ïì òîLî à÷ .àì ¦Ÿ¥§¨¨¨©§©¨¦§©¦©¨

"døéæçä¯àlà dì ïéàå íéLpä ìëk àéä éøä ¤¡¦¨£¥¦§¨©¨¦§¥¨¤¨
:àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî "døéæçä" ."dúaeúk§¨¨¤¡¦¨©¨©§©¨¨¥¨

døéæçîe äMàä úà Løâîä¯äaeúk úðî ìò ©§¨¥¤¨¦¨©£¦¨©§¨§¨
eäéàc ,àeä BzLà :àîéúc eäî !døéæçî äðBLàø¦¨©£¦¨©§¥¨¦§§¦
áúk eäéà àìc ,Bzîáé ìáà ,dépéî äaeúk dì áúk̈©¨§¨¦¥£¨§¦§§¨¦¨©

dì¯dépéî dúaeúk àîéà ,døãäàå dLøâc àëéä¯ ¨¥¨§¥§¨©£©§¨¥¨§¨¨¦¥
ïéáúBk eéä äðBLàøa :äãeäé áø øîà .ïì òîLî à÷̈©§©¨¨©©§¨¨¦¨¨§¦
eéä àìå ïéðé÷æî eéäå .äðî äðîìàìe íéúàî äìeúáì¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤§¨©§¦¦§Ÿ¨
ìk :ïwéúå çèL ïa ïBòîL àaL ãò .íéLð ïéàNBð§¦¨¦©¤¨¦§¤¨©§¦¥¨
äðBLàøa :éëä éîð àéðz .dúaeúëì ïéàøçà åéñëð§¨¨©£¨¦¦§¨¨©§¨©¦¨¦¨¦¨
eéäå ,äðî äðîìàìe íéúàî äìeúáì ïéáúBk eéä̈§¦¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤§¨

ñòBk àeäLk ,ïééãòå .äéáà úéáa dúBà ïéçépî eéäiL eðé÷úä .íéLð ïéàNBð eéä àìå ïéðé÷æî©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦¦§¦¤¦§©¦¦¨§¥¨¦¨©£©¦§¤¥
éúaeúk ìöà éëì :dì øîBà äéìòúBNBò úBøéLò .äéîç úéáa dúBà ïéçépî eéäiL eðé÷úä ,C ¨¤¨¥¨§¦¥¤§¨¥¦§¦¤¦§©¦¦¨§¥¨¦¨£¦

,ïééãòå .íéìâø éîéî ìL èéáò dúBà úBNBò eéä úBiðò ,áäæ ìLå óñk ìL úBúì÷ dúBà¨§¨¤¤¤§¤¨¨£¦¨¨¨¦¤¥¥©§©¦©£©¦
éúaeúk éìè :dì øîBà äéìò ñòBkLkáúBk àäiL ïwéúå çèL ïa ïBòîL àaL ãò ,éàöe C §¤¥¨¤¨¥¨§¦§¨¥§¦©¤¨¦§¤¨©§¦¥¤§¥¥

."dúaeúëì ïéàøçà éñëð ìk" dì̈¨§¨©©£¨¦¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc zeaezk(ycew zay meil)

:`xnbd zvxznàîéúc eäî,xnel mixeaq epiid -àîøc äåöî ©§¥¨¦§¨§¨¨
déìò àðîçøzy` z` maiil ,eilr dxezd dlihdy devnd z` - ©£¨¨£¥

,eig`dãáò,dnaiiyk d`yr -,àzLäå,dyxibe dqpky xg` ¨§¨§©§¨
çà úLà øeqéàa déìò íe÷éz,g` zy` ly xeqi`a eilr cenrz - ¥£¥§¦¥¤¨

'zxk'a dxeq`y devn mewna `ly g` zy` lkk(fh gi mixac),à÷̈
ïì òîLî,df xeqi` ixnbl rwt dqpky xg`ly ,dpyna `pzd ©§©¨

.devn jka oi`y mbd ,dyxiby xg`l s` dxifgdl i`yxe
:`xnbd dywn .el` mipic epizpyn dcnl oipn zxxan `xnbd

énð éëä àîéàåcal hba z`vei dpi`y ,jk ok`y xn`p `ny - §¥¨¨¦©¦
`id ixd dyxibe d`ypy xg`ly oke ,dvilg mb dkixv `l`

:`xnbd zvxzn .g` zy` xeqi`a eilr dxeq` zeidl zxfegøîà̈©
,àø÷(d dk my)dilr `ai Dnai','äMàì Bì dç÷ìe'dX`l' zaize §¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨§¦¨

y cnll d`ae ,zxzeinBzLàk úéNòð ,dç÷lL ïåékoi`e ,xac lkl ¥¨¤§¨¨©£¥§¦§
.dyxiby xg`l dxifgdl lekie ,dvilg dkixv

* * *
e ,xac lkl ezy`k `id ixd ,dqpk :dpyna epipyàäzL ãáìa¦§©¤§¥

.ïBLàøä dìòa éñëð ìò dúaeúk:`xnbd zxxanàîòè éàî- §¨¨©¦§¥©§¨¨¦©©£¨
lr x`yp ceariyd `l` ,micarzyn envr maid iqkp oi` recn
jxevl miqkp ceariy :`xnbd zx`an .oey`xd dlra iqkp

,df mai eli`e ,epevxn dy` `yepd lr lhen daezkdeð÷ä äMà¦¨¦§
,íéîMä ïî Bìcaryn epi`e ,dnaiil dxezd eze` daiigy jka ¦©¨©¦

.dzaezkl envr
.eznai zaezkl micarzyn maid iqkp eay ote` d`ian `xnbd

:`xnbd zxne`ïBLàøî dì úéì éàålrad xi`yd `l m` - §¦¥¨¥¦
micareynd miqkp ezy`l oi` `linne ,llk miqkp oey`xd

c minkg epwiz ,dzaezkléðMî dì úéàiqkpn daezk dl yiy - ¦¨¦¥¦
`ed dpwzd mrhe .ipydàäz àlL éãkdy`dåéðéòa äl÷ly §¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨

ipyd,dàéöBäì`l ,dzaezkl micareyn eiqkp eidi `l m`y §¦¨
.dyxbl yeygi

* * *
:dpyna epipydì øîàé àì[maid]éúaeúk éøäClr zgpen ŸŸ©¨£¥§¨¥

mc` xn`i `l oke .dzaezkl oi`xg` eiqkp lk `l` ,ogleyd
oi`xg` eiqkp lk `l` ,ogleyd lr zgpen jizaezk ixd ezy`l

.dzaezkl:`xnbd zxxan'ïëå' éàîdpynd dkxved recn - ©§¥
oia miwlgn epiid mrh dfi`ne ,ok oicd dy` mzqa s`y ycgl

:`xnbd zx`an .dy` mzq oial dnaiàîéúc eäîmileki epiid - ©§¥¨
`weecy ,xnel,íúä,dnai iablàeämeyn ,df oic xn`pyàìc ¨¨§Ÿ

dì áúkmiqkp dl cariy `l `linne ,daezk maidéàð÷c' ¨©¨¦§©
'àðéð÷ãedai` didzy okzie ,zepwl cizr ip`ye izipw xaky - §¨¦¨

ca`ze dl cgiiy miqkpd eca`iy dy`d yeygzy ,mdipia
,dzaezk,àëä ìáà,dlibx dy`adì áúëc,daezk dlra £¨¨¨§¨©¨

miqkp dl cariyedzòc äëîñ àîéà ,àðéð÷ãe éàð÷c`ny - ¦§©§¨¦¨¥¨©§¨©§¨
xg` s` ixdy ,el yiy miqkpd lk lr dzrc zkneqy xn`p
zeabl lkez miqkp mze` eca`i m` ,minieqn miqkp dl cgiiy

,miqkp x`yn dzaezkïì òîLî à÷oeik ,ok zeyrl leki epi`y ¨©§©¨
oi` mewn lkn ,miqkp x`yn zeabl lkez zn`d itly s`y

.jk lr zkneq dzrc

* * *
:dpyna epipydLøb,[maid],dúaeúk àlà dì ïéàmaid lekie ¥§¨¥¨¤¨§¨¨

m` :`xnbd zwiicn .znd eig`n yxiy miqkpd x`y z` xeknl
ïéà ,dLøbm` j` ,miqkpd z` xeknl maid leki ,ok -,dLøb àì ¥§¨¦Ÿ¥§¨

àìe .mxkenl leki epi` -ïì òîLî à÷`pzdàaà éaøãklirl Ÿ¨©§©¨¦§©¦©¨
(.`t),maid iqkp z` xeknl leki epi` el d`eyp dnaidy ceray ,

.dp`yie xefgie dpyxbi mxkenl epevx m`e

* * *
:dpyna epipyàlà dì ïéàå ,íéLpä ìëk àéä éøä ,døéæçä¤¡¦¨£¥¦§¨©¨¦§¥¨¤¨

,dúaeúkjixv epi`e ,dpey`xd dzaezk zrc lr dqpeky xnelk §¨¨
:`xnbd dywn .dycg daezk dl aiigzdl'døéæçä',df oica - ¤¡¦¨

,dzaezk `l` dl oi` dxifgd m`yïì òîLî à÷ éàîycig dn - ©¨©§©¨
xak ixde ,dnai iabl df oic azkyk `pzd eplàðéðzoic epipy - ¨¦¨

oldl dpyna df(:ht),dy` mzq iabl,døéæçîe ,äMàä úà Løânä©§¨¥¤¨¦¨©£¦¨
äðBLàø äaeúk úðî ìò`ed,døéæçîdl aezkl jixv epi`e ©§¨§¨¦¨©£¦¨

.dycg daezk
:`xnbd zvxzn,àîéúc eäîa `weecàeä BzLàdl azek epi`c ©§¥¨¦§

,ztqep daezkdépéî äaeúk dì áúk eäéàcazky df `edy oeik - §¦¨©¨§¨¦¥
f ezeaiigzdy minkg exn`e ,dpey`xd mrta daezkd z` dle

,miipyd oi`eyipl mb dlirenìáàadì áúk eäéà àìc ,Bzîáé- £¨§¦§§Ÿ¦¨©¨
azky dn it lr dzaezk dzid dpey`xd mrta dqpkyky

ok m` ,zny ,oey`xd dlra aiigzdedøcäàå dLøâc àëéä- ¥¨§¥§¨§©©§¨
,dxifgde dyxib ipydy ote`adépéî dúaeúk àîéàxn`p `ny - ¥¨§¨¨¦¥

,eiqkp z` dl caryle dycg daezk dl aezkl eilr lhenyà÷̈
ïì òîLîdl oi`e ,dycg daezk dl aezkl aiig epi`y ,`pzd ©§©¨

dceariye ,oey`xd dlra dl azky dpey`xd daezkd z` `l`
.oey`xd iqkp lr

* * *
micareyn lrad iqkp lky minkg epwiz recn zx`an `xnbd

:ezy` zaezkläðBLàøa ,äãeäé áø øîà,minecwd mipnfa -eéä ¨©©§¨¨¦¨¨
milradäìeúáì ïéáúBkdzaezkaíéúàî,fef,äðî äðîìàìe`le §¦¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤

oilhlhnd wxy oeike ,daezkd ziiabl mdiqkp z` micaryn eid
lrad zeniyky zyyeg dy`d dzid ,daezkl micareyn eid

,dzaezk dabz `le oilhlhnd z` miyxeid epinhieéäåmiyp`d §¨
,íéLð ïéàNBð eéä àìå ,ïéðé÷æî,`ypidl miypd evx `ly iptn ©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦

z` miyxeid e` lrad eripvi ,eyxbzi e` epnl`ziyky yygn
.ozaezk z` zeabl elkei `le ,zernd,çèL ïa ïBòîL àaL ãò©¤¨¦§¤¨©

ïwéúåyåéñëð ìkmpid ,yi`d ly [eizerwxw-]ïéàøçà §¦¥¨§¨¨©£¨¦
[micareyn-]ìmelyz.dúaeúk §§¨¨

:`xnbd dtiqenzäìeúáì ïéáúBk eéä äðBLàøa ,éëä énð àéð ©§¨©¦¨¦¨¦¨¨§¦¦§¨
,äðî äðîìàìe ,íéúàîziiabl mdiqkp z` micaryn eid `le ¨©¦§©§¨¨¨¤

,daezkdeéäåmiyp`d,íéLð ïéàNBð eéä àìå ïéðé÷æîevx `ly itl §¨©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦
z` zeabl okidn mdl didi `ly yygn ,`ypidl miypd

jkitl .ozaezkeðé÷úäminkgdúBà ïéçéðî eéäiLoennd z` - ¦§¦¤¦§§¦¦¨
dzaezkl creind,äéáà úéáaoennn dabzy jk lr zkneq `ide §¥¨¦¨

.df oenn ripvdl eiyxei e` lrad elkei `le ,dfïééãòådzid ©£©¦
y ,jka zxg` dlwzàeäLkdid [lrad-],äéìò ñòBkdid `l §¤¥¨¤¨

e dyxbn did `l` ,dzaezk zngn dyxbl eipira dywdì øîBà¥¨
éúaeúk ìöà éëì,Cjkitl .df oenna ynzyn epi` jk oia ixdy §¦¥¤§¨¥

eðé÷úä,minkg,äéîç úéáa dúBà ïéçéðî eéäiLziaa xnelk ¦§¦¤¦§§¦¦¨§¥¨¦¨
d miypd ,ok epwizy onfae .dlra,úBøéLòeid ,daexn ozaezky £¦

dúBà úBNBòdaezkd oennn zeyer -úBúì÷[milq-]óñk ìL ¨§¨¤¤¤
,áäæ ìLåddedúBà úBNBò eéä úBiðòlíéìâø éîéî ìL èéáòilkl - §¤¨¨£¦¨¨¨¦¤¥¥©§©¦

.dlra ziaa cner didy ,milbx in ea milihnyïééãòådzid ©£©¦
y ,jka dlwzéúaeúk éìè dì øîBà ,äéìò ñòBkLk,éàöe C`ly §¤¥¨¤¨¥¨§¦§¨¥§¦

.oennd cqtd el xkip didàäiL ïwéúå çèL ïa ïBòîL àaL ãò©¤¨¦§¤¨©§¦¥¤§¥
lrad,dúaeúëì ïéàøçà éñëð ìk dì áúBkz` dl cgii `le ¥¨¨§¨©©£¨¦¦§¨¨

.llk oilhlhna daezkd ziiab
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xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc zeaezk(ipy meil)

el` llka dpyna epipy :dpynd z` x`al `xnbd dkiynn
,`ivedl mze` miteky.'õn÷îäå':`xnbd zxxan.õn÷î éàî §©§©¥©§©¥

:`xnbd zx`anõa÷îä äæ ,äãeäé áø øîàeiciaíéáìk úàBö ¨©©§¨¤©§©¥©§¨¦
.`veny mewn lka ,hrn hrn

i ax ixac lr `xnbd dywn:dced,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
'õn÷î',dpyna xkfendéñøea äæuawnd df oi`e .zexer carn - §©¥¤§¦

.mialk z`ev
ddnz .dcedi ax ixacl wx dyw ef `iyew recn zx`an `xnbd

:`xnbdéîòèìeC,`ziixaa xen`k ,iqxea df unwny ,jixacle - §©§¥
ok mbCì éL÷ézn `ziixad lr,ïéúéðúîdazkyóøönäå ,õn÷îä ¦§¥¨©§¦¦©§©¥§©§¨¥

,éñøeaäå ,úLBçð,zepey zek`ln izy od iqxeae unwny gkene §¤§©§¦
:`xnbd zvxzn .`ziixad ixack `lyeàì ïéúéðúî àîìLa¦§¨¨©§¦¦Ÿ

,àéL÷,iqxea ipin ipyl dzpeeky xnel yiy oeikïàkoeyla - ©§¨¨
dpynd zwqer 'iqxea',ìBãb éñøeáae ,miax zexer carnyïàk- §§¦¨¨

dpynd zwqer 'unwn' oeyla,ïè÷ éñøeáahrn el yie ipr `edy §§¦¨¨
.`ziixad zpeek ok mb efe ,zexer,äãeäé áøì àlàxn`y ¤¨§©§¨

,mialk z`ev uawnd df unwndy,àéL÷x`ean `ziixaa ixdy ©§¨
.iqxea df unwny

:`xnbd zvxznàéä éàpz,mi`pzd zwelgna iepy xacd - ©¨¥¦
àéðúc,`ziixaaúàBö õn÷îä äæ ,íéøîBà Léå .éñøea äæ ,'õn÷î' §©§¨§©¥¤§¦§¥§¦¤©§©¥©

,íéáìk.`ziixaay dipyd dhiyk xaeq dcedi axe §¨¦

* * *
ynd jynda epipy:dp.'éñøeaäå úLBçð óøönäå':`xnbd zxxan §©§¨¥§¤§©§¦

éãec éìLç ,øîà éMà áø .úLBçð óøöî éàîick zyegp ccxn - ©§¨¥§¤©©¦¨©©§¥¥
e .rx egix ef dk`lna wqerde ,zexei epnn zeyrläðç øa øa äaø©¨©©¨¨

Czçîä äæ ,øîà[aveg-]Bøwéòî úLBçð.ux`a e`ven mewnn - ¨©¤©§©¥§¤¥¦¨
àéðz`ziixaadéúååkezhiyk -óøöî eäæéà ,äðç øa øa äaøc ©§¨§¨¥§©¨©©¨¨¥¤§¨¥

,dpyna xkfend zyegp.Bøwéòî úLBçð Czçîä äæ¤©§©¥§¤¥¦¨

* * *
:ezy` z` yxbl aiig lrad eay ,sqep ote` d`ian `xnbdøîà̈©

ïæ éðéà øîBàä ,áø,zepefna izy` z`ñðøôî éðéàådze` ©¨¥¥¦¨§¥¦§©§¥
,dikxv x`ye miyealnaàéöBéhba ezy` z`ïzéådl.äaeúk ¦§¦¥§¨

:`xnbd zxtqnìæàjld -øæòìà éaøeì døîààzòîL- ¨©©¦¤§¨¨¨§¨¦§©§¨
,ax dxn`y ef drenylìàeîLc dén÷.l`eny iptl -øîà ©¥¦§¥¨©

,l`enyéøòN deñkàmixery edelik`d -,øæòìàìjxck ©§©©£¥§¤§¨¨
jk oia m` ixdy ,eixaca ynn oi`y itl ,dndad z` milik`ny

,d`ivedl edetki recn ,eze` mitek,àéöBäì BúBà ïéôBkL ãò©¤¦§¦
ïeæì eäetëé.dze` ¦§¨

:`xnbd zx`anáøåoiteky ,ef dkld xn`y ax ly enrhe - §©
meyn ,oefl eze` oiteky xn` `le ,`ivedl eze`yøc íãà ïéà¥¨¨¨

äôéôëa Lçð íòoke ,epkyi epnn xnyi `lyky iptn ,cg` lqa - ¦¨¨¦§¦¨
mb dzqpxte dpefn z` dpnn repnl dlra lelr ,df dxwna

.d`ivedl eze` oitek okle ,cizra
:`xnbd zxtqn÷éìñ ékdlryk -àøéæ éaø,l`xyi ux`l laan ¦¨¦©¦¥¨

déçkLàe`vn -déîMî dì øîà÷å áéúéc ,úôé øa ïéîéða éaøì ©§§¥§©¦¦§¨¦©¤¤§¨¦§¨¨©¨¦§¥
ïðçBé éaøcxaeq `ed s`y ,opgei iax mya df oic xn`e ayiy - §©¦¨¨

.`ivedl eze` oitek qpxtn ipi`e of ipi` xne`dy axkdéì øîà̈©¥

,`xif iaxàc ìò,ax mya xfrl` iax dxn`y ,ef dkld lr - ©¨
ïéøòN deñkàmixery elik`d -.ìáaa øæòìàì ©§©©£¦§¤§¨¨§¨¤

* * *
`ivedl lrad z` mda oitek m` ,mixg` mixwna dpc `xnbd

:ezy` z`ïéOòî ïéà ,éqà áø øîà ,äãeäé áø øîàz` oitek oi` - ¨©©§¨¨©©©¦¥§©¦
rad,mdizeyp z` `ivedl milàlàmi`eyp md ok m`úBìeñôì ¤¨¦§

.zeyi` ipicn oyxbl miaiig mdy ,mdl
:xne`e dcedi ax jiynnìàeîLc dén÷ dúéøîà ékizxn`yk - ¦©§¦¨©¥¦§¥

,l`eny iptl df oicøîàzeleqtd od in ,iq` ax ixac xe`iaa ¨©
,o`ivedl odilra z` oitekyäðîìà ,ïBâkd`eypd,ìBãb ïäëì §©§¨¨§Ÿ¥¨

äöeìçå äLeøâeze`eypd,èBéãä ïäëìe`äðéúðe úøæîîze`eypd §¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨
,ìàøNéìe`ìàøNé úad`eypd,øæîîìe ïéúðìze`eyp el` lky §¦§¨¥©¦§¨¥§¨¦§©§¥

.o`ivedl odilra z` oiteke ,xeqi`aìáàm`ääLå ,äMà àNð £¨¨¨¦¨§¨¨
äãìé àìå íéðL øNò dnò,elBúBà ïéôBk ïéà`yile d`ivedl ¦¨¤¤¨¦§Ÿ¨§¨¥¦

.diaxe dixt lr mitek oi`y oeik ,zxg`
:l`eny ixaca xg` oeyl d`ian `xnbdéîéáà øa àôéìçz áøå§©©£¦¨©£¦¦

øîàmyaeléôà ,ìàeîLm`àìå íéðL øNò dnò ääLå ,äMà àNð ¨©§¥£¦¨¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦§Ÿ
äãìé,elBúBà ïéôBk,diaxe dixt lr deevny meyn ,d`ivedl ¨§¨¦

.zxg` dy` `yi `l ef dy`l ieyp `edy onf lke
:l`eny ixaca ipyd oeyld lr dywn `xnbdïðz,epzpynaelà §©¥

ñBtéìBt ìòáe ,ïéçL äkeî ,àéöBäì BúBà ïéôBkLrnyne ,'eke ¤¦§¦¥§¦©©¦
e ,mixg` `le ,mdizeyp z` `ivedl oitek mze` `weecyàîìLa¦§¨¨

ìzrc,éqà áøoaen ,oey`xd oeyld itl l`eny ex`iay itke §©©¦
,`ziixaa exkfedy zeleqtd z` mb dpynd dzpn `l recn

n `ed `ivedl maeigy el` z` wxy meynéðz÷ ,ïðaøcdpy - §©¨¨¨¨¥
,rx gix mda yiy zeipne`e oinen ilra oebk ,epzpyna `pzd

n odizeyp z` `ivedl miaiigy el` z` la`.éðz÷ àì ,àúééøBàc§©§¨Ÿ¨¨¥
ì àlàly epeyléîéáà øa àôéìçz áø,l`eny ixacaéðúéì- ¤¨¦©©£¦¨©£¦¦¦§¥

m`y ,df oic zepyl `pzl didíéðL øNò dnò ääLå äMà àNð̈¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦
BúBà ïéôBk ,äãìé àìå`ed d`ivedl daegd df oicay ,d`ivedl §Ÿ¨§¨¦

.minkg zpwzn wx
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,ïîçð áø øîàef oeyl itl s`y oeik ¨©©©§¨Ÿ©§¨

xyr dy` mr ddeyd oial dpyna miiepyd mipicd oia welig yi
c ,dcli `le mipyàä,dcli `le mipy xyr ezy` mr ddeyd - ¨

wx `ivedl eze` oitekéléîadixt zeevn miiwiy ick ,mixaca - §¦¥
e .diaxeàäe` oiteky epizpyna miiepyd -s` epiid ,`ivedl ez ¨

éèBLailra leaql dleki dy`d oi`y oeik ,mihey z`kda - §¥
mitek oi`y el` z` dpynd dzpn `le ,el` zeipne`e oinen

.miheya mze`
:`xnbd dywné÷úî,àaà éaø dì óoitek'y xnel ozip cvik ©§¦¨©¦©¨

mixaca epiid mipy xyr ezy` mr ddeyd iabl xen`d 'eze`
weqta xn`p ixde ,cala(hi hk ilyn),'ãáò øñeé àì íéøáãa'epiide ¦§¨¦Ÿ¦¨¤¨¤

utg epi`y xac dyriy mc`d z` xqiil xyt` i` xeac ici lry
ddeydy ,df oic epizpyna epy `l recn ,dyw aey ok m`e .ea

.d`ivedl eze` mitek ,dcli `le mipy xyr ezy` mr
:xg` ote`a `iyewd z` zvxzn `xnbdàä ,àaà éaø øîà àlà¤¨¨©©¦©¨¨

àäåezy` mr ddeyd ly ditkd oiae epizpyn ly ditkd oia - §¨
`id ,dcli `le mipy xyréèBLa,mihey z`kda - §¥
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc zeaezk(iying meil)

àøîâ
mewn lka oicde .dzny mai zxney zxeawa aiig in dpc `xnbd
mai zxney iabl mpn` ,eiyxei lr zlhen znd zxeawy `ed
dlra iyxei ,diqkp z` miyxeid mipy yiy epizpyna x`azd

:`xnbd zwtzqn .dia` iyxeie,äúnL íáé úøîBL ,eäì àéòaéà¦©§¨§¤¤¨¨¤¥¨
døáB÷ éîm`d ,dzxeawa aiig in -à÷c ,dì éøá÷ ìòaä éLøBé ¦§¨§¥©©©¨§¥¨§¨

äaeúk éúøé,daezkd z` miyxei md ixdy -áàä éLøBé àîìc Bà ¨§¥§¨¦§¨§¥¨¨
dì éøá÷,dzxeawa miaiigy md a`d iyxei -íéñëð éúøé à÷c ¨§¥¨§¨¨§¥§¨¦

dnò ïéàöBiäå ïéñðëpä.dly belnd iqkp z` miyxei md ixdy - ©¦§¨¦§©§¦¦¨
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz ,íøîò áø øîà̈©©©§¨¨§©

,äúnL íáé úøîBL ,àéðúc§©§¨¤¤¨¨¤¥¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

המשך ביאור למסכת כתובות ליום חמישי עמ' ב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.áìò BúLwa éãé ìòL Eîçðé íB÷nä ìBça íéøîBàL Cøãk øîBì øzîe úaMa íéìáà íçðì øzîeª¨§©¥£¥¦§©¨ª¨©§¤¤¤§¦§©¨§©¤§¤©§¥©¨¨©
éëa øøBòé àì Búîçð[c: ¤¨¨Ÿ§¥¤¦

ב  סעיף חולים וביקור אבלים ניחום דיני רפז סימן

1

2

`zax `zkld
éëá øøåòé'תתנחם 'בשבת יאמר לשבת המיוחד בנוסח לנחם הרוצה  קרובה 7- ונחמה מלנחם היא 'שבת או ,

.8לבוא'

zetqede mipeiv
וראה 7) ריב, עמ' (אושפאל) חסד דרכי ג, ס"ק משנ"ב

בשבת. אבלים לנחם התירו שבקושי ס"ג להלן
מוהריי"צ 8) אדמו"ר כ"ק הנהגות תיד עמ' היומן ברשימת

קבלת  אחר נ"ע: שרה שטערנא הרבנית אמו פטירת לאחר
רבי  דער אמר: ענה. לא טבא, שבתא לו כשאמרתי שבת,
סוג  מאיזה שלום שאילת סובל) (=אינו ליידען ניט וויל

כמה  עם הרב הולך קהלות באיזה והלא שאלתי: שיהי'...
ענה: האבל. ישיבת מקום אל בביהכ"נ חשובים בתים בעלי
לו  אין דין לו יש גדולה ובעיר תתנחם, בשבת רק אומרים
ריחוק  מפני לבוא להם אפשר אי שהקרובים כיון מנחמים,

המקום.

•
"inei ax" gel itl - zay zekld jexr ogley

·Î לכל לנוי לעשותו בימיהם דרך שהיה בזוג זה וכל
ושאר  וזהב מכסף בהם וכיוצא מלכים בני של הבגדים
להטריח  חכמים רצו לא ולכך מתכות מיני משאר אדם כל
בהם  תפור או ארוג שהוא הבגדים מכל שבת מערב לפוסקו
אסור  בבגד לחברו רגילין שאין תכשיט אבל הבגדים ולגנות
גזירה  עליו שגזרו בבגד ותפור שארוג פי על אף בו לצאת
יפסיקנו  אם כלל גנאי שם שאין כיון ותפור ארוג אינו משום

בבגד. לחברו כלל רגילות אין שהרי מהבגד

או  כסף של אבל מתכת מיני בשאר אמורים דברים במה
שמן  שכיון בצוארו לתלותו ואפילו ענין בכל מותר זהב
שדמיו  מחמת ויפסוק יפול שלא יפה אותו תוקעין הסתם
שיוכל  בענין יפה יחברנו לא שמא בו לגזור אין יקרים
כסף  או זהב של במפתח לצאת התירו ולכן וליפול ליפסק
ואסרו  שם לתלותו רגילות שאין פי על אף בבגדו התלוים
לבד  למעלה שנתבאר כמו מתכות מיני שאר של במפתח

שם: המבואר מטעם

‚Î ואין בו לצאת המותר דבר שהוא בתכשיט זה וכל
שמא  גזירה משום אלא לכסות מחובר שיהיה צריך
עשוי  שאינו דבר לכסותו חיבר אם אבל ויפול יפסק
אין  בו לצאת האסור דבר שהוא בו להשתמש אלא לתכשיט
ומופסק  כתלוש הוא והרי בו לצאת מתירו לכסות חיבורו
ואינו  עצמו בפני להשתמש עשוי שהוא דכיון מהכסות
אותו  לגבי בטל אינו שהוא מלבוש לאותו כלום משמש
למעלה. כמ"ש ממנו הרבה חשוב שהמלבוש אע"פ מלבוש

חשוב  הוא לכסות שחיברו זה כשדבר אמורים דברים במה

חשיבות  נגד כלל חשוב אינו אם אבל הכסות נגד קצת
(שקורין  האף את בו שמקנחין מטפחת כגון הכסות
לו  תפורה היא אם הכסות לגבי בטילה היא הרי פאצילי"ש)
כלאים  לענין חיבור חשובין תכיפות שב' תכיפות בב'
לחגורה  תפורה היא אם אבל ש"מ) סי' עיין שבת (ולענין
בטלה  ואינה חשובה היא החגורה שנגד בו לצאת אסור
של  בקשר אפילו שם קשורה אם לומר צריך ואין אליה
החגורה  גבי על זו במטפחת שם לחגור רוצה אם ואף קיימא
זו  חגורות בב' יוצאין שאין כלום מועיל זה אין תחתיה או
זו  מטפחת עמו לישא שרוצה ומי שיתבאר כמו זו גבי על
(מערב  החגורה בראש יקשרנה כן אם אלא תקנה לו אין
ארוכה  אחת כחגורה נעשית שאז קיימא של בקשר שבת)
אסור  וכן ברחוב שהולך זמן כל בכולה עצמו את ויחגור
עיניו  בה לקנח כובע של בפתילין שקושרין במטלית לצאת

הכובע: לגבי בטלה שאינה מפני

„Î ישא יהודי שכל מלכות שגזרה ירוקים עגולים אותן
שהם  בשבת בהם לצאת מותר בכסותו מהם אחד
אלא  בכסות תפורים אינם אם אף הכסות לגבי בטלים

בה: וכיוצא קשירה ידי על קצת בה מחוברים

‰Î בקשרים אותם שקושרין עשבים במיני לצאת מותר
אלא  לאדם כמשוי ואינם לרפואה בצואר אותם ותולין
בקמיע  לצאת מותר זה ומטעם לרפואה והם הואיל כתכשיט
אין  אבל ממלבושיו כאחד לחולה הוא שתכשיט מומחה

לכרמלית. אפילו מומחה שאינו בקמיע יוצאין
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc zeaezk(ipy meil)

el` llka dpyna epipy :dpynd z` x`al `xnbd dkiynn
,`ivedl mze` miteky.'õn÷îäå':`xnbd zxxan.õn÷î éàî §©§©¥©§©¥

:`xnbd zx`anõa÷îä äæ ,äãeäé áø øîàeiciaíéáìk úàBö ¨©©§¨¤©§©¥©§¨¦
.`veny mewn lka ,hrn hrn

i ax ixac lr `xnbd dywn:dced,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
'õn÷î',dpyna xkfendéñøea äæuawnd df oi`e .zexer carn - §©¥¤§¦

.mialk z`ev
ddnz .dcedi ax ixacl wx dyw ef `iyew recn zx`an `xnbd

:`xnbdéîòèìeC,`ziixaa xen`k ,iqxea df unwny ,jixacle - §©§¥
ok mbCì éL÷ézn `ziixad lr,ïéúéðúîdazkyóøönäå ,õn÷îä ¦§¥¨©§¦¦©§©¥§©§¨¥

,éñøeaäå ,úLBçð,zepey zek`ln izy od iqxeae unwny gkene §¤§©§¦
:`xnbd zvxzn .`ziixad ixack `lyeàì ïéúéðúî àîìLa¦§¨¨©§¦¦Ÿ

,àéL÷,iqxea ipin ipyl dzpeeky xnel yiy oeikïàkoeyla - ©§¨¨
dpynd zwqer 'iqxea',ìBãb éñøeáae ,miax zexer carnyïàk- §§¦¨¨

dpynd zwqer 'unwn' oeyla,ïè÷ éñøeáahrn el yie ipr `edy §§¦¨¨
.`ziixad zpeek ok mb efe ,zexer,äãeäé áøì àlàxn`y ¤¨§©§¨

,mialk z`ev uawnd df unwndy,àéL÷x`ean `ziixaa ixdy ©§¨
.iqxea df unwny

:`xnbd zvxznàéä éàpz,mi`pzd zwelgna iepy xacd - ©¨¥¦
àéðúc,`ziixaaúàBö õn÷îä äæ ,íéøîBà Léå .éñøea äæ ,'õn÷î' §©§¨§©¥¤§¦§¥§¦¤©§©¥©

,íéáìk.`ziixaay dipyd dhiyk xaeq dcedi axe §¨¦

* * *
ynd jynda epipy:dp.'éñøeaäå úLBçð óøönäå':`xnbd zxxan §©§¨¥§¤§©§¦

éãec éìLç ,øîà éMà áø .úLBçð óøöî éàîick zyegp ccxn - ©§¨¥§¤©©¦¨©©§¥¥
e .rx egix ef dk`lna wqerde ,zexei epnn zeyrläðç øa øa äaø©¨©©¨¨

Czçîä äæ ,øîà[aveg-]Bøwéòî úLBçð.ux`a e`ven mewnn - ¨©¤©§©¥§¤¥¦¨
àéðz`ziixaadéúååkezhiyk -óøöî eäæéà ,äðç øa øa äaøc ©§¨§¨¥§©¨©©¨¨¥¤§¨¥

,dpyna xkfend zyegp.Bøwéòî úLBçð Czçîä äæ¤©§©¥§¤¥¦¨

* * *
:ezy` z` yxbl aiig lrad eay ,sqep ote` d`ian `xnbdøîà̈©

ïæ éðéà øîBàä ,áø,zepefna izy` z`ñðøôî éðéàådze` ©¨¥¥¦¨§¥¦§©§¥
,dikxv x`ye miyealnaàéöBéhba ezy` z`ïzéådl.äaeúk ¦§¦¥§¨

:`xnbd zxtqnìæàjld -øæòìà éaøeì døîààzòîL- ¨©©¦¤§¨¨¨§¨¦§©§¨
,ax dxn`y ef drenylìàeîLc dén÷.l`eny iptl -øîà ©¥¦§¥¨©

,l`enyéøòN deñkàmixery edelik`d -,øæòìàìjxck ©§©©£¥§¤§¨¨
jk oia m` ixdy ,eixaca ynn oi`y itl ,dndad z` milik`ny

,d`ivedl edetki recn ,eze` mitek,àéöBäì BúBà ïéôBkL ãò©¤¦§¦
ïeæì eäetëé.dze` ¦§¨

:`xnbd zx`anáøåoiteky ,ef dkld xn`y ax ly enrhe - §©
meyn ,oefl eze` oiteky xn` `le ,`ivedl eze`yøc íãà ïéà¥¨¨¨

äôéôëa Lçð íòoke ,epkyi epnn xnyi `lyky iptn ,cg` lqa - ¦¨¨¦§¦¨
mb dzqpxte dpefn z` dpnn repnl dlra lelr ,df dxwna

.d`ivedl eze` oitek okle ,cizra
:`xnbd zxtqn÷éìñ ékdlryk -àøéæ éaø,l`xyi ux`l laan ¦¨¦©¦¥¨

déçkLàe`vn -déîMî dì øîà÷å áéúéc ,úôé øa ïéîéða éaøì ©§§¥§©¦¦§¨¦©¤¤§¨¦§¨¨©¨¦§¥
ïðçBé éaøcxaeq `ed s`y ,opgei iax mya df oic xn`e ayiy - §©¦¨¨

.`ivedl eze` oitek qpxtn ipi`e of ipi` xne`dy axkdéì øîà̈©¥

,`xif iaxàc ìò,ax mya xfrl` iax dxn`y ,ef dkld lr - ©¨
ïéøòN deñkàmixery elik`d -.ìáaa øæòìàì ©§©©£¦§¤§¨¨§¨¤

* * *
`ivedl lrad z` mda oitek m` ,mixg` mixwna dpc `xnbd

:ezy` z`ïéOòî ïéà ,éqà áø øîà ,äãeäé áø øîàz` oitek oi` - ¨©©§¨¨©©©¦¥§©¦
rad,mdizeyp z` `ivedl milàlàmi`eyp md ok m`úBìeñôì ¤¨¦§

.zeyi` ipicn oyxbl miaiig mdy ,mdl
:xne`e dcedi ax jiynnìàeîLc dén÷ dúéøîà ékizxn`yk - ¦©§¦¨©¥¦§¥

,l`eny iptl df oicøîàzeleqtd od in ,iq` ax ixac xe`iaa ¨©
,o`ivedl odilra z` oitekyäðîìà ,ïBâkd`eypd,ìBãb ïäëì §©§¨¨§Ÿ¥¨

äöeìçå äLeøâeze`eypd,èBéãä ïäëìe`äðéúðe úøæîîze`eypd §¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨
,ìàøNéìe`ìàøNé úad`eypd,øæîîìe ïéúðìze`eyp el` lky §¦§¨¥©¦§¨¥§¨¦§©§¥

.o`ivedl odilra z` oiteke ,xeqi`aìáàm`ääLå ,äMà àNð £¨¨¨¦¨§¨¨
äãìé àìå íéðL øNò dnò,elBúBà ïéôBk ïéà`yile d`ivedl ¦¨¤¤¨¦§Ÿ¨§¨¥¦

.diaxe dixt lr mitek oi`y oeik ,zxg`
:l`eny ixaca xg` oeyl d`ian `xnbdéîéáà øa àôéìçz áøå§©©£¦¨©£¦¦

øîàmyaeléôà ,ìàeîLm`àìå íéðL øNò dnò ääLå ,äMà àNð ¨©§¥£¦¨¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦§Ÿ
äãìé,elBúBà ïéôBk,diaxe dixt lr deevny meyn ,d`ivedl ¨§¨¦

.zxg` dy` `yi `l ef dy`l ieyp `edy onf lke
:l`eny ixaca ipyd oeyld lr dywn `xnbdïðz,epzpynaelà §©¥

ñBtéìBt ìòáe ,ïéçL äkeî ,àéöBäì BúBà ïéôBkLrnyne ,'eke ¤¦§¦¥§¦©©¦
e ,mixg` `le ,mdizeyp z` `ivedl oitek mze` `weecyàîìLa¦§¨¨

ìzrc,éqà áøoaen ,oey`xd oeyld itl l`eny ex`iay itke §©©¦
,`ziixaa exkfedy zeleqtd z` mb dpynd dzpn `l recn

n `ed `ivedl maeigy el` z` wxy meynéðz÷ ,ïðaøcdpy - §©¨¨¨¨¥
,rx gix mda yiy zeipne`e oinen ilra oebk ,epzpyna `pzd

n odizeyp z` `ivedl miaiigy el` z` la`.éðz÷ àì ,àúééøBàc§©§¨Ÿ¨¨¥
ì àlàly epeyléîéáà øa àôéìçz áø,l`eny ixacaéðúéì- ¤¨¦©©£¦¨©£¦¦¦§¥

m`y ,df oic zepyl `pzl didíéðL øNò dnò ääLå äMà àNð̈¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦
BúBà ïéôBk ,äãìé àìå`ed d`ivedl daegd df oicay ,d`ivedl §Ÿ¨§¨¦

.minkg zpwzn wx
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,ïîçð áø øîàef oeyl itl s`y oeik ¨©©©§¨Ÿ©§¨

xyr dy` mr ddeyd oial dpyna miiepyd mipicd oia welig yi
c ,dcli `le mipyàä,dcli `le mipy xyr ezy` mr ddeyd - ¨

wx `ivedl eze` oitekéléîadixt zeevn miiwiy ick ,mixaca - §¦¥
e .diaxeàäe` oiteky epizpyna miiepyd -s` epiid ,`ivedl ez ¨

éèBLailra leaql dleki dy`d oi`y oeik ,mihey z`kda - §¥
mitek oi`y el` z` dpynd dzpn `le ,el` zeipne`e oinen

.miheya mze`
:`xnbd dywné÷úî,àaà éaø dì óoitek'y xnel ozip cvik ©§¦¨©¦©¨

mixaca epiid mipy xyr ezy` mr ddeyd iabl xen`d 'eze`
weqta xn`p ixde ,cala(hi hk ilyn),'ãáò øñeé àì íéøáãa'epiide ¦§¨¦Ÿ¦¨¤¨¤

utg epi`y xac dyriy mc`d z` xqiil xyt` i` xeac ici lry
ddeydy ,df oic epizpyna epy `l recn ,dyw aey ok m`e .ea

.d`ivedl eze` mitek ,dcli `le mipy xyr ezy` mr
:xg` ote`a `iyewd z` zvxzn `xnbdàä ,àaà éaø øîà àlà¤¨¨©©¦©¨¨

àäåezy` mr ddeyd ly ditkd oiae epizpyn ly ditkd oia - §¨
`id ,dcli `le mipy xyréèBLa,mihey z`kda - §¥
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.áìò BúLwa éãé ìòL Eîçðé íB÷nä ìBça íéøîBàL Cøãk øîBì øzîe úaMa íéìáà íçðì øzîeª¨§©¥£¥¦§©¨ª¨©§¤¤¤§¦§©¨§©¤§¤©§¥©¨¨©
éëa øøBòé àì Búîçð[c: ¤¨¨Ÿ§¥¤¦

ב  סעיף חולים וביקור אבלים ניחום דיני רפז סימן

1

2

`zax `zkld
éëá øøåòé'תתנחם 'בשבת יאמר לשבת המיוחד בנוסח לנחם הרוצה  קרובה 7- ונחמה מלנחם היא 'שבת או ,

.8לבוא'

zetqede mipeiv
וראה 7) ריב, עמ' (אושפאל) חסד דרכי ג, ס"ק משנ"ב

בשבת. אבלים לנחם התירו שבקושי ס"ג להלן
מוהריי"צ 8) אדמו"ר כ"ק הנהגות תיד עמ' היומן ברשימת

קבלת  אחר נ"ע: שרה שטערנא הרבנית אמו פטירת לאחר
רבי  דער אמר: ענה. לא טבא, שבתא לו כשאמרתי שבת,
סוג  מאיזה שלום שאילת סובל) (=אינו ליידען ניט וויל

כמה  עם הרב הולך קהלות באיזה והלא שאלתי: שיהי'...
ענה: האבל. ישיבת מקום אל בביהכ"נ חשובים בתים בעלי
לו  אין דין לו יש גדולה ובעיר תתנחם, בשבת רק אומרים
ריחוק  מפני לבוא להם אפשר אי שהקרובים כיון מנחמים,

המקום.

•
"inei ax" gel itl - zay zekld jexr ogley

·Î לכל לנוי לעשותו בימיהם דרך שהיה בזוג זה וכל
ושאר  וזהב מכסף בהם וכיוצא מלכים בני של הבגדים
להטריח  חכמים רצו לא ולכך מתכות מיני משאר אדם כל
בהם  תפור או ארוג שהוא הבגדים מכל שבת מערב לפוסקו
אסור  בבגד לחברו רגילין שאין תכשיט אבל הבגדים ולגנות
גזירה  עליו שגזרו בבגד ותפור שארוג פי על אף בו לצאת
יפסיקנו  אם כלל גנאי שם שאין כיון ותפור ארוג אינו משום

בבגד. לחברו כלל רגילות אין שהרי מהבגד

או  כסף של אבל מתכת מיני בשאר אמורים דברים במה
שמן  שכיון בצוארו לתלותו ואפילו ענין בכל מותר זהב
שדמיו  מחמת ויפסוק יפול שלא יפה אותו תוקעין הסתם
שיוכל  בענין יפה יחברנו לא שמא בו לגזור אין יקרים
כסף  או זהב של במפתח לצאת התירו ולכן וליפול ליפסק
ואסרו  שם לתלותו רגילות שאין פי על אף בבגדו התלוים
לבד  למעלה שנתבאר כמו מתכות מיני שאר של במפתח

שם: המבואר מטעם

‚Î ואין בו לצאת המותר דבר שהוא בתכשיט זה וכל
שמא  גזירה משום אלא לכסות מחובר שיהיה צריך
עשוי  שאינו דבר לכסותו חיבר אם אבל ויפול יפסק
אין  בו לצאת האסור דבר שהוא בו להשתמש אלא לתכשיט
ומופסק  כתלוש הוא והרי בו לצאת מתירו לכסות חיבורו
ואינו  עצמו בפני להשתמש עשוי שהוא דכיון מהכסות
אותו  לגבי בטל אינו שהוא מלבוש לאותו כלום משמש
למעלה. כמ"ש ממנו הרבה חשוב שהמלבוש אע"פ מלבוש

חשוב  הוא לכסות שחיברו זה כשדבר אמורים דברים במה

חשיבות  נגד כלל חשוב אינו אם אבל הכסות נגד קצת
(שקורין  האף את בו שמקנחין מטפחת כגון הכסות
לו  תפורה היא אם הכסות לגבי בטילה היא הרי פאצילי"ש)
כלאים  לענין חיבור חשובין תכיפות שב' תכיפות בב'
לחגורה  תפורה היא אם אבל ש"מ) סי' עיין שבת (ולענין
בטלה  ואינה חשובה היא החגורה שנגד בו לצאת אסור
של  בקשר אפילו שם קשורה אם לומר צריך ואין אליה
החגורה  גבי על זו במטפחת שם לחגור רוצה אם ואף קיימא
זו  חגורות בב' יוצאין שאין כלום מועיל זה אין תחתיה או
זו  מטפחת עמו לישא שרוצה ומי שיתבאר כמו זו גבי על
(מערב  החגורה בראש יקשרנה כן אם אלא תקנה לו אין
ארוכה  אחת כחגורה נעשית שאז קיימא של בקשר שבת)
אסור  וכן ברחוב שהולך זמן כל בכולה עצמו את ויחגור
עיניו  בה לקנח כובע של בפתילין שקושרין במטלית לצאת

הכובע: לגבי בטלה שאינה מפני

„Î ישא יהודי שכל מלכות שגזרה ירוקים עגולים אותן
שהם  בשבת בהם לצאת מותר בכסותו מהם אחד
אלא  בכסות תפורים אינם אם אף הכסות לגבי בטלים

בה: וכיוצא קשירה ידי על קצת בה מחוברים

‰Î בקשרים אותם שקושרין עשבים במיני לצאת מותר
אלא  לאדם כמשוי ואינם לרפואה בצואר אותם ותולין
בקמיע  לצאת מותר זה ומטעם לרפואה והם הואיל כתכשיט
אין  אבל ממלבושיו כאחד לחולה הוא שתכשיט מומחה

לכרמלית. אפילו מומחה שאינו בקמיע יוצאין
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c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

אע"פ  מומחה איש שעשהו כל מומחה קמיע ואיזהו
הוא  עצמו קמיע אם שכן וכל מומחה אינו עצמה שהקמיע

מומחה. שאינו איש שעשהו אע"פ מומחה

איגרות  בג' אחד לחש שכתב כגון מומחה האיש נעשה כיצד
איש  נעשה אחד אדם רפאתה איגרת כל אדם בני ג' וריפא
בו  לצאת מותר שיכתבנו פעם וכל זה ללחש מומחה הכותב
לא  הד' זו שאגרת מומחה אינו עצמו שהקמיע אע"פ בשבת
ברפואות  כלום יודע אינו שהאיש ואף מעולם עדיין רפאתה
אע"פ  הרביעית זו איגרת כתב אחר אדם ואם כלום בכך אין
לצאת  אסור הראשונות שבאיגרות עצמו לחש אותו שהוא
האיש  ואף גורם שמזלו המומחה איש כתבה ולא הואיל
בלבד  זה ללחש אלא כן ע"י מומחה נעשה לא המומחה
וכל  לחשים מיני כמה כתב אם ואף לחשים לשאר לא אבל
אלא  מומחה נעשה לא פעמים כמה הועילו מהם אחד
לחשים  לשאר לא אבל פעמים ג' שהועילו אלו ללחשים

פעמים: ג' עדיין הועילו שלא

ÂÎ עשאו שלא אע"פ מומחה עצמו הקמיע נעשה וכיצד
אחת  באיגרת אחד לחש שכתב כגון מומחה איש
מומחה  האיגרת זו שנעשה פעמים ג' איגרת אותו ורפאתה
אינו  שהאיש אע"פ בשבת בה לצאת אדם לכל ומותר
עוד  יכתוב ואם אחת קמיע אלא כתב שלא עדיין מומחה
בשבת  איגרת באותה לצאת אסור אחרת באיגרת זה לחש

פעמים: ג' רפאתה שלא זמן כל

ÊÎ'לג איגרותיו ג' שירפאו עד מומחה נעשה האיש אין
לאדם  ריפא אם אבל אחד לאדם איגרת כל אדם בני
נעשה  לא אחד לחש של איגרות בכמה פעמים כמה אחד
של  במזלו הרפואה לתלות מקום שיש זה ללחש מומחה
אבל  מקמיעות רפואתו שיקבל לו גורם שמזלו החולה
כלום  לו יועיל שלא אפשר אחר לאדם זה לחש כשכותב
אסור  פעמים ג' כבר שנתרפא זה אדם (ואף בו לצאת ואסור
מומחה  עדיין נעשה שלא זה איש של אחר באיגרת לצאת

אדם): לכל

ÁÎ לאדם אפילו פעמים ג' רפאתה אחת איגרת אם אבל
אדם  שכל אדם לכל מומחה זו קמיע נעשית אחד
הרפואה  לתלות יש הסתם שמן בשבת בה לצאת מותר
איגרות  כשג' משא"כ החולה במזל ולא המומחה בקמיע
קמיע  מהן אחת שום נעשית לא שאז אחד אדם רפאו
במזל  או אדם במזל הרפואה לתלות צריך וע"כ מומחה

החולה  במזל או איגרות הכותב הרפואה הרופא שמקבל
שמא  כי כך ידי על מומחה הרופא נעשה לא אזי מהאיגרות
מן  שאז אדם בני לג' ריפא כן אם אלא גורם החולה מזל

אנשים: בג' שהוחזק כיון במזלו תלויה הרפואה הסתם

ËÎ שאחר כגון זה מלחש המחאתו את אבד הרופא ואם
איגרות  ג' עוד כתב אחד בלחש אדם בני ג' שריפא
אסור  ואילך מכאן כלום הועילו ולא אדם בני לג' זה מלחש
כבר  שכתב באגרות אפילו או עוד שיכתוב באיגרותיו לצאת

מומחה. בעודו

שתים  או פעם אלא רפאו שלא באגרות אמורים דברים במה
קמיע  שנעשית כיון פעמים ג' כבר שריפאתה איגרת אבל

אף  לעולם בה לצאת אדם לכל מותר עצמה מצד מומחה
המחאתו. את שכתבה הרופא שאבד לאחר

קודם  מומחה קמיע זו איגרת כשנעשית אמורים דברים במה
כאחד  המחאות ב' באו אם אפילו או מומחה הרופא שנעשה
ריפאה  מהם אחת כל אדם בני לב' איגרות ב' שכתב כגון
כתב  ואח"כ בלבד שתים או פעם לבדו מהן אחד לאדם
פעמים  ב' אדם אותו וריפאה מהם לאחד שלישית איגרת
עדיין  הוחזק שלא כיון מומחה הרופא נעשה לא עדיין ואז
עדיין  מומחה קמיע אינה השלישית זו איגרת וכן אנשים בג'
זו  איגרת ריפאה ואח"כ פעמים ב' אלא ריפאה שלא כיון
מומחה  שכתבה רופא נעשה אחר לאדם ג' פעם השלישית
השלישית  זו איגרת וגם אנשים בג' שהוחזק כיון זה ללחש
הרופא  שיאבד לאחר אף לעולם מומחה קמיע נעשית

המחאתו.

זו  איגרת שנעשית קודם מומחה הרופא נעשה אם אבל
קודם  איגרות בג' אנשים ג' כבר שריפא דהיינו מומחה קמיע
אגרות  משני היא זו איגרת אם אף ג' פעם זו איגרת שריפא
שאבד  אחר בה לצאת אסור למומחה הרופא בהן שנתחזק
מצד  מומחה קמיע זו איגרת אין שמא כי המחאתו הרופא
רופא  שכתבה מחמת הוא ג' פעם שריפאה ומה עצמו
בג' פעמים ג' כבר שריפא ע"י המחאתו כבר לנו שנתברר
ג"כ  אבדה שמא המחאתו הרופא שאבד לאחר וא"כ איגרות

זו: איגרת המחאת

Ï אם בין חילוק אין בה לצאת שמותר מומחה קמיע כל
חולה  הוא אם בין עיקרין של הוא אם בין כתב של הוא
עדיין  אחזו לא אם ואפילו סכנה בו שאין בין סכנה בו שיש
בהן  וכיוצא נכפין ממשפחת שהוא אלא כלל חולי שום
ותולה  משפחתו חולי יאחזנו שלא ודואג החולאים משאר

הרבים). לרשות (בשבת בו לצאת מותר קמיע בו

הקודש  מכתבי פסוקים או אזכרות בו שיש כתב של וקמיע
מותר  הכסא לבית בו ליכנס שמותר עור מחופה הוא אם
אסור  עור מחופה אינו ואם הרבים לרשות בשבת בו לצאת
ויסירנו  הכסא לבית יצטרך שמא גזירה בשבת בו לצאת
הוא  ואם הרבים ברשות בידו ויביאנו וישכח בידו מעליו
הרי  שעה לפי אפילו מעליו יסירנו אם סכנה בו שיש חולה
לו  מותר ולכן נפש פיקוח מפני הכסא לבית ליכנס לו מותר

הרבים: לרשות בו לצאת כן גם

‡Ï לרשות בו ויצא בטבעת או באצעדה הקמיע יקשור לא
כאלו  שנראה העין מראית מפני לכרמלית או הרבים
לרפואה  כלל מתכוין ואינו תכשיט בתורת בו מתקשט
כשהוא  אבל הרפואה מחמת אלא כלל תכשיט אינו ובאמת
אינו  אם הרבים ברשות להתירו יכול בצוארו ותלוי קשור
כשמתירו  חוששין ואין ולקושרו ולחזור קיימא של קשר
מטעם  בידו ויביאנו ישכח שמא הרבים ברשות בידו

ש"ג: בסי' שיתבאר

·Ï לקמיעות מומחה שהוא עצמו על לומר הרופא נאמן
על  לומר נאמן וכן אגרות בג' אנשים ג' ריפא שכבר
מומחה  קמיע ונעשה ושילש וש(י)נה שריפא אחת קמיע

עדיין: מומחה אינו שהוא אע"פ
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

‚Ï אותו שתולין חרגול ששמו החגב בביצת לצאת מותר
למי  שתולין חי שועל של ובשן האוזן לכאב באזנו
שתולין  מת שועל של ובשן משינתו שיקיץ מדאי יותר שישן
עליו  שצלבו מעץ ובמסמר שיישן לישן יכול שאינו למי
רפואתן  אלו שכל (אע"פ ברזל מכת של נפח בו שמרפאים
בזה  ואין בשבת) בין בחול בין בהן לצאת מותר בסגולה
וכן  לרפואה שמתכוין הדבר שניכר כיון האמורי דרכי משום
שאין  אע"פ לרפואה שמתכוין בו וניכר שעושה דבר בכל
אם  אבל זה דבר עשיית ע"י הרפואה באה היאך לנו ידוע
אסור  רפואה משום שהוא בו ניכר ואין מעשה איזה עושה
תלכו  ולא עליהן התורה שהזהירה האמורי דרכי משום

וגו'. הגוי בחוקות

לחש כל חולי אבל עליו יבא שלא להגן או לרפואה מותר
אבל  לאו או מועיל זה לחש אם ידוע אין אם אפילו נזק או
האמורי  דרכי משום אסור מועיל אינו זה שלחש ידוע אם
שאינה  קמיע ובכל בדוק שאינו לחש בכל שחושש מי ויש
לדבריו  יחוש נפש בעל וכל האמורי דרכי משום מומחה

כך): כל צורך שם שאין (במקום

„Ï עליה לקשור שרפואתו מכה ברגלו לו שיש מי כל
שהוא  שכיון בו לצאת מותר צורה עליו שיש מטבע
מכה  הוא אם אבל (ומלבוש) כתכשיט לו הוא הרי מרפא
להגן  אלא עליה קשורה ואינה אותה מרפא המטבע שאין
בה  לצאת אסור הדרכים ויתדות בקוצים תנגוף שלא עליו
עליו  להקרא מחשיבותו מתבטל ואינו הוא חשוב שהמטבע
לרפואה  צורך בו יש כן אם אלא (ותכשיט) מלבוש שם

תכשיט): שם עליו יש (שאז

‰Ï דהיינו כתפיו על ומונחת המקופלת בטלית היוצא
כתיפיו  על שולי[ה] הגביה ראשו על שנתנה שלאחר
כנפי  שני אלא הגביה שלא בין שוליה אורך כל שהגביה בין
זה  כתף על אחד וכנף זה כתף על אחד כנף ונתן שוליה
חייב  מכתיפיו למטה גופו על משולשלת שוליה ואמצעית
פוטרין  ויש הוא משוי אלא מלבוש דרך זה שאין
פי  על אף מכתיפיו למטה משולשלת שוליה כשאמצעית
מדברי  אסור אבל עיקר וכן כתיפיו על נתונים שכנפיה
נתונים  כנפיה אין אם ואפילו כמשוי שנראה מפני סופרים
או  יתלכלך שלא כדי והגביה בידיו שתפסם אלא כתיפיו על

אסור. יקרע שלא כדי

בענין  בטליתו מתעטף הוא אלא בידיו מגביה אינו אם אבל
נתונים  אינם שוליה וכנפי הארץ מן הרבה מוגבהין ששוליה
ואמצעית  ידיו זרועי על משולשלים הם אלא כתיפיו על
זה  הרי גופו רוב ומכסה מכתיפיו למטה משולשלת שוליה
להביאו  הגלימא תחת בטלית להתעטף מותר זה ולפי מותר
בענין  בה שמתעטף שאף שחרית בשבת הכנסת לבית
שהוא  כל למטה הגלימא מתחת יוצא שאינה שמתקצרת

מותר: גופו רוב מכסה

ÂÏ אלא כתיפיו על אפילו שוליה כנפי ליתן אסרו לא
או  בשוליה תלכלך שלא הטלית להגביה כשמתכוין
כונתו  אם אבל במהרה מללכת תעכבהו שלא או תקרע שלא
בחול  גם בזה שמתנאים המקום אנשי כמנהג בזה להתנאות

ואין  כמשוי נראה ואינו לבישתם דרך שזהו מותר זה הרי
ומכאן  מכאן טליתו שולי קצוות לקפל שמותר לומר צריך
משולשלת  שוליה שאמצעית ובלבד להתנאות כדי ידיו על

גופו. רוב ומכסה מכתפיו למטה

של  טליתות כמו מרובעת אחת חתיכה שהיא בטלית זה וכל
אבל  מתוכם הידים להוציא נקבים בהם שאין שלנו מצוה
מתוכם  הידים את ומוציא בהם לבוש שהוא שלנו מלבושים
להגביה  בשוליו אפילו המלבוש מקצת בידים לתפוס מותר
לא  אבל יקרע שלא או יתלכלך שלא או מללכת יעכבוהו שלא
גופו  רוב יהא שלא בענין שוליה אורך כל (ח) הרבה יגביה
שוליו  אמצעית אם ואף כלל מלבוש דרך יהיו ולא מכוסה
שליש  כיון כתפיו על שוליו קצוות יגביה לא גופו רוב מכסה
כמשוי  נראה עכ"פ הכל ולדברי חטאת חיוב בזה שיש אומרים

מתוכו. ידיו ומוציא בו שלבוש ואף סופרים מדברי ואסור

אסור  מתוכם ידיו הוציא ולא בהן שנתעטף שלנו ומלבושים
אינו  אפילו יתלכלך שלא להגביהם בידיו קצתם לתפוס

בשוליהם: תופס

ÊÏ מקופלת כך ולהניחה הטלית לקפל שנהגו במקומות
בחצרות  אף כך והולכין צוארם סביב כתפיהם על
שדרך  הרבים לרשות אף בשבת כן לצאת מותרים ובבתיהם
אלא  בבתיהם כן הולכין אין אם אבל להם הוא מלבוש
הגלימא  תחת כתפיהם על הטלית מקפלין לחוץ כשיוצאין
חייב  יצא ואם בשבת כן לצאת אסור הכנסת לבית להביאה
הימין  צד לקפל מותר ומכלֿמקום למעלה שנתבאר כמו
של  בטליתות שמתעטפין כדרך שמאל כתף על ולהניחה
דרך  הוא וכך הואיל הרבים לרשות כן ולצאת מצוה

בבית. אף לבישתה

וכך  הואיל כתפו על ומונח המקופל בסודר אדם יוצא וכן
על  הסודר מן נימא לכרוך צריך ואינו לבישתו דרך הוא
דרך  כך שאין במקומות אבל מעליו יפול שלא אצבעו
צריך  סודר להוציא רוצה אם אלו במדינות כגון לבישתו
הסודר  אין ואם גמור מלבוש דרך ורובו ראשו בו לכסות
כמין  לעשותו תקנה לו יש ורובו ראשו לכסות כך כל רחב
(שמלפניו) הסודר ראשי ב' שיקשור דהיינו בו ולצאת אבנט
הסודר  אמצעות (וגם מכתפיו למטה (כנגדו) בזה זה

למטה משוך יהא כמין שמלאחריו עשוי שנמצא מכתפיו)
למטה  אחר באבנט שחגור (אף בו לצאת ומותר אבנט

שיתבאר). כמו חגורות בב' לצאת להמתירים

בסודר  הוא לבישתם שדרך במקומות שאף שאומר מי ויש
ראשו  לכסות רחב הסודר שיהא צריך כתפיהם על המקופל
שם  אין כך כל רחב אינו ואם מקיפולו יפשיטוהו אם ורובו
אבנט  כמין עשאו כן אם אלא בו יוצאין ואין עליו מלבוש

לדבריו: לחוש להם ויש שנתבאר כמו

ÁÏ בו לבוש שהוא בסדינו לו הצרורים במעות היוצא
להוציא  שדרך לפי בידו אוחזם שאינו פי על אף חייב
פטור  בבגדו התפורים במעות היוצא אבל לפעמים בחול כן
סופרים  מדברי בו לצאת אסור אבל בכך הוצאה דרך שאין

מוקצים. שאינם וזהב כסף בין מעות בו שתפורים בין
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רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

אע"פ  מומחה איש שעשהו כל מומחה קמיע ואיזהו
הוא  עצמו קמיע אם שכן וכל מומחה אינו עצמה שהקמיע

מומחה. שאינו איש שעשהו אע"פ מומחה

איגרות  בג' אחד לחש שכתב כגון מומחה האיש נעשה כיצד
איש  נעשה אחד אדם רפאתה איגרת כל אדם בני ג' וריפא
בו  לצאת מותר שיכתבנו פעם וכל זה ללחש מומחה הכותב
לא  הד' זו שאגרת מומחה אינו עצמו שהקמיע אע"פ בשבת
ברפואות  כלום יודע אינו שהאיש ואף מעולם עדיין רפאתה
אע"פ  הרביעית זו איגרת כתב אחר אדם ואם כלום בכך אין
לצאת  אסור הראשונות שבאיגרות עצמו לחש אותו שהוא
האיש  ואף גורם שמזלו המומחה איש כתבה ולא הואיל
בלבד  זה ללחש אלא כן ע"י מומחה נעשה לא המומחה
וכל  לחשים מיני כמה כתב אם ואף לחשים לשאר לא אבל
אלא  מומחה נעשה לא פעמים כמה הועילו מהם אחד
לחשים  לשאר לא אבל פעמים ג' שהועילו אלו ללחשים

פעמים: ג' עדיין הועילו שלא

ÂÎ עשאו שלא אע"פ מומחה עצמו הקמיע נעשה וכיצד
אחת  באיגרת אחד לחש שכתב כגון מומחה איש
מומחה  האיגרת זו שנעשה פעמים ג' איגרת אותו ורפאתה
אינו  שהאיש אע"פ בשבת בה לצאת אדם לכל ומותר
עוד  יכתוב ואם אחת קמיע אלא כתב שלא עדיין מומחה
בשבת  איגרת באותה לצאת אסור אחרת באיגרת זה לחש

פעמים: ג' רפאתה שלא זמן כל

ÊÎ'לג איגרותיו ג' שירפאו עד מומחה נעשה האיש אין
לאדם  ריפא אם אבל אחד לאדם איגרת כל אדם בני
נעשה  לא אחד לחש של איגרות בכמה פעמים כמה אחד
של  במזלו הרפואה לתלות מקום שיש זה ללחש מומחה
אבל  מקמיעות רפואתו שיקבל לו גורם שמזלו החולה
כלום  לו יועיל שלא אפשר אחר לאדם זה לחש כשכותב
אסור  פעמים ג' כבר שנתרפא זה אדם (ואף בו לצאת ואסור
מומחה  עדיין נעשה שלא זה איש של אחר באיגרת לצאת

אדם): לכל

ÁÎ לאדם אפילו פעמים ג' רפאתה אחת איגרת אם אבל
אדם  שכל אדם לכל מומחה זו קמיע נעשית אחד
הרפואה  לתלות יש הסתם שמן בשבת בה לצאת מותר
איגרות  כשג' משא"כ החולה במזל ולא המומחה בקמיע
קמיע  מהן אחת שום נעשית לא שאז אחד אדם רפאו
במזל  או אדם במזל הרפואה לתלות צריך וע"כ מומחה

החולה  במזל או איגרות הכותב הרפואה הרופא שמקבל
שמא  כי כך ידי על מומחה הרופא נעשה לא אזי מהאיגרות
מן  שאז אדם בני לג' ריפא כן אם אלא גורם החולה מזל

אנשים: בג' שהוחזק כיון במזלו תלויה הרפואה הסתם

ËÎ שאחר כגון זה מלחש המחאתו את אבד הרופא ואם
איגרות  ג' עוד כתב אחד בלחש אדם בני ג' שריפא
אסור  ואילך מכאן כלום הועילו ולא אדם בני לג' זה מלחש
כבר  שכתב באגרות אפילו או עוד שיכתוב באיגרותיו לצאת

מומחה. בעודו

שתים  או פעם אלא רפאו שלא באגרות אמורים דברים במה
קמיע  שנעשית כיון פעמים ג' כבר שריפאתה איגרת אבל

אף  לעולם בה לצאת אדם לכל מותר עצמה מצד מומחה
המחאתו. את שכתבה הרופא שאבד לאחר

קודם  מומחה קמיע זו איגרת כשנעשית אמורים דברים במה
כאחד  המחאות ב' באו אם אפילו או מומחה הרופא שנעשה
ריפאה  מהם אחת כל אדם בני לב' איגרות ב' שכתב כגון
כתב  ואח"כ בלבד שתים או פעם לבדו מהן אחד לאדם
פעמים  ב' אדם אותו וריפאה מהם לאחד שלישית איגרת
עדיין  הוחזק שלא כיון מומחה הרופא נעשה לא עדיין ואז
עדיין  מומחה קמיע אינה השלישית זו איגרת וכן אנשים בג'
זו  איגרת ריפאה ואח"כ פעמים ב' אלא ריפאה שלא כיון
מומחה  שכתבה רופא נעשה אחר לאדם ג' פעם השלישית
השלישית  זו איגרת וגם אנשים בג' שהוחזק כיון זה ללחש
הרופא  שיאבד לאחר אף לעולם מומחה קמיע נעשית

המחאתו.

זו  איגרת שנעשית קודם מומחה הרופא נעשה אם אבל
קודם  איגרות בג' אנשים ג' כבר שריפא דהיינו מומחה קמיע
אגרות  משני היא זו איגרת אם אף ג' פעם זו איגרת שריפא
שאבד  אחר בה לצאת אסור למומחה הרופא בהן שנתחזק
מצד  מומחה קמיע זו איגרת אין שמא כי המחאתו הרופא
רופא  שכתבה מחמת הוא ג' פעם שריפאה ומה עצמו
בג' פעמים ג' כבר שריפא ע"י המחאתו כבר לנו שנתברר
ג"כ  אבדה שמא המחאתו הרופא שאבד לאחר וא"כ איגרות

זו: איגרת המחאת

Ï אם בין חילוק אין בה לצאת שמותר מומחה קמיע כל
חולה  הוא אם בין עיקרין של הוא אם בין כתב של הוא
עדיין  אחזו לא אם ואפילו סכנה בו שאין בין סכנה בו שיש
בהן  וכיוצא נכפין ממשפחת שהוא אלא כלל חולי שום
ותולה  משפחתו חולי יאחזנו שלא ודואג החולאים משאר

הרבים). לרשות (בשבת בו לצאת מותר קמיע בו

הקודש  מכתבי פסוקים או אזכרות בו שיש כתב של וקמיע
מותר  הכסא לבית בו ליכנס שמותר עור מחופה הוא אם
אסור  עור מחופה אינו ואם הרבים לרשות בשבת בו לצאת
ויסירנו  הכסא לבית יצטרך שמא גזירה בשבת בו לצאת
הוא  ואם הרבים ברשות בידו ויביאנו וישכח בידו מעליו
הרי  שעה לפי אפילו מעליו יסירנו אם סכנה בו שיש חולה
לו  מותר ולכן נפש פיקוח מפני הכסא לבית ליכנס לו מותר

הרבים: לרשות בו לצאת כן גם

‡Ï לרשות בו ויצא בטבעת או באצעדה הקמיע יקשור לא
כאלו  שנראה העין מראית מפני לכרמלית או הרבים
לרפואה  כלל מתכוין ואינו תכשיט בתורת בו מתקשט
כשהוא  אבל הרפואה מחמת אלא כלל תכשיט אינו ובאמת
אינו  אם הרבים ברשות להתירו יכול בצוארו ותלוי קשור
כשמתירו  חוששין ואין ולקושרו ולחזור קיימא של קשר
מטעם  בידו ויביאנו ישכח שמא הרבים ברשות בידו

ש"ג: בסי' שיתבאר

·Ï לקמיעות מומחה שהוא עצמו על לומר הרופא נאמן
על  לומר נאמן וכן אגרות בג' אנשים ג' ריפא שכבר
מומחה  קמיע ונעשה ושילש וש(י)נה שריפא אחת קמיע

עדיין: מומחה אינו שהוא אע"פ
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‚Ï אותו שתולין חרגול ששמו החגב בביצת לצאת מותר
למי  שתולין חי שועל של ובשן האוזן לכאב באזנו
שתולין  מת שועל של ובשן משינתו שיקיץ מדאי יותר שישן
עליו  שצלבו מעץ ובמסמר שיישן לישן יכול שאינו למי
רפואתן  אלו שכל (אע"פ ברזל מכת של נפח בו שמרפאים
בזה  ואין בשבת) בין בחול בין בהן לצאת מותר בסגולה
וכן  לרפואה שמתכוין הדבר שניכר כיון האמורי דרכי משום
שאין  אע"פ לרפואה שמתכוין בו וניכר שעושה דבר בכל
אם  אבל זה דבר עשיית ע"י הרפואה באה היאך לנו ידוע
אסור  רפואה משום שהוא בו ניכר ואין מעשה איזה עושה
תלכו  ולא עליהן התורה שהזהירה האמורי דרכי משום

וגו'. הגוי בחוקות

לחש כל חולי אבל עליו יבא שלא להגן או לרפואה מותר
אבל  לאו או מועיל זה לחש אם ידוע אין אם אפילו נזק או
האמורי  דרכי משום אסור מועיל אינו זה שלחש ידוע אם
שאינה  קמיע ובכל בדוק שאינו לחש בכל שחושש מי ויש
לדבריו  יחוש נפש בעל וכל האמורי דרכי משום מומחה

כך): כל צורך שם שאין (במקום

„Ï עליה לקשור שרפואתו מכה ברגלו לו שיש מי כל
שהוא  שכיון בו לצאת מותר צורה עליו שיש מטבע
מכה  הוא אם אבל (ומלבוש) כתכשיט לו הוא הרי מרפא
להגן  אלא עליה קשורה ואינה אותה מרפא המטבע שאין
בה  לצאת אסור הדרכים ויתדות בקוצים תנגוף שלא עליו
עליו  להקרא מחשיבותו מתבטל ואינו הוא חשוב שהמטבע
לרפואה  צורך בו יש כן אם אלא (ותכשיט) מלבוש שם

תכשיט): שם עליו יש (שאז

‰Ï דהיינו כתפיו על ומונחת המקופלת בטלית היוצא
כתיפיו  על שולי[ה] הגביה ראשו על שנתנה שלאחר
כנפי  שני אלא הגביה שלא בין שוליה אורך כל שהגביה בין
זה  כתף על אחד וכנף זה כתף על אחד כנף ונתן שוליה
חייב  מכתיפיו למטה גופו על משולשלת שוליה ואמצעית
פוטרין  ויש הוא משוי אלא מלבוש דרך זה שאין
פי  על אף מכתיפיו למטה משולשלת שוליה כשאמצעית
מדברי  אסור אבל עיקר וכן כתיפיו על נתונים שכנפיה
נתונים  כנפיה אין אם ואפילו כמשוי שנראה מפני סופרים
או  יתלכלך שלא כדי והגביה בידיו שתפסם אלא כתיפיו על

אסור. יקרע שלא כדי

בענין  בטליתו מתעטף הוא אלא בידיו מגביה אינו אם אבל
נתונים  אינם שוליה וכנפי הארץ מן הרבה מוגבהין ששוליה
ואמצעית  ידיו זרועי על משולשלים הם אלא כתיפיו על
זה  הרי גופו רוב ומכסה מכתיפיו למטה משולשלת שוליה
להביאו  הגלימא תחת בטלית להתעטף מותר זה ולפי מותר
בענין  בה שמתעטף שאף שחרית בשבת הכנסת לבית
שהוא  כל למטה הגלימא מתחת יוצא שאינה שמתקצרת

מותר: גופו רוב מכסה

ÂÏ אלא כתיפיו על אפילו שוליה כנפי ליתן אסרו לא
או  בשוליה תלכלך שלא הטלית להגביה כשמתכוין
כונתו  אם אבל במהרה מללכת תעכבהו שלא או תקרע שלא
בחול  גם בזה שמתנאים המקום אנשי כמנהג בזה להתנאות

ואין  כמשוי נראה ואינו לבישתם דרך שזהו מותר זה הרי
ומכאן  מכאן טליתו שולי קצוות לקפל שמותר לומר צריך
משולשלת  שוליה שאמצעית ובלבד להתנאות כדי ידיו על

גופו. רוב ומכסה מכתפיו למטה

של  טליתות כמו מרובעת אחת חתיכה שהיא בטלית זה וכל
אבל  מתוכם הידים להוציא נקבים בהם שאין שלנו מצוה
מתוכם  הידים את ומוציא בהם לבוש שהוא שלנו מלבושים
להגביה  בשוליו אפילו המלבוש מקצת בידים לתפוס מותר
לא  אבל יקרע שלא או יתלכלך שלא או מללכת יעכבוהו שלא
גופו  רוב יהא שלא בענין שוליה אורך כל (ח) הרבה יגביה
שוליו  אמצעית אם ואף כלל מלבוש דרך יהיו ולא מכוסה
שליש  כיון כתפיו על שוליו קצוות יגביה לא גופו רוב מכסה
כמשוי  נראה עכ"פ הכל ולדברי חטאת חיוב בזה שיש אומרים

מתוכו. ידיו ומוציא בו שלבוש ואף סופרים מדברי ואסור

אסור  מתוכם ידיו הוציא ולא בהן שנתעטף שלנו ומלבושים
אינו  אפילו יתלכלך שלא להגביהם בידיו קצתם לתפוס

בשוליהם: תופס

ÊÏ מקופלת כך ולהניחה הטלית לקפל שנהגו במקומות
בחצרות  אף כך והולכין צוארם סביב כתפיהם על
שדרך  הרבים לרשות אף בשבת כן לצאת מותרים ובבתיהם
אלא  בבתיהם כן הולכין אין אם אבל להם הוא מלבוש
הגלימא  תחת כתפיהם על הטלית מקפלין לחוץ כשיוצאין
חייב  יצא ואם בשבת כן לצאת אסור הכנסת לבית להביאה
הימין  צד לקפל מותר ומכלֿמקום למעלה שנתבאר כמו
של  בטליתות שמתעטפין כדרך שמאל כתף על ולהניחה
דרך  הוא וכך הואיל הרבים לרשות כן ולצאת מצוה

בבית. אף לבישתה

וכך  הואיל כתפו על ומונח המקופל בסודר אדם יוצא וכן
על  הסודר מן נימא לכרוך צריך ואינו לבישתו דרך הוא
דרך  כך שאין במקומות אבל מעליו יפול שלא אצבעו
צריך  סודר להוציא רוצה אם אלו במדינות כגון לבישתו
הסודר  אין ואם גמור מלבוש דרך ורובו ראשו בו לכסות
כמין  לעשותו תקנה לו יש ורובו ראשו לכסות כך כל רחב
(שמלפניו) הסודר ראשי ב' שיקשור דהיינו בו ולצאת אבנט
הסודר  אמצעות (וגם מכתפיו למטה (כנגדו) בזה זה

למטה משוך יהא כמין שמלאחריו עשוי שנמצא מכתפיו)
למטה  אחר באבנט שחגור (אף בו לצאת ומותר אבנט

שיתבאר). כמו חגורות בב' לצאת להמתירים

בסודר  הוא לבישתם שדרך במקומות שאף שאומר מי ויש
ראשו  לכסות רחב הסודר שיהא צריך כתפיהם על המקופל
שם  אין כך כל רחב אינו ואם מקיפולו יפשיטוהו אם ורובו
אבנט  כמין עשאו כן אם אלא בו יוצאין ואין עליו מלבוש

לדבריו: לחוש להם ויש שנתבאר כמו

ÁÏ בו לבוש שהוא בסדינו לו הצרורים במעות היוצא
להוציא  שדרך לפי בידו אוחזם שאינו פי על אף חייב
פטור  בבגדו התפורים במעות היוצא אבל לפעמים בחול כן
סופרים  מדברי בו לצאת אסור אבל בכך הוצאה דרך שאין

מוקצים. שאינם וזהב כסף בין מעות בו שתפורים בין
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לו  אפשר שאי הנכרים בין שהוא כגון הפסד ובמקום
יגנבוה  שלא בביתם הבגד להניח לא וגם אצלם להפקידם
שיש  לפי בהם לצאת להקל נוהגין החוצה כשיצא ממנו
עליו  גזרו לא החול מדרך שינוי שהוא שבות שכל אומרים
יש  וגם ש"ז בסי' שיתבאר כמו מרובה הפסד במקום
ואפילו  כרמלית אלא הרבים רשות לנו אין שעכשיו אומרים

סופרים. מדברי אלא בה אסורה אינה כדרכה הוצאה

לצאת  שלא לו אפשר כשאי אלא להקל אין ומכלֿמקום
שלא  היום כל בבית כלוא לישב שמתיירא כגון לכרמלית
ממנו  לגוזלם כליו ויחפשו מעות אצלו שיש הנכרים ירגישו

אבל  מעותיו בשביל שיהרגוהו סכנה לידי שיבא אפשר או
אלא  ישראלים בין שהוא כגון לצאת שלא לו אפשר אם
ישב  בביתם הבגד להניח או אצלם להפקידם מאמינם שאינו
חשש  אין ואם לכרמלית בהם יצא ולא השבת כל בבית
יש  בבית הבגד להניח חשש שאין או אצלם להפקיד
בו  לבוש יהא שלא יום מבעוד מעליו לפושטו להחמיר
בסי' שיתבאר כמו בו ויצא ישכח שמא בבית אפילו בשבת

ש"ג:

מהם  ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא, סימן ב חלק

אסורים:
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הקב"ה,תוכןתוכןתוכןתוכן של הקדושים שמותיו ענין

הקדושות  מידותיו עם קוב"ה ו"יחוד"

åøîàå] ,ìå÷á åððòé íéäìàäå ¯ øáãé äùî
.äùî ìù åìå÷á [ì"æø

רשאי  המתרגם שאין "מנין בגמרא איתא
ידבר  משה שנאמר הקורא מן יותר קולו להגבי'
פירוש: משה", של בקולו . . בקול יעננו והאלקים
הי' בתורה הקורא שמלבד הסדר הי' הש"ס בזמן
את  יבינו שהכל (כדי הקריאה את מתרגם אחד
רשאי  המתרגם שאין אמרו זה ועל הקריאה), תוכן
ממ"ש  זה וילפינן מהקורא, יותר קולו את להגביה
של  בקולו - בקול יעננו והאלקים ידבר "משה

משה".

משמע, שם הגמרא לשון פשט ד"לפי
המתרגם  [הקב"ה] שהוא היינו יעננו דהאלקים
הי' אלקים דהא כו', להגבי' רשאי אינו [כביכול]
של  מקולו ויותר יותר הקול להגבי' ודאי יכול
משום  משה של בקולו רק יעננו ואעפ"כ משה,
תמוה  שזה ובאמת כו', רשאי המתרגם דאין
כמו  נחשב יהי' שהקב"ה - נשגבה" ופליאה
אשר  הטעם אכן מהו וגם, משה. לגבי המתרגם

משה". של "קולו כפי רק הוא יעננו" "האלקים

äîå äùî øáã äî áåúëá ùøéô àì éë ïéáäìå
éëðà àäã úåøáãä úøùò ìò éà÷ àìã ,'ä åäðò
éëðà áéúëå ,åðòîù äøåáâä éôî êì äéäé àìå
øîàð àìù éøä ,'åâå ãéâäì íëéðéáå 'ä ïéá ãîåò
.äðåòä ä"á÷äå øáãîä àåä äùîù ïéðòä äæá
והאלקים  דיבר שמשה זה הי' מתי מובן אינו
כי  הדברות, עשרת על דקאי לומר דא"א לו, ענה

שמענו  הראשונות הדברות שני את - ממהֿנפשך
אחר  מתרגם ולא קורא הי' "ולא הגבורה מפי רק
שמשה  דברות שאר ואילו לבד", יתברך זולתו
וביניכם  ה' בין עומד אנכי וכמ"ש לישראל, השמיע
שאחרי  מצינו לא הרי - ה' דבר את לכם להגיד
דקול  עני' היתה משה מפי הדברות השמעת

אלקים.

תורה  דברי שאר על דקאי לומר שאין שכן  וכל
ציוויי  "בכל שהרי - ישראל את משה שלימד
מהו  וא"כ לבדו, ממשה רק שמעו לא התורה
דבר  איזה ד"על זה" הי' אימתי יעננו, והאלקים

ענהו". והאלקים ידבר שמשה אומר הוא

îå øáãé åäî ïéáäì íâååà ãéúò ïåùì åððòé åä
åäðò ä"á÷äå øáã äùî øîéîì äéì äåäå ,äååä

ד  משמע יעננו "[ומזה ואלקים ידבר הוא משה "

תמידי]. ענין

éà óñåé áø øîàã àøîâá àúéàã ,àåä ïéðòä
àëéà óñåé äîë íéøâ à÷ã àîåé éàä åàì
àåäù à÷åã àîåé éàä úìòî ïéáäìå .à÷åùá

.äøåú ïúî íåé
וסגולה  מעלה שיש משמע יוסף רב מלשון
גרם  שהזמן יומא"), ("האי זה ביום מיוחדת
מצד  התורה מעלת "הלא ולכאורה זו, למעלה
לו  ולמה כו'"], תורה לאו "אי [והול"ל היא עצמה

יומא". בהאי לתלות

åðéáà íäøáà íéé÷ àìäå ,äøåú ïúî ïéðò åäîå
åìéôàå äðúéð àìù ãò äøåúä ìë úà ä"ò
'åë äøåúä ìë úà ãîìù éðôî ïéìéùáú éáåøéò
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íéé÷ì êéà åì ïéðî ãîì àì íàã] äðúð àìù ãò
éúå÷ç éúåöî éúøîùî øîùéå ù"îëå ,[úååöî
÷çöéå åðá ÷çöéì ë"â ãîéì éàãåáå ,éúøåúå
.äúðéúðá ùãçúð ùåãç äîå ,åéðáå á÷òéì ãîéì
תורה, דמתן החידוש מהו להבין צריך גם
זה  ביום לנו ניתן ("מתנה") חדש דבר איזה כלומר,
כבר  בנ"י והלא תורה", "מתן נקרא כך שמשום
ממה  ניתנה, שלא עד כולה התורה כל את למדו
אבינו. מאברהם דור, אחר דור אבותיהם, שלימדום

בענין  אינו תורה דמתן שהחידוש מוכח, [מזה

בחכמת  וההשגה ההבנה איכות או המצוות מעשה

ידי  על הנפעל יותר, ורוחני פנימי בענין אלא - התורה

ג  קשור וזה המצות, וקיום התורה עצם "לימוד עם כ

) יומא "היום תורה."האי דמתן (

והמטרה  הרוחני התוכן את לבאר ומקדים

שבזה  וההבדל ומצוותי', התורה קיום של הפנימית

התורה  לגבי האבות שקיימו והמצוות התורה בין

תורה. מתן אחר של והמצוות

שממשיך:] וזהו

ïåðéà ïéãå÷ô ç"îøã úåöîä ïéðò òãåð äðä ¯ êà
ïåùì ïáåî åðéà äøåàëìå .àëìîã ïéøáà ç"îø

.'åëå óåâä úåîã åì ïéà àìäå ïéøáà
"רמ"ח  הן עשה מצות דרמ"ח בזהר איתא
קורא  אמאי ביאור וצריך הקב"ה. של אברים"
גוף  לו "אין (שהרי דוקא אברים בשם המצוות
הוא  האברים שענין לומר, וצריך הגוף")? ודמות

המצוות. של הרוחני התוכן את להבין משל

ïä úåöîä äùòî ìëã øäæá ù"î ô"ò ïáåé êà
íù êéùîî åæ äåöîáù ,äéîùã àæø àð÷úàì

.äæ íù êéùîî åæ äåöîáå äæ
מהותן  על הגוף מאברי המשל תוכן להבין כדי
הזהר, דברי ביאור להקדים יש המצוות, של
"לתקן  - היא המצוות קיום של הרוחנית שהמטרה
קשורה  מצוה כל פירוש, יתברך". שמו של הרז את
מצוה  ובקיום הקב"ה, של הקדושים משמותיו בא'
ה"שם", דהיינו האלקי, האור נמשך מסויימת

זו. מצוה עם הקשור

ומצוות  תורה של שהמטרה ידוע אומרת: זאת

בזהר, אמרו זה ועל בעולם, אלקות להמשיך היא
אלקות  להמשיך ומצוותי' התורה של זו שפעולה
את  ממשיכות שהמצוות ידי על באה בעולם,

אחר). "שם" - מצוה (כל הקב"ה של שמותיו

äòáù íä ä"á÷ä ìù åéúåîù éë ,ïéðòäå
úðéçá íä íäå ,ïé÷çîð ïðéàù åéúåîù
åéúåãî úååäúäì äòôùäå úåéçä úåèùôúä

.'åâå úøàôúäå äøåáâäå äìåãâä 'ä êì ,'úé
ידי  על הנמשך האלקי שהאור הטעם להבין
רזא  ("לאתקנא דוקא "שם" מכונה המצוות קיום
של  שמותיו ענין תוכן להקדים יש - דשמי'")

הקב"ה.

שמותיו  שבעה הם הקב"ה של שמותיו דהנה
מדותיו  שבע כנגד שהם נמחקים, שאינם הקדושים
והגבורה  הגדולה ה' "לך בפסוק המנויות יתברך
הנהגה  על מורה שם דכל וכידוע גו'". והתפארת
אלקים  שם הרחמים, מדת - הוי' שם (כמו: אחרת

וכו'). הדין, מדת -

בזה: הכוונה ועומק

למשל, חכם שהוא מישהו על אומרים כשאנו
המלובש  האדם של השכל כח ענינים: שני כאן יש
דבר  את המבין עצמו והאדם הגשמי, במוחו
אינו  חכם והשם - שבו השכל כח ידי על החכמה
שהוא  להאדם, אלא שבמוחו החכמה לכח תואר
כח  ידי על בנפשו שנקנית החכמה מצד חכם

שלו. החכמה

אינם  הקדושים שהשמות בנמשל, הוא וכך
והשפע  האור של אלא עצמן, המדות של תוארים
חיותן), (והוא המדות ונוצרו נתהוו שממנו האלקי,

העולמות. את ומנהיג בורא הקב"ה ידן על אשר

"הם  הקדושים שהשמות כאן, שאומר מה וזהו
להתהוות  והשפעה החיות התפשטות בחינת

ית'". מדותיו

åîë ìùî ã"ò ,ãáì íù 'éçá àìà ïðéàùíùä
.åîùá åðàø÷éù åúìåæì àìà åðéàù
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לו  אפשר שאי הנכרים בין שהוא כגון הפסד ובמקום
יגנבוה  שלא בביתם הבגד להניח לא וגם אצלם להפקידם
שיש  לפי בהם לצאת להקל נוהגין החוצה כשיצא ממנו
עליו  גזרו לא החול מדרך שינוי שהוא שבות שכל אומרים
יש  וגם ש"ז בסי' שיתבאר כמו מרובה הפסד במקום
ואפילו  כרמלית אלא הרבים רשות לנו אין שעכשיו אומרים

סופרים. מדברי אלא בה אסורה אינה כדרכה הוצאה

לצאת  שלא לו אפשר כשאי אלא להקל אין ומכלֿמקום
שלא  היום כל בבית כלוא לישב שמתיירא כגון לכרמלית
ממנו  לגוזלם כליו ויחפשו מעות אצלו שיש הנכרים ירגישו

אבל  מעותיו בשביל שיהרגוהו סכנה לידי שיבא אפשר או
אלא  ישראלים בין שהוא כגון לצאת שלא לו אפשר אם
ישב  בביתם הבגד להניח או אצלם להפקידם מאמינם שאינו
חשש  אין ואם לכרמלית בהם יצא ולא השבת כל בבית
יש  בבית הבגד להניח חשש שאין או אצלם להפקיד
בו  לבוש יהא שלא יום מבעוד מעליו לפושטו להחמיר
בסי' שיתבאר כמו בו ויצא ישכח שמא בבית אפילו בשבת

ש"ג:

מהם  ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הקב"ה,תוכןתוכןתוכןתוכן של הקדושים שמותיו ענין

הקדושות  מידותיו עם קוב"ה ו"יחוד"

åøîàå] ,ìå÷á åððòé íéäìàäå ¯ øáãé äùî
.äùî ìù åìå÷á [ì"æø

רשאי  המתרגם שאין "מנין בגמרא איתא
ידבר  משה שנאמר הקורא מן יותר קולו להגבי'
פירוש: משה", של בקולו . . בקול יעננו והאלקים
הי' בתורה הקורא שמלבד הסדר הי' הש"ס בזמן
את  יבינו שהכל (כדי הקריאה את מתרגם אחד
רשאי  המתרגם שאין אמרו זה ועל הקריאה), תוכן
ממ"ש  זה וילפינן מהקורא, יותר קולו את להגביה
של  בקולו - בקול יעננו והאלקים ידבר "משה

משה".

משמע, שם הגמרא לשון פשט ד"לפי
המתרגם  [הקב"ה] שהוא היינו יעננו דהאלקים
הי' אלקים דהא כו', להגבי' רשאי אינו [כביכול]
של  מקולו ויותר יותר הקול להגבי' ודאי יכול
משום  משה של בקולו רק יעננו ואעפ"כ משה,
תמוה  שזה ובאמת כו', רשאי המתרגם דאין
כמו  נחשב יהי' שהקב"ה - נשגבה" ופליאה
אשר  הטעם אכן מהו וגם, משה. לגבי המתרגם

משה". של "קולו כפי רק הוא יעננו" "האלקים

äîå äùî øáã äî áåúëá ùøéô àì éë ïéáäìå
éëðà àäã úåøáãä úøùò ìò éà÷ àìã ,'ä åäðò
éëðà áéúëå ,åðòîù äøåáâä éôî êì äéäé àìå
øîàð àìù éøä ,'åâå ãéâäì íëéðéáå 'ä ïéá ãîåò
.äðåòä ä"á÷äå øáãîä àåä äùîù ïéðòä äæá
והאלקים  דיבר שמשה זה הי' מתי מובן אינו
כי  הדברות, עשרת על דקאי לומר דא"א לו, ענה

שמענו  הראשונות הדברות שני את - ממהֿנפשך
אחר  מתרגם ולא קורא הי' "ולא הגבורה מפי רק
שמשה  דברות שאר ואילו לבד", יתברך זולתו
וביניכם  ה' בין עומד אנכי וכמ"ש לישראל, השמיע
שאחרי  מצינו לא הרי - ה' דבר את לכם להגיד
דקול  עני' היתה משה מפי הדברות השמעת

אלקים.

תורה  דברי שאר על דקאי לומר שאין שכן  וכל
ציוויי  "בכל שהרי - ישראל את משה שלימד
מהו  וא"כ לבדו, ממשה רק שמעו לא התורה
דבר  איזה ד"על זה" הי' אימתי יעננו, והאלקים

ענהו". והאלקים ידבר שמשה אומר הוא

îå øáãé åäî ïéáäì íâååà ãéúò ïåùì åððòé åä
åäðò ä"á÷äå øáã äùî øîéîì äéì äåäå ,äååä

ד  משמע יעננו "[ומזה ואלקים ידבר הוא משה "

תמידי]. ענין

éà óñåé áø øîàã àøîâá àúéàã ,àåä ïéðòä
àëéà óñåé äîë íéøâ à÷ã àîåé éàä åàì
àåäù à÷åã àîåé éàä úìòî ïéáäìå .à÷åùá

.äøåú ïúî íåé
וסגולה  מעלה שיש משמע יוסף רב מלשון
גרם  שהזמן יומא"), ("האי זה ביום מיוחדת
מצד  התורה מעלת "הלא ולכאורה זו, למעלה
לו  ולמה כו'"], תורה לאו "אי [והול"ל היא עצמה

יומא". בהאי לתלות

åðéáà íäøáà íéé÷ àìäå ,äøåú ïúî ïéðò åäîå
åìéôàå äðúéð àìù ãò äøåúä ìë úà ä"ò
'åë äøåúä ìë úà ãîìù éðôî ïéìéùáú éáåøéò
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íéé÷ì êéà åì ïéðî ãîì àì íàã] äðúð àìù ãò
éúå÷ç éúåöî éúøîùî øîùéå ù"îëå ,[úååöî
÷çöéå åðá ÷çöéì ë"â ãîéì éàãåáå ,éúøåúå
.äúðéúðá ùãçúð ùåãç äîå ,åéðáå á÷òéì ãîéì
תורה, דמתן החידוש מהו להבין צריך גם
זה  ביום לנו ניתן ("מתנה") חדש דבר איזה כלומר,
כבר  בנ"י והלא תורה", "מתן נקרא כך שמשום
ממה  ניתנה, שלא עד כולה התורה כל את למדו
אבינו. מאברהם דור, אחר דור אבותיהם, שלימדום

בענין  אינו תורה דמתן שהחידוש מוכח, [מזה

בחכמת  וההשגה ההבנה איכות או המצוות מעשה

ידי  על הנפעל יותר, ורוחני פנימי בענין אלא - התורה

ג  קשור וזה המצות, וקיום התורה עצם "לימוד עם כ

) יומא "היום תורה."האי דמתן (

והמטרה  הרוחני התוכן את לבאר ומקדים

שבזה  וההבדל ומצוותי', התורה קיום של הפנימית

התורה  לגבי האבות שקיימו והמצוות התורה בין

תורה. מתן אחר של והמצוות

שממשיך:] וזהו

ïåðéà ïéãå÷ô ç"îøã úåöîä ïéðò òãåð äðä ¯ êà
ïåùì ïáåî åðéà äøåàëìå .àëìîã ïéøáà ç"îø

.'åëå óåâä úåîã åì ïéà àìäå ïéøáà
"רמ"ח  הן עשה מצות דרמ"ח בזהר איתא
קורא  אמאי ביאור וצריך הקב"ה. של אברים"
גוף  לו "אין (שהרי דוקא אברים בשם המצוות
הוא  האברים שענין לומר, וצריך הגוף")? ודמות

המצוות. של הרוחני התוכן את להבין משל

ïä úåöîä äùòî ìëã øäæá ù"î ô"ò ïáåé êà
íù êéùîî åæ äåöîáù ,äéîùã àæø àð÷úàì

.äæ íù êéùîî åæ äåöîáå äæ
מהותן  על הגוף מאברי המשל תוכן להבין כדי
הזהר, דברי ביאור להקדים יש המצוות, של
"לתקן  - היא המצוות קיום של הרוחנית שהמטרה
קשורה  מצוה כל פירוש, יתברך". שמו של הרז את
מצוה  ובקיום הקב"ה, של הקדושים משמותיו בא'
ה"שם", דהיינו האלקי, האור נמשך מסויימת

זו. מצוה עם הקשור

ומצוות  תורה של שהמטרה ידוע אומרת: זאת

בזהר, אמרו זה ועל בעולם, אלקות להמשיך היא
אלקות  להמשיך ומצוותי' התורה של זו שפעולה
את  ממשיכות שהמצוות ידי על באה בעולם,

אחר). "שם" - מצוה (כל הקב"ה של שמותיו

äòáù íä ä"á÷ä ìù åéúåîù éë ,ïéðòäå
úðéçá íä íäå ,ïé÷çîð ïðéàù åéúåîù
åéúåãî úååäúäì äòôùäå úåéçä úåèùôúä

.'åâå úøàôúäå äøåáâäå äìåãâä 'ä êì ,'úé
ידי  על הנמשך האלקי שהאור הטעם להבין
רזא  ("לאתקנא דוקא "שם" מכונה המצוות קיום
של  שמותיו ענין תוכן להקדים יש - דשמי'")

הקב"ה.

שמותיו  שבעה הם הקב"ה של שמותיו דהנה
מדותיו  שבע כנגד שהם נמחקים, שאינם הקדושים
והגבורה  הגדולה ה' "לך בפסוק המנויות יתברך
הנהגה  על מורה שם דכל וכידוע גו'". והתפארת
אלקים  שם הרחמים, מדת - הוי' שם (כמו: אחרת

וכו'). הדין, מדת -

בזה: הכוונה ועומק

למשל, חכם שהוא מישהו על אומרים כשאנו
המלובש  האדם של השכל כח ענינים: שני כאן יש
דבר  את המבין עצמו והאדם הגשמי, במוחו
אינו  חכם והשם - שבו השכל כח ידי על החכמה
שהוא  להאדם, אלא שבמוחו החכמה לכח תואר
כח  ידי על בנפשו שנקנית החכמה מצד חכם

שלו. החכמה

אינם  הקדושים שהשמות בנמשל, הוא וכך
והשפע  האור של אלא עצמן, המדות של תוארים
חיותן), (והוא המדות ונוצרו נתהוו שממנו האלקי,

העולמות. את ומנהיג בורא הקב"ה ידן על אשר

"הם  הקדושים שהשמות כאן, שאומר מה וזהו
להתהוות  והשפעה החיות התפשטות בחינת

ית'". מדותיו
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c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ל'ÏÎ·Â(טז) וקבל היהודים וקבל מ"ש יובן הנ"ל
בכל  למה להבין יש ועוד דוקא יחיד
ויעקב  ישראל ולא דוקא יהודים בשם נק' אסתר מגילת
מבואר  והנה הכתובים בשאר שמזכירם כמו וכה"ג
שהיה  עצומה ושפלות מס"נ דברי' ב' שע"י למעלה
בהם  להתישב דתו"מ העליון אור גילוי שיהיה זכו בהם

ה  וקבל יתורץ וזהו הנ"ל קושיות ב' והנה כו' יהודים
היו  מ"ת שבשעת שמצינו במה והוא א' בהקדמה
ממש  א' כאיש גמורה באחדות כלולים נש"י כללות
איש  כמו ישראל ההר, נגד ישראל שם ויחן וכמ"ש
אנו  עתה גם וכמו"כ יחיד ל' ויחן אמר ע"כ אחד ישראל
כולנו  פניך באור כאחד כולנו אבינו ברכנו אומרים
באור  שהוא דמ"ת בדוגמא והיינו כו' אחד כאיש כאחד
כו' חיים תורת לנו נתת פניך באור כי וכמ"ש דוקא פניך
הוא  שבתורה ית' פניו אור שבחינת לפי הוא והענין
כידוע  בתכלית אח"פ הנקרא העליון היחוד בתכלית
דוקא  שבתורה בחכמה כ"א עצמי ב"ה אא"ס גילוי דאין
כנ"י  ביכולת היה לא ולכן כו' באחדות הכל שכולל
הדברות  בעשרת העליונים פנים הארת בחינת אז לקבל
בתכלית  יחד כולם תחלה כלולים היו כאשר כ"א
היו  כאשר ולא ממש א' כאיש והתכללות האחדות
כדי  כו' היחוד היפך שהוא רבים שנק' הפירוד בבחינת

והוא  בהם שורה אח"פ בחי' שיהיה באחד אחד למהוי
נתת  ממש פניך באור כמ"ש העליונים פנים אור בחינת

וד"ל: כו' לנו
Í‡ האמתית האחדות בחינת בהם היה מהיכן הנה

רבים  בבחינת ולא אחד כאיש שנחשבו עד הזאת
הפרוד  סיבת עיקר שכל לפי הוא הענין כלל,
הצירופים  אופני שינוי מסיבת בא וההתחלקות
בכלים  האורות התחלקות ריבוי נקרא שזהו באותיות
אופני' בכמה מתחלק אחד השכל אור עד"מ רבים
בא  השכל שיהיה א"א כי שונים בדיבורים בצירופים
(וכמו  לבד אחד באופן רק המחשבה באותיות
באופן  מפרש זה שבגמרא אחד דבר שעל המפרשים
דרש"י  הפירושים כחילוקי זה באופן מפרש וזה זה
שונים  צירופים באופנים שבא רק אחד והכל ותוספו'
שמתחלק  רק היא אחת והסברא השכל כאשר וזהו
השכל  אור כאשר אך מדברת בלשון שונים בצירופים
נוטה  זה כמו שונים בחילוקים השכל ממקור בא עצמו
בשכל  גם או לחוב שכלו נוטה וזה לזכות שכלו אור
באופן  יתפוס וזה כך באופן יתפוס זה לחסד  הנוטה
לכמה  מתחלק הוא עצמו השכל שאור זהו הרי אחר
מחידושו  יוצא עצמו השכל שגוף מפני שונים אופנים

כו': אופנים התחלקות בריבוי ממקורו

mixetd xry

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â יומין ושית לעילא יומין שית ענין מהו י"ל
לתתא  יומין שית ענין מתחלה וי"ל כו', לתתא
יבנה, חסד עולם אמרתי כי כתי' דהנה הוא והענין כו',
כמו  גבול בחי' שהוא העולם שיתהווה כשצריך והיינו
עולמות  אפי' וכן שנה ת"ק מהלך לרקיע מהארץ
גבול  בחי' הוא געה"ע ואפי' גבול בחי' ג"כ הם עליונים
העולם  שיתהווה וכדי כו', גבול בחי' הוא השגה כי
כו', גבול בלי שהוא עליון חסד מבחי' גבול בחי' שהוא
שיבנה  החסד הוצרך כו', תמנו לא כי ה' חסדי וכמ"ש
אותיות  בבחי' החסד שיתלבש דהיינו בנין בבחי'
בתים  שתי בונות אבנים שתי בס"י וכמ"ש כו', הדיבור
אלקינו  בעיר מאד ומהולל הוי' גדול מ"ש וזהו כו',

פי' דהנה אלקינו בעיר כשהוא גדול הוא אימתי וארז"ל
בבחי' קץ אין עד גדולתו התפשטות בחי' הוא גדול
קץ  אין עד עולמות שנתהווה מה עולמות ריבוי
מזל  לו שאין מלמטה עשב לך אין וכמשארז"ל
וריבו  ישמשוני' אלפים אלף כתיב וכן כו', מלמעלה
וזהו  מאד ריבוי בבחי' שהוא כו', יקומון קדמוהי רבבן
והנה  כו', בעולמות גדולתו התפשטות ע"ש גדול בחי'
גדולה  בחי' שיתהווה דהיינו גדול נק' אימתי ארז"ל לזה
בעיר  כשהוא דייקא זהו עולמות ריבוי בחי' שיהי' זו
אז  דייקא עליון דיבור בבחי' כשנתלבש דהיינו אלקינו
מלשון  הוא אותיות דהנה לעולמות, מקור להיות יכול
של  אחוריים הוא תרגום תרגום, בחי' שהוא את[א]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בעלמא  הארה דהיינו כו', חיצוני' בחי' שהוא לה"ק
שאנו  וכמו שבלב, מהמדות אותיות בבחי' מאיר בלבד
הדיבור  באותיות מתלבש המדות עצמות כל שלא רואים
הוא  שאם רואים אנו וע"כ כו', בלבד מהמדות הארה רק
כשהוא  כמו כלל לדבר יכול אינו המדה בהתפעלות
הכעס  כשנשקט אח"כ רק לדבר, יכול אינו גדול בכעס
אימתי  וזהו כו', לדבר יכול אז הארה רק מאיר ואינו

צירופי הוא בבחי' דהיינו כו' אלקינו בעיר כשהוא גדול
להיות  יכול אז כו', החסד נתצמצם שאז הדיבור אותיות
שארז"ל  וזהו העולמות, ריבוי בבחי' גדולתו התפשטות

ענותנותו, מוצא אתה שם גדולתו מוצא שאתה במקום
והשפלה  וירידה ענוה בבחי' היא זו שהגדולה דהיינו
וכשארז"ל  עש"מ ע"י נתהוו העולמות שכל וזהו כו',
בלבד  מאמר מבחי' רק דהיינו העולם נברא בעש"מ
חכ' לו יש אדם כי מאד גבוה בחי' שהוא אדם ואפי'
שהוא  כו' אדם נעשה מאמר מבחי' רק נתהווה אעפי"כ
דהיינו  לתתא יומין שית ענין וזהו כו', לבד אותיות בחי'
מתלבשין  מדות בחי' שהוא עילאין יומין כשהשית
לפי  כו', לתתא יומין שית נק' אזי העליון דיבור בבחי'

כו'. אותיות בחי' דיבור בבחי' שנתלבש
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a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â כה"ג דאהרן אה"ר מעלת מאד גדלה כי להיות
צריך  לכן האצי', שלפני חסד ורב מבחי' שהיא
הנ"ל, להאה"ר לבושי' שהם בגדי' לשמונה הכה"ג
הוי' דש' אותיות ד' כנגד הם בד"כ בגדים (והשמונה
הלבושי' בחי' הוא ובכלל אד'), דש' אותיות וד'
אור  גילוי לקבל שיוכל להנפש לבושי' שנעשי' דתומ"צ
משה  ויבא בענין במ"א מ"ש וכענין זו, העליונה אהבה
יוכל  וע"י שבו לבוש בחי' הוא שהענן הענן, בתוך
שלמה, משלי המשל ע"י השכל השגת וכענין להשיג,
ע"י  יכולים עכ"ז לגמרי זר מדבר הוא המשל כי הגם
לכן  מלמטלמ"ע, הוא שכ"ז רק הנמשל, להשיג המשל
כן  הדבור, אותיות ע"י האהבה גילוי כענין י"ל יותר
מהשתלשלות  שלמעלה האה"ר בחי' גם להתגלות יוכל
פי' ה', אמר אתכם אהבתי וזהו דתומ"צ. ה' דבר ע"י
הנמשכת  העליונה אהבה בחי' היא אתכם אהבתי

למעלה היא כי אם מ"מ מלמעלה השתלשלות, מסדר
ונתלבש  בא ע"י דתומ"צ הדבור בחי' הוא ה' אמר ע"י

זו. אה"ר בחי' גם להתגלות
‰˙ÚÓÂ לקה"ק שיכנס אהרן זכות ענין שייכות יובן

יעלה  מי כתי' דהנה דוקא. המילה זכות ע"י
מהו  יפלא ולכאו' הוי'. וס"ת מילה ר"ת השמימה, לנו

בר"ת. ומילה בס"ת שהוי' עד כ"כ מילה מצות מעלת
בשמיני  שהיא מילה על אמרז"ל דהנה הוא הענין אך
רק  הוא הטעם אם ולכאו' א', שבת עליו שיעבור כדי
דוקא, בשמיני מה מפני לבד א' שבת עליו שיעבור כדי
ועש"ק  ביום הנולד הלא א', לזמן כולם להשוות ולמה
השלישי  ליום א', ביום מילתו זמן להיות יכול הי'
שיש  ועכצ"ל א', שבת ג"כ עליו עובר והי' ללידתו,
טעם  מלבד דוקא, לשמונה שניתן מה בפ"ע כוונה
הוא  לשמונה ראשון הנימול דהנה והענין ההשוואה.
ז"פ  רק יעקב משא"כ הוי', ח"פ עולה ויצחק יצחק,
היינו  אבי, בית אל בשלום ושבתי יעקב א' ולכן הוי',
והי' ואז אביו, יצחק מדריגת השמיני, הוי' שם בחי'
ל' הוא יצחק כי לאלקי', לי ההשתלשלות דסדר הוי'
אלקי' מבחי' לע"ל שיהי' הצחוק ע"ש והיינו עתיד
והתהפכות  שעכשיו, וההסתר הצמצום בחי' הוא
בד"ה  ע' פינו, שחוק ימלא אז וכמ"ש לאור, החושך
על  האל"ף כשמאיר אז מענין וישרנה ובד"ה ישיר אז
אתה  כי ליצחק יאמרו שלע"ל אמרז"ל ולכן הזיי"ן.
כו', יכירנו לא וישראל ידענו לא אברהם כי אבינו
דלעילא  הוי' ש' בחי' השמיני, הוי' התגלות והו"ע

מהשתלשלות. שלמעלה
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רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ל'ÏÎ·Â(טז) וקבל היהודים וקבל מ"ש יובן הנ"ל
בכל  למה להבין יש ועוד דוקא יחיד
ויעקב  ישראל ולא דוקא יהודים בשם נק' אסתר מגילת
מבואר  והנה הכתובים בשאר שמזכירם כמו וכה"ג
שהיה  עצומה ושפלות מס"נ דברי' ב' שע"י למעלה
בהם  להתישב דתו"מ העליון אור גילוי שיהיה זכו בהם

ה  וקבל יתורץ וזהו הנ"ל קושיות ב' והנה כו' יהודים
היו  מ"ת שבשעת שמצינו במה והוא א' בהקדמה
ממש  א' כאיש גמורה באחדות כלולים נש"י כללות
איש  כמו ישראל ההר, נגד ישראל שם ויחן וכמ"ש
אנו  עתה גם וכמו"כ יחיד ל' ויחן אמר ע"כ אחד ישראל
כולנו  פניך באור כאחד כולנו אבינו ברכנו אומרים
באור  שהוא דמ"ת בדוגמא והיינו כו' אחד כאיש כאחד
כו' חיים תורת לנו נתת פניך באור כי וכמ"ש דוקא פניך
הוא  שבתורה ית' פניו אור שבחינת לפי הוא והענין
כידוע  בתכלית אח"פ הנקרא העליון היחוד בתכלית
דוקא  שבתורה בחכמה כ"א עצמי ב"ה אא"ס גילוי דאין
כנ"י  ביכולת היה לא ולכן כו' באחדות הכל שכולל
הדברות  בעשרת העליונים פנים הארת בחינת אז לקבל
בתכלית  יחד כולם תחלה כלולים היו כאשר כ"א
היו  כאשר ולא ממש א' כאיש והתכללות האחדות
כדי  כו' היחוד היפך שהוא רבים שנק' הפירוד בבחינת

והוא  בהם שורה אח"פ בחי' שיהיה באחד אחד למהוי
נתת  ממש פניך באור כמ"ש העליונים פנים אור בחינת

וד"ל: כו' לנו
Í‡ האמתית האחדות בחינת בהם היה מהיכן הנה

רבים  בבחינת ולא אחד כאיש שנחשבו עד הזאת
הפרוד  סיבת עיקר שכל לפי הוא הענין כלל,
הצירופים  אופני שינוי מסיבת בא וההתחלקות
בכלים  האורות התחלקות ריבוי נקרא שזהו באותיות
אופני' בכמה מתחלק אחד השכל אור עד"מ רבים
בא  השכל שיהיה א"א כי שונים בדיבורים בצירופים
(וכמו  לבד אחד באופן רק המחשבה באותיות
באופן  מפרש זה שבגמרא אחד דבר שעל המפרשים
דרש"י  הפירושים כחילוקי זה באופן מפרש וזה זה
שונים  צירופים באופנים שבא רק אחד והכל ותוספו'
שמתחלק  רק היא אחת והסברא השכל כאשר וזהו
השכל  אור כאשר אך מדברת בלשון שונים בצירופים
נוטה  זה כמו שונים בחילוקים השכל ממקור בא עצמו
בשכל  גם או לחוב שכלו נוטה וזה לזכות שכלו אור
באופן  יתפוס וזה כך באופן יתפוס זה לחסד  הנוטה
לכמה  מתחלק הוא עצמו השכל שאור זהו הרי אחר
מחידושו  יוצא עצמו השכל שגוף מפני שונים אופנים

כו': אופנים התחלקות בריבוי ממקורו
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â יומין ושית לעילא יומין שית ענין מהו י"ל
לתתא  יומין שית ענין מתחלה וי"ל כו', לתתא
יבנה, חסד עולם אמרתי כי כתי' דהנה הוא והענין כו',
כמו  גבול בחי' שהוא העולם שיתהווה כשצריך והיינו
עולמות  אפי' וכן שנה ת"ק מהלך לרקיע מהארץ
גבול  בחי' הוא געה"ע ואפי' גבול בחי' ג"כ הם עליונים
העולם  שיתהווה וכדי כו', גבול בחי' הוא השגה כי
כו', גבול בלי שהוא עליון חסד מבחי' גבול בחי' שהוא
שיבנה  החסד הוצרך כו', תמנו לא כי ה' חסדי וכמ"ש
אותיות  בבחי' החסד שיתלבש דהיינו בנין בבחי'
בתים  שתי בונות אבנים שתי בס"י וכמ"ש כו', הדיבור
אלקינו  בעיר מאד ומהולל הוי' גדול מ"ש וזהו כו',

פי' דהנה אלקינו בעיר כשהוא גדול הוא אימתי וארז"ל
בבחי' קץ אין עד גדולתו התפשטות בחי' הוא גדול
קץ  אין עד עולמות שנתהווה מה עולמות ריבוי
מזל  לו שאין מלמטה עשב לך אין וכמשארז"ל
וריבו  ישמשוני' אלפים אלף כתיב וכן כו', מלמעלה
וזהו  מאד ריבוי בבחי' שהוא כו', יקומון קדמוהי רבבן
והנה  כו', בעולמות גדולתו התפשטות ע"ש גדול בחי'
גדולה  בחי' שיתהווה דהיינו גדול נק' אימתי ארז"ל לזה
בעיר  כשהוא דייקא זהו עולמות ריבוי בחי' שיהי' זו
אז  דייקא עליון דיבור בבחי' כשנתלבש דהיינו אלקינו
מלשון  הוא אותיות דהנה לעולמות, מקור להיות יכול
של  אחוריים הוא תרגום תרגום, בחי' שהוא את[א]
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בעלמא  הארה דהיינו כו', חיצוני' בחי' שהוא לה"ק
שאנו  וכמו שבלב, מהמדות אותיות בבחי' מאיר בלבד
הדיבור  באותיות מתלבש המדות עצמות כל שלא רואים
הוא  שאם רואים אנו וע"כ כו', בלבד מהמדות הארה רק
כשהוא  כמו כלל לדבר יכול אינו המדה בהתפעלות
הכעס  כשנשקט אח"כ רק לדבר, יכול אינו גדול בכעס
אימתי  וזהו כו', לדבר יכול אז הארה רק מאיר ואינו

צירופי הוא בבחי' דהיינו כו' אלקינו בעיר כשהוא גדול
להיות  יכול אז כו', החסד נתצמצם שאז הדיבור אותיות
שארז"ל  וזהו העולמות, ריבוי בבחי' גדולתו התפשטות

ענותנותו, מוצא אתה שם גדולתו מוצא שאתה במקום
והשפלה  וירידה ענוה בבחי' היא זו שהגדולה דהיינו
וכשארז"ל  עש"מ ע"י נתהוו העולמות שכל וזהו כו',
בלבד  מאמר מבחי' רק דהיינו העולם נברא בעש"מ
חכ' לו יש אדם כי מאד גבוה בחי' שהוא אדם ואפי'
שהוא  כו' אדם נעשה מאמר מבחי' רק נתהווה אעפי"כ
דהיינו  לתתא יומין שית ענין וזהו כו', לבד אותיות בחי'
מתלבשין  מדות בחי' שהוא עילאין יומין כשהשית
לפי  כו', לתתא יומין שית נק' אזי העליון דיבור בבחי'

כו'. אותיות בחי' דיבור בבחי' שנתלבש

e"hxz zereayc '`
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‰‰Â כה"ג דאהרן אה"ר מעלת מאד גדלה כי להיות
צריך  לכן האצי', שלפני חסד ורב מבחי' שהיא
הנ"ל, להאה"ר לבושי' שהם בגדי' לשמונה הכה"ג
הוי' דש' אותיות ד' כנגד הם בד"כ בגדים (והשמונה
הלבושי' בחי' הוא ובכלל אד'), דש' אותיות וד'
אור  גילוי לקבל שיוכל להנפש לבושי' שנעשי' דתומ"צ
משה  ויבא בענין במ"א מ"ש וכענין זו, העליונה אהבה
יוכל  וע"י שבו לבוש בחי' הוא שהענן הענן, בתוך
שלמה, משלי המשל ע"י השכל השגת וכענין להשיג,
ע"י  יכולים עכ"ז לגמרי זר מדבר הוא המשל כי הגם
לכן  מלמטלמ"ע, הוא שכ"ז רק הנמשל, להשיג המשל
כן  הדבור, אותיות ע"י האהבה גילוי כענין י"ל יותר
מהשתלשלות  שלמעלה האה"ר בחי' גם להתגלות יוכל
פי' ה', אמר אתכם אהבתי וזהו דתומ"צ. ה' דבר ע"י
הנמשכת  העליונה אהבה בחי' היא אתכם אהבתי

למעלה היא כי אם מ"מ מלמעלה השתלשלות, מסדר
ונתלבש  בא ע"י דתומ"צ הדבור בחי' הוא ה' אמר ע"י

זו. אה"ר בחי' גם להתגלות
‰˙ÚÓÂ לקה"ק שיכנס אהרן זכות ענין שייכות יובן

יעלה  מי כתי' דהנה דוקא. המילה זכות ע"י
מהו  יפלא ולכאו' הוי'. וס"ת מילה ר"ת השמימה, לנו

בר"ת. ומילה בס"ת שהוי' עד כ"כ מילה מצות מעלת
בשמיני  שהיא מילה על אמרז"ל דהנה הוא הענין אך
רק  הוא הטעם אם ולכאו' א', שבת עליו שיעבור כדי
דוקא, בשמיני מה מפני לבד א' שבת עליו שיעבור כדי
ועש"ק  ביום הנולד הלא א', לזמן כולם להשוות ולמה
השלישי  ליום א', ביום מילתו זמן להיות יכול הי'
שיש  ועכצ"ל א', שבת ג"כ עליו עובר והי' ללידתו,
טעם  מלבד דוקא, לשמונה שניתן מה בפ"ע כוונה
הוא  לשמונה ראשון הנימול דהנה והענין ההשוואה.
ז"פ  רק יעקב משא"כ הוי', ח"פ עולה ויצחק יצחק,
היינו  אבי, בית אל בשלום ושבתי יעקב א' ולכן הוי',
והי' ואז אביו, יצחק מדריגת השמיני, הוי' שם בחי'
ל' הוא יצחק כי לאלקי', לי ההשתלשלות דסדר הוי'
אלקי' מבחי' לע"ל שיהי' הצחוק ע"ש והיינו עתיד
והתהפכות  שעכשיו, וההסתר הצמצום בחי' הוא
בד"ה  ע' פינו, שחוק ימלא אז וכמ"ש לאור, החושך
על  האל"ף כשמאיר אז מענין וישרנה ובד"ה ישיר אז
אתה  כי ליצחק יאמרו שלע"ל אמרז"ל ולכן הזיי"ן.
כו', יכירנו לא וישראל ידענו לא אברהם כי אבינו
דלעילא  הוי' ש' בחי' השמיני, הוי' התגלות והו"ע

מהשתלשלות. שלמעלה
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íéàø÷ðù ïë íâ åäæåהמצוותøåàì ïîéñå ïåéö ïäù ïåéö
éåìéâá øéàî íãé ìòå íäáù íìòðäå íåúñä óåñ-ïéà

,'åë האור את רואים לא שבגלוי  למרות כלומר  -
מצוה כל זאת בכל הרי  הבית , בזמן שהיה  כפי  איןֿסוף
בעולם. ממשיכים  שהם ֿ סוף אין  לאור וסימן  ציון היא

øåàì ïîéñå ïåéö ïäù ïåéö úåàø÷ð ìàøùé úåîùð ïëå
,úåìùìúùäî äìòîìù óåñ-ïéàעם של הנשמות -

ֿ סוף. האין  את המגלות הן  בעולם ישראל
עשיה, של שונים  מכוחות מורכבת שהנשמה אלא
שמגלה שמה להלן  אומר זה ועל וכו', שכל מידות,
של הפנימיים הכוחות לא זה האיןֿסוף, את בנשמה 

המקיף: כח אלא  הנשמה,
ïéðò àåäù úåîùðá ùéù íìòðäå íåúñä çë àåäå

àáìã àúåòøאת שמבטא שבלב, הפנימי הרצון כלומר
שזה וההיגיון , מהשכל שלמעלה הנשמה  התפעלות
ø÷éò åäæù úòãå íòèî äìòîìù èåùô ïåöø úðéçá

úåîùðáù úå÷ìà,אלוקית היא שהנשמה כשאומרים –
ברצון  בעיקר אלא במידות, או בשכל מתגלה לא זה

לשכל שמעבר øùהפנימי ìàøùé àø÷ð äæ íù ìòã)
'åë ìàהוא הרי  ודעת מטעם  שלמעלה  הרצון  שבכח

הפנימיים  כוחותיו  על íå÷îáשולט  øàåáîù åîëå
øçà47,'åë ìàøùé úåîùðá ÷ø àöîð äæù שכל) שהרי

בכולם, יש  óåñ-ïéàומידות øåà ìò ïîéñå úåãò äæ éøäå
àáìã àúåòø ïéðò ùøù íùîã íìòðå íåúñä הרצון)

ודעת מטעם שלמעלה àáìãשבלב) àúåòøä éãé ìòå
.'åë íåúñä óåñ-ïéà øåà úðéçá äìâúî

åäæ ïåéöã ,äãôú èôùîá ïåéö øîà äæ ìòåדרגת
של úòãå,הנשמה íòèî äìòîìù àáìã àúåòø úðéçá

äæì àåáì éãëá äðäהנשמה עצם את לגלות כלומר –
בהסתר àåäהנמצאת  èôùîã ,'åë èôùîä éãé ìò àåä

øãñá àáù éîéðô øåàäá åðééäå äâøãäå øãñá àáù
éãé ìòå ,'åë äèîå äìòîã äâøãäå øãñá úåìùìúùä
úåìùìúùäî äìòîìù øåàäì íéàá à÷åã éîéðô øåàä

.'åëאת לעורר שבשביל לחשוב מקום היה  כלומר, –
וכו  נפש  מסירות של עבודה  להיות צריכה ציון, ',דרגת

ומידות שכל של העבודה שדווקא  אומר זה על הנה
הכוחות של עבודה  שזהו  ההשתלשלות ", ב"סדר
ויגלה יעורר זה דווקא ("משפט") המוגבלים הפנימיים
הנשמה עצם מההשתלשלות, שלמעלה הדרגה את

("ציון ").
äãåáòáåהרוחניתäãåáòä äìçú úåéäì äëéøöù àåä

áìå çåî íééîéðô úåçëá ïäù úòãå íòè éô-ìòù
.'åë àáìã àúåòø úðéçáì íéàá äæ éãé-ìòåשהיא

וההשגה. מהשכל שלמעלה ההתפעלות
,èôùî úàø÷ðù äøåúä ïéðò àåä èôùî ïë åîëå
שצריך כמו מכונו על דבר כל להיות הוא שהמשפט 

הפסוקåîëå,48להיות 49ïåùàøäלשון èôùîëוהתרגום
¯שם ,'åë àúééî÷ àúëìäë,הראשונה äøåúäùכהלכה

éîéðô øåà úðéçá àéä50.'åë ú÷ôð äîëçî àúééøåàã
שהחכמה החכמה, מדרגת  ומתגלית יוצאת התורה –
בחינת שהם כהמצוות ולא  הפנימי, האור גילוי כבר היא

מקיף. בחינת  – העליון רצון 
á åøîàù åäæåתלמודéîìùåøé51àø÷îä ìë ìò åðøæç

התנ"ך בכל חיפשנו åðéöîכלומר àìåמקום שום
íéùàåש äæä íå÷îá àìà ïåéö íéàø÷ð ìàøùé52éøáã

'åë éãé ìöáå êéôáארץ וליסוד שמים לנטוע כיסיתיך
,äúà éîò ïåéöì øîàìå. הירושלמי מדברי  כאן עד
הקוין  שלשת כנגד 53íéãñçוהן úåìéîâå äãåáòå äøåú

דהיינו  הלכה זו  ה' דבר תורה, זו  בפיך " דברי "ואשים –
המצוות, כללות גמ"ח, זו  כיסיתיך" ידי "בצל תורה,
וליסוד שמים "לנטוע צל, ובשם לבושים  בשם שנקראות
וארץ, שמים  מתקיימים  שבזכותם הקרבנות, אלו ארץ"

ïä äæ éãé-ìòù- ישראל –ïåéö åäæå ,'åë ïåéö úðéçáá
.'åë äãôú èôùîáמתגלית היהודי  של הנשמה שעצם

תורה של הפנימיים הכוחות  בכח נעשה וזה  ונפדית,
החלק את הסביר כאן  עד חסדים. וגמילות עבודה

תפדה". במשפט "ציון הפסוק  של הראשון 
השני : החלק çåøופירוש  ùôð ìò éà÷å ä÷ãöá äéáùå

íééîéðô úåçëä ïäù äîùðהנשמה עצם מלבד כלומר –
ידי על ופדיה גילוי שצריך "ציון" בלשון  שנרמז
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"שאו 47. מאמר א', כרך במדבר התורה אור לדוגמא ראה
ה'עת"ר. תצא ש"פ ב' חלק זה בהמשך וכן ראש". את

ד.48. א, דברים תורה לקוטי

יג.49. מ, וישב

ה.50. פרק אמרים לקוטי תניא ראה

ב.51. הלכה סוף ד פרק תענית

טז.52. נא, ישעיה

העדה 53. (מקרבן לו ע' דברים פרשת התורה אור ראה
דברים  פ' שבת תפדה" במשפט "ציון ד"ה ומאמר שם). לירושלמי

התשח"י. (חזון)
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משמע "פדיה" שהלשון וגמ"ח , עבודה  בתורה העבודה
פדיה צריכה אלא במקומה עצם54שנמצאת שהרי  ,

הקליפות בתוך בשבי ממש  להיות יכולה לא הנשמה
הנה להתעוררות. וזקוקה גלויה, היא שאין  רק והגלות ,
רוח נפש  – פנימיים כוחות גם לנשמה יש לזה נוסף
אלא בהסתר רק  לא להיות יכולים אלו  וכוחות – ונשמה

- למקומם) (מחוץ הקליפות, בתוך בשבי äæáãממש 
úéîäáä ùôðã úåçëá úåìâ úðéçá úåéäì ìåëé
íéîéìòîå úé÷ìàä ùôðã úåçëä ìò íéøáâúîù

.'åë íäéìò íéøéúñîå
äéãôäåהפנימיים הכחות ä÷ãöáשל àåäנתינת וכמו –

את לו ולתת לו שאין  מי  על לרחם שזה בגשמיות צדקה
האדם, של הרוחנית בעבודה צדקה יש כך מחסורו,
åùôð ìò íéáø íéîçø úåøøåòúä ïéðò äãåáòá åäæù

,'åë éðòä ìò íéîçø àéäù ä÷ãöä åîëå שמוסבר וכפי
מקומות זה55בכמה הרי בפועל, הצדקה נתינת שבזכות

שהיא אחד שבכל ה"עני " על רחמים לעורר מסייע
בגלות, הנמצאת àåäהנשמה äãåáòá ïëïéðò

úåìâúä 'éäé äæ-éãé-ìòù íéáø íéîçø úåøøåòúä
,úé÷åìàä ùôðã úåçëäהאלוקית נפש  כוחות שכאשר

ידי על היא  לזה העצה הרי להתעורר, מצליחים לא
הרחמים שמידת כיון נפשו , על רבים רחמים התעוררות

האהבה, את ולגלות  לפדות  íéøîåàùבכוחה åîëå56

.'åë äðéá åðéáìá ïúå åðéìò íçø íéáøä êéîçøáשעל –
הנשמה, של  הגלויים הכוחות נפדים  הרחמים מידת ידי

האדם. בלב הבינה  ומתגלית 
åäæåהפסוק של הפירוש  äãôúלסיכום  èôùîá ïåéö

úðéçá äîùðä íöò úðéçá úåìâúä äéäéù éãëáã
äìçú úåéäì êéøö éë ,èôùîä éãé ìò åäæ àáìã àúåòø
øãñá íúåéäì èôùî ïéðò åäæù íééîéðôä úåçë úåìâúä

øñàîî àéöåäì íéëéøö øùàë åðééä äéáùå ,'åë äâøãäå
íééîéðô úåçëä úà øúñäå יותר גדול מאמץ åäæשזה

åäæå .íéáø íéîçø úåøøåòúä ïéðò àåäù ä÷ãöä éãé ìò
'åë ä÷ãöá äéáùå57.

.øåöé÷
äãî ,íåçúå ìåáâå äãî ùé äøéôñ ìëáã àúéà øäåæáå
àåä íåçúå ,éåìéâä ïôåà àåä ìåáâ ,ïúâéøãî íöòá àéä
úåììëå ,äèîìù úåâéøãîä úìéöà ìéáùá èåòéîä
úåøéôñ øùòá åùøù ãöî å÷ä é"ò àåä äãéãîä

.úåæåðâä
.äãôú èôùîá ïåéö ÷åñôä øàáúé ìéòì øëæðä éô ìòå

המאמר: סיכום 
הם והבינה החכמה כי  הקודם במאמר שנתבאר [לאחר
אלא האור, ומיעוט בריבוי  רק זה ואין ומטה" "מעלה 
הבחינה דלכאורה זה, במאמר מקשה [- מדריגתן בעצם 
היא השכלית, הנקודה שהיא החכמה של התחתונה
– השכלי הענין  הרחבת שהיא הבינה, כמו מהות אותה

אחרת? כמהות  נחשבות ומדוע
בנקודת וגם ויש, אין הם ובינה דחכמה ומבאר,
מההשגה, שלמעלה השכלית ה "הנחה" נרגשת ההשכלה
דברי פירוש וזהו בלבד. השכלי הענין  היא הבינה  ואילו 
בזה שיש  מקום , בקירוב האור מאיר שבחכמה האר"י 

ח ושני  ומקבל, ממשפיע משלים, הקרובין ב' כמים
המדות המוחין, וכן בחכמה). עניינם (ומבאר בדעתם 

מדריגתן. בעצם ומטה מעלה הם והמלכות,
"מדה " יש  ספירה שבכל הזוהר דברי  מבאר זה פי  ועל
ו "תחום " האור, של הגילוי  – "גבול" המדריגה, עצם –
וכל שלמטה . הדרגה לצורך הכלים  ידי  על המיעוט
אור  הוא שבמהותו  הקו אור ידי  על היא זו  מדידה

מוגבל.
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"ציון 54. המתחיל דיבור דברים פ' תורה לקוטי ראה
תפדה". במשפט

ז:55. סימן אחרון קונטרס תניא לדוגמא dzrראה dpde
ozi` zpigan 'd xe` zvw xi`dl dveri dvr ok mb yi dfd lgd zelba
uevip lr xxerny i"r epiide cizrl oirk ald zeinipt dcewp jezl
oi`y onf lk zn`a ik mipeilrd miax mingx zpiga eytpay zewl`
lhail eaal zinipt zcewpa ozi` zpigan 'd xe` dlbziy dkef mc`d
zepngx yi zn`a if` ynn ytpd zelk cr `alc `wnern 'zi ecegia
ynn d`lir dnkg zpigan jynp uevipd ik eytpay uevipd lr dlecb
dx`d ielib mewn myy ald zeinipt jezl ezpigan xi`dl leki epi`yke

zelbdn `vei mipeilrd miax mingx i"re ynn zelb zpigaa f"d ef
rcepk ef dax dad` zpiga ald zeinipt dcewp jezl xi`ne diayde

xa` z` dct xy` awril y"nnz`f zrcene .d"nt `"wla y"nke md
i"r epiidc `zln `ilz `wec z"lcrz`a `lirlc `zexrz` ik
zeinyb drtyd dhnl ritydl g"be mipngx ala miax mingx zexxerzd

.ynn ozi` lgp zlert `id dwcvd zlert okle 'eke sqke adf
עולם.56. אהבת בברכת התפילה בנוסח
שכיון 57. אפשר, בדרך לומר יש במאמר למתבאר והקשר

על  דוקא הרי הצמצום, לפני הגנוזות בספירות הוא הקו ששרש
הנשמה. עצם את מעוררים הפנימיים הכוחות ידי
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íéàø÷ðù ïë íâ åäæåהמצוותøåàì ïîéñå ïåéö ïäù ïåéö
éåìéâá øéàî íãé ìòå íäáù íìòðäå íåúñä óåñ-ïéà

,'åë האור את רואים לא שבגלוי  למרות כלומר  -
מצוה כל זאת בכל הרי  הבית , בזמן שהיה  כפי  איןֿסוף
בעולם. ממשיכים  שהם ֿ סוף אין  לאור וסימן  ציון היא

øåàì ïîéñå ïåéö ïäù ïåéö úåàø÷ð ìàøùé úåîùð ïëå
,úåìùìúùäî äìòîìù óåñ-ïéàעם של הנשמות -

ֿ סוף. האין  את המגלות הן  בעולם ישראל
עשיה, של שונים  מכוחות מורכבת שהנשמה אלא
שמגלה שמה להלן  אומר זה ועל וכו', שכל מידות,
של הפנימיים הכוחות לא זה האיןֿסוף, את בנשמה 

המקיף: כח אלא  הנשמה,
ïéðò àåäù úåîùðá ùéù íìòðäå íåúñä çë àåäå

àáìã àúåòøאת שמבטא שבלב, הפנימי הרצון כלומר
שזה וההיגיון , מהשכל שלמעלה הנשמה  התפעלות
ø÷éò åäæù úòãå íòèî äìòîìù èåùô ïåöø úðéçá

úåîùðáù úå÷ìà,אלוקית היא שהנשמה כשאומרים –
ברצון  בעיקר אלא במידות, או בשכל מתגלה לא זה

לשכל שמעבר øùהפנימי ìàøùé àø÷ð äæ íù ìòã)
'åë ìàהוא הרי  ודעת מטעם  שלמעלה  הרצון  שבכח

הפנימיים  כוחותיו  על íå÷îáשולט  øàåáîù åîëå
øçà47,'åë ìàøùé úåîùðá ÷ø àöîð äæù שכל) שהרי

בכולם, יש  óåñ-ïéàומידות øåà ìò ïîéñå úåãò äæ éøäå
àáìã àúåòø ïéðò ùøù íùîã íìòðå íåúñä הרצון)

ודעת מטעם שלמעלה àáìãשבלב) àúåòøä éãé ìòå
.'åë íåúñä óåñ-ïéà øåà úðéçá äìâúî

åäæ ïåéöã ,äãôú èôùîá ïåéö øîà äæ ìòåדרגת
של úòãå,הנשמה íòèî äìòîìù àáìã àúåòø úðéçá

äæì àåáì éãëá äðäהנשמה עצם את לגלות כלומר –
בהסתר àåäהנמצאת  èôùîã ,'åë èôùîä éãé ìò àåä

øãñá àáù éîéðô øåàäá åðééäå äâøãäå øãñá àáù
éãé ìòå ,'åë äèîå äìòîã äâøãäå øãñá úåìùìúùä
úåìùìúùäî äìòîìù øåàäì íéàá à÷åã éîéðô øåàä

.'åëאת לעורר שבשביל לחשוב מקום היה  כלומר, –
וכו  נפש  מסירות של עבודה  להיות צריכה ציון, ',דרגת

ומידות שכל של העבודה שדווקא  אומר זה על הנה
הכוחות של עבודה  שזהו  ההשתלשלות ", ב"סדר
ויגלה יעורר זה דווקא ("משפט") המוגבלים הפנימיים
הנשמה עצם מההשתלשלות, שלמעלה הדרגה את

("ציון ").
äãåáòáåהרוחניתäãåáòä äìçú úåéäì äëéøöù àåä

áìå çåî íééîéðô úåçëá ïäù úòãå íòè éô-ìòù
.'åë àáìã àúåòø úðéçáì íéàá äæ éãé-ìòåשהיא

וההשגה. מהשכל שלמעלה ההתפעלות
,èôùî úàø÷ðù äøåúä ïéðò àåä èôùî ïë åîëå
שצריך כמו מכונו על דבר כל להיות הוא שהמשפט 

הפסוקåîëå,48להיות 49ïåùàøäלשון èôùîëוהתרגום
¯שם ,'åë àúééî÷ àúëìäë,הראשונה äøåúäùכהלכה

éîéðô øåà úðéçá àéä50.'åë ú÷ôð äîëçî àúééøåàã
שהחכמה החכמה, מדרגת  ומתגלית יוצאת התורה –
בחינת שהם כהמצוות ולא  הפנימי, האור גילוי כבר היא

מקיף. בחינת  – העליון רצון 
á åøîàù åäæåתלמודéîìùåøé51àø÷îä ìë ìò åðøæç

התנ"ך בכל חיפשנו åðéöîכלומר àìåמקום שום
íéùàåש äæä íå÷îá àìà ïåéö íéàø÷ð ìàøùé52éøáã

'åë éãé ìöáå êéôáארץ וליסוד שמים לנטוע כיסיתיך
,äúà éîò ïåéöì øîàìå. הירושלמי מדברי  כאן עד
הקוין  שלשת כנגד 53íéãñçוהן úåìéîâå äãåáòå äøåú

דהיינו  הלכה זו  ה' דבר תורה, זו  בפיך " דברי "ואשים –
המצוות, כללות גמ"ח, זו  כיסיתיך" ידי "בצל תורה,
וליסוד שמים "לנטוע צל, ובשם לבושים  בשם שנקראות
וארץ, שמים  מתקיימים  שבזכותם הקרבנות, אלו ארץ"

ïä äæ éãé-ìòù- ישראל –ïåéö åäæå ,'åë ïåéö úðéçáá
.'åë äãôú èôùîáמתגלית היהודי  של הנשמה שעצם

תורה של הפנימיים הכוחות  בכח נעשה וזה  ונפדית,
החלק את הסביר כאן  עד חסדים. וגמילות עבודה

תפדה". במשפט "ציון הפסוק  של הראשון 
השני : החלק çåøופירוש  ùôð ìò éà÷å ä÷ãöá äéáùå

íééîéðô úåçëä ïäù äîùðהנשמה עצם מלבד כלומר –
ידי על ופדיה גילוי שצריך "ציון" בלשון  שנרמז
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"שאו 47. מאמר א', כרך במדבר התורה אור לדוגמא ראה
ה'עת"ר. תצא ש"פ ב' חלק זה בהמשך וכן ראש". את

ד.48. א, דברים תורה לקוטי

יג.49. מ, וישב

ה.50. פרק אמרים לקוטי תניא ראה

ב.51. הלכה סוף ד פרק תענית

טז.52. נא, ישעיה

העדה 53. (מקרבן לו ע' דברים פרשת התורה אור ראה
דברים  פ' שבת תפדה" במשפט "ציון ד"ה ומאמר שם). לירושלמי

התשח"י. (חזון)

c"ag i`iyp epizeax zxezn

משמע "פדיה" שהלשון וגמ"ח , עבודה  בתורה העבודה
פדיה צריכה אלא במקומה עצם54שנמצאת שהרי  ,

הקליפות בתוך בשבי ממש  להיות יכולה לא הנשמה
הנה להתעוררות. וזקוקה גלויה, היא שאין  רק והגלות ,
רוח נפש  – פנימיים כוחות גם לנשמה יש לזה נוסף
אלא בהסתר רק  לא להיות יכולים אלו  וכוחות – ונשמה

- למקומם) (מחוץ הקליפות, בתוך בשבי äæáãממש 
úéîäáä ùôðã úåçëá úåìâ úðéçá úåéäì ìåëé
íéîéìòîå úé÷ìàä ùôðã úåçëä ìò íéøáâúîù

.'åë íäéìò íéøéúñîå
äéãôäåהפנימיים הכחות ä÷ãöáשל àåäנתינת וכמו –

את לו ולתת לו שאין  מי  על לרחם שזה בגשמיות צדקה
האדם, של הרוחנית בעבודה צדקה יש כך מחסורו,
åùôð ìò íéáø íéîçø úåøøåòúä ïéðò äãåáòá åäæù

,'åë éðòä ìò íéîçø àéäù ä÷ãöä åîëå שמוסבר וכפי
מקומות זה55בכמה הרי בפועל, הצדקה נתינת שבזכות

שהיא אחד שבכל ה"עני " על רחמים לעורר מסייע
בגלות, הנמצאת àåäהנשמה äãåáòá ïëïéðò

úåìâúä 'éäé äæ-éãé-ìòù íéáø íéîçø úåøøåòúä
,úé÷åìàä ùôðã úåçëäהאלוקית נפש  כוחות שכאשר

ידי על היא  לזה העצה הרי להתעורר, מצליחים לא
הרחמים שמידת כיון נפשו , על רבים רחמים התעוררות

האהבה, את ולגלות  לפדות  íéøîåàùבכוחה åîëå56

.'åë äðéá åðéáìá ïúå åðéìò íçø íéáøä êéîçøáשעל –
הנשמה, של  הגלויים הכוחות נפדים  הרחמים מידת ידי

האדם. בלב הבינה  ומתגלית 
åäæåהפסוק של הפירוש  äãôúלסיכום  èôùîá ïåéö

úðéçá äîùðä íöò úðéçá úåìâúä äéäéù éãëáã
äìçú úåéäì êéøö éë ,èôùîä éãé ìò åäæ àáìã àúåòø
øãñá íúåéäì èôùî ïéðò åäæù íééîéðôä úåçë úåìâúä

øñàîî àéöåäì íéëéøö øùàë åðééä äéáùå ,'åë äâøãäå
íééîéðô úåçëä úà øúñäå יותר גדול מאמץ åäæשזה

åäæå .íéáø íéîçø úåøøåòúä ïéðò àåäù ä÷ãöä éãé ìò
'åë ä÷ãöá äéáùå57.

.øåöé÷
äãî ,íåçúå ìåáâå äãî ùé äøéôñ ìëáã àúéà øäåæáå
àåä íåçúå ,éåìéâä ïôåà àåä ìåáâ ,ïúâéøãî íöòá àéä
úåììëå ,äèîìù úåâéøãîä úìéöà ìéáùá èåòéîä
úåøéôñ øùòá åùøù ãöî å÷ä é"ò àåä äãéãîä

.úåæåðâä
.äãôú èôùîá ïåéö ÷åñôä øàáúé ìéòì øëæðä éô ìòå

המאמר: סיכום 
הם והבינה החכמה כי  הקודם במאמר שנתבאר [לאחר
אלא האור, ומיעוט בריבוי  רק זה ואין ומטה" "מעלה 
הבחינה דלכאורה זה, במאמר מקשה [- מדריגתן בעצם 
היא השכלית, הנקודה שהיא החכמה של התחתונה
– השכלי הענין  הרחבת שהיא הבינה, כמו מהות אותה

אחרת? כמהות  נחשבות ומדוע
בנקודת וגם ויש, אין הם ובינה דחכמה ומבאר,
מההשגה, שלמעלה השכלית ה "הנחה" נרגשת ההשכלה
דברי פירוש וזהו בלבד. השכלי הענין  היא הבינה  ואילו 
בזה שיש  מקום , בקירוב האור מאיר שבחכמה האר"י 

ח ושני  ומקבל, ממשפיע משלים, הקרובין ב' כמים
המדות המוחין, וכן בחכמה). עניינם (ומבאר בדעתם 

מדריגתן. בעצם ומטה מעלה הם והמלכות,
"מדה " יש  ספירה שבכל הזוהר דברי  מבאר זה פי  ועל
ו "תחום " האור, של הגילוי  – "גבול" המדריגה, עצם –
וכל שלמטה . הדרגה לצורך הכלים  ידי  על המיעוט
אור  הוא שבמהותו  הקו אור ידי  על היא זו  מדידה

מוגבל.
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"ציון 54. המתחיל דיבור דברים פ' תורה לקוטי ראה
תפדה". במשפט

ז:55. סימן אחרון קונטרס תניא לדוגמא dzrראה dpde
ozi` zpigan 'd xe` zvw xi`dl dveri dvr ok mb yi dfd lgd zelba
uevip lr xxerny i"r epiide cizrl oirk ald zeinipt dcewp jezl
oi`y onf lk zn`a ik mipeilrd miax mingx zpiga eytpay zewl`
lhail eaal zinipt zcewpa ozi` zpigan 'd xe` dlbziy dkef mc`d
zepngx yi zn`a if` ynn ytpd zelk cr `alc `wnern 'zi ecegia
ynn d`lir dnkg zpigan jynp uevipd ik eytpay uevipd lr dlecb
dx`d ielib mewn myy ald zeinipt jezl ezpigan xi`dl leki epi`yke

zelbdn `vei mipeilrd miax mingx i"re ynn zelb zpigaa f"d ef
rcepk ef dax dad` zpiga ald zeinipt dcewp jezl xi`ne diayde

xa` z` dct xy` awril y"nnz`f zrcene .d"nt `"wla y"nke md
i"r epiidc `zln `ilz `wec z"lcrz`a `lirlc `zexrz` ik
zeinyb drtyd dhnl ritydl g"be mipngx ala miax mingx zexxerzd

.ynn ozi` lgp zlert `id dwcvd zlert okle 'eke sqke adf
עולם.56. אהבת בברכת התפילה בנוסח
שכיון 57. אפשר, בדרך לומר יש במאמר למתבאר והקשר

על  דוקא הרי הצמצום, לפני הגנוזות בספירות הוא הקו ששרש
הנשמה. עצם את מעוררים הפנימיים הכוחות ידי
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כחותיו  כל אוסף התבוננות שע"י ואסיפה, הבנה לשון – שמע התפילה. עיקר – ק"ש
לאלקות. ומבטלם נפשו כחות על ששולט ולי־ראש, שר מלשון – ישראל לאלקות.

תתאה  יחודא – השבטים עבודת עילאה, יחודא – האבות עבודת

¯wÚc"אני ּדמ"ּמֹודה ׁשמע, קריאת הּוא הּתפּלה ענין ¿ƒ«ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ
ּברּכת [עד] עד ׁשאמר" ּומ"ּברּו ׁשאמר" ּברּו" ְִִֶֶַַַַַָָָָ

ּדקריאת  להעבֹודה והקּדמה הכנה רק הּוא אֹור" ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ"יֹוצר
"ׁשמע  ענין ׁשהּוא אחד",ׁשמע הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשמיעה  לׁשֹון הראׁשֹון ּפרּוׁשים, ׁשני יׁש ׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָּדבתבת
ּדפרּוׁשֹו ,"עבּד ׁשמע ּכי "ּדּבר ּוכמֹו הבנה, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשהּוא
"ויׁשּמע  ּוכמֹו וקּבּוץ, אסיפה לׁשֹון ׁשמע והּׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָמבין,
ּדכאׁשר  ּבזה, והּכּונה וקּבץ. ׁשאסף ּדפרּוׁשֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאּול",
רק  הּוא העֹולמֹות ּכל ּדׁשרׁש אי ּומתּבֹונן מבין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹמׂשּכיל
על  הּנה ּכלל, לעצמּותֹו נֹוגע ּדאינֹו ּבעלמא והארה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּזיו
לאלקּות  נפׁשֹו ּכחֹות ּכל ונקּבץ נאסף זֹו התּבֹוננּות ְְְְְְֱֱִִֵֶֶַָָָֹֹידי

רק לֹו "ׁשמע ונעׂשה וזהּו ׁשּבּׁשמים, לאביו אחד רצֹון ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבחינת  נעׂשה ּב"ׁשמע" ההתּבֹוננּות ידי ּדעל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָיׂשראל",
ּפרּוׁשים, ׁשני ּכן ּגם יׁש "יׂשראל" ּדבתבת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָ"יׂשראל",
ׂשרית  "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו הׂשּתררּות, לׁשֹון יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָהראׁשֹון

יׂשראל והּׁשני וּתּוכל", ואנׁשים אלקים לי (אֹותּיֹות)עם ְְֱֲִִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
נעׂשה  "ׁשמע" ידי ּדעל הּוא ההׂשּתררּות ּדענין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹראׁש.
זהּו הּנה להוי', אחד ּברצֹון להיֹות הּכחֹות וקּבּוץ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאסיפת
על  וׁשֹולט מֹוׁשל להיֹות ׁשּיכֹול הּכח ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל,
אּתם  "ּבנים ּדכתיב ראׁש, לי ּדיׂשראל והּׁשני נפׁשֹו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּכחֹות

ּדאבּוה  ּכרעא ּוברא אלקיכם", ּדכמֹוטז לה' והינּו , ְְְְְֱֲִֵֶַַַַָָָֹ
אׁשר  ּכל ואל אחר רצֹון לֹו ואין הראׁש לגּבי ּבטל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהרגל
ועל  לאלקּות, ּבטלים יׂשראל נׁשמֹות ּכן הּנה יּטּנּו, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיחּפץ
עבֹודה, אפני ׁשני ּבזה ויׁש אלקינּו. הוי' נעׂשה זה ְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹידי

עּלאה  מרּכבּתא ּבבחינת ּדאבֹות והעבֹודה יז העבֹודה , ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָָ
ּתּתאה  מרּכבּתא ּבבחינת ׁשהּׁשבטים יח ּדׁשבטים וזהּו . ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

אין  ּכ אחד, אּלא ּבלּב ׁשאין "ּכׁשם ליעקב, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאמרּו
ּבחינת  עּלאה מרּכבּתא היּו ּדהאבֹות אחד", אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבלּבנּו
והּׁשבטים  עּלאה, יחּודא ּבחינת מּמׁש ּבמציאּות ְְְְִִִִִִִַַַָָָָָּבּטּול

אתּכפיא  ׁשהּוא ּבלבד הּיׁש ּבּטּול ּתּתאה מרּכבּתא ,יט היּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
אּלא  ּבלּבנּו אין ּכ" ׁשאמרּו וזהּו ּתּתאה, יחּודא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבחינת
ּדעּתה  אלקינּו", "הוי' וזהּו ּבלבד, הּדמיֹון ּבכף ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹאחד",
הוי' מּיׂשראל ואחד אחד ּכל על יתּבר ׁשמֹו מתיחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּנה
וארּבע  וארץ רקיעים ּבׁשבעה נמׁש מּזה ּדהּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָאחד,
ועם  ,יתּבר ּבאחדּותֹו מאחדים להיֹות העֹולם ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻרּוחֹות
הם  ועׂשּיה יצירה ּדבריאה הּנׁשמֹות ּדעבֹודת ְְְֱֲֲִִִִֵַַַַָָָָהיֹות
ּכמֹו הּנה ּבלבד, הּיׁש ּבּטּול ּתּתאה יחּודא ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָּבבחינת
ידי  על ּכן הּנה הראׁש, את מֹולי הרגל ּדכח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבגׁשמּיּות
ׁשהּוא  הראׁש ּבחינת ממׁשיכים יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹהּבּטּול

עּלאה  חכמה העליֹונים.כ המׁשכת מֹוחין ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָ
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התבטאות  ישנה ישראל בני של מעלתם על

ישראל 3בזהר  בדא, דא מתקשראין קשרין תלת
ענין  בקוב"ה. ואורייתא באורייתא מתקשראין
שלמרות  דברים, שני בין לקשר הרי הוא ההתקשרות
אף  דברים. שני הם זאת בכל בהתקשרות, שמדובר
מתאחדים, דברים ששני מה שהיא למרות דביקות,

דברים. שני שהם ניכר זאת בכל

דברים  ששני הוא והדביקות ההתקשרות ענין
אף־על־פי־כן  אך יותר, מאוחדים אפילו או קשורים
כדבר  שנראים קשורים שהם אלא דברים, שני הם

אחד.
אורייתא  ישראל, של המשולשת ההתקשרות
מתבטא  שהזהר וכפי אחד, דבר באמת היא וקוב"ה,

אחר  חד".4במקום כולא – וקוב"ה אורייתא "ישראל,
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עד  חזק קשורים שהם בלבד זו לא אלה שלשה
אל  אחד, לדבר הם שנראים חד", "כולא באמת הם א

אחד. דבר באמת
ואין  אחד דבר שהם היא, חד" "כולא משמעות

למשנהו. אחד חלק בין הבדל שום
יכולים  חד" "כולא של הפנימי בתוכן קטן מושג

הגמרא  מסיפור להבין אל 5אנו שבא הנכרי אודות
תוכן  את לו שיסביר בתנאי אותו שיגייר הזקן הלל
הלל: לו ענה אחת. רגל על האלקיות והמצוות התורה
לו  הסביר הוא תעביד", לא לחברך סני דעלך "מה

כמוך" לרעך "ואהבת הוא העיקרים כל .6שעיקר
הוא  כמוך" לרעך ש"ואהבת זו, קצרה בתשובה
– האלקיות והמצוות התורה של העיקרים כל עיקר
המשולש  בקשר חד" "כולא של האמת את אנו רואים

וקוב"ה. אורייתא ישראל, של
רצה  הוא להתגייר, בדעה הלל אל בא כשהנכרי
רצה  כן שלפני אלא השי"ת, עבד ליהודי, להיעשות
היהודית. בתורה שבעיקרים העיקר מהו לדעת
העיקרים  שעיקר לו לומר הלל היה צריך לכאורה,

אלקיך" ה' את "ואהבת הוא התורה להיות 7של שכן ,
עבד  מאשר למעלה הוא אהבה מתוך השי"ת עבד
שעיקר  הלל לו אמר ומדוע יראה, מתוך השי"ת
זה  אלא כמוך"? לרעך "ואהבת הוא העיקרים

אחד. דבר שהכל חד", "כולא משמעות
דבר  חד", "כולא הן ישראל ואהבת ה' אהבת
ישראל, אהבת גם לו יש הוי' אהבת בו שיש מי אחד.
גבוהה  למדריגה זוכה ישראל אהבת על שעובד ומי

שהרבי  כפי הוי', באהבת ש"ואהבת 8יותר אומר,
אלקיך" ה' את ל"ואהבת כלי הוא כמוך" .9לרעך

***

קבלת  של הגדול הרושם  את לשבש מאד לי צר
שהחיינו, ברכת ברכנו ההלכה פי שעל מה הפנים,
בהם  שמרבין אדר חודש של אלה בימים גם ומה
אחינו. של גורלם על מאד הלב  כואב לי אך בשמחה.
בארץ  אחינו של והמרים הקשים וחייהם הדת חורבן
בכך  יש לגבי מנוח. לי נותן אינו – ובפולין המולדת
ראש  על ירושלים חורבן את אעלה לא "אם משום

החיים 10שמחתי" את זוכר אני שעה ובכל עת בכל .

האמורות. במדינות אחינו של השבורים
אחד  "גוי של המעלה בהם יש ישראל בני

אחד.11בארץ" דבר הם שכולם הוא האחדות שענין ,
מצבם  את לשכוח לנו אסור ובעצם יכולים, אנו אין
לעשות  ועלינו לים, שמעבר במדינות אחינו של המר
הדרוש  כל להם שיהיה להם, לעזור ביכולת אשר כל
מאותן  לצאת האפשרות להם ולתת במקומם, להם
ארצות  לאותן ולבוא כיום נמצאים הם בהן ארצות

בעזה"י. להסתדר יוכלו בהן
הביא  כשהשי"ת הראשון, האמיתי הבהיר מהיום
הקדוש  התורה את לנו ונתן סיני הר למעמד ה אותנו

אלקיך" הוי' "אנכי בני 12ואמר בנפשות נחרת –
אצל  שמתרחש מה שכל הפשוטה האמונה ישראל

פרטית. בהשגחה הוא – שהוא מקום בכל יהודי
עלה  שגם אמר, נ"ע, טוב שם הבעל הקדוש, הרבי
פרטית, בהשגחה זה אותו, מהפכת כשהרוח אילן של

הקב"ה  של מסויימת כוונה .13לשם
פרשתי 14כתוב  השמים רוחות כארבע "כי

וזאת  הארץ, כדור כל פני על פזורים יהודים אתכם".
בארץ", אחד "גוי משמעות וזה פנימית. כוונה לשם
אחד  לעזור ומוכרחים אחד דבר הם ישראל בני שכל

המרה. בתקופה לשני

***

והמאיר, הקדוש הפורים שחג לזכור, כולנו עלינו
המן  מחשבת של ביותר הגדול המר בזמן התרחש
כל  את ולהשמיד – היל"ת – ולאבד להרוג הרשע
בעקבות  הישועה את שלח השי"ת היהודי. העם
התורה  שמירת על ישראל בני של נפשם מסירות
עשרים  היו אז הנפש מסירות דגל נושאי והמצוות.

מרדכי  אצל שלמדו התלמידים אלף .15ושנים
צורר  הרשע, המן של המרות גזירותיו כשנודעו

תלמידיו: אלף לכ"ב מרדכי אמר היהודים, כל
הצורר. הצר מידי גופותיכם הצילו ילדים, 

התלמידים: לו ענו
למות! בין לחיים בין אנחנו אתך 

ש"ונהפוך  ישראל, כלל את  הצילה זו נפש מסירות
בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר .16הוא

כ"ב  של נפשם מסירות וקצרות: ברורות במילים
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א.5) לא, שבת
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כחותיו  כל אוסף התבוננות שע"י ואסיפה, הבנה לשון – שמע התפילה. עיקר – ק"ש
לאלקות. ומבטלם נפשו כחות על ששולט ולי־ראש, שר מלשון – ישראל לאלקות.

תתאה  יחודא – השבטים עבודת עילאה, יחודא – האבות עבודת

¯wÚc"אני ּדמ"ּמֹודה ׁשמע, קריאת הּוא הּתפּלה ענין ¿ƒ«ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ
ּברּכת [עד] עד ׁשאמר" ּומ"ּברּו ׁשאמר" ּברּו" ְִִֶֶַַַַַָָָָ

ּדקריאת  להעבֹודה והקּדמה הכנה רק הּוא אֹור" ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ"יֹוצר
"ׁשמע  ענין ׁשהּוא אחד",ׁשמע הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשמיעה  לׁשֹון הראׁשֹון ּפרּוׁשים, ׁשני יׁש ׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָּדבתבת
ּדפרּוׁשֹו ,"עבּד ׁשמע ּכי "ּדּבר ּוכמֹו הבנה, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשהּוא
"ויׁשּמע  ּוכמֹו וקּבּוץ, אסיפה לׁשֹון ׁשמע והּׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָמבין,
ּדכאׁשר  ּבזה, והּכּונה וקּבץ. ׁשאסף ּדפרּוׁשֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאּול",
רק  הּוא העֹולמֹות ּכל ּדׁשרׁש אי ּומתּבֹונן מבין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹמׂשּכיל
על  הּנה ּכלל, לעצמּותֹו נֹוגע ּדאינֹו ּבעלמא והארה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּזיו
לאלקּות  נפׁשֹו ּכחֹות ּכל ונקּבץ נאסף זֹו התּבֹוננּות ְְְְְְֱֱִִֵֶֶַָָָֹֹידי

רק לֹו "ׁשמע ונעׂשה וזהּו ׁשּבּׁשמים, לאביו אחד רצֹון ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבחינת  נעׂשה ּב"ׁשמע" ההתּבֹוננּות ידי ּדעל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָיׂשראל",
ּפרּוׁשים, ׁשני ּכן ּגם יׁש "יׂשראל" ּדבתבת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָ"יׂשראל",
ׂשרית  "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו הׂשּתררּות, לׁשֹון יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָהראׁשֹון

יׂשראל והּׁשני וּתּוכל", ואנׁשים אלקים לי (אֹותּיֹות)עם ְְֱֲִִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
נעׂשה  "ׁשמע" ידי ּדעל הּוא ההׂשּתררּות ּדענין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹראׁש.
זהּו הּנה להוי', אחד ּברצֹון להיֹות הּכחֹות וקּבּוץ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאסיפת
על  וׁשֹולט מֹוׁשל להיֹות ׁשּיכֹול הּכח ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל,
אּתם  "ּבנים ּדכתיב ראׁש, לי ּדיׂשראל והּׁשני נפׁשֹו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּכחֹות

ּדאבּוה  ּכרעא ּוברא אלקיכם", ּדכמֹוטז לה' והינּו , ְְְְְֱֲִֵֶַַַַָָָֹ
אׁשר  ּכל ואל אחר רצֹון לֹו ואין הראׁש לגּבי ּבטל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהרגל
ועל  לאלקּות, ּבטלים יׂשראל נׁשמֹות ּכן הּנה יּטּנּו, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיחּפץ
עבֹודה, אפני ׁשני ּבזה ויׁש אלקינּו. הוי' נעׂשה זה ְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹידי

עּלאה  מרּכבּתא ּבבחינת ּדאבֹות והעבֹודה יז העבֹודה , ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָָ
ּתּתאה  מרּכבּתא ּבבחינת ׁשהּׁשבטים יח ּדׁשבטים וזהּו . ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

אין  ּכ אחד, אּלא ּבלּב ׁשאין "ּכׁשם ליעקב, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאמרּו
ּבחינת  עּלאה מרּכבּתא היּו ּדהאבֹות אחד", אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבלּבנּו
והּׁשבטים  עּלאה, יחּודא ּבחינת מּמׁש ּבמציאּות ְְְְִִִִִִִַַַָָָָָּבּטּול

אתּכפיא  ׁשהּוא ּבלבד הּיׁש ּבּטּול ּתּתאה מרּכבּתא ,יט היּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
אּלא  ּבלּבנּו אין ּכ" ׁשאמרּו וזהּו ּתּתאה, יחּודא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבחינת
ּדעּתה  אלקינּו", "הוי' וזהּו ּבלבד, הּדמיֹון ּבכף ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹאחד",
הוי' מּיׂשראל ואחד אחד ּכל על יתּבר ׁשמֹו מתיחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּנה
וארּבע  וארץ רקיעים ּבׁשבעה נמׁש מּזה ּדהּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָאחד,
ועם  ,יתּבר ּבאחדּותֹו מאחדים להיֹות העֹולם ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻרּוחֹות
הם  ועׂשּיה יצירה ּדבריאה הּנׁשמֹות ּדעבֹודת ְְְֱֲֲִִִִֵַַַַָָָָהיֹות
ּכמֹו הּנה ּבלבד, הּיׁש ּבּטּול ּתּתאה יחּודא ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָּבבחינת
ידי  על ּכן הּנה הראׁש, את מֹולי הרגל ּדכח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבגׁשמּיּות
ׁשהּוא  הראׁש ּבחינת ממׁשיכים יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹהּבּטּול

עּלאה  חכמה העליֹונים.כ המׁשכת מֹוחין ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָ
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התבטאות  ישנה ישראל בני של מעלתם על

ישראל 3בזהר  בדא, דא מתקשראין קשרין תלת
ענין  בקוב"ה. ואורייתא באורייתא מתקשראין
שלמרות  דברים, שני בין לקשר הרי הוא ההתקשרות
אף  דברים. שני הם זאת בכל בהתקשרות, שמדובר
מתאחדים, דברים ששני מה שהיא למרות דביקות,

דברים. שני שהם ניכר זאת בכל

דברים  ששני הוא והדביקות ההתקשרות ענין
אף־על־פי־כן  אך יותר, מאוחדים אפילו או קשורים
כדבר  שנראים קשורים שהם אלא דברים, שני הם

אחד.
אורייתא  ישראל, של המשולשת ההתקשרות
מתבטא  שהזהר וכפי אחד, דבר באמת היא וקוב"ה,

אחר  חד".4במקום כולא – וקוב"ה אורייתא "ישראל,
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א.3) עג, זח"ג שם.4)ראה
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עד  חזק קשורים שהם בלבד זו לא אלה שלשה
אל  אחד, לדבר הם שנראים חד", "כולא באמת הם א

אחד. דבר באמת
ואין  אחד דבר שהם היא, חד" "כולא משמעות

למשנהו. אחד חלק בין הבדל שום
יכולים  חד" "כולא של הפנימי בתוכן קטן מושג

הגמרא  מסיפור להבין אל 5אנו שבא הנכרי אודות
תוכן  את לו שיסביר בתנאי אותו שיגייר הזקן הלל
הלל: לו ענה אחת. רגל על האלקיות והמצוות התורה
לו  הסביר הוא תעביד", לא לחברך סני דעלך "מה

כמוך" לרעך "ואהבת הוא העיקרים כל .6שעיקר
הוא  כמוך" לרעך ש"ואהבת זו, קצרה בתשובה
– האלקיות והמצוות התורה של העיקרים כל עיקר
המשולש  בקשר חד" "כולא של האמת את אנו רואים

וקוב"ה. אורייתא ישראל, של
רצה  הוא להתגייר, בדעה הלל אל בא כשהנכרי
רצה  כן שלפני אלא השי"ת, עבד ליהודי, להיעשות
היהודית. בתורה שבעיקרים העיקר מהו לדעת
העיקרים  שעיקר לו לומר הלל היה צריך לכאורה,

אלקיך" ה' את "ואהבת הוא התורה להיות 7של שכן ,
עבד  מאשר למעלה הוא אהבה מתוך השי"ת עבד
שעיקר  הלל לו אמר ומדוע יראה, מתוך השי"ת
זה  אלא כמוך"? לרעך "ואהבת הוא העיקרים

אחד. דבר שהכל חד", "כולא משמעות
דבר  חד", "כולא הן ישראל ואהבת ה' אהבת
ישראל, אהבת גם לו יש הוי' אהבת בו שיש מי אחד.
גבוהה  למדריגה זוכה ישראל אהבת על שעובד ומי

שהרבי  כפי הוי', באהבת ש"ואהבת 8יותר אומר,
אלקיך" ה' את ל"ואהבת כלי הוא כמוך" .9לרעך

***

קבלת  של הגדול הרושם  את לשבש מאד לי צר
שהחיינו, ברכת ברכנו ההלכה פי שעל מה הפנים,
בהם  שמרבין אדר חודש של אלה בימים גם ומה
אחינו. של גורלם על מאד הלב  כואב לי אך בשמחה.
בארץ  אחינו של והמרים הקשים וחייהם הדת חורבן
בכך  יש לגבי מנוח. לי נותן אינו – ובפולין המולדת
ראש  על ירושלים חורבן את אעלה לא "אם משום

החיים 10שמחתי" את זוכר אני שעה ובכל עת בכל .

האמורות. במדינות אחינו של השבורים
אחד  "גוי של המעלה בהם יש ישראל בני

אחד.11בארץ" דבר הם שכולם הוא האחדות שענין ,
מצבם  את לשכוח לנו אסור ובעצם יכולים, אנו אין
לעשות  ועלינו לים, שמעבר במדינות אחינו של המר
הדרוש  כל להם שיהיה להם, לעזור ביכולת אשר כל
מאותן  לצאת האפשרות להם ולתת במקומם, להם
ארצות  לאותן ולבוא כיום נמצאים הם בהן ארצות

בעזה"י. להסתדר יוכלו בהן
הביא  כשהשי"ת הראשון, האמיתי הבהיר מהיום
הקדוש  התורה את לנו ונתן סיני הר למעמד ה אותנו

אלקיך" הוי' "אנכי בני 12ואמר בנפשות נחרת –
אצל  שמתרחש מה שכל הפשוטה האמונה ישראל

פרטית. בהשגחה הוא – שהוא מקום בכל יהודי
עלה  שגם אמר, נ"ע, טוב שם הבעל הקדוש, הרבי
פרטית, בהשגחה זה אותו, מהפכת כשהרוח אילן של

הקב"ה  של מסויימת כוונה .13לשם
פרשתי 14כתוב  השמים רוחות כארבע "כי

וזאת  הארץ, כדור כל פני על פזורים יהודים אתכם".
בארץ", אחד "גוי משמעות וזה פנימית. כוונה לשם
אחד  לעזור ומוכרחים אחד דבר הם ישראל בני שכל

המרה. בתקופה לשני

***

והמאיר, הקדוש הפורים שחג לזכור, כולנו עלינו
המן  מחשבת של ביותר הגדול המר בזמן התרחש
כל  את ולהשמיד – היל"ת – ולאבד להרוג הרשע
בעקבות  הישועה את שלח השי"ת היהודי. העם
התורה  שמירת על ישראל בני של נפשם מסירות
עשרים  היו אז הנפש מסירות דגל נושאי והמצוות.

מרדכי  אצל שלמדו התלמידים אלף .15ושנים
צורר  הרשע, המן של המרות גזירותיו כשנודעו

תלמידיו: אלף לכ"ב מרדכי אמר היהודים, כל
הצורר. הצר מידי גופותיכם הצילו ילדים, 

התלמידים: לו ענו
למות! בין לחיים בין אנחנו אתך 

ש"ונהפוך  ישראל, כלל את  הצילה זו נפש מסירות
בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר .16הוא

כ"ב  של נפשם מסירות וקצרות: ברורות במילים
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א.5) לא, שבת
יח.6) יט, ויקרא
א.7) יא, ה. ו, דברים
הזקן.8) אדמו"ר
האותיות 9) ש' משל"ה ולהעיר מה. ע' ד' חוברת התמים ג"כ ראה

ב  אות .ריש
ו 10) קלז, תהלים פי .על

כג 11) ז, ב .שמואל
ו.12) ה, דברים ב. כ, שמות
קה.13) ע' יום" ו"היום תרצ"ו דשנת המושלים יאמרו ע"כ ד"ה ראה
יוד.14) ב, זכריה
ספ"ט.15) אסת"ר
א.16) ט, אסתר מגילת
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לתליה. הרשע המן את הביאה התלמידים אלף
חדרים, לייסד החינוך, את לחזק ישראל בני על
של  הרוח את ולחזק גדולות וישיבות קטנות ישיבות
כל  את יביא וזה התלמידים, בין שמים יראת
בימים  שהיה כפי לתליה ישראל צוררי וכל ה'המן'נים

הזה. בזמן ההם

***

תושבים  עם נפגשתי שנים, עשר לפני כאן בהיותי
הרבה  לפני לכאן שהיגרו שונים, אמריקאיים יהודים
כל  בני אמריקה, ילידי עם וכן שונות, ממדינות שנים
על  וסוחרים. מדע אנשי ישיבות, תלמידי הגילים,
תמוז  כ' עד תרפ"ט אלול י"ב – אז ביקורי תקופת
התרשמיות  דפי ל־300 קרוב ביומני רשומים – תר"ץ

בפרט. והנוער בכלל אמריקה יהודי מחיי שונות
בכ' הפרידה ובהתוועדות תמוז י"ב בהתוועדות
בכלל  אמריקה שיהודי הדגשתי – תר"ץ – תמוז
לקבל  המוכן טוב חומר הם ביחוד, התמימותי והנוער

טוב  הנכון צורה הטוב החומר ברוך־השם הם ה,
יבורך. ישרים דור מהם ולהדריך לחנך שיכולים

– תר"ץ־ת"ש – השנים עשר שבמשך בטחוני
בפרט  הישיבות תלמידי של מצבם בהרבה נתעלה

בכלל. והנוער
על 17כתוב  עומד, העולם דברים שלשה על :

עשר  במשך חסדים. גמילות ועל העבודה ועל התורה
תפארת  עטרת אמריקה יהדות היתה אלו שנים
אמריקה  שיהדות הזמן הגיע אבל בצדקה. ישראל

ובעבודה. בתורה גם הנכון המקום את יתפסו
לכל  לעזור ומוכרחים צריכים אמריקה יהודי
צריכה  כעת והעזרה לים, שמעבר התורה מוסדות
הצלה. משום בה שיש עזרה חזקה, יותר הרבה להיות
בפולין, שלי הישיבות עבור מיוחדת עזרה מבקש ואני
כך  עם ויחד מנוחה. למקומות ולהביאם להצילם כדי
הקיימות  הישיבות לקיום לעזור אמריקה יהודי על
נוספים  וישיבות חדרים ביסוד ולהשתדל מכבר כאן

זו. בארץ
את  השי"ת בחסדי להמשיך בעזה"י לכאן באתי

ועבודה  שמים ויראת התורה בהרבצת עבודתי
בארץ  גם ישראל בני אחינו כלל לטובת והתעסקות

זו.
והנוער  הצעירים אל בקריאתי פונה הריני
שבכאן  המפורסמות הישיבות בכל יותר שיבקרו
והמנהלים, הישיבות לראשי המשמעת את ולחזק
שהתורה  התורה, ללימוד נרחבת התעוררות ויערכו

היהודי. והבית הרחוב את תאיר

***

הזה. לזמן שהחיינו להשי"ת והודיה שבח נותן אני
העונג  לי יש הזה. לזמן שהחיינו להשי"ת והודיה
של  המיוחדת באסיפה שנתקבלה ההחלטה לפרסם
שעות, כמה לפני שהתקיימה יחיו, אנ"ש סגולה יחידי
בעזה"י  מחר תיפתח שבת" "עונג הכנסת שבבית

באמריקה. ליובאוויטש" תמימים "תומכי ישיבת
הנביא 18כתוב  ישעיה חוצבתם". צור אל "הביטו :

– מכתיר והתקיפים, החמורים הנביאים אחד שהיה
בתואר  ישראל בני את – השי"ת של הנבואה בשם
היא  הצור מעלת "צור". אלא סתם, אבן בן לא "צור",
שאין  כך מוסתרת זו ואש האש, כוח בה שיש
להימצא  יכולה הצור אבן להכחידה. המים באפשרות

שלימה. – שבה הפנימי והאש במים שנים הרבה
נכתרים  ומסורה, עדה גזע הבדל בלי יהודים,
האש  בהם יש ואשה, איש יהודי, כל כי "צור", בתואר
את  לגלות שיכולים לאלה שהזקוקים אלא האלקי,
ואהבת  ומצוות תורה של באש הפנימי הצור אש

בגלוי. ישראל
מוסדות  הגאונים, שהרבנים להשי"ת מקווה אני
ידידיי  עם יחד שמים ביראת תורה ותומכי התורה

בראש, יחיו עליהם ה' אנ"ש לעזרתי אהוביי יבואו
שמים  ויראת התורה בהרבצת עבודתי בהמשכת
כלל  בקשת השי"ת ימלא זה ובזכות הכלל. ובעבודת
משיח  חבלי את יקל שהשי"ת ישראל, בני אחינו
כנפות  מארבע נדחינו ויקבץ צדק גואל את וישלח
במהרה  הקדושה לארצנו קוממיות ויוליכנו הארץ

אמן. בימינו
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מ"ב.17) פ"א א.18)אבות נג, ישעיה
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ycew zexb`

תרפ"ד] טבת [אמצע

שי' משה מו"ה

וגם  ראיתי, שי' ראד"מ לידידינו לח"ז מי' מכתבו

נהנה  והנני הערמאן, שי' ר"א השיעורי' מגיד מכתב ראיתי

אמנם  בעזר. יהי' והשי"ת הטוב, עסקו מתרחב אשר בזה

כח  באי משמות ידוע יהי' בפה אשר הדבר בהכרח

יש  כמוהו הרי הנ"ל הערמאן וכמו ועיר, עיר בכל במסחרו

דבר  זאת לדעת וצריכי' ושלישית אחרת בעיר גם כחו באי

בהגדלת  עת בכל להתבונן נוכל אשר למען אופנו, על דיבור

בחדש  ופעמיים בעזרו. יהי' והשי"ת המסחר, והרחבת

עסקו. ממהלך להודיע צריך

להיות  באפשרו שהי' באם הדבר הי' ונכון טוב

הי' שם כי ממסחרו סניף התיסדות בדבר בויטעבסק

יוכל  לא סיבה ומאיזה שי' אלי' אברהם ר' הרב ידידינו

הי' ע"כ הדבר, סיבת נודע בלתי ובפרטיות עסקו, לנהל

אפשר  הי' ואם הדברים, פרטי לידע אתר על שיהי' כדאי

ראוי  כאשר העסק ינהל הוא אשר מקומי איש להשיג

וחנות  חנות בכל נמכרת יהי' שהסחורה לראות כלומר

מסחרו, בית של סחורה המיני כל על הקונים יתרבו ואשר

לקנות  לעורר לחנות מחנות לילך היום כל עסקו יהי' וזה

אנשי' סחורת כי שנדרש, במה ואשה איש לכל סחורה

לשלם  להבטיח יכול זה ובעד לחוד, הנשים וסחורת לחוד

כמובן  ההוא, לאיש שכירות לחדש צערואנצעס שני עד

מה  מזה פחות יספיק (ואם לזה רק ונתון מסור יהי' אשר

להרבו' כזה) סכום עד אז הכרח שהוא באם רק טוב,

לו  ויבטיח הקאפאראטיוו, של סחורה מיני כל על בקונים

ובמשך  הקונים, מתרבים אם ויבקר יודע וגם מעצמו, זאת

בזה. וחריצותו האיש פעולת לראות יכולי' שניים או חדש

קונים  בריבוי טובה פרנסה לו ויתן בעזרו יהי' והשי"ת

ומסודר  ברור חשבון שיהי' גדול ועיקר יפרץ ומסחרו טובי'

הפרטים. בכל
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לתליה. הרשע המן את הביאה התלמידים אלף
חדרים, לייסד החינוך, את לחזק ישראל בני על
של  הרוח את ולחזק גדולות וישיבות קטנות ישיבות
כל  את יביא וזה התלמידים, בין שמים יראת
בימים  שהיה כפי לתליה ישראל צוררי וכל ה'המן'נים

הזה. בזמן ההם

***

תושבים  עם נפגשתי שנים, עשר לפני כאן בהיותי
הרבה  לפני לכאן שהיגרו שונים, אמריקאיים יהודים
כל  בני אמריקה, ילידי עם וכן שונות, ממדינות שנים
על  וסוחרים. מדע אנשי ישיבות, תלמידי הגילים,
תמוז  כ' עד תרפ"ט אלול י"ב – אז ביקורי תקופת
התרשמיות  דפי ל־300 קרוב ביומני רשומים – תר"ץ

בפרט. והנוער בכלל אמריקה יהודי מחיי שונות
בכ' הפרידה ובהתוועדות תמוז י"ב בהתוועדות
בכלל  אמריקה שיהודי הדגשתי – תר"ץ – תמוז
לקבל  המוכן טוב חומר הם ביחוד, התמימותי והנוער

טוב  הנכון צורה הטוב החומר ברוך־השם הם ה,
יבורך. ישרים דור מהם ולהדריך לחנך שיכולים

– תר"ץ־ת"ש – השנים עשר שבמשך בטחוני
בפרט  הישיבות תלמידי של מצבם בהרבה נתעלה

בכלל. והנוער
על 17כתוב  עומד, העולם דברים שלשה על :

עשר  במשך חסדים. גמילות ועל העבודה ועל התורה
תפארת  עטרת אמריקה יהדות היתה אלו שנים
אמריקה  שיהדות הזמן הגיע אבל בצדקה. ישראל

ובעבודה. בתורה גם הנכון המקום את יתפסו
לכל  לעזור ומוכרחים צריכים אמריקה יהודי
צריכה  כעת והעזרה לים, שמעבר התורה מוסדות
הצלה. משום בה שיש עזרה חזקה, יותר הרבה להיות
בפולין, שלי הישיבות עבור מיוחדת עזרה מבקש ואני
כך  עם ויחד מנוחה. למקומות ולהביאם להצילם כדי
הקיימות  הישיבות לקיום לעזור אמריקה יהודי על
נוספים  וישיבות חדרים ביסוד ולהשתדל מכבר כאן

זו. בארץ
את  השי"ת בחסדי להמשיך בעזה"י לכאן באתי

ועבודה  שמים ויראת התורה בהרבצת עבודתי
בארץ  גם ישראל בני אחינו כלל לטובת והתעסקות

זו.
והנוער  הצעירים אל בקריאתי פונה הריני
שבכאן  המפורסמות הישיבות בכל יותר שיבקרו
והמנהלים, הישיבות לראשי המשמעת את ולחזק
שהתורה  התורה, ללימוד נרחבת התעוררות ויערכו

היהודי. והבית הרחוב את תאיר

***

הזה. לזמן שהחיינו להשי"ת והודיה שבח נותן אני
העונג  לי יש הזה. לזמן שהחיינו להשי"ת והודיה
של  המיוחדת באסיפה שנתקבלה ההחלטה לפרסם
שעות, כמה לפני שהתקיימה יחיו, אנ"ש סגולה יחידי
בעזה"י  מחר תיפתח שבת" "עונג הכנסת שבבית

באמריקה. ליובאוויטש" תמימים "תומכי ישיבת
הנביא 18כתוב  ישעיה חוצבתם". צור אל "הביטו :

– מכתיר והתקיפים, החמורים הנביאים אחד שהיה
בתואר  ישראל בני את – השי"ת של הנבואה בשם
היא  הצור מעלת "צור". אלא סתם, אבן בן לא "צור",
שאין  כך מוסתרת זו ואש האש, כוח בה שיש
להימצא  יכולה הצור אבן להכחידה. המים באפשרות

שלימה. – שבה הפנימי והאש במים שנים הרבה
נכתרים  ומסורה, עדה גזע הבדל בלי יהודים,
האש  בהם יש ואשה, איש יהודי, כל כי "צור", בתואר
את  לגלות שיכולים לאלה שהזקוקים אלא האלקי,
ואהבת  ומצוות תורה של באש הפנימי הצור אש

בגלוי. ישראל
מוסדות  הגאונים, שהרבנים להשי"ת מקווה אני
ידידיי  עם יחד שמים ביראת תורה ותומכי התורה

בראש, יחיו עליהם ה' אנ"ש לעזרתי אהוביי יבואו
שמים  ויראת התורה בהרבצת עבודתי בהמשכת
כלל  בקשת השי"ת ימלא זה ובזכות הכלל. ובעבודת
משיח  חבלי את יקל שהשי"ת ישראל, בני אחינו
כנפות  מארבע נדחינו ויקבץ צדק גואל את וישלח
במהרה  הקדושה לארצנו קוממיות ויוליכנו הארץ

אמן. בימינו
z"y'd zegiy

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

מ"ב.17) פ"א א.18)אבות נג, ישעיה
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תרפ"ד] טבת [אמצע

שי' משה מו"ה

וגם  ראיתי, שי' ראד"מ לידידינו לח"ז מי' מכתבו

נהנה  והנני הערמאן, שי' ר"א השיעורי' מגיד מכתב ראיתי

אמנם  בעזר. יהי' והשי"ת הטוב, עסקו מתרחב אשר בזה

כח  באי משמות ידוע יהי' בפה אשר הדבר בהכרח

יש  כמוהו הרי הנ"ל הערמאן וכמו ועיר, עיר בכל במסחרו

דבר  זאת לדעת וצריכי' ושלישית אחרת בעיר גם כחו באי

בהגדלת  עת בכל להתבונן נוכל אשר למען אופנו, על דיבור

בחדש  ופעמיים בעזרו. יהי' והשי"ת המסחר, והרחבת

עסקו. ממהלך להודיע צריך

להיות  באפשרו שהי' באם הדבר הי' ונכון טוב

הי' שם כי ממסחרו סניף התיסדות בדבר בויטעבסק

יוכל  לא סיבה ומאיזה שי' אלי' אברהם ר' הרב ידידינו

הי' ע"כ הדבר, סיבת נודע בלתי ובפרטיות עסקו, לנהל

אפשר  הי' ואם הדברים, פרטי לידע אתר על שיהי' כדאי

ראוי  כאשר העסק ינהל הוא אשר מקומי איש להשיג

וחנות  חנות בכל נמכרת יהי' שהסחורה לראות כלומר

מסחרו, בית של סחורה המיני כל על הקונים יתרבו ואשר

לקנות  לעורר לחנות מחנות לילך היום כל עסקו יהי' וזה

אנשי' סחורת כי שנדרש, במה ואשה איש לכל סחורה

לשלם  להבטיח יכול זה ובעד לחוד, הנשים וסחורת לחוד

כמובן  ההוא, לאיש שכירות לחדש צערואנצעס שני עד

מה  מזה פחות יספיק (ואם לזה רק ונתון מסור יהי' אשר

להרבו' כזה) סכום עד אז הכרח שהוא באם רק טוב,

לו  ויבטיח הקאפאראטיוו, של סחורה מיני כל על בקונים

ובמשך  הקונים, מתרבים אם ויבקר יודע וגם מעצמו, זאת

בזה. וחריצותו האיש פעולת לראות יכולי' שניים או חדש

קונים  בריבוי טובה פרנסה לו ויתן בעזרו יהי' והשי"ת

ומסודר  ברור חשבון שיהי' גדול ועיקר יפרץ ומסחרו טובי'

הפרטים. בכל
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

האברך וו"ח אי"א רב פעלים כו' אהרן נחמן שי'

שלום וברכה!

ולפלא שמקצר במקום  פ' אחרי עם המצורף אליו,  נתקבל מכתבו ממוצש"ק  לאחרי הפסק 

שאמרו להאריך, בהנוגע לפעולות מבצע מצה שמורה וכו', ואף שלימוד זכות יש בזה, שבודאי יראה 

שאחרים יכתבו בזה בפרטיות הדרושה.

ויהי רצון שיבשר טוב באותן הנקודות שכותב הוא, ובפרט שצדק בדבריו, שכמה מהם עתה 

ועל כגון דא נאמר, יפה שעה אחת קודם, אף  שעת הכושר לעשות בהצלחה, ומבלי קישוים יתרים, 

שכמובן צ"ל בתכנית מוכנה ובדרכי נועם.

ניצלו המפעל דמצה שמורה  מה שניכר גם כן במכתבו הוא, שלדאבון כנראה, גם השנה לא 

נועם,  של  בדרך  לכאו"א  לחדור  דרך  ונותנות  לחב"ד,  המיוחדות  מהפעולות  זו  והרי  מסודר,  באופן 

וביחד עם זה נותנות אפשריות לאמר דבור של התעוררות, וק"ל.

וידוע  עולם,  זיותני  נולדו  בו  זיו,  לחדש  ונכנסים  ניסן,  מחדש  אנו  שבאים  שכיון  רצון  ויהי 

והכללים,  הפרטים  ענינים  בכל  יתוסף  הנה  ונעשים,  גם(  )ה"ה  נזכרים  שכשהימים  האריז"ל,  דברי 

בתכ"י, חירות וגאולה להרבות זיו בעולם, זיו והארות מעשה אבותינו, וכמובא בתניא, שכל אבריהם 

ועשיותיהם רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם.

בברכה לבשו"ט בענינים הפרטים ובענינים הכללים ובקרוב.



רנח

]ניסן תשי"ט?[

... במש"כ בפי' אתם נצבים היום גו' - אין בזה סתירה כי היו נצבים גו' לעברך בברית גו' בשעת 

כניסתן לארץ, ויש בחי' זו בכל שנה ושנה והוא ביום ר"ה. וראה לקו"ת ר"פ תבוא.

ובמש"כ מהו חיוב מתנות לאביונים נוסף על מצות הצדקה - פשוט כי מצוה מד"ס הוא לחפש 

באביונים, ואפילו על העני וכו' ולא רק מנהג טוב דצדקה לפני התפלה וכו'.

 ב"ה,  אדר"ח אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השני, עם המצורף אליו.

ובמ"ש אודות בנותיו תחיינה והסיבה שלא היו נוכחות בהתועדות דאחרון של פסח, שלכאורה 

להתועדות  שהמדובר  בחשבון  בהביא  אבל  אם,  כבוד  הדברות  מעשרת  וה"ה  במאד,  נכונה  הסיבה 

דאחרון של פסח סעודתא דמלכא משיחא והתחלה לקיץ בריא ושמח, צריך הי' לסדר הענינים שיקוימו 

ציווי האמור בעשרת הדברות ויהיו גם נוכחות בההתועדות, והדרך לזה פשוטה ביותר, עי"ז שגם אמם 

תחי' היתה ג"כ נוכחת בההתועדות, ובפרט שטעם האמור שתהיינה הבנות נוכחות, בתקפו הוא גם 

לגבי האם תחי' ואולי עוד יותר, וק"ל. ואף שאמרו חז"ל אין צועקין על העבר, נכתבו שורות האמורות 

כיון שבטח תהי' שאלה בכגון זו גם בעתיד, וק"ל...

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל האמור.

]ב' אייר תשי"ט[

לאחרי הפסק ארוך ביותר, נתקבל מכתבו מכ"ג ניסן, ר"פ מפעולותיו.

ומובן שהפלא והתמי' גדולה ביותר על ההפסק הכי ארוך. ובפרט שהלא מן הצד קבלתי כמה 

ידיעות מפעולותיו במשך חדשים שעברו, שהיו בהצלחה והשאירו רושם טוב, ולפעמים גם רושם חזק 

וכו' וכו'. ולמה ימנע הטוב מלהודיע, ובפרט שזהו טוב לשמים טוב לבריות וטוב עושה פירות, וכדרז"ל 

בקדושין מ' ע"א. מהנ"ל מובן ג"כ, שמה שכותב שבמצב הרוח אין שינוי לטובה מפני כו', בודאי שאין 

זה מתאים להמציאות.

וכבר ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שאיסור לשון הרע הוא לא רק בהנוגע לזולתו אלא גם 

בהנוגע לעצמו. וידוע פתגם הוראה מכ"ק )אביו( אדמו"ר: כמו שצריך לדעת חסרונות עצמו, כן צריך 

לדעת ג"כ מעלות עצמו. ועוד להעיר - שבהנוגע לפעולה עם הזולת, לפעמים הכרת מעלות עצמו נוגעת 

יותר מאשר הכרת חסרונות עצמו, וק"ל.

בעת רצון יזכירוהו וכל ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע, ויהי רצון שיבשר טוב אודות כאו"א מהם.

וכיון שבאים אנו מחדש ניסן ונמצאים בחדש זיו, בו נולדו זיותני עולם, וידוע דברי האריז"ל, 

שכשהימים נזכרים )ה"ה גם( ונעשים, הנה יתוסף בענינים הפרטים והכללים, בתכ"י, חירות וגאולה 

להרבות זיו בעולם, זיו והארות מעשה אבותינו, וכמובא בתניא, שכל אבריהם ועשיותיהם רק לרצון 

העליון לבדו כל ימיהם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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מובן הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו

- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום

לו ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם" מן

שהנהגה מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק2מסויימת

"ÏÎהוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה דרך היא דרךאיזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם לו כאשרשיבור -Ì„‡‰אותן מקיים הוא בהן, בוחר

"דרך הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"

להבין האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש

כנאמר זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם מן לו התורהותפארת בעסק טעם והטוב החיות -

רואים שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;

שמשנתנו בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קבל "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה

היות עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

שכלית בחירה השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קבל שכך

האדם". לו "שיבור - בתורה

בחודש שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי

שני פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד

לא מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על

ציווי מצד התורה קיום מסיני", תורה קבל "משה הראשון, הפרק

עבודת העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם

האדם". לו "שיבור שני,

במצוה זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה

אין שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל

חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך

עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,

ולהגיע הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת

לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

את ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות

הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה4בבחינת היא שכן

הרמב"ם ובלשון המקדש). (בית חורבן היא5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות

לצום יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי6"בזמן .

ישא7הרמב"ם ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך

הבהמית והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,

עד האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם

ממילא בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך

תעזוב9בחסידות "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית

אדם יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה

שגם כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת

וישרה טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ''מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ואתחנן3)להעיר
ה. כט.4)ו, ז, רפ''ה.5)קהלת תעניות רפ''א.6)הלכות רפ''ג.7)שם דעות (שעבודתם8)הלכות מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה שפרשו ישרה) בדרך פ''ג.9)היתה הוספות10)אגה''ת ראה
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מובן הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו

- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום

לו ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם" מן

שהנהגה מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק2מסויימת

"ÏÎהוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה דרך היא דרךאיזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם לו כאשרשיבור -Ì„‡‰אותן מקיים הוא בהן, בוחר

"דרך הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"

להבין האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש

כנאמר זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם מן לו התורהותפארת בעסק טעם והטוב החיות -

רואים שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;

שמשנתנו בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קבל "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה

היות עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

שכלית בחירה השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קבל שכך

האדם". לו "שיבור - בתורה

בחודש שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי

שני פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד

לא מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על

ציווי מצד התורה קיום מסיני", תורה קבל "משה הראשון, הפרק

עבודת העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם

האדם". לו "שיבור שני,

במצוה זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה

אין שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל

חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך

עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,

ולהגיע הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת

לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

את ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות

הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה4בבחינת היא שכן

הרמב"ם ובלשון המקדש). (בית חורבן היא5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות

לצום יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי6"בזמן .

ישא7הרמב"ם ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך

הבהמית והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,

עד האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם

ממילא בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך

תעזוב9בחסידות "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית

אדם יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה

שגם כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת

וישרה טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ''מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ואתחנן3)להעיר
ה. כט.4)ו, ז, רפ''ה.5)קהלת תעניות רפ''א.6)הלכות רפ''ג.7)שם דעות (שעבודתם8)הלכות מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה שפרשו ישרה) בדרך פ''ג.9)היתה הוספות10)אגה''ת ראה
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àeä àîè ék epøbñé àì ïäkä Bànèå:áé-íàå §¦§−©Ÿ¥®´Ÿ©§¦¤½¦¬¨¥−«§¦
úà úrøvä äúqëå øBòa úrøvä çøôz çBøẗ¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©¥µ
äàøî-ìëì åéìâø-ãrå BLàøî òâpä øBò-ìk̈´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−

:ïäkä éðérâéúrøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå ¥¥¬©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ
ïáì Côä Blk òâpä-úà øäèå BøNa-ìk-úà¤¨§¨½§¦©−¤©®̈©ª²¨©¬¨−̈

:àeä øBäèãé:àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáe ¨¬«§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«
åèøNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä äàøå§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬

:àeä úrøö àeä àîè éçäæèáeLé éë Bà ©©²¨¥¬−¨©¬©«´¦¬¨²
:ïäkä-ìà àáe ïáìì Ctäðå éçä øNaä©¨¨¬©©−§¤§©´§¨®̈−̈¤©Ÿ¥«

æéøäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©¯
:àeä øBäè òâpä-úà ïäkäôçéäéäé-ék øNáe ©Ÿ¥²¤©¤−©¨¬«¨¾̈¦¦«§¤¬

:àtøðå ïéçL Bøòá-BáèéïéçMä íB÷îa äéäå «§Ÿ−§¦®§¦§¨«§¨º̈¦§³©§¦Æ
äàøðå úîcîãà äðáì úøäá Bà äðáì úàN§¥´§¨½̈¬©¤−¤§¨¨´£©§®̈¤§¦§−̈

:ïäkä-ìàëìôL äàøî äpäå ïäkä äàøå ¤©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´
-òâð ïäkä Bànèå ïáì Côä dørNe øBòä-ïî¦¨½§¨−̈¨©´¨®̈§¦§¯©Ÿ¥²¤«©

:äçøt ïéçMa àåä úrøöàëïäkä äpàøé | íàå ¨©¬©¦−©§¦¬¨¨«¨§¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À
øBòä-ïî äpðéà äìôLe ïáì ørN da-ïéà äpäå§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨¦¨−

:íéîé úráL ïäkä Bøébñäå ääë àéäåáë-íàå §¦´¥®̈§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«§¦
:àåä òâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNẗ¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©¦«

âëäúNô àì úøäaä ãîrz äézçz-íàå§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨
:ïäkä Bøäèå àåä ïéçMä úáøöñ ¨¤¬¤©§¦−¦®§¦«£−©Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .70 'r a"kg zegiyÎihewl)

(ynegd

ÚÈ¯Êz - ‰L¯t‰ ÏL dÓL¿»∆«»»»«¿ƒ«
ׁשמּה ולכאֹורה ּתכנּה. על מֹורה הּפרׁשה ׁשל ׁשּׁשמּה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָידּוע

- חדׁשים חּיים יצירת ׁשּמׁשמעּותֹו - 'ּתזריע' ּפרׁשתנּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשל

מצֹורע, ּבדיני - ּברּבּה - הּמדּברת הּפרׁשה, ׁשל מּתכנּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהפּו

ּכמת". חׁשּוב "מצֹורע חז"ל ּדרׁשּו ְְְֲֵֶַָָָָָׁשעליו

לאדם  ׁשּמּגיע ענׁש רק לא היא הּצרעת :לכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוההסּבר

iyily ,ipy - bi - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ׁשּנֹועד  חּיּובי ּתפקיד ּבּה יׁש אּלא הרע, לׁשֹון ּדּבּור ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבעֹון

ּכ הרע. לׁשֹון וסּפּור מּדּבּור להתרחק האדם את ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָלהרּגיל

נקּיים  חדׁשים, חּיים לפּתח יּוכל מהּצרעת ׁשּיּטהר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹלאחרי

חּיים  יצירת על מֹורה הּפרׁשה ׁשל ׁשמּה לכן הרע. ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּלׁשֹון

וליצֹור  לזרע - הּצרעת ׁשל האמּתית מּטרתּה זֹוהי ּכי ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹחדׁשים,

חדׁשים. ֲִִַָחּיים

éðùãëäúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä úéçî¦§©´©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

äëïáì ørN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈
àåä úrøö øBòä-ïî ÷îr äàøîe úøäaa©©¤À¤©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½

äçøt äåënaúrøö òâð ïäkä Búà ànèå ©¦§−̈¨¨®¨§¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©
àåä:åëúøäaa-ïéà äpäå ïäkä äpàøé | íàå ¦«§¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ

ääë àåäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe ïáì ørN¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥®̈
:íéîé úráL ïäkä Bøébñäåæëïäkä eäàøå §¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«§¨¨¬©Ÿ¥−

ànèå øBòa äNôú äNt-íà éréáMä íBia©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ¨½§¦¥³
:àåä úrøö òâð Búà ïäkäçëäézçz-íàå ©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«§¦©§¤Á¨Á

ääë àåäå øBòá äúNô-àì úøäaä ãîrú©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ§¦´¥½̈
úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤

:àåä äåënäôèëBá äéäé-ék äMà Bà Léàå ©¦§−̈¦«§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−
:ï÷æá Bà Làøa òâðìòâpä-úà ïäkä äàøå ¨®©§−Ÿ¬§¨¨«§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©

÷c áäö ørN Báe øBòä-ïî ÷îr eäàøî äpäå§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ®̈
Bà Làøä úrøö àeä ÷úð ïäkä Búà ànèå§¦¥̧Ÿ³©Ÿ¥Æ¤´¤½¨©¯©¨²Ÿ¬

:àeä ï÷fäàì÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå ©¨−̈«§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤
øçL ørNå øBòä-ïî ÷îr eäàøî-ïéà äpäå§¦¥³¥«©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ

àúráL ÷úpä òâð-úà ïäkä øébñäå Ba ïé ¥´®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤¦§©¬
:íéîéáìéréáMä íBia òâpä-úà ïäkä äàøå ¨¦«§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´©§¦¦¼

áäö ørN Bá äéä-àìå ÷úpä äNô-àì äpäå§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ
:øBrä-ïî ÷îr ïéà ÷úpä äàøîeâìúäåbçl ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ¦¨«§¦̧§©½̈

÷úpä-úà ïäkä øébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥¯¤©¤²¤
:úéðL íéîé úráLãì÷úpä-úà ïäkä äàøå ¦§©¬¨¦−¥¦«§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤

øBòa ÷úpä äNô-àì äpäå éréáMä íBia©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧¤Æ¨½
ïäkä Búà øäèå øBòä-ïî ÷îr epðéà eäàøîe©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³ŸÆ©Ÿ¥½

:øäèå åéãâa ñaëåäì÷úpä äNôé äNt-íàå §¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¬¦§¤²©¤−¤

:Búøäè éøçà øBòaåìäNt äpäå ïäkä eäàøå ¨®©«£¥−¨«¢¨«§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬
àîè áävä ørOì ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬

:àeäæìøçL ørNå ÷úpä ãîr åéðéra-íàå «§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ
Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð Ba-çîö̈«©²¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−

:ïäkäñçì-øBrá äéäé-ék äMà-Bà Léàå ©Ÿ¥«§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«
:úðáì úøäa úøäa íøNaèìïäkä äàøå §¨−̈¤«¨®Ÿ¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ§¨¨´©Ÿ¥À

÷äa úðáì úBäk úøäa íøNa-øBrá äpäå§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ¬Ÿ©
àeä øBäè øBòa çøt àeä:ñ ²¨©¬¨−¨¬«

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zegiy ihewl)

BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,‰‡B¯ Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ Ïk(ה ב, (נגעים »«¿»ƒ»»∆ƒƒ¿≈«¿
זה) (הרי – (ּב)חּוץ רֹואה (ׁש)אדם הּנגעים ּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּכלֹומר:

רֹואה  אדם ׁשּכאׁשר הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּוכתֹורת עצמֹו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּנגעי

ּכי  ּבעצמֹו, ּבֹו נמצא רע ׁשאֹותֹו הֹוכחה זֹו הרי ּבזּולתֹו, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָרע

וטעם  ּפֹוסל"). ּבמּומֹו הּפֹוסל "ּכל (וזהּו ראי ּכמֹו הּוא ְְְְְִֵֵֶַַַַַָהּזּולת

מּובן  ּפרטית, ּבהׁשּגחה הּוא מארע ׁשּכל מּכיון ּכי הּוא, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהּדבר

ׁשּידע  ּכדי ּבזּולתֹו הרע את לראֹות מּלמעלה לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהזמינּו

לתּקנֹו. ועליו ּבֹו, נמצא זה ְְְְִֶֶַַָָָׁשרע

éùéìùîøBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬
:àeäàîàeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå «§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−

:àeä øBäèáîòâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå ¨¬«§¦¦«§¤³©¨©¸©Æ´©©©½©¤−©
Bà Bzçø÷a àåä úçøt úrøö ícîãà ïáì̈¨´£©§¨®¨©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬

:Bzçaâáâîòâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå §©©§«§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸
äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà äðáì§¨¨´£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬

:øNa øBò úrøöãîàeä àîè àeä reøö-Léà ¨©−©¬¨¨«¦«¨¬©−¨¥¬®
:Brâð BLàøa ïäkä epànèé ànèäîreøväå ©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−§Ÿ¬¦§«§©¨¹©

äéäé BLàøå íéîøô eéäé åéãâa òâpä Ba-øLà£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ¦«§¤´
:àø÷é àîè | àîèå äèré íôN-ìrå reøô̈½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«

åîããa àeä àîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§−̈¨¥´®¨¨´
:BáLBî äðçnì õeçî áLéñæî-ék ãâaäå ¥¥½¦¬©©«£¤−«¨«§©¤¾¤¦

ãâáa Bà øîö ãâáa úrøö òâð Bá äéäé¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́¤½¤−§¤¬¤
:íézLtçîíézLtì áørá Bà éúLá Bà ¦§¦«³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−

:øBr úëàìî-ìëa Bà øBòá Bà øîvìåèîäéäå §©¨®¤´§½−§¨§¤¬¤«§¨¨̧
øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà | ÷ø÷øé òâpä©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
òâð øBò-éìk-ìëá Bà áørá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©



רסי oey`x - bi ,ai - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

òéøæú úùøô
òøåöî-

ïåùàø
áéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤

øëæ äãìéå réøæú ék äMà øîàì ìàøNé éða§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦¨Æ¦´©§¦½©§¨«§−̈¨¨®
:àîèz dúåc úcð éîék íéîé úráL äàîèå§¨«§¨Æ¦§©´¨¦½¦¥²¦©¬§Ÿ−̈¦§¨«

â:Búìør øNa ìBné éðéîMä íBiáeãìLeíéL ©−©§¦¦®¦−§©¬¨§¨«§¦¬
ìLe íBéLã÷-ìëa äøäè éîãa áLz íéîé úL Æ§´¤¨¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®§¨´Ÿ¤

éîé úàìî-ãr àáú àì Lc÷nä-ìàå òbú-àì«Ÿ¦À̈§¤©¦§¨Æ´Ÿ¨½Ÿ©§−Ÿ§¥¬
:døäè(éåì)äíéráL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå ¨«¢¨«§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦

éîc-ìr áLz íéîé úLLå íBé íéMLå dúcðk§¦¨¨®§¦¦¬Æ§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬
:äøäèåúáì Bà ïáì døäè éîé | úàìîáe ¨«¢¨«¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼

øú-Bà äðBé-ïáe äìòì BúðL-ïa Nák àéáz̈¦º¤³¤¤§¨Æ§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ
:ïäkä-ìà ãrBî-ìäà çút-ìà úàhçì§©¨®¤¤¬©«Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥«

æø÷nî äøäèå äéìr øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈¦§´Ÿ
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ äéîc̈¤®¨³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨−̈¬©§¥¨«

çíéøú-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À
úàhçì ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL Bà³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ−̈§¤¨´§©®̈

:äøäèå ïäkä äéìr øtëåô(ìàøùé)âéàøaãéå §¦¤¬¨¤²¨©Ÿ¥−§¨¥«¨©§©¥´
:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýéá-ék íãà §Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ¨À̈¦

BøNa-øBrá äéäéúøäá Bà úçtñ-Bà úàN ¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´©¤½¤
ïøäà-ìà àáeäå úrøö òâðì BøNa-øBrá äéäå§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨¨®©§¨Æ¤©«£´Ÿ

:íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà ïäkäâïäkä äàøå ©Ÿ¥½²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«§¨¨´©Ÿ¥´
ïáì | Côä òâpa ørNå øNaä-øBra òâpä-úà¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©¨©´¨À̈
àeä úrøö òâð BøNa øBòî ÷îr òâpä äàøîe©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©¨©−©®

:Búà ànèå ïäkä eäàøåãäðáì úøäa-íàå §¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«§¦©¤Á¤Á§¨¨̧
øBòä-ïî äàøî-ïéà ÷îrå BøNa øBòa àåä¦¹§´§¨À§¨ŸÆ¥«©§¤´¨¦¨½
òâpä-úà ïäkä øébñäå ïáì Côä-àì äørNe§¨−̈«Ÿ¨©´¨¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¤−©

:íéîé úráLääpäå éréáMä íBia ïäkä eäàøå ¦§©¬¨¦«§¨¨´©Ÿ¥»©´©§¦¦¼§¦¥³
Bøébñäå øBòa òâpä äNô-àì åéðéra ãîr òâpä©¤̧©Æ¨©´§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦§¦¯

:úéðL íéîé úráL ïäkä(ìåçá ë''ò)åïäkä äàøå ©Ÿ¥²¦§©¬¨¦−¥¦«§¨¨Á©Ÿ¥̧
òâpä ääk äpäå úéðL éréáMä íBia BúàŸ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©
úçtñî ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ¦§©´©

:øäèå åéãâa ñaëå àåäæäNôú äNt-íàå ¦½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¸¦§¤³
ïäkä-ìà Búàøä éøçà øBòa úçtñnä©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²¤©Ÿ¥−

:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèìçïäkä äàøå §¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«§¨¨Æ©Ÿ¥½
ïäkä Bànèå øBòa úçtñnä äúNt äpäå§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬©Ÿ¥−

:àåä úrøöôèíãàa äéäú ék úrøö òâð ¨©¬©¦«¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®
:ïäkä-ìà àáeäåé-úàN äpäå ïäkä äàøå §−̈¤©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«

øNa úéçîe ïáì ørN äëôä àéäå øBòa äðáì§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈¥¨´¨®̈¦§©²¨¨¬
:úàNa éçàéBøNa øBòa àåä úðLBð úrøö ©−©§¥«¨©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½

àeä àîè ék epøbñé àì ïäkä Bànèå:áé-íàå §¦§−©Ÿ¥®´Ÿ©§¦¤½¦¬¨¥−«§¦
úà úrøvä äúqëå øBòa úrøvä çøôz çBøẗ¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©¥µ
äàøî-ìëì åéìâø-ãrå BLàøî òâpä øBò-ìk̈´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−

:ïäkä éðérâéúrøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå ¥¥¬©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ
ïáì Côä Blk òâpä-úà øäèå BøNa-ìk-úà¤¨§¨½§¦©−¤©®̈©ª²¨©¬¨−̈

:àeä øBäèãé:àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáe ¨¬«§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«
åèøNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä äàøå§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬

:àeä úrøö àeä àîè éçäæèáeLé éë Bà ©©²¨¥¬−¨©¬©«´¦¬¨²
:ïäkä-ìà àáe ïáìì Ctäðå éçä øNaä©¨¨¬©©−§¤§©´§¨®̈−̈¤©Ÿ¥«

æéøäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©¯
:àeä øBäè òâpä-úà ïäkäôçéäéäé-ék øNáe ©Ÿ¥²¤©¤−©¨¬«¨¾̈¦¦«§¤¬

:àtøðå ïéçL Bøòá-BáèéïéçMä íB÷îa äéäå «§Ÿ−§¦®§¦§¨«§¨º̈¦§³©§¦Æ
äàøðå úîcîãà äðáì úøäá Bà äðáì úàN§¥´§¨½̈¬©¤−¤§¨¨´£©§®̈¤§¦§−̈

:ïäkä-ìàëìôL äàøî äpäå ïäkä äàøå ¤©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´
-òâð ïäkä Bànèå ïáì Côä dørNe øBòä-ïî¦¨½§¨−̈¨©´¨®̈§¦§¯©Ÿ¥²¤«©

:äçøt ïéçMa àåä úrøöàëïäkä äpàøé | íàå ¨©¬©¦−©§¦¬¨¨«¨§¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À
øBòä-ïî äpðéà äìôLe ïáì ørN da-ïéà äpäå§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨¦¨−

:íéîé úráL ïäkä Bøébñäå ääë àéäåáë-íàå §¦´¥®̈§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«§¦
:àåä òâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNẗ¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©¦«

âëäúNô àì úøäaä ãîrz äézçz-íàå§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨
:ïäkä Bøäèå àåä ïéçMä úáøöñ ¨¤¬¤©§¦−¦®§¦«£−©Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .70 'r a"kg zegiyÎihewl)

(ynegd

ÚÈ¯Êz - ‰L¯t‰ ÏL dÓL¿»∆«»»»«¿ƒ«
ׁשמּה ולכאֹורה ּתכנּה. על מֹורה הּפרׁשה ׁשל ׁשּׁשמּה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָידּוע

- חדׁשים חּיים יצירת ׁשּמׁשמעּותֹו - 'ּתזריע' ּפרׁשתנּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשל

מצֹורע, ּבדיני - ּברּבּה - הּמדּברת הּפרׁשה, ׁשל מּתכנּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהפּו

ּכמת". חׁשּוב "מצֹורע חז"ל ּדרׁשּו ְְְֲֵֶַָָָָָׁשעליו

לאדם  ׁשּמּגיע ענׁש רק לא היא הּצרעת :לכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוההסּבר

iyily ,ipy - bi - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ׁשּנֹועד  חּיּובי ּתפקיד ּבּה יׁש אּלא הרע, לׁשֹון ּדּבּור ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבעֹון

ּכ הרע. לׁשֹון וסּפּור מּדּבּור להתרחק האדם את ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָלהרּגיל

נקּיים  חדׁשים, חּיים לפּתח יּוכל מהּצרעת ׁשּיּטהר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹלאחרי

חּיים  יצירת על מֹורה הּפרׁשה ׁשל ׁשמּה לכן הרע. ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּלׁשֹון

וליצֹור  לזרע - הּצרעת ׁשל האמּתית מּטרתּה זֹוהי ּכי ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹחדׁשים,

חדׁשים. ֲִִַָחּיים

éðùãëäúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä úéçî¦§©´©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

äëïáì ørN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈
àåä úrøö øBòä-ïî ÷îr äàøîe úøäaa©©¤À¤©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½

äçøt äåënaúrøö òâð ïäkä Búà ànèå ©¦§−̈¨¨®¨§¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©
àåä:åëúøäaa-ïéà äpäå ïäkä äpàøé | íàå ¦«§¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ

ääë àåäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe ïáì ørN¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥®̈
:íéîé úráL ïäkä Bøébñäåæëïäkä eäàøå §¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«§¨¨¬©Ÿ¥−

ànèå øBòa äNôú äNt-íà éréáMä íBia©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ¨½§¦¥³
:àåä úrøö òâð Búà ïäkäçëäézçz-íàå ©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«§¦©§¤Á¨Á

ääë àåäå øBòá äúNô-àì úøäaä ãîrú©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ§¦´¥½̈
úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤

:àåä äåënäôèëBá äéäé-ék äMà Bà Léàå ©¦§−̈¦«§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−
:ï÷æá Bà Làøa òâðìòâpä-úà ïäkä äàøå ¨®©§−Ÿ¬§¨¨«§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©

÷c áäö ørN Báe øBòä-ïî ÷îr eäàøî äpäå§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ®̈
Bà Làøä úrøö àeä ÷úð ïäkä Búà ànèå§¦¥̧Ÿ³©Ÿ¥Æ¤´¤½¨©¯©¨²Ÿ¬

:àeä ï÷fäàì÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå ©¨−̈«§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤
øçL ørNå øBòä-ïî ÷îr eäàøî-ïéà äpäå§¦¥³¥«©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ

àúráL ÷úpä òâð-úà ïäkä øébñäå Ba ïé ¥´®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤¦§©¬
:íéîéáìéréáMä íBia òâpä-úà ïäkä äàøå ¨¦«§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´©§¦¦¼

áäö ørN Bá äéä-àìå ÷úpä äNô-àì äpäå§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ
:øBrä-ïî ÷îr ïéà ÷úpä äàøîeâìúäåbçl ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ¦¨«§¦̧§©½̈

÷úpä-úà ïäkä øébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥¯¤©¤²¤
:úéðL íéîé úráLãì÷úpä-úà ïäkä äàøå ¦§©¬¨¦−¥¦«§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤

øBòa ÷úpä äNô-àì äpäå éréáMä íBia©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧¤Æ¨½
ïäkä Búà øäèå øBòä-ïî ÷îr epðéà eäàøîe©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³ŸÆ©Ÿ¥½

:øäèå åéãâa ñaëåäì÷úpä äNôé äNt-íàå §¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¬¦§¤²©¤−¤

:Búøäè éøçà øBòaåìäNt äpäå ïäkä eäàøå ¨®©«£¥−¨«¢¨«§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬
àîè áävä ørOì ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬

:àeäæìøçL ørNå ÷úpä ãîr åéðéra-íàå «§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ
Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð Ba-çîö̈«©²¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−

:ïäkäñçì-øBrá äéäé-ék äMà-Bà Léàå ©Ÿ¥«§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«
:úðáì úøäa úøäa íøNaèìïäkä äàøå §¨−̈¤«¨®Ÿ¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ§¨¨´©Ÿ¥À

÷äa úðáì úBäk úøäa íøNa-øBrá äpäå§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ¬Ÿ©
àeä øBäè øBòa çøt àeä:ñ ²¨©¬¨−¨¬«

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zegiy ihewl)

BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,‰‡B¯ Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ Ïk(ה ב, (נגעים »«¿»ƒ»»∆ƒƒ¿≈«¿
זה) (הרי – (ּב)חּוץ רֹואה (ׁש)אדם הּנגעים ּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּכלֹומר:

רֹואה  אדם ׁשּכאׁשר הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּוכתֹורת עצמֹו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּנגעי

ּכי  ּבעצמֹו, ּבֹו נמצא רע ׁשאֹותֹו הֹוכחה זֹו הרי ּבזּולתֹו, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָרע

וטעם  ּפֹוסל"). ּבמּומֹו הּפֹוסל "ּכל (וזהּו ראי ּכמֹו הּוא ְְְְְִֵֵֶַַַַַָהּזּולת

מּובן  ּפרטית, ּבהׁשּגחה הּוא מארע ׁשּכל מּכיון ּכי הּוא, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהּדבר

ׁשּידע  ּכדי ּבזּולתֹו הרע את לראֹות מּלמעלה לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהזמינּו

לתּקנֹו. ועליו ּבֹו, נמצא זה ְְְְִֶֶַַָָָׁשרע

éùéìùîøBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬
:àeäàîàeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå «§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−

:àeä øBäèáîòâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå ¨¬«§¦¦«§¤³©¨©¸©Æ´©©©½©¤−©
Bà Bzçø÷a àåä úçøt úrøö ícîãà ïáì̈¨´£©§¨®¨©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬

:Bzçaâáâîòâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå §©©§«§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸
äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà äðáì§¨¨´£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬

:øNa øBò úrøöãîàeä àîè àeä reøö-Léà ¨©−©¬¨¨«¦«¨¬©−¨¥¬®
:Brâð BLàøa ïäkä epànèé ànèäîreøväå ©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−§Ÿ¬¦§«§©¨¹©

äéäé BLàøå íéîøô eéäé åéãâa òâpä Ba-øLà£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ¦«§¤´
:àø÷é àîè | àîèå äèré íôN-ìrå reøô̈½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«

åîããa àeä àîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§−̈¨¥´®¨¨´
:BáLBî äðçnì õeçî áLéñæî-ék ãâaäå ¥¥½¦¬©©«£¤−«¨«§©¤¾¤¦

ãâáa Bà øîö ãâáa úrøö òâð Bá äéäé¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́¤½¤−§¤¬¤
:íézLtçîíézLtì áørá Bà éúLá Bà ¦§¦«³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−

:øBr úëàìî-ìëa Bà øBòá Bà øîvìåèîäéäå §©¨®¤´§½−§¨§¤¬¤«§¨¨̧
øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà | ÷ø÷øé òâpä©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
òâð øBò-éìk-ìëá Bà áørá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©



iriaxרסב - ci - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïäkä-úà äàøäå àeä úrøöðïäkä äàøå ¨©−©®§¨§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨¬©Ÿ¥−
:íéîé úráL òâpä-úà øébñäå òâpä-úà¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«

àðàøåòâpä äNô-ék éréáMä íBia òâpä-úà ä §¨¨̧¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©Æ
-øLà ìëì øBòá Bà áørá-Bà éúMá-Bà ãâaaÂ©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤
òâpä úøàîî úrøö äëàìîì øBòä äNré¥«¨¤¬¨−¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©

:àeä àîèáð| éúMä-úà Bà ãâaä-úà óøNå ¨¥¬«§¨©¸¤©¤¤¹¬¤©§¦´
-ìk-úà Bà íézLtá Bà øîva áørä-úà Bà́¤¨¥À¤©¤̧¤Æ´©¦§¦½µ¤¨
úrøö-ék òâpä Bá äéäé-øLà øBòä éìk§¦´¨½£¤¦«§¤¬−©¨®©¦«¨©³©

:óøOz Làa àåä úøàîîâðïäkä äàøé íàå ©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼
áørá Bà éúMá Bà ãâaa òâpä äNô-àì äpäå§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤¬©§¦−´¨¥®¤

:øBr-éìk-ìëa Bàãðúà eñaëå ïäkä äeöå −§¨§¦«§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬
:úéðL íéîé-úráL Bøébñäå òâpä Ba-øLà£¤−©¨®©§¦§¦¬¦§©¨¦−¥¦«

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .236 'r `"g zegiyÎihewl)

(ynegd

ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡(ב (יב, ƒ»ƒ«¿ƒ«

‰M‡ ˙‡¯˜pL eÈˆÓ ¯L‡ Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÚ ·e˙k‰ ÊÓ¯Èƒ¿…«»«¿∆∆ƒ¿»≈¬∆»ƒ∆ƒ¿≈ƒ»

ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓ ˙Ú¯Ê‰ :Le¯t ,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡' . .ƒ»ƒ«¿ƒ«≈«¿»«ƒ¿«¬ƒƒ

החיים) (אור

זה  ׁשם הּקּב"ה, ׁשל אּׁשה ּבׁשם נקראת יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנסת

על  מֹורה והּוא לּקּב"ה, יׂשראל ּבין העצּום הּקׁשר את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמבּטא

הּדברים  ּכׁשּכל לּקּב"ה, להתקרב האדם ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּתׁשּוקה

למּצב  להּגיע האדם יכֹול ּכזה ּבמּצב אצלֹו. טפלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאחרים

הּזה  והעֹולם מהּגּוף להתנּתק ׁשאיפה הּנפׁש', 'ּכלֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

ּבּקּב"ה. ּולהּדבק ְְִִֵַַַָָָהּגׁשמי,

אדם  ּכאׁשר ּגם תזריע": ּכי "אּׁשה הּפסּוק אֹומר ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעלּֿכ

לּקּב"ה, ּבלהתקרב עסּוק ׁשּכּלֹו "אּׁשה", ׁשל ּבמּצב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻנמצא

הּמצוֹות  ּבקּיּום לעסק - "ּתזריע" ּבבחינת להיֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹעליו

ורק  ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה ּכמֹו והארצּיֹות, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּגׁשמּיֹות

לצמיחה. מביאה היא ְְִִִִָָָּכ

éòéáøäðòâpä-úà ñakä | éøçà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©
äNô-àì òâpäå Bðér-úà òâpä Côä-àì äpäåÂ§¦¥Â«Ÿ¨©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈
Bzçø÷a àåä úúçt epôøNz Làa àeä àîè̈¥´½¨¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−

:Bzçaâá Bàåðääk äpäå ïäkä äàø íàå ¬§©©§«§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´
ãâaä-ïî Búà òø÷å Búà ñakä éøçà òâpä©¤½©©«£¥−ª©¥´Ÿ®§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ

:áørä-ïî Bà éúMä-ïî Bà øBòä-ïî Bàæð-íàå ´¦¨½¬¦©§¦−¬¦¨¥«¤§¦
Bà áørá-Bà éúMá-Bà ãâaa ãBò äàøz¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´

úà epôøNz Làa àåä úçøt øBò-éìk-ìëá§¨§¦½Ÿ©−©¦®¨¥´¦§§¤½¥¬
:òâpä Ba-øLàçðáørä-Bà éúMä-Bà ãâaäå £¤−©¨«©§©¤¿¤«©§¦̧«¨¥¹¤

òâpä íäî øñå ñaëz øLà øBòä éìk-ìë-Bà«¨§¦³¨Æ£¤´§©¥½§¨¬¥¤−©¨®©
:øäèå úéðL ñaëåèðúrøö-òâð úøBz úàæ §ª©¬¥¦−§¨¥«ÂŸ©¸¤«©¨©¹©

áørä Bà éúMä Bà íézLtä Bà | øîvä ãâa¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À³©§¦Æ´¨¥½¤
:Bànèì Bà Bøäèì øBò-éìk-ìk Bàttt −¨§¦®§©«£−¬§©§«

.ïîéñ ä"éðá ,íé÷åñô æ"ñ

òøåöî úùøô
ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáäéäz úàæ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ³Ÿ¦«§¤Æ

:ïäkä-ìà àáeäå Búøäè íBéa òøönä úøBz©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈¤©Ÿ¥«
âïäkä äàøå äðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½

:reøvä-ïî úrøvä-òâð àtøð äpäåãäeöå §¦¥²¦§¨¬¤«©©¨©−©¦©¨«©§¦¨Æ
úBøäè úBiç íéøtö-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−§Ÿ®

:áæàå úrìBú éðLe æøà õråäïäkä äeöå §¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ§¦¨Æ©Ÿ¥½
-ìr Nøç-éìk-ìà úçàä øBtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´¨«¤¨®¤§¦¤−¤©

:íéiç íéîå-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà ©¬¦©¦«¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤
ìáèå áæàä-úàå úrìBzä éðL-úàå æøàä õr¥¬¨¤²¤§¤§¦¬©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧
äèçMä øtvä íãa äiçä øtvä | úàå íúBà¹̈§¥´©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈

:íéiçä íénä ìræ-ïî øähnä ìr äfäå ©−©©¬¦©©¦«§¦À̈©¯©¦©¥²¦
øtvä-úà çlLå Bøäèå íéîrt òáL úrøvä©¨©−©¤´©§¨¦®§¦´£½§¦©²¤©¦¬Ÿ

:äãOä éðt-ìr äiçäç-úà øähnä ñaëå ©«©−̈©§¥¬©¨¤«§¦¤Á©¦©¥̧¤
øäèå íéna õçøå BørN-ìk-úà çlâå åéãâa§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À§¨©³©©̧¦Æ§¨¥½
Bìäàì õeçî áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²¦¬§¨«¢−

:íéîé úráLèçlâé éréáMä íBiá äéäå ¦§©¬¨¦«§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´
úab úàå Bð÷æ-úàå BLàø-úà BørN-ìk-úà¤¨§¨À¤Ÿ³§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ
åéãâa-úà ñaëå çlâé BørN-ìk-úàå åéðér¥½̈§¤¨§¨−§©¥®©§¦¤´¤§¨À̈

å:øäèå íéna BøNa-úà õçøééðéîMä íBiáe §¨©¯¤§¨²©©−¦§¨¥«©´©§¦¦À
-úa úçà äNáëå íîéîz íéNáë-éðL çwé¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬©©²©

ìLe äîéîz dúðLäçðî úìñ íéðøNr äL §¨−̈§¦®̈§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ïîL ãçà âìå ïîMá äìeìaàéïäkä ãéîräå §¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤§¤«¡¦º©Ÿ¥´

ýåýé éðôì íúàå øähnä Léàä úà øäèîä©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−§Ÿ¨®¦§¥´§Ÿ̈½
:ãrBî ìäà çútáéNákä-úà ïäkä ç÷ìå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤

ïîMä âì-úàå íLàì Búà áéø÷äå ãçàä̈«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²§¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤

iyiy ,iying - ci - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðäå:ýåýé éðôì äôeðz íúà óâé-úà èçLå §¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´¤
-úàå úàhçä-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤©«©¨²§¤
àeä íLàä úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä̈«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈¨«¨¨¬Æ

:àeä íéLã÷ Lã÷ ïäkìãéícî ïäkä ç÷ìå ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«§¨©´©Ÿ¥»¦©´
øähnä ïæà Ceðz-ìr ïäkä ïúðå íLàä̈«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²¬Ÿ¤©¦©¥−
Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéäåèók-ìr ÷öéå ïîMä âlî ïäkä ç÷ìå ©§¨¦«§¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²©©¬
:úéìàîOä ïäkäæèBòaöà-úà ïäkä ìáèå ©Ÿ¥−©§¨¦«§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´

úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä-ïî úéðîéä©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®
éðôì íéîrt òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©§¨¦−¦§¥¬

:ýåýéæéïäkä ïzé Btk-ìr øLà ïîMä øúiîe §Ÿ̈«¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ
Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz-ìr©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ

c ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä:íLàä í ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«
çé-ìr ïzé ïäkä ók-ìr øLà ïîMa øúBpäå§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©

:ýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå øähnä LàǿŸ©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«
èéøähnä-ìr øtëå úàhçä-úà ïäkä äNrå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−

:äìòä-úà èçLé øçàå Búàîhîëäìräå ¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«§¤«¡¨¯
øtëå äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨§¦¤¬

:øäèå ïäkä åéìrñ ¨¨²©Ÿ¥−§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .a ,ak rixfz ,dxez ihewl)

(ynegd

˙Ú¯ˆ Ú‚Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«

ׁשּבֹו למּצב רֹומזת ׁשהּצרעת ּתֹורה", ּב"לּקּוטי ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּבר

רק  נמצא והרֹוע ּבתכלית, טֹובה היא האדם ׁשל ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּפנימּיּותֹו

הּצרעת  ׁשּנגע לכ הּסּבה וזֹוהי ּבׂשרֹו"); ("ּבעֹור ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָּבחיצֹונּיּותֹו

אנׁשים  ּבּנמצא אין ּבימינּו ׁשּכן הּזה, ּבּזמן מצּוי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינֹו

ּכלל. רע ּבּה ואין ּבתכלית טֹובה היא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּפנימּיּותם

éùéîçàëNák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤
äôeðúì íLà ãçàúìñ ïBøOrå åéìr øtëì ¤¨¬¨¨²¦§−̈§©¥´¨®̈§¦¨¸¹Ÿ¤

:ïîL âìå äçðîì ïîMa ìeìa ãçàáëézLe ¤¨̧¨¬©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤§¥´
ãçà äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³¤¨Æ

:äìò ãçàäå úàhçâëíBia íúà àéáäå ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«§¥¦̧Ÿ¹̈©¯
-ìäà çút-ìà ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®¤¤¬©«Ÿ¤

:ýåýé éðôì ãrBîãëNák-úà ïäkä ç÷ìå ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤

éðäå ïîMä âì-úàå íLàääôeðz ïäkä íúà ó ¨«¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦̧Ÿ¨¯©Ÿ¥²§−̈
:ýåýé éðôìäëç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³

øähnä-ïæà Ceðz-ìr ïúðå íLàä ícî ïäkä©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−
Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéäåëïäkä ók-ìr ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe ©§¨¦«¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäæë-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå ©§¨¦«§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦

íéîrt òáL úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−
:ýåýé éðôìçëïäkä ïúðåøLà | ïîMä-ïî ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´
ìr Btk-ìrïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz- ©©À©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤

íc íB÷î-ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé̈Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©§−©¬
:íLàäèëïäkä ók-ìr øLà ïîMä-ïî øúBpäå ¨«¨¨«§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½

:ýåýé éðôì åéìr øtëì øähnä Làø-ìr ïzé¦¥−©´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
ìäðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNrå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©®̈

:Bãé âéOz øLàîàì-úà Bãé âéOz-øLà úà ¥«£¤¬©¦−¨«¥´£¤©¦º¨À¤
äçðnä-ìr äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä̈«¤¨¬©¨²§¤¨«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§¨®

:ýåýé éðôì øähnä ìr ïäkä øtëåáìúàæ §¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«´Ÿ
Bãé âéOú-àì øLà úrøö òâð Ba-øLà úøBz©½£¤−¤´©¨®̈©£¤²«Ÿ©¦¬¨−

:Búøäèaô §¨«¢¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr fk zegiy ihewl)

. ¯ÈLÚ Ú¯ˆÓ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ ¯Ó‡L ÈÚ»ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«¿»»¿…»»ƒ
¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ . . ‡È·Ó (רמב"ם). ≈ƒ»¿¿»ƒ

את  לנּדב אחד ליהּודי ּפעם הּציע אדמֹו"ר מֹו"ח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּכ"ק

הבטיח, הּיהּודי צדק'. ה'צמח ׁשּו"ת ׁשל ההדּפסה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהֹוצאֹות

וקּים  נתעּׁשר ואז ּביכלּתֹו, זה היה לא מּצבֹו ׁשּלפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאף

'צּנֹורֹות  למעלה לֹו ּפתחה זֹו ׁשהחלטה הרּבי, אמר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָהבטחתֹו.

מּגדרֹו יֹוצא עני ּכאׁשר ּכאן: ואף ּפרנסה. ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחדׁשים'

לקּים  מּלמעלה לֹו עֹוזרים – העׁשיר חברֹו עבּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומׁשּתּדל

הבטחתֹו .e¯ÈLÚa˙את ְֶַָָ«¬ƒ

éùéùâì:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
ãìíëì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−

:íëúfçà õøà úéáa úrøö òâð ézúðå äfçàì©«£ª¨®§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«
äìBì-øLà àáeòâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä ¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©

:úéaa éì äàøðåìúéaä-úà epôe ïäkä äeöå ¦§¨¬¦−©¨«¦§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦
àîèé àìå òâpä-úà úBàøì ïäkä àáé íøèa§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈
úBàøì ïäkä àáé ïk øçàå úéaa øLà-ìk̈£¤´©®̈¦§©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬



רסג iriax - ci - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïäkä-úà äàøäå àeä úrøöðïäkä äàøå ¨©−©®§¨§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨¬©Ÿ¥−
:íéîé úráL òâpä-úà øébñäå òâpä-úà¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«

àðàøåòâpä äNô-ék éréáMä íBia òâpä-úà ä §¨¨̧¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©Æ
-øLà ìëì øBòá Bà áørá-Bà éúMá-Bà ãâaaÂ©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤
òâpä úøàîî úrøö äëàìîì øBòä äNré¥«¨¤¬¨−¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©

:àeä àîèáð| éúMä-úà Bà ãâaä-úà óøNå ¨¥¬«§¨©¸¤©¤¤¹¬¤©§¦´
-ìk-úà Bà íézLtá Bà øîva áørä-úà Bà́¤¨¥À¤©¤̧¤Æ´©¦§¦½µ¤¨
úrøö-ék òâpä Bá äéäé-øLà øBòä éìk§¦´¨½£¤¦«§¤¬−©¨®©¦«¨©³©

:óøOz Làa àåä úøàîîâðïäkä äàøé íàå ©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼
áørá Bà éúMá Bà ãâaa òâpä äNô-àì äpäå§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤¬©§¦−´¨¥®¤

:øBr-éìk-ìëa Bàãðúà eñaëå ïäkä äeöå −§¨§¦«§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬
:úéðL íéîé-úráL Bøébñäå òâpä Ba-øLà£¤−©¨®©§¦§¦¬¦§©¨¦−¥¦«

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .236 'r `"g zegiyÎihewl)

(ynegd

ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡(ב (יב, ƒ»ƒ«¿ƒ«

‰M‡ ˙‡¯˜pL eÈˆÓ ¯L‡ Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÚ ·e˙k‰ ÊÓ¯Èƒ¿…«»«¿∆∆ƒ¿»≈¬∆»ƒ∆ƒ¿≈ƒ»

ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓ ˙Ú¯Ê‰ :Le¯t ,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡' . .ƒ»ƒ«¿ƒ«≈«¿»«ƒ¿«¬ƒƒ

החיים) (אור

זה  ׁשם הּקּב"ה, ׁשל אּׁשה ּבׁשם נקראת יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנסת

על  מֹורה והּוא לּקּב"ה, יׂשראל ּבין העצּום הּקׁשר את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמבּטא

הּדברים  ּכׁשּכל לּקּב"ה, להתקרב האדם ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּתׁשּוקה

למּצב  להּגיע האדם יכֹול ּכזה ּבמּצב אצלֹו. טפלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאחרים

הּזה  והעֹולם מהּגּוף להתנּתק ׁשאיפה הּנפׁש', 'ּכלֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

ּבּקּב"ה. ּולהּדבק ְְִִֵַַַָָָהּגׁשמי,

אדם  ּכאׁשר ּגם תזריע": ּכי "אּׁשה הּפסּוק אֹומר ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעלּֿכ

לּקּב"ה, ּבלהתקרב עסּוק ׁשּכּלֹו "אּׁשה", ׁשל ּבמּצב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻנמצא

הּמצוֹות  ּבקּיּום לעסק - "ּתזריע" ּבבחינת להיֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹעליו

ורק  ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה ּכמֹו והארצּיֹות, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּגׁשמּיֹות

לצמיחה. מביאה היא ְְִִִִָָָּכ

éòéáøäðòâpä-úà ñakä | éøçà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©
äNô-àì òâpäå Bðér-úà òâpä Côä-àì äpäåÂ§¦¥Â«Ÿ¨©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈
Bzçø÷a àåä úúçt epôøNz Làa àeä àîè̈¥´½¨¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−

:Bzçaâá Bàåðääk äpäå ïäkä äàø íàå ¬§©©§«§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´
ãâaä-ïî Búà òø÷å Búà ñakä éøçà òâpä©¤½©©«£¥−ª©¥´Ÿ®§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ

:áørä-ïî Bà éúMä-ïî Bà øBòä-ïî Bàæð-íàå ´¦¨½¬¦©§¦−¬¦¨¥«¤§¦
Bà áørá-Bà éúMá-Bà ãâaa ãBò äàøz¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´

úà epôøNz Làa àåä úçøt øBò-éìk-ìëá§¨§¦½Ÿ©−©¦®¨¥´¦§§¤½¥¬
:òâpä Ba-øLàçðáørä-Bà éúMä-Bà ãâaäå £¤−©¨«©§©¤¿¤«©§¦̧«¨¥¹¤

òâpä íäî øñå ñaëz øLà øBòä éìk-ìë-Bà«¨§¦³¨Æ£¤´§©¥½§¨¬¥¤−©¨®©
:øäèå úéðL ñaëåèðúrøö-òâð úøBz úàæ §ª©¬¥¦−§¨¥«ÂŸ©¸¤«©¨©¹©

áørä Bà éúMä Bà íézLtä Bà | øîvä ãâa¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À³©§¦Æ´¨¥½¤
:Bànèì Bà Bøäèì øBò-éìk-ìk Bàttt −¨§¦®§©«£−¬§©§«

.ïîéñ ä"éðá ,íé÷åñô æ"ñ

òøåöî úùøô
ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáäéäz úàæ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ³Ÿ¦«§¤Æ

:ïäkä-ìà àáeäå Búøäè íBéa òøönä úøBz©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈¤©Ÿ¥«
âïäkä äàøå äðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½

:reøvä-ïî úrøvä-òâð àtøð äpäåãäeöå §¦¥²¦§¨¬¤«©©¨©−©¦©¨«©§¦¨Æ
úBøäè úBiç íéøtö-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−§Ÿ®

:áæàå úrìBú éðLe æøà õråäïäkä äeöå §¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ§¦¨Æ©Ÿ¥½
-ìr Nøç-éìk-ìà úçàä øBtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´¨«¤¨®¤§¦¤−¤©

:íéiç íéîå-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà ©¬¦©¦«¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤
ìáèå áæàä-úàå úrìBzä éðL-úàå æøàä õr¥¬¨¤²¤§¤§¦¬©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧
äèçMä øtvä íãa äiçä øtvä | úàå íúBà¹̈§¥´©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈

:íéiçä íénä ìræ-ïî øähnä ìr äfäå ©−©©¬¦©©¦«§¦À̈©¯©¦©¥²¦
øtvä-úà çlLå Bøäèå íéîrt òáL úrøvä©¨©−©¤´©§¨¦®§¦´£½§¦©²¤©¦¬Ÿ

:äãOä éðt-ìr äiçäç-úà øähnä ñaëå ©«©−̈©§¥¬©¨¤«§¦¤Á©¦©¥̧¤
øäèå íéna õçøå BørN-ìk-úà çlâå åéãâa§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À§¨©³©©̧¦Æ§¨¥½
Bìäàì õeçî áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²¦¬§¨«¢−

:íéîé úráLèçlâé éréáMä íBiá äéäå ¦§©¬¨¦«§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´
úab úàå Bð÷æ-úàå BLàø-úà BørN-ìk-úà¤¨§¨À¤Ÿ³§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ
åéãâa-úà ñaëå çlâé BørN-ìk-úàå åéðér¥½̈§¤¨§¨−§©¥®©§¦¤´¤§¨À̈

å:øäèå íéna BøNa-úà õçøééðéîMä íBiáe §¨©¯¤§¨²©©−¦§¨¥«©´©§¦¦À
-úa úçà äNáëå íîéîz íéNáë-éðL çwé¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬©©²©

ìLe äîéîz dúðLäçðî úìñ íéðøNr äL §¨−̈§¦®̈§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ïîL ãçà âìå ïîMá äìeìaàéïäkä ãéîräå §¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤§¤«¡¦º©Ÿ¥´

ýåýé éðôì íúàå øähnä Léàä úà øäèîä©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−§Ÿ¨®¦§¥´§Ÿ̈½
:ãrBî ìäà çútáéNákä-úà ïäkä ç÷ìå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤

ïîMä âì-úàå íLàì Búà áéø÷äå ãçàä̈«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²§¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤

iyiy ,iying - ci - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðäå:ýåýé éðôì äôeðz íúà óâé-úà èçLå §¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´¤
-úàå úàhçä-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤©«©¨²§¤
àeä íLàä úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä̈«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈¨«¨¨¬Æ

:àeä íéLã÷ Lã÷ ïäkìãéícî ïäkä ç÷ìå ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«§¨©´©Ÿ¥»¦©´
øähnä ïæà Ceðz-ìr ïäkä ïúðå íLàä̈«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²¬Ÿ¤©¦©¥−
Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéäåèók-ìr ÷öéå ïîMä âlî ïäkä ç÷ìå ©§¨¦«§¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²©©¬
:úéìàîOä ïäkäæèBòaöà-úà ïäkä ìáèå ©Ÿ¥−©§¨¦«§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´

úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä-ïî úéðîéä©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®
éðôì íéîrt òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©§¨¦−¦§¥¬

:ýåýéæéïäkä ïzé Btk-ìr øLà ïîMä øúiîe §Ÿ̈«¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ
Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz-ìr©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ

c ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä:íLàä í ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«
çé-ìr ïzé ïäkä ók-ìr øLà ïîMa øúBpäå§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©

:ýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå øähnä LàǿŸ©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«
èéøähnä-ìr øtëå úàhçä-úà ïäkä äNrå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−

:äìòä-úà èçLé øçàå Búàîhîëäìräå ¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«§¤«¡¨¯
øtëå äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨§¦¤¬

:øäèå ïäkä åéìrñ ¨¨²©Ÿ¥−§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .a ,ak rixfz ,dxez ihewl)

(ynegd

˙Ú¯ˆ Ú‚Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«

ׁשּבֹו למּצב רֹומזת ׁשהּצרעת ּתֹורה", ּב"לּקּוטי ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּבר

רק  נמצא והרֹוע ּבתכלית, טֹובה היא האדם ׁשל ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּפנימּיּותֹו

הּצרעת  ׁשּנגע לכ הּסּבה וזֹוהי ּבׂשרֹו"); ("ּבעֹור ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָּבחיצֹונּיּותֹו

אנׁשים  ּבּנמצא אין ּבימינּו ׁשּכן הּזה, ּבּזמן מצּוי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינֹו

ּכלל. רע ּבּה ואין ּבתכלית טֹובה היא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּפנימּיּותם

éùéîçàëNák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤
äôeðúì íLà ãçàúìñ ïBøOrå åéìr øtëì ¤¨¬¨¨²¦§−̈§©¥´¨®̈§¦¨¸¹Ÿ¤

:ïîL âìå äçðîì ïîMa ìeìa ãçàáëézLe ¤¨̧¨¬©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤§¥´
ãçà äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³¤¨Æ

:äìò ãçàäå úàhçâëíBia íúà àéáäå ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«§¥¦̧Ÿ¹̈©¯
-ìäà çút-ìà ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®¤¤¬©«Ÿ¤

:ýåýé éðôì ãrBîãëNák-úà ïäkä ç÷ìå ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤

éðäå ïîMä âì-úàå íLàääôeðz ïäkä íúà ó ¨«¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦̧Ÿ¨¯©Ÿ¥²§−̈
:ýåýé éðôìäëç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³

øähnä-ïæà Ceðz-ìr ïúðå íLàä ícî ïäkä©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−
Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéäåëïäkä ók-ìr ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe ©§¨¦«¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäæë-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå ©§¨¦«§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦

íéîrt òáL úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−
:ýåýé éðôìçëïäkä ïúðåøLà | ïîMä-ïî ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´
ìr Btk-ìrïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz- ©©À©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤

íc íB÷î-ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé̈Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©§−©¬
:íLàäèëïäkä ók-ìr øLà ïîMä-ïî øúBpäå ¨«¨¨«§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½

:ýåýé éðôì åéìr øtëì øähnä Làø-ìr ïzé¦¥−©´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
ìäðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNrå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©®̈

:Bãé âéOz øLàîàì-úà Bãé âéOz-øLà úà ¥«£¤¬©¦−¨«¥´£¤©¦º¨À¤
äçðnä-ìr äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä̈«¤¨¬©¨²§¤¨«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§¨®

:ýåýé éðôì øähnä ìr ïäkä øtëåáìúàæ §¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«´Ÿ
Bãé âéOú-àì øLà úrøö òâð Ba-øLà úøBz©½£¤−¤´©¨®̈©£¤²«Ÿ©¦¬¨−

:Búøäèaô §¨«¢¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr fk zegiy ihewl)

. ¯ÈLÚ Ú¯ˆÓ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ ¯Ó‡L ÈÚ»ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«¿»»¿…»»ƒ
¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ . . ‡È·Ó (רמב"ם). ≈ƒ»¿¿»ƒ

את  לנּדב אחד ליהּודי ּפעם הּציע אדמֹו"ר מֹו"ח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּכ"ק

הבטיח, הּיהּודי צדק'. ה'צמח ׁשּו"ת ׁשל ההדּפסה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהֹוצאֹות

וקּים  נתעּׁשר ואז ּביכלּתֹו, זה היה לא מּצבֹו ׁשּלפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאף

'צּנֹורֹות  למעלה לֹו ּפתחה זֹו ׁשהחלטה הרּבי, אמר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָהבטחתֹו.

מּגדרֹו יֹוצא עני ּכאׁשר ּכאן: ואף ּפרנסה. ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחדׁשים'

לקּים  מּלמעלה לֹו עֹוזרים – העׁשיר חברֹו עבּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומׁשּתּדל

הבטחתֹו .e¯ÈLÚa˙את ְֶַָָ«¬ƒ

éùéùâì:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
ãìíëì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−

:íëúfçà õøà úéáa úrøö òâð ézúðå äfçàì©«£ª¨®§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«
äìBì-øLà àáeòâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä ¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©

:úéaa éì äàøðåìúéaä-úà epôe ïäkä äeöå ¦§¨¬¦−©¨«¦§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦
àîèé àìå òâpä-úà úBàøì ïäkä àáé íøèa§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈
úBàøì ïäkä àáé ïk øçàå úéaa øLà-ìk̈£¤´©®̈¦§©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬



iyiyרסד - eh - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úéaä-úàæìòâpä äpäå òâpä-úà äàøå ¤©¨«¦§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ
úncîãà Bà úwø÷øé úøeør÷L úéaä úøé÷a§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ

:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîeçìúéaä-ïî ïäkä àöéå ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦
:íéîé úráL úéaä-úà øébñäå úéaä çút-ìà¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬¤©©−¦¦§©¬¨¦«

èìäNt äpäå äàøå éréáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
:úéaä úøé÷a òâpäî-úà eölçå ïäkä äeöå ©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤

-ìà ïäúà eëéìLäå òâpä ïäa øLà íéðáàä́̈£¨¦½£¤¬¨¥−©®̈©§¦§¦³¤§¤Æ¤
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçîàîrö÷é úéaä-úàå ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¤©©²¦©§¦¬©

-ìà eö÷ä øLà øôrä-úà eëôLå áéáñ úéaî¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´¦§½¤
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçîáîíéðáà eç÷ìå ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¨«§Æ£¨¦´

øçà øôrå íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®§¨¨¬©¥²
:úéaä-úà çèå çwéâîçøôe òâpä áeLé-íàå ¦©−§¨¬¤©¨«¦§¦¨³©¤̧©Æ¨©´

úBö÷ä éøçàå íéðáàä-úà õlç øçà úéaa©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®§©«£¥²¦§¬
:çBhä éøçàå úéaä-úàãîäàøå ïäkä àáe ¤©©−¦§©«£¥¬¦«©¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈

àåä úøàîî úrøö úéaa òâpä äNt äpäå§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©©§¤¬¤¦²
:àeä àîè úéaaäîåéðáà-úà úéaä-úà õúðå ©©−¦¨¥¬«§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ

õeçî-ìà àéöBäå úéaä øôr-ìk úàå åéör-úàå§¤¥½̈§¥−¨£©´©¨®¦§¦Æ¤¦´
:àîè íB÷î-ìà øérìåîéîé-ìk úéaä-ìà àaäå ¨¦½¤¨−¨¥«§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−

:áørä-ãr àîèé Búà øébñäæîúéaa áëMäå ¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤§©Ÿ¥´©©½¦
:åéãâa-úà ñaëé úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé§©¥−¤§¨®̈§¨«Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨«

çîäNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
ïäkä øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa òâpä©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©®̈¦§¦©³©Ÿ¥Æ

òâpä àtøð ék úéaä-úà:èî-úà àhçì ç÷ìå ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©§¨©²§©¥¬¤
:áæàå úrìBú éðLe æøà õrå íéøtö ézL úéaä©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

ð-ìr Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©
:íéiç íéîàðáæàä-úàå æøàä-õr-úà ç÷ìå ©¬¦©¦«§¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ

ìáèå äiçä øtvä úàå úrìBzä éðL | úàå§¥´§¦´©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´
äfäå íéiçä íénáe äèeçMä øtvä íãa íúàŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬

:íéîrt òáL úéaä-ìàáðúéaä-úà àhçå ¤©©−¦¤¬©§¨¦«§¦¥´¤©©½¦
õráe äiçä øtváe íéiçä íénáe øBtvä íãa§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬

:úrìBzä éðLáe áæàáe æøàäâð-úà çlLå ¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©§¦©º¤
äãOä éðt-ìà øérì õeçî-ìà äiçä øtvä©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´©¨¤®

:øäèå úéaä-ìr øtëåãðòâð-ìëì äøBzä úàæ §¦¤¬©©©−¦§¨¥«−Ÿ©¨®§¨¤¬©

:÷úpìå úrøvääð:úéaìå ãâaä úrøöìe ©¨©−©§©¨«¤§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦
åð:úøäaìå úçtqìå úàNìåæðíBéa úøBäì §©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤§¾Ÿ§¬

:úrøvä úøBz úàæ øähä íBéáe àîhäô ©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−©¨¨«©
åèà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

áLéà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´
àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé ék Léà:àeäâúàæå ¦À¦³¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«§²Ÿ

-Bà BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîè äéäz¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À«
àåä Búàîè BáBfî BøNa íézçä:ãákLnä-ìk ¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«¨©¦§À̈

-øLà éìkä-ìëå àîèé áfä åéìr ákLé øLà£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§®̈§¨©§¦²£¤
:àîèé åéìr áLéäBákLîa òbé øLà Léàå ¥¥¬¨−̈¦§¨«§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®

:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤
åñaëé áfä åéìr áLé-øLà éìkä-ìr áLiäå§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨−̈©¨®§©¥¯

:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâaærâpäå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§©Ÿ¥−©
-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa¦§©´©®̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©

:áøräçõçøå åéãâa ñaëå øBäha áfä ÷øé-éëå ¨¨«¤§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬
:áørä-ãr àîèå íénaèøLà ákønä-ìëå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¨©¤§©À£¤̧
:àîèé áfä åéìr ákøééøLà ìëa râpä-ìëå ¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´

íúBà àNBpäå áørä-ãr àîèé åézçú äéäé¦«§¤´©§½̈¦§−̈©¨¨®¤§©¥´½̈
:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëéàéìëå §©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¸Ÿ

ñaëå íéna óèL-àì åéãéå áfä Ba-òbé øLà£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©®̈¦§¦¤¯
:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâaáé-éìëe §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦

õr-éìk-ìëå øáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®§¨̧§¦¥½
:íéna óèMéâéBì øôñå BáBfî áfä øäèé-éëå ¦¨¥−©¨«¦§¦«¦§©³©¨Æ¦½§¨̧©¹

BøNa õçøå åéãâa ñaëå Búøäèì íéîé úráL¦§©¬¨¦²§¨«¢¨−§¦¤´§¨®̈§¨©¯§¨²
:øäèå íéiç íéîaãézL Bì-çwé éðéîMä íBiáeé §©¬¦©¦−§¨¥«©´©§¦¦À¦©Æ§¥´

çút-ìà ýåýé éðôì | àáe äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦½¬§¥−§¥´¨®¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ
:ïäkä-ìà íðúðe ãrBî ìäàåèíúà äNrå ´Ÿ¤¥½§¨−̈¤©Ÿ¥«§¨¨³Ÿ¨Æ

ïäkä åéìr øtëå äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
:BáBfî ýåýé éðôìñ ¦§¥¬§Ÿ̈−¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr ak zegiy ihewl)

˙Á‡ ‰i‡¯ ÏÚa(לב טו, (רש"י ««¿ƒ»««

ׁשּנזּכר  ראיֹות, ׁשלׁש אֹו ׁשּתים לבעל ׁשהּכּונה ּפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלא

הּמֹופיע  קרי, ּבעל ׁשל מּדינֹו יֹותר חמּור ּדינֹו ּכי ְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָלעיל,

אחת, ראּיה לבעל ׁשהּכּונה מפרׁש אּלא מּכן. לאחר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּבּכתּוב

xihtn ,iriay - eh - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הּכבד: אל הּקל מן הם הּכתּובים זה ּולפי קרי, ּכבעל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּדינֹו

È¯˜ ÏÚ·e ˙Á‡ ‰i‡¯ ÏÚa ·Ê.ערב טמאת –‰c טמאת – »««¿ƒ»««««∆ƒְֶֶַֻƒ»ְַֻ

¯‡Bi˙ׁשבעה. LÏL B‡ ÌÈzL ÏÚa ·Ê ׁשבעה ספירת חּיּוב – ְִָ»««¿«ƒ»…¿ƒְְִִִַָ

ÓË‡‰נקּיים. ÌÚ ·ÎBL.ּכרת אּסּור – ְִִ≈ƒ¿≈»ִֵָ

éòéáùæèõçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬
:áørä-ãr àîèå BøNa-ìk-úà íénaæé-ìëå ©©²¦¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤§¨

òøæ-úáëL åéìr äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©
:áørä-ãr àîèå íéna ñaëåçéøLà äMàå §ª©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦¾̈£¤̧

íéná eöçøå òøæ-úáëL dúà Léà ákLé¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´©©½¦
:áørä-ãr eàîèåôèéäáæ äéäú-ék äMàå §¨«§−©¨¨«¤§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈

äéäz íéîé úráL døNáa dáæ äéäé íc̈²¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨¨®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:áørä-ãr àîèé da râpä-ìëå dúcðáëìëå §¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬©¨¨«¤§ŸÁ

-øLà ìëå àîèé dúcða åéìr ákLz øLà£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§®̈§²Ÿ£¤
:àîèé åéìr áLzàëñaëé dákLîa râpä-ìëå ¥¥¬¨−̈¦§¨«§¨©Ÿ¥−©§¦§¨®̈§©¥¯

åéãâa:áørä-ãr àîèå íéna õçøåáë-ìëå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¨̧
åéãâa ñaëé åéìr áLz-øLà éìk-ìëa râpä©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨®̈§©¥¯§¨¨²

:áørä-ãr àîèå íéna õçøåâë-ìr íàå §¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦̧©«
-úáLé àåä-øLà éìkä-ìr Bà àeä ákLnä©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬¤«¤

:áørä-ãr àîèé Bá-Bòâða åéìrãëáëL íàå ¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤§¦¿¨ŸÁ
ráL àîèå åéìr dúcð éäúe dúà Léà ákLéú ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−¦§©´
:àîèé åéìr ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîéñ ¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈¦§¨«

äëàìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ
áBæ éîé-ìk dúcð-ìr áeæú-éë Bà dúcð-úr¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´

:àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîèåë-ìk ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«¨
dáBæ éîé-ìk åéìr ákLz-øLà ákLnä©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈
áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´

:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìræërâBpä-ìëå ¨½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«§¨©¥¬©
-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé íä−¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©

:áøräçëúráL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå ¨¨«¤§¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬
:øäèz øçàå íéîéèëdì-çwz éðéîMä íBiáe ¨¦−§©©¬¦§¨«©´©§¦¦À¦©¨Æ

íúBà äàéáäå äðBé éða éðL Bà íéøú ézL§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®§¥«¦¨³¨Æ
:ãrBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìàìïäkä äNrå ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¨¨³©Ÿ¥Æ

äéìr øtëå äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà¤¨«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧¨¤³¨

:dúàîè áBfî ýåýé éðôì ïäkäàì-úà ízøfäå ©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«§¦©§¤¬¤
íúàîèa eúîé àìå íúàîhî ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ§ª§¨½̈

:íëBúa øLà éðkLî-úà íànèaáìúøBz úàæ §©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«¬Ÿ©−
:dá-äàîèì òøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©§¨§¨¨«

âìäá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥®̈
:äàîè-ír ákLé øLà Léàìettt §¦¾£¤¬¦§©−¦§¥¨«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúéå.àaø dîL Lc÷úéïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .97 'r a"lg zegiyÎihewl)

(ynegd

ı¯‡ ˙È·a ˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â . . ÔÚk ı¯‡ Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆∆∆¿««¿»«ƒ∆«»««¿≈∆∆

ÌÎ˙fÁ‡(לד (יד, ¬À«¿∆

eÈÓË‰L ÈÙÏ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈÚ‚p‰L Ì‰Ï ‡È‰ ‰¯BNa¿»ƒ»∆∆«¿»ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ

‰L ÌÈÚa¯‡ Ïk Ì‰Èza ˙B¯È˜a ·‰Ê ÏL ˙BiBÓËÓ ÌÈi¯BÓ‡¡ƒƒ«¿ƒ∆»»¿ƒ»≈∆»«¿»ƒ»»

Ô‡ˆBÓe ˙Èa‰ ı˙B Ú‚p‰ È„ÈŒÏÚÂ ,¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈«∆«≈««ƒ¿»

(רש"י)

אמירה  מּלׁשֹון היא "אמֹורי" ׁשהּמּלה ּבחסידּות ְְֱֲֲִִִִִִֶַַָָָֹמבאר

נגעי  הֹופיעּו האמֹורּיים ּבבּתי ׁשּדוקא מצינּו לכן ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָודּבּור.

ּדוקא  זאת, עם א הרע. לׁשֹון ּדּבּור עֹון על הּבאים ְֲִִִַַַַַַַָָָָָֹצרעת,

ׁשּכח  ללּמדנּו זהב": ׁשל "מטמֹונּיֹות טמּונים היּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבבּתיהם

נּתן  מּדה ּבאֹותּה א רעים, לדברים מנּצל להיֹות יכֹול ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָֻהּדּבּור

את  לבּטל רק לא הּנגעים, מּטרת זֹוהי טֹובים. לדברים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלנּצלֹו

הּדּבּור  עם להׁשּתּמׁש ׁשאפׁשר לגּלֹות ּגם אּלא הרע, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדּבּור

זהב). ׁשל (מטמֹונּיֹות טֹובים ְְִִִִֶַָָָלדברים

øéèôîàìàìå íúàîhî ìûøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ
øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa eúîé̈ª̧Æ§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬

:íëBúaáìepnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ §¨«¬Ÿ©−©®̈©«£¤̧¥¥¬¦¤²



רסה iyiy - eh - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úéaä-úàæìòâpä äpäå òâpä-úà äàøå ¤©¨«¦§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ
úncîãà Bà úwø÷øé úøeør÷L úéaä úøé÷a§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ

:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîeçìúéaä-ïî ïäkä àöéå ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦
:íéîé úráL úéaä-úà øébñäå úéaä çút-ìà¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬¤©©−¦¦§©¬¨¦«

èìäNt äpäå äàøå éréáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
:úéaä úøé÷a òâpäî-úà eölçå ïäkä äeöå ©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤

-ìà ïäúà eëéìLäå òâpä ïäa øLà íéðáàä́̈£¨¦½£¤¬¨¥−©®̈©§¦§¦³¤§¤Æ¤
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçîàîrö÷é úéaä-úàå ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¤©©²¦©§¦¬©

-ìà eö÷ä øLà øôrä-úà eëôLå áéáñ úéaî¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´¦§½¤
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçîáîíéðáà eç÷ìå ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¨«§Æ£¨¦´

øçà øôrå íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®§¨¨¬©¥²
:úéaä-úà çèå çwéâîçøôe òâpä áeLé-íàå ¦©−§¨¬¤©¨«¦§¦¨³©¤̧©Æ¨©´

úBö÷ä éøçàå íéðáàä-úà õlç øçà úéaa©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®§©«£¥²¦§¬
:çBhä éøçàå úéaä-úàãîäàøå ïäkä àáe ¤©©−¦§©«£¥¬¦«©¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈

àåä úøàîî úrøö úéaa òâpä äNt äpäå§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©©§¤¬¤¦²
:àeä àîè úéaaäîåéðáà-úà úéaä-úà õúðå ©©−¦¨¥¬«§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ

õeçî-ìà àéöBäå úéaä øôr-ìk úàå åéör-úàå§¤¥½̈§¥−¨£©´©¨®¦§¦Æ¤¦´
:àîè íB÷î-ìà øérìåîéîé-ìk úéaä-ìà àaäå ¨¦½¤¨−¨¥«§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−

:áørä-ãr àîèé Búà øébñäæîúéaa áëMäå ¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤§©Ÿ¥´©©½¦
:åéãâa-úà ñaëé úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé§©¥−¤§¨®̈§¨«Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨«

çîäNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
ïäkä øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa òâpä©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©®̈¦§¦©³©Ÿ¥Æ

òâpä àtøð ék úéaä-úà:èî-úà àhçì ç÷ìå ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©§¨©²§©¥¬¤
:áæàå úrìBú éðLe æøà õrå íéøtö ézL úéaä©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

ð-ìr Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©
:íéiç íéîàðáæàä-úàå æøàä-õr-úà ç÷ìå ©¬¦©¦«§¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ

ìáèå äiçä øtvä úàå úrìBzä éðL | úàå§¥´§¦´©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´
äfäå íéiçä íénáe äèeçMä øtvä íãa íúàŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬

:íéîrt òáL úéaä-ìàáðúéaä-úà àhçå ¤©©−¦¤¬©§¨¦«§¦¥´¤©©½¦
õráe äiçä øtváe íéiçä íénáe øBtvä íãa§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬

:úrìBzä éðLáe áæàáe æøàäâð-úà çlLå ¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©§¦©º¤
äãOä éðt-ìà øérì õeçî-ìà äiçä øtvä©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´©¨¤®

:øäèå úéaä-ìr øtëåãðòâð-ìëì äøBzä úàæ §¦¤¬©©©−¦§¨¥«−Ÿ©¨®§¨¤¬©

:÷úpìå úrøvääð:úéaìå ãâaä úrøöìe ©¨©−©§©¨«¤§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦
åð:úøäaìå úçtqìå úàNìåæðíBéa úøBäì §©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤§¾Ÿ§¬

:úrøvä úøBz úàæ øähä íBéáe àîhäô ©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−©¨¨«©
åèà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

áLéà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´
àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé ék Léà:àeäâúàæå ¦À¦³¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«§²Ÿ

-Bà BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîè äéäz¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À«
àåä Búàîè BáBfî BøNa íézçä:ãákLnä-ìk ¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«¨©¦§À̈

-øLà éìkä-ìëå àîèé áfä åéìr ákLé øLà£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§®̈§¨©§¦²£¤
:àîèé åéìr áLéäBákLîa òbé øLà Léàå ¥¥¬¨−̈¦§¨«§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®

:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤
åñaëé áfä åéìr áLé-øLà éìkä-ìr áLiäå§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨−̈©¨®§©¥¯

:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâaærâpäå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§©Ÿ¥−©
-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa¦§©´©®̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©

:áøräçõçøå åéãâa ñaëå øBäha áfä ÷øé-éëå ¨¨«¤§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬
:áørä-ãr àîèå íénaèøLà ákønä-ìëå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¨©¤§©À£¤̧
:àîèé áfä åéìr ákøééøLà ìëa râpä-ìëå ¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´

íúBà àNBpäå áørä-ãr àîèé åézçú äéäé¦«§¤´©§½̈¦§−̈©¨¨®¤§©¥´½̈
:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëéàéìëå §©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¸Ÿ

ñaëå íéna óèL-àì åéãéå áfä Ba-òbé øLà£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©®̈¦§¦¤¯
:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâaáé-éìëe §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦

õr-éìk-ìëå øáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®§¨̧§¦¥½
:íéna óèMéâéBì øôñå BáBfî áfä øäèé-éëå ¦¨¥−©¨«¦§¦«¦§©³©¨Æ¦½§¨̧©¹

BøNa õçøå åéãâa ñaëå Búøäèì íéîé úráL¦§©¬¨¦²§¨«¢¨−§¦¤´§¨®̈§¨©¯§¨²
:øäèå íéiç íéîaãézL Bì-çwé éðéîMä íBiáeé §©¬¦©¦−§¨¥«©´©§¦¦À¦©Æ§¥´

çút-ìà ýåýé éðôì | àáe äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦½¬§¥−§¥´¨®¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ
:ïäkä-ìà íðúðe ãrBî ìäàåèíúà äNrå ´Ÿ¤¥½§¨−̈¤©Ÿ¥«§¨¨³Ÿ¨Æ

ïäkä åéìr øtëå äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
:BáBfî ýåýé éðôìñ ¦§¥¬§Ÿ̈−¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr ak zegiy ihewl)

˙Á‡ ‰i‡¯ ÏÚa(לב טו, (רש"י ««¿ƒ»««

ׁשּנזּכר  ראיֹות, ׁשלׁש אֹו ׁשּתים לבעל ׁשהּכּונה ּפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלא

הּמֹופיע  קרי, ּבעל ׁשל מּדינֹו יֹותר חמּור ּדינֹו ּכי ְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָלעיל,

אחת, ראּיה לבעל ׁשהּכּונה מפרׁש אּלא מּכן. לאחר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּבּכתּוב

xihtn ,iriay - eh - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הּכבד: אל הּקל מן הם הּכתּובים זה ּולפי קרי, ּכבעל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּדינֹו

È¯˜ ÏÚ·e ˙Á‡ ‰i‡¯ ÏÚa ·Ê.ערב טמאת –‰c טמאת – »««¿ƒ»««««∆ƒְֶֶַֻƒ»ְַֻ

¯‡Bi˙ׁשבעה. LÏL B‡ ÌÈzL ÏÚa ·Ê ׁשבעה ספירת חּיּוב – ְִָ»««¿«ƒ»…¿ƒְְִִִַָ

ÓË‡‰נקּיים. ÌÚ ·ÎBL.ּכרת אּסּור – ְִִ≈ƒ¿≈»ִֵָ

éòéáùæèõçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬
:áørä-ãr àîèå BøNa-ìk-úà íénaæé-ìëå ©©²¦¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤§¨

òøæ-úáëL åéìr äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©
:áørä-ãr àîèå íéna ñaëåçéøLà äMàå §ª©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦¾̈£¤̧

íéná eöçøå òøæ-úáëL dúà Léà ákLé¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´©©½¦
:áørä-ãr eàîèåôèéäáæ äéäú-ék äMàå §¨«§−©¨¨«¤§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈

äéäz íéîé úráL døNáa dáæ äéäé íc̈²¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨¨®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:áørä-ãr àîèé da râpä-ìëå dúcðáëìëå §¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬©¨¨«¤§ŸÁ

-øLà ìëå àîèé dúcða åéìr ákLz øLà£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§®̈§²Ÿ£¤
:àîèé åéìr áLzàëñaëé dákLîa râpä-ìëå ¥¥¬¨−̈¦§¨«§¨©Ÿ¥−©§¦§¨®̈§©¥¯

åéãâa:áørä-ãr àîèå íéna õçøåáë-ìëå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¨̧
åéãâa ñaëé åéìr áLz-øLà éìk-ìëa râpä©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨®̈§©¥¯§¨¨²

:áørä-ãr àîèå íéna õçøåâë-ìr íàå §¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦̧©«
-úáLé àåä-øLà éìkä-ìr Bà àeä ákLnä©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬¤«¤

:áørä-ãr àîèé Bá-Bòâða åéìrãëáëL íàå ¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤§¦¿¨ŸÁ
ráL àîèå åéìr dúcð éäúe dúà Léà ákLéú ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−¦§©´
:àîèé åéìr ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîéñ ¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈¦§¨«

äëàìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ
áBæ éîé-ìk dúcð-ìr áeæú-éë Bà dúcð-úr¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´

:àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîèåë-ìk ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«¨
dáBæ éîé-ìk åéìr ákLz-øLà ákLnä©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈
áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´

:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìræërâBpä-ìëå ¨½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«§¨©¥¬©
-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé íä−¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©

:áøräçëúráL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå ¨¨«¤§¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬
:øäèz øçàå íéîéèëdì-çwz éðéîMä íBiáe ¨¦−§©©¬¦§¨«©´©§¦¦À¦©¨Æ

íúBà äàéáäå äðBé éða éðL Bà íéøú ézL§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®§¥«¦¨³¨Æ
:ãrBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìàìïäkä äNrå ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¨¨³©Ÿ¥Æ

äéìr øtëå äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà¤¨«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧¨¤³¨

:dúàîè áBfî ýåýé éðôì ïäkäàì-úà ízøfäå ©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«§¦©§¤¬¤
íúàîèa eúîé àìå íúàîhî ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ§ª§¨½̈

:íëBúa øLà éðkLî-úà íànèaáìúøBz úàæ §©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«¬Ÿ©−
:dá-äàîèì òøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©§¨§¨¨«

âìäá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥®̈
:äàîè-ír ákLé øLà Léàìettt §¦¾£¤¬¦§©−¦§¥¨«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúéå.àaø dîL Lc÷úéïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .97 'r a"lg zegiyÎihewl)

(ynegd

ı¯‡ ˙È·a ˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â . . ÔÚk ı¯‡ Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆∆∆¿««¿»«ƒ∆«»««¿≈∆∆

ÌÎ˙fÁ‡(לד (יד, ¬À«¿∆

eÈÓË‰L ÈÙÏ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈÚ‚p‰L Ì‰Ï ‡È‰ ‰¯BNa¿»ƒ»∆∆«¿»ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ

‰L ÌÈÚa¯‡ Ïk Ì‰Èza ˙B¯È˜a ·‰Ê ÏL ˙BiBÓËÓ ÌÈi¯BÓ‡¡ƒƒ«¿ƒ∆»»¿ƒ»≈∆»«¿»ƒ»»

Ô‡ˆBÓe ˙Èa‰ ı˙B Ú‚p‰ È„ÈŒÏÚÂ ,¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈«∆«≈««ƒ¿»

(רש"י)

אמירה  מּלׁשֹון היא "אמֹורי" ׁשהּמּלה ּבחסידּות ְְֱֲֲִִִִִִֶַַָָָֹמבאר

נגעי  הֹופיעּו האמֹורּיים ּבבּתי ׁשּדוקא מצינּו לכן ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָודּבּור.

ּדוקא  זאת, עם א הרע. לׁשֹון ּדּבּור עֹון על הּבאים ְֲִִִַַַַַַַָָָָָֹצרעת,

ׁשּכח  ללּמדנּו זהב": ׁשל "מטמֹונּיֹות טמּונים היּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבבּתיהם

נּתן  מּדה ּבאֹותּה א רעים, לדברים מנּצל להיֹות יכֹול ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָֻהּדּבּור

את  לבּטל רק לא הּנגעים, מּטרת זֹוהי טֹובים. לדברים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלנּצלֹו

הּדּבּור  עם להׁשּתּמׁש ׁשאפׁשר לגּלֹות ּגם אּלא הרע, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדּבּור

זהב). ׁשל (מטמֹונּיֹות טֹובים ְְִִִִֶַָָָלדברים

øéèôîàìàìå íúàîhî ìûøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ
øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa eúîé̈ª̧Æ§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬
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(רש"י)

נכּתב  ׁשם א הּמדרׁש, מן מּובא רׁש"י ׁשל ְְִִִִֵֶַַַָָָָּפרּוׁשֹו

"ממֹונם", הטמינּו ׁשהּכנענים נאמר ּבּמדרׁש ׁשֹונה. ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבצּורה

ּבּמדרׁש נכּתב עֹוד זהב". ׁשל "מטמֹונּיֹות ּכתב רׁש"י ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָואּלּו

צּין  רׁש"י ואּלּו ּובּׂשדֹות", "ּבּבּתים הטמינּו ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָׁשּכנענּיים

א עֹוסק רׁש"י לחּלּוק: וההסּבר ּבלבד. ּבּתיהם" ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ"קירֹות

מפרׁשים  ׁשאינם חז"ל ּבסּפּורי ולא הּכתּובים, ּבפרּוׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹורק

נגעי  ּבעניני רק עֹוסק ּכאן ׁשהּפסּוק והיֹות הּכתּוב. ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאת

ּבּׂשדֹות. הּממֹון הטמנת את ּכלל מזּכיר לא רׁש"י ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבּתים,

ולא  זהב" ׁשל "מטמֹונּיֹות ׁשהטמינּו מדּגיׁש רׁש"י ּגם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלכן

מּכדי  מצמצם מקֹום הם הּבית קירֹות ׁשּכן ממֹונם, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשאר

הּטרחה. את ׁשּתצּדיק ּבכּמּות נחּות, מּסּוג ממֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָלהטמין
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ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



רסט
`xenl iy

,dá eøàLð øLà (âé.áòøa eúî àìå øéòa eøàLpLäçìLðå £¤¦§£¨¤¦§£¨¦§Ÿ¥¨¨¨§¦§§¨
,äàøðå.íäa äéäi äî äàøðå ,øáca äðkñ LiL ét-ìò-óà íúBà çìLðå §¦§¤§¦§©¨©©¦¤¥©¨¨©¨¨§¦§¤©¦§¤¨¤

,áëø éðL (ãéíéñeqä ïî äMîç úç÷ì òévä ãáòäL ét ìò óà §¥¤¤©©¦¤¨¤¤¦¦©¨©©£¦¨¦©¦

.íéðMî øúBé äðkña ãéîòäì eöø àì ,íéøàLpäeëéìLä øLà (åè ©¦§¨¦Ÿ¨§©£¦§©¨¨¥¦§©¦£¤¦§¦
,íæôça íøà,ñeðì eøänL ììâa £¨§¨§¨¦§©¤¦£¨

éãk íéìëå íéãâa íîöòî eëéìLä¦§¦¥©§¨§¨¦§¥¦§¥

.íàOnî ì÷äì,ãé÷ôä (æé.äpî §¨¥¦©¨¨¦§¦¦¨

,LéìMä úà.øOä úàøLà ¤©¨¦¤©©£¤
,Bãé ìò ïòLðäéä ìBîúà øLà ¦§¨©¨£¤¤§¨¨

ìL Búéáì àaLk Bãé ìò ïòLð¦§¨©¨§¤¨§¥¤

.àéápä òLéìà,øòMä ìòCìnä ¡¦¨©¨¦©©©©©¤¤

.øòMä øîBL úBéäì BúBà äpî¦¨¦§¥©©©

,eäñîøiåíéëìBää ìL ÷çcä áøî ©¦§§ª¥Ÿ©Ÿ©¤©§¦

ì.íäéìâøa eäeñîø ,ììL ììL ¦§Ÿ¨¨§¨§©§¥¤

mixn zxhr
:àáð øérä-ìàå íéiç íNtúðåâéøîàiå åéãárî ãçà ïriå §¦§§¥´©¦½§¤¨¦−¨«Ÿ©©Á©Á¤¨̧¥«£¨¹̈©ÀŸ¤

íéñeqä-ïî äMîç àð-eç÷éå÷féä ïéà ,íéáëBøä úà úéîé áéBàä íà óà §¦§º̈£¦¨´¦©¦»©¦¨¥¨¦¤¨§¦¥¤¥

ìàøNé ïBîä ìëk eéäé ék ,øácaíéøàLpäøéòaípä dá-eøàLð øLà ©¨¨¦¦§§¨£¦§¨¥©¦§¨¦»¨¦£¤´¦§£¨¼¦À̈
øLà ìûøNé ïBîä-ìëk ípä dá eøàLð øLà ìàøNé ïBîä-ìëk§¨£³¦§¨¥Æ£¤´¦§£½̈¦¾̈§¨£¬¦§¨¥−£¤

øákenz-eðlek ék ,íäì íãB÷ §¨®̈¤¨¤¦¨

,áòøa úeîì íéãòeéîäçìLðå §¨¦¨¨¨¨§¦§§−̈
:äàøðåãéáëø éðL eç÷iå §¦§¤«©¦§¾§¥−¤´¤
íéñeñíéLðà äMîç ïkñì àlL ¦®¤Ÿ§©¥£¦¨£¨¦

íøà-äðçî éøçà Cìnä çìLiå©¦§©̧©¤¹¤©«£¥¯©«£¥£¨²
:eàøe eëì øîàìåèeëìiå ¥−Ÿ§¬§«©¥«§´

-ìë äpäå ïcøiä-ãr íäéøçà©«£¥¤»©©©§¥¼§¦¥´¨
íéìëå íéãâá äàìî Cøcä©¤À¤§¥¨³§¨¦Æ§¥¦½

íøà eëéìLä-øLàíàOî ì÷äì £¤¦§¦¬£−̈§¨¥©¨¨

íæôçaäñépä úøéäî øeáòaeáLiå §¨§®̈©£§¦©©¦¨©¨ª̧Æ
:Cìnì eãbiå íéëàìnäæèàöiå ©©§¨¦½©©¦−©¤«¤©¥¥´

éäéå íøà äðçî úà efáiå írä̈½̈©¨¾Ÿ¥−©«£¥´£®̈©§¦̧
íéúàñå ì÷La úìñ-äàñ§¨¹Ÿ¤§¤À¤§¨©¯¦
:ýåýé øáãk ì÷La íéøòN§Ÿ¦²§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«

æéãé÷ôä Cìnäåäpî-úà §©¤Á¤Á¦§¦̧¦¨¤
Bãé-ìr ïrLð øLà LéìMäúBéäì ©¨¦¹£¤̧¦§¨³©¨Æ¦§

øîBLírä eäñîøiå ørMä-ìr ¥©©©½©©¦§§ª¯¨¨²
ørMaíéëìBää íòä ÷çc áBøî ©©−©¥§©¨¨©§¦

ìììL ìBìLøac øLàk úîiå ¦§¨¨©¨®Ÿ©«£¤³¦¤Æ
úãøa øac øLà íéýìûä Léà¦´¨«¡Ÿ¦½£¤´¦¤½§¤¬¤

:åéìà Cìnäçéàéápä øac änì ©¤−¤¥¨«¨¨¦¥©¨¦

éôì ,LéìMä úeîiLøaãk éäéå ¤¨©¨¦§¦©§¦À§©¥Æ
øîàì Cìnä-ìà íéýìûä Léà¦´¨«¡Ÿ¦½¤©¤−¤¥®Ÿ
-äàñe ì÷La íéøòN íéúàñ̈©̧¦§Ÿ¦¹§¤À¤§¨
øçî úrk äéäé ì÷La úìņ̃Ÿ¤Æ§¤½¤¦«§¤Æ¨¥´¨½̈

:ïBøîL ørLaèéïriåáéLä æàå §©−©«Ÿ§«©©̧©§¨¥¦

íéýìûä Léà-úà LéìMä©¨¦¹¤¦´¨«¡Ÿ¦»
úBaøà äNò ýåýé äpäå øîàiå©Ÿ©¼§¦¥´§Ÿ̈ÀŸ¤³£ªÆ
äfä øáck äéäéä íéîMa©¨©½¦£¦«§¤−©¨¨´©¤®

pä øîàiåéðéra äàø EíMîe E ©ÀŸ¤¦§³Ÿ¤Æ§¥¤½¦−̈
:ìëàú àìëïk Bì-éäéåàéápä øîà øLàk:úîiå ørMa írä Búà eñîøiå ¬ŸŸ¥«©«§¦−¥®©£¤¨©©¨¦©¦§§¸Ÿ¬¨¨²©©−©©¨«Ÿ

äãOá äáçäì äðçnä-ïî eàöiå eðçðà£©À§©¥«§³¦©©«£¤Æ§¥«¨¥³©¨¤Æ

-ìàå íéiç íNtúðå øérä-ïî eàöé-ék øîàì¥½Ÿ¦¥«§³¦¨¦Æ§¦§§¥´©¦½§¤

:àáð øéräâéøîàiå åéãárî ãçà ïriå ¨¦−¨«Ÿ©©Á©Á¤¨̧¥«£¨¹̈©ÀŸ¤

øLà íéøàLpä íéñeqä-ïî äMîç àð-eç÷éå§¦§º̈£¦¨´¦©¦»©¦§¨¦»£¤´

øLà ìàøNé ïBîä-ìëk ípä dá-eøàLð¦§£¨¼¦À̈§¨£³¦§¨¥Æ£¤´

enz-øLà ìûøNé ïBîä-ìëk ípä dá eøàLð¦§£½̈¦¾̈§¨£¬¦§¨¥−£¤®̈

:äàøðå äçìLðåãééøçà Cìnä çìLiå íéñeñ áëø éðL eç÷iå §¦§§−̈§¦§¤«©¦§¾§¥−¤´¤¦®©¦§©̧©¤¹¤©«£¥¯

:eàøe eëì øîàì íøà-äðçîåèäpäå ïcøiä-ãr íäéøçà eëìiå ©«£¥£¨²¥−Ÿ§¬§«©¥«§´©«£¥¤»©©©§¥¼§¦¥´

eáLiå íæôça íøà eëéìLä-øLà íéìëå íéãâá äàìî Cøcä-ìë̈©¤À¤§¥¨³§¨¦Æ§¥¦½£¤¦§¦¬£−̈§¨§®̈©¨ª̧Æ

:Cìnì eãbiå íéëàìnäæèéäéå íøà äðçî úà efáiå írä àöiå ©©§¨¦½©©¦−©¤«¤©¥¥´¨½̈©¨¾Ÿ¥−©«£¥´£¨®©§¦̧

:ýåýé øáãk ì÷La íéøòN íéúàñå ì÷La úìñ-äàñæéãé÷ôä Cìnäå §¨¹Ÿ¤§¤À¤§¨©¯¦§Ÿ¦²§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«§©¤Á¤Á¦§¦̧

úîiå ørMa írä eäñîøiå ørMä-ìr Bãé-ìr ïrLð øLà LéìMä-úà¤©¨¦¹£¤̧¦§¨³©¨Æ©©©½©©¦§§ª¯¨¨²©©−©©¨®Ÿ

:åéìà Cìnä úãøa øac øLà íéýìûä Léà øac øLàkçéøaãk éäéå ©«£¤³¦¤Æ¦´¨«¡Ÿ¦½£¤´¦¤½§¤¬¤©¤−¤¥¨«©§¦À§©¥Æ

úìñ-äàñe ì÷La íéøòN íéúàñ øîàì Cìnä-ìà íéýìûä Léà¦´¨«¡Ÿ¦½¤©¤−¤¥®Ÿ¨©̧¦§Ÿ¦¹§¤À¤§¨¸Ÿ¤Æ

:ïBøîL ørLa øçî úrk äéäé ì÷LaèéLéà-úà LéìMä ïriå §¤½¤¦«§¤Æ¨¥´¨½̈§©−©«Ÿ§«©©̧©©¨¦¹¤¦´

äfä øáck äéäéä íéîMa úBaøà äNò ýåýé äpäå øîàiå íéýìûä̈«¡Ÿ¦»©Ÿ©¼§¦¥´§Ÿ̈ÀŸ¤³£ªÆ©¨©½¦£¦«§¤−©¨¨´©¤®

pä øîàiåéðéra äàø E:ìëàú àì íMîe EëBúà eñîøiå ïk Bì-éäéå ©ÀŸ¤¦§³Ÿ¤Æ§¥¤½¦−̈¬ŸŸ¥«©«§¦−¥®©¦§§¸Ÿ¬

:úîiå ørMa írä̈¨²©©−©©¨«Ÿ

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

רופא  דעת  ושאל  וכו'  בשינה  לו  שיש  הפרעות  ע"ד  כותב  בו  החמישי,  מיום  למכתבו  במענה 

ולע"ע לא עזר לו.

הנה לכל לראש צריך לבדוק את המזוזות בדירתו וכן את התפילין שלו שתהיינה כשרות כדין, 

ובכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה, ואחרי התפלה בכל יום גם בש"ק ויום 

טוב, יאמר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - ומה טוב שלא רק ביום ילבש 

)הובאו ע"י רבנו הזקן  וכדברי האריז"ל בזה  יישן בטלית קטן  גם  טלית קטן בדוק בציציותיו אלא 

בסידורו הל' ציצית(, ואז תקותי חזקה שיסתדרו עניניו.

אלא שכיון שלכל דבר צריכה להיות אחיזה בטבע, ובטח הרופא יתן לו איזה כדורים וכיו"ב, 

יקחם כהוראת הרופא, אבל יסיח דעתו לגמרי מענין הפרעות הנ"ל ואז כנ"ל לאט לאט במשך זמן לא 

ארוך יחזור לאיתנו ככל האדם, וככל שיסיח דעתו יותר ויוסיף בבטחונו בהשי"ת בורא עולם ומנהיגו 

יתוסף בברכות השי"ת והצלחתו בהנ"ל ובכל עניניו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע־מצורע לחו”ל בערים שונות בעולם 

זמני יום ראשון ויום שבת
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6:096:038:478:439:239:1910:3010:2719:1219:1619:3819:4318:5519:54באר שבע )ק(

6:066:008:458:409:219:1710:2810:2519:1619:2019:4019:4518:4919:56חיפה )ק(

6:076:008:458:409:219:1710:2810:2519:1519:2019:3719:4218:3919:53ירושלים )ק(

6:086:018:468:429:229:1810:3010:2719:1319:1819:4019:4418:5719:55תל אביב )ק(

5:585:478:348:269:249:1810:3610:3119:5019:5920:2620:3519:4020:50אוסטריה, וינה )ק(

6:506:558:568:589:329:3510:2910:3017:5017:4218:1718:1017:2518:21אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:045:548:418:339:289:2310:3910:3519:5019:5820:2420:3319:3820:47אוקראינה, אודסה )ק(

5:335:228:098:018:598:5310:1010:0519:2419:3319:5920:0919:1320:24אוקראינה, דונייצק )ק(

5:435:328:198:119:099:0310:2110:1619:3619:4520:1220:2119:2520:36אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:055:538:408:319:339:2610:4510:4020:0520:1520:4320:5319:5521:09אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:575:458:328:239:259:1910:3710:3319:5820:0820:3620:4619:4821:02אוקראינה, קייב )ק(

6:326:229:099:029:559:5011:0611:0220:1620:2420:4720:5620:0521:10איטליה, מילאנו )ק(

6:106:098:418:399:109:0810:1210:1118:1618:1518:3918:3817:5718:47אקוואדור, קיטו )ח(

7:207:259:299:3110:0410:0611:0211:0318:2618:1918:5318:4618:0218:57ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:208:2610:2110:2311:0011:0211:5611:5719:0919:0019:3919:3018:4319:42ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:246:169:028:579:439:3810:5210:4819:4819:5420:1820:2419:3520:36ארה״ב, בולטימור )ק(

6:116:038:508:449:319:2610:4110:3719:3919:4520:1020:1619:2620:29ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:126:038:508:449:329:2710:4110:3719:4019:4620:1020:1719:2720:30ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:456:369:239:1710:0710:0111:1611:1220:1820:2520:5020:5720:0621:10ארה״ב, דטרויט )ק(

6:516:459:299:2510:0410:0011:1111:0819:5219:5620:1720:2119:3720:32ארה״ב, האוסטון )ק(

6:176:108:558:509:329:2810:4010:3719:2619:3119:5419:5919:1220:10ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:546:499:329:2810:0510:0211:1211:0919:4619:4920:1120:1419:3120:25ארה״ב, מיאמי )ק(

6:065:588:458:389:279:2210:3610:3319:3619:4220:0720:1419:2320:27ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:045:558:428:369:259:2010:3510:3119:3619:4220:0720:1419:2320:27ארה״ב, שיקגו )ק(

6:426:439:059:049:359:3510:3510:3518:2218:1818:4518:4218:0118:51בוליביה, לה-פס )ח(

6:406:279:149:0510:0910:0211:2111:1620:4420:5421:2321:3420:3521:50בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:416:299:159:0610:0910:0311:2211:1720:4420:5421:2221:3320:3421:49בלגיה, בריסל )ק(

6:226:248:408:419:129:1210:1110:1117:5417:4918:1418:0917:3218:19ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:096:128:288:298:599:009:599:5917:3817:3418:0317:5817:1618:08ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:575:458:318:229:279:2010:3910:3420:0520:1520:4220:5319:5821:09בריטניה, לונדון )ק(

6:015:488:338:239:339:2610:4610:4120:1620:2720:5721:0920:1121:27בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:015:488:348:249:329:2510:4510:3920:1320:2320:5121:0320:0421:20גרמניה, ברלין )ק(

6:256:139:008:529:539:4711:0511:0020:2520:3421:0221:1320:1521:28גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:256:288:418:429:149:1510:1210:1317:5417:4918:1318:0817:3218:17דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:196:158:558:529:269:2410:3210:2918:5718:5919:2119:2318:4019:32הודו, מומבאי )ח(

6:156:118:518:489:239:2010:2810:2618:5318:5419:1619:1818:3619:28הודו, פונה )ח(

5:495:388:258:179:149:0810:2510:2119:3819:4720:1320:2219:2720:37הונגריה, בודפשט )ק(

6:166:078:548:489:369:3110:4510:4219:4419:5020:1520:2219:3120:34טורקיה, איסטנבול )ק(

6:456:379:239:1810:039:5811:1111:0820:0420:1020:3420:4019:5120:52יוון, אתונה )ק(

6:106:008:478:409:359:2910:4610:4219:5820:0620:3320:4219:4720:56מולדובה, קישינב )ק(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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7:097:179:059:089:479:5010:4210:4417:4817:3818:2018:1017:2118:23ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:365:308:138:098:478:449:549:5118:3118:3418:5619:0018:1519:10נפאל, קטמנדו )ח(

7:006:589:319:2910:009:5811:0211:0119:0819:0719:3119:3018:4919:39סינגפור, סינגפור )ח(

5:315:188:057:559:018:5510:1410:0919:4019:5120:2020:3119:3120:48פולין, ורשא )ק(

6:146:148:398:389:089:0810:0910:0918:0117:5818:2418:2117:4118:30פרו, לימה )ח(

6:496:389:269:1910:1210:0711:2311:1920:3220:4021:0621:1420:2021:28צרפת, ליאון )ק(

6:536:429:299:2010:2010:1311:3111:2720:4920:5821:2421:3420:3921:49צרפת, פריז )ק(

5:485:478:218:198:508:489:539:5218:0318:0218:2518:2517:4418:34קולומביה, בוגוטה )ח(

6:296:199:069:009:519:4511:0110:5720:0820:1520:3820:4619:5620:59קנדה, טורונטו )ק(

6:025:528:408:329:269:2010:3710:3219:4719:5420:1920:2719:3520:41קנדה, מונטריאול )ק(

6:096:028:488:439:259:2110:3310:3019:2119:2519:4919:5419:0720:05קפריסין, לרנקה )ק(

6:456:319:169:0410:1910:1111:3211:2721:0721:1921:4922:0320:5922:21רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:166:028:458:339:519:4311:0510:5920:4620:5821:2721:4020:3822:00רוסיה, מוסקבה )ק(

6:276:169:038:569:529:4611:0310:5820:1520:2320:5020:5920:0421:13רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:316:209:079:009:569:5011:0711:0320:2420:3320:5521:0420:1421:19שוויץ, ציריך )ק(

6:036:008:388:369:089:0610:1310:1118:3218:3318:5518:5618:1519:05תאילנד, בנגקוק )ח(
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6:066:008:458:409:219:1710:2810:2519:1619:2019:4019:4518:4919:56חיפה )ק(

6:076:008:458:409:219:1710:2810:2519:1519:2019:3719:4218:3919:53ירושלים )ק(

6:086:018:468:429:229:1810:3010:2719:1319:1819:4019:4418:5719:55תל אביב )ק(

5:585:478:348:269:249:1810:3610:3119:5019:5920:2620:3519:4020:50אוסטריה, וינה )ק(

6:506:558:568:589:329:3510:2910:3017:5017:4218:1718:1017:2518:21אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:045:548:418:339:289:2310:3910:3519:5019:5820:2420:3319:3820:47אוקראינה, אודסה )ק(

5:335:228:098:018:598:5310:1010:0519:2419:3319:5920:0919:1320:24אוקראינה, דונייצק )ק(

5:435:328:198:119:099:0310:2110:1619:3619:4520:1220:2119:2520:36אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:055:538:408:319:339:2610:4510:4020:0520:1520:4320:5319:5521:09אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:575:458:328:239:259:1910:3710:3319:5820:0820:3620:4619:4821:02אוקראינה, קייב )ק(

6:326:229:099:029:559:5011:0611:0220:1620:2420:4720:5620:0521:10איטליה, מילאנו )ק(

6:106:098:418:399:109:0810:1210:1118:1618:1518:3918:3817:5718:47אקוואדור, קיטו )ח(

7:207:259:299:3110:0410:0611:0211:0318:2618:1918:5318:4618:0218:57ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:208:2610:2110:2311:0011:0211:5611:5719:0919:0019:3919:3018:4319:42ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:246:169:028:579:439:3810:5210:4819:4819:5420:1820:2419:3520:36ארה״ב, בולטימור )ק(

6:116:038:508:449:319:2610:4110:3719:3919:4520:1020:1619:2620:29ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:126:038:508:449:329:2710:4110:3719:4019:4620:1020:1719:2720:30ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:456:369:239:1710:0710:0111:1611:1220:1820:2520:5020:5720:0621:10ארה״ב, דטרויט )ק(

6:516:459:299:2510:0410:0011:1111:0819:5219:5620:1720:2119:3720:32ארה״ב, האוסטון )ק(

6:176:108:558:509:329:2810:4010:3719:2619:3119:5419:5919:1220:10ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:546:499:329:2810:0510:0211:1211:0919:4619:4920:1120:1419:3120:25ארה״ב, מיאמי )ק(

6:065:588:458:389:279:2210:3610:3319:3619:4220:0720:1419:2320:27ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:045:558:428:369:259:2010:3510:3119:3619:4220:0720:1419:2320:27ארה״ב, שיקגו )ק(

6:426:439:059:049:359:3510:3510:3518:2218:1818:4518:4218:0118:51בוליביה, לה-פס )ח(

6:406:279:149:0510:0910:0211:2111:1620:4420:5421:2321:3420:3521:50בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:416:299:159:0610:0910:0311:2211:1720:4420:5421:2221:3320:3421:49בלגיה, בריסל )ק(

6:226:248:408:419:129:1210:1110:1117:5417:4918:1418:0917:3218:19ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:096:128:288:298:599:009:599:5917:3817:3418:0317:5817:1618:08ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:575:458:318:229:279:2010:3910:3420:0520:1520:4220:5319:5821:09בריטניה, לונדון )ק(

6:015:488:338:239:339:2610:4610:4120:1620:2720:5721:0920:1121:27בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:015:488:348:249:329:2510:4510:3920:1320:2320:5121:0320:0421:20גרמניה, ברלין )ק(

6:256:139:008:529:539:4711:0511:0020:2520:3421:0221:1320:1521:28גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:256:288:418:429:149:1510:1210:1317:5417:4918:1318:0817:3218:17דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:196:158:558:529:269:2410:3210:2918:5718:5919:2119:2318:4019:32הודו, מומבאי )ח(

6:156:118:518:489:239:2010:2810:2618:5318:5419:1619:1818:3619:28הודו, פונה )ח(

5:495:388:258:179:149:0810:2510:2119:3819:4720:1320:2219:2720:37הונגריה, בודפשט )ק(

6:166:078:548:489:369:3110:4510:4219:4419:5020:1520:2219:3120:34טורקיה, איסטנבול )ק(

6:456:379:239:1810:039:5811:1111:0820:0420:1020:3420:4019:5120:52יוון, אתונה )ק(

6:106:008:478:409:359:2910:4610:4219:5820:0620:3320:4219:4720:56מולדובה, קישינב )ק(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע־מצורע לחו”ל בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:156:118:528:499:239:2110:2810:2618:5518:5719:1919:2118:3819:30מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:097:179:059:089:479:5010:4210:4417:4817:3818:2018:1017:2118:23ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:365:308:138:098:478:449:549:5118:3118:3418:5619:0018:1519:10נפאל, קטמנדו )ח(

7:006:589:319:2910:009:5811:0211:0119:0819:0719:3119:3018:4919:39סינגפור, סינגפור )ח(

5:315:188:057:559:018:5510:1410:0919:4019:5120:2020:3119:3120:48פולין, ורשא )ק(

6:146:148:398:389:089:0810:0910:0918:0117:5818:2418:2117:4118:30פרו, לימה )ח(

6:496:389:269:1910:1210:0711:2311:1920:3220:4021:0621:1420:2021:28צרפת, ליאון )ק(

6:536:429:299:2010:2010:1311:3111:2720:4920:5821:2421:3420:3921:49צרפת, פריז )ק(

5:485:478:218:198:508:489:539:5218:0318:0218:2518:2517:4418:34קולומביה, בוגוטה )ח(

6:296:199:069:009:519:4511:0110:5720:0820:1520:3820:4619:5620:59קנדה, טורונטו )ק(

6:025:528:408:329:269:2010:3710:3219:4719:5420:1920:2719:3520:41קנדה, מונטריאול )ק(

6:096:028:488:439:259:2110:3310:3019:2119:2519:4919:5419:0720:05קפריסין, לרנקה )ק(

6:456:319:169:0410:1910:1111:3211:2721:0721:1921:4922:0320:5922:21רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:166:028:458:339:519:4311:0510:5920:4620:5821:2721:4020:3822:00רוסיה, מוסקבה )ק(

6:276:169:038:569:529:4611:0310:5820:1520:2320:5020:5920:0421:13רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:316:209:079:009:569:5011:0711:0320:2420:3320:5521:0420:1421:19שוויץ, ציריך )ק(

6:036:008:388:369:089:0610:1310:1118:3218:3318:5518:5618:1519:05תאילנד, בנגקוק )ח(
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