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     1 

˙Bkqaּביׂשראל האזרח ּכל ימים ׁשבעת ּתׁשבּו «Àְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ּכי דֹורֹותיכם ידעּו למען ּבּסּכֹות ְְְִֵֵֵֶַַַֻיׁשבּו
אֹותם ּבהֹוציאי יׂשראל ּבני את הֹוׁשבּתי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻבּסּכֹות

מצרים חמי2מארץ מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ּומדּיק , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשּבהמׁש) זה הּמתחיל ּדּבּור ּבמאמרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָאדמֹו"ר

תש"ג) הּׁשנה הּוא3ראׁש הֹוׁשבּתי ּדבּסּכֹות , ְְִַַַָָֹֻ
ּובּסּכֹות ּבּסּכֹות, יׂשראל ּבני את הֹוׁשיב ְְִִֵֵֶַַָֻֻ

ליׂשראל צּוּוי הּוא היינּוּתׁשבּו ּבּסּכֹות, יׁשבּו ְְְְְִִֵֵֵַַָֻ
אֹומר כן ּפי על ואף עצמם, ּבכח ּבּסּכֹות ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָֹֻׁשּיׁשבּו

הּוא הֹוׁשבּתי ּתׁשבּו,דבּסּכֹות ּבּסּכֹות על ְְְִֵַַַַֻֻ
ּבּסּכֹותּדכיון יׂשראל ּבני את הֹוׁשיב ְְְִִֵֵֵֶַָָֻ

הּבֹורא ּבחיק רק ׁשהּוא יכֹולים4[ענין הם לכן [ ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ
לֹומר, ויׁש עצמם. ּבכח ּבּסּכֹות לׁשבת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻּוצריכים

ענינים ׁשני ׁשּבהּמאמר ּדכיון5ׁשּבהּדּיּוק . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אפׁשר אי הּבֹורא ּבחיק הּוא הֹוׁשבּתי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻׁשּבּסּכֹות
טעם ׁשאֹומר ּדמּזה וגם, להּבֹורא. יּדמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּנברא
מּוכח הֹוׁשבּתי) בּסּכֹות (ּכי ּתׁשבּו ּבּסּכֹות ְְִִֵַַַַָֻֻעל

ידי על אּלא עצמם ּבכח לא הּוא ּבּסּכֹות ליׁשב יׂשראל ׁשּיּוכלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּבכדי
ּבני את הֹוׁשיב ׁשהּקּב"ה לאחרי כן, ּפי על ואף מּלמעלה, ּכח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹנתינת

מ מארץ אֹותם (ּכׁשהֹוציא ּבּסּכֹות ּבּסּכהיׂשראל ליׁשב הם יכֹולים צרים) ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ
עצמם. ְְַַָֹּבכח
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ב לאור יצא (*    . . הסוכות חג "לקראת ,, ."

יהי')1 לא אדם וכל וד"ה השנה, דראש גו' לנו יבחר ד"ה שלפניו למאמרים המשך הוא זה מאמר

ע' ואילך. א ע' תשרי מלוקט המאמרים ספר – מנחם תורת – (תשכ"ג) זו שנה תשובה דשבת גו'

ואילך. מבֿמג.)2עד כג, 44.)3אמור ע' שם וראה ואילך. 43 ס"ע ה'תש"ג יא,)4סה"מ סוכה ראה

סוכה הל' אדה"ז (שו"ע להלכה וכ"ה עה"פ. בפרש"י וכ"ה היו. כבוד שענני אחת) דיעה (לפי ב

הבורא. בחיק רק הוא הושבתי שבסוכות מובן, דמזה – תרכ"ה) המאמר)5ר"ס שבתחלת בהדיוק

לקמן נעתק ,52 (ע' המאמר שבסיום מהביאור אבל הראשון, ענין רק מפורש (44 (ע' ה'תש"ג דשנת

תשבו דבסכות העבודה כך אחר תהי' שעי"ז מנת על היתה הושבתי דבסכות שהאתעדל"ע בפנים)

ע"י הוא תשבו שבסוכות דכיון השני, ענין גם נכלל המאמר) (בתחילת שבהדיוק מובן, עצמם, בכח

עצמו. בכח עבודה זה אין הושבתי, בסוכות
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‡Ba‰ ˜ÈÁaהכבוד שענני ¿≈«≈
הבורא בכוח שרק ענין הוא

‡Lלעשותו, CÈ‡≈∆¿»
,‡Ba‰Ï ‰ÓcÈ ‡‰L∆«ƒ¿»ƒ»∆¿«≈
בדומה סוכות נעשה אנו וכיצד

fÓc‰ב.אליו? ,Ì‚Â¿«¿ƒ∆
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Èa ˙‡ ÈLB‰ ‰"aw‰L∆«»»ƒ∆¿≈
˙Bkqa Ï‡Èƒ¿»≈«À
‡Ó Ì˙B‡ ‡ÈˆB‰Lk)¿∆ƒ»≈∆∆

ÌÈˆÓכי רואים ÌÓˆÚאנו ÁÎa ‰kqa LÈÏ Ì‰ ÌÈÏBÎÈ ƒ¿«ƒ¿ƒ≈≈≈«À»¿…««¿»
אור מקיף. ואור פנימי אור בעולם, האלוקי האור בגילוי אופנים שני ישנם

נברא בכל מתקבל כן ועל ערכם, לפי בנבראים ומתלבש המדוד אור - פנימי

באופן הפנימי האור של השפעתו נקלטת באדם כך ותכונותיו. מזגו כפי ונברא

שכלו, - הפנימיים שכוחותיו

בעטיו משתנים וחושיו, רגשותיו

עם שמתאחדים ועד לגמרי,

אחת. מציאות ונעשים האור

לבוש רק שאינו הגוף וכדוגמת

המקיפים האדם (כבגדי לנפש

הנפש חיות אלא בלבד), גופו את

באופן הגוף בבשר נקלטת

ונעשה משתנה עצמו שהבשר

גדול אור - מקיף אור חי. בשר

ערך לפי מדוד שאינו ורב

ביכולתם אין וממילא הנבראים

שאור למרות בפנימיות, לקבלו

אותם, ומחיה בתוכם נמצא זה

בגילוי. כלל נרגש בהם הדבר אין

אף באדם. גם הדבר הוא כך

של בקיומו לחוש הוא שיכול

ונמצא אליו הנשפע זה אור

נקלט המקיף האור אין בתוכו,

כמו זה אור הפנימיים. בכוחותיו

שכלו, כלי על עדיין מרחף

שיפעל מבלי וחושיו רגשותיו
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ה

     1 

˙Bkqaּביׂשראל האזרח ּכל ימים ׁשבעת ּתׁשבּו «Àְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ּכי דֹורֹותיכם ידעּו למען ּבּסּכֹות ְְְִֵֵֵֶַַַֻיׁשבּו
אֹותם ּבהֹוציאי יׂשראל ּבני את הֹוׁשבּתי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻבּסּכֹות

מצרים חמי2מארץ מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ּומדּיק , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשּבהמׁש) זה הּמתחיל ּדּבּור ּבמאמרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָאדמֹו"ר

תש"ג) הּׁשנה הּוא3ראׁש הֹוׁשבּתי ּדבּסּכֹות , ְְִַַַָָֹֻ
ּובּסּכֹות ּבּסּכֹות, יׂשראל ּבני את הֹוׁשיב ְְִִֵֵֶַַָֻֻ

ליׂשראל צּוּוי הּוא היינּוּתׁשבּו ּבּסּכֹות, יׁשבּו ְְְְְִִֵֵֵַַָֻ
אֹומר כן ּפי על ואף עצמם, ּבכח ּבּסּכֹות ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָֹֻׁשּיׁשבּו

הּוא הֹוׁשבּתי ּתׁשבּו,דבּסּכֹות ּבּסּכֹות על ְְְִֵַַַַֻֻ
ּבּסּכֹותּדכיון יׂשראל ּבני את הֹוׁשיב ְְְִִֵֵֵֶַָָֻ

הּבֹורא ּבחיק רק ׁשהּוא יכֹולים4[ענין הם לכן [ ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ
לֹומר, ויׁש עצמם. ּבכח ּבּסּכֹות לׁשבת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻּוצריכים

ענינים ׁשני ׁשּבהּמאמר ּדכיון5ׁשּבהּדּיּוק . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אפׁשר אי הּבֹורא ּבחיק הּוא הֹוׁשבּתי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻׁשּבּסּכֹות
טעם ׁשאֹומר ּדמּזה וגם, להּבֹורא. יּדמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּנברא
מּוכח הֹוׁשבּתי) בּסּכֹות (ּכי ּתׁשבּו ּבּסּכֹות ְְִִֵַַַַָֻֻעל

ידי על אּלא עצמם ּבכח לא הּוא ּבּסּכֹות ליׁשב יׂשראל ׁשּיּוכלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּבכדי
ּבני את הֹוׁשיב ׁשהּקּב"ה לאחרי כן, ּפי על ואף מּלמעלה, ּכח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹנתינת

מ מארץ אֹותם (ּכׁשהֹוציא ּבּסּכֹות ּבּסּכהיׂשראל ליׁשב הם יכֹולים צרים) ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ
עצמם. ְְַַָֹּבכח
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ב לאור יצא (*    . . הסוכות חג "לקראת ,, ."

יהי')1 לא אדם וכל וד"ה השנה, דראש גו' לנו יבחר ד"ה שלפניו למאמרים המשך הוא זה מאמר

ע' ואילך. א ע' תשרי מלוקט המאמרים ספר – מנחם תורת – (תשכ"ג) זו שנה תשובה דשבת גו'

ואילך. מבֿמג.)2עד כג, 44.)3אמור ע' שם וראה ואילך. 43 ס"ע ה'תש"ג יא,)4סה"מ סוכה ראה

סוכה הל' אדה"ז (שו"ע להלכה וכ"ה עה"פ. בפרש"י וכ"ה היו. כבוד שענני אחת) דיעה (לפי ב

הבורא. בחיק רק הוא הושבתי שבסוכות מובן, דמזה – תרכ"ה) המאמר)5ר"ס שבתחלת בהדיוק

לקמן נעתק ,52 (ע' המאמר שבסיום מהביאור אבל הראשון, ענין רק מפורש (44 (ע' ה'תש"ג דשנת

תשבו דבסכות העבודה כך אחר תהי' שעי"ז מנת על היתה הושבתי דבסכות שהאתעדל"ע בפנים)

ע"י הוא תשבו שבסוכות דכיון השני, ענין גם נכלל המאמר) (בתחילת שבהדיוק מובן, עצמם, בכח

עצמו. בכח עבודה זה אין הושבתי, בסוכות

    
eLÈ Ï‡Èa ÁÊ‡‰ Ïk ÌÈÓÈ ˙ÚL eL ˙Bkqa«À≈¿ƒ¿«»ƒ»»∆¿»¿ƒ¿»≈≈¿

ÌÎÈ˙BB„ eÚ„È ÔÚÓÏ ,˙Bkqa[הבאים Bkq˙[=הדורות Èk «À¿««≈¿≈∆ƒ«À
ÌÈˆÓ ‡Ó Ì˙B‡ È‡ÈˆB‰a Ï‡È Èa ˙‡ ÈLB‰- «¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»≈∆∆ƒ¿»ƒ

"סוכות" הנקראים כבוד, בענני במדבר ישראל עם על הגן i„Óe˜2הקב"ה ,¿«≈
ÈÓÁÂ ÈBÓ ˙L„˜ „Bk¿¿À«ƒ¿»ƒ
eac BÓ‡Óa "BÓ„‡«¿¿«¬»ƒ
CLÓ‰aL) ‰Ê ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ∆∆¿∆¿≈
המתחילה המאמרים [=סידרת

˙‚"מ] ‰‰ L‡3, …«»»
ÈLB‰ ˙Bkq„שמוזכר ¿«À«¿ƒ

הפסוק aw‰L"‰בסוף ‡e‰∆«»»
Ï‡È Èa ˙‡ ÈLB‰ƒ∆¿≈ƒ¿»≈
eL ˙Bkqe ,˙Bkqa«À«À≈¿

הפסוק בתחילת ‰e‡שמוזכר
eLÈ Ì‰L Ï‡ÈÏ Èeeƒ̂¿ƒ¿»≈∆≈≈¿
eLiL eÈÈ‰ ,˙Bkqa«À«¿∆≈¿
Û‡Â ,ÌÓˆÚ ÁÎa ˙Bkqa«À¿…««¿»¿«
˙Bkq„ ÓB‡ ÔÎ È ÏÚ«ƒ≈≈¿«À
ÏÚ ÌÚ ‡e‰ ÈLB‰«¿ƒ«««
ÔÂÈÎc ,eL ˙Bkqa«À≈¿¿≈»
Èa ˙‡ ÈLB‰ ‰"aw‰L∆«»»ƒ∆¿≈
ÔÈÚ ˙Bkqa Ï‡Èƒ¿»≈«Àƒ¿»
˜ÈÁa ˜ ‡e‰L∆«¿≈

‡Ba‰4ÌÈÏBÎÈ Ì‰ ÔÎÏ [ «≈»≈≈¿ƒ
˙Bkqa ˙LÏ ÌÈÎÈˆe¿ƒƒ»∆∆«À

ÌÓˆÚ ÁÎa.,ÓBÏ LÈÂ ¿…««¿»¿≈«
Ó‡n‰aL ˜eic‰aL∆¿«ƒ∆¿««¬»

ÌÈÈÚ ÈL5..אÔÂÈÎc ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈»
‡e‰ ÈLB‰ ˙BkqaL∆«À«¿ƒ

‡Ba‰ ˜ÈÁaהכבוד שענני ¿≈«≈
הבורא בכוח שרק ענין הוא

‡Lלעשותו, CÈ‡≈∆¿»
,‡Ba‰Ï ‰ÓcÈ ‡‰L∆«ƒ¿»ƒ»∆¿«≈
בדומה סוכות נעשה אנו וכיצד

fÓc‰ב.אליו? ,Ì‚Â¿«¿ƒ∆
˙Bkqa ÏÚ ÌÚ ÓB‡L∆≈««««À
˙Bkq Èk) eL≈¿ƒ«À
È„ÎaL ÁÎeÓ ÈLB‰«¿ƒ»∆ƒ¿≈
LÈÏ Ï‡È eÏÎeiL∆¿ƒ¿»≈≈≈
ÁÎa ‡Ï ‡e‰ ˙Bkqa«À…¿…«
È„È ÏÚ ‡l‡ ÌÓˆÚ«¿»∆»«¿≈
Û‡Â ,‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙¿ƒ«…«ƒ¿«¿»¿«
ÈÁ‡Ï ,ÔÎ È ÏÚ«ƒ≈¿«¬≈
Èa ˙‡ ÈLB‰ ‰"aw‰L∆«»»ƒ∆¿≈
˙Bkqa Ï‡Èƒ¿»≈«À
‡Ó Ì˙B‡ ‡ÈˆB‰Lk)¿∆ƒ»≈∆∆

ÌÈˆÓכי רואים ÌÓˆÚאנו ÁÎa ‰kqa LÈÏ Ì‰ ÌÈÏBÎÈ ƒ¿«ƒ¿ƒ≈≈≈«À»¿…««¿»
אור מקיף. ואור פנימי אור בעולם, האלוקי האור בגילוי אופנים שני ישנם

נברא בכל מתקבל כן ועל ערכם, לפי בנבראים ומתלבש המדוד אור - פנימי

באופן הפנימי האור של השפעתו נקלטת באדם כך ותכונותיו. מזגו כפי ונברא

שכלו, - הפנימיים שכוחותיו

בעטיו משתנים וחושיו, רגשותיו

עם שמתאחדים ועד לגמרי,

אחת. מציאות ונעשים האור

לבוש רק שאינו הגוף וכדוגמת

המקיפים האדם (כבגדי לנפש

הנפש חיות אלא בלבד), גופו את

באופן הגוף בבשר נקלטת

ונעשה משתנה עצמו שהבשר

גדול אור - מקיף אור חי. בשר

ערך לפי מדוד שאינו ורב

ביכולתם אין וממילא הנבראים

שאור למרות בפנימיות, לקבלו

אותם, ומחיה בתוכם נמצא זה

בגילוי. כלל נרגש בהם הדבר אין

אף באדם. גם הדבר הוא כך

של בקיומו לחוש הוא שיכול

ונמצא אליו הנשפע זה אור

נקלט המקיף האור אין בתוכו,

כמו זה אור הפנימיים. בכוחותיו

שכלו, כלי על עדיין מרחף

שיפעל מבלי וחושיו רגשותיו
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˙eּבהּמאמר) ּבזה דבּסּכה6הּבאּור ,( ¿À«ְְֲֵֶַַַַָָָֻ
ידי ועל מּקיפים, אֹורֹות ְְְִִִִֵַַָנמׁשכים
ּבפנימּיּות אֹותם ממׁשיכים ּבּסּכה ְְְְִִִִִִַַָָָֻהיׁשיבה
ּתׁשבּו ׁשּבּסּכֹות וזהּו מתיּׁשבים. אֹורֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַֻונעׂשים
הּמּקיפים ּכי מּלמעלה, ּכח נתינת ידי על ְְְְִִִִִֵַַַַַַָֹהּוא
ההתיּׁשבּות, הפ הם עצמם) מּצד ׁשהם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ(ּכמֹו
ׁשּיׂשראל ידי ׁשעל – ּתׁשבּו ּבּסּכֹות ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻּובכדי
הּמּקיפים אֹורֹות את ממׁשיכים הם ּבּסּכה ְְִִִִִֵֶַַַַָֻיֹוׁשבים

מּזֹו ויתירה אֹורֹות7ּבפנימּיּות, ׁשּנעׂשים ְֲִִִִִִֵֶַָ
הֹוׁשבּתי, בּסּכֹות ידי על הּוא – ְְְְִִִֵַַַַֻמתיּׁשבים

אתערּותא ּבּסּכֹות, יׂשראל ּבני את הֹוׁשיב ְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
הּוא ׁשּפרּוׁשֹו ּתׁשבּו ּבּסּכֹות ּׁשּכתּוב ּומה ְְִֵֵֵֶֶַַָָֻדּלעילא.
הּמּקיפים ימׁשיכּו ׁשּיׂשראל לעיל) ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ(ּכּנזּכר
ׁשּבּסּכֹות זה ּכי הּוא, עצמם, ּבכח ְְְִִִִֶֶַַַָֹֻּבפנימּיּות
דּלעילא אתערּותא ּבדר יׂשראל ּבני את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹוׁשבּתי
ּבּסּכֹות יהיה זה ידי ׁשעל מנת על מּלכּתחּלה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהיה

עצמם. ּבכח עבֹודה ידי על ְְְְֲֵֵַַַָָֹּתׁשבּו

ּבכח‰‰ב) ּדיׂשראל ּבּסּכֹות ּבהיׁשיבה ּגם ¿ƒ≈ְְְְְִִֵַַַַָָֹֻ
גֹו', ּתׁשבּו ּבּסּכֹות ענינים. ׁשני ְְְְִִֵֵַַָָֻעצמם,
ּומהחּלּוקים ּבּסּכֹות. יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻוכל
צּוּוי, ּבלׁשֹון הּוא ּתׁשבּו ׁשּבּסּכֹות הענינים, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻדׁשני
ועֹוד והֹודעה. ּדסּפּור ּבלׁשֹון הּוא ּבּסּכֹות ְְְְְְִֵַָָָֻויׁשבּו
יׂשראל, לכל הּוא ּתׁשבּו ּבּסּכֹות ׁשהּצּוּוי ְְְִִִֵֵֶַַָָֻחּלּוק,

(רק) הם זה) על לצּוּוי צריכים ואין (מעצמם, ּבּסּכֹות ׁשּיׁשבּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻואּלּו
מּקיף מדרגֹות, ב' יׁש ּדּבּמקיפים ּבהּמאמר, ּומבאר ּביׂשראל. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהאזרח
הם ּבּסּכֹות ויׁשבּו ּתׁשבּו דבּסּכֹות הענינים ּוׁשני הרחֹוק. ּומּקיף ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻֻהּקרֹוב

ּבּסּכֹותּבׁש ויׁשבּו הּקרֹוב ּבּמּקיף הּוא ּתׁשבּו ּבּסּכֹות אּלּו. מדרגֹות ּתי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֻֻ
האזרח ּכל אֹומר ּבּסּכֹות יׁשבּו ׁשּגּבי וזהּו הרחֹוק. ּבּמּקיף ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּוא
ּבהעצמּות ׁשמׁשרׁשת הּנׁשמה עצם הּוא ּביׂשראל דאזרח ,8ּביׂשראל, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
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ּדעצם ּבהּדרגא היא הרחֹוק ּבּמּקיף ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָוהּיׁשיבה
לא הּוא ּבּסּכֹות ׁשּיׁשבּו ּדזהּו לֹומר, ויׁש ְְְְֵֵֶֶַַַָָֹֻהּנׁשמה.
ּכי והֹודעה, ּדסּפּור ּבלׁשֹון אּלא דצּוּוי ְְְְְִִִֶָָָָָּבלׁשֹון
הּמלּבׁשת הּנׁשמה ּבדרּגת רק ׁשּי הּצּוּוי ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָֻענין
ּובפרט ׁשּלמעלה, ּבהּנׁשמה ּכן ׁשאין מה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּגּוף,
ּבּסּכֹות, ּדיׁשבּו והענין צּוּוי. אין הּנׁשמה, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבעצם
(לא הּוא הרחֹוק, ּבּמּקיף יֹוׁשבת הּנׁשמה ְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעצם

עצמּה מּצד אּלא) הּצּוּוי, ׁשׁשרׁשּה9מּפני לפי , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבהעצמּות. ְְַָהּוא

‡Óeיׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּדכל ּבהּמאמר, ¿»≈ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ
ּתׁשבּו. ּבּסּכֹות על טעם הּוא ְֵַַַַַֻֻּבּסּכֹות

ׁשעצם מּפני הּוא הּקרֹוב, מּקיף להמׁשי ּתׁשבּו, ּבּסּכֹות על ּדהּכח ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֻהיינּו
וצרי הרחֹוק). (מּקיף ּבהעצמּות מׁשרׁשת ּביׂשראל) (האזרח ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּנׁשמה
ּכי ּבּכתּוב) (ּכּמפרׁש הּוא ּתׁשבּו ּבּסּכֹות על (והּכח) ּדהּטעם ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָֹֹֻלהבין,
יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּדכל להּטעם ּגם צרי ולמה הֹוׁשבּתי, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻבּסּכֹות

ַֻּבּסּכֹות.

עצמם)ÔeÈג) מּצד ׁשהם (ּכמֹו הּמּקיפים ׁשאֹורֹות ּדכיון ּבהקּדים, זה ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
יֹוׁשבים ׁשּיׂשראל ידי ׁשעל זה הרי ּבהתיּׁשבּות, ּבאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאינם
ּבאֹורֹות ׁשּנּוי ּכמֹו הּוא ּובהתיּׁשבּות, ּבפנימּיּות הם נמׁשכים ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֻּבסּכה
ּבּסּכה הּיׁשיבה ידי ׁשעל הּמאמר ּדמלׁשֹון מּזֹו, ויתירה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּמּקיפים.

ּבּפ הּמּקיפים אֹורֹות (ולאנימּיּותממׁשיכים מתיּׁשבים אֹורֹות ְְְְְִִִִִִִִִַַַַֹ
ׁשהּׁשּנּוי מׁשמע, ּובהתיּׁשבּות) ּבפנימּיּות הּמּקיפים אֹורֹות ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַממׁשיכים
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הם ּבּסּכה הּיׁשיבה ידי ׁשעל לזה ּדנֹוסף ּבפנימּיּותעצמם. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
אֹורֹות להיֹות מׁשּתּנים עצמם הּמּקיפים אֹורֹות ּגם ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָּובהתיּׁשבּות,
(יׁשיבה האדם עבֹודת ידי ׁשעל ׁשּי אי להבין, וצרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמתיּׁשבים.

ּדּלמעלה. ּבהאֹורֹות ׁשּנּוי יהיה ְְְְִִִֶַַָָָֻּבסּכה)
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ז     

ּדעצם ּבהּדרגא היא הרחֹוק ּבּמּקיף ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָוהּיׁשיבה
לא הּוא ּבּסּכֹות ׁשּיׁשבּו ּדזהּו לֹומר, ויׁש ְְְְֵֵֶֶַַַָָֹֻהּנׁשמה.
ּכי והֹודעה, ּדסּפּור ּבלׁשֹון אּלא דצּוּוי ְְְְְִִִֶָָָָָּבלׁשֹון
הּמלּבׁשת הּנׁשמה ּבדרּגת רק ׁשּי הּצּוּוי ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָֻענין
ּובפרט ׁשּלמעלה, ּבהּנׁשמה ּכן ׁשאין מה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּגּוף,
ּבּסּכֹות, ּדיׁשבּו והענין צּוּוי. אין הּנׁשמה, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבעצם
(לא הּוא הרחֹוק, ּבּמּקיף יֹוׁשבת הּנׁשמה ְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעצם

עצמּה מּצד אּלא) הּצּוּוי, ׁשׁשרׁשּה9מּפני לפי , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבהעצמּות. ְְַָהּוא

‡Óeיׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּדכל ּבהּמאמר, ¿»≈ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ
ּתׁשבּו. ּבּסּכֹות על טעם הּוא ְֵַַַַַֻֻּבּסּכֹות

ׁשעצם מּפני הּוא הּקרֹוב, מּקיף להמׁשי ּתׁשבּו, ּבּסּכֹות על ּדהּכח ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֻהיינּו
וצרי הרחֹוק). (מּקיף ּבהעצמּות מׁשרׁשת ּביׂשראל) (האזרח ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּנׁשמה
ּכי ּבּכתּוב) (ּכּמפרׁש הּוא ּתׁשבּו ּבּסּכֹות על (והּכח) ּדהּטעם ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָֹֹֻלהבין,
יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּדכל להּטעם ּגם צרי ולמה הֹוׁשבּתי, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻבּסּכֹות

ַֻּבּסּכֹות.

עצמם)ÔeÈג) מּצד ׁשהם (ּכמֹו הּמּקיפים ׁשאֹורֹות ּדכיון ּבהקּדים, זה ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
יֹוׁשבים ׁשּיׂשראל ידי ׁשעל זה הרי ּבהתיּׁשבּות, ּבאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאינם
ּבאֹורֹות ׁשּנּוי ּכמֹו הּוא ּובהתיּׁשבּות, ּבפנימּיּות הם נמׁשכים ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֻּבסּכה
ּבּסּכה הּיׁשיבה ידי ׁשעל הּמאמר ּדמלׁשֹון מּזֹו, ויתירה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּמּקיפים.

ּבּפ הּמּקיפים אֹורֹות (ולאנימּיּותממׁשיכים מתיּׁשבים אֹורֹות ְְְְְִִִִִִִִִַַַַֹ
ׁשהּׁשּנּוי מׁשמע, ּובהתיּׁשבּות) ּבפנימּיּות הּמּקיפים אֹורֹות ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַממׁשיכים
הּמּקיפים ּבאֹורֹות ּגם הּוא ּבסּכה יֹוׁשבים ׁשּיׂשראל ידי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּנעׂשה

הם ּבּסּכה הּיׁשיבה ידי ׁשעל לזה ּדנֹוסף ּבפנימּיּותעצמם. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
אֹורֹות להיֹות מׁשּתּנים עצמם הּמּקיפים אֹורֹות ּגם ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָּובהתיּׁשבּות,
(יׁשיבה האדם עבֹודת ידי ׁשעל ׁשּי אי להבין, וצרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמתיּׁשבים.

ּדּלמעלה. ּבהאֹורֹות ׁשּנּוי יהיה ְְְְִִִֶַַָָָֻּבסּכה)
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ח   

‰‰Âּבּסּכֹות יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּדכל הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֻ
(נׁשמֹות למּטה ׁשּיׂשראל הּוא, ְְְְְִֵֶַַָָָ(ּבפׁשטּות)
ּפי ועל (ּכפׁשּוטּה). ּבּסּכה ליׁשב צריכים ְְְְִִִִִֵֵַַָָֻּבגּופים)

ׁשּיכים10הּידּוע הּפסּוק ׁשּבאֹותֹו הּפרּוׁשים ׁשּכל ְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבּמּקיף ּבּסּכֹות ּדיׁשבּו הענין ׁשּגם מּובן, לזה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻזה
ועל ּכפׁשּוטּה. ּבּסּכה הּיׁשיבה ידי על הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָָֻהרחֹוק
נעׂשה ּבּסּכה, יֹוׁשבים ׁשּיׂשראל ידי על זה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּפי
ּדּמבאר להבין, וצרי הרחֹוק. ּבּמּקיף ּגם ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹׁשּנּוי

מקֹומֹות הּפסּוק11ּבכּמה הּוא12על אדם לא ּכי ְְִַַַָָָָֹ
רק ׁשּי (ׁשּנּוי) וחרטה נחּומין ּדענין ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָלהּנחם,
ׁשּי אין אדם, לא ּבבחינת אבל אדם, ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּבבחינת
הּׁשּנּוי ענין ּכי הּוא, זה על והּטעם ׁשּנּוי. ְְִִִִִִֶַַַַַָנחּומין,
לכאן סברא יׁש ּבׂשכל ּכי ּבׂשכל, (ּבעּקר) ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא

הּמּדֹות ׁשּגם היינּו ּומּדֹות, מֹוחין הּוא ׁשאדם וכיון לכאן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּוסברא
ּגם מׁשּתּנים ּבּׂשכל ׁשּנּוי ּכׁשּנעׂשה לכן, הּׂשכל, ּפי על הם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבאדם
ׁשאין עצמי רצֹון היינּו מהּׂשכל, ׁשּלמעלה רצֹון ּכן ּׁשאין מה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמּדֹות.
למעלה, זה ּדר ועל מׁשּתּנה. אינֹו ּכמּוס, טעם לא ּגם טעם, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹלֹו

דא נכללׁשּבּספירֹות הּכתר חּצֹונּיּות (ׁשּגם הּכתר ּבחּצֹונּיּות וגם צילּות ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ
ׁשּי אין אדם) (לא הּכתר ּבפנימּיּות אבל ׁשּנּוי, ׁשּי אדם), ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבבחינת
ׁשּיׂשראל ידי ׁשעל מהּמאמר ּדמׁשמע ּבזה להבין צרי זה ּפי ועל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנּוי.
ׁשּי אי ּדלכאֹורה, הרחֹוק, מּקיף ּגם ּבפנימּיּות נמׁש ּבּסּכה ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָֻיֹוׁשבים

הרחֹוק. ּבּמּקיף ִִַַָָׁשּנּוי

ּבאLÈÂד) ׁשאינֹו ּבזה מגּדר הּוא ׁשמּקיף ּדזה ּבזה, הּבאּור לֹומר ¿≈ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
עצמּות מּצד אבל עצמֹו, מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הּוא ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָּבהתיּׁשבּות
יכל הּמּקיף ּגם לפנימי, מּקיף ּבין חּלּוק אין ׁשּלגּביּה איןֿסֹוף, ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹאֹור
הם ממׁשיכים ּבּסּכה יֹוׁשבים ׁשּיׂשראל ידי ועל ּבהתיּׁשבּות. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻלבֹוא
אֹורֹות נעׂשים הּמּקיפים אֹורֹות ּגם זה ידי ועל איןֿסֹוף, אֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַמעצמּות
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(˙eËLÙa) ˙Bkqa eLÈ Ï‡NÈa ÁÊ‡‰ ÏÎc Let‰ ‰‰Â¿ƒ≈«≈¿»»∆¿»¿ƒ¿»≈≈¿«À¿«¿

Ùea ˙BÓL) ‰hÓÏ Ï‡NiL ,‡e‰‰kqa LÈÏ ÌÈÎÈˆ (ÌÈ ∆ƒ¿»≈¿«»¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈«À»
‰Úe„iהגשמית( Èt ÏÚÂ .(‰ËeLÙk10B˙B‡aL ÌÈLet‰ ÏkL ƒ¿»¿«ƒ«»«∆»«≈ƒ∆¿

˙Bkqa eLÈc ÔÈÚ‰ ÌbL ,ÔeÓ ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎiL ˜eÒt‰«»«»ƒ∆»∆»∆«»ƒ¿»¿≈¿«À
aה של ‰BÁ˜אורות ÛÈwn ««ƒ»»
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È„È ÏÚ ,‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆«¿≈
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Ï‡ ,Ì„‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»»¬»
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הּידּוע ּפי על זה ויּובן ּבפרּוׁש13מתיּׁשבים. ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
ׁש(ּבראׁש14הּכתּוב ּדהענינים חּגינּו, ליֹום ּבּכסה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

והעלם), (ּכּסּוי ּבּכסה הם הּכּפרים ּו)ביֹום ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהּׁשנה
ׁשהעבֹודה מּובן, ּדמּזה ּבסּכֹות. הם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻמתּגּלים
ּדיֹום הּתׁשּובה ּגּלּוי היא ּתׁשבּו ְְְְִִֵַַָֻּדבּסּכֹות

אֹור15הּכּפרים מעצמּות ההמׁשכה היא ידּה ׁשעל , ְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ההמׁשכה ּתׁשבּו, ּדבּסּכֹות העבֹודה ידי ועל (ּכדלקּמן). ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָֻאיןֿסֹוף
ּבגּלּוי. היא הּכּפרים ּדיֹום הּתׁשּובה ידי ׁשעל איןֿסֹוף אֹור ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֻמעצמּות

מתיּׁשבים. אֹורֹות נעׂשים הּמּקיפים אֹורֹות ּגם זה, ידי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַועל

ŒÏÚÂÈtנעׂשית16הּידּוע ידּה ׁשעל ּדלתּתא) (אתערּותא האדם ׁשעבֹודת ¿«ƒְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
) ההמׁשכה,ההמׁשכה מעין להיֹות צריכה דּלעילא) אתערּותא ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ

למעלה ׁשּנּוי נעׂשה ּתׁשבּו ּדבּסּכֹות העבֹודה ידי ׁשעל ּדזה להֹוסיף, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻיׁש
ׁשהעבֹודה לפי הּוא מתיּׁשבים) אֹורֹות נעׂשים הּמּקיפים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָ(ׁשאֹורֹות
ּדהּטעם ּבהקּדים, זה ויּובן הּׁשּנּוי. לענין (ּגם) ׁשּיכת ּתׁשבּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּדבּסּכֹות
לפי הּוא הּפגמים ּכל מתּתּקנים הּתׁשּובה ידי ׁשעל לזה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ(ּבפׁשטּות)

חדׁשה מציאּות ונעׂשה האדם מׁשּתּנה הּתׁשּובה ידי ּובלׁשֹון17ׁשעל . ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּדענין18הרמּב"ם הּמעׂשים. אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו ואיני אחר אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

דבּצּדיקים ּכפׁשּוטּה. ּבתׁשּובה ּבעּקר הּוא הּתׁשּובה19זה עבֹודת ּגם , ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָ
אסרה הּקֹודמת, ּומּמציאּותם מּמּצבם ׁשּיֹוצאים הּוא ׁשענינּה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּלהם

קֹונם,20מּכאן רצֹון את לעׂשֹות רֹוצים ׁשּצּדיקים ּכיון מּכלֿמקֹום , ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
לבֹוא היא ּבגּוף הּנׁשמה ּבירידת קֹונם) (רצֹון ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָוהּכּונה
נכלל ׁשּלהם) הּתׁשּובה לפני (ּגם ּדהּצּדיקים ּבהרצֹון הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלתׁשּובה,
ּכן ׁשאין מה הּתׁשּובה. ידי ׁשעל מּמציאּותם היציאה ּגם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ(ּבהעלם)
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ט     

הּידּוע ּפי על זה ויּובן ּבפרּוׁש13מתיּׁשבים. ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
ׁש(ּבראׁש14הּכתּוב ּדהענינים חּגינּו, ליֹום ּבּכסה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

והעלם), (ּכּסּוי ּבּכסה הם הּכּפרים ּו)ביֹום ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהּׁשנה
ׁשהעבֹודה מּובן, ּדמּזה ּבסּכֹות. הם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻמתּגּלים
ּדיֹום הּתׁשּובה ּגּלּוי היא ּתׁשבּו ְְְְִִֵַַָֻּדבּסּכֹות

אֹור15הּכּפרים מעצמּות ההמׁשכה היא ידּה ׁשעל , ְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ההמׁשכה ּתׁשבּו, ּדבּסּכֹות העבֹודה ידי ועל (ּכדלקּמן). ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָֻאיןֿסֹוף
ּבגּלּוי. היא הּכּפרים ּדיֹום הּתׁשּובה ידי ׁשעל איןֿסֹוף אֹור ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֻמעצמּות

מתיּׁשבים. אֹורֹות נעׂשים הּמּקיפים אֹורֹות ּגם זה, ידי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַועל

ŒÏÚÂÈtנעׂשית16הּידּוע ידּה ׁשעל ּדלתּתא) (אתערּותא האדם ׁשעבֹודת ¿«ƒְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
) ההמׁשכה,ההמׁשכה מעין להיֹות צריכה דּלעילא) אתערּותא ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ

למעלה ׁשּנּוי נעׂשה ּתׁשבּו ּדבּסּכֹות העבֹודה ידי ׁשעל ּדזה להֹוסיף, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻיׁש
ׁשהעבֹודה לפי הּוא מתיּׁשבים) אֹורֹות נעׂשים הּמּקיפים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָ(ׁשאֹורֹות
ּדהּטעם ּבהקּדים, זה ויּובן הּׁשּנּוי. לענין (ּגם) ׁשּיכת ּתׁשבּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּדבּסּכֹות
לפי הּוא הּפגמים ּכל מתּתּקנים הּתׁשּובה ידי ׁשעל לזה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ(ּבפׁשטּות)

חדׁשה מציאּות ונעׂשה האדם מׁשּתּנה הּתׁשּובה ידי ּובלׁשֹון17ׁשעל . ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּדענין18הרמּב"ם הּמעׂשים. אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו ואיני אחר אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

דבּצּדיקים ּכפׁשּוטּה. ּבתׁשּובה ּבעּקר הּוא הּתׁשּובה19זה עבֹודת ּגם , ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָ
אסרה הּקֹודמת, ּומּמציאּותם מּמּצבם ׁשּיֹוצאים הּוא ׁשענינּה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּלהם

קֹונם,20מּכאן רצֹון את לעׂשֹות רֹוצים ׁשּצּדיקים ּכיון מּכלֿמקֹום , ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
לבֹוא היא ּבגּוף הּנׁשמה ּבירידת קֹונם) (רצֹון ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָוהּכּונה
נכלל ׁשּלהם) הּתׁשּובה לפני (ּגם ּדהּצּדיקים ּבהרצֹון הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלתׁשּובה,
ּכן ׁשאין מה הּתׁשּובה. ידי ׁשעל מּמציאּותם היציאה ּגם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ(ּבהעלם)
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˙BB‡ Ìb ,‰Ê È„È¿≈∆«
˙BB‡ ÌÈÚ ÌÈÙÈwn‰««ƒƒ«¬ƒ

.ÌÈÈ˙Óƒ¿«¿ƒ
Úe„i‰ Èt ÏÚÂ16˙„BÚL ¿«ƒ«»«∆¬«

‡˙eÚ˙‡) Ì„‡‰»»»ƒ¿»»
d„È ÏÚL (‡z˙Ïcƒ¿«»∆«»»
‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈÚ«¬≈««¿»»
(‡ÏÈÚl„ ‡˙eÚ˙‡)ƒ¿»»ƒ¿≈»
ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿≈≈
,ÛÈÒB‰Ï LÈ ,‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈¿ƒ

ÏÚL ‰Êc‰„BÚ‰ È„È ¿∆∆«¿≈»¬»
‰Ú eLz ˙Bk„¿«À≈¿«¬∆
˙BB‡L) ‰ÏÚÓÏ ÈeLƒ¿«¿»∆

ÌÈÙÈwn‰ו ÌÈÚמשתנים ««ƒƒ«¬ƒ
‡e‰ (ÌÈÈ˙Ó ˙BB‡ƒ¿«¿ƒ
˙Bk„ ‰„BÚ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»¬»¿«À

eLzדיום התשובה [גילוי ≈¿
(Ìb)הכפורים], ˙ÎiL«∆∆«

‰Ê ÔeÈÂ .Èe‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿»«ƒ¿»∆
ÌÚh‰c ,ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ¿«««
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‰zLÓ ‰eLz‰ È„È¿≈«¿»ƒ¿«∆
˙e‡ÈˆÓ ‰ÚÂ Ì„‡‰»»»¿«¬∆¿ƒ

‰L„Á17ÔBLÏe . ¬»»ƒ¿
ÌaÓ‰18תשובה בעל »«¿«

כאומר שמו, ‡Áמשנה È‡¬ƒ«≈
‰ÚL LÈ‡‰ B˙B‡ ÈÈ‡Â¿≈ƒ»ƒ∆»»
‰Ê ÔÈÚc .ÌÈÚn‰ Ô˙B‡»««¬ƒ¿ƒ¿»∆
‰eL˙a wÚa ‡e‰¿ƒ»ƒ¿»

‰ËeLÙkעבירות .על ƒ¿»

ÌÈ˜Ècva„19‰eLz‰ ˙„BÚ Ìb הנעלה, dÈÚLבאופן Ì‰lL ¿««ƒƒ«¬««¿»∆»∆∆ƒ¿»»
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Ô‡kÓ20ÔBˆ ˙‡ ˙BÚÏ ÌÈˆB ÌÈ˜ÈcvL ÔÂÈk ÌB˜ÓÏkÓ , ƒ»ƒ»»≈»∆«ƒƒƒ«¬∆¿
ÌB˜[הקב"ה=]˙„ÈÈa (ÌB˜ ÔBˆ) ‰ÏÚÓlL ‰ek‰Â , »¿««»»∆¿«¿»¿»ƒƒ«

‡BÏ ‡È‰ Ûe‚a ‰ÓL‰«¿»»¿ƒ»
ÔBˆ‰a È‰ ,‰eL˙Ïƒ¿»¬≈¿»»
ÈÙÏ Ìb) ÌÈ˜Ècv‰c¿««ƒƒ«ƒ¿≈
ÏÏÎ (Ì‰lL ‰eLz‰«¿»∆»∆ƒ¿«

Ìb (ÌÏÚ‰a)המטרה ¿∆¿≈«
- «ÈˆÈ‰«¿ƒ‡‰והתכלית

È„È ÏÚL Ì˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ»∆«¿≈
Ôk ÔÈ‡L ‰Ó .‰eLz‰«¿»«∆≈≈
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י   

(לפני ׁשּקדם ּכיון ּכפׁשּוטֹו, ּתׁשּובה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּבבעל
הּקּב"ה, רצֹון עׂשה ׁשּלא ּכזה ּבמּצב היה ְְְֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּתׁשּובה)
אחר ׁשעֹוׂשה זה הרי ּבמזיד, עבירֹות עׂשה ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהרי
ידי ועל הּקדם, מּמּצבֹו המׁש זה אין ּתׁשּובה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכ

לגמרי. חדׁשה מציאּות נעׂשה ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָהּתׁשּובה

˜ÓÚeלֹומר יׁש החּדּוׁש21יֹותר ׁשענין , ¿…∆ְִִֵֵֶַַָ
לגּבי ּגם הּוא ּכפׁשּוטּה ְְְִִֵֶַַָָׁשּבתׁשּובה
והּכּונה ׁשהרצֹון ּדּלמעלה. והּכּונה ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָהרצֹון
ׁשהאדם היא והאדם העֹולם ּבבריאת ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָּדּלמעלה
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּכמאמר צּדיק, 22יהיה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

את והעביר ּופגם ׁשחטא ידי ועל צּדיקים. ׁשל ּבנׁשמֹותיהן נמל ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבמי
ידי על זה מתּקן ּכך ואחר והאדם) העֹולם ּדבריאת הּכּונה הפ) ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּדר
והּכח הּבריאה. ּבכּונת היה ׁשּלא חדׁש אֹור נמׁש זה ידי על ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּתׁשּובה,
ׁשּׁשרׁש לפי הּוא ,נמל ּדּבמי ּבהּכונה היה ׁשּלא חדׁש אֹור ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלהמׁשי
מׁשרׁשם ּגם למעלה ׁשהּוא איןֿסֹוף, אֹור ּבעצמּות הּוא ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָהּנׁשמֹות
האדם מׁשּתּנה הּתׁשּובה ידי ׁשעל ּדזה לֹומר, ויׁש .נמל ּדּבמי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבהענין
המׁש ׁשאינֹו אמּתי חּדּוׁש לגמרי, חדׁשה מציאּות ונעׂשה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּמציאּותֹו
הּנׁשמה עצם המׁשכת הּוא הּתׁשּובה ידי ׁשעל לפי הּוא, הּקדם, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמּמּצבֹו

איןֿסֹוף אֹור ּבעצמּות מׁשרׁשת ׁשהיא אין23ּכמֹו הּנׁשמה, עצם ּולגּבי , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
הּתׁשּובה. לפני ׁשהיה האדם ׁשל מּצבֹו מינּה' ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ'נפקא

ŒÏÚÂ‰ÊŒÈtּתׁשבּו ּדבּסּכֹות העבֹודה ידי ׁשעל ּבזה ּבאּור להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ּבאֹורֹות ׁשּנּוי נעׂשה הּכּפרים) ּדיֹום הּתׁשּובה ְְֲִִִִֶַַַָָֻ(ּגּלּוי
הּנׁשמה עצם ּדהמׁשכת הענין ּכי מתיּׁשבים, אֹורֹות ׁשּנעׂשים ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמּקיפים

ׁשהאדם ּבזה מתּגּלה הּתׁשּובה ידי ולכן,24מּמציאּותֹוׁשעל , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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קעב)21 ס"ע אלול מלוקט המאמרים ספר – מנחם תורת ואילך. ריח ע' שם מנחם תורת גם ראה

זו שנה גו' יהי' לא אדם וכל ד"ה גם וראה מנחםואילך. (תורת שם 67 ובהערה ח, סעיף (תשכ"ג)

פ). ע' תשרי מלוקט המאמרים ספר (ג).)22– א פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, שורש)23ב"ר מצד אבל

ס"ה. כדלהלן זה שינוי להיות אפשר אי נמלך, דבמי בהענין שנעשה)24הנשמה שהשינוי להעיר,

מצד היא דקב"ע עול, הקבלת בענין גם אלא הפנימיים בהכחות רק לא הוא התשובה ע"י בהאדם

(בחג נעשה הכפורים דיום התשובה שע"י יובן, זה פי ועל הגלויים. מכחות שלמעלה הנשמה עצם

שינוי מתיישבים.הסוכות) אורות שנעשים ,

    
BeLÙk ‰eLz ÏÚaעבירות על בתשובה Ì„wLשחוזר ÔÂÈk , ¿««¿»ƒ¿≈»∆…∆

,‰aw‰ ÔBˆ ‰Ú ‡lL ‰Êk Óa ‰È‰ ‰eLz‰ ÈÙÏƒ¿≈«¿»»»¿«»»∆∆…»»¿«»»
,‰eLz k Á‡ ‰BÚL ‰Ê È‰ ,„ÈÊÓa ˙BÈÚ ‰Ú È‰L∆¬≈»»¬≈¿≈ƒ¬≈∆∆∆««»¿»
‰Ú ‰eLz‰ È„È ÏÚÂ ,Ì„w‰ BnÓ LÓ‰ ‰Ê ÔÈ‡≈∆∆¿≈ƒ«»«…∆¿«¿≈«¿»«¬∆

ÈÓÏ ‰L„Á ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¬»»¿«¿≈
הקודמת ממציאותו .שמשתנה
ÓBÏ LÈ ˙BÈ ˜ÓÚe21, ¿…∆≈≈«

LecÁ‰ ÔÈÚL∆ƒ¿»«ƒ
‡e‰ ‰eLÙk ‰eL˙aL∆ƒ¿»ƒ¿»

אלא האדם, אצל רק »Ìbלא
‰ek‰Â ÔBˆ‰ ÈaÏ¿«≈»»¿««»»
ÔBˆ‰L .‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»∆»»
˙‡Èa ‰ÏÚÓÏc ‰ek‰Â¿««»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«
‡È‰ Ì„‡‰Â ÌÏBÚ‰»»¿»»»ƒ
,˜Ècˆ ‰È‰È Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿∆«ƒ

ÏÊ Ó‡Ók22ÈÓa ¿«¬»¿ƒ
ÏÓ[התייעץ=]לברוא אם ƒ¿»

העולם, ÏLאת Ô‰È˙BÓLa¿ƒ¿≈∆∆
ÌÈ˜Ècˆבמחשבתו שעלתה «ƒƒ

ממעשי לו שיהיה רוח הנחת

רצה ולכן בעולם, הצדיקים

העולם את È„Èלברוא ÏÚÂ .¿«¿≈
˙‡ ÈÚ‰Â ÌÙe ‡ÁL∆»»»«¿∆¡ƒ∆
‰ek‰ Ù‰ c‰«∆∆≈∆««»»
Ì„‡‰Â ÌÏBÚ‰ ˙‡Ècƒ¿ƒ«»»¿»»»
ÏÚ ‰Ê Ôw˙Ó k Á‡Â¿««»¿«≈∆«
‰Ê È„È ÏÚ ,‰eLz‰ È„È¿≈«¿»«¿≈∆
‡lL L„Á B‡ LÓƒ¿»»»∆…

‰‡Èa‰ ˙eÎa ‰È‰כח »»¿«»««¿ƒ»
לתקן גם ואח"כ ולשאת להכיל

החטא פגם Ák‰Âאת .¿«…«
‡lL L„Á B‡ ÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ»»∆…

‰È‰- העולם בבריאת - »»
‡e‰ ,ÏÓ ÈÓac ‰Âk‰a¿««»»∆¿ƒƒ¿»
˙BÓLp‰ LL ÈÙÏ¿ƒ∆…∆«¿»
ŒÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚa ‡e‰¿«¿≈
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,ÛBÒ∆¿«¿»«
ÈÓac ÔÈÚ‰a ÌLLÓƒ»¿»¿»ƒ¿»∆¿ƒ
‰Êc ,ÓBÏ LÈÂ .ÏÓƒ¿»¿≈«¿∆
‰eLz‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«¿»
Ì„‡‰ ‰pzLÓƒ¿«∆»»»
‰ÚÂ B˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ¿«¬∆
,ÈÓÏ ‰L„Á ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¬»»¿«¿≈
BÈ‡L ÈzÓ‡ LecÁƒ¬ƒƒ∆≈
,Ì„w‰ BnÓ LÓ‰∆¿≈ƒ«»«…∆
È„È ÏÚL ÈÙÏ ,‡e‰¿ƒ∆«¿≈

˙LLÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰eLz‰«¿»«¿»«∆∆«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆
ÛBÒŒÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚa23‡˜Ù ÔÈ‡ ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÈaÏe , ¿«¿≈¿«≈∆∆«¿»»≈«¿»

ÈÓמקום תפיסת אין גם וממילא ומשמעות חשיבות שאין [=תוצאה] ƒ»
ל ‰eLz‰והשפעה ÈÙÏ ‰È‰L Ì„‡‰ ÏL BÓהנשמה עצם כי «»∆»»»∆»»ƒ¿≈«¿»

אין אור לעצמות קשורה תמיד

החטא בשעת גם .סוף,
ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ

L ‰Êa e‡aÈ„È ÏÚ ≈»∆∆«¿≈
eLz ˙Bk„ ‰„BÚ‰»¬»¿«À≈¿
ÌBÈc ‰eLz‰ Èelbƒ«¿»¿
ÈepL ‰Ú ÌÈtk‰«ƒÀƒ«¬∆ƒ
ÌÈÙÈwn‰ ˙BB‡a»««ƒƒ
˙BB‡ ÌÈÚpL∆«¬ƒ
ÔÈÚ‰ Èk ,ÌÈÈ˙Óƒ¿«¿ƒƒ»ƒ¿»
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÎLÓ‰„¿«¿»«∆∆«¿»»
‰eLz‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«¿»
Ì„‡‰L ‰Êa ‰lb˙Óƒ¿«∆»∆∆»»»

B˙e‡ÈˆnÓ ‰pzLÓ24, ƒ¿«∆ƒ¿ƒ
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ּתׁשבּו ּבּסּכֹות ידי ׁשעל העצמּות ּדהמׁשכת ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֻהּגּלּוי
הּׁשּנּוי, ּבענין הּוא הּכּפרים) ּדיֹום הּתׁשּובה ְְְְִִִִִַַַָָֻ(ּגּלּוי
אֹורֹות להיֹות מׁשּתּנים הּמּקיפים ְְִִִִִֶַַַׁשאֹורֹות

ְְִִַמתיּׁשבים.

ׁשּמׁשרׁשתLÈÂה) הּנׁשמה ּדעצם ׁשהגּלּוי לֹומר, ¿≈ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
מּׁשרׁש (ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ְְְְִֵֶֶַַָֹּבעצמּות

נמל ּדּבמי ּבהענין ּתׁשּובה,הּנׁשמֹות ידי ׁשעל ( ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּובהּסּבה עצמּה ּבהּתׁשּובה ענינים. ּבׁשני ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהּוא
ׁשהאדם ּדזה הּוא, והענין לּתׁשּובה. ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּמביאה
ׁשרׁש מּצד הּוא ׁשחטא לאחרי ּתׁשּובה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹעֹוׂשה
מהענין ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ּבעצמּות ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָהּנׁשמה
ּדּבמי ּבהענין הּנׁשמֹות ׁשרׁש ׁשּמּצד .נמל ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּדּבמי
ׁשחטא ידי על צּדיקים, ׁשל ּבנׁשמֹותיהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמל
נפרד הּוא ,(נמל ּדּבמי הּכּונה הפ) ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּופגם
ּתׁשּובה עֹוׂשה הּוא ׁשחטא ׁשּלאחרי וזה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָמּׁשרׁשֹו,
ׁשרׁש ּגּלּוי מּצד הּוא מציאּותֹו, את ְְִִִֶֶֶַַֹּומׁשּנה

ועֹוד .נמל ּדּבמי מהענין ׁשּלמעלה איןֿסֹוף, אֹור ּבעצמּות ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנׁשמה
ׁשּנקּדת לפי היא ּבתׁשּובה לחזר אֹותֹו ׁשּמביאה ּדהּסּבה ּבזה, ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻענין
הּיהדּות נקּדת מתעֹוררת (וכאׁשר ּבׁשלימּות ּתמיד היא ׁשּבֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֻהּיהדּות
ׁשּנקּדת וזה ּתׁשּובה), ועֹוׂשה נפרד להיֹות אפן ּבׁשּום רֹוצה אינֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּבֹו,
היא הּנׁשמה החטא ּבׁשעת ּדגם ּבׁשלימּות, ּתמיד היא ׁשּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּיהדּות

יתּבר אּתֹו היא25ּבאמנה ּבאלקּות ּדהּנׁשמה ׁשההתקּׁשרּות לפי הּוא , ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּומצֹות ּתֹורה ידי ׁשעל מההתקּׁשרּות ׁשּלמעלה עצמית, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהתקּׁשרּות

.(נמל ּדּבמי ְְְִִִֶָָָ(הענין

˜elÁ‰Âלאחרי ׁשּגם ּבזה הּנׁשמה ּדעצם ׁשהּגּלּוי הּוא, הענינים ּדׁשני ¿«ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
נפרד נעׂשה החטאים ידי ׁשעל הּוא להוי', ׁשב הּוא ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהחטאים
ׁשּׁשרׁש ׁשּכיון אּלא עליהם), ּתׁשּובה לעׂשֹות צרי (ׁשּלכן ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמאלקּות
,נמל ּדּבמי מהענין ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ּבעצמּות הּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנׁשמה
לעׂשֹות ּביכלּתֹו ולכן ּבחּצֹונּיּות, רק הּוא החטאים ידי ׁשעל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּפרּוד
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יי     

ּתׁשבּו ּבּסּכֹות ידי ׁשעל העצמּות ּדהמׁשכת ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֻהּגּלּוי
הּׁשּנּוי, ּבענין הּוא הּכּפרים) ּדיֹום הּתׁשּובה ְְְְִִִִִַַַָָֻ(ּגּלּוי
אֹורֹות להיֹות מׁשּתּנים הּמּקיפים ְְִִִִִֶַַַׁשאֹורֹות

ְְִִַמתיּׁשבים.

ׁשּמׁשרׁשתLÈÂה) הּנׁשמה ּדעצם ׁשהגּלּוי לֹומר, ¿≈ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
מּׁשרׁש (ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ְְְְִֵֶֶַַָֹּבעצמּות

נמל ּדּבמי ּבהענין ּתׁשּובה,הּנׁשמֹות ידי ׁשעל ( ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּובהּסּבה עצמּה ּבהּתׁשּובה ענינים. ּבׁשני ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהּוא
ׁשהאדם ּדזה הּוא, והענין לּתׁשּובה. ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּמביאה
ׁשרׁש מּצד הּוא ׁשחטא לאחרי ּתׁשּובה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹעֹוׂשה
מהענין ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ּבעצמּות ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָהּנׁשמה
ּדּבמי ּבהענין הּנׁשמֹות ׁשרׁש ׁשּמּצד .נמל ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּדּבמי
ׁשחטא ידי על צּדיקים, ׁשל ּבנׁשמֹותיהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמל
נפרד הּוא ,(נמל ּדּבמי הּכּונה הפ) ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּופגם
ּתׁשּובה עֹוׂשה הּוא ׁשחטא ׁשּלאחרי וזה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָמּׁשרׁשֹו,
ׁשרׁש ּגּלּוי מּצד הּוא מציאּותֹו, את ְְִִִֶֶֶַַֹּומׁשּנה

ועֹוד .נמל ּדּבמי מהענין ׁשּלמעלה איןֿסֹוף, אֹור ּבעצמּות ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנׁשמה
ׁשּנקּדת לפי היא ּבתׁשּובה לחזר אֹותֹו ׁשּמביאה ּדהּסּבה ּבזה, ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻענין
הּיהדּות נקּדת מתעֹוררת (וכאׁשר ּבׁשלימּות ּתמיד היא ׁשּבֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֻהּיהדּות
ׁשּנקּדת וזה ּתׁשּובה), ועֹוׂשה נפרד להיֹות אפן ּבׁשּום רֹוצה אינֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּבֹו,
היא הּנׁשמה החטא ּבׁשעת ּדגם ּבׁשלימּות, ּתמיד היא ׁשּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּיהדּות

יתּבר אּתֹו היא25ּבאמנה ּבאלקּות ּדהּנׁשמה ׁשההתקּׁשרּות לפי הּוא , ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּומצֹות ּתֹורה ידי ׁשעל מההתקּׁשרּות ׁשּלמעלה עצמית, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהתקּׁשרּות

.(נמל ּדּבמי ְְְִִִֶָָָ(הענין

˜elÁ‰Âלאחרי ׁשּגם ּבזה הּנׁשמה ּדעצם ׁשהּגּלּוי הּוא, הענינים ּדׁשני ¿«ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
נפרד נעׂשה החטאים ידי ׁשעל הּוא להוי', ׁשב הּוא ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהחטאים
ׁשּׁשרׁש ׁשּכיון אּלא עליהם), ּתׁשּובה לעׂשֹות צרי (ׁשּלכן ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמאלקּות
,נמל ּדּבמי מהענין ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ּבעצמּות הּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנׁשמה
לעׂשֹות ּביכלּתֹו ולכן ּבחּצֹונּיּות, רק הּוא החטאים ידי ׁשעל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּפרּוד
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,Èep‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÌÈk‰ ÌBÈc ‰eLz‰ Èelb eLz≈¿ƒ«¿»¿«ƒÀƒ¿ƒ¿»«ƒ
ÌÈÈ˙Ó ˙BB‡ ˙BÈ‰Ï ÌÈpzLÓ ÌÈÙÈ‰ ˙BB‡Lכפי ∆««ƒƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ

התשובה) (עבודת מהותו שינוי היא תשבו" "בסוכות האדם שעבודת המבואר

לפעול זו עבודה בכוח כן ועל

שיהיה המקיף שינוי למעלה

בפנימיות.

Èel‚‰L ,ÓBÏ LÈÂ ‰¿≈«∆«ƒ
˙LLÓL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ„¿∆∆«¿»»∆À¿∆∆
BÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈
LÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…∆
ÈÓac ÔÈÚ‰a ˙BÓLp‰«¿»¿»ƒ¿»∆¿ƒ
,‰eLz È„È ÏÚL ÏÓƒ¿«∆«¿≈¿»

ÌÈÈÚ ÈLa ‡e‰.א ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
e ÓˆÚ ‰eLz‰a.ב ¿«¿»«¿»

‰‡ÈL ‰a‰¿«ƒ»∆¿ƒ»
,‡e‰ ÔÈÚ‰Â ‰eLzÏ«¿»¿»ƒ¿»
‰NBÚ Ì„‡‰L ‰Êc¿∆∆»»»∆
‡ËÁL ÈÁ‡Ï ‰eLz¿»¿«¬≈∆»»

„vÓ ‡e‰של LLכחה ƒ«…∆
B‡ ˙eÓˆÚa ‰ÓLp‰«¿»»¿«¿
‰ÏÚÓlL BÔÈ‡≈∆¿«¿»
ÏÓ ÈÓac ÔÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«
˙BÓLp‰ LL „vL∆ƒ«…∆«¿»
ÏÓ ÈÓac ÔÈÚ‰a¿»ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«
,ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰È˙BÓLa¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
Ì‚Ùe ‡ËÁL È„È ÏÚ«¿≈∆»»»«
ÈÓac ‰ek‰ Ù‰≈∆««»»∆¿ƒ
„Ù ‡e‰ ,ÏÓƒ¿«ƒ¿«

BLÓמנגד החטא מעשה כי ƒ»¿
דבמי שרשו מצד ולכן לשרשו,

אפשרות לו אין כבר נמלך

תשובה ÊÂ‰לעשות ,¿∆
‡e‰ ‡ËÁL ÈÁ‡lL∆¿«¬≈∆»»
˙‡ ‰pLÓe ‰eLz ‰NBÚ∆¿»¿«∆∆
Èelb „vÓ ‡e‰ ,B˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ«ƒ
˙eÓˆÚa ‰ÓLp‰ LL…∆«¿»»¿«¿
‰ÏÚÓlL ,BÔÈ‡ B‡≈∆¿«¿»
ÏÓ ÈÓac ÔÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«
‰aÈ‰„ ,‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ¿ƒ¿»¿∆¿«ƒ»
ÊÁÏ B˙B‡ ‰‡ÈL∆¿ƒ»«¬…
ÈÙÏ ‡È‰ ‰eL˙aƒ¿»ƒ¿ƒ
‡È‰ BaL ˙e„‰i‰ ˙c˜pL∆¿À«««¬∆ƒ
L‡ÎÂ ˙eÓÈÏLa „ÈÓz»ƒƒ¿≈¿«¬∆

˙BÚ˙Ó˙e„‰i‰ ˙„e˜ ƒ¿∆∆¿«««¬
ÌeLa ‰ˆB BÈ‡ ,BaL∆≈∆¿

BaL ˙e„‰i‰ ˙c˜pL ‰ÊÂ ,‰eLz ‰NBÚÂ „Ù ˙BÈ‰Ï ÔÙ‡…∆ƒ¿ƒ¿»¿∆¿»¿∆∆¿À«««¬∆
‡È‰ ‰ÓLp‰ ‡ËÁ‰ ˙ÚLa Ì‚c ,˙eÓÈÏLa „ÈÓz ‡È‰כתמיד ƒ»ƒƒ¿≈¿«ƒ¿««≈¿«¿»»ƒ

‰Ó‡a[ההתקשרות בתוקף a˙È[=נאמנות, Bz‡25ÈÙÏ ‡e‰ , ¿»¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ
,˙ÈÓˆÚ ˙e˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a ‰ÓLp‰c ˙e˜˙‰‰L∆«ƒ¿«¿¿«¿»»∆¡…ƒƒ¿«¿«¿ƒ
˙e˜˙‰‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«ƒ¿«¿
˙BˆÓe ‰Bz È„È ÏÚL∆«¿≈»ƒ¿

ÏÓ ÈÓac ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«
ÌÈÈÚ‰ ÈL„ ˜elÁ‰Â¿«ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
כח הנותנת הנשמה שרש גילוי

היהדות ונקודת בתשובה, לחזור

יתברך אתו באמנה שתמיד

ÌˆÚc Èelb‰L ,‡e‰∆«ƒ¿∆∆
ÈÁ‡Ï ÌbL ‰Êa ‰ÓLp‰«¿»»»∆∆«¿«¬≈
,ÈÂ‰Ï L ‡e‰ ÌÈ‡ËÁ‰«¬»ƒ»«¬«»
ÌÈ‡ËÁ‰ È„È ÏÚL ‡e‰∆«¿≈«¬»ƒ

‰NÚזמן Ù„באותו «¬∆ƒ¿»
Èˆ ÔÎlL ˙e˜Ï‡Ó≈¡…∆»≈»ƒ
,Ì‰ÈÏÚ ‰eLz ˙BNÚÏ«¬¿»¬≈∆
LL ÔÂÈkL ‡l‡∆»∆≈»∆…∆
˙eÓˆÚa ‡e‰ ‰ÓLp‰«¿»»¿«¿
‰ÏÚÓlL BÔÈ‡ B‡≈∆¿«¿»
,ÏÓ ÈÓac ÔÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«
È„È ÏÚL „e‰«≈∆«¿≈
˜ ‡e‰ ÌÈ‡ËÁ‰«¬»ƒ«
BzÏÎÈa ÔÎÏÂ ,˙eiBvÈÁa¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿
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יי   

ּדעצם והּגּלּוי הּפנימּיּות). ּגּלּוי ידי (על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּתׁשּובה
ּבתׁשּובה, לחזר אֹותֹו ׁשּמביאה ּבהּסּבה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה
מּלכּתחּלה נעׂשה לא החטאים ידי ׁשעל ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹהּוא,
ּדעצם העצמית ּבההתקּׁשרּות וׁשלֹום חס ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּגרעֹון
ּבאמנה היא החטא ּבׁשעת וגם ּבאלקּות, ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָֹהּנׁשמה

יתּבר לעילאּתֹו ׁשּנתּבאר ּדר על והּוא . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
יהיה לא אדם וכל הּמתחיל ּדּבּור ),26(ּבהּמאמר ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹ

איןֿ אֹור מעצמּות ההמׁשכה ידי ׁשעל ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָּדהּכּפרה
החטאים ידי ׁשעל ּבאפן היא הרצֹון ּבעל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹסֹוף
אֹור מעצמּות ההמׁשכה ידי ועל פגם, ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָנעׂשה
ּבהרצֹון, מכרח ׁשאינֹו הרצֹון ּבעל ְְֵֵֶַַָָָָָֻאיןֿסֹוף

ׁשל עּצּומֹו ׁשּמּצד והּכּפרה הּפגמים. ְְִִִֶֶַַַַָָָ
אּלא) ּפעּלה, ׁשל ּבאפן (לא היא הּכּפרים ְְִִִֶֶֶַָָֹֹֻֻיֹום
הּנׁשמה עצם ׁשל ההתקּׁשרּות מתּגּלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּביֹום

מּלכּתחּלה. ּפגם אין זֹו ׁשּבדרּגא הרצֹון), מּבעל (ׁשּלמעלה העצמּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעם

ŒÏÚÂ‰ÊŒÈtּבאּור להֹוסיף מכּפר27יׁש הּכּפרים יֹום ׁשל ׁשעּצּומֹו ּבזה ¿«ƒ∆ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻ
לּׁשבים ּדעּצּומֹו28(ּדוקא) הענין המׁשכת ׁשּתהיה ּבכדי ּכי , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

צריכה העצמּות, עם הּנׁשמה ּדעצם העצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי יֹום, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשל
הּׁשנה, ּבראׁש הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ּדר [ועל ּדהאדם עׂשיה איזֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלהיֹות

עליכם ּדתמליכּוני העבֹודה ידי על הּמביאה29ׁשהיא ׁשהּסּבה וכיון ,[ ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
היא הּתׁשּובה ידי על לכן, העצמית, התקּׁשרּות היא ּתׁשּובה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָלעׂשֹות

יֹום. ׁשל דעּצּומֹו הענין ְְְִִֶַַָָָהמׁשכת

לעילe‡eו) ׁשּנתּבאר מה ּבהקּדים יּובן יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
לנּו יבחר הּמתחיל ּדּבּור ׁשֹופר30(ּבהּמאמר ׁשּבתקיעת ,( ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָ

קּיּום ענינים. ג' עליכם, ּתמליכּוני נעׂשה זה ידי ׁשעל הּׁשנה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּדראׁש
הרצֹון את המעֹוררת ּדּלתּתא האתערּותא ׁשהיא ׁשֹופר, דתקיעת ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמצוה

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

ואילך).)26 עט ע' תשרי מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ז הביאור)27סעיף על נוסף

שם. הנ"ל אדם וכל ד"ה 58.)28שבהמאמר הערה הנ"ל ד"ה וראה ה"ג. פ"א תשובה הל' רמב"ם

שם)29 מנחם (תורת ס"ו (תשכ"ג) זו שנה גו' לנו יבחר ד"ה בארוכה וראה ב. לד, שם א. טז, ר"ה

ה). ח).)30ע' ע' שם מנחם (תורת ט סעיף

    
ÌˆÚ„ Èelb‰Â .(˙eiÓÈt‰ Èelb È„È ÏÚ) ‰eLz ˙BÚÏ«¬¿»«¿≈ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿∆∆

‰aÈq‰a ‰ÓLp‰היהדות ÊÁÏדנקודת B˙B‡ ‰‡ÈnL «¿»»¿«ƒ»∆¿ƒ»«¬…
‰lÁzÎlÓ ‰Ú ‡Ï ÌÈ‡ËÁ‰ È„È ÏÚL ,‡e‰ ,‰eL˙aƒ¿»∆«¿≈«¬»ƒ…«¬∆ƒ¿«¿ƒ»

שום קצר לזמן ‰ÈÓˆÚ˙אפילו ˙eM˜˙‰‰a ÌBÏLÂ ÒÁ ÔBÚb≈»«¿»¿«ƒ¿«¿»«¿ƒ
,˙e˜Ï‡a ‰ÓLp‰ ÌˆÚ„¿∆∆«¿»»»¡…
‡È‰ ‡ËÁ‰ ˙ÚMa Ì‚Â¿«ƒ¿««≈¿ƒ
‡e‰Â .a˙È Bz‡ ‰Ó‡a¿»¿»ƒƒ¿»≈¿
ÏÈÚÏ ‡a˙pL c ÏÚ«∆∆∆ƒ¿»≈¿≈
ÏÈÁ˙n‰ eac Ó‡n‰a)«««¬»ƒ««¿ƒ

‰È‰È ‡Ï Ì„‡ ÏÎÂ26,( ¿»»»…ƒ¿∆
È„È ÏÚL ‰tk‰„¿««»»∆«¿≈

ÚÓ ‰ÎLÓ‰‰B‡ ˙eÓˆ ««¿»»≈«¿
ÔBˆ‰ ÏÚa ÛBÒÔÈ‡≈««»»
הקודם הרצון לשנות הכח שבידו

È„È ÏÚL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆«¿≈
Ì‚t ‰Ú ÌÈ‡ËÁ‰«¬»ƒ«¬»¿»

זמן È„Èבאותו ÏÚÂ ,¿«¿≈
B‡ ˙eÓˆÚÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈«¿
ÔBˆ‰ ÏÚa ÛBÒÔÈ‡≈««»»

ÁÎÓ BÈ‡L(חייב) ∆≈À¿»
ÔBˆ‰aדווקא וכך,זה ¿»»

.ÌÈÓ‚t‰ ÌÈtk˙Óƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ
BÓevÚ „vnL ‰tk‰Â¿««»»∆ƒ«ƒ

ÌÈtk‰ ÌBÈ ÏLמעלת=] ∆«ƒÀƒ
המכפרת] היא עצמה È‰ƒ‡היום

,‰lÚt ÏL ÔÙ‡a ‡Ï)…¿…∆∆¿À»
‰lb˙Ó ‰Ê ÌBÈaL (‡l‡∆»∆¿∆ƒ¿«»
ÌˆÚ ÏL ˙eM˜˙‰‰«ƒ¿«¿∆∆∆
˙eÓˆÚ‰ ÌÚ ‰ÓLp‰«¿»»ƒ»«¿
ÏÚaÓ ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»ƒ««
ÔÈ‡ BÊ ‡b„aL ,(ÔBˆ‰»»∆¿«¿»≈

.‰lÁzÎlÓ Ì‚tכיון ¿»ƒ¿«¿ƒ»
היהודי נשאר נשמתו, שבפנימיות

קשור ובנאמנות בתוקף תמיד

והעבירות הפגמים וכל לקב"ה,

הכחות מפני רק שייכים

על המעלימים שבו החיצוניים

נשמתו. פנימיות

ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ
e‡a27ÏL BÓevÚL ‰Êa ≈»∆∆ƒ∆

tÎÓ ÌÈtk‰ ÌBÈ«ƒÀƒ¿«≈
ÌÈMÏ (‡˜Âc)«¿»«»ƒ

28È„Îaבתשובה Èk ,ƒƒ¿≈
ÔÈÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿»«»ƒ¿»

,ÌBÈ ÏL BÓevÚ„שמעלת ¿ƒ∆
הוא זה Èelbƒיום

‰ÎÈˆ ,˙eÓˆÚ‰ ÌÚ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ„ ˙ÈÓˆÚ‰ ˙eM˜˙‰‰«ƒ¿«¿»«¿ƒ¿∆∆«¿»»ƒ»«¿¿ƒ»
BÊÈ‡ ˙BÈ‰Ïפעולת‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb „ ÏÚÂ Ì„‡‰c ÈÚ ƒ¿≈¬ƒ¿»»»¿«∆∆ƒ∆∆«¿»»

‰„BÚ‰ È„È ÏÚ ‡È‰L ,‰M‰ L‡aהאדם „˙ÈeÎÈÏÓשל ¿…«»»∆ƒ«¿≈»¬»¿«¿ƒƒ
ÌÎÈÏÚשופר BÚÏ˙29בתקיעת ‰‡Èn‰ ‰aq‰L ÔÂÈÎÂ , ¬≈∆¿≈»∆«ƒ»«¿ƒ»«¬

˙eM˜˙‰ ‡È‰ ‰eLz¿»ƒƒ¿«¿
È„È ÏÚ ,ÔÎÏ ,˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ»≈«¿≈
˙ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰eLz‰«¿»ƒ«¿»«
.ÌBÈ ÏL BÓevÚ„ ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ∆
˙eiËÙa ÔÈÚ‰ e‡e (Â≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰Ó ÌÈc˜‰a ÔeÈ ,˙BÈ≈»¿«¿ƒ«

ÚÏ ‡a˙pLÓ‡n‰a) ÏÈ ∆ƒ¿»≈¿≈«««¬»
ÁÈ ÏÈÁ˙n‰ eacƒ««¿ƒƒ¿«

eÏ30ÙBL ˙ÚÈ˜˙aL ,( »∆ƒ¿ƒ«»
È„È ÏÚL ‰M‰ L‡c¿…«»»∆«¿≈
ÈeÎÈÏÓz ‰Ú ‰Ê∆«¬∆«¿ƒƒ

.ÌÈÈÚ ‚ ,ÌÎÈÏÚ.א ¬≈∆ƒ¿»ƒ
˙ÚÈ˜˙„ ‰Âˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‡˙eÚ˙‡‰ ‡È‰L ,ÙBL»∆ƒ»ƒ¿»»

‡z˙lc[מלמטה [=התעוררות ƒ¿«»
ÔBˆ‰ ˙‡ ˙BÚÓ‰«¿∆∆∆»»

ÈeÏb‰על למלוך הקב"ה של «»
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נמׁש ידּה ׁשעל ׁשֹופר, ּדתקיעת והּתׁשּובה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָהּגלּוי.
הּמחלט) ורצֹון (מחׁשבה הּנעלם ׁשּברצֹון ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻההחלט
ידי ׁשעל ּבעצמּותֹו הּמחלט ּברצֹון יֹותר ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֻּולמעלה
והּבּטּול ּגלּוי. הרצֹון יתעֹורר ּדּלתּתא ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָהאתערּותא
נמׁש זה ידי ׁשעל הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּפנימי

הּידּוע ּפי ועל עצמֹו. הּמחלט ׁשהענין31רצֹון ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ימי עׂשרת ּכל ּבמׁש הּוא הּמלכּות ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּדבנין
ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת ׁשּגם לֹומר, יׁש ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָּתׁשּובה,
ּגם הּתׁשּובה) עבֹודת על (נֹוסף להיֹות ְְְֲִִַַַַָָָצריכה

הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ימי32עבֹודה ׁשּבעׂשרת וזהּו . ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּמעמּקים הּמעלֹות ׁשיר אֹומרים ,33ּתׁשּובה ְְֲֲִִִִַַַַָ

ּבּזהר (מעמּקים34ואיתא דעמיקּתא עמיקא וההּוא ְְְֲֲֲִִִִַַַַַַָָָֹ
קדׁשת ּכבֹוד ּומבאר ּתׁשּובה. אקרי רּבים) ְְְְְִִֵֵַַָָָֻלׁשֹון

לעיל הּנזּכר ּבהמׁש אדמֹו"ר וחמי ׁשהם35מֹורי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּמחלט ורצֹון הּנעלם ּדרצֹון העֹומקים ְְְְִֶַַָָָָָָֻב'
היא הּנעלם ּדרצֹון מהעמק ּדההמׁשכה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבעצמּותֹו.
ּדחּיה, מהּמּקיף הּבאה הּקֹול צעקת ידי ְְֲִֵֵַַַַַַַַָָָעל
ידי על היא הּמחלט ּדרצֹון מהעמק ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻוההמׁשכה

ּבזהר איתא אחר ּובמקֹום ּדיחידה. מהּמּקיף הּבאה הּלב ׁשיר36צעקת ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹ
ּבני ּכל ּדזמינין הּמעלֹות ׁשיר אּלא אמרֹו, מאן ּפרׁש ולא סתם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהּמעלֹות

ּכתיב והא הכי ּדוד אמר וכי ׁשם הענין ּובהמׁש למימר. ּבכל37עלמא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָ
כּו' נׁש ּבר ּכל ּתאנא הכי אּלא מּמעמּקים ּבעי מאי כּו' ּדרׁשּתי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּבי

ּומבאר עיּקרין. ּדכל ּדוד38ּבחסידּותמעּקרא אמר וכי ּבּזהר ׁשהּדּיּוק , ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּוא לּבי ׁשּבכל ,ּדרׁשּתי לּבי ּבכל אמר ׁשּכבר ּדכיון הּוא, כּו' ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהכי
להמׁשי ׁשּצרי ּומבאר, מּמעמּקים. לֹומר צרי מה הּלב, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹּפנימּיּות
להמׁשי ּובכדי איןֿסֹוף, ועצמּות מּפנימּיּות עּקרין, ּדכל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָמעּקרא

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

31(.35 הערה דלהלן ה'תש"ג סה"מ גם וראה ובכ"מ. השנה). ראש (שער כד שער וענין)32פרע"ח

שו"ע (ראה השנה מבכל יותר היא במצוות הזהירות שבעשי"ת לומר, יש – שבעשי"ת ה"מצוה"

ובכ"מ). סתר"ג. השנה ראש הל' או"ח ספר)33אדה"ז – מנחם בתורת בהנסמן וראה א. קל, תהלים

.2 הערה קיט ע' תשרי מלוקט א.)34המאמרים ע, (סה"מ)35ח"ג ה'תש"ג המעלות שיר ד"ה

ואילך). 25 ע' ואילך.)36ה'תש"ג סע"א סג, י.)37ח"ב קיט, טז.)38תהלים ע' תרס"ח סה"מ

    
‰‰ÏÁב.Â.העולם LÓ „È ÏÚL ,BL ˙ÚÈ˜˙„ ‰eLz‰ ¿«¿»ƒ¿ƒ«»∆«»»ƒ¿»«∆¿≈

ÏÁn‰ ÔBˆÂ ‰LÁÓ ÌÏÚp‰ ÔBˆaLבעצמו היודע כמלך ∆¿»«∆¿»«¿»»¿»«À¿»
בפועל עליהם למלוך הרצון את בו עורר לא העם עדיין אך למלוך, הוא שראוי

B˙eÓˆÚa ÏÁn‰ ÔBˆa ˙BÈ ‰ÏÚÓÏeאף עדיין אין זו במדרגה ¿«¿»≈»»«À¿»¿«¿
וכאשר המלוכה, בענין התבוננות

דרגה גילוי שופר בתקיעת נמשך

שברצון ההחלט נמשך זו,

בעצמותו È„Èהמוחלט ÏÚL∆«¿≈
‡z˙lc ‡˙eÚ˙‡‰»ƒ¿»»ƒ¿«»

ש יפעל האדם ≈¿BÚ˙Èƒשמעשה
Â .ÈeÏ ÔBˆ‰.גÏeha‰ »»»¿«ƒ

ÌˆÚ „nL ÈÓÈt‰«¿ƒƒ∆ƒ«∆∆
‰Ê È„È ÏÚL ,‰ÓLp‰«¿»»∆«¿≈∆
ÏÁn‰ ÔBˆ LÓƒ¿»»«À¿»

Úe„i‰ Èt ÏÚÂ .BÓˆÚ31 «¿¿«ƒ«»«
„ ÔÈÚ‰LעבודתÔÈ ∆»ƒ¿»¿ƒ¿»

˙eÎÏn‰הרצון [התעוררות ««¿
העולם] על למלוך הקב"ה של

˙Ú Ï LÓa ‡e‰¿∆∆»¬∆∆
,ÓBÏ LÈ ,‰eLz ÈÓÈ¿≈¿»≈«
‰eLz ÈÓÈ ˙Úa ÌL∆««¬∆∆¿≈¿»
ÏÚ ÛB ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿««
Ì ‰eLz‰ ˙„BÚ¬««¿»«
ÌˆÚ „nL ‰„BÚ¬»∆ƒ«∆∆

‰ÓLp‰32e‰ÊÂ . «¿»»¿∆
L‰eLz ÈÓÈ ˙Úa∆«¬∆∆¿≈¿»

˙BÏÚn‰ ÈL ÌÈÓB‡¿ƒƒ««¬
ÌÈwÓÚnÓ33‡˙È‡Â , ƒ«¬«ƒ¿ƒ»

זה‰a34[=מובא] פסוק על «…«
‡z˜ÈÓÚ„ ‡˜ÈÓÚ ‡e‰‰Â¿«¬ƒ»«¬ƒ¿»
העומק] של העומק [=וזה

ÌÈa ÔBLÏ ÌÈwÓÚÓ«¬«ƒ»«ƒ
È˜‡[בשם [=נקרא ƒ¿≈

„B ‡Óe .‰eLz¿»¿»≈¿
ÈÓÁÂ ÈBÓ ˙L„¿̃À«ƒ¿»ƒ
Êp‰ LÓ‰a BÓ„‡«¿«∆¿≈«ƒ¿»

ÏÈÚÏ35' Ì‰L ¿≈∆≈
ÌÏÚp‰ ÔBˆc ÌÈ˜ÓBÚ‰»»ƒ¿»«∆¿»
.B˙eÓˆÚa ÏÁn‰ ÔBˆÂ¿»«À¿»¿«¿
˜ÓÚ‰Ó ‰ÎLÓ‰‰„¿««¿»»≈»…∆
ÏÚ ‡È‰ ÌÏÚp‰ ÔBˆ„¿»«∆¿»ƒ«
‰‡a‰ ÏBw‰ ˙˜Úˆ È„È¿≈«¬«««»»
,‰iÁc ÛÈwn‰Ó≈««ƒ¿«»
˜ÓÚ‰Ó ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»≈»…∆
ÏÚ ‡È‰ ÏÁn‰ ÔBˆ„¿»«À¿»ƒ«
‰‡a‰ l‰ ˙˜Úˆ È„È¿≈«¬««≈«»»

‰Êa ‡˙È‡ Á‡ ÌB˜Óe .‰„ÈÁÈ„ ÛÈwn‰Ó36˙BÏÚn‰ ÈL ≈««ƒƒ¿ƒ»¿»«≈ƒ»¿…«ƒ««¬
BÓ‡ Ô‡Ó Lt ‡ÏÂ Ì˙[אמרו מי מפרש ÈL[=ואינו ‡l‡ , »«¿…≈≈««»∆»ƒ

˙BÏÚn‰לפי סתם, כתב ÓÈÓÏלכן ‡ÓÏÚ Èa Ï ÔÈÈÓÊc ««¬ƒ¿ƒƒ»¿≈»¿»¿≈«
לאמרו] העולם בני כל ‡Ó[=שעתידים ÈÎÂ ÌL ÔÈÚ‰ LÓ‰e .¿∆¿≈»ƒ¿»»¿ƒ»«

ÈÎ‰ „Âc[כך=],היה דוד וכי »ƒ»ƒ
ממעמקים, לומר «¿Â‰‡צריך

È˙[כתוב 37ÏÎa[=והרי ¿ƒ¿»
È‡Ó 'eÎ ÈzLc ÈaÏƒƒ¿«¿ƒ«

ÌÈwÓÚnÓ ÈÚaומדוע=] »≈ƒ«¬«ƒ
ממעמקים] לומר ‡l‡הצריך ?∆»

'eÎ L a Ï ‡‡z ÈÎ‰»≈»»»«»
ÔÈwÈÚ ÏÎc ‡˜ÈÚÓ≈ƒ»»¿»ƒ»ƒ
אדם בן כל למדנו, כך [=אלא

המלך לפני בקשה שמבקש

ורצונו דעתו לכוין צריך הקב"ה,

השרשים] כל משרש .לבקש
˙e„ÈÁa ‡Óe38, ¿…»«¬ƒ

Ó‡ ÈÎÂ ‰Êa ˜eic‰L∆«ƒ«…«¿ƒ»«
cÔÂÈÎc ,‡e‰ 'eÎ ÈÎ‰ „Â»ƒ»≈¿≈»

ÈaÏ ÏÎa Ó‡ L∆¿»»«¿»ƒƒ
ÈaÏ ÏÎaL ,ÈzLc¿«¿ƒ∆¿»ƒƒ

eiÓÈt¿ƒƒ˙ל‰e‡הכוונה
ÓBÏ Èˆ ‰Ó ,l‰«≈«»ƒ«
,‡Óe ?ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿…»
‡˜ÈÚÓ ÈLÓ‰Ï ÈL∆»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ»»

ÔÈ˜ÈÚ ÏÎcכל [=משרש ¿»ƒ»ƒ
eiÓÈtÓ˙השרשים] ,ƒ¿ƒƒ

È„Îe ,ÛBÔÈ‡ ˙eÓˆÚÂ¿«¿≈ƒ¿≈

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



יי     

נמׁש ידּה ׁשעל ׁשֹופר, ּדתקיעת והּתׁשּובה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָהּגלּוי.
הּמחלט) ורצֹון (מחׁשבה הּנעלם ׁשּברצֹון ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻההחלט
ידי ׁשעל ּבעצמּותֹו הּמחלט ּברצֹון יֹותר ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֻּולמעלה
והּבּטּול ּגלּוי. הרצֹון יתעֹורר ּדּלתּתא ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָהאתערּותא
נמׁש זה ידי ׁשעל הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּפנימי

הּידּוע ּפי ועל עצמֹו. הּמחלט ׁשהענין31רצֹון ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ימי עׂשרת ּכל ּבמׁש הּוא הּמלכּות ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּדבנין
ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת ׁשּגם לֹומר, יׁש ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָּתׁשּובה,
ּגם הּתׁשּובה) עבֹודת על (נֹוסף להיֹות ְְְֲִִַַַַָָָצריכה

הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ימי32עבֹודה ׁשּבעׂשרת וזהּו . ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּמעמּקים הּמעלֹות ׁשיר אֹומרים ,33ּתׁשּובה ְְֲֲִִִִַַַַָ

ּבּזהר (מעמּקים34ואיתא דעמיקּתא עמיקא וההּוא ְְְֲֲֲִִִִַַַַַַָָָֹ
קדׁשת ּכבֹוד ּומבאר ּתׁשּובה. אקרי רּבים) ְְְְְִִֵֵַַָָָֻלׁשֹון

לעיל הּנזּכר ּבהמׁש אדמֹו"ר וחמי ׁשהם35מֹורי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּמחלט ורצֹון הּנעלם ּדרצֹון העֹומקים ְְְְִֶַַָָָָָָֻב'
היא הּנעלם ּדרצֹון מהעמק ּדההמׁשכה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבעצמּותֹו.
ּדחּיה, מהּמּקיף הּבאה הּקֹול צעקת ידי ְְֲִֵֵַַַַַַַַָָָעל
ידי על היא הּמחלט ּדרצֹון מהעמק ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻוההמׁשכה

ּבזהר איתא אחר ּובמקֹום ּדיחידה. מהּמּקיף הּבאה הּלב ׁשיר36צעקת ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹ
ּבני ּכל ּדזמינין הּמעלֹות ׁשיר אּלא אמרֹו, מאן ּפרׁש ולא סתם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהּמעלֹות

ּכתיב והא הכי ּדוד אמר וכי ׁשם הענין ּובהמׁש למימר. ּבכל37עלמא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָ
כּו' נׁש ּבר ּכל ּתאנא הכי אּלא מּמעמּקים ּבעי מאי כּו' ּדרׁשּתי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּבי

ּומבאר עיּקרין. ּדכל ּדוד38ּבחסידּותמעּקרא אמר וכי ּבּזהר ׁשהּדּיּוק , ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּוא לּבי ׁשּבכל ,ּדרׁשּתי לּבי ּבכל אמר ׁשּכבר ּדכיון הּוא, כּו' ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהכי
להמׁשי ׁשּצרי ּומבאר, מּמעמּקים. לֹומר צרי מה הּלב, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹּפנימּיּות
להמׁשי ּובכדי איןֿסֹוף, ועצמּות מּפנימּיּות עּקרין, ּדכל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָמעּקרא
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יי   

ועצמּות ׁשּמּפנימּיּות העבֹודה ידי על הּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָמּׁשם
דפנימיּות מהעבֹודה ׁשּלמעלה מּמעמּקים, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש,

לּבי). (ּבכל ְִִֵַָהּלב

LÈÂעמיקא וההּוא הּזהר דּבמאמר לֹומר, ¿≈ְְֲֲִֶַַַַַָָֹ
ּבענין מדּבר ּתׁשּובה, אקרי ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָדעמיקּתא
הּנעלם ׁשּברצֹון ההחלט המׁשכת ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּתׁשּובה
ּדּלתּתא האתערּותא ידי ׁשעל הּמחלט ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻּוברצֹון
ּדראׁש הּתׁשּובה ידי ׁשעל ּגלּוי, הרצֹון ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹיתעֹורר
ׁשההחלט וכיון ּתׁשּובה. ימי ודעׂשרת ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשנה
ּבנֹוגע הּוא הּמחלט ּוברצֹון הּנעלם ְְְְֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּברצֹון
הּוא ידּה ׁשעל העבֹודה ּגם לכן, הּגלּוי, ֲֵֶַַַָָָָָָָָלרצֹון
הּנׁשמה ּדעצם ּבהּדרגא היא ההחלט ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהמׁשכת
הּמּקיפים הם ּדבכללּות הּגלּויים, לּכחֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּׁשיכת
כּו' סתם הּמעלֹות ׁשיר ּובהּמאמר ויחידה. ְְְֲֲִִִַַַַַַָָָּדחּיה
ּבענין מדּבר הּתׁשּובה) ענין ׁשם מזּכיר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ(ׁשאין
ועצמּות (ּפנימּיּות עצמֹו הּמחלט רצֹון ְְְְְְִִַַַַַָָָֻהמׁשכת
על היא זֹו ּדהמׁשכה עּקרין), ּדכל עּקרא ְְְִִִִֵַַָָָָָָאיןֿסֹוף,
(ּפנימּיּות הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד העבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָידי

סתם הּמעלֹות ׁשיר אֹומר (ּדוקא) זה ׁשּבמאמר וזהּו הּנפׁש). ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָועצמּות
הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד העבֹודה ּכי למימר, עלמא ּבני ּכל ּדזמינין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָכּו'

ּבׁשוה. ּבכּלם ְְִֶָָֻהיא

היאLÈÂז) ּדמּמעמּקים העבֹודה הּכּפרים ויֹום הּׁשנה דּבראׁש לֹומר, ¿≈ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ
ּדמּמע מהעבֹודה יֹותר ראׁשנעלית ׁשּבין ׁשּבהּימים מּקים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ימי (ּכׁשמם) הּוא ׁשענינם ּתׁשּובה, ימי ּדּבעׂשרת הּכּפרים. ליֹום ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשנה
,(אּלה ּבימים ּכ ּכל ּבגּלּוי אינֹו עליכם ּדתמליכּוני (והענין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּנׁשמה ּדעצם ּבהעֹומק (ּבעּקר) היא (ׁשּבגּלּוי) ּדמּמעמּקים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעבֹודה
ּתמליכּוני הּוא ענינֹו ׁשעּקר הּׁשנה ּובראׁש הּגלּויים, לּכחֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּׁשּיכת
ּדמּמעמּקים העבֹודה הּנׁשמה], עצם מּצד ּבעּקר הּוא זה [ּדענין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעליכם
ועל הּגלּויים. לּכחֹות מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה הּנׁשמה ּדעצם ּבהעֹומק ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהיא
עּצּומֹו ׁשּמּצד הּכּפרה הּוא ענינֹו ׁשעּקר ּדכיון הּכּפרים, ּביֹום זה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּדר
לכן, העצמּות, עם הּנׁשמה ּדעצם העצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי יֹום, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁ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

    
˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈnL ‰„BÚ‰ È„È ÏÚ ‡e‰ ÌMÓ ÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ»«¿≈»¬»∆ƒ¿ƒƒ¿«¿
ÏÎa) l‰ ˙eÈÓÈÙ„ ‰„BÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL ,ÌÈwÓÚnÓ ,LÙp‰«∆∆ƒ«¬«ƒ∆¿«¿»≈»¬»ƒ¿ƒƒ«≈¿»

.(ÈaÏƒƒ
שונות דרגות שתי על מדברים זה, פסוק על המוזכרים, הזהר מאמרי שני

שבנשמה, "ממעמקים" בגילוי

הגילוי בהמשכת ידה ועל

מלמעלה.

Ó‡Óa„ ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆¿«¬»
‡˜ÈÓÚ ‡e‰‰Â ‰‰«…«¿«¬ƒ»
,‰eL È˜‡ ‡˜ÈÓÚ„«¬ƒ¿»ƒ¿≈¿»
‰eL‰ ÔÈÚa a„Ó¿«≈¿ƒ¿»«¿»
ÔBˆaL ËÏÁ‰‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««∆¿≈∆»»
ËÏÁn‰ ÔBˆe ÌÏÚp‰«∆¿»»»«À¿»
‡˙eÚ˙‡‰ È„È ÏÚL∆«¿≈»ƒ¿»»
ÔBˆ‰ BÚ˙È ‡˙lcƒ¿«»ƒ¿≈»»
‰eL‰ È„È ÏÚL ,ÈeÏb»∆«¿≈«¿»
˙Ú„Â ‰M‰ L‡c¿…«»»¿«¬∆∆
ÔÂÈÎÂ .‰eL ÈÓÈ¿≈¿»¿≈»
ÔBˆaL ËÏÁ‰‰L∆«∆¿≈∆¿»
ËÏÁn‰ ÔBˆe ÌÏÚp‰«∆¿»»»«À¿»
,ÈeÏb‰ ÔBˆÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«»»«»
ÏÚL ‰„BÚ‰ Ìb ,ÔÎÏ»≈«»¬»∆«
ËÏÁ‰‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ d„È»»«¿»««∆¿≈
ÌˆÚc ‡‚c‰a ‡È‰ƒ¿««¿»¿∆∆
˙BÁkÏ ˙ÎÈML ‰ÓLp‰«¿»»∆«∆∆«…
Ì‰ ˙eÏÏÎ„ ,ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ¿ƒ¿»≈

שבנשמה‰ÌÈÙÈwnהדרגות ««ƒƒ
Ó‡n‰e .‰„ÈÁÈÂ ‰iÁc¿«»ƒƒ»¿««¬«

שאומר] ‰BÏÚn˙[הזהר, ÈLƒ««¬
ÈkÊÓ ÔÈ‡L) eÎ Ì˙¿»∆≈«¿ƒ
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ּדעצם העמק מּצד היא הּכּפרים ּדיֹום העבֹודה ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻּגם
הּגלּויים. לּכחֹות מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹהּנׁשמה

LÈÂּדעצם העמק ׁשּמּצד ׁשהעבֹודה לֹומר, ¿≈ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּדיֹום ּבהּתׁשּובה היא הּכּפרים ּביֹום ְְְְְִִִַַַָָָֻהּנׁשמה
ימי ּדכל מהּתׁשּובה יֹותר נעלית ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהּכּפרים,
ּתׁשּובה ימי ּדעׂשרת מהּתׁשּובה וגם .39הּׁשנה ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

ההתקּׁשרּות ּבכלל, ּדבתׁשּובה הּוא, ְְְְְְְִִִִַַָָָָוהענין
הּסּבה רק היא העצמּות עם הּנׁשמה ּדעצם ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהעצמית
[ׁשענינּה עצמּה הּתׁשּובה אבל לּתׁשּובה, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּמביאה
לקּים וקּבלה הרצֹון הפ ׁשעׂשה על חרטה ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּוא
ׁשּׁשּיכת הּנׁשמה עצם מצד היא [יתּבר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָרצֹונֹו

היא הּכּפרים ּדיֹום והּתׁשּובה הרצֹון, ּבבעל ׁשּמּגעת הּגלּויים ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָֹֻלּכחֹות
ההתקּׁשרּות ּבגּלּוי ּבּה נרגׁש ולכן העצמּות, עם מקּׁשר להיֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָֻ(ּבעּקר)
העצמּות עם הּגלּויים) לּכחֹות מּׁשּיכּות (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּדעצם

הרצֹון) מּבעל הרמּב"ם40(ׁשּלמעלה ּׁשּכתב מה ּדזהּו לֹומר, ויׁש ׁשּיֹום41. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ּבׁשוה. לּכל (ּגם) היא ּב"לּכל" ׁשהּכּונה לּכל, ּתׁשּובה זמן הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻהּכּפרים

הּתׁשּובה ּגם (ּכֹולל הּׁשנה ימי ׁשּבכל ּתׁשּובה)ּדּבהּתׁשּובה ימי דעׂשרת ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּכּמה יׁשנם הּגלּויים, לּכחֹות ׁשּׁשּיכת הּנׁשמה ּדעצם הּדרּגא מּצד ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשהיא
הּנׁשמה עצם מּצד ׁשהיא הּכּפרים ּדיֹום והּתׁשּובה ּדרּגֹות. חלּוקי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻוכּמה

ּבׁשוה. ּבכּלם היא הּגלּויים, לּכחֹות מּׁשּיכּות ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּלמעלה

ּכיe‰ÊÂח) גֹו' ּבּסּכֹות יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּכל גֹו' ּתׁשבּו ּבּסּכֹות ¿∆ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻ
וּכי ּבּסּכֹות יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּדכל גֹו', הֹוׁשבּתי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻבּסּכֹות
(ּכּמבֹואר ּתׁשבּו ּבּסּכֹות על טעמים ׁשני הם גֹו' הֹוׁשבּתי ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֻֻּבּסּכֹות
והענין ב). סעיף לעיל הּובא תש"ג, הּׁשנה ראׁש ּדהמׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבהּמאמר
ּובהּתׁשּובה הּכּפרים, ּדיֹום הּתׁשּובה ּגּלּוי הּוא ּתׁשבּו ּדבּסּכֹות ְְְְְְִִִֵַַַַָָֻֻהּוא,
וסּבת ּבׁשרׁש ענינים ּוׁשני עצמּה, הּתׁשּובה ענינים. ג' הּכּפרים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻּדיֹום
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עה). ע' שם מנחם (תורת ס"ב יהי' לא אדם וכל ד"ה בהמאמר ראה – יותר זה)40נעלית פי ועל

של ענינה כי ס"ה), לעיל (ראה יום של דעיצומו הענין נמשך הכפורים דיום התשובה שע"י יומתק

ההתקשרות לגלות הוא עצמה) התשובה גם אלא התשובה סיבת רק (לא הכפורים דיום התשובה

ה"ז.)41העצמית. פ"ב תשובה הל'
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טו     

ּדעצם העמק מּצד היא הּכּפרים ּדיֹום העבֹודה ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻּגם
הּגלּויים. לּכחֹות מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹהּנׁשמה

LÈÂּדעצם העמק ׁשּמּצד ׁשהעבֹודה לֹומר, ¿≈ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּדיֹום ּבהּתׁשּובה היא הּכּפרים ּביֹום ְְְְְִִִַַַָָָֻהּנׁשמה
ימי ּדכל מהּתׁשּובה יֹותר נעלית ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהּכּפרים,
ּתׁשּובה ימי ּדעׂשרת מהּתׁשּובה וגם .39הּׁשנה ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

ההתקּׁשרּות ּבכלל, ּדבתׁשּובה הּוא, ְְְְְְְִִִִַַָָָָוהענין
הּסּבה רק היא העצמּות עם הּנׁשמה ּדעצם ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהעצמית
[ׁשענינּה עצמּה הּתׁשּובה אבל לּתׁשּובה, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּמביאה
לקּים וקּבלה הרצֹון הפ ׁשעׂשה על חרטה ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּוא
ׁשּׁשּיכת הּנׁשמה עצם מצד היא [יתּבר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָרצֹונֹו

היא הּכּפרים ּדיֹום והּתׁשּובה הרצֹון, ּבבעל ׁשּמּגעת הּגלּויים ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָֹֻלּכחֹות
ההתקּׁשרּות ּבגּלּוי ּבּה נרגׁש ולכן העצמּות, עם מקּׁשר להיֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָֻ(ּבעּקר)
העצמּות עם הּגלּויים) לּכחֹות מּׁשּיכּות (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּדעצם

הרצֹון) מּבעל הרמּב"ם40(ׁשּלמעלה ּׁשּכתב מה ּדזהּו לֹומר, ויׁש ׁשּיֹום41. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ּבׁשוה. לּכל (ּגם) היא ּב"לּכל" ׁשהּכּונה לּכל, ּתׁשּובה זמן הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻהּכּפרים

הּתׁשּובה ּגם (ּכֹולל הּׁשנה ימי ׁשּבכל ּתׁשּובה)ּדּבהּתׁשּובה ימי דעׂשרת ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּכּמה יׁשנם הּגלּויים, לּכחֹות ׁשּׁשּיכת הּנׁשמה ּדעצם הּדרּגא מּצד ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשהיא
הּנׁשמה עצם מּצד ׁשהיא הּכּפרים ּדיֹום והּתׁשּובה ּדרּגֹות. חלּוקי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻוכּמה

ּבׁשוה. ּבכּלם היא הּגלּויים, לּכחֹות מּׁשּיכּות ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּלמעלה

ּכיe‰ÊÂח) גֹו' ּבּסּכֹות יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּכל גֹו' ּתׁשבּו ּבּסּכֹות ¿∆ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻ
וּכי ּבּסּכֹות יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּדכל גֹו', הֹוׁשבּתי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻבּסּכֹות
(ּכּמבֹואר ּתׁשבּו ּבּסּכֹות על טעמים ׁשני הם גֹו' הֹוׁשבּתי ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֻֻּבּסּכֹות
והענין ב). סעיף לעיל הּובא תש"ג, הּׁשנה ראׁש ּדהמׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבהּמאמר
ּובהּתׁשּובה הּכּפרים, ּדיֹום הּתׁשּובה ּגּלּוי הּוא ּתׁשבּו ּדבּסּכֹות ְְְְְְִִִֵַַַַָָֻֻהּוא,
וסּבת ּבׁשרׁש ענינים ּוׁשני עצמּה, הּתׁשּובה ענינים. ג' הּכּפרים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻּדיֹום
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טז   

ּדיֹום הּתׁשּובה (ּגם עצמּה ּדהּתׁשּובה ְְְְְְַַַַַָָָָהּתׁשּובה.
ׁשהאדם היא ׁשּיֹוצאהּכּפרים) עצמֹו, את ְִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

חדׁשה. מציאּות ונעׂשה הּקֹודמת ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָמּמציאּותֹו
וׁשּנּוי ּדהנׁשמה. הּגלּויים ּבּכחֹות הּוא זה ְְְְְִִִֶַַַָָֹּדׁשּנּוי
ידי על הּוא ּדהאדם הּגלּויים ׁשּבּכחֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָֹזה
עצם היינּו ׁשּבֹו, הּנׁשמה עצם ּומגּלה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּמעֹורר
זה ּדר [ועל הּגלּויים. לּכחֹות ׁשּׁשּיכת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּנׁשמה

נעׂשה ׁשהאדם ּדזה למעלה, ּבנֹוגע הּוא ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָ
החטא קדם ּכמֹו יתּבר ידי42לפניו על ּכי הּוא, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבעל איןֿסֹוף מאֹור חדׁש רצֹון נמׁש ְְִֵֵַַַָָָָָהּתׁשּובה
הּכּפרים, ּדיֹום ּבהּתׁשּובה ענין ועֹוד ְְְְְִִִַַָָָָֻהרצֹון].
האמּתית והּסּבה ׁשהּׁשרׁש ּבגּלּוי, ּבּה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשנרגׁש

הּנׁשמהּדת ּדעצם ההתקּׁשרּות הּוא ׁשּובה ְְְְְִִֶֶַַַָָָ
העצמּות עם הּגלּויים) לּכחֹות מּׁשּיכּות ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹ(ׁשּלמעלה
ּבהענין ּגם ולכן, הרצֹון). מּבעל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ(ׁשּלמעלה

הענינים. ג' הּכּפרים), ּדיֹום ּדהּתשּובה הּגּלּוי (ׁשהּוא ּתׁשבּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻֻּדבּסּכֹות
אֹור ׁשּנעׂשה הּקרֹוב, ּבּמּקיף הּׁשּנּוי – עצמֹו ּתׁשבּו ּדבּסּכֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻהענין
אתערּותא ּבדר גֹו' הֹוׁשבּתי בּסּכֹות ּכי – הּוא זה על והּטעם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻמתיּׁשב.
ידי ׁשעל ּדזה ו סעיף לעיל הּמּובא ּדר על ׁשהּוא לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָדּלעילא.
היא ּדּלתּתא ׁשהאתערּותא (אף ּגלּוי הרצֹון מתעֹורר ּדּלתּתא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָאתערּותא
ׁשרצֹון (ּדכיון עצמֹו הּגלּוי הרצֹון מּצד לא הּוא הרצֹון) לגּבי ער ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּבאין
לגּבי' ער ּבאין הם ׁשהּנבראים ּבזה מגּדר הּוא לעֹולמֹות ׁשּי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּגלּוי
ועל הּמחלט. ּברצֹון החלט ׁשּכן לפי אּלא אֹותֹו), לעֹורר ּביכלּתם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻואין
ּבּמּקיף ׁשּנעׂשה ּכביכל ׁשהּׁשּנּוי ּתׁשבּו, ּדבּסּכֹות ּבהענין הּוא זה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּדר
אתערּותא ּבדר הֹוׁשבּתי בּסּכֹות ּכי הּוא, מתיּׁשב אֹור להיֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהּקרֹוב
מּקיף ּבין חּלּוק אין ׁשּלגּביּה איןֿסֹוף אֹור מעצמּות המׁשכה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָדּלעילא,
הּתׁשּובה ידי ׁשעל ּדר [על ּבהתיּׁשבּות. לבֹוא יכל הּמּקיף וגם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלפנימי

נמׁשּבּסּכֹות על טעם ועֹוד הרצֹון]. ּבעל איןֿסֹוף מאֹור (חדׁש) ְְִֵֵַַַַַַַָָָָֻ
ּדענין הרחֹוק. ּבּמּקיף ּבּסּכֹות, יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּכל – ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻּתׁשבּו

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

ה"ד.)42 פ"ז שם רמב"ם ראה

    
.‰eL‰.ב(ÌÈk‰ ÌBÈc ‰eL‰ Ìb) ‰ÓˆÚ ‰eL‰„ «¿»¿«¿»«¿»««¿»¿«ƒÀƒ

˙‡ ‰pLÓ Ì„‡‰L ‡È‰˙Ó„Bw‰ B˙e‡ÈˆÓÓ ‡ˆBiL ,BÓˆÚ ƒ∆»»»¿«∆∆«¿∆≈ƒ¿ƒ«∆∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka ‡e‰ ‰Ê ÈepLc .‰L„Á ˙e‡ÈˆÓ ‰ÚÂ¿«¬∆¿ƒ¬»»¿ƒ∆«…«¿ƒ
È„È ÏÚ ‡e‰ Ì„‡‰c ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkaL ‰Ê ÈepLÂ .‰ÓL‰„¿«¿»»¿ƒ∆∆«…«¿ƒ¿»»»«¿≈

ÌˆÚ ‰l‚Óe BÚnL∆¿≈¿«∆∆∆
ÌˆÚ eÈÈ‰ ,BaL ‰ÓLp‰«¿»»∆«¿∆∆
˙BÁkÏ ˙ÎiML ‰ÓLp‰«¿»»∆«∆∆«…
‰Ê „ ÏÚÂ .ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ¿«∆∆∆
‰Êc ,‰ÏÚnÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«««¬»¿∆
‰vÓ ‰Ú Ì„‡‰L∆»»»«¬∆¿À∆
Ì„˜ BÓk a˙È ÂÈÏ¿»»ƒ¿»≈¿…∆

‡ËÁ‰42È„È ÏÚ Èk ,‡e‰ «≈¿ƒ«¿≈
ÔBˆ LÓ ‰eL‰«¿»ƒ¿»»
ÏÚa ÛBÒÔÈ‡ B‡Ó L„Á»»≈≈««

ÔBˆ‰יכול זה רצון שמצד »»
שעשה, העבירה את גם לסבול

חוזר כאשר עליהם ולכפר

ÔÈÚג.].בתשובה „BÚÂ¿ƒ¿»
,ÌÈk‰ ÌBÈc ‰eL‰a¿«¿»¿«ƒÀƒ
,Èel‚a da L‚L∆ƒ¿»»¿ƒ
‰a‰Â LM‰L∆«…∆¿«ƒ»
‡e‰ ‰eL˙„ ˙ÈÓ‡‰»¬ƒƒƒ¿»
ÌˆÚ„ ˙eM˜˙‰‰«ƒ¿«¿¿∆∆
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»
˙BÁkÏ ˙eÎÈMÓƒ«»«…
˙eÓˆÚ‰ ÌÚ (ÌÈÈeÏb‰«¿ƒƒ»«¿
ÏÚaÓ ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»ƒ««
ÔÈÚ‰a Ìb ,ÔÎÏÂ .(ÔBˆ‰»»¿»≈«¿»ƒ¿»
‡e‰L) eL ˙Bk„¿«À≈¿∆
ÌBÈc ‰e‰„ Èelb‰«ƒ¿«¿»¿

.ÌÈÈÚ‰ ‚ ,(ÌÈk‰.א «ƒÀƒ»ƒ¿»ƒ
eL ˙Bk„ ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«À≈¿
ÛÈwna ÈepM‰ Y BÓˆÚ«¿«ƒ««ƒ
B‡ ‰ÚpL ,Bw‰«»∆«¬∆

.MÈ˙Ó.ב‰Ê ÏÚ ÌÚh‰Â ƒ¿«≈¿««««∆
ÈLB‰ ˙Bk Èk Y ‡e‰ƒ«À«¿ƒ
‡˙eÚ˙‡ „a B‚¿∆∆ƒ¿»»
,ÓBÏ LÈÂ .‡ÏÈÚl„ƒ¿≈»¿≈«
‡en‰ „ ÏÚ ‡e‰L∆«∆∆«»
ÏÚL ‰Êc Â ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿∆∆«
‡˙lc ‡˙eÚ˙‡ È„È¿≈ƒ¿»»ƒ¿«»
Û‡) ÈeÏb ÔBˆ‰ BÚ˙Óƒ¿≈»»»«

‡˙lc ‡˙eÚ˙‡‰L- ∆»ƒ¿»»ƒ¿«»
- האדם של È‰ƒ‡ההתעוררות

ÔBˆ‰ Èa‚Ï Ú ÔÈ‡aשל ¿≈¬…¿«≈»»
vÓ„הקב"ה ‡Ï ‡e‰ (…ƒ«

) BÓˆÚ ÈeÏb‰ ÔBˆ‰שם מגעת אינה הנבראים עבודת ÔÂÈÎcשהרי »»«»«¿¿≈»
Ì‰ ÌÈ‡p‰L ‰Êa c‚Ó ‡e‰ ˙BÓÏBÚÏ iL ÈeÏb‰ ÔBˆL∆»«»«»»»À¿»¿∆∆«ƒ¿»ƒ≈
ÔkL ÈÏ ‡l‡ ,(B˙B‡ BÚÏ ÌÏÎÈa ÔÈ‡Â Èa‚Ï Ú ÔÈ‡a¿≈¬…¿«≈¿≈ƒ»¿»¿≈∆»¿ƒ∆≈

ËÏÁn‰ ÔBˆa ËÏÁ‰הגלוי הרצון את יעורר האדם ÏÚÂשמעשה . À¿«»»«À¿»¿«
ÔÈÚ‰a ‡e‰ ‰Ê „∆∆∆¿»ƒ¿»
ÈepM‰L ,eL ˙Bk„¿«À≈¿∆«ƒ
ÛÈwna ‰ÚpL ÏÎÈkƒ¿»…∆«¬∆««ƒ

w‰B‡ ˙BÈ‰Ï B «»ƒ¿
˙Bk Èk ,‡e‰ MÈ˙Óƒ¿«≈ƒ«À
‡˙eÚ˙‡ „a ÈLB‰«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»»
‰ÎLÓ‰ ,‡ÏÈÚl„ƒ¿≈»«¿»»
ÛBÒÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈
ÔÈa ˜elÁ ÔÈ‡ dÈa‚lL∆¿«≈≈ƒ≈
ÛÈwn‰ Ì‚Â ÈÓÈÏ ÛÈwÓ«ƒ«¿ƒƒ¿«««ƒ
.˙eMÈ˙‰a ‡BÏ ÏÎÈ»…»«ƒ¿«¿
È„È ÏÚL „ ÏÚ«∆∆∆«¿≈
ÔBˆ LÓ ‰eL‰«¿»ƒ¿»»
ÛBÒÔÈ‡ B‡Ó (L„Á)»»≈≈

.[ÔBˆ‰ ÏÚa.ג„BÚÂ ««»»¿
ÌÚËהפסוק ÏÚאומר «««

Ïk Y eL ˙Bka«À≈¿»
eLÈ Ï‡Èa ÁÊ‡‰»∆¿»¿ƒ¿»≈≈¿
.˜BÁ‰ ÛÈwna ,˙Bka«À««ƒ»»
‰ÈLÈ‰ ÔÈÚc¿ƒ¿»«¿ƒ»
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ּבאפן אינֹו הרחֹוק ּבּמּקיף (התיּׁשבּות) ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹהיׁשיבה
אין אדם, לא ּבחינת הרחֹוק, ּבּמּקיף [ּכי ְְִִִִֵַַַָָָָָֹּדפעּולה
ג], סעיף לעיל ּכּנזּכר וׁשּנּוי, ּפעּלה ּבֹו ׁשּיהי' ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻׁשּי

עצמם, מּצד הרחֹוק) (מּקיף ּבּסּכֹות יׁשבּו ּביׂשראל, האזרח ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻאּלא
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו [וזהּו ּבהעצמּות. מׁשרׁשים ׁשהם 43לפי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יׂשראל ׁשּכל מלּמד ּבּסּכֹות יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּכל הּפסּוק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻעל
על והּוא ׁשוים]. יׂשראל ּכל זֹו ּבדרּגא ּכי אחת, ּבסּכה ליׁשב ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻראּויים

ּדעּצּומֹו הענין העצמיתּדר ההתקּׁשרּות ׁשּמּצד הּכּפרים, יֹום ׁשל ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
הּכּפרים, ׁשּביֹום ּוכמֹו מּלכּתחּלה. ּפגם אין העצמּות עם הּנׁשמה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּדעצם
ׁשּבהּתׁשּובה הּכּפרים, ּדיֹום ּבהּתׁשּובה ּגם ּבגיּלּוי מאיר ּדעּצּומֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהענין
מההתקּׁשרּות נמׁשכת ׁשהיא לעיל) (ּכּנזּכר נרגׁש הּכּפרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּדיֹום
ׁשּכל ּבּסּכֹות, הּוא זה ּדר על העצמּות, עם הּנׁשמה דעצם ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהעצמית
ׁשּמּקיף ּדזה ּתׁשבּו, ּבּסּכֹות על טעם הּוא ּבּסּכֹות יׁשבּו ּביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻֻהאזרח
זה על ׁשהּטעם ּבֹו, נרגׁש מתיּׁשב, אֹור ונעׂשה ּבפנימּיֹות נמׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּקרֹוב
התקּׁשרּות הרחֹוק, ּבּמּקיף ּבּסּכֹות, יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּוא

העצמּות. עם הּנׁשמה ּדעצם ְְְְִִֶֶַַַָָָָהעצמית
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Èa È ‰ÏeÚ„ Ô‡a BÈ‡ BÁ‰ Èa (˙eÈ˙‰ƒ¿«¿««ƒ»»≈¿…∆ƒ¿»ƒ««ƒ
ÈepL ‰lÚt Ba ‰È‰L L ÔÈ‡ Ì„‡ ‡Ï ˙ÈÁa BÁ‰»»¿ƒ«…»»≈«»∆ƒ¿∆¿À»¿ƒ
eLÈ Ï‡Èa Á‡‰ ÏL ‡l‡ ‚ ÈÚ ÏÈÚÏ p«ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»∆»»∆¿»¿ƒ¿»≈≈¿
ÌÈLLÓ Ì‰L ÈÏ ÌÓˆÚ „Ó (BÁ‰ ÈÓ ˙Ba«À«ƒ»»ƒ««¿»¿ƒ∆≈À¿»ƒ

eÓ‡L e‰ .˙eÓˆÚ‰a¿»«¿¿∆∆»¿
‰ÎÏ ÌBÎ eÈ˙Ba43 «≈ƒ¿»ƒ¿»»

Á‡‰ Ï et‰ ÏÚ««»»»∆¿»
˙Ba eLÈ Ï‡Èa¿ƒ¿»≈≈¿«À
Ï‡È ÏL „ÏÓ¿«≈∆»ƒ¿»≈
‰a LÈÏ ÌÈÈe‡¿ƒ≈≈¿À»
Ï B ‡„a È ˙Á‡««ƒ¿«¿»»
ÏÚ ‡e‰ .ÌÈL Ï‡Èƒ¿»≈»ƒ¿«
ÏL BÓeÚ„ ÔÈÚ‰ c∆∆»ƒ¿»¿ƒ∆
„L ÌÈt‰ ÌBÈ«ƒÀƒ∆ƒ«
˙ÈÓˆÚ‰ ˙e˙‰‰«ƒ¿«¿»«¿ƒ
ÌÚ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ„¿∆∆«¿»»ƒ
Ì‚t ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ‰»«¿≈¿»
ÌBÈaL BÓÎe .‰lÁzÎlÓƒ¿«¿ƒ»¿∆¿
BÓeÚc ÔÈÚ‰ ÌÈt‰«ƒÀƒ»ƒ¿»¿ƒ
Ì ÈelÈ‚a È‡Ó≈ƒ¿ƒ«
ÌÈt‰ ÌBÈc ‰eLz‰a¿«¿»¿«ƒÀƒ
ÌBÈc ‰eLz‰aL∆¿«¿»¿
p L‚ ÌÈt‰«ƒÀƒƒ¿»«ƒ¿»

ÏÈÚÏז È‰L‡בפרק ( ¿≈∆ƒ
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‰ÓLp‰ ÌˆÚ„ ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿∆∆«¿»»
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Ba L‚ È˙Ó B‡ ‰Ú ˙eÓÈa LÓ B‰«»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«¬∆ƒ¿«≈ƒ¿»
˙Ba eLÈ Ï‡Èa Á‡‰ Ï ‡e‰ ‰ ÏÚ ÌÚ‰L∆««««∆»»∆¿»¿ƒ¿»≈≈¿«À
BÁ‰ Èa««ƒ»»
˙ÈÓˆÚ‰ ˙e˙‰ƒ¿«¿»«¿ƒ
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ּבאפן אינֹו הרחֹוק ּבּמּקיף (התיּׁשבּות) ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹהיׁשיבה
אין אדם, לא ּבחינת הרחֹוק, ּבּמּקיף [ּכי ְְִִִִֵַַַָָָָָֹּדפעּולה
ג], סעיף לעיל ּכּנזּכר וׁשּנּוי, ּפעּלה ּבֹו ׁשּיהי' ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻׁשּי

עצמם, מּצד הרחֹוק) (מּקיף ּבּסּכֹות יׁשבּו ּביׂשראל, האזרח ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻאּלא
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו [וזהּו ּבהעצמּות. מׁשרׁשים ׁשהם 43לפי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יׂשראל ׁשּכל מלּמד ּבּסּכֹות יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּכל הּפסּוק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻעל
על והּוא ׁשוים]. יׂשראל ּכל זֹו ּבדרּגא ּכי אחת, ּבסּכה ליׁשב ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻראּויים

ּדעּצּומֹו הענין העצמיתּדר ההתקּׁשרּות ׁשּמּצד הּכּפרים, יֹום ׁשל ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
הּכּפרים, ׁשּביֹום ּוכמֹו מּלכּתחּלה. ּפגם אין העצמּות עם הּנׁשמה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּדעצם
ׁשּבהּתׁשּובה הּכּפרים, ּדיֹום ּבהּתׁשּובה ּגם ּבגיּלּוי מאיר ּדעּצּומֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהענין
מההתקּׁשרּות נמׁשכת ׁשהיא לעיל) (ּכּנזּכר נרגׁש הּכּפרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּדיֹום
ׁשּכל ּבּסּכֹות, הּוא זה ּדר על העצמּות, עם הּנׁשמה דעצם ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהעצמית
ׁשּמּקיף ּדזה ּתׁשבּו, ּבּסּכֹות על טעם הּוא ּבּסּכֹות יׁשבּו ּביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻֻהאזרח
זה על ׁשהּטעם ּבֹו, נרגׁש מתיּׁשב, אֹור ונעׂשה ּבפנימּיֹות נמׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּקרֹוב
התקּׁשרּות הרחֹוק, ּבּמּקיף ּבּסּכֹות, יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּוא

העצמּות. עם הּנׁשמה ּדעצם ְְְְִִֶֶַַַָָָָהעצמית
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ּבאפן אינֹו הרחֹוק ּבּמּקיף (התיּׁשבּות) ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹהיׁשיבה
אין אדם, לא ּבחינת הרחֹוק, ּבּמּקיף [ּכי ְְִִִִֵַַַָָָָָֹּדפעּולה
ג], סעיף לעיל ּכּנזּכר וׁשּנּוי, ּפעּלה ּבֹו ׁשּיהי' ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻׁשּי

עצמם, מּצד הרחֹוק) (מּקיף ּבּסּכֹות יׁשבּו ּביׂשראל, האזרח ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻאּלא
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו [וזהּו ּבהעצמּות. מׁשרׁשים ׁשהם 43לפי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יׂשראל ׁשּכל מלּמד ּבּסּכֹות יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּכל הּפסּוק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻעל
על והּוא ׁשוים]. יׂשראל ּכל זֹו ּבדרּגא ּכי אחת, ּבסּכה ליׁשב ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻראּויים

ּדעּצּומֹו הענין העצמיתּדר ההתקּׁשרּות ׁשּמּצד הּכּפרים, יֹום ׁשל ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
הּכּפרים, ׁשּביֹום ּוכמֹו מּלכּתחּלה. ּפגם אין העצמּות עם הּנׁשמה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּדעצם
ׁשּבהּתׁשּובה הּכּפרים, ּדיֹום ּבהּתׁשּובה ּגם ּבגיּלּוי מאיר ּדעּצּומֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהענין
מההתקּׁשרּות נמׁשכת ׁשהיא לעיל) (ּכּנזּכר נרגׁש הּכּפרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּדיֹום
ׁשּכל ּבּסּכֹות, הּוא זה ּדר על העצמּות, עם הּנׁשמה דעצם ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהעצמית
ׁשּמּקיף ּדזה ּתׁשבּו, ּבּסּכֹות על טעם הּוא ּבּסּכֹות יׁשבּו ּביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻֻהאזרח
זה על ׁשהּטעם ּבֹו, נרגׁש מתיּׁשב, אֹור ונעׂשה ּבפנימּיֹות נמׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּקרֹוב
התקּׁשרּות הרחֹוק, ּבּמּקיף ּבּסּכֹות, יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּוא
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אגרות קודש

 ב"ה,  אור לי"ד תשרי, תש"כ

ברוקלין.

להגביר השלום, ולאחד ולקרב הלבבות של כאו"א זל"ז, ולהתחזק בבטחון - אשר בודאי הוא רק 

כמש"נ כי מנסה ה"א אתכם. וכשמבחינים שזהו רק נסיון - בטל לגמרי - ומתגלה פי' הפנימי דהנ"ל - מנסה 

)ומגבי'( ה"א אתכם למע' מכל העלמות והסתרים עד כדי לדעת )ולהתקשר בקשר אמיץ וחזק מאוד( גילוי 

פב"פ )לקו"ת פ' ראה יט, ב ואילך( והטוב דלמעלה נעשה טוב נראה ונגלה למטה ג"כ הטוב לנו - בגו"ר גם 

יחד, שמחתנו )ל' רבים(.
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מוגה בלתי

[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר – מנחה תפלת [לאחר
– והעיקר העבר, על חרטה דלבא, מעומקא אמיתית לתשובה פנימית התעוררות שתהיה יתברך השם יתן

להבא. על קבלה

חז"ל פסק פי השלימה1ועל הגאולה את תשובה ההתעוררות תביא – נגאלין הן ומיד תשובה עושין ישראל
בימינו. במהרה צדקנו, משיח ידי על והאמיתית

[:ואמר ברכתו, לבקש קודם) היו (שלא אנשים קבוצה נכנסו ערב, [לפנות
– והעיקר העבר, על חרטה דלבא, מעומקא אמיתית לתשובה פנימית התעוררות שתהיה יתברך השם יתן

להבא. על קבלה

למעשה מצרפה הקב"ה טובה ומחשבה נגאלין, הן ומיד תשובה עושין ישראל חז"ל שפסקו והרי2וכיון –
בקרוב. שלימה הגאולה את תביא שההתעוררות הקב"ה יתן – למעשה מצרפה והקב"ה טובה, המחשבה ישנה

•
      

      
מוגה בלתי

בספרי ישראל1איתא ומנהג התלמידים". אלו לבניך הבנים2"ושננתם את מברכים הכיפורים יום שבערב
בתורה שכתוב :3בהנוסח

ה' יברכך להם. אמור ישראל בני את תברכו כה לאמר בניו ואל אהרן אל דבר לאמר. משה אל ה' "וידבר
ואני ישראל בני על שמי את ושמו שלום. לך וישם אליך פניו ה' ישא ויחונך. אליך פניו ה' יאר וישמרך.

אברכם".

טובה. חתימה וגמר חתימה לכם יתן יתברך השם

להאיר" "נרות אור"4שתהיו ותורה מצוה ה"נר את להמשיך החסידות5אמיתיים, תורת זו שבתורה ומאור ,6

בואכם, מקום בכל –

צדקנו. משיח לביאת קרובה והכנה הקדמה תהיה וזו
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ה"ה.1) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. צז, סנהדרין
א.2) מ, קידושין
ז.1) ו, ואתחנן
ע'2) תשרי חב"ד מנהגי אוצר .58 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה

ואילך. קצד
כבֿז.3) ו, נשא

שם.4) ובהנסמן ,228 ע' ריש ח"ד תו"מ ראה
כג.5) ו, משלי
חגיגה6) ירושלמי שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

סה"מ א'שכב. ע' ח"ג תער"ב המשך שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א
וש"נ. .176 ע' תרפ"ט

          
– השואבה בית שמחת –

מוגה בלתי

דירת להיות צריכה – סוכה .אמה מעשרים למעלה גבוהה שהיא "סוכה ולכן קבע, דירת ולא דוקא,
קבע"1פסולה" דירת אלא עראי דירת דירתו עושה אדם אין אמה מעשרים "למעלה כי, זו,2, עראי דירת אמנם .

לעשותה עראי"צריך ודירתו קבע סוכתו אדם עושה הימים שבעת כל אמרו מכאן תדורו, כעין "תשבו –3.
גיסא ולאידך דוקא, עראי דירת להיות מוכרחת – גיסא מחד הפכים: משני מורכבת סוכה שמצות ונמצא,

המצוה. מתקיימת זה ידי ועל קבע, מעראי לעשות היינו, קבע, לעשותה צריך –

"כתיב4ובירושלמי אמר5איתא: דאת כמה תדורו, אלא תשבו ואין תשבו, וישבתם6בסכות אותה וירשתם
הדירה על אלא הישיבה על הכוונה (שאין ).7בה"

וקבע: עראי של השייכות מודגשת בה" וישבתם אותה ד"וירשתם בהענין שגם ולהעיר,

כמארז"ל קבע, של באופן היא בארץ היציאה8הישיבה לאחרי (תיכף לארץ הכניסה היתה זכו שאילו
הים בשירת שכתוב כמו שאין9ממצרים, ושלימה אמיתית גאולה של באופן גו'") נחלתך בהר ותטעמו "תבאמו

גלות הפסק"10אחריה לה ש"אין – הירושה ענין זה על נאמר ולכן ,11;

עראי, של ומצב במעמד ישראל בני היו ששם במדבר, ההליכה ידי על היתה ישראל לארץ לבוא הדרך אבל
מצרים" מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי "בסוכות ענין .12שזהו

האדם בעבודת בזה והענין .13:
סוכה בדוגמת הוא העולם כי:14כללות וקבע, עראי של וההשתתפות החיבור בו ויש ,

מ"אין", שנברא כיון מציאות, שום לו אין עצמו מצד שהרי עראי, של הו"ע העולם מציאות – גיסא מחד
הוא עצמו ומצד רגע, בכל אותו ומחיה שמהוה הוי' דבר מצד אלא אינו קיומו כל שנברא, לאחרי וגם דבר, לא

כו' ונפסד .15הוה

לבראותו" הקב"ה שנשתוקק העולם זה "שוקיו חז"ל אמרו – גיסא לו16ולאידך להיות הקב"ה "נתאווה ,
בחסידות17בתחתונים"יתברך ומבואר דר18, האדם ומהות שעצם באופן היא למטה האדם שדירת שכשם

– המציאות אמיתת שהוא העצמות, התגלות למטה שנעשה בתחתונים, יתברך לו בהדירה גם הוא כן בהדירה,
נעלה. היותר באופן קבע של ענין שזהו

ענין באופןכלומר: הוא העולם, שבמציאות דבר גם שהרי – דסוכה מה"עראי" גם למטה ,
קיים, שהוא שעה באותה גם הנה העולם, מציאות כן שאין מה שעה, באותה פנים כל על קיום לו יש עראי

ענין ואילו כלל; מציאות אינו עצמו מצד לעשותהרי ישראל של עבודתם ידי על העולם במציאות שנעשה
באופן הוא בתחתונים, דירה יתברך לו אמתתו שאין המציאות, אמיתת לעצמותו, דירה להיותו –
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"כתיב4ובירושלמי אמר5איתא: דאת כמה תדורו, אלא תשבו ואין תשבו, וישבתם6בסכות אותה וירשתם
הדירה על אלא הישיבה על הכוונה (שאין ).7בה"
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הוא עצמו ומצד רגע, בכל אותו ומחיה שמהוה הוי' דבר מצד אלא אינו קיומו כל שנברא, לאחרי וגם דבר, לא
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ענין באופןכלומר: הוא העולם, שבמציאות דבר גם שהרי – דסוכה מה"עראי" גם למטה ,
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ענין ואילו כלל; מציאות אינו עצמו מצד לעשותהרי ישראל של עבודתם ידי על העולם במציאות שנעשה
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כ         

בכללות גם כך – קבע לעשותה צריך והאדם עראי, דירת היא שהסוכה באופן היא סוכה שמצות וכשם .
ולשמרה" "לעבדה בעולם, הנ"ל:20העבודה הענינים ב' להיות צריכים בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות ,

מעשרים שלמעלה שסוכה כשם יתברך, לו דירה לעשותו אפשר אי קבע, לדבר העולם את מחשיבים כאשר
לדבר העולם את להחשיב צריכים ולכן פסולה. קבע) דירת עושה (שאדם הדבריםאמה שכל היינו, ,

עראי. בדרך דבר שעושים כמו הוא אותם ועשייתו ובטל, טפל דבר אצלו להיות צריכים העולם, עניני הגשמיים,

לעשותם צריך עראי, של באופן שהם הגשמיים הדברים – גיסא בהדבריםולאידך לה' עבודתו ידי על
בהדברים גם העבודה להיות צריכה ותפלה, תורה הרוחניים, בענינים ה' עבודת על שנוסף היינו, גופא, הגשמיים
ד"כל באופן העבודה כללות ידי על וכן וסוף, תחלה שמברך זה ידי על ושתיה, באכילה כמו גופא, הגשמיים

שמים" לשם יהיו דעהו"21מעשיך דרכיך .22ו"בכל

:הענין וביאור .
מהרוחניות, ניתוק גורמת הגשמיות אזי חשוב, מקום אצלו תופסים הגשמיים ועניניו העולם מציאות כאשר

בחסידות כמובא יחד, שניהם לשכון יכולים הלבבות23שאינם בחובת בכלי24מ"ש ומים אש ישכנו שלא שכשם
הזה. עולם ותענוגי ה' אהבת אחד בלב ישכנו לא כך אחד,

יכו והיו מהרוחניות, ניתוק גורמת היתה לא הגשמיות אם גם זה, כיוןומלבד הרי – יחד שניהם לשכון לים
דירה יתברך לו להיות הקב"ה שנתאווה היא אלקותשהכוונה ולגלות להמשיך צריכים ,  

  נשלמה לא וחשיבות, מקום תפיסת לו שיש גשמי בדבר אלקות ממשיכים כאשר ובמילא, ,
העליונה. הכוונה

היותר (באופן העראי לתכלית ועד עראי, דבר הם הגשמיים שהדברים האדם אצל נרגש להיות צריך ולכן
– נעלה) היותר (באופן הקבע לתכלית ועד קבע, לעשותו צריך זה עראי ודבר כלל; מציאות שאינם – נמוך)

לאלקות. "כלי" עצמם הגשמיים הדברים את שעושה זה ידי על יתברך, לו דירה

:סוכה מצות קיום באופן מודגש זה וענין .
קרא "אמר – הסוכה לסכך ואשכולות25בנוגע (זמורות ויקב (קשין) גורן בפסולת ומיקבך, מגרנך באספך

הענבים) עם ואשכולות התבואה עם (הקשין עצמו" ויקב עצמו ב"גורן ולא מדבר", הכתוב שלכן26ריקנים) ,
כ"מסככין שנחשבים – (עראי) העולם דעניני החשיבות העדר מרומז ובזה דוקא. ויקב "גורן
בלבד.

ומשנן בסוכה ומטייל ושותה ש"אוכל תדורו", כעין ד"תשבו באופן סוכה מצות קיום נעשית – זה ידי ועל
עניני3בסוכה" אלא אינם כולה השנה כל שבמשך הענינים אפילו אלא התורה, לימוד רק שלא ,היינו,

היא בסוכה עשייתם הרי וטיול, ושתיה כו'.אכילה מיוחדת ברכה עליהם ומברכים ,

ביכלתו אזי בלבד, (פסולת) עראי אלא אינם העולם שעניני אצלו נרגש שכאשר – כאמור – הענין ונקודת
(מצוה). לאלקות כלים העולם עניני את לעשות

:החדשה השנה של העבודה התחלת נעשית כזה ובאופן .
ביום שהרי שעברה, דשנה התיקון נעשה שבהם הכפורים ויום תשובה ימי עשרת השנה, ראש לאחרי
לחשבון "ראשון – הסוכות דחג הראשון ביום הנה רצויים, הבלתי הענינים כל על הקב"ה ומוחל סולח הכפורים

החדשה.27עוונות" השנה של העבודה מתחילה –

דירת סוכה, במצות – העבודה מטרת את מיד מדגישים החדשה השנה של העבודה סדר בהתחלת ולכן,
והעבודה העראי, תכלית עראי, ענין הוא העולם שכללות נרגש להיות שצריך – קבע אותה עושה שהאדם עראי,

יתברך. לו דירה הקבע, תכלית קבע, לעשותו היא
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רעא20) ע' חשון סה"מ בתו"מ בהנסמן וראה טו. ב, בראשית
.10 הערה

מי"ב.21) פ"ב אבות
או"ח22) אדה"ז שו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב. סקנ"ו

(23.218 ע' חי"ט לקו"ש וראה .76 ה'ש"ת סה"מ
ה'.24) אהבת לשער השער פתח וראה כה. אופן פ"ג ח שער
יג.25) טז, ראה פ'
(ובפרש"י).26) א יב, סוכה
קמו.27) ע' תשרי סה"מ בתו"מ בהנסמן וראה כב. אמור תנחומא

         

דיום מהעבודה כח נתינת ישנה זה על הנה – בתכלית הפכיים הם הקבע ותכלית העראי שתכלית ואף
האלקים" הוא "הוי' בהכרזה וחותמה שסיומה (אלקים28הכפורים, הטבע שמציאות – זו הכרזה של שתוכנה ,

הטבע (הוי')29בגימטריא מהטבע למעלה היא לאמיתתה לעשות30) הסוכה, דעשיית לעבודה יוצאים זה ובכח ,
הקבע. תכלית העראי מתכלית

וישבתם אותה וירשתם אמר דאת כמה תדורו, אלא תשבו ואין תשבו, "בסכות שכתוב ממה נלמד זה וענין .
בה":

ומכר למתנה ("וירשתם") ירושה שבין הנמכר,31החילוק הדבר עבור מנכסיו לשלם הקונה צריך שבמכר –
מתנתא" ליה יהיב הוה לא לנפשיה נייחא ליה דעביד לאו "אי הרי עבורה, משלם המקבל שאין במתנה ;32ואפילו

כרעא "ברא בן, היותו מצד אם כי היורש, פעולת או ומצב במעמד כלל תלויה שאינה ירושה, כן שאין מה
.33דאבוה"

שאומרים כמו ויעקב, יצחק אברהם בני מישראל, ואחד אחד כל אצל ישנו זה ירושתנו"34וענין יפה "מה
ישראל בני כל אצל הוא זה שענין –שהרי) עבודתם מצד ומצבם במעמדם הדרגות חילוקי על הבט מבלי ,

ענין שזהו מובן גופא שמזה היורש), של ומצבו במעמדו תלויה אינה ירושה אליו להגיע אפשר שאי
לבוא יכול שאינו מהגבלה, שלמעלה ענין שזהו הפסק, לה שאין ירושה דוקא, בירושה בא ולכן עבודה, ידי על

הכלים. הגבלת עם הקשורה עבודה ידי על

"למה – "ארץ" ישראל: בארץ – בה" "וישבתם נעשה אותה") ("וירשתם שבישראל הירושה ענין ומצד
קונה" רצון לעשות שרצתה ארץ שמה ותוכל"35נקרא אנשים ועם אלקים עם שרית "כי שם על – ו"ישראל" ,36,

באופן לאלקות, ונתינה במסירה לעמוד אלא ("אלקים"), ממלאכים לא ואפילו מאנשים לא להתפעל שלא היינו,
לייחדך" יחידה בך ודבוקה .37ד"חבוקה

דירה המטה, מתכלית קבע, מעראי, לעשות יכולים ובמילא, הגבלות, שום אין – להקב"ה ההתקשרות ומצד
יתברך. לו

בקביעות הם (עראי) הגשמיים הענינים שגם באופן כולה השנה כל על ההמשכה נעשית זה ידי ועל .
ובהרחבה:

הזה38ידוע עולם לעניני אלא השנה בראש נידון אדם אין . . הגופות על הוא השנה שבראש הדין ש"עיקר
שמתלבשים עד למטה כך כל נמשכים . . הדינים את הממתיקים הרחמים) מדות (י"ג הרחמים "גם ולכן, כו'",

בגשמיות".

המים על נידונים שבו – הסוכות בחג גם מודגש זה הגשמיים39וענין הענינים כל שכוללים הגשמים, ענין ,40.

קביעות, של באופן הגשמיים הענינים כל נמשכים – סוכה שבמצות הקביעות ענין ומצד

ומזוני חיי בבני ביתו, ולבני ואחד אחד לכל המצטרך בכל ובגלוי בפועל ומתוקה טובה שנה – ובפשטות
בחגך" ד"ושמחת ובאופן שמחה.41רויחי, מתוך ,

***

זה ידי על בתחתונים, יתברך לו דירה דעשיית הכוונה את להשלים כדי שנברא – האדם לבריאת בנוגע .
ולשמרה" לעבדה עדן בגן במדרש20ש"ויניחהו נבראו".42איתא שנה עשרים כבני וחוה ש"אדם
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באופן לאלקות, ונתינה במסירה לעמוד אלא ("אלקים"), ממלאכים לא ואפילו מאנשים לא להתפעל שלא היינו,
לייחדך" יחידה בך ודבוקה .37ד"חבוקה

דירה המטה, מתכלית קבע, מעראי, לעשות יכולים ובמילא, הגבלות, שום אין – להקב"ה ההתקשרות ומצד
יתברך. לו

בקביעות הם (עראי) הגשמיים הענינים שגם באופן כולה השנה כל על ההמשכה נעשית זה ידי ועל .
ובהרחבה:

הזה38ידוע עולם לעניני אלא השנה בראש נידון אדם אין . . הגופות על הוא השנה שבראש הדין ש"עיקר
שמתלבשים עד למטה כך כל נמשכים . . הדינים את הממתיקים הרחמים) מדות (י"ג הרחמים "גם ולכן, כו'",

בגשמיות".

המים על נידונים שבו – הסוכות בחג גם מודגש זה הגשמיים39וענין הענינים כל שכוללים הגשמים, ענין ,40.

קביעות, של באופן הגשמיים הענינים כל נמשכים – סוכה שבמצות הקביעות ענין ומצד
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בחגך" ד"ושמחת ובאופן שמחה.41רויחי, מתוך ,

***
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כי         

נברא" מליאתו על ש"עולם הבריאה, מצד הסדר הוא שכן אינו42וכיון שהעולם הדעת, עץ חטא לאחרי ורק
ותכלית עיקר הנה עתה, שגם מובן, הרי שנה", עשרים "כבני שנעשים עד השנים הקדמת גם יש כתיקונו,

האדם של כחו נתמלא שאז שנה, עשרים בני כשנעשים היא .43העבודה

המשנה לרדוף":44ובלשון עשרים "בן –

והוליד אשה ונשא וגמרא משנה מקרא שלמד לאחר מזונותיו, "אחר הוא ד"לרדוף" הפשוט שהפירוש אף
מזונות" אחר ולבקש לחזור הוא צריך ,45בנים,

תורה תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר שמבאר וכפי שנים46– עשר מבן הנערים עם לומדים שהיו ש"בימיהם ,
זמנה (ש"תחלת הנישואין אחר "גם כי, שנה, עשרים גיל עד תלמוד", שנים וחמש משנה שנים חמש ואילך

לחופה" עשרה שמונה "בן עשרה", שמונה מבן ושנת44הוא הי"ט שנת – שנים [ב' שנים ג' או ב' ללמוד יוכל
היינו לחופה" עשרה שמונה ש"בן להדעה – שנים ג' או י"חהכ', כך47שנת כל גדולה טרדה בלי [

– הרבה" בנים יוליד בטרם

שכתוב כמו רוחנית, בפרנסה תלויה גשמית שפרנסה כיון גשמיכם48הרי ונתתי וגו' תלכו בחוקותי "אם
היא הגשמיים בענינים ה' שברכת היינו, וגו'", מובן,בעתם – ומצוות התורה הרדיפהקיום עם שביחד

רוחניים מזונות אחר לרדוף גם צריכים גשמיים מזונות .49אחר

עשרה חמש בן כו' למשנה שנים עשר בן למקרא, שנים חמש ד"בן הסדר שלאחרי בזה, להוסיף ויש
היא44לגמרא" ההתעסקות שעיקר עשרים), גיל (עד עשרים ד"בן העבודה סדר מתחיל אזי –

לענין בנוגע לידילרדוף" שמביא תלמוד "גדול שהרי העולם), עניני בירור כולל המצוות, (קיום
גו'50מעשה" והטף והנשים האנשים העם את הקהל גו' התורה את "תקרא הקהל: למצות בנוגע גם וכמודגש ,

וגו'" אלקיכם ה' את ליראה גו' הזאת התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו .51למען

עיקר – שנה עשרים גיל בסביבות שהם כאן) עתה נוכחים מהם (שרבים הישיבות לתלמידי בנוגע מובן ומזה
שנמצאים זמן כל (שהרי התורה ללימוד בנוגע זיך") ("יאגן ד"לרדוף" הענין להיות צריך שאצלם – העבודה ָזמן
עוז. וביתר שאת ביתר התורה בלימוד ("שטייגן") לשגשג כלל), הפרנסה דאגות להם אין הישיבה כתלי בין

:כולה השנה דכל העבודה סדר מתחיל שבו – הסוכות בחג מודגש זה ענין וגם .
שכתוב כמו מינים, ד' נטילת מצות גם ישנה – סוכה מצות על וגו'",52נוסף הראשון ביום לכם "ולקחתם

מכולן" גבוה ש"במינו כיון דוקא, לולב" נטילת "על היא שהברכה – המינים ד' נטילת .53וסדר

במדרש כמבואר – בזה תורה54והענין בהם שיש מאלה החל ישראל, בבני סוגים ד' על רומזים המינים שד'
ש"גדלים המעלה בהם שיש (אף כו' ריח ולא טעם לא בהם שאין לאלה עד וריח, טעם טובים, ומעשים

שכתוב55באחוונא" וכמו אחת", אגודה כולם יוקשרו הקב"ה "אמר רצונך56), לעשות אחת אגודה כולם "ויעשו
שלם". בלבב

לחזקיהו שנאמר מה שמצינו כפי שלם", בלבב רצונך "לעשות רק הוא אחת" ד"אגודה שהענין [ולהעיר,
קשר" הזה העם יאמר אשר לכל קשר תאמרון "לא לשבנא רשעים57בנוגע וקשר הוא, רשעים ש"קשר כיון ,

המנין" מן גם58אינו וכוללים קושרים אזי שלם", בלבב רצונך "לעשות היא והאגודה הקשר כאשר ולאידך, .
המצוה!]. נתקיימה לא שבלעדם כך, כדי ועד ריח, ולא טעם לא בהם שאין ערבות בבחינת שהם אלה את
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בהם ואין תורה בהם "שיש אלה על מורה ריח", בו ואין טעם בו ש"יש תמרים") ("כפות הלולב והנה,
טובים": מעשים

על מורה "טעם" ואילו יתברך, רצונו היותם מפני אלא הטעם, מצד אינו שקיומם מצוות על מורה "ריח"
מבין אינו אם שבע"פ ש"בתורה כך כדי ועד דוקא, והשגה בהבנה להיות צריך התורה שלימוד לפי תורה,

כלל" לימוד נחשב אינו .59הפירוש

שנמצאים הישיבות, תלמידי לראש ולכל חכמים, תלמידי על רומז ריח, בו ואין טעם בו שיש "לולב" ולכן,
וזריעה חרישה העולם, גשמיות עם עסק להם ואין אומנתם, ותורתם ותורה, תפלה של אמות בד' היום כל במשך

בזה. וכיוצא בארץ, התלויות המצוות לקיים אפשרות להם אין ובמילא, כו',

נטילת על היא שהברכה חז"לוזהו במדרשי שכתוב מה דרך על – דוקא תורה) בני על "מאן60(שרומז
אומר הוא וכן . משניות). (מלמדי ומשנים מקרא) (מלמדי סופרים אלו . העיר). (שומרי קרתא נטורי 61אינון

התורה בלימוד וזהו עיר, ישמר לא ה' אם דקרא (סיפי' וגו'" בית יבנה לא ה' דוקא62אם ידם שעל והיינו, ,(
המשכה (מלשון "ברוך – הברכה מהטבע,63נמשכת שלמעלה הוי' שיומשך – העולם" מלך אלקינו הוי' אתה (

(אלקים), יתברך.בטבע לו דירה לעשותו העולם בנין יהיה זה ידי שעל

"בו לנענע "כדי יותר גדול להיות צריך הלולב ששיעור – לנענועים בנוגע גם מודגש זה וענין .64:
המשנה בלשון גם (כמודגש לולב בנטילת עיקרי ענין הוא שהנענוע – חייב65ובהקדמה לנענע היודע "קטן

(מכשירי שירי בכלל והוי מצוה66בלולב"), חג67) של הראשון טוב ד"יום מהא כדמוכח מעכב, שאינו אלא ,
ברשות" שהוציאו מפני פטור, הרבים, לרשות הלולב את והוציא ושכח בשבת להיות בגמרא68שחל ואמרינן ,65

ולא "כשהפכו", ומשני, ביה", נפק מדאגבהי' "הא ופריך, חייב", בו יצא אם אבל בו יצא שלא אלא שנו "לא
נענע בשלא בירושלמי66משני שמצינו שאין69ועד ציצין על ש"אפילו מילה, למצות בנוגע גם למדים שמזה

חוזר". פירש אם (אפילו) במילה מעכבין

רעים" טללים לעצור כדי ומוריד מעלה רעות, רוחות לעצור כדי ומביא "מוליך – הוא הנענועים 53וענין

הלולב הוא בזה העיקר מקום, מכל המינים, ד' כל עם הם שהנענועים אף שההמשכה70והנה, מרומז ובזה .
הענינים את לעצור תורה בעלי של שבכחם היינו, הלולב), של (ענינו התורה לימוד ידי על היא בעולם

רויחי. ומזוני חיי בני בגשמיות, גם טוב כל ולהמשיך רעים) וטללים רעות (רוחות הבלתיֿרצויים

של ובאופן התורה, לימוד ידי על נעשה זה רש"יוכל כפירוש דוקא, תלכו",48בתורה בחוקותי "אם
ידי"שתהיו יצא כאשר גם אלא הישיבה, בסדרי הלימוד "קונץ") זה (ואין מספיק שלא והיינו, בתורה",

– "געשמאק" ללא הלימוד יהיה אזי וללמוד להוסיף עצמו את יכריח ואם עייף, כבר והוא השעון, לפי ַחובה
להוסיף "געשמאק"צריך ללא דייקא, יגיעה התורה, הברכות71בלימוד המשכת פועלים זה ידי ועל , ַ

כולו. העולם בכל בעתם", גשמיכם "ונתתי מלמעלה,
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כי          
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המשכה (מלשון "ברוך – הברכה מהטבע,63נמשכת שלמעלה הוי' שיומשך – העולם" מלך אלקינו הוי' אתה (
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ידי"שתהיו יצא כאשר גם אלא הישיבה, בסדרי הלימוד "קונץ") זה (ואין מספיק שלא והיינו, בתורה",

– "געשמאק" ללא הלימוד יהיה אזי וללמוד להוסיף עצמו את יכריח ואם עייף, כבר והוא השעון, לפי ַחובה
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כי

    

הקודש ללשון מתורגם

החסידות בתורת הענינים1מבואר שכל ,
- השנה ראש של (ובפנימיות השנה בראש ה"נמשכים"

הכיפורים) "ליום2ביום - בגילוי באים "בכסה", - בהעלם
הסוכות. בחג חגינו",

הכיפורים) (ויום השנה ראש של העיקריים מהענינים
ישראל בני כל של התאחדותם אז3הוא "העבודה" שכן .

הנשמה פנימיות ומצד פני", "בקשו הנשמה, בפנימיות היא
שוים ישראל בני כל ביחד4הרי כולם מתאחדים הם שלכן ,

"חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם כולכם" היום "נצבים -
באה ישראל, בני כל של זו התאחדות מימך". ושואב עציך
בחג הכיפורים, ויום השנה ראש של הענינים ככל בגילוי,

הסוכות.

במדרש שמובא בחג5כפי שנוטלים המינים שארבעת ,
עץ "פרי ישראל: בבני השונים הסוגים על מרמזים הסוכות
ריח בו ויש טעם בו יש זה אתרוג מה ישראל, אלו - הדר
בהם ויש תורה בהם שיש אדם בני בהם יש ישראל כך
צריך התורה לימוד שכן טעם, - (תורה טובים" מעשים
ומעשים מכך; תענוג לאדם ויש והשגה, בהבנה להיות
בעיקר להיות צריך המצוות קיום שכן ריח, - טובים
הזו התמרה מה ישראל, אלו - תמרים "כפות עול). בקבלת
בהם שיש בהם יש ישראל הם כך ריח, בו ואין טעם בו יש
אלו - עבות עץ וענף טובים; מעשים בהם ואין תורה
יש ישראל כך טעם, בו ואין ריח בו יש הדס מה ישראל,
נחל וערבי תורה; בהם ואין טובים מעשים בהם שיש בהם
כך ריח, בה ואין טעם בה אין זו ערבה מה ישראל, אלו -
ולא תורה לא בהם שאין אדם בני בהם יש ישראל הם
והן אחת אגודה כולם יוקשרו הקב"ה אמר טובים. מעשים

אלו" על אלו .6מכפרין

עילוי נפעל הסוכות חג של בהתאחדות מזו: יתירה

הכיפורים: ויום השנה ראש של ההתאחדות לגבי
ניכרת אינה כיפור ויום השנה ראש של בהתאחדות

של בעבודה ישראל. שבבני הסוגים כל של ההתאחדות
הכיפורים יום של ובתשובה השנה בראש שופר תקיעת

מחמת שוים, ישראל בני שכל איך הכללי, הענין רק מורגש

של השוניהעבודה ניכר לא ומלכתחילה הנפש,
בחג אבל "בכסה". היא ההמשכה כי הסוגים, שבין

האתרוג גילוי: לידי הסוגים חילוקי כל באים הסוכות

שיטלו בכך מתבטאת המצוה אדרבה, - ניכרים וכו' הלולב
הסוגים מארבעת נעשה זאת ובכל - מינים ארבעה דוקא

אחת .7אגודה

הנעלה הוא שהאתרוג יוצא במדרש, המבואר פי על

טעם היתרונות: שני את בו יש שכן המינים, ארבעת מכל

אלו ישראל: שבבני הנעלה הסוג על מרמז גם הוא וריח.
מדוע מובן: לא זה לפי אך מצות. וגם תורה גם בהם שיש

נטילת "על כךמברכים על הטעם ומוסבר שאת8"? ,
המינים. מיתר גבוה והוא מכיון הלולב, על עושים הברכה

מצוה, עניני ובפרט המינים, כל הסבר: טעון זה דבר

הדברים הם שכך משום היא הגשמית, ומציאותם צורתם
עצמו זה כן, ואם נמשכים. הם שממנו הרוחני, בשורשם

מוכיח, זה הרי המינים מיתר בגשמיות גבוה שהלולב

מהי לכאורה האחרים. המינים על יתרון לו יש שברוחניות
טעם רק יש ללולב הרי האתרוג, על הלולב של מעלתו

ריח? וגם טעם גם - אתרוג ואילו בלבד,
למצוות תורה שבין ההבדל בהקדים יובנו .9הדברים

דמלכא" "אברים שהן נאמר המצוות התורה10על על ;

חד" כולא וקוב"ה "אורייתא אינם11נאמר: הגוף אברי .
והם הנפש, אל בטלים אמנם הם הנפש; עם אחד דבר

רוצה כשהנפש מיד ממילא, בדרך הנפש רצון את ממלאים
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סע''ב.1) מח, נצבים לקו''ת ראה
ד.2) נד, שם ג''כ וראה ב. נח, לר''ה דרושים לקו''ת
שם.3) ובהנסמן 120 ע' [המתורגם] ח''ד לקו''ש ראה
לב.4) פ' תניא ראה
יב.5) פ''ל, ויק''ר
דישראל:6) בהתאחדות ענינים שב' נצבים, פ' [המתורגם] ח''ד לקו"ש ראה

ענינים וב' שלימה. אחת קומה שהם - ו"כאחד" זל"ז, שצריכים - "לאחדים"
מכפרין "והן כאחד; - אחת" אגודה כולם "יוקשרו המדרש: בל' מרומזים אלו
ד"לאחדים" ההתאחדות הוא חגה"ס שמעלת ולפי לאחדים. - אלו" על אלו

זו. אף זו דלא בסדר הענין, בסיום במדרש נרמזת שלאח"ז), (כבהערה
היחוד7) מעלת נצבים, פ' [המתורגם] ח''ד לקו''ש המבואר וע"ד

שלכן הפרטים, כל ישנם בר"ה שגם ואף ד"כאחד". היחוד לגבי ד"לאחדים"
גו'", שבטיכם "ראשיכם הנשמה) עצם - "כולכם" אומרו (אחרי בכתוב מונה
בחי' הוא בגילוי - "בקשו" - שנרגש ומה בפ"ע, למציאות נרגשים אינם מ"מ
גילוי להיות יכול זו, התכללות גילוי ואחרי "כאחד". דבחי' התכללות "פני",
שבמדבר ד"כאחד" התכללות (בדוגמת שבסוכות ד"לאחדים" התכללות
.((20 הערה שם (ראה לארץ בכניסתם ד"לאחדים" להתכללות הכנה שהיתה

תרנ''א.8) סו''ס אדה''ז שו''ע ב. לז, סוכה
שרש9) להבין הנה ד''ה לשם. הצ''צ בהערות פכ''ג. תניא בכ''ז ראה

ה'תשכ''ג). אלול חדש מאמרי בקונ' (נדפס למצות תורה בין ההפרש
לשון).10) (בשינוי ת''ל ת''ז
(11.81 הערה 168 ע' המתורגם] ] ח''ד לקו''ש נסמן

  

זאת12בכך בכל אבל ,בקיום גם הוא כך נפש.
האדם של הביטול את ומבטאות מורות הן המצוות:
בכל אבל העליון; רצון את וממלא מקיים שהוא להקב"ה,
התורה מקיים של הפרטיתֿעצמית מציאותו נותרה זאת
לימוד ידי על ברם, הבורא. עם כביכול, מתאחד, ואינו
את כביכול, משיג, האדם כששכל והשגה, בהבנה התורה
אז - תורה של שכל נעשה ששכלו עד הקב"ה, של חכמתו

מתאחד ש"הוא13הוא הקב"ה, של חכמתו עם כך ידי על

אחד". וחכמתו

שעל הוא התורה לימוד של המיוחד שהיתרון מכיון,

שהאדם שככל מובן הרי הקב"ה, עם היחוד נפעל ידו
יותר מתאחד הוא גם כך התורה, והבנת ללימוד מתמסר
- התורה ללימוד לגמרי שמסור מי ולכן אלקות. עם

טובים", מעשים בהם ואין תורה בהם "שיש - "לולב"

אינו אחרת מצוות, מקיים גם שה"לולב" הדבר (ודאי
אלקים אמר "ולרשע נאמר ועליו שלומד, מה את מקיים

חוקי" לספר לך עשיית14מה אי אם אפילו ועוד, זאת ;
אלא ערוך", ה"שולחן את נוגד אינו מצדו המעשיםֿטובים
"כל עלֿכך נאמר הרי טובים, מעשים לו אין שפשוט

לו" אין תורה אפילו הרי - תורה אלא לי אין .15האומר
לו ויש מצוות, שמקיים מי אודות הוא המדובר כאן

שהוא כמה עד רק מקיימם שהוא אלא טובים, מעשים
ושקוע מסור הוא אבל ערוך", ה"שולחן דיני פי על מחוייב

התורה), בלימוד

מסוג שהוא ממי יותר האלקות עם מיוחד הוא הרי
המצוות. לקיום והן התורה ללימוד הן המתמסר "אתרוג",
שאר שגם (אף לתורה רק לא מתמסר והוא מכיון שכן
הצוותא שלפעמים הרי העליון), רצון קיום הם הדברים
הנפעלת ההתאחדות בדרגת הוא אלקות עם שלו וחיבור
עם ההתאחדות בדרגת ולא כנ"ל, מצוות, קיום ידי על

התורה לימוד ידי על שהיא כפי .16אלקות

- הלולב יתרון את מינים ד' בנטילת מדגישים לכן
המצ הקב"ה עם ההתאחדות תכלית בנייתרון אצל וי

המתמסרים נטילתישראל שכוונת מכיון - לתורה

ישראל בני כל של התאחדותם היא המינים ארבעת
עם ישראל בני מהתאחדות כתוצאה הבאה ביניהם,

הפשוטה.17הקב"ה אחדות ,

בלולב מיוחד ענין מוצאים שאנו מה יובן, זה לפי
שההולכה אף הנענועים. ענין - המינים ביתר מצוי שלא
המינים, ארבעת כל עם נעשים הקצוות לששת וההובאה
פי על ובפרט הלולב. עם רק נעשה כפשוטו, הנענוע אבל
את מעט מנענעים היו הולכה כל שלאחר רבותינו, מנהג
חשוב כך כדי עד ההובאה. את עשו לאחריֿכן ורק הלולב,

שיהיה חייב כך שבגין עד הלולב, עם גובההנענוע
ההדסים מגודל יותר בטפח טפחים, ארבעה הלולב

נענוע" "כדי - .18והערבות
"עומדים", בשם נקראות למעלה, שהן כפי הנשמות
להן שיש העליות (שכן מדריגה באותה עומדים הן בכללות
למטה יורדת שהנשמה כך ידי ועל והדרגה), בסדר הן שם,
מגיעה היא ומצוות, בתורה בעבודתה ועוסקת בגוף
מדריגת אמיתית שזוהי - בהדרגה שלא ועליה להליכה

שהנשמה19"מהלך" גבול, בלי ועליה הילוך של זה, אופן .
שבני בכך גם מתבטא למטה, "עבודתה" ידי על משיגה

התורה. ולימוד התפילה בעת מתנענעים ישראל

בזוהר הנאמר דרך ישראל20(על שבני כך על שהטעם
נשמת הוי' ש"נר משום - התורה לימוד בעת מתנוענעים
משום מתנוענע שהנר כשם לנר, נמשלה הנשמה אדם";

לשורשו לימוד21שנמשך בשעת מתנוענעת הנשמה גם כך ,
על ומתאחדת נמשכת שהנשמה כך על המורה דבר התורה,
בהבנה תורה ללמוד שצריך ואף אלקות. עם התורה ידי
נדרשת בתורה ענין בבהירות לברר ובכדי והשגה,

הנענוע היפך שזהו הדעת, בישוב זאת22התעמקות בכל -
שגם לנו להורות התורה, לימוד בעת הנענוע להיות צריך
של חכמתו היא בהשגה, מלובשת שהיא כפי התורה

עסוק האדם כאשר וגם צריךהקב"ה, התורה,
בהקב"ה). הדביקות - הענין פנימיות בו ניכר להיות

מהדביקות כתוצאה באה גבול, בלי ההילוך מדריגת
האמיתי גבול הבלי שהוא שאמיתיות23בהקב"ה, ומאחר .
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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

כל12) ד''ה (ראה דמרכבה ביטול על דאברים בביטול מעלה שבזה
תרע''א). מחלוקת

ושולט13) רבנן) מלכי (מאן מלך נעשה - תורה ע"י ולכן פ"ה. תניא ראה
עלי. גומר לא-ל עה"פ וכדרז"ל הבריאה, על

ה''ג.14) פ''ד, לאדה''ז ת''ת הל' ראה
ב.15) קט, יבמות
שאינו16) - בפועל ודין להלכה נוגע זה גם - שבחסידות הענינים כל כמו

81 ע' (המתורגם) ח"ג לקוטי-שיחות גם ראה ודיניו. אומנתו דתורתו בסוג

ואילך.
לב.17) פ' תניא ראה
תר"נ.18) סי' או"ח שו"ע ב. ל, סוכה
(19.111 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש נסמן
ב.20) ריח, ח"ג
פי''ט.21) תניא
ד.22) סעיף לקמן ראה אבל
(23.111 ע' [המתורגם] ח''ד לקו''ש בארוכה נתבאר



כה   

זאת12בכך בכל אבל ,בקיום גם הוא כך נפש.
האדם של הביטול את ומבטאות מורות הן המצוות:
בכל אבל העליון; רצון את וממלא מקיים שהוא להקב"ה,
התורה מקיים של הפרטיתֿעצמית מציאותו נותרה זאת
לימוד ידי על ברם, הבורא. עם כביכול, מתאחד, ואינו
את כביכול, משיג, האדם כששכל והשגה, בהבנה התורה
אז - תורה של שכל נעשה ששכלו עד הקב"ה, של חכמתו

מתאחד ש"הוא13הוא הקב"ה, של חכמתו עם כך ידי על

אחד". וחכמתו

שעל הוא התורה לימוד של המיוחד שהיתרון מכיון,

שהאדם שככל מובן הרי הקב"ה, עם היחוד נפעל ידו
יותר מתאחד הוא גם כך התורה, והבנת ללימוד מתמסר
- התורה ללימוד לגמרי שמסור מי ולכן אלקות. עם

טובים", מעשים בהם ואין תורה בהם "שיש - "לולב"

אינו אחרת מצוות, מקיים גם שה"לולב" הדבר (ודאי
אלקים אמר "ולרשע נאמר ועליו שלומד, מה את מקיים

חוקי" לספר לך עשיית14מה אי אם אפילו ועוד, זאת ;
אלא ערוך", ה"שולחן את נוגד אינו מצדו המעשיםֿטובים
"כל עלֿכך נאמר הרי טובים, מעשים לו אין שפשוט

לו" אין תורה אפילו הרי - תורה אלא לי אין .15האומר
לו ויש מצוות, שמקיים מי אודות הוא המדובר כאן

שהוא כמה עד רק מקיימם שהוא אלא טובים, מעשים
ושקוע מסור הוא אבל ערוך", ה"שולחן דיני פי על מחוייב

התורה), בלימוד

מסוג שהוא ממי יותר האלקות עם מיוחד הוא הרי
המצוות. לקיום והן התורה ללימוד הן המתמסר "אתרוג",
שאר שגם (אף לתורה רק לא מתמסר והוא מכיון שכן
הצוותא שלפעמים הרי העליון), רצון קיום הם הדברים
הנפעלת ההתאחדות בדרגת הוא אלקות עם שלו וחיבור
עם ההתאחדות בדרגת ולא כנ"ל, מצוות, קיום ידי על

התורה לימוד ידי על שהיא כפי .16אלקות

- הלולב יתרון את מינים ד' בנטילת מדגישים לכן
המצ הקב"ה עם ההתאחדות תכלית בנייתרון אצל וי

המתמסרים נטילתישראל שכוונת מכיון - לתורה

ישראל בני כל של התאחדותם היא המינים ארבעת
עם ישראל בני מהתאחדות כתוצאה הבאה ביניהם,

הפשוטה.17הקב"ה אחדות ,

בלולב מיוחד ענין מוצאים שאנו מה יובן, זה לפי
שההולכה אף הנענועים. ענין - המינים ביתר מצוי שלא
המינים, ארבעת כל עם נעשים הקצוות לששת וההובאה
פי על ובפרט הלולב. עם רק נעשה כפשוטו, הנענוע אבל
את מעט מנענעים היו הולכה כל שלאחר רבותינו, מנהג
חשוב כך כדי עד ההובאה. את עשו לאחריֿכן ורק הלולב,

שיהיה חייב כך שבגין עד הלולב, עם גובההנענוע
ההדסים מגודל יותר בטפח טפחים, ארבעה הלולב

נענוע" "כדי - .18והערבות
"עומדים", בשם נקראות למעלה, שהן כפי הנשמות
להן שיש העליות (שכן מדריגה באותה עומדים הן בכללות
למטה יורדת שהנשמה כך ידי ועל והדרגה), בסדר הן שם,
מגיעה היא ומצוות, בתורה בעבודתה ועוסקת בגוף
מדריגת אמיתית שזוהי - בהדרגה שלא ועליה להליכה

שהנשמה19"מהלך" גבול, בלי ועליה הילוך של זה, אופן .
שבני בכך גם מתבטא למטה, "עבודתה" ידי על משיגה

התורה. ולימוד התפילה בעת מתנענעים ישראל

בזוהר הנאמר דרך ישראל20(על שבני כך על שהטעם
נשמת הוי' ש"נר משום - התורה לימוד בעת מתנוענעים
משום מתנוענע שהנר כשם לנר, נמשלה הנשמה אדם";

לשורשו לימוד21שנמשך בשעת מתנוענעת הנשמה גם כך ,
על ומתאחדת נמשכת שהנשמה כך על המורה דבר התורה,
בהבנה תורה ללמוד שצריך ואף אלקות. עם התורה ידי
נדרשת בתורה ענין בבהירות לברר ובכדי והשגה,

הנענוע היפך שזהו הדעת, בישוב זאת22התעמקות בכל -
שגם לנו להורות התורה, לימוד בעת הנענוע להיות צריך
של חכמתו היא בהשגה, מלובשת שהיא כפי התורה

עסוק האדם כאשר וגם צריךהקב"ה, התורה,
בהקב"ה). הדביקות - הענין פנימיות בו ניכר להיות

מהדביקות כתוצאה באה גבול, בלי ההילוך מדריגת
האמיתי גבול הבלי שהוא שאמיתיות23בהקב"ה, ומאחר .
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כל12) ד''ה (ראה דמרכבה ביטול על דאברים בביטול מעלה שבזה
תרע''א). מחלוקת

ושולט13) רבנן) מלכי (מאן מלך נעשה - תורה ע"י ולכן פ"ה. תניא ראה
עלי. גומר לא-ל עה"פ וכדרז"ל הבריאה, על

ה''ג.14) פ''ד, לאדה''ז ת''ת הל' ראה
ב.15) קט, יבמות
שאינו16) - בפועל ודין להלכה נוגע זה גם - שבחסידות הענינים כל כמו

81 ע' (המתורגם) ח"ג לקוטי-שיחות גם ראה ודיניו. אומנתו דתורתו בסוג

ואילך.
לב.17) פ' תניא ראה
תר"נ.18) סי' או"ח שו"ע ב. ל, סוכה
(19.111 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש נסמן
ב.20) ריח, ח"ג
פי''ט.21) תניא
ד.22) סעיף לקמן ראה אבל
(23.111 ע' [המתורגם] ח''ד לקו''ש בארוכה נתבאר



כו  

הנענוע ענין לכן גבול, בלי ההילוך עיקר הוא תורה ידי
את גם פועלת תורה של זו דביקות לולב. - לתורה שייך
את שמנענעים ידי שעל כמו - המצוות במעשה ההילוך

המינים שאר גם מתנוענעים .24הלולב

'שבבחי ההילוך רק פירושו אין שבתורה הנענוע
שבלימוד גם אלא התורה, לימוד ידי על הנפעל גבול בלי
בשני - מתבטא והדבר הנענוע, ענין קיים עצמו התורה

פרטים:
לה "לאפשא של באופן להיות צריך התורה לימוד א)

יומא" התורה25בכל לומד אצל יום), בכל בה (להוסיף
אחד וזהו התורה. בלימוד ענין יום כל להתווסף צריך
הוא הנוסח בתפילה תורה, לבין תפלה בין מההבדלים
אבל וכיו"ב) בשבתות החול, בימי (אם יום בכל דומה

יום. בכל להתווסף צריך בתורה

נכשל כן אם אלא תורה דברי על עומד אדם "אין ב)
להיות26בהן" צריכה בתורה, ענין בוריו על להבין בכדי .

סברא הלומד, בשכל מסתבר תחילה וטריא: שקלא תחילה
כך אחר שני, לכיוון נוטה הסברא כך אחר אחד, בכיוון
הסברא את "מנענע" הוא וכך שלישי, כיוון בה רואה הוא

קצוות" "ששה הענין27לכל לאמיתיות מגיע שהוא עד ,
לומד. הוא שאותו

,המדרש דברי לפי פלא: דבר יובן הנ"ל פי על
ואין טעם בו ש"יש משום תורה, בעלי על מרמז שהלולב
התמרים כפות את לא ליטול לכאורה צריכים היו ריח", בו
בפרי מצויים והעריבות הטעם שכן עצמו, התמר את אם כי

הבי אך התמרים. בכפות הוא:ולא אור
המינים ארבעת נטילת מצות של ענינה לעיל, כאמור
שיהודי בכדי שבישראל. הסוגים כל של ההתאחדות היא,
משום ב"ביטול", להיות עליו שני, יהודי עם יתאחד אחד

שני יהודי עם להתאחדות מפריעות וגאוה, .28שישות
אחד בכל בגשמיות: גם הוא כך ברוחניות, שהוא וכשם

הביטול ענין נרמז להיות צריך המינים ידי29מארבעת ועל ,
המינים. שאר עם שלו ההתאחדות להיות יכולה זה

ההתבטלות מדת אצלו שתהיה להבטיח יש בעיקר אך
יותר עלול כך יותר, נעלה שהוא ככל ביותר. הנעלה אצל -

אצלו זאת לשלול צריכים ויותר ישות, אצלו לכן30שתהיה .
טעם בו יש - המינים ארבעת מכל החשוב שהוא האתרוג,
הוא אתרג - הביטול ענין מרומז בשמו גם - ריח בו ויש

גאוה" רגל תבואני "אל תיבות: .31ראשי

לגבי אפילו יתרון ישנו שבלולב לעיל, האמור לפי
להיות צריך לכן - ריח ולא טעם רק לו שיש בכך אתרוג,
מתבטא הדבר ה"ביטול", ענין לגבי מיוחד רמז בלולב גם

התמר. פרי את ולא התמר עלי את שנוטלים בכך

ביטוי לידי בא שבו והשכל, לאילן, נמשל האדם
מעלתו עיקר שהם לפירות, נמשל - האדם של מעלתו עיקר

העץ טעם32של הוא שענינו לתמר, השכל נמשל במיוחד .
על התמר מורה במדרש, לעיל שנתבאר וכפי ריח). - (לא
על מגינים שהם בכך הוא העץ, עלי של יתרונם תורה.

הסברא,33הפירות אמיתיות עצמו: בשכל גם הוא כך .
הסברא, של וטריא השקלא ואילו הפרי, זהו - המסקנה
עצמו השכל על ומגינה הקושיות את ומבטלת המתרצת
הפירות. על המגינים העלים בדוגמת הוא כלפיו, מסתירות
האדם כאשר בא השכלי שהתענוג הוא, האנושי הטבע
האדם עוד כל הסברא. סיכום את המהווה למסקנה, מגיע
את והסיר שליבן בטרם וטריא, השקלא באמצע מצוי
ממנו הוא העונג השכלית, הסברא על והסתירות הקושיות
לו. נהיר אינו שהרעיון מכך מתייסר הוא אדרבה, והלאה,
לו שתהיה שייך לא ולכן רצון שביעות כלל לו אין אז

מכך. ישות

תמידז לדעת צריכים תמרים": שב"כפות הרמז הו
בתורה, ויתעמקו שיתעלו ככל ב"עלים". עדיין שמצויים
שכן מכך. פחות ואף הים, מן כטיפה רק שזהו לדעת, יש

ים" מני ורחבה מדה מארץ "ארוכה ואילו34התורה ,
חי" כל מעין "נעלמה היא - התורה .35אמיתיות

את מהאדם שוללת בתחילה, רק שמצויים זו, הנחה
אדרבה, התורה. מידיעת לבוא העלולים והגאוה הישות
מביאה התורה, אמיתיות מתכלית רחוקים כמה עד הידיעה

הישות. והעדר התבטלות לידי

הרמז גם ּכפּותזהו מלשון כפות -36תמרים, ָ
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הוא24) היתר שטפח סתר''ג אדה''ז בשו''ע הועתק בפרש''י מל' להעיר
המנענע.
ד).25) לט, ג. (לח, מקץ בתו"א נתבאר ב. יב, זח"א
א.26) מג, גיטין
ג-ח.27) סעיפי השער פתח אמ''ב ראה - שבשכל ו''ק ענין
פ"ד.28) תרנ"ט החלצו ד"ה ראה
מרומז29) האחדות ענין בד"השלכן (נת' בפ"ע מינים מהד' אחד בכל

המינים. שאר עם להתאחד יכול שעי"ז פז), סעיף תרל"ז וככה

ב).30) לד, (ברכות זוקף אינו שוב שכרע כיון (דוקא) המלך שלכן
(ראה31) וא"ו מלא אתרוג בכוונות מצינו ולפעמים אמור. פ' יפות פנים

ויד. גאוה רגל תבואני אל ר"ת שזהו וי"ל קעז) א, מאו"א
שם.32) ובהנסמן 95 ע' [המתורגם] ח''ד לקו''ש בכ''ז ראה
א.33) צב, חולין
ט.34) יא, איוב
זמירות.35) דוד ד''ה (תניא) קו''א וראה כא. כח, שם
א.36) לב, סוכה

  

העצמי הביטול ידי על אלא ח"ו, ונפרד נבדל אינו הוא
הקב"ה. עם ומאוחד) (מחובר כפות הוא

הגבוה הוא לכן ה"לולב" של התבטלותו מחמת ודוקא
נעלות השגותיו גם כך בהתבטלות, שהוא ככל שכן ביותר,
כמאמר לאמיתתה, ההלכה את לכוון מצליח והוא יותר
הלכה - היו" ועלובין ש"נוחין שמשום הלל, בית על רז"ל

.37כמותם

של באופן ללמוד צריכים הוא: האמור מכל ההוראה
עם ההתאחדות ובעת לתורה, לגמרי להתמסר "לולב",
אינה בכך והכוונה אחרים. דברים אודות יהרהר לא התורה
כאמור אלא, אוהל; ויושבי הישיבות תלמידי לגבי רק
אחת; אגודה להיות צריכים המינים ארבעת שכל לעיל,
היתרונות את גם יכיל סוג שכל עד מאוחדים, כך כל שיהיו
מסוג שהם אלה שאפילו כלומר ישראל, בני סוגי שאר של
יהיו שבהם קבועים זמנים אצלם שיהא צריך ה"ערבה",
התאחדות של באופן תורה ללמוד - "לולב" בבחינת

גמורה.

האמור, באופן תורה לומדים הם בהם אלה וזמנים
הילוך אצלם שיהיה ומצבם, ממעמדם שיצאו עליהם פועל
פועל הלולב שנענוע כשם - הענינים בשאר גם גבול בלי
וכו', המצוות בקיום - כנ"ל המינים שלשת בשאר גם נענוע
דעהו" דרכיך "בכל של הרשות, בעניני העבודה שגם עד

הילוך. של באופן אצלם יהיה היום, כל במשך

בתורה וההתעמקות היגיעה היא האמור בכל ההתחלה
וכאשר מעלה. מעלה יום בכל ללכת לה", ו"לאפשה

ההבטחה ישנה ל"מצאת",38מתייגעים, יביא שה"יגעת" ,
הדעת". "בהיסח הבאה מציאה כמו היגיעה, ערך לפי שלא
פנימיות של לגילוי גם סוף כל סוף יבואו כך ידי ועל
ענין גם היא המשיח שביאת - צדקנו משיח ידי על התורה

וכמ"ש מציאה, אודות39של האמור עבדי", דוד "מצאתי
הדעת בהיסח בא שהוא שהתייגעו40משיח, והענינים -

אז יזכו - שבהם הגליא בחינת את רק והשיגו עתה עליהם
תורה טעמי - טעמיהם את גם משיח41להבין בביאת ,

ממש. בקרוב צדקנו

   

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

תרכ''ז.37) אלקים וידבר בד''ה ונתבאר ב. יג, עירובין
ב.38) ו, מגילה
כא.39) פט, תהלים

א.40) צז, סנהדרין
ב.41) א, שה''ש פירש''י ראה

•



כז   

העצמי הביטול ידי על אלא ח"ו, ונפרד נבדל אינו הוא
הקב"ה. עם ומאוחד) (מחובר כפות הוא

הגבוה הוא לכן ה"לולב" של התבטלותו מחמת ודוקא
נעלות השגותיו גם כך בהתבטלות, שהוא ככל שכן ביותר,
כמאמר לאמיתתה, ההלכה את לכוון מצליח והוא יותר
הלכה - היו" ועלובין ש"נוחין שמשום הלל, בית על רז"ל

.37כמותם

של באופן ללמוד צריכים הוא: האמור מכל ההוראה
עם ההתאחדות ובעת לתורה, לגמרי להתמסר "לולב",
אינה בכך והכוונה אחרים. דברים אודות יהרהר לא התורה
כאמור אלא, אוהל; ויושבי הישיבות תלמידי לגבי רק
אחת; אגודה להיות צריכים המינים ארבעת שכל לעיל,
היתרונות את גם יכיל סוג שכל עד מאוחדים, כך כל שיהיו
מסוג שהם אלה שאפילו כלומר ישראל, בני סוגי שאר של
יהיו שבהם קבועים זמנים אצלם שיהא צריך ה"ערבה",
התאחדות של באופן תורה ללמוד - "לולב" בבחינת

גמורה.

האמור, באופן תורה לומדים הם בהם אלה וזמנים
הילוך אצלם שיהיה ומצבם, ממעמדם שיצאו עליהם פועל
פועל הלולב שנענוע כשם - הענינים בשאר גם גבול בלי
וכו', המצוות בקיום - כנ"ל המינים שלשת בשאר גם נענוע
דעהו" דרכיך "בכל של הרשות, בעניני העבודה שגם עד

הילוך. של באופן אצלם יהיה היום, כל במשך

בתורה וההתעמקות היגיעה היא האמור בכל ההתחלה
וכאשר מעלה. מעלה יום בכל ללכת לה", ו"לאפשה

ההבטחה ישנה ל"מצאת",38מתייגעים, יביא שה"יגעת" ,
הדעת". "בהיסח הבאה מציאה כמו היגיעה, ערך לפי שלא
פנימיות של לגילוי גם סוף כל סוף יבואו כך ידי ועל
ענין גם היא המשיח שביאת - צדקנו משיח ידי על התורה

וכמ"ש מציאה, אודות39של האמור עבדי", דוד "מצאתי
הדעת בהיסח בא שהוא שהתייגעו40משיח, והענינים -

אז יזכו - שבהם הגליא בחינת את רק והשיגו עתה עליהם
תורה טעמי - טעמיהם את גם משיח41להבין בביאת ,

ממש. בקרוב צדקנו
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תרכ''ז.37) אלקים וידבר בד''ה ונתבאר ב. יג, עירובין
ב.38) ו, מגילה
כא.39) פט, תהלים

א.40) צז, סנהדרין
ב.41) א, שה''ש פירש''י ראה

•

      
מוגה בלתי

אדמו"ר של ההילולא יום עם בקשר התוועדות עבור כסף סכום שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן ערבית תפלת [אחר
אדמו"ר כ"ק אמר – ההילולא בעל אודות סיפורים איזה סיפר לעוויטין שמואל ר' שהרה"ח ולאחרי מהר"ש.

שליט"א:]

ורננו "הקיצו להיות צריך וכבר תשי"ג). – (תרמ"ג מהר"ש אדמו"ר להסתלקות שנה שבעים מלאו זו בשנה
עפר" .1שוכני

הגאולה. לזמן שייכת עתה העבודה בכלל, אמר:) כך (ואחר

יט.1) כו, ישעי'

•
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כח             

תשרי ט' ראשון יום
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ה"ב.40. פ"א שבת   ללולב סוכה מקדים ששם אלא ה"ב) (פ"א ברכות בירוש' לפנ"ז ג"כ הוא כ"ז אשר "ולהעיר :
הסוגיות בשני צ"ע: אבל זה). דין עיקר הוא בשבת כי י"ל (והטעם דוקא שבת לסוגיית הכוונה דכאן מסתבר ולכן סוכה, ואח"כ לולב ובשבת
ע' כ' חלק לקו"ש וראה ואכ"מ". תרמ"א. ר"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע וראה מובן. והחילוק - סוכה" ולעשות לולב "לעשות שלפנינו) (בש"ס

וש"נ. .10 הערה 267

             

תשרי י' שני יום
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תשרי י' שני יום
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ו.41. ט, מ"ח.42.נחמי' פרק
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.43   ."והכוונה הל' צ"ע ותיקונים": "ב"הערות :
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.43   ."והכוונה הל' צ"ע ותיקונים": "ב"הערות :
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ו.44. פ"י, קצו.45.ב"ר תשפו.46.ע' ע' במדבר
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.47   ."וספנ"ב ספנ"א שם ג"כ וראה פי"ח. (בהג"ה), פ"ו "ראה :.48   אומרו "לאחרי :
עפמש"כ ויל"פ א"ס). (בחי' וכההמשך - לעו' יהי') (וכן תמיד סע"א): (קלב, לעיל משא"כ מזל"ז), סתירה (מעין בשנה" שנה "מדי מהו "תמיד"
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.47   ."וספנ"ב ספנ"א שם ג"כ וראה פי"ח. (בהג"ה), פ"ו "ראה :.48   אומרו "לאחרי :
עפמש"כ ויל"פ א"ס). (בחי' וכההמשך - לעו' יהי') (וכן תמיד סע"א): (קלב, לעיל משא"כ מזל"ז), סתירה (מעין בשנה" שנה "מדי מהו "תמיד"
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כו'". ושנה שנה שבכל אלא כו' אינה אעפ"כ כו' תמיד וז"ש יד: סו"ס 49.אגה"ק   - במ"מ" - "והנה "לכאורה :
גם הנשפעים הענינים בכל דאף - מעשיות) מצות במעלות (ולהסיום בכלל מהסוף המצות במעלת להנ"ל בהמשך שהוא וי"ל - כאן? ענינו מה
הארץ טובה המרגלים טענת בשלילת במש"נ מלקו"ת ולהעיר מאד. מאד משובחים הם האדם ותפלת מצוה ע"י כשנעשה - חנם" "בחסד עתה

מאד'".'מ 50.אד   .העפר מן הי' דהכל - עפר כאן נזכר דלא מובן [עפ"ז כו' ניזון ובכ"ז - להתהוותו בנוגע "גם :
ממנו]". וניזון זקוק שנתהווה לאחר גם שלכן א.51.וי"ל ואילך.52.מ, סע"א עא,

             

תשרי י"ג חמישי יום
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.53   אוה"ת) המקריב דאדם נשברה רוח רוח" ורעות משברון אדם הקרבן האוכל האש מן סתם "ארי' "אבל :
ב.54.שם)". כח, א.55.פינחס רמא, א.56.ח"ג כב, עירובין יא. ז, מי"ז.57.ואתחנן פ"ד 1.אבות   לעיל "וראה :

אהבה". שפנימיותה החסד מדת מחמת ניתנת וצדקה קדישא שמא עביד צדקה דע"י ס"ה יב.2.באגה"ק יא, כב.3.עקב כט, איוב האזינו4.ע"פ
ב. א.5.לב, במדבר ספרי א. כג, ג.6.מכות לה, ישעי' 7.ע"פ   להתנדב לבם על שעלה באלה שהמדובר "כההמשך :
8.כו'".   ."החודש לראש - חודש ומדי השבוע סוף לשבת הכוונה - שבת מדי בסופו) (ישעי' דבכתוב "להעיר :
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תשרי י"ג חמישי יום
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.53   אוה"ת) המקריב דאדם נשברה רוח רוח" ורעות משברון אדם הקרבן האוכל האש מן סתם "ארי' "אבל :
ב.54.שם)". כח, א.55.פינחס רמא, א.56.ח"ג כב, עירובין יא. ז, מי"ז.57.ואתחנן פ"ד 1.אבות   לעיל "וראה :

אהבה". שפנימיותה החסד מדת מחמת ניתנת וצדקה קדישא שמא עביד צדקה דע"י ס"ה יב.2.באגה"ק יא, כב.3.עקב כט, איוב האזינו4.ע"פ
ב. א.5.לב, במדבר ספרי א. כג, ג.6.מכות לה, ישעי' 7.ע"פ   להתנדב לבם על שעלה באלה שהמדובר "כההמשך :
8.כו'".   ."החודש לראש - חודש ומדי השבוע סוף לשבת הכוונה - שבת מדי בסופו) (ישעי' דבכתוב "להעיר :
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ב.9. לח, ב"ק ב. כג, ב.10.נזיר כב, ג.11.וירא שם12.שם, פרש"י 13.184..ראה ע' תש"ט קונטרסים14.סה"מ סה"מ וראה יב. שם, וירא
.642 ע' א.15.ח"ב ד, 16.פסחים   ."רפי"ב משהיוה"א "להעיר א'.17.: משנה א' פרק פאה  

."ס"ג אגה"ק "וראה ב.18.: י, א.19.משלי טז, צדקה20.ר"ה של גדול סכום יתנו לא שגם בכך, הזקן רבנו שכוונת הסברא על
החדשי חלק רק כ"א - בתשרי הסכום כל ליתן לא אדה"ז מצוה זה "לפירוש הרבי: כתב - לחדשים או לשבועות לחלקו אלא השנה, בתחילת
בניגוד אינו באם - ורק אך דכוונתו ופשיטא הזריזות! הפלאת לבי' בהמשך בא וזה וכו'! מ1/12ֿ יותר לא חדש מדי וליתן השאר, ולעכב 1/12
בתורת - פיה"מ על נוסף שנק' וכמדומה טעמי'. בתר וזיל דאה"ק. ל"ד - שתהי' איזו בצדקה שכ"ז מובן כן הנתינה. וקדימת לזריזות כלל
וכנראה בארוכה), בכהנ"ל עיי"ש - בפ"ע נדפס (להצ"צ, פרוטה כל כו' להבין בד"ה הובא סקרט"ו. סקי"ג צדקה הל' שרד בלבושי פס"ד
בעיירות זהובים היו (וגובים בשנה שנה מדי שליח ע"י הי' - אז לאה"ק המשלוח : האגה"ק) (ודכללות הכולל כסף לגביית הנ"ל דבי' השייכות
הבי' בא וע"ז עיר?! בכל להגבאי כו' בשבתו שבת מדי בנתינה התועלת מהי - ועפ"ז רבותינו). מכ' בכו"כ (כמבואר חדשים) בכו"כ אחת

שליט"א. אדמו"ר כ"ק של הקדוש לשונו כאן עד המעשה". רוב ב) כו', זריזותו א) באגה"ק:
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יב.12. ג, 13.15.משלי ע' תש"ד סה"ש 14.ראה   פכ"ב ח"א ראה נפשם. בחיי גם הוא כן דלכאורה "צ"ע
וספ"ג".



מי היום יום . . . 

ה'תש"דט תשרי, עריוהכ"פיום שישי

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. קיב־קיד.

תניא: ולפמ"ש בס' . . . 264 במ"א.

ָעִמים. ב ט' ּפְ ָעִמים, ַסְך ַהּכֹל ְמַסּבֵ ב ג' ּפְ ַעם ְמַסּבֵ ָעִמים, ּוְבָכל ּפַ ֹלׁש ּפְ לֹום" ׁשָ ֵני ָאָדם - ּוְלׁשָ רֹות: "ּבְ ּפָ ּכַ
ָעִמים. ֹלׁש ּפְ ֵניֶהם אֹוְמִרים "ְוהּוא ַרחּום" ׁשָ ְלֶקה ׁשְ ְלֶקה ְוַהּנִ ֲחנּון. ַמְלקֹות: ַהּמַ ֵרי ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ׁשְ ַעד סֹוף ּתִ

א. ָלה ַעל ְלַהּבָ ּפּוִרים – ַקּבָ יֹום ַהּכִ ּפּוִרים ָהֲעבֹוָדה ִהיא ֲחָרָטה ַעל ֶהָעָבר, ּבְ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ

ה'תש"די תשרי, יום הכפוריםשבת

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. קודם כל נדרי: קטו־קכג. קודם השינה: קכד־קלב. אחר מוסף: קלג־קמא. אחר 

נעילה: קמב־קנ.
תניא: ומזה יובן . . . עוה"ב.

ָהל  ַעת ַהּקָ ַעם ַאַחת, ּוְבקֹול ָרם. ַעל ּדַ סּוק "אֹור ָזרּוַע" - ּפַ ֵגל" גו'. ּפָ ּפּוִרים ַמְתִחיִלים "ה' ָמָלְך ּתָ ֵליל יֹום ַהּכִ
ת ְויֹום  ּבָ ׁשַ מֹו ּבְ ה ּכְ ּטָ ַמע ַעל ַהּמִ ֹחֶמר". ְקִריַאת ׁשְ ה ּכַ י ִהּנֵ ָעִמים, ּוְבקֹול ָנמּוְך. ֵאין ּכֹוְפִלים ֶהָחרּוז "ּכִ כו' - ג' ּפְ
ּפּוִרים אֹוְמִרים י"ג ִמּדֹות ָהַרֲחִמים  ָנה ְויֹום ַהּכִ ֹראׁש ַהּשָׁ ִפּלֹות ַהּיֹום. ּבְ ָכל ּתְ נּו ְזכֹור ַרֲחֶמיָך כו' - ּבְ טֹוב. ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ים ַאַחר מּוָסף. ִהּלִ עּור ּתְ ת. ׁשִ ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ֶפר ּתֹוָרה ּגַ הֹוָצַאת ַהּסֵ ּבְ
ִמְנָחה אֹוְמִרים ְלָדִוד ה' אֹוִרי.  ם ּבְ מֹוָך גו'. ּגַ ה. ִמי ֵאל ּכָ ַבר - ּוְבֵהָמה ַרּבָ ּפּוִרים: ַוְיִהי ּדְ ַהְפטֹוַרת ִמְנַחת יֹום ַהּכִ
א, ֵאין  א ּוְלֵעּלָ ְנִעיָלה - ְלֵעּלָ יׁש ּדִ ּדִ ּקַ ת ְנִעיָלה. ּבְ ִפּלַ ל ּתְ תּוַח ַעד ַאֲחֵרי ּכָ ָאר ּפָ ֵרי, ְוִנׁשְ ְנִעיָלה ְלַאׁשְ ִתיַחת ָהָארֹון ּבִ ּפְ

ִים. ּפַ ִאים ּכַ אֹלֵקינּו, ָעֵלינּו. ְוֵאין נֹוׂשְ ּכֵ
ָחר. י" ַעד ְלּמָ ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ם ִאם ֶהֱעִריב ַהּיֹום. ֵאין ְמָבְרִכים "ׁשֶ אֹוְמִרים "ַהּיֹום ִיְפֶנה", ּגַ

יוהכ"פ קומט אויס צו פאסטען זעקס און צווַאנציג שעה .

עֹות. ׁש ׁשָ ִרים ְוׁשֵ ּפּוִרים יֹוֵצא ָלצּום ֶעׂשְ יֹום ַהּכִ ּבְ

ה'תש"דיא תשרייום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כא. אד"ש . . . 266 בכל יום.

במוצאי יוהכ"פ תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים - כנהוג אז דרושים 
קצרים - ע"פ מי כה' אלקינו בכל קראנו אליו, אליו לא למדותיו, דער פרדס זָאגט 
אליו איז אורות המתלבשים בכלים דע"ס דאצילות, דער רבי דער בעש"ט זָאגט אליו איז 
דער אלקות ווָאס אין כלים דע"ס דאצילות, דער פירוש הפשוט איז: אליו עצמות א"ס 
ווָאס עס איז בא יעדען פשוט'ן אידען בידיעה עצמית דורך אמונה פשוטה, און דָאס איז 
קרובים אליו און בכל קראנו אליו עצמות א"ס און עצמות הנשמה, תפלה באמונה פשוטה 
איז מחבר עצמות הנשמה מיט עצמות א"ס, אז עצמות א"ס זָאל זיין דער רופא חולים 

און מברך השנים.

ים  רּוׁשִ ּדְ הּוג ָאז  ּנָ ּכַ ים –  ַרּבִ ּבָ ֵקן ּתֹוָרה  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ִליָאְזָנא ָאַמר  ּבְ ּפּוִרים תקנ"ו  ַהּכִ מֹוָצֵאי יֹום  ּבְ
ְרֵדס' אֹוֵמר:  ַה'ּפַ ְלִמּדֹוָתיו.  ֵאָליו ֹלא  ֵאָליו",  ָקְרֵאנּו  ָכל  ּבְ ֱאֹלֵקינּו  ה'  ּכַ סּוק "ִמי  ּפָ ְקָצִרים – ַעל 
ם טֹוב אֹוֵמר:  ַעל ׁשֵ י ַהּבַ ֲאִצילּות; ָהַרּבִ ר ְסִפירֹות ּדַ ֶעׂשֶ ֵכִלים ּדְ ים ּבְ ׁשִ ְתַלּבְ "ֵאָליו" ֵהם ָהאֹורֹות ַהּמִ
ׁשּוט הּוא: "ֵאָליו" – ַעְצמּות  רּוׁש ַהּפָ ֲאִצילּות; ַהּפֵ ר ְסִפירֹות ּדַ ֶעׂשֶ ִלים ּדְ ּכֵ ּבַ "ֵאָליו" הּוא ָהֶאֹלקּות ׁשֶ
ׁשּוָטה – ְוֶזהּו 'ְקרֹוִבים ֵאָליו',  ׁשּוט – ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּפְ ל ְיהּוִדי ּפָ ל ּכָ יִדיָעה ַעְצִמית ׁשֶ ּבִ ֵאין סֹוף ׁשֶ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק מט
עד פרק נד
ופרקים
קיב־קיד

יום 
שני
תהלים:
מפרק נה

עד פרק נט
ופרקים

קודם כל 
נדרי:

קטו־קכג
קודם 
השינה:
קכד־קלב
אחר מוסף:
קלג־קמא

אחר נעילה:
קמב־קנ

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק ס

עד פרק סה



היום יום . . . מי

ֶאת  ֶרת  ְמַחּבֶ ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה  ִפּלָ ּתְ ָמה;  ׁשָ ַהּנְ ְוַעְצמּות  סֹוף  ֵאין  ַעְצמּות   – ֵאָליו'  ָקְרֵאנּו  ּו'ְבָכל 
ִנים. ַעְצמּות ֵאין סֹוף ִיְהֶיה ָהרֹוֵפא חֹוִלים ּוְמָבֵרְך ַהּשָׁ ָמה ִעם ַעְצמּות ֵאין סֹוף, ׁשֶ ׁשָ ַעְצמּות ַהּנְ

ה'תש"דיב תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: אך גם . . . יבא שילה

ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם. ַעת ׁשֶ מֹוֲעצֹות ָחְכָמה ּוְבֵקרּוב ַהּדַ רּוָתה ְלַתֲעמּוָלה ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִרית ּכְ ּבְ

ה'תש"דיג תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: כב. אהוביי . . . בפירש"י.

אִוויְטׁש. ְליּוּבַ בֹוד ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש – תרמ"ג – ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ּלְ ִהְסּתַ
ִמים חֹוֶבֶרת  קֹוֶבץ ַהּתָ ס ּבְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש. )ִנְדּפַ ִאּגֶ ְדפּוס ּבְ א ּבִ ֶרת ִסיָמן כב ְוסֹוָפּה – ֹלא ּבָ ת ִאּגֶ ִחּלַ ּתְ

ה( . ִנּיָ ׁשְ

ה'תש"דיד תשרי, ערב חה"סיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: אך האמת . . . יאהב ה' וכו'.

יִלין. ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ
ים. ֲהַדּסִ ן ּבַ ֵאין-ּכֵ י ֲעָרבֹות, ַמה-ּשֶׁ ּתֵ ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ׁשְ

ְהֶייָנה ְמֻכּסֹות  יֶהם ּתִ ּתֵ ּשְׁ ִלים ׁשֶ ּדְ ּתַ ִריכֹות - ּוִמׁשְ י ּכְ ּתֵ ה ּוְבֶעֶרב יֹום טֹוב. ַעל ַהּלּוָלב ׁשְ ּכָ ּסֻ ִרים ֶלֱאגֹוד ַהּלּוָלב ּבַ ְמַהּדְ
ים  ֶהם אֹוֵגד ַהֲהַדּסִ ּבָ ִריכֹות ׁשֶ ֹלׁש ּכְ ַבד ֶזה ׁשָ ִנים - ּוִמּלְ ל ּפָ ְמַעט ַעל ּכָ ִריָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ם ּכְ ים ַוֲעָרבֹות, ּגַ ַהֲהַדּסִ ּבְ

ְך ֶטַפח ֶאָחד. ֶמׁשֶ ֹלׁש ֵאּלּו ּבְ ְוָהֲעָרבֹות ִעם ַהּלּוָלב, ׁשָ

ה'תש"דטו תשרי, א דחג הסוכותיום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: וכמו אב . . . הדינין נס"ו.

יֹום  ּבְ ּוִבְפָרט  ְלַהֲחִזיר,  ְמָנת  ַעל  ָנה  ַמּתָ ּבְ הּוא  ׁשֶ ֵפרּוׁש  ּבְ אֹוְמִרים  ֲעֵליֶהם,  ְלָבֵרְך  ְלַאֵחר  ִמיִנים  ַהד'  ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ּכְ
ַהּלּוָלב  ׁשֶ ֱהֶחָינּו ּכְ ת ׁשֶ ְרּכַ ְתִחילּו ּבִ ּיַ "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ל. הֹוָרה ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִראׁשֹון. ְוהּוא ּתֹוֶעֶלת ַלּנֹוֵתן ְוַלְמַקּבֵ

ה. ִנּיָ ּשְׁ ָידֹו ַאַחת ְוָהֶאְתרֹוג ּבַ ּבְ
ה. ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ י גו' - ַרק ּבְ י ָאַמְרּתִ סּוִקים ּכִ ַהּפְ

ה" ַאַחר ִקּדּוׁש ְוֹלא ַאַחר ַהּמֹוִציא. ּכָ ּסֻ ב ּבַ ּיֹום ְמָבְרִכים "ֵליׁשֵ ם ּבַ ּגַ
בּועֹות(, ָאנּו יֹוְדִעים ַעל ְיֵדי ֶזה  ַחג ַהּשָׁ ר ְלֵעיל יֹום ב' ּדְ ְזּכָ ּנִ ת ּכֲֹהִנים )ּכַ ְרּכַ ֵעת ּבִ ַהַהְנָהָגה ּבְ

ִים. ּפַ יַאת ּכַ יתֹו ִלְנׂשִ ַחת ַטּלִ תֹו ּתַ ַמח ֶצֶדק" ֹקֶדם ֲחֻתּנָ ֵקן ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַה"ּצֶ נּו ַהּזָ ַרּבֵ ׁשֶ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק סו

עד פרק סח

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק סט

עד פרק עא

יום 
שישי
תהלים:
מפרק עב
עד פרק עו

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק עז

עד פרק עח



מי היום יום . . . 

ה'תש"דטז תשרי, ב דחג הסוכות ]בחו"ל[יום שישי
הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ה. ּבְ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ְך ֵליׁשֵ ֶהֱחָינּו, ְוַאַחר ּכָ ְיָלה: ׁשֶ ִקּדּוׁש ַהּלַ ּבְ

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אהוביי . . . או"נ מלו"נ.

הצ"צ סיפר: תקס"ט הָאבען מיר געהערט פון זיידען דעם זעקסטען מָאל דעם ושאבתם 
מים - הראשון - פון לקו"ת, און עס איז געווען ע"ד ווי די גמרא זָאגט )ירוש' סוכה 
פ"ה ה"א( שמשם שואבים. יונה הָאט מקבל געווען בשמחת בית השואבה גילוי הנבואה, 
מיר הָאבען מקבל געווען עד אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט קומען, שנעוץ תחלתן 

בסופן.

ֲאָמר[  ית ֶאת ]ַהּמַ ּשִׁ ַעם ַהּשִׁ ּפַ ֵקן[ ּבַ ָבא ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַמְענּו ֵמַהּסָ ַנת תקס"ט ׁשָ ׁשְ ר: ּבִ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ְלִמי  ָמָרא אֹוֶמֶרת )ְירּוׁשַ ַהּגְ דֹוֶמה ְלַמה ּשֶׁ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה", ְוֶזה ָהָיה ּבְ ּבְ ם ַמִים" – ָהִראׁשֹון – ׁשֶ ַאְבּתֶ "ּוׁשְ
ּלּוי  ּגִ ֶאת  ֹוֵאָבה  ַהּשׁ ית  ּבֵ ְמַחת  ׂשִ ּבְ ל  ִקּבֵ ִביא[  ]ַהּנָ יֹוָנה  ׁשֹוֲאִבים.  ם  ּשָׁ ּמִ ׁשֶ א'(  ֲהָלָכה  ה'  ֶרק  ּפֶ ה  ֻסּכָ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ עּוץ ּתְ ּנָ יַח ָיבֹוא, ׁשֶ ׁשִ ּמָ ְלנּו ַעד ֵאין סֹוף, ַהּסֹוף הּוא ׁשֶ בּוָאה, ָאנּו ִקּבַ ַהּנְ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק עט
עד פרק פב

            

ה'תש"ע תשרי ט' ראשון יום     

       
          
           

           
בלאו)בתשובה במהד' שד"מ את(סי' ומנמק הרמב"ם מוסיף

להגעילה: צריך אין תרומה בה שבישלו שקדרה פסיקתו
ב)שנינו צה, ובא(זבחים תרומה של יין או שמן בו שהיה שכד

לאחר – טיפות רק שנותרו עד הכד תכולת את ושפך אדם
חולין. לתוכו לתת רשאי זו אחר זו הכד מן טיפות שלוש שטפטף
הכד בדפנות שנשאר השמן או היין אם וחומר: קל והדברים
ק"ו בכלי, שנשארה ממש בתרומה שמדובר למרות מדמע, אינו
ולא ודאי, ממש בו אין בחרסית הנבלע "שזה בקדרה לתרומה
הנבלעים התרומה בהם שנתבשלה המים אלא התרומה, עין הוא
אני ולפיכך טעם. ולא ממש יצא, אם היוצא לאותו ואין בקדרה,

בלבד". רחיצה אלא צריכה הקדרה שאין אומר

חדש' ג)ה'פרי ס"ק קכב הרמב"ם,(סי' של הק"ו על הקשה
על להוסיף שאפשר כיוון בכלי, טיפות כמה נשארו שכאשר
תרומה בו שבשלו כלי אבל ביטול, מדין הותרו הללו, הטיפות
הראב"ד (ואכן בכולו לשער וצריך זו בבליעה מלא כולו הרי

הגעלה). ומצריך משיג
השולחן' ה)וב'ערוך סעי' צא סי' הרמב"ם(זרעים שלדעת כתב

שאין כיוון אלא ביטול, משום אינו בכלי שנשארו הטיפות היתר
שהבלוע ק"ו ולכן עליהם מקפידים אינם והכהנים חשיבות, להן
הכהנים. בעיני נחשב אינו בוודאי שהרי מותר, מהכלי היוצא

איננה כי תרומה, שם לה אין בכלי הבלועה התרומה כלומר:
שהרי הגעלה, צריך הכלי אין ולכן לכהנים נחשבת ואיננה ניתנת
שהצריך השטיפה ואף מים אלא אינו ממנו היוצא מעתה

הדין. מעיקר אינה הרמב"ם
כיוון כי סוברים בלועה בתרומה הגעלה המצריכים ואילו

עצמה. בפני כתרומה להחשיבה יש בעתיד לצאת שיכולה

ה'תש"ע תשרי י' שני יום  

        
       


נקראת שבת שאכילת למדים עונג" לשבת "וקראת מהפסוק
ולכן, במעשר. המחייבת קבע אכילת היא שכך ומכיון 'עונג',
חשכה אם - לבית הגיעו לא שעדיין אף מלאכתן, שנגמרו פירות

שיעשר עד מהם לאכול ואין נקבעו שבת, ליל לד,עליהם (ביצה

ב).

למלך המשנה הכ"ג)וכתב כאן,(פ"ה הרמב"ם בדברי לבאר
שזהו מלאכתו, שנגמרה בדבר אלא למעשר קובעת אינה ששבת
קובעת עצמה בשבת אכילה אבל שבת, במוצאי אכילה לענין רק

מלאכתו. נגמרה שלא בדבר אף



מי            

(גם טבל של בשמן שבת נר הדלקת לענין לומר יש זה ולפי
בציווי נכללת הנר והדלקת שהיות – מלאכתו) נגמרה לא אם

עונג' לשבת רס"ג'וקראת סי' או"ח אדה"ז נחשבתס"א)(שו"ע היא הרי
ס"ט). עמ' הלכות, תרומות, ציון (כרם שבת אכילת כמו קבע

שהוסיף מי י"ב)ויש סי' א"ח יצחק' :('עין
למעשר, וקובעת 'עונג' נקראת בשבת פירות שאכילת כשם

שאף – סעודה במקום קידוש לענין גם ל'עונג' נחשבת היא כך
סעו לקיים אפשר כן ואם – עונג" לשבת מ"וקראת נלמד דתהוא

אברהם' ה'מגן שהביא אחת וכדעה בפירות, סי'שבת רס"ג(א"ח

י"א) ואדה"זס"ק המג"א פסקו להלכה אך ח'). סע' יוצאים(שם שאין
אכילת אם אף כי פירות, באכילת סעודה במקום קידוש ידי
'מזון'. אינם פירות כי סעודה, היא אין קבע, היא בשבת פירות

ה'תש"ע תשרי י"א שלישי יום      

        
           

           
מ"י)במשנה פ"ב ובמעשרות(קידושין בתרומות "המקדש :

ואפילו מקודשת, זו הרי - חטאת ובאפר חטאת ובמי ובמתנות
ישראל".

הגמ' דנה זאת א)בעקבות נח, לבעל(קידושין להיות יכולה האם
בטרם שהפריש והמעשרות התרומות על מסוימת בעלות הפירות
על ממונית בעלות כל לאדם שאין עולא אמר לכהן: נתנם
הכהן מי לקבוע הנאה לו שיש אף שהפריש ומעשרות התרומות

בהם. שיזכה
שקידש ישראל שאפילו המשנה מדברי הרי הגמ': מקשה
כלשהו ממון לו שיש מוכח מקודשת זו הרי ומעשרות בתרומות
בשל זהו ובודאי לכהן, נתינתם בטרם ומעשרות תרומות בפירות

התרומות את לתת למי לקבוע לו, שיש ההנאה' 'טובת
כי המשנה, מדברי ראיה שאין דוחה הגמרא אך ומעשרות?
וכשם טבל. פירות הכהן מסבו שירש בישראל עוסקת המשנה
הפרשתם, לאחר התרומה בפירות לזכות היה יכול הכהן שסבו

בהם. לקדש ויכול בהם זוכה הישראל כך
ניתן דמי", שהורמו כמי הורמו שלא ש"מתנות הכלל פי ועל
ומעשרות בתרומות זכות ולעניים לכהנים שיש לכאורה להסיק

הפרשתם. לפני
"מתנות אם שאף משמע מהם נוספים מקרים מצאנו אמנם,
לעניים או וללויים לכהנים אין עדיין שהורמו", כמי הורמו שלא
תרומות מהם הופרשו בטרם הטבל, בפירות ממונית זכות
שלעניים היא בפוסקים הרווחת הדעה ואכן, ממש. ומעשרות

שהופרש. קודם עני המעשר על ממונית בעלות אין
     

ה'תש"ע תשרי י"ב רביעי יום      

         
          
        
           

     
לפני להתוודות יש ונתינתם ומעשרות תרומות הפרשת לאחר

יב-)ה' כו, במשנה(דברים נאמר כך ועל מט"ו). פ"ה שני "יוחנן(מעשר :
המעוררים את בטל הוא אף המעשר, הודיות העביר גדול כהן

הנוקפים". ואת
ה"ה)הירושלמי פ"ה שני לביטול(מעשר הסיבה את מסביר

יכלו שלא (כך לכהונה מעשר נותנין להיות משנחשדו הוידוי:
ללוי"). נתתיו "וגם בוידוי לומר

(לפי הירושלמי מביא מעשר וידוי של לביטול נוספת סיבה
כהן יוחנן לכהן): מעשרות מנתינת חושש שאיננו יוחנן ר' שיטת
ועני, ראשון מעשר נותנים שאינם מי שיש ומצא בדק גדול
אומר שהוא מי המקום לפני הוא "כעס כי הוידוי את וביטל

עשה". לא והוא עשיתי
ב)ובסוטה אותו(מז, נותנין שאין היא לביטול שהסיבה אמרו

הלוים את קנסו וחכמים ללויים" דיהבי אמר "דרחמנא כתיקונו,
לכהנים. המעשר את ונתנו

הרמב"ם ה"ד)מדברי פ"א ומעשר מט"ו, פ"ה מע"ש עולה(פיה"מ
אין אבל עזרא, בימי לארץ עלו שלא ללוים רק היה שהקנס
מעשר שנותנים הדין חזר מכן ולאחר אחריהם, בניהם את לקנוס

ללויים ה"א)ראשון פ"א מעשר בהל' הרמב"ם .(כפסק
מיד היה גדול כהן שיוחנן בברור עולה אלו דברים לאור
ולאחר הוידוי, את גדול כהן יוחנן ביטל ואז עזרא, תקופת לאחר
ונראה למקומו. הוידוי דין חזר לכהנים לתת כשהפסיקו מכן

היומי: בשיעור הרמב"ם דברי את בכך להסביר שיש
התקנות בעל גדול כהן יוחנן את משייך כאן הרמב"ם ואכן
אחר גדול כהן שהיה הצדיק שמעון של יורשו שהיה ליוחנן
כהן שיוחנן כתב הרביעי') ('אלף הדורות' 'סדר בספר וגם עזרא.
הקמת לאחר שנה ושמונה כשמונים תק, ג"א בשנת היה גדול
בשנת רק לארץ עלה ועזרא תיב), ג"א (שנת השני המקדש בית
אבל לכהנים, המעשרות את לתת הקנס היה ואז תיג, ג"א

כדין. להתוודות חזרו ללויים המעשר משחזר

ה'תש"ע תשרי י"ג חמישי יום      

        
          

       

מאותן יאכל לא השבת שבמוצאי הוסיף, הבאה ובהלכה
שבת". אותה לצורך "אלא האמינוהו לא כי שיעשר, עד הפירות

יוסף' ה'בית במה)והקשה ומ"ש ד"ה קי"ט :(יור"ד

            

י"ז)להלן –(הל' אחרים של על שהעיד "חשוד הרמב"ם כתב
כאן כתב מדוע כן, ואם לו". ולא חוטא אדם אין חזקה, נאמן,
לאכול לו אסור המעשרות על נאמן שאינו ממי שהלוקח

אחרים? של על נאמן חשוד גם הרי שבת, במוצאי
הב"ח הרשב"א)וביאר כתב ד"ה :(שם

פי על אף דבר על החשוד ש"כל היא הרמב"ם דעת אכן,
אחרים" של על הוא נאמן – עצמו של על נאמן שמיטהשאינו (הל'

הי"ז) קודםפ"ח מעושרים שהפירות העיד שהלה בתנאי זאת אך ,
ועל מעושרים, בחזקת היו הקניה שבשעת כך הפירות, קניית
טבל, בחזקת היו הפירות הקניה בשעת כאן ואילו נקנו, כן דעת

לעשרם, דעת על ונקנו הם שמעושרים עדות היתה לא שהרי
לא. ותו השבת לצורך רק החשוד עדות על לסמוך התירו ולכן
שם אדם מכיר ואינו לעיר הנכנס הרמב"ם: כתב ז' ובהלכה
נאמן זה הרי פלוני, איש אחד: לו ואמר נאמן? כאן מי ואמר

המשניות ובפירוש פלוני. מאותו ולוקח מ"ח)והולך פ"ד (דמאי

ולכאורה: דרכים. בעוברי נפש חיי משום חכמים שהקילו ביאר
אחרים? של על נאמן חשוד הרי זה, לטעם צריכים מדוע

חדש' ה'פרי סי"ז)וביאר שם באיסורים(יו"ד נאמן אחד עד :
פלוני איש על להעיד אבל מתוקן, שהוא עצמו הדבר על במעיד
חכמים. הקילו דרכים שבעוברי אלא עדים, שני צריך נאמן שהוא

ה'תש"ע תשרי י"ד שישי יום   

        
         
          

  
הראב"ד: והקשה

זמן כל והרי בלבד, שני מעשר בהפרשת להסתפק ניתן איך
ה עני מעשר הפרישו ב'משהו'?שלא אף האוסר טבל הם פירות

שני מעשר מפריש זה שבמקרה והרדב"ז, הראב"ד נקטו ולכן
לירושלים, ומעלה בכסף פודה היינו שני, מעשר כדין בו ונוהג
עני. מעשר כדין לעניים נותן חולין ונעשו שנפדו הפירות ואת

הרמב"ם: שיטת את מבאר קורקוס והר"י

וקבעה ראשון מעשר על נוסף מעשר להפריש חייבה התורה
שניה, ראשונה, בשנה הנוסף: המעשר של השנים סדר את
עני. מעשר – ושישית ובשלישית שני, מעשר - וחמישית רביעית
הפרשת כלומר, ו'נתינה'. 'הפרשה' פעולות: שתי כאן ויש
טבל איסור הפירות מן מפקיעה עני) או (שני הנוסף המעשר
לפי (עני) לחול או שני) (מעשר לקודש 'נתינה' באה מכן ולאחר

השנים.
פעולת עצם בגלל קיים לא כבר טבל איסור כן, אם
שני מעשר יהיו המופרשים הפירות האם ספק יש ואם ההפרשה,
לעשות ולא קודש, – מהחול לעשות "מוטב עני, מעשר או

חול". – מהקודש

ה'תש"ע תשרי ט"ו הסוכות, חג קודש, שבת   

        
         
         

השאר בין עסק בה חקירה קיימת שני, מעשר לפירות ביחס
מבריסק: הגר"ח

לפדות יכול אדם האם בשאלה דנים קמא בבבא התוספות
את לפדות יכול הבעלים רק או חבירו של שני מעשר פירות
בברכות הגמרא אומרת חמור פטר פדיון לגבי מאידך, פירותיו.
ר' והקשה חבירו. של חמור פטר לפדות יכול שאדם בפשטות,

ההבדל? מהו חיים:
הוא חמור פטר פדיון הפדיונות: שני בין הבדל שיש והסביר
והתוותה חמור בפטר להשתמש אסרה התורה איסור. הפקעת

ונמצא בשה, החמור פטר פדיון ע"י האיסור את להפקיע דרך
והעברת לקניינים קשר לו ואין והיתר איסור הוא כולו שהענין
כאל שני מעשר לפדיון להתייחס ניתן זאת, לעומת הבעלות.
אשר עצמה, בפני כרשות הוא שני' 'מעשר כי בעלות העברת
קניין הוא אלו פירות ופדיון לה, שייכים השני המעשר פירות כל

השני. המעשר מרשות הפירות
הרי ומכירה קנייה של מעשה הוא שני מעשר שפדיון ומאחר
חמור פטר שפדיון בעוד הבעלים, ע"י רק להיעשות יכול הוא

אדם. כל ע"י להיעשות יכול הקניינים בדיני שאינו
חילול דרך - השני המעשר פדיון צורות שתי זה, הסבר לפי
האם רק הוא וההבדל וממכר, מקח על מבוססות - מקח ודרך

אחר. מאדם או השני המעשר מרשות הוא הפדיון

ה'תש"ע תשרי ט"ז ראשון יום   

        
        

         
הפודה אך חומש, להוסיף צריך מפירותיו, שני מעשר הפודה

חומש. להוסיף חייב לא אחר, אדם של מעשר
מעשר חילול בעת להוסיף שיש החומש הרי השאלה: ונשאלת
ואם לחולין. מקדושה והוצאתו המעשר פדיית על קנס הוא שני,
ובמידה זה, מקנס להתחמק אפשרות נותנים חכמים מדוע כן,

המשנה)? מלשון שמשמע (כפי כך על ממליצים אף מסוימת
סופר' ה'חתם סב)מחדש או"ח :(שו"ת

אלוקינו ה' אתה "ברוך מברך מטבע על שני מעשר המחלל
שהוטל החומש בשל אולם, שני". מעשר פדיון על העולם מלך
עלו אלא המטבע, על מלחלל להימנע אנשים החלו המחלל, על
את הפסידו וכך לפדות, מבלי ואכלום הפירות, עם לירושלים
ידי על הפדיון את ולעשות להערים חז"ל אפשרו לכן הברכה.
בברכה. יזכו שהפודים כדי – מהחומש יפטרו שבכך אף אחר,



מה             

(גם טבל של בשמן שבת נר הדלקת לענין לומר יש זה ולפי
בציווי נכללת הנר והדלקת שהיות – מלאכתו) נגמרה לא אם

עונג' לשבת רס"ג'וקראת סי' או"ח אדה"ז נחשבתס"א)(שו"ע היא הרי
ס"ט). עמ' הלכות, תרומות, ציון (כרם שבת אכילת כמו קבע

שהוסיף מי י"ב)ויש סי' א"ח יצחק' :('עין
למעשר, וקובעת 'עונג' נקראת בשבת פירות שאכילת כשם

שאף – סעודה במקום קידוש לענין גם ל'עונג' נחשבת היא כך
סעו לקיים אפשר כן ואם – עונג" לשבת מ"וקראת נלמד דתהוא

אברהם' ה'מגן שהביא אחת וכדעה בפירות, סי'שבת רס"ג(א"ח

י"א) ואדה"זס"ק המג"א פסקו להלכה אך ח'). סע' יוצאים(שם שאין
אכילת אם אף כי פירות, באכילת סעודה במקום קידוש ידי
'מזון'. אינם פירות כי סעודה, היא אין קבע, היא בשבת פירות

ה'תש"ע תשרי י"א שלישי יום      

        
           

           
מ"י)במשנה פ"ב ובמעשרות(קידושין בתרומות "המקדש :

ואפילו מקודשת, זו הרי - חטאת ובאפר חטאת ובמי ובמתנות
ישראל".

הגמ' דנה זאת א)בעקבות נח, לבעל(קידושין להיות יכולה האם
בטרם שהפריש והמעשרות התרומות על מסוימת בעלות הפירות
על ממונית בעלות כל לאדם שאין עולא אמר לכהן: נתנם
הכהן מי לקבוע הנאה לו שיש אף שהפריש ומעשרות התרומות

בהם. שיזכה
שקידש ישראל שאפילו המשנה מדברי הרי הגמ': מקשה
כלשהו ממון לו שיש מוכח מקודשת זו הרי ומעשרות בתרומות
בשל זהו ובודאי לכהן, נתינתם בטרם ומעשרות תרומות בפירות

התרומות את לתת למי לקבוע לו, שיש ההנאה' 'טובת
כי המשנה, מדברי ראיה שאין דוחה הגמרא אך ומעשרות?
וכשם טבל. פירות הכהן מסבו שירש בישראל עוסקת המשנה
הפרשתם, לאחר התרומה בפירות לזכות היה יכול הכהן שסבו

בהם. לקדש ויכול בהם זוכה הישראל כך
ניתן דמי", שהורמו כמי הורמו שלא ש"מתנות הכלל פי ועל
ומעשרות בתרומות זכות ולעניים לכהנים שיש לכאורה להסיק

הפרשתם. לפני
"מתנות אם שאף משמע מהם נוספים מקרים מצאנו אמנם,
לעניים או וללויים לכהנים אין עדיין שהורמו", כמי הורמו שלא
תרומות מהם הופרשו בטרם הטבל, בפירות ממונית זכות
שלעניים היא בפוסקים הרווחת הדעה ואכן, ממש. ומעשרות

שהופרש. קודם עני המעשר על ממונית בעלות אין
     

ה'תש"ע תשרי י"ב רביעי יום      

         
          
        
           

     
לפני להתוודות יש ונתינתם ומעשרות תרומות הפרשת לאחר

יב-)ה' כו, במשנה(דברים נאמר כך ועל מט"ו). פ"ה שני "יוחנן(מעשר :
המעוררים את בטל הוא אף המעשר, הודיות העביר גדול כהן

הנוקפים". ואת
ה"ה)הירושלמי פ"ה שני לביטול(מעשר הסיבה את מסביר

יכלו שלא (כך לכהונה מעשר נותנין להיות משנחשדו הוידוי:
ללוי"). נתתיו "וגם בוידוי לומר

(לפי הירושלמי מביא מעשר וידוי של לביטול נוספת סיבה
כהן יוחנן לכהן): מעשרות מנתינת חושש שאיננו יוחנן ר' שיטת
ועני, ראשון מעשר נותנים שאינם מי שיש ומצא בדק גדול
אומר שהוא מי המקום לפני הוא "כעס כי הוידוי את וביטל

עשה". לא והוא עשיתי
ב)ובסוטה אותו(מז, נותנין שאין היא לביטול שהסיבה אמרו

הלוים את קנסו וחכמים ללויים" דיהבי אמר "דרחמנא כתיקונו,
לכהנים. המעשר את ונתנו

הרמב"ם ה"ד)מדברי פ"א ומעשר מט"ו, פ"ה מע"ש עולה(פיה"מ
אין אבל עזרא, בימי לארץ עלו שלא ללוים רק היה שהקנס
מעשר שנותנים הדין חזר מכן ולאחר אחריהם, בניהם את לקנוס

ללויים ה"א)ראשון פ"א מעשר בהל' הרמב"ם .(כפסק
מיד היה גדול כהן שיוחנן בברור עולה אלו דברים לאור
ולאחר הוידוי, את גדול כהן יוחנן ביטל ואז עזרא, תקופת לאחר
ונראה למקומו. הוידוי דין חזר לכהנים לתת כשהפסיקו מכן

היומי: בשיעור הרמב"ם דברי את בכך להסביר שיש
התקנות בעל גדול כהן יוחנן את משייך כאן הרמב"ם ואכן
אחר גדול כהן שהיה הצדיק שמעון של יורשו שהיה ליוחנן
כהן שיוחנן כתב הרביעי') ('אלף הדורות' 'סדר בספר וגם עזרא.
הקמת לאחר שנה ושמונה כשמונים תק, ג"א בשנת היה גדול
בשנת רק לארץ עלה ועזרא תיב), ג"א (שנת השני המקדש בית
אבל לכהנים, המעשרות את לתת הקנס היה ואז תיג, ג"א

כדין. להתוודות חזרו ללויים המעשר משחזר

ה'תש"ע תשרי י"ג חמישי יום      

        
          

       

מאותן יאכל לא השבת שבמוצאי הוסיף, הבאה ובהלכה
שבת". אותה לצורך "אלא האמינוהו לא כי שיעשר, עד הפירות

יוסף' ה'בית במה)והקשה ומ"ש ד"ה קי"ט :(יור"ד

            

י"ז)להלן –(הל' אחרים של על שהעיד "חשוד הרמב"ם כתב
כאן כתב מדוע כן, ואם לו". ולא חוטא אדם אין חזקה, נאמן,
לאכול לו אסור המעשרות על נאמן שאינו ממי שהלוקח

אחרים? של על נאמן חשוד גם הרי שבת, במוצאי
הב"ח הרשב"א)וביאר כתב ד"ה :(שם

פי על אף דבר על החשוד ש"כל היא הרמב"ם דעת אכן,
אחרים" של על הוא נאמן – עצמו של על נאמן שמיטהשאינו (הל'

הי"ז) קודםפ"ח מעושרים שהפירות העיד שהלה בתנאי זאת אך ,
ועל מעושרים, בחזקת היו הקניה שבשעת כך הפירות, קניית
טבל, בחזקת היו הפירות הקניה בשעת כאן ואילו נקנו, כן דעת

לעשרם, דעת על ונקנו הם שמעושרים עדות היתה לא שהרי
לא. ותו השבת לצורך רק החשוד עדות על לסמוך התירו ולכן
שם אדם מכיר ואינו לעיר הנכנס הרמב"ם: כתב ז' ובהלכה
נאמן זה הרי פלוני, איש אחד: לו ואמר נאמן? כאן מי ואמר

המשניות ובפירוש פלוני. מאותו ולוקח מ"ח)והולך פ"ד (דמאי

ולכאורה: דרכים. בעוברי נפש חיי משום חכמים שהקילו ביאר
אחרים? של על נאמן חשוד הרי זה, לטעם צריכים מדוע

חדש' ה'פרי סי"ז)וביאר שם באיסורים(יו"ד נאמן אחד עד :
פלוני איש על להעיד אבל מתוקן, שהוא עצמו הדבר על במעיד
חכמים. הקילו דרכים שבעוברי אלא עדים, שני צריך נאמן שהוא

ה'תש"ע תשרי י"ד שישי יום   

        
         
          

  
הראב"ד: והקשה

זמן כל והרי בלבד, שני מעשר בהפרשת להסתפק ניתן איך
ה עני מעשר הפרישו ב'משהו'?שלא אף האוסר טבל הם פירות

שני מעשר מפריש זה שבמקרה והרדב"ז, הראב"ד נקטו ולכן
לירושלים, ומעלה בכסף פודה היינו שני, מעשר כדין בו ונוהג
עני. מעשר כדין לעניים נותן חולין ונעשו שנפדו הפירות ואת

הרמב"ם: שיטת את מבאר קורקוס והר"י

וקבעה ראשון מעשר על נוסף מעשר להפריש חייבה התורה
שניה, ראשונה, בשנה הנוסף: המעשר של השנים סדר את
עני. מעשר – ושישית ובשלישית שני, מעשר - וחמישית רביעית
הפרשת כלומר, ו'נתינה'. 'הפרשה' פעולות: שתי כאן ויש
טבל איסור הפירות מן מפקיעה עני) או (שני הנוסף המעשר
לפי (עני) לחול או שני) (מעשר לקודש 'נתינה' באה מכן ולאחר

השנים.
פעולת עצם בגלל קיים לא כבר טבל איסור כן, אם
שני מעשר יהיו המופרשים הפירות האם ספק יש ואם ההפרשה,
לעשות ולא קודש, – מהחול לעשות "מוטב עני, מעשר או

חול". – מהקודש

ה'תש"ע תשרי ט"ו הסוכות, חג קודש, שבת   

        
         
         

השאר בין עסק בה חקירה קיימת שני, מעשר לפירות ביחס
מבריסק: הגר"ח

לפדות יכול אדם האם בשאלה דנים קמא בבבא התוספות
את לפדות יכול הבעלים רק או חבירו של שני מעשר פירות
בברכות הגמרא אומרת חמור פטר פדיון לגבי מאידך, פירותיו.
ר' והקשה חבירו. של חמור פטר לפדות יכול שאדם בפשטות,

ההבדל? מהו חיים:
הוא חמור פטר פדיון הפדיונות: שני בין הבדל שיש והסביר
והתוותה חמור בפטר להשתמש אסרה התורה איסור. הפקעת

ונמצא בשה, החמור פטר פדיון ע"י האיסור את להפקיע דרך
והעברת לקניינים קשר לו ואין והיתר איסור הוא כולו שהענין
כאל שני מעשר לפדיון להתייחס ניתן זאת, לעומת הבעלות.
אשר עצמה, בפני כרשות הוא שני' 'מעשר כי בעלות העברת
קניין הוא אלו פירות ופדיון לה, שייכים השני המעשר פירות כל

השני. המעשר מרשות הפירות
הרי ומכירה קנייה של מעשה הוא שני מעשר שפדיון ומאחר
חמור פטר שפדיון בעוד הבעלים, ע"י רק להיעשות יכול הוא

אדם. כל ע"י להיעשות יכול הקניינים בדיני שאינו
חילול דרך - השני המעשר פדיון צורות שתי זה, הסבר לפי
האם רק הוא וההבדל וממכר, מקח על מבוססות - מקח ודרך

אחר. מאדם או השני המעשר מרשות הוא הפדיון

ה'תש"ע תשרי ט"ז ראשון יום   

        
        

         
הפודה אך חומש, להוסיף צריך מפירותיו, שני מעשר הפודה

חומש. להוסיף חייב לא אחר, אדם של מעשר
מעשר חילול בעת להוסיף שיש החומש הרי השאלה: ונשאלת
ואם לחולין. מקדושה והוצאתו המעשר פדיית על קנס הוא שני,
ובמידה זה, מקנס להתחמק אפשרות נותנים חכמים מדוע כן,

המשנה)? מלשון שמשמע (כפי כך על ממליצים אף מסוימת
סופר' ה'חתם סב)מחדש או"ח :(שו"ת

אלוקינו ה' אתה "ברוך מברך מטבע על שני מעשר המחלל
שהוטל החומש בשל אולם, שני". מעשר פדיון על העולם מלך
עלו אלא המטבע, על מלחלל להימנע אנשים החלו המחלל, על
את הפסידו וכך לפדות, מבלי ואכלום הפירות, עם לירושלים
ידי על הפדיון את ולעשות להערים חז"ל אפשרו לכן הברכה.
בברכה. יזכו שהפודים כדי – מהחומש יפטרו שבכך אף אחר,



-מו r"yz'd ixyz 'h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyr"yz'd ixyz f"hÎ'h -

ה'תש"ע תשרי ט' ראשון יום

יג ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ּתרּומה‡. סאה ּכיצד? ּומאה. ּבאחד עֹולה ְְְְֵֵֶַַָָָָָָהּתרּומה
מן מפריׁש - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל סאה למאה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנפלה

לזרים מּתר והּׁשאר לּכהן; ונֹותנּה אחת, סאה וכלהּכל . ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ
ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּתרּומה
צרי אינֹו - אדֹום ׁשל ּוׂשעֹורים והחרּובין ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָהּכליסין
והּכל ּבמעּוטּה, ּבטלה - למאה ונפלה הֹואיל ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהגּביּה;

לזרים. ְִָָֻמּתר

מדּמע,·. הּכל נעׂשה - מּמאה לפחֹות ּתרּומה סאה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֻנפלה
סאה אֹותּה מּדמי חּוץ ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים הּכל .ויּמכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
נתערב אבל ּבמינֹו. מין ּבׁשּנתערב אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבּמה
ּתרּומה טעם ּבּכל יׁש אם טעם: ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמין
ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, ויּמכר מדּמע, הּכל נעׂשה -ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֻ
לזרים. מּתר הּכל - חּלין טעם הּכל טעם ואם ְְִִִֶַַַַַַָָֹֹֻֻׁשּבֹו;

הּכל,‚. מן סאה והגּביּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה
אּלא מדּמעת אינּה - אחר למקֹום ׁשהגּביּה הּסאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונפלה

חׁשּבֹון מּמאה,לפי לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה סאה וכן ; ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ
אינֹו - אחר למקֹום המדּמע מן ונפל מדּמע, הּכל ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָֹֻֻונעׂשה
ׁשל סאין עׂשר ׁשּנפל הרי ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמדּמע
מּמדּמע נפל אם - הּכל ונדמע חּלין, סאה לתׁשעים ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹֻֻּתרּומה
יׁש ׁשהרי נּדּמעּו; חּלין, מּמאה לפחֹות סאין עׂשר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻזה
ּפחֹות לתֹוכן נפל ּתרּומה. ׁשל סאה מדּמע ׁשל ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֻּבעׂשר

מדּמעֹות. אינן סאין, ְְְִֵֵֶֶַָמעׂשר

ּכגֹון„. להּבלל, ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
לקמח קמח אֹו לחּטים להּבלל,חּטים ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

- חּלין ליין ּתרּומה יין אֹו חּלין, לׁשמן ּתרּומה ׁשמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻּכגֹון
ּכתרּומה; מדּמע זה הרי ּתרּומה, רב אם הרב: אחר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהֹולכין
על ואף מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - החּלין מן רב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַֹֻֻואם

לזרים. אסּורים ׁשהּכל ְֲִִִֶַָֹּפי

סאה‰. ונפלה הגּביהּה, למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָסאה
עד מּתרין; החּלין הרי - אחרת ונפלה הגּביהּה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻאחרת,
הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם - החּלין על ּתרּומה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּתרּבה
נעׂשה סאה, אחר סאה ּתרּומה ׁשל ועֹוד סאה מאה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֻחּלין

מדּמע .הּכל ְַָֹֻ

.Âעד להגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה
ׁשּתּפל קדם ּבראׁשֹונה ידע אם - אחרת סאה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנפלה

וה סאתים, מפריׁש אּלא נּדּמעּו; לא -הּׁשנּיה, מּתר ּׁשאר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
עלתה ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, לּה והיה לאהֹואיל ואם . ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹ

זה הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ראׁשֹונה ּבסאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידע
ּכאחת. ׁשּתיהן נפלּו ּוכאּלּו ְְְְְִֵֶַַָָֻמדּמע,

.Êלאּסּור הּתרּומה עם מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
להעלֹות החּלין עם מצטרפת חּלין ׁשל ּפסלת אבל ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻֻֻהחּלין,

למאההּתרּומה ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים ּכיצד? . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּפי על אף - הּכל וטחן חּלין, ׁשל רעֹות חּטים ְְִִִִֶַַַַָָָֹֻסאה
הּקמח והרי מּועט, ּתרּומה וׁשל מרּבה חּלין ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻֻׁשהּמרסן
עֹולה, זה הרי - החּלין מּקמח מּמאה ּבפחֹות ּתרּומה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשל
אם אבל ואחד. מאה ׁשהּוא הּמרסן עם ּבּקמח ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּומׁשערין
סאה מּמאה לפחֹות ּתרּומה ׁשל רעֹות חּטים ׁשל סאה ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָנפלה
ׁשל הּקמח והרי הּכל, וטחן חּלין, ׁשל יפֹות חּטים ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשל
ּבמאה עֹולה זה הרי - החּלין מּקמח מּמאה אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּתרּומה

הּתרּומה. ּופחתה החּלין הֹותירּו ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֻואחת,

.Á- עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלג
וכן הּלג; את מעלין אּלא ׁשּבהן, ׁשמרים מֹוציאין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאין
מֹוציאין אין צלּולין, לּגין למאה עכּור לג נפל ְְִִִִִֵֵַָָָֹֻאם

ׁשּבֹו .ׁשמרים ְִֶָ

.Ëמים נפללג ּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ
הּמים ׁשאין הּכל; נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹלתֹו

הּיין את .מעלה ֲִֶֶַַַ

.Èחּלי ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ןסאה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻ
עֹולה זה הרי ּבׁשֹוגג, אם - מאה על ׁשהֹותירּו עד ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאחרים
מבּטלין ׁשאין - מדּמע הּכל הרי ּבמזיד, ואם ּומאה. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבאחד

לכּתחּלה ּתֹורה .אּסּורי ְְִִֵַָָ

.‡Èואֹוכל ּברב, אֹותּה לבּטל מּתר - לארץ חּוצה ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻּתרּומת
טמאתֹו ּבימי ׁשלאֹותּה יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא . ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

ׁשני עליו ונֹותן אחד, לג מּמּנּו נֹוטל - לארץ חּוצה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתרּומת
ׁשל מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ונמצא חּלין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻלּגין
לג מארּבעּתן ּומגּביּה הּׁשלׁשה, לתֹו ונֹותן לג ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹּתרּומה
לג ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ּומׁשלי וחֹוזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹוׁשֹותה;
עד הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה לג נֹותן וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹוׁשֹותה;
ּבׁשני לּגין, ּכּמה ׁשּבּטל ונמצא ּתרּומה; ׁשל הּיין ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיכלה

חּלין. ׁשל ִִֶֻֻלּגין

.·Èזרע הּוא איזה נֹודע ולא החּלין, ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע
לגנה מאה היה אפּלּו - ולגנה[ערוגה]הּתרּומה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ

ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתרין. ּכּלן חּלין, ׁשל ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻֻאחת
ּבהן; וכּיֹוצא והּׂשעֹורין החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ּכלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּזרעֹו
- והּבצלים הּׁשּום ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאבל
הּכל ּביניהן, מערבת אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה מאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
ולא ּומאה; ּבאחת הּתרּומה ּתעלה הּכל, נתלׁש ואם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֻמדּמע.

לכּתחּלה. ְְְִִַָֹיתלׁש

.‚Èידּוע ואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשּתי
ס ׁשּנפלה אֹו היא, מהן,איזֹו אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל אה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּקּפֹות מּׁשּתי אחת נפלה ּכ ואחר נפלה, להיכן ידּוע ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֻואין
מדּמעּתן אינּה - החּלין מהן,לתֹו אחת זרע אם וכן ; ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻ

נפלה ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג והּׁשנּיה ּדבר. לכל חּלין ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָֻהּגּדּולין
אחר זרע אם וכן מדּמעת; אינּה אחר, למקֹום הּׁשנּיה ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻהּקּפה
אחד, למקֹום ׁשּתיהן נפלּו חּלין. הּגּדּולין הּׁשנּיה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻאת
ּבדבר - ׁשּתיהן את אחד זרע ׁשּבׁשּתיהן. ּכּקטּנה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמדּמעֹות
ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּובדבר חּלין; הּגּדּולין ּכלה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּזרעֹו
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הּׁשנּיה את ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ּבּמה מדּמע. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהּגּדּולין
ואחר הראׁשֹונה, את קצר אבל הראׁשֹונה. את קצר ׁשּלא ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעד
הּגּדּולין - ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר אפּלּו - הּׁשנּיה את זרע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכ

לזה. זה הֹוכח נעׂשין ּומחּבר ּתלּוׁש ׁשאין ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻֻחּלין;

.„Èולפניהן ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
אּלּו ונפלּו ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּתי
החּלין, לתֹו נפלּו 'חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻֻלתֹו
על חּלין רּבּו ׁשּלא ּפי על ואף - הּתרּומה' לתֹו ְְְְִִֶַַַַַָָֹֻּותרּומה

הּזה,הּתרּומה ּבּזמן ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשּירּבּו עד - ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל מּדבריהם; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשהיא

הּתרּומה. על ְִַַָֻחּלין

.ÂËהּכרי 'ּתרּומת ואמר: הּכרי, לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָסאה
ּבּמק - ּבתֹוכֹו' נסּתּימההּזה ׁשם סאה, אֹותּה ׁשּנפלה ֹום ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָ

ּובתרּומת ׁשּנפלה ּבּתרּומה הּכל ונּדּמע הּכרי, ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹּתרּומת
לׁשנים, אֹותֹו חֹולקין - ּבצפֹונֹו' הּכרי 'ּתרּומת אמר: ְְְְְְִִִִִִַַַַַָהּכרי.
צפֹון ׁשהּוא הּכרי רביע ונמצא לׁשנים, ׁשּבּצפֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוהחצי

המדּמע הּוא .צפֹונֹו, ְְַָֻ

.ÊËּבאחד ּכריים ׁשני 'ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו
אחד, ּוכרי סאין ׁשני לפניו היּו מדּמעין; ׁשניהן הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻמהן'
הּכרי על ּתרּומה עׂשּויה האּלּו הּסאין מן אחד 'הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר:
היּו היא. איזֹו ידּוע ואין ּתרּומה, מהן אחת הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּזה'
על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: אחת, ּוסאה ּכריים ׁשני ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָלפניו
אחד ונּתּקן ּתרּומה; הּוא הרי - האּלּו' הּכריים מן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאחת

הּטבל מן המתּקן הּוא איזה ידּוע ואין .מהן, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

יד ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

לתֹוכן‡. ׁשּנפלה לבנֹות, וחמּׁשים ׁשחרֹות ּתאנֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחמּׁשים
מּתרֹות הּׁשחרֹות לבנה, היתה - ּתרּומה ׁשל אחת ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹֻּתאנה
מדּמעֹות, הּׁשחרֹות ׁשחרה, היתה מדּמעֹות; ְְְְְְְַַָָָָָָֹֹֻֻוהּלבנֹות

מּתרֹות אםוהּלבנֹות היתה, ׁשחרה אם ידּוע אין ואם . ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻ
אחר היתה מה ידע הּכל; מן ּומאה ּבאחד עֹולה - ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹלבנה

מדּמעֹות. ּכּלן הרי - וׁשכח ְְְֲֵֶַָָָָָֻֻׁשּנפלה,

אֹו·. עּגּול ׁשּנפל ּדבלה, ׁשל ּומלּבנים ּדבלה עּגּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן
עּגּול אֹו היה מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבן
ּבאחד ּתרּומה ותעלה לּמלּבנים, מצטרפין העּגּולין הרי -ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
עּגּו ׁשּנפל ּוקטּנים, ּגדֹולים ּדבלה עּגּולי הּכל. מן לּומאה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
מעלין הן הרי - קטן אם ּגדֹול אם ידּוע ואין לתֹוכן, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּדבלה

ּבמׁשקל ּבין ּבמנין עּגּוליםּבין למאה עּגּול נפל ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: הריני - ּוקטּנים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹולים
עּגּול עׂשרים מהן עּגּול, ארּבעים לתֹו עּגּול נפל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקטן.
ּכל מׁשקל ועׂשרים והאחד ליטרין, ארּבע אחד ּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמׁשקל
ואחד, ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל - ליטרה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאחד

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהריני

הּתרּומה‚. את להעלֹות מצטרפין אינן והּסלת .והּקמח ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּמגּורה„. ּפי על ׁשּנפלה ּתרּומה, ׁשל חּטים [מחסן]סאה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשאין ואחד; ּבמאה אֹותּה מׁשערין אין - חּטים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
אין אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה נבללה אם אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֻמׁשערין
את רֹואין יעׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה מקֹום ּבאיזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָידּוע

ּומפריׁש ׂשעֹורים, ּגּבי על חּטים היא ּכאּלּו ְְְְִִִִִִֵַַַַָהּתרּומה
החּלין מן מעט עם הּמגּורה ּפי על ׁשּנפלה עצמּה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻהּתרּומה
ׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ּכמי עליהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנפלה

אחת‰. לתֹו ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות, ׁשּתי אֹו קּפֹות ְְְְְְֵֵֶַַָָָֻׁשּתי
ׁשּתי היּו אם - נפלה מהן לאיזֹו ידּוע ואין ונבללה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן
ּבאחד ותעלה מצטרפֹות, אּלּו הרי אחד, ּבבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמגּורֹות
והּקּפֹות אחת; מגּורה ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל, מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּומאה
אחרת ּבחצר וקּפה זה ּבבית קּפה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻמצטרפֹות,

ל אם- אבל אחד. ּבבית ׁשּתיהן לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב פי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מצטרפֹות. אין עירֹות, ּבׁשּתי הּקּפֹות ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵַָָָֻהיּו

.Âמאחת להעלֹותּה רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכיצד
מּזֹו, וחציּה מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּתיהן,

ליטראמעלה ׁשּדרס חּלין, ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּכד ּבפי ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּתאנים
אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה; זֹו הרי וכד, ּכד מאה ׁשם היּו אם -ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
והּׁשאר ליטרה, אֹותּה מּדמי חּוץ לכהן ּומֹוכרּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹמהם,
מדּמע, ּכּלן הּפּמין - מּמאה ּפחֹות היּו ואם ְְִִִִֵַָָָָָָֻֻֻֻמּתרין.

מּתרין. ְִִַַָֻוהּׁשּולים

.Êידּוע ואין עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת, ּפי על ּדרסּה אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכן
היא אֹואיזה ּבצפֹונֹו אם ידּוע ואין עּגּול, ּפי על ּדרסּה . ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - הּוא עּגּול איזה ולא ְְְִִִִֵֵֶָֹּבדרֹומֹו,
מאה העּגּולין ּבכל יׁש אם - הּמׁשקל לפי ותעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּפרּודֹות,
ׁשני על יתר מהן עּגּול ּבכל ׁשּיׁש והּוא, ּתעלה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָליטרין,
ּבטל הּתרּומה, ׁשּספק - ּברב הּתרּומה ׁשּתבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליטרין,

החּלין. ְִַֹֻּברב

.Áאֹוסר ּוספקּה, ּבמאה; אֹוסר וּדיּה, - ְְְֵֵֵֵַַָָָָָהּתרּומה
ּביתר היתה ואם ּברב. אּלא הּתר לּה ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבחמּׁשים;

רב צריכה אינּה ּתרּומהמחמּׁשים, אחת ּתאנה ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
קּי הּמאה והרי ותׁשעים, לתׁשעה אסּורׁשּנפלה הּכל - מין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָלזרים,

.Ëׁשּמא - הּכל מן אחת ואבדה לחמּׁשים, אחת ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹנפלה
היא ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה, היא החּלין מן ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻאחת
מּמקֹום עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות; אּלּו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאבדה
הּכל על יתר - ואחת ּתאנים חמּׁשים עליהן ויֹוסיף .אחר, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ
ואבדה וחמּׁשים, אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל אחת נפלה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָואם

לזרים. הּׁשאר הּתרּו - הּכל מן ְְְִִַַַַָָֹֻאחת

.Èראׁשֹון מּמעׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָסאה
הּכל ונּדּמע והקּדׁש, ׁשני למעׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
מעׂשר לתרּומת ׁשם יּקרא נפלה, ראׁשֹון למעׂשר אם -, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
ּומּדמי ׁשּנפלה ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, הּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹויּמכר
הרי - נפלה והקּדׁש ׁשני למעׂשר ואם ׁשּבֹו. מעׂשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּתרּומת

ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהן, ויּמכרּו יּפדּו, ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאּלּו

.‡Èאֹו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה
ּבין טהֹורין ּבין - הקּדׁש אֹו ׁשני, מעׂשר אֹו ראׁשֹון, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַמעׂשר
ׁשאסּורה טמאה ּבתרּומה הּכל ונּדּמע הֹואיל - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹטמאין
עד אֹותן, ּומּניחין לעֹולם; אסּור הּכל הרי לּכל, ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹֹּבאכילה

להאכלׁשּירקבּו ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יּתקל ׁשּמא יּניחן, לא - חי להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹחי.
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הּׁשנּיה את ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ּבּמה מדּמע. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהּגּדּולין
ואחר הראׁשֹונה, את קצר אבל הראׁשֹונה. את קצר ׁשּלא ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעד
הּגּדּולין - ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר אפּלּו - הּׁשנּיה את זרע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכ

לזה. זה הֹוכח נעׂשין ּומחּבר ּתלּוׁש ׁשאין ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻֻחּלין;

.„Èולפניהן ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
אּלּו ונפלּו ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּתי
החּלין, לתֹו נפלּו 'חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻֻלתֹו
על חּלין רּבּו ׁשּלא ּפי על ואף - הּתרּומה' לתֹו ְְְְִִֶַַַַַָָֹֻּותרּומה

הּזה,הּתרּומה ּבּזמן ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשּירּבּו עד - ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל מּדבריהם; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשהיא

הּתרּומה. על ְִַַָֻחּלין

.ÂËהּכרי 'ּתרּומת ואמר: הּכרי, לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָסאה
ּבּמק - ּבתֹוכֹו' נסּתּימההּזה ׁשם סאה, אֹותּה ׁשּנפלה ֹום ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָ

ּובתרּומת ׁשּנפלה ּבּתרּומה הּכל ונּדּמע הּכרי, ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹּתרּומת
לׁשנים, אֹותֹו חֹולקין - ּבצפֹונֹו' הּכרי 'ּתרּומת אמר: ְְְְְְִִִִִִַַַַַָהּכרי.
צפֹון ׁשהּוא הּכרי רביע ונמצא לׁשנים, ׁשּבּצפֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוהחצי

המדּמע הּוא .צפֹונֹו, ְְַָֻ

.ÊËּבאחד ּכריים ׁשני 'ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו
אחד, ּוכרי סאין ׁשני לפניו היּו מדּמעין; ׁשניהן הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻמהן'
הּכרי על ּתרּומה עׂשּויה האּלּו הּסאין מן אחד 'הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר:
היּו היא. איזֹו ידּוע ואין ּתרּומה, מהן אחת הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּזה'
על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: אחת, ּוסאה ּכריים ׁשני ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָלפניו
אחד ונּתּקן ּתרּומה; הּוא הרי - האּלּו' הּכריים מן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאחת

הּטבל מן המתּקן הּוא איזה ידּוע ואין .מהן, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

יד ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

לתֹוכן‡. ׁשּנפלה לבנֹות, וחמּׁשים ׁשחרֹות ּתאנֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחמּׁשים
מּתרֹות הּׁשחרֹות לבנה, היתה - ּתרּומה ׁשל אחת ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹֻּתאנה
מדּמעֹות, הּׁשחרֹות ׁשחרה, היתה מדּמעֹות; ְְְְְְְַַָָָָָָֹֹֻֻוהּלבנֹות

מּתרֹות אםוהּלבנֹות היתה, ׁשחרה אם ידּוע אין ואם . ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻ
אחר היתה מה ידע הּכל; מן ּומאה ּבאחד עֹולה - ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹלבנה

מדּמעֹות. ּכּלן הרי - וׁשכח ְְְֲֵֶַָָָָָֻֻׁשּנפלה,

אֹו·. עּגּול ׁשּנפל ּדבלה, ׁשל ּומלּבנים ּדבלה עּגּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן
עּגּול אֹו היה מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבן
ּבאחד ּתרּומה ותעלה לּמלּבנים, מצטרפין העּגּולין הרי -ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
עּגּו ׁשּנפל ּוקטּנים, ּגדֹולים ּדבלה עּגּולי הּכל. מן לּומאה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
מעלין הן הרי - קטן אם ּגדֹול אם ידּוע ואין לתֹוכן, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּדבלה

ּבמׁשקל ּבין ּבמנין עּגּוליםּבין למאה עּגּול נפל ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: הריני - ּוקטּנים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹולים
עּגּול עׂשרים מהן עּגּול, ארּבעים לתֹו עּגּול נפל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקטן.
ּכל מׁשקל ועׂשרים והאחד ליטרין, ארּבע אחד ּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמׁשקל
ואחד, ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל - ליטרה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאחד

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהריני

הּתרּומה‚. את להעלֹות מצטרפין אינן והּסלת .והּקמח ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּמגּורה„. ּפי על ׁשּנפלה ּתרּומה, ׁשל חּטים [מחסן]סאה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשאין ואחד; ּבמאה אֹותּה מׁשערין אין - חּטים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
אין אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה נבללה אם אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֻמׁשערין
את רֹואין יעׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה מקֹום ּבאיזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָידּוע

ּומפריׁש ׂשעֹורים, ּגּבי על חּטים היא ּכאּלּו ְְְְִִִִִִֵַַַַָהּתרּומה
החּלין מן מעט עם הּמגּורה ּפי על ׁשּנפלה עצמּה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻהּתרּומה
ׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ּכמי עליהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנפלה

אחת‰. לתֹו ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות, ׁשּתי אֹו קּפֹות ְְְְְְֵֵֶַַָָָֻׁשּתי
ׁשּתי היּו אם - נפלה מהן לאיזֹו ידּוע ואין ונבללה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן
ּבאחד ותעלה מצטרפֹות, אּלּו הרי אחד, ּבבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמגּורֹות
והּקּפֹות אחת; מגּורה ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל, מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּומאה
אחרת ּבחצר וקּפה זה ּבבית קּפה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻמצטרפֹות,

ל אם- אבל אחד. ּבבית ׁשּתיהן לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב פי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מצטרפֹות. אין עירֹות, ּבׁשּתי הּקּפֹות ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵַָָָֻהיּו

.Âמאחת להעלֹותּה רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכיצד
מּזֹו, וחציּה מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּתיהן,

ליטראמעלה ׁשּדרס חּלין, ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּכד ּבפי ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּתאנים
אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה; זֹו הרי וכד, ּכד מאה ׁשם היּו אם -ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
והּׁשאר ליטרה, אֹותּה מּדמי חּוץ לכהן ּומֹוכרּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹמהם,
מדּמע, ּכּלן הּפּמין - מּמאה ּפחֹות היּו ואם ְְִִִִֵַָָָָָָֻֻֻֻמּתרין.

מּתרין. ְִִַַָֻוהּׁשּולים

.Êידּוע ואין עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת, ּפי על ּדרסּה אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכן
היא אֹואיזה ּבצפֹונֹו אם ידּוע ואין עּגּול, ּפי על ּדרסּה . ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - הּוא עּגּול איזה ולא ְְְִִִִֵֵֶָֹּבדרֹומֹו,
מאה העּגּולין ּבכל יׁש אם - הּמׁשקל לפי ותעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּפרּודֹות,
ׁשני על יתר מהן עּגּול ּבכל ׁשּיׁש והּוא, ּתעלה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָליטרין,
ּבטל הּתרּומה, ׁשּספק - ּברב הּתרּומה ׁשּתבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליטרין,

החּלין. ְִַֹֻּברב

.Áאֹוסר ּוספקּה, ּבמאה; אֹוסר וּדיּה, - ְְְֵֵֵֵַַָָָָָהּתרּומה
ּביתר היתה ואם ּברב. אּלא הּתר לּה ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבחמּׁשים;

רב צריכה אינּה ּתרּומהמחמּׁשים, אחת ּתאנה ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
קּי הּמאה והרי ותׁשעים, לתׁשעה אסּורׁשּנפלה הּכל - מין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָלזרים,

.Ëׁשּמא - הּכל מן אחת ואבדה לחמּׁשים, אחת ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹנפלה
היא ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה, היא החּלין מן ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻאחת
מּמקֹום עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות; אּלּו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאבדה
הּכל על יתר - ואחת ּתאנים חמּׁשים עליהן ויֹוסיף .אחר, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ
ואבדה וחמּׁשים, אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל אחת נפלה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָואם

לזרים. הּׁשאר הּתרּו - הּכל מן ְְְִִַַַַָָֹֻאחת

.Èראׁשֹון מּמעׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָסאה
הּכל ונּדּמע והקּדׁש, ׁשני למעׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
מעׂשר לתרּומת ׁשם יּקרא נפלה, ראׁשֹון למעׂשר אם -, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
ּומּדמי ׁשּנפלה ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, הּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹויּמכר
הרי - נפלה והקּדׁש ׁשני למעׂשר ואם ׁשּבֹו. מעׂשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּתרּומת

ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהן, ויּמכרּו יּפדּו, ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאּלּו

.‡Èאֹו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה
ּבין טהֹורין ּבין - הקּדׁש אֹו ׁשני, מעׂשר אֹו ראׁשֹון, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַמעׂשר
ׁשאסּורה טמאה ּבתרּומה הּכל ונּדּמע הֹואיל - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹטמאין
עד אֹותן, ּומּניחין לעֹולם; אסּור הּכל הרי לּכל, ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹֹּבאכילה

להאכלׁשּירקבּו ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יּתקל ׁשּמא יּניחן, לא - חי להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹחי.
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ׁשּמדליקין ּכדר הּכל, ידליק אּלא מהן; ויאכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבהן,
טמאה.ּתרּומ ה ְְֵָָ

.·Èחּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֻסאה
ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, הּכל יּמכר - והּכהןטמאין . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹ

ׁשאינן ּפרֹות ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו קליֹות, זה מדּמע ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָֻאֹוכל
הּטמאין; החּלין מן הּתרּומה ּתטמא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻמכׁשירין
טמא אכל ׁשאין - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות זה מדּמע ילּוׁש ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
זה מדּמע יתחּלק אֹו ּכּביצה; ׁשּיהיה עד אחר, אכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמטּמא
ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ׁשּלא ּכדי עּסה, ּבכל מּכּביצה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּפחֹות

.‚Èוכן טהֹורין, חּלין למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻסאה
ּתעלה - טמאין חּלין למאה ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻסאה
אֹו ּפרֹות, ּבמי ּתּלֹוׁש אֹו קליֹות, ותאכל ּומאה; ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָּבאחד
הּסאה היא ׁשּנפלה, הּסאה ׁשאין - מּכּביצה ּפחֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפחֹות

ׁשעלתה .עצמּה ְְֶַָָָ

.„Èּתרּומה ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָסאה
ּבמעּוטּה ּבטלה - ואםטהֹורה ּכטהֹורה; הּכל ואֹוכלין , ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹ

ׁשּירקב. עד הּכל יּניח מּמאה, לפחֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנפלה

.ÂË,מהן אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה קּפֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּתי
ואין ׁשנּיה, סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן לאיזֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוידע
ׁשּנפלה 'לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן לאיזֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָידּוע
ּבּמקלקל הּקלקלה את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה'; נפלה .ראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
מהן לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ראׁשֹונה סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנפלה

ׁשנּי סאה נפלה ּכ ואחר נפלהנפלה, מהן לאיזֹו וידע ה, ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
אּלא ראׁשֹונה', נפלה ׁשנּיה ׁשּנפלה 'לּמקֹום אֹומרים, אין -ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

מקלקלֹות. ְְְֵֶָֻׁשּתיהן

.ÊËונפלה טהֹורה, ואחת טמאה אחת קּפֹות, ׁשּתי ְְְְְְֵֵַַַַָָָָָֻהיּו
- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָסאה

נפלה' הּטמאה לתֹו' .אֹומרין: ְְְְִֵַָָָ

.ÊÈחּלין ׁשל ואחת טהֹורה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָטמאין,
יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְְְְִִֵֶַָָָָֻאֹומרין:

ּכתרּומה .ּבטהרה ְְֳִָָָ

.ËÈ-ÁÈ- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָנפלה
קליֹות יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' ,אֹומרין: ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

ּפרֹות. ּבמי יּלֹוׁשּו ְִֵֵאֹו

.Îחּלין ׁשל ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטהֹורין,
קליֹות יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' .אֹומרין: ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

.‡Î- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה ׁשל סאה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנפלה
ּוספק אסּור, טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות; ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתיהן
הּתֹורה, מן טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני מּתר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהמדּמע

מּדבריהם המדּמע ּבהלכֹותואּסּור ׁשּבארנּו העּקרים על , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
מאכלֹות. ֲִֵַָאּסּורי

טו ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

סתּומה‡. חשובה]חבית ׁשהּוא.[שהיא ּבכל מדּמעת , ְְְִֶַַַָָָ
אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל סתּומה חבית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכיצד?
ּתעלה החבּיֹות, נפּתחּו הּכל; נּדּמע סתּומֹות, ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹחבּיֹות

ּומאה. ְֵֶָָּבאחד

מהן·. אחת ונפלה חבּיֹות, ּבמאה סתּומה חבית ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנתערבה
היא ּתרּומה 'ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול ְְְְִִֶַַָָָָֻֻלּים

אחתׁשּנפלה' ונפלה למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה - ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשהחבית, לפי אחת; להפריׁש צרי אּלא - הּגדֹול לּים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמהן
נּכרת. נפילתּה אין ּבּה, וכּיֹוצא ּותאנה נּכרת; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנפילתּה

אחת‚. ונפּתחה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית
אבל החבית. אֹותּה וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנה נֹוטל - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן
ואחת אחת וכל ׁשּיתּפּתחּו; עד אסּורֹות, החבּיֹות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָׁשאר
הּׁשאר וׁשֹותה ּדּמּועּה, ּכדי מּמּנה נֹוטל מהן, .ׁשּתּפתח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מאה מהן ונתּפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנתערבה
הּמאה. וׁשֹותה אחת, חבית ּדּמּוען ּכדי מהם נֹוטל - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחבּיֹות
ׁשל חבית לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורין, החמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּוׁשאר
ּכּלן חבּיֹות, אלפים ּכּמה היּו אפּלּו - ּברב ׁשהיא ְְֲֲִִִִֶַָָָָָָֹֻּתרּומה
וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח מה וכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמדּמע.

מדּמע והּׁשאר .הּׁשירים; ְְְְִַַָָָֻ

מאכלֹות„. אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשהמחּמץּכבר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשל ּתּפּוח רּסק אם ,לפיכ ׁשהּוא; ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהמתּבל
מדּמעת, העּסה ּכל - והחמיצה העּסה לתֹו ּונתנֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּתרּומה,

לזרים. ְֲִַָָואסּורה

ׁשּלּה‰. חלמֹון אפּלּו - ּתרּומה ׁשל ּבתבלין ׁשּנּתּבלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּביצה
ּבֹולע ׁשהּוא מּפני .אסּור, ְִֵֵֶַָ

.Âואחר והגּביהֹו, העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשאֹור
מּתרת זֹו הרי - נתחּמצה ּכ. ְְֲִֵֶֶַָָֻ

.Êּבארנּו מינֹו,ּכבר ּבׁשאינֹו מין ּתרּומה נתערבה ׁשאם , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
- הּתבׁשיל עם ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבנֹותן
הּבצל טעם ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל היה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻאם
ּתרּומה הּתבׁשיל היה ואם לזרים; אסּור הּתבׁשיל הרי -ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
הּבצל הרי - ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא חּלין, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻוהּבצל

לזרים. ְִָָאסּור

.Áיבׁש ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָעדׁשים
ּבנֹותן ,מחּת היה ואם מּתר; זה הרי ׁשלם, היה אם -ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֻֻ
מחּת ּבין ׁשלם ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻטעם.
הּבצל ׁשהׁשלי ּבין - הּתבׁשיל ּכל ּוׁשאר טעם. ּבנֹותן -ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבין ׁשלם ּבין הּתבׁשיל, עם ׁשּבּׁשלֹו ּבין ׁשּנתּבּׁשל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאחר

טעם ּבנֹותן אֹותֹו מׁשערין - אחדמחּת ּבצל מה ּומּפני . ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מּפני אֹותֹו? מׁשערין אין ׁשּנתּבּׁשלּו, עדׁשים לתֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשלם
לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ׁשהרי מהן, ׁשֹואב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאינֹו
;ּכמחּת הן הרי רּבים, ּבצלים היּו ואם נתּבּׁשלּו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשּכבר
- לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, קלּפתֹו אֹו ּפטמתֹו נּטלה אם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָוכן
ׁשלם ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .ּכמחּת הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻהרי

טעם. ּבנֹותן - מחּת ְְֵֵַַָֻּבין

.Ëמּתר זה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהּכֹובׁש
ירק ּכבׁש ׁשאם וׁשּומים; וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָלזרים,
עם חּלין ּבצלים אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ְְְִִִִִִֶֶָָָֻֻׁשל

אסּורין אּלּו הרי - ּתרּומה ׁשל ּתרּומהּבצלים ׁשל ירק ּכבׁש . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
לזרים. מּתר הּבצל הרי - חּלין ׁשל ּבצל ְֲִִִֵֶַָָָָָָֻֻעם

.Èואּלּו אּלּו היּו אם - ּתרּומה זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי
אֹו ׁשלמין, ּתרּומה וׁשל ּפצּועין חּלין ׁשל ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֻּפצּועין,

- r"yz'd ixyz 'i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ׁשניהן היּו אם אבל אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ּבמי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּכבׁשן
ׁשלמין החּלין וזיתי ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻׁשלמין,
הּׁשלמין מן ׁשֹואבֹות ׁשהּפצּועין לפי מּתרין; אּלּו הרי -. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻ

.‡Èׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים הן[מתבשיל]מי הרי ּתרּומה, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ
לזרים. ְֲִִָאסּורין

.·Èמּׁשּום ּבּה יׁש ּבּקדרה, טעם נתנה ׁשּלא עד - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת
ּתרּומה מּׁשּום ּבּה אין ּבּקדרה, טעם ּומּׁשּנתנה .ּתרּומה; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.‚È- ּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה, ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה
אסּורה, ׂשעֹורים ּופת מּתרת; זֹו הרי חּטים, הּפת היתה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻאם

ׁשֹואבֹות ׁשהּׂשעֹורים .מּפני ְְֲִִֵֶַ

.„Èהּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה, ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּתּנּור
והריח ריחֹו, אּלא הּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין מּתרת; הּפת -ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

אסּור .אינֹו ֵָ

.ÂËעל אף - מים ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָׂשעֹורין
מּתרין הן הרי - מימיו ׁשהבאיׁשּו טעםּפי נֹותן ׁשאין , ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻ

אֹוסר. ֵֶַָׁשּפגם

.ÊËיין ׁשל ּבֹור לתֹו ׁשּנפל ועצֹו הּוא ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּתלּתן
הּיין הרי ּבּיין, טעם לבּדֹו לּתן ּכדי הּתלּתן ּבזרע אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ

לזרים .אסּור ְִָָ

.ÊÈּכל מזג - חּלין ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני
החּלין יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים, מהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו אינֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכאּלּו
הרי הּתרּומה, יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ראּוי אם ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָמינֹו;
ׁשאין ּבארנּו ׁשּכבר אסּור, - לאו ואם לזרים; מּתר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּכל

הּיין את מעלה .הּמים ֲִִֶֶַַַַַ

.ÁÈּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל והןיין ידיחם, - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ידיחם, - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות;

יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. אֹותֹו,[יאסוף]והן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר התבשיל]והּיין -[רוטב ְְִִִֵַַַַַַָָָֻ

הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל קלּפה ויּטל אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיקּפה
הּׁשמן. טעם ֶֶֶַַַׁשּבֹו

.ËÈואם חּלין; ּבּה יבּׁשל לא ּתרּומה, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה
טעם; ּבנֹותן הריּבּׁשל, ּביין, אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ

לׁשטף צרי אין - הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל מּתר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻזה
ּבלבד. הּבּׁשּול מקֹום ׁשֹוטף אּלא ּכּלֹו, ְְִִֵֶֶַַָֻאת

.Î- והּבּכּורים והחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּתרּומה
'ּתרּומה' נקראּו "והרמתםּכּלן אֹומר: הּוא מעׂשר ּבתרּומת . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ

נאמר: ּובחּלה ּגרן"; "ּכתרּומת ואֹומר: ה'", ּתרּומת ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹמּמּנּו
,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: תרּומה"; ּתרימּו ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ"חּלה,
ל ואין ,"יד ּותרּומת . . ויצהר [ו]תירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמעׂשר
מן חּוץ זה, ּבפסּוק ּפרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ׁשּטעּון ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדבר
ׁשהן למדּת, הא - "יד "ּותרּומת נאמר: ּובהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין

.‡Îהּוא אחד ודּמּוע, אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ
זה עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין ּכּלן ואם- ; ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָֻ

אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעׂשר ּתרּומת ודין יּׂשרפּו. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָנטמאּו,
לֹוקין ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעׂשר ּכתרּומת - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדרכים

אכילתּה. ֲִַָָעל

.·Îואחר מאכל, אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּכל
אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו 'אׁשר :מבר לאכלּכ וצּונּו , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ

חּוצה ּבחּלת אפּלּו מברכין, ּוראינּום קּבלנּו וכ ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָּתרּומה'.
ׁשּנאמר: ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם - ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלארץ

ּכהּנתכם". את אּתן מּתנה ְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֻ"עבדת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zFxUrn zFkld¦§©©§
ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר להפריׁש והיא, - אחת עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
- זֹו מצוה ּובאּור ללוּים. ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוׁשנה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

ה'תש"ע תשרי י' שני יום

א ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

ּגדֹולה‡. ּתרּומה ׁשּמפריׁשין לכהן]אחר - מחמישים ,[אחד ְְְִִֶַַַָָ
'מעׂשר הּנקרא הּוא וזה הּנׁשאר; מן מעׂשרה אחד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמפריׁש
ירימּו אׁשר יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי נאמר: ּובֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָראׁשֹון',
ׁשּנאמר: - ּונקבֹות זכרים ללוּיים, הּזה והּמעׂשר .". . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלה'
לנחלה". ּביׂשראל מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ"ולבני

לאכלֹו·. ּומּתר ליׂשראל, ּבאכילה מּתר ראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻמעׂשר
ּבמעׂשר ׁשּנאמר מקֹום וכל ּכלל; קדּׁשה ּבֹו ׁשאין - ְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּבטמאה
ׁשּמעׂשר ּומּנין ׁשני. מעׂשר אּלא אינֹו 'ּפדּיה', אֹו ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'קדׁש'
מן ּכּדגן - ּתרּומתכם לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻראׁשֹון

ויקב ּגרן מה - הּיקב" מן וכמלאה מהםהּגרן, [שהופרש ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ומעשרות] ראׁשֹוןתרומות מעׂשר אף ּדבר, לכל ְֲִִֵַַָָָֻחּלין

ׁשּנׁשּבית, לוי ּבת ,לפיכ ּדבר. לכל חּלין ּתרּומתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשּנּטלה
ואֹוכלת; הּמעׂשר, לּה נֹותנין - זנּות ּבעילת ׁשּנבעלה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָאֹו
אחד עד לּה העיד אֹו ּבעלּה, ׁשּמת ׁשּׁשמעה מי [-אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

'לכתחילה'] של עדות זו ּבעלּהשאין ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת, ,ְְֲִֵַַַָָָ
ּבמעׂשר. אסּורה ׁשּתהיה חכמים, אֹותּה קנסּו -ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָ

להפריׁש‚. ּכדי ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין וכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַֹלוּיים
מעׂשר ּתרּומת מעשרמּמּנּו תרומת ממנו לתת בכדי [הלוים: ְֲִֵֶַַ

ּומעׂשרֹותלכהן] ּתרּומֹות ׁשאר מפריׁשין הּכהנים וכן ;ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹ
יאכלּו יכֹול הּכל, מן נֹוטלין ׁשהּכהנים ּולפי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹלעצמן.
אּתם"; ּגם ּתרימּו "ּכן לֹומר: ּתלמּוד ּבטבלן? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹותיהן

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה אּלּו[מסורת "אּתם", - למדּו ְְִִֵֶַַָָ
הּכהנים. לרּבֹות אּתם", "ּגם ְְֲִִִֶַַַַַֹהּלוּיים;

הּמעׂשר„. מֹוציאין הּכהנים[ראשון]אין ללוי]מן ,[לתת ֲֲִִִִֵֵַַַֹ
מּתנֹות ּכל וכן יׂשראל"; ּבני מאת תקחּו "ּכי ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּנאמר:
את קנס ועזרא לכהן. מּכהן אֹותן מֹוציאין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּכהּנה,
יּנתן אּלא ראׁשֹון מעׂשר להן יּתנּו ׁשּלא ּבזמּנֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּלוּיים

לירּוׁשלים. עּמֹו עלּו ׁשּלא לפי - ְֲִִִִִֶַַָָֹֹלּכהנים

טבלין‰. ּפרֹותיו מעשרות]האֹוכל מהן הופרש שלא -], ְִֵֵָָָ
ּבטבלֹו הּמעׂשר ׁשאכל לוי תרומתוכן הפריש [שלא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ

אינןמעשר] לּׁשמים, מיתה חּיבין ׁשהן ּפי על אף -ִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
לה'", ירימּו "אׁשר ׁשּנאמר: לבעליהן, הּמּתנֹות ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמׁשּלמין
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ׁשניהן היּו אם אבל אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ּבמי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּכבׁשן
ׁשלמין החּלין וזיתי ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻׁשלמין,
הּׁשלמין מן ׁשֹואבֹות ׁשהּפצּועין לפי מּתרין; אּלּו הרי -. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻ

.‡Èׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים הן[מתבשיל]מי הרי ּתרּומה, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ
לזרים. ְֲִִָאסּורין

.·Èמּׁשּום ּבּה יׁש ּבּקדרה, טעם נתנה ׁשּלא עד - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת
ּתרּומה מּׁשּום ּבּה אין ּבּקדרה, טעם ּומּׁשּנתנה .ּתרּומה; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.‚È- ּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה, ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה
אסּורה, ׂשעֹורים ּופת מּתרת; זֹו הרי חּטים, הּפת היתה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻאם

ׁשֹואבֹות ׁשהּׂשעֹורים .מּפני ְְֲִִֵֶַ

.„Èהּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה, ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּתּנּור
והריח ריחֹו, אּלא הּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין מּתרת; הּפת -ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

אסּור .אינֹו ֵָ

.ÂËעל אף - מים ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָׂשעֹורין
מּתרין הן הרי - מימיו ׁשהבאיׁשּו טעםּפי נֹותן ׁשאין , ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻ

אֹוסר. ֵֶַָׁשּפגם

.ÊËיין ׁשל ּבֹור לתֹו ׁשּנפל ועצֹו הּוא ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּתלּתן
הּיין הרי ּבּיין, טעם לבּדֹו לּתן ּכדי הּתלּתן ּבזרע אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ

לזרים .אסּור ְִָָ

.ÊÈּכל מזג - חּלין ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני
החּלין יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים, מהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו אינֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכאּלּו
הרי הּתרּומה, יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ראּוי אם ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָמינֹו;
ׁשאין ּבארנּו ׁשּכבר אסּור, - לאו ואם לזרים; מּתר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּכל

הּיין את מעלה .הּמים ֲִִֶֶַַַַַ

.ÁÈּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל והןיין ידיחם, - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ידיחם, - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות;

יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. אֹותֹו,[יאסוף]והן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר התבשיל]והּיין -[רוטב ְְִִִֵַַַַַַָָָֻ

הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל קלּפה ויּטל אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיקּפה
הּׁשמן. טעם ֶֶֶַַַׁשּבֹו

.ËÈואם חּלין; ּבּה יבּׁשל לא ּתרּומה, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה
טעם; ּבנֹותן הריּבּׁשל, ּביין, אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ

לׁשטף צרי אין - הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל מּתר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻזה
ּבלבד. הּבּׁשּול מקֹום ׁשֹוטף אּלא ּכּלֹו, ְְִִֵֶֶַַָֻאת

.Î- והּבּכּורים והחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּתרּומה
'ּתרּומה' נקראּו "והרמתםּכּלן אֹומר: הּוא מעׂשר ּבתרּומת . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ

נאמר: ּובחּלה ּגרן"; "ּכתרּומת ואֹומר: ה'", ּתרּומת ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹמּמּנּו
,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: תרּומה"; ּתרימּו ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ"חּלה,
ל ואין ,"יד ּותרּומת . . ויצהר [ו]תירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמעׂשר
מן חּוץ זה, ּבפסּוק ּפרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ׁשּטעּון ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדבר
ׁשהן למדּת, הא - "יד "ּותרּומת נאמר: ּובהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין

.‡Îהּוא אחד ודּמּוע, אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ
זה עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין ּכּלן ואם- ; ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָֻ

אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעׂשר ּתרּומת ודין יּׂשרפּו. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָנטמאּו,
לֹוקין ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעׂשר ּכתרּומת - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדרכים

אכילתּה. ֲִַָָעל

.·Îואחר מאכל, אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּכל
אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו 'אׁשר :מבר לאכלּכ וצּונּו , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ

חּוצה ּבחּלת אפּלּו מברכין, ּוראינּום קּבלנּו וכ ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָּתרּומה'.
ׁשּנאמר: ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם - ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלארץ

ּכהּנתכם". את אּתן מּתנה ְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֻ"עבדת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zFxUrn zFkld¦§©©§
ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר להפריׁש והיא, - אחת עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
- זֹו מצוה ּובאּור ללוּים. ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוׁשנה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

ה'תש"ע תשרי י' שני יום

א ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

ּגדֹולה‡. ּתרּומה ׁשּמפריׁשין לכהן]אחר - מחמישים ,[אחד ְְְִִֶַַַָָ
'מעׂשר הּנקרא הּוא וזה הּנׁשאר; מן מעׂשרה אחד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמפריׁש
ירימּו אׁשר יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי נאמר: ּובֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָראׁשֹון',
ׁשּנאמר: - ּונקבֹות זכרים ללוּיים, הּזה והּמעׂשר .". . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלה'
לנחלה". ּביׂשראל מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ"ולבני

לאכלֹו·. ּומּתר ליׂשראל, ּבאכילה מּתר ראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻמעׂשר
ּבמעׂשר ׁשּנאמר מקֹום וכל ּכלל; קדּׁשה ּבֹו ׁשאין - ְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּבטמאה
ׁשּמעׂשר ּומּנין ׁשני. מעׂשר אּלא אינֹו 'ּפדּיה', אֹו ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'קדׁש'
מן ּכּדגן - ּתרּומתכם לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻראׁשֹון

ויקב ּגרן מה - הּיקב" מן וכמלאה מהםהּגרן, [שהופרש ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ומעשרות] ראׁשֹוןתרומות מעׂשר אף ּדבר, לכל ְֲִִֵַַָָָֻחּלין

ׁשּנׁשּבית, לוי ּבת ,לפיכ ּדבר. לכל חּלין ּתרּומתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשּנּטלה
ואֹוכלת; הּמעׂשר, לּה נֹותנין - זנּות ּבעילת ׁשּנבעלה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָאֹו
אחד עד לּה העיד אֹו ּבעלּה, ׁשּמת ׁשּׁשמעה מי [-אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

'לכתחילה'] של עדות זו ּבעלּהשאין ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת, ,ְְֲִֵַַַָָָ
ּבמעׂשר. אסּורה ׁשּתהיה חכמים, אֹותּה קנסּו -ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָ

להפריׁש‚. ּכדי ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין וכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַֹלוּיים
מעׂשר ּתרּומת מעשרמּמּנּו תרומת ממנו לתת בכדי [הלוים: ְֲִֵֶַַ

ּומעׂשרֹותלכהן] ּתרּומֹות ׁשאר מפריׁשין הּכהנים וכן ;ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹ
יאכלּו יכֹול הּכל, מן נֹוטלין ׁשהּכהנים ּולפי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹלעצמן.
אּתם"; ּגם ּתרימּו "ּכן לֹומר: ּתלמּוד ּבטבלן? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹותיהן

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה אּלּו[מסורת "אּתם", - למדּו ְְִִֵֶַַָָ
הּכהנים. לרּבֹות אּתם", "ּגם ְְֲִִִֶַַַַַֹהּלוּיים;

הּמעׂשר„. מֹוציאין הּכהנים[ראשון]אין ללוי]מן ,[לתת ֲֲִִִִֵֵַַַֹ
מּתנֹות ּכל וכן יׂשראל"; ּבני מאת תקחּו "ּכי ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּנאמר:
את קנס ועזרא לכהן. מּכהן אֹותן מֹוציאין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּכהּנה,
יּנתן אּלא ראׁשֹון מעׂשר להן יּתנּו ׁשּלא ּבזמּנֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּלוּיים

לירּוׁשלים. עּמֹו עלּו ׁשּלא לפי - ְֲִִִִִֶַַָָֹֹלּכהנים

טבלין‰. ּפרֹותיו מעשרות]האֹוכל מהן הופרש שלא -], ְִֵֵָָָ
ּבטבלֹו הּמעׂשר ׁשאכל לוי תרומתוכן הפריש [שלא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ

אינןמעשר] לּׁשמים, מיתה חּיבין ׁשהן ּפי על אף -ִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
לה'", ירימּו "אׁשר ׁשּנאמר: לבעליהן, הּמּתנֹות ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמׁשּלמין
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מּתר לארץ ּובחּוצה אֹותן. ׁשּירימּו עד ּכלּום ּבהן ל ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻאין
מפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה, והֹול אֹוכל להיֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָלאדם

ּומעׂשרֹות. ְְַַָּתרּומה

.Âאחר מקֹום על מּמקֹום מןמעּׂשרין לעּׂשר צרי ואינֹו , ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ
אחד]הּמּקף במקום תהיה התבואה מעּׂשרין[שכל אין אבל . ְְֲִֵַַָָֻ

מן ולא הּפטּור, על החּיב מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו על ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹמּמין
מעּׂשר. אינֹו עּׂשר, ואם החּיב; על ְְִִֵֵַַַַָָָֻהּפטּור

.Êּכ - זה' על מּזה ּתֹורמין 'אין ּבתרּומה, ׁשאמרנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל
ּבתרּומה, ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבמעׂשר,
הפריׁש, אם ּבמעׂשר, ּכ - ּתרּומה' ּתרּומתֹו ּתרם ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ'אם

הּתרּומה מן ּפטּור ׁשהּוא וכל מעׂשרֹות. [כגוןמעׂשרֹותיו ְְְְִֶַַַַַָָָָ
בהמה] וכלמאכל הּמעׂשר; מן ּפטּור להיות], [הראוי ְֲִֵַַָָ

ּתרמּו ואם יתרמּו, 'לא ּבהן, ׁשאמרנּו ּכל מעּׂשר. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּתֹורם,
מעׂשרֹות; מעׂשרֹותיהן עּׂשרּו אם ּכ - ּתרּומה' ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּתרּומתן
מעׂשרֹות. מעׂשרֹותיו אין ּכ ּתרּומה, ּתרּומתֹו ׁשאין ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָוכל

.Á'ידי על מעּׂשר 'הריני לחברֹו: אינֹו[עבורך]האֹומר - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
ואם יעּׂשר; לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו, לעמד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹצרי
עּמֹו. לעמד צרי - ידי' על 'עּׂשר לחברֹו: הּוא ֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

.Ëמּדבריהם אּלא ּבמעׂשרֹות חּיבין אינן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחרּובין
הּמרים,[מדרבנן] והּׁשקדים אדם. רב מאכל ׁשאינן לפי ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - ּבגדלן ּבין ּבקטנן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּבין

.Èהּמעׂשרֹות מן ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ,אילן ְְְִִִֶַַַַַָָָ
הּׂשדה". הּיצא זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּתאנה ׁשהרי - מּדבריהם ּבמעׂשרֹות חּיב ׁשהּוא לי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָויראה
ּכאחת. אספן אם ּפרֹותיה לעּׂשר חּיב ּבחצר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹומדת

.‡Èּבקרקע הׁשריׁשּו אפּלּו זה, ּבצד זה ׁשהׁשריׁשּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָּבצלים
עליונה]עלּיה נפלה[קומה הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין - ְְְֲִִִַַַָָָ

ּבּׂשדה, ּכנטּועין אּלּו הרי - מגּלין הן והרי מּפלת, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻעליהן
ּבמעׂשרֹות. ְְְִַַַָוחּיבין

.·Èואסף אחר ּובא ענביו, מּפני ׂשדהּו אתהמׁשּמר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ׂשדה, ּבאֹותּה הּנׁשארֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּתאנים

והּמדלעֹות הּמקׁשאֹות ודלעת]מּפני אחר[קשואים ּובא , ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
ּבזמן - ּבּׂשדה המפּזרין ׁשם הּנׁשארים הענבים את ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻואסף
ּולפיכ ּגזל, מּׁשּום אסּורין - עליהן מקּפיד הּׂשדה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבעל
עליהן מקּפיד הּבית ּבעל אין ּובתרּומה; ּבמעׂשרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָחּיבין

הּמעׂשר. מן ּופטּורין ּגזל, מּׁשּום מּתרין -ְֲִִִִֵֵַַָָֻ

.‚Èהּמבחר מן אּלא מעּׂשרין אתאין "ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
- יקב" וכתבּואת ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹחלּבֹו

החלב מן הּלוּיים ׁשּמפריׁשין ׁשּמעׂשר ׁשּבֹו,[מובחר]ּכׁשם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
מן הּיקב, ּומן הּגרן מן יׂשראל ׁשּמפריׁשים מעׂשר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכ

ׁשּבֹו. ֵֶֶַהחלב

.„Èּבאמד מעּׂשרין אֹו[בהערכה]אין ּבמּדה אּלא , ְְְְִִֵֶֶַָָֹ
מׁשּבח. ּבׁשעּור, המדקּדק וכל ּבמנין; אֹו ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָֻּבמׁשקל
מערב ׁשהרי מקלקלין, מעׂשרֹותיו - ּבמעׂשרֹות ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻוהּמרּבה

עישרו]ּבהן לא - למעשר שצירפו הנוסף ;[שהחלק ֶָ
מתּקנין. ְִֵָָֻּופרֹותיו

.ÂËּכמי אּלא מעׂשר, אינֹו - מעׂשר מקצת ׁשחלקהּמפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הערמה; ׁשהֹוציאאבלאת החלק מּזה להפריׁש צרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

[- כמעשר סאה,[בתחילה מאה לֹו היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעׂשר ,ְֲֵֵֵֶַַָָָ
יכֹול ואינֹו מעׂשר; אינֹו - מעׂשר לׁשם חמּׁשה מהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָהפריׁש
מפריׁש אּלא אחר, מּמקֹום מעׂשר סאין החמׁש על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהפריׁש

ׁשּלהן. הּמעׂשר ׁשהיא סאה חצי ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָמהן

.ÊËּתחּלה מבר זה, מעׂשר עלהּמפריׁש ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ועל עני, מעׂשר ועל ׁשני, מעׂשר על מבר וכן הּמצוֹות; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּכל
ואם עצמֹו; ּבפני אחד ּכל על מבר הּמעׂשר. מן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעׂשר
ּברכה ּכֹוללן - ּביניהן ׂשח ולא מּיד, זה אחר זה הּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהפריׁש

ּומעׂשרֹות'. ּתרּומֹות 'להפריׁש :ּומבר ְְְְְִֵַַַַַָאחת,

ב ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

הּגֹומר‡. אּלא הּתֹורה, מן מעׂשר להפריׁש חּיב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָאינֹו
לעצמֹו לאכלן מןּפרֹותיו ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל ; ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָ

מּדבריהם וחּיב ּתעּׂשר[מדרבנן]הּתֹורה, "עּׂשר ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר אּלא חּיב אינֹו ואכלּת", ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָוגֹו'

הּלֹוקח·. "ּתבּואת[קונה]וכן ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ּפטּור - ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבׁשּלקחן אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. וחּיב ;"ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזרע
ּביד נגמרה אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָאחר

הּתֹורה. מן לעּׂשר חּיב ְִֵֵַַַַַָָהּלֹוקח,

הּבסר‚. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשאינן [ענביםּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
בשלו] ׁשּיגּדילּושלא עד ּבמעׂשרֹות, חּיבין אינן - ּבֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָוכּיֹוצא

עד העץ", מּפרי הארץ, "מּזרע ׁשּנאמר: אכל, ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹויעׂשּו
"עּׂשר ׁשּנאמר: - והּקטנּיֹות הּתבּואה וכן ּפרי. ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּיהיה
היא וזֹו ּתבּואה. ׁשּתעׂשה עד ,"זרע ּתבּואת ּכל את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתעּׂשר
זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם הּמעׂשרֹות; ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹעֹונת
ׁשּירצה. ּדר ּובכל ּׁשּירצה, מה ּכל מהן לאכל מּתר -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ

הּקּׁשּואים„. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות
ּבגּופן,והּמלפפֹונֹות להֹוסיף ּכדי אּלא אֹותן מּניחין ׁשאין , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבמעׂשר חּיבין אּלּו הרי - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאבל
הּמעׂשרֹות. לעֹונת ּבאּו יציאתן, ׁשּמּתחּלת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּבקטנן;

להּזרע‰. הּפרֹות מּׁשּיּגיעּו הּמעׂשרֹות? עֹונת היא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָאיזֹו
-ולצמח הּתאנים ּכיצד? הּפרי. ּׁשהּוא מה לפי הּכל , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹ
ארּבעמּׁשּיעׂש אחר לאכילה ראּויין ׁשּיהיּו עד רּכין ּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

והן והּבאּוׁשים, הענבים אספתן. מּׁשעת ׁשעֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָועׂשרים
ׁשּלהן החרצן מּׁשּיראה - הּמדּברּיֹות הּדּקין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהענבים
האצּבעֹות, ּבין ׁשּלהן הּפרד מּׁשּיּמס - הרּמֹונים ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבחּוץ.
הּפרסקין, ּכׂשאֹור. מּׁשּיתּפחּו הּתמרים, מים. מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָויצא
מן האכל מּׁשּיתּפרׁש האגֹוזים, אדּמים. ּגידים ְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻמּׁשּיטילּו
ׁשּתתּפרׁש עד הּמתּוקים, הּׁשקדים החיצֹונה. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּקלּפה
ּכל ּוׁשאר לעֹולם. ּפטּורין הּמרים, אבל החיצֹונה; ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָקלּפתן
- והּבטנים והּלֹוט האצטרּבֹולין ּכגֹון קלּפֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֻּבעלי
- הּזיתים לאכל. הּסמּוכה הּתחּתֹונה קלּפה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשיעׂשּו
לעׂשֹות ראּויין ּׁשהן מּמה מּתׁשעה אחד ׁשמן ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשיעׂשּו
- והאתרֹוגים הּתּפּוחים ׁשּלהן; ׁשליׁש הּוא וזה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּיּגמרּו,
האֹוג קטּנים. ּכׁשהן לאכילה ראּויין ׁשהן מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּׁשּיתעּגלּו,
מּׁשּיאדימּו. להאדים, ׁשּדרּכן ּכל וכן מּׁשּיאדימּו; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָוהּתּותים,
ׁשּדרּכן ּכל וכן ׁשחרֹות; נקּדֹות נקּדֹות מּׁשיעׂשּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻהחרּובין,
והּפריׁשין והּקרּוסטמלין האּגסין מּׁשּיּנקדּו. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָלהׁשחיר,

- r"yz'd ixyz 'i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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לבנֹות קרחֹות קרחֹות מּׁשיעׂשּו כשהםוהעזרּורין, -] ְְְְְֲִִֶַָָָָָ
ונופלים] הולכים שערותיהם ׁשּדרּכןמתבשלים ּכל וכן ;ְְֵֶַָָ

מּׁשּתביא הּתבּואה, קרחֹות. מּׁשּיקרחּו [שתגדל]להלּבין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
נזרע. אם לצמיחה ראּוי זרעּה מּׁשּיהיה הּתלּתן, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָׁשליׁש.
וכל והּמלפפֹונֹות והאבּטיחין והּדלּועין הּקּׁשּואין - ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹּובּירק
ׁשאינֹו הּירק ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבקטנן חּיבין ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכּיֹוצא
ראּוי ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשּיגּדיל, עד לאכילה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָראּוי

א ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול [לעונתיחידי[גרגיר]פּלּולאכילה. ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָ
ולאמעשרות] ּכּלֹו; הּגיע ּוכאּלּו למעׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו -ְְְְִִִִַַַֹֻֻ

הּגפן אֹותֹו ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ּבלבד, האׁשּכֹול ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹותֹו
ּפרידה אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן האׁשּכֹול. ּבּה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיׁש

חּבּור.[גרגיר] ּכּלּה ִַַָֻאחת,

.Âלמי הּמעׂשרֹות, לעֹונת מּׁשּבאּו ּפרֹותיו אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלא
ואם הּמעׂשרֹות. על נאמן [והגיעוּבּכרּו[חלקם]ׁשאינֹו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָ

מעשרות] אתלעונת למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, את נֹוטל -ְִֵֶֶַַָֹֻ
אדם ימּכר לא וכן הּמעׂשר. לעֹונת הּגיע לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשאר

זּוגיו ואת ּגפּתֹו ענבים]את קליפות על[- נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָ
מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין - מׁשקין מהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמעׂשרֹות,
למי ּתבּואה, מּמּנּו ללּקט ּתבנֹו את ולא ּבמעׂשרֹות; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹחּיבין
ּבמעׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ׁשהּתבּואה - נאמן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

.Êׁשלׁשה נתן אם - וסּננן מים, עליהם ׁשּנתן יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשמרי
הּיתר[כוסות] זה על מעׂשר מֹוציא ארּבעה, [אף]ּומצא ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשהּתֹורם - ּתרּומה עליו מפריׁש ואינֹו אחר; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמּמקֹום
ּפחֹות מצא ּבּתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכל, על ּבלּבֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבּתחּלה,
ּפי על ואף מּדתֹו, על יתר ׁשּמצא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמארּבעה

ּפטּור. - יין טעם ּבהן ִֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

.Áלעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד מחּברין, ּכׁשהן ּפרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּמקּדיׁש
ּבמעׂשר; חּיבין - הּגיעּו ׁשּפדין ואחר ּופדין, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמעׂשר,
ּכ ואחר הּגזּבר, ּביד והן הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָואם

ּפטּורין - .ּפדין ְְִָָ

ג ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

לא‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות
לא ועדין ודׁשּה, ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון - מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה

אֹותּה מהגרעינים]זרה הקליפות להפריד מרחּה[ברוח ולא ְְֵָָָָֹ
ׁשּתּגמר[סידרה] עד עראי, אכילת מהן לאכל מּתר -ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

עראי. מהן לאכל אסּור מלאכּתן, ּוכׁשּתּגמר ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכּתן;

ּבּׁשּוק;·. למכרן ּפרֹותיו ּבגֹומר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבּמה
מּתר זה הרי - לּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה אם ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻאבל
ׁשּיּקבעּו עד מלאכּתן, ׁשּנגמרה אחר עראי מהן ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלאכל

.[כדלהלן]למעׂשר ְֲֵַ

למעׂשרֹות‚. קֹובע ּדברים מּׁשּׁשה הּבית,ואחד הן: ואּלּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
והּמלח והאׁש, איןוהּמּקח, וכּלן, והּׁשּבת; והּתרּומה, , ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ

מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין

ׁשּנגמרה„. ּפי על אף - לּבית להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד?
לּבית נכנסּו לּבית; ׁשּיּכנסּו עד עראי, מהן אֹוכל - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמלאכּתן

ׁשּיעּׂשר עד מהן לאכל ואסּור למעׂשר, נקּבעּו אם- וכן . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
מהן הפריׁש אֹו ּבמלח, ּכבׁשן אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמכרן,

אף ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - עליהן ׁשּבת נכנסה אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּתרּומה,
ׁשּתּגמר קדם לּבית הכניסן לּבית. הּגיעּו ׁשּלא ּפי ְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹעל
מלאכּתן לגמר התחיל עראי; מהן אֹוכל זה הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמלאכּתן,
הכניס ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב לּבית, ׁשּנכנסּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹמאחר

ׁשּיׁשפׁשף קדם לּבית ּודלּועין וזהוקּׁשּואין שעליהם [השער ְְְִִִִֵֶֶַַַֹ
מלאכתן] הּכלגמר נקּבעּו אחת, לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל -ְְְְְִִִֵֶַַַַַֹ

נגמרה ׁשּלא ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלמעׂשר;
- ּתאנים מּכלּכּלת חּוץ עראי; מהן לאכל מּתר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻמלאכּתן,
למעׂשר. נקּבעה מלאכּתּה, ׁשּתּגמר קדם ּתרמּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאם

סֹוכי‰. לּבית מכּבדי[ענפי]הּמביא ּתאנים, ּובהן ּתאנה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
תמרים]ּתמרה הכניסּום[כפות אם - ּתמרים ּובהן ְְְִִִִֶָָָָ

הכניסן ואם למעׂשר; נקּבעּו לא ּפֹועלים, אֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵַָֹּתינֹוקֹות
מהן לעׂשֹות ׁשּבלים הכניס ּבמעׂשר. חּיבין הּבית, ְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָּבעל

מלילֹות לאכלן נקּבעּו; לא נקּבעּו[זרעונים]עּסה, , ְְְְְְְִִִִָָָֹ
ּבקטנּיֹות, אבל ּבתבּואה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָלמעׂשר.

נק למעׂשר.לא ּבעּו ְְְֲִֵַֹ

.Âּבּמֹוץ להכניס הּתבּואה, על להערים [בקליפה]מּתר ְְְְֲִִַַַַַָָֻ
הּמעׂשר; מן ּופטּורה אֹוכלת, ּבהמּתֹו ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּלּה,
מן לעֹולם ּופטּור לּבית, ׁשהכניס אחר מעט מעט ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוזֹורה
הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ׁשהרי - הּמעׂשרֹות ּומן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹהּתרּומה

.Êהּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹומר
ׁשּלא למעׂשר ׁשּקֹובעין הּׁשּׁשה הּדברים מן ּבאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפרֹותיו

נטּבלּו אּלּו הרי - למעׂשר.[התחייבו]מּדעּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵַַ

.Áמלאכּתן ּגמר הּוא והּדלּועיןאיזה הּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּכמֹו ׁשעליהן הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהאבּטיחין,
ּובאבּטיח, ערמה; מּׁשּיעמיד מׁשפׁשף, אינֹו ואם ּדק. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׂשער
מׁשפׁשף היה אבּטיח. ּבצד אבּטיח הּמקצה אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻמּׁשּיסּדיר
ותֹורמין מלאכּתן. נגמרה צרּכֹו, ּכל ׁשּגמר ּכיון - אחת ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת
מעליהן. הּצהּוב הסיר ׁשּלא ּפי על אף ּודלּועין, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹקּׁשּואין

.Ëהּנאגד באגודות]הּירק להמכר אם[שדרכו מּׁשּיאגד. , ֱֱִִֶֶֶַַָָָֹ
הּכלי; את מּׁשּימּלא אֹוגד, ממּלא[אם]אינֹו שלאאינֹו [מפני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

שלם] כלי צרּכֹו.נמכר ּכל ׁשּילּקט עד עראי, אֹוכל זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָ

.Èוכּיֹוצא ּובהּוצין ּבעלין ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכלּכּלה,
עדּבהן ממּלא, אינֹו אם הּכלי; מּׁשּימּלא מחּפה, אינֹו אם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

צרּכֹו. ּכל ְְֵֶַָָׁשּילּקט

.‡È,חציֹו ׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו ּגדֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלי
ׁשּימּלא עד נטּבל אינֹו ּכּלֹו, את למּלאת ּבדעּתֹו היה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻנטּבל;

ּכּלֹו נטּבלּואת לא ׁשניהם, את למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ
ׁשניהם. את ׁשּימּלא ְְֵֵֶֶֶַַעד

.·Èלאגדן ׁשּבדעּתֹו ּפי על אף - ּבּׂשדה ּגדֹול אגד הּירק ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאגד
נטּבל זה הרי לּׁשּוק, קטּנֹות הּפרדאגּדֹות רימון. [גרגרי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָֻ

ּגּגֹו.מיובשים] ּבראׁש ערמה מּׁשּיעמיד והחרּובין, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוהּצּמּוקין
להׁשליכן ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלין מּׁשּיסיר ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּבצלים,

ערמה. ׁשּיעמיד עד מסיר, אינֹו ואם ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעליהן;

.‚Èמּׁשּימרח ּפניהּתבּואה, המיּפה זה ממרח? הּוא ואיזה ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּברחת ּתבּואה ׁשל ׁשעֹוׂשין[יעה]הּכרי ּכדר ּדבר, ּכל ּבסֹוף ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ערמה. ׁשּיעמיד עד ממרח, אינֹו אם מעׂשיה. ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּגֹומרין
מּׁשּיכּבר - מהעפר]הּקטנּיֹות אותם מּתחת[כשינפה ונֹוטל , ְְְִִִִִֵֶַַַֹ
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לבנֹות קרחֹות קרחֹות מּׁשיעׂשּו כשהםוהעזרּורין, -] ְְְְְֲִִֶַָָָָָ
ונופלים] הולכים שערותיהם ׁשּדרּכןמתבשלים ּכל וכן ;ְְֵֶַָָ

מּׁשּתביא הּתבּואה, קרחֹות. מּׁשּיקרחּו [שתגדל]להלּבין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
נזרע. אם לצמיחה ראּוי זרעּה מּׁשּיהיה הּתלּתן, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָׁשליׁש.
וכל והּמלפפֹונֹות והאבּטיחין והּדלּועין הּקּׁשּואין - ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹּובּירק
ׁשאינֹו הּירק ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבקטנן חּיבין ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכּיֹוצא
ראּוי ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשּיגּדיל, עד לאכילה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָראּוי

א ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול [לעונתיחידי[גרגיר]פּלּולאכילה. ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָ
ולאמעשרות] ּכּלֹו; הּגיע ּוכאּלּו למעׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו -ְְְְִִִִַַַֹֻֻ

הּגפן אֹותֹו ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ּבלבד, האׁשּכֹול ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹותֹו
ּפרידה אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן האׁשּכֹול. ּבּה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיׁש

חּבּור.[גרגיר] ּכּלּה ִַַָֻאחת,

.Âלמי הּמעׂשרֹות, לעֹונת מּׁשּבאּו ּפרֹותיו אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלא
ואם הּמעׂשרֹות. על נאמן [והגיעוּבּכרּו[חלקם]ׁשאינֹו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָ

מעשרות] אתלעונת למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, את נֹוטל -ְִֵֶֶַַָֹֻ
אדם ימּכר לא וכן הּמעׂשר. לעֹונת הּגיע לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשאר

זּוגיו ואת ּגפּתֹו ענבים]את קליפות על[- נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָ
מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין - מׁשקין מהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמעׂשרֹות,
למי ּתבּואה, מּמּנּו ללּקט ּתבנֹו את ולא ּבמעׂשרֹות; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹחּיבין
ּבמעׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ׁשהּתבּואה - נאמן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

.Êׁשלׁשה נתן אם - וסּננן מים, עליהם ׁשּנתן יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשמרי
הּיתר[כוסות] זה על מעׂשר מֹוציא ארּבעה, [אף]ּומצא ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשהּתֹורם - ּתרּומה עליו מפריׁש ואינֹו אחר; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמּמקֹום
ּפחֹות מצא ּבּתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכל, על ּבלּבֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבּתחּלה,
ּפי על ואף מּדתֹו, על יתר ׁשּמצא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמארּבעה

ּפטּור. - יין טעם ּבהן ִֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

.Áלעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד מחּברין, ּכׁשהן ּפרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּמקּדיׁש
ּבמעׂשר; חּיבין - הּגיעּו ׁשּפדין ואחר ּופדין, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמעׂשר,
ּכ ואחר הּגזּבר, ּביד והן הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָואם

ּפטּורין - .ּפדין ְְִָָ

ג ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

לא‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות
לא ועדין ודׁשּה, ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון - מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה

אֹותּה מהגרעינים]זרה הקליפות להפריד מרחּה[ברוח ולא ְְֵָָָָֹ
ׁשּתּגמר[סידרה] עד עראי, אכילת מהן לאכל מּתר -ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

עראי. מהן לאכל אסּור מלאכּתן, ּוכׁשּתּגמר ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכּתן;

ּבּׁשּוק;·. למכרן ּפרֹותיו ּבגֹומר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבּמה
מּתר זה הרי - לּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה אם ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻאבל
ׁשּיּקבעּו עד מלאכּתן, ׁשּנגמרה אחר עראי מהן ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלאכל

.[כדלהלן]למעׂשר ְֲֵַ

למעׂשרֹות‚. קֹובע ּדברים מּׁשּׁשה הּבית,ואחד הן: ואּלּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
והּמלח והאׁש, איןוהּמּקח, וכּלן, והּׁשּבת; והּתרּומה, , ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ

מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין

ׁשּנגמרה„. ּפי על אף - לּבית להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד?
לּבית נכנסּו לּבית; ׁשּיּכנסּו עד עראי, מהן אֹוכל - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמלאכּתן

ׁשּיעּׂשר עד מהן לאכל ואסּור למעׂשר, נקּבעּו אם- וכן . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
מהן הפריׁש אֹו ּבמלח, ּכבׁשן אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמכרן,

אף ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - עליהן ׁשּבת נכנסה אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּתרּומה,
ׁשּתּגמר קדם לּבית הכניסן לּבית. הּגיעּו ׁשּלא ּפי ְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹעל
מלאכּתן לגמר התחיל עראי; מהן אֹוכל זה הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמלאכּתן,
הכניס ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב לּבית, ׁשּנכנסּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹמאחר

ׁשּיׁשפׁשף קדם לּבית ּודלּועין וזהוקּׁשּואין שעליהם [השער ְְְִִִִֵֶֶַַַֹ
מלאכתן] הּכלגמר נקּבעּו אחת, לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל -ְְְְְִִִֵֶַַַַַֹ

נגמרה ׁשּלא ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלמעׂשר;
- ּתאנים מּכלּכּלת חּוץ עראי; מהן לאכל מּתר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻמלאכּתן,
למעׂשר. נקּבעה מלאכּתּה, ׁשּתּגמר קדם ּתרמּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאם

סֹוכי‰. לּבית מכּבדי[ענפי]הּמביא ּתאנים, ּובהן ּתאנה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
תמרים]ּתמרה הכניסּום[כפות אם - ּתמרים ּובהן ְְְִִִִֶָָָָ

הכניסן ואם למעׂשר; נקּבעּו לא ּפֹועלים, אֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵַָֹּתינֹוקֹות
מהן לעׂשֹות ׁשּבלים הכניס ּבמעׂשר. חּיבין הּבית, ְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָּבעל

מלילֹות לאכלן נקּבעּו; לא נקּבעּו[זרעונים]עּסה, , ְְְְְְְִִִִָָָֹ
ּבקטנּיֹות, אבל ּבתבּואה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָלמעׂשר.

נק למעׂשר.לא ּבעּו ְְְֲִֵַֹ

.Âּבּמֹוץ להכניס הּתבּואה, על להערים [בקליפה]מּתר ְְְְֲִִַַַַַָָֻ
הּמעׂשר; מן ּופטּורה אֹוכלת, ּבהמּתֹו ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּלּה,
מן לעֹולם ּופטּור לּבית, ׁשהכניס אחר מעט מעט ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוזֹורה
הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ׁשהרי - הּמעׂשרֹות ּומן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹהּתרּומה

.Êהּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹומר
ׁשּלא למעׂשר ׁשּקֹובעין הּׁשּׁשה הּדברים מן ּבאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפרֹותיו

נטּבלּו אּלּו הרי - למעׂשר.[התחייבו]מּדעּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵַַ

.Áמלאכּתן ּגמר הּוא והּדלּועיןאיזה הּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּכמֹו ׁשעליהן הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהאבּטיחין,
ּובאבּטיח, ערמה; מּׁשּיעמיד מׁשפׁשף, אינֹו ואם ּדק. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׂשער
מׁשפׁשף היה אבּטיח. ּבצד אבּטיח הּמקצה אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻמּׁשּיסּדיר
ותֹורמין מלאכּתן. נגמרה צרּכֹו, ּכל ׁשּגמר ּכיון - אחת ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת
מעליהן. הּצהּוב הסיר ׁשּלא ּפי על אף ּודלּועין, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹקּׁשּואין

.Ëהּנאגד באגודות]הּירק להמכר אם[שדרכו מּׁשּיאגד. , ֱֱִִֶֶֶַַָָָֹ
הּכלי; את מּׁשּימּלא אֹוגד, ממּלא[אם]אינֹו שלאאינֹו [מפני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

שלם] כלי צרּכֹו.נמכר ּכל ׁשּילּקט עד עראי, אֹוכל זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָ

.Èוכּיֹוצא ּובהּוצין ּבעלין ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכלּכּלה,
עדּבהן ממּלא, אינֹו אם הּכלי; מּׁשּימּלא מחּפה, אינֹו אם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

צרּכֹו. ּכל ְְֵֶַָָׁשּילּקט

.‡È,חציֹו ׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו ּגדֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלי
ׁשּימּלא עד נטּבל אינֹו ּכּלֹו, את למּלאת ּבדעּתֹו היה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻנטּבל;

ּכּלֹו נטּבלּואת לא ׁשניהם, את למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ
ׁשניהם. את ׁשּימּלא ְְֵֵֶֶֶַַעד

.·Èלאגדן ׁשּבדעּתֹו ּפי על אף - ּבּׂשדה ּגדֹול אגד הּירק ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאגד
נטּבל זה הרי לּׁשּוק, קטּנֹות הּפרדאגּדֹות רימון. [גרגרי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָֻ

ּגּגֹו.מיובשים] ּבראׁש ערמה מּׁשּיעמיד והחרּובין, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוהּצּמּוקין
להׁשליכן ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלין מּׁשּיסיר ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּבצלים,

ערמה. ׁשּיעמיד עד מסיר, אינֹו ואם ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעליהן;

.‚Èמּׁשּימרח ּפניהּתבּואה, המיּפה זה ממרח? הּוא ואיזה ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּברחת ּתבּואה ׁשל ׁשעֹוׂשין[יעה]הּכרי ּכדר ּדבר, ּכל ּבסֹוף ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ערמה. ׁשּיעמיד עד ממרח, אינֹו אם מעׂשיה. ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּגֹומרין
מּׁשּיכּבר - מהעפר]הּקטנּיֹות אותם מּתחת[כשינפה ונֹוטל , ְְְִִִִִֵֶַַַֹ
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הקרקע]הּכברה על שנחים לפני אינֹו[קולט אם ואֹוכל; ְְִֵֵַָָ
מן לּטל מּתר - ׁשּמרח ּפי על ואף ׁשּימרח. עד ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּכֹובר,

נידוש]הּקּטעין שלא הּצדדין[מה לצדדים]ּומן ּומּמה[שנפלו ְִִִִַַַָָֻ
ואֹוכל. הּתבן, ְְֵֶֶֶַּׁשּבתֹו

.„Èוהחרצּנין הּזּוגין ויׁשלה ּבחבּיֹות, מּׁשּיּניחּנּו - [-הּיין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
הּבֹור,הפסולת] ּבתֹו ּכׁשהּוא אבל החבית; ּפני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמעל

הּגת מן וקֹולט עראי, ׁשֹותה - ּבחבית להּניחֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומּׁשּיגּביהּנּו
הענבים]העליֹונה דריכת הּצּנֹור[מקום לבור]ּומן [שיורד ְִִֶַָָ

וׁשֹותה. מקֹום, ְִֶָָּומּכל

.ÂËלעּוקה מּׁשּירד השמן]הּׁשמן, ׁשּירד[בור ּפי על אף . ִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּפּסין ּומּבין הּממל ּומן העקל מן נֹוטל הסחיטה]- ,[כלי ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּפי על אף הּתבׁשיל, לתֹו ּולתמחּוי קטּנה לקערה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָונֹותן
היה ואם ׁשני. ּבכלי מתּבּׁשל ׁשאינֹו מּפני חם; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
מּפני לתֹוכֹו, יּתן לא - הּיד את ׁשּיכוה ּכדי ּביֹותר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹחם

מתּבּׁשל. ְִֵֶַׁשהּוא

.ÊËּדבלה ׁשל תאנים]העּגּול מּׁשּיחליקּנּו[גוש .[במשקים], ְֲִִִֵֶֶֶַָָ
מיובשות]הּגרֹוגרֹות מּׁשּידּוׁש[תאנים מעט], ;[כשיכתשם ְִֶַָָ

הּמגּורה ּפי על ּבידֹו מּׁשּיעּגיל למגּורה, הכניסן [כליואם ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָ
ּפיהדבלה] על העּגּול אֹו ּבחבית, הּגרֹוגרֹות ּדׁש היה .ְִִִֶַַָָָָָָ

לא זה הרי - הּמגּורה נפּתחה אֹו החבית, ונׁשּברה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּמגּורה,
ׁשּיעּׂשר. עד ְֵֶַַַֹיאכל,

.ÊÈׁשּבּמקצה וענבים בו]ּתאנים שמתייבשים מּתר[המקום , ְְֲִִֵֶֶַַָָֻֻ
והֹולי הּמקצה, מן נטל אם אבל ּבמקֹומן. עראי מהן ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻלאכל
מלאכּתן, נגמרה ׁשהרי עראי; מהן יאכל לא - אחר ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלמקֹום

צרּכן. ּכל יבׁשּו ׁשּלא ּפי על ְְִֶַַָָָָֹאף

.ÁÈמהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין,
ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה,

עראי מאכיל .ונמצא ְְֲֲִִַַָ

.ËÈּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון מעשרמעׂשר הלוי שקיבל -] ְֲֳִִִִִֵֶַַ
הישראל] תרומת הכהן שקיבל אסּורלפני לאכל[הלוי]- ֱֶָֹ
ּתרּומתֹו ׁשּיפריׁש קדם עראי, לכהן]מּמּנּו מעשר ;[תרומת ְְֲִִֶֶֶַַָֹ

עראי? אכילת היא ּכיצד מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אכל, ְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַָואם
ואם אחת; אחת מקּלף ואֹוכל, ׂשעֹורים מקּלף ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכגֹון
מלילֹות מֹולל היה לעּׂשר. חּיב ידֹו, לתֹו וכנס ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָקלף

ּבתֹו[זרעונים] נּפה ואם ואֹוכל; ליד מּיד מנּפה חּטים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָׁשל
זה ׁשאין - ּבכלי נּפה אם לֹומר, צרי ואין חּיב. ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָחיקֹו,
צֹונן, ּתבׁשיל לתֹו לּקערה ונֹותן הּיין, מן נֹוטל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָעראי.
- צֹוננת ׁשהיא ּפי על אף הּקדרה, לתֹו לא אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואֹוכל;
לא אבל ּבׂשרֹו, על זיתים סֹוחט וכן קטן. ּכבֹור ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמּפני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ידֹו. ְְֵֵֶַָָֹלתֹו

.Îמלאכּתן נגמרה ׁשּלא מּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּוכׁשם
מה ּכל ּולעֹופֹות ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ּכ -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
נגמרּו ואם ׁשּיעּׂשר. קדם ּׁשּירצה, מה ּכל ּומפקיר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּׁשּירצה,
יאכיל ולא יפקיר, לא - למעׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על אף -ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַֹֹֹ

ׁשּיעּׂשר עד קבע, אכילת ועֹוף חּיה להאכיללבהמה ּומּתר . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ּפקיעי ּומאכיל הּבית; ּבתֹו ואפּלּו הּטבל, מן עראי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָלבהמה

בהמה]עמיר חבילֹות.[מאכל ׁשּיעׂשם עד , ֲֲִִֵֶַַָ

.‡Îקציצֹות אילן]הּמֹוצא ׂשדה[פירות ּבצד אפּלּו ,ּבּדר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ

ּגרֹוגרֹות מצא הּמעׂשר. מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָקציצֹות
מיובשות] האדם[תאנים רב הּגרֹוגרֹות ּדרסּו אם שרוב- -] ְְִַָָָָָֹ

גרוגרותיהם] את דרסו כבר ׁשחזקתן,האנשים לעּׂשר; חּיב ,ְְֵֶֶַַָָָ
ׁשּידּועמ ּדבלה, ּפלחי מצא אם וכן מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּדבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

הּגמּור. מּדבר ִֵֶַָָָׁשהן

.·Îּכריכֹות קטנות]מצא חּיב[תבואה הּיחיד, ּברׁשּות ְְִִִַַָָָָ
והאלּמֹות ּפטּורֹות. הרּבים, ּברׁשּות ּבכל[הגדולות]לעּׂשר; , ְְְְְֲִִֵַַָָָֻ

מרּוחה ּתבּואה מצא ּבמעׂשר. חּיבֹות שנגמרהמקֹום -] ְְְֲֵַַָָָָָָ
ּפרֹותמלאכתה] על ּומעׂשרֹות ּתרּומה אֹותּה עֹוׂשה -ְְֵֶַַַָָ

חֹוׁשׁש ואינֹו הבעלים]אחרֹות, כבר אותה עישרו מצא[שמא . ְֲֵֵֵָָ
ּבמקֹום ּכלּכּלה מצא ּבמעׂשרֹות. חּיבת מחּפה, ְְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּכלּכּלה

עראי מּמּנה לאכל אסּור - לּׁשּוק מכניסין כברׁשהרב [שהרי ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
במעשרות] ּומתּקנּהנתחייבה כדיני], ּדמאי;[מעשרה ְְְַַָ

עראי, מּמּנה אֹוכל - לּבּתים מכניסין ׁשהרב ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובמקֹום
וּדאי. העיר]ּומתּקנּה מנהג ואם[היה ּדמאי; למחצה, מחצה ְְְְְֱֱִֶֶַַַַָָָ

ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה וּדאי. מתּקנּה לּבית, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָהכניסּה
- מלאכה ּגמר לֹו ׁשּיׁש ּבדבר אבל מלאכה. ּגמר לֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשאין
ּתרּומה; להפריׁש צרי אינֹו - וּדאי מעּׂשר ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָאף
מלאכּתן. ׁשּנגמרה ּבׁשעה ּתרּומה מהן ׁשהפריׁש ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחזקתן

.‚Îהרי[חורי]חררי - החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
היּו ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעׂשרֹות, חּיב ּבהן ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּנמצא

הּלילה. ּכל ְְִַַָָּגֹוררין

.„Î- החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית, ּתחת זיתים ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמֹוצא
זה מאילן ׁשּנפלּו ׁשחזקתן ּבמעׂשר; ּתאניםחּיבין מצא . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּומתלכלכֹות מׁשּתּנֹות ׁשהרי ספק, הן הרי - הּתאנה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתחת
ׁשּנתעּׂשרּו. מּתאנים אֹו נפלּו, זֹו מּתאנה ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבעפר;

.‰Îּתלּוׁשין ּפרֹות מלאכּתןהּמקּדיׁש ׁשּתּגמר קדם ּופדין , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּכ ואחר ההקּדׁש, ּביד מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. חּיב -ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּפטּורין. היּו חֹובתן, ׁשּבעת הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין - ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּפדין

הּמעׂשרֹות. מן ּפטּורה למנחֹות, קמה ְְְְְִִִַַַַַָָָָוהּמקּדיׁש
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ׁשּיכניסּנּו‡. עד - הּתֹורה מן למעׂשר נקּבע הּטבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין
והּוא, הּבית"; מן הּקדׁש "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַֹלביתֹו,
אבל ;"ּבׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: - הּׁשער ּדר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיכניסּנּו

וקרּפפֹות ּגּגין ּדר ּתבּואתֹו הכניס אחורית]אם -[חצר ְְְְִִִִֵֶֶַַָ
הּמעׂשרֹות ּומן הּתרּומה מן .ּפטּור ְְִִַַַַָָ

עד·. הּטבל, אכילת על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיראה
הּׁשמּועה מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּיּקבע

רבינו] ממשה ּדברים[מסורת הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ;ְְְֲִִִִִַַָָָָ
מּדבריהם מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין אין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמנינּו,

אחר[מדרבנן] לּׁשּוק, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל וכן .ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - מלאכּתן ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנגמרה
מּדבריהם. אּלא ּבמעׂשר, חּיב למּכר הּגֹומר ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו;

קֹובע‚. אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין .ּבית ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַ
קֹובע; ׁשּלמּטה ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
ׁשהיה ּכגֹון אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָֹואם
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ּגג הרי אּלא הּמעׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית
הּבית. אויר ּכמקצת ְְֲִִִֶַַָזה

והּברּגנין„. שמירה]הּצריפין, והּוא[מגדלי הּקיץ, ּובּתי , ְְְְִִִִֵַַַַָָֻ
וכן ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן על ותקרה עּמּודים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹארּבעה
אף - הּקיץ ּבימי הּגּנֹות ּוביני ּכרמים ּביני ׁשעֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻסּכֹות
- ותרנגֹולין רחים ּבהן ויׁש הּקיץ, ּבימי ּבהן ׁשּדרין ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

החיצֹונה הּיֹוצרין סּכת וכן למעׂשר; קֹובעין ליצוראינן -] ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ
חרס] ּבחגכלי החג וסּכת אין, אּלּו, ׁשּכל קֹובעין; אינן - ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

קבע. ִֶַָָּדירתן

טֹובלין‰. והּברּגנין טבל]הּצריפין התבואה את [עושים ְְְְִִִִַַָֻ
ּבית וכן אדם. לכל טֹובלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבעליהן,
מּפני ּומלּמד, ּבהן ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין הּמדרׁש ּובית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּסֹופר

לאחרים. טֹובלין ואין ּכביתֹו; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַׁשהן

.Â,ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם - הּתלמּוד ּובית הּכנסת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבית
קֹובעין אין לאו, ואם האּורירֹותקֹובעין; [מחסנים]. ְְְְִִִֵָָָ

למכּנס העׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות לאחרוהאֹוצרֹות בהם [לאגור ְְֲֶַַָָָָָֻ
מלאכה] קֹובעין.גמר לדירה, היּו ואם קֹובעין; אינן ,ְְְְִִִִֵָָָ

.Êלמעׂשר קֹובעת החצר ּכ למעׂשר, קֹובע ׁשהּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשם
ּפי[מדרבנן] על אף נקּבעּו, - הּׁשער ּדר לחצר ּומּׁשּיּכנסּו ;ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הּבית. לתֹו הכניסן ְְִִִֶַַָֹׁשּלא

.Áהּקֹובעת חצר היא ּבתֹוכּה,איזֹו נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל ? ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
יּכנס ׁשאם חצר אֹו ּבתֹוכּה; מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו
ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן מבּקׁש'. אּתה 'מה לֹו: אֹומרין לּה, ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם
אֹותּה ּפֹותח ׁשאחד ׁשּתפין, לׁשני ׁשהיא אֹו ּדיֹורין, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשני
ּפֹותחין והן הֹואיל - ונֹועל יֹוצא אֹו ונכנס ּבא ואחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָונכנס,

קֹובעת. זֹו הרי ְֲֲִֵַַונֹועלין,

.Ëׁשער שמירה]ּבית חצר[ביתן והאכסדרהׁשל עם, [בית ְְְֵֵֶַַַַָָָ
מחיצות] קֹובעת,ג' היתה אם ּכחצר: הן הרי - והּמרּפסת ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

קֹובעין. אין לאו, ואם ְְְִִִֵָקֹובעין;

.Èקֹובעֹות ׁשּתיהן מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות הּיֹוצריןׁשּתי סּכת . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֻ
קֹובעת. אינּה והחיצֹונה קֹובעת, הּפנימית - מּזֹו לפנים ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָזֹו

ּכבית. קֹובעת - ְְֲִַַַַוהחנּות

.‡Èׁשהּוא ּפי על אף - למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ְִִִֵֶַַַָָָהּמֹולי
אּלא נקּבעּו; לא ,ּבּדר ולחצרֹות לבּתים ּבהן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנכנס
מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד עראי, מהן ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאֹוכל

ּבחזרתֹו .וכן ְֲֵַָָ

.·È- לחצר מחצר נכנסין ׁשהן ּבעירֹות, המחּזרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרֹוכלין
ּבֹו ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין עד עראי, .אֹוכלין ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

.‚Èמן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא
מּתר זה הרי ּביתֹו, לתֹו והכניסן ׁשכח - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻהּמעׂשרֹות
אֹוכל לּגג, והעלן ׁשכח אם וכן עראי; מהן ולאכל ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהֹוציאן

ּבּגג עראי וׁשכחמהן ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן הביאן והכניסן. ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיעּׂשר. עד יאכל ולא נקּבעּו, - חברֹו חצר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַֹֹלתֹו

.„Èנעּדרתחצר ואֹוכלין[נחרשת]ׁשהיא ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אֹוכלין אין רּבּה, זרע ואם רּבּה. ׁשּיעדר והּוא, עראי; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻּבתֹוכּה
הֹואיל - חצר לנֹואי נטע ואם רּבּה. נטע אם וכן עראי; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻּבּה

אילנֹות. מאֹותן עראי אֹוכל זה הרי נעּדרת, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָוהיא

.ÂË,אחת אחת מּמּנה אֹוכל - ּבחצר עֹומדת ׁשהיא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאנה

צרף ואם ּדברים[שניים]ּופטּור; ּבּמה ּבמעׂשר. חּיב , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע. עֹומד ּבׁשהיה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאמּורים?
החצר אויר ׁשאין ׁשם, ואֹוכל חיקֹו את ממּלא - ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּתאנה

למעׂשר. ְֲֵֵַַקֹובע

.ÊËונֹוטה ּבחצר, עֹומדת ענפיה]היתה זה[- הרי - לגּנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ
היתה ּבּגּנה; נטּועה היתה ּכאּלּו ּכדרּכֹו, ּבּגּנה מּמּנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹוכל
ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבּגּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָנטּועה

אחת. אחת אּלא ׁשם ֵֶַַַַָָאֹוכל

.ÊÈהאׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ּבחצר נטּועה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹּגפן
ּכל את יּטל לא - ּברּמֹון וכן אחת; אחת מגרּגר אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹויאכל,

הּפרד ואֹוכל ּבאילן, הרּמֹון את ּפֹורט אּלא [גרגיר]הרּמֹון, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
סֹופת - ּבאבּטיח וכן ואֹוכלֹואֹותֹו[חותך]מּׁשם. ּבּקרקע, ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָ

אף - לחצר הּגּנה מן ונכנס ּבּגּנה, ּבאׁשּכֹול אֹוכל היה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשם.
ׁשּיעּׂשר. עד יגמר לא החצר, מן ׁשּיצא ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעל

.ÁÈ;ואֹוכל עלה עלה מקרסם ּבחצר, זרּועה ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכסּבר
לעּׂשר חּיב צרף, ּבזה.ואם ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ה ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

למעׂשר[קונה]הּלֹוקח‡. נקּבעּו לאכלן, ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ
יּקבעּו?[מדרבנן]מּדבריהם ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מׁש ׁשּלא ּפי על אף הּדמים, את בקניןמּׁשּיּתן קנה [ולא ִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבֹוררמשיכה] ּומּניח ּבֹורר והיה ּדמים, נתן ׁשּלא הרי .ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לּקח ּבלּבֹו ׁשּגמר ּפי על ואף ּכּלֹו, הּיֹום ּכל אפּלּו ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָֻּומּניח,
ּבלּבֹו, מּׁשּגמר - ׁשמים ירא היה ואם לעּׂשר; נתחּיב לא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

להחזיר. רצה אם לּמֹוכר, יחזיר ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָמעּׂשר;

לחברֹו·. לׁשלח ּתלּוׁש ׁשּלקח אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּלֹוקח
עראי מהם לאכל לֹו ויׁש נקּבעּו, לא -. ְְְֱֲִֵֵֶֶַֹֹ

חמׁש‚. ּבֹו לי ותן זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר
חּיב צרף, ואם ּופטּור; אחת, אחת אֹוכל זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתאנים'

ּתאניםלעּׂשר ּבעׂשרים זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: האֹומר . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ל שאבחר]י'ׁשאבר 'ּבאׁשּכֹול[- ואֹוכל; אחת, אחת ּבֹורר - ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

לי' ׁשאבר 'ּברּמֹון ואֹוכל; ּבאילן, מּמּנּו מגרּגר - לי' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאבר
אֹותֹו ּפֹורט ׁשאבר[לגרגרים]- 'ּבאבּטיח ואֹוכל; ּבאילן, ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
סֹופת - הּתאנים[חותכו]לי' את קּצץ ואם ואֹוכל. ּבּקרקע, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַ

לעּׂשר, חּיב - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול ׁשּקּצץ אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוצרפן,
ל 'הא לֹו: אמר אם אבל הּנתלׁש. אּלא קנה לא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהרי
אּלּו', אׁשּכֹולֹות 'ּבׁשני אּלּו', ּתאנים ּבעׂשרים זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָאּסר

אּלּו' אבּטיחים 'ּבׁשני אּלּו', רּמֹונים המחוברים'ּבׁשני -] ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַ
נקּבעּולקרקע] ׁשּלא ּופטּור; עראי, ואֹוכל ּכדרּכֹו, קֹוצץ -ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

ּבמחּבר. לקחן ׁשהרי ְְְֲִִֵֶָָָָֻּבמּקח,

חברֹו„. עם -[פירות]הּמחליף לאכל וזה לאכל זה , ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹ
לקצֹות זה ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי למעׂשרֹות, נקּבעּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָׁשניהן
ּדבר קֹובע הּמכר ׁשאין נקּבעּו, לא ׁשניהן - לקצֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוזה
ּפרֹות האחד לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
זה - להקצֹותן חליפיהן האחר ולקח לאכילה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהחליף
לא להקצֹות, ׁשּלקח וזה לעּׂשר; חּיב לאכילה, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלקח

למעׂשר. ְְֲִֵַַנקּבע

מּׁשּלי,‰. ּתאנים עׂשרים ל ּולקט 'צא לחברֹו: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהאֹומר
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ּגג הרי אּלא הּמעׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית
הּבית. אויר ּכמקצת ְְֲִִִֶַַָזה

והּברּגנין„. שמירה]הּצריפין, והּוא[מגדלי הּקיץ, ּובּתי , ְְְְִִִִֵַַַַָָֻ
וכן ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן על ותקרה עּמּודים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹארּבעה
אף - הּקיץ ּבימי הּגּנֹות ּוביני ּכרמים ּביני ׁשעֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻסּכֹות
- ותרנגֹולין רחים ּבהן ויׁש הּקיץ, ּבימי ּבהן ׁשּדרין ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

החיצֹונה הּיֹוצרין סּכת וכן למעׂשר; קֹובעין ליצוראינן -] ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ
חרס] ּבחגכלי החג וסּכת אין, אּלּו, ׁשּכל קֹובעין; אינן - ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

קבע. ִֶַָָּדירתן

טֹובלין‰. והּברּגנין טבל]הּצריפין התבואה את [עושים ְְְְִִִִַַָֻ
ּבית וכן אדם. לכל טֹובלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבעליהן,
מּפני ּומלּמד, ּבהן ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין הּמדרׁש ּובית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּסֹופר

לאחרים. טֹובלין ואין ּכביתֹו; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַׁשהן

.Â,ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם - הּתלמּוד ּובית הּכנסת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבית
קֹובעין אין לאו, ואם האּורירֹותקֹובעין; [מחסנים]. ְְְְִִִֵָָָ

למכּנס העׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות לאחרוהאֹוצרֹות בהם [לאגור ְְֲֶַַָָָָָֻ
מלאכה] קֹובעין.גמר לדירה, היּו ואם קֹובעין; אינן ,ְְְְִִִִֵָָָ

.Êלמעׂשר קֹובעת החצר ּכ למעׂשר, קֹובע ׁשהּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשם
ּפי[מדרבנן] על אף נקּבעּו, - הּׁשער ּדר לחצר ּומּׁשּיּכנסּו ;ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הּבית. לתֹו הכניסן ְְִִִֶַַָֹׁשּלא

.Áהּקֹובעת חצר היא ּבתֹוכּה,איזֹו נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל ? ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
יּכנס ׁשאם חצר אֹו ּבתֹוכּה; מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו
ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן מבּקׁש'. אּתה 'מה לֹו: אֹומרין לּה, ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם
אֹותּה ּפֹותח ׁשאחד ׁשּתפין, לׁשני ׁשהיא אֹו ּדיֹורין, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשני
ּפֹותחין והן הֹואיל - ונֹועל יֹוצא אֹו ונכנס ּבא ואחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָונכנס,

קֹובעת. זֹו הרי ְֲֲִֵַַונֹועלין,

.Ëׁשער שמירה]ּבית חצר[ביתן והאכסדרהׁשל עם, [בית ְְְֵֵֶַַַַָָָ
מחיצות] קֹובעת,ג' היתה אם ּכחצר: הן הרי - והּמרּפסת ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

קֹובעין. אין לאו, ואם ְְְִִִֵָקֹובעין;

.Èקֹובעֹות ׁשּתיהן מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות הּיֹוצריןׁשּתי סּכת . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֻ
קֹובעת. אינּה והחיצֹונה קֹובעת, הּפנימית - מּזֹו לפנים ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָזֹו

ּכבית. קֹובעת - ְְֲִַַַַוהחנּות

.‡Èׁשהּוא ּפי על אף - למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ְִִִֵֶַַַָָָהּמֹולי
אּלא נקּבעּו; לא ,ּבּדר ולחצרֹות לבּתים ּבהן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנכנס
מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד עראי, מהן ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאֹוכל

ּבחזרתֹו .וכן ְֲֵַָָ

.·È- לחצר מחצר נכנסין ׁשהן ּבעירֹות, המחּזרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרֹוכלין
ּבֹו ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין עד עראי, .אֹוכלין ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

.‚Èמן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא
מּתר זה הרי ּביתֹו, לתֹו והכניסן ׁשכח - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻהּמעׂשרֹות
אֹוכל לּגג, והעלן ׁשכח אם וכן עראי; מהן ולאכל ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהֹוציאן

ּבּגג עראי וׁשכחמהן ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן הביאן והכניסן. ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיעּׂשר. עד יאכל ולא נקּבעּו, - חברֹו חצר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַֹֹלתֹו

.„Èנעּדרתחצר ואֹוכלין[נחרשת]ׁשהיא ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אֹוכלין אין רּבּה, זרע ואם רּבּה. ׁשּיעדר והּוא, עראי; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻּבתֹוכּה
הֹואיל - חצר לנֹואי נטע ואם רּבּה. נטע אם וכן עראי; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻּבּה

אילנֹות. מאֹותן עראי אֹוכל זה הרי נעּדרת, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָוהיא

.ÂË,אחת אחת מּמּנה אֹוכל - ּבחצר עֹומדת ׁשהיא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאנה

צרף ואם ּדברים[שניים]ּופטּור; ּבּמה ּבמעׂשר. חּיב , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע. עֹומד ּבׁשהיה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאמּורים?
החצר אויר ׁשאין ׁשם, ואֹוכל חיקֹו את ממּלא - ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּתאנה

למעׂשר. ְֲֵֵַַקֹובע

.ÊËונֹוטה ּבחצר, עֹומדת ענפיה]היתה זה[- הרי - לגּנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ
היתה ּבּגּנה; נטּועה היתה ּכאּלּו ּכדרּכֹו, ּבּגּנה מּמּנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹוכל
ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבּגּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָנטּועה

אחת. אחת אּלא ׁשם ֵֶַַַַָָאֹוכל

.ÊÈהאׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ּבחצר נטּועה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹּגפן
ּכל את יּטל לא - ּברּמֹון וכן אחת; אחת מגרּגר אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹויאכל,

הּפרד ואֹוכל ּבאילן, הרּמֹון את ּפֹורט אּלא [גרגיר]הרּמֹון, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
סֹופת - ּבאבּטיח וכן ואֹוכלֹואֹותֹו[חותך]מּׁשם. ּבּקרקע, ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָ

אף - לחצר הּגּנה מן ונכנס ּבּגּנה, ּבאׁשּכֹול אֹוכל היה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשם.
ׁשּיעּׂשר. עד יגמר לא החצר, מן ׁשּיצא ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעל

.ÁÈ;ואֹוכל עלה עלה מקרסם ּבחצר, זרּועה ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכסּבר
לעּׂשר חּיב צרף, ּבזה.ואם ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ה ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

למעׂשר[קונה]הּלֹוקח‡. נקּבעּו לאכלן, ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ
יּקבעּו?[מדרבנן]מּדבריהם ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מׁש ׁשּלא ּפי על אף הּדמים, את בקניןמּׁשּיּתן קנה [ולא ִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבֹוררמשיכה] ּומּניח ּבֹורר והיה ּדמים, נתן ׁשּלא הרי .ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לּקח ּבלּבֹו ׁשּגמר ּפי על ואף ּכּלֹו, הּיֹום ּכל אפּלּו ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָֻּומּניח,
ּבלּבֹו, מּׁשּגמר - ׁשמים ירא היה ואם לעּׂשר; נתחּיב לא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

להחזיר. רצה אם לּמֹוכר, יחזיר ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָמעּׂשר;

לחברֹו·. לׁשלח ּתלּוׁש ׁשּלקח אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּלֹוקח
עראי מהם לאכל לֹו ויׁש נקּבעּו, לא -. ְְְֱֲִֵֵֶֶַֹֹ

חמׁש‚. ּבֹו לי ותן זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר
חּיב צרף, ואם ּופטּור; אחת, אחת אֹוכל זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתאנים'

ּתאניםלעּׂשר ּבעׂשרים זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: האֹומר . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ל שאבחר]י'ׁשאבר 'ּבאׁשּכֹול[- ואֹוכל; אחת, אחת ּבֹורר - ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

לי' ׁשאבר 'ּברּמֹון ואֹוכל; ּבאילן, מּמּנּו מגרּגר - לי' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאבר
אֹותֹו ּפֹורט ׁשאבר[לגרגרים]- 'ּבאבּטיח ואֹוכל; ּבאילן, ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
סֹופת - הּתאנים[חותכו]לי' את קּצץ ואם ואֹוכל. ּבּקרקע, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַ

לעּׂשר, חּיב - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול ׁשּקּצץ אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוצרפן,
ל 'הא לֹו: אמר אם אבל הּנתלׁש. אּלא קנה לא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהרי
אּלּו', אׁשּכֹולֹות 'ּבׁשני אּלּו', ּתאנים ּבעׂשרים זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָאּסר

אּלּו' אבּטיחים 'ּבׁשני אּלּו', רּמֹונים המחוברים'ּבׁשני -] ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַ
נקּבעּולקרקע] ׁשּלא ּופטּור; עראי, ואֹוכל ּכדרּכֹו, קֹוצץ -ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

ּבמחּבר. לקחן ׁשהרי ְְְֲִִֵֶָָָָֻּבמּקח,

חברֹו„. עם -[פירות]הּמחליף לאכל וזה לאכל זה , ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹ
לקצֹות זה ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי למעׂשרֹות, נקּבעּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָׁשניהן
ּדבר קֹובע הּמכר ׁשאין נקּבעּו, לא ׁשניהן - לקצֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוזה
ּפרֹות האחד לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
זה - להקצֹותן חליפיהן האחר ולקח לאכילה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהחליף
לא להקצֹות, ׁשּלקח וזה לעּׂשר; חּיב לאכילה, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלקח

למעׂשר. ְְֲִֵַַנקּבע

מּׁשּלי,‰. ּתאנים עׂשרים ל ּולקט 'צא לחברֹו: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהאֹומר
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זה ׁשאין ּפטּורין; ׁשניהן - 'מּׁשּל ּכרסי את אמּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַואני
מכר ׁשּיהיה ּכדי והּמּתנה,חליפין, חּיב. ואכל, צרף ואם . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכמכר. קֹובעת ְֵֶֶַַָאינּה

.Â'ּתאנים לכם 'טלּו ואמר: ּבּׁשּוק, עֹובר ׁשהיה הארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעם
קֹובעת הּמּתנה ׁשאין ּופטּורין; אֹוכלים הכניסּו- ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רב ואם מעּׂשרין; לּבּתים, מכניסים העם רב אם - ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבּתיהן
ׁשּמא - ּדמאי אּלא מתּקנין אינן לּׁשּוק, מכניסים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעם
והכניסּו לכם 'טלּו אמר: ואם לּׁשּוק. הביא ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָעּׂשר,
ּדבר לֹו נתן ּדמאי. מעּׂשר לּבית, ּכׁשּמכניס - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבּתיכם'
לֹו ׁשאמר ּכמי זה הרי - ואכל' 'טל לֹו: אמר אפּלּו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻמרּבה,
נתן אם וכן ּדמאי. ׁשּיתּקן עד אֹוכל, ׁשאינֹו והכנס'; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ'טל
ׁשאין ּגדֹול אדם ׁשהיה אֹו חי, להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָלֹו

ּדמאי. מתּקן זה הרי - ּבּׁשּוק לאכל ְְְֱֲֵֵֶֶַַַַֹּדרּכֹו

.Êאמר ׁשנים, הארץ]היּו ואמר[עם ואכל', 'טל לאחד: ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ
וחּיב. אֹוכל וזה ּופטּור, אֹוכל זה - והכנס' 'טל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּׁשני:

.Á:להן ואמר ּבחנּות, אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו אנׁשים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָוכן
לחנות]'טלּו או לשער הכניסו אֹוכלין[- אּלּו הרי - ואכלּו' ְְְְֲִִֵֵ

עד יאכלּו לא החנּות, ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל ְְֲִַַַַַַַַַֹֹּופטּורין.
והכניסּו 'טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא - ּדמאי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיעּׂשרּו
הּבית ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבבּתיהם. הם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבּתיכם',

ּבתֹוכֹו. הּפרֹות ּכׁשּיעברּו קֹובע, ׁשּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַׁשאינֹו

.Ëּבתלּוׁשין ּבין ּבפרֹות, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועלים את ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַהּׂשֹוכר
ּבמ להןּבין ויׁש הֹואיל - הּתֹורה[רשות]חּברין מן לאכל ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻ

הּמעׂשר. מן ּופטּורין אֹוכלין אּלּו הרי עֹוׂשין, ּׁשהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַּבמה
ּכגֹון ּתֹורה, להן זּכתה ּׁשּלא מה ׁשּיאכלּו עּמהן התנה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹואם
מּׂשכרֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל אֹו עּמֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל הּפֹועל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשהתנה
אסּור זה הרי - ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר אחר ׁשּיאכל ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָֹאֹו
הרי ׁשּלֹו, הּתנאי מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹלאכל

ּכלֹוקח. ְֵֶַזה

.Èׁשּיאכל הּפֹועל והתנה ּבזיתים, עּמֹו לנּכׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹׂשכרֹו
ּופטּור;ּבּזיתים אחת, אחת האילן מן אֹוכל זה הרי - ֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

חּיב. צרף, ְִֵֵַָואם

.‡Èעלה מקרסם - ירק לאכל והתנה ּבבצלים, לנּכׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׂשכרֹו
חּיב צרף, ואם ואֹוכל; ליטראעלה, ׁשּיאכל הּפֹועל קּצץ . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

- לעּׂשר חּיב צרף, ואם אחת; אחת אֹוכל זיתים, ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשל
צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי קצּוב, ּדבר אֹוכל והּוא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָהֹואיל
ואֹוכל מצרף - ּתֹורה ּבדין אֹוכל היה אּלא קּצץ, לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹנקּבע.
ספת אם אבל ּבמלח. יסּפת ׁשּלא והּוא, ּׁשּירצה; מה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
ׁשהרי אסּור, - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; אחת, אחת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֻּבמלח

ּבּמלח. ְְִֶַַנקּבעּו

.·Èּבלבסין עֹוׂשה ׁשהיה גרועות]ּפֹועל יאכל[תאנים לא , ְִִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשבע משובחות]ּבבנֹות יאכל[תאנים לא ׁשבע, ּבבנֹות ; ְְִִֶֶַַַֹֹ

ׁשּיּגיעּבל עד עצמֹו, למנע לֹו יׁש אבל ׁשּיעּׂשר. עד - בסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
הּיפֹות. ְִַָלמקֹום

.‚Èּבזמן - ּבּׂשדה מלאכה לֹו לעׂשֹות ּפֹועליו את ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָהּמֹוציא
ׁשּבּׂשדה, הּפרֹות מן אֹוכלין - מזֹונֹות עליו להן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

הּמעׂשר מן אםּופטּורין אבל מלאכּתן. נגמרה ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשּלא ּפי על ואף יאכלּו, לא אּלּו הרי - מזֹונֹות עליו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֹיׁש

אֹוכלין אבל הּטבל. מן חֹוב ּפֹורעין ׁשאין מלאכּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנגמרה
הּקּפה, מן ולא הּסל, מן לא אבל - הּתאנה מן אחת ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹֻאחת

הּמקצה מן המיובשות]ולא .[התאנים ְְִֶַֹֻ

.„Èהּׁשֹולק ואחד המבּׁשל, חלקית]אחד ואחד[מבושל , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
עד הּפרֹות את המעּׁשן אבל למעׂשר; קֹובע - ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּכֹובׁש

ספק. הּוא הרי ְֲִִֵֵֶָָׁשהכׁשירן,

.ÂËּבזבל אֹו ּבתבן אֹו ּבאדמה ּפרֹות [כדיהּטֹומן ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ
למעׂשר.שיתבשלו] נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן עד ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ

.ÊËואלּפס לקדרה ׁשמן ׁשּנתן אֹו חם, לתבׁשיל יין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנֹותן
מחבת] ּבמים[מין יין מזג למעׂשר. נקּבעּו - מרּתחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּכׁשהן

ּבּגת ואפּלּו הּיין, ּבּׁשל ׁשאם לֹומר, צרי ואין נקּבע; ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָחּמין,
ׁשּיעּׂשר. עד מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור -ְְִִֵֶֶֶַַָ

.ÊÈוהּׁשחלים חריף]הּׁשּום ּבּׂשדה[ירק ׁשּׁשחקן והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ
הּכֹוס, לתֹו אׁשּכֹול הּסֹוחט וכן למעׂשר. נטּבלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבׁשמן,

הּתמחּוי לתֹו נקּבע.[תבשיל]נקּבע; לא , ְְְְִִַַָָֹ

.ÁÈנקּבעּו ּבּׂשדה, ּפרֹות אחתהּמֹולח אחת הּזיתים טבל ; ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ
מהן, הּׂשרף ׁשּיצא ּכדי זיתים הּפֹוצע ּפטּור. ואכל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמלח

הּמעטן מן זיתים הּנֹוטל ריכוכם]ּפטּור. אחת[מקום טֹובל , ֲִִֵֵֵַַַַַָָ
ּכל וכן חּיב. לפניו, ונתן מלח ואם ואֹוכל; ּבמלח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ËÈ,ׁשנּיה אחריה לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורם
הּתרּומה ׁשּיֹוציא עד עראי, מהן יאכל ולא למעׂשר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו

ויעּׂשר .הּׁשנּיה ְִִֵַַָ

.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות
ׁשּיעּׂשר עד הּׁשּבת, לאחר אפּלּו מהן יאכל ולא .נקּבעּו; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ

.‡Îלא - לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת, ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהּתינֹוקֹות
ׁשּיעּׂשרּו עד ׁשּבת, למֹוצאי .יאכלּו ְְְְֵֶַַַָָֹ

.·Îולּקט ּבׁשּבת, ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה
אּלּו ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמּנה

קֹובעת והּׁשּבת לׁשּבת, .מיחדין ְְְִַַַַַָָָֻ

.‚Îזה הרי - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול, אֹוכל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
לאחר הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר; עד ּבׁשּבת, אכילתֹו יגמר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא

ּגֹומרֹו זה הרי .הּׁשּבת, ְֲֵֶַַָ

ו ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

הפנים]מחליקין‡. טבל,[משפשפים ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ
מן ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל הפסד. ּבזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ּכ - ּבהן וכּיֹוצא והחרצּנין והעלין והּקלּפֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגרעינין
ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא הּמעׂשר וכן הּטבל; מן לאכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסּור
לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻּומעׂשר
ׁשּלא ּובמעׂשר ּבטבל, מּתר ּכ - אּלּו מּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבתרּומה

נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹנּטלה

מ·. לֹומראין צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל דליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּתרּומהּבׁשּבת מה ּתרּומתי"; מׁשמרת "את ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּתרּומה אף - הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה,
.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל אין ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָטמאה,

ּבטבל‚. מחּפין בעפר]אין הזרעים מכסים אין ואין[- , ְְְִֵֵֶֶַ
מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות ואפּלּו הּטבל; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹזֹורעין
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אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן לזרע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאסּור
ׁשּיׁש ׁשתלים העֹוקר אבל ּבהן. וכּיֹוצא וקטנּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבתבּואה
מּתר, זה הרי - ׂשדהּו ּבתֹו למקֹום מּמקֹום ּפרֹות, ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֻּבהן
העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי טבל, ּכזֹורע ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹואינֹו
להֹוסיף נתּכּון אם - אחר ּבמקֹום ּוׁשתלן ּוצנֹונֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלפת
ׁשּלהם הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו, ּכדי ׁשתלן ואם מּתר; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבגּופן,

מּפני אסּור, טבל.- ׁשל ׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָ

טבּול„. מעׂשר תרומתליטרא ממנו ניטל שלא ראשון [מעשר ְֲִֵַָָ
חּיבתמעשר] - ליטרין עׂשר היא והרי והׁשּביחה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזרעּה,

לפי אחר מּמקֹום עליה מעּׂשר ליטרא, ואֹותּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבמעׂשר;
לפי מעּׂשר אינֹו - ּוזרעּה ׁשּתקנּה ּבצלים ליטרא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָחׁשּבֹון.

ּכּלֹו. לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, ְְְִֵֶֶֶֶַַָֻחׁשּבֹון

ׁשהביאּו‰. ּומרחן[גדלו]זרעֹונים מלאכתם]ׁשליׁש, [גמר ְְְִִִֵֵֵֶָ
זה הרי - ּכלה זרען ואין והֹוסיפּו, זרען ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועּׂשרן,
אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
הּוא; מעּׂשר אבד, ולא קּים הּוא ׁשעדין הּזרע ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּיבין;
להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ּדֹומין אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואין

.Âׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע
ללּקטֹו אפׁשר אם - ּכלה השריש]זרעֹו לא קֹונסין[שעדיין - ְְְְְִִֶֶַַָָ

לעקר, אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ואם ּומלּקטֹו; ְְְְְֲִִֵַַַַָֹאֹותֹו,
אפּלּו - ּכלה זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ואם חּלין. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻוהּגּדּולין
מּתר. והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד אסּורין, ּגּדּולין ְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹֻּגּדּולי
ּותרּומה מעׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? הּגּדּולין מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָּומּפני
נּטלה ׁשּלא מעׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ּבֹו. ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּגדֹולה

ּולחבר ,לצר אּלא הּטבל את מֹוכרין אין נאמןּתרּומתֹו. -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
המעשרות] לחברעל חבר ואפּלּו הּטבל, את לׁשלח ואסּור ;ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּטבל. ויאכל זה, על זה יסמכּו ׁשּמא -ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

.Ê,לתּקנן אחריו ורץ טבל, ׁשהן וזכר לחברֹו, ּפרֹות ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר
נאכלּו, אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאינן ידּוע אם - מצאֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹולא
אינן אֹו קּימין ׁשהן ספק ואם עליהן; לעּׂשר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
אחרֹות מּפרֹות מעׂשרֹותיהן עליהן להֹוציא צרי .קּימין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.Áׁשהן מנת 'על אֹומר: מֹוכר - לחברֹו ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
אּלא מּמ לקחּתי 'לא אֹומר: ולֹוקח מכרּתי', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטבל
מּפני לֹו, הּוא קנס לתּקן; הּמֹוכר את ּכֹופין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻמעּׂשרין'

הּטבל את .ׁשּמכר ֶֶֶֶַַָ

.Ëהּטבל מן חֹוב ּפֹורעין ּכמֹוכרֹו.אין ׁשהּוא מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ

.Èאם - טבלים והם ּפרֹותיו, את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי
עליהן להֹוציא צרי להן, חּיב ׁשהּוא חֹוב ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמחמת
עליהן לעּׂשר חּיב אינֹו ּבאנס, לקחּום ואם .מעׂשרֹות; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

.‡Èעל[הקונה]והּלֹוקח מּזה מעּׂשר מקֹומֹות, מּׁשני טבל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
מּיׂשראל ׂשדה המקּבל מהפרות]זה. חלק תמורת [לעובדה ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּידע ּכדי ּבפניו, הּׂשדה לבעל ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
מּיׂשראל[הבעלים] ׂשדה החֹוכר אבל נטל. [לעובדהׁשּטבל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
תמורת לבעלים]- קצובה תבואה מּזרעכמות לֹו נתן אם -ִִֶַַָ

לֹו, לּתן ּׁשּקּצץ מה לֹו נֹותן ּכ ואחר ּתֹורם - ׂשדה ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותּה
אחרת, ׂשדה מּזרע לֹו נתן ואם לעצמֹו. מעּׂשר הּׂשדה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּובעל

לֹו. נֹותן ּכ ואחר הּמעׂשר, מֹוציא - אחר מּמין ְֲִִִֵֵֵַַַַַָאֹו

.·Èלֹו נֹותן ּכ ואחר מעּׂשר, - הּנכרי מן ׂשדה ;החֹוכר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ונמצאת הּגֹוי, מן יחּכר ׁשּלא ּכדי - ּבזה אֹותֹו קנסּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹקנס
וכן ליׂשראל. וימּכרּנה ,ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׂשדה

אבֹותיו ׂשדה הגוי]המקּבל אֹותֹו[של קנסּו הּגֹוי, מן ְְְֲִֵֵַַַָָ
יקּפץ ׁשּלא ּכדי - מעּׂשר חלקֹו לּגֹוי יּתן ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּיעּׂשר
ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ׂשדה ׁשהיא מּפני מּמּנּו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויקּבלּנה

ליׂשראל. ׁשּימּכרּנה ּכדי ּבּורה, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָלפניו

.‚Èׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? הּוא ואיזה חֹוכר, הּוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאיזה
עׂשת ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע מן קצּוב ּבדבר ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
ּבחלק אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - ּומקּבל מעט; עׂשת ּבין ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה
ּביניהן ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ּׁשּתעׂשה, .מּמה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר הּוא - ְְְֵֵֶַַַַָוהּׂשֹוכר

.„Èּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו עבורםׁשנים מהיבול חלק -] ְְֲִִִֶֶַַָ
לבעלים] האחדוחלק יכֹול - נׁשּתּתפּו אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו ,ְְְִֶֶַָָָָ

ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים אּתה 'טל לחברֹו: ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹלֹומר
ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום יין 'אּתה ּפלֹוני', ׁשּבמקֹום ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָחּטים
חּטים אּתה 'טל לֹו: יאמר לא אבל ּפלֹוני'; ׁשּבמקֹום ְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹיין

מֹוכריןואני ׁשהן מּפני - ׁשמן' ואני יין 'אּתה ׂשעֹורים', ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
הּטבל. ֶֶֶַאת

.ÂËׁשּנגמרה אחר מּיׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו ולוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
- דין]מלאכּתן הּמעׂשרֹות[בית ואת הּתרּומה את מֹוציאין ְְְְְִִֶֶַַַַַָָ

הּוא קנס אחרים; וללוּיים לכהנים אֹותן ונֹותנין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶָָֹמידיהן,
טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות יקּפצּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהם
קדם קנּו ואם הּכהנים. אחיהם מּתנֹות להפקיע ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּכדי
אין - מרּוח קדם ּתבּואה ׁשּלקחּו ּכגֹון מלאכּתן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּתּגמר

מּידן. ִִִָָמֹוציאין

.ÊËקדם ליׂשראל, ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן
הרי - ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר, צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
מלאכה ּגמר אחר מכרּו ואם ׁשּלהן; הּמעׂשר אֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתרּומה
ּכהן לכל ונֹותן ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעׂשר הּתרּומה הרי -ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשּירצה לוי .אֹו ְִִֵֶֶ

.ÊÈׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיׂשראל ׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּכהן
נֹוטל והּיׂשראלי ּומעׂשרֹות; ּבתרּומה חֹולקין ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻּבחּלין,

ׁשּירצה לוי אֹו ּכהן לכל ונֹותן ׁשּקּבלחלקֹו, יׂשראל אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
הּׂשדה, לבעל הּמעׂשר אֹו הּתרּומה - מּלוי אֹו מּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׂשדה

הּמּתנֹות שני]ּוׁשאר מעשר .חֹולקין[כגון ְְִַַָָ

.ÁÈמּכהן יׂשראל ּבין - ׁשמן מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמקּבל
ּבחּלין, ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין לוי, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹֻאֹו

ּומעׂשרֹות ּבתרּומה חֹולקין הּוא.ּכ חׁשּוב ׁשהּׁשמן, מּפני , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

.ËÈמנת 'על לֹו: ואמר ליׂשראל, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן
ׁשאמר ּכיון ׁשּלֹו; הן הרי - לעֹולם' ׁשּלי ׁשּלּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות

הּמעׂשר מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי נעׂשה מנת', הּכהן,'על מת ואם . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
מנת 'על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹהרי
מנת 'על ּבנֹו. יּטלם הּוא, מת - ולבני' לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשהּמעׂשרֹות
- לאחר מכרּה - 'לפני ׁשהיא זמן ּכל ׁשּלי, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות

על הּמעׂשרֹות.אף אֹותן לּכהן אין ּולקחּה, ׁשחזר ּפי ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

.Îׁשּקּבל מנתיׂשראל 'על לֹו: ואמר ולוי, מּכהן ׂשדה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מנת 'על מּתר. - ׁשנים' חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּמעׂשרֹות

ּכהן עֹוׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם' ׁשּלי ּבןׁשהן וכן . ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
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אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן לזרע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאסּור
ׁשּיׁש ׁשתלים העֹוקר אבל ּבהן. וכּיֹוצא וקטנּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבתבּואה
מּתר, זה הרי - ׂשדהּו ּבתֹו למקֹום מּמקֹום ּפרֹות, ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֻּבהן
העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי טבל, ּכזֹורע ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹואינֹו
להֹוסיף נתּכּון אם - אחר ּבמקֹום ּוׁשתלן ּוצנֹונֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלפת
ׁשּלהם הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו, ּכדי ׁשתלן ואם מּתר; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבגּופן,

מּפני אסּור, טבל.- ׁשל ׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָ

טבּול„. מעׂשר תרומתליטרא ממנו ניטל שלא ראשון [מעשר ְֲִֵַָָ
חּיבתמעשר] - ליטרין עׂשר היא והרי והׁשּביחה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזרעּה,

לפי אחר מּמקֹום עליה מעּׂשר ליטרא, ואֹותּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבמעׂשר;
לפי מעּׂשר אינֹו - ּוזרעּה ׁשּתקנּה ּבצלים ליטרא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָחׁשּבֹון.

ּכּלֹו. לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, ְְְִֵֶֶֶֶַַָֻחׁשּבֹון

ׁשהביאּו‰. ּומרחן[גדלו]זרעֹונים מלאכתם]ׁשליׁש, [גמר ְְְִִִֵֵֵֶָ
זה הרי - ּכלה זרען ואין והֹוסיפּו, זרען ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועּׂשרן,
אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
הּוא; מעּׂשר אבד, ולא קּים הּוא ׁשעדין הּזרע ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּיבין;
להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ּדֹומין אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואין

.Âׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע
ללּקטֹו אפׁשר אם - ּכלה השריש]זרעֹו לא קֹונסין[שעדיין - ְְְְְִִֶֶַַָָ

לעקר, אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ואם ּומלּקטֹו; ְְְְְֲִִֵַַַַָֹאֹותֹו,
אפּלּו - ּכלה זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ואם חּלין. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻוהּגּדּולין
מּתר. והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד אסּורין, ּגּדּולין ְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹֻּגּדּולי
ּותרּומה מעׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? הּגּדּולין מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָּומּפני
נּטלה ׁשּלא מעׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ּבֹו. ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּגדֹולה

ּולחבר ,לצר אּלא הּטבל את מֹוכרין אין נאמןּתרּומתֹו. -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
המעשרות] לחברעל חבר ואפּלּו הּטבל, את לׁשלח ואסּור ;ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּטבל. ויאכל זה, על זה יסמכּו ׁשּמא -ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

.Ê,לתּקנן אחריו ורץ טבל, ׁשהן וזכר לחברֹו, ּפרֹות ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר
נאכלּו, אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאינן ידּוע אם - מצאֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹולא
אינן אֹו קּימין ׁשהן ספק ואם עליהן; לעּׂשר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
אחרֹות מּפרֹות מעׂשרֹותיהן עליהן להֹוציא צרי .קּימין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.Áׁשהן מנת 'על אֹומר: מֹוכר - לחברֹו ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
אּלא מּמ לקחּתי 'לא אֹומר: ולֹוקח מכרּתי', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטבל
מּפני לֹו, הּוא קנס לתּקן; הּמֹוכר את ּכֹופין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻמעּׂשרין'

הּטבל את .ׁשּמכר ֶֶֶֶַַָ

.Ëהּטבל מן חֹוב ּפֹורעין ּכמֹוכרֹו.אין ׁשהּוא מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ

.Èאם - טבלים והם ּפרֹותיו, את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי
עליהן להֹוציא צרי להן, חּיב ׁשהּוא חֹוב ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמחמת
עליהן לעּׂשר חּיב אינֹו ּבאנס, לקחּום ואם .מעׂשרֹות; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

.‡Èעל[הקונה]והּלֹוקח מּזה מעּׂשר מקֹומֹות, מּׁשני טבל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
מּיׂשראל ׂשדה המקּבל מהפרות]זה. חלק תמורת [לעובדה ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּידע ּכדי ּבפניו, הּׂשדה לבעל ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
מּיׂשראל[הבעלים] ׂשדה החֹוכר אבל נטל. [לעובדהׁשּטבל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
תמורת לבעלים]- קצובה תבואה מּזרעכמות לֹו נתן אם -ִִֶַַָ

לֹו, לּתן ּׁשּקּצץ מה לֹו נֹותן ּכ ואחר ּתֹורם - ׂשדה ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותּה
אחרת, ׂשדה מּזרע לֹו נתן ואם לעצמֹו. מעּׂשר הּׂשדה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּובעל

לֹו. נֹותן ּכ ואחר הּמעׂשר, מֹוציא - אחר מּמין ְֲִִִֵֵֵַַַַַָאֹו

.·Èלֹו נֹותן ּכ ואחר מעּׂשר, - הּנכרי מן ׂשדה ;החֹוכר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ונמצאת הּגֹוי, מן יחּכר ׁשּלא ּכדי - ּבזה אֹותֹו קנסּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹקנס
וכן ליׂשראל. וימּכרּנה ,ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׂשדה

אבֹותיו ׂשדה הגוי]המקּבל אֹותֹו[של קנסּו הּגֹוי, מן ְְְֲִֵֵַַַָָ
יקּפץ ׁשּלא ּכדי - מעּׂשר חלקֹו לּגֹוי יּתן ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּיעּׂשר
ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ׂשדה ׁשהיא מּפני מּמּנּו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויקּבלּנה

ליׂשראל. ׁשּימּכרּנה ּכדי ּבּורה, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָלפניו

.‚Èׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? הּוא ואיזה חֹוכר, הּוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאיזה
עׂשת ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע מן קצּוב ּבדבר ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
ּבחלק אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - ּומקּבל מעט; עׂשת ּבין ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה
ּביניהן ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ּׁשּתעׂשה, .מּמה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר הּוא - ְְְֵֵֶַַַַָוהּׂשֹוכר

.„Èּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו עבורםׁשנים מהיבול חלק -] ְְֲִִִֶֶַַָ
לבעלים] האחדוחלק יכֹול - נׁשּתּתפּו אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו ,ְְְִֶֶַָָָָ

ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים אּתה 'טל לחברֹו: ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹלֹומר
ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום יין 'אּתה ּפלֹוני', ׁשּבמקֹום ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָחּטים
חּטים אּתה 'טל לֹו: יאמר לא אבל ּפלֹוני'; ׁשּבמקֹום ְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹיין

מֹוכריןואני ׁשהן מּפני - ׁשמן' ואני יין 'אּתה ׂשעֹורים', ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
הּטבל. ֶֶֶַאת

.ÂËׁשּנגמרה אחר מּיׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו ולוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
- דין]מלאכּתן הּמעׂשרֹות[בית ואת הּתרּומה את מֹוציאין ְְְְְִִֶֶַַַַַָָ

הּוא קנס אחרים; וללוּיים לכהנים אֹותן ונֹותנין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶָָֹמידיהן,
טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות יקּפצּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהם
קדם קנּו ואם הּכהנים. אחיהם מּתנֹות להפקיע ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּכדי
אין - מרּוח קדם ּתבּואה ׁשּלקחּו ּכגֹון מלאכּתן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּתּגמר

מּידן. ִִִָָמֹוציאין

.ÊËקדם ליׂשראל, ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן
הרי - ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר, צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
מלאכה ּגמר אחר מכרּו ואם ׁשּלהן; הּמעׂשר אֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתרּומה
ּכהן לכל ונֹותן ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעׂשר הּתרּומה הרי -ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשּירצה לוי .אֹו ְִִֵֶֶ

.ÊÈׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיׂשראל ׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּכהן
נֹוטל והּיׂשראלי ּומעׂשרֹות; ּבתרּומה חֹולקין ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻּבחּלין,

ׁשּירצה לוי אֹו ּכהן לכל ונֹותן ׁשּקּבלחלקֹו, יׂשראל אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
הּׂשדה, לבעל הּמעׂשר אֹו הּתרּומה - מּלוי אֹו מּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׂשדה

הּמּתנֹות שני]ּוׁשאר מעשר .חֹולקין[כגון ְְִַַָָ

.ÁÈמּכהן יׂשראל ּבין - ׁשמן מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמקּבל
ּבחּלין, ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין לוי, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹֻאֹו

ּומעׂשרֹות ּבתרּומה חֹולקין הּוא.ּכ חׁשּוב ׁשהּׁשמן, מּפני , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

.ËÈמנת 'על לֹו: ואמר ליׂשראל, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן
ׁשאמר ּכיון ׁשּלֹו; הן הרי - לעֹולם' ׁשּלי ׁשּלּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות

הּמעׂשר מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי נעׂשה מנת', הּכהן,'על מת ואם . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
מנת 'על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹהרי
מנת 'על ּבנֹו. יּטלם הּוא, מת - ולבני' לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשהּמעׂשרֹות
- לאחר מכרּה - 'לפני ׁשהיא זמן ּכל ׁשּלי, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות

על הּמעׂשרֹות.אף אֹותן לּכהן אין ּולקחּה, ׁשחזר ּפי ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

.Îׁשּקּבל מנתיׂשראל 'על לֹו: ואמר ולוי, מּכהן ׂשדה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מנת 'על מּתר. - ׁשנים' חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּמעׂשרֹות

ּכהן עֹוׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם' ׁשּלי ּבןׁשהן וכן . ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
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ּגֹובה זה יׂשראל יהיה לא - ליׂשראל חֹוב עליו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹלוי
זה לוי ׁשאין חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמאחרים,
מאחרים. מעׂשר ׁשּיגּבה אחר, ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעֹוׂשה

.‡Îממרח טבל ׁשּירׁש מלאכתו]יׂשראל אּמֹו[שנגמר מאבי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
זה הרי - יׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו אּמֹו אבי ואֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָֹּכהן,
הראּויֹות ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן מעׂשרֹותיו, מּמּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָמפריׁש
הּורמּו לא ׁשעדין ּפי על אף הן, ׁשהּורמּו ּכמֹו - .לּתרם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

.·Îעל נאמן ׁשאינֹו למי אֹו לגֹוי, ּבקּבלה ׂשדהּו ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּנֹותן
צרי הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֶַַַַַַַַַָָֹהּמעׂשרֹות

ידם על לעֹונתלעּׂשר ּבאּו ׁשּלא עד - הארץ לעם נתנּה . ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
לעֹונת ּומּׁשּבאּו ידם; על לעּׂשר צרי אינֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
עֹומד עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ידם. על לעּׂשר צרי ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשרֹות,
אנּו ׁשאין ּׁשאכלּו, למה חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל; הּגרן, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

להם. ֲִֶַָָאחראים

ה'תש"ע תשרי י"ב רביעי יום

ז ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

ואמר:‡. הּתֹורה, מן טבּול יין ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמי
ּתרּומה, הן הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ'ׁשני
יתחיל לא - ׁשני' מעׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹועׂשרה
אּלא ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ׁשעּור ּבּסֹוף ׁשּיּניח עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָויׁשּתה

יׁשּתה ּכ ואחר ּבּסֹוף,יפריׁש ׁשהּניח 'זה אֹומרין: ואין . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
- ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשחּיּוב מּפני ּבּתחּלה'; נברר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכאּלּו
נברר', ּכאּלּו 'נחׁשב ּתֹורה ּבׁשל אֹומרין ואין הּתֹורה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹמן

ׁשּיברר. ְִֶַֹעד

מּׁשּוליה;·. יׁשּתה לא החבית, ּבפי מעׂשרֹותיו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹובע
מערבין ׁשהּמׁשקין מּפני מּפיה; יׁשּתה לא אבלּבׁשּוליה, . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

הּמגּורה ּבפי ּבׁשּוליה,[מחסן]הּקֹובע קבע מּׁשּוליה; אֹוכל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּפיה .אֹוכל ִִֵָ

אֹותֹו,‚. ּופֹודה ׁשני מעׂשר לקּבע לאדם ועֹוׂשהויׁש וחֹוזר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מעׂשר ּתרּומת אֹו הּפרֹות, אֹותן על ראׁשֹון מעׂשר ְֲֲִֵֵֵַַַַַָאֹותֹו

אחר .למקֹום ְֵַָ

מפריׁש„. - מעׂשרֹות עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַהּמּניח
ּכל ׁשּיעׂשּו עד וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין, ׁשהן ּבחזקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהן

לּלוי ונֹותנן מעׂשר, ׁשהּניח הּפרֹות -אֹותן ׁשאבדּו מצאן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהפריׁש, לכל חֹוׁשׁש זה -]הרי מספק בשנית ואינֹו[ומעשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶָ

וּדאי. ְֵַַַמעּׂשר

להיֹות‰. העני, ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה
ּבחזקת עליהן מפריׁש - מחלקן הּמעֹות אֹותן על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמפריׁש

קּימין אֹוׁשהן הּלוי, אֹו הּכהן מתּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו , ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
העני. ֱִִֶֶָהעׁשיר

.Âראׁשֹון מעׂשר אֹו הּתרּומה מפריׁש עליהן? מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָּכיצד
לאֹותֹו אחר ידי על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, עני מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
לּטל רגילין היּו ואם ׁשהלום; העני אֹו הּלוי אֹו ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּכהן
לזּכֹות צרי אינֹו - להם אּלא יּתן ׁשּלא רגיל והּוא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמּמּנּו,

אחר ידי זהעל ׁשוה ּכּמה מחּׁשב ׁשּמפריׁש, ואחר . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּומֹוכר חֹובֹו; ּכל ׁשּיּפרע עד - הּמלוה מן ּומנּכה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהפריׁש,

הּמעׂשרֹות. ואֹוכל ׁשּירצה, ּכהן לכל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּתרּומה

.Êלֹו יׁש - ׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשהּוא
ואין רּבית; מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַלחּׁשב

זה חֹוב מׁשּמטת אינֹוהּׁשביעית לחזר, הּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
חֹוזרין. לחזר, הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹחֹוזר;
ׁשאין עליהן, מפריׁשין אין - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָנתיאׁשּו
ׁשהלום העני אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת האבּוד. על ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמפריׁשין
ׁשּיּטל עד הּזֹו, ּכּדר מחלקן עליהן להפריׁש יכֹול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
מלא אפּלּו קרקע, להן ׁשּיּניח והּוא, הּיֹורׁשין; מן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹרׁשּות
מֹועלת. הּיֹורׁש רׁשּות אין ּכספים, הּניח אם אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחט;
אּלּו מעֹות על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ּבית ּבפני הלום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואם
העני העׁשיר הּיֹורׁשין. מן רׁשּות לּטל צרי אינֹו ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמחלקם,
וזכה ּדין; ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף עליו, מפריׁשין אין -ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּׁשּבידֹו. ּבמה ְְֶַַָָהּלה

.Áּכֹור' לוי: לבן ׁשאמר מידה]יׂשראל -]ל יׁש מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מקֹום על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותֹו לוי ּבן רּׁשאי - ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָּבידי'
אחר, ללוי הּיׂשראלי נתנֹו ואם ;מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹאחר,

ּתרעמת. אּלא עליו לֹו ְֵֶֶַָָָֹאין

.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ללוי[מחסן]מי סאה ונתן , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ויאכל הּמגּורה מן סאין ׁשמֹונת יפריׁש לא - לעני ְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹּוסאה
קּימין; מעׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשּתי יֹודע ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹותן,

א והעני, הּלוי מהן אכלּו אם אּלאאבל עליהן מפריׁש ינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּסאין. מּׁשּתי הּנׁשאר חׁשּבֹון ְְְְְִִִִֵֶַַָלפי

.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים
סאה ונטלּו עני, ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ּפי על אף הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור מהן ׁשּנטל זה - הּגרן ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמן
על אף חּיב, מּמּנּו ׁשּנטלּו וזה הּבית; ּבעל ּברׁשּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנעׂשה

הּפטּורין מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא .ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַַ

.‡Èׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמי
מעּׂשרת הראׁשֹונה - ּבזֹו' זֹו 'מעׂשרֹות ואמר: .ּתרּומתן, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשהרי מעּׂשרת, הראׁשֹונה - ּבזֹו' וזֹו ּבזֹו זֹו 'מעׂשרֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאמר:
ׁשאין מעּׂשרת, הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; מעׂשרֹותיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻקבע
הּׁשנּיה על נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן מעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמפריׁשין

ׁשּתיהן. ּבמעׂשר חּיבת היא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַׁשעדין

.·Èאחת ּכל מעׂשר אּלּו, ּכלּכּלֹות ׁשּתי 'מעׂשרֹות ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָאמר:
ׁשם קרא - ּבחברּתּה' קבּוע מעושרות]מהן הם הרי ּוכבר[- , ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּלהן, הּמעׂשרֹות מהן ּומֹוציא ּבהן; מעׂשרֹותיהן ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָקבע
אחר. מּמקֹום מעׂשרֹות עליהן להֹוציא יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָואינֹו

.‚Èמעּׂשרן מאחת[בפועל]וכיצד ׁשּתיהן מעׂשר מֹוציא ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ואם ׁשוֹות; היּו אם - מּמּנה מהן אחת ּכל מעׂשר אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהן,
מעׂשר הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה אחת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

ה ּומן הּקטּנה.הּגדֹולה, מעׂשר ּגדֹולה ְְְֲִַַַַַַָָָ

ח ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

הן‡. מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּפרֹות
הן מעׂשרֹותיהן, ׁשאר מהן הפריׁש ואם 'חּלין'; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּנקראין

מקֹום ּבכל מתּקנין' 'חּלין .הּנקראין ְְְִִִִַָָָָֻֻ

מעושרים]טבל·. לא מין[פירות מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְִִִִֵֶֶֶָָֻֻ
ּפרֹות לֹו יׁש אם - הּטעם אחר להּל אפׁשר ׁשאי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמינֹו,
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לפי ּומעׂשרֹות ּתרּומה טבל אֹותֹו על מֹוציא ְְְֲִִֵֶֶַַַָאחרֹות,
עד אסּור הּכל הרי אחרֹות, ּפרֹות לֹו אין ואם ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָֹחׁשּבֹון.
ּכדי המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּיפריׁש;

טבל. ׁשל מעׂשר ְֲֵֶֶֶַַּתרּומת

ׁשל‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?
ׁשהפריׁש וכל ואחת, מאה הּכל מן מפריׁש - מתּקנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻחּלין
מפסיד נמצא מתּקנין. חּלין ותׁשעים ּתׁשע ויּׁשאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטבל;

אחת מפסידסאה לתרּומה, טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ולּמה מעׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמן
מאה הן ׁשהפריׁש מאה יאמר, ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
הּטבל היה אם וכן הּטבל. היא ׁשּנׁשארה והּמאה חּלין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

מגּב - החּלין על מרּבה אֹו החּלין, מן ּוכדיּפחֹות הּטבל יּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻֻ
ּותרּומת ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין, מן ׁשּבּטבל מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּתרּומת

לתרּומה. טבּול טבל היה אם ְֲִִֵֶֶַָָָָמעׂשר,

ּבכל„. אֹוסר מתּקנין, ּבחּלין טבּול מעׂשר נתערב אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻֻוכן
מעׂשר אֹותֹו על מֹוציא אחר, מעׂשר לֹו יׁש אם ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַׁשהּוא.
- מעׂשר לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּטבּול
ּכדי המתּקנין החּלין מן ּומפסיד ׁשּנתערב, הּמעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻמגּביּה

הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר .ּתרּומת ְֲֲֵֵֶַַַַַָ

.‰- מתּקנין חּלין ּבמאה ׁשּנתערב מעׂשר, מאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻּכיצד?
מעׂשר; ׁשהפריׁש וכל ועׂשר, מאה הּכל מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפריׁש
החּלין היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים
מפריׁש - מּמּנּו ּפחּותין אֹו הּטבּול, הּמעׂשר על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻמרּבין
החּלין מן הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר ּתרּומת ּוכדי .הּמעׂשר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֻ

.Â,ּכמעׂשר הּטבל היה אם - טבּול ּבמעׂשר ׁשּנתערב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטבל
מאה ּכיצד? ׁשּבֹו. מעׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמפסיד
מאה מפריׁש - מעׂשר סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָסאה
הּנׁשארֹות ותׁשעים והּתׁשע מעׂשר; ׁשהפריׁש וזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָואחת,

הּמעׂשרטבל מפריׁש - הּמעׂשר על מרּבה הּטבל היה . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
ׁשם יקרא ׁשאם ּכלּום; הּטבל מן יפסיד ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבלבד,

מדּמע הּמעׂשר נמצא ׁשּבּטבל, מעׂשר [מעורב]לתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
הּמעׂשר היה עּמֹו. ׁשעלתה טבל ׁשל מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבתרּומת
ׁשּבּטבל, מעׂשר לתרּומת ׁשם קֹורא - הּטבל על ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֻמרּבה

ּתר ּוכדי הּטבל מּמאהּומפריׁש ואחד טבל ׁשל מעׂשר ּומת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
חּוץ לכהן וימּכרּנּו מדּמע, ּכּלֹו טבל ויהיה הּמעׂשר; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻֻמן
אחד הּמעׂשר מן מפסיד ונמצא ׁשּבֹו. הּתרּומֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמּדמי
ּכמֹו מּמּנּו ּומפסיד מעׂשר, ּתרּומת ּכמֹו ׁשהּוא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמּמאה
מאתים עם טבל, מאה ּכיצד? ׁשּבּטבל. מעׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומת
מעׂשר ּתרּומת הן והּׁשלׁש וׁשלׁש; מאה מפריׁש - ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹמעׂשר
ּכדי מעׂשר, מּמאתים מעׂשר ּתרּומת וׁשעּור טבל מאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשל
ׁשבע מאה ויּׁשאר ּבכמֹותֹו. נתערב אם לטעֹות יבֹוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּכׁשהיּו. מעׂשר והם ְְְְֲִִֵֵֶַָותׁשעים,

.Êוקבע יין, ּכּדי עׂשר עׂשר ׁשל ׁשּורֹות עׂשר לֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי
מקֹום על מעׂשר על מעׂשר החיצֹונה מּׁשּורה אחת ֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָָּכד
ׁשּתי נֹוטל - היא חיצֹונה ׁשּורה איזֹו יֹודע ואין ְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָאחר,

מהן ּומפריׁש ׁשּתיהן ּומערב ּבאלכסֹון, .חבּיֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

.Áחצי איזה ידּוע ואין החיצֹונה, ׁשּורה ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָקבעּה
קבעּה זוּיֹות; מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל - היא ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָׁשּורה

ׁשּורה נֹוטל - היא ׁשּורה איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשּורה
חצי איזֹו ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ּבאלכסֹון; ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָאחת
חבית נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - היא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּורה

ּומפריׁש ּומערב ׁשּורה. חצי .מּכל ְְֲִִִֵַָָָ

.Ë- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעׂשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע
ּכד ּכדי ּומפריׁש ּומערב; הּמאה, מן וכד ּכד מּכל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָנֹוטל

מעׂשר .אחת ֲֵַַַ

ט ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

ׁשלחּו‡. הּצּדיק, ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבימי
ׁשהּכל ּומצאּו יׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבית

אֹותּה ּומפריׁשין ּגדֹולה, ּבתרּומה מעׂשרזהירין אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ
הארץ עּמי היּו - עני מעׂשר אֹו ׁשני, ּומעׂשר ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָראׁשֹון,
,לפיכ אֹותן. מפריׁשין היּו ולא עצמן, על מקּלין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹמּיׂשראל
נאמנים אנׁשים אּלא הּמעׂשרֹות, על נאמן יהיה ׁשּלא ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגזרּו
נאמנין ואין ספק, ּפרֹותיהן - הארץ עּמי אבל ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשרים;

'ּדמאי'. הּנקרא הּוא וזה הן'. 'מעּׂשרין ְְְְִִֵֶַַַָָֻלֹומר

אּלא·. הּדמאי מן מפריׁש אדם יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתקינּו
ׁשאין ׁשני, ּומעׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּתרּומת

אֹותֹו אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי הפסד, ראׁשֹוןּבזה מעׂשר אבל . ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ספק, ׁשהּוא מּפני - הּדמאי מן מפריׁשין אין עני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומעׂשר
אֹו לּלוי אֹומרין ,לפיכ הראיה; עליו מחברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוהּמֹוציא

מעׂשרֹו'. וטל מעּׂשר, ׁשאינֹו ראיה 'הבא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלעני:

.‚צרי הּדמאי, מן עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאף
'עּׂשּור ואֹומר: מפריׁש; ואינֹו ׁשם, לֹו [עשירית]לקרֹות ְְְְִִִֵֵֵַ

- ׁשני מעׂשר לקּבע ּכדי עני', מעׂשר ּכאן ּׁשּיׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמה
ׁשל ׁשני מעׂשר ּבמקֹום וׁשּׁשית, ּבׁשליׁשית עני ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּמעׂשר

הּׁשבּוע. ׁשני ְְֵַַָָׁשאר

ּומעׂשר„. מעׂשר ּתרּומת הּדמאי מן איןּכׁשּמפריׁשין ׁשני, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
ספק ׁשהּוא לפי - עליהן להפריׁשןמברכין מּתר ,לפיכ ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

ערם. ְֶָֹּכׁשהּוא

מעׂשר‰. ּתרּומת ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד
ואֹומר: הּפרֹות, ּבצד ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא

לֹו' סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, 'זה'זה אֹומר: ּכ ואחר . ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ
על מעׂשר ּתרּומת הּוא הרי מעׂשר, ׁשהּוא עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמרּתי
לּכהן; ונֹותנּה אֹותּה, ונֹוטל לֹו'; הּסמּו הּמעׂשר ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹׁשאר
הּמעׂשר, קדם מעׂשר ּתרּומת להפריׁש רּׁשאי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשאינֹו

ׁשני. מעׂשר מפריׁש ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלכּתחּלה.

.Âּבדמאי הראׁשֹון, קדם ׁשני מעׂשר להפריׁש .ּומּתר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ
ּבצפֹונם' אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני 'מעׂשר אֹומר: רצה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָואם
הּלֹוקח וכן הּמעֹות'. על מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומם, ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָֻאֹו
מעׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש - הּנחּתֹום מן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּכּכר
הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה מּמאה 'אחד ואֹומר: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוחּלה,
עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי וזה לֹו, סמּו מעׂשר ּוׁשאר ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעׂשר,
על והּיתר לֹו, הּסמּו הּמעׂשר ׁשאר על מעׂשר ְְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָּתרּומת
חּלה, הּוא הרי - ׁשהפרׁשּתי ּבזה ׁשּיׁש מּמאה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
על מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומּה, אֹו ּבצפֹונּה' ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֻּומעׂשר

ואֹוכל. ְֵַָהּמעֹות';
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לפי ּומעׂשרֹות ּתרּומה טבל אֹותֹו על מֹוציא ְְְֲִִֵֶֶַַַָאחרֹות,
עד אסּור הּכל הרי אחרֹות, ּפרֹות לֹו אין ואם ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָֹחׁשּבֹון.
ּכדי המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּיפריׁש;

טבל. ׁשל מעׂשר ְֲֵֶֶֶַַּתרּומת

ׁשל‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?
ׁשהפריׁש וכל ואחת, מאה הּכל מן מפריׁש - מתּקנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻחּלין
מפסיד נמצא מתּקנין. חּלין ותׁשעים ּתׁשע ויּׁשאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטבל;

אחת מפסידסאה לתרּומה, טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ולּמה מעׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמן
מאה הן ׁשהפריׁש מאה יאמר, ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
הּטבל היה אם וכן הּטבל. היא ׁשּנׁשארה והּמאה חּלין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

מגּב - החּלין על מרּבה אֹו החּלין, מן ּוכדיּפחֹות הּטבל יּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻֻ
ּותרּומת ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין, מן ׁשּבּטבל מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּתרּומת

לתרּומה. טבּול טבל היה אם ְֲִִֵֶֶַָָָָמעׂשר,

ּבכל„. אֹוסר מתּקנין, ּבחּלין טבּול מעׂשר נתערב אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻֻוכן
מעׂשר אֹותֹו על מֹוציא אחר, מעׂשר לֹו יׁש אם ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַׁשהּוא.
- מעׂשר לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּטבּול
ּכדי המתּקנין החּלין מן ּומפסיד ׁשּנתערב, הּמעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻמגּביּה

הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר .ּתרּומת ְֲֲֵֵֶַַַַַָ

.‰- מתּקנין חּלין ּבמאה ׁשּנתערב מעׂשר, מאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻּכיצד?
מעׂשר; ׁשהפריׁש וכל ועׂשר, מאה הּכל מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפריׁש
החּלין היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים
מפריׁש - מּמּנּו ּפחּותין אֹו הּטבּול, הּמעׂשר על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻמרּבין
החּלין מן הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר ּתרּומת ּוכדי .הּמעׂשר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֻ

.Â,ּכמעׂשר הּטבל היה אם - טבּול ּבמעׂשר ׁשּנתערב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטבל
מאה ּכיצד? ׁשּבֹו. מעׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמפסיד
מאה מפריׁש - מעׂשר סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָסאה
הּנׁשארֹות ותׁשעים והּתׁשע מעׂשר; ׁשהפריׁש וזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָואחת,

הּמעׂשרטבל מפריׁש - הּמעׂשר על מרּבה הּטבל היה . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
ׁשם יקרא ׁשאם ּכלּום; הּטבל מן יפסיד ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבלבד,

מדּמע הּמעׂשר נמצא ׁשּבּטבל, מעׂשר [מעורב]לתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
הּמעׂשר היה עּמֹו. ׁשעלתה טבל ׁשל מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבתרּומת
ׁשּבּטבל, מעׂשר לתרּומת ׁשם קֹורא - הּטבל על ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֻמרּבה

ּתר ּוכדי הּטבל מּמאהּומפריׁש ואחד טבל ׁשל מעׂשר ּומת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
חּוץ לכהן וימּכרּנּו מדּמע, ּכּלֹו טבל ויהיה הּמעׂשר; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻֻמן
אחד הּמעׂשר מן מפסיד ונמצא ׁשּבֹו. הּתרּומֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמּדמי
ּכמֹו מּמּנּו ּומפסיד מעׂשר, ּתרּומת ּכמֹו ׁשהּוא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמּמאה
מאתים עם טבל, מאה ּכיצד? ׁשּבּטבל. מעׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומת
מעׂשר ּתרּומת הן והּׁשלׁש וׁשלׁש; מאה מפריׁש - ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹמעׂשר
ּכדי מעׂשר, מּמאתים מעׂשר ּתרּומת וׁשעּור טבל מאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשל
ׁשבע מאה ויּׁשאר ּבכמֹותֹו. נתערב אם לטעֹות יבֹוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּכׁשהיּו. מעׂשר והם ְְְְֲִִֵֵֶַָותׁשעים,

.Êוקבע יין, ּכּדי עׂשר עׂשר ׁשל ׁשּורֹות עׂשר לֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי
מקֹום על מעׂשר על מעׂשר החיצֹונה מּׁשּורה אחת ֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָָּכד
ׁשּתי נֹוטל - היא חיצֹונה ׁשּורה איזֹו יֹודע ואין ְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָאחר,

מהן ּומפריׁש ׁשּתיהן ּומערב ּבאלכסֹון, .חבּיֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

.Áחצי איזה ידּוע ואין החיצֹונה, ׁשּורה ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָקבעּה
קבעּה זוּיֹות; מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל - היא ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָׁשּורה

ׁשּורה נֹוטל - היא ׁשּורה איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשּורה
חצי איזֹו ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ּבאלכסֹון; ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָאחת
חבית נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - היא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּורה

ּומפריׁש ּומערב ׁשּורה. חצי .מּכל ְְֲִִִֵַָָָ

.Ë- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעׂשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע
ּכד ּכדי ּומפריׁש ּומערב; הּמאה, מן וכד ּכד מּכל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָנֹוטל

מעׂשר .אחת ֲֵַַַ

ט ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

ׁשלחּו‡. הּצּדיק, ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבימי
ׁשהּכל ּומצאּו יׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבית

אֹותּה ּומפריׁשין ּגדֹולה, ּבתרּומה מעׂשרזהירין אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ
הארץ עּמי היּו - עני מעׂשר אֹו ׁשני, ּומעׂשר ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָראׁשֹון,
,לפיכ אֹותן. מפריׁשין היּו ולא עצמן, על מקּלין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹמּיׂשראל
נאמנים אנׁשים אּלא הּמעׂשרֹות, על נאמן יהיה ׁשּלא ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגזרּו
נאמנין ואין ספק, ּפרֹותיהן - הארץ עּמי אבל ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשרים;

'ּדמאי'. הּנקרא הּוא וזה הן'. 'מעּׂשרין ְְְְִִֵֶַַַָָֻלֹומר

אּלא·. הּדמאי מן מפריׁש אדם יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתקינּו
ׁשאין ׁשני, ּומעׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּתרּומת

אֹותֹו אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי הפסד, ראׁשֹוןּבזה מעׂשר אבל . ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ספק, ׁשהּוא מּפני - הּדמאי מן מפריׁשין אין עני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומעׂשר
אֹו לּלוי אֹומרין ,לפיכ הראיה; עליו מחברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוהּמֹוציא

מעׂשרֹו'. וטל מעּׂשר, ׁשאינֹו ראיה 'הבא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלעני:

.‚צרי הּדמאי, מן עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאף
'עּׂשּור ואֹומר: מפריׁש; ואינֹו ׁשם, לֹו [עשירית]לקרֹות ְְְְִִִֵֵֵַ

- ׁשני מעׂשר לקּבע ּכדי עני', מעׂשר ּכאן ּׁשּיׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמה
ׁשל ׁשני מעׂשר ּבמקֹום וׁשּׁשית, ּבׁשליׁשית עני ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּמעׂשר

הּׁשבּוע. ׁשני ְְֵַַָָׁשאר

ּומעׂשר„. מעׂשר ּתרּומת הּדמאי מן איןּכׁשּמפריׁשין ׁשני, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
ספק ׁשהּוא לפי - עליהן להפריׁשןמברכין מּתר ,לפיכ ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

ערם. ְֶָֹּכׁשהּוא

מעׂשר‰. ּתרּומת ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד
ואֹומר: הּפרֹות, ּבצד ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא

לֹו' סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, 'זה'זה אֹומר: ּכ ואחר . ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ
על מעׂשר ּתרּומת הּוא הרי מעׂשר, ׁשהּוא עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמרּתי
לּכהן; ונֹותנּה אֹותּה, ונֹוטל לֹו'; הּסמּו הּמעׂשר ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹׁשאר
הּמעׂשר, קדם מעׂשר ּתרּומת להפריׁש רּׁשאי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשאינֹו

ׁשני. מעׂשר מפריׁש ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלכּתחּלה.

.Âּבדמאי הראׁשֹון, קדם ׁשני מעׂשר להפריׁש .ּומּתר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ
ּבצפֹונם' אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני 'מעׂשר אֹומר: רצה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָואם
הּלֹוקח וכן הּמעֹות'. על מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומם, ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָֻאֹו
מעׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש - הּנחּתֹום מן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּכּכר
הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה מּמאה 'אחד ואֹומר: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוחּלה,
עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי וזה לֹו, סמּו מעׂשר ּוׁשאר ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעׂשר,
על והּיתר לֹו, הּסמּו הּמעׂשר ׁשאר על מעׂשר ְְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָּתרּומת
חּלה, הּוא הרי - ׁשהפרׁשּתי ּבזה ׁשּיׁש מּמאה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
על מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומּה, אֹו ּבצפֹונּה' ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֻּומעׂשר

ואֹוכל. ְֵַָהּמעֹות';
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.Êאינ והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את המזּמן מאמינֹווכן ֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ
עתיד ּׁשאני 'מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעׂשרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
לֹו, סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי למחר ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָלהפריׁש
הּסמּו הּׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזה
על מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו' ׁשני ּומעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֻלֹו,

עלהּמעֹות' אּלּו ּתנאים להתנֹות לאדם ׁשּמּתר מּפני ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מתנה אינֹו ּבוּדאי, אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּדמאי,

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר על ְִֶֶַָָָאּלא

.Áוהּוא ּביתֹו, ּבתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?
ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו הּמדרׁש [תכנסּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּתאניםהשבת] 'ׁשני אֹומר: - ּבׁשּבת לעּׂשר יכֹול ואינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ
מפריׁש ׁשאני ועׂשר ּתרּומה; הן הרי להפריׁשן, עתיד ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאני
אחריהן, מפריׁש ׁשאני ותׁשע ראׁשֹון; מעׂשר ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאחריהן,

ואֹוכל. מפריׁש - ּולמחר ׁשני'; ְְְֲִִֵֵֵַַָָמעׂשר

.Ë;זֹו אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבׂשפתיו לרחׁש ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹוצרי
ּתנאֹו הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ּכמתּקן עליוואינֹו ׁשּיׁש וטבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

עיניו ונֹותן ׁשּיפריׁש; קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר זה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּתנאי
הּׁשאר. את ואֹוכל זה, ְְְֵֶֶַַָּבצד

.Èעתיד ּׁשאני 'מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנתן
סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי הּכֹוס, ּבׁשּולי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָלׁשּיר
הּׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר, ׁשעׂשיתי וזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו;
על מחּלל הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעׂשר לֹו; ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֻהּסמּו

מעׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח וׁשֹותה, הּכֹוסהּמעֹות'; .ּבׁשּולי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ

.‡Èּכּתנאי מתנה ּבׁשּבת, אצלֹו לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוכ
אצלֹו ׁשּיׁשּתה ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת מערב וכןהּזה . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּגרֹוגרת נֹוטל - הּבית לבעל מאמין ׁשאינֹו [תאנה]ּפֹועל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

על מעׂשר עׂשּויֹות אחריה הּבאֹות ותׁשע 'זֹו ואֹומר: ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָאחת
על מעׂשר ּתרּומת האחת וזֹו לאכל, עתיד ׁשאני ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמאה
האחרֹונֹות, העׂשר הּוא ׁשני ּומעׂשר אחריה, הּבאֹות ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעׂשר
ׁשהפריׁש הּגרֹוגרת ונֹותן הּמעֹות'; על מחּלל הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻוהרי
ׁשּתנאי ׁשני; מעׂשר ּדמי לעצמֹו מפריׁש והּפֹועל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹלּכהן.
הּבית, ּבעל מּׁשל מעׂשר ּתרּומת ׁשּתהיה הּוא, ּדין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַּבית

ּפֹועל. מּׁשל ׁשני ֲִִֵֵֵֶַּומעׂשר

.·Èמן ׁשני מעׂשר להפריׁש אֹותן חּיבּו לא - ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומין
ּבלבד מעׂשר ּתרּומת אּלא ּבטהרההּדמאי, ׁשּיפריׁשּנה ּכדי , ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּדברים ּבּמה ׁשני. מעׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָעם
הּמֹוכר אבל חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָאמּורים?

להפריׁש[סוחר]לפלטר חּיב - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו , ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָ
ׁשני. מעׂשר ֲִֵֵַַאף

.‚Èמהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
הּנאמן זה ׁשעּׂשר ּפי על אף - הּמעׂשרֹות על נאמן ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאינֹו

הּי מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא - חלקֹו חּיבעל זה הרי ין, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הארץ עם חלק על ּדמאי מעׂשר מּמּנּו .להפריׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

.„Èלג מאתים ּבחציֹו ונטל למחצה, מחצה היּו ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד?
ועׂשר מעׂשר ּתרּומת אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹיין
ׁשל הּמעׂשר הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ׁשני, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמעׂשר
לֹו היה אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ּתחּלה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָוּדאי

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש רביע, אֹו ְְְְְִִִִֶַַׁשליׁש
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יהיּו‡. ולא הּמעׂשרֹות, על נאמן להיֹות עליו ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹהמקּבל
מעושרים]ּדמאי[בחזקת]ּפרֹותיו את[ספק לעּׂשר צרי - ְְִֵֵֶַַָָ

לֹוקח ׁשהּוא ואת מֹוכר, ׁשהּוא ואת אֹוכל, ;[קונה]ׁשהּוא ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַ
ּדברים עליו ׁשּיקּבל וצרי הארץ. עם אצל מתארח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָואינֹו
אּלּו ּדברים ׁשּקּבל נאמנין עדים ּוכׁשּיבֹואּו ּברּבים; ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו
ּפרֹותיו על נאמן זה הרי - ּתמיד ּבהם רגיל וׁשהּוא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברּבים,

'מעּׂשרין'. ְִַָֻלֹומר

ּבדיקה·. צרי ואינֹו לעֹולם, נאמן - חכמים ּתלמיד ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָּכל
ּתלמיד ׁשל ואׁשּתֹו ועבדיו ּביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאחריו;

ונאמנין חכמים, ּכתלמיד הן הרי - ּתלמידחכמים . ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּכנסן, הּיֹום ּבאֹותֹו אפּלּו - ּפרֹות והּניח ׁשּמת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָחכמים

מתּקנין ּבחזקת הן .הרי ְְְֲִֵֵֶַָֻ

לחבר‚. ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו הארץ עם עלּבת נאמן -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
עליהםהמעשרות] לקּבל צריכין - לחבר ׁשּנמּכר ועבּדֹו ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ועבּדֹו הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו חבר ּובת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה;
עד ונאמנין, ּבחזקתן אּלּו הרי - הארץ לעם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמּכר

למּודין ׁשהיּו חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו [רגיליםׁשּיחׁשדּו. ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
עםלבקר] ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין הארץ, עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצל

החבר, אצל ׁשהן זמן ּכל - חבר אצל למּודים ׁשהיּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
הארץ. ּכעם הן הרי יצאּו, ּכחבר; הן ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי

אֹו„. נאמן, מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי
ּפיהן על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו פיאחד [על ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

הנאמנים] לדבר.עדות חֹוׁשׁשין ואין ,ְְְִֵָָ

מּמּנּו,‰. לֹוקחין - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן, הּוא ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה
אצלֹו מתארחין נאמןואין אינֹו והּוא נאמנת, אׁשּתֹו היתה . ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

למי מארה ותבֹוא מּמּנּו. לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ
נאמן. אינֹו והּוא נאמנת, ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָׁשאׁשּתֹו

.Âּבסעּודתֹו ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא חבר, יׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹלא
,לפיכ ידֹו; מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם אּלא -ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
הרי ּבסעּודתֹו, אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

מעּׂשר ּבחזקת איןהּכל - הארץ עּמי עם מסב ראּוהּו . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּבלּבֹו ּתנאין על החבר ׁשּמא מעּׂשרת; ּבחזקת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּסעּודה

סֹומ לעצמו]הּוא רק שעישר .[כגון ֵ

.Ê- ּתנאֹו על וסֹומ הארץ, עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשם
ּבמקֹום ּבנֹו היה ואפּלּו ּבנֹו, על מתנה להיֹות צרי הּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּכ
מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר;

ּבּמׁשּתה עּמֹו היה מסבואפּלּו ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּמא מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּודה אין - הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמׁשּתה

עליו. התנה ְִִָָָָאביו

.Áמעה ׁשּנתן הארץ לי[מטבע]עם 'קח לֹו: ואמר לחבר, ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אחת' 'ּגלּוסקה אֹו ירק', סתם,[עוגה]אגּדת לֹו לֹוקח - ְְְֲֵַַַַָָָָֻ

ואחר לעּׂשר, חּיב - הּמעה את החליף ואם מּלעּׂשר; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּופטּור
אמר אּלא סתם, לקח ולא החבר, ּפרׁש ואם לֹו. יביא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכ
קֹונה אני לחברי ,מּמ לֹוקח ׁשאני זֹו 'אגּדה ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלחנוני:
חּיב לעצמֹו, ׁשּלקח זֹו - אֹותּה' קֹונה אני לעצמי וזֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָאֹותּה,

- r"yz'd ixyz b"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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אֹותּה. לעּׂשר חּיב אינֹו לחברֹו, ׁשּלקח וזֹו אֹותּה; ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלעּׂשר
- חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו נתערבּו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָואם
לֹו. לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, הּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמתּקן

.Ëׁשל אגּדֹות חמׁש לנּו והבא 'צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻחמּׁשה
ׁשּבהן, חברים - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל והביא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָירק',
להן הביא ּבלבד; חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאין

צריכ ׁשּבהן חברים - הּכלּבערּבּוב על לעּׂשר .ין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

.È'מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט 'צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם
עראי החבר מהן אֹוכל ּומעּׂשרן- ,[– כ קבע [לאכילת ְְֲֵֵֵֶֶַַָָ

חבר וׁשמע לֹו, ללּקט הארץ לעם החבר אמר ואם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּדמאי.
ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו אֹוכל, האחר החבר הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחר
וחזקתֹו ידֹו, מּתחת מתּקן ׁשאינֹו ּדבר מֹוציא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהחבר
נחׁשדּו ׁשּלא ּפי על אף אחר. מּמקֹום עליהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהפריׁש

הּמּקף מן ׁשּלא לתרם לפניהם]חברים שאינו ּכדי[מדבר - ְְֲִִִֵֵֶַָֹֹֻ
ּתֹורמין. הארץ, עם מּלפני הּמכׁשֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלסּלק

.‡Èּדמאי האֹורחים ואת הענּיים את להאכיל וצרימּתר , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻ
מתּקן. לתּקן, רצה אם - והאֹורח עצמֹו, והעני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהֹודיען;

.·È;סתם ּומחּלקין אדם, מּכל סתם ּגֹובין צדקה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּגּבאי
יתּקן לתּקן, .והרֹוצה ְְְֵֵֶַַָ

.‚Èעם מּפרֹות הארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרֹופא
היה ואם ּפיו; לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן - ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹהארץ

יּתן לא ידֹו לתֹו אפּלּו רֹופא, ׁשל ידעהּדמאי אם וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
טב אסּור.ׁשהּוא ידֹו לתֹו אפּלּו וּדאי, ל ְֲִֶֶֶַַָָ

יא ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

הּדמאי‡. את למּכר מעושר]אסּור ספק יבול לעם[- ְְְִֶַַַָֹ
לאכל לזה מסּיע ׁשהּוא מּפני - ּדמאי לֹו לׁשלח אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהארץ,
חכמים לתלמיד אֹותֹו ּומׁשּלחין מֹוכרין אבל האסּור; ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָּדבר
ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר, עד אֹוכל חכמים ּתלמיד ׁשאין -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מעּׂשר. ׁשּזה נאמן ְֱֶֶֶָָָָֻאדם

הּמׁשּפיעין·. ּגּסה[המוכרים]ּכל שמוסיפיםּבמּדה -] ְְִִִַַַָָָ
למּכרללקוח] מּתרין - ּתבּואה ּומֹוכרי הּסיטֹונֹות ּכגֹון ,ְְְְִִִֵַָָֹֻ

הּמּדה, על מֹוסיפין ׁשהן מּפני ּולׁשּלחֹו; הּדמאי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָאת
הּוא לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זה אֹו הּלֹוקח ׁשּיהיה חכמים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָהתקינּו
ּדּקה ּבמּדה הּמֹודדין אבל ּדמאי. מעׂשר ְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָהּמפריׁש

ולא[במדויק] מפריׁש; הּוא מׂשּתּכר, והּמֹוכר הֹואיל -ְְְְִִִֵֵַַַֹ
מתּקן. אּלא יׁשלח, ולא ְְְְִִֶַָָֹֹֻימּכר

מּדה‚. ּובלח, סאה; חצי ּביבׁש, ּגּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה
הּלח ּדבר מאֹותֹו ּדינר ׁשוה מחזקת .ׁשהיא ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפי„. על אף - ירק ׁשל וקּפֹות וענבים, זיתים ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻסּלי
אכסרה מֹוכרן במדויקׁשהּוא בהערכה][לא אסּוראלא , ְְְֶַָָָ

ּדמאי. ְְְַָָלמכרן

ׁשהיה‰. ּבין האּלּו', הּפרֹות ּונתּקן 'ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
והּלֹוקח ּתרּומה, מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָמֹוכר

הּוא ּדין ּבית ּתנאי זה, ודבר ׁשני; מעׂשר .מפריׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ

.Âהמעשרות]חבר על נאמן אביהן[- את ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּבמקֹום חּטים אּתה 'טל לֹו: לֹומר הּוא יכֹול - הארץ ְִִֶֶַַַָָָָָֹעם
ׁשּבמקֹום יין 'אּתה ּפלֹוני', ׁשּבמקֹום חּטים ואני ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָּפלֹוני,
'טל לֹו: יאמר לא אבל ּפלֹוני'; ׁשּבמקֹום יין ואני ְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹֹֹּפלֹוני,

אּטל ואני הּלח, את אּתה 'טל ׂשעֹורים', ואני חּטים ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹאּתה
ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני - הּיבׁש' ְְִֵֵֵֶֶֶַַָאת

.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק, נֹוׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
עד יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּמּנּו
ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיעּׂשר;

ּכדמאי .אֹותֹו ְִַ

.Áהּׁשּוק מן ירק ׁשקלהּלֹוקח ׁשּלא ּפי על אף - ּומׁש , ִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
- החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא מדד ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֹולא

ׁשּיעּׂשר. עד יחזיר ְֲִֵֶַַַֹלא

.Ëּפטּור - לבּתיהן מכניסין רב אם - ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא
ׁשעדי למעׂשרמּלעּׂשר, נקּבעּו לא למּכרן מכניסין רב ואם . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ

ּדמאי. למחצה, ּומחצה ּדמאי; אּלּו הרי ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּוק,

.Èאצלֹו אֹותן יׁשהה לא - להצניען ונמל לאכלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹנטלן
לאחרים ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשּיעּׂשר, מּתחּלהעד ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּירצה עד אצלֹו לׁשהֹותן מּתר זה הרי - יאבדּו ׁשּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻנטלן
ּדמאי. אֹותן יעּׂשר למכרן, אֹו לׁשלחן אֹו ְְְְְְְְֵַַָָָָָָָלאכלן

.‡Èירק עלים]קנֹובת זֹו[פסולת הרי ּבּגּנה, הּנמצאת ְְֲִִֵֵַַַָָָ
חּיבת. ּבּבית, הּנמצאת הּבית ּבעל וׁשל הּדמאי; מן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָּפטּורה

מּתרת. מקֹום, ּבכל האׁשּפה ּגּבי ְְֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשעל

.·Èׁשהּוא את מעּׂשר - ולאפֹות לֹו לבּׁשל לפנּדקית ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּנֹותן
ׁשהּוא את ּומעּׂשר לאחרים; ּתּקלה יהא ׁשּלא ּכדי לּה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹותן

ׁשהיא מּפני מּמּנה, ּבזה.נֹוטל זה ׁשל להחליף חׁשּודה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
אֹו ׁשארסּה, ּבין ּבּתּה ׁשּנׂשא ּבין לחמֹותֹו, הּנֹותן ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאבל
לא חֹוׁשׁש אינֹו - לבּׁשל ותבׁשיל לאפֹות, ּפת ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַֹלׁשכנּתֹו,
חׁשּודה ׁשאינּה מּפני ׁשביעית, מּׁשּום ולא מעׂשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹמּׁשּום
ׂשאֹור לּה ׁשּנתן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָלהחליף.

לקדרה ּותבלין חֹוׁשׁש[לתבשיל]לעּסה - נתן לא אם אבל . ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֹ
מעׂשרֹות מעושר]מּׁשּום לא התבלין מעּׂשר[שמא ּולפיכ , ְְְִִֵַַַָ

אם ּולפיכ ׁשביעית, מּׁשּום וחֹוׁשׁש מּמּנה; ּׁשּיּטל ְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹמה
אסּורה, הּפת - ׁשמּטה ׁשנת מּספיחיהיתה הּׂשאֹור ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּוא. ְִִׁשביעית

.‚È,ּכחזקתן הן הרי - הארץ עם עם לטחן חּטין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמֹולי
הרי - הּנכרי עם לטחן הֹוליכן להחליף; חׁשּוד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשאינֹו

ּדמאי וכןהן הארץ. עם ׁשל ּבחּטיו החליפן ׁשּמא , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
חׁשּוד ׁשאינֹו ּכחזקתן, הן הרי - הארץ עם אצל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמפקיד

הּפּקדֹון. ְְִִַַָלהחליף

.„Èאף - חבר ׁשל ּבחנּותֹו מׁשּתּמׁש ׁשהיה הארץ ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעם
חֹוׁשׁש ואינֹו מּתר, זה הרי - ונכנס יֹוצא ׁשהחבר ּפי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻעל

החליף .ׁשּמא ְִֶֶָ

.ÂËׁשל ּכפרֹותיו הן הרי - הּנכרי אצל ּפרֹותיו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמפקיד
הּפּקדֹון להחליף ׁשחזקתֹו היּונכרי; אם ּדינם? והיא . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אחר יׂשראל ּביד ונגמרּו מלאכּתן, נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּפרֹות
היּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעׂשרֹות מפריׁש - הּפּקדֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּלקח
להפריׁש, חּיב - מלאכּתן ונגמרה טבלים, ׁשהפקיד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפרֹות
ׁשהּמעׂשרֹות לי, יראה ּולפיכ הּגֹוי; החליף לא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
צרי אינֹו מתּקנין, חּלין הפקיד אם אבל ספק. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻׁשּיפריׁש
ּכמֹו ּפטּורין, - הּגֹוי החליף ׁשאפּלּו ּכלּום; ְְְְְְֲִִִִֶֶַַלהפריׁש

ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ּתרּומה: ּבהלכֹות ְְְְְְְְִֵֶַַָָֹׁשּבארנּו
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אֹותּה. לעּׂשר חּיב אינֹו לחברֹו, ׁשּלקח וזֹו אֹותּה; ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלעּׂשר
- חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו נתערבּו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָואם
לֹו. לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, הּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמתּקן

.Ëׁשל אגּדֹות חמׁש לנּו והבא 'צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻחמּׁשה
ׁשּבהן, חברים - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל והביא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָירק',
להן הביא ּבלבד; חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאין

צריכ ׁשּבהן חברים - הּכלּבערּבּוב על לעּׂשר .ין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

.È'מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט 'צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם
עראי החבר מהן אֹוכל ּומעּׂשרן- ,[– כ קבע [לאכילת ְְֲֵֵֵֶֶַַָָ

חבר וׁשמע לֹו, ללּקט הארץ לעם החבר אמר ואם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּדמאי.
ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו אֹוכל, האחר החבר הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחר
וחזקתֹו ידֹו, מּתחת מתּקן ׁשאינֹו ּדבר מֹוציא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהחבר
נחׁשדּו ׁשּלא ּפי על אף אחר. מּמקֹום עליהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהפריׁש

הּמּקף מן ׁשּלא לתרם לפניהם]חברים שאינו ּכדי[מדבר - ְְֲִִִֵֵֶַָֹֹֻ
ּתֹורמין. הארץ, עם מּלפני הּמכׁשֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלסּלק

.‡Èּדמאי האֹורחים ואת הענּיים את להאכיל וצרימּתר , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻ
מתּקן. לתּקן, רצה אם - והאֹורח עצמֹו, והעני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהֹודיען;

.·È;סתם ּומחּלקין אדם, מּכל סתם ּגֹובין צדקה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּגּבאי
יתּקן לתּקן, .והרֹוצה ְְְֵֵֶַַָ

.‚Èעם מּפרֹות הארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרֹופא
היה ואם ּפיו; לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן - ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹהארץ

יּתן לא ידֹו לתֹו אפּלּו רֹופא, ׁשל ידעהּדמאי אם וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
טב אסּור.ׁשהּוא ידֹו לתֹו אפּלּו וּדאי, ל ְֲִֶֶֶַַָָ

יא ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

הּדמאי‡. את למּכר מעושר]אסּור ספק יבול לעם[- ְְְִֶַַַָֹ
לאכל לזה מסּיע ׁשהּוא מּפני - ּדמאי לֹו לׁשלח אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהארץ,
חכמים לתלמיד אֹותֹו ּומׁשּלחין מֹוכרין אבל האסּור; ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָּדבר
ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר, עד אֹוכל חכמים ּתלמיד ׁשאין -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מעּׂשר. ׁשּזה נאמן ְֱֶֶֶָָָָֻאדם

הּמׁשּפיעין·. ּגּסה[המוכרים]ּכל שמוסיפיםּבמּדה -] ְְִִִַַַָָָ
למּכרללקוח] מּתרין - ּתבּואה ּומֹוכרי הּסיטֹונֹות ּכגֹון ,ְְְְִִִֵַָָֹֻ

הּמּדה, על מֹוסיפין ׁשהן מּפני ּולׁשּלחֹו; הּדמאי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָאת
הּוא לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זה אֹו הּלֹוקח ׁשּיהיה חכמים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָהתקינּו
ּדּקה ּבמּדה הּמֹודדין אבל ּדמאי. מעׂשר ְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָהּמפריׁש

ולא[במדויק] מפריׁש; הּוא מׂשּתּכר, והּמֹוכר הֹואיל -ְְְְִִִֵֵַַַֹ
מתּקן. אּלא יׁשלח, ולא ְְְְִִֶַָָֹֹֻימּכר

מּדה‚. ּובלח, סאה; חצי ּביבׁש, ּגּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה
הּלח ּדבר מאֹותֹו ּדינר ׁשוה מחזקת .ׁשהיא ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפי„. על אף - ירק ׁשל וקּפֹות וענבים, זיתים ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻסּלי
אכסרה מֹוכרן במדויקׁשהּוא בהערכה][לא אסּוראלא , ְְְֶַָָָ

ּדמאי. ְְְַָָלמכרן

ׁשהיה‰. ּבין האּלּו', הּפרֹות ּונתּקן 'ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
והּלֹוקח ּתרּומה, מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָמֹוכר

הּוא ּדין ּבית ּתנאי זה, ודבר ׁשני; מעׂשר .מפריׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ

.Âהמעשרות]חבר על נאמן אביהן[- את ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּבמקֹום חּטים אּתה 'טל לֹו: לֹומר הּוא יכֹול - הארץ ְִִֶֶַַַָָָָָֹעם
ׁשּבמקֹום יין 'אּתה ּפלֹוני', ׁשּבמקֹום חּטים ואני ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָּפלֹוני,
'טל לֹו: יאמר לא אבל ּפלֹוני'; ׁשּבמקֹום יין ואני ְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹֹֹּפלֹוני,

אּטל ואני הּלח, את אּתה 'טל ׂשעֹורים', ואני חּטים ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹאּתה
ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני - הּיבׁש' ְְִֵֵֵֶֶֶַַָאת

.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק, נֹוׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
עד יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּמּנּו
ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיעּׂשר;

ּכדמאי .אֹותֹו ְִַ

.Áהּׁשּוק מן ירק ׁשקלהּלֹוקח ׁשּלא ּפי על אף - ּומׁש , ִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
- החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא מדד ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֹולא

ׁשּיעּׂשר. עד יחזיר ְֲִֵֶַַַֹלא

.Ëּפטּור - לבּתיהן מכניסין רב אם - ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא
ׁשעדי למעׂשרמּלעּׂשר, נקּבעּו לא למּכרן מכניסין רב ואם . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ

ּדמאי. למחצה, ּומחצה ּדמאי; אּלּו הרי ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּוק,

.Èאצלֹו אֹותן יׁשהה לא - להצניען ונמל לאכלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹנטלן
לאחרים ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשּיעּׂשר, מּתחּלהעד ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּירצה עד אצלֹו לׁשהֹותן מּתר זה הרי - יאבדּו ׁשּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻנטלן
ּדמאי. אֹותן יעּׂשר למכרן, אֹו לׁשלחן אֹו ְְְְְְְְֵַַָָָָָָָלאכלן

.‡Èירק עלים]קנֹובת זֹו[פסולת הרי ּבּגּנה, הּנמצאת ְְֲִִֵֵַַַָָָ
חּיבת. ּבּבית, הּנמצאת הּבית ּבעל וׁשל הּדמאי; מן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָּפטּורה

מּתרת. מקֹום, ּבכל האׁשּפה ּגּבי ְְֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשעל

.·Èׁשהּוא את מעּׂשר - ולאפֹות לֹו לבּׁשל לפנּדקית ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּנֹותן
ׁשהּוא את ּומעּׂשר לאחרים; ּתּקלה יהא ׁשּלא ּכדי לּה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹותן

ׁשהיא מּפני מּמּנה, ּבזה.נֹוטל זה ׁשל להחליף חׁשּודה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
אֹו ׁשארסּה, ּבין ּבּתּה ׁשּנׂשא ּבין לחמֹותֹו, הּנֹותן ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאבל
לא חֹוׁשׁש אינֹו - לבּׁשל ותבׁשיל לאפֹות, ּפת ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַֹלׁשכנּתֹו,
חׁשּודה ׁשאינּה מּפני ׁשביעית, מּׁשּום ולא מעׂשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹמּׁשּום
ׂשאֹור לּה ׁשּנתן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָלהחליף.

לקדרה ּותבלין חֹוׁשׁש[לתבשיל]לעּסה - נתן לא אם אבל . ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֹ
מעׂשרֹות מעושר]מּׁשּום לא התבלין מעּׂשר[שמא ּולפיכ , ְְְִִֵַַַָ

אם ּולפיכ ׁשביעית, מּׁשּום וחֹוׁשׁש מּמּנה; ּׁשּיּטל ְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹמה
אסּורה, הּפת - ׁשמּטה ׁשנת מּספיחיהיתה הּׂשאֹור ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּוא. ְִִׁשביעית

.‚È,ּכחזקתן הן הרי - הארץ עם עם לטחן חּטין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמֹולי
הרי - הּנכרי עם לטחן הֹוליכן להחליף; חׁשּוד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשאינֹו

ּדמאי וכןהן הארץ. עם ׁשל ּבחּטיו החליפן ׁשּמא , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
חׁשּוד ׁשאינֹו ּכחזקתן, הן הרי - הארץ עם אצל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמפקיד

הּפּקדֹון. ְְִִַַָלהחליף

.„Èאף - חבר ׁשל ּבחנּותֹו מׁשּתּמׁש ׁשהיה הארץ ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעם
חֹוׁשׁש ואינֹו מּתר, זה הרי - ונכנס יֹוצא ׁשהחבר ּפי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻעל

החליף .ׁשּמא ְִֶֶָ

.ÂËׁשל ּכפרֹותיו הן הרי - הּנכרי אצל ּפרֹותיו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמפקיד
הּפּקדֹון להחליף ׁשחזקתֹו היּונכרי; אם ּדינם? והיא . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אחר יׂשראל ּביד ונגמרּו מלאכּתן, נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּפרֹות
היּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעׂשרֹות מפריׁש - הּפּקדֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּלקח
להפריׁש, חּיב - מלאכּתן ונגמרה טבלים, ׁשהפקיד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפרֹות
ׁשהּמעׂשרֹות לי, יראה ּולפיכ הּגֹוי; החליף לא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
צרי אינֹו מתּקנין, חּלין הפקיד אם אבל ספק. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻׁשּיפריׁש
ּכמֹו ּפטּורין, - הּגֹוי החליף ׁשאפּלּו ּכלּום; ְְְְְְֲִִִִֶֶַַלהפריׁש

ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ּתרּומה: ּבהלכֹות ְְְְְְְְִֵֶַַָָֹׁשּבארנּו
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הּמעׂשרֹות,[קונה]הּלֹוקח‡. על נאמן ׁשאינֹו מּמי ּפרֹות ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
יכֹול ׁשאינֹו טֹוב, יֹום אֹו ׁשּבת ונכנסה לעּׂשרן, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָוׁשכח
- הן' 'מעּׂשרין לֹו: אמר ואם ׁשֹואלֹו, זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֻלעּׂשר
נאמן: ׁשאינֹו אחד לֹו אמר אם וכן ּבׁשּבת; ּפיו על ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹוכל
לֹו היּו ואפּלּו ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפיו על אֹוכל - הן' ְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻ'מעּׂשרין
על ׁשּבת ׁשאימת מּפני הּמין; מאֹותֹו מתּקנין אחרֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּפרֹות

עברה. ּבּה עֹובר ואינֹו הארץ, ְֲֵֵֵֵֶַָָָָעּמי

לא·. זה הרי - ּבׁשּבת ּפיו על אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאף
ּדמאי ׁשּיעּׂשר עד ׁשּבת, למֹוצאי הּפרֹות מאֹותן [-יאכל ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

הקּלּומספק] ׁשּלא הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת, ׁשאכל על הּכל, ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹעל
טֹוב ויֹום ׁשּבת, היתה ׁשּבת. אֹותּה לצר אּלא ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹוהאמינּוהּו,
ׁשּלא מּפני ּבּׁשני, אף אֹוכל - מהן ּבאחד ּוׁשאלֹו לּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹסמּו
ּגלּיֹות. ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני וכן ּבינתים; לעּׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻנראה

אינֹו‚. והּוא ּבׁשּבת, אצלֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנׁשּבע
הּמעׂשרֹות על ּבּׁשּבתמאמינֹו ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואלֹו - ְְֲֲִִֵַַַַַַַַָ

ּפי על אף - ׁשנּיה ּבׁשּבת אבל ּבלבד; ְְְֲִִִִַַַַָָָָָהראׁשֹונה
ה מּמּנּו יאכל,ׁשּנדר לא - אצלֹו יאכל לא אם ניה ְֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ

ּדמאי. ׁשּיעּׂשר ְְֵֶַַַעד

מעׂשר„. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי
ּבין ּבפנינּו ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוה ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּפרֹותיו

למקֹומּה ּבין אחר אֹותּה'למקֹום והפרׁשּתי 'חזרּתי ואמר: , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
על ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו; על ואֹוכל ּבחל, אפּלּו נאמן -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּדּמּוע אימת ּכ - הארץ וחולין]עּמי תרומה תערובת -] ִֵֵֶַַַָָָ
המדּמע. את להאכיל חׁשּודין ואינן ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֻעליהן,

ראׁשֹון‰. מעׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי
נאמן. - ׁשני מעׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
הראׁשֹון מעׂשר ׁשהפריׁש ואמר ׁשני, מעׂשר ּבפנינּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהפריׁש

נאמן אינֹו הּוא- ׁשּלֹו ׁשהּׁשני בירושלים]; ואוכלם -], ֱִֵֵֶֶֶַָ
על והּנאמן הראׁשֹון, על נאמן אינֹו הּׁשני על ְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהּנאמן
ׁשהֹוציא נאמן ׁשאינֹו מי ,לפיכ הּׁשני. על נאמן ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהראׁשֹון
ואין נאמן, - ראׁשֹון' מעׂשר 'אּלּו ואמר: מּביתֹו, ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָּפרֹות
'אּלּו אמר: ואם ּומעׂשרֹות; ּגדֹולה ּתרּומה מהן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמפריׁשין
מהן ּומפריׁשין ּדמאי, הן והרי נאמן, אינֹו - ׁשני' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר

ּכּלן. את ּפֹודה ׁשהּוא לי, ויראה מעׂשר. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּתרּומת

.Âׁשאינֹו למי מּמיהאֹומר לי 'קח הּמעׂשרֹות: על נאמן ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ואם נאמן. אינֹו - לֹו והביא ולקח והל מעׂשר', ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
'מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי - ּפלֹוני' מאיׁש לי 'קח לֹו: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
מאֹותֹו לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא מתירא, ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקחּתי';
ׁשהּוא מאחר ל ולקחּתי מצאתיו, 'לא ואמר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּפלֹוני,

נאמן אינֹו - .נאמן' ֱֱֵֶֶָָ

.Ê?נאמן ּכאן 'מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר, ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּנכנס
לֹו: אמר נאמן. אינֹו - 'אני' אחד: לֹו ואמר מעּׂשר'? ּכאן ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמי
ּפלֹוני, מאֹותֹו ולֹוקח והֹול נאמן; זה הרי - ּפלֹוני' ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ'איׁש

ּפיו על ואֹוכל מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי על מּמּנּו,אף לּקח הל . ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
אצלי' ׁשּׁשלח 'זה לֹו: אמר יׁשן'? מֹוכר ּכאן 'מי לֹו: ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשאל
נאמנין. אּלּו הרי זה, את זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי על אף -ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

.Á.ׁשם אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ואם הּממחה; מן אּלא יּקח לא אדם, ׁשם מּכיר אם ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
אדם, ׁשם מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ְִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשהה

הּממחה מן אּלא יּקח .לא ְִִֶֶַַָֹֻ

.Ë;ּומעׂשרֹות ּבתרּומֹות אּלא אּלּו, ּדברים הּתירּו ְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא
יּקח לא - טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית, ּפרֹות לענין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאבל

הּממחה מן .אּלא ְִֶֶַָֻ

.Èאינן אּלּו 'ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחּמרין
נאמן; אינֹו - ּומעּׂשרין' מתּקנין חברי ּפרֹות אבל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻֻמתּקנין,
ּביניהן הּׂשכר ויהיה זה, עם זה עֹוׂשין הן קנּוניא .ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.‡Èּבסּוריה ּפרֹות דוד,הּמֹוכר ע"י שנכבשו שטחים -] ְְֵֵַָ
ישראל] ארץ מדיני חלק בה ארץונוהגים 'מּׁשל ואמר: ,ְִֶֶֶַָ

נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; הּלֹוקח חּיב - הן' ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻיׂשראל
הן' 'מּׁשּלי ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר [כלומרׁשהּפה ִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ׁשאסרמסוריא] ׁשהּפה נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; חּיב -ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
והיה ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשּיׁש ידּוע ואם ׁשהּתיר. הּפה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ׁשחזקתֹו לעּׂשר, מּמּנּו הּלֹוקח חּיב - מּׂשדהּו ממּכרֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹרב

מּׂשדהּו. ִִֵֵֶָׁשהביא

.·È'הן ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים
והּׁשכחה ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו הרי -ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

מצּויין ׁשּיצאוהּפאה ּכדי הּגרן, מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
אּלּו הרי - הן' עני מעׂשר 'ׁשל אמרּו: ואם ּבּיֹום. ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָויבֹוא
ּדבר על אּלא נאמנין, ואינן ּכּלּה. ׁשּלֹו הּׁשנה ּכל ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻנאמנין,

אֹותֹו. לּתן אדם ּבני ְִֵֵֶֶֶָָׁשּדר

.‚È.נאמנין הן', ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו 'חּטים ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכיצד?
נאמנין אינן הּוא', ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל מחּטים זה .'קמח ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
מּתנֹות 'מּׁשל לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואין

מתעּׂשר אּלא הּוא', ּדמאי.ענּיים ת ְְֲִִִֶֶֶַַָ

.„Èּבין עליו, נאמנין ואין ארז; ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמנין
הּגריסין, על נאמנין ואינן הּפֹול; על נאמנין מבּׁשל. ּבין ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחי
מעׂשר 'ׁשל לֹומר: הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין חּיין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבין

נּקּוף זיתי 'ׁשל לֹומר: נאמנין ואין הּוא'; ['פאה']עני ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ
מבּׁשל, עליו נאמנין ואין חי; הּירק, על נאמנין ְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּוא'.
לּתן ּבּתים, ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט, ּדבר היה ּכן אם ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאּלא
'ּבעל לֹומר: ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; מּקדרתֹו מבּׁשל ירק ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻמעט
מּמּתנֹותי'. ּבּׁשלּתיהּו 'אני לֹומר: יכֹול לי', נתנֹו ְְְֲִִִִִִַַַַַַָָהּבית

.ÂËׁשאמר לוי ּבן ׁשּנּטלהוכן מּמעׂשר אּלּו, 'ּפרֹות : ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
מעׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי - הן' ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו
נאמן אינֹו אבל ּגדֹולה; ּתרּומה על נאמן ׁשּיׂשראל ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכׁשם

ׁשני. מּמעׂשר לפטרֹו ְְֲִִֵֵַָָָעליו

.ÊËׁשאינֹו הארץ, ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין
ּתרּומה למּכר חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן. ולא חׁשּוד ְְְֱֲִִֶֶָָָָָֹֹֹלא
זּקת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻלׁשם
ׁשמן ּבהן ׁשּנֹותנין מּפני ּדגים, קרבי אפּלּו ּומעׂשר, .ּתרּומה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

אֹוצרֹו אבל ׁשּלפניו; ּכל אּלא אסּור מּתר[מחסנו]ואין - ְְֲֵֶֶָָָָָָָֹֻ
- ּבאֹוצרֹו ּתרּומה לערב מתירא ׁשהּוא מּפני מּמּנּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָלּקח
ׁשני מעׂשר על החׁשּוד וכן הּכל. ויפסיד הּדבר, יּודע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּמא
זּקת עליו ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין חּלין, לׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻלמכרֹו

מּדבריהם קנס - זה וכל .מעׂשר. ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

- r"yz'd ixyz c"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.ÊÈאחרים ׁשל על ׁשהעיד נאמןחׁשּוד אין- חזקה, ; ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
,לפיכ הארץ. עם לֹומר, צרי ואין לֹו. ולא חֹוטא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹאדם
וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל 'זה ׁשאמר: הארץ ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָעם
מתּקנין' ּפרֹות 'אּלּו אמר: נאמן. ּבׁשּלֹו, אפּלּו - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֻּדמאי'
קנּוניא, ּכעֹוׂשה ירא ׁשּלא והּוא, נאמן; אחרים, ּבׁשל -ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶָָָֹ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.ÁÈאמר ידֹו, מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּבכֹור ּבׂשר 'הּבׂשר הן', טבלים ל ׁשּמכרּתי 'ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - 'נס יין 'הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה',

חבר הריהּמֹוכר - האמינֹו ואם עצמֹו; על מחמיר והּזריז, . ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה

ה'תש"ע תשרי י"ד שישי יום
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הּׁשיתין‡. ּכגֹון - ההפקר מן ׁשחזקתן [תאניםּפרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
והרימיןמדבריות] גרועים][שיח, פירות והעזרּורין,של , ְְְִִִָָֻ

ׁשּוח לבנות]ּובנֹות ׁשקמה[תאנים ּובנֹות מדבריות], ,[תאנים ְְְִַָ
ענבים]והּגפנן ּתמרה[מין ונֹובלֹות מהרוח], שנפלו ,[תמרים ְְְְְִַָָֻ

ׂשאֹור הּטילּו לא ׁשעדין בישולם]והן נגמר והּנצּפה[שלא , ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
והּלֹוקח[צלף] הּדמאי. מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא והּכסּבר, ,ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֻ

ּתרּומת לא מהן להפריׁש צרי אינֹו - הארץ מעם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותן
אפּלּו ההפקר. מן ׁשחזקתן מּפני ׁשני, מעׂשר ולא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמעׂשר
מן ּפטּורין אּלּו הרי - מעּׂשרין' 'אינן הארץ עם לֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאמר

הּׁשמּור. מן ׁשהן לֹו ׁשּיּודע עד ְִִֵֶֶַַַַַַָָהּמעׂשרֹות,

ראשונים]הּבּכּורֹות·. שהבשילו והּסיפֹות[פירות ְְַַַָ
בסוף] הּדמאי[שהבשילו מן ּפטּורין מעשרׁשּבּבקעה, -] ְְְִִִֶַַַָ

הןמספק] ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני חּיבין, - וׁשּבּגּנה ;ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
על ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּבּכּורֹות?
ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן - והּסיפֹות ּפרֹותיה; לׁשמר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבקעה

הּמקצּועֹות ׁשּיקּפלּו לייבוש]אחר הּׂשדֹות,[מחצלות מן ְְְִֶַַַַַַָ
ּפטּור הּתמרים, מן העׂשּוי החמץ וכן ׁשֹומר. ּבלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויּניחּום

הּדמאי. ְִַַמן

הּדמאי‚. על ּפרֹות[לעשרו]ּכׁשּגזרּו על אּלא ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ
מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, ּבבל עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהארץ
הּנמצאֹות הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. עצמּה, ּוכזיב ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָולפנים;

- ולחּוץ מקֹוםמּכזיב מּפרֹות ׁשחזקתן הּדמאי, מן ּפטּורין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבֹו. ְְִֶׁשּנמצאּו

ּבבל,„. עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ׁשּידּוע ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּפרֹות
ּבסּוריה נמצאֹות ׁשהן ּפי על דוד]אף ע"י שנכבשו ,[שטחים ְְְִִֵֶַַָָ

הרי - ּבלבד מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ לֹומר, צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואין
ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן ּומפריׁשין ּבדמאי, חּיבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָאּלּו
ּבארץ אּלא ּכמֹותּה ׁשאין הּׁשמנה הּדבלה ,לפיכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשני.
והחרּובין הּגדֹולים, הּתמרים וכן ּבבל, עֹולי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהחזיקּו

הּׁשוין והּכּמֹון[ישרים]הּגדֹולים ּביֹותר, הּלבן והארז , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
וכן ּובסּוריה; יׂשראל ארץ ּבכל ּדמאי מתעּׂשרין - ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגדֹול

אּלּו. ּבפרֹות ּכּיֹוצא ְֵֵֵַֹּכל

ׁשחזקתן‰. - ּבדמאי חּיבין לצֹור, ּפרֹות ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּמרים
לּה הּקרֹובה ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו והארז,מהארץ ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

לארץ חּוצה הּנמצא הארז ּכל אּלא - לֹו חֹוׁשׁשין ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאין
היה ּכן אם אּלא הּדמאי, מן ּפטּור ּבבל, עֹולי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהחזיקּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָנּכר,

.Âאֹוצרֹות מּבעלי מן[מחסנים]הּלֹוקח ּפטּור - ּבצֹור ְֲִִֵֵַַַָָ
וכן אצרּו'. הארץ מּפרֹות 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּדמאי,
מן ּפטּור - ּפרֹות טעּון והּוא לצֹור, ׁשּנכנס יחידי ְְְְֲִִִִֵֶַָָחמֹור

העיר.הּדמ מּׂשדה ׁשחזקתן אי, ְְְִִֵֶֶַַָָָ

.Êׁשהיא מּפני ּבדמאי, חּיב - ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלֹוקח
הארץ מּפרֹות ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה מּצֹור, יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָקרֹובה
- ּבצידֹון החּמרין מן הּלֹוקח אבל ּבבל; עֹולי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיקּו
לארץ מחּוצה ׁשּמביאין ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן .ּפטּור ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Áהיה אם - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ הּגֹוי מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּדמאי ּפרֹותיו הרי מּיׂשראל, לֹוקח ׁשהּוא ּגֹוי לפיכ,ּתּגר ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

היה יׂשראל, ּביד יׂשראל ארץ רב ׁשהיה ּבזמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבראׁשֹונה,
הארץ. מעם ּכלֹוקח ּדמאי מעּׂשר ּגֹוי ּתּגר מּכל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּלֹוקח

.Ëוׁשּלׁש וׁשנה ׁשהביא זה ּתּגר? הּוא אםאיזה אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
אחת, ּבבת מּׂשֹואין ׁשלׁשה הביא אפּלּו אחת, ּפעם ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָֹהביא

ּתּגר. החזק לא עדין - ּופֹועל ּובנֹו הּוא ׁשהביא ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻאֹו

.Èהּדמאי על לארץּכׁשּגזרּו חּוצה ּפרֹות על ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לארץ. ְְִֶֶָָׁשּנכנסּו

.‡Èאּלּו הרי לארץ, חּוצה ׁשל על ׁשרּבּו הארץ ֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות
הארץ, ּפרֹות על ׁשרּבּו לארץ חּוצה וׁשל ּבדמאי; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחּיבין

לארץ מחּוצה ּתדיר ׁשחזקתם ּדברים אגֹוזיםוכן ּכגֹון , ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ
שזיף]ודרמסקנּיֹות הּדמאי.[מין מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָ

.·Èאחר לא לארץ, חּוצה ּבפרֹות חכמים הלכּו ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹלא
ה אחר ולא אחרהּמראה, אּלא - הריח אחר ולא ּטעם, ְְְֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹ

אסּור לֹו, רּבּו וׁשּלא מּתר; לֹו, ׁשרּבּו ּכל ּכיצד?הרב: . ְֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻ
רּבּו ולא ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו ּבּמדינה, לא אבל ּבעיר ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹֹרּבּו
ולא ּבּבקעה ׁשרּבּו אֹו ּבּבקעה, רּבּו ולא ּבהר רּבּו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֹּבעיר,
לבעל רּבּו הּבית, לבעל רּבּו ולא לחנוני רּבּו ּבהר, ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָָָֹרּבּו
ׁשּלא ּומקֹום מּתר; ּבֹו, ׁשרּבּו זה - לחנוני רּבּו ולא ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּבית

ּבדמאי. חּיב ּבֹו, ְִַַַָרּבּו

.‚Èהּׁשּוק חזר - ונתמעטּו ּבּׁשּוק, לארץ חּוצה ּפרֹות ְְֲִֵֶַַַַַָָָָרּבּו
ּבדמאי חּיב מּמּנּו הּלֹוקח .ליׁשנֹו: ְְְִִֵֶַַַַָָ

.„Èעל ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן ּגזרּו ׁשּלא ּדברים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואּלּו
אֹוהּדמאי לּבהמה, להאכיל אֹו לזריעה ּפרֹות הּלֹוקח : ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָ

לרטּיה אֹו למלּוגמא אֹו לעֹורֹות תחבושות]קמח ׁשמן[- , ְְְְִִִֶֶֶַָָ
לקילֹור יין הּכלים, את ּבֹו לסּו אֹו הּנר ,[משחה]להדלקת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

של]וחּלת חלה הפרשת והמדּמע[- הארץ, [תרומהעם ְְְֶַַַַָָָֻ
מעורבים] ּוׁשיריוחולין ׁשני, מעׂשר ּבכסף והּלקּוח ,ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו ּכל - הּבּכּורים ותֹוספת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּמנחֹות,
לעּׂשר. צרי אינֹו הן', 'מתּקנין הארץ: עם לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוכיון

.ÂËלבהמ עליהן ונמל לאכילה, ּפרֹות הריהּלֹוקח - ה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
לגֹוי ימּכרם לא לבהמתזה אפּלּו לבהמה יאכילם ולא , ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

ּדמאי. ׁשּיתּקנם עד ְְְֲִֵֵֶַַַאחרים,

.ÊËלאכילה חזקתֹו ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור - ערב .ׁשמן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּדמאי, מן ּפטּור - ּבּצמר אֹותֹו לתת הּסֹורק ׁשּלֹוקח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשמן
ּבֹו לסּו לֹוקח ׁשהאֹורג אבל ּבּצמר; נבלע ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפני
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.ÊÈאחרים ׁשל על ׁשהעיד נאמןחׁשּוד אין- חזקה, ; ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
,לפיכ הארץ. עם לֹומר, צרי ואין לֹו. ולא חֹוטא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹאדם
וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל 'זה ׁשאמר: הארץ ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָעם
מתּקנין' ּפרֹות 'אּלּו אמר: נאמן. ּבׁשּלֹו, אפּלּו - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֻּדמאי'
קנּוניא, ּכעֹוׂשה ירא ׁשּלא והּוא, נאמן; אחרים, ּבׁשל -ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶָָָֹ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.ÁÈאמר ידֹו, מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּבכֹור ּבׂשר 'הּבׂשר הן', טבלים ל ׁשּמכרּתי 'ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - 'נס יין 'הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה',

חבר הריהּמֹוכר - האמינֹו ואם עצמֹו; על מחמיר והּזריז, . ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה

ה'תש"ע תשרי י"ד שישי יום

יג ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

הּׁשיתין‡. ּכגֹון - ההפקר מן ׁשחזקתן [תאניםּפרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
והרימיןמדבריות] גרועים][שיח, פירות והעזרּורין,של , ְְְִִִָָֻ

ׁשּוח לבנות]ּובנֹות ׁשקמה[תאנים ּובנֹות מדבריות], ,[תאנים ְְְִַָ
ענבים]והּגפנן ּתמרה[מין ונֹובלֹות מהרוח], שנפלו ,[תמרים ְְְְְִַָָֻ

ׂשאֹור הּטילּו לא ׁשעדין בישולם]והן נגמר והּנצּפה[שלא , ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
והּלֹוקח[צלף] הּדמאי. מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא והּכסּבר, ,ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֻ

ּתרּומת לא מהן להפריׁש צרי אינֹו - הארץ מעם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותן
אפּלּו ההפקר. מן ׁשחזקתן מּפני ׁשני, מעׂשר ולא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמעׂשר
מן ּפטּורין אּלּו הרי - מעּׂשרין' 'אינן הארץ עם לֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאמר

הּׁשמּור. מן ׁשהן לֹו ׁשּיּודע עד ְִִֵֶֶַַַַַַָָהּמעׂשרֹות,

ראשונים]הּבּכּורֹות·. שהבשילו והּסיפֹות[פירות ְְַַַָ
בסוף] הּדמאי[שהבשילו מן ּפטּורין מעשרׁשּבּבקעה, -] ְְְִִִֶַַַָ

הןמספק] ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני חּיבין, - וׁשּבּגּנה ;ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
על ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּבּכּורֹות?
ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן - והּסיפֹות ּפרֹותיה; לׁשמר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבקעה

הּמקצּועֹות ׁשּיקּפלּו לייבוש]אחר הּׂשדֹות,[מחצלות מן ְְְִֶַַַַַַָ
ּפטּור הּתמרים, מן העׂשּוי החמץ וכן ׁשֹומר. ּבלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויּניחּום

הּדמאי. ְִַַמן

הּדמאי‚. על ּפרֹות[לעשרו]ּכׁשּגזרּו על אּלא ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ
מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, ּבבל עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהארץ
הּנמצאֹות הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. עצמּה, ּוכזיב ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָולפנים;

- ולחּוץ מקֹוםמּכזיב מּפרֹות ׁשחזקתן הּדמאי, מן ּפטּורין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבֹו. ְְִֶׁשּנמצאּו

ּבבל,„. עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ׁשּידּוע ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּפרֹות
ּבסּוריה נמצאֹות ׁשהן ּפי על דוד]אף ע"י שנכבשו ,[שטחים ְְְִִֵֶַַָָ

הרי - ּבלבד מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ לֹומר, צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואין
ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן ּומפריׁשין ּבדמאי, חּיבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָאּלּו
ּבארץ אּלא ּכמֹותּה ׁשאין הּׁשמנה הּדבלה ,לפיכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשני.
והחרּובין הּגדֹולים, הּתמרים וכן ּבבל, עֹולי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהחזיקּו

הּׁשוין והּכּמֹון[ישרים]הּגדֹולים ּביֹותר, הּלבן והארז , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
וכן ּובסּוריה; יׂשראל ארץ ּבכל ּדמאי מתעּׂשרין - ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגדֹול

אּלּו. ּבפרֹות ּכּיֹוצא ְֵֵֵַֹּכל

ׁשחזקתן‰. - ּבדמאי חּיבין לצֹור, ּפרֹות ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּמרים
לּה הּקרֹובה ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו והארז,מהארץ ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

לארץ חּוצה הּנמצא הארז ּכל אּלא - לֹו חֹוׁשׁשין ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאין
היה ּכן אם אּלא הּדמאי, מן ּפטּור ּבבל, עֹולי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהחזיקּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָנּכר,

.Âאֹוצרֹות מּבעלי מן[מחסנים]הּלֹוקח ּפטּור - ּבצֹור ְֲִִֵֵַַַָָ
וכן אצרּו'. הארץ מּפרֹות 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּדמאי,
מן ּפטּור - ּפרֹות טעּון והּוא לצֹור, ׁשּנכנס יחידי ְְְְֲִִִִֵֶַָָחמֹור

העיר.הּדמ מּׂשדה ׁשחזקתן אי, ְְְִִֵֶֶַַָָָ

.Êׁשהיא מּפני ּבדמאי, חּיב - ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלֹוקח
הארץ מּפרֹות ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה מּצֹור, יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָקרֹובה
- ּבצידֹון החּמרין מן הּלֹוקח אבל ּבבל; עֹולי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיקּו
לארץ מחּוצה ׁשּמביאין ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן .ּפטּור ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Áהיה אם - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ הּגֹוי מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּדמאי ּפרֹותיו הרי מּיׂשראל, לֹוקח ׁשהּוא ּגֹוי לפיכ,ּתּגר ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

היה יׂשראל, ּביד יׂשראל ארץ רב ׁשהיה ּבזמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבראׁשֹונה,
הארץ. מעם ּכלֹוקח ּדמאי מעּׂשר ּגֹוי ּתּגר מּכל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּלֹוקח

.Ëוׁשּלׁש וׁשנה ׁשהביא זה ּתּגר? הּוא אםאיזה אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
אחת, ּבבת מּׂשֹואין ׁשלׁשה הביא אפּלּו אחת, ּפעם ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָֹהביא

ּתּגר. החזק לא עדין - ּופֹועל ּובנֹו הּוא ׁשהביא ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻאֹו

.Èהּדמאי על לארץּכׁשּגזרּו חּוצה ּפרֹות על ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לארץ. ְְִֶֶָָׁשּנכנסּו

.‡Èאּלּו הרי לארץ, חּוצה ׁשל על ׁשרּבּו הארץ ֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות
הארץ, ּפרֹות על ׁשרּבּו לארץ חּוצה וׁשל ּבדמאי; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחּיבין

לארץ מחּוצה ּתדיר ׁשחזקתם ּדברים אגֹוזיםוכן ּכגֹון , ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ
שזיף]ודרמסקנּיֹות הּדמאי.[מין מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָ

.·Èאחר לא לארץ, חּוצה ּבפרֹות חכמים הלכּו ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹלא
ה אחר ולא אחרהּמראה, אּלא - הריח אחר ולא ּטעם, ְְְֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹ

אסּור לֹו, רּבּו וׁשּלא מּתר; לֹו, ׁשרּבּו ּכל ּכיצד?הרב: . ְֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻ
רּבּו ולא ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו ּבּמדינה, לא אבל ּבעיר ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹֹרּבּו
ולא ּבּבקעה ׁשרּבּו אֹו ּבּבקעה, רּבּו ולא ּבהר רּבּו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֹּבעיר,
לבעל רּבּו הּבית, לבעל רּבּו ולא לחנוני רּבּו ּבהר, ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָָָֹרּבּו
ׁשּלא ּומקֹום מּתר; ּבֹו, ׁשרּבּו זה - לחנוני רּבּו ולא ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּבית

ּבדמאי. חּיב ּבֹו, ְִַַַָרּבּו

.‚Èהּׁשּוק חזר - ונתמעטּו ּבּׁשּוק, לארץ חּוצה ּפרֹות ְְֲִֵֶַַַַַָָָָרּבּו
ּבדמאי חּיב מּמּנּו הּלֹוקח .ליׁשנֹו: ְְְִִֵֶַַַַָָ

.„Èעל ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן ּגזרּו ׁשּלא ּדברים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואּלּו
אֹוהּדמאי לּבהמה, להאכיל אֹו לזריעה ּפרֹות הּלֹוקח : ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָ

לרטּיה אֹו למלּוגמא אֹו לעֹורֹות תחבושות]קמח ׁשמן[- , ְְְְִִִֶֶֶַָָ
לקילֹור יין הּכלים, את ּבֹו לסּו אֹו הּנר ,[משחה]להדלקת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

של]וחּלת חלה הפרשת והמדּמע[- הארץ, [תרומהעם ְְְֶַַַַָָָֻ
מעורבים] ּוׁשיריוחולין ׁשני, מעׂשר ּבכסף והּלקּוח ,ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו ּכל - הּבּכּורים ותֹוספת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּמנחֹות,
לעּׂשר. צרי אינֹו הן', 'מתּקנין הארץ: עם לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוכיון

.ÂËלבהמ עליהן ונמל לאכילה, ּפרֹות הריהּלֹוקח - ה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
לגֹוי ימּכרם לא לבהמתזה אפּלּו לבהמה יאכילם ולא , ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

ּדמאי. ׁשּיתּקנם עד ְְְֲִֵֵֶַַַאחרים,

.ÊËלאכילה חזקתֹו ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור - ערב .ׁשמן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּדמאי, מן ּפטּור - ּבּצמר אֹותֹו לתת הּסֹורק ׁשּלֹוקח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשמן
ּבֹו לסּו לֹוקח ׁשהאֹורג אבל ּבּצמר; נבלע ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפני
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וסיכה ּבגּופֹו, נבלע ׁשהּוא מּפני - ּבדמאי חּיב ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאצּבעֹותיו,
מקֹום. ּבכל היא ְְִִִָָָּכׁשתּיה

.ÊÈמּיׂשראל ׁשּׁשאל המעשרות]ּגֹוי על ׁשמן[הנאמן לֹו לּתן ְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּבוּדאי - מּכתֹו הּגֹוי[טבל]על נתן מּתר. ּובדמאי, אסּור; , ְְִַַַַַַַָָָָֻ

להתעּגל טבלה ּגּבי על מּׁשעמד,[להתגלגל]ׁשמן - עליה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אחריו. ליׁשב ליׂשראל ְְֲִֵֵֵַָָָֻמּתר

.ÁÈואינֹו מׁשפׁשפֹו, - ּבׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמי
למּוריסחֹוׁשׁש יין הּלֹוקח דגים]. לאלּונתית[ציר [ייןאֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָ

בשמן] טחיניןמעורב לעׂשֹותן קטנּיֹות ולערבם, [לטוחנם ְְֲִִִִַָ
ייןבדבש] ּבֹו ׁשּיׁש מּוריס הּלֹוקח אבל ּבדמאי. חּיב -ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו הרי - טחינין ׁשּלקח אֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָאלּונתית,
ּבדמאי ׁשחּיב הּדבר היה ואם ּדמאי. ּתערבת על ּגזרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אינן נּכר, וטעמֹו הֹואיל - ּוׂשאֹור ּתבלין ּכגֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנתערב,

ּבדמאי. חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבטלין,

.ËÈאם - עליהן ּגזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל
מה ׁשני, ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן והפריׁש ּדמאי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהתקינן

עׂשּוי והפריׁשּׁשעׂשה ּכוּדאי הּדמאי את ּתּקן אם אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
הּוּדאי את ׁשּתּקן אֹו ּומעׂשרֹות, ּגדֹולה ּתרּומה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו

ּכלּום. עׂשה לא - ְְִַָָֹּכדמאי

.Îואין ולקח ּדמאי, מֹוכר ואחד וּדאי מֹוכרין העיר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּותרּומת ּתרּומה מפריׁש מתּקן? ּכיצד - לקח מּמי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָידּוע
הּוא והרי ּבלבד, ׁשני מעׂשר ּומפריׁש לּכהן; ונֹותנן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹמעׂשר,

ּדמאי ׁשל ׁשני .ּכמעׂשר ְְֲִֵֵֶַַ

.‡Î,מתּקן ואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻוכן
ּתרּומה הּׁשנּיה מן מפריׁש זה הרי - מהן אחת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואבדה
ּומפריׁש ׁשּירצה; ּכהן לכל ונֹותן מעׂשר, ּותרּומת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּגדֹולה

ּכדמאי ּבלבד, ׁשני .מעׂשר ְְֲִִִֵֵַַַ

יד ּפרק מעׂשרֹות ¤¤§©©§¦הלכֹות

הּסיטֹון[קונה]הּלֹוקח‡. מּמּנּו[סיטונאי]מן ולקח וחזר , ְְִִִֵֶַַַַַָָ
מין ׁשהּוא ּפי על אף זה, על מּזה יעּׂשר לא - ׁשנּיה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּפעם
החבית את ׁשּמּכיר ּפי על אף אחת, מּקּפה אפּלּו ֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻאחד,
ּומֹוכר, הרּבה מאנׁשים לֹוקח ׁשהּסיטֹון מּפני היא; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהיא
ּדמאי, ׁשּפרֹותיו הארץ מעם ּבּתחּלה ׁשּמכר זה לקח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוׁשּמא
ּבארנּו, ּוכבר מתּקנין; ׁשּפרֹותיו מחבר ּבּסֹוף ׁשּלקח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוזה
על הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב מן מעּׂשרין ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשאין

נאמן. - הן' אחד 'מּׁשל הּסיטֹון: אמר ואם ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהחּיב.

קּׁשּות·. מֹוכר וצֹוברין[קישוא]היה מביאין והן ירק, אֹו ְְְְִִִִֵֵָָָָ
ּומּכל וקּׁשּות, קּׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו הּלֹוקח - ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלפניו

ּותמרה. ּתמרה ּומּכל ואגּדה, ְְֲֲִַָָָָָָָֻֻאגּדה

מעּׂשר‚. - ׁשנּיה מּמּנּו ולקח וחזר הּבית, מּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּלֹוקח
עירֹות; מּׁשּתי אפּלּו קּפֹות, מּׁשּתי אפּלּו זה, על ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻמּזה

מּׁשּלֹו אּלא מֹוכר ׁשאינֹו .ׁשחזקתֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ

לֹו„. ׁשּמביאין ּבזמן - ּבּׁשּוק ירק מֹוכר ׁשהיה הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעל
מּגּנֹות לֹו ׁשּמביאין ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּגּנֹותיו,
לא ׁשנּיה, ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאחרֹות

זה על מּזה .יעּׂשר ְִֵֶֶַַ

על‰. החּמה מן יעּׂשר לא הּנחּתֹום, מן ּפת ְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹהּלֹוקח

אחד, מּׁשל היּו אמׁש ׁשל 'חּטים אֹומר: ׁשאני - ֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּצֹוננת
אחד' מּׁשל הּיֹום .וׁשל ְִֶֶֶַָ

.Âהּפלטרהּלֹוקח לאחרים]מן ומוכר מהנחתום קונה -]- ְִֵֵַַַַ
הּכל; על מאחד מעּׂשר - הרּבה ּדפּוסין ׁשהן ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאף
הרּבה. ּדפּוסין עּסתֹו עֹוׂשה לפלטר מֹוכר ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּנחּתֹום
ּודפּוס; ּדפּוס מּכל מעּׂשר - הּמנּפֹול מן הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָאבל

נחּתֹומין. מּׁשני לֹוקח ְְְִִֵֵֶַַַַׁשהּמנּפֹול

.Êהֹואיל - נחּתֹומין מעׂשרה ׁשּלֹוקחין מנּפֹולין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּתׁשעה
הּתׁשעה, מן מאחד הּלֹוקח ּכל - מּׁשנים לֹוקח מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד

ּודפּוס ּדפּוס מּכל .מעּׂשר ְְְִֵַָ

.Áּפת ּפרּוסֹות לֹו ׁשּנתנּו העני וכן העני, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּדבלה ּפלחי מיובשת]אֹו אחת[תאנה מּכל מעּׂשר - ְְְִִֵֵֵַַַָָ

אימתי? ּומעּׂשר. הּכל ּבֹולל ּובגרֹוגרֹות, ּובתמרים ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹואחת.
מּכל מעּׂשר מּועטת, ּבמּתנה אבל מרּבה; ׁשהּמּתנה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּבזמן

ּומּתנה. ַַָָָָמּתנה

.Ëהּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, אֹותּה ועׂשה הּפת את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחק
הּכל על מאחד מעּׂשר - ּדבלה אֹותן .ועׂשה ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.Èוהֹותירּו ואֹוכלין, מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו ְְְְְֲִִִִִֶָֻּפֹועלים
ואחת אחת מּכל מעּׂשר - .ּפרּוסֹות ְְְִֵַַַַַָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלא
מאכילה חּוץ האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו להֹוציא ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹ(ב)
לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) וסיכה; ְְְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֹֻּוׁשתּיה
חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא (ה) ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבאנינּות;
לירּוׁשלים; חּוץ ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) ֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹלירּוׁשלים;
נטע להיֹות (ח) לירּוׁשלים; חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ(ז)
ּכמעׂשר לבעליו ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻרבעי
מצוֹות ּובאּור הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָׁשני

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו
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מפריׁשין‡. - ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר
;"זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעׂשר

וׁשּׁשית ׁשליׁשית השמיטה]ּובׁשנה מפריׁשין[משנות - ְְְְִִִִִִַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשני, מעׂשר חלף עני .מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ּתבּואה·. למעׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹּבאחד
וירקֹות סתם,וקטנּיֹות הּׁשנה' 'ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל ; ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹ

הּׁשנה ראׁש ּבׁשבט, עׂשר ּובחמּׁשה ּבתׁשרי. אחד ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּוא
לעֹונת ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? האילנֹות. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָלמעׂשר

מגודלם]הּמעׂשרֹות שליש שצמחו ׁשל[- הּׁשנה ראׁש לפני ְְִֵֶַַַַָָֹ
מפריׁשין ּבּׁשליׁשית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַׁשליׁשית
אּלא הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ׁשני; מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמהן
עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו האילן ּפרֹות בעונתו]וכן פרי [כל ְְְִֵֵֶַַַַָָָ
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ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹקדם
מתעּׂשרין ׁשליׁשית, ׁשנה ּבסֹוף כן אחרי ונאספּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּנגמרּו
לעֹונת ּבאּו אם וכן ׁשני. מעׂשר מהן ּומפריׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלׁשעבר
על אף - רביעית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה קדם ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּמעׂשרֹות
עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ּברביעית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּפי
ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה אחר הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָואם

להּבא. ְְְִִַַָמתעּׂשרין

חמּׁשה‚. קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהחרּובין
ּומעׂשרֹותיהן הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ּבׁשבט ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָעׂשר

סֹופרים חכמים]מּדברי יראה[מתקנת הּדברים. ׁשאין לי, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ראּויין ׁשאינן - ּבהן וכּיֹוצא צלמֹונה ּבחרּובי אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמּורים,
סֹופרים; מּדברי ׁשּמעׂשרֹותיהן הן והן אדם, רב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמאכל
האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן לי יראה החרּובין, ׁשאר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאבל

ּביֹום„. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו, ּבׁשעת - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק
הּׁשנה גוי]ראׁש לעֹונת[ע"י ׁשּבאּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

ואם עני; מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבּׁשנּיה, ונגמר ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַָָהּמעׂשרֹות
ׁשני. מעׂשר ּברביעית, ְְֲִִִִֵֵַַָנלקט

ּכירק,‰. הּוא הרי - האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוכן
לׁשביעית ּבין למעׂשר ּבין לקיטתֹו אחר ּכיצד?והֹולכין . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָ

מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית נלקט ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָאם
קדם ּבּה נלקט ּבּׁשנּיה; ׁשּנגמר ּפי על אף עני, מעׂשר ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּמּנּו
אם וכן ׁשני. מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, עׂשר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָחמּׁשה
מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה קדם ּברביעית ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹנלקט

עני. ֲִַַָמעׂשר

.Âׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף
לׁשביעית ממעשרות]ׁשּנכנסה שפטורה שמיטה אפּלּו[- - ְְְֲִִִִִֶָ

ּבמעׂשרֹות. חּיבת ּככד, ונעׂשת ּכּזית ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָהיתה

.Êהפרי]האבּיֹונֹות איל[- חמרי עליהן נֹותנין - צלף ןׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ
לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם זרעים: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֻוחמרי
ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה קדם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹונלקטּו

מעׂשר מפריׁש ּכ ׁשּפֹודהּו[שני]ואחר ואחר ּופֹודהּו; אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ונמצא ׁשני. מעׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ואֹוכל לענּיים, נֹותנֹו -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָ

עני. ּומעׂשר ׁשני מעׂשר ׁשהפריׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָּכמי

.Áוהּדחן קטנית]הארז על[מין אף - והּׁשמׁשמין והּפרגין ְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֹֻ
אחר אּלא ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש קדם ׁשהׁשריׁשּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפי
ּפי על אף - הּמצרי ּפֹול וכן להּבא. ּומתעּׂשרין הּפרי, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָּגמר
ראׁש לאחר ּומקצתֹו הּׁשנה, ראׁש קדם הׁשריׁש ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּמקצתֹו
ּכאחד; הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם לתֹוכֹו, ּגרנֹו צֹובר - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשנה

הּפרי. ּגמר אחר הֹול ְְִֵֶַַַַַֹׁשהּכל

.Ëהּסריסים אותםהּבצלים ומשקים עלים, מוציאים [שאינם ְִִִַַָָ
וׁשלהרבה] הּׁשנה, ראׁש לפני יֹום ׁשלׁשים מים מהן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּמנע
גשמים]ּבעל במקום שנזרעו הסריסים, ׁשלׁש[- מהן ׁשּמנע ֵֶֶַַַָָֹ
השקאה]עֹונֹות לׁשעבר;[של מתעּׂשר - הּׁשנה ראׁש ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלפני

קדם ליבׁש ׁשהתחילּו ּפי על אף - מּכאן ּפחֹות מהן ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמנע
להּבא. מתעּׂשרין הּׁשנה, ְְְִִַַַָָָֹראׁש

.Èזרעֹו אם - הּׁשנה ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול
זרעֹו להּבא. מתעּׂשר לירק, זרעֹו לׁשעבר; מתעּׂשר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע,
מעּׂשר - לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלזרע

זרעֹו על ּומירקֹו ירקֹו, על לפנימּזרעֹו ׁשליׁש הביא לא . ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ
וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו לזרע, זרעֹו אם - הּׁשנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹראׁש
אבל הּׁשנה, ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא, לקיטתֹו; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׁשעת
מתעּׂשר זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - הּׁשנה ראׁש אחר לּקט ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹאם
אחר הֹולכין - לירק עליו וחׁשב לזרע, זרעֹו ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָלהּבא.
זרע מחׁשבת אין - לזרע עליו וחׁשב לירק, זרעֹו ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמחׁשבּתֹו.

ארּיֹות ׁשלׁש מּמּנּו מנע ּכן אם אּלא עליו, ;[השקאות]חלה ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
אחר הביא אבל הּׁשנה; ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוהּוא,
ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ּפי על אף הּׁשנה, ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹראׁש

ּגמּורים קצצים ּכּלֹו ועׂשה לזרע, זרעֹו הזרעיםארּיֹות. [גדלו ְְְְְֲִִִֶַָָָָֻ
וירקֹולגמרי] לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו - הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלפני

לא ּומקצתֹו ּגמּורין, קצצין עׂשה מקצתֹו לקיטתֹו; ְְְְְְִִִִִִַָָָָָָֹּבׁשעת
מעּׂשר ונמצא לתֹוכֹו, ּגרנֹו 'צֹובר ׁשאמרּו: הּוא זה - ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָעׂשה

זרעֹו'. על ּומירקֹו ירקֹו על ְְְִִַַַַָָמּזרעֹו

.‡Èׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות
- למחצה מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָֹׁשליׁשית

עני מעׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעׂשר ׁשּמעׂשרמפריׁש ; ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ
ׁשהן ּפרֹות וכן חל. עני ּומעׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשני
מהן מפריׁש ׁשליׁשית, ּפרֹות אֹו הן ׁשנּיה ּפרֹות אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָספק

ׁשני. ֲִֵֵַמעׂשר

.·È;העני ּומן הּׁשני מן ּפטּור ראׁשֹון, מּמעׂשר הּפטּור ֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכל
הּתֹורםוכ וכל ּבהן. חּיב ּבראׁשֹון, ׁשחּיב הראויל אדם -] ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

זה.לתרום] מעׂשר מֹוציא אינֹו ּתֹורם, ׁשאינֹו וכל מעּׂשר; ,ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
מעׂשר עּׂשר אם ּכ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ּתרם, ׁשאם מי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוכל

ׁשאין מי וכל מעׂשר; הּוא הרי ּכזה, - ּתרּומה ּתרּומתֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָ
מעׂשר. אינֹו זה, מעׂשר הֹוציא ֲֲִִֵֵֵֶַַאם

.‚Èׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעׂשר מהן ׁשהֹוציא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּפרֹות
קדם[שיתחייבו] עראי, מהן אֹוכל זה הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַֹלמעׂשר

אבל לּׁשני. קֹובע הראׁשֹון ׁשאין ׁשני; מעׂשר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיֹוציא
- הראׁשֹון את ׁשהֹוציא ּפי על אף - למעׂשר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָמּׁשּנקּבעּו
את אֹו הּׁשני את ׁשּיֹוציא עד עראי, מהם לאכל ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאסּור

עני. ֲִַַָמעׂשר

.„Èמקֹום הבאת טעּון והּוא הֹואיל - ׁשני [-מעׂשר ְֲֲִִֵֵַַָָָ
ּכבכֹורלירושלים] לארץ, מחּוצה אֹותֹו מביאין אין -ְְִִִִֵֶָָָ

ּבסּוריה ׁשני מעׂשר להפריׁש חּיבּו לא ,לפיכ [-ּבהמה; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ
הארץ] בקדושת נתקדשו ולא דוד שכבש לי,מקומות ויראה .ְִֵֶָ

ׁשנער ּבארץ ׁשּמפריׁשין ׁשני מצרים[בבל]ׁשּמעׂשר ּובארץ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
לי, יראה וכן לירּוׁשלים; ּדמיו ּומביאין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין -ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
לקּבע ּכדי אּלא ׁשני, ּבמעׂשר אּלּו מקֹומֹות חּיבּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּלא
עליהן. סֹומכין יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי - עני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמעׂשר

ה'תש"ע תשרי ט"ו קודש שבת יום

ב ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

לבעליו‡. נאכל ׁשני -מעׂשר ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

הּבית ּבפני ונֹוהג וגֹו'". ׁשם ׁשמֹו המקדש]לׁשּכן [בזמן ְְְְְִִֵֵֵַַַָ
ּבפני אּלא ּבירּוׁשלים נאכל אינֹו אבל הּבית, ּבפני ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוׁשּלא
ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "מעׂשר ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּבית,
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ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹקדם
מתעּׂשרין ׁשליׁשית, ׁשנה ּבסֹוף כן אחרי ונאספּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּנגמרּו
לעֹונת ּבאּו אם וכן ׁשני. מעׂשר מהן ּומפריׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלׁשעבר
על אף - רביעית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה קדם ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּמעׂשרֹות
עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ּברביעית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּפי
ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה אחר הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָואם

להּבא. ְְְִִַַָמתעּׂשרין

חמּׁשה‚. קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהחרּובין
ּומעׂשרֹותיהן הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ּבׁשבט ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָעׂשר

סֹופרים חכמים]מּדברי יראה[מתקנת הּדברים. ׁשאין לי, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ראּויין ׁשאינן - ּבהן וכּיֹוצא צלמֹונה ּבחרּובי אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמּורים,
סֹופרים; מּדברי ׁשּמעׂשרֹותיהן הן והן אדם, רב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמאכל
האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן לי יראה החרּובין, ׁשאר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאבל

ּביֹום„. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו, ּבׁשעת - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק
הּׁשנה גוי]ראׁש לעֹונת[ע"י ׁשּבאּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

ואם עני; מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבּׁשנּיה, ונגמר ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַָָהּמעׂשרֹות
ׁשני. מעׂשר ּברביעית, ְְֲִִִִֵֵַַָנלקט

ּכירק,‰. הּוא הרי - האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוכן
לׁשביעית ּבין למעׂשר ּבין לקיטתֹו אחר ּכיצד?והֹולכין . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָ

מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית נלקט ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָאם
קדם ּבּה נלקט ּבּׁשנּיה; ׁשּנגמר ּפי על אף עני, מעׂשר ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּמּנּו
אם וכן ׁשני. מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, עׂשר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָחמּׁשה
מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה קדם ּברביעית ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹנלקט

עני. ֲִַַָמעׂשר

.Âׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף
לׁשביעית ממעשרות]ׁשּנכנסה שפטורה שמיטה אפּלּו[- - ְְְֲִִִִִֶָ

ּבמעׂשרֹות. חּיבת ּככד, ונעׂשת ּכּזית ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָהיתה

.Êהפרי]האבּיֹונֹות איל[- חמרי עליהן נֹותנין - צלף ןׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ
לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם זרעים: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֻוחמרי
ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה קדם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹונלקטּו

מעׂשר מפריׁש ּכ ׁשּפֹודהּו[שני]ואחר ואחר ּופֹודהּו; אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ונמצא ׁשני. מעׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ואֹוכל לענּיים, נֹותנֹו -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָ

עני. ּומעׂשר ׁשני מעׂשר ׁשהפריׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָּכמי

.Áוהּדחן קטנית]הארז על[מין אף - והּׁשמׁשמין והּפרגין ְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֹֻ
אחר אּלא ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש קדם ׁשהׁשריׁשּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפי
ּפי על אף - הּמצרי ּפֹול וכן להּבא. ּומתעּׂשרין הּפרי, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָּגמר
ראׁש לאחר ּומקצתֹו הּׁשנה, ראׁש קדם הׁשריׁש ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּמקצתֹו
ּכאחד; הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם לתֹוכֹו, ּגרנֹו צֹובר - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשנה

הּפרי. ּגמר אחר הֹול ְְִֵֶַַַַַֹׁשהּכל

.Ëהּסריסים אותםהּבצלים ומשקים עלים, מוציאים [שאינם ְִִִַַָָ
וׁשלהרבה] הּׁשנה, ראׁש לפני יֹום ׁשלׁשים מים מהן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּמנע
גשמים]ּבעל במקום שנזרעו הסריסים, ׁשלׁש[- מהן ׁשּמנע ֵֶֶַַַָָֹ
השקאה]עֹונֹות לׁשעבר;[של מתעּׂשר - הּׁשנה ראׁש ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלפני

קדם ליבׁש ׁשהתחילּו ּפי על אף - מּכאן ּפחֹות מהן ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמנע
להּבא. מתעּׂשרין הּׁשנה, ְְְִִַַַָָָֹראׁש

.Èזרעֹו אם - הּׁשנה ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול
זרעֹו להּבא. מתעּׂשר לירק, זרעֹו לׁשעבר; מתעּׂשר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע,
מעּׂשר - לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלזרע

זרעֹו על ּומירקֹו ירקֹו, על לפנימּזרעֹו ׁשליׁש הביא לא . ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ
וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו לזרע, זרעֹו אם - הּׁשנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹראׁש
אבל הּׁשנה, ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא, לקיטתֹו; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׁשעת
מתעּׂשר זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - הּׁשנה ראׁש אחר לּקט ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹאם
אחר הֹולכין - לירק עליו וחׁשב לזרע, זרעֹו ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָלהּבא.
זרע מחׁשבת אין - לזרע עליו וחׁשב לירק, זרעֹו ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמחׁשבּתֹו.

ארּיֹות ׁשלׁש מּמּנּו מנע ּכן אם אּלא עליו, ;[השקאות]חלה ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
אחר הביא אבל הּׁשנה; ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוהּוא,
ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ּפי על אף הּׁשנה, ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹראׁש

ּגמּורים קצצים ּכּלֹו ועׂשה לזרע, זרעֹו הזרעיםארּיֹות. [גדלו ְְְְְֲִִִֶַָָָָֻ
וירקֹולגמרי] לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו - הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלפני

לא ּומקצתֹו ּגמּורין, קצצין עׂשה מקצתֹו לקיטתֹו; ְְְְְְִִִִִִַָָָָָָֹּבׁשעת
מעּׂשר ונמצא לתֹוכֹו, ּגרנֹו 'צֹובר ׁשאמרּו: הּוא זה - ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָעׂשה

זרעֹו'. על ּומירקֹו ירקֹו על ְְְִִַַַַָָמּזרעֹו

.‡Èׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות
- למחצה מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָֹׁשליׁשית

עני מעׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעׂשר ׁשּמעׂשרמפריׁש ; ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ
ׁשהן ּפרֹות וכן חל. עני ּומעׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשני
מהן מפריׁש ׁשליׁשית, ּפרֹות אֹו הן ׁשנּיה ּפרֹות אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָספק

ׁשני. ֲִֵֵַמעׂשר

.·È;העני ּומן הּׁשני מן ּפטּור ראׁשֹון, מּמעׂשר הּפטּור ֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכל
הּתֹורםוכ וכל ּבהן. חּיב ּבראׁשֹון, ׁשחּיב הראויל אדם -] ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

זה.לתרום] מעׂשר מֹוציא אינֹו ּתֹורם, ׁשאינֹו וכל מעּׂשר; ,ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
מעׂשר עּׂשר אם ּכ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ּתרם, ׁשאם מי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוכל

ׁשאין מי וכל מעׂשר; הּוא הרי ּכזה, - ּתרּומה ּתרּומתֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָ
מעׂשר. אינֹו זה, מעׂשר הֹוציא ֲֲִִֵֵֵֶַַאם

.‚Èׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעׂשר מהן ׁשהֹוציא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּפרֹות
קדם[שיתחייבו] עראי, מהן אֹוכל זה הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַֹלמעׂשר

אבל לּׁשני. קֹובע הראׁשֹון ׁשאין ׁשני; מעׂשר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיֹוציא
- הראׁשֹון את ׁשהֹוציא ּפי על אף - למעׂשר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָמּׁשּנקּבעּו
את אֹו הּׁשני את ׁשּיֹוציא עד עראי, מהם לאכל ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאסּור

עני. ֲִַַָמעׂשר

.„Èמקֹום הבאת טעּון והּוא הֹואיל - ׁשני [-מעׂשר ְֲֲִִֵֵַַָָָ
ּכבכֹורלירושלים] לארץ, מחּוצה אֹותֹו מביאין אין -ְְִִִִֵֶָָָ

ּבסּוריה ׁשני מעׂשר להפריׁש חּיבּו לא ,לפיכ [-ּבהמה; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ
הארץ] בקדושת נתקדשו ולא דוד שכבש לי,מקומות ויראה .ְִֵֶָ

ׁשנער ּבארץ ׁשּמפריׁשין ׁשני מצרים[בבל]ׁשּמעׂשר ּובארץ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
לי, יראה וכן לירּוׁשלים; ּדמיו ּומביאין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין -ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
לקּבע ּכדי אּלא ׁשני, ּבמעׂשר אּלּו מקֹומֹות חּיבּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּלא
עליהן. סֹומכין יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי - עני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמעׂשר

ה'תש"ע תשרי ט"ו קודש שבת יום
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לבעליו‡. נאכל ׁשני -מעׂשר ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

הּבית ּבפני ונֹוהג וגֹו'". ׁשם ׁשמֹו המקדש]לׁשּכן [בזמן ְְְְְִִֵֵֵַַַָ
ּבפני אּלא ּבירּוׁשלים נאכל אינֹו אבל הּבית, ּבפני ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוׁשּלא
ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "מעׂשר ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּבית,
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הּׁשמּועה מּפי - "וצאנ רבינו]ּבקר ממשה למדּו,[מסורת ְְְְְִִֶַָָָֹ
לא ׁשני מעׂשר אף הּבית, ּבפני אּלא נאכל אינֹו ּבכֹור ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמה

הּבית. ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַַָָיאכל

חסידּות,·. ּבׁשויהּו,מּדת הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר ׁשּפֹודין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
רצה ׁשאם הּגאֹונים, והֹורּו הּבית. ּבפני אֹותֹו ׁשּפֹודין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
לא ּפֹודה; - הּזה ּבּזמן לכּתחּלה ּבפרּוטה מנה ׁשוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלפּדֹות

ההקּדׁש מן חמּור זה בפרוטה]יהיה לפדותו ;[שמותר ְְִִֵֶֶֶַָ
הּגדֹול. לּים הּפרּוטה ְְִַַַַָָָּומׁשלי

מּפרֹות‚. ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה מעׂשר חּלל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
עליהן, ׁשחּלל הּפרֹות את וׂשֹורף מחּלל; זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻאחרֹות,

לאחרים ּתּקלה יהיּו ׁשּלא רבעיּכדי נטע ּכפדיֹון פירות, -] ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ערלה] לאחר - רביעית שנה ׁשּבארנּושל ּכמֹו הּזה, ְְְֵֶֶַַַַּבּזמן

מאכלֹות. אּסּורי ְְֲִִֵַָּבהלכֹות

ּבירּוׁשלים„. הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר אֹוכלין ׁשאין -ּכׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ואין ׁשם, אֹותֹו מחּללין ואין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין אין ְְְְִִֵֵֵַָָָּכ
אין - הּזה ּבּזמן אף לירּוׁשלים, נכנס ואם אֹותֹו. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמֹוכרין
ׁשּירקב. עד ׁשם אֹותֹו מּניחין אּלא מּׁשם, אֹותֹו ִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמֹוציאין
ׁשּירקב. עד אֹותֹו מּניחין מּׁשם, והֹוציאֹו עבר אם ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכן
הּזה, ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר מפריׁשין אין ,ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלפיכ
ּומפריׁשין לעיר, חּוץ ּבטבלן הּפרֹות את מֹוציאין ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
ירקב. הּזה, ּבּזמן ׁשם הפריׁשֹו ואם ּופֹודהּו. ׁשם, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותֹו

רביעית‰. מּמּנּו ׁשּׁשתה אֹו ׁשני, מעׂשר ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל
תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹיין
אחד ּכל על ולֹוקה וגֹו'"; ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹלאכל

אכל אם ,לפיכ עצמֹו. ּבפני לחֹומה,ואחד חּוץ ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
אלהי ה' לפני "ואכלּת ׁשּנאמר: - מלקּיֹות ׁשלׁש ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻלֹוקה
לאכל תּוכל "לא ונאמר: ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹמעׂשר
'לא נאמר ולא ּפרטן, לּמה וגֹו'"; ּדגנ מעׂשר ,ְְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבׁשערי
עצמֹו. ּבפני ואחד אחד ּכל על לחּיב ?'ּבׁשערי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹתאכלם

.Âׁשּנכנס אחר אֹותֹו ׁשּיאכל עד הּתֹורה, מן לֹוקה ְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו
ירּוׁשלים ּבׁשערילחֹומת לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

למקֹום ׁשּנכנס ּכיון וגֹו'"; אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹוגֹו'",
ׁשּיּכנס קדם אכלֹו אם אבל לֹוקה; - חּוץ ואכלֹו ֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאכילתֹו,

מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ְְִִִִִֵֶַַַַַָלירּוׁשלים,

.Êמּזה האֹוכל - ּבחּוץ ּומקצתֹו ּבפנים, מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמקצת
ּבחּוץ והאֹוכל מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין נכנס, לא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹׁשעדין

לֹוקה ׁשּנכנס, .מּזה ְִִֶֶֶַ

.Áנטמא ּכן אם אּלא ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר ּפֹודין ,אין ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
הּוא מקֹום ּברחּוק - הּמקֹום" מּמ ירחק "ּכי ְְְֱִִִִֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ּבחּוץ, ּומּׂשאֹו ּבפנים הּוא היה ּבּמקֹום. נפּדה ואינֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָנפּדה,
הּמעׂשר, נכנס ולא הֹואיל - ּבקנה אֹותֹו אֹוחז היה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאפּלּו

החֹומה. ּבצד ׁשם לפּדֹותֹו מּתר זה ְְֲִֵֶַַָָָֻהרי

.Ëּדמאי ׁשל אפּלּו - לירּוׁשלים ׁשּנכנס ׁשני [-מעׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
מעושרים] ספק ׁשּכברפירות מּׁשם, להֹוציאֹו אסּור -ְְִִֶָָָ

מחיצֹות העיר]קלטּוהּו ּבכסף[חומות הּנלקחין ּפרֹות וכן ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
עבר ."אלהי ה' לפני ׁשם, "ואכלּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעׂשר,
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו יחזרּו - ּבׁשגגה ׁשּיצאּו אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָוהֹוציאן,

מּדבריהם מחיצֹות, חכמים]ּוקליטת מעׂשר[מתקנת אפּלּו . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַ

מחיצֹות - מּדבריהם ׁשהּוא ּפרּוטה, ׁשוה ּבחמׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻׁשאין
- ׁשני מעׂשר מעֹות אבל להֹוציאֹו; ואסּור אֹותֹו, ְְְְֲֲִִֵֵַָָקֹולטֹות

ויֹוצאין. לירּוׁשלים, ְְְִִִִִַָָנכנסין

.Èויצאּו ירּוׁשלים, ּבתֹו ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָּפרֹות
ׁשּלא אחרֹות מּפרֹות ׁשני מעׂשר עליהן להֹוציא יכֹול אינֹו -ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹ
ויאכל ׁשּלהן ׁשני מעׂשר יחזר אּלא לירּוׁשלים; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנכנסּו
האּלּו הּפרֹות ּכל עׂשה אפּלּו ּבחּוץ. נפּדה ואינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים,
- נכנסּו ׁשּלא אחרֹות ּפרֹות על ׁשּיצאּו, אחר ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמעׂשר
- ּבּמחיצֹות הּוא חמר ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ּכּלם, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻיחזרּו

קלטּו. וקלטּו, ְְְִָָהֹואיל

.‡Èו ּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא יצאּו,ּפרֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבמקצה ּתאנים וסּלי לּגת, ענבים סּלי מּתר[לייבוש]ּכגֹון - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻ

על אף - ּדמאי ּפרֹות וכן ּבחּוץ; ׁשּלהן ׁשני מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלפּדֹות
ּפֹודין - ויצאּו ּבירּוׁשלים ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּפי

ּבחּוץ. ׁשּלהן ׁשני ֲִֵֵֶֶַַָמעׂשר

.·Èאם - ּופדין ּבירּוׁשלים, ׁשּנטמאּו ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרֹות
הּטמאה ּבולד בדברנטמאּו שנגע ע"י שנטמא מאכל [כגון: ְְְְִִַַָֻ

ׁשּולדטמא] מּפני ּבפנים; יאכלּו אּלא להֹוציאן, אסּור -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשּנטמאּו אֹו הּטמאה, ּבאב נטמאּו ואם מּדבריהם. ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻהּטמאה
לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ּפי על אף - הּטמאה ּבולד ואפּלּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָֻּבחּוץ

מקֹום. ּבכל ונאכלין נפּדין, אּלּו הרי -ְְְֱֲִִִֵֵֶָָָ

.‚Èׁשּלא מנת על ּבׁשהכניסן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבּמה
והרי ונכנס הֹואיל - התנה לא אם אבל הּמחיצֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָֹּתתּפׂשן
הּתֹורה, מן ׁשני מטּמא ולד ׁשאין הּתֹורה, מן טהֹור ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּוא

יֹוצא ואינֹו מחיצֹות, קלטּוהּו .ּכבר ְְְְִֵֵָָ

.„Èתבואה]ּתלּתן לאכלּה[מין מּתר - ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ
גדילתם]צמחֹונין וכן[בתחילת לאכילה; ראּויה היא ׁשּכ , ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
בהמה]ּכרׁשיני ואם[מאכל צמחֹונין. יאכלּו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָ

לירּוׁשלים להּכנס מּתרת זֹו הרי - עּסה מהם ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻעׂשה
ּבירּוׁשלים, נטמאּו ואם הּפרֹות; ּבכלל ׁשאינן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּולהֹוציאּה,

ּבחּוץ. ויאכלּו ְְִֵַָָיּפדּו

.ÂËונֹופֹו החֹומה, מן לפנים עֹומד ׁשהּוא [ענפיו]אילן ְְִִִִֵֶַָָ
ׁשני; מעׂשר נֹופֹו ּתחת אֹוכלין אין - לחֹומה חּוץ ְֲִִֵֵֵֶַַַַָנֹוטה
הּוא ׁשהרי אֹותֹו, ּפֹודין אין - נֹופֹו ּתחת ׁשּנכנס ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַּומעׂשר

לירּוׁשלים. ּׁשּנכנס ְְִִִֶַַָָּכמה

.ÊËהחֹומה מן לפנים ׁשּפתחיהן החֹומה, ׁשּבצד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּתים
ּדבר; לכל ּכלפנים ולפנים, החֹומה מּכנגד - לחּוץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָוחללן
ׁשם ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולחּוץ, החֹומה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכנגד
מּכנגד - לחּוץ ּופתחיהן לפנים חללן היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלהחמיר.
ּומּכנגד אֹוכלין; ואין ּבֹו ּפֹודין ּכלחּוץ, ולחּוץ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָהחֹומה
להחמיר ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולפנים, .החֹומה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ

ּכלפנים. החֹומה, ועבי ְְְֳִִִַַַָָוהחּלֹונֹות

ג ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

"ולא‡. ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבטמאה ׁשני מעׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאֹוכל
טהֹור, והאֹוכל טמא ׁשהּמעׂשר ּבין - ּבטמא" מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבערּתי
אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, טמא; והאֹוכל טהֹור ׁשהּמעׂשר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבין
אכילתֹו על לֹוקה ׁשאינֹו - ׁשּיּפדה קדם ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבירּוׁשלים

- r"yz'd ixyz e"h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

חּוץ ּבטמאה אכלֹו אם אבל אכילתֹו. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָֻֻּבטמאה,
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]לירּוׁשלים, .[מלקות ְִִִַַַַַָ

עד·. אסּור - ׁשּנטמא אחר הּנר את ּבֹו להדליק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָואפּלּו
ּבטמא".ׁשּיּפדה מּמּנּו בערּתי "ולא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּבארנּו‚. -ּכבר ּבירּוׁשלים אפּלּו ׁשּנטמא, ׁשהּמעׂשר , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבתֹורת ּבטהרה, ּדמיו את ואֹוכלין ויאכל; אֹותֹו, ְְְְְֳִִֵֵֶַָָָָָּפֹודין
ּכּלן הּפרֹות נטמאּו אפּלּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מעׂשר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻּפרֹות

ּופֹודהּו. ּבטמאה, ׁשני מעׂשר מפריׁש - טבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻּכׁשהן

מן„. לֹוקה - ׁשני מעׂשר אכל ואם ּכּטמא; - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהערל
ּתרּומה אכילת על ׁשּלֹוקה ּכדר ׁשהּתרּומההּתֹורה, ; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבֹו: נאמר ׁשהרי - 'קדׁש' קרּוי ׁשני ּומעׂשר 'קדׁש', ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹקרּויה
ּפי על אף ׁשני, מעׂשר אֹוכל - ׁשּטבל וטמא לה'". ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ"קדׁש

ׁשמׁשֹו העריב לגמרי]ׁשּלא יטהר שאז השמש, שקעה טרם -]. ְֱִִֶֶֹ

ׁשּנאמר:‰. לֹוקה, - ּתֹורה ׁשל ּבאנינּות ׁשני מעׂשר ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהאֹוכל
ּבמקֹום אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, מּמּנּו"; באני אכלּתי ְְְְִִִִֶֶַַָֹֹֹ"לא
אֹו ּבאנינּות, ּבחּוץ אכלֹו אם אבל ּבירּוׁשלים. ֲֲֲֲִִִִִַַַָָָָאכילתֹו,

ּדבריהםׁשא ׁשל ּבאנינּות ּבפנים חכמים]כלֹו -[מתקנת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

.Âהּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאיזה
הּוא - ּבלבד הּמיתה ּוביֹום עליהם. להתאּבל חּיב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּוא

מּדבריהם אֹונן - ולּלילה הּתֹורה, מן ׁשּנאמר:אֹונן , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
אסּור הּיֹום ה'", ּבעיני הּייטב הּיֹום, חּטאת ְְְִִֵֵַַַַַַָָָ"ואכלּתי
- נקּבר ּכ ואחר רּבים, ימים הּמת נׁשּתהה מּתר. ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻולּלילה
הּוא הּקבּורה, יֹום עם הּמיתה, יֹום ׁשאחר הּימים אֹותן ְִִִֶַַַַַָָָָָּכל

לילֹו. ּתֹופׂש הּקבּורה יֹום ואין מּדבריהם; ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָאֹונן

.Êאם - ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מעׂשר ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻולא
מּכין ּדבריהם, ּובאנינּות לֹוקה; ּתֹורה, ׁשל ּבאנינּות ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאכלן

מרּדּות מּכת .אֹותֹו ְַַַ

.Áּפרֹות ולא הארץ, לעם ׁשני מעׂשר ּפרֹות נֹותנין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאין
-[הניקנות]הּנלקחֹות מעׂשר מעֹות ולא מעׂשר, ּבמעֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַַָֹ

ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ּומּתר טמאה. ּבחזקת ׁשהּוא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻֻמּפני
מעושרים]ּדמאי ספק פירות הארץ;[- לעם ולּתנֹו ּבאנינּות, ְְְְֲִִֶַַַָָ

חבר, אצל ׁשני מעׂשר מפקידין אין ּכנגּדֹו. ׁשּיאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹוהּוא,
אבל הארץ; עם ּבנֹו יד ּתחת הּמעׂשר ונמצא ימּות ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּמא

הארץ. עם אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמפקידין

.Ëאּלא ּבּדרכים, מעּוטֹו אפּלּו לאּבד אסּור ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעׂשר
לאּבד ּומּתר לירּוׁשלים; ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא, ּכל ְִִִִֵֶַַָָָָָֻמֹוליכֹו

ּבּדרכים ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר מעּוט?מעּוט היא וכּמה . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ
מּכגרֹוגרת תאנה]ּפחֹות ּבפרּוד;[- ּבין ׁשלם ּבאכל ּבין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ׁשני מעׂשר הּמפריׁש אֹותֹו. מאּבדין אין ּכגרֹוגרת, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאבל
הארץ, לעם נֹותנֹו זה הרי - מּכגרֹוגרת ּפחֹות ּדמאי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
ׁשאין לאּבדֹו, לכּתחּלה יפריׁשּנּו לא אבל ּכנגּדֹו. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואֹוכל

לאּבד. ְְִִֵַַמפריׁשין

.Èּוׁשתּיה לאכילה נּתן ׁשני לפנימעׂשר "ואכלּת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבׁשאר להֹוציאֹו ואסּור ּכׁשתּיה. וסיכה, וכּו'"; אלהי ְְְְְְֱִִִִִֶָָָָֹה'
ׁשּנאמר: - ועבדים ּובגדים ּכלים ּבֹו ׁשּיּקח ּכגֹון ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָצרכיו,
ּבדבר אֹותֹו הֹוצאתי לא ּכלֹומר למת", מּמּנּו נתּתי ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"לא
- ּדברים ּבׁשאר מּמּנּו הֹוציא ואם הּגּוף; את מקּים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו

למת ותכריכים ארֹון מּמּנּו ׁשּלקח ּכגֹון מצוה, ּבדבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָאפּלּו
מעׂשר. ּבתֹורת ּכנגּדֹו אֹוכל זה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָמצוה

.‡Èל ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל - ּדברּבמעׂשר וׁשֹותה האכל, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
יין יסּו ולא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס לׁשּתֹות, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּדרּכֹו

הּׁשמן את הּוא ס אבל הּפרֹותוחמץ, את יסחט ולא . ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ואין ּבלבד. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, מהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָלהֹוציא

הּׁשמן את מרקחת]מפּטמין הּיין.[במיני את מפּטמין אבל , ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָ
אּלא ׁשּנסרח; וׁשמן ׁשעּפׁשה ּפת לאכל אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹואין

קדּׁשה. מּמּנּו ּפקעה אדם, מאכל ׁשּנפסל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּכיון

.·Èּבמעׂשר מּתר ּכ ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֻֻּכל
חּלין ּבתֹורת לאכלֹו ׁשניׁשני מעׂשר ׁשל ׁשמרים ׁשּנתן. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

- מים –]עליהן ה ּכמעׂשר,[בפעם אסּור זה הרי ראׁשֹון ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ
מּתר. - ראׁשֹון ואפּלּו ּדמאי, ׁשל ּכחּלין; מּתר ְְְֲִִִִֵֶַַָָֻֻֻוׁשני

.‚È,והׁשּביחּו ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל מעׂשר ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיין
חׁשּבֹון לפי לקמן]הּׁשבח יבאר ׁשּנתּבּׁשלּו[- ּדגים וכן ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

קפלֹוטֹות חציר]עם הּׁשבח[מין והׁשּביחּו, ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַ
חׁשּבֹון. ְְִֶלפי

.„Èלּׁשני הּׁשבח והׁשּביחה, ׁשאפיּה מעׂשר ׁשל זהעּסה . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נ ׁשּׁשבחֹו ּכל הֹותיר[בטעמו]ּכרהּכלל: אם [הוסיף]- ְְִִִִֶַָָֹ

הּׁשבח מּדה, הֹותירה לא ואם חׁשּבֹון; לפי הּׁשבח ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמּדה,
ּבּמּדה, הֹותיר אפּלּו - נּכר ׁשבחֹו ׁשאין וכל ּבלבד. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָלּׁשני

ּבלבד. לּׁשני ְִִֵֶַַַַהּׁשבח

.ÂËׁשּׁשוה מעׂשר ׁשל יין חׁשּבֹון? לפי הּׁשבח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכיצד
והֹוסיפּו אחד, זּוז ׁשוה ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה,
הּכל חֹוׁשבין - חמּׁשה ׁשוה הּכל והרי והׁשּביחּוהּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּבמּדתֹו,

הּדברים. ּבׁשאר זֹו ּדר על וכן ּורביע. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבארּבעה

.ÊËאֹותֹו נֹותנין אין - לסיכה ׁשּנּתן ּפי על אף - ׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעׂשר
חזזית ּגּבי על ולא צּנית, ּגּבי על חבורות]לא ואין[- ; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹ

לרפּואה. נּתן לא ׁשהרי ּבֹו: וכּיֹוצא קמיע מּמּנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעֹוׂשין

.ÊÈהּוא ּגבֹוּה ממֹון - ׁשני הּוא".מעׂשר "לה' ׁשּנאמר: , ֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ
והמקּבל הּטבל לֹו נתן אם אּלא ּבמּתנה, נקנה אינֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מֹוכרין ואין האּׁשה, את ּבֹו מקּדׁשין ואין הּמעׂשר; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמפריׁש

מרהינין ואין אֹותֹו, ממׁשּכנין ואין משכון]אֹותֹו, כעין -] ְְְְְְִִִֵֵַַ
אֹותֹו. מחליפין ְְִִֵַואין

.ÁÈוימׁשּכנּנּו לביתֹו, יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכיצד
ׁשּלֹו ׁשני ּכיצדמעׂשר מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ּומׁשּכן, עבר . ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ויהיה זה מעׂשר ל 'הא לֹו: יאמר לא אֹותֹו? מרהינין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹאין
לא אֹותֹו? מחליפין אין ּכיצד חּלין'. עליו לי ותן ,ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֻּביד
אֹומר אבל מעׂשר'. ׁשמן לי ותן מעׂשר, יין ל 'הא ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹיאמר:
לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן', לי ׁשאין יין, ל 'הא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָלֹו:
לֹו, ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ׁשהרי - מּתר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֻׁשמן,

יּתן. לּתן, הּלה רצה ְִִִֵֵַָָָואם

.ËÈּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין - ׁשני ּדינרי[כמשקולת]מעׂשר אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָ
ׁשּמא - ּגזרה אחר; ׁשני מעׂשר עליהן לחּלל ואפּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָזהב,
ׁשֹוקל והּוא חסרין, הּפרֹות ונמצאּו מׁשקלֹות, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָיכּון
מעׂשר מֹוציא ונמצא אחר, מעׂשר עליהן לחּלל מעֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבהן

מּדמיו. ּבפחֹות ְְִִָָָֻלחּלין

.Îׁשחלקּו זה[בירושה]האחים יׁשקלּו לא ׁשני, מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
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חּוץ ּבטמאה אכלֹו אם אבל אכילתֹו. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָֻֻּבטמאה,
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]לירּוׁשלים, .[מלקות ְִִִַַַַַָ

עד·. אסּור - ׁשּנטמא אחר הּנר את ּבֹו להדליק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָואפּלּו
ּבטמא".ׁשּיּפדה מּמּנּו בערּתי "ולא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּבארנּו‚. -ּכבר ּבירּוׁשלים אפּלּו ׁשּנטמא, ׁשהּמעׂשר , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבתֹורת ּבטהרה, ּדמיו את ואֹוכלין ויאכל; אֹותֹו, ְְְְְֳִִֵֵֶַָָָָָּפֹודין
ּכּלן הּפרֹות נטמאּו אפּלּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מעׂשר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻּפרֹות

ּופֹודהּו. ּבטמאה, ׁשני מעׂשר מפריׁש - טבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻּכׁשהן

מן„. לֹוקה - ׁשני מעׂשר אכל ואם ּכּטמא; - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהערל
ּתרּומה אכילת על ׁשּלֹוקה ּכדר ׁשהּתרּומההּתֹורה, ; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבֹו: נאמר ׁשהרי - 'קדׁש' קרּוי ׁשני ּומעׂשר 'קדׁש', ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹקרּויה
ּפי על אף ׁשני, מעׂשר אֹוכל - ׁשּטבל וטמא לה'". ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ"קדׁש

ׁשמׁשֹו העריב לגמרי]ׁשּלא יטהר שאז השמש, שקעה טרם -]. ְֱִִֶֶֹ

ׁשּנאמר:‰. לֹוקה, - ּתֹורה ׁשל ּבאנינּות ׁשני מעׂשר ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהאֹוכל
ּבמקֹום אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, מּמּנּו"; באני אכלּתי ְְְְִִִִֶֶַַָֹֹֹ"לא
אֹו ּבאנינּות, ּבחּוץ אכלֹו אם אבל ּבירּוׁשלים. ֲֲֲֲִִִִִַַַָָָָאכילתֹו,

ּדבריהםׁשא ׁשל ּבאנינּות ּבפנים חכמים]כלֹו -[מתקנת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

.Âהּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאיזה
הּוא - ּבלבד הּמיתה ּוביֹום עליהם. להתאּבל חּיב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּוא

מּדבריהם אֹונן - ולּלילה הּתֹורה, מן ׁשּנאמר:אֹונן , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
אסּור הּיֹום ה'", ּבעיני הּייטב הּיֹום, חּטאת ְְְִִֵֵַַַַַַָָָ"ואכלּתי
- נקּבר ּכ ואחר רּבים, ימים הּמת נׁשּתהה מּתר. ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻולּלילה
הּוא הּקבּורה, יֹום עם הּמיתה, יֹום ׁשאחר הּימים אֹותן ְִִִֶַַַַַָָָָָּכל

לילֹו. ּתֹופׂש הּקבּורה יֹום ואין מּדבריהם; ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָאֹונן

.Êאם - ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מעׂשר ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻולא
מּכין ּדבריהם, ּובאנינּות לֹוקה; ּתֹורה, ׁשל ּבאנינּות ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאכלן

מרּדּות מּכת .אֹותֹו ְַַַ

.Áּפרֹות ולא הארץ, לעם ׁשני מעׂשר ּפרֹות נֹותנין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאין
-[הניקנות]הּנלקחֹות מעׂשר מעֹות ולא מעׂשר, ּבמעֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַַָֹ

ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ּומּתר טמאה. ּבחזקת ׁשהּוא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻֻמּפני
מעושרים]ּדמאי ספק פירות הארץ;[- לעם ולּתנֹו ּבאנינּות, ְְְְֲִִֶַַַָָ

חבר, אצל ׁשני מעׂשר מפקידין אין ּכנגּדֹו. ׁשּיאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹוהּוא,
אבל הארץ; עם ּבנֹו יד ּתחת הּמעׂשר ונמצא ימּות ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּמא

הארץ. עם אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמפקידין

.Ëאּלא ּבּדרכים, מעּוטֹו אפּלּו לאּבד אסּור ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעׂשר
לאּבד ּומּתר לירּוׁשלים; ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא, ּכל ְִִִִֵֶַַָָָָָֻמֹוליכֹו

ּבּדרכים ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר מעּוט?מעּוט היא וכּמה . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ
מּכגרֹוגרת תאנה]ּפחֹות ּבפרּוד;[- ּבין ׁשלם ּבאכל ּבין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ׁשני מעׂשר הּמפריׁש אֹותֹו. מאּבדין אין ּכגרֹוגרת, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאבל
הארץ, לעם נֹותנֹו זה הרי - מּכגרֹוגרת ּפחֹות ּדמאי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
ׁשאין לאּבדֹו, לכּתחּלה יפריׁשּנּו לא אבל ּכנגּדֹו. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואֹוכל

לאּבד. ְְִִֵַַמפריׁשין

.Èּוׁשתּיה לאכילה נּתן ׁשני לפנימעׂשר "ואכלּת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבׁשאר להֹוציאֹו ואסּור ּכׁשתּיה. וסיכה, וכּו'"; אלהי ְְְְְְֱִִִִִֶָָָָֹה'
ׁשּנאמר: - ועבדים ּובגדים ּכלים ּבֹו ׁשּיּקח ּכגֹון ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָצרכיו,
ּבדבר אֹותֹו הֹוצאתי לא ּכלֹומר למת", מּמּנּו נתּתי ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"לא
- ּדברים ּבׁשאר מּמּנּו הֹוציא ואם הּגּוף; את מקּים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו

למת ותכריכים ארֹון מּמּנּו ׁשּלקח ּכגֹון מצוה, ּבדבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָאפּלּו
מעׂשר. ּבתֹורת ּכנגּדֹו אֹוכל זה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָמצוה

.‡Èל ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל - ּדברּבמעׂשר וׁשֹותה האכל, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
יין יסּו ולא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס לׁשּתֹות, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּדרּכֹו

הּׁשמן את הּוא ס אבל הּפרֹותוחמץ, את יסחט ולא . ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ואין ּבלבד. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, מהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָלהֹוציא

הּׁשמן את מרקחת]מפּטמין הּיין.[במיני את מפּטמין אבל , ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָ
אּלא ׁשּנסרח; וׁשמן ׁשעּפׁשה ּפת לאכל אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹואין

קדּׁשה. מּמּנּו ּפקעה אדם, מאכל ׁשּנפסל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּכיון

.·Èּבמעׂשר מּתר ּכ ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֻֻּכל
חּלין ּבתֹורת לאכלֹו ׁשניׁשני מעׂשר ׁשל ׁשמרים ׁשּנתן. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

- מים –]עליהן ה ּכמעׂשר,[בפעם אסּור זה הרי ראׁשֹון ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ
מּתר. - ראׁשֹון ואפּלּו ּדמאי, ׁשל ּכחּלין; מּתר ְְְֲִִִִֵֶַַָָֻֻֻוׁשני

.‚È,והׁשּביחּו ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל מעׂשר ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיין
חׁשּבֹון לפי לקמן]הּׁשבח יבאר ׁשּנתּבּׁשלּו[- ּדגים וכן ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

קפלֹוטֹות חציר]עם הּׁשבח[מין והׁשּביחּו, ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַ
חׁשּבֹון. ְְִֶלפי

.„Èלּׁשני הּׁשבח והׁשּביחה, ׁשאפיּה מעׂשר ׁשל זהעּסה . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נ ׁשּׁשבחֹו ּכל הֹותיר[בטעמו]ּכרהּכלל: אם [הוסיף]- ְְִִִִֶַָָֹ

הּׁשבח מּדה, הֹותירה לא ואם חׁשּבֹון; לפי הּׁשבח ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמּדה,
ּבּמּדה, הֹותיר אפּלּו - נּכר ׁשבחֹו ׁשאין וכל ּבלבד. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָלּׁשני

ּבלבד. לּׁשני ְִִֵֶַַַַהּׁשבח

.ÂËׁשּׁשוה מעׂשר ׁשל יין חׁשּבֹון? לפי הּׁשבח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכיצד
והֹוסיפּו אחד, זּוז ׁשוה ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה,
הּכל חֹוׁשבין - חמּׁשה ׁשוה הּכל והרי והׁשּביחּוהּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּבמּדתֹו,

הּדברים. ּבׁשאר זֹו ּדר על וכן ּורביע. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבארּבעה

.ÊËאֹותֹו נֹותנין אין - לסיכה ׁשּנּתן ּפי על אף - ׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעׂשר
חזזית ּגּבי על ולא צּנית, ּגּבי על חבורות]לא ואין[- ; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹ

לרפּואה. נּתן לא ׁשהרי ּבֹו: וכּיֹוצא קמיע מּמּנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעֹוׂשין

.ÊÈהּוא ּגבֹוּה ממֹון - ׁשני הּוא".מעׂשר "לה' ׁשּנאמר: , ֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ
והמקּבל הּטבל לֹו נתן אם אּלא ּבמּתנה, נקנה אינֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מֹוכרין ואין האּׁשה, את ּבֹו מקּדׁשין ואין הּמעׂשר; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמפריׁש

מרהינין ואין אֹותֹו, ממׁשּכנין ואין משכון]אֹותֹו, כעין -] ְְְְְְִִִֵֵַַ
אֹותֹו. מחליפין ְְִִֵַואין

.ÁÈוימׁשּכנּנּו לביתֹו, יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכיצד
ׁשּלֹו ׁשני ּכיצדמעׂשר מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ּומׁשּכן, עבר . ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ויהיה זה מעׂשר ל 'הא לֹו: יאמר לא אֹותֹו? מרהינין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹאין
לא אֹותֹו? מחליפין אין ּכיצד חּלין'. עליו לי ותן ,ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֻּביד
אֹומר אבל מעׂשר'. ׁשמן לי ותן מעׂשר, יין ל 'הא ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹיאמר:
לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן', לי ׁשאין יין, ל 'הא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָלֹו:
לֹו, ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ׁשהרי - מּתר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֻׁשמן,

יּתן. לּתן, הּלה רצה ְִִִֵֵַָָָואם

.ËÈּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין - ׁשני ּדינרי[כמשקולת]מעׂשר אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָ
ׁשּמא - ּגזרה אחר; ׁשני מעׂשר עליהן לחּלל ואפּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָזהב,
ׁשֹוקל והּוא חסרין, הּפרֹות ונמצאּו מׁשקלֹות, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָיכּון
מעׂשר מֹוציא ונמצא אחר, מעׂשר עליהן לחּלל מעֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבהן

מּדמיו. ּבפחֹות ְְִִָָָֻלחּלין

.Îׁשחלקּו זה[בירושה]האחים יׁשקלּו לא ׁשני, מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ



-סו r"yz'd ixyz e"h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ואין ּכנגּדן, ׁשֹוקלין אין - ׁשני מעׂשר מעֹות וכן זה. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכנגד
יּתנם ולא מרהינין, ולא מחליפין, ואין אֹותן, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָֹֹמֹוכרין
ואם ּבהן; להתּגּדל אֹותן ילוה ולא ּבהן, להתנאֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלׁשלחני

מּתר. חלּדה, יעלּו ׁשּלא ְֲֲִֶַָָָֹֻֻהלון

.‡Îּפֹורע מהןואין עֹוׂשין ואין הּמלוה, את מהן ין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
נישואין]ׁשֹוׁשבינּות ּתגמּולין[מתנות מהן מׁשּלמין ואין , ְְְְְִִִֵֵֶַַ

מחותנו] לו ששלח פירות צדקה[עבור מהן ּפֹוסקין ואין ,ְְְִֵֵֶָָ
ּגמילּות ׁשל ּדברים מהן מׁשּלמין אבל הּכנסת; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבבית

להֹודיע וצרי מעשר]חסדים, שזה .[למקבל ְְֲִִִַָָ

.·Îהאּלּו הּפרֹות את 'העל לחברֹו: אדם יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלא
ּכנֹותן זה ׁשּנמצא - 'חלק מהן נֹוטל ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלירּוׁשלים,

לירּוׁשלים הבאתֹו על ׁשני מּמעׂשר לֹו:ׂשכר אֹומר אבל ; ֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּבירּוׁשלים'. וׁשּנׁשּתם ׁשּנאכלם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ'העלם,

.‚Îמעׂשר ּבׁשמן אֹותֹו לסּו ּבירּוׁשלים לחברֹו אדם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואֹומר
סיכתֹו ּכׂשכר זה ואין נּסֹוכה; ׁשּידֹו ּפי על ואף .ׁשני, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

.„Î,אֹומר אני לפיכ ּגבֹוּה. ממֹון ׁשהּמעׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכבר
והּגֹוזלֹו, ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשהּגֹונב

חמׁש מׁשּלם .אינֹו ְֵֵֶַֹ

.‰Îּפֹודה זה הרי - הּבית לבדק ׁשּלֹו ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַהּמקּדיׁש
ׁשּפֹודהּו מי הרוצה]אֹותֹו כל את[- להקּדׁש לּתן מנת על , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּלֹו את ׁשני ּולמעׂשר מההקדשׁשּלֹו תחילה פעמיים, [פודה ְֲִֵֵֶֶֶַ
לחולין] המעשר פודה .ואח"כ

ד ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

ּבדמיהן‡. אֹותן ּפֹודה ׁשני, מעׂשר ּפרֹות לפּדֹות ;הרֹוצה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
'הרי אֹו האּלּו', הּפרֹות ּתחת האּלּו הּמעֹות 'הרי ְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָואֹומר:
ּפרׁש, לא ואם האּלּו'. הּמעֹות על מחּללֹות האּלּו ְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֻהּפרֹות
צרי ואינֹו ּדּיֹו, - הּפרֹות ּכנגד ּבלבד מעֹות הפריׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
לירּוׁשלים הּמעֹות ויעלּו לחּלין. הּפרֹות ויצאּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻלפרׁש;
לא ּכי ,הּדר מּמ ירּבה "וכי ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹויֹוציאם

ׂשאתֹו". ְֵַתּוכל

רצה·. אם -וכן אחרֹות ּפרֹות על הּמעׂשר ּפרֹות לחּלל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ
מּמין יחּלל ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּׁשנּיֹות, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹיעל
ּבאֹותֹו ואפּלּו הרע על הּיפה מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹעל

מחּללֹות. אּלּו הרי חּלל, ואם ְְֲִִִֵֵֵַָֻהּמין;

ואם‚. ׁשני'; מעׂשר ּפדיֹון 'על מבר ׁשני, מעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹודה
- הּפרֹות על מעֹות ׁשחּלל אֹו אחרֹות, ּפרֹות על ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָחּללן

ׁשני' מעׂשר חּלּול 'על מעׂשרמבר המחּלל אֹו והּפֹודה . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ
ּדמאי ׁשל מעושרים]ׁשני שספק פירות ּברכה.[- צרי אינֹו , ְְִִֵֵֶַָָָ

ּפֹודין„. אין הּמעׂשר, את מעׂשרּכׁשּפֹודין לׁשם אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַ
חּלין לׁשם אאּלא חּלין ּפרֹות ׁשוין ּכּמה ואֹומרין ואף; ּלּו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻ

יתּבּזה. ׁשּלא ּכדי - מעׂשר ׁשהן יֹודעין ׁשהּכל ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹעל

אחרֹות‰. מעֹות על ׁשני מעׂשר מעֹות מחּללין ּביןאין - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹותׁשהיּו אֹו נחׁשת, ואּלּו אּלּו אֹו ּכסף, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

ּכסף; והּׁשנּיֹות נחׁשת הראׁשֹונֹות אֹו נחׁשת, והּׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹּכסף
מחּללין. אּלּו הרי וחּלל, עבר ְְְֲִִִֵֵֵַָָֻואם

.Âיעלּו - חּלל ואם הּפרֹות; על מעׂשר מעֹות מחּללין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַאין
ּבירּוׁשלים ויאכלּו חּיההּפרֹות, ּבהמה על יחּללם ולא . ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ

מהן יגּדל ׁשּמא מעׂשר, קנה לא - חּלל ואם חּיים; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹועֹוף
ּכׁשאר הן הרי - הּׁשחּוטין על חּללן אם אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָעדרים.
לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּבירּוׁשלים, ויאכלּו ויעלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻהּפרֹות,

.Ê- נחׁשת ׁשל על הּכסף מעֹות לחּלל מּתר הּדחק, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבׁשעת
מעֹות ויחּלל ויחזר רוח, ׁשּימצא עד אּלא ּכן, ׁשּיקּים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלא

הּכסף מעֹות על .הּנחׁשת ְְֶֶֶַַַֹ

.Áעל ּכסף לכּתחּלה אֹותֹו מחּללין - ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמעׂשר
נחׁשת, על ּונחׁשת ּכסף, על ּונחׁשת נחׁשת, על וכסף ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹּכסף,
ּבירּוׁשלים ויאכלּו הּפרֹות, אֹותן ויעלּו הּפרֹות; על .ּונחׁשת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

.Ëּבכסף אּלא מעׂשר ּפרֹות ּפֹודין "וצרּתאין ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
יהיה לא חמׁש, והֹוסיף לעצמֹו ּפדה אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּכסף";
מטּבע, ׁשאינֹו ּבכסף ּפֹודין ואין ּכּקרן. ּכסף אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהחמׁש
ּפדה ואם ּכתב; אֹו צּורה עליו ׁשּיׁש מפּתח ּבכסף ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻאּלא
לא - 'אסימֹון' הּנקרא הּוא ּבֹו, וכּיֹוצא ּכסף ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹּבלׁשֹון
ׁשהּוא מּפני מּפרּוטה, ּבפחֹות ּפֹודין ואין ּכלּום. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָעׂשה

ּבאסימֹון. ְֲִֶַּכפֹודה

.Èיֹוצא ׁשאינֹו ּבמטּבע ּפֹודין בשימוש]אין זמן[- ּבאֹותֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַ
ּתאּוה אׁשר ּבכל הּכסף "ונתּתה ׁשּנאמר: - מקֹום ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובאֹותֹו
מלכים ּומטּבע להֹוצאה; ראּוי ׁשּיהיה עד ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָנפׁש

מּׁשמם יֹוצא אם - המלכות]הראׁשֹונים ּבֹו.[בידיעת ּפֹודין , ְִִִִִֵָָ

.‡Èּברׁשּותֹו ׁשאינן ּבמעֹות ּפֹודה "וצרּתאינֹו ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּכיסֹו נפל ."ּביד מעות]הּכסף יכֹול[עם והּוא לבֹור, ְְְְִֶֶַַָָָ

ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּפֹודה - ְְְִִִֵֶֶלהֹוציאֹו

.·È- ּכנגּדֹו ּבא ואּנס ּבידֹו, ּומעֹות ּבּדר ּבא יכֹולהיה אם ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּבביתֹו ּפרֹות ּבהן ּפֹודה הּדחק, ידי על אינֹולהּציל ואם ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

על מחּללין ּביתי ּבתֹו לי ׁשּיׁש 'ּפרֹות ואמר: להּציל, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיכֹול
ּכלּום. אמר לא - האּלּו' ְֵַַָָָֹהּמעֹות

.‚Èזה הרי ׁשני, מעׂשר עליהן מחּלל להיֹות מעֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמּניח
לכל חֹוׁשׁש ׁשאבדּו, מצאן קּימין; ׁשהן ּבחזקת ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפֹודה

למפרע ּבהן ּׁשּפדה .מה ְְֵֶֶַַַָָָ

.„Èאינֹו - ּבבבל ּבבל מּמטּבע לֹו ויׁש ּבטבריה, ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמי
מחּלל ּבבבל, טבריה מּמטּבע מעֹות לֹו היּו עליהן; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחּלל

ּבזה.עליהן ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֵֶֶַָֹ

.ÂËּבידי ׁשּתעלה סלע על מחּלל ׁשני 'מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהאֹומר:
ּפּונדיֹון 'על זה', זהב מּדינר ׁשאפרט סלע 'על זה', ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּכיס
אֹו ּבידֹו ׁשּתעלה וסלע חּלל; זה הרי - זֹו' מּסלע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשאפרט

מעׂשר ּתהי .ׁשּיפרט, ְְֲִִֵֶַֹ

.ÊË'ּבני ּביד ׁשהיתה סלע על מחּלל הּמעׂשר 'הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאמר:
ׁשעה ּבאֹותּה ּבידֹו היתה לא ׁשּמא חּלל; לא -. ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹ

.ÊÈ:ׁשאמר ּכגֹון אֹותֹו, ׁשּיפריׁש קדם ׁשני מעׂשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפֹודה
אמר לא - אּלּו' ּבמעֹות ּפדּוי אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ'מעׂשר
'מעׂשר ואמר: קבעֹו, אם אבל מעׂשר; קבע ולא ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹּכלּום,
הרי - אּלּו' מעֹות על מחּלל 'ּבדרֹום אֹו ּבצפֹון' ׁשּלהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשני

ּפדּוי .זה ֶָ

.ÁÈּבׁשויֹו אֹותֹו ּפֹודין ׁשני, מעׂשר לֹוּכׁשּפֹודין ויׁש . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָ
ּכמֹות ולא לֹוקח, ׁשהחנוני ּכמֹות הּזֹול, ּבּׁשער ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹלפּדֹות

הּמעֹות ונֹותן מֹוכר; -]ׁשהּוא מעות על כשמחלל ּכמֹות[- ְְֵֵֶַָ
פחות]ּפֹורט[חלפן]ׁשהּׁשלחני ׁשהּוא[שנותן ּכמֹות לא , ְְִֵֶֶַָֹֻ

- r"yz'd ixyz f"h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

משוויו]מצרף יותר מקבל סלע כשנותן ּופדה[- עבר ואם . ְְִֵַָָָָ
- ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה חּלל אֹו ּבפרּוטה, מנה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשוה

מחּלל. זה ְֲֵֶָֻהרי

.ËÈׁשתּות חסרה הּסלע מערכה]היתה ּפחֹות[שישית אֹו , ְְֲֵֶַַָָָָ
יֹוצאת היתה אם - מחּלל[נסחרת]מּׁשתּות - הּדחק ידי על ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ

ּבסלע, ּפדה חֹוׁשׁש; ואינֹו סלע, ּבׁשוה לכּתחּלה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
אֹותּה. יחליף - רעה ְְְִִֵַָָָונמצאת

.Îאכסרה ׁשני מעׂשר ּפֹודין מדקּדק[בהערכה]אין אּלא ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
יפּדה ידּועים, ּדמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ּבמׁשקלֹו, אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָּבמּדתֹו
ׁשהתחיל יין ּכגֹון - ידּועין ּדמיו ׁשאין ואת אחד. ּפי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָעל
ּפי על יפּדן - ׁשהחלידּו ּומעֹות ׁשהרקיבּו, ּופרֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָלהחמיץ,

ּתּגרים ּבעל[סוחרים]ׁשלׁשה אֹו ּגֹוי, מהן אחד היה ואפּלּו ; ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
את וכֹופין ּפיהן. על ּפֹודין - נׁשיו ּוׁשּתי איׁש ואפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמעׂשר,

מּבהקּדׁש. ּבמעׂשר חמר וזה ראׁשֹון. לפּתח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹהּבעלים

.‡Î;ׁשם לפּדֹותן למקֹום מּמקֹום מעׂשר ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאין
הּזֹול מּמקֹום אֹו הּזֹול, למקֹום הּיקר מּמקֹום ְְְְִִִִֶַַַַֹוהּמֹולי

הּפדּיה מקֹום ּכׁשער ּפֹודה - הּיקר ּדמאילמקֹום היּו ואם . ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ
מעושר] ספק ונראּו[- הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער אֹותֹו ּפֹודין -ְְִִִַַַַ

ּבזֹול. ְְִֵָלהּמכר

.·Îיציאֹות עליהן והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעׂשר ּפרֹות לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו
העיר, ּכׁשער ּפֹודה - והׁשּביחּו לעיר, ׁשהביאן עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּביתֹו

יציאתֹו .והפסיד ְְְִִִָ

ה'תש"ע תשרי ט"ז ראשון יום

ה ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

ׁשּנפל‡. ּבין ׁשּלֹו, ׁשהּוא ּבין - לעצמֹו מעׂשרֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּפֹודה
ּבירּׁשה -לֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתנה ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

נֹותן ארּבעה, ׁשוה היה אם חמׁש; עליו מֹוסיף זה ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהרי
- מּמעׂשרֹו איׁש יגאל ּגאל "ואם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹחמּׁשה,

עליו". יסף ֲִִֵָָֹחמׁשיתֹו

מֹוסיפה·. אינּה לעצמּה, ׁשּלּה ׁשני מעׂשר ׁשּפדת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָואּׁשה
הּׁשמּועהחמׁש מּפי רבינו]- ממשה "איׁש[מסורת למדּו: ְְִִִֶַָָֹ

הּמעׂשר ּפרֹות ּפדיֹון ּפדה אם וכן אּׁשה. ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמּמעׂשרֹו",
חמׁש. מֹוסיף ְְִֶַֹלעצמֹו,

הּפדיֹון‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעׂשרֹו, ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה
ּבלבד, הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלעצמֹו

החמׁש על חמׁש מֹוסיף .ואינֹו ְִֵֶֶַַֹֹ

ּפרּוטה„. ּבחמׁשֹו ׁשאין ׁשני עליומעׂשר מֹוסיף אינֹו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
'הּוא ׁשּיאמר: ּדּיֹו ידּועין, ּדמיו ׁשאין מעׂשר וכן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
הּוא ׁשאינֹו מעׂשר וכל הּזה'. הּסלע על מחּלל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻוחמׁשֹו
ּדמאי, ׁשל ׁשני ּומעׂשר חמׁש; מֹוסיף אינֹו מּׁשּלֹו, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּופדיֹונֹו

חמׁש. עליו מֹוסיף ִֵֶָָֹאינֹו

ׁשּלא‰. אחר ׁשני מעׂשר לֹו והיה ׁשני, מעׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפֹודה
ּבחמׁשֹו אין אם - נפדה]נפּדה שלא מה של ּפרּוטה[- ׁשוה ְְְְִִֵֶָָָֻ

פרוטה] על לחללו יכול לא 'הּוא[ולכך ׁשּיאמר: ּדּיֹו -ֶַַֹ
הראׁשֹונֹות' מעֹות על מחּלל שניוחמׁשֹו המעשר של -] ְְְִַָָָֻֻ

מעֹותיוה'ראשון'] את לצמצם לאדם אפׁשר ׁשאי לפי ,-] ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

הראשונות במעות מעט נשאר ולכן עליהם, כשמחלל לדייק

עוד] עליהם לחלל .שיכול

.Âהּתֹוספת נתּפסה לא ּדמיו, על ּביתר מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּפֹודה
.למעׂשר ְֲֵַ

.Êהּבית ּבעל - ּבסלע אֹומר ואחד ּבסלע, אֹומר הּבית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָּבעל
חמׁש מֹוסיף ׁשהּוא מּפני ּבסלע,קֹודם, אֹומר הּבית ּבעל . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ

ׁשהֹוסיף מּפני קֹודם, האחר - ּופרּוטה ּבסלע אֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
הּקרן. ֶֶַַעל

.Áמעׂשרֹו ּפדיֹון על להערים אדםמּתר אֹומר ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻ
הּמעֹות את ל 'הא העברי: ּולעבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלבנֹו
חמׁש; יֹוסיף ׁשּלא ּכדי - הּמעׂשר' ּבהן ל ּופדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהאּלּו,
'ּפדה לֹו: אמר אם וכן ּבהן'. לי 'ּפדה לֹו: יאמר לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאבל

חמׁש. מֹוסיף אינֹו - 'מּׁשּל ְְִִֵֶֶֹל

.Ëלעבּדֹו הּקטּנים, ּובּתֹו לבנֹו לפּדֹות הּמעֹות יּתן לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹאבל
ּכידֹו ׁשּידן מּפני - הּכנענים לׁשפחתֹווׁשפחתֹו נתן . ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
מּדבריהם זה ׁשני מעׂשר אם - חכמים]העברּיה ,[מתקנת ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ׁשאמה קּימין; ּדבריו - נקּוב ׁשאינֹו מעציץ ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּכגֹון
ּבדבר אּלא לאחרים זֹוכה הּקטן ואין היא, קטּנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעברּיה

מּדבריהם. ְִִֵֶֶׁשהּוא

.Èואֹומר ּבטבלֹו ּכׁשהּוא מּתנה הּמעׂשר ונֹותן מערים, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּבביתי' מעֹות על מחּללין האּלּו הּפרֹות 'הרי .הּנֹותן: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

.‡Èמעׂשר לזה זה ּפֹודין - ּובנֹו אב ׁשּתפין, ׁשני אחין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשני
חמׁש יֹוסיפּו ׁשּלא ּכדי ׁשהכניסהׁשני, אּׁשה [בנישואיה]. ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָֹֹ

ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּגבֹוּה ממֹון והּוא הֹואיל - ׁשני מעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָלבעלּה
חמׁש. מֹוסיף אינֹו אֹותֹו, ּפדה אם ,לפיכ ּבעל; קנה ְִִִֵֶַַָָָָָֹֹלא

.·Èאת נתן ולא הּקרן את ונתן לעצמֹו, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּפֹודה
- נתחּלל והרי מעּכב, החמׁש ׁשאין ּפי על אף - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹהחמׁש
ׁשּמא ּגזרה, ּבׁשּבת; ואפּלּו החמׁש, ׁשּיּתן עד יאכל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא

יּתן ולא .יפׁשע ְְִִֵַֹ

.‚Èזהב ּבדינרי אֹותן לצרף רצה אם - ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָמעֹות
מֹוסיף אינֹו - לעצמֹו צרפן ואם מצרף; מּׂשאן, להקל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּכדי

ּפדּיה ּדר זה ׁשאין .חמׁש, ְִֵֶֶֶֶֶָֹ

.„Èּבין ּבירּוׁשלים ּבין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות סלע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹורט
לירּוׁשלים הּנחׁשת,חּוץ ּבמעֹות ּכּלּה אֹותּה יצרף לא - ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ

נחׁשת. מעֹות ּובׁשקל ּכסף מעֹות ּבׁשקל ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָֹאּלא

.ÂËהּכסף על הּמעׂשר, ּפרֹות עם מעׂשר ּכסף לחּלל ;מּתר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ
ּדינר מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות ׁשּיהיה ׁשוהוהּוא, היה אם אבל . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּכיצד? עצמן. ּבפני אּלא הּכסף, עם אֹותן יחּלל לא - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדינר
- ׁשני מעׂשר ׁשל ּדינרין ּוׁשלׁשה ּדינר, ׁשוה ּפרֹות לֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיּו
ּדינר חצי לֹו היה אם אבל אחת; סלע על הּכל מחּלל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאינֹו
אחד. ּדינר על ׁשניהן מחּלל - מעֹות ּדינר וחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרֹות,

ו ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

ּומּכאן‡. מּכאן ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻמעֹות
הבחנה] ׁשּיׁשלים;[בלא עד למעׂשר לּקט ּׁשּלּקט, מה -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ּבלל ואם חּלין. יחד]והּׁשאר מּצד[אותן ׁשּלּקט אֹו וחפן, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
מאתים היּו ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי זה הרי - חסר ּומצא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחד,
נמצאּו הּכל, וחפן ּובללן נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ׁשני, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמעׂשר
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משוויו]מצרף יותר מקבל סלע כשנותן ּופדה[- עבר ואם . ְְִֵַָָָָ
- ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה חּלל אֹו ּבפרּוטה, מנה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשוה

מחּלל. זה ְֲֵֶָֻהרי

.ËÈׁשתּות חסרה הּסלע מערכה]היתה ּפחֹות[שישית אֹו , ְְֲֵֶַַָָָָ
יֹוצאת היתה אם - מחּלל[נסחרת]מּׁשתּות - הּדחק ידי על ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ

ּבסלע, ּפדה חֹוׁשׁש; ואינֹו סלע, ּבׁשוה לכּתחּלה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
אֹותּה. יחליף - רעה ְְְִִֵַָָָונמצאת

.Îאכסרה ׁשני מעׂשר ּפֹודין מדקּדק[בהערכה]אין אּלא ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
יפּדה ידּועים, ּדמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ּבמׁשקלֹו, אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָּבמּדתֹו
ׁשהתחיל יין ּכגֹון - ידּועין ּדמיו ׁשאין ואת אחד. ּפי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָעל
ּפי על יפּדן - ׁשהחלידּו ּומעֹות ׁשהרקיבּו, ּופרֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָלהחמיץ,

ּתּגרים ּבעל[סוחרים]ׁשלׁשה אֹו ּגֹוי, מהן אחד היה ואפּלּו ; ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
את וכֹופין ּפיהן. על ּפֹודין - נׁשיו ּוׁשּתי איׁש ואפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמעׂשר,

מּבהקּדׁש. ּבמעׂשר חמר וזה ראׁשֹון. לפּתח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹהּבעלים

.‡Î;ׁשם לפּדֹותן למקֹום מּמקֹום מעׂשר ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאין
הּזֹול מּמקֹום אֹו הּזֹול, למקֹום הּיקר מּמקֹום ְְְְִִִִֶַַַַֹוהּמֹולי

הּפדּיה מקֹום ּכׁשער ּפֹודה - הּיקר ּדמאילמקֹום היּו ואם . ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ
מעושר] ספק ונראּו[- הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער אֹותֹו ּפֹודין -ְְִִִַַַַ

ּבזֹול. ְְִֵָלהּמכר

.·Îיציאֹות עליהן והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעׂשר ּפרֹות לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו
העיר, ּכׁשער ּפֹודה - והׁשּביחּו לעיר, ׁשהביאן עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּביתֹו

יציאתֹו .והפסיד ְְְִִִָ

ה'תש"ע תשרי ט"ז ראשון יום
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ׁשּנפל‡. ּבין ׁשּלֹו, ׁשהּוא ּבין - לעצמֹו מעׂשרֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּפֹודה
ּבירּׁשה -לֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתנה ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

נֹותן ארּבעה, ׁשוה היה אם חמׁש; עליו מֹוסיף זה ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהרי
- מּמעׂשרֹו איׁש יגאל ּגאל "ואם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹחמּׁשה,

עליו". יסף ֲִִֵָָֹחמׁשיתֹו

מֹוסיפה·. אינּה לעצמּה, ׁשּלּה ׁשני מעׂשר ׁשּפדת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָואּׁשה
הּׁשמּועהחמׁש מּפי רבינו]- ממשה "איׁש[מסורת למדּו: ְְִִִֶַָָֹ

הּמעׂשר ּפרֹות ּפדיֹון ּפדה אם וכן אּׁשה. ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמּמעׂשרֹו",
חמׁש. מֹוסיף ְְִֶַֹלעצמֹו,

הּפדיֹון‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעׂשרֹו, ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה
ּבלבד, הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלעצמֹו

החמׁש על חמׁש מֹוסיף .ואינֹו ְִֵֶֶַַֹֹ

ּפרּוטה„. ּבחמׁשֹו ׁשאין ׁשני עליומעׂשר מֹוסיף אינֹו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
'הּוא ׁשּיאמר: ּדּיֹו ידּועין, ּדמיו ׁשאין מעׂשר וכן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
הּוא ׁשאינֹו מעׂשר וכל הּזה'. הּסלע על מחּלל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻוחמׁשֹו
ּדמאי, ׁשל ׁשני ּומעׂשר חמׁש; מֹוסיף אינֹו מּׁשּלֹו, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּופדיֹונֹו

חמׁש. עליו מֹוסיף ִֵֶָָֹאינֹו

ׁשּלא‰. אחר ׁשני מעׂשר לֹו והיה ׁשני, מעׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפֹודה
ּבחמׁשֹו אין אם - נפדה]נפּדה שלא מה של ּפרּוטה[- ׁשוה ְְְְִִֵֶָָָֻ

פרוטה] על לחללו יכול לא 'הּוא[ולכך ׁשּיאמר: ּדּיֹו -ֶַַֹ
הראׁשֹונֹות' מעֹות על מחּלל שניוחמׁשֹו המעשר של -] ְְְִַָָָֻֻ

מעֹותיוה'ראשון'] את לצמצם לאדם אפׁשר ׁשאי לפי ,-] ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

הראשונות במעות מעט נשאר ולכן עליהם, כשמחלל לדייק

עוד] עליהם לחלל .שיכול

.Âהּתֹוספת נתּפסה לא ּדמיו, על ּביתר מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּפֹודה
.למעׂשר ְֲֵַ

.Êהּבית ּבעל - ּבסלע אֹומר ואחד ּבסלע, אֹומר הּבית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָּבעל
חמׁש מֹוסיף ׁשהּוא מּפני ּבסלע,קֹודם, אֹומר הּבית ּבעל . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ

ׁשהֹוסיף מּפני קֹודם, האחר - ּופרּוטה ּבסלע אֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
הּקרן. ֶֶַַעל

.Áמעׂשרֹו ּפדיֹון על להערים אדםמּתר אֹומר ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻ
הּמעֹות את ל 'הא העברי: ּולעבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלבנֹו
חמׁש; יֹוסיף ׁשּלא ּכדי - הּמעׂשר' ּבהן ל ּופדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהאּלּו,
'ּפדה לֹו: אמר אם וכן ּבהן'. לי 'ּפדה לֹו: יאמר לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאבל

חמׁש. מֹוסיף אינֹו - 'מּׁשּל ְְִִֵֶֶֹל

.Ëלעבּדֹו הּקטּנים, ּובּתֹו לבנֹו לפּדֹות הּמעֹות יּתן לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹאבל
ּכידֹו ׁשּידן מּפני - הּכנענים לׁשפחתֹווׁשפחתֹו נתן . ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
מּדבריהם זה ׁשני מעׂשר אם - חכמים]העברּיה ,[מתקנת ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ׁשאמה קּימין; ּדבריו - נקּוב ׁשאינֹו מעציץ ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּכגֹון
ּבדבר אּלא לאחרים זֹוכה הּקטן ואין היא, קטּנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעברּיה

מּדבריהם. ְִִֵֶֶׁשהּוא

.Èואֹומר ּבטבלֹו ּכׁשהּוא מּתנה הּמעׂשר ונֹותן מערים, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּבביתי' מעֹות על מחּללין האּלּו הּפרֹות 'הרי .הּנֹותן: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

.‡Èמעׂשר לזה זה ּפֹודין - ּובנֹו אב ׁשּתפין, ׁשני אחין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשני
חמׁש יֹוסיפּו ׁשּלא ּכדי ׁשהכניסהׁשני, אּׁשה [בנישואיה]. ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָֹֹ

ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּגבֹוּה ממֹון והּוא הֹואיל - ׁשני מעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָלבעלּה
חמׁש. מֹוסיף אינֹו אֹותֹו, ּפדה אם ,לפיכ ּבעל; קנה ְִִִֵֶַַָָָָָֹֹלא

.·Èאת נתן ולא הּקרן את ונתן לעצמֹו, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּפֹודה
- נתחּלל והרי מעּכב, החמׁש ׁשאין ּפי על אף - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹהחמׁש
ׁשּמא ּגזרה, ּבׁשּבת; ואפּלּו החמׁש, ׁשּיּתן עד יאכל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא

יּתן ולא .יפׁשע ְְִִֵַֹ

.‚Èזהב ּבדינרי אֹותן לצרף רצה אם - ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָמעֹות
מֹוסיף אינֹו - לעצמֹו צרפן ואם מצרף; מּׂשאן, להקל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּכדי

ּפדּיה ּדר זה ׁשאין .חמׁש, ְִֵֶֶֶֶֶָֹ

.„Èּבין ּבירּוׁשלים ּבין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות סלע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹורט
לירּוׁשלים הּנחׁשת,חּוץ ּבמעֹות ּכּלּה אֹותּה יצרף לא - ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ

נחׁשת. מעֹות ּובׁשקל ּכסף מעֹות ּבׁשקל ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָֹאּלא

.ÂËהּכסף על הּמעׂשר, ּפרֹות עם מעׂשר ּכסף לחּלל ;מּתר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ
ּדינר מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות ׁשּיהיה ׁשוהוהּוא, היה אם אבל . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּכיצד? עצמן. ּבפני אּלא הּכסף, עם אֹותן יחּלל לא - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדינר
- ׁשני מעׂשר ׁשל ּדינרין ּוׁשלׁשה ּדינר, ׁשוה ּפרֹות לֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיּו
ּדינר חצי לֹו היה אם אבל אחת; סלע על הּכל מחּלל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאינֹו
אחד. ּדינר על ׁשניהן מחּלל - מעֹות ּדינר וחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרֹות,

ו ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

ּומּכאן‡. מּכאן ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻמעֹות
הבחנה] ׁשּיׁשלים;[בלא עד למעׂשר לּקט ּׁשּלּקט, מה -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ּבלל ואם חּלין. יחד]והּׁשאר מּצד[אותן ׁשּלּקט אֹו וחפן, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
מאתים היּו ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי זה הרי - חסר ּומצא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחד,
נמצאּו הּכל, וחפן ּובללן נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ׁשני, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמעׂשר



-סח r"yz'd ixyz f"h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ותׁשעים מעׂשר, מהן ּוׁשמֹונים מאה הרי - וׁשבעים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמאתים
הּמתלּקטין הּכלל: זה הבחנה]חּלין. בלא ליקט למעׂשר[- , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻ

אּלּו 'אם ואֹומר: ּומתנה חׁשּבֹון. לפי והּנבללין, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשני;
מעֹות הרי חּלין, הן ואם חּלין; הּׁשאר הּמעׂשר, הן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻֻׁשּבידי

עליהן'. מחּללין ׁשהן מקֹום ּבכל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּמעׂשר

ּבסלע·. מביא - ׁשּנתערבּו חּלין וׁשל ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻסלע
ׁשני מעׂשר ׁשל 'סלע ואֹומר: נחׁשת, מעֹות ואפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמעֹות,
ּכ ואחר האּלּו'; הּמעֹות על מחּללת ׁשהּוא, מקֹום ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכל
עליה, נחׁשת ׁשל הּמעֹות ּומחּלל ׁשּבׁשּתיהן הּיפה את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹורר

למעׂשר הּיפה הּסלע .ותחזר ְְְֲֵֶֶַַַַַָֹ

ּבזוית‚. ונמצאת זֹו', ּבזוית ׁשני 'מעׂשר לבנֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָהאֹומר
ּומצא מנה', ׁשם 'הרי לֹו: אמר חּלין; אּלּו הרי - ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחרת
- מנה ּומצא מאתים', ׁשם 'הרי חּלין; הּׁשאר - ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻמאתים

חּלין היא מאתיםהרי מאתים, ּומצא מעׂשר מנה הּניח . ֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
חּלין. הּכל ּכיסין, ּבׁשני היה אפּלּו - מנה ְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֻּומצא

'ּכיס„. אביו: לֹו מעות]אמר ּבּבית',[של לי ׁשני מעׂשר ֲִִִִִֵֵַַַַָָ
מעׂשר, ׁשּבכּלן הּגדֹול - ּכיסין ׁשלׁשה ׁשם ּומצא ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהל
עד הּקטּנים, מן יאכל לא כן ּפי על ואף חּלין; ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹֹֻוהּׁשאר

הּגדֹול. על ְְֵֶַַַָׁשּיחּללם

ּבמקֹום‰. ׁשּל ׁשני 'מעׂשר לֹו: ואמרּו ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמי
ּכדר ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָֹֹּפלֹוני',

קּימין ּדבריו ויהיּו לגּטין, .ׁשּבֹודקין ְְְְְִִִִִֶַָָָ

.Â,מבּקׁש ׁשאּתה אבי ׁשל ׁשני 'מעׂשר ּבחלֹום: לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמרּו
ׁשּנאמר מה ׁשם ׁשּמצא ּפי על אף - ּפלֹוני' ּבמקֹום הּוא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי

מעׂשר אינֹו מֹורידין.לֹו, ולא מעלין לא חלֹומֹות, ּדברי ; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹ

.Ê,'זֹו ּבזוית ּתּגעּו אל מתים, אּתם 'אפּלּו לבניו: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר
ח אּלּו הרי - מעֹות ׁשם ּבפניהם,ּליןּומצאּו מעֹות טמן ; ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

אם - הן' ׁשני מעׂשר 'ׁשל אֹו הן', ּפלֹוני 'ׁשל להם: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואמר
קּימין. ּדבריו ּכמתּכּון, ואם לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָּכמערים,

.Áמעׂשר ּׁשּבתֹוכֹו מה הרי - מם עליו וכתּוב ּכלי, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא
קרּבן; קּוף, ּתרּומה; ּתו, טבל; טית, ּדמאי; ּדלת, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשני;

קרּבן ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא מּתכת, ׁשל היה היּוואם ׁשּכן ; ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּסּכנה. ּבׁשעת הּׁשם מן אחת אֹות ְְִִִֵַַַַַַָָּכֹותבין

.Ëעם זהב ּדינרי אפּלּו - ּבירּוׁשלים הּנמצאֹות ְֲִִִִִִֵַַָָָָָָמעֹות
חּלין אּלּו הרי - הּמעֹות ועם ירּוׁשליםהּכסף וׁשּוקי הֹואיל , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

ּבֹו[מתנקים]מתּכּבדין וכתּוב חרׂש, ּבתֹוכן מצא יֹום. ּבכל ְְְְְִִֶֶַָָָָָ
ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. מעׂשר אּלּו הרי - ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמעׂשר

מעׂשר. הּכל הרגל, ּבׁשעת אבל הּׁשנה; ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹימֹות

.Èלעֹולם ּבירּוׁשלים, ּבהמה סֹוחרי לפני הּנמצאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָמעֹות
וקֹוניןמעׂשר ׁשני, מעׂשר מעֹות מביאין העם רב ׁשחזקת - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשחזקתן - חּלין לעֹולם הּבית, ּבהר והּנמצאֹות ּבהמֹות; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבֹו
הּבהמה. על הּגזּברין ׁשחּללּום הּלׁשּכה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמּתרּומת

.‡Èּבתֹוכּה ּומצא ׁשני, ּומעׂשר חּלין ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּתבה
רב ואם מעׂשר; הּמעֹות הרי מעׂשר, מּניחי רב אם - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹמעֹות

חּלין למחצה, מחצה חּלין; חּלין, .מּניחי ְֱֱִִִִֵֶֶַָָֻֻֻ

.·Èיּפלּו ּתרּומה, לפרֹות מעׂשר ּפרֹות ּבין ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָמצא
ואסּוריןלּקרֹוב - ׁשניהן ּכחמרי יאכלּו למחצה, מחצה . ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

ּכתרּומה; ׁשמׁש, והערב ידים רחיצת ּוטעּונין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָלזרים
ּבמעֹות וכן ּכמעׂשר. מקֹום, הבאת ּוטעּונין לאֹונן ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָואסּורין

למעׂשר. חּלין ּבין ְְֲִִֵֵַַָֻהּנמצאֹות

.‚Èּדמאי ׁשל ׁשני מעושרים]מעׂשר ספק פירות וּדאי[- וׁשל ְְֲִֵֵֶֶַַַַ
ׁשּלהן. ּכחמר יאכלּו ְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנתערבּו,

.„Èהּכל יאכל - חּלין ּבפרֹות ׁשּנתערבּו מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻּפרֹות
הּמעׂשר את יפּדה אֹו ּבּמקֹום, נתערבּוּבטהרה אם ,לפיכ . ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

והּוא הֹואיל - ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְִִִִִֵֶַָָָּבירּוׁשלים,
מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר הּוא הרי שנאסרּבירּוׁשלים, -] ְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

במינו] מין ּבטהרה.בתערובת הּכל ויאכל ;ְְֳֵֵַָָָֹ

.ÂËהּגּדּולין לירּוׁשלים, ׁשּנכנס אחר ׁשני מעׂשר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּזֹורע
ׁשני חּלין,מעׂשר הּגּדּולין - ׁשּיּכנס קדם זרעֹו אם אבל . ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

זריעתֹו. ּבׁשעת אֹותֹו ּופֹודין ּכלה; זרעֹו ׁשאין ּבדבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו

.ÊËּבמעׂשר אמרּו? מעׂשר ּבאיזה ּברב. ּבטל ׁשני, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמעׂשר
מחיצֹות ונפלּו ויצא, לירּוׁשלים העיר]ׁשּנכנס -[חומות ְְְְְִִִִֶַַָָָָ

לפּדֹותֹו אפׁשר ואי לׁשם, להחזירֹו מחיצֹות ׁשם אין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהרי
ונמצא ּפרּוטה; ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ׁשּנכנס, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּברב, ּובטל מּתירין, לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדבר

מאכלֹות. ֲִֵַָאּסּורי

ז ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

הּנלקחֹות‡. אינן[הניקנות]ּפרֹות - ׁשני מעׂשר ּבכסף ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
הּטמאה; ּבאב נטמאּו ּכן אם אּלא מקֹום, ּברחּוק ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻנפּדין

ּבירּוׁשלים; ויאכלּו עצמן, הן יעלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאּלא

עצמן·. מעׂשר מּפרֹות מעׂשר, ּבכסף ּבלקּוח חמר .זה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּטמאה ּבולד נטמאּו שנטמא]ואם ממאכל יּפדּו[כגון , ְְְְְִִִִַַָָֻ

ּבירּוׁשלים. ְְִִֵַָָויאכלּו

מן‚. ׁשּגּדּוליו אדם מאכל אּלא מעׂשר ּבכסף נלקח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
הארץ מן ּגּדּוליו ּגּדּולי אֹו המפרׁשהארץ, הּפרט ּכגֹון - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ּובּׁשכר". ּובּיין ּובּצאן, "ּבּבקר ִֵַַַַַַָָָָֹּבּתֹורה,

ּומלח„. מים מעׂשר ּבכסף לֹוקחין אין ,ּכמהיןלפיכ , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּפרֹות ולא הארץ; מן ּגּדּוליהן ׁשאין לפי - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּופטרּיֹות
לירּוׁשלים להּגיע יכֹולים ׁשאינן ּפרֹות ולא לּקרקע, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמחּברין

וצאן. לבקר ּדֹומין ׁשאינן לפי -ְְִִֵֶָָָָֹ

והחלב‰. עלהּדבׁש ׁשאף - וצאן ּכבקר הן הרי והּביצים, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּגּדּוליה. ּגּדּולי הן קרקע, ּגּדּולי ׁשאינן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפי

.Âחומץ]הּתמד מהם שעושים ענבים ׁשּלא[פסולת עד - ְֶַַָֹ
ּכמים; ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהחמיץ
החמיץ, ׁשּלא עד לקחֹו ּוכׁשכר. ּכיין נלקח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּׁשהחמיץ,

מעׂשר. קנה - ְְֲִֵֶַָָוהחמיץ

.Êׁשלׁשה ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים של]ּבּמה מים,[מידות ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
והֹוציא ׁשלׁשה, נתן אם אבל מארּבעה; ּפחֹות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹּומצא

מעׂשר. ּבכסף ונלקח מזּוג, ּכיין זה הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָארּבעה

.Áזרדין קנים]לּולבי ימּתיקּו,[מין ׁשּלא עד - והחרּובין ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
הּלּוף אבל נלקחין. ׁשּימּתיקּו, ואחר נלקחין; בצל]אין [מין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

והּתּורמּוסיןוהח קיטנית]רּדל ּבין[מין הּנכּבׁשין, ּכל ּוׁשאר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
והּקֹור נלקחין. - ימּתיקּו ׁשּלא עד ּבין לבןמּׁשּימּתיקּו [עץ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

מהדקל] מעׂשר.רך ּבכסף נלקח -ְְֲִֵֶֶַָ
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.Ëאּלא ׁשאינֹו מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּכרּכם
- וטעם ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹלמראה;
נלקחין אין ׁשּנֹותן, לטעם אּלא ּגּופן לאכילת ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהֹואיל

מעׂשר והּקׁשטּבכסף והּפלּפלין, ּבׂשמים, ראׁשי ,לפיכ . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
והחלּתית[בושם] חריף], ּכּיֹוצא[פרי וכל חריע, וחּלֹות , ְְְְֲִִִֵַַַַֹ

מעׂשר. ּבכסף נלקחין אין - ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָּבאּלּו

.Èלכמ ואם נלקחת; אינּה ּבקדרה, טעם לּתן אם - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשבת
ולחם] חלב מי ּגּופּה,[תערובת אֹוכל ׁשהּוא ּבֹו ְֵֵֶַָוכּיֹוצא

ׁשמן לתֹוכן נתן אם - ומלח מים ערב מעׂשר. ּבכסף ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָנלקחת
ּדמי ּומבליע מעׂשר; ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, הן הרי -ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

הּׁשמן. ּבדמי והּמלח ְְִִֵֶֶֶַַַַַהּמים

.‡Èממעט ׁשהּוא מּפני - מעׂשר ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַאין
ּכהנים אּלא אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה: ְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹאכילתֹו

ׁשמׁש[שטבלו] השמש]מערבי לשקיעת ּומּתרת[והמתינו , ְְֵֶֶֶֶֹֻ
נקבר]לאֹונן וטרם קרובו מת מקֹום;[- ּבכל ונאכלת , ְְְֱֵֶֶֶָָ

יֹום ולטבּול לזרים, מּתר לשקיעה]והּמעׂשר ממתין ,[שאינו ְְְְֲִִֵַַָָֻ
ממעט נמצא ּבירּוׁשלים. אּלא נאכל ואינֹו לאֹונן, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואסּור

הּתרּומה. ואכילת הּמעׂשר ְֲֲֲִִֵַַַַַַָאכילת

.·Èמּפני הּמעׂשר, מּכסף ׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹוקחין
לזרים נאכלין ּבהמֹותׁשהּׁשלמים לֹוקחין היּו ּבראׁשֹונה . ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

מעל להבריחּה ּכדי ׁשני, מעׂשר מּכסף חּלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻלאכלן
מעׂשר מּמעֹות ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ּגזרּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמזּבח;
ׁשאינן לֹוקחין, - ועֹוף חּיה אבל ּבלבד. לׁשלמים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא

לׁשלמים. ְְִִִָראּויין

.‚Èׁשהּוא לפי - מעׂשר מּכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַואין

לבער ׁשּיתּבאר.חּיב ּכמֹו , ְְְִֵֵֶַַָָ

.„Èׁשאינן ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּלֹוקח
ּפי על אף הּמעׂשר, קנה לא - לירּוׁשלים להּגיע ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹיכֹולין

לחּלין הּמעֹות .ׁשּיצאּו ְְִֶַָָֻ

.ÂË,ּבׁשֹוגג - מעׂשר ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח
מעׂשר והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹופין
ואם ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו ּבמזיד, ׁשהיּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמֹות

ׁשּירקבּו עד יּניחם מקּדׁש, .אין ְְִִֵֵֵֶַַָָ

.ÊËּבהמה לֹוקחין אין לירּוׁשליםוכן חּוץ מעׂשר .ּבכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּתעלה ּבמזיד, למקֹומן; הּדמים יחזרּו ּבׁשֹוגג, - לקח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואם
ועֹורּה. היא ּתּקבר מקּדׁש, אין ואם ּבירּוׁשלים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָותאכל

.ÊÈּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
הּמעֹות אֹותן ּכנגד יאכל זה הרי הּמֹוכר, ּברח אם - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשֹוגג
חּוץ ׁשהֹוציא ּכל הּכלל: זה מעׂשר. ּבתֹורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבירּוׁשלים
מת אֹו הּמֹוכר ּוברח מעׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלאכילה
ּדמים יחזרּו קּים, הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; יאכל -ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ
מּדמי ואׁשמֹות וחּטאֹות עֹולֹות הביא אם וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָלמקֹומן.

ּכנגּדן. יאכל ְְֲֵֶַַָֹמעׂשר,

.ÁÈּתאוה לבׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה [חולין]לקח ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
לקח ׁשלמים. קנּו ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי זה הרי -ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
קדּׁשת מּמּנה ּפקעה - מּום ּבּה ונפל לׁשלמים, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּבהמה
כן, ּפי על ואף מעׂשר. הּדמים ואין אֹותּה; ּופֹודה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמעׂשר,

חמׁש. מֹוסיף - לעצמֹו ּפדיּה ְְְִִֶַָָֹאם

.ËÈקנּו[הקדיש]הּמתּפיס לא - לׁשלמים מעׂשר מעֹות ְְְֲִִִֵַַַָָֹ
מעׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ׁשּקדּׁשת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻׁשלמים;
התּפיס אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר

עצמן הּמעׂשר ׁשלמים.לׁשלמים,ּפרֹות קנּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

.Îּבמזיד אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעׂשר אםהאֹוכל - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָֻ
אכל, עצמן הּמעׂשר לּׁשמים{ּפרֹות ידי}יצעק (יצא ְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָ

למקֹומן,שמים) ּדמים יחזרּו - אכל מעׂשר ּכסף ואם .ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
אם ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן יאכל אֹו ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹויעלּו

הּדמים. את להחזיר יכֹול ְְִִֵֶַַָָאינֹו
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הּפת‡. מהתנור]רדּית ׁשאינּה[הוצאתו ּפי על אף - ְִִֵֶַַַַַָ
לאפֹות יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו - הּמדּביקמלאכה . ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָ

מזֹון מּמּנּו מּציל - הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ּבּתּנּור ְְְִִִֶַַַַַַָָָּפת
לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ואףׁשלׁש . ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

ירּדה לא מּציל, ּכׁשהּוא מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל
לכך]ּבמרּדה המיוחד לׁשּנֹות.[כלי ּכדי ּבסּכין, אּלא ְְְְְִֵֶֶַַַָ

מּפני·. ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני
ׁשּבת 'מערב ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבּלנין

ּבׁשּבת לּמרחץ אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ אפּלּוהּוחּמּו'; , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבחּמיןלהּזיע ואפּלּו ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּבת מערב מּתרׁשהּוחּמּו ורגליו, ידיו ּפניו אבל ּבּמה; . ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
האּור ּבחּמי אמּורים? מרחץ;[האש]ּדברים מּׁשּום ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

ּכל ּבהם להׁשּתּטף מּתר ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאבל

ׁשּבּמערֹותּגּופֹו חּמין ּבמים לרחץ ואסּור ׁשהּמערה. מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּכמרחץ ונמצאת זעה, לידי ויבֹוא הבל, ּבּה .יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם
ּומתחּמם ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ּכרֹוחץ ונמצא ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

ּבחּמין ּגּופֹו סילֹוןּכל הּמביא מים[צינור]. ּבתֹו צֹונן ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָ
שבצינור]חּמין המים הרי[לחמם - טבריה חּמי ּבתֹו אפּלּו , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ

ּובׁשתּיה ּברחיצה ואסּורין ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין .אּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ

לא„. - הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמביא
ׁשל ּפ מּניח וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבׁשביל

ׁשּיחם לא ׁשּיפׁשר, ּכדי - הּמדּורה ּכנגד אדםׁשמן וס . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלא והּוא - הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ּבמים ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹידֹו
נכוית ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל הּמים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָיחּמּו

ּבגדּבהם ּומחּמם ּבׁשּבת.. מעיו ּגּבי על ּומּניחֹו , ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

נֹותנין‰. אין - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי
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.Ëאּלא ׁשאינֹו מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּכרּכם
- וטעם ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹלמראה;
נלקחין אין ׁשּנֹותן, לטעם אּלא ּגּופן לאכילת ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהֹואיל

מעׂשר והּקׁשטּבכסף והּפלּפלין, ּבׂשמים, ראׁשי ,לפיכ . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
והחלּתית[בושם] חריף], ּכּיֹוצא[פרי וכל חריע, וחּלֹות , ְְְְֲִִִֵַַַַֹ

מעׂשר. ּבכסף נלקחין אין - ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָּבאּלּו

.Èלכמ ואם נלקחת; אינּה ּבקדרה, טעם לּתן אם - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשבת
ולחם] חלב מי ּגּופּה,[תערובת אֹוכל ׁשהּוא ּבֹו ְֵֵֶַָוכּיֹוצא

ׁשמן לתֹוכן נתן אם - ומלח מים ערב מעׂשר. ּבכסף ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָנלקחת
ּדמי ּומבליע מעׂשר; ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, הן הרי -ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

הּׁשמן. ּבדמי והּמלח ְְִִֵֶֶֶַַַַַהּמים

.‡Èממעט ׁשהּוא מּפני - מעׂשר ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַאין
ּכהנים אּלא אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה: ְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹאכילתֹו

ׁשמׁש[שטבלו] השמש]מערבי לשקיעת ּומּתרת[והמתינו , ְְֵֶֶֶֶֹֻ
נקבר]לאֹונן וטרם קרובו מת מקֹום;[- ּבכל ונאכלת , ְְְֱֵֶֶֶָָ

יֹום ולטבּול לזרים, מּתר לשקיעה]והּמעׂשר ממתין ,[שאינו ְְְְֲִִֵַַָָֻ
ממעט נמצא ּבירּוׁשלים. אּלא נאכל ואינֹו לאֹונן, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואסּור

הּתרּומה. ואכילת הּמעׂשר ְֲֲֲִִֵַַַַַַָאכילת

.·Èמּפני הּמעׂשר, מּכסף ׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹוקחין
לזרים נאכלין ּבהמֹותׁשהּׁשלמים לֹוקחין היּו ּבראׁשֹונה . ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

מעל להבריחּה ּכדי ׁשני, מעׂשר מּכסף חּלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻלאכלן
מעׂשר מּמעֹות ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ּגזרּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמזּבח;
ׁשאינן לֹוקחין, - ועֹוף חּיה אבל ּבלבד. לׁשלמים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא

לׁשלמים. ְְִִִָראּויין

.‚Èׁשהּוא לפי - מעׂשר מּכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַואין

לבער ׁשּיתּבאר.חּיב ּכמֹו , ְְְִֵֵֶַַָָ

.„Èׁשאינן ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּלֹוקח
ּפי על אף הּמעׂשר, קנה לא - לירּוׁשלים להּגיע ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹיכֹולין

לחּלין הּמעֹות .ׁשּיצאּו ְְִֶַָָֻ

.ÂË,ּבׁשֹוגג - מעׂשר ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח
מעׂשר והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹופין
ואם ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו ּבמזיד, ׁשהיּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמֹות

ׁשּירקבּו עד יּניחם מקּדׁש, .אין ְְִִֵֵֵֶַַָָ

.ÊËּבהמה לֹוקחין אין לירּוׁשליםוכן חּוץ מעׂשר .ּבכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּתעלה ּבמזיד, למקֹומן; הּדמים יחזרּו ּבׁשֹוגג, - לקח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואם
ועֹורּה. היא ּתּקבר מקּדׁש, אין ואם ּבירּוׁשלים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָותאכל

.ÊÈּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
הּמעֹות אֹותן ּכנגד יאכל זה הרי הּמֹוכר, ּברח אם - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשֹוגג
חּוץ ׁשהֹוציא ּכל הּכלל: זה מעׂשר. ּבתֹורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבירּוׁשלים
מת אֹו הּמֹוכר ּוברח מעׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלאכילה
ּדמים יחזרּו קּים, הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; יאכל -ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ
מּדמי ואׁשמֹות וחּטאֹות עֹולֹות הביא אם וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָלמקֹומן.

ּכנגּדן. יאכל ְְֲֵֶַַָֹמעׂשר,

.ÁÈּתאוה לבׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה [חולין]לקח ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
לקח ׁשלמים. קנּו ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי זה הרי -ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
קדּׁשת מּמּנה ּפקעה - מּום ּבּה ונפל לׁשלמים, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּבהמה
כן, ּפי על ואף מעׂשר. הּדמים ואין אֹותּה; ּופֹודה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמעׂשר,

חמׁש. מֹוסיף - לעצמֹו ּפדיּה ְְְִִֶַָָֹאם

.ËÈקנּו[הקדיש]הּמתּפיס לא - לׁשלמים מעׂשר מעֹות ְְְֲִִִֵַַַָָֹ
מעׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ׁשּקדּׁשת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻׁשלמים;
התּפיס אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר

עצמן הּמעׂשר ׁשלמים.לׁשלמים,ּפרֹות קנּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

.Îּבמזיד אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעׂשר אםהאֹוכל - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָֻ
אכל, עצמן הּמעׂשר לּׁשמים{ּפרֹות ידי}יצעק (יצא ְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָ

למקֹומן,שמים) ּדמים יחזרּו - אכל מעׂשר ּכסף ואם .ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
אם ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן יאכל אֹו ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹויעלּו

הּדמים. את להחזיר יכֹול ְְִִֵֶַַָָאינֹו
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הּפת‡. מהתנור]רדּית ׁשאינּה[הוצאתו ּפי על אף - ְִִֵֶַַַַַָ
לאפֹות יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו - הּמדּביקמלאכה . ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָ

מזֹון מּמּנּו מּציל - הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ּבּתּנּור ְְְִִִֶַַַַַַָָָּפת
לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ואףׁשלׁש . ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

ירּדה לא מּציל, ּכׁשהּוא מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל
לכך]ּבמרּדה המיוחד לׁשּנֹות.[כלי ּכדי ּבסּכין, אּלא ְְְְְִֵֶֶַַַָ

מּפני·. ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני
ׁשּבת 'מערב ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבּלנין

ּבׁשּבת לּמרחץ אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ אפּלּוהּוחּמּו'; , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבחּמיןלהּזיע ואפּלּו ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּבת מערב מּתרׁשהּוחּמּו ורגליו, ידיו ּפניו אבל ּבּמה; . ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
האּור ּבחּמי אמּורים? מרחץ;[האש]ּדברים מּׁשּום ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

ּכל ּבהם להׁשּתּטף מּתר ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאבל

ׁשּבּמערֹותּגּופֹו חּמין ּבמים לרחץ ואסּור ׁשהּמערה. מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּכמרחץ ונמצאת זעה, לידי ויבֹוא הבל, ּבּה .יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם
ּומתחּמם ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ּכרֹוחץ ונמצא ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

ּבחּמין ּגּופֹו סילֹוןּכל הּמביא מים[צינור]. ּבתֹו צֹונן ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָ
שבצינור]חּמין המים הרי[לחמם - טבריה חּמי ּבתֹו אפּלּו , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ

ּובׁשתּיה ּברחיצה ואסּורין ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין .אּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ

לא„. - הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמביא
ׁשל ּפ מּניח וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבׁשביל

ׁשּיחם לא ׁשּיפׁשר, ּכדי - הּמדּורה ּכנגד אדםׁשמן וס . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלא והּוא - הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ּבמים ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹידֹו
נכוית ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל הּמים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָיחּמּו

ּבגדּבהם ּומחּמם ּבׁשּבת.. מעיו ּגּבי על ּומּניחֹו , ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

נֹותנין‰. אין - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי
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הרּבה מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים לתֹוכּהלּה יּתן לא וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּכמבּׁשלֹו ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ׁשל מיםּפ הּוא נֹותן אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

צֹונן ׁשל אמּבטי לתֹו .חּמין ְְִִֵֶַַָ

.Âמים[דוד]מחם לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
להפׁשירן ּכדי צֹונן,צֹונן, מים לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר ; ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻ

ראׁשֹון, ּבכלי יהיּו ׁשּלא והּוא - החּמין לתֹו צֹונן מּפניאֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַֹ
הרּבה מחּממן ּפיׁשהּוא על אף - רֹותחת קדרה וכן . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּתבלין לתֹוכּה יּתן לא האׁש, מעל נֹותןׁשהֹורידּה אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
אׁש ּגּבי על אּלא מתּבּׁשל אינֹו ׁשהּמלח מלח, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלתֹוכּה

ּפיּגדֹולה על אף - לקערה מּקדרה הּתבׁשיל צק ואם . ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ
ּתבלין; הּקערה לתֹו לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, רֹותח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשהּוא

מבּׁשל אינֹו ׁשני .ׁשּכלי ְְִִֵֵֵֶַ

.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין[צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ
החמץ ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל יֹוםּבצֹונן; ׁשתה ואם . ְְְֲִֵֶֶַָָָֹ

וׁשּׁשי ּבצֹונן,[לרפואה]חמיׁשי ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָ
אם יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, עד ּבחּמה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומּניחֹו

מּלׁשּתֹות .ּפסק ְִִַָ

.Áמּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ּבחּמין לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשּבת
מעֹולם ּבחּמין ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּגמר הדחתֹו היתה לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו מדיחין -ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ

ּבחּמין[בישולו]מלאכּתֹו אֹותֹו ׁשֹורין אין אבל ;. ְְְֲִִֵַַָ

.Ëּבתֹולדֹות להחם ׁשאסּור ּפי על אף ּבחּמה, להחם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר
לּתן מּתר ,לפיכ לאׁש; מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻחּמה
לתֹו יפים מים נֹותנין וכן ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש צֹונן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמים

ׁשּיּצֹונ ּבׁשביל רעים הּבֹורמים לתֹו ּתבׁשיל ונֹותנין ּו. ְְְְְִִִִִִִֶַַַָ
ׁשמּור ׁשּיהא .ּבׁשביל ְְִִֵֶָ

.Èנֹותנֹו אֹו ּפּתֹו, ּבהן וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
אסּור, - הרּבה אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, - הּתבׁשיל ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלתֹו

הּתבׁשיל מּמלאכת מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה לאמּפני וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
עּזין מלח מי מאוד]יעׂשה מלח[מלוחים ׁשליׁשי ׁשני והם , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

מּוריס ּכעֹוׂשה ׁשּנראה מּפני מים, במלח]ּוׁשליׁש כבוש .[דג ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָ
מּפני אסּור, - ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון אבל ּביצה; למלח ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֻּומּתר

אסּור והּכֹובׁש ּבׁשּבת, ּכבׁשין ּככֹובׁש ׁשהּואׁשּנראה מּפני , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ואֹוכל.ּכמבּׁשל ּבמלח, ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון לטּבל ּומּתר . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֻ

.‡Èיין אבל לאכלן; ּבׁשּבת ּופלּפלין ּודבׁש יין לערב ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻמּתר
לאכילת ראּוי זה ׁשאין אסּור, - אפרסמֹון וׁשמן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּומים

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבריאים. ְְִִֵֵֶַָֹ

.·Èצמח]חרּדל ממחֹו[גרעיני למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ
יטרף ולא ּדבׁש; לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי, ּבין ּבּיד [יערבבּבין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹ

מערבבכח] אּלא ׁשחלים, ירק]. ׁשּבת,[מין מערב ׁשּטרפן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אּלא יטרף, ולא ותבלין; וחמץ ׁשמן לתֹוכן נֹותן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלמחר
לתֹו נֹותנֹו למחר ׁשּבת, מערב ׁשרּסקֹו ׁשּום ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָמערב.

מערב אּלא יׁשחק, ולא .הּגריסין; ְְְְִִִֵֶַָָֹֹ

.‚È,לפיכ ּגֹוזז; מּׁשּום חּיב האדם, מּגּוף ׂשער ְִִִֵֵֵַַָָָָָָהּנֹוטל
הּידים את לרחץ וּדאי,אסּור הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

אהלה צמח]ּכגֹון הּידים[מין את לחף ּומּתר ּבֹו. וכּיֹוצא ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ועפר לבֹונה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָּבעפר

מתּכּון. אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער יּׁשיר ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
מּׁשיר ׁשאינֹו ּדבר עם וּדאי הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּדבר ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָערב
ּבֹו; לחף מּתר מּׁשיר, ׁשאינֹו מּדבר הרב היה אם - ִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻוּדאי

אסּור. לאו, ְִָָואם

.„Èׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור
ּבּה שפתה]יּׁשיר המדלּדלין[באמצעות [שערותנימין ְְִִִִַַָָֻ
ּבּכתלבולטות] קבּועה ואפּלּו הּׂשער, מראהמן אבל ; ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

קבּועה אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - מּתכת ׁשל .ׁשאינּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

.ÂËמּפני חּיב ּכסּות, והּסֹוחט מלּבן; מּׁשּום חּיב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָהמכּבס,
מכּבס מֹוׁשהּוא אֹו מטלית לדחק אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִֵֶַַָָֹ

האׁשיׁשה ּבפי ּבהן, לסתמּה[פך]וכּיֹוצא ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
סח לידי יבֹוא ׁשּמא אם.יטה- אּלא ּבספֹוג, מקּנחין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

יסחט ׁשּלא - אחיזה ּבית לֹו יׁש חביתּכן מכּסין ואין . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹ
מּוכן ׁשאינֹו ּבבגד ּבּה, וכּיֹוצא מים -[מיועד]ׁשל לּה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

יסחט ׁשּמא .ּגזרה ְְִֵֶָָֹ

.ÊËצרי ּׁשהּוא מה מּמּנה מּציל ּבׁשּבת, חבית לֹו ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנׁשּברה
ּביין יסּפג ׁשּלא ּובלבד ּולאֹורחיו, לֹו הספוגלׁשּבת [ישרה ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

לכלי] ויסחוט ּבׁשמןביין יטּפח אֹו ויקנח, בשמן ידו [יטבול ְְִֶֶַ
יבֹואלכלי] ׁשּמא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

סחיטה ּומּניחלידי ּכלי מביא מּמּנה? מּציל וכיצד . ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ויקלט אחר ּכלי יביא ולא מהאויר]ּתחּתיה; ּכלי[היין , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ

ויצרף הגג]אחר מן הנוזל ויקבל לגג ׁשּמא[סמוך ּגזרה - ְִֵֵֵֶַָָָ
הרּבים רׁשּות ּדר ּכלי מביאיביא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו . ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

ולא לראׁשֹון. ּומצרפֹו אחר ּכלי וקֹולט, אחר ּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹמּביתֹו
יקלט ּכ ואחר יזמין אּלא יזמין, ּכ ואחר ואםיקלט ; ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֹ

מּתר[התחכם]הערים זה, .ּבדבר ְֱִֶֶָָָֻ

.ÊÈמכסּכסֹו ּבגדֹו, ׁשעל ואינֹו[משפשפו]טיט מּבפנים; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ
ּבצּפרן, לגרדֹו ּומּתר יכּבס. ׁשּמא ּגזרה - מּבחּוץ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמכסּכסֹו

ילּבנֹו ׁשּמא חֹוׁשׁש הּסּודר.ואינֹו את [לאחרהמכסּכס ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּתר,הכביסה] - החלּוק אבל מלּבנֹו; ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְְֲִֵֶֶַָָָָֻ

לרּככֹו אּלא ּכּונתֹו ׁשאין .מּפני ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

.ÁÈסנּדל אֹו ּובצֹואה,[מעור]מנעל ּבטיט ׁשּנתלכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
לׁשכׁשכֹו אסּור[לנענעו]מּתר לכּבסֹו, אבל ואין.ּבמים; ְְְְְְְֲִֵַַַָָָֻ

את ּומקּנחין סכין אבל סנּדלים, ולא מנעלים לא ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹֹמגרדין
מקּנחֹוהיׁשנים טּנּוף, אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ּכר . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מים עליה נֹותנין עֹור, ׁשל על היתה ואם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּבסמרטּוט;
ׁשּתכלה .עד ְִֶֶַ

.ËÈּובזנב הּסּוס, ּבזנב מקּנחּה - ּבטיט ידֹו ׁשּנתלכלכה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
לא אבל הּקֹוצין; ּבּה לאחז העׂשּויה הּקׁשה ּובּמּפה ֱֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּפרה,
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - הּידים את ּבּה ׁשּמקּנחין ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבמּפה

הּמּפה את לכּבס ויבֹוא ּבחל, .עֹוׂשה ְְְֵֶֶַַַָָֹ

.Îּבלּונטיתֹו מסּתּפג - ּבּמים ׁשרחץ במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ
יסחט ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ׁשּנׁשרּוּומביאּה מי וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹ

ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין[נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ
יסחט ׁשּמא ואסּורחֹוׁשׁשין .ּבתֹו ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָֹ

ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ּגזרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו;
ליּבׁשּה' ּוׁשטחּה מּפניּבׁשּבת, חכמים ׁשאסרּו מקֹום וכל ; ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ

אסּור חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, .מראית ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
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.‡Îאת[מקוואות]מטהרֹותׁשּתי נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְֲֵֵֵֶַַַ
מבד]הּפקק [מחברּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ְְִִִֵַַַָָ

ּבאהמקוואות] ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ּומחזיר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
הּמים ׁשּיצאּו ּדעּתֹו ׁשהרי סחיטה, הפקקלידי יהיה [שלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

הּמּטלטל,מהודק] ּדבר ּובכל ּבסּודרין הּביב את ּופֹוקקים .ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
הּכלים; ועל האכלים על הּמים יצּופּו ׁשּלא איןּכדי אבל ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

יסחט ׁשּמא - לּבֹור הּמים ׁשּירדּו ּכדי הּביב את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּפֹוקקין
ּבּמים ׁשרּוי הּפקק ׁשהרי ׁשּדֹוחק, .ּבעת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם[שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ׁשּמתּקנין[לקמטם ּכדר , ְְְְְִִִֶֶֶַָָ

אֹותן ּכׁשּמכּבסין הּבגדים הּכליםּבחל מקּפלין אין וכן ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ּ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
ּומתלכל מתמע הּוא ׁשהרי לבן, חדׁש ּבגד ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּוא
לקּפל אבל אחד; איׁש אּלא יקּפל לא ּוכׁשּיקּפל, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּיד.

אסּור. ְִִַָּבׁשנים,

.‚Îמלאכֹות מאבֹות לאּׁשההּצֹובע, אסּור ,לפיכ ; ְְְֲִִֵֵַַָָָָ
סרק ּכצֹובעת[אודם]להעביר ׁשהיא מּפני ּפניה, .על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

מלאכֹות מאבֹות הּכרוהּתֹופר, למּלאת אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹ
ּבמֹוכין החדׁשים בדים]והּכסת ׁשּמא[אגודות ּגזרה - ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

מחזירין הּכסת, מן אֹו הּכר מן ׁשּנׁשרּו מֹוכין אבל ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹיתּפר;
ּבׁשּבת .אֹותם ְַָָ

.„Îמלאכֹות מאבֹות ּבגדיוהּקֹורע, ׁשּנסּתּבכּו מי ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבצנעה מפריׁשם - יראוהו]ּבקֹוצים ּכדי[שלא ּומתמהמּה , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

לא ׁשהרי ּכלּום, חּיב אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא
חדׁשיםנתּכּון ּכלים ללּבׁש ּומּתר -[בגדים]. נקרעּו ואם , ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָֹֻ
ּפֹוצעיןנקרעּו חֹוׁשׁשין[שוברים]. ואין ּבמטלית, האגֹוז את ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָ

ּתּקרע .ׁשּמא ִֵֶַָָ

.‰Îּבֹונה מּׁשּום חּיב הּדלתֹותהּתֹוקע, ּכל ,לפיכ ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ
נֹוטל לא לּקרקע, ּגזרההמחּברֹות - מחזירין ולא אֹותן ין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻ

יתקע ּומגּדלׁשּמא ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל ארונות]. ,[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] ּכבֹונה[מסרקים ׁשּנראה מּפני מחזיריןאֹותֹו, ואין . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַ
חליֹות ׁשל המפּצל[חלקים]מנֹורה ּכּסא ולא מכמה, [מורכב ְְְְִֵֶַָָֹֻֻ

ׁשּנראהחלקים] מּפני - ּבהן וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ
ּפטּור - החזיר ואם ׁשאיןּכבֹונה; ּבכלים[דין], ואיןּבנין , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

להחזירֹו מּתר רפּוי, היה ואם ּבכלים; מתּקניןסתירה ואין . ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻ
ׁשדרה ׁשל מּפני[שבגבו]חליֹות זֹו, ּבצד זֹו קטן ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָָָֻ

ּכבֹונה .ׁשּנראה ְְִֶֶֶ

.ÊÎּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל איןהעֹוׂשה ,לפיכ . ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכּתחּלה עראי אהל עראיעֹוׂשין אהל סֹותרין ולא ּגזרה, - ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

אהל סתר אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו יעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּמא

ּבׁשּבת עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ּפטּור. ּכיצד?עראי, . ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֻ
והיתה הּכתלים, על אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָטּלית
- מתּוח טפח ּגג מּמּנה נׁשאר אם - הּׁשּבת קדם ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכרּוכה

ּגדֹול אהל ׁשּיעׂשה עד ּבׁשּבת, ּכּלּה את מֹותח זה וכןהרי . ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.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 , ְְְִִֵֶֶַַָָ
קבע לא אהל, עׂשּית ּדר זה ׁשאין - אהל ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹּתחּתיהן

עראי .ולא ְֲַֹ

.ËÎמּׁשלׁשה ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּכל
אֹותֹו והעֹוׂשה עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹסמּו

ּפטּור ּבׁשּבת, ּכפּולהלכּתחּלה טּלית לשנים]. [מקופלת ְְְְִִַַַָָָָ
ׁשּבת מערב ּבהן ּתלּויה ׁשהיא חּוטין עליה מנתׁשהיּו [על ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

בהם] לנטֹותּהלמשכה מּתר מּתר[לפורסה], הּפרכת, וכן . ְְִֵֶַָָָָֹֻֻ
לפרקּה ּומּתר .לנטֹותּה ְְְִָָָָֻ

.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל ּבגּגּה[אוהל ׁשאין ְֲִִֵֶַַָָ
הֹואיל - טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,

לכך מתּקנת לפריסה]והיא שבת מערב מּתר[מוכנה , ְְְְִֶֶָָֻֻ
מׁשלׁשלת ּתהיה ׁשּלא והּוא, לפרקּה: ּומּתר ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹֻֻלנטֹותּה

טפח[פרוסה] הּמּטה ּפקקמעל וילון]. ּבזמן[כעין - החּלֹון ְְִִֵֶַַַַַַַָ
ּתלּוי ואינֹו קׁשּור ׁשאינֹו ּפי על אף - לכ מתּקן ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשהּוא

החּלֹון[בחלון] ּבֹו לפקק מּתר ,. ְִַַָֹֻ

.‡Ïׁשהיא מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע
הֹוציא ואם ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל ְְְְְִִֵֶַָָָֹֻעֹוׂשה

אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים אהל,[רק]מן ּכמֹו ּפניו ּכנגד ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
קׁשה ׁשהֹוציאּה הּׂשפה והיתה הראׁש, על מהּדק ְְְְִֶַַָָָָָָָָָָָֹֻוהיה
עראי אהל עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני אסּור, - ּגג ּכמֹו .ּביֹותר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹ

.·Ïּכדי[תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּפרכת היתה אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
היתה ואם אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָּגדֹולה
ׁשאי עׂשרה; ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין ּגג, לּה ׁשּיׁש ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכּלה
עראי אהל ותעׂשה הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ׁשּלא .אפׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד
ּפיה מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנןמּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מצרית מחורר][סּבכפיפה הּכפיפהל קרקעית יגּביּה לא - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹ
עראי אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי .מן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

ה'תש"ע תשרי י' שני יום

כג ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

נקב‡. ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה
ּולהֹוציא האֹורה להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, לּול ְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשל

ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי - מלאכה]ההבל ;[גמר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָ
ּבלבד, להֹוציא עׂשּוי היה אפּלּו נקב, ּכל על ּגזרּו ,ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָלפיכ
ׁשחּיבין נקב לעׂשֹות יבֹוא ׁשּמא - ּבלבד להכניס ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָאֹו

חדׁש נקב ּבחבית נֹוקבין אין זה ּומּפני ואיןעליו. , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ּבֹו נוסף]מֹוסיפין יׁשן[נקב נקב ּפֹותחין אבל [שנסתם]. ְֲִִִֶֶָָָ

היה ׁשאם הּׁשמרים; מן למּטה הּנקב יהיה ׁשּלא והּוא, -ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
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.‡Îאת[מקוואות]מטהרֹותׁשּתי נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְֲֵֵֵֶַַַ
מבד]הּפקק [מחברּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ְְִִִֵַַַָָ

ּבאהמקוואות] ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ּומחזיר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
הּמים ׁשּיצאּו ּדעּתֹו ׁשהרי סחיטה, הפקקלידי יהיה [שלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

הּמּטלטל,מהודק] ּדבר ּובכל ּבסּודרין הּביב את ּופֹוקקים .ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
הּכלים; ועל האכלים על הּמים יצּופּו ׁשּלא איןּכדי אבל ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

יסחט ׁשּמא - לּבֹור הּמים ׁשּירדּו ּכדי הּביב את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּפֹוקקין
ּבּמים ׁשרּוי הּפקק ׁשהרי ׁשּדֹוחק, .ּבעת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם[שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ׁשּמתּקנין[לקמטם ּכדר , ְְְְְִִִֶֶֶַָָ

אֹותן ּכׁשּמכּבסין הּבגדים הּכליםּבחל מקּפלין אין וכן ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ּ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
ּומתלכל מתמע הּוא ׁשהרי לבן, חדׁש ּבגד ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּוא
לקּפל אבל אחד; איׁש אּלא יקּפל לא ּוכׁשּיקּפל, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּיד.

אסּור. ְִִַָּבׁשנים,

.‚Îמלאכֹות מאבֹות לאּׁשההּצֹובע, אסּור ,לפיכ ; ְְְֲִִֵֵַַָָָָ
סרק ּכצֹובעת[אודם]להעביר ׁשהיא מּפני ּפניה, .על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

מלאכֹות מאבֹות הּכרוהּתֹופר, למּלאת אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹ
ּבמֹוכין החדׁשים בדים]והּכסת ׁשּמא[אגודות ּגזרה - ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

מחזירין הּכסת, מן אֹו הּכר מן ׁשּנׁשרּו מֹוכין אבל ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹיתּפר;
ּבׁשּבת .אֹותם ְַָָ

.„Îמלאכֹות מאבֹות ּבגדיוהּקֹורע, ׁשּנסּתּבכּו מי ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבצנעה מפריׁשם - יראוהו]ּבקֹוצים ּכדי[שלא ּומתמהמּה , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

לא ׁשהרי ּכלּום, חּיב אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא
חדׁשיםנתּכּון ּכלים ללּבׁש ּומּתר -[בגדים]. נקרעּו ואם , ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָֹֻ
ּפֹוצעיןנקרעּו חֹוׁשׁשין[שוברים]. ואין ּבמטלית, האגֹוז את ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָ

ּתּקרע .ׁשּמא ִֵֶַָָ

.‰Îּבֹונה מּׁשּום חּיב הּדלתֹותהּתֹוקע, ּכל ,לפיכ ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ
נֹוטל לא לּקרקע, ּגזרההמחּברֹות - מחזירין ולא אֹותן ין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻ

יתקע ּומגּדלׁשּמא ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל ארונות]. ,[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] ּכבֹונה[מסרקים ׁשּנראה מּפני מחזיריןאֹותֹו, ואין . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַ
חליֹות ׁשל המפּצל[חלקים]מנֹורה ּכּסא ולא מכמה, [מורכב ְְְְִֵֶַָָֹֻֻ

ׁשּנראהחלקים] מּפני - ּבהן וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ
ּפטּור - החזיר ואם ׁשאיןּכבֹונה; ּבכלים[דין], ואיןּבנין , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

להחזירֹו מּתר רפּוי, היה ואם ּבכלים; מתּקניןסתירה ואין . ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻ
ׁשדרה ׁשל מּפני[שבגבו]חליֹות זֹו, ּבצד זֹו קטן ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָָָֻ

ּכבֹונה .ׁשּנראה ְְִֶֶֶ

.ÊÎּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל איןהעֹוׂשה ,לפיכ . ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכּתחּלה עראי אהל עראיעֹוׂשין אהל סֹותרין ולא ּגזרה, - ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

אהל סתר אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו יעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּמא

ּבׁשּבת עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ּפטּור. ּכיצד?עראי, . ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֻ
והיתה הּכתלים, על אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָטּלית
- מתּוח טפח ּגג מּמּנה נׁשאר אם - הּׁשּבת קדם ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכרּוכה

ּגדֹול אהל ׁשּיעׂשה עד ּבׁשּבת, ּכּלּה את מֹותח זה וכןהרי . ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.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 , ְְְִִֵֶֶַַָָ
קבע לא אהל, עׂשּית ּדר זה ׁשאין - אהל ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹּתחּתיהן

עראי .ולא ְֲַֹ

.ËÎמּׁשלׁשה ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּכל
אֹותֹו והעֹוׂשה עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹסמּו

ּפטּור ּבׁשּבת, ּכפּולהלכּתחּלה טּלית לשנים]. [מקופלת ְְְְִִַַַָָָָ
ׁשּבת מערב ּבהן ּתלּויה ׁשהיא חּוטין עליה מנתׁשהיּו [על ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

בהם] לנטֹותּהלמשכה מּתר מּתר[לפורסה], הּפרכת, וכן . ְְִֵֶַָָָָֹֻֻ
לפרקּה ּומּתר .לנטֹותּה ְְְִָָָָֻ

.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל ּבגּגּה[אוהל ׁשאין ְֲִִֵֶַַָָ
הֹואיל - טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,

לכך מתּקנת לפריסה]והיא שבת מערב מּתר[מוכנה , ְְְְִֶֶָָֻֻ
מׁשלׁשלת ּתהיה ׁשּלא והּוא, לפרקּה: ּומּתר ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹֻֻלנטֹותּה

טפח[פרוסה] הּמּטה ּפקקמעל וילון]. ּבזמן[כעין - החּלֹון ְְִִֵֶַַַַַַַָ
ּתלּוי ואינֹו קׁשּור ׁשאינֹו ּפי על אף - לכ מתּקן ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשהּוא

החּלֹון[בחלון] ּבֹו לפקק מּתר ,. ְִַַָֹֻ

.‡Ïׁשהיא מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע
הֹוציא ואם ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל ְְְְְִִֵֶַָָָֹֻעֹוׂשה

אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים אהל,[רק]מן ּכמֹו ּפניו ּכנגד ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
קׁשה ׁשהֹוציאּה הּׂשפה והיתה הראׁש, על מהּדק ְְְְִֶַַָָָָָָָָָָָֹֻוהיה
עראי אהל עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני אסּור, - ּגג ּכמֹו .ּביֹותר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹ

.·Ïּכדי[תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּפרכת היתה אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
היתה ואם אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָּגדֹולה
ׁשאי עׂשרה; ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין ּגג, לּה ׁשּיׁש ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכּלה
עראי אהל ותעׂשה הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ׁשּלא .אפׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד
ּפיה מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנןמּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מצרית מחורר][סּבכפיפה הּכפיפהל קרקעית יגּביּה לא - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹ
עראי אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי .מן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

ה'תש"ע תשרי י' שני יום
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נקב‡. ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה
ּולהֹוציא האֹורה להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, לּול ְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשל

ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי - מלאכה]ההבל ;[גמר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָ
ּבלבד, להֹוציא עׂשּוי היה אפּלּו נקב, ּכל על ּגזרּו ,ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָלפיכ
ׁשחּיבין נקב לעׂשֹות יבֹוא ׁשּמא - ּבלבד להכניס ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָאֹו

חדׁש נקב ּבחבית נֹוקבין אין זה ּומּפני ואיןעליו. , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ּבֹו נוסף]מֹוסיפין יׁשן[נקב נקב ּפֹותחין אבל [שנסתם]. ְֲִִִֶֶָָָ

היה ׁשאם הּׁשמרים; מן למּטה הּנקב יהיה ׁשּלא והּוא, -ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
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הּׁשמרים מן החבית]למּטה עׂשּוי[בתחתית זה הרי - ְְֲִִֵֶַַָָָ
לפתחֹו ואסּור .לחּזק, ְְְְֵַָָ

מגּופה·. הטיט]נֹוקבין מּמּנה[סתימת להֹוציא חבית ׁשל ְְְִִִִֶֶָָָ
מּפני אסּור, - מּצּדּה אבל למעלה; ׁשּיּקבּנה ּובלבד ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָיין,

ּכלי ּכמתּקן מּמּנהׁשהּוא לאכל החבית את אדם ׁשֹובר . ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּומביא[תאנים]ּגרֹוגרֹות ּכלי; לעׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ

האֹורחין, לפני ּבסיף ראׁשּה את ּומּתיז יין, ׁשל חבית ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאדם
ׁשאין חֹוׁשׁש, לּבֹוואינֹו נדיבּות להראֹות אּלא .ּכּונתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

נקב;‚. ּכל לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם
ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו - החבית נקב לסּתם אסּור ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ
אֹו ּבקיסם ׁשּיסּתם ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמתמרח,

אדמה]ּבצרֹור ּכדי[רגב אכל ׁשם הּניח אם אבל קטן. ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
להערים ּומּתר מּתר; - נסּתם הּנקב ונמצא ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻלהצניעֹו,

זה[להתחכם] .ּבדבר ְֶָָ

מּכה„. מּׁשּום עליו חּיב מלאכה, ּגמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל
ּבאיזהּבפּטיׁש ּכלי המתּקן אֹו ׁשהּוא, ּכל הּגֹורד זה, ּומּפני . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

חּיב - ׁשּיתּקן ׁשירּדבר ׁשל קֹול להׁשמיע אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשירּבׁשּבת ּבכלי ּבין ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ּבׁשאר, ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ

הּלּוח, על אֹו הּקרקע, על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָּדברים.
האגֹוז את לקרקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת ּכנגד ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
וכּיֹוצא זה ּכל - ׁשּיׁשּתק ּכדי ּבזּוג ּבֹו לׂשחק אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלּתינֹוק,

ׁשיר ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה אסּור; .ּבֹו, ְְְִֵֵֵֶַָָָ

מסּפקין‰. ירך]אין על מטּפחין[יד ולא מרּקדין, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ
כף]ּבׁשּבת אל ׁשיר[כף ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה ּולסּפק- ; ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

מּתר ידֹו, ׁשּמאלאחר ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין . ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּיטין ׁשל חבית ּבּה,יתּקן לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה . ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּיטין ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ּבא לּהׁשאינֹו ׁשּיהיה והּוא ; ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמים מּמּנה יעקר ׁשּלא מּקפת, הּכרׂשפה ׁשּיהיה ּכדי , ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

הּים. ּובין ּבינּה ְְֵֵֵֶַָָוהפרׁש

.Â;ּכלי ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין
להכניסּה מּתר - מתּקנת ׁשאינּה ּפי על אף - חתּוכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהיתה
ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת החבית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבנקב

הּנקביתּקן ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
מרזב ּכעֹוׂשה ׁשהּוא מּפני הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל

הּנירּבׁשּבת את קֹורעין ואין החרׂש, את ׁשֹוברין ואין . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
צלייתו] בעת הדג תחת ּכלי[להניחם ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ,. ְְְִִִֵֵֶַ

.Êגפן]זמֹורה ּבטפיח[ענף קׁשּורה לשאיבתׁשהיא קטן [פך ְְְִִֶַָָָ
ממּלאיןמים] אין קׁשּורה, אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

יקטם ׁשּמא ּגזרה - ויתּקנה[יקצוץ]ּבּה לחףאֹותּה אסּור . ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּבגרתיקֹון[לשפשף] ּכסף מלּבנןטיט][מיןּכלי ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

מלאכּתֹו וגֹומר ּכלי, ּכמתּקן ונמצא עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכדר
ּובנתר ּבחֹול אֹותֹו חֹופפין אבל עפר]ּבׁשּבת; ּכל[מין וכן . ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

ּדבר. ּבכל אֹותם חֹופפין קערֹותהּכלים, להדיח ואסּור ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
גדולות]ואלּפסין ׁשהּוא[מחבתות מּפני ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

אחרת סעּודה ּבהן לאכל הדיחן ּכן אם אּלא ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכמתּקן,
וקיתֹונֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּכלי אבל ׁשּבת; ְְְְְֲִִֵַָָָָּבאֹותּה

לׁשתּיה[קנקנים] קבע ׁשאין עת, ּבכל להדיחן מּתר ואין- . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

למֹוצאי עליהן ליׁשן ּכדי ּבׁשּבת, הּמּטֹות את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמּציעין
לׁשּבת ׁשּבת מּלילי מּציעין אבל .ׁשּבת; ְֲִִִֵֵַַַַָָָָ

.Áׁשהּוא 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 ּבׁשּבתשלישי ּכלים הּמטּביל .ְְִִֵַַַָ

ּבהן יׁשּתּמׁש ּבׁשֹוגג, עד- ּבהן יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשּבת ּבׁשּבת;למֹוצאי הּטמאים הּמים את להטּביל ּומּתר . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

ּכלי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי נֹותנן יעׂשה? ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּכיצד
ּומט הּמקוהאבנים, מי ׁשּיעלה עד ּבמקוה הּכלי ּביל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ויטהרּו .עליהן, ְְֲֲִֵֶ

.Ëמגּביהין ּבׁשּבת,[מפרישים]ואין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵַַַַָ
מתּקן היה ׁשּלא ּדבר ּכמתּקן ׁשּנראה .מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ

.Èהּוא מלאכֹות מאבֹות ּכדרמעּבד, ּבׁשמן עֹור והמרּכ ; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
יסּו לא ,לפיכ וחּיב. מעּבד, זה הרי - עֹוׂשין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעּבדנין
הּסנּדל ּבתֹו אֹו הּמנעל ּבתֹו והיא ּבׁשמן, רגלֹו את ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאדם

ולֹובׁש ׁשמן, רגלֹו את הּוא ס אבל [אח"כ]החדׁשים; ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
חדׁשים ׁשהן ּפי על אף סנּדלֹו, אֹו ּגּופֹומנעלֹו ּכל וס . ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ּומתעּגל קטבּוליא[מתגלגל]ׁשמן, ּגּבי עור]על [משטח ְְִֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשמן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחדׁשה,

ׁשּיצחצח ּכדי היה[יבריק]מּועט, אם אבל ּבלבד; העֹור ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
אסּור, זה הרי - העֹור ׁשּירּכ ּכדי הרּבה, ׁשמן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבׂשרֹו
מּתר ּביׁשנים, אבל ּבחדׁשים; והּכל ּכמעּבדֹו. ׁשהּוא .מּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

.‡Èרטּיה העֹור;[תחבושת]הממרח את מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָָ
ימרח ׁשּמא ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,לפיכ. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשעוה מּׁשּום ּגזרה - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן .ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

.·Èמלאכֹות מאבֹות ּבפּוּכֹותב, לכחל אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִִֵֵָָָֹ
העיניים] סביב אפר במין מּפני[לצבוע ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְִֵֵַַָוכּיֹוצא

ּככֹותב יכּתבׁשהּוא ׁשּמא ּגזרה - ּולהלוֹות ללוֹות ואסּור .. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
יכּתב ׁשּמא ּגזרה - ּולהׂשּכיר ולמּכר לקנֹות אסּור לאוכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ

לֹו לׂשּכר לחברֹו יאמר ולא ּבׁשּבת, ּפֹועלים אדם ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹיׂשּכר
מחברֹוּפֹועלין אדם ׁשֹואל מּתר; ּולהׁשאיל, לׁשאל אבל . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹֻ

'הלוני' לֹו יאמר ׁשּלא ּובלבד ׁשמן, וכּדי יין .ּכּדי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ

.‚Èּבּפה הּמֹוכר המכירה]אחד על החליטו ּבמסירה[רק אֹו ְִִֵֶֶַַָָ
ּבמאזנים ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, ׁשאסּור- ּוכׁשם ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ולמּדדלׁשקל למנֹות אסּור ּכ ּבּיד- ּבין מּדה ּבכלי ּבין , ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹֹ
ּבחבל. ֵֶֶַּבין

.„Èמקּדׁשין ולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹֹאין
יכּתב[אשה] ׁשּמא ּגזרה מקּדיׁשין- ואין לה']. ולא[קודש , ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ

עלי]מעריכין פלוני מחרימין[ערך ולא הבית], לבדק [נכסיו ְְֲִִִִַַֹ
ּתרּומה מגּביהין ואין ּוממּכר; ּכמּקח ׁשהּוא מּפני -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

למקּדיׁש ּדֹומה ׁשּזה ועֹוד,ּומעׂשרֹות, ׁשהפריׁש, ּפרֹות אֹותן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ
הּבהמה את מעּׂשרין ואין ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמּפני

בהמה] ּבסקרה[מעשר ירׁשם ׁשּמא ּגזרה אדום- [צבע ְְְְִִֵֶָָָֹ
העשירי] בו וחגיגתֹושמסמנים ּבׁשּבת, ּפסחֹו אדם ּומקּדיׁש .ְְְֲִִִַַַָָָָ

הּיֹום מצות ׁשּזֹו - טֹוב איןּביֹום ּכ מקּדיׁשין, ׁשאין ּוכׁשם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ל-]מקּדׁשין הפרה אפר מטילין חּטאת[- .מי ְְִֵַַָ

- r"yz'd ixyz 'i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה
מֹוצאי עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּבׁשֹוגג,

הּפרֹותׁשּבת את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ ּובין באכילה]. .[ומותרים ִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבׁשֹוגג ּבין ּבׁשּבת, הּמחרים אֹו הּמערי אֹו הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָוכן
טֹוב ּביֹום לֹומר צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ּבמזיד .ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

קנה ּבׁשּבת, לחברֹו הּמקנה הּדמאיוכן את מעּׂשרין . ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הם] מופרשים שספק הארץ עם אבל[פירות הּׁשמׁשֹות, ְֲֵַָָּבין
הּוּדאי את .לא ֶַַַֹ

.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל[הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
ל אֹו ּפיּדמאי על אף ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹ

ּבצד ּומּנחין ידּועין הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּיחד
למּודים עני אֹו ּכהן היה ואם אצלֹו,[רגילים]הּפרֹות. לאכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לּכהן ׁשּיֹודיע ּובלבד ויאכלּו, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹיבֹואּו
עני' מעׂשר מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לעני ויֹודיע מעׂשר', .ּתרּומת ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

.ÊÈלהפיס מּפני[להגריל]אסּור ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ
ּוממּכר ּכמּקח ּבניׁשהּוא ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ; ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ

משחק]ביתֹו מּפני[דרך קטּנה, מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה על ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ
מקּפידין .ׁשאין ְִִֵֶַ

.ÁÈּבין ּבׁשּבת, להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאסּור
,לפיכ יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשעבר,
סאין 'ּכּמה ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחׁשּבֹונֹות
ּבנֹו', ּבחתנּות הֹוציא ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו ְְְְְִִִִַַָָָָָָָהיה
ּכלל צר ּבּה ׁשאין ּבטלה ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב ּבחל[מותר]- .ּכמחּׁשב ְְְְִֵֵַַַַָָֹ

.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור [חובות ְְְְִִֵֶָ
ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא - למחקּבׁשּבת אתא אדם מֹונה . ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ּפרּפרֹותיו ואת מעדנים]אֹורחיו מן[מיני לא אבל מּפיו, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי יקרא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּכתב,
לקרֹותן, מּתר - הּכתל על אֹו הּטבלא על חקּוקין ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהּׁשמֹות

ּבׁשטר מתחּלף ׁשאינֹו המהּלמּפני ּבכתב לקרֹות ואסּור . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּצּורה הּדיֹוקני[ציור]ּתחת אדם]ותחת .ּבׁשּבת[ציור ְְְְֵַַַַַַַָָ

ּבּכתּובים לקרֹות וכו']אף איוב משלי ּבׁשּבת[תהלים ְְְִִַַַָ
ּבית ּבּטּול מּׁשּום ּגזרה - אסּור הּמדרׁש, ּבית ְְְִִִִֵֵֵַַָָָּבׁשעת
ויּמנע וקֹורא, ּבביתֹו יֹוׁשב אחד ּכל יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמדרׁש;

הּמדרׁש .מּבית ְִִֵַָ

.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 מּפני; , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ממֹונֹו על ּבהּול מזֹוןׁשאדם אּלא יּציל ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ . ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

להׁשּתּמׁש ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהּוא
מן מתיאׁש ׁשּנמצא ללּבׁש; ׁשּיכֹול ּובגדים ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבהן

ּכּבּוי לידי ּבא ואינֹו וכליוהּכל, מזֹונֹו אף ערבּו, לא ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ
מּציל. ִֵַאינֹו

.‡Î,ׁשּבת ּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומה
והראּוי לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְְִִַָָָָָָָָָֹמּצילין
ׁשּתי מזֹון מּמּנה מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלבהמה

מּציל ּבמנחה, אחתסעּודֹות; 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 ְַָָֻ

.‚Îּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?
ּדבלה ׁשל ועּגּול יבישות]סעּודֹות; תאנים ׁשל[גוש וחבית , ְְְְִִֵֶֶָָ

להֹוציא,יין ׁשּיכֹול ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מּתר - אחת ּבבת מלאה .והֹוציאּה ְְְִֵַַַָָָֻ

.„Îואחד 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 ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יֹום היה אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּכּפּורים
זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵַַַָָֹהּכּפּורים,

הּבאה ׁשהּואלׁשּבת ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה . ְְִִֵֶַַַַָָָָ
ואֹומר ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ללּבׁש, ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹיכֹול
לֹובׁש ואחד אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרים:
הּמאכל, ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּומתעּטף

זֹוכין. ההפקר מן ְֲִִֵֵֶֶַׁשהרי

.ÂÎאחרת לחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר
הּמבֹוי ערבּוׁשּבאֹותֹו ׁשּלא ּפי על ואף ׁשּיהיה, ּובלבד - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש רוחלּמבֹוי של בפינה [קרש ְְִִֶַָָָֹ
הּקדׁשרביעית] ּובלׁשֹון אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא אבל; . ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ

מּצילין אין - אחר ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ּכתּובין היּו ְְְִִִִִֵֵַַָָָָאם
ערּוב ׁשם היה אפּלּו אּלאאֹותן, ּבהן, לקרֹות אסּור ּובחל, ; ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹ

הּתרף ּבמקֹום מאליהן.[קילקול]מּניחן מתאּבדין והן , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין לס"ת]היּו הפסולין צבעים [מיני ְְְְִִַָָ
ּכתּובין והם הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אֹותן מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון ׁשל[שולי].אּׁשּורי הּגּליֹון ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
וׁשּבין לפרׁשה, ּפרׁשה וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָספרים

וׁשּבתחּלת לדף, מּציליןּדף אין - הּספר וׁשּבסֹוף הּספר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַ
אֹותּיֹותאֹותן ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - והּקמיעין הּברכֹות . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אֹותן מּצילין אין - ּתֹורה ׁשל הרּבה ּומענינֹות ׁשם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשל
הּדלקה .מּפני ְְִֵֵַָ

.ÁÎאֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר
ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, ּתבֹות וכןמּתֹו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ

ויׁש אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ּבֹו היתה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָאם
הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון הזּכרֹות, מּפניּבּה אֹותֹו מּצילין - ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ

עםהּדלקה ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין . ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
מעֹות ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - .הּתפּלין ְְִִִֵֶַַַָָ
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.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה
מֹוצאי עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּבׁשֹוגג,

הּפרֹותׁשּבת את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ ּובין באכילה]. .[ומותרים ִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבׁשֹוגג ּבין ּבׁשּבת, הּמחרים אֹו הּמערי אֹו הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָוכן
טֹוב ּביֹום לֹומר צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ּבמזיד .ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

קנה ּבׁשּבת, לחברֹו הּמקנה הּדמאיוכן את מעּׂשרין . ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הם] מופרשים שספק הארץ עם אבל[פירות הּׁשמׁשֹות, ְֲֵַָָּבין
הּוּדאי את .לא ֶַַַֹ

.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל[הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
ל אֹו ּפיּדמאי על אף ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹ

ּבצד ּומּנחין ידּועין הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּיחד
למּודים עני אֹו ּכהן היה ואם אצלֹו,[רגילים]הּפרֹות. לאכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לּכהן ׁשּיֹודיע ּובלבד ויאכלּו, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹיבֹואּו
עני' מעׂשר מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לעני ויֹודיע מעׂשר', .ּתרּומת ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

.ÊÈלהפיס מּפני[להגריל]אסּור ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ
ּוממּכר ּכמּקח ּבניׁשהּוא ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ; ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ

משחק]ביתֹו מּפני[דרך קטּנה, מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה על ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ
מקּפידין .ׁשאין ְִִֵֶַ

.ÁÈּבין ּבׁשּבת, להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאסּור
,לפיכ יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשעבר,
סאין 'ּכּמה ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחׁשּבֹונֹות
ּבנֹו', ּבחתנּות הֹוציא ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו ְְְְְִִִִַַָָָָָָָהיה
ּכלל צר ּבּה ׁשאין ּבטלה ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב ּבחל[מותר]- .ּכמחּׁשב ְְְְִֵֵַַַַָָֹ

.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור [חובות ְְְְִִֵֶָ
ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא - למחקּבׁשּבת אתא אדם מֹונה . ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ּפרּפרֹותיו ואת מעדנים]אֹורחיו מן[מיני לא אבל מּפיו, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי יקרא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּכתב,
לקרֹותן, מּתר - הּכתל על אֹו הּטבלא על חקּוקין ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהּׁשמֹות

ּבׁשטר מתחּלף ׁשאינֹו המהּלמּפני ּבכתב לקרֹות ואסּור . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּצּורה הּדיֹוקני[ציור]ּתחת אדם]ותחת .ּבׁשּבת[ציור ְְְְֵַַַַַַַָָ

ּבּכתּובים לקרֹות וכו']אף איוב משלי ּבׁשּבת[תהלים ְְְִִַַַָ
ּבית ּבּטּול מּׁשּום ּגזרה - אסּור הּמדרׁש, ּבית ְְְִִִִֵֵֵַַָָָּבׁשעת
ויּמנע וקֹורא, ּבביתֹו יֹוׁשב אחד ּכל יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמדרׁש;

הּמדרׁש .מּבית ְִִֵַָ

.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 מּפני; , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ממֹונֹו על ּבהּול מזֹוןׁשאדם אּלא יּציל ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ . ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

להׁשּתּמׁש ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהּוא
מן מתיאׁש ׁשּנמצא ללּבׁש; ׁשּיכֹול ּובגדים ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבהן

ּכּבּוי לידי ּבא ואינֹו וכליוהּכל, מזֹונֹו אף ערבּו, לא ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ
מּציל. ִֵַאינֹו

.‡Î,ׁשּבת ּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומה
והראּוי לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְְִִַָָָָָָָָָֹמּצילין
ׁשּתי מזֹון מּמּנה מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלבהמה

מּציל ּבמנחה, אחתסעּודֹות; 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 ְַָָֻ

.‚Îּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?
ּדבלה ׁשל ועּגּול יבישות]סעּודֹות; תאנים ׁשל[גוש וחבית , ְְְְִִֵֶֶָָ

להֹוציא,יין ׁשּיכֹול ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מּתר - אחת ּבבת מלאה .והֹוציאּה ְְְִֵַַַָָָֻ

.„Îואחד 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 ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יֹום היה אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּכּפּורים
זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵַַַָָֹהּכּפּורים,

הּבאה ׁשהּואלׁשּבת ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה . ְְִִֵֶַַַַָָָָ
ואֹומר ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ללּבׁש, ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹיכֹול
לֹובׁש ואחד אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרים:
הּמאכל, ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּומתעּטף

זֹוכין. ההפקר מן ְֲִִֵֵֶֶַׁשהרי

.ÂÎאחרת לחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר
הּמבֹוי ערבּוׁשּבאֹותֹו ׁשּלא ּפי על ואף ׁשּיהיה, ּובלבד - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש רוחלּמבֹוי של בפינה [קרש ְְִִֶַָָָֹ
הּקדׁשרביעית] ּובלׁשֹון אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא אבל; . ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ

מּצילין אין - אחר ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ּכתּובין היּו ְְְִִִִִֵֵַַָָָָאם
ערּוב ׁשם היה אפּלּו אּלאאֹותן, ּבהן, לקרֹות אסּור ּובחל, ; ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹ

הּתרף ּבמקֹום מאליהן.[קילקול]מּניחן מתאּבדין והן , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין לס"ת]היּו הפסולין צבעים [מיני ְְְְִִַָָ
ּכתּובין והם הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אֹותן מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון ׁשל[שולי].אּׁשּורי הּגּליֹון ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
וׁשּבין לפרׁשה, ּפרׁשה וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָספרים

וׁשּבתחּלת לדף, מּציליןּדף אין - הּספר וׁשּבסֹוף הּספר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַ
אֹותּיֹותאֹותן ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - והּקמיעין הּברכֹות . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אֹותן מּצילין אין - ּתֹורה ׁשל הרּבה ּומענינֹות ׁשם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשל
הּדלקה .מּפני ְְִֵֵַָ

.ÁÎאֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר
ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, ּתבֹות וכןמּתֹו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ

ויׁש אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ּבֹו היתה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָאם
הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון הזּכרֹות, מּפניּבּה אֹותֹו מּצילין - ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ

עםהּדלקה ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין . ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
מעֹות ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - .הּתפּלין ְְִִִֵֶַַַָָ
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ּדֹומין‡. ׁשאינן ּפי על אף ּבׁשּבת, אסּורין ׁשהם ּדברים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש
מלאכה לידי מביאין ואינם נאסרּו?למלאכה, מה ּומּפני ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

חפצ עׂשֹות ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
קדׁשי" מּמצאּביֹום ,ּדרכי מעׂשֹות "וכּבדּתֹו ונאמר: , ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹ

ּדבר" ודּבר ּבחפציוחפצ להּל לאדם אסּור ,לפיכ . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ּימּכר מה ׁשּתפֹו עם ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבׁשּבת,
סחֹורה ּובאיזֹו זה, ּבית יבנה היא אֹו ּיקנה, מה אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמחר
ׁשּנאמר: אסּור, ּבֹו, וכּיֹוצא זה ּכל - ּפלֹוני למקֹום ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָיל

ּדבר" מּתר."ודּבר והרהּור אסּור; ּדּבּור , ְְְִִֵַָָָָֻ

לראֹות·. ּכדי ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאסּור
מהּל זה ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמה

חפצֹו סֹוףלעׂשֹות עד ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן . ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ
אמה]הּתחּום ׁשּיהיה[אלפיים ּכדי ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

הּלּוכֹו נמצא ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָקרֹוב
חפציו לעׂשֹות .ּבׁשּבת ְֲֲַַָָָ

לעׂשֹות‚. הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָּבּמה
ּדבר לעׂשֹות החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָּדבר

מּתר זה הרי ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו מחׁשיכיןׁשּמּתר אין ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ
ּפֹועלין לׂשּכר אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא הּתחּום אבלעל ; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֻ

ּבׁשּבת לׁשמר מּתר ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא מחׁשי. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹֻ
קֹורא - ׁשהּבהמה ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה להביא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּומחׁשי
ּתלּוׁשין ּופרֹות לּתחּום; חּוץ ׁשהיא ּפי על אף ּבאה, והיא ְְְִִִִֵֶַַַָָָלּה

ּבׁשּבת להביאן מּתר היה מחיצֹות, ׁשם היּו אּלּו אֹומר- וכן . ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֻ
ׁשם היּו ׁשאם למחר', הֹול אני ּפלֹוני לכר' לחברֹו: ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאדם

טפחים]ּברּגנין וד' אמה מע' פחות של במרחק סוכות ,[סוכות ְִָֻ
ּבׁשּבת לׁשם הֹול ּבזה.היה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹ

עּמי„. ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֻמּתר
- לערב'! לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא אבל ֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלערב'?;

ּבׁשּבת חפצֹו עֹוׂשה ּבׁשּבתׁשּנמצא ּולדּלג לרּוץ ואסּור ., ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
"ּדרכי "מעׂשֹות ּבׁשּבתׁשּנאמר: הּלּוכ יהא ׁשּלא - ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

מאה הן אפּלּו ּומערה, וׁשיח ּבֹור אדם ויֹורד ּבחל. ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹּכהּלּוכ
ועֹולה ּומטּפס וׁשֹותה, ויֹורד ּומטּפס ואסּוראּמה; . ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָ

ּ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 מצוההּכנסת, ׁשל חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין ;, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

יׁש אם לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּומֹודדין
טמאה מקּבל אם לידע ּבגד אֹו צדקהּכּׁשעּור, ּופֹוסקין , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

ואפּלּולענּיים מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ
רּבים עסקי על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָלטרטּיאֹות

לארס הּתינקת על ּומׁשּדכין דיבורּבׁשּבת. תהליך [מתחילים ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו אירוסין הּתינֹוקאודות ועל ,ְִַַ

ס בדיבורי כדי][להתחיל המלמד עם ספריכום ְְֵֶַללּמדֹו
אבלים ּומנחמים חֹולים, ּומבּקרין אּמנּות. והּנכנס;ּוללּמדֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָֻ

ּורפּואה מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: החֹולה, את ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלבּקר

לבֹוא' כּלה,קרֹובה עסקי על לפּקח הּתחּום על ּומחׁשיכין . ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָ
ותכריכין ארֹון לֹו להביא הּמת, עסקי 'לועל לֹו: ואֹומר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָ

לא ּפלֹוני, מּמקֹום הבא - ׁשם מצאת לא ּפלֹוני, ְְְִִִֵָָָָָָָֹֹלמקֹום
סכּום לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ּבמאתים' הבא - ּבמנה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמצאת

עליו]מּקח יוסיף שלא מסויים ּבהן[סכום וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל . ְִֵֵֶֶַָָָ
וכּו' "חפצי "עׂשֹות ונאמר: הן, מצוה אסּורין,- חפצי ; ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָ
מּתרין. ׁשמים ְִִֵֶַָָֻחפצי

.Âּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין
הנכרי]עּמֹו ׁשֹובת[עם ואינֹו איןלׁשּבת, שובת אינו [אם ְְִִֵֵֹ

כלום] ּבׁשּבתבכך נדרים ּומפירין ּבין. ׁשּבת לצר ּבין , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; לצר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
קדם להּתירן ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף ּומּתירין, ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת

הן.הּׁשּבת מצוה ּדברי אּלּו, ׁשּדברים : ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

.Ê,עׂשה מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין
ׁשּבת ּדֹוחה מלקּותאינּה ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּ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; ְְְֳִִִֵַָָָ

.Áּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר
לאכלמחּברין וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ

ּומרחיק ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - זהמהן ּדבר והלא . ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
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; ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

.Ëמּפני ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר
יסּפק לא - אף]החּיה אל ירּקד[כף ּכדר[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ

צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; אדמה]ׁשעֹוׂשה ויזרק[רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ
הרּבים ּברׁשּות אּמֹות .ארּבע ְְִִַַַַָ

.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים חכמיםּכל של [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ
השביתה] הלהרבות ּבין עליהן ּגזרּו לא אּלא, ּׁשמׁשֹות, ְְֲֵֵֶֶַָָָֹ

הּׁשמׁשֹות, ּבין אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָּבעצמֹו
מצוהמּתרין ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, ּדחק- מּתראֹו ּכיצד? . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻֻ

הּמים, ּפני על לׁשּוט אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָלֹו
מן מֹוציא אֹו האילן מן מֹוריד וכן ׁשֹופר; אֹו לּולב ְְִִִִִִֵָָָָָלהביא

ׁשעׂשה ערּוב ונצרהּכרמלית, ונחּפז, טרּוד היה אם וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מּתר. זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻלדבר
אסּור. - מצוה ּדבר ולא ּדחק, ׁשם היה לא אם ְְְֲִִַַָָָָָָֹֹֹאבל
ּפי על אף הּׁשמׁשֹות, ּבין הּוּדאי את מעּׂשרין אין ,ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָלפיכ
אבל ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת הּמעׂשר הפרׁשת ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָׁשאּסּור

הּדמאי את הופרשו]מעּׂשרים אם שספק הארץ עם .[פירות ְְְִֶַַַ

.‡Èּכגֹון ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּבת ׁשעׂשה ְְְִֶֶַָָָָָָָקטן
ּבית אין - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב, ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
ּבידֹו ממחין אין אביו, הּניחֹו אם וכן להפריׁשֹו. מצּוין .ּדין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָֻ

.·Èּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאסרּו
ּבחל עֹוׂשה ּומהׁשהּוא אמרּו: זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ

- r"yz'd ixyz a"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים הזהירּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָֹאם
"ודּבר ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ולא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹּבחל,

ּבחל,ּדבר" ּכטלטּול ּבׁשּבת טלטּול יהיה ׁשּלא וחמר קל - ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּולתּקןּכדי להגּביּה ויבֹוא ּבעיניו, חל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

אבנים להצניע אֹו לבית, מּבית אֹו לפּנה, מּפּנה ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָּכלים
ויבּקׁש ּבביתֹו, ויֹוׁשב ּבטל הּוא ׁשהרי ּבהן; [יחפש]וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּנאמר הּטעם ּובטל ׁשבת, ׁשּלא ונמצא ּבֹו; ׁשּיתעּסק ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּדבר
ינּוח" "למען .ּבּתֹורה ְַַַַָָ

.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם[יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
ּבטלין אּלא אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
הם ימיהן ׁשּכל קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
ּולטלטל ּולדּבר להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשֹובתין
,לפיכ הּנּכרת; ׁשביתה ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשאר
ּומּפני אדם. ּבכל הּׁשוה ׁשביתה היא אּלּו, מּדברים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשביתה
יטלטל ׁשּלא ואסרּו הּטלטּול, ּבאּסּור נגעּו אּלּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹדברים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להן, הּצרי ּכלים ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

ה'תש"ע תשרי י"ב רביעי יום
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לעׂשֹות‡. ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש
ּבֹו לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת ּוקערהּבֹו , ְְְְֲִֶַַָָָָָָ

ּבּה ּופתלאכל ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין וקּורנס, [פטיש, ְְְְֱִֶַַַָָָָֹֹ
אגֹוזיםהמיועד] ּבֹו ּבהן.לפצע וכּיֹוצא , ְְֱִִֵֶַַָֹ

לעׂשֹות·. ׁשאסּור הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָיׁש
מכּתׁשת ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת וכּיֹוצאורחיםּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבׁשּבת ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור .ּבהן, ְְְְִִֶֶַָָָֹֹ

עץ‚. ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ׁשלּכל אֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
אבןחרׂש ׁשל אֹו מּתכת, ׁשל אֹו ּבׁשּבת,, לטלטלֹו מּתר - ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ

לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבין
אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמקֹומֹו.
לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו חרׂש, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל
ּבׁשביל אבל מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּבת,

אסּור ּכלי, ׁשל .עצמֹו ְְִֶַָ

אֹו„. ּבּה, לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?
ּבׁשביל הּוא וזה ּתּגנב, ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹליׁשב

ּתיבׁשעצמֹו ׁשּלא ּכדי החּמה, מן אֹותּה טלטל אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
הרי - וּתּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים, מן אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹותּׁשבר,
להּתר. ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה; ּבׁשביל טלטּול ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻזה

עליה‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הרחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
- ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים,
ּתּׁשבר, ׁשּלא ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומּה. ליׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹאֹו

ּתּגנ ׁשּלא ּכדי ּבזה.ולא ּכּיֹוצא ּכל וכן ב. ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

.Âּכגֹון - ּכלי ׁשאינֹו ּומעֹותאבניםוכל וקנים, וקֹורֹות, ,, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ
לטלטלן אסּור - ּבהן ּגדֹולהוכּיֹוצא קֹורה אֹו ּגדֹולה אבן . ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּתֹורת יׁש אם - אדם בני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אֹותּה מטלטלין עליה, ׁשהןּכלי ּפי על אף - הּבית ּדלתֹות . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אפּלּו נתּפרקּו, אם ,לפיכ לטלטּול; הּוכנּו לא ְְְְְְֲִִִִִִֵָָֹּכלים,
אֹותן מטלטלין אין - והחֹולּבׁשּבת העפר וכן איןוהּמת. , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשמֹונה ּובן מּמקֹומן; אֹותן לידה]מזיזין הרי[ירחי - חי ְְְֲִִִֵֶַָָָ
לטלטלֹו ואסּור ּכאבן, .הּוא ְְְְְֶֶַָ

.Êאּלא ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּתר
לׁשּמׁשּה נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו אדםלעׂשֹות נֹוטל ּכיצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מקצוענים]קּורנס של קרּדם[פטיש אגֹוזים, ּבֹו [גרזן]לפצע ְְְֱִִַָֹֹֻ
ּדבלה ּבֹו תאנים]לחּת מגרה[גוש [לחתוך]לגּור[משור], ְְְֵֵַָָָֹ

את הּגרֹוגרֹות, את ּבּה לגרף מגרפה הּגבינה, את ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּה
הקליפה]הרחת להפריד התבואה זורים הּמזלג[בה ואת ְְֵֶַַַַָ

הּכֹוׁש את לקטן, אכל עליו קטן]לתת הּכדּכד[שיפוד ואת ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
האריגה] מכלי סּקאין[כלי ׁשל מחט ּבֹו, [יוצרילדחף ְִִֶַַַָֹ

הּדלתשקים] את ּבֹו עליהלפּתח ליׁשב הּמכּתׁשת את ,, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Áהּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם לחפירה]ּומטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ
הּקֹוץ את ּבּה אֹולּטל ׁשּלּה, הּנקּוב הּקצה נּטל אם אבל ; ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹותּה מטלטלין אין - החד ועדיןהּקצה ּגלם היתה ואם . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
לטלטלּה. מּתר נּקבה, ְְְְִַָָָֹֻלא

.Ëּכלים ּכגֹון - ּדמיו יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל
ּביֹותרלסחֹורה[מיועדים]הּמקצין היקרים וכלים , ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻ

ּבׁשּבת לטלטלן אסּור - יּפסדּו ׁשּמא עליהם וזהׁשּמקּפיד ; ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּגדֹול, הּמּסר ּכגֹון ּכיס'; חסרֹון מחמת 'מקצה הּנקרא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻהּוא
טּבחים, ׁשל וסּכין ׁשחיטה, ׁשל וסּכין מחרׁשה, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָויתד

אׁשּכפים ׁשל וחצין[רצענים]וחרב החרׁשים[גרזן], ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֻ
וקּורנס[נגרים] וכּיֹוצאהּבּׂשמים[פטיש], ּבהן., ְְְִֵֶַַַַָָ

.Èלטלטלֹו אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי ּכגֹוןּכל ; ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ
וׁשלחן עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ׁשהדליקּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנר

מעֹות עליו הּמעֹותׁשהיּו ׁשּנפלּו אֹו הּנר ׁשּכבה ּפי על אף , ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבין לטלטלֹו אסּור ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור -ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ּפי על אף ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר - ְְְְֱִֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשמׁשֹות

האּסּור לֹו ׁשּגרם הּדבר ׁשהל. ִֶֶַַַָָָָָ

.‡Èנפט ׁשל יׁשן נר ּכגֹון - מאּוס מחמת הּמקצה ּכלי ,אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
הּצֹואה אםּוכלי ּבׁשּבת, לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ

להן הצר. ְֶַָֻ

.·Èּכגֹון ּדלתֹותיהן, ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
ּומגּדל ּתבה ארונות]ּדלתֹות ּבׁשּבת,[סוגי ׁשּנתּפרקּו ּבין - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּדלתֹות אֹותן לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ׁשּנתּפרקּו .ּבין ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
ׁשּבת, קדם ּבין - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן
מעין עֹוׂשין ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין; ׁשבריהן - ּבׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבין

ערבה ׁשברי ּכיצד? ּפי[קערה]מלאכה; את ּבהן לכּסֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכל וכן ,הּפ ּפי את ּבהן לכּסֹות זכּוכית ׁשברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחבית,

ּבזה ּכלל,ּכּיֹוצא למלאכה ראּויין הּׁשברים אין אם אבל . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
לטלטלן. ְְְַָָאסּור

È.‚ּבׁשּבת נּטלין - הּכלים ּכּסּויי ּתֹורתּכל ׁשּיׁש והּוא, ; ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
עליהן הּטמּונה.ּכלי חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אֹותֹו; מטלטלין אחיזה, ּבית ׁשּלּה לּכּסּוי יׁש אם - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבארץ
אֹותֹו מטלטלין אין לאו, ּכגֹוןואם הּקרקעֹות, ּכּסּויי וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
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ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים הזהירּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָֹאם
"ודּבר ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ולא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹּבחל,

ּבחל,ּדבר" ּכטלטּול ּבׁשּבת טלטּול יהיה ׁשּלא וחמר קל - ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּולתּקןּכדי להגּביּה ויבֹוא ּבעיניו, חל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

אבנים להצניע אֹו לבית, מּבית אֹו לפּנה, מּפּנה ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָּכלים
ויבּקׁש ּבביתֹו, ויֹוׁשב ּבטל הּוא ׁשהרי ּבהן; [יחפש]וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּנאמר הּטעם ּובטל ׁשבת, ׁשּלא ונמצא ּבֹו; ׁשּיתעּסק ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּדבר
ינּוח" "למען .ּבּתֹורה ְַַַַָָ

.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם[יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
ּבטלין אּלא אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
הם ימיהן ׁשּכל קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
ּולטלטל ּולדּבר להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשֹובתין
,לפיכ הּנּכרת; ׁשביתה ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשאר
ּומּפני אדם. ּבכל הּׁשוה ׁשביתה היא אּלּו, מּדברים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשביתה
יטלטל ׁשּלא ואסרּו הּטלטּול, ּבאּסּור נגעּו אּלּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹדברים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להן, הּצרי ּכלים ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

ה'תש"ע תשרי י"ב רביעי יום

כה ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

לעׂשֹות‡. ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש
ּבֹו לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת ּוקערהּבֹו , ְְְְֲִֶַַָָָָָָ

ּבּה ּופתלאכל ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין וקּורנס, [פטיש, ְְְְֱִֶַַַָָָָֹֹ
אגֹוזיםהמיועד] ּבֹו ּבהן.לפצע וכּיֹוצא , ְְֱִִֵֶַַָֹ

לעׂשֹות·. ׁשאסּור הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָיׁש
מכּתׁשת ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת וכּיֹוצאורחיםּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבׁשּבת ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור .ּבהן, ְְְְִִֶֶַָָָֹֹ

עץ‚. ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ׁשלּכל אֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
אבןחרׂש ׁשל אֹו מּתכת, ׁשל אֹו ּבׁשּבת,, לטלטלֹו מּתר - ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ

לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבין
אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמקֹומֹו.
לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו חרׂש, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל
ּבׁשביל אבל מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּבת,

אסּור ּכלי, ׁשל .עצמֹו ְְִֶַָ

אֹו„. ּבּה, לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?
ּבׁשביל הּוא וזה ּתּגנב, ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹליׁשב

ּתיבׁשעצמֹו ׁשּלא ּכדי החּמה, מן אֹותּה טלטל אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
הרי - וּתּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים, מן אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹותּׁשבר,
להּתר. ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה; ּבׁשביל טלטּול ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻזה

עליה‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הרחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
- ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים,
ּתּׁשבר, ׁשּלא ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומּה. ליׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹאֹו

ּתּגנ ׁשּלא ּכדי ּבזה.ולא ּכּיֹוצא ּכל וכן ב. ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

.Âּכגֹון - ּכלי ׁשאינֹו ּומעֹותאבניםוכל וקנים, וקֹורֹות, ,, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ
לטלטלן אסּור - ּבהן ּגדֹולהוכּיֹוצא קֹורה אֹו ּגדֹולה אבן . ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּתֹורת יׁש אם - אדם בני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אֹותּה מטלטלין עליה, ׁשהןּכלי ּפי על אף - הּבית ּדלתֹות . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אפּלּו נתּפרקּו, אם ,לפיכ לטלטּול; הּוכנּו לא ְְְְְְֲִִִִִִֵָָֹּכלים,
אֹותן מטלטלין אין - והחֹולּבׁשּבת העפר וכן איןוהּמת. , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשמֹונה ּובן מּמקֹומן; אֹותן לידה]מזיזין הרי[ירחי - חי ְְְֲִִִֵֶַָָָ
לטלטלֹו ואסּור ּכאבן, .הּוא ְְְְְֶֶַָ

.Êאּלא ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּתר
לׁשּמׁשּה נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו אדםלעׂשֹות נֹוטל ּכיצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מקצוענים]קּורנס של קרּדם[פטיש אגֹוזים, ּבֹו [גרזן]לפצע ְְְֱִִַָֹֹֻ
ּדבלה ּבֹו תאנים]לחּת מגרה[גוש [לחתוך]לגּור[משור], ְְְֵֵַָָָֹ

את הּגרֹוגרֹות, את ּבּה לגרף מגרפה הּגבינה, את ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּה
הקליפה]הרחת להפריד התבואה זורים הּמזלג[בה ואת ְְֵֶַַַַָ

הּכֹוׁש את לקטן, אכל עליו קטן]לתת הּכדּכד[שיפוד ואת ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
האריגה] מכלי סּקאין[כלי ׁשל מחט ּבֹו, [יוצרילדחף ְִִֶַַַָֹ

הּדלתשקים] את ּבֹו עליהלפּתח ליׁשב הּמכּתׁשת את ,, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Áהּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם לחפירה]ּומטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ
הּקֹוץ את ּבּה אֹולּטל ׁשּלּה, הּנקּוב הּקצה נּטל אם אבל ; ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹותּה מטלטלין אין - החד ועדיןהּקצה ּגלם היתה ואם . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
לטלטלּה. מּתר נּקבה, ְְְְִַָָָֹֻלא

.Ëּכלים ּכגֹון - ּדמיו יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל
ּביֹותרלסחֹורה[מיועדים]הּמקצין היקרים וכלים , ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻ

ּבׁשּבת לטלטלן אסּור - יּפסדּו ׁשּמא עליהם וזהׁשּמקּפיד ; ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּגדֹול, הּמּסר ּכגֹון ּכיס'; חסרֹון מחמת 'מקצה הּנקרא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻהּוא
טּבחים, ׁשל וסּכין ׁשחיטה, ׁשל וסּכין מחרׁשה, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָויתד

אׁשּכפים ׁשל וחצין[רצענים]וחרב החרׁשים[גרזן], ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֻ
וקּורנס[נגרים] וכּיֹוצאהּבּׂשמים[פטיש], ּבהן., ְְְִֵֶַַַַָָ

.Èלטלטלֹו אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי ּכגֹוןּכל ; ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ
וׁשלחן עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ׁשהדליקּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנר

מעֹות עליו הּמעֹותׁשהיּו ׁשּנפלּו אֹו הּנר ׁשּכבה ּפי על אף , ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבין לטלטלֹו אסּור ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור -ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ּפי על אף ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר - ְְְְֱִֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשמׁשֹות

האּסּור לֹו ׁשּגרם הּדבר ׁשהל. ִֶֶַַַָָָָָ

.‡Èנפט ׁשל יׁשן נר ּכגֹון - מאּוס מחמת הּמקצה ּכלי ,אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
הּצֹואה אםּוכלי ּבׁשּבת, לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ

להן הצר. ְֶַָֻ

.·Èּכגֹון ּדלתֹותיהן, ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
ּומגּדל ּתבה ארונות]ּדלתֹות ּבׁשּבת,[סוגי ׁשּנתּפרקּו ּבין - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּדלתֹות אֹותן לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ׁשּנתּפרקּו .ּבין ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
ׁשּבת, קדם ּבין - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן
מעין עֹוׂשין ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין; ׁשבריהן - ּבׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבין

ערבה ׁשברי ּכיצד? ּפי[קערה]מלאכה; את ּבהן לכּסֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכל וכן ,הּפ ּפי את ּבהן לכּסֹות זכּוכית ׁשברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחבית,

ּבזה ּכלל,ּכּיֹוצא למלאכה ראּויין הּׁשברים אין אם אבל . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
לטלטלן. ְְְַָָאסּור

È.‚ּבׁשּבת נּטלין - הּכלים ּכּסּויי ּתֹורתּכל ׁשּיׁש והּוא, ; ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
עליהן הּטמּונה.ּכלי חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אֹותֹו; מטלטלין אחיזה, ּבית ׁשּלּה לּכּסּוי יׁש אם - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבארץ
אֹותֹו מטלטלין אין לאו, ּכגֹוןואם הּקרקעֹות, ּכּסּויי וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
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וחריצין שבקרקע]ּבֹורֹות וצרות ארוכות אין[חפירות - ֲִִֵַ
אחיזה ּבית לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׁשּלהן, ּכּסּוי ּכּסּוימטלטלין . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

לטלטלֹו מּתר אחיזה, ּבית לֹו ׁשאין ּפי על אף - .הּתּנּור ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֻ

.„È,לטלטלֹו מּתר ואחד לטלטלֹו אסּור אחד דברים, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻׁשני
ּובזמן ּבזה, זה אֹו זה על זה אֹו לזה זה סמּוכין ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהם
לּדבר צרי היה אם - הּׁשני יּטלטל מהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמטלטל
האסּור ׁשּדבר ּפי על ואף מטלטלֹו לטלטלֹו, ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמּתר
לא האסּור, ּדבר לטלטל צרי היה ואם עּמֹו; ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמּטלטל

הּמּתר ּדבר ּבאֹותֹו .יטלטלֹו ְְְְַַָָָֻ

.ÂËּפּגה מבושלת]ּכיצד? לא ּבתבן,[תאנה טמּונה ׁשהיתה ְְְֵֶֶֶַַָָָָ
אֹו[עוגה]והררה ּבכֹוׁש ּתֹוחבן - הּגחלים ּגּבי על ׁשהיתה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשעת ננערים והּגחלים ׁשהּתבן ּפי על ואף ונֹוטלן, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבכדּכד
ּומקצתנטילה ּבעפר, טמּונים ׁשהיּו צנֹונֹות אֹו לפת וכן ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

ׁשֹומטן - מגּלין ואף[שולפם]העלין ׁשּלהן, ּבעלה ּבׁשּבת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ננער ׁשהעפר ּפי ּגּביעל על ּתינֹוק אֹו ּכּכר היה אם אבל . ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

הּקֹורה אֹו האבן יטלטל לא - הּקֹורה ּגּבי על אֹו ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאבן,
עליה ׁשּיׁש ּבּתינֹוק אֹו ּבזה.ּבּכּכר ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.ÊËעליו ּגעּגּועין לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו את אדם [משתוקקנֹוטל ְְִֵֵֶֶַָָָָ
הּדינר,שירימו] יּפל ׁשאם - ּדינר לא אבל ּבידֹו; והאבן ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּבידֹו האב ּכלּכּלהיּטלּנּו וסתם[סלסלה]. נקּובה, ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ
ּכדפן נעׂשת האבן ׁשהרי לטלטלּה, מּתר - ּבאבן ׁשּלּה .נקב ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
אם - הּפרֹות ּבתֹו והאבן ּפרֹות, מלאה הּכלּכּלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיתה
ּכמֹות אֹותּה נֹוטל ותּותים, ענבים ּכגֹון רטּבים, הּפרֹות ְְְְֲִִִֵֵַָָָֻהיּו

ינערׁשהיא; ּובמקֹום[ישפוך]ׁשאם ּבעפר; יּטנפּו הּפרֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגזרּו. לא ְְֵֶָֹהפסד

.ÊÈוהיא צּדּה, על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאבן אחר למקֹום מגּביהּה החבּיֹות, ּבין היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹופלת;

נֹופלת והאבן ׁשם, צּדּה על ּומּטּה הּׁשֹוכחעליה, וכן . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
נֹופלֹות; והן הּכר, את נֹוער - לּכר וצר הּכר, על ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָמעֹות
אבל עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל הּכר, למקֹום צר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָואם
על האבן הּניח אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב הּמעֹות הּניח ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאם

ו לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי - החבית הּמעֹותּפי נפלּו אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
האסּור לדבר ּבסיס נעׂשּו ׁשהרי .והאבן; ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָ

.ÁÈהכבדה]האבן לצורך [-דלעתׁשּבּקרּויה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
מים] שואבים נֹופלתשבאמצעותה ואינּה ּבּה ממּלאין אם -ְְְִִֵֶֶַָָ

היטב] מחוברת הּקרּויה[האבן ּכמקצת היא הרי [וחלק, ְְֲִִֵֵַָָ
לאוממנה] ואם ּבּה; למּלאת ּומּתר ופרודה], רפויה ,[-שהיא ְְִַָָָֹֻ

ּבּה ממּלאין הּקנהאין מעל ׁשֹומטֹו הּקנה, ׁשעל ּבגד .. ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

.ËÈ- מעּׂשרין ׁשאינן ּפרֹות ּכגֹון - לאכלן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֻּפרֹות
מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין הן מעׂשר[מדרבנן]אפּלּו אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

מעׂשר אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹראׁשֹון
אבל לטלטלן; אסּור - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשני

הופרשו]הּדמאי אם שספק ע"ה וראּוי[פירות הֹואיל , ְְִַַָ
להם]לענּיים מותר ׁשּפדין,[הדמאי והקּדׁש ׁשני מעׂשר וכן , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

לטלטלן מּתר - החמׁש נתן ׁשּלא ּפי על .אף ְְְִֶֶַַַַַָָָֹֹֻ

.Îלֹו ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל
עם[לאוכלה] אֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ּומטלטלין ;ְְְְְְִִִֵַַָָָ

אחד ּבכלי ׁשניהם היּו אם אמּורים?החּלין, ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

הּט -ּבׁשהיתה ּבּקרקע הּמּטּנפין ּפרֹות והיּו למּטה, הֹורה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
ינער אגֹוזים[ישפוך]ׁשאם היּו אם אבל יּפסדּו. אֹותן, ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָ

אֹו הּטהֹורה ונֹוטל הּכלי, נֹוער - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּוׁשקדים
ּבין - הּכלי למקֹום צרי היה ואם הּטמאה. ּומּניח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻהחּלין,
ּכאחד. הּכל מטלטל למּטה, ׁשהיתה ּבין למעלה ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּטהֹורה

.‡Îׁשחּׁשב[שורה]מדּב אבנים עליו[לישיבה]ׁשל ְֲִִִֵֶֶָָָָ
לּמדּום אם - יֹום לישיבה]מּבעֹוד ליׁשב[סידרום מּתר , ְְִִִֵֵָֻ

אסּור לאו, ואם למחר; חרּיֹותעליהן ּדקל[ענפים]. ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָ
לעצים באש]ׁשּגרדן ׁשּבת[להסיקן מערב עליהן ונמל , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

יֹום, מּבעֹוד עליהן יׁשב אם וכן לטלטלן; מּתר - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻליׁשיבה
לטלטלן .מּתר ְְְַָָֻ

.·Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענעֹו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹהּקׁש
לטלטלֹו מּתר ּבהמה, מאכל היה ואם היהּבגּופֹו; אם וכן . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ

הקש]עליו ּבידֹו,[על מנענעֹו - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
קּפה הּמכניס יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרי
- ׁשּבת מערב זוית קרן לּה יחד אם - לביתֹו עפר ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשל

צרכיו ּכל ּבֹו ועֹוׂשה ּבׁשּבת, .מטלטלֹו ְְְְְְֶַַָָָָ

.‚Îמהכנֹו ּכלי לבּטל בואסּור להיעשות מוכן שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ
יום] ּכסֹותרמבעוד ׁשהּוא מּפני ּתחת, ּכלי יּתן לא ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַֹ

אסּור ׁשּבּנר ׁשהּׁשמן - הּנֹוטף הּׁשמן את לקּבל ּבׁשּבת ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּנר
וכן מּתר; ׁשהיה הּכלי טלטּול יאסר לּכלי, ּוכׁשּיּפל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלטלטלֹו,
לקּבל הּתרנגלת ּתחת ּכלי נֹותנין אין ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּכל

עליהּביצתּה, הּכלי הּוא ּכֹופה ּכלאבל על הּכלי ּכֹופה וכן . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
יּטלּנּו. יחּפץ, ׁשאם ּבּטלֹו; לא ׁשהרי לטלטלֹו, ׁשאסּור ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּדבר

.„Îהּדלף ּתחת ּכלי מים]נֹותנין הּכלי[נזילת נתמּלא ואם , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַ
נמנע ואינֹו וׁשֹונה, ׁשֹופ ראּוי- הּדלף ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

נֹותניןלרחיצה. אין ראּוי, אינֹו אם מּתראבל נתן, ואם ; ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֻ
ׁשּבֹו הּמאּוסין ּבּמים ּגרףלטלטלֹו עֹוׂשין ׁשאין ׁשל[כלי]; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

מותר]לכּתחּלה[צואה]רעי בדיעבד אך - .[במכוון ְְְִִַָ

.‰Îטבל ׁשל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יין ִֶֶֶָ
ּתחּתיה ּומּניח ּכלי מביא עברׁשּנׁשּברה, ואם הֹואיל [על; ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

והפריש]ותּקנֹוהאיסור] מתּקן[תרם באכילה], הרי[מותר - ְְְֲִֵָֻ
ּכמתּקן ניצֹוצֹותהּוא לקּבל הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין [של. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ

שריפה] תגרם שלא ּומּתרהשמן, מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני ,ְִֵֵֶֶַָָָֻ
הּכלי ּבספסללטלטל אֹותּה סֹומכין אין - ׁשּנׁשּברה קֹורה . ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבארּכֹות רוּוחים[קרשי]אֹו היּו ּכן אם אּלא הּמּטה, ְֲִִִֵֶַַָָָֻ

ּכלי[רפויים] יבּטל ׁשּלא ּכדי יּטלם, ׁשּיחּפץ זמן וכל ;ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ּגּבימהכנֹו על אֹו ּבׁשּבת, אבנים ּגּבי על מחצלת ּופֹורׂשין . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

מּפני ּובּגׁשמים החּמה, מּפני ּבחּמה ּדבֹורים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכּורת
ּבכל נֹוטלּה ׁשהרי לצּוד; יתּכּון ׁשּלא ּובלבד - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּגׁשמים

ׁשּירצה האפרֹוחין,עת לפני ּבׁשּבת הּסל את וכֹופין . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
וירדּו עליו ׁשּיעלּו ּכׁשּירדּוּבׁשביל לטלטלֹו מּתר ׁשהרי - ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ּכלמעליו וכן ּבזה.. ּכּיֹוצא ְֵֵֵֶַָָָֹ

.ÂÎלאּמת אֹו לבֹור ׁשּנפלה אם[תעלת]ּבהמה - הּמים ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּפרנסה לּה לּתן עד[מזונה]יכֹול אֹותּה מפרנסין ּבמקֹומּה, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

ׁשּבת ּתחּתיה;מֹוצאי ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא לאו, ואם . ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
עלתה עלתה, ׁשהריואם מהכנֹו, ּכלי ׁשּבּטל ּפי על ואף . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּמ לתֹו לּבֹור לאמׁשליכֹו חּיים, ּבעלי צער מּפני - ים ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַֹ
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ּבידֹוּגזרּו להעלֹותּה ואסּור עֹוקרין. אין וכן [מגביהים]. ְְְְְְֲִֵֵַָָָָ
ּדֹוחין אבל ּבחצר, ועֹוף וחּיה עד[דוחפים]ּבהמה אֹותן ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ

ּוסיחים עגלים ּומדּדין ומוליכם]ׁשּיּכנסּו; בצווארם .[אוחזם ְְְֲִִִִֶַָָָ
מן נׁשמטת ׁשהיא מּפני אֹותּה, מדּדין אין ׁשּברחה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּתרנגלת

אגּפיה ונמצאּו שלה]הּיד, ּדֹוחין[גפיים אבל נתלׁשין; ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
ׁשּתּכנס. עד ִֵֶַָָאֹותּה

ה'תש"ע תשרי י"ג חמישי יום
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לטלטלן‡. מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו הּתחּתֹוןּככלי וכבד העליֹון מּכבד חּוץ ; ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
האריגה] מכונת ׁשהן[אבזרי מּפני נּטלין, ׁשאינן לפי -ְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

ׁשּמאּתקּועין לטלטלן, אסּור - אֹורג ׁשל העּמּודים וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּתרין. האֹורג, ּכלי ּוׁשאר ׁשּלהן. הּגּמֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻיתּקן

ׁשּמכּבדין[מטאטא]מכּבדֹות·. ּבהן וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
מּתר ׁשהרי להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - הּקרקע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבהן

ּבׁשּבת ּככלילכּבד הן הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ׁשפין ׁשהרי עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני להּתר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמלאכּתֹו

אֹותן[משייפים] צבר ואם אֹותן; ּומתּקנין זהאֹותן [סדרן ְְְִִַַָָָָ
זה] לטלטלם-על ואסּור הקצן, .הרי ְְְְְֲִֵַָָָ

הֹואיל‚. הרּבים, ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻחרׂש
קטן ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא חביתּוראּויה מגּופת . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

החבית]ׁשּנתּכּתתה לטלטלּה;[שנשברה מּתר ּוׁשבריה, היא - ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻ
לטלטלּה אסּור יֹום, מּבעֹוד לאׁשּפה זרקּה ׁשּנתרעעואם ּכלי . ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבֹו[נשבר] לסמ אֹו ּבֹו לכּסֹות חרׂש מּמּנּו יתלׁש לא -. ְְְִִִֶֶֶַֹֹֹ

מקרזלֹות„. אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס [חדותמּתר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻֻ
לקינוח] הּידהראויות ּכמלא ׁשעּורן? וכּמה ּבהן; .לקּנח ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

לקּנח לטלטלּה אסּור ,להתּפר קרֹובה ׁשהיא אדמה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאבל
עליהןּבּה ירדּו ּבהן. לקּנח לּגג האבנים להעלֹות ּומּתר . ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ּבטיט ונׁשּתּקעּו מּתר[שבגג]ּגׁשמים נּכר, רּׁשּומן אם - ְְְְְִִִִִִַָָָָֻ
מּתרלטלטלן - היא לקּנּוח ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש אבן . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּגדֹולה היא ואפּלּו .לטלטלּה, ְְְְֲִִַַָָ

צרֹור‰. לפניו קטנה]היה ּבּצר[אבן מקּנח ואםוחרׂש, ֹור; ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
מאגני החרׂש לפניו[אוזני]היה היּו ּבחרׂש. מקּנח ּכלים, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואם ּבהן; מקּנח רּכים, עׂשבים היּו אם - ועׂשבים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצרֹור
ּבּצרֹור מקּנח .לאו, ְְֵַַַָ

.Âׁשּבלּו מחצלת ׁשּמלאכּתֹו[נרקבו]ׁשירי ּככלי הם הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּטּנּוף ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין מּפני ׁשירילהּתר, אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשאינן לטלטלן, אסּור - ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבגדים
לעׁשירים ולא לענּיים לא מּתרראּויין - תּנּור ׁשברי . ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָֹֹֻ

להּתר ׁשּמלאכּתן הּכלים ּככל הן והרי ּכירהלטלטלן, . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּירכֹותיה אחת ׁשּמא[רגליה]ׁשּנׁשמטה לטלטלּה, אסּור - ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ

רגל]יתקע אותה את .[בחוזק ְִַ

.Êּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו, אסּור - עלּיה ׁשל .סּלם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
מּׁשֹוב יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב ְְֲִִֶַָָָָֹֻוׁשל
לצּוד ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ,לׁשֹוב. ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

הּזיתים ּבֹו ׁשּמֹוסקין הבד]קנה בבית הזיתים בו -[מהפכין ְִִֵֶֶַָ
לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו יׁש ;אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ

יׁש אם - ּבֹו ונֹועל ּפֹותח להיֹות הּבית ּבעל ׁשהתקינֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָקנה
להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי עליו, ּכלי .ּתֹורת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

.Áציר לּה ׁשהיה עליה]ּדלת סובבת שהדלת על[יתד אף , ִֶֶֶַַָָָ
מקצה, מקֹום ּבּה לסּתם ׁשהכינּה ציר, עּתה לּה ׁשאין ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻּפי

נגררת הארץ]והיא וכן[על ּבּה, וסֹותמין אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָ
הּנגררת[קוצים]חדקים מחצלת וכן הּפרצה, ּבהן ׁשּסֹותמין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

לאו, ואם ּבהן; סֹותמין ּבּכתל, ּותלּויין ׁשּקׁשּורין ּבזמן -ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ
ּבהן נֹועלין הארץ, מעל ּגבֹוהין היּו ואם ּבהן. נֹועלין .אין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

.Ë- ּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח ׁשהיא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָּדלת
ּכן למּטה לּה היה לא אסקּפה[יסוד]אם ,[מפתן]ּכמֹו ְְְִַַַָָָָָֹֻ

ּבּה נֹועלין אין - לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהיא עליה ;ׁשּמֹוכיח ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
נגר נעילה]וכן קלֹוסטרא[יתד ּבראׁשֹו רימון]ׁשּיׁש ,[כמין ְְְְֵֵֶֶֶָָֹ

ּכׁשאר קֹורה ואינֹו לנעילה, מּוכן ּכלי ׁשהּוא עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמֹוכחת
ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין - ְֲִַַָהּקֹורֹות

.Èותלּוי קׁשּור היה אם - קלֹוסטרא ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹנגר
ּבֹו; נֹועלין עּמֹוּבּדלת, ואגּדֹו נּטל, היה אם [היהוכן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
בחבל] לדלת והיהקשור ּבּדלת, קבּוע אגּדֹו היה אם אבל .ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָ

ּבזוית אֹותֹו ּומּניחין קֹורה, ּכמֹו נׁשמט אחר]הּנגר ,[במקום ְְְִִִִֶֶַַָָָ
לנעל אסּור זה הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ּבֹו ונֹועלין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָֹוחֹוזרין
אגד ּבֹו ואין אגּוד, ואינֹו ּכלי, ּתֹורת עליו ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו;

עליו .להֹוכיח ְִַָָ

.‡Èחליֹות ׁשל חלקים]מנֹורה מכמה ּגדֹולה[המורכבת ּבין , ְְְֵֶָָֻ
יחזירּה ׁשּמא אֹותּה, מטלטלין אין - קטּנה [ירכיבה]ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

חדקים ּבּה היּו לפרקים]ּבׁשּבת. הדומים והיא[חריצים , ְְֲִִַָָָָ
ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה היתה אם - חליֹות ּכבעלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻנראית
לטלטלּה מּתר מּזֹו, קטּנה היתה לטלטלּה; אסּור .ידים, ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻ

.·Èהאּמּום ּגּבי ׁשעל עץ]מנעל אֹותֹו[דפוס ׁשֹומטין , ְְִִִֵֶַַָָ
ּבּתיםּבׁשּבת ּבעלי ׁשל מכּבׁש שביניהם. עץ לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הבגדים] את מּתיריןמיישרים מביניהם]- בגד אבל[ליטול , ֲִִַָ
ּכֹובׁשין לגהצו]לא בגד ביניהם מכניסין ּכֹובסין[לא וׁשל ; ְְְִִֶֹ

ּכיס חסרֹון מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, יּגע לא נמנע- -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֻ
יתקלקל] שמא בו מטלטליןמלגעת אין - צמר ּגּזי וכן .ְְְְִִֵֵֵֶֶַ

עליהן מקּפיד ׁשהּוא מּפני אם[לשמרם]אֹותן, לפיכ ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ
מּתרין לתׁשמיׁש, והּׁשלחיןיחדן מעובדים]. שאינן [עורות ְְְְֲִִִִַַָָָֻ

אּמן; ׁשל אֹו הּבית ּבעל ׁשל ׁשהיּו ּבין לטלטלן, מּתר -ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ
עליהן מקּפיד ׁשאינֹו .מּפני ְְֲִִֵֵֵֶֶַ

.‚È- ּבהן וכּיֹוצא וצֹואה וקיא ראי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכל
ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר היּו לאׁשּפה[דרים]אם להֹוציאן מּתר ּבּה, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

הּכּסא לבית רעי'אֹו ׁשל 'ּגרף הּנקרא הּוא וזה היּו; ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּקטן יצא ׁשּלא ּכדי ּכלי, עליהן ּכֹופין - אחרת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבחצר

ּבהן ויתלכלוהֹול ּתּמֹו, לפי ּדֹורסֹו - הּקרקע ׁשעל רק .. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻ
ּכנֹונא מנחושת]ּומטלטלין לגחלים על[כלי אף אפרֹו, מּפני ְְְְְִִֵֶַַַָָ

עצים ׁשברי עליו ׁשּיׁש רעיּפי ׁשל ּכגרף ׁשהּוא מּפני ואין, . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ּבׁשּבת[יוצרים]עֹוׂשין לכּתחּלה רעי ׁשל אםּגרף אבל ; ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָ

אֹותֹו מֹוציאין - ועׂשהּו ׁשעבר אֹו מאליו, .נעׂשה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

.„Èּבׁשּבת הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא וכןׁשמן , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבׁשּבת לאכלן מּתר - לסחֹורה הּמּוכנין ּוׁשקדים ;ּתמרים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻ

אֹוצר מתחיל[מחסן]ואפּלּו - צבּורה ּתבּואה אֹו ּתבּואה, ׁשל ְְְְֲִִֶַַָָָָ
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ּבידֹוּגזרּו להעלֹותּה ואסּור עֹוקרין. אין וכן [מגביהים]. ְְְְְְֲִֵֵַָָָָ
ּדֹוחין אבל ּבחצר, ועֹוף וחּיה עד[דוחפים]ּבהמה אֹותן ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ

ּוסיחים עגלים ּומדּדין ומוליכם]ׁשּיּכנסּו; בצווארם .[אוחזם ְְְֲִִִִֶַָָָ
מן נׁשמטת ׁשהיא מּפני אֹותּה, מדּדין אין ׁשּברחה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּתרנגלת

אגּפיה ונמצאּו שלה]הּיד, ּדֹוחין[גפיים אבל נתלׁשין; ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
ׁשּתּכנס. עד ִֵֶַָָאֹותּה

ה'תש"ע תשרי י"ג חמישי יום
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לטלטלן‡. מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו הּתחּתֹוןּככלי וכבד העליֹון מּכבד חּוץ ; ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
האריגה] מכונת ׁשהן[אבזרי מּפני נּטלין, ׁשאינן לפי -ְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

ׁשּמאּתקּועין לטלטלן, אסּור - אֹורג ׁשל העּמּודים וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּתרין. האֹורג, ּכלי ּוׁשאר ׁשּלהן. הּגּמֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻיתּקן

ׁשּמכּבדין[מטאטא]מכּבדֹות·. ּבהן וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
מּתר ׁשהרי להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - הּקרקע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבהן

ּבׁשּבת ּככלילכּבד הן הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ׁשפין ׁשהרי עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני להּתר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמלאכּתֹו

אֹותן[משייפים] צבר ואם אֹותן; ּומתּקנין זהאֹותן [סדרן ְְְִִַַָָָָ
זה] לטלטלם-על ואסּור הקצן, .הרי ְְְְְֲִֵַָָָ

הֹואיל‚. הרּבים, ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻחרׂש
קטן ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא חביתּוראּויה מגּופת . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

החבית]ׁשּנתּכּתתה לטלטלּה;[שנשברה מּתר ּוׁשבריה, היא - ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻ
לטלטלּה אסּור יֹום, מּבעֹוד לאׁשּפה זרקּה ׁשּנתרעעואם ּכלי . ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבֹו[נשבר] לסמ אֹו ּבֹו לכּסֹות חרׂש מּמּנּו יתלׁש לא -. ְְְִִִֶֶֶַֹֹֹ

מקרזלֹות„. אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס [חדותמּתר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻֻ
לקינוח] הּידהראויות ּכמלא ׁשעּורן? וכּמה ּבהן; .לקּנח ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

לקּנח לטלטלּה אסּור ,להתּפר קרֹובה ׁשהיא אדמה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאבל
עליהןּבּה ירדּו ּבהן. לקּנח לּגג האבנים להעלֹות ּומּתר . ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ּבטיט ונׁשּתּקעּו מּתר[שבגג]ּגׁשמים נּכר, רּׁשּומן אם - ְְְְְִִִִִִַָָָָֻ
מּתרלטלטלן - היא לקּנּוח ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש אבן . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּגדֹולה היא ואפּלּו .לטלטלּה, ְְְְֲִִַַָָ

צרֹור‰. לפניו קטנה]היה ּבּצר[אבן מקּנח ואםוחרׂש, ֹור; ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
מאגני החרׂש לפניו[אוזני]היה היּו ּבחרׂש. מקּנח ּכלים, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואם ּבהן; מקּנח רּכים, עׂשבים היּו אם - ועׂשבים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצרֹור
ּבּצרֹור מקּנח .לאו, ְְֵַַַָ

.Âׁשּבלּו מחצלת ׁשּמלאכּתֹו[נרקבו]ׁשירי ּככלי הם הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּטּנּוף ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין מּפני ׁשירילהּתר, אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשאינן לטלטלן, אסּור - ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבגדים
לעׁשירים ולא לענּיים לא מּתרראּויין - תּנּור ׁשברי . ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָֹֹֻ

להּתר ׁשּמלאכּתן הּכלים ּככל הן והרי ּכירהלטלטלן, . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּירכֹותיה אחת ׁשּמא[רגליה]ׁשּנׁשמטה לטלטלּה, אסּור - ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ

רגל]יתקע אותה את .[בחוזק ְִַ

.Êּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו, אסּור - עלּיה ׁשל .סּלם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
מּׁשֹוב יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב ְְֲִִֶַָָָָֹֻוׁשל
לצּוד ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ,לׁשֹוב. ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

הּזיתים ּבֹו ׁשּמֹוסקין הבד]קנה בבית הזיתים בו -[מהפכין ְִִֵֶֶַָ
לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו יׁש ;אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ

יׁש אם - ּבֹו ונֹועל ּפֹותח להיֹות הּבית ּבעל ׁשהתקינֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָקנה
להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי עליו, ּכלי .ּתֹורת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

.Áציר לּה ׁשהיה עליה]ּדלת סובבת שהדלת על[יתד אף , ִֶֶֶַַָָָ
מקצה, מקֹום ּבּה לסּתם ׁשהכינּה ציר, עּתה לּה ׁשאין ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻּפי

נגררת הארץ]והיא וכן[על ּבּה, וסֹותמין אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָ
הּנגררת[קוצים]חדקים מחצלת וכן הּפרצה, ּבהן ׁשּסֹותמין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

לאו, ואם ּבהן; סֹותמין ּבּכתל, ּותלּויין ׁשּקׁשּורין ּבזמן -ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ
ּבהן נֹועלין הארץ, מעל ּגבֹוהין היּו ואם ּבהן. נֹועלין .אין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

.Ë- ּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח ׁשהיא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָּדלת
ּכן למּטה לּה היה לא אסקּפה[יסוד]אם ,[מפתן]ּכמֹו ְְְִַַַָָָָָֹֻ

ּבּה נֹועלין אין - לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהיא עליה ;ׁשּמֹוכיח ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
נגר נעילה]וכן קלֹוסטרא[יתד ּבראׁשֹו רימון]ׁשּיׁש ,[כמין ְְְְֵֵֶֶֶָָֹ

ּכׁשאר קֹורה ואינֹו לנעילה, מּוכן ּכלי ׁשהּוא עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמֹוכחת
ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין - ְֲִַַָהּקֹורֹות

.Èותלּוי קׁשּור היה אם - קלֹוסטרא ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹנגר
ּבֹו; נֹועלין עּמֹוּבּדלת, ואגּדֹו נּטל, היה אם [היהוכן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
בחבל] לדלת והיהקשור ּבּדלת, קבּוע אגּדֹו היה אם אבל .ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָ

ּבזוית אֹותֹו ּומּניחין קֹורה, ּכמֹו נׁשמט אחר]הּנגר ,[במקום ְְְִִִִֶֶַַָָָ
לנעל אסּור זה הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ּבֹו ונֹועלין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָֹוחֹוזרין
אגד ּבֹו ואין אגּוד, ואינֹו ּכלי, ּתֹורת עליו ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו;

עליו .להֹוכיח ְִַָָ

.‡Èחליֹות ׁשל חלקים]מנֹורה מכמה ּגדֹולה[המורכבת ּבין , ְְְֵֶָָֻ
יחזירּה ׁשּמא אֹותּה, מטלטלין אין - קטּנה [ירכיבה]ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

חדקים ּבּה היּו לפרקים]ּבׁשּבת. הדומים והיא[חריצים , ְְֲִִַָָָָ
ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה היתה אם - חליֹות ּכבעלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻנראית
לטלטלּה מּתר מּזֹו, קטּנה היתה לטלטלּה; אסּור .ידים, ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻ

.·Èהאּמּום ּגּבי ׁשעל עץ]מנעל אֹותֹו[דפוס ׁשֹומטין , ְְִִִֵֶַַָָ
ּבּתיםּבׁשּבת ּבעלי ׁשל מכּבׁש שביניהם. עץ לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הבגדים] את מּתיריןמיישרים מביניהם]- בגד אבל[ליטול , ֲִִַָ
ּכֹובׁשין לגהצו]לא בגד ביניהם מכניסין ּכֹובסין[לא וׁשל ; ְְְִִֶֹ

ּכיס חסרֹון מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, יּגע לא נמנע- -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֻ
יתקלקל] שמא בו מטלטליןמלגעת אין - צמר ּגּזי וכן .ְְְְִִֵֵֵֶֶַ

עליהן מקּפיד ׁשהּוא מּפני אם[לשמרם]אֹותן, לפיכ ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ
מּתרין לתׁשמיׁש, והּׁשלחיןיחדן מעובדים]. שאינן [עורות ְְְְֲִִִִַַָָָֻ

אּמן; ׁשל אֹו הּבית ּבעל ׁשל ׁשהיּו ּבין לטלטלן, מּתר -ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ
עליהן מקּפיד ׁשאינֹו .מּפני ְְֲִִֵֵֵֶֶַ

.‚È- ּבהן וכּיֹוצא וצֹואה וקיא ראי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכל
ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר היּו לאׁשּפה[דרים]אם להֹוציאן מּתר ּבּה, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

הּכּסא לבית רעי'אֹו ׁשל 'ּגרף הּנקרא הּוא וזה היּו; ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּקטן יצא ׁשּלא ּכדי ּכלי, עליהן ּכֹופין - אחרת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבחצר

ּבהן ויתלכלוהֹול ּתּמֹו, לפי ּדֹורסֹו - הּקרקע ׁשעל רק .. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻ
ּכנֹונא מנחושת]ּומטלטלין לגחלים על[כלי אף אפרֹו, מּפני ְְְְְִִֵֶַַַָָ

עצים ׁשברי עליו ׁשּיׁש רעיּפי ׁשל ּכגרף ׁשהּוא מּפני ואין, . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ּבׁשּבת[יוצרים]עֹוׂשין לכּתחּלה רעי ׁשל אםּגרף אבל ; ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָ

אֹותֹו מֹוציאין - ועׂשהּו ׁשעבר אֹו מאליו, .נעׂשה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

.„Èּבׁשּבת הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא וכןׁשמן , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבׁשּבת לאכלן מּתר - לסחֹורה הּמּוכנין ּוׁשקדים ;ּתמרים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻ

אֹוצר מתחיל[מחסן]ואפּלּו - צבּורה ּתבּואה אֹו ּתבּואה, ׁשל ְְְְֲִִֶַַָָָָ
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ּבׁשּבת מּמּנה ּבׁשּבתלהסּתּפק מקצה ׁשהּוא אכל ׁשם ׁשאין ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּואּכלל מּוכן הּכל אּלא מּגרֹוגרֹות, חּוץ וצּמּוקין[תאנים]. ְְְִִִֶַָָָָֹ

הבית]ׁשּבּמקצה שמאחורי אֹותן;[חצר ׁשּמיּבׁשין ּבזמן , ְְְְִִֶֶֶַַַָֻ
ּבינתים ּומסריחֹות הןהֹואיל הרי - לאכילה ראּויין ואינן , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָ

ׁשּנתּגּלתה חבית מקצה. מּׁשּום ּבׁשּבת [הוסראסּורין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ
ראּוייןכיסויה] ׁשאינן ּפי על אף - ׁשּנׁשּברה ואבּטיח ,ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ארס]לאכילה בהם שם נחש ּבמקֹום[שמא ּומּניחן נֹוטלן , ְְֲִִַַָָָָ
קמיעהּמצנע ּבֹו, ּכּיֹוצא לסגולה]. הקודש שמות עם [קלף ְֵֵַַַָָֻ

ממחה מומחה]ׁשאינֹו שאינו מי ׁשאין[שכתבו ּפי על אף - ְִֵֵֶֶֶַַֻ
אֹותֹו מטלטלין ּבֹו, וׁשּבּקערהיֹוצאין ׁשּבּנר הּׁשמן מֹותר . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבאֹותּה מּמּנּו להסּתּפק אסּור - ׁשּבת ּבאֹותּה ּבהן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהדליקּו
אּסּור מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני .ׁשּבת, ְְֲִִֵֵֶֶַַָֻ

.ÂËיין[מחסן]אֹוצר ּכּדי ׁשל אֹו ּתבּואה ּפיׁשל על אף - ְִִֵֶֶַַַַָָ
לפּנֹותֹו ּבֹו להתחיל אסּור מּמּנּו, להסּתּפק אּלאׁשּמּתר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

מצוה ּבֹולדבר לקּבע אֹו אֹורחין, להכנסת ׁשּפּנהּו ּכגֹון , ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹ
הּמדרׁש אֹותֹו?ּבית מפּנין וכיצד ממּלא. ואחד אחד ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

יכּבדּו ולא ׁשּגֹומרים; עד קּפֹות, חמׁש אֹו [ינקו]ארּבע ְְְְְִֵֶַַַַָֹֻ
אֹוצר ׁשל ׁשּבארנּוקרקעיתֹו ּכמֹו ּבֹו,, ויֹוצא נכנס אּלא , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו ּברגלֹו ׁשביל .ועֹוׂשה ְְְְְִִִִִֶַָָ

.ÊËהּמצּויין ועֹוף וחּיה ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ,ּכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ
ּבׁשּבת אֹותֹו הּתּורמּוסמטלטלין את מטלטלין ּכיצד? [מין. ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ

לעּזיםקטנית] מאכל ׁשהּוא מּפני אתהּיבׁש, לא אבל - ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
החצבהּלח את ירק]; לּצבאים;[מין מאכל ׁשהּוא מּפני , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
צמח-]את את[גרעיני לּיֹונים; מאכל ׁשהּוא מּפני החרּדל, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

לּכלבים מאכל ׁשהן מּפני הּקלּפיןהעצמֹות, ּכל וכן . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
וׁשאינן אֹותן. מטלטלין ּבהמה, למאכל הראּויין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּגרעינין
ואסּור לאחֹוריו; וזֹורקן האכל, את אֹוכל - ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹראּויין

ּתפּוחלטלטלן ּבׂשר ּומטלטלין מאכל[סרוח]. ׁשהּוא מּפני , ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
חילחּיה ּבׂשר ּומטלטלין מבושל]. ּתפל[שאינו ּבין [לא, ְְְִֵֵַַַַָָָָ
לאדםמלוח] ׁשראּוי מּפני מלּוח, אבלּבין מליח; ּדג וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

לטלטלֹו. אסּור ְְְֵַַָָהּתפל,

.ÊÈמאכל ׁשהן ּפי על אף זכּוכית, ׁשברי מטלטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאין
יענה]לנעמּיֹות זמֹורֹות[בת חבילי ולא הגפן], אף[ענפי , ְְְֲֲִִֵַַֹ

הּלּוף את ולא לפילים, מאכל ׁשהן ּפי עשב]על אף[מין , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
וכּיֹוצא אּלּו ׁשאין מּפני - לעֹורבים מאכל ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעל

אדם ּבני רב אצל מצּויין .ּבהן ְְִֵֵֶֶָָָֹ

.ÁÈהתקינן אם - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי
מטלטלין אין לאו, ואם אֹותן; מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל

וקֹורניתאֹותן ואזֹוב סיאה חבילי הראוים. צמחים [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ
ולבהמה] מהןלהסקה מסּתּפק אין לעצים, הכניסן -ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ

וכן ּבאּמיתא, וכן מהן. מסּתּפק ּבהמה, למאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבׁשּבת;
צמחים]ּבפיגם תבלין[מיני מיני ּבׁשאר וכן ,. ְְְְִִִֵֵֵָָָ

.ËÈהּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין אותו]אין שמפטמים ,[שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ
ּבאבּוס לבהמה]ּבין האכלה ׁשל[כלי ּבאבּוס ּבין ּכלי ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶ

הקרקע]קרקע על מסּלקין[שבנוי ואין לצדדין[המאכל]; ְְְְְִִִֵַַַָ
הראי יתלכלך]מּפני ונֹוטלין[שלא ּגּמֹות. יׁשוה ׁשּמא ּגזרה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻ

מּלפני נֹוטלין אין אבל הּׁשֹור; לפני ונֹותנין החמֹור, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָמּלפני
הּׁשֹור ׁשּלפני ׁשהּמאכל מּפני - החמֹור לפני ונֹותנין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׁשֹור,

עלין וכן אחרת. ּבהמה למאכל ראּוי ואין ּברירֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמטּנף
לטלטלן. אסּור - אֹוכלּתן הּבהמה ואין ּומאּוס, רע ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשריחם

ּדגיםלפיכך ׁשל ּתלי דגים], בו שתולים אסּור[עץ , ְְְִִֶַָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ּבׂשר, וׁשל .לטלטלֹו; ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

.Îאֹותֹו סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
את וׁשֹומטין אבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹּומדיחין
ׁשּימּתין ּבׁשביל החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי מּתחּתיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּכר

יסריח] מקר[ולא ּכלי ּומביאין קרירות]. ּוכלי[הגורם ְְְִִֵֵֵַ
את ּופֹוקקין ּתפּוח; ׁשּלא ּכדי ּכרסֹו על לֹו ּומּניחין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּתכֹות,
לא - הּלחי את וקֹוׁשרין הרּוח. ּבהן יּכנס ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנקביו,

שנפתח]ׁשּיעלה מה מאּמצין[לסגור ואין יֹוסיף; ׁשּלא אּלא , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹ
ּבׁשּבת[עוצמים] עיניו .את ְֵֶַָָ

.‡Î,ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ִִִֵַַַַַָָָָָֻמת
מּניח מת, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר ּדלקה נפלה אם וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומטלטלֹו.

ּומטלטלֹו ּתינֹוק אֹו ּכּכר ולאעליו ּכּכר ׁשם אין ואם ; ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹ
יבֹוא ׁשּמא - מקֹום מּכל הּדלקה מן אֹותֹו מּצילין ְִִִִִֵֶַַָָָָָּתינֹוק,

יּׂשרף ׁשּלא מתֹו על ּבהּול ׁשהּוא מּפני הּתירּולכּבֹות, ולא . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ׁשאדם מּפני ּבלבד, למת אּלא ּבתינֹוק, אֹו ּבכּכר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלטלטל

מתֹו על .ּבהּול ֵַָ

.·Îׁשּלא אֹו לטלטלֹו, מקֹום להם ואין ּבחּמה, מּטל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהיה
מּׁשני ויֹוׁשבין אדם, ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצּו

מּלמּטה להם חם הקרקע]צדדיו; מּטתֹו[מחום מביא זה - ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
להם חם עליה; ויֹוׁשב מּטתֹו מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָויֹוׁשב
מביא וזה ּגּביו, על ּופֹורׂש מחצלת מביא זה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּלמעלה

מּטתֹו זֹוקף זה ּגּביו; על ּופֹורׂש להסירמחצלת [כדי ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו,המחצלת] והֹול ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוהֹול

זה מחצלת ׁשהרי - מאליה עׂשּויה מחיצה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָונמצאת
על קצֹותיהן ּוׁשני לזֹו; זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן זה, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּומחצלת

הּמת צּדי מּׁשני .הּקרקע ְְִִֵֵֵַַַַ

.‚Îוהם החּיים, ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת
לכרמלית להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו ּכבֹודמתּבּזים ּגדֹול ; ְְְְְְִִִִִֶַַָָֻ

ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא את ׁשּדֹוחה תסּורהּברּיֹות, "לא ׁשהּוא , ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
"ל יּגידּו אׁשר הּדבר לצאתמן אחר מקֹום להן היה ואם . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין אּלא - אֹותֹו מֹוציאין אין ְִִִִִֵֶַָלֹו,
הן. ְְִֵויֹוצאין

ה'תש"ע תשרי י"ד שישי יום

כז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, - ּבׁשּבת הּמדינה לתחּום חּוץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָהּיֹוצא
הּׁשביעי" ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא הּוא"אל זה, מקֹום ; ְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

העיר ּתֹורה.ּתחּום נתנה אבלולא זה; לתחּום ׁשעּור ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ
העּתיקּו במסורת]חכמים חּוץ[קיבלו הּוא זה ׁשּתחּום , ְְֲִִֶֶֶָ

מׁשה להם אמר וכ יׂשראל, מחנה ּכנגד מיל עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשנים
לּמחנה' חּוץ תצאּו 'לא יצארּבנּו: ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹ

אּמה אלּפים עד אּלא לעיר, חּוץ לאלּפיםאדם חּוץ אבל ; ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָ
אסּור מגרׁש- הּוא ׁשאלּפים, .העיר[מתחם]; ְְִִִֶַַַָָ

העיר·. ּכל את להּל ּבׁשּבת לאדם ׁשּמּתר למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻנמצאת
היתהּכּלּה אפּלּו מּקפתּכנינוה[גדולה], ׁשהיתה ּבין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֻֻ

- r"yz'd ixyz c"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ּבין להּלחֹומה, לֹו מּתר וכן . ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻ
מרּבעת ּכטבלה מרּבעֹות רּוח לכל אּמה אלּפים לעיר ,חּוץ ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָֻֻ

נׂשּכר ׁשּיהיה חּוץ[מרויח]ּכדי יצא ואם הּזוּיֹות. את ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - מדרבנן]לאלּפים עד[מלקות , ְְְִִַַַַַַַ

על יתר העיר מן והרחיק יצא אם אבל מיל; עׂשר ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָׁשנים
הּתֹורה מן לֹוקה - אחת אּמה אפּלּו מיל, עׂשר .ׁשנים ְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ּכגֹון‚. טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהמהּל
אחד ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקפץ

ספק זה הרי - ארּבעה על ארּבעה יׁש[בגמרא]מהן אם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום על הל אם אבל מעׂשרה; למעלה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּתחּומין
אּסּור ויׁש הארץ, על ּכמהּל זה הרי - ארּבעה על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָארּבעה

ׁשם .ּתחּומין ְִָ

ּבדיר„. ׁשּׁשבת לצאן]מי מגודר ּבסהר[שטח אֹו ׁשּבּמדּבר, ְְְִִִֶֶַַַַָָ
מגודר] -[מגרש הּיחיד מרׁשּות ּבהן וכּיֹוצא ּבמערה, אֹו ,ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּברּבּוע רּוח לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את מהּל; ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ּבבקעה הּׁשֹובת הּׁשּבת,וכן ׁשּנכנס ּבׁשעה יׁשן היה אפּלּו . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

קנה -]ׁשּלא לקנות התכוון להּל[לא לֹו יׁש - ׁשביתה ְְִֵֵֶַָָָֹ
ּבבקעה, מהּל היה ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמּמקֹומֹו

יֹודע ּפסיעֹות[היכן]ואינֹו אלּפים מהּל - ׁשּבת ּתחּום ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָ
ׁשּבת ּתחּום הּוא וזה .ּבינֹונּיֹות, ְְִֵֶַָ

מּדתֹו‰. וׁשלמה ,להּל לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמהּל
אינֹו - הּמדינה ּבתֹו אֹו מערה אֹו סהר אֹו ּדיר ְְְְִִֵַַַָָָּבתֹו
וכלתה 'הֹואיל אֹומרין: ואין מּדתֹו; סֹוף עד אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמהּל
ּדברים ּבּמה ּכּלּה'. את מהּל הּיחיד, רׁשּות ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻמּדתֹו
ּבמקצת אֹו העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּבׁשּכלתה ְְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָאמּורים?

מבלעת הּיחיד רׁשּות אֹותּה היתה אם אבל ּבתֹוהּמערה; ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָֻ
ּכארּבע הרׁשּות אֹותּה ּכל לֹו ּתחׁשב - ׁשּלֹו אּמה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָאלּפים

הּׁשאר את לֹו ּומׁשלימין .אּמֹות, ְְִִֶַַַָ

.Âמחּוץ אֹו ׁשביתתֹו, מּמקֹום אּמה אלף ׁשהיה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?
אֹו אּמה, אלף ּבארּכּה ׁשּיׁש מערה אֹו מדינה עד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלעיר,
ׁשּפגע הּמערה אֹו הּמדינה ּכל את מהּל - מאלף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפחֹות
אּמֹות. ארּבע ּפחֹות אּמה אלף לּה חּוצה ּומהּל ְְֵֶֶַַַַַָָָָָּבּה,

.Êּבתֹו ּבּה ׁשּפגע ּבּמערה אֹו ּבּמדינה היה אם ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָאבל
אּמה אלף אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ואּמה אּמה אלף ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּדתֹו,

לֹו. ׁשּיׁש אלּפים ּתׁשלּום ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַּבלבד,

.Áמהּל ׁשאינֹו ּפי על אף - העיר ּבחצי מּדתֹו ׁשּכלתה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי
זריקה ידי על העיר ּבכל לטלטל מּתר מּדתֹו, סֹוף עד .אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
- ּבׁשּבת מחיצה ּגֹוים והּקיפּוהּו ּבבקעה, ׁשּׁשבת מי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָוכן
ּפי על אף רּוח, לכל אּמה אלּפים אּלא ּבּה מהּל ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאינֹו
על הּמחיצה ּבכל לטלטל לֹו ּומּתר הּמחיצה; ּבתֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻׁשהּוא

ּדירה לׁשם הּקיפּוה אם זריקה, .ידי ְְְִִִִִֵֵָָָ

.Ë,ּבּים ּבא ׁשהיה ּבין למדינה, לּכנס ּבּדר ּבא ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמי
ּבחרבה ּבא ׁשהיה אלּפים[ביבשה]ּבין ּבתֹו נכנס אם - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּלא ּפי על אף - הּׁשּבת ׁשּיּכנס קדם לעיר, קרֹוב ִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּמה
לּמדינה את[לעיר]הּגיע ויהּל יּכנס זה הרי ּבׁשּבת, אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

רּוח לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה .ּכּלּה ְְְִַַַַָָָָָֻ

.È,ּבׁשּבת אּלא נעֹור ולא ,ּבּדר ויׁשן למדינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור,

מּפני רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

- ּכמֹותן הּמדינה ּבּתחּוםּבני עּמהן נכנס .ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

.‡È;יּכנס לא - אחת אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ ׁשּיצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי
ׁשהּוא מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יתר, אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ּבֹו; ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָעֹומד
אּמֹות ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ּבמקֹומֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָיׁשב
לתחּום חּוץ ׁשהחׁשי מי וכן ולחּוץ. רגליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָמעמידת
אּלא לּה, יּכנס לא זה הרי - אחת אּמה אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמדינה,
אלּפים ּבֹו, עֹומד והּוא הּׁשּבת עליו ׁשּנכנס מּמקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָיהּל
עד מהּל העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּכלתה ואם ּבלבד. ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָאּמה

מּדתֹו ׁשאמרנּו.[בלבד]סֹוף ּכמֹו ,ּבתֹו אחת רגלֹו היתה ְְְְְִֶַַַַָָָָ
יּכנס זה הרי - לּתחּום חּוץ אחת ורגלֹו .הּתחּום, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָ

.·Èׁשהֹוציאּוהּו ּכגֹון - לדעּתֹו ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹמי
ויצא ׁשּׁשגג אֹו רעה, רּוח אֹו ארּבעּגֹוים אּלא לֹו אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לדעתאּמֹות חזר אּמֹות;[בכוונה]. ארּבע אּלא לֹו אין , ְְֵֶַַַַַַַָָ
- הּיחיד ּברׁשּות נתנּוהּו ואם יצא. לא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹהחזירּוהּו,
- אחרת ּבעיר אֹו ּומערה, וסהר ּבדיר ּגֹוים ׁשּנתנּוהּו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָּכגֹון

ּכּלּה את להּל לֹו ּבׁשגגה,יׁש מאּלּו לאחד יצא אם וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ּכּלּה. את מהּל - ּבתֹוכן והּוא ְְְְְִֵֶַַָָֻונזּכר

.‚È,לדעת ׁשּלא ׁשחזר ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹיצא
ארּבע אּלא לֹו אין - רעה רּוח אֹו ּגֹוים ׁשהחזירּוהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכגֹון
ׁשהּוא ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן ְְְִִֵֶַַַַַַָָאּמֹות;
ארּבע אּלא לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון הּיחיד, רׁשּות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבתֹו

ׁשהּוא[בספינה]המפרׁש.אּמֹות ּפי על אף - הּגדֹול ּבּים ְִֵֶַַַַַַָָָ
ּכּלּה, הּספינה ּכל את מהּל ּבֹו, ׁשּׁשבת לּתחּום ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻחּוץ

ּבכּלּה .ּומטלטל ְְְֵַָֻ

.„Èּבמחיצה והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻמי
ׁשּלא והּוא, הּמחיצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
- לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשת הּמחיצה ּבתֹו מקצתֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֻמבלע
נכנס זה הרי הּמחיצה, ּכל את להּל לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהֹואיל

יצא לא ּכאּלּו הּוא הרי ׁשּיּכנס, וכיון .לתחּומֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ

.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ
ּומרחיק יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָארּבע
ׁשּיצא ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. וחֹוזר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָונפנה

ׁשּי ּבעת יּכנס,מּמּנּו, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות רחיק ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לדעת ּבּתחּלה יצא ׁשּלא והּוא, יצא; לא ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹּוכאּלּו

ׁשּנכנס,[בכוונה] ּפי על אף - לדעת יצא אם אבל ;ְְֲִִִֶַַַַַָָָ
אּמֹות ארּבע אּלא לֹו .אין ְֵֶַַַָ

.ÊËׁשּבאּו העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
לֹו ׁשּמּתר מּמי ּבהן וכּיֹוצא הּלבנה, ראּית על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻלהעיד
רּוח, לכל אּמה אלּפים לֹו יׁש - מצוה לדבר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָלצאת
הּוא הרי - למדינה הּגיע ואם לֹו; ׁשהּגיע מקֹום ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָּבאֹותֹו
לּמדינה חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ויׁש העיר, .ּכאנׁשי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ

.ÊÈּכבר' :ּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, יֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה
אלּפים מּמקֹומֹו לֹו יׁש - לעׂשֹותּה' ׁשּיצאת הּמצוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנעׂשת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום מקצת היה ואם רּוח; לכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאּמה
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חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ּבין להּלחֹומה, לֹו מּתר וכן . ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻ
מרּבעת ּכטבלה מרּבעֹות רּוח לכל אּמה אלּפים לעיר ,חּוץ ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָֻֻ

נׂשּכר ׁשּיהיה חּוץ[מרויח]ּכדי יצא ואם הּזוּיֹות. את ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - מדרבנן]לאלּפים עד[מלקות , ְְְִִַַַַַַַ

על יתר העיר מן והרחיק יצא אם אבל מיל; עׂשר ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָׁשנים
הּתֹורה מן לֹוקה - אחת אּמה אפּלּו מיל, עׂשר .ׁשנים ְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ּכגֹון‚. טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהמהּל
אחד ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקפץ

ספק זה הרי - ארּבעה על ארּבעה יׁש[בגמרא]מהן אם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום על הל אם אבל מעׂשרה; למעלה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּתחּומין
אּסּור ויׁש הארץ, על ּכמהּל זה הרי - ארּבעה על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָארּבעה

ׁשם .ּתחּומין ְִָ

ּבדיר„. ׁשּׁשבת לצאן]מי מגודר ּבסהר[שטח אֹו ׁשּבּמדּבר, ְְְִִִֶֶַַַַָָ
מגודר] -[מגרש הּיחיד מרׁשּות ּבהן וכּיֹוצא ּבמערה, אֹו ,ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּברּבּוע רּוח לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את מהּל; ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ּבבקעה הּׁשֹובת הּׁשּבת,וכן ׁשּנכנס ּבׁשעה יׁשן היה אפּלּו . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

קנה -]ׁשּלא לקנות התכוון להּל[לא לֹו יׁש - ׁשביתה ְְִֵֵֶַָָָֹ
ּבבקעה, מהּל היה ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמּמקֹומֹו

יֹודע ּפסיעֹות[היכן]ואינֹו אלּפים מהּל - ׁשּבת ּתחּום ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָ
ׁשּבת ּתחּום הּוא וזה .ּבינֹונּיֹות, ְְִֵֶַָ

מּדתֹו‰. וׁשלמה ,להּל לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמהּל
אינֹו - הּמדינה ּבתֹו אֹו מערה אֹו סהר אֹו ּדיר ְְְְִִֵַַַָָָּבתֹו
וכלתה 'הֹואיל אֹומרין: ואין מּדתֹו; סֹוף עד אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמהּל
ּדברים ּבּמה ּכּלּה'. את מהּל הּיחיד, רׁשּות ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻמּדתֹו
ּבמקצת אֹו העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּבׁשּכלתה ְְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָאמּורים?

מבלעת הּיחיד רׁשּות אֹותּה היתה אם אבל ּבתֹוהּמערה; ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָֻ
ּכארּבע הרׁשּות אֹותּה ּכל לֹו ּתחׁשב - ׁשּלֹו אּמה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָאלּפים

הּׁשאר את לֹו ּומׁשלימין .אּמֹות, ְְִִֶַַַָ

.Âמחּוץ אֹו ׁשביתתֹו, מּמקֹום אּמה אלף ׁשהיה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?
אֹו אּמה, אלף ּבארּכּה ׁשּיׁש מערה אֹו מדינה עד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלעיר,
ׁשּפגע הּמערה אֹו הּמדינה ּכל את מהּל - מאלף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפחֹות
אּמֹות. ארּבע ּפחֹות אּמה אלף לּה חּוצה ּומהּל ְְֵֶֶַַַַַָָָָָּבּה,

.Êּבתֹו ּבּה ׁשּפגע ּבּמערה אֹו ּבּמדינה היה אם ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָאבל
אּמה אלף אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ואּמה אּמה אלף ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּדתֹו,

לֹו. ׁשּיׁש אלּפים ּתׁשלּום ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַּבלבד,

.Áמהּל ׁשאינֹו ּפי על אף - העיר ּבחצי מּדתֹו ׁשּכלתה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי
זריקה ידי על העיר ּבכל לטלטל מּתר מּדתֹו, סֹוף עד .אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
- ּבׁשּבת מחיצה ּגֹוים והּקיפּוהּו ּבבקעה, ׁשּׁשבת מי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָוכן
ּפי על אף רּוח, לכל אּמה אלּפים אּלא ּבּה מהּל ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאינֹו
על הּמחיצה ּבכל לטלטל לֹו ּומּתר הּמחיצה; ּבתֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻׁשהּוא

ּדירה לׁשם הּקיפּוה אם זריקה, .ידי ְְְִִִִִֵֵָָָ

.Ë,ּבּים ּבא ׁשהיה ּבין למדינה, לּכנס ּבּדר ּבא ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמי
ּבחרבה ּבא ׁשהיה אלּפים[ביבשה]ּבין ּבתֹו נכנס אם - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּלא ּפי על אף - הּׁשּבת ׁשּיּכנס קדם לעיר, קרֹוב ִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּמה
לּמדינה את[לעיר]הּגיע ויהּל יּכנס זה הרי ּבׁשּבת, אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

רּוח לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה .ּכּלּה ְְְִַַַַָָָָָֻ

.È,ּבׁשּבת אּלא נעֹור ולא ,ּבּדר ויׁשן למדינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור,

מּפני רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

- ּכמֹותן הּמדינה ּבּתחּוםּבני עּמהן נכנס .ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

.‡È;יּכנס לא - אחת אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ ׁשּיצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי
ׁשהּוא מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יתר, אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ּבֹו; ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָעֹומד
אּמֹות ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ּבמקֹומֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָיׁשב
לתחּום חּוץ ׁשהחׁשי מי וכן ולחּוץ. רגליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָמעמידת
אּלא לּה, יּכנס לא זה הרי - אחת אּמה אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמדינה,
אלּפים ּבֹו, עֹומד והּוא הּׁשּבת עליו ׁשּנכנס מּמקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָיהּל
עד מהּל העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּכלתה ואם ּבלבד. ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָאּמה

מּדתֹו ׁשאמרנּו.[בלבד]סֹוף ּכמֹו ,ּבתֹו אחת רגלֹו היתה ְְְְְִֶַַַַָָָָ
יּכנס זה הרי - לּתחּום חּוץ אחת ורגלֹו .הּתחּום, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָ

.·Èׁשהֹוציאּוהּו ּכגֹון - לדעּתֹו ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹמי
ויצא ׁשּׁשגג אֹו רעה, רּוח אֹו ארּבעּגֹוים אּלא לֹו אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לדעתאּמֹות חזר אּמֹות;[בכוונה]. ארּבע אּלא לֹו אין , ְְֵֶַַַַַַַָָ
- הּיחיד ּברׁשּות נתנּוהּו ואם יצא. לא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹהחזירּוהּו,
- אחרת ּבעיר אֹו ּומערה, וסהר ּבדיר ּגֹוים ׁשּנתנּוהּו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָּכגֹון

ּכּלּה את להּל לֹו ּבׁשגגה,יׁש מאּלּו לאחד יצא אם וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ּכּלּה. את מהּל - ּבתֹוכן והּוא ְְְְְִֵֶַַָָֻונזּכר

.‚È,לדעת ׁשּלא ׁשחזר ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹיצא
ארּבע אּלא לֹו אין - רעה רּוח אֹו ּגֹוים ׁשהחזירּוהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכגֹון
ׁשהּוא ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן ְְְִִֵֶַַַַַַָָאּמֹות;
ארּבע אּלא לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון הּיחיד, רׁשּות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבתֹו

ׁשהּוא[בספינה]המפרׁש.אּמֹות ּפי על אף - הּגדֹול ּבּים ְִֵֶַַַַַַָָָ
ּכּלּה, הּספינה ּכל את מהּל ּבֹו, ׁשּׁשבת לּתחּום ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻחּוץ

ּבכּלּה .ּומטלטל ְְְֵַָֻ

.„Èּבמחיצה והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻמי
ׁשּלא והּוא, הּמחיצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
- לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשת הּמחיצה ּבתֹו מקצתֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֻמבלע
נכנס זה הרי הּמחיצה, ּכל את להּל לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהֹואיל

יצא לא ּכאּלּו הּוא הרי ׁשּיּכנס, וכיון .לתחּומֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ

.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ
ּומרחיק יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָארּבע
ׁשּיצא ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. וחֹוזר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָונפנה

ׁשּי ּבעת יּכנס,מּמּנּו, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות רחיק ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לדעת ּבּתחּלה יצא ׁשּלא והּוא, יצא; לא ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹּוכאּלּו

ׁשּנכנס,[בכוונה] ּפי על אף - לדעת יצא אם אבל ;ְְֲִִִֶַַַַַָָָ
אּמֹות ארּבע אּלא לֹו .אין ְֵֶַַַָ

.ÊËׁשּבאּו העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
לֹו ׁשּמּתר מּמי ּבהן וכּיֹוצא הּלבנה, ראּית על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻלהעיד
רּוח, לכל אּמה אלּפים לֹו יׁש - מצוה לדבר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָלצאת
הּוא הרי - למדינה הּגיע ואם לֹו; ׁשהּגיע מקֹום ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָּבאֹותֹו
לּמדינה חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ויׁש העיר, .ּכאנׁשי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ

.ÊÈּכבר' :ּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, יֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה
אלּפים מּמקֹומֹו לֹו יׁש - לעׂשֹותּה' ׁשּיצאת הּמצוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנעׂשת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום מקצת היה ואם רּוח; לכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאּמה
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- מּמקֹומֹו לֹו ׁשּיׁש אלּפים ּבתֹו מבלע זהּברׁשּות, הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֻ
יצא לא ּוכאּלּו למקֹומֹו, להּצילחֹוזר הּיֹוצאין וכל . ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ

- הּמּפלת מן אֹו הּנהר, מן אֹו ּגֹוים, מּיד יׂשראל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנפׁשֹות
ּבֹו; ׁשהּצילּו מּמקֹום רּוח לכל אּמה אלּפים להם ואםיׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמקֹום לׁשּבֹות מפחדין והיּו ּתּקיפה, הּגֹוים יד ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָהיתה
למקֹומן ּבׁשּבת חֹוזרין אּלּו הרי - זינןׁשהּצילּו ּובכלי ,. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ה'תש"ע תשרי ט"ו קודש שבת יום
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הּמדינה‡. מן יֹוצא ׁשהּוא ּדירה ּבית היה[העיר]ּכל אם - ְִִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשהּוא אּמה, ׁשליׁשי ּוׁשני אּמה ׁשבעים הּמדינה ּובין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבינֹו

של]צלע מהמרובע אחד אֹו[צד המרּבעת, סאתים ּבית ְִֵֶַַַַַָֻ
מּמּנה ונחׁשב לּמדינה, מצטרף זה הרי - מּזה ;ּפחֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
מּבית חּוץ מֹודדין רּוח, לכל אּמה אלּפים לּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּוכׁשּמֹודדין

זה .ּדירה ִֶָ

ׁשני·. ּובית אּמה, ּבׁשבעים לּמדינה קרֹוב זה ּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
לּׁשני קרֹוב ׁשליׁשי ּובית אּמה, ּבׁשבעים ראׁשֹון לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקרֹוב
ּכמדינה הּכל הרי - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּבׁשבעים

האחרֹון לּבית מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, והּואאחת; ; ְְְְֲִִִִֶַַַַַָ
יתר אֹו אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע זה, ּדירה ּבית .ׁשּיהיה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

לחּזנין‚. ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ּובית[שמשים]וכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והאֹוצרֹות לכמרין, ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש זרה [מחסניעבֹודה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

ּביתתבואה] ּבהן ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ּבית ּבהן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
ארּבע ּבהן ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחיצֹות וׁשלׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדירה,

אּמֹות, ארּבע על שומרים]והּברּגניןאּמֹות והּבית[סוכות , ְְְְִִַַַַַַַַָֻ
והּמערה ּתקרה, עליהן ׁשּיׁש מחיצֹות ּוׁשּתי ּבּים, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּבנּוי
מצטרפין אּלּו ּכל - ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ּבנין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשּיׁש

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אם שלישיעּמּה, [שני ְְְִִִִִַָָָָ
ּומאֹותאמה] על; מתּוח חּוט ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא, הּבית ֹו ְִִִֵֵַַַַַָ

הּמדינה ּכל הדירה]ּפני בית לאֹותֹו[שבצד חּוץ ּומֹודדין , ְְְְִִֵַָָ
אּמה אלּפים .החּוט ְִַַַַָ

עליהן„. ׁשאין מחיצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָואּלּו
ּובית והּקבר והּגׁשר ּביניהן; ׁשּדרין ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתקרה,
ּדירה; ּבית ּבהן ׁשאין והאֹוצרֹות, זרה עבֹודה ּובית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּכנסת

וצר]והּׁשיח[עמוק]והּבֹור בסלע]והּמערה[ארוך [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשּבּספינה ּובית ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשֹוב

עּמּה .מצטרפין ְְִִִָָ

מאה‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו
ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוארּבעים
ּכעיר ׁשּתיהן חֹוׁשבין - לזֹו ּוׁשירים אּמה וׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָלזֹו
הּׁשנּיה העיר ּכל את מהּלכת מהן, עיר ּכל ונמצאת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחת;

אּמה אלּפים לּה אם.וחּוצה - מׁשּלׁשין ּכפרים ׁשלׁשה היּו ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻ
אּמה אלּפים החיצֹונים מן אחד ּכל ּובין האמצעי ּבין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש
ׁשלׁש מאתים החיצֹונים הּׁשנים ּובין מּכאן, ּפחֹות ְִִִִִֵַַַַָָָָֹאֹו
ּובין מהן אחד ּכל ּבין ׁשּיהיה ּכדי ׁשליׁש, ּפחֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּוׁשמֹונים
וארּבעים מאה ּביניהן, הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ּכׁשּתראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאמצעי
ּומֹודדין אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן הרי - ּוׁשליׁש אּמה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָואחת

לׁשלׁשּתן מחּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים ׁשהּקפהלהם עיר . ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

יׁשבה[חומה] מיׁשיבתּה;[באוכלוסין]ּולבּסֹוף לּה מֹודדין , ְְְִִִַָָָָָ
מחֹומֹותיה לּה מֹודדין הּקפה, ּולבּסֹוף .יׁשבה ְְְְִֵֶַָָָָָֻ

.Âארּבע לּה ויׁש הֹואיל מרּבעת, אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר
לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְִִִִִֶַָָָָזוּיֹות
עגּלה, היתה רּוחֹותיה; מארּבע רּוח לכל אּמה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֻאלּפים

זוּיֹות לּה כמרובעת]עֹוׂשין אותה אֹותּה[מחשיבים ורֹואין , ְִִִָָָ
מרּבע אֹותֹו מּצלעֹות חּוץ ּומֹודדין מרּבע, ּבתֹו היא ְְְְְְִִִִַָָֻֻּכאּלּו

מׂשּתּכר ׁשּנמצא - רּוח לכל אּמה .הּזוּיֹות[מרויח]אלּפים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

.Ê- רּבֹות צלעֹות לּה ׁשּיׁש אֹו מׁשּלׁשת, היתה אם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻוכן
אּמה אלּפים למרּבע חּוץ מֹודדין ּכ ואחר אֹותּה, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָֻמרּבעין

העֹולם ּכרּבּוע מרּבעּה מרּבעּה, ּוכׁשהּוא רּוח; [צפונהלכל ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ
וכו'] דרומו כנגד דרומה העולם צפון רּוחכנגד ּכל ׁשּתהא ּכדי ,ְְֵֵֶַָ

ּכנגּדּה ּומכּונת העֹולם, מרּוחֹות רּוח ּכנגד מׁשּוכה .מּמּנה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

.Áאֹותּה רֹואין - אחד מּצד ּוקצרה אחד מּצד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָהיתה
ּגם ּכמין עׂשּויה היתה רחבה. ּכּלּה היא יווניתּכאּלּו [ג' ְְְְֲִִִַָָָָָָֻ

שלנו] סופית כ"ף יׁשכעין אם - ּכקׁשת עׂשּויה ׁשהיתה אֹו ,ְְֲִֵֶֶֶָָָ
לּה מֹודדין - אּמה אלפים מארּבעת ּפחֹות ראׁשיה ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבין

הּיתר הקשת]מן קצות בשני הנמתח בחבל – ורֹואין["יתר" , ְִִֶֶַ
ּבּתים; מלא הּוא ּכאּלּו והּקׁשת הּיתר ׁשּבין הרחב ּכל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

מֹוד אין - אלפים ארּבעת ראׁשיה ׁשני ּבין היה לּהואם דין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
הּקׁשת מן עצמו]אּלא .[מהישוב ִֶֶֶַָ

.Ëרּקה לפניה יׁש אם - הּנחל ׂשפת על ׁשּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר
הנחל] בשפת גבוהה קרקע על[יציקת אּמֹות ארּבע ְַַַַַֹרחב

נמצא - ּבּנחל ויׁשּתּמׁשּו עליה ׁשּיעמדּו ּכדי הּנחל, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׂשפת
הּנחל מּׂשפת אּמה אלּפים לּה ּומֹודדין העיר, ּבכלל ְְְְִִִִִַַַַַַַַַַַָָָהּנחל
הרּקה מּפני הּמדינה, ּבכלל ּכּלֹו הּנחל ויעׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּׁשנּיה,
אּלא להן מֹודדין אין רּקה, ׁשם אין ואם מּצּדֹו. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּבנּויה
ׁשּלהם האלּפים מן נמּדד הּנחל ונמצא ּבּתיהן; .מּפתח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

.Èצריפין קנים]יֹוׁשבי בבתי הדרים צאן מֹודדין[רועי אין , ְְְִִִֵֵ
ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ׁשם יׁש ואם ּבּתיהן; מּפתח אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהן

ּבּתים אבן]ׁשני או עץ ּכּלם[בתי הקּבעּו הצריפים, [גם ְְְִֵָָֻֻ
קבוע] לבית אלּפיםנחשבים להם ונֹותנין אֹותּה ּומרּבעין ,ְְְְְִִִֶַַַָָ

העירֹות ּכׁשאר רּוח, לכל .אּמה ְְֲִַַָָָָָ

.‡Èּפחֹות לא אּמה, חמּׁשים ׁשל ּבחבל אּלא מֹודדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
יתר ּפׁשּתןולא ׁשל ּובחבל הּגיע; יֹותר. יּמׁש ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

להבליעֹו[עמק]לגיא ׁשּיכֹול אּמה, חמּׁשים רחּבֹו היה אם - ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ
ּפחֹות ּבעמקֹו ׁשּיהיה והּוא מבליעֹו; - הּמּדה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבחבל

אלפים .מארּבעת ְֲִֵַַַָ

.·Èא ּדברים הּמׁשקלתּבּמה חּוט ּבׁשהיה [חוטמּורים? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
מדידה] לצורך אבן ּכנגּדֹושבראשו החוטיֹורד [כשמניח ְְֵֶ

עיכוב] ללא האבן נופלת העמק אפׁשרבשפת ׁשאי ,ְִֶֶָ
ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט אין אם אבל ּבֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלהׁשּתּמׁש
מּכן ּפחֹות אֹו אלּפים, עמק היה ּכן אם אּלא מבליעֹו, .אינֹו ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.‚Èמעּקם ּגיא משופע]היה מקּדד[מדרונו ועֹולה, מקּדד - ְְְְְֵֵֶַַַָָָֻ
להלן]ויֹורד המפורטת לשיפוע בדילוגים מדידה היה[שיטת ; ְֵָָ

להבליעֹו יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, רחב נ'ּגיא שהחבל [כיון ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להבליעֹואמה] יכֹול ׁשהּוא למקֹום הֹול בגיא- [מקום ְְְִֵֶַָָ

- r"yz'd ixyz f"h oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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למדוד] מּדתֹושיכול ּכנגד וצֹופה ּומבליעֹו, את, [מעריך ְְְִִֶֶֶַָ
עיונו] לפי וחֹוזרהתחום ,. ְֵ

.„Èאֹומד אּלא הּכתל'; את 'יּקב אֹומרין אין לכתל, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע
לֹו.[מעריך] והֹול מֹודדֹורחּבֹו, ּבֹו, להׁשּתּמׁש אפׁשר ואם ְְְְְְְִִֵֵֶַָָ

מֹודד ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט היה ואם יפה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמדידה
יפה מדידה .רחּבֹו ְְִָָָָ

.ÂËמתלּקט הר היה אם - להר ּגבּה[מיתמר]הּגיע מּמּנּו ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מב אּמֹות, חמׁש ּבאר טפחים מחשיבליעֹועׂשרה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשּיתלּקטהשיפוע] עד הרּבה, ּגבֹוּה היה ואם למידתֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוחֹוזר
והֹול אֹומדֹו, אּמֹות, ארּבע מׁש מּתֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
מחמּׁשים יתר רחּבֹו ׁשהיה ּכגֹון להבליעֹו, יכֹול אינֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלֹו.

מעט מעט מקּדדֹו לשיפועים]- מיוחדת מדידה וזה[שיטת ; ְְְְְֶַַַ
ּבהרים' 'מקּדדין ׁשאמרּו: בסמוך]הּוא .[ומפורט ְְְִִֶֶַָָ

.ÊËיכֹול ׁשאינֹו ּבּגיאיֹות אֹו ּבהרים מקּדדין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד
ישר]להבליען? אינו השטח ׁשל[כי חבל ׁשנים אֹוחזין ְְְֲִִִֶֶֶַַָ

מרּגלֹותיו ּכנגד קצתֹו אֹוחז העליֹון אּמֹות, ,[רגליו]ארּבע ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ
לעמד העליֹון וחֹוזר לּבֹו, ּכנגד הּׁשני ּבּקצה אֹוחז ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהּתחּתֹון
החבל; מּדת מּמּנּו ּומרחיק יֹורד והּתחּתֹון הּתחּתֹון, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַּבמקֹום
ּוכׁשּיל ּכּלֹו. את ׁשּמֹודדין עד והֹולכין, מתּגלּגלים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֻוכן

הּגיא אֹו ההר את להבליע העיר]הּמֹודד יצא[שמול לא , ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
'מּדת ויאמרּו: העֹוברים, אֹותֹו יראּו ׁשּלא - לּתחּום ְְְְְִִִֶַַָֹֹחּוץ

לכאן' ּבאה להיכשל]ּתחּומין .[ועלולים ְְִָָָ

.ÊÈיֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין
ממחה ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת

לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן, ּבּתחּום רּבה [רק]ּומדד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
הּתחּום, ּומדדּו ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ׁשרּבה; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּבּתחּום
ירּבה ׁשּלא ּובלבד למרּבה; ׁשֹומעין - מעט ואחד רּבה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד

עיר ׁשל אלכסֹונּה מּמּדת מיד]יתר .[כמבואר ְֲִִִֵֶַַָָ

.ÁÈהמקובלת]ּכיצד הסטיה מידת חישוב צורת ּבעת[מהי ? ְֵֵַ
הראׁשֹון 'ׁשּמא נאמר: - זה אלכסֹון[הממעט]ׁשּירּבה מּקרן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

צלע ונמצא מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
האחרֹון, וזה מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּתחּום

הּמדינה' מּצלע אלּפים ישר]מדד בקו העיר ואין[מאמצע ; ְְְִִִֵֶַַַַַָָ
רּבה אם ,לפיכ זה. על ּביתר ׁשּטעה הראׁשֹון על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמחזיקין
ּוׁשמֹונים מאֹות ּבחמׁש אפּלּו הראׁשֹון, על יתר האחרֹון ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָזה

לֹו ׁשֹומעין אין זה, על ּביתר לֹו; ׁשֹומעין - .ּבקרּוב ְְְְִִֵֵֵֶַָ

.ËÈּכאן 'עד לֹומר: נאמנין - ׁשפחה אפּלּו עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו
הּׁשּבת' ּכאןּתחּום ׁשעד אני 'זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן ; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָ

עדּותֹו על וסֹומכין קטן', ּכׁשהייתי ּבׁשּבת ּבאים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהיינּו
להקל, אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא זה; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבדבר

מּדבריהם אלּפים ׁשּׁשעּור .מּפני ְְְִִִִִֵֵֶֶַַ

ה'תש"ע תשרי ט"ז ראשון יום
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ּבדברים‡. הּׁשּבת יֹום לקּדׁש הּתֹורה, מן עׂשה -מצות ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ
זכרהּו ּכלֹומר לקּדׁשֹו", הּׁשּבת יֹום את "זכֹור ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
- ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש; ׁשבח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת

ּבהבּדלה ּוביציאתֹו הּיֹום, ּבקּדּוׁש .ּבכניסתֹו ְְְְִִִִִַַָָָָ

.·מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּיֹום: קּדּוׁש נּוסח הּוא ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹוזה
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ּבנּוהעֹולם, קדׁשֹוורצה וׁשּבת , ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ

ּתחּלה בראׁשית, למעׂשה זּכרֹון - הנחילנּו ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבאהבה
מצרים ליציאת זכר קדׁש, ואֹותנּולמקראי בחרּת בנּו ּכי ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּוברצֹון ּבאהבה קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָקּדׁשּת
הּׁשּבת' מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .הנחלּתנּו. ְְְִֵַַַַַָָָָ

.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ההבּדלה: נּוסח הּוא ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה
ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעֹולם,
ּברּו הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל

לחל' קדׁש ּבין הּמבּדיל ה', .אּתה ְְִֵֶַַַָֹֹ

ּבּלילה„. הּקּדּוׁש, ּבׁשֹוגגעּקר ּבין ּבּלילה, קּדׁש לא אם ; ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
ּכּלֹו הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד הבּדילּבין לא ואם . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹֻ

רביעי יֹום סֹוף עד והֹול ּומבּדיל למחר, מבּדיל - ;ּבּלילה ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ
ּבלבד ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אּלא האֹור, על מבר אינֹו .אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

לא‰. -אסּור הּיֹום מּׁשּיקּדׁש יין, לׁשּתֹות אֹו לאכל דם ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹ
ׁשּיקּדׁש לאכלעד להתחיל לֹו אסּור הּיֹום, מּׁשּיצא וכן . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

עד - ּכלּום לטעם אֹו מלאכה, ולעׂשֹות ְְְְְְֲִִַַָָֹולׁשּתֹות,
מּתרׁשּיבּדיל הּמים, ולׁשּתֹות ואכל; עבר, אֹו ׁשכח . ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ

מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם אֹו ׁשּיקּדׁש קדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹוׁשתה
ׁשאכל אחר .ּומבּדיל ְִֶַַַַָ

.Âהּיין על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים, ואףמּדברי . ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַ
הּכֹוס על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ּפי ּומאחרעל ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

מלאכה, לעׂשֹות לֹו מּתר לחל', קדׁש 'ּבין ויאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּיבּדיל
הּכֹוס על הבּדיל ׁשּלא ּפי על ּתחּלה,אף הּיין על ּומבר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

מקּדׁש ּכ ׁשּיקּדׁשואחר עד ידיו את נֹוטל ואינֹו ;. ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

.Êאֹו רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַּכיצד
יין,יתר ּוממּלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ

ולא יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ּבימינֹו, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹואֹוחזֹו
מקּדׁש ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ּבׂשמאל. ּומנהגיסּיע ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
"ויכּלּו" ּפרׁשת ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל, ּבכל ואחרּפׁשּוט , ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֻ

לגמיו מלא וׁשֹותה מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, על מבר ּכ, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
חבּורה ּבני לכל ּומברּומׁשקה ידיו, נֹוטל ּכ ואחר ; ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ואֹוכל. ְִֵַ'הּמֹוציא'

.Áסעּודה[נחשב]אין ּבמקֹום אּלא לאקּדּוׁש, ּכיצד? . ְְִִֵֵֶַָָֹ
אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ּבזויתיקּדׁש קּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשנּיה[פינה] ּבזוית אֹוכל ּבביתזֹו, מקּדׁשין ולּמה . ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ
ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָהּכנסת?

.Ëאֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה לֹוהיה היה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיין

ואֹוכל ּבֹוצע ּכ ואחר הּפת,ּומקּדׁש, על מבּדילין ואין . ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָ
הּכֹוס על .אּלא ֶַַָ

.Èונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמי
מקּדׁש ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש קדם ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹידיו

לסעּודה ידיו ׁשּנטל אחר הּיין הּייןעל על לבר ּומצוה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ
הּנקרא הּוא וזה ׁשנּיה; סעּודה ׁשּיסעד קדם הּׁשּבת, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּביֹום

רּבא' וׁשֹותה,'קּדּוׁשא ּבלבד, הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא מבר . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ויסעד; ידיו, יּטל ּכ ּכלּוםואחר ׁשּיטעם לאדם לֹו ואסּור ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹ

סעּודה. ּבמקֹום אּלא יהיה לא זה, קּדּוׁש וגם ׁשּיקּדׁש. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹקדם
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למדוד] מּדתֹושיכול ּכנגד וצֹופה ּומבליעֹו, את, [מעריך ְְְִִֶֶֶַָ
עיונו] לפי וחֹוזרהתחום ,. ְֵ

.„Èאֹומד אּלא הּכתל'; את 'יּקב אֹומרין אין לכתל, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע
לֹו.[מעריך] והֹול מֹודדֹורחּבֹו, ּבֹו, להׁשּתּמׁש אפׁשר ואם ְְְְְְְִִֵֵֶַָָ

מֹודד ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט היה ואם יפה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמדידה
יפה מדידה .רחּבֹו ְְִָָָָ

.ÂËמתלּקט הר היה אם - להר ּגבּה[מיתמר]הּגיע מּמּנּו ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מב אּמֹות, חמׁש ּבאר טפחים מחשיבליעֹועׂשרה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשּיתלּקטהשיפוע] עד הרּבה, ּגבֹוּה היה ואם למידתֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוחֹוזר
והֹול אֹומדֹו, אּמֹות, ארּבע מׁש מּתֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
מחמּׁשים יתר רחּבֹו ׁשהיה ּכגֹון להבליעֹו, יכֹול אינֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלֹו.

מעט מעט מקּדדֹו לשיפועים]- מיוחדת מדידה וזה[שיטת ; ְְְְְֶַַַ
ּבהרים' 'מקּדדין ׁשאמרּו: בסמוך]הּוא .[ומפורט ְְְִִֶֶַָָ

.ÊËיכֹול ׁשאינֹו ּבּגיאיֹות אֹו ּבהרים מקּדדין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד
ישר]להבליען? אינו השטח ׁשל[כי חבל ׁשנים אֹוחזין ְְְֲִִִֶֶֶַַָ

מרּגלֹותיו ּכנגד קצתֹו אֹוחז העליֹון אּמֹות, ,[רגליו]ארּבע ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ
לעמד העליֹון וחֹוזר לּבֹו, ּכנגד הּׁשני ּבּקצה אֹוחז ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהּתחּתֹון
החבל; מּדת מּמּנּו ּומרחיק יֹורד והּתחּתֹון הּתחּתֹון, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַּבמקֹום
ּוכׁשּיל ּכּלֹו. את ׁשּמֹודדין עד והֹולכין, מתּגלּגלים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֻוכן

הּגיא אֹו ההר את להבליע העיר]הּמֹודד יצא[שמול לא , ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
'מּדת ויאמרּו: העֹוברים, אֹותֹו יראּו ׁשּלא - לּתחּום ְְְְְִִִֶַַָֹֹחּוץ

לכאן' ּבאה להיכשל]ּתחּומין .[ועלולים ְְִָָָ

.ÊÈיֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין
ממחה ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת

לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן, ּבּתחּום רּבה [רק]ּומדד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
הּתחּום, ּומדדּו ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ׁשרּבה; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּבּתחּום
ירּבה ׁשּלא ּובלבד למרּבה; ׁשֹומעין - מעט ואחד רּבה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד

עיר ׁשל אלכסֹונּה מּמּדת מיד]יתר .[כמבואר ְֲִִִֵֶַַָָ

.ÁÈהמקובלת]ּכיצד הסטיה מידת חישוב צורת ּבעת[מהי ? ְֵֵַ
הראׁשֹון 'ׁשּמא נאמר: - זה אלכסֹון[הממעט]ׁשּירּבה מּקרן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

צלע ונמצא מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
האחרֹון, וזה מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּתחּום

הּמדינה' מּצלע אלּפים ישר]מדד בקו העיר ואין[מאמצע ; ְְְִִִֵֶַַַַַָָ
רּבה אם ,לפיכ זה. על ּביתר ׁשּטעה הראׁשֹון על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמחזיקין
ּוׁשמֹונים מאֹות ּבחמׁש אפּלּו הראׁשֹון, על יתר האחרֹון ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָזה

לֹו ׁשֹומעין אין זה, על ּביתר לֹו; ׁשֹומעין - .ּבקרּוב ְְְְִִֵֵֵֶַָ

.ËÈּכאן 'עד לֹומר: נאמנין - ׁשפחה אפּלּו עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו
הּׁשּבת' ּכאןּתחּום ׁשעד אני 'זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן ; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָ

עדּותֹו על וסֹומכין קטן', ּכׁשהייתי ּבׁשּבת ּבאים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהיינּו
להקל, אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא זה; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבדבר

מּדבריהם אלּפים ׁשּׁשעּור .מּפני ְְְִִִִִֵֵֶֶַַ

ה'תש"ע תשרי ט"ז ראשון יום
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ּבדברים‡. הּׁשּבת יֹום לקּדׁש הּתֹורה, מן עׂשה -מצות ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ
זכרהּו ּכלֹומר לקּדׁשֹו", הּׁשּבת יֹום את "זכֹור ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
- ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש; ׁשבח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת

ּבהבּדלה ּוביציאתֹו הּיֹום, ּבקּדּוׁש .ּבכניסתֹו ְְְְִִִִִַַָָָָ

.·מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּיֹום: קּדּוׁש נּוסח הּוא ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹוזה
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ּבנּוהעֹולם, קדׁשֹוורצה וׁשּבת , ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ

ּתחּלה בראׁשית, למעׂשה זּכרֹון - הנחילנּו ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבאהבה
מצרים ליציאת זכר קדׁש, ואֹותנּולמקראי בחרּת בנּו ּכי ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּוברצֹון ּבאהבה קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָקּדׁשּת
הּׁשּבת' מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .הנחלּתנּו. ְְְִֵַַַַַָָָָ

.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ההבּדלה: נּוסח הּוא ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה
ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעֹולם,
ּברּו הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל

לחל' קדׁש ּבין הּמבּדיל ה', .אּתה ְְִֵֶַַַָֹֹ

ּבּלילה„. הּקּדּוׁש, ּבׁשֹוגגעּקר ּבין ּבּלילה, קּדׁש לא אם ; ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
ּכּלֹו הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד הבּדילּבין לא ואם . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹֻ

רביעי יֹום סֹוף עד והֹול ּומבּדיל למחר, מבּדיל - ;ּבּלילה ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ
ּבלבד ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אּלא האֹור, על מבר אינֹו .אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

לא‰. -אסּור הּיֹום מּׁשּיקּדׁש יין, לׁשּתֹות אֹו לאכל דם ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹ
ׁשּיקּדׁש לאכלעד להתחיל לֹו אסּור הּיֹום, מּׁשּיצא וכן . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

עד - ּכלּום לטעם אֹו מלאכה, ולעׂשֹות ְְְְְְֲִִַַָָֹולׁשּתֹות,
מּתרׁשּיבּדיל הּמים, ולׁשּתֹות ואכל; עבר, אֹו ׁשכח . ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ

מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם אֹו ׁשּיקּדׁש קדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹוׁשתה
ׁשאכל אחר .ּומבּדיל ְִֶַַַַָ

.Âהּיין על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים, ואףמּדברי . ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַ
הּכֹוס על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ּפי ּומאחרעל ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

מלאכה, לעׂשֹות לֹו מּתר לחל', קדׁש 'ּבין ויאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּיבּדיל
הּכֹוס על הבּדיל ׁשּלא ּפי על ּתחּלה,אף הּיין על ּומבר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

מקּדׁש ּכ ׁשּיקּדׁשואחר עד ידיו את נֹוטל ואינֹו ;. ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

.Êאֹו רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַּכיצד
יין,יתר ּוממּלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ

ולא יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ּבימינֹו, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹואֹוחזֹו
מקּדׁש ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ּבׂשמאל. ּומנהגיסּיע ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
"ויכּלּו" ּפרׁשת ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל, ּבכל ואחרּפׁשּוט , ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֻ

לגמיו מלא וׁשֹותה מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, על מבר ּכ, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
חבּורה ּבני לכל ּומברּומׁשקה ידיו, נֹוטל ּכ ואחר ; ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ואֹוכל. ְִֵַ'הּמֹוציא'

.Áסעּודה[נחשב]אין ּבמקֹום אּלא לאקּדּוׁש, ּכיצד? . ְְִִֵֵֶַָָֹ
אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ּבזויתיקּדׁש קּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשנּיה[פינה] ּבזוית אֹוכל ּבביתזֹו, מקּדׁשין ולּמה . ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ
ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָהּכנסת?

.Ëאֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה לֹוהיה היה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיין

ואֹוכל ּבֹוצע ּכ ואחר הּפת,ּומקּדׁש, על מבּדילין ואין . ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָ
הּכֹוס על .אּלא ֶַַָ

.Èונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמי
מקּדׁש ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש קדם ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹידיו

לסעּודה ידיו ׁשּנטל אחר הּיין הּייןעל על לבר ּומצוה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ
הּנקרא הּוא וזה ׁשנּיה; סעּודה ׁשּיסעד קדם הּׁשּבת, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּביֹום

רּבא' וׁשֹותה,'קּדּוׁשא ּבלבד, הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא מבר . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ויסעד; ידיו, יּטל ּכ ּכלּוםואחר ׁשּיטעם לאדם לֹו ואסּור ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹ

סעּודה. ּבמקֹום אּלא יהיה לא זה, קּדּוׁש וגם ׁשּיקּדׁש. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹקדם
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.‡Èמּבעֹוד ׁשּבת ערב הּכֹוס על לקּדׁש לאדם לֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש
על מבּדיל וכן הּׁשּבת; נכנסה ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹיֹום,
ׁשּמצות ׁשּבת; היא ׁשעדין ּפי על אף יֹום, מּבעֹוד ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָהּכֹוס
קדם ּבין ויציאתֹו, ּכניסתֹו ּבׁשעת ּבין לאמרּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹזכירה

ּבמעט זֹו .לׁשעה ְְִַָָ

.·Èוהּוא הּיֹום עליו וקדׁש ׁשּבת, ּבערב אֹוכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
הּׁשלחן על מּפה ּפֹורס - הּסעּודה אחרּבתֹו עד הפת [לכסות ְְְֵַַַַָָָֻ

ּברּכתהקידוש] מבר ּכ ואחר סעּודתֹו, וגֹומר ּומקּדׁש; ,ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ
סעּודתֹו.הּמזֹון ּבתֹו והּוא הּׁשּבת ויצא ּבׁשּבת, אֹוכל היה ְְְְְֵַַַַָָָָָָָָ

ידיו ונֹוטל סעּודתֹו, ּגֹומר אחרונים]- ּברּכת[מים ּומבר , ְְְְִֵֵֵַָָָָ
ּבתֹו היה ואם עליו; מבּדיל ּכ ואחר הּכֹוס, על ְְְְִִַַַַַַָָָָָָהּמזֹון

לׁשתּיתֹו[יין]הּׁשתּיה חֹוזר ּכ ואחר ּומבּדיל, ּפֹוסק -. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

.‚Èמבר ׁשּבת, הכנסת עם אכילתֹו וגמר אֹוכל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה
ולא ׁשני, ּכֹוס על מקּדׁש ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזֹון ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹּברּכת
מצוֹות ׁשּתי עֹוׂשין ׁשאין - אחד ּכֹוס על ויקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיבר
הּמזֹון, ּברּכת ּומצות הּיֹום קּדּוׁש ׁשּמצות אחד; ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבכֹוס

מ הןׁשּתי ּתֹורה ׁשל .צוֹות ְְִֵֵֶָ

.„Èּגּבי על לנּס הראּוי הּיין על אּלא מקּדׁשין ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאין
אפּלּוהּמזּבח ׂשאֹור, אֹו ּדבׁש ּבֹו נתערב אם ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ

ּגדֹולה ּבחבית חרּדל עליוּכטּפת מקּדׁשין אין אנּו- ּכ ; ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ
הּמערב. ּבכל עליומֹורים לקּדׁש ׁשּמּתיר מי ואֹומר:ויׁש , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

להֹוציא אּלא הּמזּבח, ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלא
מגּלה אֹו רע, ׁשריחֹו מכסה]יין ללא מבּׁשל[פתוח אֹו , ְְִֵֶֶַַָֻֻ

מהן. אחד על מקּדׁשין ׁשאין -ְְִֵֵֶֶֶַַָ

.ÂË,יין ריח ׁשריחֹו ּפי על אף - חמץ טעם ׁשּטעמֹו ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיין
עליו מקּדׁשין אףאין - מים עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמה עליהן. מקּדׁשין אין יין, טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
ׁשלׁשה הּׁשמרים על ּבׁשּנתן אמּורים? [מידותּדברים ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

הֹוציאמסויימות] אם אבל מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא ְְֲִִִִֵַַָָָָמים,
מזּוג יין זה הרי - במים]ארּבעה עליו[מעורב ּומקּדׁשין ,. ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

.ÊË- רביעּיֹות ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי
מקּדׁשין ואין ונפסל, ּפגמֹו, זה הרי מעט, מּמּנּו ׁשתה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאם

ּכֹוסֹות ּכׁשירי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר; .על ְְְִִֵֵֶַַָָ

.ÊÈ;עליו מקּדׁשין - יין טעם וטעמֹו חמץ ריח ׁשריחֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיין
מזּוג יין ׁשּיהיּווכן והּוא עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים ויין . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

מהן יצא אֹותן ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהם ׁשּיׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצּמּוקים
וסֹוחט[מיץ]ּדבׁש עליו; מקּדׁשין מּגּתֹו, חדׁש יין וכן . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

מדינה ּבׁשעתֹו. עליו ּומקּדׁש ענבים, ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָאדם
מּתר - לקּדּוׁש ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשכר יינּה ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשרב

הּמדינה חמר והּוא הֹואיל עליו, .להבּדיל ְְְְֲִִִַַַָָָ

.ÁÈׁשּבת ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת, ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם
טֹובים ימים ּבלילי מקּדׁשין ּכ ּבמֹוצאיהן- ּומבּדילין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

הן ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם - הּכּפּורים יֹום ּומבּדיליןּובמֹוצאי . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ
ׁשּבת ּובמֹוצאי מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּבמֹוצאי
לׁשּבת. טֹוב יֹום ּבמֹוצאי מבּדילין אין אבל טֹוב; ְְְְֲִִֵֵַַָָָליֹום

.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹנּוסח
ּבנּו ּבחר לׁשֹון, מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָהעֹולם,

ּבאהבה, אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו; ּבנּו רצה ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹויגּדלנּו,
מקרא טֹוב יֹום את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמֹועדים

הּזה הּזה,קדׁש הּׁשבּועֹות חג אֹו - הּזה הּמּצֹות חג יֹום את , ֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
אֹו ּתֹורתנּו, מּתן זמן אֹו - חרּותנּו זמן - הּזה הּסּכֹות חג ְְֵֵֵֶַַַַַַַָֻאֹו
בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, - ׂשמחתנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָזמן
ּבׂשמחה קדׁש ּומֹועדי העּמים, מּכל קּדׁשּת ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָואֹותנּו

והּזמּנים'ּובׂשׂשֹון יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .הנחלּתנּו. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ׁשחֹותם ּכדר וחֹותם הּׁשּבת מזּכיר - ּבׁשּבת להיֹות חל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם

והּזמּנים' ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש .ּבּתפּלה, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

.Îאת ּבאהבה, אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן אֹומר: הּׁשנה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבראׁש
זכרֹון הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹיֹום
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּתרּועה
אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר העּמים, מּכל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָקּדׁשּת
ואם הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על מל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה',
ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש חֹותם - ּבׁשּבת להיֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחל

ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכדר ְְִִֵֶֶֶַַָָהּזּכרֹון',

.‡Îאין ואם ּכבׁשּבת; הּיין על מקּדׁש טֹוב, יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּבלילי
ּביֹום וכן הּפת. על מקּדׁש - לפת מתאּוה ׁשהיה אֹו יין, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹו

ּבׁשּבת ׁשּמקּדׁש ּכדר רּבא, קּדּוׁשא מקּדׁש .טֹוב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.·Îּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ּבלילי מברכין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכיצד
שבת]ּבׁשּבת מוצאי הוא הּגפן,[ולילו על מבר ּבּתחּלה ? ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּנר, על מבר ּכ ואחר טֹוב, יֹום קּדּוׁש מקּדׁש ּכ ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
מבּדיל ּכ קדׁשואחר ּבין 'הּמבּדיל ּבהבּדלה וחֹותם - ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
'ׁשהחינּו'.לקדׁש' מבר ּכ ואחר , ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹ

.‚Îאֹומרים - הּכּפּורים יֹום ּובליל טֹוב יֹום לילי ְְִִִֵֵֵַָּכל
'ׁשהחינּו''ׁשהחינּו' מברכין אין ּפסח ׁשל ּובׁשביעי מּפני; , ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

הּפסח. ּבתחּלת הּזמן על ּבר ּוכבר עצמֹו, ּבפני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשאינֹו

.„Îואחר הּיין, על מבר - ׁשּבת ּבמֹוצאי הבּדלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָסדר
הּנר? על מבר וכיצד הּנר. על ּכ ואחר הּבׂשמים, על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָּכ

מבּדיל ּכ ואחר האׁש'. מאֹורי .'ּבֹורא ְְְִֵֵֵַַַָָ

.‰Îׁשּיאֹותּו עד הּנר, על מברכין ּכדי[יהנו]אין לאֹורֹו, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ
ואין אחרת; מדינה למטּבע זֹו מדינה מטּבע ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיּכיר
זרה; לעבֹודה מסּבתם ׁשּסתם ּגֹוים, ׁשל הּנר על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמברכין
הּנר על ולא זרה, עבֹודה ׁשל הּנר על לא מברכין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹואין

מתים .ׁשל ִֵֶ

.ÂÎמברכין - מּיׂשראל ּגֹוי אֹו מּגֹוי, ׁשהדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָיׂשראל
,לּכר חּוץ מהּל היה עליו. מברכין אין מּגֹוי, ּגֹוי ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָעליו;
ואם ;מבר אינֹו ּגֹוים, הּכר אנׁשי רב אם - אֹור ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹוראה
ּכירים וׁשל ּתּנּור, ׁשל ּכבׁשן, ׁשל אֹור .מבר יׂשראל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹרב
קיסם ּכׁשּיכניס אם - הּגחלים עליו; יבר לא לכּתחּלה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּמדרׁש ּבית ׁשל אֹור עליהן. מברכין מאליו, ּדֹולק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
מברכין ּבׁשבילֹו, ׁשּמדליקים חׁשּוב אדם ׁשם יׁש אם -ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

חּזן ׁשם יׁש אם - הּכנסת ּבית ׁשל ּדר[שמש]עליו; ׁשהּוא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עליו מברכין הּמבחרׁשם, מן מצוה להבּדלה, ואבּוקה .. ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָֻ

הּמצוֹות; ּכל על ׁשּמחּזרין ּכדר האֹור על מחּזרין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָואין
עליו מברכין ּבא, אם .אּלא ְְִִֶָָָָָ

.ÊÎּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק מברכין[יולדת]אֹור , ְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ

- r"yz'd ixyz c"iÎ'h iyiyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשהקּדחעליו אֹור ּומן[שהוצא]. העצים מן ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
ּתחּלת היתה ׁשהיא - ׁשּבת ּבמֹוצאי עליו מברכין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאבנים,
יֹום ּבמֹוצאי עליו מברכין אין אבל אדם. ּבידי ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּברּיתֹו
על אּלא הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי מברכין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכּפּורים,

ׁשּׁשבת ושבת]אֹור הכפורים יום מערב דלוק על[שהיה אף ; ֶַַַָ
עליו מברכין הּכּפּורים, ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ׁשהדלק ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻּפי

מעברה ׁשבת ׁשהרי -. ֲֲֵֵֵֶַָָ

.ÁÎׁשּבת ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב שבוע]יֹום אֹומר[- , ְְְִֵֶֶַַָָ

ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבהבּדלה:
הּמעׂשה', ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיׂשראל
מֹונה הּוא ההבּדלֹות ׁשּסדר - ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשאֹומר ּכדר. ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּנר על ולא הּבׂשמים, על לא לבר צרי אינֹוואין וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹ
הּכּפּורים. יֹום ּבמֹוצאי הּבׂשמים על לבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָצרי

.ËÎמּפני ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולּמה
הּׁשּבת ליציאת ּדֹואבת ּומיּׁשביןׁשהּנפׁש אֹותּה מׂשּמחין , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

טֹוב ּבריח .אֹותּה ְֵַָ

�

zeevnd xtq m"anx ixeriyr"yz'd ixyz f"hÎ'h -

ה'תש"ע תשרי ט' ראשון יום

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשישיט'ֿי"דתשרי

― הקל"ז ׁשהזהרההּמצוה החללההאזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ
(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipy dy`)ֱִֶמּלאכֹול

וחזה הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, רּׁשאית ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹקדׁש
odkl)וׁשֹוק mikiiyy ,minlyd oaxw iwlg)והּוא , ְָ

ּבתרּומת הוא זר לאיׁש תהיה ּכי "ּובתּֿכהן ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹאמרֹו:
תאכל" לא ai)הּקדׁשים ,ak `xwie)יבמֹות ּובגמרא , ְֳִִֵַָָָָָֹֹ

(.gq)ׁשּנבעלה ּכיון זר, לאיׁש תהיה "ּכי ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָאמרּו:
"ּבתרּומת ּׁשאמר: ּומּמה ּפסלּה". ― לּה ְְְִִֶַַַָָָָָלפסּול

אמרּו gq:)הּקדׁשים" my)לא מןֿהּקדׁשים "ּבמּורם : ְְֳֳִִִַַָָָָֹ
קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם וׁשֹוק חזה ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶַָָָָָֹתאכל",
הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי תאכל, לא ּבּקדׁשים ְֳֳִִִִֵַַַַָָֹֹהיא

ּתרּתי מּנּה mipic)ׁשמעּת ipy o`kn cenll yi)ּכלֹומר , ְְְְְִֵַַַַ
וׁשאם לתרּומה; ―נפסלה לּה לפסּול נבעלה ְְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָׁשאם

ואינההיתה לּתרּומה חֹוזרת ― ּומת לזר נׂשּואה ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָ
"הוא ׁשהּוא זה, לאו ונמצא וׁשֹוק לחזה ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָחֹוזרת
ענינים: ׁשני ּכֹולל תאכל", לא הּקדׁשים ְְְֳִִִִֵֵֵַַָָֹֹבתרּומת
אזהרה והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהאחד
אףֿעלּֿפי וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלכהנת
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבעֹודּה
"וכלֿזר מּמהּֿׁשּנאמר: הּפרּוׁש מקּבלי ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָלמדּוהּו:

קדׁש" i)לאֿיאכל ,my)הּזר ּתחת ׁשהיא וכלֿזמן , ְְִֶֶַַַַַָָֹֹֹ
היא וגם זה, ודע ּבּה. קרינא ו"זר" ּכזר היא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ―הרי

לֹוקה. היא הרי ― זה לאו על עברה ְֲִִֵֶַָָָָאם

ה'תש"ע תשרי י' שני יום

ה'תש"ע תשרי י"א שלישי יום

ה'תש"ע תשרי י"ב רביעי יום

ה'תש"ע תשרי י"ג חמישי יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ז להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

"וכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, מּצמח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָמעׂשר
לה'" וגֹו' הארץ l)מעׂשר ,fk `xwie)ֿאת ["ּכי ְְִֶֶַַַָָ

ּתרּומה" לה' ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל (xacnaמעׂשר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
(ck ,biהּכתּוב ּבאר ּוכבר .[(`k ,gi xacna), ְֵֵַָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר
ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָּבמּסכת

ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָואינֹו

ה'תש"ע תשרי י"ד שישי יום

.ÁÎ˜ .ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

הקודם. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה
― הקכ"ח להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשני, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמעׂשר
ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע (mixacּכלֿתבּואת ְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ak ,ciספרי ּולׁשֹון ,(d`x zyxt)― ׁשנה "ׁשנה : ְְִֵָָָָ
לחברּתּה מּׁשנה אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין (`oiמלּמד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

leain xyrn zyxtd iciÎlr zg` dpy leai xyrl

(zxg` dpyּדּבר ׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
לֹומר, ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין ְְְְִִַַַַַַַָָהּכתּוב,



פי - r"yz'd ixyz c"iÎ'h iyiyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשהקּדחעליו אֹור ּומן[שהוצא]. העצים מן ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
ּתחּלת היתה ׁשהיא - ׁשּבת ּבמֹוצאי עליו מברכין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאבנים,
יֹום ּבמֹוצאי עליו מברכין אין אבל אדם. ּבידי ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּברּיתֹו
על אּלא הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי מברכין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכּפּורים,

ׁשּׁשבת ושבת]אֹור הכפורים יום מערב דלוק על[שהיה אף ; ֶַַַָ
עליו מברכין הּכּפּורים, ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ׁשהדלק ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻּפי

מעברה ׁשבת ׁשהרי -. ֲֲֵֵֵֶַָָ

.ÁÎׁשּבת ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב שבוע]יֹום אֹומר[- , ְְְִֵֶֶַַָָ

ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבהבּדלה:
הּמעׂשה', ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיׂשראל
מֹונה הּוא ההבּדלֹות ׁשּסדר - ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשאֹומר ּכדר. ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּנר על ולא הּבׂשמים, על לא לבר צרי אינֹוואין וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹ
הּכּפּורים. יֹום ּבמֹוצאי הּבׂשמים על לבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָצרי

.ËÎמּפני ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולּמה
הּׁשּבת ליציאת ּדֹואבת ּומיּׁשביןׁשהּנפׁש אֹותּה מׂשּמחין , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

טֹוב ּבריח .אֹותּה ְֵַָ
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zeevnd xtq m"anx ixeriyr"yz'd ixyz f"hÎ'h -

ה'תש"ע תשרי ט' ראשון יום

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשישיט'ֿי"דתשרי

― הקל"ז ׁשהזהרההּמצוה החללההאזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ
(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipy dy`)ֱִֶמּלאכֹול

וחזה הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, רּׁשאית ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹקדׁש
odkl)וׁשֹוק mikiiyy ,minlyd oaxw iwlg)והּוא , ְָ

ּבתרּומת הוא זר לאיׁש תהיה ּכי "ּובתּֿכהן ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹאמרֹו:
תאכל" לא ai)הּקדׁשים ,ak `xwie)יבמֹות ּובגמרא , ְֳִִֵַָָָָָֹֹ

(.gq)ׁשּנבעלה ּכיון זר, לאיׁש תהיה "ּכי ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָאמרּו:
"ּבתרּומת ּׁשאמר: ּומּמה ּפסלּה". ― לּה ְְְִִֶַַַָָָָָלפסּול

אמרּו gq:)הּקדׁשים" my)לא מןֿהּקדׁשים "ּבמּורם : ְְֳֳִִִַַָָָָֹ
קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם וׁשֹוק חזה ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶַָָָָָֹתאכל",
הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי תאכל, לא ּבּקדׁשים ְֳֳִִִִֵַַַַָָֹֹהיא

ּתרּתי מּנּה mipic)ׁשמעּת ipy o`kn cenll yi)ּכלֹומר , ְְְְְִֵַַַַ
וׁשאם לתרּומה; ―נפסלה לּה לפסּול נבעלה ְְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָׁשאם

ואינההיתה לּתרּומה חֹוזרת ― ּומת לזר נׂשּואה ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָ
"הוא ׁשהּוא זה, לאו ונמצא וׁשֹוק לחזה ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָחֹוזרת
ענינים: ׁשני ּכֹולל תאכל", לא הּקדׁשים ְְְֳִִִִֵֵֵַַָָֹֹבתרּומת
אזהרה והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהאחד
אףֿעלּֿפי וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלכהנת
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבעֹודּה
"וכלֿזר מּמהּֿׁשּנאמר: הּפרּוׁש מקּבלי ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָלמדּוהּו:

קדׁש" i)לאֿיאכל ,my)הּזר ּתחת ׁשהיא וכלֿזמן , ְְִֶֶַַַַַָָֹֹֹ
היא וגם זה, ודע ּבּה. קרינא ו"זר" ּכזר היא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ―הרי

לֹוקה. היא הרי ― זה לאו על עברה ְֲִִֵֶַָָָָאם

ה'תש"ע תשרי י' שני יום

ה'תש"ע תשרי י"א שלישי יום

ה'תש"ע תשרי י"ב רביעי יום

ה'תש"ע תשרי י"ג חמישי יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ז להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

"וכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, מּצמח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָמעׂשר
לה'" וגֹו' הארץ l)מעׂשר ,fk `xwie)ֿאת ["ּכי ְְִֶֶַַַָָ

ּתרּומה" לה' ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל (xacnaמעׂשר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
(ck ,biהּכתּוב ּבאר ּוכבר .[(`k ,gi xacna), ְֵֵַָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר
ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָּבמּסכת

ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָואינֹו

ה'תש"ע תשרי י"ד שישי יום

.ÁÎ˜ .ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

הקודם. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה
― הקכ"ח להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשני, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמעׂשר
ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע (mixacּכלֿתבּואת ְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ak ,ciספרי ּולׁשֹון ,(d`x zyxt)― ׁשנה "ׁשנה : ְְִֵָָָָ
לחברּתּה מּׁשנה אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין (`oiמלּמד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

leain xyrn zyxtd iciÎlr zg` dpy leai xyrl

(zxg` dpyּדּבר ׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
לֹומר, ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין ְְְְִִַַַַַַַָָהּכתּוב,



-פי r"yz'd ixyz f"hÎe"h oey`xÎycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" bk)עּׂשר ,my)ׁשני ׁשּמעׂשר , ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
ׁשם. אֹותֹו אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים עֹולה ְְִִִֶֶַָָָָזה

מּקדם הזּכרנּו hiw)ּוכבר dyr zevn)אתּֿדבריהם ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
זֹו מצוה ּבהלכֹות הּכתּוב עסק ּוכבר זה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָּבענין
רחּוק מחמת להביאֹו אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָואמר,
ויֹוציאם הּבחירה לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּדר
"וכיֿירחק יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָׁשם

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ(ck ,my)ּגם , ְְִִֵַַַָֹ
אֹותֹו יפדה ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָאמרה
"ואםּֿגאל יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹלעצמֹו

עליו" יסף חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו איׁש fk,יגאל `xwie) ְְֲִִִִִֵַַַָָֹ
(`lמעׂשר ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

לפרֹות אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינה היא וגם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשני.
הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה מעׂשר ואין יׂשראל ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָארץ

ספרי d`x)ּולׁשֹון zyxt)ּבכֹור אכילת "מּקיׁש : ְְְֲִִִֵַַ
הּבית ּבפני אּלא נאכל אינֹו ּבכֹור מה ׁשני: ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלמעׂשר
הּבית". ּבפני אּלא נאכל יהא לא ׁשני מעׂשר ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאף

― הקנ"ב מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשני מעׂשר Ð)ּדמי dctpe milyexin wegx didy), ְֲִֵֵֵַ

"ולאֿ ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, האכילה ְְְְְְֲִִַַָָָָֹּבזּולת
למת" מּמּנּו ci)נתּתי ,ek mixac)ספרי ּולׁשֹון ,yix) ְְְִִִֵֵֶַָ
(`eaz ik zyxtארֹון מּמּנּו לקחּתי "ׁשּלא :ְִִֶֶַָָֹ

יאכל ― ּדבר איזה מּמּנּו הֹוציא ואם ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹותכריכין".
אתֿהּמת והזּכיר ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכנגּדֹו,
לא ― מצוה ׁשהיא אףֿעלּֿפי יאמר: ּכאּלּו ְְְִִִִִֶַַַָֹֹלחּזּוק
ׁשּכיון לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיֹוציא
ּבלבד, ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּצּוה

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ek)ּכמֹו ,ci my)― ְְְֶֶֶַַַָָָ
למת, נתנֹו ּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵַַַָָהרי

ּבכ לּמת ּתֹועלת znd)ׁשאין ikxv xikfd okle). ְֵֵֶֶֶַָ

ה'תש"ע תשרי ט"ו קודש שבת יום

.‡�˜ .�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּמעׂשר אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. עד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבירּוׁשלים,
ּכמֹו ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו ּפֹודין ׁשּנטמא ְְֲִִִִִִֵֶַָָׁשני

ּבמּכֹות אמרֹו:(hi:)ׁשּנתּבאר הּוא זה על והאזהרה . ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבטמא" מּמּנּו ci)"ולאֿבערּתי ,ek mixac)ּובא , ְְְִִִֵֶַָָֹ

my)ּבּקּבלה ,zekn)ּבין טהֹור והּוא טמא ׁשאני ּבין : ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

עֹוד, נתּבאר מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשאני
לבער אסּור והּבּכּורים מהם(lek`l)ׁשהּמעׂשר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ

לֹוקה, ― עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ְְְְְְְֶַַָָָָֻֻּבטמאה,
ּבלי ּבירּוׁשלים ּבטמאה זה מעׂשר ׁשּיאכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּובתנאי
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ילקה, ואז ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּפדיֹון

מּכֹות ּבסֹוף זֹו .(my)מצוה ְְִַָ

― הקנ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות ׁשני eiaexwnמעׂשר cg` zny mei eze`a) ֲֲִִֵֵַָ

("ope`" `xwp Ð dxezd on la`zdl aiig mdilrוהּוא ,ְ
מּמּנּו" באני "לאֿאכלּתי יתעּלה: ּולׁשֹון(my)אמרֹו , ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹ

a)הּמׁשנה dpyn a wxt mixeka)ׁשהּמעׂשר , ְֲִֵֶַַַָ
מקֹום הבאת טעּונין ּוטעּונין(milyexil)והּבּכּורים ְְְֲִִִִַַָָ

לאכל אסּור ּכלֿאֹונן וכן לאֹונן. ואסּורין ְֱֲִִֵֵֵֶַָָָֹוּדּוי
ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ְֳִִֵֶַַַָָָּבּקדׁשים
הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

ה'" hi)ּבעיני ,i `xwie)האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָ
מּפסחים ח' מּזבחים(v`:)ּבפרק ב' ,(fh.)ּופרק ְְְִִִִֶֶֶֶָָ

לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני מעׂשר אֹו קדׁשים ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָוהאֹוכל

ה'תש"ע תשרי ט"ז ראשון יום

.‚Ó˜ .·Ó˜ .‡Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
È¯˘˙Ê"ËŒÂ"ËÔÂ˘‡¯Œ˘„Â˜˙·˘ÌÂÈ

― הקמ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל ׁשני d`eaz)מעׂשר ipin zyngl llek my) ֲִֵֵֶַָָ

"לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, ְְְִִִֶַַַָָֹחּוץ
"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac). ְְְֱֲִֶֶַַָָֹ

ודוקא לֹוקה; ― ּפדיֹון ּבלי ׁשני מעׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָוהאֹוכל
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ׁשּיאכלּנּו(hi:)ּבתנאי והּוא: , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹ

ּכלֹומר:(milyexil)ּבחּוץ הּבית, ּפני ׁשראה אחר ְְִֵֶַַַַַַָָ
מאימתי ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָלפנים

הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? vi`חּיבין jk xg`e) ְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
(elk`e milyexin.

― הקמ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני והּוא(oii)מעׂשר לירּוׁשלים, חּוץ ְֲִִִִֵֵֶַַָ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹאמרֹו
"ותירׁש ּדגנ(my)ּובאֹותֹו לֹוקה, ― והאֹוכלֹו ; ְְְְְְְִֶָָֹ

ּדגן. ּבמעׂשר ׁשּנתּבאר ְְְְִֵֶַַַַָָָהּתנאי

― הקמ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
יצהר ׁשל ׁשני zif)מעׂשר ony),לירּוׁשלים חּוץ ְֲִִִִֵֵֶַַָָ

- r"yz'd ixyz f"hÎe"h oey`xÎycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל אמרֹו: ְְְְְְֱִֶֶַַַָָָֹֹוהּוא
"ויצהר ותירׁש(my)מלקּות חּיב והאֹוכל ; ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ

על ּתתמּה וׁשּמא ּדגן. ּבמעׂשר ׁשּקדם ּתנאי ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָּובאֹותֹו
יצהר, ּומעׂשר ּתירֹוׁש ּומעׂשר ּדגן מעׂשר ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָׁשּמנינּו
―לֹוקה ּכאחד ׁשלׁשּתן אכל ׁשאם ּדע מצות; ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש
אינֹו זה ׁשּבפסּוק זה ׁשּלאו לפי ואחת: ּכלֿאחת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
לחּלק. הּוא אּלא עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָלאו

ּכרתֹות ּבגמרא אמרּו ּדגן(c:)ּובפרּוׁש מעׂשר "אכל : ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ― ויצהר ְְְְְִִִַַַַַַָָָותירֹוׁש

ּכתיב יּתירא קרא ׁשּבכללּות? לאו על (ep`vnלֹוקין ְְְִִִִֶַַָָָָ
(dwely cnll xzein weqtמּכדי .(dpd):ּכתיב , ְְִִִ

ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ואכלּת

bk)וכּו'" ,ci my)למכּתבינהֹו למהּדר לי ּולמה ְְְְְְְְִִִֶַָ
mlek?)לכּלהֹו z` hxtne xfeg dn jxevl)מינּה ׁשמע ְְְִַַֻ
"wlgl":לחּלק" ,sqepd hexta ,weqtd zpeeka) ְֵַ

(envr ipta xeqi`k oin lk aiygdl .cixtdlּובגמרא .ְִָָ
א ה'מּכֹות לפני "ואכלּת ּכתיב: "מּכדי, מרּו: ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

לכתֹוב ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱִִִֶֶַַָָֹֹאלהי
מהּדר ,ּבׁשערי אֹותם לאכל לאֿתּוכל ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹרחמנא:

yxtne)ּפרֹוׁשינהֹו xfeg)מּנּה ׁשמע לי? למה לכּלהּו ְְְְְִִִַַָָֻ
נתּבאר(cgil)ליחֹודי הרי וחד". לכלֿחד לאו ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ

וענין ּכלֿענין זה, ּבפסּוק עליו ׁשהזהיר ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּכלֿמה
הּלאוין ׁשאר להׁשלים ואחזר עצמֹו. ּבפני ְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹלאו

הּפסּוק. אֹותם ֶַַָָָׁשּכלל

�



פה - r"yz'd ixyz f"hÎe"h oey`xÎycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל אמרֹו: ְְְְְְֱִֶֶַַַָָָֹֹוהּוא
"ויצהר ותירׁש(my)מלקּות חּיב והאֹוכל ; ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ

על ּתתמּה וׁשּמא ּדגן. ּבמעׂשר ׁשּקדם ּתנאי ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָּובאֹותֹו
יצהר, ּומעׂשר ּתירֹוׁש ּומעׂשר ּדגן מעׂשר ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָׁשּמנינּו
―לֹוקה ּכאחד ׁשלׁשּתן אכל ׁשאם ּדע מצות; ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש
אינֹו זה ׁשּבפסּוק זה ׁשּלאו לפי ואחת: ּכלֿאחת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
לחּלק. הּוא אּלא עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָלאו

ּכרתֹות ּבגמרא אמרּו ּדגן(c:)ּובפרּוׁש מעׂשר "אכל : ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ― ויצהר ְְְְְִִִַַַַַַָָָותירֹוׁש

ּכתיב יּתירא קרא ׁשּבכללּות? לאו על (ep`vnלֹוקין ְְְִִִִֶַַָָָָ
(dwely cnll xzein weqtמּכדי .(dpd):ּכתיב , ְְִִִ

ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ואכלּת

bk)וכּו'" ,ci my)למכּתבינהֹו למהּדר לי ּולמה ְְְְְְְְִִִֶַָ
mlek?)לכּלהֹו z` hxtne xfeg dn jxevl)מינּה ׁשמע ְְְִַַֻ
"wlgl":לחּלק" ,sqepd hexta ,weqtd zpeeka) ְֵַ

(envr ipta xeqi`k oin lk aiygdl .cixtdlּובגמרא .ְִָָ
א ה'מּכֹות לפני "ואכלּת ּכתיב: "מּכדי, מרּו: ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

לכתֹוב ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱִִִֶֶַַָָֹֹאלהי
מהּדר ,ּבׁשערי אֹותם לאכל לאֿתּוכל ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹרחמנא:

yxtne)ּפרֹוׁשינהֹו xfeg)מּנּה ׁשמע לי? למה לכּלהּו ְְְְְִִִַַָָֻ
נתּבאר(cgil)ליחֹודי הרי וחד". לכלֿחד לאו ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ

וענין ּכלֿענין זה, ּבפסּוק עליו ׁשהזהיר ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּכלֿמה
הּלאוין ׁשאר להׁשלים ואחזר עצמֹו. ּבפני ְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹלאו

הּפסּוק. אֹותם ֶַַָָָׁשּכלל

�

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

עיון,  במענה למכתבו מלפני ראש השנה, שנתקבל בימים שאין הזמן גרמא לענות בענין הדורש 

ואתו רוב הסליחה על עכוב המענה,

עומד האם  וכאילו בספק  וכו'  לו  וע"ד הקישוים שיש  ב...  בו כותב ע"ד עבודתו ומשרתו בקדש 

להמשיך בעבודה שם, או שיעתיק מושבו לעיר אחרת וכו',

ודעתי ברורה ]מיוסדת ע"פ ששמענו כ"פ בכגון דא מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע[ 

אשר עליו להמשיך בקדש במקומו עתה, ובפרט שהרי כבר נראית הזזה לטובה, ולא רק הזזה אלא גם שינוי 

ממשי, ומחזק עוד פשיטות האמורה שנסיעתו משם עלולה להרוס ולבטל כל ההישגים דעד עתה. ובודאי 

שימצאו כמה שיפרשו הנסיעה מהתם - כנסיגה ובריחה מן המערכה, ובודאי לדכוותי' ידוע טבע בעלי בתים 

ופסקי בע"ב )עיין סמ"ע ונתיבות המשפט שו"ע חלק חושן משפט ס"ג סעיף ד'( וחזק יהי' בטחונו, אשר 

סו"ס יצליח להעמיד הקהלה על מכונה הראוי, וכמאמר חז"ל )בזהר ובמדרש(: אני ישנה בגלותא ולבי ער 

להקב"ה לתורתו ומצותיו,

והרי נכנסנו ז"ע בשנה חדשה שהיא שנה תמימה, שנה ועיבורה, שנת השמיטה אשר עלי' נאמר 

שבת לה', )יעוין בפירוש הרמב"ן שם(.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור לבשו"ט ולחג שמח.



פו     
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(‡).„Á‡ ˘È‡ È‰ÈÂמשה הסדר, לפי הכל

לזקנים, ויהושע ליהושע, התורה את מסר
וממנו לעלי, שהגיע עד לשופט, מסר ושופט

ששנינו כמו א)לשמואל, א וזקנים(אבות :
ÌÈÙÂ.לנביאים: ÌÈÓ‰ Ó,היו רמות שתי

צופים, תרגם: ויונתן זו. את זו ורואות שצופות
נביאיא: מבני‡Ï‰.מתלמידי היה, לוי

הימים בדברי נתייחס כן קרח, בן (אאביאסף

ח) אפרים‡ÈÙ.:ה דבית בטורא תרגם: יונתן
אפרים) אגדה(בהר ומדרש שמואל. שמעוני (ילקוט

עז) רמז אדם‡ÈÙ.:א אבגינוס, פלטין בן
כמו א)חשוב, קיט מציעא נמטייה(בבא אפריון :

חן: לשון שמעון, ‰‡È˘.(‚)לרבי ‰ÏÚÂלשון
למועד מועד מזמן עולה היה הוא, הוה

אגדה ומדרש שם)לשילה. שמעוני בדרך(ילקוט :
בשנה עולה היה לא זו, בשנה עולה שהיה
כמותו: ויעשו ישראל להשמיע כדי אחרת,

(„).ÌÂÈ‰ È‰ÈÂ:מועדא יום והוה תרגום:
(‰).ÌÈÙ‡ Á‡ ‰Óחד חולק (תרגום:)

יפות: פנים בסבר להתקבל הראוי בחיר,
(Â).‰:פנינה בעלה, ÒÚÎ.אשת Ì‚כעס

היתה כעס', 'גם נאמר לכך תמיד, כעס, אחר
לבנך מעפורת היום קנית כלום לה: אומרת

קטן: לבנך חלוק או ‰ÓÈÚ‰.גדול, ÂÚ
אמרו ורבותינו א)שתתאונן, טז בתרא :(בבא

שמים ולשם שתתפלל, הרעימה, בעבור
ÓÁ‰.נתכוונה: „Úכל וכן רחמה, כנגד

'בעד': לשון

 
(‡).ÌÈÙÂ ÌÈÓ‰ Óשהיו שם על מקום, שם הוא

זה: מול זה ומקבילים צופים רמות, גבעות שתי בה
.ÈÙ‡ולא אפרים, מהר הוא גם שהיה יאמר, צוף על

קרח: ומבני היה לוי כי אפרים, ‰‡È˘(‚)מבני ‰ÏÚÂ
.‡Â‰‰שנה בכל שילה אל לעלות מנהגו היה מעולם

לה': ולזבוח להשתחות סגניÌÈ‰Î.ושנה, לומר: רוצה
גדולה: בכהונה שימש אביהם עלי כי È‰ÈÂ(„)הכהונה,

.ÌÂÈ‰מנות וכו' לפנינה נותן והיה שלמים, זובח אלקנה היה קרבנותיו, הבאת של היום בא וכאשר לומר: רוצה
השלמים: ‡Á.(‰)מזבח ‰Óלקבל הראויה לומר: רוצה 'אפים', אמר ביאור ולתוספת ביופי, מיוחדת לומר: רוצה

יפות: פנים בסבר ÓÁ‰.אותה ‚Ò ‰Â:צערה להפיג יתירה חיבה לה הראה ולזה מצירה, והיתה ילדה, ולא
(Â).‰ ‰ÒÚÎÂ:בדברים אותה מכעסת היתה צרתה, ÒÚÎ.פנינה Ì‚:רבות פעמים ומכעסת וחוזרת לומר: רוצה

.‰ÓÈÚ‰ ÂÚ:וקצופה זעופה חנה שתהיה ÓÁ‰.בכדי ‚Ò ‰ ÈÎ,להכעיסה לפנינה מקום היה ובזה לומר: רוצה
ז"ל רבותינו שאמרו עז)וכמו רמז שמעוני חלוק(ילקוט או הגדול, לבנך מעפורת קנית כלום לעג, בדרך לה שאמרה :

להכעיסה: הדבר ונוח עקרותה, בעבור לה מרה נפשה היא גם והיא הקטן. לבנך

 
(‚).‰ÓÈÓÈ ÌÈÓÈÓוכן לשנה, כט)משנה כה ימים(ויקרא :

גאולתו: כמוÂÓ.(„)תהיה וחלק מתנה כט)ענין ח (שם

למנה: היה פנים:‡ÌÈÙ.(‰)למשה ‰.(Â)מלשון
צר מלשון והוא צרות, תקראנה אחד מאיש נשים שתי

לזו: זו שונאות רוב פי על כי זעם‰ÓÈÚ‰.ואויב, ענין
כמו לה)וזעף, כז פנים:(יחזקאל רעמו
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(‚Ï).˙˘ Í˘Ó ˘ÈÂמתכוין ישראל איש

כוונתו: ובלא ארם במחנה אתÍÈÂ.לירות החץ
ישראל: ‰˘È.המלך ÈÂ È„‰ Èבין

ראשו שעל הכובע שמדביקין רצועה אותה
נתכוין למי כי הי' מצרי לומר ואין לשריון
ואת הקטן את תלחמו לא צוה ארם מלך והלא
לא לו ואף לבדו ישראל מלך את אם כי הגדול
י"ל כרחו בעל אלא לתומו כתיב שהרי נתכוין
ארם במחנה לירות ונתכוין המורה היה ישראל

ישראל: מלך את הכה תומו Ï.ולפי ÓÈÂ
המרכבה: את ‰ÁÓ‰.למנהיג Ó È˙Â‰Â

והושיבני הראשונה הזו המערכה מן כלומר
האחרונות: ‰ÓÁÏÓ‰.(Ï„)במערכות ÏÚ˙Â

מלך אם כי מישראל אחד הוזק ולא נסתלקה
שאמר הנביא כדבר לבדו יח)ישראל ב (לעיל

בשלום לביתו איש ישובו לאלה אדונים לא
אחאב: נהרג כי נאמר לא ÈÓÚÓ„לשלום

.‰Óיבינו שלא במרכבה ועמד החזיק
ניסה: נפילה ותחילת ויברחו מכתו ישראל

(‚).˙Â˘‰ ˙Ú Èאת הסיר ועוד כדלעיל
וגו': ‰È‰Ï.הבמות ˘Â„Ïיז)כדלעיל (ב'

וגו': אביו לאלהי כי

 
(Ï).ÂÂ ˙Â È‰ÈÂלבד יהודה אנשי אשר ראו כי

ישראל: מלך זה שאין ידעו מזה לעזרו ÂÓ˙Ï.(Ï‚)באו
ניכר: היה לא שהרי לאחאב נתכוין שלא Èבתמימות

.ÂÈ˘‰ ÈÂ È„‰וכמ"ש קשקשים כעין קליפים בו ודבוקים נקבים ועשוי לבוש כעין מברזל מעשהו הזה השריון
לבוש הוא קשקשים י"ז)ושריון דבקים(ש"א הקרוים הם והם חץ בהם יכנס לבל השריון נקבי לסתום הם ועשויים

בהגוף: ונתחב השריון בנקב ונכנס השריון ובין מהקשקשים אחד בין החץ שבא אמר ולזה בהשריון דבוקים המה כי
.Ï:הרכב את המוליך Í„È.הוא ÍÂÙ‰:לאחור יבעית‰È˙ÈÏÁ.לשוב שלא שהוכה לרכבו גלה ולא חולה נעשיתי

המלחמה: מן וינוסו לכולם ויודע מערכה:ÏÚ˙Â.(Ï„)אותו מול מערכה נתחזקו כי למעלה עלתה ‰È‰המלחמה
.„ÈÓÚÓ:לבבם וימס אנשיו בו ירגישו שלא ארם מול במרכבה לעמוד מתחזק היה למחנה חוץ בהיותו ˙ÚÏ
.˘Ó˘‰:השמש שקעה ÂÈÙ.()כאשר Ï:לקראתו.ÂÚÏ Ú˘Ï‰:אחאב והוא לרשע לעזור שהלכת היתכן
.˙Â:'מה קצף עליך יש זאת ÈÂ.(‚)ובעבור È„ Ïדברים עמך נמצאו כי יעזבך לא מ"מ אבל ר"ל

עליך: המגינים טובים

 
(‚).˙Úבית אחרי ובערתי וכן העולם מן הפנוי ענין

יד)ירבעם א :(מלכים



פז      

  

         ©§¦À¦§Æ¨¥´¨«¤½¤¦¬«Ÿ¨¨−¤´¤¦§¨¥®©¨−¥©«£¨«
           §¦À¨©³©¤Æ¤Æ§ª½©©Æ¤¤´¤¦§¨¥½¥¬©§¨¦−¥´©¦§®̈

        ©´Ÿ¤¨©À̈£Ÿ¨«§²¨«§²§«¥©¬¦¦©©«£¤−¦¬¨«¢¥«¦©©³©
         ©¦§¨¨Æ©´©½¤´¤¦§¨¥À¨¨̧©«£¦©¤§¨¨²¬Ÿ©£−̈

    ©¨¨®¤©¾̈¨§¥−¬©¨«¤
  

       ©Â¨¨§«¨¨̧¤«¤§¨¤¥²§¨−¦«¨¨«¦©¥¥´¤¨À̈
         ¥´¤£»̈¦»©«Ÿ¤¼©ŸÆ¤Æ¤©¤´¤§«¨½̈£¨«¨¨´©§½Ÿ§«§¥¬§Ÿ̈−

          ¤«¡¨®¨ŸÆ¨¤´¤½¤¦¦§¥−§Ÿ̈«£¾̈§¨¦¬¦−¦§§´¦¨®
      ¦«¦©³§¨¨«£¥Æ¦¨½̈¤©«£¦¬¨§¨§−¦§¬Ÿ¨«¡Ÿ¦«


(‚Ï).˙˘ Í˘Ó ˘ÈÂמתכוין ישראל איש

כוונתו: ובלא ארם במחנה אתÍÈÂ.לירות החץ
ישראל: ‰˘È.המלך ÈÂ È„‰ Èבין

ראשו שעל הכובע שמדביקין רצועה אותה
נתכוין למי כי הי' מצרי לומר ואין לשריון
ואת הקטן את תלחמו לא צוה ארם מלך והלא
לא לו ואף לבדו ישראל מלך את אם כי הגדול
י"ל כרחו בעל אלא לתומו כתיב שהרי נתכוין
ארם במחנה לירות ונתכוין המורה היה ישראל

ישראל: מלך את הכה תומו Ï.ולפי ÓÈÂ
המרכבה: את ‰ÁÓ‰.למנהיג Ó È˙Â‰Â

והושיבני הראשונה הזו המערכה מן כלומר
האחרונות: ‰ÓÁÏÓ‰.(Ï„)במערכות ÏÚ˙Â

מלך אם כי מישראל אחד הוזק ולא נסתלקה
שאמר הנביא כדבר לבדו יח)ישראל ב (לעיל

בשלום לביתו איש ישובו לאלה אדונים לא
אחאב: נהרג כי נאמר לא ÈÓÚÓ„לשלום

.‰Óיבינו שלא במרכבה ועמד החזיק
ניסה: נפילה ותחילת ויברחו מכתו ישראל

(‚).˙Â˘‰ ˙Ú Èאת הסיר ועוד כדלעיל
וגו': ‰È‰Ï.הבמות ˘Â„Ïיז)כדלעיל (ב'

וגו': אביו לאלהי כי

 
(Ï).ÂÂ ˙Â È‰ÈÂלבד יהודה אנשי אשר ראו כי

ישראל: מלך זה שאין ידעו מזה לעזרו ÂÓ˙Ï.(Ï‚)באו
ניכר: היה לא שהרי לאחאב נתכוין שלא Èבתמימות

.ÂÈ˘‰ ÈÂ È„‰וכמ"ש קשקשים כעין קליפים בו ודבוקים נקבים ועשוי לבוש כעין מברזל מעשהו הזה השריון
לבוש הוא קשקשים י"ז)ושריון דבקים(ש"א הקרוים הם והם חץ בהם יכנס לבל השריון נקבי לסתום הם ועשויים

בהגוף: ונתחב השריון בנקב ונכנס השריון ובין מהקשקשים אחד בין החץ שבא אמר ולזה בהשריון דבוקים המה כי
.Ï:הרכב את המוליך Í„È.הוא ÍÂÙ‰:לאחור יבעית‰È˙ÈÏÁ.לשוב שלא שהוכה לרכבו גלה ולא חולה נעשיתי

המלחמה: מן וינוסו לכולם ויודע מערכה:ÏÚ˙Â.(Ï„)אותו מול מערכה נתחזקו כי למעלה עלתה ‰È‰המלחמה
.„ÈÓÚÓ:לבבם וימס אנשיו בו ירגישו שלא ארם מול במרכבה לעמוד מתחזק היה למחנה חוץ בהיותו ˙ÚÏ
.˘Ó˘‰:השמש שקעה ÂÈÙ.()כאשר Ï:לקראתו.ÂÚÏ Ú˘Ï‰:אחאב והוא לרשע לעזור שהלכת היתכן
.˙Â:'מה קצף עליך יש זאת ÈÂ.(‚)ובעבור È„ Ïדברים עמך נמצאו כי יעזבך לא מ"מ אבל ר"ל

עליך: המגינים טובים

 
(‚).˙Úבית אחרי ובערתי וכן העולם מן הפנוי ענין

יד)ירבעם א :(מלכים



xcde"פח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc `xza `aa(oey`x meil)

:z`f micnel cvik yxtneéî åàì[`l ike-],ìàòîLé éaø øîàzlik`y ©¦¨©©¦¦§¨¥
àøét ãç-,dcya mirehpd zexitdn cg` oinéøét eäleëì ä÷æç éåä- ©¥¨¨¥£¨¨§§¥¥

lk`yk okle ,mdn lk` `ly s` ,dcyay zexitd lkl dwfg df ixd

oeik ,dwfg ipy ylyl el` zelik` miaygp mipnf dylya mipin dyly

,dwfg zpyl zaygp oin lk zlik`yénð àëäzlik` ,opaxl mb jk - ¨¨©¦
meyn ,mixg`d mixyrl s` dwfg zaygp miyelyd jezn zepli` xyr

céðä,zg` dpya lk`y el` -éðäì ä÷æç eåämb dwfgl miaygp - ¨¥¨£¨¨§¨¥
,ef dpya lk` `ly mze`léðäå-,zxg`d dpya lk`y el` okeä÷æç eåä §¨¥¨£¨¨

éðäì.ef dpya lk` `ly mze`l mb dwfgl miaygp - §¨¥
:df oic dliabn `xnbdéléî éðäåzepli` zlik` lireny epxn`y dne - §¨¥¦¥

wx df ,mdn lk` `ly zepli`l dwfgkàëéä[ote`a-]e÷étà àìc- ¥¨§Ÿ©¦
,dpy dze`a zexit e`ived `l mdn lk` `ly zepli`dyìáàm`e÷étà £¨©¦

zexit zepli`d x`y mb e`ived -ìëà àìå,mdnàéåä àìaygp epi` - §Ÿ¨©Ÿ©§¨
,ä÷æçdcyd oi`y dlib zepli`d x`y ly zexitd z` lk` `ly dfay £¨¨

.ea zegnl xrxrnd yyg `l okle ,dxenb dwfg wifgdl cgt okle ,ely

:df oicl dlabd dtiqen `xnbdàeäåzlik` lireny epxn`y dn - §
ote`a wx df ,mixg` zepli`l dwfgk el` zepli`éæeæàa éæàác- §¨¥¨¥

lk` d`q zia lkne ,dcyd lka mixfetn dpy lka lk`y zepli`dy

lk` m` la` ,dpy lka dcyd lka wifgdy aygp dfae ,mixg` dyely

,llk dwfg el dzlr `l ,xg` d`q ziaa mixg` zepli` dxyr dpy lka

dler ef d`q zia zlik` oi`e ,envr ipta dcyk aygp d`q zia lky iptn

.xg` d`q zial dwfgl el

zerihp egwly mipya dpcy `l` ,rhn ipica oecl `xnbd dkiynn

y `l` ,oli` dcy cgia epwy mipy :`xnbd zxne` .rwxwe÷éæçä äæ¤¤¡¦
úBðìéàa,mditprn lhpy oebke ,dwfg oipwa zepli`d z` wx dpw cg` - ¨¦¨

ò÷øwa ÷éæçä äæåoipw da dyry ici lr rwxwd z` wx dpw cg`e - §¤¤¡¦©©§©
.hrn da xcry oebke ,dwfgäæ ,ãéáæ áø øîàzepli`a wifgdyäð÷wx ¨©©§¦¤¨¨

d z`úBðìéàzepli`d eyai m`y df oiprl rwxwa wlg el oi`e ,mdizexitl ¦¨
,mnewna mixg` rhil leki epi`äæårwxwa wifgdyäð÷d z` wx,ò÷ø÷ §¤¨¨©§©

.mdizexitae zepli`a wlg el oi`eé÷úîàtt áø dì ó`tt ax dywn - ©§¦¨©¨¨
,ciaf ax ixac lrïk íày jixack m` -ò÷øwa úBðìéà ìòáì Bì ïéà ¦¥¥§©©¦¨©©§©

úBðìéà ìòáì ò÷ø÷ ìòa déì àîéì ,íeìkjl oi` ixd ,zepli`d eyaiyk §¥¨¥©©©§©§©©¦¨
zepli`d eyaiy zrke ,zepli`d zwipil jxvpy dn caln rwxwa wlg

,rwxwd zwipil cer mikixv mpi`eðìéà øB÷òìéæå ìB÷L Cz` xewrz - £¦¨¨§§¦
.enewna xg` oli` rhiz `le ,jle ily rwxwdn mze` gwe zepli`dàlà¤¨

äæ ,àtt áø øîàzepli`a wifgdy,ò÷ø÷ éöçå úBðìéà äð÷,xnelk ¨©©¨¨¤¨¨¦¨©£¦©§©
,zepli`a letihl jxvpy dn rwxwdn wlg z`e zepli`d z` dpwäæå§¤

rwxwa wifgdy,ò÷ø÷ éöç äð÷i ,xnelk.rwxwd x`y z` el y ¨¨£¦©§©
.zepli`de rwxwd zelraa welgd oli` dcy oica oecl `xnbd dkiynn

:`xnbd zxne`àèéLtm`y ,heyt df oic -úBðìéà øéiLå ò÷ø÷ øëî §¦¨¨©©§©§¦¥¦¨
åéðôì,[envrl-]ò÷ø÷ Bì Lérwxwa wlg envrl xkend xi`yd i`ce - §¨¨¥©§©

.mzigne zepli`d jxev ickøîàc ,àáé÷ò éaøì eléôàåäôé ïéòa øëBî , ©£¦§©¦£¦¨§¨©¥§©¦¨¨
øëBîenvrl xiiyn epi`e geexa xken ,rwxw e` zia exiagl xkend mc` - ¥

,eyinyzl rwxwa wlgéléî éðäxiiyn `le dti oira xken mc`y df oic - ¨¥¦¥
l `l` xn`p `l ,envrléabenvrl xiiyy zia xkenúeãå øBa,meyn ©¥§

àòøàa eLçëî àìcoi` `linne rwxwd z` miwifn mpi` zecde xead - §Ÿ©§£§©§¨
eprazi gweldy yyeg xkend oi` okle ,mzty lr rexfln rpnp gweld

maiaq envrl xi`ydl ezrca dlrn epi`e ,mnewnn m`ivedl e` mxzeql

,mdil` zkll jxcìáàd z` envrl xiiyne rwxw xkendúBðìéà £¨¦¨
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oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxt`nw `aa

éøéô åäìåëì ä÷æç éåä àøéô àãç ìàòîùé éáø øîà éî åàìmizifd mewnac Ð

ez`eaz z` qpkyk oke .inc ozylya wifgd eli`ke ,uiwde d`eazd mewnl ipdn

s` dcyd lka mipy yly zwfg ied dfd mrhd ony ,inc ozylya wifgdy ink Ð

dpy ly zepli` dxyr mewn zwfg inp ikd .zg` mrt edleka ea wifgd `ly it lr

inp wifgd eli`k oiaeyg Ð ef dpey`x

,ziyilya oke ,dipya oke ,mixyrd mewna

.zepli` dylya dpy lka wifgd eli`kéðäå
éìéîzepli` miyly zlik`a dwfg iedc Ð

wit` `lc `kid Ð `peeb i`dk mipy ylya

m` ik zexit eyr `l mixyrd ik ,ipixg`

l`rnyi iaxc `inec ,dpy lka cal dxyr

epiax yxite .dcya lcby dn lk hwlny

mdizexit oi`y ,gey zepa oebk :l`ppg

.mipy yly cr mixnbp÷éôà éà ìáàipd Ð

lk` `le ,dpy lka zexit edlek zepli`

dxyr ipd ied `l Ð ediipin dxyr `l`

zexitd lk lk` `lc oeikc .mixyrl dwfg

`xie ,ely dpi` dcydy envr lr dlib Ð

df yyg `l jkitle ,dxenb dwfg wifgdl

.dwfg `ied `le ,zegnl xrxrndàåäå
ééåæá éàæáãilin ipde ,xnelk .drifa oeyl Ð

epiid Ð dpy lka dxyr lk`yk dwfg iedc

,d`q zia lka dyly lk`y ,xefit ici lr

dipy dpyae ,df d`q ziaa cgia zepli` dxyr lk` la` .dcyd lk wifgn `vnpc

oli`d dcy aeyg d`q zia lkc ,dwfg dpi` Ð ziyilya oke ,ipy d`q ziaa ok enk

l`rnyi iaxc `inec inp epiide .xg` dcyl dwfg ied `l mly dcye ,envr ipta

oli`d dcy mzqc ,lke` `ed dcyd lkay ,'ek eizif z` wqne ez`eaz z` qpkc

.milwcde mizifd oixfetn elek ipt lrò÷ø÷á ÷éæçä äæå úåðìéàá ÷éæçä äæipy Ð

eidy ,zepli`l jixv did rwxwd lke ,cgia cg` mc`n oli`d dcy egwly zegewl

cg`le rwxwd xkn cg`l .oizrnyc `ibeq `nwezn ikde .oli` dcy oick mirehp

zcear mey dyr e` `zxet da wtxc oebk ,elya cg` lk wifgde ,zepli`d xkn

mipy yly zwfga e`le .dwfgae xhya sqka dpwp rwxwc ,elya cg` lk rwxw

.ixiin zegewl ipyac dinwl yxtn `icdae ,ixiinúåðìéà äð÷ äæ ãéáæ áø øîàÐ

lk dpw dfe .onewna mixg` rhi `l Ð zepli`d eyai m`y .rwxw `la ,odizexitl

`xza `aa) "dpitqd z` xkend"a opzc ,zepli` dyly my yi m` elit` ,rwxwd

gwela ilin ipd Ð elqe dxe` `lnk odl dvege odipiae mdizgz rwxw dpwc (` ,`t

oigwely zegewl ipya `kd la` .rwxw dpwc ,exiag ly jeza zepli` dpewd cg`

ikid ik :zepli`d lral rwxwd lra dil xn` ivn Ð rwxw dfe zepli` df ,cgia

.dinwl yxtn ikde ,rwxwa jl zil inp jcicl Ð zepli`a il zil iciclcäéì àîéì
onf lk la` .enewna xg` rhz `le ,life lewy jpli` xewr :oli`d yaiiyk Ð

zenk oli`d Ð el oi` rwxwc ab lr s`e .ok xnel leki epi` Ð zexit oreh `edy

dil xn`cn ,`zrnya onwl gken inp ikde .eizexitl e`pw rwxwd on wpei `edy

xkend"ae .'ek dil oiaf `wyix `nkxek i` :iy` axl `cqg axc dixa `yiyw xn

dpw `l df ixd Ð exiag dcy jeza zepli` ipy dpewd :opz inp (my) "dpitqd z`

`le ,ipzw rwxw el oi`c ab lr s` ,`nl` .rwxw el oi` Ð ezn m`e ,'ek rwxw

.ciaf axc `dl oicd `ede ,zeniy cr epxwriò÷ø÷ éöçå úåðìéà äð÷ äæe`l Ð

dxe` `lnk ,odl dvege ,odipiae ,odizgz ;zepli`l jixvd `l` ,rwxw ivg `wec

xkny iptn `l m` ,zepli`l jixv rwxwd lky oebke ,ivg xn`w `wec ,inp i` .elqe

"dpitqd z` xkend"a ol `niiwc ,zepli` ipy `l` eed `l elit`e .exiagl rwxwd

xn` ivn Ð cgia oipewy od zegewl ipyc oeikc .odl yi `kd Ð rwxw odl oi`c

,'ek inp icicl Ð oiaf dti oira jciclc ikid ik :rwxwd lral zepli`d lra dil

.dinwl yxtn ikdeåéðôì úåðìéà øééùå ò÷ø÷ øëîyi ,mipy `l` opi` elit` Ð

i`cec ,onewna mixg` rhi Ð eyai m` mbe .okxeve zepli`d ziign ick rwxw el

,`r `xza `aa) "ziad z` xkend"a `icda opixn` ikde .rwxw xiiy envrl xken

df ixd exiag ly jeza zepli` ipy dpewd opax xen`c ab lr s` :`ped ax xn` (`

.rwxw el yi Ð eiptl zepli` ipy xiiye rwxw xkn ,rwxw dpw `léáøì åìéôàå
'åë øîàã àáé÷ò(` ,cq) "ziad z` xkend"a onwl opaxe `aiwr iaxc `zbelt Ð

`le xead z` `le 'ek rivid z` xkn `l :opz ziad z` xken iab .zenewn ipya

.`aiwr iax ixac ,jxc el gwil jixve ,`nexe `wner el azkc ab lr s` ,zecd z`

gwil jixv epi` :mixne` minkge .melk ezxikna xiiy `le ,xken dti oira xkenc

.exea l` zkll jxc envr l` xiiy `le ,xken dti oira xken opixn`c ,ikd inp opz dcyd z` xken iabe .xken drx oira xkenc ,jxc elúåãå øåá éáâ éìéî éðä`ed Ð

akir `lc `aiwr iax xn`wcepi` `dc ,o`kn exea xewrl gweld eilr wrvi `le ezty lr rexfl gweld lekiy ,`rx`a iygkn `lc Ð melk xead zeaiaq envrl jxc
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dpwy e` ,ok lr xzei e` o`kn zegt ,d`q zial dxyr rhnn miwegx edi dnke

yicwna ipzw ikd xzae .mdipiay oli`d z` `le rwxwd z` dpw `l Ð df xg` dfa

ipzwc "o`kn zegt"c d`xpe .(` ,ar `xza `aa) "ziad z` xkend"a iziinc `idd

enk ,"d`q zial"` i`w "o`kn xzei"e ,"eilke xwa xeariy ick"` inp i`w ycwd iab

welig oi`c xninl `kil inp df itle .xkn iab

`ziixa `iddk iia` xaqe .xknl dwfg oia

,ongp axk xaq diteb iia` `dc ,`ztqezc

dil xn`c Ð xyr dyy cre dpenyn :xn`c

.ongp axc dilr beltz `l :sqei axl iia`

ok m` ,ycwdl xkn opincn i`e :xn`z m`e

`iddc ,oerny iaxc` oerny iaxc `iyw

,oerny iaxk dl opinwen "ziad z` xkend"c

iax ,xn` (` ,bt my) "dpitqd z` xkend"ae

enxk z` rhepd :mixne` oerny iaxe xi`n

.myl rxf `iadl xzen Ð dpeny lr dpeny

zen` dpenya oerny iax aiyg `nl`

xknl dpin di`x mzd iziine .mixfetn

`lc :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe zepli`

:(` ,ar my) "ziad z` xkend"a dl iwen

oira yicwn xaq `wc i`na `l` oerny iaxk

dpenya aiygc i`na la` ,yicwn `ed drx

.dizeek `niiw `l Ð mixfetn zen`àëéä
zepa oebk :l`ppg epiax yxit Ð wit` `lc

:(` dpyn iying wxt ziriay) opzck ,mipy yly ozhiwl cr ehpgpy dryny ,gey

zexit oze`y itl ,dhiny ly dipy dpya :yexit .dipy dpy odly ziriay gey zepa

dnwe` jkle .ziriay oick oixeq`e ,ziriaya ehpgp dhiny ly dipy dpya mihwlpy

zepli` miylyac df rx`i `l mipy sl`a zepli` x`yac ,gey zepaa l`ppg epiax

:xn`z m`e .iiefa efae ,ef dpya ewli `l ef dpya ewliy oze`e ,mipy yly oetcya ewli

dizi`c `pcirac opira dwfg iab opixn` oiwxit yixa `de ?gey zepaa ixiin ivn ikide

t lk`yk `kde ,`xit i`dl `zil `xit i`dlehpgp xak dipye dpey`x dpy zexi

`pcira xity ied Ð odly xnb cr dpy yi oiicry oeik :xnel yie yly zpy zexit

.`xit i`dl `zil `xit i`dl dizi`cäæe`lc :qxhpewd yxit Ð 'ek zepli`a wifgd

,elya cg` lk wifgde ,zepli` dfle rwxw dfl xkny `l` ,ixii` mipy yly zwfga

`lwic gytc o`n i`d :onwl xn`ck .edpigyt zepli` lrae ,`zxet da wtxc oebk

,`kdc oizipzn` dirawinl dil ded `lc :wgvi epiaxl dywe .ipw Ð `lwicc `zrc`

ith dwfg hwp i`n`c :cere .oipw ly zewfg iab onwl `l` ,mipy yly zwfga ixii`c

jenqac `ibeq dleka xkn hwpck ,mzq xkn hwpinl dil ded ?oitilge sqke xhyn

dpw dfe zepli` dpw df ciaf axlc ,mipy yly zwfga ixii`c :wgvi epiaxl d`xpe

.onewna mixg` rhi `l Ð eyai ik ,jkle .melk rwxwa zepli` lral oi`e ,rwxw

,melk rwxwd seba dpwiy `l :yexit .rwxw ivge zepli` dpw dfc xaq `tt axe

dpine .onewna mixg` rhi Ð eyaiizi m`y oiprl `l` .rwxwd lka wifgd df ixdy

rwxwa zepli` lral oi` ciaf axlc ,rwxw dfle zepli` dfl xknc jenqa opirny

dfl xkn m`c `ed `xaqc ,el yi `tt axle ,eyaiykl onewna mixg` rhil melk

eyaiiziykl onewna mixg` rhil rwxwd zepli` lra dpw mzqa rwxw dfle zepli`

.df oiprl liredl el yi ezwfg mb Ð

àîéì.eyaiiziykl :yexit Ð life lewy jpli` xewr [zepli` lral] rwxw lra dil

`xaq oi`c ,`tt ax dil jixt mewn lkn ,ciaf axl zn` `ed jky it lr s`e

xninl epivn :cere .el xkn zepli` dylyc oeik ,yaiyk exwrl cin eze` wegciy

zepli` dylya elit`c oeik :`tt axl `iyw ikde .xn`w xzl`l Ð "jpli` xewr"

meyn ,rwxw dil zi` zepli` dylya `nlrac ab lr s` ,melk rwxwa el oi`c zxn`

zil jcicl inp ikd zepli`a il zil iciclc ikid ik :dil xn`we ,ip`y zegewl ipyac

xewr" dil `nil yaiy mcew ,inp xzl`l ok m` Ð `nrh i`d aiyg i` ,rwxwa jl

cenri mewn lkn rwxw dpw `lc mipy dpwa gwel cga `nlrac ab lr s`e "jpli`

.'ek "iciclc ikid ik" jl zi`c `nrh i`dn ,ith rxb `kd Ð zeniy cr oli`d my

a Ð zepli` dfle rwxw dfl xknyk ,jkld .`nrh i`d xninl ol zil i`ce `l`lr

oia zepli` dylya oia ixiine .eyaiiyk onewna mixg` rhil rfbd mewn dpw zepli`

yxity [oeik] ,zepli`l jixvd rwxw el oi` dylya elit`e .qxhpewd yxitck ,mipya

ikid ik" meyn ,onewna mixg` rhi Ð eyaiyk zepli` ipya elit`e .rwxw dfl `icda

.'ek "oiaf dti oira ociclc
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובהנוגע לסיום מכתבו, שעדיין לא מצא שום מקור פרנסה, - בודאי במח"כ, לא דייק בביטוי 

האמור, שהרי ברור הדבר, ואומרים זה בשם ומלכות, אשר ה' אלקינו מלך העולם הזן את העולם כולו 

בטובו בחן ובחסד וברחמים וכו', ואף שברכת המזון מן התורה אבל לא הנוסחא, הנה נוסף על אשר ערבים 

דברי סופרים וחומר בד"ס, הרי נוסח דברכה ראשונה דברכת המזון נתקן ע"י משה רבנו, מקבל הראשון 

של התורה, רעיא מהימנא של כל בני ישראל בכל הדורות עד הים, א"ת הים אלא היום, האחרון )ספרי 

עה"פ שם(.

אלא שלימוד זכות על הביטוי, שגם יעקב אבינו נשא עיניו אל ההרים מאין יבוא עזרי, אבל כמובן 

אין זה מספיק, שהרי סיפור ע"ד יעקב אבינו הוא סיפור ע"מ להורות לכל הבאים אחריו, שבאם מי שהוא 

יעמיד השאלה, תשובה מוכנה מאבינו יעקב - עזרי מעם ה'.

ויהי רצון שבקרוב ממש, תומשך ברכת השי"ת בנוסח הברכה האמורה למטה מעשרה טפחים.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

נ.ב.

אף שאינו מזכיר ע"ד לימוד החסידות, תקותי שקובע עתים לה, ועכ"פ יקבע מכאן ולהבא וכציווי 

הידוע באופן דמעלין בקדש, וכמדובר עד"ז בעת התראותנו.



פט oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxt`nw `aa

éøéô åäìåëì ä÷æç éåä àøéô àãç ìàòîùé éáø øîà éî åàìmizifd mewnac Ð

ez`eaz z` qpkyk oke .inc ozylya wifgd eli`ke ,uiwde d`eazd mewnl ipdn

s` dcyd lka mipy yly zwfg ied dfd mrhd ony ,inc ozylya wifgdy ink Ð

dpy ly zepli` dxyr mewn zwfg inp ikd .zg` mrt edleka ea wifgd `ly it lr

inp wifgd eli`k oiaeyg Ð ef dpey`x

,ziyilya oke ,dipya oke ,mixyrd mewna

.zepli` dylya dpy lka wifgd eli`kéðäå
éìéîzepli` miyly zlik`a dwfg iedc Ð

wit` `lc `kid Ð `peeb i`dk mipy ylya

m` ik zexit eyr `l mixyrd ik ,ipixg`

l`rnyi iaxc `inec ,dpy lka cal dxyr

epiax yxite .dcya lcby dn lk hwlny

mdizexit oi`y ,gey zepa oebk :l`ppg

.mipy yly cr mixnbp÷éôà éà ìáàipd Ð

lk` `le ,dpy lka zexit edlek zepli`

dxyr ipd ied `l Ð ediipin dxyr `l`

zexitd lk lk` `lc oeikc .mixyrl dwfg

`xie ,ely dpi` dcydy envr lr dlib Ð

df yyg `l jkitle ,dxenb dwfg wifgdl

.dwfg `ied `le ,zegnl xrxrndàåäå
ééåæá éàæáãilin ipde ,xnelk .drifa oeyl Ð

epiid Ð dpy lka dxyr lk`yk dwfg iedc

,d`q zia lka dyly lk`y ,xefit ici lr

dipy dpyae ,df d`q ziaa cgia zepli` dxyr lk` la` .dcyd lk wifgn `vnpc

oli`d dcy aeyg d`q zia lkc ,dwfg dpi` Ð ziyilya oke ,ipy d`q ziaa ok enk

l`rnyi iaxc `inec inp epiide .xg` dcyl dwfg ied `l mly dcye ,envr ipta

oli`d dcy mzqc ,lke` `ed dcyd lkay ,'ek eizif z` wqne ez`eaz z` qpkc

.milwcde mizifd oixfetn elek ipt lrò÷ø÷á ÷éæçä äæå úåðìéàá ÷éæçä äæipy Ð

eidy ,zepli`l jixv did rwxwd lke ,cgia cg` mc`n oli`d dcy egwly zegewl

cg`le rwxwd xkn cg`l .oizrnyc `ibeq `nwezn ikde .oli` dcy oick mirehp

zcear mey dyr e` `zxet da wtxc oebk ,elya cg` lk wifgde ,zepli`d xkn

mipy yly zwfga e`le .dwfgae xhya sqka dpwp rwxwc ,elya cg` lk rwxw

.ixiin zegewl ipyac dinwl yxtn `icdae ,ixiinúåðìéà äð÷ äæ ãéáæ áø øîàÐ

lk dpw dfe .onewna mixg` rhi `l Ð zepli`d eyai m`y .rwxw `la ,odizexitl

`xza `aa) "dpitqd z` xkend"a opzc ,zepli` dyly my yi m` elit` ,rwxwd

gwela ilin ipd Ð elqe dxe` `lnk odl dvege odipiae mdizgz rwxw dpwc (` ,`t

oigwely zegewl ipya `kd la` .rwxw dpwc ,exiag ly jeza zepli` dpewd cg`

ikid ik :zepli`d lral rwxwd lra dil xn` ivn Ð rwxw dfe zepli` df ,cgia

.dinwl yxtn ikde ,rwxwa jl zil inp jcicl Ð zepli`a il zil iciclcäéì àîéì
onf lk la` .enewna xg` rhz `le ,life lewy jpli` xewr :oli`d yaiiyk Ð

zenk oli`d Ð el oi` rwxwc ab lr s`e .ok xnel leki epi` Ð zexit oreh `edy

dil xn`cn ,`zrnya onwl gken inp ikde .eizexitl e`pw rwxwd on wpei `edy

xkend"ae .'ek dil oiaf `wyix `nkxek i` :iy` axl `cqg axc dixa `yiyw xn

dpw `l df ixd Ð exiag dcy jeza zepli` ipy dpewd :opz inp (my) "dpitqd z`

`le ,ipzw rwxw el oi`c ab lr s` ,`nl` .rwxw el oi` Ð ezn m`e ,'ek rwxw

.ciaf axc `dl oicd `ede ,zeniy cr epxwriò÷ø÷ éöçå úåðìéà äð÷ äæe`l Ð

dxe` `lnk ,odl dvege ,odipiae ,odizgz ;zepli`l jixvd `l` ,rwxw ivg `wec

xkny iptn `l m` ,zepli`l jixv rwxwd lky oebke ,ivg xn`w `wec ,inp i` .elqe

"dpitqd z` xkend"a ol `niiwc ,zepli` ipy `l` eed `l elit`e .exiagl rwxwd

xn` ivn Ð cgia oipewy od zegewl ipyc oeikc .odl yi `kd Ð rwxw odl oi`c

,'ek inp icicl Ð oiaf dti oira jciclc ikid ik :rwxwd lral zepli`d lra dil

.dinwl yxtn ikdeåéðôì úåðìéà øééùå ò÷ø÷ øëîyi ,mipy `l` opi` elit` Ð

i`cec ,onewna mixg` rhi Ð eyai m` mbe .okxeve zepli`d ziign ick rwxw el

,`r `xza `aa) "ziad z` xkend"a `icda opixn` ikde .rwxw xiiy envrl xken

df ixd exiag ly jeza zepli` ipy dpewd opax xen`c ab lr s` :`ped ax xn` (`

.rwxw el yi Ð eiptl zepli` ipy xiiye rwxw xkn ,rwxw dpw `léáøì åìéôàå
'åë øîàã àáé÷ò(` ,cq) "ziad z` xkend"a onwl opaxe `aiwr iaxc `zbelt Ð

`le xead z` `le 'ek rivid z` xkn `l :opz ziad z` xken iab .zenewn ipya

.`aiwr iax ixac ,jxc el gwil jixve ,`nexe `wner el azkc ab lr s` ,zecd z`

gwil jixv epi` :mixne` minkge .melk ezxikna xiiy `le ,xken dti oira xkenc
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yicwna ipzw ikd xzae .mdipiay oli`d z` `le rwxwd z` dpw `l Ð df xg` dfa

ipzwc "o`kn zegt"c d`xpe .(` ,ar `xza `aa) "ziad z` xkend"a iziinc `idd

enk ,"d`q zial"` i`w "o`kn xzei"e ,"eilke xwa xeariy ick"` inp i`w ycwd iab

welig oi`c xninl `kil inp df itle .xkn iab

`ziixa `iddk iia` xaqe .xknl dwfg oia

,ongp axk xaq diteb iia` `dc ,`ztqezc

dil xn`c Ð xyr dyy cre dpenyn :xn`c

.ongp axc dilr beltz `l :sqei axl iia`

ok m` ,ycwdl xkn opincn i`e :xn`z m`e

`iddc ,oerny iaxc` oerny iaxc `iyw

,oerny iaxk dl opinwen "ziad z` xkend"c

iax ,xn` (` ,bt my) "dpitqd z` xkend"ae

enxk z` rhepd :mixne` oerny iaxe xi`n

.myl rxf `iadl xzen Ð dpeny lr dpeny

zen` dpenya oerny iax aiyg `nl`

xknl dpin di`x mzd iziine .mixfetn

`lc :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe zepli`

:(` ,ar my) "ziad z` xkend"a dl iwen

oira yicwn xaq `wc i`na `l` oerny iaxk

dpenya aiygc i`na la` ,yicwn `ed drx

.dizeek `niiw `l Ð mixfetn zen`àëéä
zepa oebk :l`ppg epiax yxit Ð wit` `lc

:(` dpyn iying wxt ziriay) opzck ,mipy yly ozhiwl cr ehpgpy dryny ,gey

zexit oze`y itl ,dhiny ly dipy dpya :yexit .dipy dpy odly ziriay gey zepa

dnwe` jkle .ziriay oick oixeq`e ,ziriaya ehpgp dhiny ly dipy dpya mihwlpy

zepli` miylyac df rx`i `l mipy sl`a zepli` x`yac ,gey zepaa l`ppg epiax

:xn`z m`e .iiefa efae ,ef dpya ewli `l ef dpya ewliy oze`e ,mipy yly oetcya ewli

dizi`c `pcirac opira dwfg iab opixn` oiwxit yixa `de ?gey zepaa ixiin ivn ikide

t lk`yk `kde ,`xit i`dl `zil `xit i`dlehpgp xak dipye dpey`x dpy zexi

`pcira xity ied Ð odly xnb cr dpy yi oiicry oeik :xnel yie yly zpy zexit

.`xit i`dl `zil `xit i`dl dizi`cäæe`lc :qxhpewd yxit Ð 'ek zepli`a wifgd

,elya cg` lk wifgde ,zepli` dfle rwxw dfl xkny `l` ,ixii` mipy yly zwfga

`lwic gytc o`n i`d :onwl xn`ck .edpigyt zepli` lrae ,`zxet da wtxc oebk

,`kdc oizipzn` dirawinl dil ded `lc :wgvi epiaxl dywe .ipw Ð `lwicc `zrc`

ith dwfg hwp i`n`c :cere .oipw ly zewfg iab onwl `l` ,mipy yly zwfga ixii`c

jenqac `ibeq dleka xkn hwpck ,mzq xkn hwpinl dil ded ?oitilge sqke xhyn

dpw dfe zepli` dpw df ciaf axlc ,mipy yly zwfga ixii`c :wgvi epiaxl d`xpe

.onewna mixg` rhi `l Ð eyai ik ,jkle .melk rwxwa zepli` lral oi`e ,rwxw

,melk rwxwd seba dpwiy `l :yexit .rwxw ivge zepli` dpw dfc xaq `tt axe

dpine .onewna mixg` rhi Ð eyaiizi m`y oiprl `l` .rwxwd lka wifgd df ixdy

rwxwa zepli` lral oi` ciaf axlc ,rwxw dfle zepli` dfl xknc jenqa opirny

dfl xkn m`c `ed `xaqc ,el yi `tt axle ,eyaiykl onewna mixg` rhil melk

eyaiiziykl onewna mixg` rhil rwxwd zepli` lra dpw mzqa rwxw dfle zepli`

.df oiprl liredl el yi ezwfg mb Ð

àîéì.eyaiiziykl :yexit Ð life lewy jpli` xewr [zepli` lral] rwxw lra dil

`xaq oi`c ,`tt ax dil jixt mewn lkn ,ciaf axl zn` `ed jky it lr s`e

xninl epivn :cere .el xkn zepli` dylyc oeik ,yaiyk exwrl cin eze` wegciy

zepli` dylya elit`c oeik :`tt axl `iyw ikde .xn`w xzl`l Ð "jpli` xewr"

meyn ,rwxw dil zi` zepli` dylya `nlrac ab lr s` ,melk rwxwa el oi`c zxn`

zil jcicl inp ikd zepli`a il zil iciclc ikid ik :dil xn`we ,ip`y zegewl ipyac

xewr" dil `nil yaiy mcew ,inp xzl`l ok m` Ð `nrh i`d aiyg i` ,rwxwa jl

cenri mewn lkn rwxw dpw `lc mipy dpwa gwel cga `nlrac ab lr s`e "jpli`

.'ek "iciclc ikid ik" jl zi`c `nrh i`dn ,ith rxb `kd Ð zeniy cr oli`d my

a Ð zepli` dfle rwxw dfl xknyk ,jkld .`nrh i`d xninl ol zil i`ce `l`lr

oia zepli` dylya oia ixiine .eyaiiyk onewna mixg` rhil rfbd mewn dpw zepli`

yxity [oeik] ,zepli`l jixvd rwxw el oi` dylya elit`e .qxhpewd yxitck ,mipya

ikid ik" meyn ,onewna mixg` rhi Ð eyaiyk zepli` ipya elit`e .rwxw dfl `icda

.'ek "oiaf dti oira ociclc
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`oifgeצ mipya cenr fl sc ± oey`x wxt`nw `aa

éùçëî à÷ãwiq` i`ce Ð dyixgnd z` oiakrn mbe ,rwxwa miyxyd Ð

,eilr xrxrl gweld lkei `ly ick ,zepli`d zeaiaq rwxw envrl xiiyl dizrc`

.i`rx`l iwfn `dc ,life lewy ,jizepli` xewr :eizepli` eyaiyk xneleàîéì
äéì.oli`d yaiiyk Ðåéðôì ò÷ø÷ øééùå úåðìéà øëîzepli`d :ok el yxity Ð

.invrl akrn ip` rwxwde ,jl xken ip`

ïðáøå àáé÷ò éáøã àúâåìôciaf axl oia Ð

dylyac ,ixiin zepli` ipyae .`tt axl oia

opzck ,rwxw dpwc micen lkd zepli`

`xza `aa) "dpitqd z` xkend"a `nzq

.`aiwr iaxk `xnba dl opinwene (` ,`t

rwxw el oi` :mipy iab ipzwc `yix ,edine

idliya gkenck ,`id `aiwr iax e`l Ð

mzde (` ,ar my) "ziad z` xkend"

.dl opiyxtïéòá øëåî øîàã àáé÷ò éáøì
äéì úéà øëåî äôémewn ,gwell Ð

onewna mixg` rhil ,rwxwd lr zepli`d

.ezeniykåì ïéà ïðáøìezeni m`e ,rwxw Ð

:`nzq opzck .onewna mixg` rhi `l Ð

.rwxw dpw `l Ð zepli` ipy dpewdåìéôà
'åë ãéáæ áøìivn inp ciaf axc ,xnelk Ð

`le ,`aiwr iaxc `ail` xninl`ied

.lkd ixack `l` ,i`pzk dizlinéìéî éðä
ipy iab Ð rwxw el oi` ciaf ax xn`wc Ð

.lirl ziyixtck ,zegewlúåðìéàá éì úéì
.zexita `le mivra `l Ðêì úéì

úåò÷ø÷áyaiiyke ,oli`d mewna elit` Ð

.jlze epxwrz Ðéìéî éðäel yic Ð

.zerwxwøîàã úåçå÷ì éðù éáâlra Ð

oiaf jciclc ikid ik :rwxwd lral zepli`d

zpn lr rwxwd on jl xkny dn ,dti oira

.dizexite `id ,zinler jly rwxwd zeidl

äôé ïéòá ïéáæ éãéãì óàzexit lke`y Ð

el `le `heg mc` oi`c .odizgz mixg` rh` Ð ezeni m`y ,mlerl izepli`

.drx oira dfle dti oira dfl xeknlàëä ìáàiabl lk Ð envrl akiry Ð

.envrl xiiyl ick ,xken drx oira envrïéôåöø ïìëà,zepli` miyly ipdl Ð

yly lk olek olk` elit`e .dwfg dpi` Ð d`q ziaa xyr dyng oirehpy oebk

.yxyle xewrl `l` ,miiwl oiie`x oi`c ,iypi` iwfgnck wifg` `lc .mipyé÷úîó
äúòî àìà àáø äì.dwfg `ied `l oixaegn oirehpc meync oeik Ðàøùéî éàä

dl ipw i`na ,`zqtq`c dbexr Ð?yixa opixn` ikd elit`e ,dtevx drexf ixd

e`l i`de digxe` i`dc ,`id `zilrn `ztwz` e`l ,edine dwfg iedc oiwxit

dil zilc `ed `ax `l` .ith yigkn `l i`de ith `rx`a yigkn i`d ,digxe`

oitevx olk` :yxtl yie .ircxdpl edl iwenc `ed `nlra `zlinae ,`xaq i`d

daxd rehpl zepli` jxc oky ,ozrihp xftle eze` yxyl oteqy Ð dwfg dpi`

,iniiw yxyle li`ed ,dwfg ied `l jkld .oze` mixftn elcby xg`e ,cgia dlgz

zepli`ae ,d`q zial xyr ogky` zerihp iabc ,xacl di`xe .olecib xwir ef oi`e

,d`q zial xyr eide ,dlgzn eid zerihp jgxk lre Ð d`q zial dyly exn`

cgia daxd drxfl ok enk `zqtq` jxc oke .d`q ziaa ylyl mehrin jk xg`e

dbexr odn `lnne oze` oixwer jk xg`e ,aexke oiyixkl oiyery enk ,oitevx

.ipira d`xp ok .'ek `zqtq`c `xyin i`d dzrn `l` :`ax jixtc epiide .dlecb

àáø øîà àìà.opixn` ikd Ð oitevxa icin xninl ol zi` i` Ðïéà ïéôåöø ïøëî
ò÷ø÷ åìdyly dpewd opixn` `l `kdc ,d`q ziaa dxyrn xzei oirehpy oebk Ð

.`niiw yxyle xewrlc ,oli`d dcy df oi`c Ð rwxw dpw zepli`òáøàî úåçô ìò
úåîàmyl rxf `iande ,mxk epi` Ð zen` yly `l` dxeyl dxey oia oi`y Ð

.dlik`a oixzene ,(ak mixac) "mi`lk jnxk rxfz `l" meyn dwel epi` Ð

íééòöîàädxey oia zen` yy edl eede ,dpi` eli`k oi`ex zexey izy oia dxey Ð

ce ,opi` eli`k miirvn`d z` oi`ex opaxl ,oitevx oxkn iab ,inp lirle .dxeyl,i`pzk epiide .rwxw el oi` oerny iaxle ,rwxw el yi Ð oitevx oxkn iabe ,oixfetnk opi

.mxk ied izk`e zen` rax`n xzei oiwgexn edi dnk yxtn (a ,at `xza `aa) "dpitqd z` xkend"ae ,opaxk `lce oerny iaxk ,`id i`pz `axc `zlincäéì éð÷Ð

.rwxwl gweldàîåäú ãò àìåôéùîit lr s`y .rwxw ly medz cr rwxwd zty epiidc ,oli`d ileya rwxwd lk :xnelk ,"ideletiy" opinbxzn (gk zeny) "eiley" Ð

oli`c eizgz la` .elqe dxe` `lnk odl dvege odipia dylyl yiy enk ,melk el oi`c `ed oli`d zeaiaq ilin ipd Ð rwxw el oi` mipy elit`c opze ,`ed icigi lwcy

dhnl elit` ,oli`d zgz xetgl leki dcyd lra oi`c inp opirny`e .enewna xg` rhi oli`d zeni m` mb ,ef rwxwn miiwzdl dpew eizexitl oli`c oeikc .dil zi` `din

.dn` sl`n
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éàã`nrh e`lae .yaiiykl :yexit Ð life lewy jpli` xewr dil xninl ivn `l

`l egxk lrc ,`pli` xewr dil xn` ivn Ð xiiyn `l i` ,`rx` iygknc

.oli`d mewn rexfl dvexy ,cere .edcya oli`d akriøëîÐ rwxw xiiye zepli`

xkend"a opzck ,rwxw dpwc oicen lkd dylyac ,ixii` zepli` ipyac qxhpewd yxit

dl iwene (` ,`t `xza `aa) "dpitqd z`

iaxk elit` dl iwene ,igce ,opaxk `xnba

el oi` mipy :ipzwc `yix ,df itle .`aiwr

seqa gken oke .`aiwr iaxk iz` `l Ð rwxw

yicwd :ipzwc (` ,ar my) "ziad z` xkend"

'ek d`q zial dxyr rhnn zepli` dyly

:jixte .rwxwd z` yicwd `l Ð df xg` dfa

xn`d Ð `aiwr iax `nili` ?[ipn] (dipin)

:yexit yicwn oky lke ,xken dti oira xken

?rwxwd z` yicwd `l df xg` dfa i`n`e

dpw inp Ð cg` oli` dpwc rnyn `nl`

`dc oeik `dc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .rwxw

dpw :(` ,`t my) "dpitqd z` xkend"a opzc

m` ,`aiwr iaxk inp iwen Ð rwxw dpw dyly

.rwxw dpw `l mipya `aiwr iaxl jgxk lr ok

la` ,rwxw dpw dyly `wec :rnyn ikdc

`dl yxtl yi jkl .rwxw dpw `l Ð mipy

`nlrac ab lr s`e .zepli` dylya oizrnyc

oebk ixiinc ,`kd ip`y Ð rwxw dpw dylya

yxite ,zepli`d jxevl `l` rwxw my oi`y

dcya e` ,envrl rwxwd xiiyny `icda

.xiiyn rwxwd lky yexita xne`e dlecb

`l` ,melk rwxwd seba dpw `l `nlr ilekle

rhil leki Ð xken dti oira xken xn`c o`nl

z` xkend"c `idde .yaiiyk enewna xg`

,`aiwr iax `nili` ?ipn :eyexit ikd "ziad

yicwn edl `xiaqc oerny iaxc opaxc `ail`e

oira xken xn` `d Ð yicwn `ed dti oira

yicwna exn`c oerny iaxc opaxc `ail`e ,opax `l`e .yicwn oky lke ,xken `ed dti

.yicwn dti oira yicwn la` ,xken drx oira xken xne` ixd Ð olek z` yicwd

rwxwd oi`y zece xea elit`c ,xknn dti oira yicwn i`d ilekc edl `xiaqc oeike¦¤¤

,oli`l dkixvd rwxwd z` yicwdy oli`d z` yicwna oky lk ,yicwd mdl jixv

,ok yxtl xyt` i` ikd xzac `idd` ,edine rwxwd z` xkn `l xknac ab lr s`e

iaxc `ail` `nili` ?o`nc `ail`e ,oerny iax `hiyt `l` :[xn`wc]`d Ð `aiwr

,wgeca yxtl yi mewn lkne .yicwn oky lk ,xken dti oira xken xn`:`xaqn jixtc

dti oira hrn xzeic oky lk yicwnc xninl ol zi` Ð xken dti oira xkenc oeik

cere .dpw `l xknac ab lr s` ,rwxwd z` yicwnd yicwd inp cg` oli`ae ,yicwn

:ipzwcn wiic `l` ,yicwn drx oirac mzd wiic df xg` df ycwd gkn `lc :yxtl yi

,dlek rwxwd z` yicwd df ixd Ð d`q zial dxyr rhnn zepli` dyly yicwd

dti oirac dil `xiaq i`e .'ek mixery xneg rxf zia itl dcet Ð dcet `edyk jkitl

xninl dil ded Ð zg` zaa zepli`d z`e rwxwd z` yicwdy it lr s` ,yicwn

zia itl rwxwd z` dcete xfege ,oiieya zepli`d z` dlgz dcete ,dcete xfege dcetc

d`ln dcy yicwd :(` ,ci oikxr) "oikxra yi" wxta `ped ax xn`ck .mixery xneg rxf

xneg rxf zia itl rwxw dcete xfege ,eiieeya oli`d z` dcet Ð dcet `edyk ,zepli`

`ped axl ongp ax diaizi` .'ek yicwn `ped ax xaq `nl` .sqk lwy miynga mixery

oira :xn`c ,`id oerny iax Ð ipn `d :ipyne ,"ziad z` xkend"c `ziixan dil jixte

`ped axc `ail` onwlc `ibeq dlekc zehiyta onwl wcwcn `zyde .yicwn `ed drx

.yicwn `ed dti oira :(my) oikxr zkqna ('i)xn`c ,dinrhl `niiwåðéàoi`e Ð mxk

rhpy in oiprle .icigi mxk oirk migth dyly `l` ,zen` rax` rxf wigxdl jixv

.dnglnd on xfeg epi`c ,ellig `le mxk
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øéiLå úBðìéà øëî .ìéæå àðìéà øB÷ò :déì àîéì¥¨¥£¦¨¨§¦¨©¦¨§¦¥

åéðôì ò÷ø÷¯éaøì ,ïðaøå àáé÷ò éaøc àzâeìt ©§©§¨¨§§¨§©¦£¦¨§©¨©§©¦
øëBî äôé ïéòa øëBî :øîàc àáé÷ò¯,déì úéà £¦¨§¨©¥§©¦¨¨¥¦¥

ïðaøì¯eléôàå ;déì úéà àáé÷ò éaøì .déì úéì §©¨©¥¥§©¦£¦¨¦¥©£¦
Bì ïéà øîàc ãéáæ áøì¯,úBçB÷ì éðL éab éléî éðä §©§¦§¨©¥¨¥¦¥©¥§¥¨

Cãéãì ,úBðìéàa éì úéì éãéãìc éëéä ék :déì øîàc§¨©¥¦¥¦¦§¦¦¥¦¨¦¨§¦¨
àëä ìáà ,ò÷øwa Cì úéì éîð¯äôé ïéòa øëBî ©¦¥¨©©§©£¨¨¨¥§©¦¨¨

Lé øîàc àtt áøì eléôàå ;déì úéì ïðaøì .øëBî¥§©¨©¥¥©£¦§©©¨§¨©¥
Bì¯ék :déì øîàc ,úBçB÷ì éðL éab éléî éðä̈¥¦¥©¥§¥¨§¨©¥¦

ïéòa ïéaæ éîð éãéãì ,äôé ïéòa ïéaæ Cãéãìc éëéä¥¦¦§¦¨©¥§©¦¨¨§¦¦©¦©¥§©¦
àëä ìáà ,äôé¯éøîà .øëBî äòø ïéòa øëBî ¨¨£¨¨¨¥§©¦¨¨¥¨§¦

ïéôeöø ïìëà :éòcøäð¯é÷úî .ä÷æç Bì ïéàdì ó §©§§¥£¨¨§¦¥£¨¨©§¦¨
éàîa àzñtñàc àøLéî éàä ,äzòî àlà :àáø̈¨¤¨¥©¨©¥¨¨§©§©§¨§©

ïéôeöø ïøëî :àáø øîà àlà ?dì éð÷¯Bì ïéà ¨¥¨¤¨£©¨¨§¨¨§¦¥
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úBnà òaøàî úBçt¯,íøk Bðéà :øîBà ïBòîL éaø ¨¥©§©©©¦¦§¥¥¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc `xza `aa(oey`x meil)

àòøàa éLçëî÷cici lr ,maiaqy rwxwl cqtd minxeb zepli`dy - §¨©§£¥§©§¨
miakrn oke ,dze` miyigkne rwxwd gkn miwpeie mihytzny miyxeyd

,dyixgnd z`øéiL éøeiLrwxwd wlg z` envrl xiiyn xkend - ¦¥©¥
meyn .gwell exken epi`e zepli`l jxvpyøéiL àì éàcxiiyi `l m` - §¦Ÿ©¥

,zepli`d eyaiy xg`ly yeygl el yi ,rwxwa wlg envrldéì àîéì- ¥¨¥
,gweld el xn`iìéæå àðìéà øB÷òzngn izeyxn jizepli` z` xewrz - £¦¨¨§¦

dpey df oicy `aiwr iax dcen df yyg zngne .jle ,ize` zewifn mdy

zkxvpd rwxwd z` xeknl `ly xkend ly ezrc dzid o`ke ,xken lkn

.zepli`l

y mc` la`øëîipyúBðìéàøéiLåd z`,åéðôì ò÷ø÷yi df dxwna ¨©¦¨§¦¥©§©§¨¨
àzâeìt[zwelgn-]ïéòa øëBî øîàc àáé÷ò éaøì .ïðaøå àáé÷ò éaøc §§¨§©¦£¦¨§©¨¨§©¦£¦¨§¨©¥§©¦

øëBî äôé,envrl xiiyn `ledéì úéàzepli`d mewn z` gwell el yi - ¨¨¥¦¥
la` ,ezeniyk mnewna mixg` rhil rwxwaïðaøìxken mc`y mixaeqy §©¨¨

,xkna aiigzdy dn z` `l` ozep epi`e drx oiradéì úéìgwell oi` - ¥¥
.mnewna mixg` rhil leki epi` zepli`d eyai m`e ,rwxwa wlg

c epipyy dn :`xnbd zx`anedéì úéà àáé÷ò éaøìmb zepli` gwell §©¦£¦¨¦¥
lirl `tt ax zhiyl wx df oi` ,rwxwa wlg(`"r)rwxw egwly mipyy

,rwxwa wlg zepli`d lral yi ,zepli`a cg`e rwxwa cg` wifgde cgia

`l`øîàc ,ãéáæ áøì eléôàå,rwxw egwly mipyyBì ïéàlral ©£¦§©§¦§¨©¥
xaeq ,rwxw envrl xiiyy df xkena mb dxe`kle ,rwxwa wlg zepli`d

yi z`f lka ,`aiwr iax ixack `lye rwxwa wlg gwell oi`y ciaf ax

,`aiwr iax zhiyl s` ciaf ax ixac z` cinrdle mixwnd oia wlgl

c meynéléî éðäl wx xn`p ,ciaf ax ly df oic -úBçe÷ì éðL éabc ,ote`a ¨¥¦¥©¥§¥§§
dfdéì øîàe ,cgi epipw epipy ixd ,zepli`d lral rwxwd lraéëéä ék ¨©¥¦¥¦

úBðìéàa éì úéì éãéãìcmeyn llk jly zepli`a wlg oi` ily enk - ¦§¦¦¥¦¨¦¨
,rwxwa wx izwfgdyò÷øwa Cì úéì énð Cãéãìrwxwa wlg oi` jl jk - §¦¨©¦¥¨©©§©

.zepli`a wx zwfgdy meyn ,zepli`d mewn z` elit`e llk ilyìáà£¨
àëäxyt` ,zepli`d z` wx xg` mc`l xkn zepli`de rwxwd lray ¨¨

y xnel,øëBî äôé ïéòa øëBî.zepli`d aiaqy rwxwd z` mb el xkne ¥§©¦¨¨¥
c epipyy dne :x`al `xnbd dtiqenedéì úéì ïðaøì,rwxwa wlg gwell §©¨¨¥¥

lirl ciaf ax zhiyl wx df oi`(`"r)wifgde cgia rwxw egwly mipyy

`l` ,rwxwa wlg zepli`d lral oi` ,zepli`a cg`e rwxwa cg`eléôàå©£¦
øîàc ,àtt áøì,rwxw egwly mipyyBì Léwlg zepli`d lral §©¨¨§¨©¥

xiiy xkendy it lr s`y `tt ax xaeq df ote`a mb dxe`kle ,rwxwa

,opax ixack `lye rwxwa wlg gwell yi mewn lkn ,rwxwd z` envrl

zhiyl s` `tt ax ixac z` cinrdle mixwnd oia wlgl yi z`f lka

c meyn ,opaxéléî éðäl wx xn`p ,`tt ax ly df oic -,úBçe÷ì éðL éab ¨¥¦¥©¥§¥§
cdf ote`adéì øîàe ,cgi epipw epipy ixd ,rwxwd lral zepli`d lraék §¨©¥¦

äôé ïéòa ïéaæ Cãéãìc éëéädzid rwxwd on jl exkny dxikndy enk - ¥¦¦§¦¨©¦§©¦¨¨
,dizexite `id zezinvl jl didzy zpn lr epiidc ,dti oiraénð éãéãì§¦¦©¦

äôé ïéòa ïéaæeizexite oli`d il didiy dti oira dzid izgiwl mb jk - ©¦§©¦¨¨
zrhl lke` ezeni m`y rwxwa wlg mb il dpwp jk meyne ,zezinvl

.mdizgz mixg`àëä ìáàkn zepli`de rwxwd lrayz` wx xg`l x £¨¨¨
y xnel xyt` ,rwxwd z` envrl akire zepli`døëBî äòø ïéòa øëBî¥§©¦¨¨¥

.zepli`d aiaqy rwxwd z` `le zepli`d z` wx xkne ,envrl xiiyne

dxyrn xzei da yiy oebke ,oli` dcya dwfg oipra oecl `xnbd zxfeg

.d`q ziaa zerihpïéôeöø ïìëà ,éòcøäð éøîàzexit lk`e wifgdy in - ¨§¥§©§¨¥£¨¨§¦
yie dfl df miaexw mdy ,xnelk ,mitevx eizepli`y dcya mipy yly

,d`q ziaa zepli` dxyrn xzeiä÷æç Bì ïéàdliren ef dlik` oi` - ¥£¨¨
oi` ixdy ,miwifgn mc` ipay jxck rwxwa wifgd `ly oeik ,dwfgl

.dxiwrl `l` dginvle meiwl micner mivrdé÷úîàlà ,àáø dì ó ©§¦¨¨¨¤¨
äzòîmicnery oeik mitevx zepli`a dwfg jiiy `ly ircxdp ixac itl - ¥©¨

ok m` ,dxiwrlàzñtñàc àøLéî éàäynynd rxfa drexfd dbexr - ©¦§¨§©§©§¨
xg` mirxefe eze` mixwere elecib xnbp mei miyly lke ,dnda lk`nk

,enewnadì éð÷ éàîadrexf `id ixd ,mipy yly zwfg ea jiiy ji` - §©¨¥¨
lirle ,dtevx(:gk).mipy yly zwfg ea jiiyy x`ean,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

ef dkld `l` ,dwfg df oi` mitevx zepli`a lk`e wifgd m`y xnel oi`

m`y ,dxikn iabl dxn`l yi mitevxa dxn`pyïéôeöø ïøëîmc` - §¨¨§¦
,d`q ziaa dxyrn xzei mirehpy oebk ,mitevx zepli` xknyBì ïéà¥

ò÷ø÷jkle ,xwridl micner mdy meyn ,rwxwa wlg gweld dpw `l - ©§©
rwxwd z` dpw zepli` dyly ziipway oli` dcy ly oic dfl oi`

.mzq mivr ly oic mdl yi `l` mdizeaiaqy

,àøéæ áø øîàwlg gweld dpw `l mitevx zepli` zxiknay `ax ixac ¨©©¥¨
,xwridl micner zepli`dy meyn rwxwaéàpúkzwelgna miielz - §©¨¥

epipyy .mi`pz(a"n d"t mi`lk)úBnà òaøàî úBçt ìò òeèð àeäL íøk¤¤¤¨©©¨¥©§©©
oica mi`pzd ewlgp ,zepli`d zexey oia zen` rax` wgxn oi`y mxk -

.df mxkíøk Bðéà øîBà ïBòîL éaømeyn mxk oic df rhnl oi` - ©¦¦§¥¥¤¤
migth dylyn xzei ly wgxna wxi rxf m`e ,xwridl zepli`d micnery

.mi`lk df oi`íøk Bæ éøä íéøîBà íéîëçå,mxk oic df rhnl yi - ©£¨¦§¦£¥¤¤
úà ïéàBøåzepli`díéiòöîàäly zexey izy lk oia mi`vnpd - §¦¤¨¤§¨¦¦

zepli`ïðéà eléàkrax` ly geex yi ixde ,xwridl micnery meyn §¦¥¨
dpw `l mitevx ly mxk gwely `ax ixac ,ok m`e .mivrd oia zen`

.minkg zhiyk `le oerny iax zhiyk md ,rwxw

:rwxwe zepli` zxikn ly sqep oica `xnbd dpcïàî éàä ,éòcøäð éøîà̈§¥§©§¨¥©©
déøáçì àì÷c ïéaæc,exiagl lwc xkeny in -déì éð÷gwelddéìetMî §©¦¦§¨§©§¥¨¥¥¦¦¥

àîBäz ãòzgzy rwxwd lk z` xnelk ,medzd cre oli`d ileyn - ©§¨
dlik`y oeike ,eizexit zlik` jxevl lwcd z` dpwy meyn epiide .oli`d

zgzy rwxwd lr mb dxiknd dzid i`ce ,rwxwdn dwipid z` dkixvn ef

oli` my rhil gwell jiiy lwcd mewn ,exwre yai m` elit`e ,lwcd

.dn` sl` wnera elit`e lwcl zgzn xetgl leki xkend oi`e ,xg`
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àòøàa éLçëî÷cici lr ,maiaqy rwxwl cqtd minxeb zepli`dy - §¨©§£¥§©§¨
miakrn oke ,dze` miyigkne rwxwd gkn miwpeie mihytzny miyxeyd

,dyixgnd z`øéiL éøeiLrwxwd wlg z` envrl xiiyn xkend - ¦¥©¥
meyn .gwell exken epi`e zepli`l jxvpyøéiL àì éàcxiiyi `l m` - §¦Ÿ©¥

,zepli`d eyaiy xg`ly yeygl el yi ,rwxwa wlg envrldéì àîéì- ¥¨¥
,gweld el xn`iìéæå àðìéà øB÷òzngn izeyxn jizepli` z` xewrz - £¦¨¨§¦

dpey df oicy `aiwr iax dcen df yyg zngne .jle ,ize` zewifn mdy

zkxvpd rwxwd z` xeknl `ly xkend ly ezrc dzid o`ke ,xken lkn

.zepli`l

y mc` la`øëîipyúBðìéàøéiLåd z`,åéðôì ò÷ø÷yi df dxwna ¨©¦¨§¦¥©§©§¨¨
àzâeìt[zwelgn-]ïéòa øëBî øîàc àáé÷ò éaøì .ïðaøå àáé÷ò éaøc §§¨§©¦£¦¨§©¨¨§©¦£¦¨§¨©¥§©¦

øëBî äôé,envrl xiiyn `ledéì úéàzepli`d mewn z` gwell el yi - ¨¨¥¦¥
la` ,ezeniyk mnewna mixg` rhil rwxwaïðaøìxken mc`y mixaeqy §©¨¨

,xkna aiigzdy dn z` `l` ozep epi`e drx oiradéì úéìgwell oi` - ¥¥
.mnewna mixg` rhil leki epi` zepli`d eyai m`e ,rwxwa wlg

c epipyy dn :`xnbd zx`anedéì úéà àáé÷ò éaøìmb zepli` gwell §©¦£¦¨¦¥
lirl `tt ax zhiyl wx df oi` ,rwxwa wlg(`"r)rwxw egwly mipyy

,rwxwa wlg zepli`d lral yi ,zepli`a cg`e rwxwa cg` wifgde cgia

`l`øîàc ,ãéáæ áøì eléôàå,rwxw egwly mipyyBì ïéàlral ©£¦§©§¦§¨©¥
xaeq ,rwxw envrl xiiyy df xkena mb dxe`kle ,rwxwa wlg zepli`d

yi z`f lka ,`aiwr iax ixack `lye rwxwa wlg gwell oi`y ciaf ax

,`aiwr iax zhiyl s` ciaf ax ixac z` cinrdle mixwnd oia wlgl

c meynéléî éðäl wx xn`p ,ciaf ax ly df oic -úBçe÷ì éðL éabc ,ote`a ¨¥¦¥©¥§¥§§
dfdéì øîàe ,cgi epipw epipy ixd ,zepli`d lral rwxwd lraéëéä ék ¨©¥¦¥¦

úBðìéàa éì úéì éãéãìcmeyn llk jly zepli`a wlg oi` ily enk - ¦§¦¦¥¦¨¦¨
,rwxwa wx izwfgdyò÷øwa Cì úéì énð Cãéãìrwxwa wlg oi` jl jk - §¦¨©¦¥¨©©§©

.zepli`a wx zwfgdy meyn ,zepli`d mewn z` elit`e llk ilyìáà£¨
àëäxyt` ,zepli`d z` wx xg` mc`l xkn zepli`de rwxwd lray ¨¨

y xnel,øëBî äôé ïéòa øëBî.zepli`d aiaqy rwxwd z` mb el xkne ¥§©¦¨¨¥
c epipyy dne :x`al `xnbd dtiqenedéì úéì ïðaøì,rwxwa wlg gwell §©¨¨¥¥

lirl ciaf ax zhiyl wx df oi`(`"r)wifgde cgia rwxw egwly mipyy

`l` ,rwxwa wlg zepli`d lral oi` ,zepli`a cg`e rwxwa cg`eléôàå©£¦
øîàc ,àtt áøì,rwxw egwly mipyyBì Léwlg zepli`d lral §©¨¨§¨©¥

xiiy xkendy it lr s`y `tt ax xaeq df ote`a mb dxe`kle ,rwxwa

,opax ixack `lye rwxwa wlg gwell yi mewn lkn ,rwxwd z` envrl

zhiyl s` `tt ax ixac z` cinrdle mixwnd oia wlgl yi z`f lka

c meyn ,opaxéléî éðäl wx xn`p ,`tt ax ly df oic -,úBçe÷ì éðL éab ¨¥¦¥©¥§¥§
cdf ote`adéì øîàe ,cgi epipw epipy ixd ,rwxwd lral zepli`d lraék §¨©¥¦

äôé ïéòa ïéaæ Cãéãìc éëéädzid rwxwd on jl exkny dxikndy enk - ¥¦¦§¦¨©¦§©¦¨¨
,dizexite `id zezinvl jl didzy zpn lr epiidc ,dti oiraénð éãéãì§¦¦©¦

äôé ïéòa ïéaæeizexite oli`d il didiy dti oira dzid izgiwl mb jk - ©¦§©¦¨¨
zrhl lke` ezeni m`y rwxwa wlg mb il dpwp jk meyne ,zezinvl

.mdizgz mixg`àëä ìáàkn zepli`de rwxwd lrayz` wx xg`l x £¨¨¨
y xnel xyt` ,rwxwd z` envrl akire zepli`døëBî äòø ïéòa øëBî¥§©¦¨¨¥

.zepli`d aiaqy rwxwd z` `le zepli`d z` wx xkne ,envrl xiiyne

dxyrn xzei da yiy oebke ,oli` dcya dwfg oipra oecl `xnbd zxfeg

.d`q ziaa zerihpïéôeöø ïìëà ,éòcøäð éøîàzexit lk`e wifgdy in - ¨§¥§©§¨¥£¨¨§¦
yie dfl df miaexw mdy ,xnelk ,mitevx eizepli`y dcya mipy yly

,d`q ziaa zepli` dxyrn xzeiä÷æç Bì ïéàdliren ef dlik` oi` - ¥£¨¨
oi` ixdy ,miwifgn mc` ipay jxck rwxwa wifgd `ly oeik ,dwfgl

.dxiwrl `l` dginvle meiwl micner mivrdé÷úîàlà ,àáø dì ó ©§¦¨¨¨¤¨
äzòîmicnery oeik mitevx zepli`a dwfg jiiy `ly ircxdp ixac itl - ¥©¨

ok m` ,dxiwrlàzñtñàc àøLéî éàäynynd rxfa drexfd dbexr - ©¦§¨§©§©§¨
xg` mirxefe eze` mixwere elecib xnbp mei miyly lke ,dnda lk`nk

,enewnadì éð÷ éàîadrexf `id ixd ,mipy yly zwfg ea jiiy ji` - §©¨¥¨
lirle ,dtevx(:gk).mipy yly zwfg ea jiiyy x`ean,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

ef dkld `l` ,dwfg df oi` mitevx zepli`a lk`e wifgd m`y xnel oi`

m`y ,dxikn iabl dxn`l yi mitevxa dxn`pyïéôeöø ïøëîmc` - §¨¨§¦
,d`q ziaa dxyrn xzei mirehpy oebk ,mitevx zepli` xknyBì ïéà¥

ò÷ø÷jkle ,xwridl micner mdy meyn ,rwxwa wlg gweld dpw `l - ©§©
rwxwd z` dpw zepli` dyly ziipway oli` dcy ly oic dfl oi`

.mzq mivr ly oic mdl yi `l` mdizeaiaqy

,àøéæ áø øîàwlg gweld dpw `l mitevx zepli` zxiknay `ax ixac ¨©©¥¨
,xwridl micner zepli`dy meyn rwxwaéàpúkzwelgna miielz - §©¨¥

epipyy .mi`pz(a"n d"t mi`lk)úBnà òaøàî úBçt ìò òeèð àeäL íøk¤¤¤¨©©¨¥©§©©
oica mi`pzd ewlgp ,zepli`d zexey oia zen` rax` wgxn oi`y mxk -

.df mxkíøk Bðéà øîBà ïBòîL éaømeyn mxk oic df rhnl oi` - ©¦¦§¥¥¤¤
migth dylyn xzei ly wgxna wxi rxf m`e ,xwridl zepli`d micnery

.mi`lk df oi`íøk Bæ éøä íéøîBà íéîëçå,mxk oic df rhnl yi - ©£¨¦§¦£¥¤¤
úà ïéàBøåzepli`díéiòöîàäly zexey izy lk oia mi`vnpd - §¦¤¨¤§¨¦¦

zepli`ïðéà eléàkrax` ly geex yi ixde ,xwridl micnery meyn §¦¥¨
dpw `l mitevx ly mxk gwely `ax ixac ,ok m`e .mivrd oia zen`

.minkg zhiyk `le oerny iax zhiyk md ,rwxw

:rwxwe zepli` zxikn ly sqep oica `xnbd dpcïàî éàä ,éòcøäð éøîà̈§¥§©§¨¥©©
déøáçì àì÷c ïéaæc,exiagl lwc xkeny in -déì éð÷gwelddéìetMî §©¦¦§¨§©§¥¨¥¥¦¦¥

àîBäz ãòzgzy rwxwd lk z` xnelk ,medzd cre oli`d ileyn - ©§¨
dlik`y oeike ,eizexit zlik` jxevl lwcd z` dpwy meyn epiide .oli`d

zgzy rwxwd lr mb dxiknd dzid i`ce ,rwxwdn dwipid z` dkixvn ef

oli` my rhil gwell jiiy lwcd mewn ,exwre yai m` elit`e ,lwcd

.dn` sl` wnera elit`e lwcl zgzn xetgl leki xkend oi`e ,xg`
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é÷úîàáø dì ó,ircxdp ixac lrdéì àîéìå,gwell xkendàîkøek ©§¦¨¨¨§¥¨¥§§¨
Cì éðéaæ à÷Léøcmb df llkae ezlik` jxevl wx `id oli`d zxikn - §¦§¨©¦¦¨

cr egipdl `id jxcdy obd mekxk zxiknke ,jk jxevl rwxwa yeniyd

,oli`d yaiiy xg`l ,ok m`e ,eizgz xg` rexfl `le exwrle elecib seq

ìéæå à÷Léøc àîkøek øB÷òenke ,xg` oli` rhiz l`e eze` xewrz - £§§¨§¦§¨§¦
.aey rxef gweld oi`e xwrp elecib seqay mekxk zxikna,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

exn`p ircxdp ixacäðòè úîçî àáadpwy ,oreh gweldy ote`a - §¨¥£©©£¨
xg` oli` my rhil lkeiy icka eizgzy rwxwde lwcd z` xhya

on`p ef dprhae .xhyd zxinya xdfp `le mipy yly dlk` xake ,enewna

.rwxwd z` mixken oi`y mekxk zxikn lkk df oi`e

à÷Léøc àîkøek éàå ,éMà áøì àcñç áøc déøa àLéM÷ øî déì øîà̈©¥©©¦¨§¥§©¦§¨§©©¦§¦§§¨§¦§¨
déì ïéaædf ote`ay ,zexit zlik`l wx lwc zxikn dzyrp zn`a m` - ©¦¥

,eizgzy rwxwd xknp `lãáòîì déì äåä éàîzeyrl xkend lki dn - ©£¨¥§¤¡©
uxiz .rwxwd z` mb dpwy mipy yly xg`l oerhl gweldn repnl icka

:iy` axééeçîì déì éòaéàylyn zegt lk zegnl jixv did xkend - ¦¨¥¥¦§¥
gweld oi` ef d`gn xg`le ,eizexitl oli` `l` xkn `ly xnele mipy

.exhya xdfdl el didy ,rwxwd z` dpwy oerhl on`p

:eixack iy` ax gikeneéëä àîéz àì éàcef d`gny xn`p `l m` - §¦Ÿ¥¨¨¦
,ok m` ,d`gnk dliren lfb zprh wxe ,gweld zprh z` repnl dliren

àøeñc àzðkLî éðädyrpd xhy `edy ,'`xeqc `zpkyn' xhy lk - ¨¥©§©§¨§¨
,aegd iekip jxevl aevw onfl rwxw zexit delnd zlik` lrda áúëc§¨©¨

éëä,xhya aezky -óñk àìa àc àòøà ÷etéz ïélà àiðL íìLéîa ¨¦§¦§©§©¨¦¥¥©§¨¨§Ÿ§©
,delnd ici lr zexit zlik`l eavwedy el` mipy oipn enlyeiyk -

,sqep melyz `ll deld zeyxl rwxwd xefgzì déì Léák éàøèL ¦¨¦¥¦§©
éãéa àéä äçe÷ì øîàå àzðkLîoinhi dlik` zepy yly xg`l m` - ©§©§¨§¨©§¨¦§¨¦

xhy el oi`e ,dgwly zngn dzid ezlik`y xn`ie xhyd z` delnd

,dxiknd onfn mipy yly exar xaky zngnïîéäîc énð éëämb ike - ¨¦©¦¦§¥¨
c epivnp ok m` ,on`p delnd didi df ote`aéúàc àúléî ïðaø éðwúéî¦©§¥©¨¨¦§¨§¨¥

àãéñô éãéì daz` d`ian `xeqc `zpkyn xhy aezkl minkg zpwz - ¨¦¥§¥¨
d.oick `ly cqtd icil delàlà,jgxk lrééeçîì déì éòaéàlr did - ¤¨¦¨¥¥¦§¥

lke` delnde ely `id rwxwdy xnele dlik`d zepy jeza zegnl deld

`id dlik`dy orh `ly zexnl d`gnd lireze ,oerxit zxeza zexit

,lfbaénð àëä,lwc zxiknaééeçîì déì éòaéàlk zegnl xkend lr - ¨¨©¦¦¨¥¥¦§¥
`id rwxwdy xnele lwcd zexit zlik` zepy jeza mipy ylyn zegt

.eizexitl lwc dpwy meyn `id gweld zlik`e ely

äðùî

mewnd zngn ,dwfgd dliren `l mda mipte`d xe`iaa zwqer epizpyn

.wifgnde xrxrnd mi`vnp eaìLúBöøà Lux`a mpyi zeiekln - ¨Ÿ£¨
mdipia zewelgd ,l`xyiìoipr.ìéìbäå ïcøiä øáòå äãeäé ,ä÷æç §£¨¨§¨§¥¤©©§¥§©¨¦

:dpynd zx`aneäéäxrxrndå äãeäéawifgnd,ìéìba ÷éæçädidy e` ¨¨¦¨§¤¡¦©¨¦
xrxrndå ìéìbawifgnd,ä÷æç dðéà ,äãeäéa ÷éæçäwifgd elit`e ©¨¦§¤¡¦¦¨¥¨£¨¨

zexiiy oi`y zngn ux`l ux`n zrnyp d`gnd oi`y meyn ,mipy yly

xenyl wifgnd lr `l` ,d`gna aiegn xrxrnd oi` jk meyne ,zeievn

,daexn onfl xknd xhy z`Bnò àäiL ãòrwxwd lraúçà äðéãîa, ©¤§¥¦¦§¦¨©©
lr dide dpicnd jeza zeievn zexiiy ixdy ,xird dze`a `ly elit`e

.zegnl rwxwd lra

eøîà àì ,äãeäé éaø øîà`ed dwfg xeriyy minkgìLíéðL Lmeyn ¨©©¦§¨Ÿ¨§¨Ÿ¨¦
,dxiknd xhy z` xney gweldy onfd xeriy edfyL éãk àlàm` s` ¤¨§¥¤

àäimilradàéîtñàadkild zpy l`xyi ux`n dwegxd ,cxtqa - §¥§©§©§¨
eiqkpl mc` cxi m`y ,zegnl lkeiäðL ÷éæçéåe ,dwfgd lr lew `vieeëìé §©£¦¨¨¥§

eäeòéãBéåjynaäðL,eiqkpa ewifgdy dipyàáiåxrxrndìúøçà äðL §¦¨¨§¨Ÿ§¨¨©¤¤
ly xird dze`a dwfgd dzid m` la` .dgnie ziyilyd dpyd jyna -

d`exyk wzey mc` oi`y meyn cin dwfgd dliren ,dgn `le milrad

.rwxwd z` xkny d`cedk df ixd wzy m`e ,epenna miwifgny

xaeq `nw `pz .` :mixac ipya ewlgp dcedi iaxe `nw `pzy `vnp

xhyd z` xenyl `id zelibxdy meyn mipy yly `ed dwfg xeriyy

iaxe .mipy yly cr dwfg dpi` ,milrad ipta dwfg s` jkle ,mipy yly

z` renyl wifgnd lkei i`cey icka mipy yly `id dwfgy xaeq dcedi

dwfgd dliren ,dgn `le xrxrnd ipta wifgd m` okle ,zegnle d`gnd

la` ,zeievn zexiiyy onfa wx zrnyp d`gndy xaeq `nw `pz .a .cin

elit` dwfg lirez `le zrnyp dpi` d`gnd zeievn zexiiy oi`y onfa

leki xrxrnd ea onf `ed mipy ylyy xaeq dcedi iaxe .mipy ylyn xzei

,zeievn zexiiy oi` m` elit`e rwxwd mewnl `edy mewn lkn ribdl

.mipy yly `ed dwfgd onf mlerl jk meyne

àøîâ

zl`ey .ux`l ux`n zrnyp d`gnd oi`y `nw `pz zhiya dpc `xnbd

:`xnbdàn÷ àpz øáñ÷ éàîdze`a xrxrnde wifgndyk oia wligy ©¨¨©©¨©¨
,zepey zepicna e` dpicnd,øáñ÷ éàyåéðôa àlL äàçîwifgnd ly ¦¨¨©§¨¨¤Ÿ§¨¨

äàçî àéåä,z` xiardl mc` ipa jxce 'dil zi` `xag jxagy' meyn ©§¨§¨¨
z` xenyl eilry rceie jk lr rney wifgndy cr edrxl yi`n d`gnd

ok m` ,xknd xhyénð ìéìâå äãeäé eléôàdcedia xrxrnd m` mb - £¦§¨§¨¦©¦
oi` df ote`ay `nw `pz xaeq recne ,d`gnd lirez lilba wifgnde

e .zrnyp d`gnd,øáñ÷ éày,äàçî àéåä àì åéðôa àlL äàçîmeyn ¦¨¨©§¨¨¤Ÿ§¨¨Ÿ©§¨§¨¨
eilry wifgnd rci `le d`gnd xac z` xiardl mc` ipa jxc oi`y

,ok m` ,xknd xhy z` xenylàì énð äãeäéå äãeäé eléôàm` mb - £¦§¨¦¨©¦Ÿ
`l ixdy d`gnd lirez `l ,dcedia mixr izya md xrxrnde wifgnd

.dwfgd dliren df ote`ay `nw `pz xaeq recne ,wifgnd ipta dzyrp

:`xnbd daiynøáñ÷ íìBòì ,áø øîà ìnî øa àaà éaø øîà`nw `pz ¨©©¦©¨©©¨¨©©§¨¨¨©
,äàçî àéåä åéðôa àlL äàçîipta `ly dwfg dliren jk meyne §¨¨¤Ÿ§¨¨©§¨§¨¨

,wifgnd mr dpicnd dze`a `ed m` milradeðéúðLîeda x`eany ¦§¨¥
,lilbl dcedin zrnyp dpi` d`gnyeðL íeøéç úòLaonfa dxn`p - ¦§©¥¨

d`gnd oi`e zeievn zexiiy oi` df ote`ae ,lilbe dcedi oia dxbiz yiy

dwfgd oi` jkle ,xhyd z` xenyl eilry rcei epi`e wifgnl zrnyp

zry oi`y onfa mpn` .dgn `l milrady dfn di`x oi`y oeik dliren

milrade milyexia wifgnd did elit` dwfgd dliren ,zevx`d oia mexig

.`intq`a

:`xnbd zl`eyèé÷ðc ìéìâå äãeäé àðL éàîez` `pzd dlz recn - ©§¨§¨§¨¦§¨¦
mexig avna `l` el` zevx`a ielz epi` xacd ixd ,lilbe dcedia eixac

zrya dwfgl zewelg zevx`d lk' aezkl `pzl el dide ,zevx`d oiay

:`xnbd daiyn .'mexigïì òîLî à÷ àä`a lnn xa `a` iax - ¨¨©§©¨
,eprinydl
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oifge` mipy` cenr gl sc ± oey`x wxt`nw `aa

é÷úîàáø äì óoli`d cbpkc rwxw dpw i`n` Ð?Ð rwxw dpw `l opzc xg`n

zwipi dpwy `vnp ,e`pw ef rwxwa miiwzdlc oeikc ,ekl `iywce .dpw `l llk

.uvwi e` yaiiy xg` df ly enewna xg` rhil mb rwxwdäéì àîéì.xken Ð

êì éðéáæ à÷ùéøã àîëøåëcr egipne ,rwxwa exknl milibxe .l"ihpiixe` b"exw =

jl izxkny oli`d s` .exwere eixt xenbiy

`l` ,jl izxkn `l rwxwd Ð eizexitl

jixvy ini lk ily rwxwa jpli` gipdl¥

.mekxkc `inec epiid .yaiiy cr ,rwxwl

.cer rwxwd el ipdz `l Ð yaiy xg`ne

ìéæå à÷ùéøã àîëøåë øå÷òenk Ð

epi`e ,lyazpy xg` mekxkd z` mixwery

dz` mb Ð enewna xg` mekxk rhil leki

.enewna xg` oli` rhz `làáø øîà àìà
Ð oli`d zgzy rwxwl ipwc `ed `kd Ð

yexita :xkenl orehy ,dprhd zngn `aa

xg` rhil eizgzy rwxwde oli`d il zxkn

`le ,dwfg ipy dizlk`e .xhyae ,enewna

`zydc .mipy ylyn xzei ixhya izxdfp

.`wyixc `nkxekl inc `løî äéì øîà
éùà áøì àãñç áøã äéøá àùéù÷xg`n Ð

xg` rhie ,ef dprha on`p icigi lwc dpewdy

m` Ð dil oiaf `wyixc `nkxek i` ,enewna

el yxit `le ,eizexitl lwc mzq el xkn

e` yai m`c ,rwxw el oi` ol `niiwc ,rwxw

.enewna xg` rhi `l Ð xwrpäéì äåä éàî
zngn `a df `di `ly ,carnl xkenl Ð

enewna xg` rhie dprh?ïåòèé íãà ìëã
øçàî ,ò÷ø÷ åì ùøéôù íéðù ùìù øçà

îàð àåäùåúðòèá ïééåçîì äéì éòáéàÐ

rwxw el xkn `ly ricedl ,yly lk jeza

leki `l aeye ,`wyixc `nkxek ik `l`

oeikc ,"ca`e il did xhy" yly xg` oerhl

.exhya xdfdl el did Ð df ea dgincéàã
éëä àîéú àì`l `peeb i`d ik d`gnc Ð

eiykr lke`y ea dceny xg`n ,d`gn `ied

.onwlck "`ed `plfb `iplt" oreha `l` d`gn `ied `lc ,oicd on rwxwd onäðùîinely oebk ,zeipqk` izy elit` :xfrl` iax xn` :l`xyi ux` zxnba opixn`

elit`c .zexit zqpkd dwfg xwir :xn` ax .dpicn dze`ae xird dze`a enr `diy cr ,dwfg dpi` Ð ely dcya wifgn cg` d`exe cnere ,mizpia wiqtn ocxide ,exeape

.zexit qipkn ed`xiy cr dwfg dpi` Ð zexit qipkn ed`x `le ,xxeae dxefe yce xnrne xvewe yxeg ed`xäðùîúåöøà ùìù.l`xyi ux`a Ðä÷æçìef zewelg Ð

.lif`e yxtnck ,mipy yly zwfg oiprl efnäéäyxtnck .dwfg dpi` Ð d`gn `la mipy yly mc` da wifgde lilba rwxwd didy ,lilba wifgde ,dcedia rwxwd lra Ð

xdfie df dginy wifgnl el cibiy in oi` ixdy ,d`gn rwxwd lra z`gn `ied `le efl efn zeievn zexiiy oi`y ,inc mexig zryk lilbe dcedi mzqc ,`xnba `nrh

.zeievn zexiiy oi` `dc ,exhyalra oi`y rcei ixdy ,exhya xdfil wifgnd dfl el dide ,ezwizya ciqtd `l Ð dgin `lc ab lr s` ,zegnl leki epi`c oeik ,jkld

.zegnl leki rwxwddpicna enr `diy crdgin `lcne ,iiegnl dil ded Ð zeievn zexiiyc oeikc .zxg` xira dcedia wifgde ,zg` xira dcedia didy oebk Ð

td Ð.ciq'åë íéðù ùìù åøîà àì äãåäé éáø øîà,`intq`a did elit`e .dwfg `ied Ð dcedia wifgde lilba didc ,dwfgl zewelg opi`c xnele ,`a welgl Ð

`intq`a did m`y xeriy ick ,mipy yly ly daexn onf dwfg ipy ekix`d jkl ixdy ,dwfg `ied Ð l`xyi ux`a wifgde ,l`xyi ux`n dpy jldn wegx `edy

iax ira i` yxtn `xnbae .dgnie `ai ziyily dpyle ,rwxwd lral edericeie dipy dpya ekli Ð lewd `vi dpey`x dpy jezae ,dpy ely rwxwa df wifgi m`e

`l` ,dixhya yipi` xdcfin oipy zlzc meyn `l dcedi iaxc `nrhe .epwz dedd itle ,ezian wigxdl mc` jxc oi` dpy jldnn xzeie .`l e` eipta d`gn dcedi

minrty Ð mipy yly ekix`d jkl `l` ,wizye zg` dry elit`e dizeyx `la dirx`l delk`c yipi` wiay `lc Ð dicicl dwfgc `nrhe .'ek `diy ick :yxtnck

.oiwxita onwl opixn`ck ,cin dwfg ied Ð xira xrxrnd ied i` la` .wegx xrxrnd didàøîâàî÷ àðú øáñ÷ éàî.dcedi iaxc Ðäàçî øáñ÷ éàdgeny Ð

,dil zi` `xag jxagc ,d`gn `ied ikd elit` Ð wifgn ly eipta `ly weyd on mipy ipta dgine ,zg` xira oixc mdipyy oebk ,eipta `ly elit` wifgna rwxwd lra

it lr s` ,d`gn `ied Ð zg` dpicna mdipyy oeikc ,zg` dpicna enr `diy cr :ipzw jklde .ciqtd Ð xdfp `lcne ,exhya xdfdl el dide df xaca wifgnd rnye

.zg` xira mpi`yéîð ìéìâå äãåäé åìéôà.d`gn iediz lilba wifgde dcedia did Ðäàçî àéåä àì øáñ÷ éàå.dwfg dpi` lilba wifgde dcedia didc ipzwck Ðåìéôà
äãåäéá ÷éæçäå äãåäéá äéä`l inp zxg` xira Ðdpicna enr `diy cr :ipzw i`n`e ,d`gn iedizäàçî àéåä åéðôá àìù äàçî øáñ÷ íìåòì ?:ipzw ikd meyne Ð

d`gn iediz inp lilbe dcedi elit` :jl `iywce .dpicna enr `diy cr?`l Ð dgni m`e ,efl efn zeievn zexiiy oi`e lilbe dcedi oia yi zexbiz ;mexig zrya oizipzn

mipy yly dwfgc `nrhc .dwfg ied `l inp df ly ezwfg Ð d`gn xrxrn ly ez`gn `ied `lc oeike .d`gn `ied `l jklde ,exhya xdfiy wifgn ly eipf`l xacd `ai

"yly jeza zign `l i`n`" wifgn dil oirh ivnc meyn Ð dpew?.d`gn dpi` `dc ,zegnl leki `l `dc ,ikd orhnl ivn `l `kd eli`eè÷ðã ìéìâå äãåäé àðù éàîå
`py i`n :iyxtnc zi`e .mexig zrya dwfgl zewelg zevx`d lk :ipzinl dil ded ikde ,efl ef oia mexig yiy zeiklnd lkl oicd `ed Ð ixiin mexig zryac oeikc Ð

dwfg `ied `lc lilbe dcedi `py i`n ,dl znwen mexig zryac oeik ,hwpc lilbe dcedi?xninl dil ded ok m`c ,ipira d`xp oi`e dwfg iediz `l dcedie dcedi elit`

.dxbz mzepia oi` Ð dpicne dpicn ly zexiir la` ,zeiklnd oia dxbz yiy ,epy mexig zrya :`a` iax uxzn ikdc ,cere .`l inp dcedie dcedi elit` ikd i` :lirlck
àä
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[mcewd cenrl jiiy]éð÷zn m`y :qxhpewd yxit Ð `nedz cre diletiyn dil

ipzw `icdac :wgvi epiaxl `iywe .enewna xg` rhi Ð

el oi` Ð ezn m`c ,zepli` ipy dpw iab (` ,`t `xza `aa) "dpitqd z` xkend"a

llg df xetgl lkei `ly oiprl `l` oli`d mewn ipw `lc :wgvi epiaxl d`xpe .rwxw

`iyw izk`e .`nedz cr dil ipwc ,eizgz

xkend"a `ipzc `dn mdxa` oa oeyny epiaxl

dyly yicwdyk (` ,ar my) "ziad z`

zepli`d z` dcet Ð df xg` dfa zepli`

Ð llk yecw oli`d mewn did m`e ,odiieeya

xneg rxf zia oeayg itl zectl el did

oicd `ed okc ,sqk milwy miynga mixery

xne`e oli`d mr rwxw edyn elit` yicwnyk

ediizlin `ax igc ikd e`lac :wgvi epiax

mdxa` oa oeyny epiaxle .xity ircxdpc

,xken drx oira xn`c o`nk mzdc d`xp

la` .oli`d mewn elit` yecw oi` jkitl

.xken `ed dti oira xken ixaq ircxdp

éàå`nkxek hwp jkl Ð `wyixc `nkxek

yly rwxwa miiwzny Ð `wyixc

rwxwa ezedydl jxce ,dwfg ipy epiidc ,mipy

.miiwzdl lekiy enkàìà`diy ick

xzeie ,dpy jldn yi my crc Ð `intq`a

m`e ,erwxwn xzei wigxdl jxc oi` o`kn

.belt `l Ð xzei wigxd

äàçîizkec lkac :dniz Ð 'ek eipta `ly

dwfg" hwp `l i`n`e ,d`gn hwp

mrhdy itl :xnel yie ?"dwfg `ied eipta `ly

wifgnd mc`y ,dwfga `le d`gna ielz

`edy ,`lw dil zi` exiag ly eizerwxwa

dl oi` d`gnd la` .eiqkp lr l`eye xweg

el dgen m` xfgn wifgnd oi`y ,jk lk lew

leki oi`yk dwfg ezwfg oi` jkitl .rwxw lra

?dginy lirei dnc ,ez`gn renyl
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צי oifge` mipy` cenr gl sc ± oey`x wxt`nw `aa

é÷úîàáø äì óoli`d cbpkc rwxw dpw i`n` Ð?Ð rwxw dpw `l opzc xg`n

zwipi dpwy `vnp ,e`pw ef rwxwa miiwzdlc oeikc ,ekl `iywce .dpw `l llk

.uvwi e` yaiiy xg` df ly enewna xg` rhil mb rwxwdäéì àîéì.xken Ð

êì éðéáæ à÷ùéøã àîëøåëcr egipne ,rwxwa exknl milibxe .l"ihpiixe` b"exw =

jl izxkny oli`d s` .exwere eixt xenbiy

`l` ,jl izxkn `l rwxwd Ð eizexitl

jixvy ini lk ily rwxwa jpli` gipdl¥

.mekxkc `inec epiid .yaiiy cr ,rwxwl

.cer rwxwd el ipdz `l Ð yaiy xg`ne

ìéæå à÷ùéøã àîëøåë øå÷òenk Ð

epi`e ,lyazpy xg` mekxkd z` mixwery

dz` mb Ð enewna xg` mekxk rhil leki

.enewna xg` oli` rhz `làáø øîà àìà
Ð oli`d zgzy rwxwl ipwc `ed `kd Ð

yexita :xkenl orehy ,dprhd zngn `aa

xg` rhil eizgzy rwxwde oli`d il zxkn

`le ,dwfg ipy dizlk`e .xhyae ,enewna

`zydc .mipy ylyn xzei ixhya izxdfp

.`wyixc `nkxekl inc `løî äéì øîà
éùà áøì àãñç áøã äéøá àùéù÷xg`n Ð

xg` rhie ,ef dprha on`p icigi lwc dpewdy

m` Ð dil oiaf `wyixc `nkxek i` ,enewna

el yxit `le ,eizexitl lwc mzq el xkn

e` yai m`c ,rwxw el oi` ol `niiwc ,rwxw

.enewna xg` rhi `l Ð xwrpäéì äåä éàî
zngn `a df `di `ly ,carnl xkenl Ð

enewna xg` rhie dprh?ïåòèé íãà ìëã
øçàî ,ò÷ø÷ åì ùøéôù íéðù ùìù øçà

îàð àåäùåúðòèá ïééåçîì äéì éòáéàÐ

rwxw el xkn `ly ricedl ,yly lk jeza

leki `l aeye ,`wyixc `nkxek ik `l`

oeikc ,"ca`e il did xhy" yly xg` oerhl

.exhya xdfdl el did Ð df ea dgincéàã
éëä àîéú àì`l `peeb i`d ik d`gnc Ð

eiykr lke`y ea dceny xg`n ,d`gn `ied

.onwlck "`ed `plfb `iplt" oreha `l` d`gn `ied `lc ,oicd on rwxwd onäðùîinely oebk ,zeipqk` izy elit` :xfrl` iax xn` :l`xyi ux` zxnba opixn`

elit`c .zexit zqpkd dwfg xwir :xn` ax .dpicn dze`ae xird dze`a enr `diy cr ,dwfg dpi` Ð ely dcya wifgn cg` d`exe cnere ,mizpia wiqtn ocxide ,exeape

.zexit qipkn ed`xiy cr dwfg dpi` Ð zexit qipkn ed`x `le ,xxeae dxefe yce xnrne xvewe yxeg ed`xäðùîúåöøà ùìù.l`xyi ux`a Ðä÷æçìef zewelg Ð

.lif`e yxtnck ,mipy yly zwfg oiprl efnäéäyxtnck .dwfg dpi` Ð d`gn `la mipy yly mc` da wifgde lilba rwxwd didy ,lilba wifgde ,dcedia rwxwd lra Ð

xdfie df dginy wifgnl el cibiy in oi` ixdy ,d`gn rwxwd lra z`gn `ied `le efl efn zeievn zexiiy oi`y ,inc mexig zryk lilbe dcedi mzqc ,`xnba `nrh

.zeievn zexiiy oi` `dc ,exhyalra oi`y rcei ixdy ,exhya xdfil wifgnd dfl el dide ,ezwizya ciqtd `l Ð dgin `lc ab lr s` ,zegnl leki epi`c oeik ,jkld

.zegnl leki rwxwddpicna enr `diy crdgin `lcne ,iiegnl dil ded Ð zeievn zexiiyc oeikc .zxg` xira dcedia wifgde ,zg` xira dcedia didy oebk Ð

td Ð.ciq'åë íéðù ùìù åøîà àì äãåäé éáø øîà,`intq`a did elit`e .dwfg `ied Ð dcedia wifgde lilba didc ,dwfgl zewelg opi`c xnele ,`a welgl Ð

`intq`a did m`y xeriy ick ,mipy yly ly daexn onf dwfg ipy ekix`d jkl ixdy ,dwfg `ied Ð l`xyi ux`a wifgde ,l`xyi ux`n dpy jldn wegx `edy

iax ira i` yxtn `xnbae .dgnie `ai ziyily dpyle ,rwxwd lral edericeie dipy dpya ekli Ð lewd `vi dpey`x dpy jezae ,dpy ely rwxwa df wifgi m`e

`l` ,dixhya yipi` xdcfin oipy zlzc meyn `l dcedi iaxc `nrhe .epwz dedd itle ,ezian wigxdl mc` jxc oi` dpy jldnn xzeie .`l e` eipta d`gn dcedi

minrty Ð mipy yly ekix`d jkl `l` ,wizye zg` dry elit`e dizeyx `la dirx`l delk`c yipi` wiay `lc Ð dicicl dwfgc `nrhe .'ek `diy ick :yxtnck

.oiwxita onwl opixn`ck ,cin dwfg ied Ð xira xrxrnd ied i` la` .wegx xrxrnd didàøîâàî÷ àðú øáñ÷ éàî.dcedi iaxc Ðäàçî øáñ÷ éàdgeny Ð

,dil zi` `xag jxagc ,d`gn `ied ikd elit` Ð wifgn ly eipta `ly weyd on mipy ipta dgine ,zg` xira oixc mdipyy oebk ,eipta `ly elit` wifgna rwxwd lra

it lr s` ,d`gn `ied Ð zg` dpicna mdipyy oeikc ,zg` dpicna enr `diy cr :ipzw jklde .ciqtd Ð xdfp `lcne ,exhya xdfdl el dide df xaca wifgnd rnye

.zg` xira mpi`yéîð ìéìâå äãåäé åìéôà.d`gn iediz lilba wifgde dcedia did Ðäàçî àéåä àì øáñ÷ éàå.dwfg dpi` lilba wifgde dcedia didc ipzwck Ðåìéôà
äãåäéá ÷éæçäå äãåäéá äéä`l inp zxg` xira Ðdpicna enr `diy cr :ipzw i`n`e ,d`gn iedizäàçî àéåä åéðôá àìù äàçî øáñ÷ íìåòì ?:ipzw ikd meyne Ð

d`gn iediz inp lilbe dcedi elit` :jl `iywce .dpicna enr `diy cr?`l Ð dgni m`e ,efl efn zeievn zexiiy oi`e lilbe dcedi oia yi zexbiz ;mexig zrya oizipzn

mipy yly dwfgc `nrhc .dwfg ied `l inp df ly ezwfg Ð d`gn xrxrn ly ez`gn `ied `lc oeike .d`gn `ied `l jklde ,exhya xdfiy wifgn ly eipf`l xacd `ai

"yly jeza zign `l i`n`" wifgn dil oirh ivnc meyn Ð dpew?.d`gn dpi` `dc ,zegnl leki `l `dc ,ikd orhnl ivn `l `kd eli`eè÷ðã ìéìâå äãåäé àðù éàîå
`py i`n :iyxtnc zi`e .mexig zrya dwfgl zewelg zevx`d lk :ipzinl dil ded ikde ,efl ef oia mexig yiy zeiklnd lkl oicd `ed Ð ixiin mexig zryac oeikc Ð

dwfg `ied `lc lilbe dcedi `py i`n ,dl znwen mexig zryac oeik ,hwpc lilbe dcedi?xninl dil ded ok m`c ,ipira d`xp oi`e dwfg iediz `l dcedie dcedi elit`

.dxbz mzepia oi` Ð dpicne dpicn ly zexiir la` ,zeiklnd oia dxbz yiy ,epy mexig zrya :`a` iax uxzn ikdc ,cere .`l inp dcedie dcedi elit` ikd i` :lirlck
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[mcewd cenrl jiiy]éð÷zn m`y :qxhpewd yxit Ð `nedz cre diletiyn dil

ipzw `icdac :wgvi epiaxl `iywe .enewna xg` rhi Ð

el oi` Ð ezn m`c ,zepli` ipy dpw iab (` ,`t `xza `aa) "dpitqd z` xkend"a

llg df xetgl lkei `ly oiprl `l` oli`d mewn ipw `lc :wgvi epiaxl d`xpe .rwxw

`iyw izk`e .`nedz cr dil ipwc ,eizgz

xkend"a `ipzc `dn mdxa` oa oeyny epiaxl

dyly yicwdyk (` ,ar my) "ziad z`

zepli`d z` dcet Ð df xg` dfa zepli`

Ð llk yecw oli`d mewn did m`e ,odiieeya

xneg rxf zia oeayg itl zectl el did

oicd `ed okc ,sqk milwy miynga mixery

xne`e oli`d mr rwxw edyn elit` yicwnyk

ediizlin `ax igc ikd e`lac :wgvi epiax

mdxa` oa oeyny epiaxle .xity ircxdpc

,xken drx oira xn`c o`nk mzdc d`xp

la` .oli`d mewn elit` yecw oi` jkitl

.xken `ed dti oira xken ixaq ircxdp

éàå`nkxek hwp jkl Ð `wyixc `nkxek

yly rwxwa miiwzny Ð `wyixc

rwxwa ezedydl jxce ,dwfg ipy epiidc ,mipy

.miiwzdl lekiy enkàìà`diy ick

xzeie ,dpy jldn yi my crc Ð `intq`a

m`e ,erwxwn xzei wigxdl jxc oi` o`kn

.belt `l Ð xzei wigxd

äàçîizkec lkac :dniz Ð 'ek eipta `ly

dwfg" hwp `l i`n`e ,d`gn hwp

mrhdy itl :xnel yie ?"dwfg `ied eipta `ly

wifgnd mc`y ,dwfga `le d`gna ielz

`edy ,`lw dil zi` exiag ly eizerwxwa

dl oi` d`gnd la` .eiqkp lr l`eye xweg

el dgen m` xfgn wifgnd oi`y ,jk lk lew

leki oi`yk dwfg ezwfg oi` jkitl .rwxw lra

?dginy lirei dnc ,ez`gn renyl
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`oifgeצי mipya cenr gl sc ± oey`x wxt`nw `aa

ïì òîùî à÷ àä.`a` iax Ðìéìâå äãåäé íúñã.mely zrya elit` Ð

éîã íåøéç úòùëi` ,zeikln x`ya la` .efl efn zeievn zexiiy oi`y Ð

zexiiy `dc ,dwfg `ied Ð mely zrya la` ,dwfg `ied `l Ð mexig `ki`

lilbe dcedi :xn`w ikd Ð epy mexig zrya `a` iax xn`wc i`de .zeievn

.zeikln x`y ly mexig zryk od ixdïéà
çøåá éñëðá ïé÷éæçîÐ wifgd m` ,xnelk Ð

d`gn :xaqwc .lif`e yxtnck ,dwfg dpi`

leki `lc oeike ,d`gn `ied `l eipta `ly

iaxke .wifgdl leki `l df mb Ð zegnl

ekli :oizipzna xn`c ,dil `xiaq dcedi

rnync ,zxg` dpyl `aie dpy edericeie

.eipta zegnl jixvcäúéøîà éë`dl Ð

,ax ly ezxiht xg` ,l`enyc dinw axc

inwn zn ax .l`eny iptl cenll `ay

(a ,dv) oileg zhigya `zi`ck ,l`eny

iax dil gly ded miiw ax didy onf lkc

diytp gp ik ,"laaay epiax mcwl" opgei

.'ek "epxiag mcwl" l`enyl dil gly axc

éì øîà.l`eny Ðàåä åéðôá úåçîì éëå
êéøö,eipta zegnl jixv `l `l` .dinza Ð

jklde .d`gn `ied eipta `ly d`gnc

.iiegnl dil irai`c ,eipta `ly inp miwifgn

eipta `ly d`gn ax xn`de :`xnb dywne

ax xn` `a` iax xn`ck .d`gn `ied

,'ek eipta `ly d`gn xaqw mlerl :lirl

dizlinl [yxtncne :zeidl jixv] (jixtcne)

dil `xiaqc xninl `ki` Ð `nw `pzc

.ikdàîòèìmeyn ,ax yxit `nw `pzc Ð

`l` dvxzl `kile ,`tiql `yix `iywc

.`peeb i`d ikaäéì àøéáñ àì äéìåÐ

.dil `xiaq dcedi iaxk `l`éñëðá ïé÷éæçî
çøåá,d`gn `ied eipta `ly d`gnc Ð

.ciqtd Ð dgin `lcne ,iiegnl dil irai`e

rcepy icdq op` Ð zeievn zexiiyc oeikc

.izign `l jkitle ,izrci `l :oirh ivn `le ,ely rwxwa ewifgd mixg`y el

rnye ,dil zi` `xag jxagc meyn ,d`gn `ied eipta `ly d`gnc ikid ikc

`ede ely rwxwa df wifgdy el rcep inp ikd Ð xrxrnd df ly ez`gn wifgnd

iwigxn lkl oicd `edc ,`wec e`l Ð gxea hwpc i`de .ciqtd jkitle ,dgin `l

mixg` ly rwxwa wifgdl mc` ipa jxc oi`y ,hwp `zlinc `gxe` `l` .mvx`

.gxea rwxwa `l` ,lfbaàèéùô éì øîàyly ipzwc oizipznn `dc ,oiwifgnc Ð

wfgl zevx`.iiegnl dil irai`e ,d`gn `ied eipta `ly d`gnc opirny Ð d

ux`n `le ,gxeal dwfg oi` :xn` ax ,inlyexi zxnba .ciqtd Ð dgin `lcne

dl ozie" :xnl dil riiqn `xw :ongp ax xn` .dwfg odl yi :xn` l`enye .ux`l

dafr mein dcyd z`eaz lk z`e dl xy` lk z` ayd xn`l cg` qixq jlnd

.(g a mikln) "dzr cre ux`d z`ïì òîùî à÷ éàî áøåmiwifgn :xn`wc Ð

gxea iqkpa?,zegnl el dide d`gn `ied eipta `ly d`gn ol rnyn `w i`ce `d

.dwfg `ied d`gn `la eipta `ly inp dwfg jkldàðîéæ àãç áø äøîà àäåÐ

,'ek d`gn `ied eipta `ly d`gn mlerl :lirl ax xn` lnn xa `a` iax xn`c

.ikd dl yxtncn ,dil `xiaq oizipzn mzqkc opirny ded `nzqneäçéî åìéôà
åì øîåì ïéìåëé ïéàù íéðù éðôáik d`gn dil ipdizc ,gxea iqkpa oiwifgn ikd elit` Ð wifgnd da xcy zeklnd eze`n oiwigxne mid zpicnl oikledy e` ,oixbig oebk Ð

ike ,`hiyt :xne`e ,ax ixac lr dywn didy l`enye .dwfg `ied inp dwfg Ð d`gn `iedc oeik ,jklde .dil zi` `xag jxagc ,wifgnl el exn`i `l jpdc ab lr s`e ,jd

egnl.opireny`l ax `z` i`n :xity jixt jklde .dizrc` wiq` `l ax xn`wc `zeax jdl Ð jixv `ed eiptl z'åë éì àùøôéî éãéãì ïðò áø øîàopipyc `iiepiy` Ð

.`hiyt :dnzn dede ,lif`e yxtnck ,l`enyl dil `xiaq `l `zeax jdc xninle opireny`l `z` axc `ail`çøåá éñëðá ïé÷éæçî ïéà àúëìäeipta `ly d`gnc Ð

.iwefg` ivn `l inp wifgn Ð iiegnl xrxrn ivn `lc oeike .d`gn `ied `läàçî àéåä åéðôá àìù äàçîåoiwifgn ikd meyne .dwfg `ied eipta `ly dwfg jklde Ð

izxz :`xnb jixtwc epiide .ciqtd Ð dgin `lcne ,iiegnl ivn `dc ,gxea iqkpa?wiqt ,oenn zngn gxeaa Ð o`k ,`iyw `l :ipyne .`tiql `yix `iywc meyn .dinza

oenn aeg zngnc oeikc .dgin `le li`ed ,dwfg `ied eiqkpa exiag ly ezwfg Ð zegnl leki dfy mewn lke ,iiegnl ivnc meyn ,d`gn `ied eipta `ly `zkld `ax

gxay enewn rcep m`e ,eixg` oitcex oi` Ð rextl dn el oi`e `ed qep`c oeikc .zegnl `xi epi`e ,rxte ,dil dedc cr `nlra ihenzyi`l `l` gxea df oi` Ð gxea `ed

.yyeg epi` Ð myïéãøî úîçî çøåáá ïàëdicicae .ebxde ebiyde eaal mgi ik eixg` mcd l`eb secxie ezepgz mewn rcei ot ,zegnl `xi Ð zeytp zgivx zngn =

.`zkld ikde ,gxea iqkpa oiwifgn oi`c `ax wiqtwïéãøîminc zekity` ictwc i`qxt `zyd :(` ,fiw `nw `aa) "lik`ne lfebd"a opixn`ck ,qxt oeyla dgivx oeyl Ð

."oicxn oicxn" ixn`eäàçî éîã éëéä.d`gn `iedc lirl `pwiqtc ,i`w eipta `ly d`gn` Ðãéáæ áø øîà.d`gn `ied `l Ð "`ed `plfb `iplt" icdql xn` Ð

.exhya xdfiy olfb dil ixw i`n` rci `l `dc ,dixhya ixedcf`l iz` `l Ð wifgnl df oeyl micr exn`i m` elit`yéàòøàì ìéëà÷ã àåä àðìæâ àéðìô åì øîà ìáà
àúåðìæâáixdy Ð.d`gn `ied jklde ,eilr df xrxry xg`n ,df dcy zxikn xhya ixedcfi`l dil ded `zydc .el dizxkn `läàçî äæ éøä àðéãá äéì àðòáú øçîìå

éàå

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

íúñãxn` hb iabc `py i`ne :xn`z m`e Ð inc mexig zryk lilbe dcedi

jixv oi` Ð l`xyi ux`a dpicnl dpicnn hb `iand :(a ,c) oihib yixa

,eniiwl igiky gkyn Ð milbx iler `ki`c oeik meyn "mzgp iptae azkp ipta" xnel

igiky gkyn Ð iriawc mipic iza `ki`c oeik ycwnd zia oi`y onfa elit`e

elit` eniiwl oiievn hb iab i`cec :xnel yie

xg` xfgl dlibx dy`dy itl ,lilbl dcedin

Ð `aeh igikyc e`l i` ,`kd la` .meiw icr

libx wifgnd oi`y ,ez`gn rnyi `l mlerl

zexiiya jkld ,e`l m`e el dgen m` xfgl

m`e .ibq `l Ð oipic izae milbx ilerc

zyy ax :(` ,e) mzd opixn`c `de :xn`z

dpekyn :zeidl jixv] (`qxrl `qxrn) jixvn

,dpeky dze`a elit` jixvn `axe [dpekyl

micr oi`y itl xn`c `ed `ax `de :jixte

.iciipc `fegn ipa ip`y :ipyne eniiwl oiievn

eipta `ly d`gn `fegnac `nip in eh`

?zegnl eiptl `al jxhvie ,d`gn ied `l

hbd lr minzegykc ,inc `lc :xnel yie

xira ewrviy jxc oi` Ð odl oiklede `fegna

d`gna la` ,"ipelt hb lr epnzg epgp`"

,"dgin ipelt" xnel zelibx mzkild jxc Ð

.wifgnd ziaa rnypy cr ,mixg` oirneye

ïéàzngn gxeaa Ð gxea iqkpa oiwifgn

`c .ixii` oennbilt `l `da Ð oicxn zngn i

la` ,gxeaa `wece .jenqa gkenck ,l`eny

`al lekiy ,dwfg `ied Ð `nlrc yipi`a

epi` Ð gxea la` .zegnle my wifgny mewnl

d`gn `ied `l ,cnery mewna `al i`yx

`aie :ipzwc ,dcedi iaxk dl xaqe .eipta `ly

zegnl jixvy rnyn ,dgnie zxg` dpyl

`l inp dcedi iax `nlce :xn`z m`e .eipta

dpicna `aie :xn`w ikde ,eipta d`gn ira

`ai dcedia `ed m` oebk ,dgnie da wifgndy

:`niz ike .ez`gn rnyz f`y ,dgnie dcedia

`ly d`gn i`e ,`intq` cr rnyz d`gnd mb Ð `intq` cr zrnyp dwfgy oeike

zrnyp dwfgy mewn lk i`c ,`zil `d ignile dizkec` aizil Ð d`gn ied eipta

?d`gn `ied eipta `ly d`gn opaxlc lirl gken ikid ok m` Ð zrnyp d`gnd mb

`idy itl Ð dwfg ied dcedia wifgde dcedia dide ,d`gn ied `lc mlerlc `ni`

meyne ,zrnyp dwfgd oi` Ð lilbl dcedin la` .wifgnd iptl dgnie `aie ,zrnyp

d`gn la` ,wegxn zrnyp dwfgdc `xnbl dil `hiyt i`ce `l` dwfg `ied `l ikd

,d`gn `ied `l i`c ,eipta `ly d`gn `iedc opax ixaqc xity lirl gken ikdle .`l

el yi dcediay enk .dwfg `dz lilbl dcedin ok m` Ð wifgnd iptl `al jixv `l`

dcedi iax :ipz `lcn :xnel yie dgnie eiptl jli inp lilbl dcedin Ð zegnle jlil

.wgvi epiax .eiptl zegnl jixvy dpin rny Ð edriceie dgnie zxg` dpyl `aie xne`

øçîìå`phiwp" xninl jixv `lc wgvi epiaxl d`xp Ð dil `phiwp

ipelt" :ciaf ax xn`w `lcn .hwp `zlinc `gxe` `l` ,"dil

`plfb ipelt" ,d`gn `ied `l Ð "`zeplfba i`rx`l lik`c `ed `plfb

.d`gn `ied Ð "`pica dil `phiwp xgnle ,`zeplfba i`rx`l lik`c `ed

ax
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.eîc íeøéç úòLk ìéìâå äãeäé íúñceäé áø øîàäã ¦§©§¨§¨¦¦§©¥¨¨©©§¨
dén÷ dúéøîà ék .çøBa éñëða ïé÷éæçî ïéà :áø øîà̈©©¥©£¦¦§¦§¥¥©¦£©¦¨©¥

éøö àeä åéðôa úBçîì éëå :éì øîà ,ìàeîLc,áøå ?C ¦§¥£©¦§¦¦§§¨¨¨¦§©
ïì òîLî à÷ éàî¯àéåä àì åéðôa àlL äàçî ©¨©§©¨§¨¨¤Ÿ§¨¨¨¨§¨

àéåä åéðôa àlL äàçî :áø øîàäå ?äàçî§¨¨§¨¨©©§¨¨¤Ÿ§¨¨¨§¨
!äàçî¯àì déìå ,Løôî÷ ïãéc àpúc àîòè áø §¨¨©©£¨§©¨¦¨¨§¨¥§¥¨

:áø øîà äãeäé áø øîà ,éøîàc àkéàå .déì àøéáñ§¦¨¥§¦¨§¨§¦¨©©§¨¨©©
øîà ,ìàeîLc dén÷ dúéøîà ék .çøBa éñëða íé÷éæçî©£¦¦§¦§¥¥©¦£©¦¨©¥¦§¥£©

:éìéøö àeä åéðôa úBçîì éëå ,àèéLtéàî ,áøå ?C ¦§¦¨§¦¦§§¨¨¨¦§©©
ïì òîLî à÷¯àäå ?äàçî àéåä åéðôa àlL äàçî ¨©§©¨§¨¨¤Ÿ§¨¨¨§¨§¨¨§¨

eléôàc ,ïì òîLî à÷ àä àlà !àðîéæ àãç áø døîà£©¨©£¨¦§¨¤¨¨¨©§©¨©£¦
Bì øîBì ïéìBëé ïéàL íéðL éðôa äçéî¯;äàçî àéåä ¦¨¦§¥§©¦¤¥§¦©¨§¨§¨¨

:ìàeîL øîc dépéî éì àLøtî éãéãì ,ïðò áø øîàc©£©©¨¨§¦¦¦¨§¨¦¦¥§¨§¥
Bì øîBì íéìBëiL íãà éða éðL éðôa äçéî¯àéåä ¦¨¦§¥§¥§¥¨¨¤§¦©¨§¨

øîBì ïéìBëé ïéàL íãà éða éðL éðôa äçéî ,äàçî§¨¨¦¨¦§¥§¥§¥¨¨¤¥§¦©
Bì¯,déì úéà àøáç Cøáç ?áøå .äàçî àéåä àì̈¨§¨§¨¨§©©§¨©§¨¦¥

:àúëìä ,àáø øîà .déì úéà àøáç Cøáçc àøáçå§©§¨§©§¨©§¨¦¥£©¨¨¦§§¨
àéåä åéðôa àlL äàçîe ,çøBa éñëða ïé÷éæçî ïéà¥©£¦¦§¦§¥¥©§¨¨¤Ÿ§¨¨¨§¨

.äàçî¯?ézøz¯úîçî çøBa ïàk :àéL÷ àì §¨¨©§¥¨©§¨¨¥©¥£©
.ïéãøî úîçî çøBa ïàk ,ïBîîøîà ?äàçî éîã éëéä ¨¨¥©¥£©§¨¦¥¦¨¥§¨¨£©

"àeä àðìæb àéðìt" :ãéáæ áø¯,äàçî àéåä àì ©§¦§¨§¨©§¨¨¨¨§¨§¨¨
,àúeðìæâa éàòøàì dì èé÷ðc ,àeä àðìæb àéðìt"§¨§¨©§¨¨§¨¥¨§©§©§©§¨¨
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בבא בתרא. פרק שלישי - חזקת הבתים דף לח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc `xza `aa(ipy meil)

eîc íeøéç úòLk ìéìâå äãeäé íúñcoia mexig zry epi`y onfa s`y - ¦§¨§¨§¨¦¦§©¥¨
cedis`e ,mdipia zeievn zexiiy oi`y meyn mexig zryk mpic ixd ,lilbe d

meyne ,wifgnd `vnp ea mewna zrnyp dpi` d`gnd ,dgen milrad m`

.ezekf lr xzie milrady dgked da oi` ixdy ,dwfgd dliren oi` jk

:gxea iqkpa dwfg oica dpc `xnbdïé÷éæçî ïéà ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¥©£¦¦
çøBa éñëðaenewnn gxeay mc` iqkpa dliren mipy yly zwfg oi` - §¦§¥¥©

`le ,wifgnd ipta zegnl leki milrad oi` ixdy ,el yiy oenn aeg zngn

,dcedi ax siqene .xknd xhy z` xenyl eilry wifgnd rcidúéøîà ék¦©§¦¨
ax ixaclìàeîLc dén÷éì øîà ,,eixac lr l`eny dywd -úBçîì éëå ©¥¦§¥¨©¦§¦¦§

åéðôawifgnd lyéøö àeäCzegnl xyt` ixd ,d`gnd lirezy icka §¨¨¨¦
dgn `l m`e ,`edy mewn lka zegnl leki gxead s` okle ,eipta `ly s`

.dwfgd lirez

:`xnbd zl`eyáøå,gxea iqkpa dwfg dliren `ly epl rinydyéàî §©©
ïì òîLî à÷y epcnll dvx ax :`xnbd dper .epcnll `a dn -äàçî ¨©§©¨§¨¨

åéðôa àlLwifgnd ly,äàçî àéåä àìribn d`gnd lew oi`y meyn ¤Ÿ§¨¨Ÿ©§¨§¨¨
:`xnbd dywn .wifgnd `vnp ea mewnláø øîàäåxa `a` iax ixde - §¨¨©©

ax mya x`ia lnn(`"r lirl)y `id `nw `pz zhiyy ,åéðôa àlL äàçî§¨¨¤Ÿ§¨¨
,äàçî àéåä.zegnl leki epi`y oeik gxea iqkpa miwifgn oi`y wqt ji`e ©§¨§¨¨

:`xnbd zvxznLøôî÷ ïãéc àpúc àîòè áø`pz zhiy z` x`ia ax - ©©§¨§©¨¦¨¨§¨¥
,`nwdéì àøéáñ àì déìåiaxk xaeq `l` jk xaeq epi` `ed la` - §¥Ÿ§¦¨¥

zegnl leki epi` gxeady oeike ,wifgnd ipta zegnl milrad lry dcedi

.eiqkpa dliren dwfg oi` ,oick

:ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdäãeäé áø øîà ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥¨©©§¨
çøBa éñëða íé÷éæçî ,áø øîàmc` iqkpa dliren mipy yly zwfg - ¨©©©£¦¦§¦§¥¥©

wifgnd ipta `ly s` dliren d`gny meyn ,enewnn gexal ul`py

,dcedi ax siqene .enewna zegnl jixv xrxrnd didedén÷ dúéøîà ék¦©§¦¨©¥
éì øîà ,ìàeîLcdf ixd ,eixaca yecigd dn l`eny il dywd -àèéLt ¦§¥¨©¦§¦¨

,dwfgd lirezyéøö àeä åéðôa úBçîì éëå,Czegnl leki xrxrnd ixd §¦¦§§¨¨¨¦
:`xnbd zl`ey .enewnaáøå,df oic xnel jxev d`xyïì òîLî à÷ éàî §©©¨©§©¨

y eprinydl dvx ax :`xnbd daiyn .eprinydl dvx dn -àlL äàçî§¨¨¤Ÿ
î àéåä åéðôa.äàç §¨¨©§¨§¨¨

:`xnbd dywnàðîéæ àãç áø døîà àäåoic epl rinyd xak ax ixd - §¨£¨¨©£¨¦§¨
leki `l` wifgnd ipta xrxrl jixv oi`y `nw `pz zhiy z` yxityk df

`l ax :`xnbd zvxzn .zenewnd oia mexig zry oi` m` enewna zegnl

,wifgnd ipta `ly s` dliren d`gny epcnll icka gxea oic z` xn`

ïéìBëé ïéàL íéðL éðôa äçéî eléôàc ,ïì òîLî à÷ àä àlàzegeka ¤¨¨¨©§©¨©£¦¦¨¦§¥§©¦¤¥§¦
mnvrBì øîBì,xknd xhy z` xenyl eilre d`gn dzidy wifgnlàéåä ©©§¨

,äàçîmdixage mdixagl xacd z` exqni mde ,mipy ipta dzyrpy oeik §¨¨
d`gn dzidy rnyiy wifgnd icil xacd ribi jke mitqep mixagl

iqkpa dwfg dlireny ax xaq jk meyne .xknd xhy z` xenyl jiynie

l`eny mpn` .envrl ciqtd dgn `l m`e ,zegnl lekiy oeik ,gxea

iqkpa miwifgny xn`p xaky zngn `hiyt mdy ax ixac lr dywdy

dywd jkle df yecigl ezpeeky ax ixaca oiad `ly meyn edf ,gxea

.miheyt ax ixacy

l`eny zxaq :`xnbd zx`an .l`enye ax ewlgp dna zx`an `xnbd

k `idøîàcìàeîL øîc dépéî éì àLøôî éãéãì ,ïðò áøeyxtzd il - §¨©©¨¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§©§¥
meyn ,miheyt mixac md ax ixac ezhiyl recn ,l`eny itn mixacd

m`yäçéîmilradBì øîBì íéìBëiL íãà éða éðL éðôawifgnl ¦¨¦§¥§¥§¥¨¨¤§¦©
,ezwfg cbp d`gn dzidy,äàçî àéåäxenyl wifgnd rci mci lry oeik ©§¨§¨¨

m` la` .xhyd lrBì øîBì ïéìBëé ïéàL íãà éða éðL éðôa äçéî¦¨¦§¥§¥§¥¨¨¤¥§¦©
,ezwfg cbp d`gn dzidy wifgnl,äàçî àéåä àìrci `ly meyn Ÿ©§¨§¨¨

oic ycgl `a `l axy el heyt did jk meyne ,xhyd z` xenyl eilry

:`xnbd zx`ane .dfáøåepicnll `ay meyn ,df oic lr aey xfgy §©
xac z` xeqnle `eal mileki mpi` mirneydyk s` d`gn dlireny

c xaq ,wifgnl d`gnddéì úéà àøáç Cøáç,sqep xag yi jxagl - ©§¨©§¨¦¥
déì úéà àøáç Cøáçc àøáçåipa jxc ,epiide .xag yi mb df xagle - §©§¨§©§¨©§¨¦¥

dzidy edrxl yi` extqiy jezne ,mdixagl df xac mixtqny mc`

xenyl jiynie wifgnd icil d`gnd lew ribi ef rwxwa dwfgd cbp d`gn

.xknd xhy z`

:wifgnd ipta `ly d`gn oica ztqep dhiy d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
,çøBa éñëða ïé÷éæçî ïéà àúëìäm` wifgnl zrnyp d`gn oi`y meyn ¦§§¨¥©£¦¦§¦§¥¥©

,dwfgd dliren `l zegnl leki milrad oi`y oeike ,eiptl ziyrp `l

äàçî àéåä åéðôa àlL äàçîe`idy meyn dwfgd z` repnl dlirene §¨¨¤Ÿ§¨¨©§¨§¨¨
,`xnbd dywn .wegx zrnypézøzmixzeq `ax ly wqtd iwlg ipy - ©§¥

,wifgnd ipta `ly dliren dpi` d`gny wqt dligza ixdy ,df z` df

.wifgnd ipta `ly s` dliren d`gny wqt aeye:`xnbd zvxznàìŸ
àéL÷y meyn ,`ax ixaca `iyew oi` -ïàk`ax ly ipyd oicd - ©§¨¨

xrxrndy dxwna xn`p ,wifgnd ipta `ly dliren d`gnyçøBa¥©
úîçîaeg,ïBîîipta zegnl `eal jixv milrad oi` mpn` df ote`ae ¥£©¨

hnzyny `id ezgixa zaiqy oeik enewna zegnl jixv la` ,wifgnd

myl eixg` etcxi `l ixdy `ed okid erciy el ztki` `le oenn aegn

e .dwfgd dliren dgn `l m`e ,oenn ecia oi`e xg`nïàkoey`xd oicd - ¨
,wifgnl zrnyp d`gnd oi`y meyn gxea iqkpa miwifgn oi`y `ax ly

xrxrndyk xn`pïéãøî úîçî çøBadf ote`ae ,ebxedl mivexe gvxy - ¥©¥£©©§¦
enewna dgni m`y `xi `edy oeik ,enewna zegnl aeig milrad lr oi`

oi` ,zegnl leki milrad oi`y oeike ,ebxedl eixg` mcd l`eb `eaie edelbi

.dliren dwfgd

:`xnbd zl`ey .wifgnd ipta `ly d`gn zxev idn zxxan `xnbdéëéä¥¦
äàçî éîcdaiyn .wifgnd ipta `ly ziyrpyk d`gnd oeyl idn - ¨¥§¨¨

:`xnbd,ãéáæ áø øîàxn` m`àeä àðìæb àéðìtiqkpa wifgny ipelt - ¨©©§¦§¨§¨©§¨¨
,olfb `edäàçî àéåä àìm` s`y oeik d`gnk dliren ef oeyl oi` - Ÿ©§¨§¨¨

ezprhly oeik ,xhyd zxiny lr citwi `l d`gnd z` wifgnd rnyi

epi`e xg`n ,d`gnd zngn xhyd z` xenyl yyeg epi`e ,dxikn dzid

xn` m` la` .olfb edpkn recn rceidì èé÷ðc ,àeä àðìæb àéðìt§¨§¨©§¨¨§¨¦¨
àúeðìæâa éàòøàì`l ixdy lfba `id mzlik`e iqkpa ezwfgdy - §©§©§©§¨¨
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צה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc `xza `aa(ipy meil)

eîc íeøéç úòLk ìéìâå äãeäé íúñcoia mexig zry epi`y onfa s`y - ¦§¨§¨§¨¦¦§©¥¨
cedis`e ,mdipia zeievn zexiiy oi`y meyn mexig zryk mpic ixd ,lilbe d

meyne ,wifgnd `vnp ea mewna zrnyp dpi` d`gnd ,dgen milrad m`

.ezekf lr xzie milrady dgked da oi` ixdy ,dwfgd dliren oi` jk

:gxea iqkpa dwfg oica dpc `xnbdïé÷éæçî ïéà ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¥©£¦¦
çøBa éñëðaenewnn gxeay mc` iqkpa dliren mipy yly zwfg oi` - §¦§¥¥©

`le ,wifgnd ipta zegnl leki milrad oi` ixdy ,el yiy oenn aeg zngn

,dcedi ax siqene .xknd xhy z` xenyl eilry wifgnd rcidúéøîà ék¦©§¦¨
ax ixaclìàeîLc dén÷éì øîà ,,eixac lr l`eny dywd -úBçîì éëå ©¥¦§¥¨©¦§¦¦§

åéðôawifgnd lyéøö àeäCzegnl xyt` ixd ,d`gnd lirezy icka §¨¨¨¦
dgn `l m`e ,`edy mewn lka zegnl leki gxead s` okle ,eipta `ly s`

.dwfgd lirez

:`xnbd zl`eyáøå,gxea iqkpa dwfg dliren `ly epl rinydyéàî §©©
ïì òîLî à÷y epcnll dvx ax :`xnbd dper .epcnll `a dn -äàçî ¨©§©¨§¨¨

åéðôa àlLwifgnd ly,äàçî àéåä àìribn d`gnd lew oi`y meyn ¤Ÿ§¨¨Ÿ©§¨§¨¨
:`xnbd dywn .wifgnd `vnp ea mewnláø øîàäåxa `a` iax ixde - §¨¨©©

ax mya x`ia lnn(`"r lirl)y `id `nw `pz zhiyy ,åéðôa àlL äàçî§¨¨¤Ÿ§¨¨
,äàçî àéåä.zegnl leki epi`y oeik gxea iqkpa miwifgn oi`y wqt ji`e ©§¨§¨¨

:`xnbd zvxznLøôî÷ ïãéc àpúc àîòè áø`pz zhiy z` x`ia ax - ©©§¨§©¨¦¨¨§¨¥
,`nwdéì àøéáñ àì déìåiaxk xaeq `l` jk xaeq epi` `ed la` - §¥Ÿ§¦¨¥

zegnl leki epi` gxeady oeike ,wifgnd ipta zegnl milrad lry dcedi

.eiqkpa dliren dwfg oi` ,oick

:ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdäãeäé áø øîà ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥¨©©§¨
çøBa éñëða íé÷éæçî ,áø øîàmc` iqkpa dliren mipy yly zwfg - ¨©©©£¦¦§¦§¥¥©

wifgnd ipta `ly s` dliren d`gny meyn ,enewnn gexal ul`py

,dcedi ax siqene .enewna zegnl jixv xrxrnd didedén÷ dúéøîà ék¦©§¦¨©¥
éì øîà ,ìàeîLcdf ixd ,eixaca yecigd dn l`eny il dywd -àèéLt ¦§¥¨©¦§¦¨

,dwfgd lirezyéøö àeä åéðôa úBçîì éëå,Czegnl leki xrxrnd ixd §¦¦§§¨¨¨¦
:`xnbd zl`ey .enewnaáøå,df oic xnel jxev d`xyïì òîLî à÷ éàî §©©¨©§©¨

y eprinydl dvx ax :`xnbd daiyn .eprinydl dvx dn -àlL äàçî§¨¨¤Ÿ
î àéåä åéðôa.äàç §¨¨©§¨§¨¨

:`xnbd dywnàðîéæ àãç áø døîà àäåoic epl rinyd xak ax ixd - §¨£¨¨©£¨¦§¨
leki `l` wifgnd ipta xrxrl jixv oi`y `nw `pz zhiy z` yxityk df

`l ax :`xnbd zvxzn .zenewnd oia mexig zry oi` m` enewna zegnl

,wifgnd ipta `ly s` dliren d`gny epcnll icka gxea oic z` xn`

ïéìBëé ïéàL íéðL éðôa äçéî eléôàc ,ïì òîLî à÷ àä àlàzegeka ¤¨¨¨©§©¨©£¦¦¨¦§¥§©¦¤¥§¦
mnvrBì øîBì,xknd xhy z` xenyl eilre d`gn dzidy wifgnlàéåä ©©§¨

,äàçîmdixage mdixagl xacd z` exqni mde ,mipy ipta dzyrpy oeik §¨¨
d`gn dzidy rnyiy wifgnd icil xacd ribi jke mitqep mixagl

iqkpa dwfg dlireny ax xaq jk meyne .xknd xhy z` xenyl jiynie

l`eny mpn` .envrl ciqtd dgn `l m`e ,zegnl lekiy oeik ,gxea

iqkpa miwifgny xn`p xaky zngn `hiyt mdy ax ixac lr dywdy

dywd jkle df yecigl ezpeeky ax ixaca oiad `ly meyn edf ,gxea

.miheyt ax ixacy

l`eny zxaq :`xnbd zx`an .l`enye ax ewlgp dna zx`an `xnbd

k `idøîàcìàeîL øîc dépéî éì àLøôî éãéãì ,ïðò áøeyxtzd il - §¨©©¨¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§©§¥
meyn ,miheyt mixac md ax ixac ezhiyl recn ,l`eny itn mixacd

m`yäçéîmilradBì øîBì íéìBëiL íãà éða éðL éðôawifgnl ¦¨¦§¥§¥§¥¨¨¤§¦©
,ezwfg cbp d`gn dzidy,äàçî àéåäxenyl wifgnd rci mci lry oeik ©§¨§¨¨

m` la` .xhyd lrBì øîBì ïéìBëé ïéàL íãà éða éðL éðôa äçéî¦¨¦§¥§¥§¥¨¨¤¥§¦©
,ezwfg cbp d`gn dzidy wifgnl,äàçî àéåä àìrci `ly meyn Ÿ©§¨§¨¨

oic ycgl `a `l axy el heyt did jk meyne ,xhyd z` xenyl eilry

:`xnbd zx`ane .dfáøåepicnll `ay meyn ,df oic lr aey xfgy §©
xac z` xeqnle `eal mileki mpi` mirneydyk s` d`gn dlireny

c xaq ,wifgnl d`gnddéì úéà àøáç Cøáç,sqep xag yi jxagl - ©§¨©§¨¦¥
déì úéà àøáç Cøáçc àøáçåipa jxc ,epiide .xag yi mb df xagle - §©§¨§©§¨©§¨¦¥

dzidy edrxl yi` extqiy jezne ,mdixagl df xac mixtqny mc`

xenyl jiynie wifgnd icil d`gnd lew ribi ef rwxwa dwfgd cbp d`gn

.xknd xhy z`

:wifgnd ipta `ly d`gn oica ztqep dhiy d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
,çøBa éñëða ïé÷éæçî ïéà àúëìäm` wifgnl zrnyp d`gn oi`y meyn ¦§§¨¥©£¦¦§¦§¥¥©

,dwfgd dliren `l zegnl leki milrad oi`y oeike ,eiptl ziyrp `l

äàçî àéåä åéðôa àlL äàçîe`idy meyn dwfgd z` repnl dlirene §¨¨¤Ÿ§¨¨©§¨§¨¨
,`xnbd dywn .wegx zrnypézøzmixzeq `ax ly wqtd iwlg ipy - ©§¥

,wifgnd ipta `ly dliren dpi` d`gny wqt dligza ixdy ,df z` df

.wifgnd ipta `ly s` dliren d`gny wqt aeye:`xnbd zvxznàìŸ
àéL÷y meyn ,`ax ixaca `iyew oi` -ïàk`ax ly ipyd oicd - ©§¨¨

xrxrndy dxwna xn`p ,wifgnd ipta `ly dliren d`gnyçøBa¥©
úîçîaeg,ïBîîipta zegnl `eal jixv milrad oi` mpn` df ote`ae ¥£©¨

hnzyny `id ezgixa zaiqy oeik enewna zegnl jixv la` ,wifgnd

myl eixg` etcxi `l ixdy `ed okid erciy el ztki` `le oenn aegn

e .dwfgd dliren dgn `l m`e ,oenn ecia oi`e xg`nïàkoey`xd oicd - ¨
,wifgnl zrnyp d`gnd oi`y meyn gxea iqkpa miwifgn oi`y `ax ly

xrxrndyk xn`pïéãøî úîçî çøBadf ote`ae ,ebxedl mivexe gvxy - ¥©¥£©©§¦
enewna dgni m`y `xi `edy oeik ,enewna zegnl aeig milrad lr oi`

oi` ,zegnl leki milrad oi`y oeike ,ebxedl eixg` mcd l`eb `eaie edelbi

.dliren dwfgd

:`xnbd zl`ey .wifgnd ipta `ly d`gn zxev idn zxxan `xnbdéëéä¥¦
äàçî éîcdaiyn .wifgnd ipta `ly ziyrpyk d`gnd oeyl idn - ¨¥§¨¨

:`xnbd,ãéáæ áø øîàxn` m`àeä àðìæb àéðìtiqkpa wifgny ipelt - ¨©©§¦§¨§¨©§¨¨
,olfb `edäàçî àéåä àìm` s`y oeik d`gnk dliren ef oeyl oi` - Ÿ©§¨§¨¨

ezprhly oeik ,xhyd zxiny lr citwi `l d`gnd z` wifgnd rnyi

epi`e xg`n ,d`gnd zngn xhyd z` xenyl yyeg epi`e ,dxikn dzid

xn` m` la` .olfb edpkn recn rceidì èé÷ðc ,àeä àðìæb àéðìt§¨§¨©§¨¨§¨¦¨
àúeðìæâa éàòøàì`l ixdy lfba `id mzlik`e iqkpa ezwfgdy - §©§©§©§¨¨
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àðéãa déì àðòáz ,øçîìe`ly rwxwa ezwfg lr oicl olfbd z` raz` - §¨¨§©§¨¥§¦¨
ef oeyla d`gn ,izeyxaäàçî àéåä.dwfgd z` repnl dlirene ©§¨§¨¨

okzie wifgnd ipta `ly milrad dgn mda mipte` dnka dpc `xnbd

:`xnbd zwtzqn .wifgnd icil ribz `ly zngn d`gnd lirez `ly

øîà,mdipta dgny micrl milraddéì eøîéz àìwifgnl exn`z l` - ¨©Ÿ¥§¥
,izignyéàîd`gnd oi` eixac zngn m`d ,df ote`a d`gnd oic dn - ©

dliren d`gndy e` ,d`gn dzidy wifgnd rnyi `l ixdy ,dliren

.d`gnd xac z` wifgnl xeqnl `ly milrad ly ez`xed zexnløîà̈©
øîà÷ àä ,ãéáæ áømdipta dgny micrl dxed milrad ixd -eøîéz àì ©§¦¨¨¨©Ÿ¥§

déìmd ixdy ,d`gnd lirez `l jk meyne .dgny wifgnl exn`i `ly - ¥
e .xhyd z` xenyl eilry rci `le d`gn dzidy wifgnl exn`i `láø©

,øîà àtt,dzid milrad zpeekdéãéãìenvr wifgnl -déì eøîéz àì ¨¨¨©§¦¥Ÿ¥§¥
la` ,izigny el exn`z l` -éðéøçàì,mixg`l -eäì eøîéà,izigny §©£¦¥¦§§

c oeik ,d`gn dzyrpy renyl wifgnd lkeie,déì úéà àøáç Cøáç©§¨©§¨¦¥
edéì úéà àøáç Cøáçc àøáçcer yi df xagle sqep xag yi jxagl - ©§¨§©§¨©§¨¦¥

eilry rcie wifgnd icil ribz `idy cr ,d`gnd z` dfl df exn`ie ,xag

.xknd xhy z` xenyl jiyndl

dn :`xnbd zxxan .wifgnd ipta `ly d`gn ly sqep ote`a dpc `xnbd

e mnvrn epre ,micr ipta dgnyk oicddéì ïðéøîà àì ,déì eøîàoi` - ¨§¥Ÿ©§¦¨¥
.`l e` d`gnd dlired m`d ,wifgnl d`gnd xac z` miricen ep`øîà̈©

,ãéáæ áø,dliren `l d`gnddéì eøîà à÷ àämicrd exn` ixdy - ©§¦¨¨¨§¥
,milraldéì ïðéøîà àì,d`gn dzyrpy wifgnl miricen ep` oi` - Ÿ©§¦¨¥

jiyndl eilry wifgnd rci `l ixdy d`gna zlrez oi` jk meyne

e .dxiknd xhy z` xenyle,øîà àtt áøs` lr dliren d`gnd ©¨¨¨©
,`id micrd zpeeky meyn ,mzxin`déãéãì[wifgnl-]déì ïðéøîà àì- §¦¥Ÿ©§¦¨¥

la` ,d`gn dzidy miricen ep` oi`eäì éøîà ,éðéøçàìep` mixg`l - §©£¦¥¨§¥§
zegnl jixv xrxrnd oi` d`gn dzidy mixg`l exn`iy oeike ,mixne`

ixdy ,d`gn dzidy zrcl leki wifgndy meyn ,aeyúéà àøáç Cøáç©§¨©§¨¦
déì úéà àøáç Cøáçc àøáçå ,déìyi df xagle sqep xag yi jxagl - ¥§©§¨§©§¨©§¨¦¥

rcie wifgnd icil ribz `idy cr ,d`gnd z` dfl df exn`ie ,xag cer

.xknd xhy z` xenyl jiyndl eilry

:`xnbd zxxan .wifgnd ipta `ly d`gn ly sqep ote` `xnbd d`ian

yk oicd dneäì øîà,mdipta dgny micrl milradeëì ÷etéz àì ¨©§Ÿ¥§
àúeLef d`gn m`d ,d`gnd oipra xeaic mey llk mkitn `vi l` - ¨

.`l e` dliren,ãéáæ áø øîàc ,dliren d`gnd oi` i`ce df ote`aàä ¨©©§¦¨
øîà÷micrl,àúeL eëì ÷etéz àì,jk lr xexa ote`a mxidfdy oeike ¨¨©Ÿ¥§¨

wifgnd rci `l `linne ,d`gnd lr xeaic mey mditn `vi `l i`ce

.mipy yly xg`l xknd xhy z` xenyl rci `le d`gn dzidy

:`xnbd zxxan .wifgnd ipta `ly d`gn ly sqep ote` `xnbd d`ian

e mnvrn micrd epre ,micr ipta dgnyk oicd dndéì eøîàmilral,àì ¨§¥Ÿ
àúeL ïðé÷tîm`d ,d`gnd oipra xeaic mey epitn mi`iven eppi` - ©§¦©¨

.`l e` d`gnd dlired,àtt áø øîàmicrd exn`y mrt lkay s` ¨©©¨¨
d`gnd oi` df ote`a ,d`gnd dliren d`gn dzidy wifgnl exn`i `ly

,dlirenàúeL ïðé÷tî àì déì éøîà÷ àämilral exn` micrd ixdy - ¨¨¨§¥¥Ÿ©§¦©¨
`l `linne ,d`gn dzidy mc` s`l exn`i `le xac mditn e`ivei `ly

e .mipy ylyn xzei xknd xhy z` xenyl eilry wifgnd rciàðeä áø©¨
,øîà òLBäé áøc déøaixdy ,d`gnd dliren df ote`a mbàúléî ìk §¥§©§ª©¨©¨¦§¨

Léðéàc déìò àéîø àìc,ezelbl `ly mc`d lr lhen epi`y xac lk - §Ÿ©§¨£¥§¦¦
,xtqi m` cqtd el oi`e epevxn extqln rpnp `ed `l`åàìå dì øîà̈©¨§©

dézòcà,mixg`l xtql `ly envr lr laiwy ezrca `vnp xacd oi` - ©©§¥
`ly eehvp `l micrd ixdy ,dliren d`gnd jkle .xacd z` dlbne

milekie ,d`gn dzidy mixg`l extqi jkl epeekiy `lay xazqne ,xtql

.xhyd lr xenyl rcie wifgnd zricil ribdl mixacd

:wifgnd ipta `ly d`gn oipra zetqep zehiya oecl zxfeg `xnbdøîà̈©
åéðôa àlL äàçî ,ïîçð áø øîà àáøwifgnd lyàéåä[`id ixd-] ¨¨¨©©©§¨§¨¨¤Ÿ§¨¨©§¨

,äàçî.wifgnd l` `al dleki d`gndy oeikdéáéúéàdywd -àáø §¨¨¥¦¥¨¨
,ïîçð áøìepizpyna epipy ixd(.gl lirl),mipy yly zwfg iabléaø øîà §©©§¨¨©©¦

eøîà àì ,äãeäé`ed dwfg xeriyy minkgìLíéðL Ledfy meyn §¨Ÿ¨§¨Ÿ¨¦
,dxiknd xhy z` xney gweldy onfd xeriyL éãk àlàm` s`àäi ¤¨§¥¤§¥

milradàéîtñàalkei dkild zpy l`xyi ux`n dwegxd ,cxtqa - §©§©§¨
eiqkpl mc` cxi m`y ,zegnläðL ÷éæçéå,dwfgd lr lew `vieeëìéå §©£¦¨¨§¥§

eäeòéãBéåjynaäðL,eiqkpa ewifgdy dipyàáiåxrxrndìúøçà äðL §¦¨¨§¨Ÿ§¨¨©¤¤
,mipy ylya jxev didiy okziy oeike .dgnie ziyilyd dpyd jyna -

dze`a mpi` wifgnde xrxrndy mrt lkae ,mzpwza minkg ewlig `l

dwfgd dzide ,xird dze`a mdyk la` .mipy yly wifgdl jixv xird

llk wzey mc` oi`y meyn cin dwfgd dliren ,dgn `le xrxrnd ipta

,`ax dywne .epenna miwifgny mixg` d`ex m`Czòc à÷ìñ éàåm`e - §¦©§¨©§¨
y ,jzrca dzlrnì ,äàçî àéåä åéðôa àlL äàçîéúéîì él ärecn - §¨¨¤Ÿ§¨¨©§¨§¨¨¨¨¦§¥¥

,wifgnd ipta zegnle `eal milrad lry dcedi iax xn`íúä áéúéì¥¦¨¨
éçîéìå dézëecà,my zegnle `intq`a x`yidl leki milrad ixd - ©§¥§¦§¥

.ziyilyd dpyd jyna wifgnl rnyiz d`gnde

`ly s` dliren d`gny xaeq dcedi iax mlerl :`axl ongp ax uxiz

eli`e ,wifgnd iptaíúä`eal milrad lry xn`y ,dpyna my - ¨¨
`l` aeig df oi` ,zegnleïì òîLî à÷ äáBè äöòeprinyn dcedi iax - ¥¨¨¨©§©¨

milral sicry ,daeh dvréúéðc,wifgnd ipta zegnle `eal -ìB÷Lðå §¥¥§¦§
éøéôe àòøàm` mpn`e .d`gnd onfny zexitde rwxwd z` lehile - ©§¨¥¥

lirez ,d`gn dzidy rnyi wifgndy jk lr jenqie enewna dgni

inc z` `ivedl dywzi ,zexitd z` zeabl `eai xy`ky `l` ,ez`gn

.xak elk`py zexitd

ixde :`xnbd dywn .eipta `ly d`gn oica `ax ly ezrca dpc `xnbd

ïîçð áøì àáø déì áéúBî à÷cîd`gny dpyna x`ia `axy dfn - ¦§¨¦¥¨¨§©©§¨
xaqy ongp ax ixac lr dywd ok zngne ,dliren dpi` wifgnd ipta `ly

,wifgnd ipta `ly dliren d`gnyììkî,dfn rnyn -déì àøéáñ àìc ¦§©§Ÿ§¦¨¥
ongp ax ixack xaq `ly -øîàäå ,äàçî àéåä åéðôa àlL äàçîc¦§¨¨¤Ÿ§¨¨©§¨§¨¨§¨¨©

àáølirl wqt `ax ixde -(:gl),äàçî àéåä åéðôa àlL äàçîrecne ¨¨§¨¨¤Ÿ§¨¨©§¨§¨¨
:`xnbd zvxzn .dzenk xaq `l envr `edy dhiyn ongp ax lr dywd

wifgnd ipta `ly dliren dpi` d`gny xeaq did `ax dligzn mpn`

la` ,ongp ax lr dywd jkleïîçð áøî dòîLc øúarnyy xg`l - ¨©¦§¨¨¥©©§¨
z` el uxiz s` ongp axe ,d`gn `id ixd eipta `ly d`gny ongp axn

,epizpynn `iyewddøáñ.dkldl wqt oke ,ezxaq z` `ax epnn laiw - §¨¨
:zegnl jixv dnk ipta `xnbd dpceäðéçkLà[`vn-]éaøa éñBé éaø ©§§¦§©¦¥§©¦

ïðçBé éaøc åéãéîìúì àðéðç.opgei iax icinlz z` -eäì øîàiqei iax £¦¨§©§¦¨§©¦¨¨¨©§
,`pipg iaxaänëa äàçî ïðçBé éaø øîà éîipta yxit opgei iax m`d - ¦¨©©¦¨¨§¨¨§©¨

.d`gnd zeyridl dkixv mc` ipa dnk

:zepey zeaeyz opgei iax icinlzn mipy eaiydøîà àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨¨©
mya,ïðçBé éaøoicäàçîdgniy ,`edíéðL éðôa,eøîà eäaà éaømya ©¦¨¨§¨¨¦§¥§©¦©¦©¨¨©

,ïðçBé éaøoicäàçîdgniy `edìL éðôa.äL ©¦¨¨§¨¨¦§¥§Ÿ¨
:`xnbd zwtzqnéâìôéî à÷ àðeä áø øa äaøãa àîéìxn`p m`d - ¥¨¦§©¨©©¨¨¦§§¥

,`ped ax xa dax ixaca dielz opgei iax ixaca mi`xen`d zwelgny

àúléî ìk ,àðeä áø øa äaø øîàc,i`pb xac lk -étàa àønàúîc §¨©©¨©©¨¨¦§¨§¦§©§¨§©¥
àúìz,miyp` dyly ipta xn`py - §¨¨
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olfb ipelt" :`l` ,"dipin `pwitne `pica dil `praz" xgnl xn` `l i`e

xqenk `le ,exiaga mbt ozepk `ed ixd Ð cala "`zeplfba i`rx`l lik`wc

iax zrenyn izrny `pixg` `pyil .l`ppg epiax yxit ok .d`gn dpi`e ,zecr

wifgny df rwxw lr xikfd elit`e ,`ed `plfb `iplt :xwire ,xwi xa awri

zngn dgin `l ixdy ,`id d`gn e`l Ð

wifgn ipelt :xn`y ink `ed ixde ,envr

`le oiekzn enbetle .mixg` ly zerwxwa

la` .ely `edy xikfn epi` ixdy ,xrxrl

Ð "`zeplfba i`rx`l lik`wc" yxit m`

rwxwdy ricede ,envr zngn dgin ixd

lr s`e ,d`gn `iede ,dlera wifgn ely

."`pica dil `praz xgnl" miiq `lc ab

i`rx`l lik`wc" xn`wc i`nl `ed yexite

."`zeplfbaøîàdil exniz `l :micrl Ð

.ef d`gn'åë øîà÷ àä ãéáæ áø øîàÐ

micr dil exn` `l `dc ,d`gn `ied `le

.ezøîà àôô áø,`ied d`gn mlerl Ð

,exniz `l dicicl :micrl edl xn`w ikdc

mixg`l exn`iy oeike .exniz mixg`l la`

jxagc ,el exn`ie mixg` oze` exfgi Ð

.'ek dil zi` `xagïðéøîà àì äéì åøîà
äéìexniz `l" edl xn`c `kid` i`w `l Ð

`ied `l ewzy elit` ciaf axl `dc ,"dil

.eixack eaiydy `kid `kd oky lke ,d`gn

`kid` i`we ,`id diytp it`a `zlin `l`

el xnel meive ,dxenb d`gn edl xn`c

dgine xfg `le ,"dil opixn` `l" edepr mde

.mixg` micr ipta ok ixg`ãéáæ áø øîà
äéì ïðéøîà àì äéì éøîà÷ àäoeike Ð

cer zegnl dfl el did Ð el exn`i `ly

ixg` dgin `l m`e ,el exn`iy mixg` ipta

.ciqtd Ð okøîà àôô áøjixv oi` Ð

`ziilrn d`gnc ,mixg` ipta cer zegnl

,opixn` `l dicicl :dil exn`w ikdc .`id

.enewn cr jlp `ly'åë ïðéøîà éðéøçàì
`l" "dil exniz `l" wiic `w `tt ax Ð

la` dil opixn` `l :rnync ,"dil opixn`

."exniz `l" xn` `lcn ,ixn` ipixg`làúåù åëì ÷åôéú àì.mixg`l `le el `l :rnync ,mkitn xac `vi `l Ðàúåùdea`c e` `weya `wepic `zey :enk .xeaic =

.(a ,ep dkeq) `n`c e`'åë øîà÷ àä ãéáæ áø øîà.d`gn dpi`e Ðàúåù ïðé÷ôî àì äéì åøîàilek mzdc Ð "`zey ekl witz `l" edl xn`c `kid` i`w `l Ð

."`zey opiwtn `l" exn` mde ,el xn`l mze` devy oebke ,`ed diytp it`a `zline .xeaic mey dil excd` `l oia dil excd` oia ,d`gn `ied `lc ibilt `l `nlr

.mixg`l `le el `l :rnync 'ek ixn`w `dc ,d`gn `ied `lc `picen i`ce `kd :`tt ax xn`òùåäé áøã äéøá àðåä áø øîà`zlin lkc .`ied d`gn inp i`d Ð

xacd laiwy eal l` ozep epi` ,xnelk .dizrc` e`le mc` ipal dl xn` Ð dxne` `l m` xne` m` ciqtn epi` mbe xxal eilr zlhen dpi`y Ð ypi`c dilr `inx `lc

oiae ,"wifgnl ilin ipdn icin dil exniz `l" dgnnd xn` oia :`zklde .el xnel oilekiy mc` ipa ipta dgin ixdy ,mixg` ipta zegnl jixv epi` jklde .ezeqkl eilr

.l`ppg epiax wqt oke ,d`gn `ied `lc "`zey ekl wetiz `l"c dgnnd edl xn`cn xa ,d`gn `ied edleka Ð "`zey opiwtn `l" exn`áø øîà àáø øîà :ïðéñøâ éëä
'åë äàçî ïîçð`ax xn`" da opixn`c `zlin jdl ongp axn `ax drny ik :eyexit ikde .ok zenewn daxda `id `xnb zhiy Ð ongp axl `ax diaze`c ab lr s`e Ð

`.edywdy ok ixg` `iyewd yxtn mbe ,ongp ax xn` `ax xn` xn`wc `ed `xnb xciqy iy` axe .`zaeiz jd diaizi` Ð "ongp ax xnåéðôá àìù äàçîäàçî àéåä
`l Ð xrxrn ly ez`gn wifgnd rci `l elit`e .eipf`l `al xacd leki ixdy ,d`gn `ied Ð eipta `ly dginy oeikn `l` ,eipta zegnl egely glyiy opira `le Ð

.obedk df dginy xg`n ,opiyiig'ek dcedi iax xn` ongp axl `ax diaizi`d`gn `ied eipta `ly d`gn `pniwe` `dc ,`yixn riiql ,`tiqn jixtc` :`iyw i`e Ð

.ixge` ilina `yixl dl iwen `axc :xninl `ki`'åë àäéù éãë àìà.'ek `diy ick :yxtnck `l` ,dixhya yipi` xdcfin oipy zlzc meyn e`l dcedi iaxc `nrh Ð

jldn wegx xrxrndy minrty Ð mipy yly ekix`d jkl `l` .wizye zg` dry elit` ezeyx `la dirx` ilk`c yipi` wiay `lc meyn Ð dicicl dwfgc `nrhe

`nrh ilzcn .cin dgin `le li`ed ,dwfg `ied cin eipta dwfge ,mexig zryl opiyiig `lc ,`z` `nw `pz` ibelti`le .mipy yly cr eipf`l ely xerxr `ai `le ,dpy

.oiwxta onwl `intq`aúøçà äðùì àáéå`l eipta `ly d`gn `nl` .wifgn ly eipta yly seqa dgnie envr xrxrnd `aiy ,xn`w `wec `axc jzrc `wlq `w Ð

`axle ,xrxrle jlil ekixvn dcedi iaxc ,dcedi iaxk dil `xiaq `l ikda Ð dwfg `ied dcedi iaxlc ab lr s`e .dwfg iediz `l eipta `ly dwfg jklde ,d`gn `ied

.wifgdl leki `l wifgnd mb Ð `intq`a zegnl leki epi`y jezn `l` .epkixvp `lêúòã à÷ìñ éàådgni `l` ,micra eipta zegnle gily gelyl jixv oi`c Ð

eipta zegnl egely glyl e` ,wifgnd mewn cr izinl dil dnl ,`ai Ð eipf`l xacd `ai m`e ,my `edy mewnaäéúëåãà áéúéì ?.micr ipta ignile ,`intq`a Ð

evxi m` ,yly seqa el xnele `al oileki ixdyïì òîùî à÷ äáåè äöò :éðùîå,jli `le enewna dgni m`y .wifgnd cin eizexite rwxw lewype ,envr `ed iziipc Ð

yly jixvc exn` `l :xn`w ikd `l` ,`al dcedi iax dil jixvn `wec e`l edine .lk`pd lfb dywc ,gxeha epnn `ivei Ð wifgnd lk`y zexitd icin eiykr `iveie

ziyily dpy seqa wifgn ly eipf`l `al xacd lkeie ,yly zlgza dgnie ,dipy dpya edericeie lewd `vi df wifgdyne ,`intq`a xrxrnd didi m`y ick `l` mipy

.mixace oic `la ,eiykrn zexite rwxw gwie yly seqa `al envr `ed dvxi m`y ,xrxrnl d`pd yi f`e Ðäàçî àéåä åéðôá àìù äàçî àáø øîà àäålirl Ð

.ikd `zkld `ax wqtïîçð áøî äéòîùã øúá éðùîå:opiqxb ikd .ikd `ax wqt ,edaiydy daeyz el uxize Ðäîëá äàçî ïðçåé éáøî åëì òéîù éîipa dnk ipta Ð

.mc`àúìéî ìë.i`pb ly Ðàùéá àðùéì íåùî äá úéì àúìú éôàá àøîàúîã:"oikxra yi"a oikxra yxtnck `nrhe .jilr ipelt xn` jk :dfl exn`ie exfgi m` Ð

`nrh i`n?,opira iielbi`l `ciarc `zlin inp d`gn iab ,jklde .`yia `pyil meyn da zil Ð iielbi`l `ciarc `zlin lkc :mzd iia` xn`e .dil zi` `xag jxag

,mipy ipta d`gn `iede ,iielbi`l `ciar ixza elit` `dc ,`zlz irac `ped ax xa daxc dil zil Ð mipy ipta xn`c o`n :ibilt ikdle .exhya wifgnd xdfiy ick
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áø`tt axc :wgvi epiaxl d`xp Ð oexniz ipixg`l oexniz `l dicicl xn` `tt

el xnel oileki oi`y mc` ipa ipta dgin :lirl xn`c ,l`enyc xity dil zi`

la` .my wifgny mewnl jli `l mlerly ,owfe dlega ixiin mzdc .d`gn `ied `l Ð

.d`gn `iede ,el exn`ie ,xird ipal ecibie ,wifgnd mewnl ekli Ð `kdáéúéì
dcedi iaxn jixtc` :dniz Ð ignile dizkec`

d`gn ixaqc lirl gkenc ,opaxn diriiql Ð

:wgvi epiax xne`e d`gn `ied eipta `ly

mewn lkac dizrc `wlqe ,dreh did `axc

enke ,zrnyp d`gnd mb Ð zrnyp dwfgdy

,d`gn inp ikd Ð `intq`l dcedin dwfgdy

.dgnie eipta `aiy dcedi iax xn` ikd elit`e

dwfgd oi` lilbl dcedin elit` :ixaq opaxe

dcedin la` .dwfg ied `l jkl ,zrnyp

eipta `aiy cr dwfg iede ,zrnyp Ð dcedil

ied `l eipta `ly `nlr ilekle .dgnie

daeh dvr iiepyl jixhvi`c ongp axe .d`gn

azinl ivn `lc dil ipy `le ,ol rnyn `w

`l` zrnyp dpi` d`gndy itl dizkec`

i`n` :dil iywz izk`c meyn ,dpicn dze`a

dpicnd cr jli ?eiptl `al dcedi iax jixvn

`aie" ipzw `lcnc .dgnie ,my wifgndy

rnyn Ð "edericeie ,dgnie zxg` dpyl

.ziyixtck eiptl `al jixvy

éëäxn` `d dil `xiaq `lc llkn :opiqxb

opiqxb `le Ð eipta `ly d`gn `ax

."ongp ax xn` `ax xn` `de"
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צז oifge` mipy` cenr hl sc ± oey`x wxt`nw `aa

olfb ipelt" :`l` ,"dipin `pwitne `pica dil `praz" xgnl xn` `l i`e

xqenk `le ,exiaga mbt ozepk `ed ixd Ð cala "`zeplfba i`rx`l lik`wc

iax zrenyn izrny `pixg` `pyil .l`ppg epiax yxit ok .d`gn dpi`e ,zecr

wifgny df rwxw lr xikfd elit`e ,`ed `plfb `iplt :xwire ,xwi xa awri

zngn dgin `l ixdy ,`id d`gn e`l Ð

wifgn ipelt :xn`y ink `ed ixde ,envr

`le oiekzn enbetle .mixg` ly zerwxwa

la` .ely `edy xikfn epi` ixdy ,xrxrl

Ð "`zeplfba i`rx`l lik`wc" yxit m`

rwxwdy ricede ,envr zngn dgin ixd

lr s`e ,d`gn `iede ,dlera wifgn ely

."`pica dil `praz xgnl" miiq `lc ab

i`rx`l lik`wc" xn`wc i`nl `ed yexite

."`zeplfbaøîàdil exniz `l :micrl Ð

.ef d`gn'åë øîà÷ àä ãéáæ áø øîàÐ

micr dil exn` `l `dc ,d`gn `ied `le

.ezøîà àôô áø,`ied d`gn mlerl Ð

,exniz `l dicicl :micrl edl xn`w ikdc

mixg`l exn`iy oeike .exniz mixg`l la`

jxagc ,el exn`ie mixg` oze` exfgi Ð

.'ek dil zi` `xagïðéøîà àì äéì åøîà
äéìexniz `l" edl xn`c `kid` i`w `l Ð

`ied `l ewzy elit` ciaf axl `dc ,"dil

.eixack eaiydy `kid `kd oky lke ,d`gn

`kid` i`we ,`id diytp it`a `zlin `l`

el xnel meive ,dxenb d`gn edl xn`c

dgine xfg `le ,"dil opixn` `l" edepr mde

.mixg` micr ipta ok ixg`ãéáæ áø øîà
äéì ïðéøîà àì äéì éøîà÷ àäoeike Ð

cer zegnl dfl el did Ð el exn`i `ly

ixg` dgin `l m`e ,el exn`iy mixg` ipta

.ciqtd Ð okøîà àôô áøjixv oi` Ð

`ziilrn d`gnc ,mixg` ipta cer zegnl

,opixn` `l dicicl :dil exn`w ikdc .`id

.enewn cr jlp `ly'åë ïðéøîà éðéøçàì
`l" "dil exniz `l" wiic `w `tt ax Ð

la` dil opixn` `l :rnync ,"dil opixn`

."exniz `l" xn` `lcn ,ixn` ipixg`làúåù åëì ÷åôéú àì.mixg`l `le el `l :rnync ,mkitn xac `vi `l Ðàúåùdea`c e` `weya `wepic `zey :enk .xeaic =

.(a ,ep dkeq) `n`c e`'åë øîà÷ àä ãéáæ áø øîà.d`gn dpi`e Ðàúåù ïðé÷ôî àì äéì åøîàilek mzdc Ð "`zey ekl witz `l" edl xn`c `kid` i`w `l Ð

."`zey opiwtn `l" exn` mde ,el xn`l mze` devy oebke ,`ed diytp it`a `zline .xeaic mey dil excd` `l oia dil excd` oia ,d`gn `ied `lc ibilt `l `nlr

.mixg`l `le el `l :rnync 'ek ixn`w `dc ,d`gn `ied `lc `picen i`ce `kd :`tt ax xn`òùåäé áøã äéøá àðåä áø øîà`zlin lkc .`ied d`gn inp i`d Ð

xacd laiwy eal l` ozep epi` ,xnelk .dizrc` e`le mc` ipal dl xn` Ð dxne` `l m` xne` m` ciqtn epi` mbe xxal eilr zlhen dpi`y Ð ypi`c dilr `inx `lc

oiae ,"wifgnl ilin ipdn icin dil exniz `l" dgnnd xn` oia :`zklde .el xnel oilekiy mc` ipa ipta dgin ixdy ,mixg` ipta zegnl jixv epi` jklde .ezeqkl eilr

.l`ppg epiax wqt oke ,d`gn `ied `lc "`zey ekl wetiz `l"c dgnnd edl xn`cn xa ,d`gn `ied edleka Ð "`zey opiwtn `l" exn`áø øîà àáø øîà :ïðéñøâ éëä
'åë äàçî ïîçð`ax xn`" da opixn`c `zlin jdl ongp axn `ax drny ik :eyexit ikde .ok zenewn daxda `id `xnb zhiy Ð ongp axl `ax diaze`c ab lr s`e Ð

`.edywdy ok ixg` `iyewd yxtn mbe ,ongp ax xn` `ax xn` xn`wc `ed `xnb xciqy iy` axe .`zaeiz jd diaizi` Ð "ongp ax xnåéðôá àìù äàçîäàçî àéåä
`l Ð xrxrn ly ez`gn wifgnd rci `l elit`e .eipf`l `al xacd leki ixdy ,d`gn `ied Ð eipta `ly dginy oeikn `l` ,eipta zegnl egely glyiy opira `le Ð

.obedk df dginy xg`n ,opiyiig'ek dcedi iax xn` ongp axl `ax diaizi`d`gn `ied eipta `ly d`gn `pniwe` `dc ,`yixn riiql ,`tiqn jixtc` :`iyw i`e Ð

.ixge` ilina `yixl dl iwen `axc :xninl `ki`'åë àäéù éãë àìà.'ek `diy ick :yxtnck `l` ,dixhya yipi` xdcfin oipy zlzc meyn e`l dcedi iaxc `nrh Ð

jldn wegx xrxrndy minrty Ð mipy yly ekix`d jkl `l` .wizye zg` dry elit` ezeyx `la dirx` ilk`c yipi` wiay `lc meyn Ð dicicl dwfgc `nrhe

`nrh ilzcn .cin dgin `le li`ed ,dwfg `ied cin eipta dwfge ,mexig zryl opiyiig `lc ,`z` `nw `pz` ibelti`le .mipy yly cr eipf`l ely xerxr `ai `le ,dpy

.oiwxta onwl `intq`aúøçà äðùì àáéå`l eipta `ly d`gn `nl` .wifgn ly eipta yly seqa dgnie envr xrxrnd `aiy ,xn`w `wec `axc jzrc `wlq `w Ð

`axle ,xrxrle jlil ekixvn dcedi iaxc ,dcedi iaxk dil `xiaq `l ikda Ð dwfg `ied dcedi iaxlc ab lr s`e .dwfg iediz `l eipta `ly dwfg jklde ,d`gn `ied

.wifgdl leki `l wifgnd mb Ð `intq`a zegnl leki epi`y jezn `l` .epkixvp `lêúòã à÷ìñ éàådgni `l` ,micra eipta zegnle gily gelyl jixv oi`c Ð

eipta zegnl egely glyl e` ,wifgnd mewn cr izinl dil dnl ,`ai Ð eipf`l xacd `ai m`e ,my `edy mewnaäéúëåãà áéúéì ?.micr ipta ignile ,`intq`a Ð

evxi m` ,yly seqa el xnele `al oileki ixdyïì òîùî à÷ äáåè äöò :éðùîå,jli `le enewna dgni m`y .wifgnd cin eizexite rwxw lewype ,envr `ed iziipc Ð

yly jixvc exn` `l :xn`w ikd `l` ,`al dcedi iax dil jixvn `wec e`l edine .lk`pd lfb dywc ,gxeha epnn `ivei Ð wifgnd lk`y zexitd icin eiykr `iveie

ziyily dpy seqa wifgn ly eipf`l `al xacd lkeie ,yly zlgza dgnie ,dipy dpya edericeie lewd `vi df wifgdyne ,`intq`a xrxrnd didi m`y ick `l` mipy

.mixace oic `la ,eiykrn zexite rwxw gwie yly seqa `al envr `ed dvxi m`y ,xrxrnl d`pd yi f`e Ðäàçî àéåä åéðôá àìù äàçî àáø øîà àäålirl Ð

.ikd `zkld `ax wqtïîçð áøî äéòîùã øúá éðùîå:opiqxb ikd .ikd `ax wqt ,edaiydy daeyz el uxize Ðäîëá äàçî ïðçåé éáøî åëì òéîù éîipa dnk ipta Ð

.mc`àúìéî ìë.i`pb ly Ðàùéá àðùéì íåùî äá úéì àúìú éôàá àøîàúîã:"oikxra yi"a oikxra yxtnck `nrhe .jilr ipelt xn` jk :dfl exn`ie exfgi m` Ð

`nrh i`n?,opira iielbi`l `ciarc `zlin inp d`gn iab ,jklde .`yia `pyil meyn da zil Ð iielbi`l `ciarc `zlin lkc :mzd iia` xn`e .dil zi` `xag jxag

,mipy ipta d`gn `iede ,iielbi`l `ciar ixza elit` `dc ,`zlz irac `ped ax xa daxc dil zil Ð mipy ipta xn`c o`n :ibilt ikdle .exhya wifgnd xdfiy ick
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áø`tt axc :wgvi epiaxl d`xp Ð oexniz ipixg`l oexniz `l dicicl xn` `tt

el xnel oileki oi`y mc` ipa ipta dgin :lirl xn`c ,l`enyc xity dil zi`

la` .my wifgny mewnl jli `l mlerly ,owfe dlega ixiin mzdc .d`gn `ied `l Ð

.d`gn `iede ,el exn`ie ,xird ipal ecibie ,wifgnd mewnl ekli Ð `kdáéúéì
dcedi iaxn jixtc` :dniz Ð ignile dizkec`

d`gn ixaqc lirl gkenc ,opaxn diriiql Ð

:wgvi epiax xne`e d`gn `ied eipta `ly

mewn lkac dizrc `wlqe ,dreh did `axc

enke ,zrnyp d`gnd mb Ð zrnyp dwfgdy

,d`gn inp ikd Ð `intq`l dcedin dwfgdy

.dgnie eipta `aiy dcedi iax xn` ikd elit`e

dwfgd oi` lilbl dcedin elit` :ixaq opaxe

dcedin la` .dwfg ied `l jkl ,zrnyp

eipta `aiy cr dwfg iede ,zrnyp Ð dcedil

ied `l eipta `ly `nlr ilekle .dgnie

daeh dvr iiepyl jixhvi`c ongp axe .d`gn

azinl ivn `lc dil ipy `le ,ol rnyn `w

`l` zrnyp dpi` d`gndy itl dizkec`

i`n` :dil iywz izk`c meyn ,dpicn dze`a

dpicnd cr jli ?eiptl `al dcedi iax jixvn

`aie" ipzw `lcnc .dgnie ,my wifgndy

rnyn Ð "edericeie ,dgnie zxg` dpyl

.ziyixtck eiptl `al jixvy

éëäxn` `d dil `xiaq `lc llkn :opiqxb

opiqxb `le Ð eipta `ly d`gn `ax

."ongp ax xn` `ax xn` `de"
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`oifgeצח mipya cenr hl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ixz inw `xn`znc `kid `yia `pyil meyn da zil rxd oeyl oiprleøîàã ïàîå
àðåä áø øá äáøã äéì úéà äùìù éðôá,ixza `le `zlin iielb ied dylyac Ð

ipira ef dhiy d`xp ok .iielbi`l `ciar `lc ,d`gn `ied `l mipy ipta jkld

ibltinw iia`ca `nil :inp xn` `l i`n` ,il dinz :d"dbd) .xwire?meyn `nye

iwenck lkd ixack inwe`l `xnb ivn `lc

`l :dizlinl wiqnck ,`ped ax xa daxc

'ek `ped ax xa daxc edl zi` `nlr ilekc

iielb irac o`nc gken inp onwle (o`k cr Ð

`ied ikde .dyly ira Ð d`gna `zlin

iabc miyxtn epizeax lke .`zrnyc `pwqn

`iplt :xn`wc ,`ki` rxd oeyl inp d`gn

jklde .`ed `plfbi` `ped ax xa daxl ,

meyn ,d`gn ied `l Ð ixz inw `xn`zn

el exn`i `le ,`yia `pyil meyn da zi`c

oeyll inc `lc ,`id `zlin e`le .wifgnl

opirac meyn epiid d`gn xwirc ,llk rxd

`id devne ,wifgn ly eipf`l xacd `aiy

epwz jkle ,exhya xdfiy ick el xnel

z` e`iveiy ick micr ipta dgniy xrxrnl

ekl witz `l" edl xn`c `kidc ,rcz .lewd

.d`gn `ied `l Ð "`zeyàîìò éìåëã àì
àðåä áø øá äáøã åäì úéàiielb lkc Ð

ded i`e ,dylyn zegta ied `l `zlin

jixv did Ð d`gna `zlin iielb `pira

o`nc ,ibilt ikda la` .dyly ipta zegnl

`l eipta `ly :xaqw Ð mipy ipta xn`c

Ð eipta `l` d`gn oi`c oeikc ,d`gn `ied

oeike ,ea dginy eciriy micr ipya el ic

lecb `zlin iielb jl oi` Ð eipta dginc

,df ea dginy wifgnd rci i`ce ixdy ,dfn

Ð dyly ipta xn`c o`ne .exhya xdfie

jklde ,d`gn `ied eipta `ly d`gn :xaqw

meyn ,dyly jixv eipta `ly dginc `kid

eli`k Ð dyly ircic oeikc ,`zlin iielb

.oircei mlerd lkéìåëã àîéà úéòáéà
äàçî àéåä åéðôá àìù äàçî àîìòÐ

ileke ,`zkld wqtcke ,oizipzn iwe`ck

`l` eipta `ly d`gna `zlin iielb oi`c ,edl `xiaq `ped ax xa daxk `nlr

.dylyaïðéòá àúåãäñ øáñ÷ íéðù éðôá øîàã ïàî éâìôéî÷ àäá àëäåice Ð

.`ai Ð eipf`l xacd `ai m`e ,dyly jeza df dginy eciriy micr ipya epl

yiig `lc ,d`gn `ied Ð mlera oipr meya wifgn ly eipf`l `al lkeiy xg`nc

el` `ny Ð d`gna `kil `yia `pyilc oeikc ,xacd zeqkl mda dxzi `ly `l`

.el exn`iy mixg`l exn`i e` ,wifgnl ecibie ekli onvrïðéòá àúìéî ééåìâÐ

`nzqnc ,inc wifgnl xak rcep eli`k Ð dylyl rcepc oeike ,mlerd lk rciy

.rci `l `nzqn mipya la` .ef d`gna rciééåçîì äúàéåçîxn`ck ,mipy iptl oicd `ede .ozyly ipta ediinw dgine ,zegnl dvex dide ,eiqkpa wifgn cg` didy Ð

.mipy ipta d`gnc l`ppg epiax wqt oke .`caer ded ikd `l` ."eaezk" xnel jixv oi`e ,mipy ipta d`gn :onwl `axàúà úøçà äðùì.ediinw dgine dipy mrt Ð

ziyily dpy seqle ,dipye dpey`x dgin oick `lyc `zlin i`lbi` Ð ziyily dpya dgin `le dipye dpey`x mrt dgin m`e ,zegnl jixv dpye dpy lkc dil `xiaq

.exhya xdfdl jixv `le ,dwfg `ied efúëéøö àìmitevx mipy yly edi `ly ,onwlck ,ylye yly lka zegnl jixv `din zg` mrt la` .dpye dpy lk zegnl Ð

.mipy ylyd lka zegnl jixv oi` aeye dpey`x dpya icc ,e`a mipy yly jeza ze`gn yly ihernl `l` ,icin ikda ixii` `l edpi` ,edine .d`gn `la:ïðéñøâ éëä
ùìùå ùìù ìë óåñá úåçîì êéøöå àøô÷ øá íåùî ùé÷ì ùéø øîàseqa la` ,yly edpda ilin ipd Ð zegnl jixv oi` aey dpey`x dpy dginync ab lr s`c Ð

opgei iax da idzc ab lr s`e .`zkld ikde .xdcfin `l ith ,d`gnd xg` dixhya yipi` xdcfin oipy zlzc .d`gn `la oipy zlz iedp `lc ,oiicr zegnl jixv Ð yly

`le ."il zxkn d`gnd xg`l" oerhi `ly ick Ð yly seqa zegnl jixvc `nrh miyxtn yie .ok wqt l`ppg epiax mbe .`xtw xa lr welgl did `xi la` ,did dinz Ð

lrc oeikc ,`xidp."dxikn zxeza da izwfgd" ok ixg` xnel on`p epi` Ð da zgp dxikn zxeza e`l `xwirnc icen egxkéäú.da dywne aygn Ðåì ùé ïìæâ éëå
ä÷æçyly lk seqa zegnl jixv i`n` ,xnelk Ð?cxiy cr ,minid lk exhya xdfdl el did Ð olfb `edy df lr lew `ivede ,dpey`x dpy xrxrnd dginyn `lde

jzrc `wlq olfb :jixtwc epiide .`ed olfb xninl `ki`c ,ciqti Ð exhya xdfp `lcne .oic zial d`gnd xg` exhy z` d`xiy cr e` oicl df mr?did xhy" oirhw `d

.ziyixtcke ,olfbk `ni` `l` exhya xdfp `ly itl ,rwxwd z` eze` oiciqtn op`c `ed `witqne ,"ca`e d`gnd mcew iløòøòå øæçå øòøò.ylye yly lk seqa Ð

.minrt daxd xrxrl `ed bdpn jklid ,ylye yly lk seqa zegnl jixv xn`c dinrhl `xtw xaøòøò.micr ipta dgin Ðøòøò äðåùàø äðòè úîçî íàedlekac Ð

ik xikfd dipy d`gnae ,ef dcy l` cxi zeplfbay xikfd dpey`x d`gna m` la` .wifgnl dwfg el oi` jklde ,d`gn ef ixd Ð "`zeplfba i`rx`l lik`w" oirh ze`gn

dgenl oicd `ede .wifgnd cia dwfgd dniiwzpe ,d`gn dpi` Ð ezprha dpiyy oeik .icia `id dxekn xn`ie da wifgi `ly ick ef zecr mkl xqen ip`e ,ecia `zpkyn

zxg` d`gn dginc oeikc .yly seql dwfg `iede ,dpexg` `le dpey`x `l ,llk d`gn o`k oi`c Ð ef z` ef zeyigknd zeprh ipyn mipy yly jeza ze`gn yly

oky lke ,`ziinw d`gn `iddl dl dlhae ,inc micr d`nk oic lra z`cede ,ded oick `ly d`gn `iddc `ed dcen Ð dpey`x dpy ly d`gn zygkny dipy dpya

eaezk xnel jixv oi`e mipy ipta d`gn :l`ppg epiax yexita opiqxb ikd .inc llk yly jeza dgin `ly inke ,oxtk wfgedc ,dipy efxhy micrd el miazek `l` Ð

ly mc`l el oikfc .mze` dev `ly it lr s`e ,yly jeza dginy zecrl ecia zeidl ,xrxrnl d`gn.dil `gip `nzqnc ,ezeyxa `lye eipta `
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úéìlr delnc ab lr s` .rciy eteqe ,dl zi` `lwc Ð `yia `pyil meyn da

,`lw dil zilc meyn `nrhe ,zegewld on daeb epi` micr dnka elit` dt

mzdc ,cere .sifi `rpiva Ð sific o`nc meyn `nrh ied mzdc .(` ,an) onwl xn`ck

.wifgnl xn`i Ð d`gn rcic o`n la` ."aiig ipelt" el ecibiy ,gwi in oircei oi`

úéì:yexit Ð `yia `pyil meyn da

wxtac .dyly iptl xne`y eze`l

`d dlr iziin (a ,eh oikxr) "oikxra yi"

izxfge xac izxn` `l mlern :iqei iax xn`c

ernyi m` yyeg did `ly :yexit .ixeg`l

.milraïàîd`gn xaqw mipy ipta xn`c

i`dl dniz Ð d`gn ied `l eipta `ly

,mipy ipta d`gn onwl xn`w `axc :`pyil

d`gn `ied eipta `ly d`gn `ax wqt lirle

àúåãäñ`zecdq meyn e`l i`e Ð opira

zi` `xag jxagc ,cga ibq ded

Ð rnyp oi` rxd oeyly it lr s`e .dil

o`ne .mc` ipan eze` oinilrny itl epiid

enk `zlin iielb ira Ð dyly ipta xn`c

.rxd oeyla

ïåéëjixv oi` aey dpey`x dpy dginy

seq cr :qxhpewd yxit Ð zegnl

:ipzwc ,`id oizipzn :xn`z m`e .mipy yly

`aie dpy edericeie dpy wifgiy ick cr

zegnl jixv oi`c `nl` .dgnie zxg` dpyl

:xnel yie mipy yly jez zg` mrt wx

ik jixv oi`c `pin` ded Ð oizipznn i`c

dgin m` la` ,yly seqa zg` d`gn m`

yly oze` lka dgin `l aeye yly zlgza

yxtl oi`e .ely `idy dcenc jzrc `wlq Ð

ibilt ok m`c Ð mler cr zegnl jixv oi`c

yiwl yix :xninl dil dede ,yiwl yixc`

.xn`êéøöåÐ yly lk seqa zegnl

xg` izgwl" xn`i `ly `nrhc yxtl oi`

egxk lrc oeik ,qxhpewd yxitck ."d`gnd

dxikn zxeza `l d`gn mcew `xwirnc dcen

."izipw" ok ixg` xnel on`p oi` Ð da zgp

`nrh `l` olfb dil ixw xity ok m`c ,cere

.`l eze ,d`gnd xg` dixhya yipi` xdcfn oipy zlzc meyn ,qxhpewd yxitck

d`gn jl oi` Ð oipy ziy dlk` la` :(` ,`l) lirl xn`c `d `nrh i`dle

`iddkc d`xpe .yly lk zegnl jixvc xn`wc ,`kdc jd` `bilt .efn dlecb

xak dkldc l`ppg epiax wqty enk `le .dl xn`w `xnbc `nzqc ,`zkld

.`xtwäàçîliren dne :xn`z m`e Ð eaezk xnel jixv oi`e mipy ipta

xkn xhy oebk ,ezaeg `edy in zrcn dyrp `l m` xhy aiyg `l `de ?daizkd

zrcn
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úîçî íà ;øòøòå øæç ,øòøòå øæç ,øòøò :àøt÷©¨¨¦§¥¨©§¦§¥¨©§¦§¥¦¥£©
øòøò äðBLàø äðòè¯åàì íàå ,ä÷æç Bì ïéà¯Lé ©£¨¦¨¦§¥¥£¨¨§¦¨¥

.ä÷æç Bì,íéðL éðôa äàçî :ïîçð áø øîà àáø øîà £¨¨¨©¨¨¨©©©§¨§¨¨¦§¥§©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc `xza `aa(iyily meil)

àLéa àðMéì íeMî da úéìmixfegyk rxd oeyl xeqi` dfa oi` - ¥¨¦¦§¨¦¨
xacy oeik ,df i`pb xac eilr xn` ipelty eilr exaicy inl mixtqne

exn`iy `ll mb jk lr rney dide mqxtzdl ieyr dyly ipta xn`py

,mi`xen`d ewlgp df oicae .mirneyd eløîàc ïàî`a` xa `iig iax - ©§¨©
xaeqyziyrp m` dliren d`gnyáø øa äaøc déì úéì ,íéðL éðôa¦§¥§©¦¥¥§©¨©©
àðeämipy ipta dxin` mby xaeq `l` ,`ped ax xa daxk xaeq epi` - ¨

zngne ,eilr xteqy inl xacd extqi m` rxd oeyl xeqi` oi`e znqxtzn

eilry wifgnd rcie mqxtzz d`gndy oeik mipy ipta d`gn dliren ok

.dxiknd xhy z` xenyløîàc ïàîed`gny xaeqy eda` iaxe - ©§¨©
zeidl dkixvìL éðôaàðeä áø øa äaøc déì úéà ,äLdaxk xaeq - ¦§¥§Ÿ¨¦¥§©¨©©¨

wxy oeik dyly ipta `l` dliren dpi` d`gny xaeq jkle ,`ped ax xa

.mqxtzz `id jk

:`xnbd dgecàì,`ped ax xa dax ixaca dpi` mi`xen`d zwelgn - Ÿ
`l`àîìò éleëc,eda` iax oiae `iig iax oia -áø øa äaøc eäì úéà §¥¨§¨¦§§©¨©©
àðeäipta xn`p m` wx mqxtzn xacy ,`ped ax xa daxk mixaeq - ¨

,dylyéâìôéî à÷ àäa àëäå,df xaca `id o`k mzwelgne -ïàî §¨¨§¨¨¦§§¥©
,äàçî àéåä àì åéðôa àlL äàçî ,øáñ÷ íéðL éðôa øîàcaiig `l` §¨©¦§¥§©¦¨¨©§¨¨¤Ÿ§¨¨Ÿ©§¨§¨¨

,dgny eciriy micr ipyn xzei jixv epi` jkle ,wifgnd ipta zegnlïàîe©
ìL éðôa øîàc,äàçî àéåä åéðôa àlL äàçî ,øáñ÷ äLote`ae §¨©¦§¥§Ÿ¨¨¨©§¨¨¤Ÿ§¨¨©§¨§¨¨

,d`gn dzyrpy lew `viy icka dyly jixv ,wifgnd ipta `ly dgeny

.wifgnd ipfe`l ribdl lkeie

e :mzwelgn xe`iaa ztqep zexyt` d`ian `xnbdéleëc ,àîéà úéòa éà¦¨¦¥¨§¥
àîìòy mixaeq mleky -,äàçî àéåä åéðôa àlL äàçîjixv oi`e ¨§¨§¨¨¤Ÿ§¨¨©§¨§¨¨

,meqxt yi dyly ipta wxy md micen mbe ,wifgnd ipta zegnlàëäå§¨¨
aïðéòa àúeãäñ ,øáñ íéðL éðôa øîàc ïàî ,éâìôéî÷ àäjixvy dn - §¨¨¦§§¥©§¨©¦§¥§©¦¨©¨£¨§¦¨

ote`a zegnl jixv oi`y oeik ,zecr oicn wx `ed mixg` ipta zegnl

,wifgnd rnyie okziy ote`a dgeny jka ic `l` ,wifgnd rnyi i`cey

,d`gnd z` mqxtl `ly micra dxzn epi` mbeìL éðôa øîàc ïàîeäL ©§¨©¦§¥§Ÿ¨
ïðéòa àúléî ééelb ,øáñ÷i`cee d`gnd mqxtzzy ote`a zegnl jixv - ¨¨©¦¥¦§¨§¦¨

oeik ,dyly ipta ziyrp `l m` dliren dpi` jk meyne ,wifgnd dprnyi

.jk lr wifgnd rnyi `l llk jxca df ote`ay

:zegnl jixv mipnf el`ae minrt dnk ,dpc `xnbdéîeéðî øa ìcébmy-] ¦¥©©§¥
,[mkgééeçîì äúàéeçî déì äåäwifgdy mc` cbpk zegnl jixv did - £¨¥©¨¨¦§¥

.edcyaeäðéçkLà[ineipn xa lcib `vn-]áø øa àéiçìe àðeä áøì ©§§¦§§©¨§¦¨©©
éáúé eåäc ,éáeè øa äi÷ìç áøìe,miayei eidy -eäéén÷ äçîe §©¦§¦¨©¦§¨¨§¥¨¨©©§

.[mdipta-]ìxg`øãä ,äðL,ineipn xa lcib xfg -ééeçîì àúà`ae - §¨¨¨©¨¨¦§¥
ylyn dpy lka d`gn aeig yiy xeaq didy oeik ,mdipta zegnl aey

.eize`gn elha mzylya dgn `l m`e ,dwfgd zepy,déì eøîà̈§¥
,mdipta zegnl `ay mi`xen`dzëéøö àì,aey zegnl jixv dz` oi` - Ÿ§¦©§

c meynäçénL ïåék ,áø øîà éëäaéøö Bðéà áeL ,äðBLàø äðLC ¨¦¨©©¥¨¤¦¨¨¨¦¨¥¨¦
úBçîì.dpy lka ¦§

éøîàc àkéàåmi`xen`d lk `ly ,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi - §¦¨§¨§¥
`l` ,ineipn xa lcibl eaiydáø øa àéiç déì øîàecal ax xa `iig - ¨©¥¦¨©©

c ,aiydy `edéøö ïéà áeL ,äðBLàø äðL äçénL ïåékCe xefglúBçîì ¥¨¤¦¨¨¨¦¨¥¨¦¦§
.dpy lka

:zegnle xefgl jixv izn cr zxxan `xnbdøa íeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦©
,àøt÷d`gn la` ,dpy lka aey zegnle xefgl jixv epi` milrad mpn` ©¨¨

,mlerl dliren dpi` zg`éøöåCmilradìL ìk óBña úBçîììLå LL §¨¦¦§§¨¨Ÿ§¨Ÿ
,d`gn `ll dwfg ly mipy yly exari `ly icka ,mipy yly lk seqa -

exary oeik ca`y xhy el didy ezprha on`p wifgnd didi mdixg`ly

.d`gn `ll mipy yly

éäzdadywzd -ïðçBé éaøaca,`xtw xa ixä÷æç Bì Lé ïìæb éëå- ¨¥¨©¦¨¨§¦©§¨¥£¨¨
z` xenyl wifgnd lr did ,olfb wifgndy dpey`xd ez`gn xg`l ixd

xg`l oic zial xhyd z` d`xiy e` ,oicl enr cxiy cr mlerl xhyd

xnel xyt`y oeik envrl ciqtd xhyd zxinya xdfp `l m`e ,d`gnd

.lfba `id ezlik`y

:`xnbd dywnCzòc à÷ìñ ïìæbolfb i`ce `ed wifgndy xnel ozip ike - ©§¨©§¨©§¨
,ca`y xhy el didy oreh `ed ixd ,ecin rwxwd z` mi`iven ok zngny

olfbk wifgnd oi` mpn` :`xnbd zvxzn .i`ce `le wtq xacd ok m`e

,i`ceàlà`edy df wifgn ike ,zeywdl dzid opgei iax zpeek,ïìæâk ¤¨§©§¨
,ezelra lr miwtzqn ep` xrxrnd z`gn zngn ixdyä÷æç Bì Lé- ¥£¨¨

.x`azpy enke ,xhy ila dwfg el lirez

:df oipra dkld wqt d`ian `xnbdàúëìä ,àáø øîàdf oica dkldd - ¨©¨¨¦§§¨
y ,`idéøöìL ìk óBña úBçîì CìLå LL.lirl x`azpy mrhdne ,mipy ¨¦¦§§¨¨Ÿ§¨Ÿ

:zeprh dnkn dgend oic z` zxxane ,d`gn ipica oecl dkiynn `xnbd

øòøò ,àøt÷ øa éðz,dwfgd ly zepey`xd mipyd zyly jeza milrad ¨¥©©¨¨¦§¥
eøòøòå øæçe ,dpey`xd d`gnd onfn mipy yly seqaøòøòå øæçaey ¨©§¦§¥¨©§¦§¥

,dipyd d`gnd onfn mipy yly seqaøòøò äðBLàø äðòè úîçî íà¦¥£©©£¨¦¨¦§¥
,dprhd dze` zngn eid eize`gn lk m` -ä÷æç Bì ïéàdwfgd oi` - ¥£¨¨

,zn` ezprhy dfn gkene ,eizeprh z` xrxrnd dpiy `ly oeik ,dliren

.yly lk seqa d`gn aeig zngn `ed dgne xfgy dneåàì íàåm` - §¦©
dlefb orh dligzy oebk ,zxg` dprh orhe eixaca dpiy ze`gndn zg`a

,ecia zpkyenn `idy orh dixg`y d`gnae ,wifgnd ly ecia `idBì Lé¥
ä÷æçjkn gkene eizeprh z` dpiy xrxrndy meyn ,dwfgd dliren - £¨¨

.llk dgn `ly ink df ixde zn` eizeprh oi`y

:xhya miazkpe mixg` ipta miyrpd mipic ly mekiq d`ian `xnbdøîà̈©
äàçî ,ïîçð áø øîà àáøm` dliren ,edcya dwfg cbpk milra ly ¨¨¨©©©§¨§¨¨

ziyrpíéðL éðôa,zecr meyn ¦§¥§©¦

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



צט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc `xza `aa(iyily meil)

àLéa àðMéì íeMî da úéìmixfegyk rxd oeyl xeqi` dfa oi` - ¥¨¦¦§¨¦¨
xacy oeik ,df i`pb xac eilr xn` ipelty eilr exaicy inl mixtqne

exn`iy `ll mb jk lr rney dide mqxtzdl ieyr dyly ipta xn`py

,mi`xen`d ewlgp df oicae .mirneyd eløîàc ïàî`a` xa `iig iax - ©§¨©
xaeqyziyrp m` dliren d`gnyáø øa äaøc déì úéì ,íéðL éðôa¦§¥§©¦¥¥§©¨©©
àðeämipy ipta dxin` mby xaeq `l` ,`ped ax xa daxk xaeq epi` - ¨

zngne ,eilr xteqy inl xacd extqi m` rxd oeyl xeqi` oi`e znqxtzn

eilry wifgnd rcie mqxtzz d`gndy oeik mipy ipta d`gn dliren ok

.dxiknd xhy z` xenyløîàc ïàîed`gny xaeqy eda` iaxe - ©§¨©
zeidl dkixvìL éðôaàðeä áø øa äaøc déì úéà ,äLdaxk xaeq - ¦§¥§Ÿ¨¦¥§©¨©©¨

wxy oeik dyly ipta `l` dliren dpi` d`gny xaeq jkle ,`ped ax xa

.mqxtzz `id jk

:`xnbd dgecàì,`ped ax xa dax ixaca dpi` mi`xen`d zwelgn - Ÿ
`l`àîìò éleëc,eda` iax oiae `iig iax oia -áø øa äaøc eäì úéà §¥¨§¨¦§§©¨©©
àðeäipta xn`p m` wx mqxtzn xacy ,`ped ax xa daxk mixaeq - ¨

,dylyéâìôéî à÷ àäa àëäå,df xaca `id o`k mzwelgne -ïàî §¨¨§¨¨¦§§¥©
,äàçî àéåä àì åéðôa àlL äàçî ,øáñ÷ íéðL éðôa øîàcaiig `l` §¨©¦§¥§©¦¨¨©§¨¨¤Ÿ§¨¨Ÿ©§¨§¨¨

,dgny eciriy micr ipyn xzei jixv epi` jkle ,wifgnd ipta zegnlïàîe©
ìL éðôa øîàc,äàçî àéåä åéðôa àlL äàçî ,øáñ÷ äLote`ae §¨©¦§¥§Ÿ¨¨¨©§¨¨¤Ÿ§¨¨©§¨§¨¨

,d`gn dzyrpy lew `viy icka dyly jixv ,wifgnd ipta `ly dgeny

.wifgnd ipfe`l ribdl lkeie

e :mzwelgn xe`iaa ztqep zexyt` d`ian `xnbdéleëc ,àîéà úéòa éà¦¨¦¥¨§¥
àîìòy mixaeq mleky -,äàçî àéåä åéðôa àlL äàçîjixv oi`e ¨§¨§¨¨¤Ÿ§¨¨©§¨§¨¨

,meqxt yi dyly ipta wxy md micen mbe ,wifgnd ipta zegnlàëäå§¨¨
aïðéòa àúeãäñ ,øáñ íéðL éðôa øîàc ïàî ,éâìôéî÷ àäjixvy dn - §¨¨¦§§¥©§¨©¦§¥§©¦¨©¨£¨§¦¨

ote`a zegnl jixv oi`y oeik ,zecr oicn wx `ed mixg` ipta zegnl

,wifgnd rnyie okziy ote`a dgeny jka ic `l` ,wifgnd rnyi i`cey

,d`gnd z` mqxtl `ly micra dxzn epi` mbeìL éðôa øîàc ïàîeäL ©§¨©¦§¥§Ÿ¨
ïðéòa àúléî ééelb ,øáñ÷i`cee d`gnd mqxtzzy ote`a zegnl jixv - ¨¨©¦¥¦§¨§¦¨

oeik ,dyly ipta ziyrp `l m` dliren dpi` jk meyne ,wifgnd dprnyi

.jk lr wifgnd rnyi `l llk jxca df ote`ay

:zegnl jixv mipnf el`ae minrt dnk ,dpc `xnbdéîeéðî øa ìcébmy-] ¦¥©©§¥
,[mkgééeçîì äúàéeçî déì äåäwifgdy mc` cbpk zegnl jixv did - £¨¥©¨¨¦§¥

.edcyaeäðéçkLà[ineipn xa lcib `vn-]áø øa àéiçìe àðeä áøì ©§§¦§§©¨§¦¨©©
éáúé eåäc ,éáeè øa äi÷ìç áøìe,miayei eidy -eäéén÷ äçîe §©¦§¦¨©¦§¨¨§¥¨¨©©§

.[mdipta-]ìxg`øãä ,äðL,ineipn xa lcib xfg -ééeçîì àúà`ae - §¨¨¨©¨¨¦§¥
ylyn dpy lka d`gn aeig yiy xeaq didy oeik ,mdipta zegnl aey

.eize`gn elha mzylya dgn `l m`e ,dwfgd zepy,déì eøîà̈§¥
,mdipta zegnl `ay mi`xen`dzëéøö àì,aey zegnl jixv dz` oi` - Ÿ§¦©§

c meynäçénL ïåék ,áø øîà éëäaéøö Bðéà áeL ,äðBLàø äðLC ¨¦¨©©¥¨¤¦¨¨¨¦¨¥¨¦
úBçîì.dpy lka ¦§

éøîàc àkéàåmi`xen`d lk `ly ,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi - §¦¨§¨§¥
`l` ,ineipn xa lcibl eaiydáø øa àéiç déì øîàecal ax xa `iig - ¨©¥¦¨©©

c ,aiydy `edéøö ïéà áeL ,äðBLàø äðL äçénL ïåékCe xefglúBçîì ¥¨¤¦¨¨¨¦¨¥¨¦¦§
.dpy lka

:zegnle xefgl jixv izn cr zxxan `xnbdøa íeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦©
,àøt÷d`gn la` ,dpy lka aey zegnle xefgl jixv epi` milrad mpn` ©¨¨

,mlerl dliren dpi` zg`éøöåCmilradìL ìk óBña úBçîììLå LL §¨¦¦§§¨¨Ÿ§¨Ÿ
,d`gn `ll dwfg ly mipy yly exari `ly icka ,mipy yly lk seqa -

exary oeik ca`y xhy el didy ezprha on`p wifgnd didi mdixg`ly

.d`gn `ll mipy yly

éäzdadywzd -ïðçBé éaøaca,`xtw xa ixä÷æç Bì Lé ïìæb éëå- ¨¥¨©¦¨¨§¦©§¨¥£¨¨
z` xenyl wifgnd lr did ,olfb wifgndy dpey`xd ez`gn xg`l ixd

xg`l oic zial xhyd z` d`xiy e` ,oicl enr cxiy cr mlerl xhyd

xnel xyt`y oeik envrl ciqtd xhyd zxinya xdfp `l m`e ,d`gnd

.lfba `id ezlik`y

:`xnbd dywnCzòc à÷ìñ ïìæbolfb i`ce `ed wifgndy xnel ozip ike - ©§¨©§¨©§¨
,ca`y xhy el didy oreh `ed ixd ,ecin rwxwd z` mi`iven ok zngny

olfbk wifgnd oi` mpn` :`xnbd zvxzn .i`ce `le wtq xacd ok m`e

,i`ceàlà`edy df wifgn ike ,zeywdl dzid opgei iax zpeek,ïìæâk ¤¨§©§¨
,ezelra lr miwtzqn ep` xrxrnd z`gn zngn ixdyä÷æç Bì Lé- ¥£¨¨

.x`azpy enke ,xhy ila dwfg el lirez

:df oipra dkld wqt d`ian `xnbdàúëìä ,àáø øîàdf oica dkldd - ¨©¨¨¦§§¨
y ,`idéøöìL ìk óBña úBçîì CìLå LL.lirl x`azpy mrhdne ,mipy ¨¦¦§§¨¨Ÿ§¨Ÿ

:zeprh dnkn dgend oic z` zxxane ,d`gn ipica oecl dkiynn `xnbd

øòøò ,àøt÷ øa éðz,dwfgd ly zepey`xd mipyd zyly jeza milrad ¨¥©©¨¨¦§¥
eøòøòå øæçe ,dpey`xd d`gnd onfn mipy yly seqaøòøòå øæçaey ¨©§¦§¥¨©§¦§¥

,dipyd d`gnd onfn mipy yly seqaøòøò äðBLàø äðòè úîçî íà¦¥£©©£¨¦¨¦§¥
,dprhd dze` zngn eid eize`gn lk m` -ä÷æç Bì ïéàdwfgd oi` - ¥£¨¨

,zn` ezprhy dfn gkene ,eizeprh z` xrxrnd dpiy `ly oeik ,dliren

.yly lk seqa d`gn aeig zngn `ed dgne xfgy dneåàì íàåm` - §¦©
dlefb orh dligzy oebk ,zxg` dprh orhe eixaca dpiy ze`gndn zg`a

,ecia zpkyenn `idy orh dixg`y d`gnae ,wifgnd ly ecia `idBì Lé¥
ä÷æçjkn gkene eizeprh z` dpiy xrxrndy meyn ,dwfgd dliren - £¨¨

.llk dgn `ly ink df ixde zn` eizeprh oi`y

:xhya miazkpe mixg` ipta miyrpd mipic ly mekiq d`ian `xnbdøîà̈©
äàçî ,ïîçð áø øîà àáøm` dliren ,edcya dwfg cbpk milra ly ¨¨¨©©©§¨§¨¨

ziyrpíéðL éðôa,zecr meyn ¦§¥§©¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה בצלאל שי'

שלום וברכה!

... להערתו בל' ס' יצירה שבתיקון ליל שבועות )שהוא רק התחלת הס' וסיומו( בס"י הנדפס בפ"ע 

ובמילואו - הל' הוא: ג' ראיות טובות עין בושת עין טובה ועין נאמנת ג' רעות ללשון דבור רע והמלשין 

והמדבר אחד בפה ואחד בלב ג' טובות ללשון שתיקה ושמירת הלשון ודבור אמת.

ולולא דמסתפינא הייתי מנהיג לומר כן בתיקון ל"ש.



xcde"ק fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc `xza `aa(iriax meil)

éøö ïéàåCdgendøîBìmicrleáBúkmd `l` ,izigny mzi`xy xhy §¥¨¦©§
.xrxrnd zaehl `id xhyd zaizky oeik ,xrxrnd ieeiv `ll s` miazek

okeàòãBîicy z` zzl cner ip`y erc ,micr ipta mc` riceny - ¨¨
izpeekae ,jkl ize` qpe` ipelty iptn ,igxk lra dxkenl e` dpzna

liren `rcend zxiqne ,dcyd z` epnn `ivedle xhyd z` leqtld

ef dxin` .xhy jk lr aezkiy s` lr zeyrl cizry oipwd z` lhal

ziyrp m` dlirenéøö ïéàå ,íéðL éðôaCrwxwd lraøîBìmicrl ¦§¥§©¦§¥¨¦©
eáBúk,oeik ,`rcend zxiqn lr zecrl xhy mnvrn miazek md `l` §

.xkend zaehl `ed xhydy

okeäàãBäd`cedd dliren ,eitlk el yiy aeg lr exiagl mc` dceny - ¨¨
ziyrp m` dcend z` aiiglå ,íéðL éðôadfaéøöCdcendøîBìmicrl ¦§¥§©¦§¨¦©

eáBúkdcend mze` deiv `l m`e ,delnl eze` epze iz`ced lr xhy §
ici lr ixdy dcenl aeg `id xhyd zaizky oeik ,miazek mpi` ,aezkl

,micr `ll izrxt xnel on`p epi`e xhya delnk aegd dyrp daizkd

.yxetna dfl mikqd `l m` jka eaiigl oi`e

okeïéð÷dyrp m` liren ,xg` utg zepwl ick dyrpy xceqíéðL éðôa, ¦§¨¦§¥§©¦
éøö BðéàåCdpwndøîBìmicrleáBúkz` mzi`xy zecr xhy dpewl §¥¨¦©§

x`aziy mrhne ,dpwnd ly ez`xed `ll s` xhy miazek md `l` ,oipwd

.`xnbd ixac jynda

åeli`úBøèL íei÷micrd ezeniy yyege ,exiag lr xhy el yiy in - §¦§¨
,mdizenizg z` miiwl lkei `le mid zpicnl ekli e` xhya minezgd

,mci znizg idefy micrd micirne ,oic zial micrd z`e xhyd z` `ian

,minzege xhyl swez mipzepe miniiwn mdy xhyd seqa miazek mipiicde

epi` df zexhy meiwe .exhy z` miiwl jixv xhyd lra oi` jli`e o`kne

`l` dyrpaiptìL,äL.c"a jixvd xac `ed meiwy meyn ¦§Ÿ¨
(÷"äîî ïîéñ),ongp ax mya `ax `iady zekldd mekiql oniqd edf - ¦¨

.mipy ipta oip'w ,mipy ipta d`ce'd ,mipy ipta `rce'n ,mipy ipta d`g'n

:dpwnd ieeiv ila oipw xhy miazek recn dpc `xnbdàéL÷ éà ,àáø øîà̈©¨¨¦©§¨
éì,micr ici lr zexhy zaizk zeklda ongp ax ixaca il dywed m` - ¦

éì àéL÷ àä.il dywedy dn edf -éîc éëéä ïéð÷ éàäxn`y ,df oipw - ¨©§¨¦©¦§¨¥¦¨¥
,ezencl yi dnl ,mipy ici lr dyrpy ongp axéîc ïéc úéa äNòîk éà §¦§©£¥¥¦¨¥

dnecy meyn oic zia dyrnl dnec oipw ziiyr lr xhy zaizk m` -

cil dpewd cin oenn `vei oipwa mzecr zngny ,mipiic ly oicl xacd

mdl dxed `ly it lr s` oipwd lr xhy miazek micrd ok meyne ,dpwnd

aezkl dpwnd,ok m` ,dpwnl aeg `id xhyd zaizkeàúìz éòaéìdid - ¦¨¥§¨¨
dyrnl recne ,oic ziak mdy dyly ipta didi oipwdy jixvdl ongp axl

e .mipy ipta dyrp m` lirenéîc ïéc úéa äNòîk àì éàzaizk m`e - ¦Ÿ§©£¥¥¦¨¥
ezeyrl liren ok zngne ,oic zia dyrnl dnec dpi` oipw ziiyr lr xhy

,mipy iptaéøö Bðéà éànàeáBúk øîBì Cxhy miazek micrd recn - ©©¥¨¦©§
`id xhyd zaizk ixd ,aezkl dpwnd mdl dxed `ly elit` oipwd lr

.ezrcn `ly mc`l oiag oi`e dpwnl aeg

àèLt øãä éòác øúa.ewitq z` hyte xfg `ax wtzqdy xg`l - ¨©§¨¥¨©¨§¨
íìBòìoipw ziiyr lr zecrl xhy zaizk zn`a -ïéc úéa äNòîk åàì §¨©§©£¥¥¦

éîc,micr ipya ic jkle ,oic zia dyrnl dnec dpi` -àëäåo`ke - ¨¥§¨¨
,ongp ax ixacaéàî àîòèmrhd edn -éøö BðéàcøîBì CmicrleáBúk ©§¨©§¥¨¦©§

,mnvrn miazek md `l` ,oipwd lr xhyäáéúëì ïéð÷ íúñc íeMî¦¦§¨¦§¨¦§¦¨
ãîBòmeyn ,xacd mrhe .azkidl cner oipw ea dyrpy xac lky meyn - ¥

dgec epi`e ,eiptl ievnd xceq oipwa gwnd z` miiwl xdnn aiigzndy

dfn gkene ,rwxwa wifgiy e` oilhlhnd z` jeynie jliy dpewd z`

.xhy dpewl eazkiy dvex `nzqne ,dti oira zepwdl dvexy

mipte` el`a zx`ane ,lirl dxkfedy `rcen zxiqna dpc `xnbd

:`xnbd zxne` .xhy miazekeäééåøz éøîàc óñBé áøå äaøexn` - ©¨§©¥§¨§¥©§©§
,mdipyàòãBî ïðéáúk àì,`rcen xhy miazek oi` -àìc ïànà àlà Ÿ©§¦¨¨¨¤¨©©§Ÿ

àðéc úééödf ote`ay oeik ,oic zia iwqtl ziivn epi`y qp` lr `l` - ¨¥¦¨
m` la` .rwxwd zxikna `ed qep` ok`y rwxwd lral mipin`n ep`

lra ixack m`y oeik ,`rcen xhy miazek oi` oic zial ziivn qp`d

jkne ,oic ziaa qp`d z` reazl eilr did ,dxikna qep` didy rwxwd

eli`e .qpe`d zexnl zepwdl ezrcy d`xp eraez epi`yàáøå éiaà©©¥§¨¨
éìòå éìò eléôà ,eäééåøz éøîàcEep`y epenk `ed qp`d m` s` - §¨§¥©§©§£¦¨©§¨¤

`ly oeik ,ecbp `rcen zxiqn lr xhy miazek ,oic zia iwqtl miziivn

.qp`d z` ea reazl oic zia ievn cinz

:`rcen zxiqn zekld xexiaa dkiynn `xnbdéòcøäð éøîàipa exn` - ¨§¥§©§¨¥
,`rcxdp zaiyiìkxhyàòãBî ¨¨¨
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oifge` mipy` cenr n sc ± oey`x wxt`nw `aa

íéðù éðôá àòãåî ïëåxhy aezkle ,egxk lra ely z` ozile xeknl edeqp`y in Ð

mkl erc :xnele ,micr ipyl okl mcew ricedl jixv Ð micr ipta dpzn e` dxikn

iytp oevxa `ly Ð ipeltl zeyrl dvex ip`y ef dcy ly dpzn e` ef dxikny

meide ,dyr`y xhy eze`a ynn didi `le ,igxk lra ipgixkne ipqpe` ik ,dyr`

`xhyl `prxne `pica dil `praz xgnl e`

mcew mkiptl `rcen izxqny ,ekiinet`

,xhyd zaizk mcew `wece .xhyd dyrpy

m`c .melk dey `rcend oi` Ð ok ixg` la`

xg` hxgziyk mleray zexhyd lk Ð ok

.olqetl `ai Ð zexyka exqnpe eyrpyïéàå
åáåúë øîåì êéøö`llk .`rcen xhy Ð

micrd oi` Ð el `ed zekfc icin lk :`zlinc

ipze liik `lc `de .zeyx epnid lehil oikixv

,mipy ipta oipwe `rcene d`gn :`nile ,edl

`axc meyn epiid Ð "eaezk" xnel jixv oi`e

`nei cga e`le ,ongp axc dinyn edl xn`w

it`a drny `zlin lk `l` ,edpirny

enk xcqk `cgk `ax edpixag xcde diytp

ixhya ircen lehia opiazkc epiide .ornyy

,`rcend lirez `l dzrnc ,dpzne dxikn

,`k) eteqa "xne`d" wxta oikxra gkenck

.zexhyd lkl oicd `ede .zercend lehia ipdnc ,hb iab (amipy ipta d`cedÐ

deld meeviy ,"eaezk" xnel jixv Ð dpn el aiigy mipy ipta exiagl dceny mc`

lr exhy `ivei Ð eaeg zeabl dvxiy dry lkc .zecrl delnl xhy el aezkl

aezkl deld lrc oeike ,el `ed aegc ,oiazek oi` Ð del zeyxa `ly la` .deld

crc .xhya deln aiigy aeg zeyrl dil `gip `lc xninl `ki` Ð dev `l `ede

dry lk xnel `ed on`p Ð micr ipta dcedc ab lr s`e ,dt lr deln ded `zyd

jixv oi` Ð micra exiagl delnd :(` ,rw `xza `aa) ol `niiwc "izrxt" dvxiy

ok m` `l` "izrxt" xnel on`p deld oi` Ð xhy ecia yiyk eiykre .micra erxtl

aiig `edy del ly eci azk deld lr delnd `ived elit` .mdipta rxty micr `iai

.micr ea yiy xhya oky lk ,"izrxt" xnel on`p epi`e ,oixeg ipa miqkpn daeb Ð el

ïéð÷zexhy meiw iabc meyne .`zlz ira `le ,mipy ipta Ð xac lk lr ,xceq Ð

.mipya icc ipd lka yxtl jxved Ð dyly xn`åáåúë øîåì êéøö ïéàåyxtnck Ð

.onwl `nrhäùìùá úåøèù íåé÷ekli `ny yyege ,exiag lr xhy el yiy in Ð

rext ik deld oerhi xhya aezkd aeg zeabl `aiyke ,ezeni e` mid zpicnl micrd

,xhyay micr ici znizg mixiknd micra exhy miiwl jxhvie ,`ed siiefn e` `ed

dyri cvik ,`vni `le?odici znizg lr oicirne ,onvr micrd `iane oic zial jled

`cgk `zlz azena" :micrd znizgn dhnl xhyd seqa miazek mde ,oic zia ipta

,ediici zenizg` ecidq`e ipelte ipelt ez`e ,`pncw `c `xhy wtpe ,`pied

`zxy` mbe ,wtpd `ede .mipiicd dyly ea minzege ,"ifgck idepniiwe idepxyi`e

,sevg oic zia oi`xwpy `l` oic odipic epcy mipyc ,dyly jixv jkle .ipiicc

dlrnly xhyl wtpd oia yi dn ok m`c ,`l inp caric elit` `kde .(` ,b) oixcdpqa

epnid?itn ernyy micirny micr ipyl dnece ,inizg ixz `kde inizg ixz `kd

Ð oic zia ode ,dyly odyk la` .leqt cr itn cre ,xyk xhydy dlrnly micr

,xhyd z` oic zia exiykde ,oic zia iptl oci znizg lr ecirdy dxenb zecr ef

.oic wqtl dnece ,`ed xyk df xhyy oic zia oinzeg eiykreéì àéù÷ éà àáø øîà
i`nl oipw i`d :il `iywc `ed cegl oipw iab Ð ongp ax il xn`c mipic jpd lka Ð

ongp ax dil incn?mi`iveny oipiic ly oicl dnecc meyne ,inc oic zia dyrnk i`

oipwd zrya df oenn `vei oipwa oi`exy ozecr ici lr ,oipw icr s`e ,dfl oipzepe dfn

xnel jixv oi` ongp ax xn`w oic zia dyrnl incc meyne ,dpewd cil dpwnd cin

Ð dpew ly ezekf zetile xhy aezkl dpwnl `ed aegc ab lr s` ,`nl` ."eaezk"

,dti oic zia gky ,oic zia dyrn lk oick ,ezeyx `la micrd miazek ikd elit`

.zexhy meiwk dyly irail Ð ok m`e ,odipta dyrpd lk aezkl xwtd oxiwtdeéàå
éîã ïéã úéá äùòîë åàìxnel jixv epi` i`n` ,mipya ibqc xn`w ikd meyne Ð

"eaezk"?ezeyx `la aezkl el aeg `ldeïéã úéá äùòîë åàì íìåòìi`ce `dc Ð

.mipya ibq ikd meyne .`ed `nlra `zecdqãîåò äáéúëì ïéð÷ íúñãmeyn Ð

epi`e ,cin ezepwdl xdnne ,micr ipta xceqa dil dpwnc oeikc .melk oipw xg`l oi`c

d oiekzn Ð zerwxwa wifgie jli e` oilhlhna jeynie jliy cr edgcnezepwdl `e

xn` :(` ,dp) "it lr s`" wxta zeaezka xn`ck ,el eazkiy dvex `nzqne ,dti oira

evxiyk dia ikelni`l jixv `l Ð dipin epw ,"dil eade enezge eaezk" micrl

o`nl `ki` Ð dipin epw `l la` .cner daizkl oipw mzqc ,xfg `ny xhyd aezkl

.el aezkl `icda meivc ab lr s`e ,dia ikelni`l jixv mzd xn`cúééö àìã ïàîà
àðéãi`n` Ð jl qip`w i`c ,zqip` `l :dil `nil Ð `pic ziiv i`c .oica oaxq Ð

`pica dil zraz `lêéìòå éìò åìéôà ?epilr aezkl ie`x Ð `pic opiziivc Ð

.cin onefn oic zia oi`c oipnifc ,`rcen
àìã
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,aiyg `l inp zecre del zrcn deln xhye ,ozep zrcn dpzn xhye ,xken zrcn

zxbi`a ozecr eazki `ly :ynegd yexita i"yx yxite .mazk itn `le mditnc

dwfgd lhal ick ,zecr aeyg `diy `id minkg zpwzc :xnel yie oic zial eglyie

rny `ly epl xxazi elit` `dc ,dwfgd milhan hren xacay .edc lk zecra

mbe .dwfgd lhal ipdn Ð d`gn wifgnd

.qp`pd livdl `id minkg zpwz Ð `rcena

,`ed oic zia dyrnc meyn ,inp zexhy meiwe

.aiigd oevxn `ly azkp oic zia dyrn lke

:mz epiax on rnyy wgvi epiax xne` cere

zial zxbi`a mzecr micrd glyl mibdepy

mditn :ixtqa opiyxcc `de .zecr aiyge oic

ihernl `l` `z` `l Ð mazk itn `le

dcbdl ie`x la` ,dcbd xa epi`y ml` `wec

wxta opixn`c `de .ea zakrn dcbd oi` Ð

lr ezecr mc` azek :(` ,k) zeaezkc ipy

`ede ,mipy dnk xg` dilr cirne xhyd

Ð `l envrn xkef oi` la` ,envrn xkefy

,cere .oic ziaa eci azk `iven epi`yk epiid

oi`y ,zecr aeyg oi` azka cg` cr `ny

`idda ipdn `l ikdl ,mipya `l` xhy

ok m` `l` eci azk `vei elit` zeaezkc

,dqw `xza `aa) "heyt hb"a azka cg` crc `idda oeir jixve .zecr zii`xa xkef

ezekfc oeik ,`hiyt ?"eaezk" xnel jixv oi`c ol rnyn `w i`n :xn`z m`e .(`

`le ,ipixg` ab` "eaezk xnel jixv oi`e" dia hiwpc xninl `ki` d`gnae `ed

?jixhvi` i`nl :dyw `rcena la` .mipy ipta `idy `l` d`gna opireny`l `z`

Ð devy eazk mde aezkl mdl dev `ly it lr s`c opireny`l `z`c :xnel yie

.eazkiy ick ,mdipta `rcen xqn e` dgn jkitl `nzqnc .`xwyk ifgin `le ,dxyk

ïéð÷aeyg `di `ly ihernl `z` `lc :mz epiax xne` Ð 'ek jixv oi`e mipy ipta

`l` icdq exai` `lc (a ,dq) oiyecwa opixn` `dc ,mipy ipta `ly dyrpyk oipw

opixn` i`e :'ek oxeba cner did iab (` ,en `rivn `aa) "adfd" wxta opixn`e .ixwyl

edpipwle .xceq dil zilc :wxtne .xceq ab` dildip edpipwip Ð oitilga dpwp rahn

rwxw ab`opireny`l `pz ltki` .ely epi`yk ipzw "oxeba cner" `de .dil zilc

`l i`e .oitilga dpew rahn oi`c dpin rny `l` ?melk dil zilc i`lihxr `xaba

exn` (` ,e) oixcdpqc `nw wxtac ,cere .micr `kilc :opipyil Ð micr `la oipw aiyg

.mzd wiqnck ,oipw `ira dxytc ab lr s` ,cigia dxyt opaxïéàåeaezk xnel jixv

wxta onwl opixn`ck ,ea xefgl leki ,edine .ea xfg `ly onf lk ezeyx `la oiazeke Ð

xhya xfeg Ð "xhyd z` el eazke ipeltl ef dcya ekf" :(` ,fr) "dpitqd z` xkend"

:(` ,dp zeaezk) "it lr s`" yixa opixn`c `de .dcya xfeg epi`eeade enezge eaezk"

,"eaezk" edl xn`c meyn `wec e`l Ð dia ikelni`l jixv `l dipin epw ,"dil

dipin epw `l :xninl irac meyn `l` .`kd opixn`ck ,inp edl xn` `l elit`c

."eaezk" edl xn`c ab lr s` ,dia ikelni`l jixv

íåé÷:(a ,d) oixcdpqa dil `xiaq diteb ongp axc ab lr s` Ð dylya zexhy

mipy `l` `kil i`c ,qxhpewd yxitck ,ip`y zexhy meiw Ð oic mdipic epcy mipy

,inizg ixz `kde ,inizg ixz `kd ?epnid dlrnly xhyl xhy meiw oia yi dn Ð

la` .leqt cr itn cre ,xyk xhydy dlrnly micr itn ernyy micr ipyl dnece

exiykde mci azk lr mdiptl micr ecirdy ,oic zia mdy xkip Ð dyly mdyk

miiwl eayiy dyly :(` ,ak) zeaezkc ipy wxta opixn`c `de .oic wqtl dnece ,xhyd

xn`e ,"idezil cge `pied `zlz azena" azkinl ikixv Ð odn cg` zne xhyd z`

xn`c ?`ed sevg oic zia `nlce .jixv `l ez Ð "`pic ia" dia azk i`e :ongp ax

opax `nlce ."iy` ax iac opaxc `pic ia" dia azkc oic odipic Ð epcy mipy :l`eny

ikd `l` ,mipya zexhy meiwc xaeq l`enyy `l edl `xiaq l`enyk iy` ax iac

iwa edl `xiaq iy` ax iac opax `nlce :eyexitla` .`nlra l`enyck zexhy me

odipic Ð epcy mipy `nlrac ab lr s` ,dylya zexhy meiwc xity xaq ivn l`eny

`caer iab (a ,`l) `rivn `aaa xn`w diteb ongp axc :xn`z m`e .ongp ax enk ,oic

xn`wcn ,oic zia e`l ixzc mzd rnyn Ð 'eke `wqr cear `xtq axe `xeib xeqi`c

ixiin mzdc :xnel yie `zlz ebn ixz inp i` ,ediinw zbltc `zlz il izii` lif :dil

d`xp Ð blt ixz inw i` ,jkld .mzqa ediinw blt `l` ,yexita oic zia o`yr `lc

mewna la` .oiekzp oic zia ozeyrlc d`xp Ð blt zlz inw i`e ,oiekzp micr ozeyrlc

.ibq mipya Ð yexita oic zia o`yry

ïàîà`zlin ielb Ð dpznce oihibc i` ?i`nc `rcen :dniz Ð 'ek `pic ziiv `lc

`de Ð ipiafc i`e .oic zial `al leki oi`y oipr meya qep` `ed i`cec ,`ed

lkn Ð `axc edl zil sqei axe dax :`niz ike ipiaf` drcen opiazk `l :`ax xn`

ediiteb `axe iia` `de :cere ircxdp` jenqa jixtck ,iiepyle jxtinl dil ded mewn

dyrn `edd ike .ipiafc drcena ixii` `l ok m` Ð "jilre ilr elit`" ediiexz ixn`c

.opiazkc `hiyt `pic ziiv elit`c ,`kd jiiy `l `qicxtc

`ki`
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éøö ïéàåïéàå ,íéðL éðôa àòãBî ;"eáBúk" :øîBì C §¥¨¦©§¨¨¦§¥§©¦§¥
éøöéøöå ,íéðL éðôa äàãBä ;"eáBúk" :øîBì C:øîBì C ¨¦©§¨¨¦§¥§©¦§¨¦©

éøö Bðéàå ,íéðL éðôa ïéð÷ ;"eáBúk":øîBì C;"eáBúk" §¦§¨¦§¥§©¦§¥¨¦©§
ìLa úBøèL íei÷åéà :àáø øîà .(÷"äîî ïîéñ) äL §¦§¨¦§¨¦¨£©¨¨¦

éì àéL÷¯éà ?éîã éëéä ïéð÷ éàä ,éì àéL÷ àä ©§¨¦¨©§¨¦©¦§¨¥¦¨¥¦
éîc ïéc úéa äNòîk¯äNòîk àì éà ,àúìz éòaéì §©£¥¥¦¨¥¦¨¥§¨¨¦¨§©£¥

éîc ïéc úéa¯éøö Bðéà éànàøúa ?"eáBúk" øîBì C ¥¦¨¥©©¥¨¦©§¨©
àëäå ,éîc ïéc úéa äNòîk åàì íìBòì :àèLt øãä éòác§¨¥£©§©¨§¨¨§©£¥¥¦¨¥§¨¨

éøö Bðéàc éàî àîòèïéð÷ íúñc íeMî ?"eáBúk" øîBì C ©£¨©§¥¨¦©§¦¦§©¦§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

שמעון גד שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו כותב אודות האסיפה, ע"ד פעולה להתעוררות אחב"י הספרדים אשר באה"ק 

ת"ו לעניני יהדות תורה ומצות, ושואל ע"ד כתבת רבנים וכו'.

דראשיתך  באופן  להתחיל  קדושה,  עניני  להצלחת  בהנוגע  חיים  תורת  תורתנו  דעת  ידועה  והנה 

פרסום  בעשיית  להתעסק  עתה  שאין  מובן  שמזה  מאד.  ישגא  אחריתך  שאז[  הבעש"ט,  ]וכדיוק  מצער 

ולרכוש כתבת רבנים וכו', כ"א ללכת צעד אחר צעד, ובהליכה זו עצמה יתבררו כמה פרטים ואופני פעולות 

והכשרון לזה, ואז יוכלו להחליט בהנוגע לשאלותיו וכו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



קי oifge` mipy` cenr n sc ± oey`x wxt`nw `aa

íéðù éðôá àòãåî ïëåxhy aezkle ,egxk lra ely z` ozile xeknl edeqp`y in Ð

mkl erc :xnele ,micr ipyl okl mcew ricedl jixv Ð micr ipta dpzn e` dxikn

iytp oevxa `ly Ð ipeltl zeyrl dvex ip`y ef dcy ly dpzn e` ef dxikny

meide ,dyr`y xhy eze`a ynn didi `le ,igxk lra ipgixkne ipqpe` ik ,dyr`

`xhyl `prxne `pica dil `praz xgnl e`

mcew mkiptl `rcen izxqny ,ekiinet`

,xhyd zaizk mcew `wece .xhyd dyrpy

m`c .melk dey `rcend oi` Ð ok ixg` la`

xg` hxgziyk mleray zexhyd lk Ð ok

.olqetl `ai Ð zexyka exqnpe eyrpyïéàå
åáåúë øîåì êéøö`llk .`rcen xhy Ð

micrd oi` Ð el `ed zekfc icin lk :`zlinc

ipze liik `lc `de .zeyx epnid lehil oikixv

,mipy ipta oipwe `rcene d`gn :`nile ,edl

`axc meyn epiid Ð "eaezk" xnel jixv oi`e

`nei cga e`le ,ongp axc dinyn edl xn`w

it`a drny `zlin lk `l` ,edpirny

enk xcqk `cgk `ax edpixag xcde diytp

ixhya ircen lehia opiazkc epiide .ornyy

,`rcend lirez `l dzrnc ,dpzne dxikn

,`k) eteqa "xne`d" wxta oikxra gkenck

.zexhyd lkl oicd `ede .zercend lehia ipdnc ,hb iab (amipy ipta d`cedÐ

deld meeviy ,"eaezk" xnel jixv Ð dpn el aiigy mipy ipta exiagl dceny mc`

lr exhy `ivei Ð eaeg zeabl dvxiy dry lkc .zecrl delnl xhy el aezkl

aezkl deld lrc oeike ,el `ed aegc ,oiazek oi` Ð del zeyxa `ly la` .deld

crc .xhya deln aiigy aeg zeyrl dil `gip `lc xninl `ki` Ð dev `l `ede

dry lk xnel `ed on`p Ð micr ipta dcedc ab lr s`e ,dt lr deln ded `zyd

jixv oi` Ð micra exiagl delnd :(` ,rw `xza `aa) ol `niiwc "izrxt" dvxiy

ok m` `l` "izrxt" xnel on`p deld oi` Ð xhy ecia yiyk eiykre .micra erxtl

aiig `edy del ly eci azk deld lr delnd `ived elit` .mdipta rxty micr `iai

.micr ea yiy xhya oky lk ,"izrxt" xnel on`p epi`e ,oixeg ipa miqkpn daeb Ð el

ïéð÷zexhy meiw iabc meyne .`zlz ira `le ,mipy ipta Ð xac lk lr ,xceq Ð

.mipya icc ipd lka yxtl jxved Ð dyly xn`åáåúë øîåì êéøö ïéàåyxtnck Ð

.onwl `nrhäùìùá úåøèù íåé÷ekli `ny yyege ,exiag lr xhy el yiy in Ð

rext ik deld oerhi xhya aezkd aeg zeabl `aiyke ,ezeni e` mid zpicnl micrd

,xhyay micr ici znizg mixiknd micra exhy miiwl jxhvie ,`ed siiefn e` `ed

dyri cvik ,`vni `le?odici znizg lr oicirne ,onvr micrd `iane oic zial jled

`cgk `zlz azena" :micrd znizgn dhnl xhyd seqa miazek mde ,oic zia ipta

,ediici zenizg` ecidq`e ipelte ipelt ez`e ,`pncw `c `xhy wtpe ,`pied

`zxy` mbe ,wtpd `ede .mipiicd dyly ea minzege ,"ifgck idepniiwe idepxyi`e

,sevg oic zia oi`xwpy `l` oic odipic epcy mipyc ,dyly jixv jkle .ipiicc

dlrnly xhyl wtpd oia yi dn ok m`c ,`l inp caric elit` `kde .(` ,b) oixcdpqa

epnid?itn ernyy micirny micr ipyl dnece ,inizg ixz `kde inizg ixz `kd

Ð oic zia ode ,dyly odyk la` .leqt cr itn cre ,xyk xhydy dlrnly micr

,xhyd z` oic zia exiykde ,oic zia iptl oci znizg lr ecirdy dxenb zecr ef

.oic wqtl dnece ,`ed xyk df xhyy oic zia oinzeg eiykreéì àéù÷ éà àáø øîà
i`nl oipw i`d :il `iywc `ed cegl oipw iab Ð ongp ax il xn`c mipic jpd lka Ð

ongp ax dil incn?mi`iveny oipiic ly oicl dnecc meyne ,inc oic zia dyrnk i`

oipwd zrya df oenn `vei oipwa oi`exy ozecr ici lr ,oipw icr s`e ,dfl oipzepe dfn

xnel jixv oi` ongp ax xn`w oic zia dyrnl incc meyne ,dpewd cil dpwnd cin

Ð dpew ly ezekf zetile xhy aezkl dpwnl `ed aegc ab lr s` ,`nl` ."eaezk"

,dti oic zia gky ,oic zia dyrn lk oick ,ezeyx `la micrd miazek ikd elit`

.zexhy meiwk dyly irail Ð ok m`e ,odipta dyrpd lk aezkl xwtd oxiwtdeéàå
éîã ïéã úéá äùòîë åàìxnel jixv epi` i`n` ,mipya ibqc xn`w ikd meyne Ð

"eaezk"?ezeyx `la aezkl el aeg `ldeïéã úéá äùòîë åàì íìåòìi`ce `dc Ð

.mipya ibq ikd meyne .`ed `nlra `zecdqãîåò äáéúëì ïéð÷ íúñãmeyn Ð

epi`e ,cin ezepwdl xdnne ,micr ipta xceqa dil dpwnc oeikc .melk oipw xg`l oi`c

d oiekzn Ð zerwxwa wifgie jli e` oilhlhna jeynie jliy cr edgcnezepwdl `e

xn` :(` ,dp) "it lr s`" wxta zeaezka xn`ck ,el eazkiy dvex `nzqne ,dti oira

evxiyk dia ikelni`l jixv `l Ð dipin epw ,"dil eade enezge eaezk" micrl

o`nl `ki` Ð dipin epw `l la` .cner daizkl oipw mzqc ,xfg `ny xhyd aezkl

.el aezkl `icda meivc ab lr s`e ,dia ikelni`l jixv mzd xn`cúééö àìã ïàîà
àðéãi`n` Ð jl qip`w i`c ,zqip` `l :dil `nil Ð `pic ziiv i`c .oica oaxq Ð

`pica dil zraz `lêéìòå éìò åìéôà ?epilr aezkl ie`x Ð `pic opiziivc Ð

.cin onefn oic zia oi`c oipnifc ,`rcen
àìã
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,aiyg `l inp zecre del zrcn deln xhye ,ozep zrcn dpzn xhye ,xken zrcn

zxbi`a ozecr eazki `ly :ynegd yexita i"yx yxite .mazk itn `le mditnc

dwfgd lhal ick ,zecr aeyg `diy `id minkg zpwzc :xnel yie oic zial eglyie

rny `ly epl xxazi elit` `dc ,dwfgd milhan hren xacay .edc lk zecra

mbe .dwfgd lhal ipdn Ð d`gn wifgnd

.qp`pd livdl `id minkg zpwz Ð `rcena

,`ed oic zia dyrnc meyn ,inp zexhy meiwe

.aiigd oevxn `ly azkp oic zia dyrn lke

:mz epiax on rnyy wgvi epiax xne` cere

zial zxbi`a mzecr micrd glyl mibdepy

mditn :ixtqa opiyxcc `de .zecr aiyge oic

ihernl `l` `z` `l Ð mazk itn `le

dcbdl ie`x la` ,dcbd xa epi`y ml` `wec

wxta opixn`c `de .ea zakrn dcbd oi` Ð

lr ezecr mc` azek :(` ,k) zeaezkc ipy

`ede ,mipy dnk xg` dilr cirne xhyd

Ð `l envrn xkef oi` la` ,envrn xkefy

,cere .oic ziaa eci azk `iven epi`yk epiid

oi`y ,zecr aeyg oi` azka cg` cr `ny

`idda ipdn `l ikdl ,mipya `l` xhy

ok m` `l` eci azk `vei elit` zeaezkc

,dqw `xza `aa) "heyt hb"a azka cg` crc `idda oeir jixve .zecr zii`xa xkef

ezekfc oeik ,`hiyt ?"eaezk" xnel jixv oi`c ol rnyn `w i`n :xn`z m`e .(`

`le ,ipixg` ab` "eaezk xnel jixv oi`e" dia hiwpc xninl `ki` d`gnae `ed

?jixhvi` i`nl :dyw `rcena la` .mipy ipta `idy `l` d`gna opireny`l `z`

Ð devy eazk mde aezkl mdl dev `ly it lr s`c opireny`l `z`c :xnel yie

.eazkiy ick ,mdipta `rcen xqn e` dgn jkitl `nzqnc .`xwyk ifgin `le ,dxyk

ïéð÷aeyg `di `ly ihernl `z` `lc :mz epiax xne` Ð 'ek jixv oi`e mipy ipta

`l` icdq exai` `lc (a ,dq) oiyecwa opixn` `dc ,mipy ipta `ly dyrpyk oipw

opixn` i`e :'ek oxeba cner did iab (` ,en `rivn `aa) "adfd" wxta opixn`e .ixwyl

edpipwle .xceq dil zilc :wxtne .xceq ab` dildip edpipwip Ð oitilga dpwp rahn

rwxw ab`opireny`l `pz ltki` .ely epi`yk ipzw "oxeba cner" `de .dil zilc

`l i`e .oitilga dpew rahn oi`c dpin rny `l` ?melk dil zilc i`lihxr `xaba

exn` (` ,e) oixcdpqc `nw wxtac ,cere .micr `kilc :opipyil Ð micr `la oipw aiyg

.mzd wiqnck ,oipw `ira dxytc ab lr s` ,cigia dxyt opaxïéàåeaezk xnel jixv

wxta onwl opixn`ck ,ea xefgl leki ,edine .ea xfg `ly onf lk ezeyx `la oiazeke Ð

xhya xfeg Ð "xhyd z` el eazke ipeltl ef dcya ekf" :(` ,fr) "dpitqd z` xkend"

:(` ,dp zeaezk) "it lr s`" yixa opixn`c `de .dcya xfeg epi`eeade enezge eaezk"

,"eaezk" edl xn`c meyn `wec e`l Ð dia ikelni`l jixv `l dipin epw ,"dil

dipin epw `l :xninl irac meyn `l` .`kd opixn`ck ,inp edl xn` `l elit`c

."eaezk" edl xn`c ab lr s` ,dia ikelni`l jixv

íåé÷:(a ,d) oixcdpqa dil `xiaq diteb ongp axc ab lr s` Ð dylya zexhy

mipy `l` `kil i`c ,qxhpewd yxitck ,ip`y zexhy meiw Ð oic mdipic epcy mipy

,inizg ixz `kde ,inizg ixz `kd ?epnid dlrnly xhyl xhy meiw oia yi dn Ð

la` .leqt cr itn cre ,xyk xhydy dlrnly micr itn ernyy micr ipyl dnece

exiykde mci azk lr mdiptl micr ecirdy ,oic zia mdy xkip Ð dyly mdyk

miiwl eayiy dyly :(` ,ak) zeaezkc ipy wxta opixn`c `de .oic wqtl dnece ,xhyd

xn`e ,"idezil cge `pied `zlz azena" azkinl ikixv Ð odn cg` zne xhyd z`

xn`c ?`ed sevg oic zia `nlce .jixv `l ez Ð "`pic ia" dia azk i`e :ongp ax

opax `nlce ."iy` ax iac opaxc `pic ia" dia azkc oic odipic Ð epcy mipy :l`eny

ikd `l` ,mipya zexhy meiwc xaeq l`enyy `l edl `xiaq l`enyk iy` ax iac

iwa edl `xiaq iy` ax iac opax `nlce :eyexitla` .`nlra l`enyck zexhy me

odipic Ð epcy mipy `nlrac ab lr s` ,dylya zexhy meiwc xity xaq ivn l`eny

`caer iab (a ,`l) `rivn `aaa xn`w diteb ongp axc :xn`z m`e .ongp ax enk ,oic

xn`wcn ,oic zia e`l ixzc mzd rnyn Ð 'eke `wqr cear `xtq axe `xeib xeqi`c

ixiin mzdc :xnel yie `zlz ebn ixz inp i` ,ediinw zbltc `zlz il izii` lif :dil

d`xp Ð blt ixz inw i` ,jkld .mzqa ediinw blt `l` ,yexita oic zia o`yr `lc

mewna la` .oiekzp oic zia ozeyrlc d`xp Ð blt zlz inw i`e ,oiekzp micr ozeyrlc

.ibq mipya Ð yexita oic zia o`yry

ïàîà`zlin ielb Ð dpznce oihibc i` ?i`nc `rcen :dniz Ð 'ek `pic ziiv `lc

`de Ð ipiafc i`e .oic zial `al leki oi`y oipr meya qep` `ed i`cec ,`ed

lkn Ð `axc edl zil sqei axe dax :`niz ike ipiaf` drcen opiazk `l :`ax xn`

ediiteb `axe iia` `de :cere ircxdp` jenqa jixtck ,iiepyle jxtinl dil ded mewn

dyrn `edd ike .ipiafc drcena ixii` `l ok m` Ð "jilre ilr elit`" ediiexz ixn`c

.opiazkc `hiyt `pic ziiv elit`c ,`kd jiiy `l `qicxtc

`ki`
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`oifgeקי mipya cenr n sc ± oey`x wxt`nw `aa

àéðìôã àñðåàá ïðéòãé íéãò ïðà äá áéúë àìãep` oixikne ,el yi xenb qpe`y Ð

.qp`py epl xn` ipelt :eazk `nzq `l` ,ikd da azk `l i` .qpe` dfi`àòãåî
éà éàîãrcenc oeik `l` ,i`d ilek jixv `l Ð dpzn`e `hib` xqnc `rcena Ð

jkitl ,iziyr iytp oevxa `le ,ea ip` qep` izy`l ozep ip`y `hib i`dc icdql

ip`y dpznd oke .mkipta elhan ip`y erc

dze` dpwn ipi`e ,ip` qep` ipeltl dpwn

irci `lc ab lr s` Ð zlhean `dz ipevxa

.oilha dpznde hb ixd ,dilic `qpe` icdq

àéä àîìòá àúìéî éåìâdaxd ,xnelk Ð

lawn epi`c oeikc .eqpe` rcil elkei mc` ipa

`gipc `zi` m` ,ozepy df hbae dpzna oenn

`rcen xeqnl el dnl Ð ezrcn dpzil dil?

hb ozil el dnl Ð ozil el `gip `l i`e

dpzne?,ef dpznae hba qp`p i`ce `l`

inc `lc .eqpe` yxtl jixv oi` jkld

xninl `ki`c ,yxtl jixv mzdc ,ipiafl

meyn `l` xken epevxa `l Ð xken mzq

xqnc xninl `ki` jklde ,zern oexqg

il eidiyk xgnle meid :xaqwc ,`rcen

,`picl dil `praze `rcen `pwitn ,zern

la` .eizern mly` ip`e ily rwxw xefgie

`la dpzne hb ozep eytp oevxa m` ,`kd

mpga `rcen azek dnl Ð qpe`?hb ozi `l

qep` i`ce `l` .`rcen aezkl jixhvi` `le

azkinl `lc oihiba epiwz ikd meyne .`ed

.xqny zercen lk lrad lhaiy cr `hib

xne`d" wxta ,oikxra yxetn `ed jke

i`d :zyy ax xn` ,(a ,`k) "ilr ilwyn

.`rcen dircen Ð `hib` `rcen xqnc o`n

edn ,divx`e diiyrc `kixv `l `hiyt

dilha ileha Ð divx`c oeik :`nizc

xn`c cr :ol rnyn `w ,dircenl

dilhac iyextl jixv `le ,dilha ivx`c oeik :`ni`e ."dizlha""ip` dvex" xn`iy cr ipzw i`n` ,oziy cr eze` oitek miyp ihiba xne` dz` oke :ipzp ok m` :opixn`e?
Ð llk qp`p `lc oeikc ,lehia df oi` Ð "hb `di `l dyr`y hb" xn`e oirh i` ,qpe` `la la` .qpe` da yiy `rcen `wece .dilhac yxtnc cr :ol rnyn `w `l`

.daizk xg` elhia ok m` `l` ,daizk mcewc lehia dia ipdn `le ,xenb hb ezeyrl dyrn zrya eala xnbc icdq op`àéä àîìòá àúìéî ééåìâãepl ic ,xnelk Ð

.ziyixtck ,qip`c `id `xaqc ,`l e` `zlin dlbzz m` opiyiig `lc ,`nlra `zlin iielbaéðéáæã éàåeciriy cr `rcen `ied `l jkitle ,qp`py `rcen xqeny Ð

`zyd xqn jkitle ,zern el epncfiyk dxikn `idda hxginl irail xgnle meide ,jixv zernl `zyd `l` ,qip` `lc xninl `ki`c meyn Ð eqpe`a oixikny micrd

.ezxikn lhal `rcenéðéáæà àòãåî ïðéáúë àìdcya `l` oxn` `le .ipiaf dipiaf Ð oiafe deilz ,`zkld :(` ,gn) oiwxita onwl opixn`c meyn ,`axc `nrh il d`xp Ð

ied `l `d Ð "ef dcy"a i`c ,`rcen opiazk `l jklde .'ek `l "ef dcya" la` .qpe` ied `lc ,dxkne odn zg` envrn xxia `ede ,eizecyn zg` xeknl ede`tky ,mzq

dizrcn ixdy ,dcyd dfa qpe` oi`e ,ipiaf dipiaf ied `d Ð mzq dcya i`e .`rcen mey `la dxikn xhy lhaize ,edeqp`y micr `iai `l` ,`rcen jixv `le ,ipiaf dipiaf

xyk`c opifg ,ipiaf dipiaf Ð oiafe deilz :onwl xn`c `ped ax ,edine .`id melk e`l qpe` `la `rcenc ,`id dleqt Ð aezkiy ef `rcene .dcyd df z` xkne xxia

.`axc `xaq jd dil zilc ,ipiaf` `rcenñéðàã àëéä àòãåî ïðéáúëã àáø éãåî :éðùîåciqtdl eze` oicigtny cgt jeznc ,onwlc qcxtc dyrnc `peeb i`dk Ð

xrxrn dil oiafn `l i`c ,`ed xenb qpe` `dc ,`rcen opiazk i`ce `kd Ð cgtd on lvpiy cr `l` ixnbl xeknl eala oi` Ð dil oiafnw minc `la ixnbl qcxtd

jixvc ircxdp ixn`c `ed `kdc .eizeprha xrxrnl wifgnd eze` ciqti wifgnl.'ek "dia mircei ep`" azkinl`qcxtc `caer i`derci j`id :l`ppg epiax yxit Ð

qcxtd lra ly qpe`a micrd?lehie ,qcxtd lra lr oitiwra `ay wifgnd dfl ernyy eciri `l` ,`rcen jixv oi` Ð onwlc zeprh wifgnd el xn` micr ipta m`c

dipin ernye ,ekiinw dil `praz `p` :edl xn`e ,eizeprha qcxt elfebl df dvexy ilin ipd edpirce`e ,icdq iab `qicxtc dixn `z` :yxit jke .ely z` qcxtd lra

lr s` xkenl xhy oiazek :opzck ,ipta `ly dxikn xhy il aezk :dil xn`e .jl `ppiafn `p` :i`yga dil xn` ikd xzae ,"icin `le ilr jl zile ildip `zpiaf" oirhc

:micrl xn` dxikn xhyd xqne azky mcewe .dyr oke ,dxikn xhy el aezkl df el xn`y dn micrl xtiqe df jlde .mincd jl oz`e ,il ed`iade ,enr gwel oi`y it

zerxa e`lc ekiinw `rcen `p` xqn `zyd .mincd law`e ,eipta `ly xn`y enk dxikn xhy dil `pazk `p`e ,"mipy yly df icia `id dgewl" orhy mzrny mz`

`rcend `ive` ip`e ,meidny df dxikn xhy d`xiy ici lr ,dipin dl `piwtne `picl dil `praz ikd xzae ,`zpkyna xtkc meyn `l` ,`qicxt i`dl `ppiafn iytp©

.df xhyl oincewd ,el dgewl dzid mipy ylyy xnele oerhl eal ozi `l `ede ,ezlhand eiptlàðååâ éàäë.`rcen iazkc `ax icen Ð xekni `l m` lkd ciqtny Ð

àúøéîè àúðúî.yxtn dinwl .dpenh dpzn =äá ïðéáâî àì.onwlck ,oiekzp dzxagl `rcen dzeyrl e` ,xak xg`l dpzp `nyc Ðéøåîèéà.mknvr epinhd Ðéëä
àúéøááå é÷åùá åáúéú åäì øîà àìã óñåé áø øîà éøîàã àëéàå :ïðéñøâ."eaezk" edl xn` mzq `l` ,zeaegxae miweeya aezkl meiv `l Ðàîúñ åäééðéá àëéàÐ

:mdl xnel jixvc ,dleqt Ð `xza `pyille ,dxyk Ð sqei axc `nw `pyill .`zixaae iweya aezkl meiv `l mbe ,"exenhi`" mdl xn` `le ,mzq "eaezk" edl xn`y

.dxyk `nzq rnyn sqei axc zepeyl ipylc ,ok xnel xyt` i`e .`zixaae `weya eaziz `l edl xn`c :opiqxb l`ppg epiax yexitae .`xaa denzge `weya eaezkà÷åùá
àúéøááå.el eaezk lk oirl Ðàéåäå àáø øîàmc`l ef dcy lr ok ixg` dazkpy dxyke dielb dxikn e` dpzn xhy Ð dzxag lhal `rcen `zxinh `zpzn jd Ð

.`xza ji`d dcy i`da wifgl `lc ,`zxinh jdl dazk jklc .xg`øîúéà àììëî àìà.`ed zerhe Ðàùéù÷ äéøá àúà.dy`l xhyd zaizk mcew Ðåäì øîà
éãäñì.dy`d xhy azkpy mcew Ðàðéîé øáòá åøåîèéà åìéæ.mewn eze`a Ðäéì åáúëå.lkd dabie exhy mcwie ,ipal Ðäð÷ øî àì.`zxinh `iedc meyn ,oad Ð

äð÷ øî àìå.dlhal `rcen dl `ied `zxinhc meyn ,dy`d Ðàéä àìå.`rcen `ied `le ,`id dizilc o`nk `zxinh dpznc Ðàñðåà úîçîãea dvitg dpi`y Ð

.`rcen mewna `iedc `ed mzd jklde .ea xefgie ,dp`yiy cr `l` dl zepwdl eala xnb `l jkld ,dl aezki ok m` `l`àëä ìáà`ziixzaa qpe` zprh `kilc Ð

xhy el dyrpy oexg` la` ,`zxinh dcare li`ed ipwilc dil `gip `l `ziinwac .dlhal ,dpwzk dieyr `idy ,`ziixzal `rcen `ziinw `zxinh dpzn `ied `l Ð

.ipwilc dil `gip Ð qpe` `la la` ,gkenc qpe` `ziixzaa qpe` `ki`c `kid `l` dzxagl `rcen `ied `l `zxinh `zpznc `kdn opirny .ipwilc dil `gip Ð ie`x
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àñðeàa déa ïðéòãé ïðà" da áéúk àìc§¨§¦¨£©¨§¦©¥§§¨
"àéðìôc¯.àéä àòãBî åàì¯éà ?éàîc àòãBî ¦§¨§¨¨¨¨¦¨¨§©¦

àzðzîãe àhéâc¯,àéä àîìòa àúléî ééelb §¦¨§©©§¨¦¥¦§¨§¨§¨¦
éðéáæc éàå¯àòãBî ïðéáúk àì :àáø øîàäå §¦¦§¦¥§¨£©¨¨¨¨§¦©¨¨

!éðéáfà¯,ñéðàc àëéä àáø éãBî ,éðéáæc íìBòì ©§¦¥§¨¦§¦¥¥¨¨¥¨©£¦
àñécøt ïékLîc àøáb àeääc ;àñécøôc äNòîëe§©£¤§©§¥¨§©©§¨§©§¥©§¥¨
,ä÷æç éðL úìz dìëàc øúa ,ïéðL úìúì déøáçì§©§¥¦§¨§¦¨©©£¨¨§¨§¥£¨¨

éì zðaæî éà" :øîà¯àì éàå ,áèeî¯àðLéák £©¦§©§©§¦¨§¦¨¨¥§¨
ìàðéîàå àzðkLî øèLéàäk ,"éãéa àéä äçe÷ì ¦§©©§©§¨§¨¦¨§¨¦§¨¦§©

.àòãBî ïðéáúk àðååbàzðzî éàä :äãeäé áø øîà ©§¨¨§¦©¨¨¨©©§¨©©©§¨
àzøéîè¯eäì øîàc :óñBé áø øîà ?àzøéîè àzðzî éîã éëéä .da ïðéaâî àì §¦§¨¨©§¦©¨¥¦¨¥©©§¨§¦§¨£©©¥§¨©§

eáúéz" eäì øîà àìc :óñBé áø øîà ,éøîàc àkéàå ."déì eáúëå eøenhà eìéæ" éãäñì§¨£¥¦¦©§¦§¥§¦¨§¨§¦£©©¥§¨¨©§¥§
àéåäå :àáø øîà .àîúñ eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî ."déì eázëúå àúéøááe à÷eLa§¨§¨©§¨§¦§§¥©¥©§¦¨¥©§§¨¨£©¨¨§¨§¨
;øîzéà àììkî àlà øîzéà Leøéôa åàì ,àáøc àä :àtt áø øîà .dzøáçì àòãBî¨¨©£¤§¨£©©©¨¨§¨¨¨§¥¦§©¤¨¦§¨¨¦§©

éñëð eälek éì záúk éà :déì äøîà ,àúzà éLec÷ì ìæàc àøáb àeääcC¯àðéåä §©©§¨©£©§¦¥¦§¨£©¨¥¦¨©©§¦§¦§¥¨¥¨
àì éàå ,Cì¯øîà ,àLéM÷ déøa àúà .éñëð eäleëì dì déáúk ìæà .Cì àðéåä àì ¨§¦¨¨¨¥¨¨£©§¨¥¨§§¦§¥£¨§¥©¦¨£©

:éãäñì eäì øîà ?déìò éåäz äî àøáb àeääå :déìeáúëå àðéîé øáòa eøenhà eìéæ ¥§©©§¨©¤¡¥£¥£©§§¨£¥¦¦©©£©§¦¨§¦§
dén÷ì eúà .déìíeMî :øáñ àæçc ïàî .äð÷ øî àìå äð÷ øî àì :eäì øîà ,àáøc ¥£§©¥§¨¨£©§¨¨¨¨§¨¨¨¨©©£¨¨©¦

áúëc àeä àñðeà úîçîc àúléî àçëeî íúä ,àéä àìå ,dzøáçì àòãBî àéåäc§¨§¨¨¨©£¤§¨§¨¦¨¨§¨¦§¨§¥£©§¨¦§©
àëä ìáà ,dì¯:eäì àéòaéà .éð÷éìc déì àçéð àì øîe ,éð÷éìc déì àçéð øî ¨£¨¨¨¨¦¨¥§¦§¥¨¨¦¨¥§¦§¥¦©£¨§
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בבא בתרא. פרק שלישי - חזקת הבתים דף מ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc `xza `aa(iriax meil)

da áéúk àìc,ea aezk `ly -àéðìôã àñðeàa déa ïðéòãé ïðàep` - §Ÿ§¦¨£©©§¦¨¥§§¨¦§¨§¨
eazk `l` ,epipta `rcen xqn ipelt ezngny xenbd qpe`d edn mircei

,qp`py epl xn` ipelt ,mzqaàòãBî åàìàéäxhy oic df xhyl oi` - ©¨¨¦
.qep` epi` `ny yeygl yiy oeik ,`rcen

:`xnbd zl`eyéàîc àòãBî.ircxdp exac `rcen efi`a -àhéâc éà ¨¨§©¦§¦¨
àzðzîãe,dpzn e` hb zpizp lehial `rcena m` -àîìòa àúléî ééelb §©©§¨¦¥¦§¨§¨§¨

àéädvex epi`y ozepd zrc z` zelbl ick `l` dpi` ef `rcen ixd - ¦
dpznde hbd zpizp ,qpe`d edn hexita mircei micrd oi`y s`e ,dpizpa

zn`ay yeygl yi ,dxikn lr `rcen zxiqna `weecy meyn .milha

dvexe ,oenna wegcy zngn xkeny oeik `rcen xqeny `l` ,qep` epi`

mpi`y dpzn ozep e` yxbn la` .zern el eidiy xg`l xknd z` xifgdl

mpi` i`ceae ,mly ala `l` mipzep mpi` ,mzpizpl dxenza oenn milawn

mpi` zzl mivex mpi` m` ixdy ,miqep` md m` `l` `rcen mixqen

.qpe`d zaiq z` zrcl mikixv micrd oi` jkle ,llk mipzepéðéáæc éàå- §¦¦§¦¥
zaiq z` zrcl mikixv micrdy ,dxikn lr `rcena exac ircxdp m`e

,xhyd zaizk mcew qpe`déðéáfà àòãBî ïðéáúk àì ,àáø øîàäåoi` - §¨¨©¨¨Ÿ©§¦¨¨¨©§¦¥
,ircxdp ly oicd jiiy `l ok m`e ,dxikn lhal `rcen lr xhy miazek

dxqnp ezngny qpe`d edn mircei mdy aezkl micrd mikixvy

.`rcend

:`xnbd daiynéðéáæc íìBòì`rcen `id ircxdp da exacy `rcend - §¨¦§¦¥
xhy miazek oi`y `ax ixacn zeywdl oi`e ,dxikn lhal dcrepy

c meyn ,dxikn lr `rcenàáø éãBî`rcen xhy miazeky dcen `ax - ¥¨¨
,xkn lrñéðàc àëéäxeqni `l m`y xaca qep` xkend eay ote`a - ¥¨§¨¦

,qep` `edy micrd erci `l `rcenàñécøôc äNòîëedyrnd enke - §©£¤§©§¥¨
micrd mikixvy ircxdp exn` ,df oirk qpe`ae .jynda `aeiy mxka

.`rcen xqn xkend ezngny qpe`d edn mircei mdy xhya aezkl

:dyrnd z` `xnbd d`ianedéøáçì àñécøt ïékLîc àøáb àeääc§©©§¨§©§¥©§¥¨§©§¥
ïéðL úìúìyly dlke`l mxk el okyne exiagn zern deel cg` mc`y - ¦§¨§¦

,eaeg oerxita mipyä÷æç éðL úìz dìëàc øúadelnd dlk`y xg`l - ¨©©£¨¨§¨§¥£¨¨
zeabl deld `a ,zelral di`xk dwfgl dlik` xeriy mdy mipy yly

.mxkd z` dxfgdéì] øîà[,delndéì zðaæî éàz` il xeknz m` - ¨©¥¦§©©§§¦
,mxkdàì éàå ,áèeî,il xeknz `l m` -ì àðLéákàzðkLî øèL- ¨§¦Ÿ§¦§¨¦§©©§©§¨

did mxkdy di`x jl didz `le oekynd lr epazky xhyd z` oinh`

,jlyàðéîàåy xne`e -àéä äçe÷ì[mxkd-]éãéa,mipy yly xak ©£¦¨§¨¦§¨¦
zniiqn .mipy ylyn xzei xkn xhy xenyl aeig oi` ixdy on`p did`e

:`xnbdàðååb éàäk`lae ,xeknl qep` deldy ,df dyrn oirk ote`a - §©©§¨
c `ax dcen ,qep` `edy mircei mpi` micrd `rcen zxiqnïðéáúk©§¦¨

.àòãBî¨¨
:xzqa azkpy dpzn xhy oica dpc `xnbdàzðzî éàä ,äãeäé áø øîà̈©©§¨©©©§¨

àzøéîè,xzqa azkpy df dpzn xhy -da ïðéaâî àì,ea miaeb oi` - §¦§¨Ÿ©§¦¨¨
azkpy iptn e` ,xg`l xak dpzpy iptn xzqa azkpy yeygl yiy oeik

z` `ivei xekniy xg`ly ,aezkl cnery dxikn xhy lhal `rcenk

.gweldn rwxwd z` `iveie ,dxiknl mcwy dpznd xhy

:`xnbd zl`eyàzøéîè àzðzî éîc éëéä`ly xn`p ote` dfi`a - ¥¦¨¥©©§¨§¦§¨
:`xnbd daiyn .dpenh dpzn miaebéãäñì eäì øîàc ,óñBé áø øîà- ¨©©¥§¨©§§©£¥

,micrldéì eáúëå eøenhà eìéædpzn xhy eazke mknvr epinhd ekl - ¦¦©§¦§¥
.zizin` dpzn ef oi`y yeygl yi ef d`xed zngne ,ipeltlàkéàå§¦¨

,óñBé áø øîà ,éøîàcote`a xn`p dcedi ax ly df oiceäì øîà àìc §¨§¥¨©©¥§Ÿ¨©§
micrl ozepddéì eázëúå àúéøááe à÷eLa eázézweya eayz - ¦§§¨§¨©§¨§¦§§¥

dxed `ly oeike ,xhyd z` eazkze ,`iqdxta ,xnelk ,xird zevegae

.zizin` dpzn ef oi`y yeygl yi xhyd z` mqxtl mdl

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîax ixaca zepeyld izy oia lcadd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .sqei,eäééðéa àkéààîúñmzqa micrl xn`y ote`a - ¦¨¥©§§¨¨
z` mqxtl mdl dxed `l mbe mnvr ripvdl mdl dxed `le xhy aezkl

zaizk z` ripvdl dxed `l ixdy ,xyk xhyd ,oey`xd oeyll .daizkd

zaizk z` mqxtl dxed `ly oeik ,leqt xhyd ,ipyd oeyll eli`e .xhyd

.xhyd

:`rcenk ynyl leki dpenh dpzn xhy m`d dpc `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
`l mewn lkn la` ,dpznl liren epi` xzqa azkpy dpzn xhy mpn`

,ixnbl lhadzøáçì àòãBî àéåäåe` xkn xhy lr `rcenk `ed ixde - §©§¨¨¨©£¤§¨
lawndn dpznd z` `ivei jke ,ielba egxek lra aezkl cnery dpzn

.el zzl eqp`y

àáøc àä ,àtt áø øîà,`ax mya xn`py df oic -øîzéà Leøéôa åàì ¨©©¨¨¨§¨¨©§¥¦§©
,yxetna exn` `l `ax -àììkî àlàxg` oipra eixac llkn -øîzéà ¤¨¦§¨¨¦§©

ezpeek dzid `l zn`ay meyn ,eixacn ok cenll `id zerhe ,z`f ecnl -

dpzndy gkeny ote`a wx `l` ,`rcenk dliren dpenh dpzn lky xnel

dyrnd iabl exn`p `ax ly eixac ixdy .qpe`a dzid dipydàeääc§©
àúzà éLec÷ì ìæàc àøáb,dy` ycwl jld cg` mc`y -déì äøîà ©§¨§¨©§¦¥¦§¨¨§¨¥

,dy`déñëð eälek éì záúk éàClr d`pwd xhy ixear aezkz m` - ¦¨©§§¦§¦§©¦
,jiqkp lkCì àðéåä,dy`l jl did` -àì éàå,jiqkp z` il dpwzàì £¥¨¨§¦ŸŸ
Cì àðéåädf i`pz zngne .dy`léñëð eäleëì dì déáúk ìæàjld - £¥¨¨¨©©§¥¨§§¦§¥

xhyd zaizk mcew j` .eiqkp lk lr xhy dy`l azke df mc`déøa àúà̈¨§¥
àLéM÷e df mc` ly lecbd epa `a -déì øîà,eia`làøáb àeääå- ©¦¨¨©¥§©©§¨

,mc` eze`edéìò éåäz äîm` ,xnelk ,oiekzd envr lre ,eilr `di dn - ©¤¡¥£¥
.il ligpdl miqkp jl ex`yi `l ,jiqkp lk z` ef dy`l dpwzeäì øîà̈©§

a`déãäñì,micrl -àðéîé øáòa eøenhà eìéæz` epinhd ekl - §©£¥¦¦©§¥¤§¦¨
'`pini xar' `xwpd mewna mknvrdéì eáúëåd`pwd xhy ipal eazke - §¦§¥

xhyd mr oic zial dy`d `eaz xy`ky dzid ezpeeke .iqkp lk lr

dlaw `idy mcew elawy exhy z` oad `ivei ,eiqkp z` ea dl aezkiy

,d`ypy xg`l .miqkpa dkfie ,xhyd z`eúàoade dy`d e`a -dén÷ì ¨§©¥
àáøc,mixzeqd zexhyd lr oecl `ax iptl -,äð÷ øî àì ,eäì øîà §¨¨¨©§Ÿ©¨¨

äð÷ øî àìåxhyy meyn ,dpw `l oad ,dzpw dy`d `le dpw oad `l - §Ÿ©¨¨
oad ly xhydy meyn ,dzpw `l dy`de ,liren epi` xzqa azkpy dpzn

zxeza lired ,eia` iqkp z` zepwl oal lired `ly zexnle .dxhyl mcw

.dy`l azkpy xhyd lr `rcen

c meyn ,`ax zhiy z` df dyrnn ewiicy el` erh dfaeàæçc ïàîin - ©§¨¨
,`ax ly ewqt z` d`xyøáñ,miqkpa dzkf `l dy`dy wqtyíeMî ¨©¦

àéåäcxhyk ,xzqa azkpy xhyddzøáçì àòãBîdyrpy xhyl - §©§¨¨¨©£¤§¨
.oick eixg`àéä àìåxaq `l` ,`ax ly enrh edf `l zn`ay `l` - §Ÿ¦

lkl ,df dyrn oia wlgl yie ,epi`y ink `ed ixd xzqa azkpy xhyy

`weecy meyn .dpenh dpzníúä,epal eiqkp z` azky dyrna ,my - ¨¨
dì áúëc àeä àñðeà úîçîc àúléî àçëeîdyrnd zxevn gken - §¨¦§¨§¥£©§¨§¨©¨

dpwd ,eiqkp z` dl dpwi `l m` el `ypidl dzvx `ly qpe`d zngny

mi`eyipd xg`l cr `l` zepwdl ezrc dzid `l i`ceae ,eiqkp z` dl

`id dy`l dpizpd ok`y zrc ielib `id oal xhyd zaizke ,ea xefgi f`e

.`rcen zxeza liren xhyd jkle ,qpe`aàëä ìáàxhy lka ,o`k la` - £¨¨¨
ly xyt`y oeik ,`rcen xhy epi` oey`xd xhyd ,dpnhda azkpyøî- ©

,ipyd xhyay lawnldéì àçéðozepléð÷éìc,eiqkp z` lawnd dpwiy - ¦¨¥§¦§¥
,ie`x xhy el dyrpy oeikøîedpnhda azkpy xhyay lawnle -àì ©Ÿ

déì àçéð,ozepléð÷éìcxhyd dyrpy oeik eiqkp z` lawnd dpwiy - ¦¨¥§¦§¥
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da áéúk àìc,ea aezk `ly -àéðìôã àñðeàa déa ïðéòãé ïðàep` - §Ÿ§¦¨£©©§¦¨¥§§¨¦§¨§¨
eazk `l` ,epipta `rcen xqn ipelt ezngny xenbd qpe`d edn mircei

,qp`py epl xn` ipelt ,mzqaàòãBî åàìàéäxhy oic df xhyl oi` - ©¨¨¦
.qep` epi` `ny yeygl yiy oeik ,`rcen

:`xnbd zl`eyéàîc àòãBî.ircxdp exac `rcen efi`a -àhéâc éà ¨¨§©¦§¦¨
àzðzîãe,dpzn e` hb zpizp lehial `rcena m` -àîìòa àúléî ééelb §©©§¨¦¥¦§¨§¨§¨

àéädvex epi`y ozepd zrc z` zelbl ick `l` dpi` ef `rcen ixd - ¦
dpznde hbd zpizp ,qpe`d edn hexita mircei micrd oi`y s`e ,dpizpa

zn`ay yeygl yi ,dxikn lr `rcen zxiqna `weecy meyn .milha

dvexe ,oenna wegcy zngn xkeny oeik `rcen xqeny `l` ,qep` epi`

mpi`y dpzn ozep e` yxbn la` .zern el eidiy xg`l xknd z` xifgdl

mpi` i`ceae ,mly ala `l` mipzep mpi` ,mzpizpl dxenza oenn milawn

mpi` zzl mivex mpi` m` ixdy ,miqep` md m` `l` `rcen mixqen

.qpe`d zaiq z` zrcl mikixv micrd oi` jkle ,llk mipzepéðéáæc éàå- §¦¦§¦¥
zaiq z` zrcl mikixv micrdy ,dxikn lr `rcena exac ircxdp m`e

,xhyd zaizk mcew qpe`déðéáfà àòãBî ïðéáúk àì ,àáø øîàäåoi` - §¨¨©¨¨Ÿ©§¦¨¨¨©§¦¥
,ircxdp ly oicd jiiy `l ok m`e ,dxikn lhal `rcen lr xhy miazek

dxqnp ezngny qpe`d edn mircei mdy aezkl micrd mikixvy

.`rcend

:`xnbd daiynéðéáæc íìBòì`rcen `id ircxdp da exacy `rcend - §¨¦§¦¥
xhy miazek oi`y `ax ixacn zeywdl oi`e ,dxikn lhal dcrepy

c meyn ,dxikn lr `rcenàáø éãBî`rcen xhy miazeky dcen `ax - ¥¨¨
,xkn lrñéðàc àëéäxeqni `l m`y xaca qep` xkend eay ote`a - ¥¨§¨¦

,qep` `edy micrd erci `l `rcenàñécøôc äNòîëedyrnd enke - §©£¤§©§¥¨
micrd mikixvy ircxdp exn` ,df oirk qpe`ae .jynda `aeiy mxka

.`rcen xqn xkend ezngny qpe`d edn mircei mdy xhya aezkl

:dyrnd z` `xnbd d`ianedéøáçì àñécøt ïékLîc àøáb àeääc§©©§¨§©§¥©§¥¨§©§¥
ïéðL úìúìyly dlke`l mxk el okyne exiagn zern deel cg` mc`y - ¦§¨§¦

,eaeg oerxita mipyä÷æç éðL úìz dìëàc øúadelnd dlk`y xg`l - ¨©©£¨¨§¨§¥£¨¨
zeabl deld `a ,zelral di`xk dwfgl dlik` xeriy mdy mipy yly

.mxkd z` dxfgdéì] øîà[,delndéì zðaæî éàz` il xeknz m` - ¨©¥¦§©©§§¦
,mxkdàì éàå ,áèeî,il xeknz `l m` -ì àðLéákàzðkLî øèL- ¨§¦Ÿ§¦§¨¦§©©§©§¨

did mxkdy di`x jl didz `le oekynd lr epazky xhyd z` oinh`

,jlyàðéîàåy xne`e -àéä äçe÷ì[mxkd-]éãéa,mipy yly xak ©£¦¨§¨¦§¨¦
zniiqn .mipy ylyn xzei xkn xhy xenyl aeig oi` ixdy on`p did`e

:`xnbdàðååb éàäk`lae ,xeknl qep` deldy ,df dyrn oirk ote`a - §©©§¨
c `ax dcen ,qep` `edy mircei mpi` micrd `rcen zxiqnïðéáúk©§¦¨

.àòãBî¨¨
:xzqa azkpy dpzn xhy oica dpc `xnbdàzðzî éàä ,äãeäé áø øîà̈©©§¨©©©§¨

àzøéîè,xzqa azkpy df dpzn xhy -da ïðéaâî àì,ea miaeb oi` - §¦§¨Ÿ©§¦¨¨
azkpy iptn e` ,xg`l xak dpzpy iptn xzqa azkpy yeygl yiy oeik

z` `ivei xekniy xg`ly ,aezkl cnery dxikn xhy lhal `rcenk

.gweldn rwxwd z` `iveie ,dxiknl mcwy dpznd xhy

:`xnbd zl`eyàzøéîè àzðzî éîc éëéä`ly xn`p ote` dfi`a - ¥¦¨¥©©§¨§¦§¨
:`xnbd daiyn .dpenh dpzn miaebéãäñì eäì øîàc ,óñBé áø øîà- ¨©©¥§¨©§§©£¥

,micrldéì eáúëå eøenhà eìéædpzn xhy eazke mknvr epinhd ekl - ¦¦©§¦§¥
.zizin` dpzn ef oi`y yeygl yi ef d`xed zngne ,ipeltlàkéàå§¦¨

,óñBé áø øîà ,éøîàcote`a xn`p dcedi ax ly df oiceäì øîà àìc §¨§¥¨©©¥§Ÿ¨©§
micrl ozepddéì eázëúå àúéøááe à÷eLa eázézweya eayz - ¦§§¨§¨©§¨§¦§§¥

dxed `ly oeike ,xhyd z` eazkze ,`iqdxta ,xnelk ,xird zevegae

.zizin` dpzn ef oi`y yeygl yi xhyd z` mqxtl mdl

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîax ixaca zepeyld izy oia lcadd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .sqei,eäééðéa àkéààîúñmzqa micrl xn`y ote`a - ¦¨¥©§§¨¨
z` mqxtl mdl dxed `l mbe mnvr ripvdl mdl dxed `le xhy aezkl

zaizk z` ripvdl dxed `l ixdy ,xyk xhyd ,oey`xd oeyll .daizkd

zaizk z` mqxtl dxed `ly oeik ,leqt xhyd ,ipyd oeyll eli`e .xhyd

.xhyd

:`rcenk ynyl leki dpenh dpzn xhy m`d dpc `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
`l mewn lkn la` ,dpznl liren epi` xzqa azkpy dpzn xhy mpn`

,ixnbl lhadzøáçì àòãBî àéåäåe` xkn xhy lr `rcenk `ed ixde - §©§¨¨¨©£¤§¨
lawndn dpznd z` `ivei jke ,ielba egxek lra aezkl cnery dpzn

.el zzl eqp`y

àáøc àä ,àtt áø øîà,`ax mya xn`py df oic -øîzéà Leøéôa åàì ¨©©¨¨¨§¨¨©§¥¦§©
,yxetna exn` `l `ax -àììkî àlàxg` oipra eixac llkn -øîzéà ¤¨¦§¨¨¦§©

ezpeek dzid `l zn`ay meyn ,eixacn ok cenll `id zerhe ,z`f ecnl -

dpzndy gkeny ote`a wx `l` ,`rcenk dliren dpenh dpzn lky xnel

dyrnd iabl exn`p `ax ly eixac ixdy .qpe`a dzid dipydàeääc§©
àúzà éLec÷ì ìæàc àøáb,dy` ycwl jld cg` mc`y -déì äøîà ©§¨§¨©§¦¥¦§¨¨§¨¥

,dy`déñëð eälek éì záúk éàClr d`pwd xhy ixear aezkz m` - ¦¨©§§¦§¦§©¦
,jiqkp lkCì àðéåä,dy`l jl did` -àì éàå,jiqkp z` il dpwzàì £¥¨¨§¦ŸŸ
Cì àðéåädf i`pz zngne .dy`léñëð eäleëì dì déáúk ìæàjld - £¥¨¨¨©©§¥¨§§¦§¥

xhyd zaizk mcew j` .eiqkp lk lr xhy dy`l azke df mc`déøa àúà̈¨§¥
àLéM÷e df mc` ly lecbd epa `a -déì øîà,eia`làøáb àeääå- ©¦¨¨©¥§©©§¨

,mc` eze`edéìò éåäz äîm` ,xnelk ,oiekzd envr lre ,eilr `di dn - ©¤¡¥£¥
.il ligpdl miqkp jl ex`yi `l ,jiqkp lk z` ef dy`l dpwzeäì øîà̈©§

a`déãäñì,micrl -àðéîé øáòa eøenhà eìéæz` epinhd ekl - §©£¥¦¦©§¥¤§¦¨
'`pini xar' `xwpd mewna mknvrdéì eáúëåd`pwd xhy ipal eazke - §¦§¥

xhyd mr oic zial dy`d `eaz xy`ky dzid ezpeeke .iqkp lk lr

dlaw `idy mcew elawy exhy z` oad `ivei ,eiqkp z` ea dl aezkiy

,d`ypy xg`l .miqkpa dkfie ,xhyd z`eúàoade dy`d e`a -dén÷ì ¨§©¥
àáøc,mixzeqd zexhyd lr oecl `ax iptl -,äð÷ øî àì ,eäì øîà §¨¨¨©§Ÿ©¨¨

äð÷ øî àìåxhyy meyn ,dpw `l oad ,dzpw dy`d `le dpw oad `l - §Ÿ©¨¨
oad ly xhydy meyn ,dzpw `l dy`de ,liren epi` xzqa azkpy dpzn

zxeza lired ,eia` iqkp z` zepwl oal lired `ly zexnle .dxhyl mcw

.dy`l azkpy xhyd lr `rcen

c meyn ,`ax zhiy z` df dyrnn ewiicy el` erh dfaeàæçc ïàîin - ©§¨¨
,`ax ly ewqt z` d`xyøáñ,miqkpa dzkf `l dy`dy wqtyíeMî ¨©¦

àéåäcxhyk ,xzqa azkpy xhyddzøáçì àòãBîdyrpy xhyl - §©§¨¨¨©£¤§¨
.oick eixg`àéä àìåxaq `l` ,`ax ly enrh edf `l zn`ay `l` - §Ÿ¦

lkl ,df dyrn oia wlgl yie ,epi`y ink `ed ixd xzqa azkpy xhyy

`weecy meyn .dpenh dpzníúä,epal eiqkp z` azky dyrna ,my - ¨¨
dì áúëc àeä àñðeà úîçîc àúléî àçëeîdyrnd zxevn gken - §¨¦§¨§¥£©§¨§¨©¨

dpwd ,eiqkp z` dl dpwi `l m` el `ypidl dzvx `ly qpe`d zngny

mi`eyipd xg`l cr `l` zepwdl ezrc dzid `l i`ceae ,eiqkp z` dl

`id dy`l dpizpd ok`y zrc ielib `id oal xhyd zaizke ,ea xefgi f`e

.`rcen zxeza liren xhyd jkle ,qpe`aàëä ìáàxhy lka ,o`k la` - £¨¨¨
ly xyt`y oeik ,`rcen xhy epi` oey`xd xhyd ,dpnhda azkpyøî- ©

,ipyd xhyay lawnldéì àçéðozepléð÷éìc,eiqkp z` lawnd dpwiy - ¦¨¥§¦§¥
,ie`x xhy el dyrpy oeikøîedpnhda azkpy xhyay lawnle -àì ©Ÿ

déì àçéð,ozepléð÷éìcxhyd dyrpy oeik eiqkp z` lawnd dpwiy - ¦¨¥§¦§¥
.dpnhda

:sqei ax ixaca zepeyld izya drxkd idn xxal zxfeg `xnbdàéòaéà¦©§¨
eäì,daiyid ipa ewtzqp - §
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xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc `xza `aa(iying meil)

éàî àîúñ,ipeltl dpzn ozep ip`y eazk mzq micrl xne`a oicd dn - §¨¨©
m`d ,meqxta aezkl mdl xn` `l mbe ,xzqa aezkl mdl xn` `le

zhyet .ipyd oeylk zniiw dpi`y e` ,oey`xd oeylk zniiw dpznd

:`xnbdïðéLééç àì ,øîà àðéáø,dpenh dpznl dfa miyyeg oi` -áø ¨¦¨¨©Ÿ©§¦¨©
ïðéLééç ,øîà éMà.dpznd z` daeb ozepd oi`e dpenh dpznl dfa ©¦¨©©§¦¨

:`xnbd drixkneïðéLééç ,àúëìäådpenh dpznk dpzip dpznd `ny §¦§§¨©§¦¨
.dzwfga rwxwd z` micinrne

äðùî

leki oi` aey mipy yely rwxwa wifgnd ,zencewd zeipyna x`azpy itk

xnel wifgnd on`p `l` ,`id ely rwxwdy xrxrle `eal rwxwd lra

ok m` `l` dliren ef dwfg oi`y zx`an epizpyn .dilran dze` dpwy

dlaw e` dze` dpwy meyn m` ,ef rwxwa wifgd dn gkn x`an wifgnd

.eia`n dyxiy e` ,dpzna

,ä÷æç ìk,mipy yely ziaa e` rwxwa wifgnd oebk 'zerwxw zwfg' oia ¨£¨¨
miyinyzl exiag lzeka ynzydl wifgnd oebk 'miyinyz zwfg' oiae

,cg` mei elit`e mipeyäðòè dnò ïéàLgk dfi`n oreh epi` wifgndy - ¤¥¦¨©£¨
,da wifgd.ä÷æç dðéàdpwy orehy oebk dprh dnr yiy dwfga wxe ¥¨£¨¨

micinrne on`p `ed ixd ,mipy yely da wifgde xrxrnd ipeltn dze`

:dpynd zx`ane .ezwfga rwxwd z`Bì øîà ,ãöékwifgnl rwxwd lra ¥©¨©
CBúa äNBò äzà äîrwxwdBì øîà àeäå ,élLmeyn rwxwa wifgn ip` ¨©¨¤§¤¦§¨©

,íìBòî øác íãà éì øîà àlL`ly oeike ,`id in ly rcei ipi` ,xnelk ¤Ÿ¨©¦¨¨¨¨¥¨
,da izwfgde dkezl izcxi ,xac mc` il xn`.ä÷æç dðéàel xn` m` j` ¥¨£¨¨

meyn rwxwa ayei ip`,éì zøënLe`,äðzîa éì zúpLel xn`y e` ¤¨©§¨¦¤¨©¨¦§©¨¨
éáà,éì døëî Ee`éáà.ä÷æç Bæ éøä ,äðzîa éì dðúð E ¨¦§¨¨¦¨¦§¨¨¦§©¨¨£¥£¨¨

:eia`n yxiy rwxwa dwfg oicäMeøé íeMî àaäåyly dcya wifgnd - §©¨¦§¨
,epnn dyxie ezen meia ef rwxwa wfgen eia` didy orehe mipyéøö BðéàC ¥¨¦

äðòèrwxwd z` micinrn ,milrad z`n dgwl eia`y oreh epi`y s` - ©£¨
cvik di`x `iadl eze` mikixvn oi`e ,eliaya ok mipreh ep`y ,ezwfga

.ecil e`a cvik eia` ly zerwxwa iwa mc` oi`y ,eia` icil ef rwxw ribd

àøîâ

dpi` ,da wifgd gk dfi`n oreh epi`e rwxwa wifgndy epizpyna epipy

:`xnbd zl`ey .dwfg.àèéLt:`xnbd zvxznàøáb éàä àîéúc eäî §¦¨©§¥¨©©§¨
àòøà éàä déì dðáæ ïaæéîdpw rwxwa wifgnd df mc`y xn`z `ny - ¦§©©§¨¥©©§¨

,efd rwxwd z` xrxrnd z`nñkøéàå déì äåä àøèLexhy el dide - §¨¨£¨¥§¦§©
,el ca`pe ,ef dxikn lréëä øîà÷c éàäåz` dpwy orh `ly mrhde - §©§¨¨©¨¦

ik da wifgdy xn` `l` ,xhyd el ca`pe da wifgde milradn rwxwd

y meyn `ed ,mlern xac mc` el xn` `løáñealaïaæéî àðéîà éà ¨©¦£¦¨¦§©
àòøà éàä éì dðáæ,ef rwxw il xkn xrxrndy xnF` m` -éåçà éì éøîà ©§¨¦©©§¨©¨§¥¦©§¥

CøèL,jixaca on`p didze ef rwxw epnn zipwy dxikn xhy d`xd - §¨¨
.epnn dizlfby il exn`i ,ca`p ixdy ,xhyd z` ze`xdl lke` `lyke

ayge ,mlern xac mc` el xn` `le da wifgdy xnel sicrd okle

milrad ea dgin `ly dfay meyn ecia rwxwd z` exi`yi ef dprhay

.df lr el lgny `vnp dk crCkìä`id zn`dy zeidl lekiy oeik - ¦§¨
ok m` ,milradn rwxwd z` dpwyCì äåä àøèL àîìc ïðà déì àîéì¥¨¥£©¦§¨§¨¨£¨¨

ñkøéàåe ,ca`pe xhy jl did `ny -ét çút' äæ ïBâk'ílàì E`l ilyn) §¦§©§¤§©¦§¦¥
(gàeä`ede oicl `ad xnelk ,'mli`l jit gzt' xn`p df oebk lre -

,eizeprh xicqdl exeara jit gzt dz` eizeprh xcql rcei epi`y mli`k

ïì òîLî à÷cnlp `l ep` j` ,ef dprha on`p `ed ixd oreh `ed m` wxy ¨©§©¨
.envrn z`f oreh `ly onf lk ok oerhl eze`

(ïîéñ á"ðò)zwqer mday ,`wci'a' ,ong'p' ax ,op'r' ax :zeaiz iy`x - ¦¨
.epiptly `xnbd

el yiy orhe epky dcya zerha wifgdy cg`a dyrn d`ian `xnbd

:`xnbd zxtqn .dwfgdéòøàa à÷ãéa ì÷L ïðò áøopr ax ly dcya - ©¨¨¨©¦§¨§©§¥
okid rcep `le ,exiag dcyl edcy oiay zevignd z` lhpe min shy qpkp

.dligza zevignd eid myy zecyd ipy oiay leabd `ed(øãä) ìæà̈©
déøáçc àòøàa (äéòøàá) àãeb [øcäà]ycg lzek dpae opr ax jld - ©§©¨§©§¨§©§¥

,exiag dcy jeza al zniy `la lzekd z` dpae ,exiag dcyl edcy oia

.ely dcyd z` aigxd df ici lre

ax mpn` ,edcy jeza xcbd z` dpa opr axy dcyd lra xikd okn xg`l

dcya wifgdy dna dkfy aygy iptn lzekd z` qexdl dvx `l aey opr

okle ,exiagdéì øîà ,ïîçð áøc dén÷ì àúà,opr axl ongp axìéæ ¨¨§©¥§©©§¨¨©¥¦
[øcäà] (øãä).oey`xd mnewnl zevignd z` xfgde jl - ©§©

xn` :da dwfg mb el yie rwxwd z` el dpwde el lgn exiagy oreh opr ax

,opr ax eléì é÷éæçà àäåil riiq s`e eieeiv it lr df lzek izipa ixde - §¨©£¦¦¦
z` izipay ici lre] 'ipwe wfg jl' il xn` eli`k df ixde ,lzekd ziipaa

il dpwde lgny oeikne ,['uxte xcb lrp' ly dwfga z`f izipw lzekd

dwfg ef ixd ,dgin `le wzye cg` mei icia didy dwfg il yi mbe ef rwxw

.oey`xd enewnl lzekd z` xifg`y recne ,dprh dnr yiy

:dcya ezwfg dliren `ly eixac z` dgec ongp axdéì øîàongp ax ¨©¥
,opr axlïàîkmei dcya zwfgdy dwfgd lireny jzpeek in zhiyk - §©

,xrxrnd dgin `le cg`kzhiyìk éøîàc ìàòîLé éaøå äãeäé éaø §©¦§¨§©¦¦§¨¥§¨§¥¨
ä÷æç éåä øzìàì åéðôa,ea egin `le milrad ipta dcya wifgny lky - §¨¨§©§©¨¥£¨¨

,dwfgl aygp cin,eäééúååk àúëìä úéì`l` dwfg oi`y opaxk `l` ¥¦§§¨§¨©§
dcya zwfgd `ly oeikn okle ,meil mein mipy yely rwxwa wifgnyk

lzekd z` xfgd ,ef dcy wlg jl ozp `ly oreh xrxrnde ,mipy yely

.oey`xd enewnl

exiagy jk lr micr el yi j` ,rwxwa dwfg el oi`y s`y aiyn opr ax

:rwxwd z` el dpwde el lgndéì øîà,ongp axl opr ax,ìéçà àäå ¨©¥§¨¨¦
éàãäa àãeâa òéiñå àúàcmicr il yi j` ef rwxwa dwfg il oi` mpn` - §¨¨§©©§¨©£©

wfg jl' il xn` eli`k df ixde ,lzekd z` zepal il riiqy e`xy jk lr

.ef dcy wlg lr il lgn ixd ok m`e ,'ipwe

:dlign llk o`k did `ly eixac z` dgec ongp axdéì øîà,ongp ax ¨©¥
àéä úeòèa äìéçîjeza lzekd z` dpea dz`y rcei did `l `edy oeik §¦¨§¨¦

ixde .ely dcyd ghyEôeb zàjnvr dz` -zòãé äåä éàdpea dz`y ©§¨¦£¨¨§©§
,ely jezazãáò àìok m`e ,ok dyer ziid `l -äåä àì zàc éëéä ék Ÿ¨§©§¦¥¦§©§Ÿ£¨

òãé äåä àì énð àeä ,zòãéal my `l mb `ed ,zrci `l dz`y enk - ¨§©§©¦Ÿ£¨¨©
ziipaa ereiqe ezwizy jkle ,edcy jeza lzekd z` dpea dz`y jkl

.dlignl zaygp dpi` lzekd

:sqep dyrn `xnbd zxtqndéòøàa à÷ãéa ì÷L àðäk áøly dcya - ©©£¨¨©¦§¨§©§¥
`le ,exiag dcyl edcy oiay zevignd z` lhpe min shy qpkp `pdk ax

`ed okid rcep.dligza zevignd eid myy zecyd ipy oiay leabdìæà̈©
déãéc àìc àòøàa àãeb øãäedcy oia ycg lzek dpae `pdk ax jld - ¨©¨§©§¨§Ÿ¦¥

df ici lre ,exiag dcy jeza al zniy `la lzekd z` dpae exiag dcyl

.ely dcyd agxed
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oifge` mipya cenr n sc ± oey`x wxt'iaeh zxecdn seziya oihib

éàî àîúñlqt cg ,`nzq ediipia `ki`e ,lirl sqei ax xn` ipyil ixzc meyn Ð

xn` `le ,"eaezk" `nzq odl xn` i` opiknq i`n` :`kd iraw jkld .xykn cge

"exnhi`" inp edl xn` `le "`ziixaae `weya eaziz" edl?`zxinh `zpzn ied in

`l e`?`rcen `zxinh `zpzn `ied `lc `pniwe`c ,i`w `rcen`c oiyxtn yie

`rcen `ied in `nzq la` .dzxiagl?`le

`c `pyil `eddlc ,llk `xidp`nzq opixn

epiidc ,`rcen `ied `l i`ce Ð dleqt

.`zxinhïðéùééç àì,`zxinh dpi`c Ð

.dxyk `l`ïðéùééç`le `zxinhl Ð

opixcdn `l Ð opiabn i`e .da opiabn

`lc iy` ax xn`w `lc epiide .`caer

`kide ,`ed wtqc Ð opiyiig `l` opiabn

.mewiz Ð `rx` `niiwcïðéùééç àúëìäåÐ

jeza aezkl jixv jklde ,da opiabn `lc

denzge `weya deazk" epl xn` jke :xhyd

deazk" `l` xn` `lc ab lr s`e ."`xaa

minkg epwzy enk dpzn xhy mzq Ð "el

.xn`wäðùîäðòè äîò ïéàù ä÷æç ìë
ä÷æç äðéàmipy yly zwfga oia Ð

mei zwfga oia ,zepli`e mizae zerwxwc

wifg` :(` ,e) lirl opixn`c jpd oebk ,cg`

oerhl jixvc xn`we .ixiin ,'ek icxedl

oirhc oeik jklde ,da wifgd gk dfi`n

jezne df rwxwl cxi oicay ,`ilrn `zprh

,minkg exn`y dwfg xeriyk da wifgd jk

oi`e ,dwfg `ied Ð dgin `le wzy dfe

rwxwl cxi ici lr `l :xnel on`p xrxrnd

egipd dnl Ð ok m`c .izeyx `la `l` ,ily

.wifgdlíìåòî øáã íãà éì øîà àìù
ä÷æç äðéà.`hiyt :jixt `xnba Ðíåùî

äùåøégkn dwfg ipy dizlk` :xne`y Ð

.ezen meia da wfgen didy ,ia` zyexiåðéà
äðòè êéøöoi`c ,eia` cil `a j`id xnel Ð

.ecil e`a j`id eia` zerwxwa iwa mc`

.`xnba yxtn ikde .cg` mei da wfged eia` z` e`xy ,ira micra di`x ,edine

àøîâàèéùô.dwfg dpi` Ð dprh el oi`c oeikc Ðäéì äðáæ ïáæéî`rx` i`d Ð

.exhy ca`e ,dgwl xrxrnd dfnêøèù éåçà éì éøîàrcil ,oipica iwa epi`y Ð

.zcner xhy mewna dwfgyïì òîùî à÷oirh `l i`e ,dil opiprh Ð oirh i`c Ð

,dil opipndn Ð ikd oirh ded i`c `kdn opirny .orhinl dil opitli `l ep` Ð

.zepey`x zeprh yigkn df oi`c ,orehe xfeg iexw epi` `peeb i`dkcà÷ãéá ì÷ù
äéòøàá.onewn rcep `le ,zevignd z` lhpe ,edcya qpkp min shy Ðàãåâ øãä

'åëdcya lzekd dyre ,ely rwxw aigxde ,epky oial epia ycg lzek dyr Ð

.exiagé÷æçà àäåriiqe `z`c :dinwl xn`ck ,ez`evae eit lr lzek izipay Ð

izwfgd mbe ,iziyr eit lry oeike .inc "ipwe wefg" il xn`c o`nke ,i`cda `ceb

ixd Ð wzy `l` dgin `le rci `ede ely rwxwa ily lzek didy ,minei e` mei

.wifgd `l dwfg ipye ,dizzp `l :oirh ded jci`e .dprh dnr yiy dwfg izwfg

ïàîë äéì øîà,dwfg `ied cg` mei zwfg jl `xiaqc Ð "iwifg` `de" zprh Ð

.dgin `le xrxrn rcic `kidäãåäé éáøëmipy ylyc mrh ilzc ,oizipznc Ð

cin rcil lkeiy ,mei jldn jeza aexw m` `d .'ek dpy `intq`a `diy ick

,hp) oiwxt idlya ,inp iqei iaxa l`rnyi iaxke .dwfg didz Ð dgni `le ,rciyk

iax iptl `a ,oitzeyd xvgl eizepelg gzty cg` mc`a dyrn :opax epz ,(a

.dwfg `ied xzl`l Ð eipta :dil `xiaqc meyn zwfgd :el xn` ,l`rnyiïéà
'åë äëìä.opira meil mein mipy yly dwfg xac lkc :ixn`c ,opaxk `l` Ðàäå
'åë ìéçàdidy e`xy micr il yic ,rwxw il dpwdy zi`ce dprh il yi `de Ð

.inc "ipwe wfg jl" xn`c o`nke ,lzekd zepal il riiqnàéä úåòèá äìéçîÐ

.ely jeza dpea dz`y rcei did `lyúãáò äåä éîdz` mb `l` .dinza Ð

.jly jeza dpea dz`y ziid xeaqke ,zirh
ãç
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àìùdpafc ipeltn dizpiaf" xn` m` elit`c oicd `ede Ð mlern xac mc` il xn`

`d `l` .`tiq ipzwck ,"il zxkn dz`" xn`iy cr dwfg `ied `lc "jpin

jit gzt" ied `lc opireny`l Ð "mlern xac mc` il xn` `ly" hwpinl dil `ticr

.`xnba xn`ck ,"ml`lixn`ixhy ze`xdl lke` `lyke Ð jxhy (il) ieg` il

`l" xne`yk la` .dizlfby exn`i ,eizcqtdy

exn`i `l Ð "mlern [xac] mc` il xn`

izwfgde icia egin `ly izi`x `l` ,dizlfby

.il lgny `vnpe ,da

àäålzek izipa :qxhpewd yxit Ð il iwfg`

Ð dyr ezevnay oeike .il riiq `ede ,eit lr

xn`wcnc :dywe .dprh dnr yiy dwfg ied

`l `zyd crc rnyn ,"lig` `de" ikd xza

xzl`lc :cere .dlign mrhn da wifgn ded

i`ed zerha dlign xninl ongp axl dil ded

,epnn gwly oirh ded opr axc ,yxtl d`xpe

zeidl dvex dide ,dgwly micr el eid `le

e`lc ongp ax dil xn` ike .dwfg zxezn on`p

s`c ,lig` `de :opr ax el aiyd Ð `id dwfg

`dz Ð "dizgwl" xnel on`p epi`y it lr

dide .i`cda `ceba riiqc ,dlign mrhn ily

`ibeqd oi`e .ereiqa dcen did e` ,micr el

.ok zgken

àìùÐ `hiyt mlern xac mc` il xn`

jixt i`nc :xi`n iax axd epixenl dyw

`l` :`xnb jixt (a ,gk) lirl `d ?"`hiyt"

my yxite ,'ek dprh dnr oi`y dwfg dzrn

`ly]" xn` elit`c ,oey`x yexit zetqeza

:xnel d`xpe jixt "mlern xac mc` il [xn`

dpafc ipeltn" elit`c rnync ,`tiq gknc

."`hiyt" jixt ,dwfg `ied `l "dzpiaf jpin

`yix` jxtinl dil `pnc ,wgec df ik d`xpe

wcinl `ki` `yixn `dc ?`tiq`n ith

:il d`xpe `yixl `tiqn ith jextile ,`kti`

,op` dil oerhpc dizrc` wiqn `l dywnc

dprhc `hiyt :jixt ikdlejzrc `wlqc :ipyne dprh dpi`c ,zlren dpi` `cixb

yi cere .lgn e` el xkn i`ce Ð mipy yly dgin `lc oeikc ,op` dil oerhpc

oizipznac :dyw la` ."`hiyt" jixt xeyn itli `lc l`rnyi iaxc opaxlc :xnel

oizipznc ,cg` meic dwfg` jixtc d`xpe l`rnyi iaxk oizipzne ,opax exkfed `l

.qxhpewd yxitck ,"dwfg lk" ipzwcn ,da ixii` inp

ïàîë:(a ,gl) lirl opr ax xn`dc :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw Ð dcedi iaxk

el xnel oileki oi`y micr ipta d`gn l`eny xnc dipin il `yxtn icicl

,`cga dizeek xaq `nye dcedi iaxk `lc epiide ,d`gn eipta ira `lc rnyn .'ek

.`cga dilr bilteøîà`aa) "jyp edfi`" wxtac :dywe Ð i`ed zerha dlign dil

`rx` `xcd Ð ipw `l `zknq` opax xen`c `zyd :ongp ax xn` (a ,eq `rivn

xkend :xnzi` `de ?dlign `ied `l zerha dlign ongp ax xaqc `xninl .ixit ixcde

dipin opiwtn `l Ð lik`e hiny i`c `picene :ongp ax xn`e ,'ek exiagl lwc zexit

,ziaxk ifgine Ð d`eld `kd :qxhpewd yxite .d`eld `kde ipiaf mzd :ipyne

gwl oebk ,xkna `l` ziax wa` oi`e .enc dvevw ziaxke ,ecil e`a d`elda dlgzny

`ied zerha dlign ongp axl mewn lkac rnyn mzdc .oizipzn yixc zexit epnn

,edine dlign `ied `lc ongp ax xaq `kde ,ziaxk ifginc ,d`elda mzdn xa ,dlign

`la `zpkync (` ,aq) `wxit yixa mzd `piax xn` `dc ,eyexit lr dyw ikd e`la

bilt `lc `nzqne ,dvevw ziax aiyg `lc ,dell delnn oixifgn oi` epipica `ziikp

`ied `lc ongp ax xaq mewn lkac :eyexit ikdc ,mz epiaxl d`xpe ongp ax dilr

mzd :ongp ax inp xn`w (` ,dl `rivn `aa) "ciwtnd" yixae .`kd xn`ck ,dlign

`l` .xfeg zerha oipwc xn` inp (` ,ci) oihibc `nw wxt seqae ,`ed zerha `ney

rcei xkend did elit`y ,zerha dlign `ied `le ipiaf mzdc ,ongp axc `nrh epiid

`kd la` .ipwne xnbe ,dizepnida ewilc dil `gipc ,xfeg did `l Ð xefgl lkeiy

`id `zknq`c ,melk epi` xknde ,xkn zxeza `l` dil ipwn epi` delde ,d`eld `ied

edf rcei did `l d`pe` iaeze`l ira dedc `axe .mipiica `vei oi` ziax wa`c ,dpew did ziax zxeza ozep did m` la` .ixit inp ixcd Ð `rx` `xcdc oeike ,ipwne xnb `l

zazenc` :xnelk ,`ax zxaq itl zipelii`n aiyn did ongp axe .ipwne xnb jixtck ,zerha dlign `ied `l `kdc ,d`pe`n melk dywn did `l Ð rcei did m`y ,yexitd

.ziyixtck ,wlgl dz` jixv jgxk lr `l` ,zipelii`n oriiqz Ð d`pe`n il

`z`
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קה oifge` mipya cenr n sc ± oey`x wxt'iaeh zxecdn seziya oihib

éàî àîúñlqt cg ,`nzq ediipia `ki`e ,lirl sqei ax xn` ipyil ixzc meyn Ð

xn` `le ,"eaezk" `nzq odl xn` i` opiknq i`n` :`kd iraw jkld .xykn cge

"exnhi`" inp edl xn` `le "`ziixaae `weya eaziz" edl?`zxinh `zpzn ied in

`l e`?`rcen `zxinh `zpzn `ied `lc `pniwe`c ,i`w `rcen`c oiyxtn yie

`rcen `ied in `nzq la` .dzxiagl?`le

`c `pyil `eddlc ,llk `xidp`nzq opixn

epiidc ,`rcen `ied `l i`ce Ð dleqt

.`zxinhïðéùééç àì,`zxinh dpi`c Ð

.dxyk `l`ïðéùééç`le `zxinhl Ð

opixcdn `l Ð opiabn i`e .da opiabn

`lc iy` ax xn`w `lc epiide .`caer

`kide ,`ed wtqc Ð opiyiig `l` opiabn

.mewiz Ð `rx` `niiwcïðéùééç àúëìäåÐ

jeza aezkl jixv jklde ,da opiabn `lc

denzge `weya deazk" epl xn` jke :xhyd

deazk" `l` xn` `lc ab lr s`e ."`xaa

minkg epwzy enk dpzn xhy mzq Ð "el

.xn`wäðùîäðòè äîò ïéàù ä÷æç ìë
ä÷æç äðéàmipy yly zwfga oia Ð

mei zwfga oia ,zepli`e mizae zerwxwc

wifg` :(` ,e) lirl opixn`c jpd oebk ,cg`

oerhl jixvc xn`we .ixiin ,'ek icxedl

oirhc oeik jklde ,da wifgd gk dfi`n

jezne df rwxwl cxi oicay ,`ilrn `zprh

,minkg exn`y dwfg xeriyk da wifgd jk

oi`e ,dwfg `ied Ð dgin `le wzy dfe

rwxwl cxi ici lr `l :xnel on`p xrxrnd

egipd dnl Ð ok m`c .izeyx `la `l` ,ily

.wifgdlíìåòî øáã íãà éì øîà àìù
ä÷æç äðéà.`hiyt :jixt `xnba Ðíåùî

äùåøégkn dwfg ipy dizlk` :xne`y Ð

.ezen meia da wfgen didy ,ia` zyexiåðéà
äðòè êéøöoi`c ,eia` cil `a j`id xnel Ð

.ecil e`a j`id eia` zerwxwa iwa mc`

.`xnba yxtn ikde .cg` mei da wfged eia` z` e`xy ,ira micra di`x ,edine

àøîâàèéùô.dwfg dpi` Ð dprh el oi`c oeikc Ðäéì äðáæ ïáæéî`rx` i`d Ð

.exhy ca`e ,dgwl xrxrnd dfnêøèù éåçà éì éøîàrcil ,oipica iwa epi`y Ð

.zcner xhy mewna dwfgyïì òîùî à÷oirh `l i`e ,dil opiprh Ð oirh i`c Ð

,dil opipndn Ð ikd oirh ded i`c `kdn opirny .orhinl dil opitli `l ep` Ð

.zepey`x zeprh yigkn df oi`c ,orehe xfeg iexw epi` `peeb i`dkcà÷ãéá ì÷ù
äéòøàá.onewn rcep `le ,zevignd z` lhpe ,edcya qpkp min shy Ðàãåâ øãä

'åëdcya lzekd dyre ,ely rwxw aigxde ,epky oial epia ycg lzek dyr Ð

.exiagé÷æçà àäåriiqe `z`c :dinwl xn`ck ,ez`evae eit lr lzek izipay Ð

izwfgd mbe ,iziyr eit lry oeike .inc "ipwe wefg" il xn`c o`nke ,i`cda `ceb

ixd Ð wzy `l` dgin `le rci `ede ely rwxwa ily lzek didy ,minei e` mei

.wifgd `l dwfg ipye ,dizzp `l :oirh ded jci`e .dprh dnr yiy dwfg izwfg

ïàîë äéì øîà,dwfg `ied cg` mei zwfg jl `xiaqc Ð "iwifg` `de" zprh Ð

.dgin `le xrxrn rcic `kidäãåäé éáøëmipy ylyc mrh ilzc ,oizipznc Ð

cin rcil lkeiy ,mei jldn jeza aexw m` `d .'ek dpy `intq`a `diy ick

,hp) oiwxt idlya ,inp iqei iaxa l`rnyi iaxke .dwfg didz Ð dgni `le ,rciyk

iax iptl `a ,oitzeyd xvgl eizepelg gzty cg` mc`a dyrn :opax epz ,(a

.dwfg `ied xzl`l Ð eipta :dil `xiaqc meyn zwfgd :el xn` ,l`rnyiïéà
'åë äëìä.opira meil mein mipy yly dwfg xac lkc :ixn`c ,opaxk `l` Ðàäå
'åë ìéçàdidy e`xy micr il yic ,rwxw il dpwdy zi`ce dprh il yi `de Ð

.inc "ipwe wfg jl" xn`c o`nke ,lzekd zepal il riiqnàéä úåòèá äìéçîÐ

.ely jeza dpea dz`y rcei did `lyúãáò äåä éîdz` mb `l` .dinza Ð

.jly jeza dpea dz`y ziid xeaqke ,zirh
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àìùdpafc ipeltn dizpiaf" xn` m` elit`c oicd `ede Ð mlern xac mc` il xn`

`d `l` .`tiq ipzwck ,"il zxkn dz`" xn`iy cr dwfg `ied `lc "jpin

jit gzt" ied `lc opireny`l Ð "mlern xac mc` il xn` `ly" hwpinl dil `ticr

.`xnba xn`ck ,"ml`lixn`ixhy ze`xdl lke` `lyke Ð jxhy (il) ieg` il

`l" xne`yk la` .dizlfby exn`i ,eizcqtdy

exn`i `l Ð "mlern [xac] mc` il xn`

izwfgde icia egin `ly izi`x `l` ,dizlfby

.il lgny `vnpe ,da

àäålzek izipa :qxhpewd yxit Ð il iwfg`

Ð dyr ezevnay oeike .il riiq `ede ,eit lr

xn`wcnc :dywe .dprh dnr yiy dwfg ied

`l `zyd crc rnyn ,"lig` `de" ikd xza

xzl`lc :cere .dlign mrhn da wifgn ded

i`ed zerha dlign xninl ongp axl dil ded

,epnn gwly oirh ded opr axc ,yxtl d`xpe

zeidl dvex dide ,dgwly micr el eid `le

e`lc ongp ax dil xn` ike .dwfg zxezn on`p

s`c ,lig` `de :opr ax el aiyd Ð `id dwfg

`dz Ð "dizgwl" xnel on`p epi`y it lr

dide .i`cda `ceba riiqc ,dlign mrhn ily

`ibeqd oi`e .ereiqa dcen did e` ,micr el

.ok zgken

àìùÐ `hiyt mlern xac mc` il xn`

jixt i`nc :xi`n iax axd epixenl dyw

`l` :`xnb jixt (a ,gk) lirl `d ?"`hiyt"

my yxite ,'ek dprh dnr oi`y dwfg dzrn

`ly]" xn` elit`c ,oey`x yexit zetqeza

:xnel d`xpe jixt "mlern xac mc` il [xn`

dpafc ipeltn" elit`c rnync ,`tiq gknc

."`hiyt" jixt ,dwfg `ied `l "dzpiaf jpin

`yix` jxtinl dil `pnc ,wgec df ik d`xpe

wcinl `ki` `yixn `dc ?`tiq`n ith

:il d`xpe `yixl `tiqn ith jextile ,`kti`

,op` dil oerhpc dizrc` wiqn `l dywnc

dprhc `hiyt :jixt ikdlejzrc `wlqc :ipyne dprh dpi`c ,zlren dpi` `cixb

yi cere .lgn e` el xkn i`ce Ð mipy yly dgin `lc oeikc ,op` dil oerhpc

oizipznac :dyw la` ."`hiyt" jixt xeyn itli `lc l`rnyi iaxc opaxlc :xnel

oizipznc ,cg` meic dwfg` jixtc d`xpe l`rnyi iaxk oizipzne ,opax exkfed `l

.qxhpewd yxitck ,"dwfg lk" ipzwcn ,da ixii` inp

ïàîë:(a ,gl) lirl opr ax xn`dc :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw Ð dcedi iaxk

el xnel oileki oi`y micr ipta d`gn l`eny xnc dipin il `yxtn icicl

,`cga dizeek xaq `nye dcedi iaxk `lc epiide ,d`gn eipta ira `lc rnyn .'ek

.`cga dilr bilteøîà`aa) "jyp edfi`" wxtac :dywe Ð i`ed zerha dlign dil

`rx` `xcd Ð ipw `l `zknq` opax xen`c `zyd :ongp ax xn` (a ,eq `rivn

xkend :xnzi` `de ?dlign `ied `l zerha dlign ongp ax xaqc `xninl .ixit ixcde

dipin opiwtn `l Ð lik`e hiny i`c `picene :ongp ax xn`e ,'ek exiagl lwc zexit

,ziaxk ifgine Ð d`eld `kd :qxhpewd yxite .d`eld `kde ipiaf mzd :ipyne

gwl oebk ,xkna `l` ziax wa` oi`e .enc dvevw ziaxke ,ecil e`a d`elda dlgzny

`ied zerha dlign ongp axl mewn lkac rnyn mzdc .oizipzn yixc zexit epnn

,edine dlign `ied `lc ongp ax xaq `kde ,ziaxk ifginc ,d`elda mzdn xa ,dlign

`la `zpkync (` ,aq) `wxit yixa mzd `piax xn` `dc ,eyexit lr dyw ikd e`la

bilt `lc `nzqne ,dvevw ziax aiyg `lc ,dell delnn oixifgn oi` epipica `ziikp

`ied `lc ongp ax xaq mewn lkac :eyexit ikdc ,mz epiaxl d`xpe ongp ax dilr

mzd :ongp ax inp xn`w (` ,dl `rivn `aa) "ciwtnd" yixae .`kd xn`ck ,dlign

`l` .xfeg zerha oipwc xn` inp (` ,ci) oihibc `nw wxt seqae ,`ed zerha `ney

rcei xkend did elit`y ,zerha dlign `ied `le ipiaf mzdc ,ongp axc `nrh epiid

`kd la` .ipwne xnbe ,dizepnida ewilc dil `gipc ,xfeg did `l Ð xefgl lkeiy

`id `zknq`c ,melk epi` xknde ,xkn zxeza `l` dil ipwn epi` delde ,d`eld `ied

edf rcei did `l d`pe` iaeze`l ira dedc `axe .mipiica `vei oi` ziax wa`c ,dpew did ziax zxeza ozep did m` la` .ixit inp ixcd Ð `rx` `xcdc oeike ,ipwne xnb `l

zazenc` :xnelk ,`ax zxaq itl zipelii`n aiyn did ongp axe .ipwne xnb jixtck ,zerha dlign `ied `l `kdc ,d`pe`n melk dywn did `l Ð rcei did m`y ,yexitd

.ziyixtck ,wlgl dz` jixv jgxk lr `l` ,zipelii`n oriiqz Ð d`pe`n il

`z`

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

éLà áø ,ïðéLééç àì :øîà àðéáø ?éàî àîúñ§¨¨©¨¦¨£©¨¨§¦©©©¦
.ïðéLééç :àúëìäå .ïðéLééç :øîàäðùîä÷æç ìk £©¨§¦©§¦§§¨¨§¦©¨£¨¨

äðòè dnò ïéàL¯øîà ?ãöék .ä÷æç dðéà ¤¥¦¨©£¨¥¨£¨¨¥©¨©
:Bì øîà àeäå ?élL CBúa äNBò äzà äî :Bì¨©¨¤§¤¦§¨©

íìBòî øác íãà éì øîà àlL¯;ä÷æç dðéà ¤Ÿ¨©¦¨¨¨¨¥¨¥¨£¨¨
éáà" ,"äðzîa éì zúpL" ,"éì zøënL"døëî E ¤¨©§¨¦¤¨©¨¦§©¨¨¨¦§¨¨

éáà" ,"éì"äðzîa éì dðúð E¯àaäå .ä÷æç Bæ éøä ¦¨¦§¨¨¦§©¨¨£¥£¨¨§©¨
äLeøé íeMî¯éøö Bðéà.äðòè Càøîâ!àèéLt ¦§¨¥¨¦©£¨§¦¨

,àòøà éàä déì dðaæ ïaæéî àøáb éàä :àîéúc eäî©§¥¨©©§¨¦§©§©¨¥©©§¨
:øáñ ,éëä øîà÷c éàäå ,ñkøéàå déì äåä àøèLe§¨¨£¨¥§¦§©§©§¨¨©¨¦¨©
éåçà :éì éøîà ,àòøà éàä éì dðaæ ïaæéî àðéîà éà¦¨¦¨¦§©§©¨¦©©§¨¨§¦¦©£¥
Cì äåä àøèL àîìc :ïðà déì àîéì Ckìä .CøèL§¨¨¦§¨¥¨¥£©¦§¨§¨¨£¨¨

ét çút" äæ ïBâk ,ñkøéàå.ïì òîLî à÷ ,àeä "ílàì E §¦§©§¤§©¦§¦¥¨©§©¨
øãä ìæà ,déòøàa à÷ãéa ì÷L ïðò áø .(ïîéñ á"ðò)©¨¨§©¦§¨§©§¥£©£©
øîà ,ïîçð áøc dén÷ì àúà ;déøáçc déòøàa àãeb¨§©§¥§©§¥£¨§©¥§©©§¨£©

.øãä ìéæ :déì¯!éì é÷éæçà àäå¯?ïàîk :déì øîà ¥¦£©§¨©£¦¦¦£©¥§©
øzìàì åéðôa ìk :éøîàc ìàòîLé éaøå äãeäé éaøk§©¦§¨§©¦¦§¨¥§¨§¦¨§¨¨§©§©

.eäééúååk àúëìä úéì ?ä÷æç éåä¯àäå :déì øîà ¨¥£¨¨¥¦§§¨§¨©§£©¥§¨
!éàãäa àãeâa òéiñå àúàc ,ìéçà¯äìéçî :déì øîà ©¥©£¨§©©§¨©£©£©¥§¦¨

éëéä ék .zãáò àì zòãé äåä éà Côeb zà ;àéä úeòèa§¨¦©§¨¦£¨¨§©§¨¨§©§¦¥¦
àðäk áø .òãé äåä àì éîð àeä ,zòãé äåä àì zàc§©§¨£¨¨§©§©¦¨£¨¨©©¨£¨
.déãéc àìc àòøàa àãeb øãä ìæà ,déòøàa à÷ãéa ì÷L§©¦§¨§©§¥£©£©¨§©§¨§¨¦¥

àúà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

בבא בתרא. פרק שלישי - חזקת הבתים דף מא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקו mipy` cenr `n sc ± oey`x wxt`nw `aa

øîà ãç.exiag ly jeza elzek liir `pdk ax Ðàúééöåà éúøúzexey izy Ð

ipa `ziive` zlz :(` ,ai `xza `aa) "oitzeyd"a opiqxbck ,dcyd ipt lr rwxw

.ipteb xqixzúìú åâî éúøúediiexzc .cg`d cirny ylyd on `ziive` izxz Ð

.ixz `ki` zlz llkac ,liir `ziive` izxzc ecen `dinäéì øîà`pdk ax Ð

.dcedi axlïàîëil zpiic Ð?ediiexz `dc

.ozecr lhaze ,i`dl i`d iygknäéì øîà
øæòìà ïá ïåòîù éáøë,ezenk dkldy Ð

.lld ziac `ail`eíéúàî úøîåà úçàåÐ

.mewn eze`a dry dze`a meid eze`a ,eid

äðî íéúàî ììëá ùéù,fef d`n epiidc Ð

dpey`x zky dpn lr zygkn dipy zk oi`e

zk la` .zg` dpn od oitiqen `l` ,dcirn

dpn eze` lr dipyl zygkn dpey`x

icdal ixz iwe` ipy dpn eze`ae ,oitiqeny

.mlyi `le ,dixn zwfga `penn iwe`e ,ixz

ïúåãò ä÷ìçð`l xn cidqnwc i`nc Ð

.xn cidqnwììëá ùé íéøîåà ììä úéá
äðî íéúàîyi ,inp `kd .dpn lhepe Ð

.dil xcdine ,izxz `ziive` zlz llka

äéì øîà.dcedi axl `pdk ax Ðàäå
'åë àúøâéà àðéúééîlld zia elit`c Ð

.ozecr dwlgpc ecenãéî øãäà äéì øîà
àúøâéà úéúééîã ãò`niiw dcedi axke Ð

.oicd dyrp oky ,olàúù÷á.mewn Ð

àúéìéòá.dilra =êðéî äðáæãzwfga Ð

.epnn dizgwl jpin dpafc xeaq iziidyøãã
äá.jl dpafc zxn`c `edd Ðãç åìéôà

àîåé,jcia dnwe`e ,jixac zn`l ick Ð

jxhvz `l aeye ,dwfg ipy zwfgde li`ed

dxkny eze` eilran dgwly micr `iadl

.gwell oiprehe ,yxeil oiprehc meyn .jl

jixv epi` gwn meyne dyexi meyn `adc

mei el dxkend da xcy di`x `l` ,dprh

.ira cg`éáéáç,ax ly ecec ,`iig iax Ð

deg` xa axc (` ,d) oixcdpqa opixn`ck

.`iig iaxc dizg` xae `iig iaxcäéì éøîàå
ede`xy micr `iadl jixv i`n` :iaiagl Ð

cg` mei ziaaç÷éì éåùò íãà ïéà éëå ?
äìéìáeze`a geix el oziy xg`l xeknle Ð

envr dlil?diqkp` i`dl inewe`l jl dede

iaxk ,edine .gwell oipreh `dc ,ef dprha

.`pwqn gkenck ,ol `niiw `iigäéúéæçå
äéúòãì.`iig iaxc Ðäéì ïéòè éàãi`d Ð

.onidn Ð "ildip dpafc `edd jpin dpaf icic i`nw" wifgn'åë øîà éòá éàã åâéî`zydc ,onidn Ð "dgwl jnny rcei ip`" `ziilrn dprh inp oirhc oeik ,jkld Ð

li`ed ,dprh dnr oi`y dwfg epiid Ð e`l m` jnn dgwl m` rcei ipi` la` ,jpin dpafc il xn`c zwfga dzpaf `ipltn :oirh ik la` .dprh dnr yiy dwfg dil `ied

.da xcc d`xp `l cg` mei elit`eàééç éáøã äéúååë.cg` mei el dxkend da xcy micr `iadl jixvc Ðäùåøé íåùî àáä.dgiwl meyn oicd `ede Ðäðòè êéøö ïéà
."ia`l zxkn dz`" xnele oerhl yxei jixv oi` Ð "dpzna il zzp dz`" "il zxkn dz`" oizipzn ipzwc ,lirlc dprh jd Ðäéàø ìáà,cg` mei da xcy ,micra Ð

.ikd opiwiic "melk jixv epi` dyexi meyn `ad" ipzw `lcn .ira `din'åë äéàø àì àîìéãåef `l` mlera dprh mey jixv oi` Ð dyexi meyn `ad :xn`w ikde Ð

.ira eia`l dpzipy dpzne dxikn zprh `le ,cg` mei zxic icr `l la` .dyxei ip` ia`n :cala'ek gwel ip`y `ni` zira i`e :opiqxb ikdyxeid ik xn`z m` elit` Ð

,jkld .icka ifef icy ied `l Ð rwxwd lran el dxkend dpaf i`cec `zlin dil `xixa `l eli` ,gwelc .yxein ith sicr gwel ,cg` mei eyixen dia xcc di`x jixv

.dprh `le di`x `l jixv oi`e ,dgwlyk xity `zlin` mw i`ceåá äàøð åäì àéòáéàdnke ekx` dnk cenl ,rwxw eze`a df gwell dxkend Ði`n ,eagx?`aiyg in

dxic zecrk di`x zecr?.dl iraw ol `niiw `iig iaxkc meyneïéôøèöî úåçå÷ì äùìùoreh ik dpy oerny da wifgde ,minid lk oae`x ly dzidy micr yiy dcy Ð

`z`e .mipy yly ixd Ð dpy da wifgde ,onwlck ,dxikn xhy el azke dcedil iel dxkn jk xg`e dpy iel wifgde ,xhya iell oerny dxkn jk xg`e ,oae`xn d`pwy

xdfil el did `l Ð egkn oi`a ep`y ,jnn dgwly oernye ,zign `le mipy yly epizyly oia epwfgd ixd :oreh dcedie ,oernyl dxkn `l ik xne`e ,xrxrnwe oae`x

,iypi` iwfgnck wifgdl mi`xi mz`y d`ex iziidy ,zegnl izyg `l Ð dpy `l` ,mipy yly wifgd `l mkn cg` lky itl :aiyn oae`xe .mipy ylyn xzei exhya

.dpy m` ik cg` lk mzwfgd `l jkitl ,dpy seql dfl df oixken mziidy liayay rcei iziid `leïéôøèöî,dfn df egwl xhyac oeikc .oae`x ciqtie ,zegewld Ð

`le ,mipy yly mkn cg` wifgd `ly Ð i`gn `lc i`d :oirh ivn Ð xhy `la la` .ciqtd Ð dgin `lcne ,oae`x rcie ,`lwl ewt` xhyay micr :jenqa ax yxtnck

.`zn`a (a ,hk) lirl opixn`ck ,iypi` iwfgnck eziwfg`øèùá ïìåëåexhyle epl dn Ð xrxrnd on gwly oey`x gwel la` ,i`w mipexg` zegewl ipy` Ð?yi m`c]

.[xrxrl leki oi`c `hiyt Ð xhy elàì÷ äéì úéà øèù.oirney lkde ,enzegle eazekl oitq`zny Ðàì÷ åäì úéì íéãòå.xhy `la micra dxikn Ðåäãù øëåîä
íéãò éðôá.ezeixg` eilr lawe Ðäáåâmicrc meyn Ð mrhe .dzeixg` eilr lawy ef dxikn ixg` eizerwxw xkn e` okyne caryy miqkpn elit` xkend on gweld Ð

.`lw edl zi` xhy `la micr :`nl` .zeixg`d xeriyk oixeg ipa xkenl gipdl mdl dide ,zeixg`a rwxw df xkny zegewld ercie ,`lwl iwtnúåçå÷ì éðàùs` Ð

.xacd exwgie eytyti ok m` `l` `linn `lw dil zil xhy `la micra dxiknc ab lr
åäðéà
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àúà.dil `xiaq xfrl` oa oerny iaxk dcedi axc wiqne Ð 'ek dcedi axc dinwl

df zygknd zecr :dcedi ax xn` (a ,l oixcdpq) "xxea df" wxtac :dnize

xne` cg`e dpal iwpx` xne` cg`a dl iwene .zepenn ipica dxyk Ð zewicaa df z`

ircxdp .oitxhvn oi` Ð oal dpn xne` cg`e ,xegy dpn xne` cg` la` .dxegy iwpx`

xne` cg`e oal dpn xne` cg` elit` :ixn`

oerny iaxk xen`c edpi`c wiqne .xegy dpn

biltc dcedi axc rnyn `kdc .xfrl` oa

`kdc xfrl` oa oerny iax` bilt ircxdp`

oa oerny iaxk inp dcedi axc :xnel yie

cg`c ixaq ircxdpc :ibilt `dae ,xfrl`

inc Ð oal dpn xne` cg`e xegy dpn xne`

iwiic `lc ,xfrl` oa oerny iaxc dizlinl

`lc xaq dcedi axe .iwpx`l ince ,icdq dia

dyrnd seb df oi`c mzdc ,iwpx`l llk inc

`ed xacd sebc ,dpn la` ,wecal odl did `l

iax dcenc xaqwe .iwiic Ð eilr oicirny

ozecr dlhac xegy dpna xfrl` oa oerny

miz`ne dpnl inc `le .lld zial elit`

dpne xegy dpn dncn `l` ,ith erhc iciarc

ly xne` cg`e oii ly ziag xne` cg`l oal

,ozecr dwlgpc `nlr ilek ecen `dac ,ony

.mzd `zi`ck

ä÷ìçðoa wgvi epiax dywd Ð ozecr

zka ixn`c ,i`ny zial :xy`

zecr edl iaiygc ,ozecr dwlgp zg`

lhaz inp micr izik izya elit`e Ð zygken

leqt e` aexw odn cg` `vnp iedc ,ozecr

wxta xn`ck ,d`n od elit` dlha ozecr

e`lc :wgvi epiax xne`e (a ,d) zeknc `nw

iaxk i`ny ziac xninl epivnc ,`id `kxit

mixac dna :mzd xn`c ,edl `xiaq iqei
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,`l e`ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©
úøîBà úçàL íéãò ézék ézLdel ipeltäðî,ipeltn [fef d`n `edy-] §¥¦¥¥¦¤©©¤¤¨¤

úøîBà úçàåyíéúàî,[mewn eze`ae onf eze`a meid eze`a] ,del fef §©©¤¤¨©¦
äðî íéúàî ììëa LiLmiz`n dely dcirny dipyd zkd ixacay - ¤¥¦§©¨©¦¨¤

,df xac lr dpey`xd zkd z` miyigkn mpi`e fef d`n dely mb llkp fef

zkd mitqepd fef d`nd lr j` ,fef d`n cer dely mitiqeny `l`

fef d`nd iabl wx mzecr milawn jkle ,mze` dyigkn dpey`xd

.mipey`xdL úçà úk ìò ,e÷ìçp äî ìòcrøîBà ãçàdel ipelt,äðî ©©¤§§©©©©¤¤¨¥¨¤
íéúàî øîBà ãçàå,fef,ïúeãò ä÷ìçð ,íéøîBà éànL úéaLmpi`y oeik §¤¨¥¨©¦¤¥©©§¦¤§§¨¥¨

.zecr o`k oi`e dk xne` dfe dk xne` df ,deya mdipy micirnìlä úéáe¥¦¥
äðî íéúàî ììëa Lé ,íéøîBàfef miz`n dely cirny cg`d ixaca - §¦¥¦§©¨©¦¨¤

d`n aiigy micirny micr ipy o`k yiy `vnp ,fef d`n dely mb llkp

`pdk ax qpkpy cirdy cg`d ixaca o`k ok enke .mzecr milawne ,fef

mipyy `vnp ,zexey izy mipt lk lr qpkpy mb llkp zexey yly

ax el wqt okle ,mzecr milawne ,exiag dcya zexey izy qpkpy micirn

.jk lr el mlyl dcedi

déì øîà,xfrl` oa oerny iaxk il zwqt ji` ,dcedi axl `pdk axàäå ¨©¥§¨
àáøònî àzøbéà Cì àðéúééîl`xyi ux`n zxbi` jl `iai ip` ixde - ©§¦¨¨¦©§¨¦©£¨¨

øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ïéàci`ny zia zwelgn z` x`iay dna §¥£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨
deya micirn micrd ipy oi` zk eze`ay ote`ay mihwep `l` ,lld ziae

.mzecr ztxhvn oi`y micen lld zia mbdéì øîà,`pdk axl dcedi ax ¨©¥
e ,oey`xd enewnl lzekd z` cin xfgdéúéz éëìoi`y zxbi` `iazyke - §¦¥¥

.my x`eaiy itk dkldd weqt` ,xfrl` oa oerny iaxk dkld

:dprh dnr yiy dwfg oipra sqep dyrn `xnbd d`ianøãc àøáb àeää©©§¨§¨
éðL òaøà àúéìéòa àzL÷a'`zyw' `xwpd mewna xby mc`a dyrn - §©§¨§¦¦¨©§©§¥

,mipy rax` ziad iab lry diilraàúéác éøàî àúà,ziad lra ribd - ¨¨¨¥§¥¨
déçkLà,ziaa xb ipelt z` `vne -déì øîàziad lradúéòa éàî ©§§¥¨©¥©¨¦

àúéa éàäa,ily `edy df ziaa jiyrn dn -déì øîà,ziad lral §©¥¨¨©¥
péî dðáæc dzðéáæ àéðìtîCxeaq iziide ipelt mc`n ziad z` izipw - ¦§¨§¨§¦§¨§©§¨¦¨

.jnn df zia dpw `edy

àúàipeltdéì øîà ,àéiç éaøc dén÷ì,`iig iaxøãc éãäñ Cì úéà éà ¨¨§©¥§©¦¦¨¨©¥¦¦¨©£¥§¨
àîBé ãç eléôàå dépéî zðáæc eäéà daepnny ipelty micr jl yi m` - ¨¦§©§©§¦¥©£¦©¨

,cg` mei wx elit`e jl dxkny iptl dfd ziaa xb rwxwd z` zipw

Cãéa dì àðîé÷Bàyly dwfg jl yiy oeik ,jzwfga ziad z` cinr` - ¦§¨¨§¨¨
ipeltn rwxwd z` zipwy dprh dnr yiy dwfg `ide ,ziaa zxby mipy

.cg` mei da wfgen didy reciyàì éàålr eciriy micr jl oi` m`e - §¦Ÿ
,jkàì`idy meyn ,mipy yly ea zwfgdy s` lr df ziaa zekfl lkez Ÿ

.dprh `la dwfg

cy micr `iadl ipeltl jixvdy lr `iig iaxl dywd axmei xkend da x

:cg`éáéáçc dén÷ àðáéúé äåä ,áø øîà`iig iax icec iptl izayi - ¨©©£¨¨¦§¨©¥©£¦¦
,df oic xn`ykdéì éøîàåz` e`xy micr `iadl eze` jixvn dz` recn §¨§¦¥

,cg` mei ziaa xb ziad z` el xkny ipeltçwéì éeNò íãà ïéà éëå§¦¥¨¨¨¦©
äìéla øBkîìåokn xg`l cine dlila zia dpew mc`y ievn `l ike - §¦§©©§¨

,cg` mei elit` llk my xb `le xg`l ziad z` xken `ed dlild eze`a¥

wifgny dfl dxkn cine milradn ziad z` dpw ipelt o`k mb ile` ok m`e

.cg` mei elit` my xb `le ,eiykr da

,xne`e ax jiynnedézòãì déúéæçåiax icec ly ezrca izppeazde - ©£¦¥§©§¥
y xaq ok`y ,`iigdéì øîà éàxrxrnl wifgndpéî dðáæ éãéc éàn÷C ¦¨©¥©©¦¦©§¨¦¨

,jnn dfd ziad z` ipelt eze` dpw ipta -ïîéäîa on`p -éòa éàc Bbéî §¥¨¦§¦¨¥
péî dzðáæ àðà déì øîàCenvr `edy xnele xwyl leki didy jezn - ¨©¥£¨§©§¨¦¨

yly ea wifgd ixdy ef dprha on`p dide xrxrnd z`n ziad z` dpw

eipta eze` dpw ,ziad z` el xkny ipelt eze`y ezprha on`p jkl ,mipy

.xrxrndn

:`iig iax ixack epizpynn di`x d`ian `xnbdéaøc déúååk ,àáø øîà̈©¨¨§¨¥§©¦
àøazñî àéiç,cg` mei my xb ipelty micr `iadl jixvyéðz÷c- ¦¨¦§©§¨§¨¨¥

epizpyna epipyyéøö Bðéà äMeøé íeMî àaä''äðòè Cjixv epi`-] ©¨¦§¨¥¨¦©£¨
:`xnbd zwiicn ,[milrad z`n rwxwd z` dpw eia`y oerhlàeä äðòè©£¨

éòa äéàø àä ,éòa àìc`le 'dprh jixv epi`' dazk dpyndy jkn - §Ÿ¨¥¨§¨¨¨¥
z`n dze` dpw eia`y oerhl jixv epi` mpn`y rnyn 'melk jixv epi`'

oicd `ede .cg` mei my xb eia`y micra di`x `iadl jixv j` ,milrad

ziad z` dpw ipelty oerhl jixv epi` mpn`y ipeltn zia dpwy gwela

.cg` mei ipelt da xby di`x `iadl mipt lk lr jixv j` ,milradn

:`xnbd dgecéòa äðòè àìå éòa äéàø àì àîìãårwxw yxeid ile` - §¦§¨Ÿ§¨¨¨¥§Ÿ©£¨¨¥
z`n dze` dpw eia`y oerhl `le my xb eia`y di`x `l `iadl jixv oi`

ueg dyexi meyn `ady dpeekd 'dprh jixv epi`' oeylde ,milrad

eia`y `l ,zxg` dprh mey siqedl jixv epi` 'dyxei ip` ia`n' ef dprhn

.dze` dpwy `le da xb

:`xnbd dgec cer,àîéà úéòaéàådyexi meyn `ady xn`z m` elit` §¦¨¦¥¨
gwel zeeydl oi` mewn lkn ,cg` mei da xb eia`y di`x `iadl jixv

meyn ,di`x `iadl jixv epi`e sicr gwely xnel jiiy mlerle ,yxeil

yéãëa éæeæ éãL àìc ç÷Bì éðàL,xnelk ,mpgl eizern z` wxef epi`y - ©¦¥©§Ÿ¨¥¥¦§¦
xxal wcwcn `ed dgiwld zryay ixd ,dpewy gwnd lr mlyny oeik

dprh `l jk xg` jixv epi` jkle ,xrxrndn rwxwd z` dpw xkendy

.di`x `le

:`iig iax ly epica zwtzqn `xnbdeäì àéòaéà`iig iax xn`y oica ¦©§¨§
xby di`x `iadl jixv rwxwd lran dze` dpwy ipeltn rwxw gweldy

,cg` mei el dxkend daàî Ba äàøðé`vnp xkend z` e`x micr m` - ¦§¨©
z` ccen eze` e`xy oeik m`d ,edn ,dagxe dkx` cecnl ick rwxwa

xby zecrk aygp df ixde ,dze` dpw seqaly xazqn dzepwl ick rwxwd

.ynn da xby e`xy micr `iadl jixvy e` ,da

àéä àéä ,éiaà øîà.da xbk `ed ixd dze` cecnl da d`xp -,øîà àáø ¨©©©¥¦¦¨¨¨©
y iptn ,da xbk aygp epi` dccenl rwxwa d`xpøàéñã) Léðéà ãéáò̈¦¦¦

àòøà øéiñc] (äéòøàïéáæ àìå [dzepwl ick rwxw cecnl ieyr mc` - §©¥©§¨§Ÿ¨¦
xby ede`xy cr da xby zecrl aygp oi` jkl ,dze` dpew epi` seqale

.ynn da

,cgi miyp` dyly ici lr dzyrpy mipy yly zwfg oic zx`an `xnbd

:zg` dpy mewna xb cg` lkyìLúBçB÷ì äLdzidy micr yiy dcy - §Ÿ¨¨
okn xg`l ,oae`xn d`pwy orehe zg` dpy da wifgd oernye ,oae`x ly

dcedil iel dxkne ,zg` dpy iel da wifgde xhya iell oerny dxkn

dcya ewifgd mzyly ixeic sexivay `vnp ,zg` dpy da wifgde xhya

`le ely `id dcydy el xne`e xrxrne dcedil oae`x `ae .mipy yly

yly cgi epzyely epwfgdy oeiky dcedi el orehe ,oernyl llk dxkn

aiyn oae`xe .dwfg ef ixd ,jly dcydy xnel epicia zign `le mipy

xzei cg` lk dcya mzwfgd `ly meyn mka izign `ly mrhdy ,xne`e

`le ,miyp`d lk jxck xzei da wifgdl mi`xi mz`y izayg okle ,dpyn

cg` lk da mzwfgd `l ipyl cg`n dcyd z` mzxkny meyny izrci

,dpyn xzeiïéôøèöîdpy mdn cg` lk wifgdy mzeynzyd ztxhvn - ¦§¨§¦
.mipy yly ly dwfg o`k yiy aygpe zg`

øèLa íleëå ,áø øîàxkn oernyyk wx cgi ztxhvn mlek zwfg - ¨©©§¨¦§¨
lew yi xhyd zaizk iptn f`y ,xhya dcyd z` dcedil xkn iele iell

`ly oeik mda dgin `ly xnel oae`x leki oi` okle ,dcyd z` exkny

`l` xhya dcyd z` exkn `l m` j` .dcyd z` ipyl cg` exkny rci

z` exkny llk rny `ly oerhl oae`x lekie ,dxiknl lew oi` ,micra wx
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc `xza `aa(iyiy meil)

eäééLôpà eãéñôà eäðéàlr enliyy iptly ,mnvrl eciqtdy el` md - ¦§©§¦©©§©§
rwxw mixg`l ok iptl xkn `l m` ahid wecal mikixv eid rwxwd

zeabl exfgi md ixd rwxwd z` mdn eabi zeaeg ilra m`e] zeixg`a

xhy `ll micra ipyd on cg` epwy zegewl yly iabl la` .[mdn

did `l dxiknd lr lew `vi `le li`ed ,dpy cg` lk dcya ewifgde

xg`ny xaqy oeik ,mdipia dxikn o`k dzid m` xewgl dcyd lra jixv

df oi`e ,mipy yly cg` lk da wifgd `l jkl rwxwa wifgdl mi`xi mde

.dgin `ly dna dwfgl aygp

:`xnbd dywn .ax ixac lr zeywdl dkiynn `xnbdéëä áø øîà éîe¦¨©©¨¦
dcyd z` zeaeg ilra eabe ,zeixg` eilr laiwe micra dcy xkendy

xkn e` cariyy miqkpn elit` xkendn daebe gweld xfeg gweldn

,mixg`lïðúäåøèLa Bøéáç úà äåìnä,d`eeldl lew yiyäáBb §¨§©©©§¤¤£¥¦§¨¤
,íéãaòeLî íéñëpîdeld m` j`íéãò éãé ìò,xhy `lläáBbwx ¦§¨¦§§¨¦©§¥¥¦¤

ïéøBç éða íéñëpîxkny miqkpn `l la` ,deld lv` mi`vnpy miqkp - ¦§¨¦§¥¦
`la micra dyrpd dyrny ixd .d`eldd xg`l mxkny s` zegewll

lr enliyy dna mnvrl eciqtd zegewldy mixne` `le ,lew el oi` xhy

xn`y ax lr dywe ,mixg`l zcareyn dpi` m` ewcay mcew rwxwd

.micareyn miqkpn elit` daeb micra dcy xkendy

:dziiyew z` zwfgn `xnbdàîéz éëåyâéìôe àeä àpz áøáø àäå , §¦¥¨©©¨¨¦§¨©
ät ìò äåìî eäééåøz éøîàc ìàeîLe`ll micra exiag z` delnd - §¥§¨§¥©§©§¦§¤©¤

,xhyíéLøBiä ïî àì äáBb Bðéàdeld lyúBçB÷lä ïî àìåepwy ¥¤Ÿ¦©§¦§Ÿ¦©¨
enk meqxte lew dfl oi` micra delndy `id ax zhiyy gkene .deldn

ixac lr dxizqd ok m` zxfege .micareyn miqkpn daeb epi` okle xhyl

.dpynd on ax

:`xnbd zvxznúéîø à÷ éðéáfà äåìîmicra d`eldn dz` dywn ike - ¦§¤©§¦¥¨¨¦
,mipey md ixde ,micra dxiknléæé à÷ ék ,äåìîéæé à÷ àòðöa óó- ¦§¤¦¨¨¦§¦§¨¨¨¦

,sqkl wewf `edy mqxtzi `ly drpva deel `ed sqk deel mc`ykék¦
déìò déñëð eìæzéì àìc éëéäepiai `l rwxw xeknl dvxi m`y ick - ¥¦§Ÿ¦§§¦§¥£¥

`le ,rwxwd z` `ed xken eaeg z` rextl ick zernl `ed wegcy iptny

daeb epi`y ax xn` micra exiag z` delnd okle ,oebd xigna epnn epwi

gweld lr oi`e d`eldl meqxte lew did `ly oeik micareyn miqkpn

la` ,delnd z`n rwxwd z` dpwyk xdfdle zrcléðéáæ,dxikn -ïàî §¦¥©
ïéaæ àéñäøôa àòøà ïéaæc,meqxta dxken rwxw xkend mc` -éëéä ék §©¦©§¨§©§¤§¨©¦¦¥¦

àì÷ dì ÷etéìczepwl miyp` daxd e`eaie dxiknd lr lew `viy ick - §¥¨¨¨
xak dfd xkendy mirney eid ahid mixweg eid zegewld m`e ,rwxwd z`

rwxw xi`yd `l m` epnn zepwl `l mixdfp eide ,zeixg`a rwxw xkn

md ixd exwg `l mdy oeik jkitle ,dpnn `edd dpewd dabiy zxg`

.mnvrl eciqtd

cgi epae a` ici lr dzyrpy mipy yly dwfg oipra dpc oldl `ziixad

:df xg` dfa oade a`d ipta wifgnd oica oke ,df xg` dfadìëà ,ïðaø eðz̈©¨¨£¨¨
äðL áàä,zne zg` dpy da wifgde rwxw dpw ipelt -íézL ïaäå- ¨¨¨¨§©¥§©¦

da wifgdy e` .mipy izy cer rwxwa wifgde epa dyxieïaäå íézL áàä̈¨§©¦§©¥
cer wifgdl jiyndäðLe` .zg`äðL áàäzg`ïaäåda wifgdl jiynd ¨¨¨¨¨¨§©¥

ceräðLxhya xg`l dxkne ,zg`åda wifgdç÷BläceräðL`le ,zg` ¨¨§©¥©¨¨
,xrxrnd mda dgnä÷æç Bæ éøäozyly ly zeynzydd ztxhvn - £¥£¨¨

dgn `ly oerhl leki epi` xrxrnde .dwfg o`k yie mipyd ylya rwxwa

mircei mlek ixdy ,mipy yly rwxwa wifgd `l cg` lky oeik mda

gweldy reci xacde lew yi xhya dxiknl oke ,eia` z` zyxl oad jxcy

.yxeidn rwxwd z` dpw

:`xnbd zl`ey .lew yi rwxw zxiknl m`d dpc `xnbdàøîéîìm`d - §¥§¨
xnel `a xacdàì÷ déì úéà ç÷Bìclew yi gwell xken yxeiyky - §¥©¦¥¨¨

oi`e mipy yly zwfgl rwxwa wifgd gweldy dn sxhvn okle dxiknl

epae a`d ekiynd `ly izi`xy oeik izign `l oerhl dcyd lra leki

.da wifgd xg` `l` rwxwa wifgdläðL áàä éðôa dìëà ,éäðéîøe- §¦§¦£¨¨¦§¥¨¨¨¨
,rwxwd lra zne zg` dpy milrad ipta rwxwa wifgndåwifgdl jiynd §

íézL ïaä éðôáwifgdy e` ,mipy izy cer -éðôáe ,íézL áàä éðôa ¦§¥©¥§©¦¦§¥¨¨§©¦¦§¥
äðL ïaäwifgdy e` ,zg`ç÷Bì éðôáe ,äðL ïaä éðôáe ,äðL áàä éðôa ©¥¨¨¦§¥¨¨¨¨¦§¥©¥¨¨¦§¥¥©

wifgd xhya oadn dgwlyäðL,ztqepä÷æç Bæ éøäyly mitxhvn - ¨¨£¥£¨¨
rwxwd z` `ivedl oadn gweld leki oi`e ,mlek ipta wifgdy mipyd

:`xnbd dywne .ecinàì÷ déì úéà ç÷Bì Czòc à÷ìñ éàålew yiy - §¦©§¨©§¨¥©¦¥¨¨
rwxwd z` `ivedl leki epi` recn ok m` ,yxein rwxw dpewd gwell

y xg`l rwxwd z` xkn oady dfa ixd ,wifgndnmipy izäàçî Eì ïéà¥§§¨¨
,Bfî äìBãbcia `id dlefbe ely rwxwdy oad dginy enk df ixde §¨¦

oi` jkle ,dxiknl lew oi` yxein rwxw gweldy o`kn gken `l` .wifgnd

gwela s`y zxaeqy lirl `ziixad lr dywe ,d`gnl zaygp `id

.dxiknl lew yi yxein

:`xnbd zvxzníúñ åéúBãN øëBîa àéää àéðz ék ,àtt áø øîà- ¨©©¨¨¦©§¨©¦§¥§¨§¨
`ziixaa x`eany mrhde ,meqxte lew xacl yi rwxw dpewy gwel mlerl

d`gnk gwell oad zxikn aygp oi` cgi gwele epae a` ipta wifgndy

`le ,eia`l eidy eizecy lk z` gwell xkn oady xaecny meyn ,dwfgl

leki jkl ,[dxiknd llka ef dcy mby oreh gwelde] dfa llkp dn el hxit

ueg eizecy lk z` jl xkn yxeidy xeaq iziid ip` gwell oerhl wifgnd

ylyn xzei xhyd z` xenyl izyyg `l jkle ,da wifgn ip`y efn

.mipy

äðùî

dpwy xnel on`p mipy yly rwxwa wifgndy x`azd zencewd zeipyna

,da wifgdy mipy ylyd jyna milrad ea egin `ly oeiky ,ef rwxw

micitwn milrad oi`y mipey mipte` zx`an epizpyn .dwfg ezwfg

.dwfg ezwfg oi` `linne ,xg` mc` ly ezwfga

ïéðneàäcba lr miprehe ,mpwzl ick mzial micba milawnd mipne` - ¨¨¦
,`ed mdlye milradn eze` epwy mlv` `vnpyåokïéôzeMärwxwa §©¨¦

,mipy yly dcyd lk zexit z` lk`e exiag wlga wifgd mdn cg`y

,ecin dze` dpwy oreheåokïéñéøàä,zeqix`a rwxwa cearl cxeid - §¨£¦¦
orehe el` mipya dizexit lk z` lk`e mipy yly rwxwa qix`d wifgde

,milradn dze` dpwyåokïétBøèBtàäly rwxwa ewifgdy minezi ly §¨©§¦
mlek ,mcin dze` epwy miprehe mineziä÷æç íäì ïéàdn liren oi` - ¥¨¤£¨¨

oi` jkle ,mlv` zeidl ieyr xacdy oeik ,mdly aygiy da miwifgny

.mdly xacdy di`x jkn

:mda dliren ef dwfg oi`y mipte` cer x`al dkiynn dpyndLéàì àìŸ§¦
BzLà éñëða ä÷æçz` lk`e ezy` dqipkdy beln iqkpa wifgny lra - £¨¨§¦§¥¦§

di`xe ezy` icin mze` dpwy oerhl leki epi` ,mipy yly mdizexit

iqkpa lke` lray jxcd `id jky oeiky ,dwfg ipy da wifgdy xacl

,ely rwxwdy di`x jkn oi` ezy`dìòa éñëða ä÷æç äMàì àìå- §Ÿ§¦¨£¨¨§¦§¥©§¨
miqkp dzpwy oerhl dleki dpi` ,dlra iqkpn zlke`e dwifgnd dy`

dizepefn zxenz ef dcy zexit lek`l dlra dl ozpy jiiyy oeiky ,el`

.md dlyy di`x dzwfg oi` ,dlra dl zzl aiigyàìåoi` oke -áàì §Ÿ§¨
dwfgïaì àìå ,ïaä éñëðadwfg,áàä éñëðaoady `ed zelibxdy oeiky §¦§¥©¥§Ÿ©¥§¦§¥¨¨

ipyd lr cg` oiqtexhet`k md ixd oad iqkpa a`de a`d iqkpa wqrzn

.mdly rwxwdy jkl di`x rwxwa ewifgdy dwfgd oi`e

mipte` x`y oke ,dwfg mpi`y epx`iay elld zewfgd lk :dpynd zx`an

,mipy yly dwfgd didzy jixve dwfgd lirenyà íéøác äna,íéøeî ©¤§¨¦£¦
÷éæçîaelyy micr `iane ecbpk xrxrn `ae ely rwxwdy orehe rwxwa §©£¦

,`idäðzî ïúBða ìáàxne`e exiagl dpzna rwxw epipta ozepd mc` - £¨§¥©¨¨
,dzepwl ick da wifgdl ele÷ìçL ïéçàäåz` ewlige eyxiy mig` oke - §¨©¦¤¨§

dyexid,mda xefgl elkei `ly ick mwlga wifgdl mivexe÷éæçnäå§©©£¦
øbä éñëðam` ,xwtdd on mda zekfl ick miyxei el oi`e znyøãâå ìòð §¦§¥©¥¨©§¨©

àeäL ìk õøôedvxit uxt e` ,dnega xcby e` ,zlc dyry e` ,xnelk - ¨©¨¤
,da qpkiy `idy lk,ä÷æç Bæ éøäleki epi`e ,wifgd exiag zeyxay oeik £¥£¨¨
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קט oifge` mipya cenr `n sc ± oey`x wxt`nw `aa

åäééùôðà åãéñôà åäðéàmey xkn m` dti xewgl mdl didy ,icka ediifef ecyc Ð

ciqtdl oi` Ð zegewl yly iab la` .eciqtd jkitl Ð eyr `le ,zeixg`a rwxw

el did `l `linn Ð lewd `vi `le elld zexikna xhy `kilc oeikc ,xrxrnd

yly cg` lk delk` `l Ð ily rwxwa wifgdl mi`xiy itl :xn` xninc ,xewgl

.mipyéëä áø øîà éîårwxw zxiknc Ð

gweld daeb ,xhy `la micra zeixg`a

micareyn miqkpn ,epnn detxhiykøèùá ?
`l elit`e .azkp zeixg`l xhy mzqc Ð

,`ed xteq zerh zeixg` :ol `niiw Ð azkp

.inc azkpy inkeíéãáòåùî íéñëðîÐ

ipa dell dil eway `ly oebke ,zegewln

.mdn delnd zeabl oixegíéãò éãé ìòÐ

.xhy `la ,xnelkïéøåç éðá íéñëðîÐ

:ol `niiw `dc .erxt `ly dceny oebke

.micra erxtl jixv oi` micra exiag delnd

`la micrc ,dabi `l Ð oicareynn la`

zegewl opixn` `le .`lw edl zil xhy

.axl `iywe ,ediiytp` eciqt`äô ìò äåìî
.micra exiag z` deln epiid Ðäáåâ åðéà

'åë ïéùøåéä ïî àìidliya yxtn `nrh Ð

,edine .`ziixe`c e`l `ceariy :oizlikn

:mzd yxtnck `l` ,ikd ol `niiw `l

.zegewld on `le oiyxeid on daeb ,`zkld

éæéàòðöá ùéðéà ómqxtl `ly ywane Ð

epiai `l rwxw xeknl `ai m`y ick ,xacd

egwi `le ,zern rextl wegc `edy mlerd

zegewll edl ded i`n jkld ,xweia epnn

carinlïéáæ÷ àéñäøôá ïéáæã ïàî ?ick Ð

zegewl eciqt` jklde .oigwel dilr evtwiy

ipan oirney eid dti exwg m`y ,ediiytp`

.zeixg`a rwxw xak df xken xkny mc`

äðù áàä äìëàeixg` epa dlk`e ,zne Ð

.xrxrnd dgin `le ,mizyä÷æç åæ éøäÐ

.a`d z` yxil oad jxcy mircei lkd ixdy .izign `l mipy yly cg` lk wifg` `lc meyn :orhnl xrxrn ivn `le ,`ed dea`c dirxk yxeic ,mipy ylyl oitxhvny

äðù ç÷åìå.xhya oad el dxkny Ðç÷åìã àøîéîì`lw dil zi` ,yxein Ð'åë éäðéîøå ?ith dil `nil` jkld ,ixiin gweln gwela axc ,lirl jixt `l axle Ð

.dil incc i`nn jxtinlàì÷ äéì úéà.dwfg `ied Ð dgin `lc meyne ,zegnl xrxrnl el dide Ðäìëà.wifgnd Ðáàä éðôádgwly xne`y .dpy ,ely dzidy Ð

.a`d onïáä éðôáå.a`d zen xg`l Ðç÷åìä éðôáå.xhy el yie ,oad on dgwly Ðä÷æç åæ éøä:wifgn oirhwc meyn .wifgnc dicin oac gwel dil witn ivn `le Ð

seql oad on jzgiwln izrci `ly ,d`gn `la mipy yly izwfgdy xg` exnyl izyyg `ly ,ipnid ca` eiykre ,mipy yly ezxinya ea izxdfpe a`d on il did xhy

.d`gn `ied `le ,`lw dil zil oan gwelc .mipy izyåæî äìåãâ äàçî êì ïéàcr minid lk exhya xdfdl wifgnl dide ,df gwell mipy izy seql oad dxkny Ð

d`gn jl oi` ziy la` :(` ,`l) lirl oiwxita opixn`ck ,exhya xdfp `l m` wifgnc `cin opiwtne ,ic oi` Ð xhyd xg` mipy ylya la` .gwel i`dc `xhyl dil rxnc

.efn dlecbàôô áø øîàeidy oze` ,mzq eizecy lk oad el xknc meyn Ð oad on gweld zgiwl d`gn iayg `l i`n` `kde ,`lw dil zi` gwelc jl `ni` mlerl Ð

,wifgn ly ezwfg dlha Ð envr ipta dcyd df xkn m` la` .efn ueg jl xkn eizecy lk :dil opixn`c .olek zerwxw llka izipw dcyd df mby gweld orehe ,eia` ly

.yxit `ly rnyn "mzq"c ,`id `zlin e`le .odnr ef mb yexita el xkne ,eizecy lk xkena miyxtn yie .efn dlecb d`gn jl oi`cäðùîïéðîåàäzepne` ilra Ð

."icia `ed gewl" oiprehy ,micba iwxeq e` oihiig e` oiqaek e` oirav oebk ,milk owzl mziaa mdl oikilenyä÷æç íäì ïéàone` mzqc .ixiin mipy yly zwfga `le Ð

,eci zgzn mi`veiy mi`ex ep`y ,zg` dry elit` exiag lya wfgen `edy in Ð ilhlhna la` ,irwxwna `l` dxn`p `l mipy yly zwfge ,oilhlhna `l` jiiy `l

oiieyrd mixacn ueg ,xhy `lae dpew `ed micr `la Ð exiagn oilhlhn gwel mzqc ."icia `ed gewl" xnel wfgend df on`p Ð ely didy micr exiagl yiy it lr s`

ol `niiwck ,on`p epi`c ,"icia od oigewl" xn`e xikydle li`ydleglyl ieyre ,xikydle li`ydl ieyr epi`y xac elit` ,oipne` iab inp ikde .(a ,en) zereay zkqna

.epwzl jl eizgly :orehe ,ely didy jci`l micr yiy xg`n ,"icia gewl" oerhl dwfg el oi` Ð epwzl ick one`lïéôúåùwlga cg` wifgde ,zetzeya rwxw egwly Ð

ikd meyxb epiax zpyn xcqae .ok enk df lk`i jk xg`e ,mipy rax` e` mipy yly zexit df lek`l oitzey jxc oky .dwfg dpi` Ð mipy yly zexitd lk lk`e exiag

,`xnba `pwqn ded ikde .ipzw `l oipne` la` .oiqix`de oitexhet`de oitzeyd :opiqxboky lk Ð dwfg el oi` szeyc oeike ,dwfg el oi`y szey yi `nlr ilekc

.`xnba yxtnck ,one`ïéñéøàäålekiy ,dwfg dpi` Ð "zexitd izlk`e rwxwa izwfgd dwfg ipy" oreh m` ,riaxle yilyl dvgnl rwxwd owzl oicxeiy Ð

oilke` mipy ynge ,mipy xyr rwxw cearl miqix` bdpn Ð inp i` .delna eilr miztwf e` ,il mlyn did zexitd ince ,eizcxed zeqix`l :xrxrnd xnel

.ocbpk mipy yng miqix` oilke` jk xg`e ,dcyd lk ly zexitd lk milradùéàì àìdigxe`c .ezy` iqkpa dwfg ,ezy` ly beln iqkp zexit lke`y Ð

`hiyt :jixt `xnbae .dly beln iqkp lehz Ð dpyxbi m`e .ixit lkinl lracäìòá éñëðádleki dpi` Ð mipy yly dlra dcy ly zexit dlk` m` Ð

`hiyt :jixt `xnbae .ixit lkinl dl wiay Ð dlra lr dy` zepefnc oeikc ."icia `ed gewl" oerhl'åë ïáì àìå ïáä éñëðá áàì àìåoitexhet`c `inec Ð

.df ly eiqkpa df ,edpipíéøåîà íéøáã äîá.mipy yly jixve ,dwfg oiiedc odn yi mbe ,dwfg epi`c elld zewfgd lk Ð÷éæçîádwfga :`xnba yxtnck Ð

.eilr xrxrn exiagy ,zwelgne dprh dnr yiyäðúî ïúåðá ìáà`iddae ,dwfgae xhya sqka zipwp rwxwc ol `niiwe ,da wifgie jliy el dcene ,epipta Ð

.zepwl dwfg `ied Ð 'ek xcbe lrpc oeik ,rwxw zepwl oipw mewna `idy dwfgå÷ìçù.dfa df xefgl elkei `ly ,elya zekfl cg` lk dvexe Ðøâä éñëðáÐ

.dkf eiqkpa wifgdl mcewd lke ,oiyxei el oi`yìòð.zlc dyr Ðøãâå.dneg xcb e` Ðõøôå.da qpkiy ick ,dvxit Ðàåäù ìë.yxtn `xnba Ðåæ éøä
ä÷æç.wifgd exiag zeyxac oeik ,dfa df xefg izlal Ð
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äåìîmeyn `l` jixhvi` `l Ð zegewld on `le oiyxeid on `l daeb epi` dt lr

xhya delne ,`ziixe`c e`l `ceary xaqwe .`icda `pipz zegewlc ,oiyxei

s`e .weyd zpwz meyn Ð inp xkne .oiel ipta zlc lerpz `ly epiid Ð daeb `edy

`kid lk mewn lkn ,xhya delnl dt lr deln oia wlgl jiiy `l oiyxeiac ab lr

enk ,zlc zlirp meyn opiyiig zegewl iabc

o`nl dxeza daezkd deln e` xhya deln

e` ,inc xhya daezkk (a ,hk oiyecw) xn`c

iab Ð iwizet` ecar dyr e` ,oica cnryk

yyg `lc oeik ,dt lr deln la` .inzin inp

inp iab `l ik ,zegewln zeabl xhy zeyrl

wxta opixn`c `de .zlc zlirp `kil inzin

on oiaeb dkld :iab (a ,`i) `nw `aac `nw

iax xn` :`lerl ongp ax xn` ,micard

elit`e ,dipin .dipin ,`l ?inzin elit` xfrl`

.yxetn my ditzk lrc `nilbnéðôáa`d

zeaezkc ipy wxta opixn`c `de Ð 'ek dpy

,ohw iqkpa oiwifgn oi` :`ped ax xn` (a ,fi)

mezic ,my yxtn yiy enk `l .licbd elit`e

zlren oi`e ,`ed ohw dea`c ilina lecb elit`

.eia` znyk lecb didy elit` ,diabl dwfg

ipta lk`yk dwfg iedc `icda xn` `kd `dc

ohw didy `wec `l` .dwfg ipy a`de oad

ok ixg`y it lr s` ,dwfg dpi` eia` znyk

.wgvi epiax .licbdéàågwel jzrc `wlq

Ð efn dlecb d`gn jl oi` `lw dil zi`

xhya o`k :iiepyl ivn iedc :wgvi epiax xne`

,xhya `l` oitxhvn oi`c ,xhy `la o`k

`w dipin `ticrc `ny `l` .lirl opixn`ck

.ipyn

la`

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

:ïðúäå ?éëä áø øîà éîe .eäééLôpà eãéñôà eäðéà¦§©§¦©©§©§¦£©©¨¦§¨§©
øèLa Bøéáç úà äåìnä¯,íéãaòeLî íéñëpî äáBb ©©§¤¤£¥¦§¨¤¦§¨¦§§¨¦

íéãò éãé ìò¯áø :àîéz éëå !ïéøBç éða íéñëpî äáBb ©§¥¥¦¤¦§¨¦§¥¦§¦¥¨©
äåìî :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø àäå ,âéìôe àeä àpz©¨¨¥§¨©§¥§¨§¦©§©§¦§¤

ät ìò¯ïî àìå íéLøBiä ïî àì äáBb Bðéà ©¤¥¤Ÿ¦©§¦§Ÿ¦
!úBçB÷lä¯à÷ ék ,äåìî ?úéîø à÷ éðéáfà äåìî ©¨¦§¤©§¦¥¨¨¥¦§¤¦¨

éæéó¯éæé à÷ àòðöadéñëð eìæzéì àìc éëéä ék ,ó ¨¥§¦§¨¨¨¥¦¥¦§¨¦©§¦§¥
àòøà ïéáæc ïàî ,éðéáæ ;déìò¯éëéä ék ,ïéáæ àéñäøôa £¥§¦¥©§¨¥©§¨§©§¤§¨¨¥¦¥¦

,íézL ïaäå äðL áàä dìëà :ïðaø eðz .àì÷ dì ÷etéìc§¥¨¨¨¨©¨©£¨¨¨¨¨¨§©¥§©¦
ç÷Bläå äðL ïaäå äðL áàä ,äðL ïaäå íézL áàä̈¨§©¦§©¥¨¨¨¨¨¨§©¥¨¨§©¥©

äðL¯?àì÷ déì úéà ç÷Bìc ,àøîéîì .ä÷æç Bæ éøä ¨¨£¥£¨¨§¥§¨§¥©¦¥¨¨
éðôa ,íézL ïaä éðôáe äðL áàä éðôa dìëà :éäðéîøe§¦§¦£¨¨¦§¥¨¨¨¨¦§¥©¥§©¦¦§¥
ïaä éðôáe äðL áàä éðôa ,äðL ïaä éðôáe íézL áàä̈¨§©¦¦§¥©¥¨¨¦§¥¨¨¨¨¦§¥©¥

äðL ç÷Bì éðôáe äðL¯Czòc à÷ìñ éàå ;ä÷æç Bæ éøä ¨¨¦§¥¥©¨¨£¥£¨¨§¦¨§¨©§¨
áø øîà !Bfî äìBãb äàçî Eì ïéà ,àì÷ déì úéà ç÷Bì¥©¦¥¨¨¥§§¨¨§¨¦£©©

àéää àéðz ék :àtt¯.íúñ åéúBãN øëBîaäðùî ©¨¦©§¨©¦§¥§¨§¨
ïétBøèBtàäå ,ïéñéøàäå ,ïéôzeMäå ,ïéðneàä¯íäì ïéà ¨¨¦§©¨¦§¨£¦¦§¨©§¦¥¨¤

ä÷æç äMàì àìå ,BzLà éñëða ä÷æç Léàì àì .ä÷æç£¨¨Ÿ¨¦£¨¨§¦§¥¦§§Ÿ¨¦¨£¨¨
.áàä éñëða ïaì àìå ,ïaä éñëða áàì àìå ;dìòa éñëða§¦§¥©§¨§Ÿ¨¨§¦§¥©¥§Ÿ©¥§¦§¥¨¨

íéøeîà íéøáã äna¯,äðzî ïúBða ìáà ,÷éæçîa ©¤§¨¦£¦§©£¦£¨§¥©¨¨
øbä éñëða ÷éæçnäå ,e÷ìçL ïéçàäå¯.ä÷æç Bæ éøä àeäL ìk õøôe øãâå ìòð §¨©¦¤¨§§©©£¦§¦§¥©¥¨©§¨©¨©¨¤£¥£¨¨

àøîâ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

בבא בתרא. פרק שלישי - חזקת הבתים דף מב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקי mipy` cenr an sc ± oey`x wxt`nw `aa

àøîâìàåîùã äåáà.exiag iel mbe Ðåðú.oizipzna Ðszeymitzeyd Ð

,llk wlg el oi` `dc ,dwfg el oi`c oky lkc ,epz `l one` la` .'ek oitexhet`de

.el ozip opwzl i`ce `l` .ewlg z` exiagn dpw ea wlg el didc ebin :`nipcìáà
ä÷æç åì ùé óúåùdnc`d z` cearl el did Ð ewlg el xkn `lc `zi` m`c Ð

.zetzeya zexitd lek`leäæì äæ ïé÷éæçîÐ

yly exiag wlgae ewlga wifgn cg`d m`

.dwfg `ied Ð mipyïéãéòîåewlg lr df Ð

weyd on cg` `a m` ,ecia dcinrdl ,df ly

yxtnck ,zecra rbep ied `le .eilr xrxrl

.onwläæì äæ øëù éøîåùë ïéùòðåm`y Ð

aiig Ð zetzey ly xac apbp odn cg` zian

exiag mby Ð exky edfe .xky xneyk mlyl

.eiykr df xnyny onf xeriyk lkd xenyi

óúåù ìàåîù øîà àäålka wifgny Ð

.exiag ly ewlga mb ,dcydúåùøá ãøåéë
éîãzeyx exiag el ozp eli`k ,xnelk Ð

.inc ,qix` oick ,enewna zeidl edeveåàì
ä÷æç åì ïéà óúåùã àøîéîìqix`k iedc Ð

.dwfg ezwfg `ied `l jkle ,zeyxa cxeiy

xn`w mixac x`yl izk`c yxtn onwle

xn`w `lcn ,inc zeyxa cxeik l`eny

.dwfg el oi` szey `icdaäìåëì úéçðãÐ

.mdipy epwy dcyàâìôì úéçðãwlga Ð

df ribde ,epwlg :xn`e ,wifgd xgaend¨©

:oirh jci`e .mipy yly ea izwfgde ,iwlgl

,epipia epipzd jk `l` ,epwlg `l oiicr

jixg` ip`e mipy yly wlg eze` lk`zy

.mipy yly ok enkàñéâ éàäì äì éøîàÐ

bdpnc .dlekl zigpc Ð dwfg el yi szey l`eny xn`c `d df oipra mivxzn yi

,ivgd dfe rwxwd ivg lehi df e` ,dpye dpy lk zexit zetzeya lehil mitzey

dvex cg` lky ,eiykr df gwi cwzy` df gwly dn Ð rxtnl d`ad dpyle

i`ce Ð dcyd lka mipy yly exiagl wifgdl gipdy dfe .ewlgn dpy lka zepdil

.dwfg `ied jklde ,ewlg z` el xknàâìôì úéçðã ä÷æç åì ïéà ìàåîù øîàã àäå
xg`e ,rax` e` mipy yly ,`blt dixag jci`e `blt df lek`l oitzey jxc oky Ð

.zexg` mipy rax` df oipra rxtnl oilke` jkàñéâ éàäì äì éøîàå`kid Ð

,mipy yly dcy lek`l oitzeyd bdpn `ed oky ,dwfg `ied `l Ð dlekl zigpc

`xaqc ,dwfg `ied Ð `bltl zigpc `kide ."icia jwlg gewl" oirh ivn `l jklde

mipy yly oizndl `le ,dpy lka ewlgn zepdil dil `gipc `zi` m`c ,Ewlgc `ed¨

zey bdpnk ,exiag xg` mipy rax` e``l` ,ecal cg` wlg xxal el did `l Ð oit

.zexitd ewlgie zetzeya eyriàä äìåëì úéçðã àäå àä øîà àðéáø :ïðéñøâ éëä
ä÷åìç ïéã äá úéàãyic oeikc .dwfg `ied Ð dfl zen` rax`e dfl zen` rax` Ð

m` `l` ,mipy yly exiag el micwdl cg`d gipdl bdpn epi` Ð dfl icke dfl ick

.ewlg el xkn okä÷åìç ïéã äá úéìãdf lek`l `ed bdpn mzdc ,dwfg dpi` Ð

epi` cgia mdipyac meyn ,df jk xg`e ,dcyd lk zenily mipy rax` e` yly

`zdn` oeafc `ng xa `awer axe `ng xa inxc `caer jde .ol `niiw ikde .i`ck

ik :`nrh opiyxte (a ,hk) oiwxt yixa 'ek ziyily dpey`x ynzyn xn ,zetzeya

oitevx mipy yly ynzyn cg` lk ded i`c oicd `ed Ð iccd` ewfgil `lc ikid

edpi`e .dwfg iedz `l jklde ,dwelg oic `zn` `cga zil `dc ,dwfg iedz `l

degwly mipy yly seql micrd irci `l `nlc meyn Ð oibexiqa wefg`c

.dwfg ezwfg iedze ,szey epi`y da wifgnd oerhie ,zetzeyaìèåðù øîåìoick Ð

,xevwl dnw oebk .ixit xnb Ð mitzkl ribnd gaya elit` ,zeyxa cxeiy qix`

ieyr epi`y dcy `ed elit`e .xird iqix` oick ivgd lk lhep Ð xeval miapre

cxeid oick ,rhil ieyr eli`k epic lk lhep Ð `ed drhpe ,drixfl `l` rhil

lr xzi gayd m`c ,dpezgzd lr ecie el oiny Ð zeyxa `ly cxei eli`c .zeyxa

,gay xeriy d`ivi lhep Ð gayd lr xzi d`ivid m`e ,d`ivid z` lhep Ð d`ivid

`ly drhpe exiag dcy jezl cxeid :(` ,`w) "l`eyd"a `rivn `aaa xn`ck

dvex mc` dnk oicne` :xne` l`enye .dpezgzd lr ecie el oiny :ax xn` ,zeyxa

o`k ,rhil dieyrd dcya Ð o`k ,ibilt `l :`tt ax xn`e .rhil ef dcy lr ozil

liwy jklde ,zeyxa cxeik szey i`dl aiyg `kde .rhil dieyr dpi`y dcya Ð

el oi` szey l`eny xn` ded i`e .rhil dieyrd dcyk rhil dieyr dpi`y dcya

.cxi exiag zeyx `lae li`ed ,dpezgzd lr ecic `pin` ded Ð dwfg
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ìáà:xn`z m`e .onwl yxtnck ,dwfg el oi`c szeyl oipr yi Ð dwfg el yi szey

,dwfg el yiy szey yiy it lr s` ,dwfg el oi` szey :oizipzna ipzil ok m`

yie dwfg odl yi zea` iza iqix` epi`y qix` x`yy it lr s` qix` ipzc ikid ik

.wlgl

óúåùoi`c `xninl e`l inc zeyxa cxeik

?dil `pn :xn`z m`e Ð dwfg el

,mitzkl ribnd gaya lhepy oiprl `nlic

lkac dil rnync ,`niz ike jenqa xn`ck

miqix` x`yk `nlc Ð qix`l dil incn oipr

zea` iza iqix`k `le ,dwfg odl yiy xn`w

çáùdnka i"yx yxtn Ð mitzkl ribnd

Ð mitzkl ribnc :l`eny epiax oke ,zenewn

opixn`c :dywe .xvail oiie`xd miapr oebk

miyrn `de :(a ,eh) `rivn `aac `nw wxta

gaya aeg lral l`eny iabn `we mei lka

miapr epiid jzrc `wlq i`e .mitzkl ribnd

iab `l aeg lra ok m` Ð xvail mie`xd

,(a ,p) "dxrp" wxt zeaezka xn`ck ,ediipin

xn` .`icea lrc ixnzn dil ad lif :dil xn`

`iceal efgc .aeg lra `l` `di `l :dil

.inc xecbk xcbil cnerd lk seq seq .`pin`w

mze`n iab `l `nl` .`pin`w `lwcl ikixvc

i"yx `dc ,`id `kxit e`le xcbil micnerd

xvail micnerd oze`n xninl ira `l inp

oebk ,ylzil eteqy xac lk xnelk `l` ,cin

mitzkl ribn :yxtn mz epiaxe .xqea e` oibt

di`x iziine .gxeh ici lr `ay xac epiid Ð

,clw `xza `aa) "oilgep yi" seqa opzc `dn

eltp .mnewnl miqkp exifgi Ð zn .ewlga enr lehie ,on`p epi` Ð "ig` df" xne`d :(`

miqkp egayy gay :(a ,dlw my) `ax irae .enr eig` eyxii Ð xg` mewnn miqkp el

iraiz ik ,inc xg` mewnn eltp ikc ,jl iraz `l mitzkl ribnd gaya ?edn mdil`n

gay :rnyn .oehxy `wqne `rx` ,mil`e `lwc oebk ,mitzkl ribn epi`y gaya Ð jl

dyw myn daxc`c ,d`xp opgl` epiaxle .eil`n `a epiid Ð mitzkl ribn epi`y

xzae ,edn mdil`n egayy miqkp :xn`w `xwirnc ?oeyla dpiy dnlc :mz epiaxl

xninl dil ded inp `xwirnc .mitzkl ribn oi`y gaya Ð jl iraiz ik :xn`w ikd

egayy miqkp ied inp mitzkl ribnd gayc rnyn `l` mitzkl ribn oi`y gay

oebk :xninl dil ded ?mil`e `lwc oebk xn`w i`n` :mz epiaxl dyw cere .mdil`n

gayc i"yx yexitl dniz oi`c :mdxa` oa oeyny epiax xne`e mdil`n ze`ad zexit

eig` elhie ,xg` mewnn el eltpy miqkpk edl aiyg i`n` ,zexit epiid mitzkl ribnd

`ld ?enrmil`e `lwca dil iran `dc .ef cbpk dzidy mvx`a zexit yi mdl mb

ol zi`c zexit oky lk ,xg` mewnn miqkp el eltpk aiyg i` oehxy `wqne `rx`

iax ibiltc (` ,ckw my) xeka iab gkenck .xg` mewnn el eltpk ith edpiaeyg`l

it lhep xeka i` ,ixnz eede [igetly :zeidl jixv] (itegly) ,ilaiy eede dxitga opaxe

`nl` Ð liwyc ,oehxy `wqne `rx`e ,mil`e `lwca ecen ikd elit`e .`l i` mipy

eig` elhiy xity xninl opivne ,mil`e `lwcn okn xg`l eltpa ith zexit opiayg

zndy dn la` ,elk` mde egxh mdc Ð mwlga mcbp egwl mby it lr s`e ,zexita

zn jk xg`e mylz i`e .iaiyg miyelzke ?ezenk znd gxeha egwi `l dnl Ð gxh

jix`dl o`k jxved dnl :qxhpewd yexitl dyw ,edine .enr elhiy heyt xac df Ð

el did `l ?qix` oick ,dpye dpy lkay zexit epiidc ,mitzkl ribnd gaya xnele

,qix` oick epiidc ,rhil dieyrd dcyk rhil dieyr dpi`y dcya lhepy `l` xnel

`aa) "l`eyd"a xn`ck ,qix` oick rhil dieyrd dcya liwy zeyxa `ly cxeic

rhil dieyrd dcyac wiqne ,'ek zeyxa `ly exiag dcy jezl cxeid :(` ,`w `rivn

iqix` oick epiidc :i"yx yxite .drheple ef dcya ozil dvex mc` dnk micne` Ð

ribnd gaya `wec lhepy :eyexit ikdc ,xity iz` mz epiax yexitl la` .xird

oick ,rhil dieyrd dcyk rhil dieyr oi`y dcya ,gxeh ici lr `a epiidc ,mitzkl

:zeidl jixv] (mc`c) ab lr s`e .qix` oick lehi `l Ð mitzkl ribn oi`a la` .qix`

,(a ,cr oihib) "efg`y in" wxta rnynck ,`linn `nlrn iz`c gaya lhep [qix`c

.qix` oick eil`n `ad gaya lehil el oi`c `xnb xaq Ð zeyx `la cxeiy `kd

dieyr dpi`y :zeidl jixv] (ely epi`y) "dcyae" qxb mewn lkac ,dyw mewn lkne

yie `id `zlin `cgc oeik ,e"ie `la "dcya" xninl dil ded df yexitle ,e"iea [rhil

,drheple ef dcya ozil dvex mc` dnk "l`eyd"c `idd yxtpe .qxhpewd yexit ayiil

dnk dpwzl da wqer ik yilyle dvgnl xzei oipzep qix`lc ,qix` oick epiid e`lc

.lwlwzi m` owzl eilr oi` mei xiky ik ,mei xikyn xzei lhepe .exky lhep cin `l` ,zeqix`l da cxi `le ,ef dcy rhil olawl ozil dvex mc` dnk :eyexit ikd `l` .mikxv
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בבא בתרא. פרק שלישי - חזקת הבתים דף מב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc `xza `aa(iyiy meil)

àøîâ

:`l e` dwfg el yi m`d szey oica mi`xen` ewlgpå ìàeîLc deáàok £©¦§¥§
éåìexiagïneà ïkL ìëå ,ä÷æç Bì ïéà ózeL eðzz` dpend epizpyna - ¥¦¨¨¥£¨¨§¨¤¥¨

el` oia 'szey'd z` iel oke l`eny ly eia` epy dwfg mdl oi`y el`

,eazekl jixv oi`y exaqy iptn 'one`'d z` epy `l j` ,dwfg mdl oi`y

xg`d wlgd z` dpwy xnel cv dide dcya wlg el didy szey m` ixdy

ea wifgny xaca wlg el did `l mlerny one` ,dwfg el oi` ok it lr s`

e .epwzl ick elaiw i`cey meyn ,dwfg el oi`y oky lkéðz ìàeîLdpy - §¥¨¥
,epizpyna,ä÷æç Bì Lé ózeL ìáà ,ä÷æç Bì ïéà ïneàwifgdy oeiky ¨¥£¨¨£¨¨¥£¨¨

eid ok `l m`y ,dcyay ewlg z` exiag el xkny di`x ef ixd rwxwa

wifgd cal `edy jkne ,cgi dizexit z` lek`le dnc`a cearl mikixv

.ely dcydy di`x ef ixd mipy yly dcyd zexit z` lk`e

:`xnbd zx`andéîòèì ìàeîL àãæàål`eny xn`y df xace - §¨§¨§¥§©§¥
,exn` ezhiyl 'dwfg el yi szey'yäæ ïé÷éæçî ïéôzeMä ,ìàeîL øîàc§¨©§¥©¨¦©£¦¦¤

äæ ìòixd ,mipy yly ecal exiag wlgae ewlga rwxwa wifgn cg` m` - ©¤
.dwfg efäæ ìò äæ ïéãéòîecg` wlg lr xrxrl weydn cg` `a m` - §¦¦¤©¤

aygp epi`e ,etzey cia dcinrdle xg` cr mr sxhvdl ipyd leki mdn

.zecra rbepläæì äæ øëN éøîBL íéNòðåmitzey mdy xacd apbp m` - §©£¦§¥¨¨¤§¤
mlyl aiige df lr xky xneyk `ed ixd ,mdn cg` lv` didy drya ea

.daipbd lr

:dwfg el oi` szeyy xaq l`enyy ep`vny dywn `xnbddéì éîø- ¨¥¥
el dywdàzøòîa äãeäé áøì àaà éaøéàkæ áø éáczia zxrna - ©¦©¨§©§¨¦§¨§¨§¥©©©

,i`kf ax ly eyxcnìàeîL øîà éîyózeLexiag wlga wifgdyBì Lé ¦¨©§¥¨¥
ózeL ,ìàeîL øîàäå ,ä÷æçcaere exiag wlg llek dcyd lka wifgnd £¨¨§¨¨©§¥¨

,daéîc úeLøa ãøBékedeive zeyx exiag el ozpy eli`k `ed ixd - §¥¦§¨¥
,`a` iax wiicne .qix` oick enewna dcya cearlàøîéîì åàìm`d - ©§¥§¨

xnel dfa ezpeek oi`ä÷æç Bì ïéà ózeLclka wifgne szeyd cxeiyky - §¨¥£¨¨
ixac lr dywe ,dwfg ezwfg oi` dcya wifgny s`y qix`k epic dcyd

.dwfg el yi szeyy xn`y lirl e`aedy l`eny

uxzn .mipey mipte` ipya l`eny ly zexnind ipy z` cinrn dcedi ax

:dcedi axdleëì úéçðc àä ,àéL÷ àìwifgde szeyd cxiy xaecn o`k - Ÿ©§¨¨§¨¦§¨
,ely `ide epnn exiag wlg z` dpwy orhe dcyd lkaàbìôì úéçðc àä̈§¨¦§©§¨

z` xak ewligy orehe rwxway xgaend wlga wifgdy xaecn o`ke -

wifgd ixdy xacl di`xe ,df wlg laiw `ede mdipia zetzeyd rwxw

z` oiicr epipia epwlig `ly oreh szeyd exiage ,mipy yly df wlga

xgaend wlgd zexit z` dz` lk`zy epipia i`pzd did jk `l` rwxwd

.mipy yly df wlg jixg` lk`i ip`e mipy yly

:l`eny ly zexnind ipy miayiizn cvik mipte` ipya zx`an `xnbd

àñéb éàäì dì éøîàdny ,df cvl dcedi ax ly evexiz z` eyxity yi - ¨§¥¨§©¦¨
,dcyd lka wifgd szeydyk xaecn 'dwfg el yi szey'y l`eny xn`y

dpy lk ly zexitd z` mdipia welgl e` `id mitzeyd bdpny oeiky

zxg` dpyle ef dpya rwxwdn ivg lhep mdn cg` lky e` dpye

,mipy ylyd lk dcyd zexit z` cal lk` `ed o`ke ,mdipia mitlgzn

wifgdyk xaecn 'dwfg el oi` szey' l`eny xn`y dne .dwfg ezwfg ixd

ribde mdipia zetzeyd z` rwxwa xak ewligy orehe xgaend divga wx

lke`y mitzeyd jxc oky oeiky dwfg ezwfg oi`y oicd dfa ,ewlgl df

df oipra mitlgzn jk xg`e mipy dnk xg`d ivgd ipyde ,cg`d ivg df

.di`x ezwfg oi` jkl ,mipy dnklàñéb éàäì dì éøîàåeyxity yie - §¨§¥¨§©¦¨
,dwfg ezwfg oi` dcyd lka wifgdyky ,df cvl dcedi ax ly evexiz z`

eixg`e ,mipy yly dcyd lk zexit z` lke` dfy oitzeyd jxc oky oeik

xazqn divga wx wifgdyk la` .mipy yly dcyd zexit ipyd lke`

ewlig `l m`y meyn ,dwfg ezwfge ,ewlgl ribd dfe rwxwd z` ewligy

rax` e` yly rwxwd lka wifgn mdn cg` oi`y mrhde rwxwd z`

m` ,dpy lka rwxwdn zepdil mpevxy meyn `ed oitzeyd jxck mipy

`l` envrl xgaend wlgd z` xexal exiagl gipdl szeyl did `l ok

cg` lky jkne ,zexita welgle zetzeya rwxwd lka cearl mdl did

.mdipia rwxwd z` ewlig mdy gken rwxwdn ivga wifgn

:l`eny ly zexnind ipy z` ayiil sqep uexizàäå àä ,øîà àðéáø̈¦¨¨©¨§¨
dleëì úéçðclk z` wifgdy szeya miwqer l`eny ly zexnind ipy - §¨¦§¨

,epnn exiag wlg z` dpw `edy orehe dcydàä ,àéL÷ àìådn - §Ÿ©§¨¨
dcya xaecn ,dwfg el yi szeyy xn` l`enyyä÷eìç ïéc da úéàc- §¦¨¦£¨

ivga cg` lk ynzydle dze` welgl milekiy dlecb witqn `idy

`ed jxcd f`y ,dfl zen` rax`e dfl zen` rax` didie dcyd

cg` `l` ok ewlig `ly oeike ,dcydn ivga cg` lk miynzyny

.ely dleke ewlg z` ipyd el xkny di`x df ixd dleka ynzydàä- ¨
dcya xaecn ,dwfg el oi` szeyy xn` l`enyy dneïéc da úéìc§¥¨¦

ä÷eìçick ie`x wlg cg` lkl x`yi `l dewlgi m`e dphw `idy - £¨
dcydn ivga cg` lk miynzyn mpi`y `ed bdpnd jkitl ,da cearl

ipyde mipy yly dcyd lka ynzyn cg`y ote`a miwlgzn md `l`

ely dcydy di`x df oi`e dwfg ezwfg oi` jkle ,df xg`y mipy ylya

.`id

:l`eny ixac z` x`al zxfeg `xnbdàôebl`eny ixac mvrl aeyp - ¨
.mze` x`apeózeL ,ìàeîL øîà`ed ixd zetzeyd dcya cearl cxeid ¨©§¥¨

.éîc úeLøa ãøBék:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî`a oic dfi` - §¥¦§¨¥©¨©§©¨
y xnel m` ,epcnll l`enyä÷æç Bì ïéà úeôzeLdcyl cxeid szeyy - ¨¥£¨¨

ok m` ,dwfg dpi` mipy yly rwxwa wifgne zetzeydàîéìoic xn`iy - ¥¨
yexita df,ä÷æç Bì ïéà ózeLcxeik `ed ixd szeyy l`eny xn` recne ¨¥£¨¨

.zeyxa

:`xnbd zx`an,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàycgl `a l`eny ¨©©©§¨¨©©¨©£©
eøîBìzeyxa dcyl cxeiy qix`k epic dcya cearl cxiy df szeyy ©

ìèBpLelit` dcyd zexitníéôúëì òébnä çáLazexit ly gaydn - ¤¥¦§¨©©¦©¦§¥©¦
miapre xvwil zcnerd dnw oebk dkezl cxiyk dcya eidy mixenb

elit`e ,xvail micnerd mixenbòhéì äéeNò dðéàL äãNa`l` zepli` §¨¤¤¥¨£¨¦©
lhep ,drhp `ede ,mihig zrixfl dieyrka lhepy it,òhéì äéeNòä äãN §¨¤¨£¨¦©

oi` szey' xne` did l`eny m`y `vnp .zeyxa cxeid qix`k `edy oeik

cxiy oeik dpezgzd lr eci exiag dcyl cxi m`y mixne` epiid 'dwfg el

.dpeilrd lr ecie zeyxa cxeik `edy l`eny xn` jkl ,zeyxa `ly

df lr df oiwifgn oitzeyd' xn`y l`eny ixaca oecl zxfeg `xnbd

l`eny ixaca dpc `xnbd :'dfl df xky ixney miyrpe df lr df oicirne

xn`yäæì äæ ïéãéòîecg` wlg lr xrxrl weydn cg` `a m`y - §¦¦¤¨¤
.zecra rbepl aygp epi`e `ed elyy cirdl ipyd leki mitzeydn
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc `xza `aa(iyiy meil)

àøîâ

:`l e` dwfg el yi m`d szey oica mi`xen` ewlgpå ìàeîLc deáàok £©¦§¥§
éåìexiagïneà ïkL ìëå ,ä÷æç Bì ïéà ózeL eðzz` dpend epizpyna - ¥¦¨¨¥£¨¨§¨¤¥¨

el` oia 'szey'd z` iel oke l`eny ly eia` epy dwfg mdl oi`y el`

,eazekl jixv oi`y exaqy iptn 'one`'d z` epy `l j` ,dwfg mdl oi`y

xg`d wlgd z` dpwy xnel cv dide dcya wlg el didy szey m` ixdy

ea wifgny xaca wlg el did `l mlerny one` ,dwfg el oi` ok it lr s`

e .epwzl ick elaiw i`cey meyn ,dwfg el oi`y oky lkéðz ìàeîLdpy - §¥¨¥
,epizpyna,ä÷æç Bì Lé ózeL ìáà ,ä÷æç Bì ïéà ïneàwifgdy oeiky ¨¥£¨¨£¨¨¥£¨¨

eid ok `l m`y ,dcyay ewlg z` exiag el xkny di`x ef ixd rwxwa

wifgd cal `edy jkne ,cgi dizexit z` lek`le dnc`a cearl mikixv

.ely dcydy di`x ef ixd mipy yly dcyd zexit z` lk`e

:`xnbd zx`andéîòèì ìàeîL àãæàål`eny xn`y df xace - §¨§¨§¥§©§¥
,exn` ezhiyl 'dwfg el yi szey'yäæ ïé÷éæçî ïéôzeMä ,ìàeîL øîàc§¨©§¥©¨¦©£¦¦¤

äæ ìòixd ,mipy yly ecal exiag wlgae ewlga rwxwa wifgn cg` m` - ©¤
.dwfg efäæ ìò äæ ïéãéòîecg` wlg lr xrxrl weydn cg` `a m` - §¦¦¤©¤

aygp epi`e ,etzey cia dcinrdle xg` cr mr sxhvdl ipyd leki mdn

.zecra rbepläæì äæ øëN éøîBL íéNòðåmitzey mdy xacd apbp m` - §©£¦§¥¨¨¤§¤
mlyl aiige df lr xky xneyk `ed ixd ,mdn cg` lv` didy drya ea

.daipbd lr

:dwfg el oi` szeyy xaq l`enyy ep`vny dywn `xnbddéì éîø- ¨¥¥
el dywdàzøòîa äãeäé áøì àaà éaøéàkæ áø éáczia zxrna - ©¦©¨§©§¨¦§¨§¨§¥©©©

,i`kf ax ly eyxcnìàeîL øîà éîyózeLexiag wlga wifgdyBì Lé ¦¨©§¥¨¥
ózeL ,ìàeîL øîàäå ,ä÷æçcaere exiag wlg llek dcyd lka wifgnd £¨¨§¨¨©§¥¨

,daéîc úeLøa ãøBékedeive zeyx exiag el ozpy eli`k `ed ixd - §¥¦§¨¥
,`a` iax wiicne .qix` oick enewna dcya cearlàøîéîì åàìm`d - ©§¥§¨

xnel dfa ezpeek oi`ä÷æç Bì ïéà ózeLclka wifgne szeyd cxeiyky - §¨¥£¨¨
ixac lr dywe ,dwfg ezwfg oi` dcya wifgny s`y qix`k epic dcyd

.dwfg el yi szeyy xn`y lirl e`aedy l`eny

uxzn .mipey mipte` ipya l`eny ly zexnind ipy z` cinrn dcedi ax

:dcedi axdleëì úéçðc àä ,àéL÷ àìwifgde szeyd cxiy xaecn o`k - Ÿ©§¨¨§¨¦§¨
,ely `ide epnn exiag wlg z` dpwy orhe dcyd lkaàbìôì úéçðc àä̈§¨¦§©§¨

z` xak ewligy orehe rwxway xgaend wlga wifgdy xaecn o`ke -

wifgd ixdy xacl di`xe ,df wlg laiw `ede mdipia zetzeyd rwxw

z` oiicr epipia epwlig `ly oreh szeyd exiage ,mipy yly df wlga

xgaend wlgd zexit z` dz` lk`zy epipia i`pzd did jk `l` rwxwd

.mipy yly df wlg jixg` lk`i ip`e mipy yly

:l`eny ly zexnind ipy miayiizn cvik mipte` ipya zx`an `xnbd

àñéb éàäì dì éøîàdny ,df cvl dcedi ax ly evexiz z` eyxity yi - ¨§¥¨§©¦¨
,dcyd lka wifgd szeydyk xaecn 'dwfg el yi szey'y l`eny xn`y

dpy lk ly zexitd z` mdipia welgl e` `id mitzeyd bdpny oeiky

zxg` dpyle ef dpya rwxwdn ivg lhep mdn cg` lky e` dpye

,mipy ylyd lk dcyd zexit z` cal lk` `ed o`ke ,mdipia mitlgzn

wifgdyk xaecn 'dwfg el oi` szey' l`eny xn`y dne .dwfg ezwfg ixd

ribde mdipia zetzeyd z` rwxwa xak ewligy orehe xgaend divga wx

lke`y mitzeyd jxc oky oeiky dwfg ezwfg oi`y oicd dfa ,ewlgl df

df oipra mitlgzn jk xg`e mipy dnk xg`d ivgd ipyde ,cg`d ivg df

.di`x ezwfg oi` jkl ,mipy dnklàñéb éàäì dì éøîàåeyxity yie - §¨§¥¨§©¦¨
,dwfg ezwfg oi` dcyd lka wifgdyky ,df cvl dcedi ax ly evexiz z`

eixg`e ,mipy yly dcyd lk zexit z` lke` dfy oitzeyd jxc oky oeik

xazqn divga wx wifgdyk la` .mipy yly dcyd zexit ipyd lke`

ewlig `l m`y meyn ,dwfg ezwfge ,ewlgl ribd dfe rwxwd z` ewligy

rax` e` yly rwxwd lka wifgn mdn cg` oi`y mrhde rwxwd z`

m` ,dpy lka rwxwdn zepdil mpevxy meyn `ed oitzeyd jxck mipy

`l` envrl xgaend wlgd z` xexal exiagl gipdl szeyl did `l ok

cg` lky jkne ,zexita welgle zetzeya rwxwd lka cearl mdl did

.mdipia rwxwd z` ewlig mdy gken rwxwdn ivga wifgn

:l`eny ly zexnind ipy z` ayiil sqep uexizàäå àä ,øîà àðéáø̈¦¨¨©¨§¨
dleëì úéçðclk z` wifgdy szeya miwqer l`eny ly zexnind ipy - §¨¦§¨

,epnn exiag wlg z` dpw `edy orehe dcydàä ,àéL÷ àìådn - §Ÿ©§¨¨
dcya xaecn ,dwfg el yi szeyy xn` l`enyyä÷eìç ïéc da úéàc- §¦¨¦£¨

ivga cg` lk ynzydle dze` welgl milekiy dlecb witqn `idy

`ed jxcd f`y ,dfl zen` rax`e dfl zen` rax` didie dcyd

cg` `l` ok ewlig `ly oeike ,dcydn ivga cg` lk miynzyny

.ely dleke ewlg z` ipyd el xkny di`x df ixd dleka ynzydàä- ¨
dcya xaecn ,dwfg el oi` szeyy xn` l`enyy dneïéc da úéìc§¥¨¦

ä÷eìçick ie`x wlg cg` lkl x`yi `l dewlgi m`e dphw `idy - £¨
dcydn ivga cg` lk miynzyn mpi`y `ed bdpnd jkitl ,da cearl

ipyde mipy yly dcyd lka ynzyn cg`y ote`a miwlgzn md `l`

ely dcydy di`x df oi`e dwfg ezwfg oi` jkle ,df xg`y mipy ylya

.`id

:l`eny ixac z` x`al zxfeg `xnbdàôebl`eny ixac mvrl aeyp - ¨
.mze` x`apeózeL ,ìàeîL øîà`ed ixd zetzeyd dcya cearl cxeid ¨©§¥¨

.éîc úeLøa ãøBék:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî`a oic dfi` - §¥¦§¨¥©¨©§©¨
y xnel m` ,epcnll l`enyä÷æç Bì ïéà úeôzeLdcyl cxeid szeyy - ¨¥£¨¨

ok m` ,dwfg dpi` mipy yly rwxwa wifgne zetzeydàîéìoic xn`iy - ¥¨
yexita df,ä÷æç Bì ïéà ózeLcxeik `ed ixd szeyy l`eny xn` recne ¨¥£¨¨

.zeyxa

:`xnbd zx`an,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàycgl `a l`eny ¨©©©§¨¨©©¨©£©
eøîBìzeyxa dcyl cxeiy qix`k epic dcya cearl cxiy df szeyy ©

ìèBpLelit` dcyd zexitníéôúëì òébnä çáLazexit ly gaydn - ¤¥¦§¨©©¦©¦§¥©¦
miapre xvwil zcnerd dnw oebk dkezl cxiyk dcya eidy mixenb

elit`e ,xvail micnerd mixenbòhéì äéeNò dðéàL äãNa`l` zepli` §¨¤¤¥¨£¨¦©
lhep ,drhp `ede ,mihig zrixfl dieyrka lhepy it,òhéì äéeNòä äãN §¨¤¨£¨¦©

oi` szey' xne` did l`eny m`y `vnp .zeyxa cxeid qix`k `edy oeik

cxiy oeik dpezgzd lr eci exiag dcyl cxi m`y mixne` epiid 'dwfg el

.dpeilrd lr ecie zeyxa cxeik `edy l`eny xn` jkl ,zeyxa `ly

df lr df oiwifgn oitzeyd' xn`y l`eny ixaca oecl zxfeg `xnbd

l`eny ixaca dpc `xnbd :'dfl df xky ixney miyrpe df lr df oicirne

xn`yäæì äæ ïéãéòîecg` wlg lr xrxrl weydn cg` `a m`y - §¦¦¤¨¤
.zecra rbepl aygp epi`e `ed elyy cirdl ipyd leki mitzeydn
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xcde"קיי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc `xza `aa(ycew zay meil)

:`xnbd zl`ey,éànàixdïä ïúeãòa ïéòâBðgwie xrxrn `eai m` ixdy , ©©§¦§¥¨¥
cirny df szeyy `vnp ok m`e ,mdipy eciqti zetzeyd dcy on wlg

:`xnbd zayiin .cirn `ed envrl ,ipyl mb zkiiy rwxwdyéàîa àëä̈¨§©
déì áúëc ,ïðé÷ñòipyl azk cirnd szeydy -ìò éì ïéà íéøáãe ïéc ©§¦¨§¨©¥¦§¨¦¥¦©

,Bæ äãNoeik okle ,jly didi lkd `l` ef dcya wlg il `di `l ,xnelk ¨¤
.xaca rbep epi` aeyy ,el cirdl leki dcyay ewlg z` el ozpy

:`xnbd dywnéåä éàî ,Bì áúk éëådfa liren dn ,xnelk ,jka dn - §¦¨©©¨¥
,dcya ewlgn envr z` wlql icka 'eke 'mixace oic' el azky,àéðúäå§¨©§¨

Bøéáçì øîBàäipyl zzl mdn cg` dvxe dcya mitzey mdy mipy - ¨¥©£¥
exiagl xn`e ewlg z`å ,'Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãe ïéc'el xn` m` ok ¦§¨¦¥¦©¨¤§

'da ÷ñò éì ïéà'å ,ok,íeìk øîà àì ,'äpîéä úB÷leñî éãé'xaky oeiky ¥¦¥¤¨§¨©§¨¥¤¨Ÿ¨©§
i`eeld' dltz oeyl `ed `l` ,dpzn oeyll aygp epi` ef dcya wlg el yi

iwlg jl oezp idi' yxetn xn` `ly onf lke ,'da wlg il `di `ly

oic' exiagl azekd szeyy ixd .ezeyxn ewlg d`vi `l 'ef dcyay

m`e ,dpzna epzep `edy oeyld zernyna oi` 'ef dcy lr il oi` mixace

md ixd ,df lr df cirdl mileki mitzey recn `xnbd zl`y zxfeg ok

.mzecra mirbep

:`xnbd zvxznBãiî eðwLk ,ïðé÷ñò éàîa àëädf oeyl xn`yky - ¨¨§©©§¦¨§¤¨¦¨
dpwe xacd liren ,oipw dyry oeike ,xceq oipwa epnn exiag dpw exiagl

.'eke 'il oi` mixace oic' oeyla xn`y s` lr rwxw ly dteb

:`xnbd dywnéåä éàî ,Bãiî eð÷ éëåliren dn ,xnelk ,jka dn - §¦¨¦¨©¨¥
dcyd x`yizy el gepy xaca rbep `ed ixd ,ecin dpw ipyd szeydy

jkay oeik szeyd ly ezeyxaéøä`ed,BáBç ìòa éðôa dãéîòîlkeiy £¥©£¦¨¦§¥©©
dcyd z` xrxrnd gwi m` la` .dcydn eaeg z` zeable `eal eaeg lra

del' llka didi `edy `vnpe ,ef dcyn zeabl eaeg lra lkei `l etzeyn

ick `id elyy dilr etzeyl cirdl el gep okle ,'mlyi `le ryx

epivny enke .eaeg lra ipta dcinrdldéîMî ìàeîL øa ïéáø øîàc§¨©¨¦©§¥¦§¥
úeéøçàa àlL Bøéáçì äãN øëBnä ,ìàeîLcexiagl xkend mc` - ¦§¥©¥¨¤©£¥¤Ÿ§©£¨

egwie dxwnay zeixg` eilr laiw `le ,aeg lral zcareyn dzidy dcy

mc` `a m` ,xken ly eizerwxwn zeabl lkeiy dpewdn rwxwd z`

dcyd lr xrxreäéìò Bì ãéòî ïéàcr mr sxhvdl xkend leki oi` - ¥¥¦¨¤¨
,dpewd ly dcydy cirdl xrxrnd cbp sqepéðtîxaca rbep `edy ¦§¥

.BáBç ìòa éðôa dãéîònL¤©£¦¨¦§¥©©
:`xnbd zvxznúeéøçà déìò ìéa÷c ,ïðé÷ñò éàîa àëäeilr laiwy - ¨¨§©©§¦¨§©¦£¥©£¨

.xaca rbep epi` f`y ,exiagl ozpy dn lr zeixg` szeyd

:`xnbd zxxaneïàîc úeéøçàozepd eilr laiw dgiwl efi` lr - ©£¨§©
.zeixg`àîìòc úeéøçà àîéð éàcg` `eai m` zeixg` eilr laiwy - ¦¥¨©£¨§¨§¨

ok m` ,ely `idy dprha dcyd z` gwie weydndéì àçéðc ïkL ìk̈¤¥§¦¨¥
.zeixg` jk lr laiw ixdy ,dcyd z` epnn egwi `ly dilr el cirdl

déúîçî déì àéúàc úeéøçà àlàwxy zeixg` xhya eilr laiwy - ¤¨©£¨§©§¨¥¥£¨¥
iaya dcyd z` eabie dxwnaz` etzeyl el xifgi ,el yiy zeaeg l

dprha dcyd z` zgwl weydn cg` `ayky `vnp f`y .mliyy zernd

s` ixdy ,ely `idy etzeyl cirdl xaca geex mey el oi` ,ely `idy

zexyt` eaeg lral didie etzey cia rwxwd x`yiz ezecr ici lr m`

z` el dpwdy etzey cbp aeg lra x`yi ixd ,edcyn eaeg z` zeabl

.'mlyi `le ryx del' `xwp didi eiable ,[zeixg` eilr laiw ixdy] dcyd

ewlgn envr z` wlqn szeyy s`y `ziixan rnyny dywn `xnbd

:`xnbd dywn .xaca rbep aygp mewn lknéî dépéî déLôð ÷lñî éëå§¦§©¥©§¥¦¥¦
÷lzñîxenb weliq df ixd dcya ewlgn envr z` wlqn szeyyk ike - ¦§©¥

,etzeyl cirdl lekieïälL äøBz øôñ áðâpL øéò éða ,àéðúäåïéðc ïéà , §¨©§¨§¥¦¤¦§©¥¤¨¤¨¤¥¨¦
apbd z`äéàø ïéàéáî ïéàå ,øéòä dúBà éðéiãaz` apb ipelty zecr-] §©¨¥¨¨¦§¥§¦¦§¨¨

[mdly dxez xtqdy e` ,dxez xtqd,øéòä dúBà éLðàîiyp` lky oeik ¥©§¥¨¨¦
`iyewd z` `xnbd zniiqn .xaca mirbep mde dxez xtqa mitzey xird

:`ziixadnàúéà íàåleki xacdn envr wlqn szeyyky oekp df m`e - §¦¦¨
ok m` ,eilr cirdleäéépéî éøz éa e÷lñéìmwlgn mnvr ewlqi mipyy - ¦©§¥§¥¦©§

lr oipw eyrie ,'dxez xtqa epl oi` mixace oic' exn`iy ici lr dxez xtqa

,dfeðéécéìåwlql leki epi` szeyy o`kn gken `l` .xaca oecl elkeie - §¦©§
szeydy yegl yiy oeik ,xaca cirdle ea szey `edy xacn envr z`

,zetzeydn envr z` wlql exiag mr [ze`nx ly dvr-] `ipepw dyr

.eztzeyl xefgi ecia dpcinrie el ciriy xg`le

,eilr cirdl leki xacdn envr z` wlqny szey mlerl :`xnbd zvxzn

eìc äøBz øôñ éðàLéà÷ äòéîLoi` dfay dxez xtqa oicd dpey - ©¦¥¤¨§¦§¦¨¨¥
,mzecra mirbep eidi `ly ick ea mwlgn mnvr z` miwlqn m` liren

mi`veie dxez xtqdn mipdp mdy oeike ,drinyl cner dxez xtqy meyn

wlzqdl xird dze` ipae ipiic mileki oi` ,dyxtd zrinya daeg ici

.zxg` xira xebl exariy cr ,xira mixb mdy onf lk dxez xtqa mwlgn

:ztqep `ziixan dywn `xnbdøîBàä ,òîL àzéøéò éðáì äðî eðz- ¨§©¨¥§¨¤§§¥¦¦
,miaxd ikxv lke xird zeneg ziipa jxevl oebk ,ixir ipa ikxvlïéðc ïéàz` ¥¨¦

miyxeidøéòä dúBà éðéiãa,dpnd z` mdn `ivedlåokäéàø ïéàéáî ïéà §©¨¥¨¨¦§¥§¦¦§¨¨
øéòä dúBà éLðàî.xaca mirbep mdy oeik ,dpn mdl gihad mc` eze`y ¥©§¥¨¨¦

cirdl leki xacdn envr wlqn szeyyky oekp df m`e :`xnbd zl`ey

,eilréànà,xaca ecirie epeci `ly recn -eäééLôð éøz éa e÷lñéì- ©©¦©§¥§¥©§©§
dpnd cbpk mqikn epziy ici lr ,llk dpnn epdi `le mnvr ewlqi mipyy

,xeaivd lyeðéécéìåcl elkeie -:`xnbd zvxzn .xaca oeénð àëämb - §¦©§¨¨©¦
xaecny dyxtl jixv ef `ziixaaea zepwl ixir ipal dpn epz xne`øôñ §¥¤

,äøBz.dfn mnvr z` wlql mileki md oi` drinyl cner `edy oeike ¨
:ztqep `ziixan dywn `xnbd,éøéò éiðòì äðî eðz øîBàä ,òîL àz̈§©¨¥§¨¤©£¦¥¦¦

,øéòä dúBà éLðàî äéàø ïéàéáî ïéàå ,øéòä dúBà éðéiãa ïéðc ïéàoeik ¥¨¦§©¨¥¨¨¦§¥§¦¦§¨¨¥©§¥¨¨¦
.xaca mirbep mdy

dyw dn x`az jk xg`e ,mnvr `ziixad ixac z` dligz zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .l`eny lr dpnnéìñôéî éðéic éì÷L íéiðò àøañúå- §¦§§¨£¦¦¨§¥©¨¥¦§§¥
xn`y sqkd z` lawl mixen`y el` md miiprdy ok xeaqz m`d ike

xaca mirbep dn ike ,dfa oecln milqtp mipiicd jk liayae ,`iadl ipelt

.mdàîéà àlàdpn epz xne`dy ,`ziixad z` yxtl xn`z jk `l` - ¤¨¥¨
ixir iiprléiðòî äéàø ïéàéáî ïéàå ,øéòä dúBà éiðò éðéiãa ïéðc ïéà¥¨¦§©¨¥£¦¥¨¨¦§¥§¦¦§¨¨¥£¦¥

,øéòä dúBà.xaca mirbep mdy oeik ¨¨¦
:`ziixadn `iyewd z` `xnbd zniiqnåwlqn szeyyky oekp df m` §

,eilr cirdl leki xacdn envréànà,xaca ecirie epeci `ly recn - ©©
eäééLôð éøz éa e÷lzñìegwi `le mnvr ewlqi miiprdn mipyy - ¦§©§¥§¥©§©§

,ipelt ly ef dpizpneðéécéìå.xaca oecl elkeie - §¦©§
:`xnbd zvxznäøBz øôña énð àëäexir ipal dpn epziy ezpeeky - ¨¨©¦§¥¤¨

,dxez xtq ziipw jxevlíéiðò eäì éø÷ éànàå`xw epeylay mrhde - §©©¨¥§£¦¦
meyn `ed miipr exir ipalïä íéiðò äøBz øôñ ìöà ìkäcoeiky - §©Ÿ¥¤¥¤¨£¦¦¥

.df oiprl miipr m`xewl jiiy ok lr ,dxez xtql mikixv mleky

íìBòì ,àîéà úéòaéàå`ed `ziixaa xe`iadéðz÷ãk'ixir iiprl' §¦¨¦¥¨§¨¦§¨¨¥
dpeekdy,Lnî íéiðò,miipr mpi`y mipiica xaecneåxird ipiicy mrhd £¦¦©¨§

zxacn `ziixady meyn `ed mileqteäééìò eîàøc éiðòámiipra - ©£¦¥§¨£©§
mixiyrd [xird dze` ipiic lr s` mllkae] xird ipa lr milheny
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epwya Ð opiwqr i`na `kd :ipynwc ,onwl

."`di `l" xne`a uxzn `w `le ,ecin

åãéî åð÷ùëoipwa ecin dpw exiag szey Ð

.i`pzd liren Ð oipw `ki`c `zyde ,xceq

éåä éàî åãéî åð÷ éëåcirn i`n` izk` Ð

ecia dcyd cinrdl?zecra `ed rbep ixd

,szeyd cia dcyd didiy dil `gipc ,ef

.eaeg lra iptl ozep i`d ecinrny iptn

,eaeg lran ozepd df xhtie ,el zcareyn divg ixdy ,dze` sexhie aeg lra `ai Ð dcya el didy ewlg exiagl dpwdy mcew zern edeldy aeg lra mey el yi m`y

dil dede ,dpnid zeabl ely aeg lra lkei `l Ð da wlg oitzey el`l did `ly exn`iy ,micra dfn detxhi eli`y .oizrnya onwlck ,"mlyi `le ryx del" didi `le

."mlyi `le ryx del"úåéøçàá àìù.zeixg`a oky lke Ðäéìò åì ãéòî ïéàwel ciqtn ded i`c ab lr s`e ,ecia dcinrdl xg` cr mr sxhvn oi` Ðdilr xcd `l g

.xkenc'åë äãéîòîù éðôî."mlyi `le ryx del" iedinl `gip `lc ,oizrnya onwl dl opinwen izixg` `rx` dil zilcae Ðúåéøçà äéìò ìéá÷ãexiagl szey i`d Ð

.cirn jklde ,eaeg lra iptl dcinrn epi` `zydc .lif`e yxtncke ,el dpwdy dnnàîìòã úåéøçàizea` ly ef dcy xnel xrxrn `l` ,exiag aeg liaya `ly Ð

.`id ily e`ãéòî åðéàã ïëù ìë.xcd dilr Ð dipin witn i`c meyn ,ecia iedizc dil `gipc ,df cia ecinrdl cirnyk `ed zecra rbepc Ðäéì àúàã úåéøçà àìà
äéúîçîd`pd dnc .eaeg lra ipta ecinrn epi`y ,ecia dcinrdl ,`nlrc xrxr iab dilr cirn jkld .mincd el xifgi Ð mixg`l aiigy eaeg liaya edetxhi m` Ð

"ryx del" ecbpk `di `le df cin aeg lra dptxhi m` el yi?df aeg lra qpkpe .el oi`e ,mlyl aiige zeixg` eilr laiwy ,exiag iab `ed "mlyi `le ryx del" seq seq

ciqtn dn Ð el ciri `l m` mbe .oey`x aeg lra mewna?del ecbpk iedc ,el yic `ed cg` aeg lra Ð ciri `l oia ciri oia ,jytp dnne .laiw `l `nlrc zeixg` ixd

.el mlyn epi`e gweld on detxhe zeixg`a xken "ryx del" ixwinc gken oizrnya onwle .mlyi `le ryx÷ìñî éëå.ewlgn diytp szey mey Ð÷ìúñî éîÐ

ecin epwya dil znwe`c ,cirdl lekie llk zecra rbep ied `lc ,zecr iabl elit` xenb weliq ied in :dinza'åë àéðúäå ?`ipepw xninl `ki`c meyn ,`nrhe Ð

.ezetzeyl xefgi jk xg`e ,ecia dpcinrie dilr el ciriy ick ,cearc `edïéðã ïéà.dprh mey e` ,minca eizgwl :oreh `ede ,apbd Ðäéàøede`xy micr Ð

.ozecra oirbepe oitzey olekc .xird dze` ly dxez xtq edfy oicirny e` ,eapbyå÷ìúñéì.mcin epwie ,"df dxez xtq lr il oi` mixace oic" :eazki Ðäòéîùìã
éà÷.ez`ixwa dpdi `ly ,zxg` xira xecl el jli ok m` `l` ,ezrinya `veie ea dpdp ixdy ,zecra rbep `di `ly envr wlql leki oi`e Ðéøéò éðáìÐ

.miax ikxv lkle xird zenegl ,xird ipa ikxvlåäééðéî éøú éá å÷ìñéìå.xeav ly dpnd cbpk mqikn epzie ,llk ea epdi `ly Ðäøåú øôñá éîð àëäÐ

.dxez xtq ea zepwl ixir ipal dpn epz :yxity'åë éì÷ù íééðò àøáñúå`l oiicre ,ef `id `xnbd zhiye .dpin iywn xcde ,dl uxzne dlr jixt `w `xnb Ð

miiprd liaya elqti oipiicdy ,`wec xn`w ikdc `xaqze ,xnelk .seqal cr dpin jxtinl ely `iyew miiq?llk ozecra oirbep oi` `ldeäøåú øôñ ìöà ìëäã
íä íééðò.df `ed lecb zeiprc ,dxez xtq mdl oi`yk miipr exir ipa `exwl mc` ipa jxce ,el mikixv oleky Ðíìåòì àîéà úéòá éàå,ipzwck `ziixad lk Ð

zecra oirbep oi` ixd ,ilqtn i`n` oipiic :jl `iyw `wce .ilqtnc xn`w miipr opi`y xird ipiicae ,ixiin ynn miipracåäééìò åîøã ééðòá ?.xird ipiic lr Ð

.od zecra oirbep `zydc ,lif`e yxtncke .xird ixiyr :yexitåäì õé÷ã éà.dpye dpy lka elyn xird iiprl ozi dnk cg` lkl ,xird ipal aevw xac Ðéðùîå
åäì õé÷ àìã.melk oipiicd epzi `l Ð oira dpnd on yiy onf lkc ,oipzep miipr ly oxeqgn itle jxevd itl lkd `l` Ðåäì õé÷ã íìåòì`gip ikd elit`e Ð

.miiprl dpnd ozpiy oipiicl edlçååøã ïåéëãoikixv oi`y onf lk melk epzi dnle ,zern mdl yi ixd ,xnelk .geex Ð zern mdl yiy Ð?
äøéîù

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

enk ,olaw enk eze` ewlzqi `ly Ð qix`k mitzkl ribnd gaya lhepy :xn`w ikde

oi`y dcyae .rhil dieyrd dcyn elit` jka eze` oiwlqny zeyxa `ly rhepl oiyery

dn ,rhil dieyra enk lhep rhil dieyr oi`y dcya mby cere :yexit ,'ek rhil dieyr

.zeyxa `ly rhepa ok oi`yïéàwxtac :xn`z m`e Ð melk xn` `l da wqr il

'ek iebl ecar xken iab (a ,bn oihib) "gleyd"

epnn gxazykl :dil azkc ?epe` inc ikid :xn`

ied "ja wqr il oi`" `nl` .ja wqr il oi` Ð

"ja wqr il oi`"c :wgvi epiax xne`e aeh oeyl

ixd" ipdnc car iabe .jnvrl `dz `l` :rnyn

la` ."ja wqr il oi`" inp ipdn Ð "jnvrl z`

ik ,"jnvrl z` ixd" xninl jiiy `lc dcya

.melk xn` `l Ð "ja wqr il oi`" inp xn`

`l` Ð "ja wqr il oi`" iyextl `kilc oeikc

rnyn `l ,car iab enk dcy iab ,jnvrl `dz

oic weliq `l` "da wqr il oi`" dcy iab

.(a ,ck) zezixka gkenck ,mixace

éðôîm`e Ð eaeg lra ipta dcinrny

?dcinrny iptn `ixi` i`n :xn`z

iedizc dil `gip `lc meyn dil wetiz

`nw wxta opixn`ck ,eilr znerxz`aac

`ly oernyl dcy xkny oae`x :(a ,g) `nw

dipin dl sixhwe eaeg lra `z`e ,zeixg`a

`pic irzyne oae`x iz`c `ed `pic Ð

mixac lra e`l" dil xn` ivn `le ,`icda

iedizc il `gip `l :dil xn`c ."z` icic

lqtp oi`c :xnel yie i`elir znerxz oernyl

elit` ixiin `kd ,inp i` .zecrl jk liaya

.znerxz `kilc ,ely `idy da xikna

å÷ìñéìåm`e Ð epiicile ediipin ixz ia

eteqe ezligz opira `de :xn`z

enk iede ,leqta dligz ied `kde .zexyka

jiiy `lc :wgvi epiax xne`e wgxzpe aexw

ielz zelqt oi`y oeik ,`kd zelqta ezligz

.oenna `l` seba

:opiqxb ikdàøáñúåoipiice ilwy miipr

ikd [`l`] ilqtin

.'ek miipr edl ixw i`n`e dxez xtqa inp

i`n`

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

!ïä ïúeãòa ïéòâBð ?éànà¯ïðé÷ñò éàîa àëä ©©§¦§¥¨¥¨¨§©¨§¦©
¯:déì áúëc"."Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãe ïéc¯éëå §¨©¥¦§¨¦¥¦©¨¤§¦

íéøáãe ïéc" :Bøéáçì øîBàä ,àéðúäå ?éåä éàî Bì áúk̈©©¨¥§¨©§¨¨¥©£¥¦§¨¦
úB÷leñî éãé"å "da ÷ñò éì ïéà"å "Bæ äãN ìò éì ïéà¥¦©¨¤§¥¦¥¤¨§¨©§¨

"äpîéä¯!íeìk øîà àì¯éàîa àëä ¥¤¨Ÿ¨©§¨¨§©
ïðé÷ñò¯.Bãiî eðwLk¯éøä ?éåä éàî Bãiî eð÷ éëå ¨§¦©§¤¨¦¨§¦¨¦¨©¨¥£¥

déîMî ìàeîL øa ïéáø øîàc .BáBç ìòa éðôa dãéîòî©£¦¨¦§¥©©§¨©¨¦©§¥¦§¥
úeéøçàa àlL Bøéáçì äãN øëBnä :ìàeîLc¯ïéà ¦§¥©¥¨¤©£¥¤Ÿ§©£¨¥
!BáBç ìòa éðôa dãéîònL éðtî ,äéìò Bì ãéòî¯àëä ¥¦¨¤¨¦§¥¤©£¦¨¦§¥©©¨¨

ïðé÷ñò éàîa¯.úeéøçà déìò ìéa÷c¯úeéøçà §©¨§¦©§©¥£¥©£¨©£¨
àîìòc úeéøçà àîéð éà ?ïàîc¯!déì àçéðc ïkL ìk §©¦¥¨©£¨§¨§¨¨¤¥§¦¨¥

déLôð ÷lñî éëå .déúîçî déì àéúàc úeéøçà àlà¤¨©£¨§¨§¨¥¥£¨¥§¦§©¥©§¥
äøBz øôñ áðâpL øéò éða :àéðúäå ?÷lzñî éî dépéî¦¥¦¦§©¥§¨©§¨§¥¦¤¦§©¥¤¨

ïälL¯äéàø ïéàéáî ïéàå ,øéòä dúBà éðéiãa ïéðc ïéà ¤¨¤¥¨¦§©¨¥¨¨¦§¥§¦¦§¨¨
eäéépéî éøz éa e÷lqéì ,àúéà íàå ;øéòä dúBà éLðàî¥©§¥¨¨¦§¦¦¨¦©§¥§¥¦©§

!eðéiãéìå¯ìc ,äøBz øôñ éðàL:òîL àz .éà÷ äòéîL §¦©§¨¥¥¤¨§¦§¦¨¨¥¨§©
"éøéò éðáì äðî eðz" øîBàä¯dúBà éðéiãa ïéðc ïéà ¨¥§¨¤¦§¥¦¦¥¨¦§©¨¥¨

?éànà ;øéòä dúBà éLðàî äéàø ïéàéáî ïéàå ,øéòä̈¦§¥§¦¦§¨¨¥©§¥¨¨¦©©
!eðéiãéìå eäééLôð éøz éa e÷lñéì¯øôña éîð àëä ¦©§¥§¥©§©§§¦©§¨¨©¦§¥¤

"éøéò éiðòì äðî eðz" øîBàä :òîL àz .äøBz¯ïéà ¨¨§©¨¥§¨¤©£¦¥¦¦¥
dúBà éLðàî äéàø ïéàéáî ïéàå ,øéòä dúBà éðéiãa ïéðc̈¦§©¨¥¨¨¦§¥§¦¦§¨¨¥©§¥¨
:àîéà àlà ?éìqtéî éðéic ,éì÷L íéiðò :àøañúå ;øéòä̈¦§¦§§¨£¦¦¨§¦©¨¥¦©§¦¤¨¥¨
éiðòî äéàø ïéàéáî ïéàå ,øéòä dúBà éiðò éðéiãa ïéðc ïéà¥¨¦§©¨¥£¦¥¨¨¦§¥§¦¦§¨¨¥£¦¥
eäééLôð éøz éa e÷lzñì ?éànàå ;øéòä dúBà¨¨¦§©©¦§©§¥§¥©§©§

!eðéiãéìå¯eäì éø÷ éànàå .äøBz øôña éîð àëä §¦©§¨¨©¦§¥¤¨§©©¨¥§
úéòaéàå .ïä íéiðò äøBz øôñ ìöà ìkäc ?"íéiðò"£¦¦§©Ÿ¥¤¥¤¨£¦¦¥§¦¨¥

éa eáúéì ,eäì õé÷c éà ?éîã éëéäå .eäééìò eîàøc éiðòáe ,Lnî íéiðò éðú÷ãk íìBòì :àîéà¥¨§¨¦§¨¨¥£¦¦©¨©£¦¥§¨£©§§¥¦¨¥¦§¦§¥§¥
!eðéiãéìå ,eäì õé÷c éàî eäéépéî éøz¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯:àîéà úéòaéàå .eäì õé÷ àìc §¥¦©§©§¦§§¦©§¨¨§©¨§¦©§¨¦§§¦¨¥¥¨

çååøc ïåéëc ,eäì àçéðå ,eäì õé÷c íìBòì¯.çååø"."äæì äæ øëN éøîBL ïéNòðå §¨§¦§§¦¨§§¥¨§¨©¨©§©£¦§¥¨¨¤¨¤
?éàîà

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

בבא בתרא. פרק שלישי - חזקת הבתים דף מג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקיי mipy` cenr bn sc ± oey`x wxt`nw `aa

àéä íéìòáá äøéîù`aaa ol `niiwe ,eziaa zetzeyd on zvw xnyn cg` lky Ð

xeht aizk l`eyac ab lr s`e .xeht milraa dxiny :(` ,dv) "l`eyd"a `rivn

oipr lr siqen e"ie ,"l`yi ike" aizkcn ,dipin mzd xky xney sili `d ,milrac

,dapbpy drya oerny wlgn xnyn oae`x didy oeike .oezgzn oeilr cnlie ,oey`x

oerny ixd Ð oerny ziaa ewlgn ca` e`

enr oae`x ixdy ,oae`x wlgn xeht

.ezk`lnaàôô áø øîàepzdy oebk Ð

iwlg dcyd lk meid il xeny :jk odipia

exny `lc oeikc .xgnl jl xeny`e ,jwlge

dxiny `kil Ð df xg` dfa `l` ,llk cgia

dfl df xky ixney eyrp jkld ,milraa

epiidc `z` opireny`le .oiqpe`a aiigzdl

wlge dcyd lk xnynyk ,xkya dxiny

xgnl exiag el xenyiy ick llka exiag

mpg xneyc `pin` jzrc `wlqc .ok enk

xenyl jixv did exiag wlg e`lac ,`ed

`le ,lkd oia `id zg` dxinye ,ely z`

jiiy df) .ol rnyn `w ,xky xney iedil

d`n epz" xne`d :"lfebd"a `ztqeza .lirl

ozpi Ð "zqpkl dxez xtq epz" "zqpkl xpic

Ð mipya libx did m`e ,da libxd zqpkl

epzi Ð "miiprl epz" xne`d .mdipyl epzi

lk iiprl :xne` `g` iax ,xird dze` iiprl

lke`d care eia` lyn lke`d oa .l`xyi

e` miiprl dqext ozepe dvew Ð eax lyn

.(o`k cr .miza ilra ebdp jky ,lfb meyn yyeg epi`e eade` ly epalúéá åì øëî
.exiagl mc` Ðåì ãéòî ïéàsxhvdl `ai m`y .ecia dcinrdl ,gwell xken Ð

.`ed zecra rbep Ð ely `edy cirdle xg` mråúåéøçàù éðôîeilr zia ly Ð

xkenl dil `gip jklde .xkend lr xefgi Ð gweld on detxhi m`y ,xkenc

.`zyd dil opirny ikd .melk erxtl jxhvi `le ,gweld cia cenrzyäøô åì øëî
.lif`e dil yxtn dinwl Ðåúåéøçà ïéàùepnid edelhi m` ,xkenc dilr gwelc Ð

`tiq `py i`ne `yix `py i`n :jixtwc epiide .dlfby xkend zngn?`py i`n

irwxwnn ,eilr zeixg` ied `lc ilhlhn?Ð ied zeixg`a elld zexikn izy m`

i`e ,eilr ezeixg` ediiexzeilr ezeixg` oi` ediiexz `d Ð zeixg`a `lyàùéø
äãåäé àúàå éåìì äøëîå ïåòîùî äãù ìæâù ïáåàøá,`nlrn ypi` ,xnelk Ð

`ai `ly Ð xhy e` micr `iane ,"`id ily" xne`e ,iel ciay ef dcy lr xrxrne

zecr mey rceiy oebk .dcedil epi` dcyd dfy cirie ,xg` mr sxhvie lfbpd oerny

cia dcyd didiy oerny dvexy iptn .exhy oke ,zeplfba dcedi ly zecr leqtl

elfb oae`xe did ely dcyd efy di`x oerny `iai xgnle meid ok ixg`e ,dpewd iel

iepiye ye`i da ipdn `le ,zlfbp dpi` rwxwc .envrl eplhie iel cin e`iveie ,epnn

oerny ivn `l ezc Ð dcedi eplhiy dil `gip `lc ,`ed zecra rbep jklde .zeyx

el cirn oi` jklde ,el dyw dcedie iel el gepc ,onwl yxtnck ,dipin iwet`l

olfbd oae`x ,dcy el xkn zia el xkn :`ziixa xn`w ikde .dilr iell lfbpd oerny

onwle .ef zecra `ed rbep jklde ,ecin rwxwd `ivedl gwelc eilr lfbp ly eteqe ezeixg`y iptn ,xrxrnd dcedi cbpk dilr gwel iell lfbpd oerny el cirn oi` Ð iell

i`d meyn ecia dcinrdl olfbd oae`xl cirdl lfbpd oerny `ai `lc ,xrxrnwe dcedi `z`e ,diteb olfba dnewe`l ivn xity ded ,xkne lfbpa dl iwen i`n` yxtn

.onwl yxtn `tiqe .dil `xcdc dil `gipc ,diteb `nrh`id ielc cidq`c oeik `d dilr el cirn epi` i`n` izk`e :opiywneopiwtnc :ikd `zyd jzrc `wlq `wc Ð

ok ixg` ieln dl witn ivn ikid Ð `ed iel lyc oic zia ipta dcedc oeike .dcedic e`le `ed ielc dcya `ed cidqnwc ,iel cia dl miwene dcedin dl?z`ced `lde

cirn oi`c ipzw i`n`e ,llk ef zecra rbep epi`e ,ef zecra melk giexn epi`y `vnpe ,inc micr d`nk oic lraäãåäéã åàì àòøà àåääã àðòãé øîàã :éðùîå ?
àéäya eizeprhl yigknc e` ,`zeplfba dcedi icrl liqtc Ðxn`w `lc ab lr s`e ,iel cia dcyd `nwezn `linne "el dced ipta" cirny oebk ,mlera oipr me

.`ed ielcäéìò åì ãéòî åðéà éàîà éúëà :ïðéù÷îådcedi zwfga didz m` oerny ciqtn dn Ð?micr iziinwc xgnle ,meid ieln dl witnwc `zekf `edda `de

:ipyne llk iell cirny dna giexn oi`y `vnpe ,onvr micr edpda dcedin dwtil inp ikd Ð epnn oae`x dlfbe ,`id ely dcyyxaqwc Ð cirn epi` ikd meyn

,oerny ly ezaygn edfy xninl `ki`c ,zecr i`dl dil opilqt ikd meyne .ecia `ai m` enr oecl lke` `le ,epnn dywe `ed `nl` `xab dcedie ,il gep iel :oerny

`id jk dpynd oeyl la` .epnid dyw ipyd dcedie ,il gep oey`xd iel ,`kti` xninl ol ded `kd .llk zecra rbep epi`c ol `hiytc cr `l` xiykdl epl oi`e

.(` ,hw) zeaezkaàîéà úéòá éàåel`l oiyigkny dcedil icdq dil zi`e ,ely dcydy oernyl icdq dil zi`c oebk Ð dcedin dwet`l oerny ivn `l ikdl Ð

oic zia de`ivei `ly ,mewiz Ð `rx` `niiwc `kid :rwxw oic wtq lka opax xen`e .dcedi ly dcydy mixne`eaxe daxc `zbelt iab xn`ck ,da wifgnd cin

mixtq) .xab mil`c lk :ongp ax xn` ,"izea` ly" xne` df iab (a ,cl my) oke .oicd epl wtzqpy itl ,mewiz `rx` `niiwc `kid :(a ,al `xza `aa) sqei

,k zeaezk) `ihy xac iqkp iabe .ecin `ivep `le ,wifgi wifgdl dvexy in Ð ol `wtqnc meyne (o`k cr .dfn xzei dfl dwelge zecr el oi`y oebke :mixg`

.ieln dl witnc icdq ipda dipin iwet`l oerny ivn `l Ð dcedic dicil `ihn i` ,inp `kde .`ihy xa zwfga `rx` iwe`e ,ixz icda ixz iwe` :inp xn` (`

:(a ,`l) oiwxta lirl oxn`c i`dl inc `le .ecin cer `vz `le ,wfgen dcedi ixd Ð da wlg iell oi` jytp dnn ixdy ,dcedi cia dpniwe` oicd onc oeikc

dipwifg` ikd elit`e ,xnl icdq `ki`e xnl icdq `ki` inp mzdc ab lr s`c .dil opiwq` op`e dil opizg` op` :ongp ax xn` ,`id dizda`c icdq izii` xcd

did `l Ð micr odl yi oipic ilra ipye ,oicl cgi oi`a mdipyc oeikc meyn :`nrh epiid Ð ely micr exiag `ianyk dil opiwlqn xcde ,eicr it lr cg`l

.rwxwa odn cg`l edecixed oick `lyc .xab mil`c lke ,dligzak edie ,dil opiwlqn xcd ,jkld .xab mil`c lk `l` ,exiagn xzei cg`l wifgdl oic zial
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éàîàdrya cg` lk ,cgi xenyl mdipy eligzd m` :yexit Ð `id milraa dxiny

yn `edyenr oi`y it lr s`e .ewlg el xnyn inp exiag Ð exiag wlg xn

,dia opixw "enr eilra" Ð dxiny zligza enr didy oeik ,qpe` zrya dk`lna

enr zeidl jixv oi` Ð dl`y zrya enr dyer did :(` ,ev `rivn `aa) `ipzck

dxeay zrya enr did ,dzne dxeay zrya

.dl`y zrya enr zeidl jixv Ð dzne

lkn ,cgi xenyl mdipy eligzd `l elit`e

enr did oey`xdy ,xeht oexg`d mewn

.xenyl ipyd ligzdy drya dk`lna

øîàã:xn`z m`e Ð 'ek meid il xeny

opixn`c ,`id milraa dxiny izk`

z` l`ey iab ,dxin`a milrac "l`eyd" yixa

,mzd ip`y :xnel yie dnr dlrae dxtd

,cin mzk`lna qpkil onvr icaryn dxin`ac

:xn`z m`e .xgnl cr carzyn `l `kd la`

xky ixney oiyrpc l`eny ol rnyn `w i`ne

"mipne`d z` xkeyd"a `id oizipzn ?dfl df

Ð "jl xeny`e il xeny" :(a ,t `rivn `aa)

ded Ð mzdn i`c :xnel yie xky xney

mdy `kd la` ,oitzey opi` mdy itl `pin`

exiag wlg xneyyk cg`e cg` lk Ð oitzey

.envr liaya mb xneyïåéëåielc cidq`c

cidq`c oebk :iiepyl ivn ded Ð 'ek `ed

iz` ikd xzae ,ded ielc eizea` lyc oerny

icdq dil zi`e ,dpaf ielnc oirhe oerny

.iell dxkne epnn dlfb oae`xcïåâëded `lc :dniz Ð 'ek xnl icdq dil zi`c

,`id dicicc icdq oernyl dil zi`c opirci inp `xwirn `dc ,"oebk" xninl dil

Ð epnn oae`x dlfby icdq oernyl dil zil i`e .oernyn dcy lfby oae`x :ipzwck

,icdq dil zi` jgxk lr ,inp dcedie ?xrxrn `ed dn gkne ,dlfby opirci ikid op`

,'ek xnl icdq dil zi`c oeik :xnel dil ded ikde ?xrxrn gk dfi`n Ð ikd e`l i`c

dil zi`c oebk ixii`c jzrc `wlq `xwirnc xnel oi`e ?dywnc jzrc `wlq i`ne

oirhe ,dwfg ipy dlk`c icdq dil zi` lfbpd oernyle ,`id eizea` lyc micr dcedil

`d ?dcedin dwtil ieln dl witnc `zekf i`da :xn`w i`n ,ok m`c Ð dpaf dcedin

lfby oicirnd dlifb icrac ,dcedin iwet`l ivn `l Ð ieln iwet`l ivnc `zekf i`da

`l` ,dl witn ivn `l dcedine ,oae`x gkn `ay ieln dl witn ivn Ð epnn oae`x

ira dcedic `xwirnc jzrc `wlqc :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe dwfg icra

cirdl oerny `ae .micr oi` ielle ,el xkn oae`xc icdq dil zi`c meyn ,ieln iwet`l

witn ikid ,`id ielc `rx` i`dc cidqnc oeik :jixt ikd meyne .`id iel lyc ,iell

oae`xc xn`c `l` ,`id ielc `pyil i`da icdqn `lc iiepyl ivn dede ?dipin dl

dl witnc `zekf `iddac ,xity jixt `zyde .ipyn dpin `ticrc `l` .iell dxkn

dlfb oae`xc micr oerny `iai m`e .oae`x gkn oi`a mdipyc ,dcedin dwtil ieln

.ediiexzn iwet`l ivn Ð epnn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc `xza `aa(ycew zay meil)

:`xnbd zl`eyéànàe` apbiyk mlyl aiig szeyd didi recn - ©©
`lde ,ea mitzey mdy utgd epnn ca`iyk,àéä íéìòáa äøéîLoeiky §¦¨¦§¨¦¦

ezxinya cg` lke ,zetzeyd ivtgn wlg eziaa xney mdn cg` lky

zetzeyd ly utg ca`p e` apbpy dryay `vnp ,exiag wlg lr mb xney

cg` lk ixdy] xneyd zk`lna utgd ly milrad wqr ,xneyd zian

ewqr dxinyd zrya m`y xky xneya `ed oicde ,[exiagl xney

.minelyzn xeht `ed ixd ,ezk`lna milrad

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàcg` lv` `vnpy ote`a xaic l`eny ¨©©¨¨
xaecne ,zetzeydn wlg wx `le zetzeyd lk mitzeydndéì øîàccg` §¨©¥

exiagl mitzeydn,øçîì Eì øBîLà éðàå íBiä éì øBîLepzd xnelk §¦©©£¦¤§§§¨¨
exny `ly oeike ,xgnl ipyde zetzeyd lk z` meid cg` xenyiy mdipia

.ezxinya enr eilra oi`y `vnp cgia llk

gwell cirdl leki exiagl milhlhn e` zia xkend m` zx`an `ziixad

:mdilräãN Bì øëî úéa Bì øëî ,ïðaø eðzdcy e` zia xkend - ¨©¨¨¨©©¦¨©¨¤
,ely dcydy orehe xrxrn `ae ,exiagläéìò Bì ãéòî ïéài`yx oi` - ¥¥¦¨¤¨

,dpewd ly dcydy cirdle cg` cr cer mr sxhvdl xkendéðtî¦§¥
BúeéøçàLdcyde ziad lyåéìòxrxrnd gwi m`y ,xnelk ,xkend lr - ¤©£¨¨¨

laiwy oeik eizern z` gwell xifgdl xkend jxhvi ,gweldn dcyd z`

z` cinrdl el gepy oeik ,zecra rbep `edy `vnp ok m`e ,zeixg` eilr

la` .el mlyl jxhvi `ly ick gweld cia dcydäøt Bì øëîy e`øëî ¨©¨¨¨©
élè Bì,ú,ely zilhd e` dxtdy xrxrne mc` `aeéðtî ,äéìò Bì ãéòî ©¦¥¦¨¤¨¦§¥

Búeéøçà ïéàLgweld lyåéìòz` xrxrnd `ivei m` s`y ,xkend lr - ¤¥©£¨¨¨
lr gwell oi` ,xkend cia dlefb dzidy zngn gweldn zilhd e` dxtd

.zecra rbep epi`y `vnpe ,melk xkend

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac lr zl`ey `xnbdéàîe àLéø àðL éàî©§¨¥¨©
àôéñ àðLel xkny `tiqd oial rwxw el xkny `yixd oia lcadd dn - §¨¥¨

`l e` zeixg` xkend eilr laiw m` oia `ed weligd xwir ixd ,milhlhn

,milhlhnl rwxw oia zwlgn `ziixad recn ok m`e ,zeixg` eilr laiw

mdipya ok m` ,zeixg` xkend eilr laiw el` zexikn izya m` ixd

m` ,zeixg` eilr laiw `l m`e ,dilr el cirdl i`yx epi`e eilr ezeixg`

.dilr el cirne eilr ezeixg` oi` mdipya ok

.xg`l dcyd z` xkny olfba `ziixad z` cinrne x`an zyy ax

:`xnbd zvxzn,úLL áø øîàdàLéøzwqer `ziixad lyïáeàøa ¨©©¥¤¥¨¦§¥
å ïBòîMî äãN ìæbLjk xg`àúàå ,éåìì døëî[`ae-]äãeäéxnelk-] ¤¨©¨¤¦¦§§§¨¨§¥¦§¨¨§¨

[xg` mc`øòøòî à÷åzxne` df ote` lre .`id ely dcydy xrxrne - §¨§©§¥
`ziixadéåìì déì ãéäñàì ïBòîL ìéæéì àìclfbpd oerny jli `ly - §Ÿ¥¦¦§§©§¦¥§¥¦

oeik ,iel zaehl cirdle xg` cr mr sxhvdlàøãäc déì àçéðcgepy - §¦¨¥§©§¨
oernyy miyyeg xnelk ,eil` xefgzy ick iel icia cenrz dcydy el

dcydy di`x `iai xgnly xeaqy iptn ,iel cia x`yiz dcydy dvex

`edy `vnpe ,eil` xefgze iel cin dp`iveie ,epnn dlfb oae`xe ely dzid

el xkn zia el xkn' .jk zyxtzn `ziixad zyy ax itle .zecra rbep

dcedi `ae ,lfby dcyd e` ziad z` iell xkn olfbd oae`x xnelk ,'dcy

leki lfbpd oerny oi` ,'dilr el cirn oi`' ,ely `idy dcyd lr xrxrne

zeixg`dy iptn ,'eilr ezeixg`y iptn' ,ecia dcinrdl ick iell cirdl

,gweld cin d`ivedl cizr lfbpd xnelk ,gweld lr z`vnp lfbpd ly

.zecra rbep `edy `vnpe

lkei `l ixdy xaca rbep epi` lfbpd oerny oiicry dywn `xnbd

:`xnbd dywn .iel icin jk xg` d`ivedlàeä éåìc déì ãéäñàc ïåéëå§¥¨§©§¦¥§¥¦
ly ezprh cbp ely `id dcydy iel zaehl cirn lfbpd oernyy oeikne -

ok m` ,dcedidépéî dì ÷étî éöî éëéäjk xg` leki `ed cvik - ¥¦¨¥©¦¨¦¥
ly `id dcydy cirde dced `ed ixd ,eil` dxfga iel ly ecin d`ivedl

mey el oi`y `vnp ,ieln dcyd z` `ivedl lkei `ly oeik ok m`e .iel

.zecra rbep epi`e ezecra daeh

:`xnbd zvxznàéä äãeäéc åàìc àòøà éàäc àðòãé øîàcxaecn - §¨©¨©§¨§©©§¨§©¦¨¦
,dcedi ly dpi` dcydy cird `l` ,iel ly `id dcydy cird `ly

,iel cia zx`yp dcydy xg`l okle .iel cia dcyd z` micinrn `linne

rbep `ed ok m`e ,ieln dcyd z` `ivedle zei`x `iadl oerny leki

.ezecra

`iveiy micre zei`x mze`a ixd ,xaca rbepl aygp recn zl`ey `xnbd

:`xnbd zl`ey .dcedi cin mb d`ivedl leki iel cin dcyd z`àeääáe§©
äãeäéî d÷ôéì éålî dì ÷étî à÷c àúeëæ`ivei `edy zekf dze` mr - §¨§¨©¦¨¦¥¦¦§¨¦¨

dnvr dprh dze` mr ,xnelk ,dcedin mb d`ivedl lkei ,ieln dcyd z`

oae`xe ely dcydy micr `iaiy ici lr epiid ,ieln d`ivedl cizr `edy

gieexn epi` ok m`e ,dcedin mb d`ivedl lkei micr mze` mr ,epnn dlfb

leki epi` recne ,ezecra rbep epi`e ,iel cia x`yiz dcydy dna melk

.dilr iell cirdl

:`xnbd daiynepîéä äL÷ ïBLàøä éì çBð éðMä øîàcmiyyeg ep` - §¨©©¥¦©¦¨¦¨¤¥¤
ayegy oeik dcedil xearz `le iel cia x`yiz dcydy sicrn oernyy

`edy dcedi la` ,ecin dcyd z` `ivedl didi lwe gep mc` `ed iely

rbepl aygp jkl .ecin dcyd z` `ivedle enr oecl lke` `l mil`e dyw

.dcyd lr iell cirdl i`yx epi`e zecra

d`iveiy ote` eze`a dcedin d`ivedl lkei `l oerny recn sqep aeyii

:iel cinøîì éãäñ déì úéàc ïBâk ,àîéà úéòa éàåoernyl micr yiy - §¦¨¦¥¨§§¦¥©£¥§©
,ely dcydyøîì éãäñ déì úéàåz` miyigkny dcedil micr yi oke - §¦¥©£¥§©

,dcedi ly dcydy micirne el`àîéé÷c àëéä àòøà ïðaø øeîàå§¨©¨¨©§¨¥¨§©§¨
íe÷éz`idy `ed oicd ,`id in ly rwxwa wtq yiyky exn` minkge - ¥

dcyd m` okle ,ecin dze` mi`iven oic zia oi`e wifgnd cia zx`yp

ixd ecia dcyd z` oic zia ecinrd oicd ony oeik ,dcedi zeyxl qpkiz

`edy micrd mze` mr ecin d`ivedl oerny lkei `le ,da wfgen `ed

xg` lkeiy ick iel cia x`yiz dcydy oerny sicrn jkl ,ieln d`ivei

dcydy micr `iai dcedi m` elit` jk xg`e ,eil` dcyd z` xifgdl jk

aygp jkle ,wfgend `ed oernyy oeik oernyn d`ivedl lkei `l ely

.dcyd lr iell cirdl leki epi`e zecra rbepl oerny
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc `xza `aa(ycew zay meil)

:`xnbd zl`eyéànàe` apbiyk mlyl aiig szeyd didi recn - ©©
`lde ,ea mitzey mdy utgd epnn ca`iyk,àéä íéìòáa äøéîLoeiky §¦¨¦§¨¦¦

ezxinya cg` lke ,zetzeyd ivtgn wlg eziaa xney mdn cg` lky

zetzeyd ly utg ca`p e` apbpy dryay `vnp ,exiag wlg lr mb xney

cg` lk ixdy] xneyd zk`lna utgd ly milrad wqr ,xneyd zian

ewqr dxinyd zrya m`y xky xneya `ed oicde ,[exiagl xney

.minelyzn xeht `ed ixd ,ezk`lna milrad

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàcg` lv` `vnpy ote`a xaic l`eny ¨©©¨¨
xaecne ,zetzeydn wlg wx `le zetzeyd lk mitzeydndéì øîàccg` §¨©¥

exiagl mitzeydn,øçîì Eì øBîLà éðàå íBiä éì øBîLepzd xnelk §¦©©£¦¤§§§¨¨
exny `ly oeike ,xgnl ipyde zetzeyd lk z` meid cg` xenyiy mdipia

.ezxinya enr eilra oi`y `vnp cgia llk

gwell cirdl leki exiagl milhlhn e` zia xkend m` zx`an `ziixad

:mdilräãN Bì øëî úéa Bì øëî ,ïðaø eðzdcy e` zia xkend - ¨©¨¨¨©©¦¨©¨¤
,ely dcydy orehe xrxrn `ae ,exiagläéìò Bì ãéòî ïéài`yx oi` - ¥¥¦¨¤¨

,dpewd ly dcydy cirdle cg` cr cer mr sxhvdl xkendéðtî¦§¥
BúeéøçàLdcyde ziad lyåéìòxrxrnd gwi m`y ,xnelk ,xkend lr - ¤©£¨¨¨

laiwy oeik eizern z` gwell xifgdl xkend jxhvi ,gweldn dcyd z`

z` cinrdl el gepy oeik ,zecra rbep `edy `vnp ok m`e ,zeixg` eilr

la` .el mlyl jxhvi `ly ick gweld cia dcydäøt Bì øëîy e`øëî ¨©¨¨¨©
élè Bì,ú,ely zilhd e` dxtdy xrxrne mc` `aeéðtî ,äéìò Bì ãéòî ©¦¥¦¨¤¨¦§¥

Búeéøçà ïéàLgweld lyåéìòz` xrxrnd `ivei m` s`y ,xkend lr - ¤¥©£¨¨¨
lr gwell oi` ,xkend cia dlefb dzidy zngn gweldn zilhd e` dxtd

.zecra rbep epi`y `vnpe ,melk xkend

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac lr zl`ey `xnbdéàîe àLéø àðL éàî©§¨¥¨©
àôéñ àðLel xkny `tiqd oial rwxw el xkny `yixd oia lcadd dn - §¨¥¨

`l e` zeixg` xkend eilr laiw m` oia `ed weligd xwir ixd ,milhlhn

,milhlhnl rwxw oia zwlgn `ziixad recn ok m`e ,zeixg` eilr laiw

mdipya ok m` ,zeixg` xkend eilr laiw el` zexikn izya m` ixd

m` ,zeixg` eilr laiw `l m`e ,dilr el cirdl i`yx epi`e eilr ezeixg`

.dilr el cirne eilr ezeixg` oi` mdipya ok

.xg`l dcyd z` xkny olfba `ziixad z` cinrne x`an zyy ax

:`xnbd zvxzn,úLL áø øîàdàLéøzwqer `ziixad lyïáeàøa ¨©©¥¤¥¨¦§¥
å ïBòîMî äãN ìæbLjk xg`àúàå ,éåìì døëî[`ae-]äãeäéxnelk-] ¤¨©¨¤¦¦§§§¨¨§¥¦§¨¨§¨

[xg` mc`øòøòî à÷åzxne` df ote` lre .`id ely dcydy xrxrne - §¨§©§¥
`ziixadéåìì déì ãéäñàì ïBòîL ìéæéì àìclfbpd oerny jli `ly - §Ÿ¥¦¦§§©§¦¥§¥¦

oeik ,iel zaehl cirdle xg` cr mr sxhvdlàøãäc déì àçéðcgepy - §¦¨¥§©§¨
oernyy miyyeg xnelk ,eil` xefgzy ick iel icia cenrz dcydy el

dcydy di`x `iai xgnly xeaqy iptn ,iel cia x`yiz dcydy dvex

`edy `vnpe ,eil` xefgze iel cin dp`iveie ,epnn dlfb oae`xe ely dzid

el xkn zia el xkn' .jk zyxtzn `ziixad zyy ax itle .zecra rbep

dcedi `ae ,lfby dcyd e` ziad z` iell xkn olfbd oae`x xnelk ,'dcy

leki lfbpd oerny oi` ,'dilr el cirn oi`' ,ely `idy dcyd lr xrxrne

zeixg`dy iptn ,'eilr ezeixg`y iptn' ,ecia dcinrdl ick iell cirdl

,gweld cin d`ivedl cizr lfbpd xnelk ,gweld lr z`vnp lfbpd ly

.zecra rbep `edy `vnpe

lkei `l ixdy xaca rbep epi` lfbpd oerny oiicry dywn `xnbd

:`xnbd dywn .iel icin jk xg` d`ivedlàeä éåìc déì ãéäñàc ïåéëå§¥¨§©§¦¥§¥¦
ly ezprh cbp ely `id dcydy iel zaehl cirn lfbpd oernyy oeikne -

ok m` ,dcedidépéî dì ÷étî éöî éëéäjk xg` leki `ed cvik - ¥¦¨¥©¦¨¦¥
ly `id dcydy cirde dced `ed ixd ,eil` dxfga iel ly ecin d`ivedl

mey el oi`y `vnp ,ieln dcyd z` `ivedl lkei `ly oeik ok m`e .iel

.zecra rbep epi`e ezecra daeh

:`xnbd zvxznàéä äãeäéc åàìc àòøà éàäc àðòãé øîàcxaecn - §¨©¨©§¨§©©§¨§©¦¨¦
,dcedi ly dpi` dcydy cird `l` ,iel ly `id dcydy cird `ly

,iel cia zx`yp dcydy xg`l okle .iel cia dcyd z` micinrn `linne

rbep `ed ok m`e ,ieln dcyd z` `ivedle zei`x `iadl oerny leki

.ezecra

`iveiy micre zei`x mze`a ixd ,xaca rbepl aygp recn zl`ey `xnbd

:`xnbd zl`ey .dcedi cin mb d`ivedl leki iel cin dcyd z`àeääáe§©
äãeäéî d÷ôéì éålî dì ÷étî à÷c àúeëæ`ivei `edy zekf dze` mr - §¨§¨©¦¨¦¥¦¦§¨¦¨

dnvr dprh dze` mr ,xnelk ,dcedin mb d`ivedl lkei ,ieln dcyd z`

oae`xe ely dcydy micr `iaiy ici lr epiid ,ieln d`ivedl cizr `edy

gieexn epi` ok m`e ,dcedin mb d`ivedl lkei micr mze` mr ,epnn dlfb

leki epi` recne ,ezecra rbep epi`e ,iel cia x`yiz dcydy dna melk

.dilr iell cirdl

:`xnbd daiynepîéä äL÷ ïBLàøä éì çBð éðMä øîàcmiyyeg ep` - §¨©©¥¦©¦¨¦¨¤¥¤
ayegy oeik dcedil xearz `le iel cia x`yiz dcydy sicrn oernyy

`edy dcedi la` ,ecin dcyd z` `ivedl didi lwe gep mc` `ed iely

rbepl aygp jkl .ecin dcyd z` `ivedle enr oecl lke` `l mil`e dyw

.dcyd lr iell cirdl i`yx epi`e zecra

d`iveiy ote` eze`a dcedin d`ivedl lkei `l oerny recn sqep aeyii

:iel cinøîì éãäñ déì úéàc ïBâk ,àîéà úéòa éàåoernyl micr yiy - §¦¨¦¥¨§§¦¥©£¥§©
,ely dcydyøîì éãäñ déì úéàåz` miyigkny dcedil micr yi oke - §¦¥©£¥§©

,dcedi ly dcydy micirne el`àîéé÷c àëéä àòøà ïðaø øeîàå§¨©¨¨©§¨¥¨§©§¨
íe÷éz`idy `ed oicd ,`id in ly rwxwa wtq yiyky exn` minkge - ¥

dcyd m` okle ,ecin dze` mi`iven oic zia oi`e wifgnd cia zx`yp

ixd ecia dcyd z` oic zia ecinrd oicd ony oeik ,dcedi zeyxl qpkiz

`edy micrd mze` mr ecin d`ivedl oerny lkei `le ,da wfgen `ed

xg` lkeiy ick iel cia x`yiz dcydy oerny sicrn jkl ,ieln d`ivei

dcydy micr `iai dcedi m` elit` jk xg`e ,eil` dcyd z` xifgdl jk

aygp jkle ,wfgend `ed oernyy oeik oernyn d`ivedl lkei `l ely

.dcyd lr iell cirdl leki epi`e zecra rbepl oerny
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc `xza `aa(iying meil)

mi`xi mdy d`xy oeik dcya ewifgdy d`xyk mda dgin `l okle dcyd

.xzei `le zg` dpy wx `l` mc` ipa jxck miwifgn mpi`e

yi xhya `id dxikndyk wxy rnyn ax ixacn :ax zhiya dpc `xnbd

:`xnbd dywn ,lew dl oi` xhy `ll micra `idyk j` ,dxiknl lew

àì÷ eäì úéì íéãòå àì÷ déì úéà øèL áø øáñc àøîéîìdxikny - §¥§¨§¨©©§¨¦¥¨¨§¥¦¥§¨¨
,xacd mqxtzne lew dl yi enzegle eazekl mitq`zny oeik xhya

,znqxtzn dpi` xhy `ll micra dxikneäãN øëBnä áø øîàäå§¨¨©©©¥¨¤
íéãòagweldn egwie zeaeg ilra e`eai m`y zeixg` xkend eilr lawe §¥¦

,eizecy x`yn dabie dpewd xefgi ,maeg z` zeabl ick dcyd z`äáBb¤
elit` xkendn gweldíéãaòeLî íéñëpîe` okyne caryy miqkp - ¦§¨¦§§¨¦

z` epnn gweld dpwyky oeik ,rwxwd z` el xkny xg`l mixg`l xkn

jk xg` e`ay zegewlde ,dxiknl lew did micr ipta zeixg`a dcyd

z`f dabi `edy xdfile yeygl mikixv eid xkendn zexg` zecy zepwl

ixd .zeixg`d xeriyk oixeg ipa zerwxw xkenl gipdl mdl dide ,mdn

lr o`kn dywe ,dxiknl lew yi xhy `la micra dxikna mby xaeq axy

m` ok oi`y dn ,lew dxiknl yi xhya dxikna wxy lirl xn`y ax ixac

.xacd mqxtzn `l xhy `ll micra dzid dxiknd

lew yi xhya `id dxikndyky zegewl iab ax xaqy s` :`xnbd zvxzn

mewn lkn ,lew oi` micraeíúädaeby mrhd zeixg`a dcy dpwa ¨¨
meyn `ed ,xhy `ll micra wx dzid dxikndy s` micareyn miqkpn

yúBçB÷ì̈
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc `xza `aa(ixyz f"h oey`x meil)

dcy lfby olfba `ziixad z` cinrdy zyy ax lr dywn `xnbd

rbep `edy oeik dcyd lr gwell cirdl i`yx lfbpd oi`y ,xg`l dxkne

,eixacl :`xnbd dywn .zecraïìæâa dî÷Bìåz` xn`z `ziixady - §§¨§©§¨
dkixv recn xnelk .xg`l dxkn `le olfbd cia dcydy ote`a dpic

`lde ,xg`l dcyd z` olfbd xkny cinrdle dnvr wegcl `ziixad

`ae olfbd cia dcyd `l` ,olfbd dxkn `ly ote`a mb jiiy oic eze`

cirdl lfbpd oerny i`yx oi`y `ed oicdy ,ely dcydy xrxrne dcedi

epevxy xaca `ed rbepy oeik ely `idy dcyd lr olfbd oae`xl

.xrxrnd dcedi zeyxl xearz `le olfbd cia dcyd x`yizy

dcyd z` xkn olfbdy ote`a `ziixad dhwpy mrhd :`xnbd zvxzn

`ed xg`làôéñ àðúéîì éòa à÷c íeMîaezkl dzvx `ziixady - ¦§¨¨¥§¦§¨¥¨
m`y sqep oic `tiqaäøt Bì øëîe`úélè Bì øëîel cirdl i`yx ¨©¨¨¨©©¦

,dilrøëî à÷åãcoae`x xkn dlifbd xg`l m` `l` epi` df oicy - §©§¨¨©
ely utgdy xrxrne dcedi ribnyk df ote`ay ,iell utgd z` olfbd

oeik ,dcedi ly epi` utgdy iel zaehl cirn lfbpd oernyy `ed oicd

epi`y `vnpe ,ecin e`ivedl oerny lkei `l iel cia x`yi utgd m` s`y

ziaa ecera utgdn y`iizn oerny z` eprnyy oebk xaecne .zecra rbep

,iell dxkny mcew oae`x,úeLø éepéLå Leàé déì äåäcmilra ye`i ©£¨¥¥§¦§
oicde ,gweld zeyxl xar `edyk zeyx iepiye olfbd cia did utgdyk

jkle ,ecin e`ivedle `eal mileki milrad oi`e ,gwell dpwp utgdy `ed

iel ly `l` dcedi ly epi` utgdy cirdl lekie xaca rbep epi` oerny

.gweldìáày ote`aøëî àì,iell utgd z` [olfbd-] oae`xdéì àøãäc £¨Ÿ¨©§©§¨¥
,[oerny-] milrad l` utgd xfeg f`y -àìcirdl leki oerny oi` - Ÿ

.xaca rbep `edy miyyegy oeik ,utgd lr oae`xl

z` xkn olfbdy ote`a wx oicd z` x`al `pzd jixv did `tiqay meyne

jkl ,xg`l utgdøëî énð àLéø àðz`yixa oicd z` mb `pzd dpy - ¨¨¥¨©¦¨©
.xg`l olfbd dxkny dcya

recn ok m`e ,xaca rbep lfbpd zilhe dxta `tiqa mby zl`ey `xnbd

:`xnbd zl`ey .dilr gwell cirn `edénð àôéñåzilh e` dxt lfba §¥¨©¦
,[gweld-] iell cirdl [lfbpd-] oerny i`yx recn ,xg`l dxkneéäð§¦

déôebî Làééîcoeikny ,envr lefbd utgdn y`iizn lfbpd mpn` - ¦§¨¥¦¥
utgd z` dxfg lawl lkei `ly lfbpd rcei zeyx iepiye ye`i o`k didy

j` ,envrLàééî éî déîcîinc z` [olfbd-] oae`xl `ed lgen ike - ¦§¥¦§¨¥
`ed ok m`e ,epnn lfby utgd inc z` el mlyl aiig oae`x ixde ,utgd

,xrxrnd dcedil xeari `le gweld cia x`yi utgdy cirdl xaca rbep

dcedil xeari `ed m` ixdy ,oae`xn utgd inc z` reazl lkeiy ick

xn`iy oeik ,oae`xn utgd inc z` `ivedl oerny lkei `l aey xrxrnd

aiig ipi` jle ,el eizxfgd xake dcedin `l` df utg izlfb jnn `l el

.dilr el cirn xg`l dxkne zilh e` dxt lfba recn ok m`e .melk

:`xnbd daiynàëéøö àìzilh e` dxtay xnel `ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` dilr el cirn oi`ïìæb úéîcxi`yd `le] olfbd zny - §¦©§¨

incn lfbpd y`iizp f`y ,[ezlifb z` lfbpd myn zeabl lkeiy zerwxw

ye`ia d`pwy oeik d`ivedl leki epi` gweldn ixdy ,ixnbl dlifbd

,mlyln mixeht mb olfbd iyxeie ,zeyx iepiyeïðúc(:`iw w"a),ìæBbä ¦§©©¥
åéða úà ìéëàîezny e` ,dlifbd z`íäéðôì çépäå,dlifbd z`íéøeèt ©£¦¤¨¨§¦¦©¦§¥¤§¦

lîílL.lfbpd leki jkle ,mdia` zlifb lr mlyln mixeht miyxeiy ixd ¦§©¥
epi`e xrxrnd dcedi cbp ely `idy zilhd e` dxtd lr gwell cirdl

.xaca rbepl aygp

,`tiqd meyn xg`l xkne lfba `ziixad ly `yixd z` cinrd zyy ax

`l` dcinrdl xyt` i` cirdl i`yxy dxte zilha zxacnd `tiqdy

`l ezlifb z` zeabl lfbpd leki oi`y ,olfbd zne xg`l xkne lfba

oi` jkle ,zeyx iepiye ye`i o`k did ixdy gweldn `l oke ,miyxeidn

,eixacl :zyy ax lr `xnbd dywn .xaca rbep lfbpdLøBéa dî÷Bìå- §§¨§¥
,xg`l dxkn `le olfbd cia dcydy ote`a dpic z` xn`z `ziixady

z` x`ale wegcl `ziixad dkxved recn ,xnelk .epal dyixede zn `l`

`ly olfba mb df oic zepyl jiiy ixd ,olfbd zne xg`l xkne lfba dpic

lfby oae`x oebk ,epal dlifbd z` yixede zne lfb `l` ,dlifbd z` xkn

ernyn dcy,ely dcydy xrxrne dcedi `ae ,iel epa eyxie oae`x zne o

rbep `edy oeik ,dcedi cbp iell cirdl lfbpd oerny leki epi`y `ed oicd

delfby zei`x `iai jk xg`y ick iel cia x`yiz dcydy el gepy xaca

oerny jk xg` lkei `l iel cin d`ivei dcedi m` la` ,ecin d`iveie epnn

oic wtq lkay exn` minkge micr yi mdipyly oeik ecin d`ivedl

oae`x m`y ,`tiqa `ziixad wlgz df ote`ae .wifgnd cia cenrz rwxwd

cbp iell cirdl oerny leki ,epa iel eyxie ,zne oernyn dxt e` zilh lfb

ecin d`ivedl leki epi` ixdy ,xaca rbep epi`y oeik xrxrnd dcedi

`l oke ,yxeid cia zeyx iepiye olfbd lv` milra ye`i o`k didy meyn

.zn olfbdy oeik mincd z` reazl lkei

:dzl`y z` x`al `xnbd dkiynneåàì LøBé úeLø øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©§¥©
øétL ,éîc ç÷Bì úeLøkx`al `ziixad dkxved recn xacd oaen ok` - ¦§¥©¨¥©¦

zaygp dpi` yxei zeyxy xaeqy in zrcl ,dlifbd z` xkne lfby ote`a

df oi` epal dlifbd z` yixeny olfbe ,zeyx iepiy oiprl gwel zeyxk

oiicr dlifbdy oeike ,dlifbd z` dpew yxeid oi`e ,zeyx iepiyk aygp

gepy oeik zecra rbep lfbpdy `vnpe ,lfbpd zeyxl zxfeg `id ixd zniiw

epnn delfby zei`x `iai jk xg`y ick iel cia x`yiz dlifbdy el

didy xkne lfby ote`a df oic xnel `ziixad dkxved jkle ,ecin d`iveie

.zeyx iepiy o`kéîc ç÷Bì úeLøk LøBé úeLø øîàc ïàîì àlà- ¤¨§©§¨©§¥¦§¥©¨¥
aygp epal dlifbd z` yixeny olfbe gwel zeyxk `id ixd yxei zeyxy

,yxeid d`pw zniiw dlifbdy elit`e ,zeyx iepiyløîéîì àkéà éàî- ©¦¨§¥©
yixede zne lfb dhwp `le ,xkne lfb `ziixad dhwp recn x`ap cvik

.epal

:`ziixa zyy ax ly ex`ia lr ztqep `iyew,éiaàì déì àéL÷ ãBòå§©§¨¥§©©¥
oeyld z` x`al jixv ,xg`l xkne lfba `ziixad z` x`iay eixacl

zeixg` yi lfbply 'eilr ezeixg`y iptn dilr el cirn oi`' `ziixaa

,gweld cin d`ivedl cizr lfbpd xnelk ,el cirn `edy in lr zekfe

oeyl ike ,denz dfe ,zecra rbep `edy `vnpeïéàå åéìò BúeéøçàL éðtî¦§¥¤©£¨¨¨§¥
åéìò Búeéøçà`xnba mewn meya epivn `l `lde ,hewpl `ziixal did ©£¨¨¨

`l` ,xkend lr `l` ,gweld lr yxtzn 'eilr ezeixg`'yàéäL éðtî¦§¥¤¦
déì éòaéî Bì úøæBç dðéàå Bì úøæBçxnelk .xnel `ziixal did - ¤¤§¥¨¤¤¦¨¥¥

rbep `edy iptn gwell cirdl i`yx lfbpd oi` dcy e` zia el xknyky

dcyd jk xg`y ick gweld cia rwxwd x`yizy dvex `edy oeik xaca

i`yx zilh e` dxt el xknyke .zei`xa d`iveiy ici lr epnn eil` xefgz

ye`ia gweld d`pwy oeik ,el zxfeg dpi`y iptn dilr gwell cirdl

.zeyx iepiye

:`ziixaa sqep xe`ia zx`an `xnbdìàeîL øa ïéáøãk àlà`yixd - ¤¨¦§¨¦©§¥
,l`eny xa oiax ly oicd z` rinydl d`a `ziixad lyøa ïéáø øîàc§¨©¨¦©

úeéøçàa àlL Bøéáçì äãN øëBnä ,ìàeîLc déîMî ìàeîLmc` - §¥¦§¥¦§¥©¥¨¤©£¥¤Ÿ§©£¨
xkend eilr laiw `le ,aeg lral zcareyn dzidy dcy exiagl xkend

,eizerwxwn zeabl gweld lkeiy epnn rwxwd z` egwie dxwnay zeixg`

,ely dcydy orehe xrxrn `a m`äéìò Bì ãéòî ïéàxkend i`yx oi` - ¥¥¦¨¤¨
,dpewd ly dcydy cirdle cg` cr cer mr sxhvdldãéîònL éðtî¦§¥¤©£¦¨

BáBç ìòa éðôadpewl cirny ici lry -dcyd z` cinrn `ed ixd ¦§¥©©
iptl el zcareyn dzidy oeik myn eaeg z` zeabl lkeiy eaeg lral

dpwy.xaca rbep `edy `vnpe ,gweld dze`

rwxw el didy del 'dcy el xkn zia el xkn' ,`ziixaa xe`iad `ed jke

oi` ,ely dcydy orhe xrxrn `ae ,gwell dxkne eaeg lral zcareynd

'eilr ezeixg`y iptn' ,gweld ly dcydy cirdle `eal xkend i`yx

eaeg z` zeabl lkeiy xkend lr `id aeg lrad ly ezeixg`y iptn

ick dpewd cia rwxwd x`yizy dvexy xaca rbepl aygp okle ,ef rwxwn

.eaeg z` myn eaeg lra dabiyäãN Bà úéa à÷åãåxkna wx df mpn` - §©§¨©¦¨¤
,dcy e` ziaìáàxkn m`úélèå äøtxrxrn `ae ,zeixg`a `ly gwell £¨¨¨§©¦

oi`y iptn' ,mdilr gwell cirdl xkend i`yx ,ely utgdy orehe

zeabl xkend lr aeg lrad ly ezeixg` oi`y iptn xnelk 'eilr ezeixg`

.xaca rbep epi`y `vnpe ,mixg`l xkny milhlhndn eaeg z`

eaeg z` zeabl aeg lrad leki epi` mipte` el`a zx`an `xnbd

oeik gweld zaehl mdilr cirdl leki xkend `linne ,milhlhndn

:xaca rbep epi`yàéòaéî àìŸ¦©§¨
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oifge` mipya cenr bn sc ± oey`x wxt`nw `aa

`ed ielne ,dcedie iel `l` ,df mr df oecl oi`a opi` dcedie oerny `kd la`

oiwifgn ep` oicd onc oeike .d`pw olfbn iel i`ce `dc ,oicd on dcedi dl witnc

iwe`e ,ixz icdal ixz iwe` :opipiic Ð enr aixl oerny `aiyk ,dcy i`da dcedil

lqety zecr mey rcei m` ,iell oerny el cirn oi` jklde .dcedi zwfga `rx`

epipta" cg`e `ed cirny e` ,dcedi ly eicr

xcdc ,iel cia iedizc dil `gipc ."el dced

dlfby e`xy ,eicr ici lr ieln dl witne

dcedi iziin elit` ,ikd xzae .epnn oae`x

witn ivn `l Ð `id dicic `rx` `dc icdq

cre envr oerny lqt xaky ,oernyn dl

zi`c oeik ,cere .dcedi ly eicr enr xg`

dicic `rx` `dc icdq oernyl inp dil

Ð `rx` `niiwc `kid :opax xen` Ð `id

gwela dnwe`c ,zyy axl opiywne .mewiz

ipzile :gwell lfbpd ciri `ly olfbd on

ax dl yxtnck `ziixa jdl `zi` m` !olfb

ipzinl envr wegcl `pzl dil dnl ,zyy

gwell olfb zia el xkn?leki did `lde

i`c ,dxikn `la envr olfba df oic `evnl

Ð oae`x olfbc dilr xrxrnwe dcedi `z`

iedc meyn ,dilr lfbpd oerny el cirn oi`

dil ded ikde .izyxitck ,zecra rbep

el lfb zia el lfb :opax epz ,`ziixaa ipzinl

ezeixg`y iptn ,dilr el cirn oi` Ð dcy

!olfbc dilr lfbp lyéòáã íåùî :ïðé÷øôå
úéìè åì øëî äøô åì øëî àôéñ éðúéîìdl zgkyn `lc ,dilr el cirn Ð

`ly gweld iell olfbd oae`x el xkny oebk .xkne lfba `l` dilr el cirnc

gweld iell lfbpd oerny el cirn Ð "`id ily" xn`we dcedi `z`e ,zeixg`a

cia ye`i iedc ,iell dxkny mcew oae`x ziaa dcera y`ii`c oernyl dipirnyc oebke .zecra rbep epi`e ,ielc dipin dl witne oerny xcd `l `dc ,`id dcedic e`lc

elit`c .gwel cia zeyx iepiye olfb.mipey`xd milral llk zekf ea oi`y ,gweld dpwe ,dpew zeyx iepiye ye`i Ð ipw `l ick ye`i "`xza lfebd" wxta xn`c o`nl

ikda lfbp ciqtn `l Ð ieln dcedi dlhep did eli`e .zeyx iepiye ye`ia dpwc ,ieln witn `l Ð epnn oae`x dlfby icdq lfbp iziin i` elit`c ,dilr el cirn jkitle

cia ody onf lky ,oae`xl el cirn oi` Ð iell dxkn `l m` la` ,iell dxkne oae`x lfba `l` dl zgkyn `l `peeb i`dke .ieln dl witn ivn `l ikd e`lac ,icin

cin la` .edl witn ivn oae`x cinc ,`ed zecra rbep ik ,dcedi ly epi`y oae`xl oerny cirn oi` jklde .y`ii`c ab lr s`e ,dipin lfbp edl witn ivn Ð olfbd oae`x

xkne lfbac ,`z` opireny`le .xkne lfba `yix inp `pz Ð xkne lfba `l` `tiql dl zgkyn `lc meyne .eicr it lr oic zia edekfiy xg`n ,edl witn ivn `l dcedi

Ð cirn oilhlhnae .zlfbp dpi` rwxwc ,rwxwa liren zeyx iepiye ye`i oi`c ,dil `xcdc ,zecra rbep iedc Ð cirn epi` irwxwnac ,ilhlhnl irwxwn oia welig yi

micen lkd Ð zeyx iepiye ye`ia la` ,`ipw `l ye`i jk xg`e zeyx iepiyc "lfebd"a xn`c o`nl `ki`c .cirn i`dl dil xcdz `le ,zeyx iepiye ye`ia gwel dl dpwc

.dinc lfbpd lehi olfbd on `l` ,dxnl dlifb `xcd `le ,gweld dpwcéîð àôéñå :ïðéëøôåiel cia dl iwene dcedin dl witne gwell lfbp el cirn i`n` Ð?y`iinc idp

.ye`i xg`y zeyx iepiya diipw `dc ,iel cin dp`ivei `le ,zilhe dxtc dtebnùàééî éî éîãîezlifb inc olfbl `ed lgen ike ,dinza Ð?,dinc olfbd el aiigzp `lde

oae`xn daeb did `le ,zilhe dxt jda wlg oernyl el did `ly `vnp Ð micra dcedi dlhep did eli`y .oae`xn mincd lehie xefgiy iel cia ewizc dil `gip jklde

cirn i`n`e ,`ed ezecra rbep jklde .melkéîã àëéøö àì ?ïìæâ ú,zeyx iepiye ye`ia diipwc gweld oky lke .mlyln oixeht oiyxeic ,y`iin dincn elit` `zydc Ð

.dicil ez` `xzidac'åë ìæåâä ïðúã.`ed ezecra rbep `lc ,cirn jklde Ðåéðá úà ìéëàîå.icin lefb `l edpi`c ,oixeht Ð dlifbd on onvr eipa epdpy it lr s` Ð

íäéðôì çéðäå.mzd dl iwenck ,melk`yk inp i` .zeyx iepiye ye`ia deipwc ,oixeht Ð ezen xg`l zniiw dlifb mdiptl gipdy e` ,xnelk Ðdnwe`c zyy axl ,opiywne

xkny olfba ezhiy zepyle envr wegcl `pzd d`x dn ok m` Ð olfb zincae ,ixiin xkne lfbac `zi` m` !yxeia dnwele :`tiq meyn xkne lfba `yixl?xkn `l elit`

xrxrnwe dcedi `z`e ,epa iel eyxie ,olfb zine oernyn dcy lfby oae`x oebk .`tiql `yix oia welig `evnl leki did Ð eipal yixed znc oeike ,zne lfb `l` ,inp olfbd

Ð yxeic dipin dcedi dl witn i`c ,`ed ezecra rbep ikd meyn ,yxeid on dil `xcde ,zlfbp dpi` rwxwc .`id dcedic e`lc oae`x oa iell cidqne oerny lifil `l Ð

,dilr oerny el cirn Ð xrxrnwe dcedi `z`e ,epa iel eyxie ,zne oernyn dxt e` zilh oae`x lfby ,`tiqa la` .mewiz `rx` `niiwc `kidc ,oernyl `xcd `l

`l lfbpl dil xcdiz `le ,inc gwel zeyxk yxei zeyxc ,yxei iel cia zeyx iepiye oae`x cia ye`i `ki`c`pzl dil ded ikde .zecra rbep ied `le ,dinc `le dxt

dil iywnc `thiy ab`e ,yxei ipzil :`l` ,`wec e`l Ð "yxeia dnwele" xn`wc i`de .'ek yixede dxt el lfb ,'ek cirn oi` Ð epal yixede zia el lfb :ipzinl

.yixed ipzinl dl uxzn ok m` `l` ,xkn ipzw `dc ,dnewe`l ivn `l yxeia ,edine .yxeia dnwele :xn`w olfba dl iwene yxtnc ,zyy axløîàã ïàîì àçéðä
zixg` `zeyx gwelc ,ipwe zeyx iepiye ye`i `ki` Ð gwel iab eli`c .inc olfbn gwel zeyxk e`l olfbc yxei zeyx :dpyn jdc dlr "`xza lfebd"a Ð.`id i

dpyn jde .lfbpl oira `xcd Ð `zi`c `kid lke ,yxei iab `kil zeyx iepiy `dc ,`cixb ye`ia dipw `le ,inc eyixen olfb zeyxake ,dea`c dirxk yxei eli`e

el cirne :ipzinl ivn `lc Ð yxeia `tiq jd `nwezin `l jklde .oixeht jklde ,zniiw dlifb `ied `lc ,melk`yk mzd dl iwen Ð oixeht odiptl gipde :ipzwc

.`ed zecra rbepe ,yxei cia cenrz m` lfbpl zilhe dxt dil `xcdc meyn ,dilr yxeil lfbpç÷åì úåùøë:ipzwck .zniiw dlifby it lr s`e yxei diipwc Ð

.zniiw dlifb elit` rnync ,oixeht Ð mdiptl gipdeøîéîì àëéà éàîxkne lfb ipz i`n` ,yixede lfb :ipzil Ð?,xity `nwezn inp xkn `laolfb zinac oeik

!zyy ax dl iwenééáàì äéì àéù÷ ãåòåeilr cirnl yi zekfe zeixg`y iptn Ð eilr ezeixg`y iptn yxtl jxvede ,xkne lfba zyy ax dl iwenc i`na Ð

ikde .xkenc eilr jci` ly ezeixg`y iptn ,xkenc eilr `l` ,gwelc eilr ok yxetn "eilr ezeixg`" mey `xnba epivn `le .gwel epiidc ,el cirn `edy jci`c

!el zxfeg dpi`y iptn ,dilr cirn Ð zilh el xkn dxt el xkn .el zxfegy iptn ,dilr el cirn oi` Ð dcy el xkn zia el xkn :ipzinl dil dedàìà
ìàåîù øá ïéáøãëxkena `l` ,ixii` ikda e`l `ziixa edin ,lirlck ikd `picc ab lr s`e .ixiin xkne lfba `le ,`ziixa jdc `yix opireny`l `z` Ð

xkenc eilr aeg lra ly ezeixg`y iptn ,gwell xkend el ciri `lc ,xrxrnwe `nlrn yipi` `z`e ,df gwell dxkne ,aeg lral zcareyn dzidy ely rwxw

ixdy Ð "ryx del" iedil `l gwel cbpke ."mlyi `le ryx del" xken iedil `le aeg lra dlr xcdc ,gweld cia ewizc dil `gip jklde ,df rwxwn zeabl

.dilr gwell xken el cirn Ð xrxrnwe `nlrn yipi` `z`e ,gwell zilhe dxt el xkn ,`tiqa la` .`ed zecra rbepc ,cirn oi` jklde .el xkn zeixg`a `l

xg`e aeg lral iwizet` o`yr elit` ,mixg`l xkne caryy oilhlhn zeabl xkend delc eilr aeg lrac ezeixg` oi`y iptn ,zeixg`a `ly el dxkny oebke

.`ed zecra rbep `lc gkzyi`e .`axck ,mixg`l oxkn jk
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à÷åãiell oae`x xkny oebke :qxhpewd yxit Ð zeyx iepiye ye`i dil dedc xkn

rbep oerny ied Ð zeixg`a i`c meyn ,ok yxitc d`xpe .zeixg`a `ly

mey oi`c oeik ,ieln oerny dl witn Ð zeyx iepiye ye`i iedc ab lr s`c ,zecra

,dil `xcd Ð zeyx iepiye ye`i dpi`c ,rwxwa la` .oae`x lr xefgiy ,iell cqtd

.rwxwa ye`i liren oi`c qxhpewd yxitck

wxt mi`lkc) inlyexiac :wgvi epiaxl dywe

it lr s`c ,rwxwa liren ye`ic xn` (iriay

iabe .ye`i da ipdn mewn lkn Ð zlfbp dpi`y

dia ipdnc (a ,hl oihib) "gleyd"a rnyn car

oizrnyae .rwxwl ywzi`c ab lr s` ,ye`i

gkenc wgvi epiax xne` (a ,gp my) oewixwiqc

ivn dede .y`iizp `ly ixiinc d`xpe .ok inp

oia ye`i iptl oia zilhe dxta inp ibeltl

,hwp `gikyc `zlin `l` ,ye`i xg`l

,dlfb l`xyiyk y`iizdl oilibx oi` rwxwac

ziiv `lc meyn ecin d`ivedl lkei `l m`y

.epa cin dp`ivei Ð `pic

äî÷åðåoi` yxei `de :xn`z m`e Ð yxeia

,dil `xcdc ,dilr el cirn

lkc (a ,`iw `nw `aa) "`xza lfebd"a xn`ck

oiaiig Ð zilhe dxt oebk ,miieqnd xac

`dc :xnel yie !mdia` ceak iptn ,xifgdl

(a ,cv my) "`nw lfebd" yixa `pniwe`

,zny cr xifgdl witqd `le daeyz dyryk

.daeyz dyr `la ixii` `kdeàìàoiaxck

.zilhe dxt lr cirdl leki f`c ,zeixg`a `ly `wec `ziixa ixii`e Ð l`eny xa

.zeixg`a `ly elit` hwp `zeaxe ,oipr lka ixii` l`enyc `zline
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קיז בבא בתרא. פרק שלישי - חזקת הבתים דף מד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

oifge` mipya cenr bn sc ± oey`x wxt`nw `aa

`ed ielne ,dcedie iel `l` ,df mr df oecl oi`a opi` dcedie oerny `kd la`

oiwifgn ep` oicd onc oeike .d`pw olfbn iel i`ce `dc ,oicd on dcedi dl witnc

iwe`e ,ixz icdal ixz iwe` :opipiic Ð enr aixl oerny `aiyk ,dcy i`da dcedil

lqety zecr mey rcei m` ,iell oerny el cirn oi` jklde .dcedi zwfga `rx`

epipta" cg`e `ed cirny e` ,dcedi ly eicr

xcdc ,iel cia iedizc dil `gipc ."el dced

dlfby e`xy ,eicr ici lr ieln dl witne

dcedi iziin elit` ,ikd xzae .epnn oae`x

witn ivn `l Ð `id dicic `rx` `dc icdq

cre envr oerny lqt xaky ,oernyn dl

zi`c oeik ,cere .dcedi ly eicr enr xg`

dicic `rx` `dc icdq oernyl inp dil

Ð `rx` `niiwc `kid :opax xen` Ð `id

gwela dnwe`c ,zyy axl opiywne .mewiz

ipzile :gwell lfbpd ciri `ly olfbd on

ax dl yxtnck `ziixa jdl `zi` m` !olfb

ipzinl envr wegcl `pzl dil dnl ,zyy

gwell olfb zia el xkn?leki did `lde

i`c ,dxikn `la envr olfba df oic `evnl

Ð oae`x olfbc dilr xrxrnwe dcedi `z`

iedc meyn ,dilr lfbpd oerny el cirn oi`

dil ded ikde .izyxitck ,zecra rbep

el lfb zia el lfb :opax epz ,`ziixaa ipzinl

ezeixg`y iptn ,dilr el cirn oi` Ð dcy

!olfbc dilr lfbp lyéòáã íåùî :ïðé÷øôå
úéìè åì øëî äøô åì øëî àôéñ éðúéîìdl zgkyn `lc ,dilr el cirn Ð

`ly gweld iell olfbd oae`x el xkny oebk .xkne lfba `l` dilr el cirnc

gweld iell lfbpd oerny el cirn Ð "`id ily" xn`we dcedi `z`e ,zeixg`a

cia ye`i iedc ,iell dxkny mcew oae`x ziaa dcera y`ii`c oernyl dipirnyc oebke .zecra rbep epi`e ,ielc dipin dl witne oerny xcd `l `dc ,`id dcedic e`lc

elit`c .gwel cia zeyx iepiye olfb.mipey`xd milral llk zekf ea oi`y ,gweld dpwe ,dpew zeyx iepiye ye`i Ð ipw `l ick ye`i "`xza lfebd" wxta xn`c o`nl

ikda lfbp ciqtn `l Ð ieln dcedi dlhep did eli`e .zeyx iepiye ye`ia dpwc ,ieln witn `l Ð epnn oae`x dlfby icdq lfbp iziin i` elit`c ,dilr el cirn jkitle

cia ody onf lky ,oae`xl el cirn oi` Ð iell dxkn `l m` la` ,iell dxkne oae`x lfba `l` dl zgkyn `l `peeb i`dke .ieln dl witn ivn `l ikd e`lac ,icin

cin la` .edl witn ivn oae`x cinc ,`ed zecra rbep ik ,dcedi ly epi`y oae`xl oerny cirn oi` jklde .y`ii`c ab lr s`e ,dipin lfbp edl witn ivn Ð olfbd oae`x

xkne lfbac ,`z` opireny`le .xkne lfba `yix inp `pz Ð xkne lfba `l` `tiql dl zgkyn `lc meyne .eicr it lr oic zia edekfiy xg`n ,edl witn ivn `l dcedi

Ð cirn oilhlhnae .zlfbp dpi` rwxwc ,rwxwa liren zeyx iepiye ye`i oi`c ,dil `xcdc ,zecra rbep iedc Ð cirn epi` irwxwnac ,ilhlhnl irwxwn oia welig yi

micen lkd Ð zeyx iepiye ye`ia la` ,`ipw `l ye`i jk xg`e zeyx iepiyc "lfebd"a xn`c o`nl `ki`c .cirn i`dl dil xcdz `le ,zeyx iepiye ye`ia gwel dl dpwc

.dinc lfbpd lehi olfbd on `l` ,dxnl dlifb `xcd `le ,gweld dpwcéîð àôéñå :ïðéëøôåiel cia dl iwene dcedin dl witne gwell lfbp el cirn i`n` Ð?y`iinc idp

.ye`i xg`y zeyx iepiya diipw `dc ,iel cin dp`ivei `le ,zilhe dxtc dtebnùàééî éî éîãîezlifb inc olfbl `ed lgen ike ,dinza Ð?,dinc olfbd el aiigzp `lde

oae`xn daeb did `le ,zilhe dxt jda wlg oernyl el did `ly `vnp Ð micra dcedi dlhep did eli`y .oae`xn mincd lehie xefgiy iel cia ewizc dil `gip jklde

cirn i`n`e ,`ed ezecra rbep jklde .melkéîã àëéøö àì ?ïìæâ ú,zeyx iepiye ye`ia diipwc gweld oky lke .mlyln oixeht oiyxeic ,y`iin dincn elit` `zydc Ð

.dicil ez` `xzidac'åë ìæåâä ïðúã.`ed ezecra rbep `lc ,cirn jklde Ðåéðá úà ìéëàîå.icin lefb `l edpi`c ,oixeht Ð dlifbd on onvr eipa epdpy it lr s` Ð

íäéðôì çéðäå.mzd dl iwenck ,melk`yk inp i` .zeyx iepiye ye`ia deipwc ,oixeht Ð ezen xg`l zniiw dlifb mdiptl gipdy e` ,xnelk Ðdnwe`c zyy axl ,opiywne

xkny olfba ezhiy zepyle envr wegcl `pzd d`x dn ok m` Ð olfb zincae ,ixiin xkne lfbac `zi` m` !yxeia dnwele :`tiq meyn xkne lfba `yixl?xkn `l elit`

xrxrnwe dcedi `z`e ,epa iel eyxie ,olfb zine oernyn dcy lfby oae`x oebk .`tiql `yix oia welig `evnl leki did Ð eipal yixed znc oeike ,zne lfb `l` ,inp olfbd

Ð yxeic dipin dcedi dl witn i`c ,`ed ezecra rbep ikd meyn ,yxeid on dil `xcde ,zlfbp dpi` rwxwc .`id dcedic e`lc oae`x oa iell cidqne oerny lifil `l Ð

,dilr oerny el cirn Ð xrxrnwe dcedi `z`e ,epa iel eyxie ,zne oernyn dxt e` zilh oae`x lfby ,`tiqa la` .mewiz `rx` `niiwc `kidc ,oernyl `xcd `l

`l lfbpl dil xcdiz `le ,inc gwel zeyxk yxei zeyxc ,yxei iel cia zeyx iepiye oae`x cia ye`i `ki`c`pzl dil ded ikde .zecra rbep ied `le ,dinc `le dxt

dil iywnc `thiy ab`e ,yxei ipzil :`l` ,`wec e`l Ð "yxeia dnwele" xn`wc i`de .'ek yixede dxt el lfb ,'ek cirn oi` Ð epal yixede zia el lfb :ipzinl

.yixed ipzinl dl uxzn ok m` `l` ,xkn ipzw `dc ,dnewe`l ivn `l yxeia ,edine .yxeia dnwele :xn`w olfba dl iwene yxtnc ,zyy axløîàã ïàîì àçéðä
zixg` `zeyx gwelc ,ipwe zeyx iepiye ye`i `ki` Ð gwel iab eli`c .inc olfbn gwel zeyxk e`l olfbc yxei zeyx :dpyn jdc dlr "`xza lfebd"a Ð.`id i

dpyn jde .lfbpl oira `xcd Ð `zi`c `kid lke ,yxei iab `kil zeyx iepiy `dc ,`cixb ye`ia dipw `le ,inc eyixen olfb zeyxake ,dea`c dirxk yxei eli`e

el cirne :ipzinl ivn `lc Ð yxeia `tiq jd `nwezin `l jklde .oixeht jklde ,zniiw dlifb `ied `lc ,melk`yk mzd dl iwen Ð oixeht odiptl gipde :ipzwc

.`ed zecra rbepe ,yxei cia cenrz m` lfbpl zilhe dxt dil `xcdc meyn ,dilr yxeil lfbpç÷åì úåùøë:ipzwck .zniiw dlifby it lr s`e yxei diipwc Ð

.zniiw dlifb elit` rnync ,oixeht Ð mdiptl gipdeøîéîì àëéà éàîxkne lfb ipz i`n` ,yixede lfb :ipzil Ð?,xity `nwezn inp xkn `laolfb zinac oeik

!zyy ax dl iwenééáàì äéì àéù÷ ãåòåeilr cirnl yi zekfe zeixg`y iptn Ð eilr ezeixg`y iptn yxtl jxvede ,xkne lfba zyy ax dl iwenc i`na Ð

ikde .xkenc eilr jci` ly ezeixg`y iptn ,xkenc eilr `l` ,gwelc eilr ok yxetn "eilr ezeixg`" mey `xnba epivn `le .gwel epiidc ,el cirn `edy jci`c

!el zxfeg dpi`y iptn ,dilr cirn Ð zilh el xkn dxt el xkn .el zxfegy iptn ,dilr el cirn oi` Ð dcy el xkn zia el xkn :ipzinl dil dedàìà
ìàåîù øá ïéáøãëxkena `l` ,ixii` ikda e`l `ziixa edin ,lirlck ikd `picc ab lr s`e .ixiin xkne lfba `le ,`ziixa jdc `yix opireny`l `z` Ð

xkenc eilr aeg lra ly ezeixg`y iptn ,gwell xkend el ciri `lc ,xrxrnwe `nlrn yipi` `z`e ,df gwell dxkne ,aeg lral zcareyn dzidy ely rwxw

ixdy Ð "ryx del" iedil `l gwel cbpke ."mlyi `le ryx del" xken iedil `le aeg lra dlr xcdc ,gweld cia ewizc dil `gip jklde ,df rwxwn zeabl

.dilr gwell xken el cirn Ð xrxrnwe `nlrn yipi` `z`e ,gwell zilhe dxt el xkn ,`tiqa la` .`ed zecra rbepc ,cirn oi` jklde .el xkn zeixg`a `l

xg`e aeg lral iwizet` o`yr elit` ,mixg`l xkne caryy oilhlhn zeabl xkend delc eilr aeg lrac ezeixg` oi`y iptn ,zeixg`a `ly el dxkny oebke

.`ed zecra rbep `lc gkzyi`e .`axck ,mixg`l oxkn jk
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à÷åãiell oae`x xkny oebke :qxhpewd yxit Ð zeyx iepiye ye`i dil dedc xkn

rbep oerny ied Ð zeixg`a i`c meyn ,ok yxitc d`xpe .zeixg`a `ly

mey oi`c oeik ,ieln oerny dl witn Ð zeyx iepiye ye`i iedc ab lr s`c ,zecra

,dil `xcd Ð zeyx iepiye ye`i dpi`c ,rwxwa la` .oae`x lr xefgiy ,iell cqtd

.rwxwa ye`i liren oi`c qxhpewd yxitck

wxt mi`lkc) inlyexiac :wgvi epiaxl dywe

it lr s`c ,rwxwa liren ye`ic xn` (iriay

iabe .ye`i da ipdn mewn lkn Ð zlfbp dpi`y

dia ipdnc (a ,hl oihib) "gleyd"a rnyn car

oizrnyae .rwxwl ywzi`c ab lr s` ,ye`i

gkenc wgvi epiax xne` (a ,gp my) oewixwiqc

ivn dede .y`iizp `ly ixiinc d`xpe .ok inp

oia ye`i iptl oia zilhe dxta inp ibeltl

,hwp `gikyc `zlin `l` ,ye`i xg`l

,dlfb l`xyiyk y`iizdl oilibx oi` rwxwac

ziiv `lc meyn ecin d`ivedl lkei `l m`y

.epa cin dp`ivei Ð `pic

äî÷åðåoi` yxei `de :xn`z m`e Ð yxeia

,dil `xcdc ,dilr el cirn

lkc (a ,`iw `nw `aa) "`xza lfebd"a xn`ck

oiaiig Ð zilhe dxt oebk ,miieqnd xac

`dc :xnel yie !mdia` ceak iptn ,xifgdl

(a ,cv my) "`nw lfebd" yixa `pniwe`

,zny cr xifgdl witqd `le daeyz dyryk

.daeyz dyr `la ixii` `kdeàìàoiaxck

.zilhe dxt lr cirdl leki f`c ,zeixg`a `ly `wec `ziixa ixii`e Ð l`eny xa

.zeixg`a `ly elit` hwp `zeaxe ,oipr lka ixii` l`enyc `zline
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oifge` mipy` cenr cn sc ± oey`x wxt`nw `aa

àîúñájd aeg lral dil `carzyn `lc ,yexita zilhe dxt el cgii `ly Ð

.zilhe dxtéãáòúùî àìÐ icarzyn i`c .zegewl exdfi `le ,`lw edl zilc Ð

.dipin edl itxh `nlc ,exiagn oilhlhn cer gwely mc` jl oi`ïàùò åìéôà àìà
é÷éúåôàonf cr eprxti `l m` ,myn eaeg zeabl el ocgiy ,zilhe dxt jdl Ð

.ipelté÷éúåôà."i`w `dz dt" ÐäùòÐ

ixg` exkne ,eaeg lral iwizet` ecar del

.xg` yi`l deld okàì÷ äéì úéàÐ

.ediiytp` zegewl eciqt`äéì úéì àäå
àì÷zegewld erci `le ,zilhe dxt Ð

oi`c Ð dilr el cirn jklde ,xdfdl

.eaeg lra ipta dcinrnizk`e :opiywne

cirn i`n` zilhe dxta?ipw` `nlc yegipe

lral irwxwn ab` ilhlhn xken i`d dil

`l m` odn eaeg zeabl el carzydl ,eaeg

gwell cirn ike .mxkne xfge ,epnfa eprxti

ocinrny iptn ,`ed zecra rbep Ð ely ody

`peeb i`dkc `pgky` ikde !eaeg lra ipta

dax xn`c ,aeg lral ilhlhn icarzyn

oi`y miqkpc .zegewld on ilhlhn iabe ,'ek

miqkp mr oipwp ,oilhlhn oebk zeixg` mdl

xhya sqka dpzn oiprl zeixg` odl yiy

ebinc ,ceary oiprl oicd `ede ,dwfgae

inp liig Ð irwxwn` ceary liigc

icixb ilhlhn dil ipw` la` .ilhlhn`

`l m` epnf ribiykl ,el carzydl ,xceqa

oeyla elit`e ,ipw `l Ð mdn dabi eprxti

,`id `zknq`c ,ipw `l Ð "i`c" lkc .dpzn

`aa) "jyp edfi`" wxta ,`ipw `l `zknq`e

.(a ,eq `rivnáúëã àåäå àãñç áø øîàå
äéìedl caryn ixnblc ,cearyd xhya Ð

.irwxwn icda ilhlhnlàúëîñàë àìã
'åëdpzn `le ,dxenb dxikn ef oi`c oeikc Ð

ince ,`nlra ceary `l` ,oekyn `le

jl rxt` `l m` :dil xn`wc ,`zknq`l

aezkl jixv jkld Ð o`kn dabz ipelt onfl

,"`zknq`k `lc" :dixhy inel`l ea

.`ipw `l `zknq`céøèùã éñôåè`ed Ð

`le ,zexhy epnn wizrdl ieyrd xhy

.ynn ea oi`e ,ea zeabl azkpïðé÷ñò éàîá àëä.delnl mcary `le mizpia del `l i`cec ,epipta dxkn cine zilhe dxt jd dpwy oebk Ð cirn ivnc Ðàîìã ùåçéðå
äéì øîà éð÷éàãinc ikide ,irwxwn ab` delnl zilhe dxt jdl dil ipw`c yginl `ki` izk` ,xnelk Ð?jl `pcaryn" xhya delnl azk ,delyk ,ikd inwnc oebk

cirn i`n` ,izk`e .cin el ecarzyp Ð ok ixg` zilhde dxtd gwlyke ,"ipwinl `p` cizrce i`pwc iqkp lk irwxwn ab`?inc rnynl `ki` ikdl zyiig `lcn `l`

el azk e` ,mixg`l xkne dpw ok xg`e Ð "jl caryn e` jl xken ip` zepwl cizr ip`y miqkp" exiagl xne`d Ð "ipw`c" ok azekyzne ok ixg` dpw `ede "ipwi`c"

,`hiyti` `le "zny in" wxta onwl `id `irae .`al cizry it lr s` ecil `a `ly xac exiagl dpwn mc` oi`c ,el azky i`dl carzyn `l Ð eipal yixede

.carzyn `lc `kdn rnyneàëéøö àì`l jklde .'ek dia `prci micr ixn`wc oebk Ð irwxwn ab` ilhlhn dil ipw` `nlcl opiyiig `le ,cirn ixn`wc `d Ð

mbe ,zeixg` `la zilhe dxt jd el xkny oeikc ,cirn jklde .irwxwn el eid `l ixdy ,irwxwn ab` ilhlhn dil ipw`rbep e`l Ð eaeg lra ipta dcinrn oi`

uxiz `xnbd mzq `l` ,lirl ikd uxiz `l `xen`c meyn Ð "`kixv `l ,`l`" xn`w `lc `de .xzl`l xkne gwl `la elit` `nwezn `zyde .llk `ed ezecra

cre ecern epnn yxtzp `l yi`d df :ikd icedq`l ikixv mlern `rx` dil ded `lc i`da dia opirci :l`ppg epiax yxite .[zenewnd aexa zbdep ef dhiye] ,ok

dfn `vz Ð dlra `a jk xg`e z`yp :(` ,gt) zenaia "dax dy`d"a opiqxbc `d oebk .dipwa `le dpzna `l mlern rwxw dpw `l ike ,dpwy dna epl ixae ,meid

oezirci `l oez`e ,`zyd cre wtp ikn dicda opied op` :ixn`e ixz ez`c `kixv `l :da opiwqne 'ek z`ypy `l` epy `l :ax xn` .dfne.'ek diläðéàù úàöîð
åìùaeg lra dtxhc `kid `nlyac .llk dxikn `ied `le ,xkend lr gwel xfeg Ð epnn dlhpe dcyd lra `ae ,el dxkne xkend dlfby micr ecirdy Ð

mipy" wxta l`eny xn`ck ,od ely lk`y zexite ,(` ,ci) `rivn `aaa opixn`ck ,cg` mei zexit liaya dineil `rx` oiafc ypi` ciarc ,dxikn `ied Ð

Ð ely dpi`y z`vnpe exiagl dcy xkend :(a ,ci) mzd xn` olfbn gwel la` .`l Ð ixit ,oi` Ð gay ,gayd z` daeb aeg lra :(` ,eh my) "zilha oifge`

dxt iab inp `kde .llk `ed xkn e`l Ð icin giexn `lc oeik jklde .gayd lke ixit ixcde `rx` `xcd `l` ,gwell el oi` gay ,el yi zern :l`eny xn`

cirn i`n` ,zilhe?Ð xrxrn ly `idy oicirny micra ,xrxrn dipin dil witn i`c ,gwel cia ewizc xkenl dil `gipc ,`ed ezecra rbepc xninl `ki` `d

!xkn zeixg`a `lyc ab lr s`e ,xkenc eilr gwel xefgie .dfl dxkne xrxrn i`dn dlfb `l` ,xken ly ely dpi`y `vnp ixdäá øéëîá :éðùîå,gweld Ð

dwet`l ira xrxrn jci`e .inc micr d`nk oic lra z`cede .eziaa bx`p zilhd oke ,mlern dlfb `le ,`id xken ly ezxt za ef dxtdy micr ipta dcene

eicr leqtl xken el cirn jklde ,dzid elyc dcenc oeik ,xkenc dilr gwel xcd `l `zydc .xkend zndal xrxrnd znda oia mireh e` ,mixwy icra dipin

.ikd opixn` onwlc meyn Ð ezxt za `le exeng hwpc `de .`ed ezecra rbep e`lc ,xrxrn lyøîà ãéáæ áøåexeng za `idy da xikn epi`c ab lr s` Ð

.'ek jl ipiaf ikdl :dil xn`c ,eilr xfeg epi` Ð dlfb i`ce elit`c ,dilr el cirn Ð
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äùòhwp ,inc irwxwnk icarc `ax xaq i` elit` Ð 'ek exkne iwizet` ecar

.dt lra oia xhya oia opireny`l iwizet`åøåù`d Ð 'ek exkne iwizet`

ipw` elit` riwtn ycwdc meyn Ð ceary icin riwtnc ycwd icda xkn aiyg `lc

.xkna ok oi`y dn ,irwxwn ab` oilhlhn dilàåäåÐ `zknq`k `lc azkc

e` ,`wec irwxwn ab` ilhlhna i` ol `wtqn

.dicegl irwxwna elit`ïåâëxkne gwly

elit` ,ikd i` :jxtinl ivn ded Ð xzl`l

.jixt dtebn `l` !inp dcye ziaàìãded

mixne`l daeyz o`kn Ð mlern `rx` dil

rax` el izzpe" ze`yxda aezkl ebdpy dnc

,rwxw dil zilc ab lr s` "ixvga zen`

zen` rax` el oi`y mc` jl oi`c meyn

oi`c ,inp i` .zlfbp dpi` rwxwc ,l`xyi ux`a

`kdc .exawl zen` rax` el oi`y mc` jl

wxta rnyn oke .rwxw el oi`y xyt`c rnyn

il zycewn z` ixd" :(a ,q) oiyecwc iyily

oi`y xyt`c rnyn Ð "rwxw il yiy zpn lr

.ux`a wlg el oi`y ,xba cinrdl wgece .el

,d`pwd ixhy ipy mc` dyri `l ok m`c :cere

epiaxl d`xpe !eizen` rax` dpw oey`xdy

,rwxw el yiy dceny oeik :`nrh epiidc ,mz

,exiagl dpwn rwxw ici lr ixdy ,el `ed aege

ixd Ð eze` miyigkny micr dnk yi elit`

opiyiig `le ,micr d`nk oic lra z`ced

,hnw `xza `aa) `pgky`ck .`xwiyk ifginl

,xeqi` ian `zice` wtpc ,`xeib xeqi` iab (`

epxen dywd .xwyn xeqi` didy ab lr s`e

`nlc `kd yegip mewn lknc :ediwfg iax axd

el yiy dcede ,rwxw ab` oilhlhn dil ipw`

d`xpe !mlern el did `ly it lr s` rwxwn

.zecedl exwiy `ny opiyiig `l i`d ilekc

izipwde" aezkl milibxy dfd onfac ,el d`xpe

`zlin ok m` Ð "ixivga zen` rax` el

Ð zilhe dxt el xkn ,ok m`e .`id `gikyc

micr `ki`c ab lr s` ,dilr el cirn oi`

.mlern `rx` dil did `lc
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc `xza `aa(ixyz f"h oey`x meil)

àîúñacgii `ly epiidc mzq el deld xkendy ote`a xnel jixv oi` - ¦§¨¨
mxkn m`y oicd i`ce dfay ,mdn zeabl yexita zilhd e` dxtd z` el

xg`ldéì àãaòzLî àìcleki epi`e ,aeg lral micarzyn mpi`y - §Ÿ¦§©§§¨¥
,eaeg z` mdn zeabl,àîòè éàîy meynìòáì éìèìhîe eäðéð éìèìhî ©©§¨¦©§§¥¦§¦©§§¥§©©
éãaòzLî àì áBç,aeg lral micarzyn mpi` milhlhne -áb ìò óàå Ÿ¦§©§§¥§©©©

déôúk ìòc àîéìbî déì áúëcelit` eaeg z` zeabl lkeiy el azky - §¨©¥¦§¦¨§©©§¥
,eilry eicbaneäééðéòa eäðúéàc éléî éðäepiptl mpira mi`vnp mdy - ¨¥¦¥§¦§§§¥©§
,deld zeyxaeäééðéòa eäðúéì ìáàoebk ,ezeyxa epiptl mpi` m` - £¨¥§§§¥©§
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      קשה דבר כל היינו –

ימינו, של נרות בדוגמת – הפתילה סביב אותו שכורכים
כבנרות (שלא נפרדות פתילות ב' בו להכניס מאוד וקשה

בימיהם) שהיו שמן .של
   'ב מדליקה נשואה שאשה מנהגנו –

– ילד כל כנגד אחד נר מוסיפה ילדים וכשנולדו נרות,
ב' עם אשה (לדוגמא: ואחד אחד כל של מזלם להאיר

נרות) ד' מדליקה שאינןבנים ונערות ילדות אבל ,
בלבד אחד נר מדליקות .נשואות

   אינה נרות ב' או פתילות ב' הדלקת –
עליו, שאוכלים השלחן על אלא ואינה הדין, מעיקר חיוב
ואבן בעץ יכשל שלא מדליקים בהם החדרים בשאר .ולא

   לביתם מחוץ הנמצאות נשים גם –
בו שהורגלו הנרות מספר .מדליקות

    לגמרי שכחה לא ואם –
יש רגילה; שהיתה ממה אחד נר שחיסרה אלא מלהדליק
מנהג שהוא שכיון שכתבו ויש להוסיף, שצריכה אומרים
רק שתוסיף שהכריעו ויש להוסיף, צריכה אין – בלבד

להוסיף צריכה אינה מכך ויותר הבא, גםבשבוע ולכן ,
משום להוסיף, צריכה אינה – להדליק ששכחה בת

חובה. ואינה – בלבד מנהג היא דהדלקתה
    נר להדליק בשכחה הדין והוא –

שני יום-טוב של או יום-טוב, .של
    כשלא הדין והוא –

 
ב'17) לכרוך וטוב אפשר אמנם יא, סעיף רסד סימן כדלהלן

הסעיף. בסוף כמבואר ביחד שעוה נרות
לב'18) היכר לעשות הביא סכ"ו חי"ג אליעזר ציץ בשו"ת

ולהדליקם ושמור, זכור כנגד גם שהם הראשונים הנרות
הנרות. משאר נפרדים בפמוטות

בלקוטי19) (נדפס תשל"ה מרחשון כ"ח אדמו"ר כ"ק ממכתב
נר רק להדליק שהצעתי למה בנוגע :(289 עמוד חי"א שיחות
שראיתי זה הוא – נגדי שעמד מה הנה . . הנשואין עד אחד
הנרות תדלקנה בנותיהן שגם ההצעה שבשמען אמהות כו"כ
חששתי וביותר הבנות על שלהן ובמרות בכבודן פגיעה בזה ראו

כו'. בפועל ויתבטא זה רגש יתעורר הבנות אצל שגם
שומרי ממנה חשוב שחלק בקהלה א' רב כאשר החשש וגבר
שעלול כיון – בקהלתו זה להנהיג שחושש בפירוש ענה תומ"צ
גם שתהי') סיבה מאיזה - לביתן מחוץ הגרות שהבנות לגרום
בעצמן להדה"נ שתוכלנה כיון לביתן תבואנה לא לשויו"ט

מובנות. מזה שאפ"ל והתוצאות שבפ"ע, בדירתן
והוא: בפומבי, להזכירו רציתי שלא – חשש בזה נתוסף ועוד
האשה כנגד הם נרות ב' ד(הדלקת) האומרות נשים כמה ישנן
ובכ"מ) א. קכ, תיקונים (זו"ח קבלה דע"פ (ולהעיר ובעלה
נרות או הפתילות ב' מדליקין כנגדן נגלה דע"פ – וזכור שמור
א' נר מוסיפות ילדים וכשנולדו – ובעלה) אשה בדוגמת הם –

מכהנ"ל, כאו"א של מזלם להאיר – כאו"א כנגד
בהקעמפוס השוררת נקי') (בל' "ההפקרות" לכת"ר ידוע ובטח
להציע היש ולאח"ז – וכו' אישות בעניני מהקאלעדז כמה של
בכל פלוג לא – ובמילא נרות?! ב' להדליק שם הדרה לנערה

כמובן. ביר"ש, ומצב מקום
סק"ה קו"א סרס"ג שלו בשו"ע אדמוה"ז מבאר ועיקר: ועוד

א' דבנר יחיד) ל' – ("הנר" וכו' המשנה מלשון להדיא דמבואר
זה שאין היינו – זכו"ש כנגד ב' מכוונים שיש אלא לכב"ב, סגי
וכוונה כוונה ורק אך כ"א וקיומה, דהמצוה פרט אפילו או חלק
משני פחות להדליק שאין סקצ"ט מהראבי"ה והמובא נוספת.
(סרס"ג במשנ"ב ממש"כ ולהעיר הוא. יחידאה כנראה – נרות

גרועין. ב' ולא יפה א' נר יותר שטוב דנראה סק"ו)
א'. נר רק בדוקא הצעתי – ועפכהנ"ל

וסק"ה.20) לעיל) (הובא סק"א אחרון קונטרס
שאוסרים21) רפואה בבית כגון ממש הדחק בשעת כן אם אלא

פני בספר ראה להקל שנהגו ויש משניים, יותר להדליק עליה
כתב ס"ג מג פרק כהלכתה שבת שמירת ובספר קיב, עמוד שבת
רשאית אינה נרות של מסוים מספר להדליק הנוהגת שאשה
אשה וגם ג'. בפני נדרים התרת תעשה הדחק ובשעת לפחות,
ממנהגה תשנה אל – גדולים נרות דווקא להדליק הנוהגת

התרה. בלא מהם קטנים להדליק
(א"א22) מגדים בפרי עיין ששכחה: ד"ה הלכה הביאור ז"ל

ממה אחד נר שחסרה רק לגמרי שכחה לא אם דה"ה סק"ג)
דלא והבו מנהג הוא זה דכל נהירא ולא מתחלה, רגילה שהיתה
הלוי שבט בשם הביא לוי מבית ובקובץ ע"כ. עלה, לוסיף
ועד מבואו בס' (הובא הקרוב בשבוע רק תוסיף דא שבכגון
ראה להדליק ששכחה בת ולגבי קלב), הערה קלא ע' צאתו
שבבת הטעם לזה שמוסיף 1 הערה לב עמוד נש"ק בקיצור
פגיעה תהיה שלא כדי אחד מנר יותר תדליק שלא מקפידים

ח" הלוי שבט בשו"ת וראה האם. הדליקהבכבוד אם סל"ג ה
שכחה. בגדר הוא האם – בנרות ולא בחשמל

נראה23) לדידן עכ"פ לה: סימן ח"ז הלכות משנה שו"ת
של נר והו"ל הוא שבת בכלל נמי דיו"ט כיון פשוט לפענ"ד
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לקנות כסף לה היה שלא – עוני מחמת וכןהדליקה ,

– רבות פעמים הדליקה שלא 'בעלתֿתשובה' באשה הוא
כאנוסה .שדינה

   כדוגמת נרות ז' שכתבו יש –
המקדש שבבית ז'המנורה כנגד שהוא שכתבו ויש ,

המלכות ספירת כנגד וגם תורה, לספר וישהעולים ,

השבוע ימי ז' כנגד שהם כנגדשכתבו הוא נרות עשרה ,
הדברות .עשרת

    נר כדוגמת ביחד, כרוכים –
.הבדלה

    בית של נרות אבל –
בלבד לכבוד אלא – לאורה כלל נעשים אינן .הכנסת

 
הוא בכלל ודאי עליהם ומברכין תקי"ד סי' בא"ח כמבואר מצוה
אדרבה ואולי לפענ"ד שני, ליו"ט ראשון יו"ט בין נפ"מ ואין
נדברו אז בשו"ת הוא וכן חמור, יותר לזלזולי אתי דלא כדי
שכיון כתב פז) (סימן בהלכה תורה קנין בשו"ת אמנם ס"ה, ח"ג
להזכר תוכל שהרי ביוםֿטוב הנר להדליק שתשכח שכיח שאינו

רבנן. בו גזרו לא ולכך ולהדליק, – הסעודה במשך
עניה24) שאשה כתב (סק"ט) רבה ובאליה ס"י, החיים כף

שתדליק בכך ודי נוסף, נר להוסיף צריכה אינה להדליק ששכחה
שמן. מעט תוסיף או גדולים, יותר נרות

לו.25) הערה מג פרק כהלכתה שבת שמירת
סוד26) עפ"י מדקדקים ושמעתי השל"ה: בשם סק"ב מג"א

המנורה. פני מול אל הוא כי הוא, ונכון נרות, שבע
הכפורים27) שביום עוד שם וכתב וסל"ד, ס"ט, החיים כף

ובבני לתורה, העולים מנין כנגד הכל וכו' ה' וביו"ט ו', מדליק
מדליקים שהמדקדקים ח' אות ג' מאמר השבתות מאמר יששכר
קודם לאדה"ר הגנוז אור ששמש שעות ל"ו כנגד נרות ל"ו

שנגנז.
אבל המצוה, עיקר שהוא אצלו שאוכל בנר רק הם אלו ומנהגים
אין בית, שלום משום וחדר חדר בכל שמדליק הנרות בשאר
סק"א, קו"א (ע"פ נרות ב' לא ואפילו בנרות להוסיף מנהג

.(9 הערה אדה"ז משו"ע הלכות קיצור

ימי28) ז' כנגד נרות ז' להדליק ונוהגין סק"ב: היטב באר
ז"ל. האר"י כתב וכן השבוע,

סק"ו,29) במשנ"ב הוא וכן השל"ה, בשם סק"ב מג"א
השלחן. על כולן להיות צריכין ואין ומוסיף:

קצג30) עמוד ח"ה שם אהלי בקובץ לבאר שהובא מה
ממשיך רבינו דהרי אינו, לעצמו, כרוך נר שכל שהכוונה
ועיקר ועוד ביחד, הכרוכים בנרות רק והוא האורה' 'להרבות
שהמג"א בשעה רמג, בסימן המג"א בדברי הדברים שתולה
נרות לב' שהכוונה וכתב סק"ד תרע"א בסימן דבריו פירש עצמו

הדברים. מקור בב"ח הוא וכן יחד, הכרוכים
על31) לזכור – הנרות כריכת טעם וממילא יא, סעיף כדלהלן

כן שנהגו מצינו שלא (להעיר בלבד. אחד בדבור וזכור שמור
סק"ג בבדה"ש עד סימן השלחן ובקצות נשיאנו, רבותינו בבית
בשמן שמדליקין לפי זה נהגו לא ובא"י זה: מנהג על שכתב
וכופלין ארוכות מעצעס) (הנק' הפתילות עושין יש אבל זית,
כפולה א' פתילה שהיא וכיון הנר בתוך אותן ומעמידין אותן

נאמרו). אחד בדבור ושמור זכור ג"כ הוי לשנים
נרות32) על ולברך להדליק יכולה אינה אבל יא: סעיף להלן

אפילו שבת בכל שם להדליקן שדרך הכנסת לבית המיוחדים
אינן הללו שנרות לפי לאורן אכילה צרכי להשתמש תרצה אם

בלבד. לכבוד אלא לאורן ולהשתמש להאיר עשויים

•
    

Áמהאל יותר הוא ברוך הקדוש של תואריו על להוסיף אין
ומסיים מהם יותר שכשאומר לפי והנורא הגבור הגדול
וגם תהלתו כל להשמיע יוכל ומי שבחיו כל סיים כאלו נראה
אנשי ובאו בתורה משה שכתבן לא אם כינויים השלשה אלו
לפיכך אותם אומרים היינו לא בתפלה ותיקנום הגדולה כנסת

חכמים. שטבעו ממטבע לשנות אין

בקשות או בתחנונים אבל י"ח בתפלת אמורים דברים במה
כמו בתוארים להרבות יכול מעצמו אומר שאדם ושבחים
תוארים ואומר עצמו לבין בינו מתחנן שכשהוא מפני שירצה
לבקשתו צריכים התוארים שאלו לפי אלא אומרם שאינו נראה
באו לא הראשונה הברכה שבזאת י"ח בתפלת כן שאין מה
שהרי בלבד מקום של שבחו להזכיר כדי אלא התוארים בכאן

מאתו. צורך שום שואלין אנו אין עדיין

אצלו אין אצלינו שהם השלימות שכל לפי ענין בכל אוסרין ויש
משל והוא יתברך בחוקו חסרונות כולם אלא דבר ממינם יתברך
כסף בשל אותו ומקלסין זהב דנרי אלפים אלף לו שהיה למלך
על יתברך לו יוחסו לא והכינויים השבחים (שכל לו הוא שגנאי
דרך על אלא ותהלה ברכה כל על מרומם שמו כי החיוב צד
ענין להיודעים כנודע יתברך משמו הפכם לשלול שלילה

הפשיטות). בתכלית הפשוט יתברך אחדותו

ענינ[ו] תחינות לומר נהגו ולכן הראשונה כסברא והעיקר
הרבה וכן עצמו בפני ושבח תואר אות וכל בא"ב המסודרים
בשבחי להאריך שירצה למי נכון ואעפ"כ לזו דומות תפלות

הכל: לדברי לצאת פסוקים בקריאת אותן שיאמר המקום

Ëעלינו ירחם צפור קן על שריחם מי בתחנוניו האומר
על גזירות אלא רחמנות המקום מצות שאין אותו משתיקין
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לקנות כסף לה היה שלא – עוני מחמת וכןהדליקה ,

– רבות פעמים הדליקה שלא 'בעלתֿתשובה' באשה הוא
כאנוסה .שדינה

   כדוגמת נרות ז' שכתבו יש –
המקדש שבבית ז'המנורה כנגד שהוא שכתבו ויש ,

המלכות ספירת כנגד וגם תורה, לספר וישהעולים ,

השבוע ימי ז' כנגד שהם כנגדשכתבו הוא נרות עשרה ,
הדברות .עשרת

    נר כדוגמת ביחד, כרוכים –
.הבדלה

    בית של נרות אבל –
בלבד לכבוד אלא – לאורה כלל נעשים אינן .הכנסת

 
הוא בכלל ודאי עליהם ומברכין תקי"ד סי' בא"ח כמבואר מצוה
אדרבה ואולי לפענ"ד שני, ליו"ט ראשון יו"ט בין נפ"מ ואין
נדברו אז בשו"ת הוא וכן חמור, יותר לזלזולי אתי דלא כדי
שכיון כתב פז) (סימן בהלכה תורה קנין בשו"ת אמנם ס"ה, ח"ג
להזכר תוכל שהרי ביוםֿטוב הנר להדליק שתשכח שכיח שאינו

רבנן. בו גזרו לא ולכך ולהדליק, – הסעודה במשך
עניה24) שאשה כתב (סק"ט) רבה ובאליה ס"י, החיים כף

שתדליק בכך ודי נוסף, נר להוסיף צריכה אינה להדליק ששכחה
שמן. מעט תוסיף או גדולים, יותר נרות

לו.25) הערה מג פרק כהלכתה שבת שמירת
סוד26) עפ"י מדקדקים ושמעתי השל"ה: בשם סק"ב מג"א

המנורה. פני מול אל הוא כי הוא, ונכון נרות, שבע
הכפורים27) שביום עוד שם וכתב וסל"ד, ס"ט, החיים כף

ובבני לתורה, העולים מנין כנגד הכל וכו' ה' וביו"ט ו', מדליק
מדליקים שהמדקדקים ח' אות ג' מאמר השבתות מאמר יששכר
קודם לאדה"ר הגנוז אור ששמש שעות ל"ו כנגד נרות ל"ו

שנגנז.
אבל המצוה, עיקר שהוא אצלו שאוכל בנר רק הם אלו ומנהגים
אין בית, שלום משום וחדר חדר בכל שמדליק הנרות בשאר
סק"א, קו"א (ע"פ נרות ב' לא ואפילו בנרות להוסיף מנהג

.(9 הערה אדה"ז משו"ע הלכות קיצור

ימי28) ז' כנגד נרות ז' להדליק ונוהגין סק"ב: היטב באר
ז"ל. האר"י כתב וכן השבוע,

סק"ו,29) במשנ"ב הוא וכן השל"ה, בשם סק"ב מג"א
השלחן. על כולן להיות צריכין ואין ומוסיף:

קצג30) עמוד ח"ה שם אהלי בקובץ לבאר שהובא מה
ממשיך רבינו דהרי אינו, לעצמו, כרוך נר שכל שהכוונה
ועיקר ועוד ביחד, הכרוכים בנרות רק והוא האורה' 'להרבות
שהמג"א בשעה רמג, בסימן המג"א בדברי הדברים שתולה
נרות לב' שהכוונה וכתב סק"ד תרע"א בסימן דבריו פירש עצמו

הדברים. מקור בב"ח הוא וכן יחד, הכרוכים
על31) לזכור – הנרות כריכת טעם וממילא יא, סעיף כדלהלן

כן שנהגו מצינו שלא (להעיר בלבד. אחד בדבור וזכור שמור
סק"ג בבדה"ש עד סימן השלחן ובקצות נשיאנו, רבותינו בבית
בשמן שמדליקין לפי זה נהגו לא ובא"י זה: מנהג על שכתב
וכופלין ארוכות מעצעס) (הנק' הפתילות עושין יש אבל זית,
כפולה א' פתילה שהיא וכיון הנר בתוך אותן ומעמידין אותן

נאמרו). אחד בדבור ושמור זכור ג"כ הוי לשנים
נרות32) על ולברך להדליק יכולה אינה אבל יא: סעיף להלן

אפילו שבת בכל שם להדליקן שדרך הכנסת לבית המיוחדים
אינן הללו שנרות לפי לאורן אכילה צרכי להשתמש תרצה אם

בלבד. לכבוד אלא לאורן ולהשתמש להאיר עשויים

•
    

Áמהאל יותר הוא ברוך הקדוש של תואריו על להוסיף אין
ומסיים מהם יותר שכשאומר לפי והנורא הגבור הגדול
וגם תהלתו כל להשמיע יוכל ומי שבחיו כל סיים כאלו נראה
אנשי ובאו בתורה משה שכתבן לא אם כינויים השלשה אלו
לפיכך אותם אומרים היינו לא בתפלה ותיקנום הגדולה כנסת

חכמים. שטבעו ממטבע לשנות אין

בקשות או בתחנונים אבל י"ח בתפלת אמורים דברים במה
כמו בתוארים להרבות יכול מעצמו אומר שאדם ושבחים
תוארים ואומר עצמו לבין בינו מתחנן שכשהוא מפני שירצה
לבקשתו צריכים התוארים שאלו לפי אלא אומרם שאינו נראה
באו לא הראשונה הברכה שבזאת י"ח בתפלת כן שאין מה
שהרי בלבד מקום של שבחו להזכיר כדי אלא התוארים בכאן

מאתו. צורך שום שואלין אנו אין עדיין

אצלו אין אצלינו שהם השלימות שכל לפי ענין בכל אוסרין ויש
משל והוא יתברך בחוקו חסרונות כולם אלא דבר ממינם יתברך
כסף בשל אותו ומקלסין זהב דנרי אלפים אלף לו שהיה למלך
על יתברך לו יוחסו לא והכינויים השבחים (שכל לו הוא שגנאי
דרך על אלא ותהלה ברכה כל על מרומם שמו כי החיוב צד
ענין להיודעים כנודע יתברך משמו הפכם לשלול שלילה

הפשיטות). בתכלית הפשוט יתברך אחדותו

ענינ[ו] תחינות לומר נהגו ולכן הראשונה כסברא והעיקר
הרבה וכן עצמו בפני ושבח תואר אות וכל בא"ב המסודרים
בשבחי להאריך שירצה למי נכון ואעפ"כ לזו דומות תפלות

הכל: לדברי לצאת פסוקים בקריאת אותן שיאמר המקום

Ëעלינו ירחם צפור קן על שריחם מי בתחנוניו האומר
על גזירות אלא רחמנות המקום מצות שאין אותו משתיקין
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קכי   

אף חוקותיו וגזירת מצותיו ושומרי עבדיו שהם להודיע עמו
מה ולומר עליהם להשיב העולם ולאומות לשטן שיש בדברים

זו. במצוה צורך

אותו משתיקין שמך יזכר לנו עושה שאתה הטוב על האומר וכן
כמו הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדם שחייב

ר"ל: בסי' שיתבאר

חֿט: סעיפים ברכות בי"ח הכריעות דיני קיג, סימן א חלק

סמוכה‡ שהיא מפני בברוך פותחת אינה שניה ברכה
הן לכן לזו זו סמוכות הן האחרות ברכות כל וכן לחברתה

בברוך. פותחות ואין בברוך חותמות

שמיני של מוסף בתפלת שניה בברכה הגשם להזכיר ומתחילין
של הראשון טוב יום של מוסף תפלת עד פוסקין ואין עצרת
הגשמים שישאלו שטרם שאלה ריצוי היא זו והזכרה פסח
גבורותיו בהזכרת לפניו מרצין השאלה זמן כשיגיע בעונתם
מפני המתים מחיה בברכת זו הזכרה וקבעו גשמים שמוריד
המתים שתחיית שכשם המתים כתחיית שקולים הם שהגשמים

לעולם. חיים הגשמים כך לעולם חיים

חג של הראשון טוב מיום לפניו ולרצות להזכיר הדין מן והיה
בחג קללה סימן הם שהגשמים לפי אלא המים על נידונים שבחג
הגשם מזכירין אין הגשם בשעת בסוכה לישב אפשר שאי הסוכות
בליל מיד להזכיר להתחיל היה וראוי בסוכה ישיבה ימי ז' עבור עד
בבית העם כל אין ערבית שבתפלת לפי אלא האחרון טוב יום

אגודות. אגודות ויעשו מזכיר אינו וזה מזכיר זה נמצא הכנסת

עד הגשם להזכיר שאסור לפי בשחרית מזכירין אין ולמה
התפלה קודם הגשם מוריד רם בקול השמש או הש"ץ שיכריז
לתפלה גאולה לסמוך שצריך מפני להכריז אפשר אי ובשחרית
תפלתו להקדים לו שמותר אנוס או חולה שהוא מי אף לפיכך
כמו השנה ימות בשאר הכנסת בבית אפילו הצבור לתפלת
שמיני של מוסף תפלת להקדים לו אסור צ' בסימן שנתבאר
הגשם להזכיר שאסור לפי בביתו אפילו הצבור לתפלת עצרת

בצבור. שיכריזו עד

מזכיר שמע לא שהוא אע"פ בצבור שהכריזו יודע אם אבל
יתפלל להתפלל התחילו והצבור הכנסת לבית הבא זה ומטעם
מנין שאין במקום והדר כשהכריזו שמע לא שהוא אע"פ ויזכיר

בקהילות: שמתפללים זמן עד ימתין

בבית שמכריזין עד מלהזכיר פוסקין אין הפסקה לענין וכן
של הראשון טוב יום מוסף תפלת קודם הטל מוריד הכנסת
הגשם מוריד במקום הטל מוריד לומר שנוהגין במקומות פסח
הזכרת להפסקת להם הוא סימן הטל שהכרזת החמה בימות
כדי הגשם מלהזכיר מפסיקין הצבור אין זו הכרזה וקודם הגשם
ויהיה מזכיר אינו וזה מזכיר שזה ביניהם מעורב דבר יהיה שלא
רשאי עצמו לבין בינו שמתפלל היחיד אבל אגודות אגודות

גשם. במקום הטל להזכיר

במקום החמה בימות טל להזכיר נוהגין (שאין אלו ובמדינות
נוהגין גשם) הזכרת להפסקת כלל סימן טל הכרזת ואין הגשם
כבר ששמעו המנחה תפלת עד גשם מלהזכיר להפסיק שלא
וגם הקהל כל מוסף בתפלת אבל מוסף בתפלת שפסק מש"ץ
מעורב דבר יהיה שלא כדי לחש בתפלת הגשם מזכירין הש"ץ

לה אפשר שאי הצבור מלהזכירבין שיפסיקו התפלה קודם כריז

אין שאמרו דרך על בגשמים כממאנים שנראה מפני הגשם
השחר בתפלת פוסק הש"ץ שאין ומה טובה רוב על מתפללין
וכשישמעו בערבית הכנסת בבית היו שלא אותם משום הוא
בתפלת מלהזכיר שמפסיקין יסברו בשחרית מזכיר אינו שהש"ץ
לא הבאה ולשנה מקום בכל הלילה אחר הולך שהיום ערבית

מזכיר: אינו וזה מזכיר זה ונמצא בערבית יזכירו

שבברכת‚ בהזכרה לא להזכיר חכמים חייבו לא וברוחות בטל
שאינן מפני השנים שבברכת בשאלה ולא המתים מחיה

מזכיר. להזכיר בא ואם לעולם נעצרים

בימות בהזכרה הרוח משיב לומר המקומות בכל ונוהגין
אין החמה בימות אבל בשאלה הרוח את מזכירין ואין הגשמים
כדי הגשמים בימות אלא מתבקש שאינו מפני כלל אותו מזכירין
הגשמים בימות הזכירו לא ואם מרובה שהוא הארץ ליחות לנגב
סיים לא אפילו אותו מחזירין אין החמה בימות שהזכירו או

הברכה. עדיין

להזכירו שנוהגין מקומות יש לעולם המתבקש דבר שהוא והטל
בימות בין החמה בימות בין אותו ולשאול החמה בימות
שיהיה מבקשים מקום מכל לעולם נעצר שאין שאף הגשמים
או הגשמים בימות הזכירו ואם לברכה אינו שלפעמים לברכה
החמה בימות בין אותו שאל שלא או החמה בימות הזכירו שלא
עדיין סיים לא אפילו אותו מחזירין אין הגשמים בימות בין
וברוחות בטל להזכיר כלל חכמים חייבו שלא מאחר הברכה
בימות ולא הגשמים בימות הטל לשאול נוהגים אלו ובמדינות
ואם הגשמים בימות ולא החמה בימות לא להזכירו ולא החמה
ונזכר טל ותן שאמר (כגון אותו מחזירין אין אותו ושאל הזכירו

ומטר): שאמר קודם

לפי„ אותו מחזירין החמה בימות הגשם מוריד אמר אם
הצריכו לכן קללה סימן אלא אינם החמה בימות שהגשמים
אותה קללה בלא ויתפלל שיחזור בתפלתו קללה שהזכיר לזה
הברכה לראש לחזור צריך הוא לפיכך קללה בה שהזכיר ברכה
כדין שלא שהזכיר מה בזה יבטל לא חיים למכלכל יחזור שאם
אחר חיים מכלכל לומר הגשמים בימות הזכרה של דינה שכן

הג לראשמוריד לחזור צריך הברכה חתימת אחר נזכר ואם שם
ולתקן לחזור שצריך בענין ברכה באיזו הטועה שכל לפי התפלה
למקום שיחזור לו די לא זו ברכה שחתם עד חזר ולא טעותו
שיתבאר כמו הברכה לראש לחזור צריך אלא טעותו לתקן שטעה

שיתבאר: כמו אחת כברכה חשובות ראשונות ברכות וג'

עדיין‰ יצא שלא כגון קללה סימן אינו שהגשם בזמן ואפילו
אותו מחזירים לגשמים צריכים אם ואפילו חמה של ניסן
קללה סימן בו הגשם גשם מלהזכיר שפוסקין הזמן שרוב שכיון
הזכיר אם מלהזכיר שפוסקים שמשעה ואמרו חכמים חלקו לא

אותו. מחזירין

החמה בימות לגשמים צריכות הן שלעולם בארצות ואפילו
אין השנים בברכת החמה בימות גשמים בהן שאל שאם בענין
בהן הזכיר אם מקום מכל קי"ז בסי' שיתבאר כמו אותו מחזירין
אינו לגשמים ארצות שצורך אותו מחזירין המתים בתחיית גשם
אבל ארצו על מבקש הוא (שבשאלה לשאלה אלא להזכרה ענין
גשמים מוריד שהוא הוא ברוך להקדוש משבח הוא בהזכרה
צריך לכן בה וכיוצא ישראל לארץ קללה סימן שהם בעתם שלא

קללה): בלא ברכה אותה ולומר לחזור

אֿה: סעיפים וטל וגשם הרוח הזכרת דין קיד, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: אלקינותוכןתוכןתוכןתוכן הוי' ישראל שמע בפסוק הפירוש

החסידות משנת פי על אחד הוי'

" בחינת כיצד יבאר זה אףישראל[בפרק שבנשמה, "

" הגוףשהיא מן שהיאלמעלה בלבד זו לא מקום, מכל - "

היא אדרבה, אלא בו, נרגשת ולהיות באדם להאיר יכולה

מישראל:] אחד כל של והמציאות החיות אמיתית היא

        
    

ומדוע אחד", ה' ישראל "שמע הול"ל לכאורה
הוי'? פעם] [ושוב אלקינו, הוי', שמות: ג' כאן מזכיר

    [הוא] 
     

    

       
[:כלומר]     

         
      
ויהי' הוה "הי' - הוי' שם בפירוש בזהר איתא

סובב בחינת היא והיא שלמעלה[כאחד]", עלמין כל
הוה שעבר עד זמן, מגדר ולמעלה ושכל חכמה מגדר
הוה ש"הי' בכך (וכנרמז ביחד הכל נמצאים ועתיד

בתיבה כלולים "הוי'").אחתויהי'" -

אלקינו": - "הוי' פירוש וזהו

כח מלשון הוא אלקים בשם הפירושים דאחד ידוע
בעל ית' שהוא - וענינו לקח"), הארץ אילי "ואת (כמו
ב"אלקינו" הפנימי הפירוש זה, ולפי כולם, הכוחות כל
עלינו, שולט שהקב"ה רק (לא הוא - שלנו אלקה -

הוא שהקב"ה וחיותנואלא) .כוחנו

כולם הנבראים כל בין ההבדל הוא בזה אך
רק וקיימים חיים כולם הנבראים שכל ישראל, ונשמות
הדין (מידת אלקים משם המצומצם האלקי מהשפע
הוי' משם "חלק הם ישראל נשמות ואילו והצמצום),

" ובמילא עמו", הוי' חלק "כי כמ"ש -הוי'ב"ה",
ידי על בתוכנו (המלובשים וחיותנו שכוחנו אלקינו",

הוי'. משם השפע באמת הם אלקים) שם

" גם כאן שהזכיר הטעם ולאאלקינו[ומתורץ "

לחוד]. הוי' בשם הסתפק

" צריך שהאדם מה "לומרוזהו לנשמתו: "שמע"

ש בכך, ישראל"והתבונן מציאותך"אתה אמיתת כלומר, ,

" בחינת שישראלהיא לפי שבך; אלקינו"" - שכוחנו"הוי' ,

אלקי, חיות סתם (אינם מישראל וא' א' כל של וחיותנו

הם הוי'אלא) ושכל.שם חכמה מגדר שלמעלה ,

    
"הוא - פירוש אחד", "ה' - יותר עוד ומוסיף

חד ".כולא

הוי', שם הם וחיותנו שכוחנו שאמרנו זה כלומר:
המציאות - נפרדים דברים שני שישנם בזה הכוונה אין
משם וחיות כח נמצא זו מציאות בתוך אשר שלנו,
נפרדים דברים שני שהם למשל, ונפש, גוף [כמו הוי'
שחיות אלא הנפש), מן נתהווה לא הגוף גשם (דהרי
ל"גוף אותם ומהפך הגוף אברי בכל מתלבש הנפש

"הוא אלא דברים], שני הם סו"ס אבל חדחי", ",כולא
מציאות שום כאן שאין הוי', עם בתכלית שמיוחדים

מאלקות. נפרדת

מציאו נפרד[כי הוא שבהרגשתו נברא של ת
אלקים, שם מצד רק תיתכן עצמו, בפני ודבר מאלקות
העולמות למציאות מקום הנותן מצומצם אור שהוא
ובעצמו בכבודו ב"ה סוף אין אור משא"כ והנבראים;
העולמות מגדר למעלה שהוא עלמין) כל הסובב (אור
ית']. ממנו חוץ מציאות לאיזו מקום שום אין מצידו הרי

" אלקינו") "הוי' (אחרי ואומר שכופל הוי'וזהו

עםאחד" חד" "כולא האדם הרי הוי' שם מצד פירוש, ,
בלעדו. מציאות שום שאין אלקות,

        
שהיא שבנשמה, "ישראל" בחינת של ענינה וזהו
וחיותה כוחה כל כי - הוי' שם עם בתכלית מיוחדת
- אלקינו") ("הוי' "הוי'" הם ישראל בחינת של
חד" "כולא שהוא אחד", ד"ה' הענין בה מאיר ולפיכך

ב"ה. הוי' עם

[לסיכום:

" אחדבאמירת ה' אלקינו ה' ישראל אדםשמע אומר "

וחיותךישראל"ל כוחך שאמיתת בכך התבונן שבנשמתו: "

אצלך ומורגש מונח להיות צריך ובמילא הוי', שם הוא

" הנך חדכיצד אלקות.כולא עם "

" פירוש שנתבאר גו'לאחרי ישראל ימשיך"שמע ,

שלאח לפסוק ההמשך ""לבאר אלקיךז הוי' את :]"ואהבת
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אלקים, שם מצד רק תיתכן עצמו, בפני ודבר מאלקות
העולמות למציאות מקום הנותן מצומצם אור שהוא
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" אחדבאמירת ה' אלקינו ה' ישראל אדםשמע אומר "
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קכי   

אלא אינם וחיותו כוחו שכל בכך יתבונן כשאדם
לידי יבוא עי"ז אלקות, עם חד" "כולא והוא "הוי'"
בעולם דבר לשום וישתוקק יתאווה שלא השם, אהבת
אהבה כמו אינה לה' שאהבתו היינו אלקות, מלבד

מציאותוזרלדבר שכל (מאחר "עצמית" אהבה אלא ,
אלקות). אלא אינה

       


נאמר "ואהבת" בפסוק שגם לכך הטעם יובן בזה
לפיאלקיך"הוי' - ה'") את "ואהבת - סתם (ולא "

"הוי' בענין ההתבוננות המעוררתאלקיךשדוקא היא
וחיותך", "כוחך הוא ש"הוי'" דהיות לה', האהבה את

ענין זה בחייתמידיוהרי מקום שום שאין נמצא, ,
כל כן ואם אלקות, מלבד אחר ענין לאיזה האדם

יתברך. אליו רק הן האדם ואהבת תשוקת

"[ו הוא שהוי' בכך החידוש גודל ומבאר תמידהולך

:]"אלקיך

       
        
        
         
        

  

     
מכל האב, ממוח ושרשו מאביו נוצר שהבן אע"פ
שבן אף ולפיכך, עצמו, בפני מציאות נעשה מקום
עבור נפשו ימסור שאף בן ויש אביו, בכבוד חייב
הוא אין מקום, מכל אליו, אהבתו גודל מחמת אביו,
אביו, חיי להציל כדי חייו ואת נפשו את למסור חייב
"חייך כי עצמו, לחיי לדאוג מותר לראש לכל אלא

אביו. חיי אינם הבן וחיי קודמין",

        
    

מציאות להיות ומקורה משרשה נפרדה לא הנשמה
היא אלא ואמו) מאביו שנפרד הבן (כמו עצמה בפני

פירודתמידנשארת שום בלי ממעל" אלקה "חלק
בזמן, רק לא היא ה"תמידיות" כלומר: יתברך, ממנו
הוא באלקות מיוחד תמיד שהוא דזה במדרגה, גם אלא

שאין להקב"השייךלפי ממעל" אלקה "חלק בין פירוד
חד"). כולא ש"הוא אחד", "הוי' בפירוש (וכנ"ל עצמו

       
    

לבבך" "בכל רק לא להיות צריכה השם אהבת
לתענוגים ותאווה אהבה שמץ שום נשאר שלא (באופן
את נוטל אפילו - נפשך "בכל גם אלא גשמיים)
יתברך. עבורו וחייו נפשו מסירת כדי עד היינו נפשך",

ש" לפי הוא לכך אלקיךוהטעם כוחוהוי' שכל ,"
שום בלי "הוי'", אלא אינם מישראל אדם של וחיותו
כבן (דלא מאלקות פירוד של ענין לאיזה מקום נתינת
הכרה מחמת לה' האהבה ולפיכך מאביו), נפרד שנעשה

מביאה יתברך.זו עבורו חייו מסירת לידי האדם את

       
      

   
אצל בשלימות ישנה ישראל שבחינת לעיל נתבאר
רז"ל וכמאמר שבקלים, קל אפילו מישראל, כאו"א
הפנימי שהפירוש הוא", ישראל שחטא אע"פ "ישראל
כלל נפגמה לא שבנשמה "ישראל" שבחינת הוא, בזה

חטאים; ע"י

אינם שבקלים" "קל של וחיותו כוחו גם וא"כ
שמחמתה להשם זו אהבה לנשמתו ויש "הוי'", אלא

השם. קידוש על נפשו למסור מוכן הוא

       
      

    

  
ב"שובה הפנימי הפירוש יובן כהנ"ל ע"פ
התשובה ענין צ"ל "ישראל" בבחינת שגם ישראל",
דענין כנ"ל), חטאים ע"י כלל נפגמה לא שהיא (אף
ומציאותו ומהותו עצמותו אל לשוב - הוא התשובה

שבו. ישראל בחינת שהיא האמיתית,

המסתיר (מעוונות) ה"חשך" הסרת ידי על והיינו
ש"הוי' איך אצלו יתגלה ועי"ז ישראל, בחינת על
אלקות. אלא אינה מציאותו שכל אחד", הוי' אלקינו
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‡Ó‚Â„Âעמך הייתי בהמות ואני דוד כמ"ש הוא זה לדבר
שבחלל בשר דלב עצמיו' בהתפעלו' פי'
באמת והוא [כו' הדעת מן שלמטה בהמה [ש]נק' השמאלי
ובשרי לבי א' וכן כנ"ל, עצמי רצון רק הדעת] מן למעלה
בבהמה בוערת כאש בוער ממש ובשרי לבי חי אל אל ירננו
כל י"ה שלהבת באש כליון אחר שזהו כלל, דעת בלא
לה' רק לגמרי בשר שבלב דרע קשו' דגבו' ההרכבה חלקי
אדם מבחי' למעלה זה דא' פ"ר א' אפ"ר (וזהו וד"ל לבדו
דכנ"י מ"ן העלא' לכל שרש פרה אפר הי' ולכך דם א'
הרכבו' רק שאינן כו' ומוחי' שבאוי"ר המדריגו' בכל

וד"ל). הכל כולל מהעצמיו' המסתעפי'
‰˙ÚÓÂ[חיים] מים נתינת ענין להבין דכתי'יש כלי אל

ששרפו לאחר גם דהנה כו' חיים מים עליו ונתן
זה אין כנ"ל דקדוש' בגבו' ששרשו לאפר והי' הפרה את
דפרה קשו' הגבורו' שנמתקו אע"פ עדיין גמורה המתקה
ויש דוקא, חיים במים שיומתקו צריך מ"מ בשרשן דק"נ
למי פסולי' מקוה דמי דוקא חיים המים ענין תחלה להבין
באפיו ויפח בענין למעלה מבואר להיות כידוע, חטא'
מוכן פשוט חומר מעפר הי' אדה"ר של דגופו חיים נשמת
מה כו' בהעלם גופו בעפר שהי' אע"פ הצורה, לקבל
מ"מ כנ"ל העפר מן הי' הכל כענין בגילוי בו לבא שעתיד
העולמי' מחי דפרחא עליונה נשמ' בו שיומשך הוצרך
לקבל מוכן שהחומר רק צורה בלא חומר אין כי ממש,
והחיות האור מעלת ערך יהי' כך קבלתו ערך ולפי הצורה
ע"כ דוקא בסופן תחילתן שנעוץ ולפי כו', בו הנמשך
שהוא כ"כ גבוה אור מבחי' נמשך דוקא גופו חומר בעפר
באה הכללי' הנשמ' דשרש וידוע העולמי', חי נשמ' בחי'
עצמו' בחי' שזהו האמיתי אין מבחי' והיינו לי"ש מאי"ן

והיינו כו' דנפח מאן [נ"ח] באפיו ויפח וכמ"ש ב"ה אא"ס
והחכמ' נאמ' שע"ז שבעצמו' הקדומ' חכ' פנימי' מבחי'
(וע"כ יש [ב]בחי' תמצא העצמיו' מאי"ן פי' תמצא מאין
והיינו כו'), מאי"ן י"ש דבריאה אדם א"ק גם נק' בכלל
בגופו יש בבחי' נמצאת דאדה"ר הכללי' הנשמ' כאשר
כלולה היתה בגוף בואה וטרם ממש לי"ש מאי"ן ה"ז
אינו [ו]ירידתה ממש, העצמי' אי"ן בבחי' ומתאחדת
דאדה"ר הגוף לחומר צורה שתהי' כ"א כלל עצמה לצורך
כידוע, אין מי"ש לעשו' הדינין להמתיק והוא לתקנו
לאי"ן מי"ש היפך זהו הנשמ' לאור הגוף שביטול ונמצא
מאי"ן בא הוא לאי"ן מי"ש להפוך בגוף הנשמ' ויריד'
וגסו' רע שום אדה"ר של בגופו הי' שלא ואע"פ לי"ש,
חומר שהוא רק עכ"פ וחומר יש בשם נק' מ"מ כנ"ל כלל
זאת ובדוגמא כו', המשכן קרקע כקדושת וקדוש טהור
בגופי' דנשמו' האלקי אור שישכון ד]לע"ל [בתחה"מ יהי'
ויש אין בבחי' ג"כ שזהו עולם אור מחי' ויחי' טהורי'
הפרה באפר חיים מים ענין ג"כ וזהו כנ"ל. וצורה בחומר
ההרכבה כל כלו' אחר פשוט חומר הוא האפר זה דהנה
טהרת תכלית כענין שזהו כנ"ל, לגמרי דק"נ קשו' דגבו'
שאין דאדה"ר טהור וכגוף דלע"ל בתח"ה שיהי' הטומאה
מים שיותן צריך כך הצורה לקבל טוב חומר כ[מו] רק זה
כו', הרע ההרכבה כל ממנו שיצא לאחר זה אפר על חיים

בחי' היינו הללו חיים המים מיםוענין בחי' המשכות
כנ"ל תמצא ממש העצמי שמאי"ן ח"ע דאור עליוני'
כמו הן הללו [חיים] שמים [עד] ממש אדה"ר בנשמ'
בכחו יש דוקא ואז פרה דאפר פשוט לחומר פשוטה צורה
וכמשי"ת דלע"ל תח"ה ענין ממש שזהו טמאי' לטהר

בע"ה).
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Úלו ואסור [(שע"ד)] פרע הנזיר שיגדל הנזירות מצות
אסור וגם [(שע"ג)], נזרו ימי כל שערו לגלח בל"ת
שע"ו)]: [(שע"ה, למתים ומלטמא [(שס"ח-שע"ב)] ביין
וע"ש א"א לבחי' ר"ל לעליון ידמה הנזיר כי האריז"ל ופי'
מארז"ל עפ"י יובן הדברים וביאור נשא. פ' מצות בטעמי
והם כו' הקפדתי לא מימי א"ל ימים הארכת במה במגילה
ולמה הארכת במה השאלה מהו וצ"ל חסידות, מדת הכל

כדין התומ"צ שקיים מצד ימיו האריך אם להם סגי לא
להשיב הוצרכו למה וגם כו' חייך היא כי כדכתיב וכהלכה
המדות אותן מצד הוא שלהם הימים אריכות שטעם להם

דוקא: חסידות
Í‡אין אם עץ בה היש ע"פ שלח בזהר דמבואר הענין

בקדמיתא דשאילו מה על דחכמתא רמיזא להם רמז
אתחזי' הוה אי תחמון תמון אמר אין אם בקרבנו הוי' היש
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‡Ó‚Â„Âעמך הייתי בהמות ואני דוד כמ"ש הוא זה לדבר
שבחלל בשר דלב עצמיו' בהתפעלו' פי'
באמת והוא [כו' הדעת מן שלמטה בהמה [ש]נק' השמאלי
ובשרי לבי א' וכן כנ"ל, עצמי רצון רק הדעת] מן למעלה
בבהמה בוערת כאש בוער ממש ובשרי לבי חי אל אל ירננו
כל י"ה שלהבת באש כליון אחר שזהו כלל, דעת בלא
לה' רק לגמרי בשר שבלב דרע קשו' דגבו' ההרכבה חלקי
אדם מבחי' למעלה זה דא' פ"ר א' אפ"ר (וזהו וד"ל לבדו
דכנ"י מ"ן העלא' לכל שרש פרה אפר הי' ולכך דם א'
הרכבו' רק שאינן כו' ומוחי' שבאוי"ר המדריגו' בכל

וד"ל). הכל כולל מהעצמיו' המסתעפי'
‰˙ÚÓÂ[חיים] מים נתינת ענין להבין דכתי'יש כלי אל

ששרפו לאחר גם דהנה כו' חיים מים עליו ונתן
זה אין כנ"ל דקדוש' בגבו' ששרשו לאפר והי' הפרה את
דפרה קשו' הגבורו' שנמתקו אע"פ עדיין גמורה המתקה
ויש דוקא, חיים במים שיומתקו צריך מ"מ בשרשן דק"נ
למי פסולי' מקוה דמי דוקא חיים המים ענין תחלה להבין
באפיו ויפח בענין למעלה מבואר להיות כידוע, חטא'
מוכן פשוט חומר מעפר הי' אדה"ר של דגופו חיים נשמת
מה כו' בהעלם גופו בעפר שהי' אע"פ הצורה, לקבל
מ"מ כנ"ל העפר מן הי' הכל כענין בגילוי בו לבא שעתיד
העולמי' מחי דפרחא עליונה נשמ' בו שיומשך הוצרך
לקבל מוכן שהחומר רק צורה בלא חומר אין כי ממש,
והחיות האור מעלת ערך יהי' כך קבלתו ערך ולפי הצורה
ע"כ דוקא בסופן תחילתן שנעוץ ולפי כו', בו הנמשך
שהוא כ"כ גבוה אור מבחי' נמשך דוקא גופו חומר בעפר
באה הכללי' הנשמ' דשרש וידוע העולמי', חי נשמ' בחי'
עצמו' בחי' שזהו האמיתי אין מבחי' והיינו לי"ש מאי"ן

והיינו כו' דנפח מאן [נ"ח] באפיו ויפח וכמ"ש ב"ה אא"ס
והחכמ' נאמ' שע"ז שבעצמו' הקדומ' חכ' פנימי' מבחי'
(וע"כ יש [ב]בחי' תמצא העצמיו' מאי"ן פי' תמצא מאין
והיינו כו'), מאי"ן י"ש דבריאה אדם א"ק גם נק' בכלל
בגופו יש בבחי' נמצאת דאדה"ר הכללי' הנשמ' כאשר
כלולה היתה בגוף בואה וטרם ממש לי"ש מאי"ן ה"ז
אינו [ו]ירידתה ממש, העצמי' אי"ן בבחי' ומתאחדת
דאדה"ר הגוף לחומר צורה שתהי' כ"א כלל עצמה לצורך
כידוע, אין מי"ש לעשו' הדינין להמתיק והוא לתקנו
לאי"ן מי"ש היפך זהו הנשמ' לאור הגוף שביטול ונמצא
מאי"ן בא הוא לאי"ן מי"ש להפוך בגוף הנשמ' ויריד'
וגסו' רע שום אדה"ר של בגופו הי' שלא ואע"פ לי"ש,
חומר שהוא רק עכ"פ וחומר יש בשם נק' מ"מ כנ"ל כלל
זאת ובדוגמא כו', המשכן קרקע כקדושת וקדוש טהור
בגופי' דנשמו' האלקי אור שישכון ד]לע"ל [בתחה"מ יהי'
ויש אין בבחי' ג"כ שזהו עולם אור מחי' ויחי' טהורי'
הפרה באפר חיים מים ענין ג"כ וזהו כנ"ל. וצורה בחומר
ההרכבה כל כלו' אחר פשוט חומר הוא האפר זה דהנה
טהרת תכלית כענין שזהו כנ"ל, לגמרי דק"נ קשו' דגבו'
שאין דאדה"ר טהור וכגוף דלע"ל בתח"ה שיהי' הטומאה
מים שיותן צריך כך הצורה לקבל טוב חומר כ[מו] רק זה
כו', הרע ההרכבה כל ממנו שיצא לאחר זה אפר על חיים

בחי' היינו הללו חיים המים מיםוענין בחי' המשכות
כנ"ל תמצא ממש העצמי שמאי"ן ח"ע דאור עליוני'
כמו הן הללו [חיים] שמים [עד] ממש אדה"ר בנשמ'
בכחו יש דוקא ואז פרה דאפר פשוט לחומר פשוטה צורה
וכמשי"ת דלע"ל תח"ה ענין ממש שזהו טמאי' לטהר

בע"ה).

      

•

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


          

 

Úלו ואסור [(שע"ד)] פרע הנזיר שיגדל הנזירות מצות
אסור וגם [(שע"ג)], נזרו ימי כל שערו לגלח בל"ת
שע"ו)]: [(שע"ה, למתים ומלטמא [(שס"ח-שע"ב)] ביין
וע"ש א"א לבחי' ר"ל לעליון ידמה הנזיר כי האריז"ל ופי'
מארז"ל עפ"י יובן הדברים וביאור נשא. פ' מצות בטעמי
והם כו' הקפדתי לא מימי א"ל ימים הארכת במה במגילה
ולמה הארכת במה השאלה מהו וצ"ל חסידות, מדת הכל

כדין התומ"צ שקיים מצד ימיו האריך אם להם סגי לא
להשיב הוצרכו למה וגם כו' חייך היא כי כדכתיב וכהלכה
המדות אותן מצד הוא שלהם הימים אריכות שטעם להם

דוקא: חסידות
Í‡אין אם עץ בה היש ע"פ שלח בזהר דמבואר הענין

בקדמיתא דשאילו מה על דחכמתא רמיזא להם רמז
אתחזי' הוה אי תחמון תמון אמר אין אם בקרבנו הוי' היש
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כשאר דארעא דאיבא תחמון אי לון אמר להאי או להאי
עילאה מאתר ולא דחיי אילנא עץ בה יש דעלמא ארעי
אתר מכל ומשניא יתיר דארעא דאיבא תחמון ואי יתיר
ההוא ואתמשך נגיד קא מעתיקא דהא תנדעון דעלמא
בה היש תנדעון ובדא דעלמא אתרי מכל עילאה שינוייא
דהכוונה ובמק"מ הרמ"ז בפי' וע"ש עכ"ל, כו' אין אם עץ
ואע"ג אין או עץ אם וזהו מא"א או מז"א ההשפעה אם
מיניה נפקא מאי וא"כ ב"ה מא"ס מקורה ההשפעה דכל
מזה מלמע' וגם מא"א מקורה ע"כ מ"מ הרי לזו זו בין
הוא מז"א הנמשכת שההשפעה הענין אך ממש, מאוא"ס
כראוי מיעוט בבחי' שיהי' מצמצם שהגבו' חו"ג בבחי'

היא מ"מ מאוא"ס זו השפעה דשרש ואע"ג המקבלים לפי
כו' מדותיו עפ"י ויורד הז"א תוך ממש בהתלבשות נמשכת
ובלי חסד רב שהוא מא"א הנמשכת ההשפעה משא"כ
מפני היינו כו' ומשניא יתיר דארעא איבא אם ולכן גבול
שגם ואע"ג כלל צמצומי' בבחי' שאינו מא"א שנמשך
לבד מעביר דרך היינו ז"א באמצעות נמשך א"א השפעת
ברכת במצות ועמ"ש שם רמ"ז (ע' האור משתנה ואינו
ג"כ בעוה"ז השפעות שיש מהזהר למדנו עכ"פ כהנים),
והשפעות בז"א מעביר דרך רק שנמשך ממש א"א מבחי'
השפעות משאר עילאה ובשינוי' צמצומי' בלי הם אלו

כו': הז"א ע"י ככולם שרובם עוה"ז
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הימים וקץ הימין, קץ בחי' יש כי הוא הדבר
חיים, מלאך זה טוב דארז"ל הימין, מקץ שנמשך
החסד ואור לבד, חסד בחי' הוא טוב כי מה"מ, זה מאד
החסד הסתלקות לאחר ואפי' משתנה, ואינו מתעבה אינו
ממנו להתהוות יכול ואינו חסד, ג"כ הוא רושם שנשאר
אבל טוב. שלעולם חיים מלאך זה טוב וזהו גמורה, קלי'
שבחסד גבורה בחי' הוא מאד טוב מבחי' נמשך מה"מ
צמצומי' נמשך מזה ומ"מ החיות, תגבורת ע"ש מאד שנק'
בצמצומי' המדידה בחי' הימין קץ בחי' הוא והתחלקות
גבורה המדה קו בחי' שנסתלק לאחר אך והתחלקות,
הימים קץ שהוא קשות גבו' נעשה מהרושם אז שבחסד,
לגמרי. ונפסד דבר כל של כליון בחי' מה"מ שהוא
שבתיקון התהו, למדידת התיקון מדידת בין הוא וההפרש
אורות גבו' בבחי' להיותם בתהו אבל כנ"ל המדה קו הוא
קשות, גבו' רק נשאר המדה קו בהסתלק לכן תקיפין
וזהו הנ"ל. גבו' בחי' המדה קנה ע"י הוא והמדידה
עוד או שבחסד גבורה הוא זהב לנחושת, זהב בין ההפרש

אדום נחושת אבל לאדמימות, נוטה רק ולכן יותר גבוה
פנים עזי על וקאי כנחושה ומצחך נא' ולכן קשות, גבו'
שהוא דתיקון האדם על הבהמה וכתקיפות בטבע, שקשי'

כו'. כקנה רך רק
אחרית שנק' כנ"ל מל' בחי' שהוא הימין קץ בבחי'

סופן נעוץ הוא דרגין דכל סופא סוף ים ונק'
י שאזי הימין קץ שזהו וי"ל אורבתחלתן, ממנה ומשך

וזהו כתר, גימ' אחרית ולכן כתר בבחי' המל' ותהי' חוזר
סוף, ועד מראש כו' האדם ימצא אשר מבלי מ"ש
היא התחילה נעיצת וכוונת ראש, הוא הסוף גם שבקדושה
רגליו, ועמדו בד"ה כמשנ"ת המתפשט מבראש בסוף יותר
רגל להעלות השוק מן רגל שתכלה עד שזה"ע וי"ל
וזהו דשמאלא קץ יש אמנם הימין, קץ יהי' ואז השמאל
דשמאלא קץ הוא הוא דמקץ פי' ובזהר דקין, הימים קץ
לבחי' ותכלה קץ בת"א פי' ועד"ז וישכחהו, נמשך שמזה
פי' האריז"ל אמנם דקין, הימים קץ שזהו ימים השנתיים

כנ"ל. הימין קץ

   

  

•

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


         

 

בכאו"אג) להיות מוכרחת היא היראה אשר הוא כן
לא אך זאת. בלעדי כלל להיות שא"א מה ממש
זו יראה לבחי' לבוא בכדי דהנה דתפלה, העבודה היא זו

מיוחדות עצות לזה יש כ"א בתפלה התבוננות ע"י זה אין
(וכנודע תמיד היום בכל והן היראה, עליו להמשיך
דתפלה בשעה רק בתמידיות להיות א"א דהתבוננות
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דילי'. שיעורא לפום כחו"ח בהתבוננות להאריך שצריכים
האהבה וכן וההתבוננות ההשגה מסתלקת התפלה ואחר
בשעת רק היא בלבו בהתגלות מההתבוננות הנולדה
לבד רשימו רק ונשאר ועוברת חולפת היא ואח"כ התפלה
והענינים הנ"ל היראה אבל וי"ג, פי"ב ח"א בסש"ב וכמ"ש
עניני זה שאין לפי תמיד, להיות צריכים לזה המביאים
האדם) בזכרון תמיד להיות שצריכים ענינים כ"א התבוננות
הוא העיקר אלא כו' יזכור זאת ועוד פמ"ב בסש"ב וכמ"ש
בלבו קבוע להיות תמיד ומחשבתו דעתו להרגיל ההרגל
ועי"ז כו' השוה"א בעיניו שרואה מה כל אשר תמיד ומוחו

תמיד לזכרון להיות וגם כו' וחיותם פנימיותם תמיד יזכור
וכמו"כ כו' שמים מלכות עול קבלת חז"ל תמידל' יזכור

ובוחן במעשיו ורואה עליו עומד הקב"ה שממה"מ איך
לידי יבוא ועיכ"ז כו' יספור צעדיו וכל כו' ולבו כליותיו
בלבו. אלקים יראת ויהי' עליו שמים מלכות עול קבלת
שרואה מה כל ע"י הקב"ה במלך הזכרון שע"י והיינו
כו' עלינו מלכותו שמייחד תמיד הזכרון וע"י כו' בעיניו
שרואה ובהזכרון שמים, מלכות עול קבלת עליו ימשיך
והוא כו' אלקים יראת עליו ימשיך כו' מעשיו בכל ומביט

כו'. לרבות הימים כל להיות שצריך תמידי ענין

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


         

  

והיה ו וה ויה א האור ירוב  ורייה ויו השה בראש

ויֹום הּׁשנה ּדראׁש העבֹודה ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹ
ואחד אחד ׁשּבכל הּלב ּבנקּדת הּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּכּפּורים
יעדער אן רירט הּכּפּורים יֹום אּון הּׁשנה ראׁש ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּיׂשראל,

הארצין טיפין אין ּבאמּונהטואידן הּיהדּות נקּדת ּומתּגּלה , ְְְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָָֻ
ׁשהיא ּדבהּׂשגה מדרגֹות, חּלּוקי אין הרי ּדבזה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּפׁשּוטה,
ׁשּמּׂשיג מי מדרגֹות חּלּוקי יׁש ּבזה הרי הּגלּויים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּבכחֹות
עצם מּצד ׁשהּוא הּיהדּות ּבנקּדת אבל ּפחֹות, אֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻיֹותר
ּבעלי ׁשהם ׁשאּלּו ורק מדרגֹות, חּלּוקי אין ּבזה הּנה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשמה
נקּדת אצלם ׁשּיתּגּלה יֹותר קרֹובים הם הרי והבנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּׂשגה
הּׁשנה, ּבכל ּדזהּו הּׂשגה, ּבעלי ׁשאינם ּבאּלּו מּכמֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּלב
הּניצֹוץ אל הּמאֹור קרּוב התּגּלּות זמן הּוא הּׁשנה ראׁש ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹאבל
ראׁש איז ּדערפאר קדׁשֹו", זרֹוע את ה' "חׂשף ׁשּכתּוב ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹּוכמֹו
ּפינטעל ּדי ּדערוועקט אידען יעדער ּבא ווערט ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָהּׁשנה

ּגדֹולה,טזהארץ ּבהתעֹוררּות נפׁשֹו יׁשּפ ה' לפני ואז , ְְְְְְְְְִִִֵַַָָֹ
יׂשראל ּדכל ּדהעבֹודה הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ּדבראׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹולהיֹות
ּכּלם הּנה לכ ּבה', ּפׁשּוטה ּובאמּונה הּלב ּבנקּדת ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּוא

ל הּואחׁשּובים הּׁשנה ראׁש ּדהּנה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש פני ְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ
נפקד לא "מי ּוכמאמר החּיים ּכל על והּמׁשּפט הּדין ְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֹיֹום
מרֹון", ּכבני לפני יעברּון עֹולם ּבאי "וכל הּזה", ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכהּיֹום
ּדין אם ּכי ּכללי ּדין רק אינֹו הּׁשנה ּדראׁש ּומׁשּפט ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹּדהּדין
"ותסּפר ּוכמאמר ּבפרט, ואחד אחד לכל ּפרטי ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹּומׁשּפט
ונפׁש נפׁש לכל קצבה לחת חי", ּכל נפׁש ותפקד ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹותמנה

החּיים יהיה ואי יחיה, אם ּדינם, ּגזר את ולכּתב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּביחּוד,
ּבריאּות וכן כּו', וׁשלֹום חס אֹו הּבריאּות ּבתכלית אם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָׁשּלֹו
"וּיבאּו ּוכתיב ּפרטיּות, ּבפרטי ודבר ּדבר ּכל ּביתֹו, ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹאנׁשי
ּבתֹוכם הּׂשטן ּגם וּיבֹוא ה', על להתיּצב האלקים ְְְְֱִִֵֵַַַַַָָָָָֹּבני

רּבא" ּדינא יֹום "והוה ותרגם ה'", על ּופרׁשיזלהתיּצב , ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
ּבֹו לכׁשּיבֹואּו ׁשהּוכן הּיֹום – הּיֹום ויהי ּדוד: ְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבמצּודת
טאג ּדער וואס טאג א ּדא איז עס והחֹובה, הּזכּות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָמלּמדי
יענעם אין אּון ּומׁשּפט, ּדין ּדעם אֹויף אּפגיׁשטעלט ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָאיז
ּדי וואס זינד אלע ּדי מאנען וואס מקטרגים ּדי קּומען ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָטאג
קּומען עס אּון יאר, ּגאנצען ּדעם אפגיטאן האּבין ְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָמענטׁשען
ּדעם אֹויף זכּות מלּמד זיינען וואס יׁשר מליצי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹּדי

למּטה,יחמענטׁשען ּומׁשּפט ּבדין מׁשל ּדר על ּוכמֹו , ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
הּמדינה מּמׁשּפטי ודין חק איזה על עֹובר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדכׁשהאדם
ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה אֹונאה אֹו רציחה אֹו ּגזלה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבגנבה,
ּומליצי זכּות מלּמדי יׁש הרי לּדין, נתּבע הּנאׁשם ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָוהחֹוטא
העֹובר את קׁשה ּבדין לדּון ותֹובעים חֹובה מלּמדי ויׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁשר,
הא' ּכפּולה, ּתביעה היא ּדתביעתם והּמׁשּפטים, החּקים ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָֻעל
וואס אזעלכע פאראן ּגאר איז וואס פאר ּכללית ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּתביעה

ּדי אֹויף עֹובר ׁשּתֹובעיםיטזיינען הּוא והב' הּמדינה, חּקי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֻ
החק על עֹובר ׁשהּוא ההּוא מהאיׁש ּפרטית ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּתביעה
ׁשאין לפי ּכי ּבאמרם ׁשּלֹו, והאׁשמה החטא את ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומגּדילים

נמצאיםמ זה ידי על הּנה החּקים על העֹוברים את יּסרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
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קכז    

דילי'. שיעורא לפום כחו"ח בהתבוננות להאריך שצריכים
האהבה וכן וההתבוננות ההשגה מסתלקת התפלה ואחר
בשעת רק היא בלבו בהתגלות מההתבוננות הנולדה
לבד רשימו רק ונשאר ועוברת חולפת היא ואח"כ התפלה
והענינים הנ"ל היראה אבל וי"ג, פי"ב ח"א בסש"ב וכמ"ש
עניני זה שאין לפי תמיד, להיות צריכים לזה המביאים
האדם) בזכרון תמיד להיות שצריכים ענינים כ"א התבוננות
הוא העיקר אלא כו' יזכור זאת ועוד פמ"ב בסש"ב וכמ"ש
בלבו קבוע להיות תמיד ומחשבתו דעתו להרגיל ההרגל
ועי"ז כו' השוה"א בעיניו שרואה מה כל אשר תמיד ומוחו

תמיד לזכרון להיות וגם כו' וחיותם פנימיותם תמיד יזכור
וכמו"כ כו' שמים מלכות עול קבלת חז"ל תמידל' יזכור

ובוחן במעשיו ורואה עליו עומד הקב"ה שממה"מ איך
לידי יבוא ועיכ"ז כו' יספור צעדיו וכל כו' ולבו כליותיו
בלבו. אלקים יראת ויהי' עליו שמים מלכות עול קבלת
שרואה מה כל ע"י הקב"ה במלך הזכרון שע"י והיינו
כו' עלינו מלכותו שמייחד תמיד הזכרון וע"י כו' בעיניו
שרואה ובהזכרון שמים, מלכות עול קבלת עליו ימשיך
והוא כו' אלקים יראת עליו ימשיך כו' מעשיו בכל ומביט

כו'. לרבות הימים כל להיות שצריך תמידי ענין
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והיה ו וה ויה א האור ירוב  ורייה ויו השה בראש

ויֹום הּׁשנה ּדראׁש העבֹודה ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹ
ואחד אחד ׁשּבכל הּלב ּבנקּדת הּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּכּפּורים
יעדער אן רירט הּכּפּורים יֹום אּון הּׁשנה ראׁש ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּיׂשראל,

הארצין טיפין אין ּבאמּונהטואידן הּיהדּות נקּדת ּומתּגּלה , ְְְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָָֻ
ׁשהיא ּדבהּׂשגה מדרגֹות, חּלּוקי אין הרי ּדבזה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּפׁשּוטה,
ׁשּמּׂשיג מי מדרגֹות חּלּוקי יׁש ּבזה הרי הּגלּויים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּבכחֹות
עצם מּצד ׁשהּוא הּיהדּות ּבנקּדת אבל ּפחֹות, אֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻיֹותר
ּבעלי ׁשהם ׁשאּלּו ורק מדרגֹות, חּלּוקי אין ּבזה הּנה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשמה
נקּדת אצלם ׁשּיתּגּלה יֹותר קרֹובים הם הרי והבנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּׂשגה
הּׁשנה, ּבכל ּדזהּו הּׂשגה, ּבעלי ׁשאינם ּבאּלּו מּכמֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּלב
הּניצֹוץ אל הּמאֹור קרּוב התּגּלּות זמן הּוא הּׁשנה ראׁש ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹאבל
ראׁש איז ּדערפאר קדׁשֹו", זרֹוע את ה' "חׂשף ׁשּכתּוב ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹּוכמֹו
ּפינטעל ּדי ּדערוועקט אידען יעדער ּבא ווערט ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָהּׁשנה

ּגדֹולה,טזהארץ ּבהתעֹוררּות נפׁשֹו יׁשּפ ה' לפני ואז , ְְְְְְְְְִִִֵַַָָֹ
יׂשראל ּדכל ּדהעבֹודה הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ּדבראׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹולהיֹות
ּכּלם הּנה לכ ּבה', ּפׁשּוטה ּובאמּונה הּלב ּבנקּדת ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּוא

ל הּואחׁשּובים הּׁשנה ראׁש ּדהּנה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש פני ְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ
נפקד לא "מי ּוכמאמר החּיים ּכל על והּמׁשּפט הּדין ְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֹיֹום
מרֹון", ּכבני לפני יעברּון עֹולם ּבאי "וכל הּזה", ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכהּיֹום
ּדין אם ּכי ּכללי ּדין רק אינֹו הּׁשנה ּדראׁש ּומׁשּפט ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹּדהּדין
"ותסּפר ּוכמאמר ּבפרט, ואחד אחד לכל ּפרטי ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹּומׁשּפט
ונפׁש נפׁש לכל קצבה לחת חי", ּכל נפׁש ותפקד ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹותמנה

החּיים יהיה ואי יחיה, אם ּדינם, ּגזר את ולכּתב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּביחּוד,
ּבריאּות וכן כּו', וׁשלֹום חס אֹו הּבריאּות ּבתכלית אם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָׁשּלֹו
"וּיבאּו ּוכתיב ּפרטיּות, ּבפרטי ודבר ּדבר ּכל ּביתֹו, ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹאנׁשי
ּבתֹוכם הּׂשטן ּגם וּיבֹוא ה', על להתיּצב האלקים ְְְְֱִִֵֵַַַַַָָָָָֹּבני

רּבא" ּדינא יֹום "והוה ותרגם ה'", על ּופרׁשיזלהתיּצב , ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
ּבֹו לכׁשּיבֹואּו ׁשהּוכן הּיֹום – הּיֹום ויהי ּדוד: ְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבמצּודת
טאג ּדער וואס טאג א ּדא איז עס והחֹובה, הּזכּות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָמלּמדי
יענעם אין אּון ּומׁשּפט, ּדין ּדעם אֹויף אּפגיׁשטעלט ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָאיז
ּדי וואס זינד אלע ּדי מאנען וואס מקטרגים ּדי קּומען ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָטאג
קּומען עס אּון יאר, ּגאנצען ּדעם אפגיטאן האּבין ְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָמענטׁשען
ּדעם אֹויף זכּות מלּמד זיינען וואס יׁשר מליצי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹּדי

למּטה,יחמענטׁשען ּומׁשּפט ּבדין מׁשל ּדר על ּוכמֹו , ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
הּמדינה מּמׁשּפטי ודין חק איזה על עֹובר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדכׁשהאדם
ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה אֹונאה אֹו רציחה אֹו ּגזלה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבגנבה,
ּומליצי זכּות מלּמדי יׁש הרי לּדין, נתּבע הּנאׁשם ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָוהחֹוטא
העֹובר את קׁשה ּבדין לדּון ותֹובעים חֹובה מלּמדי ויׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁשר,
הא' ּכפּולה, ּתביעה היא ּדתביעתם והּמׁשּפטים, החּקים ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָֻעל
וואס אזעלכע פאראן ּגאר איז וואס פאר ּכללית ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּתביעה

ּדי אֹויף עֹובר ׁשּתֹובעיםיטזיינען הּוא והב' הּמדינה, חּקי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֻ
החק על עֹובר ׁשהּוא ההּוא מהאיׁש ּפרטית ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּתביעה
ׁשאין לפי ּכי ּבאמרם ׁשּלֹו, והאׁשמה החטא את ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומגּדילים

נמצאיםמ זה ידי על הּנה החּקים על העֹוברים את יּסרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
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קכח   

יצּדקּו אם ּדגם הּמה, ּתֹובעים ּכן על החּקים, על ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֻהעֹוברים
מה ּגדֹול חטאֹו הלא זה, אדם על זכּות המלּמדי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדברי
ייּסרּו וׁשלֹום חס אׁשר הם ּתֹובעים ּכן ועל לאחרים, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּׁשּגֹורם

ווערט איז ער וויפיל מער קׁשה, ּבמׁשּפט למעןכאֹותֹו , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ

ׁשֹומע ׁשהּׁשֹופט אחרי אׁשר הּוא והּסדר אחרים, ּגם ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּיפחדּו
רׁשּות נֹותנים זכּות המלּמדי ּומליצת החֹוב מלּמדי ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַּתביעת
ּבאמת אׁשר עצמֹו, על זכּות ילּמד אׁשר ּבעצמֹו הּדין ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַלבעל

הּמׁשּפט. החלט ּכל ּתלּוי הּזה זכּות ּבלּמּוד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּנה
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כג.5) י, שמות ע"פ
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חבורת את שייסד מוורמייזא, שם הבעל אליהו רבי של תולדותיו פרשת את שמע כבר ברוך
שאול יצחק ר' היהודים. של הרוחני מצבם את ולרומם היהודי העולם פני על לנדוד במטרה הנסתרים
יואל, רבי נוספת, מעניינת אישיות עם ולהכירו ההיסטוריה, חוט את לפניו לטוות להמשיך עתה יכול

שם. בעל אליהו רבי של תלמידו מזאמושטש, שם הבעל

והאיסור מוורמייזא שם הבעל נגד משפייאר, הגאון זעליג, פינחס ר' שניהל המלחמה למרות
המשיך - בכלל אשכנז ואת וורמייזא את שיעזוב אליהו מרבי בדרשו והקבלה הזוהר לימוד על שהכריז
ותורת וגדל, הלך תלמידיו מספר הקבלה. תורת בהפצת בעבודתו ולעסוק במקומו לשבת הבעלֿשם
עשו בקבלה, בגלוי לעסוק האיסור, מחמת יכלו, שלא התלמידים ויותר. יותר והתפשטה הלכה הקבלה
לפי הפועלת, בחבורה התלמידים להתארגנות נוספת דחיפה שימשה עצמה זו עובדה בסתר. זאת
ואת תורתו את להפיץ כדי למדינה, וממדינה לעיר מעיר לנדוד מסוימת, תכנית פי על רבם, הדרכות

הבורא. בעבודת דרכם

שם והופצה ופולניה לבוהמיה שם בעל אליהו רבי תלמידי ידי על הקבלה תורת הובאה זו בדרך
רבה. במידה

הגאונים. גדולי נמנו תלמידיה שעל ישיבתו, את קיים שם בוורמייזא, אליהו רבי ישב שנה שלושים
ישיבתו. את גם העביר לשם בפראג, והתיישב וורמייזא את אליהו רבי עזב שפ"ה או שפ"ד בשנת

טוב". יום ה"תוספות בעל הלר, ליפמן טוב יום רבי הגאון היה אליהו רבי של מתלמידיו אחד
שלוש שהה שם בוורמייזא, תחילה אליהו, רבי של לישיבתו הגיע כאשר שנה ארבעים בן כבר היה הוא
של לרבה היה יותר ומאוחר הקבלה, תורת את אליהו רבי אצל למד הוא בפראג. מכן ולאחר שנים,
את לעזוב הלשנה, בגלל נאלץ, שפ"ט בשנת הקבלה. מפיצי מגדולי ולאחד בוהמיה רבני ולראש פראג

זו. למדינה הקבלה תורת הפצת את כך כדי תוך בהעבירו שבפולניה, לקראקא ועבר בוהמיה,

בגרודנה ישיבתו את שקיים ה"לבושים", בעל יפה, מרדכי רבי המקובל הגאון גם חי דור באותו
ישיבתוו עם יפה מרדכי רבי עבר יותר מאוחר הנגלה. תורת על נוסף הנסתר, תורת את גם למדו בה
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שאול יצחק ר' היהודים. של הרוחני מצבם את ולרומם היהודי העולם פני על לנדוד במטרה הנסתרים
יואל, רבי נוספת, מעניינת אישיות עם ולהכירו ההיסטוריה, חוט את לפניו לטוות להמשיך עתה יכול

שם. בעל אליהו רבי של תלמידו מזאמושטש, שם הבעל

והאיסור מוורמייזא שם הבעל נגד משפייאר, הגאון זעליג, פינחס ר' שניהל המלחמה למרות
המשיך - בכלל אשכנז ואת וורמייזא את שיעזוב אליהו מרבי בדרשו והקבלה הזוהר לימוד על שהכריז
ותורת וגדל, הלך תלמידיו מספר הקבלה. תורת בהפצת בעבודתו ולעסוק במקומו לשבת הבעלֿשם
עשו בקבלה, בגלוי לעסוק האיסור, מחמת יכלו, שלא התלמידים ויותר. יותר והתפשטה הלכה הקבלה
לפי הפועלת, בחבורה התלמידים להתארגנות נוספת דחיפה שימשה עצמה זו עובדה בסתר. זאת
ואת תורתו את להפיץ כדי למדינה, וממדינה לעיר מעיר לנדוד מסוימת, תכנית פי על רבם, הדרכות

הבורא. בעבודת דרכם

שם והופצה ופולניה לבוהמיה שם בעל אליהו רבי תלמידי ידי על הקבלה תורת הובאה זו בדרך
רבה. במידה

הגאונים. גדולי נמנו תלמידיה שעל ישיבתו, את קיים שם בוורמייזא, אליהו רבי ישב שנה שלושים
ישיבתו. את גם העביר לשם בפראג, והתיישב וורמייזא את אליהו רבי עזב שפ"ה או שפ"ד בשנת

טוב". יום ה"תוספות בעל הלר, ליפמן טוב יום רבי הגאון היה אליהו רבי של מתלמידיו אחד
שלוש שהה שם בוורמייזא, תחילה אליהו, רבי של לישיבתו הגיע כאשר שנה ארבעים בן כבר היה הוא
של לרבה היה יותר ומאוחר הקבלה, תורת את אליהו רבי אצל למד הוא בפראג. מכן ולאחר שנים,
את לעזוב הלשנה, בגלל נאלץ, שפ"ט בשנת הקבלה. מפיצי מגדולי ולאחד בוהמיה רבני ולראש פראג

זו. למדינה הקבלה תורת הפצת את כך כדי תוך בהעבירו שבפולניה, לקראקא ועבר בוהמיה,

בגרודנה ישיבתו את שקיים ה"לבושים", בעל יפה, מרדכי רבי המקובל הגאון גם חי דור באותו
ישיבתוו עם יפה מרדכי רבי עבר יותר מאוחר הנגלה. תורת על נוסף הנסתר, תורת את גם למדו בה
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רק עסק אך מופלג שמים וירא ובקי חריף שהיה יוסף, ישראל ר' היה שם מתלמידיו אחד ַָלפוזנא.
וטעמו יפה, מרדכי רבי לרבו, הגדולה הערצתו למרות ללמוד, רצה לא הנסתר תורת את הנגלה. בתורת

עימו. ונימוקו

לפני צערו את השיח אחת לא בילדותם. מתו ילדיו וכל בנים, גידול צער היה יוסף ישראל לר'
ובירכו. שעודדו רבו,

וחביבי בחירי את אליו הזמין קיצו קרב כי ובהרגישו יפה, מרדכי רבי חלה שע"ב שנת בחורף
יוסף, ישראל ר' גם היה הללו התלמידים בין ומשאלותיו. צרכיו לפי מהם אחד כל את וברך תלמידיו
הקבלה, תורת את ללמוד עצמך על לקבל עליך בבן שתתברך כדי ואמר: אליו פנה המקובל והגאון
ללמוד לשלחו עליך שנה עשרים לו ובמלאות התורה. ללימוד יוקדש לך שייוולד שהבן לנדור עליך וכן

זו. בתורה מובהק רב מפי קבלה

איש התפזרו, תלמידיו שנה. ושתיים שמונים בגיל יפה, מרדכי ר' נפטר שע"ב שני אדר ג' ביום
בשנה רבו. כצוואת הקבלה, ללימוד שם והתמסר בזאמושטש, לגור עבר יוסף ישראל ור' למקומו, איש

יואל. - בישראל שמו ונקרא בן לו נולד השנייה

גילו, בת עם אביו שידכו העת בבוא בלימודיו. מאוד והצטיין מאוד, ומוכשר בריא ילד היה יואל
למי בשאלה קשות התלבט הוא ברם, הקבלה. תורת את ללמוד לשלחו החליט עשרים לגיל ובהגיעו

"מובהק". לרב לשלחו עליו ציווה רבו והרי לכך, ראוי עצמו את ראה לא עצמו הוא לשלחו,

ראה ובחלומו נרדם אחת פעם וסיגופים. תעניות עצמו על וקיבל בצער, שרוי היה יוסף ישראל ר'
בעלֿשם. אליהו לרבי לפראג, בנך את שלח תצטער, אל לו: שאמר יפה, מרדכי רבי רבו, את

נדרו על לו וסיפר בנו את אליו קרא הוא גדולה. רווחה חש משנתו יוסף ישראל ר' הקיץ כאשר
מפראג. שם בעל אליהו לר' לנסוע לו והורה חלומו, ועל

מאוד והצטיין שנים חמש שהה שם בבריסק, סירקיס יואל ר' של מישיבתו דווקא אז חזר יואל ר'
הישיבה, ראש האברך. של במינה המיוחדת גדלותו את המביעים בכתבים מצויד חזר הוא בלימודיו.
רבי מוורמייזא. שם בעל אליהו רבי של חברו ליבוש, שלמה ר' של תלמידו היה סירקיס, יואל רבי
גדולים גאונים יצאו זו מישיבה לבריסק. העתיקה מכן ולאחר בלובמלא תחילה ישיבתו קיים יואל

שלהם. הפלפול וכוח בחריפות לשם שנודעו

מ שהוא רבו על ידע הצעיר יואל אךר' הקבלה, בתורת שיעורים בסתר נלמדים בישיבה וכי קובל
נדרו את לראשונה אביו לו גילה כאשר עתה, ורווק. צעיר היותו מחמת בהם, להשתתף הורשה לא הוא
שם. בעל אליהו לרבי לפראג, לנסוע אביו הוראת את בשמחה קיבל כך ומשום נשוי, כבר היה וחלומו,

מסוגר הוא כאשר ולילה, יומם בתורה ועסק ישב זאת עם אך מופלג, זקן כבר אז היה אליהו רבי
קיבל זאת למרות הגדולים. תלמידיו עלֿידי בעיקר נוהלה הישיבה שלו. המדרש בבית מיוחד בחדר

יום. מדי ניכר זמן מיוחד באופן איתו ולמד האישי כתלמידו הצעיר יואל ר' את אליהו] [=ר'

באופן אליהו ר' איתו למד עת אותה כל ובמשך הבעלֿשם של בישיבתו יואל ר' שהה שנים חמש
לכך שתרמו להניח יש אך אליהו. רבי בעיני כזו במידה חן יואל ר' מצא מדוע ברור לא מיוחד.
כל את יואל לרבי העביר שם בעל אליהו רבי העצומה. ושקידתו צדקנותו, הגדולים, כישרונותיו

שונות. למטרות בהם שהשתמש ורפואות סגולות ענייני כל כולל סודותיו,
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את יואל רבי ביקר לזאמושטש בדרך לזאמושטש. יואל רבי חזר שם בעל אליהו רבי הוראת לפי
בתורת גם איתו לשוחח מסוגל היה עתה הנגלה. תורת את בשעתו למד שממנו סירקיס, יואל רבי רבו

זו. בתורה גם הזקן יואל רבי מפי רבה במידה לקח להוסיף הצליח הצעיר יואל ורבי הנסתר,

מזאמושטש. כבעלֿהשם לתהילה והתפרסם כבעלֿשם, הוכתר לביתו בחזרו

באמצעים בהשתמשו מחורבן, רבות יהודיות קהילות יואל רבי הציל ות"ט ת"ח גזרות בתקופת
מההיידמקים להימלט היהודים נאלצו דנייסטר נהר על מסוימת בעיר למשל, כך, עלֿטבעיים. שונים,
אליה, לעלות מיהרו העיר יהודי וכל אנייה, עגנה החוף יד על טבח. בהם לעשות כדי עליהם שהתנפלו
לפתע לתוכה. לפרוץ ועמדו אליה התקרבו וההיידמקים ממקומה, למוש הצליחה לא שהאנייה אלא
החלה מיד האנייה, לירכתי והצמידו פתק על קודש שם שכתב מזאמושטש הבעלֿשם שם התגלה
האנייה אך האנייה, אחר לרדוף כדי סירות על עלו הרוצחים הזרם. עם במהירות ולשוט לזוז האנייה
העיר יהודי ניצלו כך ריקות. בידיים החוף אל לחזור נאלצו שהרוצחים עד רבה במהירות התרחקה

השם. בעל של בכוחו

התפרסם מזאמושטש, השם בעל יואל, אםר' כי שביצע, הנפלאות במעשי רק לא היהודי בעולם
שהצטיינה בזאמושטש, ישיבה פתח השאר בין התורה. הרבצת בשטח במיוחד הרבים, בפעליו בעיקר
יואל רבי הנהיג הנגלה בתורת הנסתר. תורת את וגם הנגלה תורת את גם היטב בה שלמדו בכך
בסוגיה התעמקות על שהתבססה סירקיס, יואל רבי רבו של הלימוד דרך את מזאמושטש הבעלֿשם

הגיוני. באופן אתר על להבנתה

תורת את תלמידים של נבחרת קבוצה עם בעצמו ללמוד נהג כן ידו. על הוחזקו התלמידים מרבית
הקבלה.

שתיםֿעשרה בגיל בלימודיו. הצטיין ילדותו משחר אשר אורי, בשם בן היה מזאמושטש לבעלֿשם
פנים. הדרת לו הייתה לכך נוסף רבות. במעלות וניחן מסכתות, במספר בקיאות כבר רכש שנה
דוד רבי בישיבת ללמוד ושלחו תורה", למקום גולה "הווה ז"ל: חכמינו ציווי את בו קיים הבעלֿשם
ללמוד אורי נסע הישיבה ראש פטירת עם שלו. לישיבה דומה לימוד סדר נהוג היה שם באוסטרא, הלוי

טובות. ומידות המוסר תורת את גם למדו שם בקאליש, גומבינה אבלי אברהם רבי אצל תורה

בעל גם אם כי גדול למדן רק לא היה הביתה חזר וכאשר בקאליש, בישיבה אורי למד שנים שש
להרבצת ישיבה כראש בישיבתו אותו ומינה להשיאו מיד דאג אביו מוסר. של רוח וחדור טובות מידות

הנבחרים. לתלמידיו ללמד עצמו הבעלֿשם המשיך הנסתר תורת את הנגלה. תורת

התורה לומדי מספר וגדל הלך יום מדי לסיגופים. הנטייה תורה בני בין להתפשט החלה זמן באותו
או הגוף, קשירת - כגון שונות, בפעולות התבטאו הסיגופים הבורא. מעבודת כחלק גופם את שעינו
שינה לשכב, או לשבת מבלי שלימה יממה במשך הרגליים על עמידה דקים, בחבלים בגוף, חלקים
הישן, למראשות אבן עם הקרקע גבי על שינה יממות, שתי במשך בלבד שעות שלושֿארבע ֵַָשל
עריכת - וכמובן ממושך, זמן משך בקיץ נמלים קן על שכיבה בחורף, שלג גבי על עירום התגלגלות

גלות. נדודי

בתורת גם שעסקו אלו לבין הנגלה בתורת רק שעסקו אלה בין שוני היה לא סיגופים של זה בעניין
הן עסקו למקום ממקום נדודים של גלות בעריכת אף בכך. עסקו הסוגים משני התורה ולומדי הנסתר,
שבעלי בזה רק היה ביניהם ההבדל מקובלים. והן הקבלה מלימוד החזיקו שלא מפורסמים גאונים
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את יואל רבי ביקר לזאמושטש בדרך לזאמושטש. יואל רבי חזר שם בעל אליהו רבי הוראת לפי
בתורת גם איתו לשוחח מסוגל היה עתה הנגלה. תורת את בשעתו למד שממנו סירקיס, יואל רבי רבו

זו. בתורה גם הזקן יואל רבי מפי רבה במידה לקח להוסיף הצליח הצעיר יואל ורבי הנסתר,

מזאמושטש. כבעלֿהשם לתהילה והתפרסם כבעלֿשם, הוכתר לביתו בחזרו

באמצעים בהשתמשו מחורבן, רבות יהודיות קהילות יואל רבי הציל ות"ט ת"ח גזרות בתקופת
מההיידמקים להימלט היהודים נאלצו דנייסטר נהר על מסוימת בעיר למשל, כך, עלֿטבעיים. שונים,
אליה, לעלות מיהרו העיר יהודי וכל אנייה, עגנה החוף יד על טבח. בהם לעשות כדי עליהם שהתנפלו
לפתע לתוכה. לפרוץ ועמדו אליה התקרבו וההיידמקים ממקומה, למוש הצליחה לא שהאנייה אלא
החלה מיד האנייה, לירכתי והצמידו פתק על קודש שם שכתב מזאמושטש הבעלֿשם שם התגלה
האנייה אך האנייה, אחר לרדוף כדי סירות על עלו הרוצחים הזרם. עם במהירות ולשוט לזוז האנייה
העיר יהודי ניצלו כך ריקות. בידיים החוף אל לחזור נאלצו שהרוצחים עד רבה במהירות התרחקה

השם. בעל של בכוחו

התפרסם מזאמושטש, השם בעל יואל, אםר' כי שביצע, הנפלאות במעשי רק לא היהודי בעולם
שהצטיינה בזאמושטש, ישיבה פתח השאר בין התורה. הרבצת בשטח במיוחד הרבים, בפעליו בעיקר
יואל רבי הנהיג הנגלה בתורת הנסתר. תורת את וגם הנגלה תורת את גם היטב בה שלמדו בכך
בסוגיה התעמקות על שהתבססה סירקיס, יואל רבי רבו של הלימוד דרך את מזאמושטש הבעלֿשם

הגיוני. באופן אתר על להבנתה

תורת את תלמידים של נבחרת קבוצה עם בעצמו ללמוד נהג כן ידו. על הוחזקו התלמידים מרבית
הקבלה.

שתיםֿעשרה בגיל בלימודיו. הצטיין ילדותו משחר אשר אורי, בשם בן היה מזאמושטש לבעלֿשם
פנים. הדרת לו הייתה לכך נוסף רבות. במעלות וניחן מסכתות, במספר בקיאות כבר רכש שנה
דוד רבי בישיבת ללמוד ושלחו תורה", למקום גולה "הווה ז"ל: חכמינו ציווי את בו קיים הבעלֿשם
ללמוד אורי נסע הישיבה ראש פטירת עם שלו. לישיבה דומה לימוד סדר נהוג היה שם באוסטרא, הלוי

טובות. ומידות המוסר תורת את גם למדו שם בקאליש, גומבינה אבלי אברהם רבי אצל תורה

בעל גם אם כי גדול למדן רק לא היה הביתה חזר וכאשר בקאליש, בישיבה אורי למד שנים שש
להרבצת ישיבה כראש בישיבתו אותו ומינה להשיאו מיד דאג אביו מוסר. של רוח וחדור טובות מידות

הנבחרים. לתלמידיו ללמד עצמו הבעלֿשם המשיך הנסתר תורת את הנגלה. תורת

התורה לומדי מספר וגדל הלך יום מדי לסיגופים. הנטייה תורה בני בין להתפשט החלה זמן באותו
או הגוף, קשירת - כגון שונות, בפעולות התבטאו הסיגופים הבורא. מעבודת כחלק גופם את שעינו
שינה לשכב, או לשבת מבלי שלימה יממה במשך הרגליים על עמידה דקים, בחבלים בגוף, חלקים
הישן, למראשות אבן עם הקרקע גבי על שינה יממות, שתי במשך בלבד שעות שלושֿארבע ֵַָשל
עריכת - וכמובן ממושך, זמן משך בקיץ נמלים קן על שכיבה בחורף, שלג גבי על עירום התגלגלות

גלות. נדודי

בתורת גם שעסקו אלו לבין הנגלה בתורת רק שעסקו אלה בין שוני היה לא סיגופים של זה בעניין
הן עסקו למקום ממקום נדודים של גלות בעריכת אף בכך. עסקו הסוגים משני התורה ולומדי הנסתר,
שבעלי בזה רק היה ביניהם ההבדל מקובלים. והן הקבלה מלימוד החזיקו שלא מפורסמים גאונים
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המקובלים ואילו שמותיהם, את העלימו כי אם בואם, מקום בכל למדנותם את הסתירו לא הנגלה
"נסתרים". נקראו לפיכך פשוטים. ואנשים כהדיוטות והופיעו למדנותם את הסתירו

אותה בזאמושטש, בישיבה סיגופים.גם של הנוהג התפשט שנה, חמישים משך יואל רבי קיים

הצטרף זה לקטע הגיע וכאשר לברוך, שאול יצחק ר' כזכור, סיפר, האמורים הדברים כל את
מרובה. לב בתשומת לה שהאזין לייב, משה ר' גיסו גם לשיחה

שלו. הזלזול יחס את בכך בבטאו כך, על הגיב - מזאמושטש" הבעלֿשם על שמעתי לא "מעולם
חשיבותו. אי על הוכחה זו הרי לאוזניו הגיע לא מישהו של שמעו אם

"לאמתו והמשיך: שאול, יצחק ר' לו ענה - אודותם" שמעת לא אשר רבים דגולים אישים "ישנם
אמירת כגון מנושא החורגים שעניינים כזו מעיסה נילושים גיסנו, מאיר, זלמן ור' אתה הרי דבר של

אתכם". מעניינים אינם פלפול

לא שהגיס כך וחלקה, עדינה בצורה נאמרו הם ומחאה תוכחה של נימה הכילו שהדברים למרות
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עם ויחד הנסתרים החסידים בין יוסף עזריאל ר' היה שנה שלושים לפני המקומית. הישיבה בראש
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תרפ"ד] מ"ח [כ"ו

שו"ב שי' פישל דוד מו"ה

האדם כל זה הנה ר"ל הרוחני החורבן על שמתאונן ומה

אלקי אור להאיר השתדלות מיני בכל להשתדל הגלות בזמן

א' וכאמרז"ל התפלה, ואל התורה בהתעוררותאל במקוםמגורו

כי שם ופועל לבריטאניא גולה מכם וא' לברבריא גולה מכם

ער לבבם אשר אברהם אלקי עם יהיו וברוכים ד', אור יאיר

אנשים ימצאון הנה ועיר עיר ובכל לבם, על דופק לכל ופתוחה

ח"ו הריקנין וגם שיעורר, מי רק וצריכי' אלקים, יראי אנשי

בדמעה הזורעי' וכת' ולתורתו, לד' אהבה יהגה לבם שבישראל

הזמן ובמשך ר"ל ושמה למקוםשממה הבאים אלו יקצרו, ברנה

במאד שכרם גדול ותפלה בתורה ההיא הארץ תברך לרגלם הנה

ומזונא חייא בבני בעוה"ז פירותיהם אוכלים להיות מאד,

נצחי. בשכר לעד קיימת והקרן רויחא,

א' וביום בש"ק מוגבל זמן יקבע אשר היעוצה העצה וזאת

ובאמרו ברבים, פרש"י עם חומש פרשה יגיד אשר קבוע עת

שילמוד לזה, א"ע יכין מתחלה אשר לאחר (הנה חומש הפרשה

יפות, ופנים חיים, מים באר החיים, אור פרש"י, היטיב, בעצמו

באמרו בע"פ, זאת לבאר יוכל הרי ההיא, הפרשה שעל והמד"ר

המצות, ובקיום התורה בחיבת לבם על ידבר הפרשה) ברבים

הוא ילמוד אשר השומעיםאת ושלשה שנים רק יהיו גם אם והי'

לשמחה לו זה יהי' יותר או ה' יהיו כאשר ובפרט מאד, טוב

הרבה יפעול וזה הלומדים, מספר יגדל לזמן ומזמן גדולה.

תפלת בעת בש"ק ברבים, להודיע יעשה כה ואם ולברכה. לטובה

ללמוד הקהל, לפני יוכשר אשר זמן הוא קובע אשר שחרית

את העם שידע חומש פרשה בשבוע ב"פ או פעם לכה"פ

בעיניו הנה ואדם, אדם כל בהנהגת וענינם שבתורה, המעשיות

הזמן אל יבואו לגמרי, מזה רחוקים שהיו רבים אשר יראה

יהי' והשי"ת כן ויעשה דאורייתא, רננא אל לשמוע המוגבל

בעזרו.

תורה, ובעלי אלקים מהיראי האחדים את לבקש הנני כן

יולמד אשר כזה לימוד אל צריכים אינם מהותם לפי שהם

הלימוד אל לבוא החובה עליהם הענין, לחוזק הנה כנ"ל, ברבים

וגם הבאים, יתרבו כי בזה לעורר עצמם על ויקחו המוגבל, בזמן

שיודרש (באם ההוא השיעור להגיד הם יכולים אפשר לפעמי'

כזו גזרה לארץ שלחם אשר השי"ת כוונת ישלימו ובזה זאת)

לנהורא, ומחשוכא למיתקא ולאהפכאממרירו ולשמרה, לעבדה

בגו"ר. בעזרם יהי' והשי"ת
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החדשה. בדרכם התגלו טרם אז גם אך בהרקי, השתקעו שנה עשרים לפני המדינה, פני על נדד חבריו
מספרם גדל כאשר רק בחשאי. זאת עשו אך והדרכותיה, החסידות תורת את והפיצו למדו הם

שיטתם". את בפומבי לבטא החלו התרחבה והשפעתם

בנו לחתונת בא כאשר שאול, יצחק ר' של אביו ניסן, ר' גילה לא מדוע לייב משה ר' הבין עתה
השאיר "ולא - לייב משה ר' נזכר - תורה" דברי השמיע "הוא חסיד. שהוא העובדה את בדוברומיסל,

טוב". שם הבעל מתלמידי שהוא לכך רמז כל נתן לא אך בלמדנותו, ספק

ר' הסביר - לכך" ּבשל שאינו מי עם חסידות על מדבר אינו החסיד כי הייתה זה לכל ֵָ"הסיבה
מתאימה"! הכנה דורשת "החסידות - שאול יצחק

מתאימה הכנה היו בהרקי, החסידים דרכי על בהמשך, שאול יצחק ר' שהשמיע הדברים ואכן
אתר. בכל החסידות רעיון לקליטת
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אגרות קודש

]י"ג תשרי תשכ"א[

במענה למכתבו מערב יום הקדוש,

זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  הפעם  עוד  יזכירוהו  רצון  בעת 

בתוכן  טוב  לבשר  ויוכל  גוט",  זיין  וועט  גוט  "טראכט  לעד  קיימים  ודבריהם  נשיאינו  רבותינו  והוראות 

מכתבו כנ"ל, ובמצוה דהוי זהיר בה טפי - להפיץ תורת ה' בכל מקום שידו מגעת והרי לכ"ז זקוקים לגוף 

בריא ושלם שמדרכי השם הוא.

המצפה לבשו"ט ובברכת חג שמח.

ז"ע נתקבל מכתבו השני - מבש"ט בהנ"ל. ופס"ד רז"ל שכל שמטיבין לו ה"ז לאויוש"ט )ב"ב יב, 

ב(.
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LÓ‰א È Èc ‡˙k ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆
„˜ Ï‡È Èa ˙È ÈÈ„ ‡¿ƒ»«¿»»¿≈ƒ¿»≈√»

:d˙BÓבÈÏ˙‡ ÈÈÓ ÈÈ Ó‡Â ≈«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ
‡Ï È˙‡ ÈÚÓ d˜È B‰Â¿≈¿»≈ƒ≈ƒƒ¿¬ƒ»»
‡Ù„ ‡Ó d‚ ÈÏ˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
dÈÈ ˙k ÈLÈc˜ ˙ dÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈
:‡Ï ‰È ‡˙ÈB‡ ‡˙‡ BÓƒ∆»»«¿»¿«»»

Ïkג ‡LÏ a Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»
‡‚a Ï‡È ˙È È‰BLÈc«̃ƒƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»
ÈacÓ ‡Â ÈÓ ˜‡«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒ
:ÓÈÓ ÏÚ ÈÏ Ú ˙B¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

dÓד ‰LÓ ‡Ï ‰È ‡˙ÈB‡«¿»¿«»»…∆¿»«
:˜ÚÈ ˙LÏ ‡Èה‰Â‰Â ¿À»¿ƒ¿««¬…«¬»


(‡)‰a‰ ˙‡Â.B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)סמּו ¿…«¿»»ƒ¿≈ָ

אימתי?:למיתתֹו עכׁשו, לא ‰()ׁשאם Ó‡Â ְְִִֵֶַַָָָֹ«…«
‡a ÈÈÓ.(שם),מקֹום ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח ƒƒ«»ְְְִִֶַָָָ

ּובּׁשבח יׂשראל, ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ּכ ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחר
ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ּדרׁשּפתח זה וכל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

עליהם ׁשּתחּול אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, ְְֲִֵֵֵֶֶַַָרּצּוי
a‡ּברכה: ÈÈÓ.לקראתם להתיּצביצא ּכׁשּבאּו ְָָƒƒ«»ְְְְִִֵֶַָָָָָ

ּכּלה, ּפני להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָּבתחּתית
יט)ׁשּנאמר: למדנּו(שמות האלהים", "לקראת ְְֱֱִִֶֶַַַָָֹ

ּכנגּדם: BÓÏׁשּיצא ÈÚÓ Â.(ספרי)ׁשּפתח ְְֶֶָָָ¿»«ƒ≈ƒ»ֶַָ
רצּו: ולא הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו עׂשו .‰ÚÈÙBלבני ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹƒ«

‡להם: ‰Ó.יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ֶָ≈«»»ְְִִֵֵֶַַָָָָ
רצּו ולא Ó˙:(שם)ליׂשראל.Â‡˙‰:ׁשּיקּבלּוה, ְְְֶַָָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿…

L„˜.קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת ּכּלם,ועּמֹו ולא …∆ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹֻ
ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ודם ּבׂשר ּכדר ולא רּבם, ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻולא

חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו c˙:עׁשרֹו L‡.ׁשהיתה ְְְְְִַָָֻ≈»ְֶָָ
לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ּבאׁש לפניו מאז ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָּכתּובה
"אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָנתן

האׁש: מּתֹו להם ׁשּנתנּה ּכתרּגּומֹו, ‡Û(‚)ּדת", ְְְִֵֶֶַָָָָָ«
ÈÚ .ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם …≈«ƒְְִִִֵֵֶַַָָָָ

היה לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאחד
ליעקב: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשאמר להּולד ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹעתיד

לה) מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ŒÏk:"ּגֹוי ְְִִִֶֶַָ»

E„Èa ÂÈL„˜.ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות ¿…»¿»∆ְְְִִִִַַַָָ
כה)ׁשּנאמר: ּבצרֹור(ש"א צרּורה אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

:"אלהי ה' את EÏ‚Ïהחּיים k ‰Â.והם ֱִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆ְֵ
ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻראּויים
לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון ּתּכּו ּבסיני. ,ְְְְְְֲִִֶַַַָֻלרגל

:מרּגלֹותיEÈ˙acÓ ‡È.על עליהם נׂשאּו ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ
:ּתֹורתEÈ˙acÓ.,ליסֹוד קרֹוב ּבֹו ּכמֹו:הּמ"ם ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ

ז) אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את (יחזקאל"וּיׁשמע ְִִֵֵֶַַַַָ
אלי',ב) 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ"ואׁשמע

להׁשמיעני מדּבר ׁשהיית מה ,"מּדּברתי" זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאף
(ציינע ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש להם. ְֵֶַַָֹלאמר
נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְִִֵֶָאונטעררעדנוגען).
לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָעל
חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף אחר: ּדבר ְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמן.
ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשל

ּבידם: יׂשראל E„Èa.את ÂÈL„˜ŒÏkצּדיקיהם ּכל ְְִֵֶָָָ»¿…»¿»∆ִֵֶַָ
ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹוטֹוביהם

EÏ‚Ïׁשֹומרם: k ‰Â.מתמּצעים והם ְָ¿≈À¿«¿∆ְְְִִֵַ
:צּל לתחת EÈ˙acÓּומתּכּנסים ‡È.מקּבלים ְְְְִִִַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְִַ

ּדבריהם: ואּלה ּבׂשמחה, ודתֹותי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָּגזרֹותי
(„)‰B.היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה אׁשר »ֲִִֶֶָָָָֹ

נעזבּנה: ולא אחזנּוה יעקב, .È‰ÈÂ(‰)לקהּלת ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָֹֹ«¿ƒ
הּוא: ּברּו ÏÓהּקדֹוׁש LÈa.על ּתמיד ַָָƒÀ∆∆ִָֹ
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עליהם: ראׁשי.Ûq‡˙‰aמלכּותֹו התאּסף ּבכל ְֲֵֶַ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם: ל)ּכמֹו.ÈL‡חׁשּבֹון תּׂשא(שמות "ּכי ְֲִֶָָ»≈ְִִָ

אּלּו ראּויין ראׁש", אחר:את ּדבר ׁשאברכם. ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתאּסף",

ּביניהם:ּביניהם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
(Â)e‡ ÈÁÈ.:הּזה לעֹולם.ÓÈŒÏ‡Â˙ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ

ּבלהה: מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ÂÈ˙Óהּבא, È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»
tÓ.ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין נמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: ּבני(בראשית וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָ
הּמנין: מן יצא ׁשּלא עׂשר", ׁשנים ÊÂ‡˙(Ê)יעקב ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ¿…

‰„e‰ÈÏ.(יא מּפני(מכות לראּובן, יהּודה סמ ƒ»ְְְִִֵֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו (איובׁשּׁשניהם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ולטו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א"אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם",עבר צב)זר ׁשּכל(ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמ'
ׁשּנאמר: עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמתּגלּגלין

מד) אמר(בראשית הּימים", ּכל לאבי ְְִִִַַָָָָָָ"וחטאתי
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי וכּו''מׁשה: ÚÓL:יהּודה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«

‰„e‰È ÏB˜ מּפני.‰' ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

e‡Èסנחריב: BÚŒÏ‡Â.מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְִֵָ
הּמלחמה): מן אחרים: (ספרים הּמלחמה ÂÈ„È ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ»»»

BÏ.:נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰‰יריבּו ÂÈÓ ÊÚÂ. ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆
ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יהֹוׁשפט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל

יח) אחר:(דה"ב ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, ְְֲִֵַַַַָָָָָ"וּיזעק
יהּודה", קֹול ה' ּברכה(ספרי)"ׁשמע רמז ּכאן ְְְַַָָָָָ

יהּודה. ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו ּכׁשחּלקּולׁשמעֹון ואף ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ
יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָארץ

יט)ׁשּנאמר: ּבני(יהושע נחלת יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה (ּומּפני ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹׁשמעֹון".
ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו ְִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיה

ּתהּלים) צ]:ּבאּגדת ‡Ó(Á)[מזמור ÈÂÏÏe.ועל ְְִִַַָ¿≈ƒ»«ְַ
אמר: Èe‡Âלוי È.ׁשכינה מדּבר:ּכלּפי הּוא ִֵַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ

‰qÓa B˙Èq L‡.ׁשאר עם נתלֹוננּו ׁשּלא ¬∆ƒƒ¿«»ְְְִִֶָֹ
B‚Âהּמּלינים: e‰È.':אחר ּדבר ּכתרּגּומֹו. ִִַַ¿ƒ≈¿ְְֵַַָָ

לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ"ּתריבהּו
אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם נא(במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָֹ

עׂשּו?: מה ּומרים אהרן ‰‡Ó(Ë)הּמֹורים", ְֲִִֶַַָָֹ»…≈
ÂÈ˙È‡ ‡Ï B‡Ïe ÂÈ‡Ï.ּבעגל ּכׁשחטאּו ¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֵֶֶָָ

לב)ואמרּתי: ּכל(שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַֹּבני
וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשּו.
לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוכן
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:ÓÈ‰Ó ÁL‡Â ‡˙eÓ ÈÓ ÏÚ È‰BÁa ÈÏL ‰Â‰Âט‡È Ó eÁ „ Á ‡Ï d‡ ÏÚÂ È‰e‡ ÏÚ «¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»¿ƒ¿¿«¿≈»¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»ƒƒ»


עליהם: ראׁשי.Ûq‡˙‰aמלכּותֹו התאּסף ּבכל ְֲֵֶַ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם: ל)ּכמֹו.ÈL‡חׁשּבֹון תּׂשא(שמות "ּכי ְֲִֶָָ»≈ְִִָ

אּלּו ראּויין ראׁש", אחר:את ּדבר ׁשאברכם. ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתאּסף",

ּביניהם:ּביניהם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
(Â)e‡ ÈÁÈ.:הּזה לעֹולם.ÓÈŒÏ‡Â˙ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ

ּבלהה: מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ÂÈ˙Óהּבא, È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»
tÓ.ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין נמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: ּבני(בראשית וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָ
הּמנין: מן יצא ׁשּלא עׂשר", ׁשנים ÊÂ‡˙(Ê)יעקב ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ¿…

‰„e‰ÈÏ.(יא מּפני(מכות לראּובן, יהּודה סמ ƒ»ְְְִִֵֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו (איובׁשּׁשניהם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ולטו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א"אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם",עבר צב)זר ׁשּכל(ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמ'
ׁשּנאמר: עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמתּגלּגלין

מד) אמר(בראשית הּימים", ּכל לאבי ְְִִִַַָָָָָָ"וחטאתי
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי וכּו''מׁשה: ÚÓL:יהּודה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«

‰„e‰È ÏB˜ מּפני.‰' ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

e‡Èסנחריב: BÚŒÏ‡Â.מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְִֵָ
הּמלחמה): מן אחרים: (ספרים הּמלחמה ÂÈ„È ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ»»»

BÏ.:נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰‰יריבּו ÂÈÓ ÊÚÂ. ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆
ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יהֹוׁשפט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל

יח) אחר:(דה"ב ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, ְְֲִֵַַַַָָָָָ"וּיזעק
יהּודה", קֹול ה' ּברכה(ספרי)"ׁשמע רמז ּכאן ְְְַַָָָָָ

יהּודה. ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו ּכׁשחּלקּולׁשמעֹון ואף ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ
יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָארץ

יט)ׁשּנאמר: ּבני(יהושע נחלת יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה (ּומּפני ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹׁשמעֹון".
ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו ְִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיה

ּתהּלים) צ]:ּבאּגדת ‡Ó(Á)[מזמור ÈÂÏÏe.ועל ְְִִַַָ¿≈ƒ»«ְַ
אמר: Èe‡Âלוי È.ׁשכינה מדּבר:ּכלּפי הּוא ִֵַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ

‰qÓa B˙Èq L‡.ׁשאר עם נתלֹוננּו ׁשּלא ¬∆ƒƒ¿«»ְְְִִֶָֹ
B‚Âהּמּלינים: e‰È.':אחר ּדבר ּכתרּגּומֹו. ִִַַ¿ƒ≈¿ְְֵַַָָ

לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ"ּתריבהּו
אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם נא(במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָֹ

עׂשּו?: מה ּומרים אהרן ‰‡Ó(Ë)הּמֹורים", ְֲִִֶַַָָֹ»…≈
ÂÈ˙È‡ ‡Ï B‡Ïe ÂÈ‡Ï.ּבעגל ּכׁשחטאּו ¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֵֶֶָָ

לב)ואמרּתי: ּכל(שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַֹּבני
וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשּו.
לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוכן
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ׁשּנאמר: מהם, אחד לוי":(שם)חטא ּבני "ּכל ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

Ó‡ eÓL Èk.ל יהיה אחרים:לא אלהים ƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ
eÈ Èe.ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ¿ƒ¿ƒ¿…ְְִִֶֶָָ

היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבּמדּבר
אֹותם אחרים: (ספרים ּבניהם את ּומלין ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָמּולין
ּבניהם, את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנֹולדּו

מּולין): היּו ÈLÓ(È)והם eBÈ.אּלּוראּויין ְִֵָƒ¿»∆ְִֵ
:לכÏÈÏÎÂ.:עֹולה(‡È)ÂÈÓ ÌÈÓ ÁÓ. ְָ¿»ƒָ¿«»¿«ƒ»»

מתנים, מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין (תהלים ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָ
הּכהּנה על הּמעֹוררין ועל המעד", ּתמיד ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻ"ּומתניהם
ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמר
לפי עליהם, והתּפּלל ּכֹוכבים, עֹובדי עם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָלהּלחם
ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו
ּופעל חילֹו ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ְְֱֵֵֶַַַָָָָֹּכּמה

ּתרצה": eÓeÈŒÓידיו ÂÈ‡Óe.קמיו מחץ ְִֶָָ¿«¿»ƒ¿ְַָָ
ּתקּומה: להם מהיֹות ‡Ó(È)ּומׂשנאיו ÓÈÏ. ְְְְִֶַָָָ¿ƒ¿»ƒ»«

ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָלפי
לזה, זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית וסמּבבנין ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו ְֲִִֵֶַַַָָָָֹיֹוסף

ׁשּנאמר: עח)ּבחלקֹו, יֹוסף(שם ּבאהל "וּימאס ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַֹ
לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ּולפי ְְְִִִִִֵֶָָָֹוגֹו'",

ליֹוסף: ּבנימין ÂÈÏÚהקּדים ÛÙÁ.אֹותֹו מכּסה ְְְִִִִֵָ…≈»»ְֶַ
עליו: ירּוׁשלים,.ÌBi‰ŒÏkּומגן מּׁשּנבחרה לעֹולם. ֵֵָָ»«ְְְֲִִִֶַָָָ

אחר: ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה ÎLלא ÂÈÙk Èe. ְְְִֵַָָָָֹ≈¿≈»»≈
ארצֹו ׁשּנמּוּבגבּה אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית היה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָכ"ג
נחתי 'אמרי קדׁשים: ּבׁשחיטת ּכדאיתא ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָלבנֹותֹו,
ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ְְְִִִֵֵֵֵָָָּביּה

מּכתפיו: יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל ‰(È‚)אין ÎÓ ְְִֵֵֵֶַָָ¿…∆∆
B‡.ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ׁשּלא «¿ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

יֹוסף: ׁשל ּכארצֹו ּומתק:.nÓ‚„טּוב עדנים לׁשֹון ְְֵֶַƒ∆∆ְֲִֶֶָ
ÌB‰zÓe..מּלמּטה אֹותּה ּומלחלח עֹולה ׁשהּתהֹום ƒ¿ְְְְִֵֶֶַַַַָָ

הּׁשבטים ּבכל מֹוצא מׁשה,אּתה ׁשל ּברכתֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
יעקב: ׁשל ּברכתֹו ‡ez(È„)מעין „‚nÓe ְֲִֵֵֶַָֹƒ∆∆¿…

LÓL.ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ׁשהיתה »∆ְְְְֶֶֶַַַַָָָָ
ÌÈÁÈ:הּפרֹות L.,מבּׁשלּתן ׁשהּלבנה ּפרֹות יׁש ֵַ∆∆¿»ƒְְְֵֵֶַַַָָָ

"ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ְְִִִֵֵֵֶֶַָָואּלּו
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ לחדׁש:ירחים", ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
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טו ‡È ‡Ë È≈≈«»«ƒ«»ƒ
 ‡ טז »»ƒ»»¿»ƒ

  ÈÚ ‡ ‡Ú‡«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
‡‡ È‡  ÚÂ ‡ƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»
È ‡È È‡  ÈÈ»¿»»ƒ≈¿≈»¿≈

ÈÁ‡ ‡È ‡יז‡ ¿«¿»»ƒ»«¬ƒ«»
  ‡ÂÈÊ Èƒ¿ƒƒ»≈¿»
‡ Ì  ‡ÈÚ‡¿ƒ¿¬ƒ»≈ƒ√»»¿»
‡Ú  È ‡Â¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈«¿«»
‡Ú‡ ÈÈ Ú ‡Á ËÈƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»
‡Â ÌÈ‡ È ‡Â ‡Â¿ƒƒ¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ

 È ‡‡יחÊÂ «¿«»¿≈¿«∆¿ƒ¿À
ÌÈ ‡Ú ÈÊ Ú  ÈÂ  ÈÚ Ú ‡ ‡Á‡  Ê ÈÁ ‡¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»¿»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

ÈÈיט ‡Ú È È‡ ‡ÂÚ È  È n È ‡ È Ë ‡È ‡Ëƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿


(ÂË)ÌÈ ‡.מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִֵֵֶֶֹ

ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּול
ּבריאתן ׁשּקדמה מּגיד אחר: ּדבר לׁשארּפרֹותיהם. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ÌÚהרים: Ú.לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ִָƒ¿»ְְֵָָָ
הּגׁשמים: מעצר ּפֹוסקֹות È(ÊË)ואינן  ְְְִֵֵֶַָָֹ¿…¿ƒ

.מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿∆ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַֹ
עלי הּנגלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רּוחֹו ְְִֶַַַַַָָָָונחת

ּבּסנה: רצֹון.ּתחּלה ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח נחת ְְִֶַָ¿ְִֵַַַָָ
יֹוסףּבר.‡ׁשּבּמקרא: לראׁש זֹו ÈÊ:כה ְִֶַָ»»ְְֵָָֹ¿ƒ

ÂÈÁ‡.:ּבמכירתֹו מאחיו (ÊÈ)ׁשהפרׁש ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ¿
.,ּומלכּות ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור ְְְְֵֶַָֻיׁש

פט)ׁשּנאמר: וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָ
ד) יׂשראל":(שמות ּבכֹורי הּיֹוצא."ּבני מל ְְְִִִֵָ¿ֵֶֶַ

יהֹוׁשע: והּוא ּכׁשֹור.מּמּנּו, קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִֶֶֶַָֹֻ
מלכים: ּכּמה לכּבׁש .:ׁשּנאמר לֹו, נתּון ְְִִַָָֹ»»ֱֶֶַָ

כז) עליו":(במדבר מהֹוד Ì‡"ונתּתה ÈÂ ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈
ÂÈ.ראם אבל נאֹות, קרניו ואין קׁשה, ּכחֹו ׁשֹור «¿»ְְְֲֵֵֶַָָָָֹ

ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻקרניו
ראם: קרני ויֹופי ואחד.‡‡Èׁשֹור, ׁשלׁשים ְְְִֵֵַ«¿≈»∆ְְִֶָֹ

היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר איןמלכים, אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ
ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, מל ּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבארץ

ג) צבאֹות(ירמיה צבי ּגֹוים":"נחלת ÌÂ ְְֲִִִַַ¿≈ƒ¿

ÌÈ‡.יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים אֹותם ∆¿«ƒְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ
מאפרים: ׁשּבא È‡ ÌÂ.האלפים הם ְִֵֶֶַָ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג "וזבח(שופטים ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָ
וגֹו' ּבקרקר ‡(ÁÈ)":וצלמנע ÊÂ.אּלּו ְְְְְַַַָֻ¿ƒ¿À»«ֵ

דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָֻחמׁשה
ּולהגּבירם, לחּזקם ׁשמֹותיהם ּכפל ואׁשר, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָנפּתלי
ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלפי

ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני מז)יֹוסף "ּומקצה(בראשית ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַֹ
חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאחיו

מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים Ê:ולא Á ְְְִִֵַָָָֹ¿«¿À
È‡ ÈÂ ‡.עׂשּוזבּולּון ויּׂששכר ¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְִָָָ

ויֹוצא יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ְְְְִִֵַָֹֻֻׁשּתפּות:
ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָלפרקמטיא
לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם ְְְְְִִִִֵַָָָָיּׂששכר,
על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְִִִִֶֶַָָָָָהקּדים

היתה: זבּולּון ‡ידי Ê Á.הצלח ְְְֵָָ¿«¿À¿≈∆ְַַ
לסחֹורה: ּבצאתÈÂ.אהלי ּביׁשיבת הצלח ְְְִֵָ¿ƒ»»ְִִֶַַַָֹ

ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב ְְְְֳִִִֵֵֵַַַָָָֹלּתֹורה,
יב)ׁשּנאמר: ּבינה(דה"א יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ

היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעּתים,
ועּבּוריהם: עּתיהם קביעת ּפי ועל ,ּבכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָעֹוסקים

(ËÈ)ÌÈnÚ.:יׂשראל ׁשבטי להר.‡Èׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו. היא,הּמֹורּיה קריאה ידי על אסיפה ּכל ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ



קמי    
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טו ‡È ‡Ë È≈≈«»«ƒ«»ƒ
 ‡ טז »»ƒ»»¿»ƒ

  ÈÚ ‡ ‡Ú‡«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
‡‡ È‡  ÚÂ ‡ƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»
È ‡È È‡  ÈÈ»¿»»ƒ≈¿≈»¿≈

ÈÁ‡ ‡È ‡יז‡ ¿«¿»»ƒ»«¬ƒ«»
  ‡ÂÈÊ Èƒ¿ƒƒ»≈¿»
‡ Ì  ‡ÈÚ‡¿ƒ¿¬ƒ»≈ƒ√»»¿»
‡Ú  È ‡Â¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈«¿«»
‡Ú‡ ÈÈ Ú ‡Á ËÈƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»
‡Â ÌÈ‡ È ‡Â ‡Â¿ƒƒ¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ

 È ‡‡יחÊÂ «¿«»¿≈¿«∆¿ƒ¿À
ÌÈ ‡Ú ÈÊ Ú  ÈÂ  ÈÚ Ú ‡ ‡Á‡  Ê ÈÁ ‡¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»¿»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

ÈÈיט ‡Ú È È‡ ‡ÂÚ È  È n È ‡ È Ë ‡È ‡Ëƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿


(ÂË)ÌÈ ‡.מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִֵֵֶֶֹ

ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּול
ּבריאתן ׁשּקדמה מּגיד אחר: ּדבר לׁשארּפרֹותיהם. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ÌÚהרים: Ú.לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ִָƒ¿»ְְֵָָָ
הּגׁשמים: מעצר ּפֹוסקֹות È(ÊË)ואינן  ְְְִֵֵֶַָָֹ¿…¿ƒ

.מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿∆ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַֹ
עלי הּנגלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רּוחֹו ְְִֶַַַַַָָָָונחת

ּבּסנה: רצֹון.ּתחּלה ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח נחת ְְִֶַָ¿ְִֵַַַָָ
יֹוסףּבר.‡ׁשּבּמקרא: לראׁש זֹו ÈÊ:כה ְִֶַָ»»ְְֵָָֹ¿ƒ

ÂÈÁ‡.:ּבמכירתֹו מאחיו (ÊÈ)ׁשהפרׁש ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ¿
.,ּומלכּות ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור ְְְְֵֶַָֻיׁש

פט)ׁשּנאמר: וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָ
ד) יׂשראל":(שמות ּבכֹורי הּיֹוצא."ּבני מל ְְְִִִֵָ¿ֵֶֶַ

יהֹוׁשע: והּוא ּכׁשֹור.מּמּנּו, קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִֶֶֶַָֹֻ
מלכים: ּכּמה לכּבׁש .:ׁשּנאמר לֹו, נתּון ְְִִַָָֹ»»ֱֶֶַָ

כז) עליו":(במדבר מהֹוד Ì‡"ונתּתה ÈÂ ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈
ÂÈ.ראם אבל נאֹות, קרניו ואין קׁשה, ּכחֹו ׁשֹור «¿»ְְְֲֵֵֶַָָָָֹ

ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻקרניו
ראם: קרני ויֹופי ואחד.‡‡Èׁשֹור, ׁשלׁשים ְְְִֵֵַ«¿≈»∆ְְִֶָֹ

היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר איןמלכים, אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ
ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, מל ּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבארץ

ג) צבאֹות(ירמיה צבי ּגֹוים":"נחלת ÌÂ ְְֲִִִַַ¿≈ƒ¿

ÌÈ‡.יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים אֹותם ∆¿«ƒְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ
מאפרים: ׁשּבא È‡ ÌÂ.האלפים הם ְִֵֶֶַָ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג "וזבח(שופטים ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָ
וגֹו' ּבקרקר ‡(ÁÈ)":וצלמנע ÊÂ.אּלּו ְְְְְַַַָֻ¿ƒ¿À»«ֵ

דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָֻחמׁשה
ּולהגּבירם, לחּזקם ׁשמֹותיהם ּכפל ואׁשר, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָנפּתלי
ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלפי

ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני מז)יֹוסף "ּומקצה(בראשית ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַֹ
חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאחיו

מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים Ê:ולא Á ְְְִִֵַָָָֹ¿«¿À
È‡ ÈÂ ‡.עׂשּוזבּולּון ויּׂששכר ¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְִָָָ

ויֹוצא יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ְְְְִִֵַָֹֻֻׁשּתפּות:
ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָלפרקמטיא
לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם ְְְְְִִִִֵַָָָָיּׂששכר,
על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְִִִִֶֶַָָָָָהקּדים

היתה: זבּולּון ‡ידי Ê Á.הצלח ְְְֵָָ¿«¿À¿≈∆ְַַ
לסחֹורה: ּבצאתÈÂ.אהלי ּביׁשיבת הצלח ְְְִֵָ¿ƒ»»ְִִֶַַַָֹ

ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב ְְְְֳִִִֵֵֵַַַָָָֹלּתֹורה,
יב)ׁשּנאמר: ּבינה(דה"א יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ

היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעּתים,
ועּבּוריהם: עּתיהם קביעת ּפי ועל ,ּבכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָעֹוסקים

(ËÈ)ÌÈnÚ.:יׂשראל ׁשבטי להר.‡Èׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו. היא,הּמֹורּיה קריאה ידי על אסיפה ּכל ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
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‡ÈÏ˙Ó ‡ÏÁ ‡ÓÓ„ ‡ÓÈÒÂ¿ƒ»¿ƒ«¿»¿»»ƒ¿«¿»
:ÔB‰ÏכÈÙ‡ Èa Ó‡ „Ïe ¿¿»¬«¿ƒ«¿≈

ÔÈBÏL ÏB˜ÈÂ ÈL ‡˙ÈÏk „Ï¿»¿≈»»≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÔÈÎÏÓ ÌÚכאÏa˜˙‡Â ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«≈

Ôn˙ È‡ ÏÈ ‡˙Ó„˜a¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
‡a ‡ÙÒ ‰LÓ ÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»

˜ Ï‡NÈ„ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â È ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«
„Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈa¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡NÈ ÌÚ È‰BÈ„ÂכבÔ„Ïe ¿ƒƒƒƒ¿»≈¿»
Ú‡ ÔÂÈ‡ ek È Ô Ó‡¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈


זבחיֿצדק: ּברגלים יזּבחּו ÌÈnÈוׁשם ÚÙL Èk ְְְְְִִִֵֶֶָָָƒ∆««ƒ

e˜ÈÈ.לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, יּׂששכר ƒ»ְְֲִִֵֶַַָָָֹ
ÏBÁּבּתֹורה: ÈeÓ ÈÙNe.(מגילה)טמּוני ּכּסּוי ַָ¿À≈¿≈ְִֵ

טרית, ּוזכּוכיתחֹול: הּיםוחּלזֹון מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַָָָָָ
ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול, ְְְְִִֶֶַָָָָּומן

מגּלה: ּבמּסכת ה)ׁשאמרּו עם(שופטים "זבּולּון ְְְְִֶֶֶַַָָ
ׂשדה, מרֹומי על ּדנפּתלי מּׁשּום למּות", נפׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָחרף
ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון מתרעם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהיה

וכּו': ׁשּנאמר:.ÈÙNeּוכרמים ּכמֹו ּכּסּוי, לׁשֹון ְְִָ¿À≈ְְֱִֶֶַ
ו) הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן ּבארז",(שם "וספּון ְְְִִֶֶֶַַַָֹ

ּבכּסּוי)ותרּגּומֹו: אחרים: (ספרים ּבכּיּורי 'ּומטלל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָ
ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָארזא'.
ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּפרקמטיא
אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, ְְְְְִֵֵֶַַַָאל
ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, עד ונצטערנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהֹואיל
רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻמה
מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּכל
לא זה ׁשל אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי ְְֱִִֵֶֶֶֶָָָֹֹאחד,
ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּכאלהּות
ּומתּגּירין ּכזּו ּכׁשרה אּומה אין אֹומרים והם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָזה,

זבחיֿצדק": יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙLׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
e˜ÈÈ ÌÈnÈ.ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר זבּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

„(Î)ּבׁשפע: ÈÁÓ ea.ׁשהיה מלּמד ְֶַ»«¿ƒ»ְֵֶַָָ
מזרח: ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ÈÏk‡ּתחּומֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָ¿»ƒ

ÔÎL..לּספר סמּו ׁשהיה נמׁשללפי לפיכ »≈ְְְְִִִֶַַָָָָָ
להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבאריֹות,

‡Œ˜„˜„ּגּבֹורים: ÚBÊ Â.היּו הרּוגיהן ִִ¿»«¿««»¿…ֲֵֶָ
אחת: ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים ְְְִִִִַַַַַָָָֹנּכרין,

(‡Î)BÏ ˙ÈL‡ ‡iÂ.ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ
הארץ: ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, ÌLŒÈkסיחֹון ְִִִִֵֶֶָָƒ»

˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ.חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
מחקק קבּורת מׁשה:ׂשדה והּוא ,ÔeÙÒ.אֹותּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ָ

ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל ּוטמּונה ספּונה (לקמןחלקה ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָ
קבּורתֹו":לד) את איׁש ידע ÈL‡ּגד:.iÂ˙‡"ולא ְְִֶַָָֹ«≈≈ָ»≈
ÌÚ.,הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו הם »ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לב)לפי (במדבר ְְִִִֵֵֶָ
וגֹו'": אחיכם לפני ּתעברּו ‰'"חלּוצים ˙˜„ˆ ְְְֲֲִִֵֵֶַַƒ¿«

‰NÚ.לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו »»ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
"וּיתא", אחר: ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאת

עם": "ראׁשי NÚ‰.מׁשה. '‰ מׁשהˆ„˜˙ על ֵֶָָֹƒ¿«»»ֶַֹ
‡È‰(Î)אמּור: e Ô.סמּו היה הּוא אף ָ»«¿≈ַָָָ

ּבאריֹות: מׁשלֹו לפיכ ÔLa‰ŒÔÓלּספר, ˜pÊÈ. ְְְֲִַַָָָָ¿«≈ƒ«»»
מחלקֹו יֹוצא הּירּדן ׁשהיה מּמערתּכתרּגּומֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּנאמר:ּפּמּיאס ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם והיא ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
יט) ּדן",(יהושע ללׁשם מן"וּיקראּו וקּלּוחֹו וזּנּוקֹו ְְְְְִִִִֶֶַָ

אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבׁשן.
חלק נטלּו ּדן ׁשל ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָונחלק
מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ְְְְְֲִִִִִֵַָָָּבׁשני
ונלחמּו ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, ְְְְְְֲִִֶֶֶָָָָֹעקרֹון

לׁשם, מזרחית,עם ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָ
ּבמזרחּה והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
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:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»
Úכג ÈÏz Ó‡ ÈÏzÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿«

ÈÈ „˜ ÔÓ ÔÎa ÈÏÓe ‡ÂÚ«¬»¿≈ƒ¿»ƒ√»¿»
:˙È ‡Ó„Â Ò È ÚÓ«¬»»ƒ«¿»»≈»

kaÓ˙כד CÈa Ó‡ L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«
È‰Á‡Ï ‡ÂÚ È‰È L‡ ‡Èa¿«»»≈¿≈«¬»¿«ƒ
:ÔÈÎÏÓ È˜e˙a Èa˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

ÈÓÈÎeכה ‡LÁe ‡ÏÊk Èz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈
:Ct˜z C˙ÓÏeÚכוdÏ‡ ˙ÈÏ ≈»»»¿»≈¡»

dzÎL„ Ï‡È„ ‡‰Ï‡k∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈

:‡iÓLכזÈ„ ‡‰Ï‡ „Ó ¿«»¿¡»»ƒ
‡ÓÏÚ „Ú˙Ó dÓÈÓa ÔÈÓ„˜ÏÓƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈ƒ¿¬≈»¿»


ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָים
והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּבני(שם)ׁשּנאמר: וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם וּיּלחמּו ְְֲִִִֶֶַָָָָָָּדן

ּבֹו: לנחל ׁשהתחילּו Ô(Î‚)הרּוח Ú. ְְִִִֶַָֹ¿«»
יֹוׁשביה: רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו „Âׁשהיתה È ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»

‰LÈ.חבל מלא ונטל ּבחלקֹו, נפלה ּכּנרת ים ¿»»ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּומכמֹורֹות: חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, .LÈ‰חרם ְְְֲִִִֶֶַָָֹ¿»»

ּכמֹו צּוּוי, א)לׁשֹון והּטעם(דברים רׁש", "עלה ְְְֲִֵֵַַַ
לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ְְְְְְִֵֶַַַַַָָׁשּלמעלה
למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָׁשמע,
"ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, ְְְְְַָָָָָָָָָָָׁשמעה,
ּביתא ּבאלפא מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלׁשֹון

מלעיל: ּדטעמיהֹון צּוּוי ÈaÓ(Î„)לׁשֹון Cea ְְְֲִִֵֵַ»ƒ»ƒ
L‡.הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: ראיתי »≈ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

ּכיצד: יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּברÈe È‰È ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ¿ƒ¿
ÂÈÁ‡.אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה ׁשהיה ∆»ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

אחר: ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּובקפלאֹות,
ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָ"יהי

הּימים: ז)ּבדברי ׁשהיּו(א ּברזית", אבי "הּוא ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים נׂשּואֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָֹּבנֹותיו

Ï‚זית: ÔÓa ÏÂ.(ספרי)ארצֹו ׁשהיתה ִַ¿…≈«∆∆«¿ְְֶַָָ
אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּכמעין, ׁשמן ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמֹוׁשכת

ּפּולמֹוסטּוס להם מּנּו לׁשמן, וכּו'לּודקּיא אחד ְְְְְִִֶֶֶֶָָָ
ּבמנחֹות Î˙LÁe‰)(:(פ"ה)ּכדאיתא ÏÊa ְְִִִָָ«¿∆¿…∆

ÏÚÓ.ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו ƒ¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּלא אֹותּה, ונֹועלים הּספר ּבערי יֹוׁשבים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּגּבֹוריהם
סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים ְְְְִִִִֵָָָָיּוכלּו
אחר: ּדבר ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבמנעּולים
ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ"ּברזל
היתה אׁשר ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשחֹוצבין

יׂשראל:מנעּולּה ארץ ‡cׁשל ÈÓÈÎe.ּוכימי ְְִֵֶֶֶַָָ¿»∆»¿∆ְֶָ
ּכ ,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשהם
ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָיהיּו
טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּדבר

ימי ּכמנין ,רצֹונֹול עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ
ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָׁשל
ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹּכסף
לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָוכל
מהם, ּכלה והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכסּפם

לארצכם: אֹותם מזיבֹות Ï‡k(ÂÎ)ׁשהן ÔÈ‡ ְְְְִֵֶֶַָ≈»≈
ÔeLÈ.אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ¿Àְְְֱֵֵֵֶַָָֹֻ

צּורם: ּכצּור ולא ּכֹוכבים, ÈÓLהעֹובדי Î. ְְְְִֵָָָֹ…≈»«ƒ
רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו ְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹהּוא

˜„(ÊÎ)ׁשחקים: È‰Ï‡ ‰ÚÓ.הם למעֹון ְִָ¿…»¡…≈∆∆ְֵָ
קדם, לאלהי לֹוהּׁשחקים ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
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:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»
Úכג ÈÏz Ó‡ ÈÏzÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿«

ÈÈ „˜ ÔÓ ÔÎa ÈÏÓe ‡ÂÚ«¬»¿≈ƒ¿»ƒ√»¿»
:˙È ‡Ó„Â Ò È ÚÓ«¬»»ƒ«¿»»≈»

kaÓ˙כד CÈa Ó‡ L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«
È‰Á‡Ï ‡ÂÚ È‰È L‡ ‡Èa¿«»»≈¿≈«¬»¿«ƒ
:ÔÈÎÏÓ È˜e˙a Èa˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

ÈÓÈÎeכה ‡LÁe ‡ÏÊk Èz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈
:Ct˜z C˙ÓÏeÚכוdÏ‡ ˙ÈÏ ≈»»»¿»≈¡»

dzÎL„ Ï‡È„ ‡‰Ï‡k∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈

:‡iÓLכזÈ„ ‡‰Ï‡ „Ó ¿«»¿¡»»ƒ
‡ÓÏÚ „Ú˙Ó dÓÈÓa ÔÈÓ„˜ÏÓƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈ƒ¿¬≈»¿»


ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָים
והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּבני(שם)ׁשּנאמר: וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם וּיּלחמּו ְְֲִִִֶֶַָָָָָָּדן

ּבֹו: לנחל ׁשהתחילּו Ô(Î‚)הרּוח Ú. ְְִִִֶַָֹ¿«»
יֹוׁשביה: רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו „Âׁשהיתה È ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»

‰LÈ.חבל מלא ונטל ּבחלקֹו, נפלה ּכּנרת ים ¿»»ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּומכמֹורֹות: חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, .LÈ‰חרם ְְְֲִִִֶֶַָָֹ¿»»

ּכמֹו צּוּוי, א)לׁשֹון והּטעם(דברים רׁש", "עלה ְְְֲִֵֵַַַ
לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ְְְְְְִֵֶַַַַַָָׁשּלמעלה
למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָׁשמע,
"ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, ְְְְְַָָָָָָָָָָָׁשמעה,
ּביתא ּבאלפא מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלׁשֹון

מלעיל: ּדטעמיהֹון צּוּוי ÈaÓ(Î„)לׁשֹון Cea ְְְֲִִֵֵַ»ƒ»ƒ
L‡.הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: ראיתי »≈ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

ּכיצד: יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּברÈe È‰È ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ¿ƒ¿
ÂÈÁ‡.אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה ׁשהיה ∆»ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

אחר: ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּובקפלאֹות,
ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָ"יהי

הּימים: ז)ּבדברי ׁשהיּו(א ּברזית", אבי "הּוא ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים נׂשּואֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָֹּבנֹותיו

Ï‚זית: ÔÓa ÏÂ.(ספרי)ארצֹו ׁשהיתה ִַ¿…≈«∆∆«¿ְְֶַָָ
אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּכמעין, ׁשמן ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמֹוׁשכת

ּפּולמֹוסטּוס להם מּנּו לׁשמן, וכּו'לּודקּיא אחד ְְְְְִִֶֶֶֶָָָ
ּבמנחֹות Î˙LÁe‰)(:(פ"ה)ּכדאיתא ÏÊa ְְִִִָָ«¿∆¿…∆

ÏÚÓ.ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו ƒ¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּלא אֹותּה, ונֹועלים הּספר ּבערי יֹוׁשבים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּגּבֹוריהם
סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים ְְְְִִִִֵָָָָיּוכלּו
אחר: ּדבר ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבמנעּולים
ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ"ּברזל
היתה אׁשר ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשחֹוצבין

יׂשראל:מנעּולּה ארץ ‡cׁשל ÈÓÈÎe.ּוכימי ְְִֵֶֶֶַָָ¿»∆»¿∆ְֶָ
ּכ ,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשהם
ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָיהיּו
טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּדבר

ימי ּכמנין ,רצֹונֹול עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ
ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָׁשל
ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹּכסף
לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָוכל
מהם, ּכלה והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכסּפם

לארצכם: אֹותם מזיבֹות Ï‡k(ÂÎ)ׁשהן ÔÈ‡ ְְְְִֵֶֶַָ≈»≈
ÔeLÈ.אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ¿Àְְְֱֵֵֵֶַָָֹֻ

צּורם: ּכצּור ולא ּכֹוכבים, ÈÓLהעֹובדי Î. ְְְְִֵָָָֹ…≈»«ƒ
רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו ְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹהּוא

˜„(ÊÎ)ׁשחקים: È‰Ï‡ ‰ÚÓ.הם למעֹון ְִָ¿…»¡…≈∆∆ְֵָ
קדם, לאלהי לֹוהּׁשחקים ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
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:ÈL Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈÂ¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«≈ƒ
ÔÁÏכח Ï‡È ‡Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»

ÔepÎ„ ‡ka ÔÈÚk È‰„ÁÏaƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿»ƒ»≈ƒ
eÚ ‡„Ú ‡Ú‡Ï Ô‰e‡ ˜ÚÈ«¬…¬¿«¿»»¿»ƒ
Ô‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ÓÁÂ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈכטCeË ¿«¿À¿«»»
˜c ‡nÚ CÂÎc ÈÏ Ï‡Èƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ
ÔecÎÈÂ CÂa ÔÁ È‰Ó„√̃»ƒƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿
È‡e ˜È ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò»¿»»¿«¿«¿ƒ««¿≈

:C„z Ô‰ÈÎÏÓא‰LÓ ˜ÏÒe «¿≈ƒ¿…¿≈…∆
„ ‡eËÏ ‡Ó„ ‡LÈnÓƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
ÁÈ È‡ ÏÚ Èc ‡Ó LÈ≈»»»ƒ««≈¿≈
„ÚÏ È ‡Ú‡ Ïk È ÈÈ ÈÁ‡Â¿«¿¿≈¿»»»«¿»»ƒ¿»

:Ôc „ÚבÈÂ ÈÏz Ïk ÈÂ «»¿»»«¿»ƒ¿»


ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ּומעֹונתֹו, לׁשבּתֹו ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָׁשחקים

ׁשֹוכנים: ÌÏÚזרֹוע Ú.ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְִַ¿……»ְְִֵַ
על ,לפיכ עֹולם, ׁשל ּוגבּורתֹו ּתקּפֹו ׁשהיּו ְְְְִֶֶַַַָָָָָּכנען,
לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ְְְְְֱִֶָָָָָָָָָֹּכרחם
ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח והּוא ,הּנמּו על הּגבּה ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאימת

:ּבעזרÈ‡ ÈÓ LÈÂ.הׁשמד' ל ויאמר ְְֶֶ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַֹ
ּבתחּלתה.ÚÓ‰אֹותם': למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ָ¿…»ְְִִִֵֶֶָָָָָָ

ּבסֹופּה: ה"א לּה a„„(ÁÎ)הטיל ÁËa.יחיד ּכל ְִֵֵָָ∆«»»ִָָ
ואיןויחיד מפּזרין ּתאנתֹו", ותחת ּגפנֹו ּתחת "איׁש ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻ

האֹויב: מּפני יחד וליׁשב להתאּסף ÔÈÚצריכין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָ≈
˜ÚÈ.:יא)ּכמֹו ּכעין(במדבר הּבדלח", ּכעין "ועינֹו «¬…ְְְְְֵֵֵַַֹ

ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּברכה
טו) הבטחה(ירמיה ּכעין אּלא יׁשבּתי", ְְְִֵֶַַָָָָָָ"ּבדד

יעקב: מח)ׁשהבטיחם אלהים(בראשית "והיה ְְֱֲִִִֶַָָָֹֹ
אבֹותיכם": ארץ אל אתכם והׁשיב .eÚÈעּמכם, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ««¿

ÏËŒeÚÈיטיפּו: ÂÈÓL Û‡.יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ
ּברכתֹו על יעקב:נֹוספת כז)ׁשל ל(שם "ויּתן ְְְֲִִֶֶֶֶַַָֹ

וגֹו' הּׁשמים מּטל ‡ÈL(ËÎ)":האלהים ְֱִִִַַַָָֹ«¿∆
Ï‡È.:להם אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט לאחר ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּלכם': הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ'מה

ÓÎ ÈÓ Ï‡È ÈL‡.הּוא אׁשר ּבה' ּתׁשּועת «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְֲֶַָ
:ּגאות וחרב הּוא) (ואׁשר ,עזר eLÁkÈÂמגן ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ ÈÈ‡.:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון (יהושע …¿∆»ְְְִִֶַָ
וגֹו'": עבדי ּבאּו רחֹוקה ŒÏÚ"מארץ ‰z‡Â ְְֲֵֶֶֶָָָ¿«»«

C„ ÓÈÓa.:ׁשּנאמר י)ּכענין את(שם "ׂשימּו »≈ƒ¿…ְֱִִֶֶֶַָָ
האּלה": הּמלכים צּוארי על ÚÓ(‡)רגליכם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ≈«¿…

 ‰ŒÏ‡ ‡Ó.מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות ּכּמה »∆«¿ְֲֶַַָָָָֹ
אחת: ארץ.‡‡‰ŒÏkŒּבפסיעה ּכל את הראהּו ְִִַַָ∆»»»∆ְֶֶֶֶָָ

ּבׁשלותּה מציקיןיׂשראל להיֹות העתידין והּמציקין ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָ
עבֹודת.ÔcŒ„Úלּה: עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ָ«»ְְְֲִֵֶַָָ

ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, ּדן(שופטים ּבני להם "וּיקימּו ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ
מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת

ÈÏzŒÏk()למֹוׁשיע: ‡Â.ארצֹו הראהּו ְִַ¿≈»«¿»ƒְְֶַָ
מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֻּבׁשלותּה

וחילֹותיו: סיסרא עם נלחמים ‡Œ‡Âנפּתלי ְְְְִִִִִֵַָָָָ¿∆∆∆
‰Óe ÌÈ‡.,ּובחרּבנּה ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְֶַַָָָָָָֻ

ׁשּבא ּכנען, מלכי עם נלחם יהֹוׁשע ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻוהראהּו
ׁש וגדעֹון מדיןמאפרים, עם נלחם מּמנּׁשה, ּבא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

e‰È„‰ועמלק: ‡ŒÏk ‡Â.,ּובחרּבנּה ּבׁשלותּה ֲֵַָ¿≈»∆∆¿»ְְְְַָָָָֻ
ונצחֹונם: ּדוד ּבית מלכּות ‰Ìiוהראהּו „Ú ְְְְְִִֵֶַָָָ««»
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Á‰.ּדבר ּובחרּבנּה. ּבׁשלותּה הּמערב ארץ »«¬ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֻ

'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל ְֲִֵֵֶַַַַַָָָאחר:
הּמארעֹות ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראהּו ְְֲֶַַַָָָָָָֹהאחרֹון',
הּמתים: ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעתידין

(‚)‚‰Œ˙Â.מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, וּיבא(במדבר בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

חברֹון": ּכלי.‰Œ˙Âעד יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶַ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֶָֹֹ
ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, ז)ּבית א הּירּדן(מלכים "ּבכּכר ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ

האדמה": ּבמעבה הּמל ÚÊÏ(„)יצקם ÓÏ ְְֲֲֵֶֶַַָָָָָ≈…¿«¿¬
È˙È‰ ‰.,לאברהם ותאמר ׁשּתל ּכדי ∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְֵֵֵֶַַָָֹ
ּוליעקב: הּקדֹוׁשליצחק לכם ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּוא, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹּברּו
ׁשאּלּולי תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאבל
נטּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּכ

להם: ותּגיד ותל ּבּה, ÌL(‰)ּוקבּועים ˙ÓiÂ ְְְִִֵֵֶַָָ«»»»
‰LÓ.(טו "וּימת(ב"ב ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר …∆ְְִֵֶֶַָָָֹ

ואיל מּכאן מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשם
הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּכתב

אֹומר והּוא ּכלּום, לא)חסר ספר(לעיל את "לקֹוח : ְְֵֵֵֵֶַָָ
אֹומר, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא הּזה"? ֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה

ּכֹותב ‰'ּבדמע:ּומׁשה ÈtŒÏÚ.:ּבנׁשיקה ְֵֶֶַֹ«ƒְִִָ
(Â)˙ aiÂ..ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו (ספריהּקדֹוׁש «ƒ¿……ְִַָָ

יׁשמענשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד

ּבֹו ו)כּיֹוצא יביא(במדבר נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את מביא הּוא כב)אֹותֹו", (ויקרא ְִֵֵֶַַ

מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָֹ"והּׂשיאּו
עצמם: את מּׂשיאים הם אּלא Èa˙אֹותם? ÏeÓ ְִִֵֶֶַַָָָ≈

Út.,ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ¿ְְְִִִֵֵֵֶָָָָ
הּדברים מן אחד וזה ּפעֹור, מעׂשה על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָלכּפר

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב פ"ה)ׁשּנבראּו :(אבות ְְְְִֵֶֶֶַַָָ
(Ê)ÈÚ ‰˙‰ŒÏ.:מּׁשּמת ÁÏ‰אף ŒÏÂ. …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…

ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹלחלּוחית
ÏÈ(Á)ּפניו: Èa.ּבאהרן אבל הּזכרים, ָָ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִַַָָֹ

איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה ְִִֵֵֵֶָָָָמּתֹו
נאמר: לבעלּה, אּׁשה ּובין כ)לרעהּו "ּכל(במדבר ְְְֱִֵֵֵֶַַָָֹ
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הּמתים: ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעתידין

(‚)‚‰Œ˙Â.מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, וּיבא(במדבר בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

חברֹון": ּכלי.‰Œ˙Âעד יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶַ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֶָֹֹ
ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, ז)ּבית א הּירּדן(מלכים "ּבכּכר ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ

האדמה": ּבמעבה הּמל ÚÊÏ(„)יצקם ÓÏ ְְֲֲֵֶֶַַָָָָָ≈…¿«¿¬
È˙È‰ ‰.,לאברהם ותאמר ׁשּתל ּכדי ∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְֵֵֵֶַַָָֹ
ּוליעקב: הּקדֹוׁשליצחק לכם ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּוא, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹּברּו
ׁשאּלּולי תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאבל
נטּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּכ

להם: ותּגיד ותל ּבּה, ÌL(‰)ּוקבּועים ˙ÓiÂ ְְְִִֵֵֶַָָ«»»»
‰LÓ.(טו "וּימת(ב"ב ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר …∆ְְִֵֶֶַָָָֹ

ואיל מּכאן מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשם
הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּכתב

אֹומר והּוא ּכלּום, לא)חסר ספר(לעיל את "לקֹוח : ְְֵֵֵֵֶַָָ
אֹומר, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא הּזה"? ֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה

ּכֹותב ‰'ּבדמע:ּומׁשה ÈtŒÏÚ.:ּבנׁשיקה ְֵֶֶַֹ«ƒְִִָ
(Â)˙ aiÂ..ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו (ספריהּקדֹוׁש «ƒ¿……ְִַָָ

יׁשמענשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד

ּבֹו ו)כּיֹוצא יביא(במדבר נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את מביא הּוא כב)אֹותֹו", (ויקרא ְִֵֵֶַַ

מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָֹ"והּׂשיאּו
עצמם: את מּׂשיאים הם אּלא Èa˙אֹותם? ÏeÓ ְִִֵֶֶַַָָָ≈

Út.,ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ¿ְְְִִִֵֵֵֶָָָָ
הּדברים מן אחד וזה ּפעֹור, מעׂשה על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָלכּפר

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב פ"ה)ׁשּנבראּו :(אבות ְְְְִֵֶֶֶַַָָ
(Ê)ÈÚ ‰˙‰ŒÏ.:מּׁשּמת ÁÏ‰אף ŒÏÂ. …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…

ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹלחלּוחית
ÏÈ(Á)ּפניו: Èa.ּבאהרן אבל הּזכרים, ָָ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִַַָָֹ

איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה ְִִֵֵֵֶָָָָמּתֹו
נאמר: לבעלּה, אּׁשה ּובין כ)לרעהּו "ּכל(במדבר ְְְֱִֵֵֵֶַַָָֹ
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ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ï ‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈
:‰LÓ„ ‡Ï‡ ‡˙ÈÎטÚLB‰ÈÂ ¿ƒ»∆¿»¿…∆ƒÀ«

È‡ ‡˙ÓÎÁ Áe ÈÏÓ Ôe a«¿≈«»¿¿»¬≈
È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ
e„ÚÂ Ï‡È Èa ‰Ó eÏÈa˜Â¿«ƒƒ≈¿≈ƒ¿»≈«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ókי‡ÏÂ ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿»
Èc ‰LÓk Ï‡Èa „BÚ ‡i »̃¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

Ècיא ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ
‡Ú‡a „aÚÓÏ ÈÈ dÁÏL»¿≈¿»¿∆¿«¿«¿»
È‰BcÚ ÏÎÏe ‰ÚÙÏ ÈÓ„¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ‡ ÏÎÏeיב‡„È ÏÎÏe ¿»«¿≈¿…¿»
„Ú Èc ‡a ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡Ùw«̇∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ¬«
˜ÊÁ :Ï‡È Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ…∆¿≈≈»ƒ¿»≈


ּונקבֹות: זכרים יׂשראל", טּבית ‡L(È)תורה ְְְִִֵֵֵָָ¬∆

ÈtÏ‡ Èt ‰ BÚ„È.ּגס לּבֹו ּומדּברׁשהיה ּבֹו ¿»»ƒ∆»ƒְִֵֶַַָָ
ׁשּנאמר: ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל לב)אליו (שמות ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ה'", אל אעלה ט)"ועּתה ואׁשמעה(במדבר "עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַָָ
לכם ה' ּיצּוה יא":מה ‰i„(È)תורה ÏÎÏe ְֶֶַַָ¿…«»

‰˜ÊÁ‰.הּתֹורה את ּבידיוׁשּקּבל ÏÎÏe:ּבּלּוחֹות «¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…

ÏB„b‰ ‡B‰.הּגדֹול ׁשּבּמדּבר ּוגבּורֹות נּסים «»«»ְְִִִֶַַָָ
Ï‡ÈÏkוהּנֹורא: ÈÈÚÏ.לׁשּבר לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ְַָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְִִֶָֹ

ׁשּנאמר: לעיניהם, ט)הּלּוחֹות "ואׁשּברם(לעיל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדעת והסּכימה ְְְִִֵֵֶַַַָָָלעיניכם",

ׁשּנאמר: י)לדעּתֹו, ּכח(לעיל ייׁשר ׁשּברּת", "אׁשר ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָֹ
פז)ׁשּׁשּברּת הברכה:(שבת וזאת פרשת חסלת ְִֶַָ

                  

לוח זמנים לשבוע חג הסוכות  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
5:295:337:567:578:288:299:299:2917:3417:2617:5817:5017:0817:59באר שבע )ח(

5:285:327:557:568:278:289:289:2817:3317:2517:5717:4916:5717:59חיפה )ח(

5:265:297:547:558:268:279:279:2717:3417:2617:5817:5016:4717:58ירושלים )ח(

5:305:347:567:578:298:309:309:3017:3317:2517:5717:5017:0718:00תל אביב )ח(

6:446:539:119:149:439:4610:4310:4518:4618:3319:1519:0318:1719:16אוסטריה וינה )ק(

5:595:508:318:259:038:5810:0610:0218:2418:2918:4918:5518:1019:05אוסטרליה מלבורן )ח(

6:486:569:139:169:469:4910:4610:4818:4718:3619:1619:0418:1919:08אוקראינה אודסה )ק(

6:306:398:568:599:289:3210:2910:3118:3018:1819:0018:4718:0218:51אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:577:069:229:259:549:5810:5510:5718:5418:4119:2519:1218:2519:16אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:496:589:149:189:469:5010:4710:4918:4818:3519:1919:0518:1919:09אוקראינה קייב )ק(

6:196:278:458:489:179:2010:1810:1918:2018:0718:4918:3717:5118:41אוקראינה דונייצק )ק(

7:137:219:399:4210:1210:1411:1211:1319:1419:0319:4219:3118:4719:44איטליה מילאנו )ק(

5:545:528:278:258:578:5510:009:5818:1518:1418:3618:3517:5618:39אקוואדור קיטו )ח(

6:336:259:048:599:379:3210:3910:3518:5619:0019:2019:2518:4219:36ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:207:109:559:4910:2610:2011:2911:2519:5319:5920:1920:2619:4020:30ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:577:029:229:249:559:5710:5510:5618:5718:4819:2319:1418:3119:18ארה״ב בולטימור )ק(

6:456:519:129:149:449:4610:4510:4518:4818:3819:1419:0418:2219:15ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:466:529:129:149:449:4610:4510:4618:4718:3719:1419:0418:2119:15ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:217:289:489:5110:2010:2211:2111:2219:2419:1419:5119:4018:5719:51ארה״ב דטרויט )ק(

7:107:139:369:3710:0910:1011:1011:1019:1419:0719:3819:3018:5019:40ארה״ב היוסטן )ק(

6:416:459:089:109:409:4110:4110:4118:4618:3819:1019:0218:2119:11ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:097:129:369:3610:0810:0911:0911:0919:1419:0719:3719:3018:5019:39ארה״ב מיאמי )ק(

6:426:499:089:109:409:4210:4110:4218:4218:3219:0818:5818:1519:11ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:396:459:069:099:389:4010:3910:4018:4318:3319:1019:0018:1719:10ארה״ב שיקאגו )ק(

6:096:048:458:429:149:1110:1710:1418:3818:3919:0019:0118:2119:05בוליביה לא פאס )ח(

7:347:449:5910:0310:3110:3511:3211:3419:3119:1820:0219:4919:0220:05בלגיה אנטוורפן )ק(

7:337:439:5910:0310:3110:3511:3211:3419:3219:1920:0319:5019:0320:05בלגיה בריסל )ק(

6:476:599:139:179:459:4910:4510:4818:4518:3019:1919:0418:1519:08בלרוס ליובאוויטש )ק(

5:465:408:188:148:508:469:529:4918:0918:1118:3118:3417:5318:40ברזיל ס.פאולו )ח(

5:325:268:058:018:368:329:399:3517:5517:5718:1818:2017:3918:26ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:517:019:179:219:499:5310:4910:5118:5118:3719:2219:0818:2119:23בריטניה לונדון )ק(

7:007:119:269:309:5810:0210:5811:0118:5818:4419:3119:1618:2819:32בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:587:089:239:279:559:5910:5610:5818:5618:4219:2819:1318:2619:17גרמניה ברלין )ק(

7:157:249:429:4510:1310:1711:1411:1619:1619:0319:4719:3418:4719:38גרמניה פרנקפורט )ק(

6:266:288:538:539:269:2610:2710:2618:3318:2718:5418:4918:1018:53הודו בומביי )ח(

6:216:228:498:499:219:2110:2210:2218:3018:2518:5218:4718:0818:51הודו פונה )ח(

6:346:429:009:039:329:3510:3310:3418:3418:2219:0318:5118:0618:55הונגריה בודפשט )ק(

6:547:009:209:229:529:5410:5310:5418:5518:4519:2219:1218:2919:16טורקיה איסטנבול )ק(

7:147:209:419:4210:1310:1511:1411:1419:1719:0819:4219:3318:5119:37יוון אתונה )ק(

6:567:049:219:249:539:5710:5410:5518:5418:4219:2319:1118:2619:15מולדובה קישינב )ק(

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חה"ס תשרי, תש"כ

ברוקלין.

למסור לכל אנ"ש בתוככי כל ישראל ברכות זמן שמחתנו, ובהתחלתו מבצע ארבע מינים באופן 

דופרצת לכל ארבע הסוגים דבני ישראל, לאחד אותם ולהלהיבם לתורה ומצות ופנימיותם, כהוראת רבן 

וייתי מר מלכא  ויפוצו מעינותיו חוצה  של כל ישראל הבעש"ט, שנכנסנו בשנת המאתים להילולא שלו, 

משיחא. חג שמח ולבשורות משמחות,

מנחם שניאורסאהן

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
שבת קודש לאחר צאת הכוכבים



קמט לוח זמנים לשבוע חג הסוכות  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
5:295:337:567:578:288:299:299:2917:3417:2617:5817:5017:0817:59באר שבע )ח(

5:285:327:557:568:278:289:289:2817:3317:2517:5717:4916:5717:59חיפה )ח(

5:265:297:547:558:268:279:279:2717:3417:2617:5817:5016:4717:58ירושלים )ח(

5:305:347:567:578:298:309:309:3017:3317:2517:5717:5017:0718:00תל אביב )ח(

6:446:539:119:149:439:4610:4310:4518:4618:3319:1519:0318:1719:16אוסטריה וינה )ק(

5:595:508:318:259:038:5810:0610:0218:2418:2918:4918:5518:1019:05אוסטרליה מלבורן )ח(

6:486:569:139:169:469:4910:4610:4818:4718:3619:1619:0418:1919:08אוקראינה אודסה )ק(

6:306:398:568:599:289:3210:2910:3118:3018:1819:0018:4718:0218:51אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:577:069:229:259:549:5810:5510:5718:5418:4119:2519:1218:2519:16אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:496:589:149:189:469:5010:4710:4918:4818:3519:1919:0518:1919:09אוקראינה קייב )ק(

6:196:278:458:489:179:2010:1810:1918:2018:0718:4918:3717:5118:41אוקראינה דונייצק )ק(

7:137:219:399:4210:1210:1411:1211:1319:1419:0319:4219:3118:4719:44איטליה מילאנו )ק(

5:545:528:278:258:578:5510:009:5818:1518:1418:3618:3517:5618:39אקוואדור קיטו )ח(

6:336:259:048:599:379:3210:3910:3518:5619:0019:2019:2518:4219:36ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:207:109:559:4910:2610:2011:2911:2519:5319:5920:1920:2619:4020:30ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:577:029:229:249:559:5710:5510:5618:5718:4819:2319:1418:3119:18ארה״ב בולטימור )ק(

6:456:519:129:149:449:4610:4510:4518:4818:3819:1419:0418:2219:15ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:466:529:129:149:449:4610:4510:4618:4718:3719:1419:0418:2119:15ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:217:289:489:5110:2010:2211:2111:2219:2419:1419:5119:4018:5719:51ארה״ב דטרויט )ק(

7:107:139:369:3710:0910:1011:1011:1019:1419:0719:3819:3018:5019:40ארה״ב היוסטן )ק(

6:416:459:089:109:409:4110:4110:4118:4618:3819:1019:0218:2119:11ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:097:129:369:3610:0810:0911:0911:0919:1419:0719:3719:3018:5019:39ארה״ב מיאמי )ק(

6:426:499:089:109:409:4210:4110:4218:4218:3219:0818:5818:1519:11ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:396:459:069:099:389:4010:3910:4018:4318:3319:1019:0018:1719:10ארה״ב שיקאגו )ק(

6:096:048:458:429:149:1110:1710:1418:3818:3919:0019:0118:2119:05בוליביה לא פאס )ח(

7:347:449:5910:0310:3110:3511:3211:3419:3119:1820:0219:4919:0220:05בלגיה אנטוורפן )ק(

7:337:439:5910:0310:3110:3511:3211:3419:3219:1920:0319:5019:0320:05בלגיה בריסל )ק(

6:476:599:139:179:459:4910:4510:4818:4518:3019:1919:0418:1519:08בלרוס ליובאוויטש )ק(

5:465:408:188:148:508:469:529:4918:0918:1118:3118:3417:5318:40ברזיל ס.פאולו )ח(

5:325:268:058:018:368:329:399:3517:5517:5718:1818:2017:3918:26ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:517:019:179:219:499:5310:4910:5118:5118:3719:2219:0818:2119:23בריטניה לונדון )ק(

7:007:119:269:309:5810:0210:5811:0118:5818:4419:3119:1618:2819:32בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:587:089:239:279:559:5910:5610:5818:5618:4219:2819:1318:2619:17גרמניה ברלין )ק(

7:157:249:429:4510:1310:1711:1411:1619:1619:0319:4719:3418:4719:38גרמניה פרנקפורט )ק(

6:266:288:538:539:269:2610:2710:2618:3318:2718:5418:4918:1018:53הודו בומביי )ח(

6:216:228:498:499:219:2110:2210:2218:3018:2518:5218:4718:0818:51הודו פונה )ח(

6:346:429:009:039:329:3510:3310:3418:3418:2219:0318:5118:0618:55הונגריה בודפשט )ק(

6:547:009:209:229:529:5410:5310:5418:5518:4519:2219:1218:2919:16טורקיה איסטנבול )ק(

7:147:209:419:4210:1310:1511:1411:1419:1719:0819:4219:3318:5119:37יוון אתונה )ק(

6:567:049:219:249:539:5710:5410:5518:5418:4219:2319:1118:2619:15מולדובה קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע חג הסוכות בערים שונות בעולם קנ
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
7:197:209:519:5110:2110:2110:2310:2219:3619:3019:5719:5219:1319:56מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:095:588:408:339:139:0610:1510:1018:3318:4019:0119:0818:2219:12ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:495:528:198:198:508:509:519:5118:0017:5318:2318:1717:3718:21נפאל קטמנדו )ח(

6:506:489:189:169:519:4910:5210:5119:0118:5919:2219:2018:4119:24סינגפור סינגפור )ח(

6:266:368:538:579:249:2810:2510:2718:2618:1218:5818:4417:5718:48פולין ורשא )ק(

5:525:488:218:188:548:519:559:5318:0618:0618:2718:2717:4818:31פרו לימה )ח(

7:307:389:5710:0010:2910:3111:2911:3119:3219:2120:0019:4919:0420:01צרפת ליאון )ק(

7:417:4910:0710:1010:3910:4211:4011:4119:4119:2920:1119:5919:1320:12צרפת פריז )ק(

5:375:368:108:088:408:389:429:4117:5717:5518:1818:1617:3718:20קולומביה בוגוטה )ח(

7:077:149:349:3610:0510:0811:0611:0719:0918:5819:3619:2518:4219:37קנדה טורונטו )ק(

6:446:529:109:139:429:4510:4310:4418:4518:3319:1319:0218:1719:14קנדה מונטריאול )ק(

6:366:419:019:029:349:3510:3510:3518:3618:2819:0118:5218:1118:56קפריסין לרנקה )ק(

7:197:319:469:5110:1810:2211:1811:2119:2019:0519:5419:3918:4919:54רוסיה מוסקבה )ק(

7:127:209:379:4010:1010:1311:1011:1219:1118:5919:4019:2818:4319:32רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

7:157:239:429:4510:1310:1711:1411:1619:1819:0619:4719:3518:5019:47שוייץ ציריך )ק(

6:056:058:328:319:059:0410:0610:0518:1318:0918:3418:3017:5118:34תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

לוח זמנים לשבוע חג הסוכות 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
7:197:209:519:5110:2110:2110:2310:2219:3619:3019:5719:5219:1319:56מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:095:588:408:339:139:0610:1510:1018:3318:4019:0119:0818:2219:12ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:495:528:198:198:508:509:519:5118:0017:5318:2318:1717:3718:21נפאל קטמנדו )ח(

6:506:489:189:169:519:4910:5210:5119:0118:5919:2219:2018:4119:24סינגפור סינגפור )ח(

6:266:368:538:579:249:2810:2510:2718:2618:1218:5818:4417:5718:48פולין ורשא )ק(

5:525:488:218:188:548:519:559:5318:0618:0618:2718:2717:4818:31פרו לימה )ח(

7:307:389:5710:0010:2910:3111:2911:3119:3219:2120:0019:4919:0420:01צרפת ליאון )ק(

7:417:4910:0710:1010:3910:4211:4011:4119:4119:2920:1119:5919:1320:12צרפת פריז )ק(

5:375:368:108:088:408:389:429:4117:5717:5518:1818:1617:3718:20קולומביה בוגוטה )ח(

7:077:149:349:3610:0510:0811:0611:0719:0918:5819:3619:2518:4219:37קנדה טורונטו )ק(

6:446:529:109:139:429:4510:4310:4418:4518:3319:1319:0218:1719:14קנדה מונטריאול )ק(

6:366:419:019:029:349:3510:3510:3518:3618:2819:0118:5218:1118:56קפריסין לרנקה )ק(

7:197:319:469:5110:1810:2211:1811:2119:2019:0519:5419:3918:4919:54רוסיה מוסקבה )ק(

7:127:209:379:4010:1010:1311:1011:1219:1118:5919:4019:2818:4319:32רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

7:157:239:429:4510:1310:1711:1411:1619:1819:0619:4719:3518:5019:47שוייץ ציריך )ק(

6:056:058:328:319:059:0410:0610:0518:1318:0918:3418:3017:5118:34תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

     

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם

  

                  
 

     

            
 

          



קני לוח זמנים לשבוע חג הסוכות 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
7:197:209:519:5110:2110:2110:2310:2219:3619:3019:5719:5219:1319:56מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:095:588:408:339:139:0610:1510:1018:3318:4019:0119:0818:2219:12ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:495:528:198:198:508:509:519:5118:0017:5318:2318:1717:3718:21נפאל קטמנדו )ח(

6:506:489:189:169:519:4910:5210:5119:0118:5919:2219:2018:4119:24סינגפור סינגפור )ח(

6:266:368:538:579:249:2810:2510:2718:2618:1218:5818:4417:5718:48פולין ורשא )ק(

5:525:488:218:188:548:519:559:5318:0618:0618:2718:2717:4818:31פרו לימה )ח(

7:307:389:5710:0010:2910:3111:2911:3119:3219:2120:0019:4919:0420:01צרפת ליאון )ק(

7:417:4910:0710:1010:3910:4211:4011:4119:4119:2920:1119:5919:1320:12צרפת פריז )ק(

5:375:368:108:088:408:389:429:4117:5717:5518:1818:1617:3718:20קולומביה בוגוטה )ח(

7:077:149:349:3610:0510:0811:0611:0719:0918:5819:3619:2518:4219:37קנדה טורונטו )ק(

6:446:529:109:139:429:4510:4310:4418:4518:3319:1319:0218:1719:14קנדה מונטריאול )ק(

6:366:419:019:029:349:3510:3510:3518:3618:2819:0118:5218:1118:56קפריסין לרנקה )ק(

7:197:319:469:5110:1810:2211:1811:2119:2019:0519:5419:3918:4919:54רוסיה מוסקבה )ק(

7:127:209:379:4010:1010:1311:1011:1219:1118:5919:4019:2818:4319:32רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

7:157:239:429:4510:1310:1711:1411:1619:1819:0619:4719:3518:5019:47שוייץ ציריך )ק(

6:056:058:328:319:059:0410:0610:0518:1318:0918:3418:3017:5118:34תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

zexp zwlcd zevn xcq

zekeqd bgc 'a mei l"egae ycew zaya lgy zekeqd bgc '` meil

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם (בחו"ל) נותנים הסוכות וחג שבת (בערב
עד ובחו"ל שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

הסוכות. חג של שני יום במוצאי ההבדלה לאחרי

ycew zaya lgy zekeqd bg ly '` lil

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש

הסוכות. חג של

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé ìLå úaL©¨§¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zekeqd bg ly ipy lil l"ega

מברכים: החג נרות והדלקת להדלקה ההכנה כולל השני היום עבור שעושים ההכנות כל ולפני הכוכבים צאת לאחר

Ceøa:LãB÷ì LãB÷ ïéa ìéãánä ¨©©§¦¥¤§¤

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק - אחרים דברים לצורך הדלקה וכן הנרות הדלקת זמן

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור . החג. כניסת

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת

תברך זאת בכל - חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות

'שהחיינו'.

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

     

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם

  

                  
 

     

            
 

          



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLeðëîñúå íBìL §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¥§¨§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨§¦§§¥
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